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اخترنا أن يحمل التقرير السنوي لعام 2019، وإلى جانب العرض الوافي لنشاطه 
كما هو الحال في كل سنة، عرضًا تاريخيًا لتطور العمالت في بالد الشام التي 

تمثل خالل القرون منذ فجر التاريخ لعملية سّك المعادن...
واحتفاًء  بمرور عشر سنوات من عمر مصرفنا،

قمنا بدورنا، بسّك ميدالية فضية خاصة بهذة المناسبة 
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توضيح

نلفت انتباه المساهمين الكرام بأن البيانات المالية الموقوفة كما في 1/1/2018 و31/12/2018 
الواردة في هذا التقرير قد عّدلت مقارنًة بالتي كان قد تم اإلفصاح عنها سابقًا، وذلك إثر تطبيق المعيار 

المحاسبي رقم 9 بمفعول رجعي إنفاذًا لتعليمات السلطات الرقابية.

)راجع صفحة 41-42-43 لالطالع على تفاصيل التعديالت المقررة(
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أسواق المقايضة في بالد الشام
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النقود في بالد الشام 

تاريــخ النقــود فــي بــالد الشــام قديــم قــدم الحضــارات التــي قامــت علــى أرضهــا وتتالــت عبــر قــرون منــذ فجــر التاريــخ، 
مــن زمــن األكادييــن والبابلييــن واآلشــوريين والفــرس واليونــان والرومــان والبيزنطييــن والعــرب، وكذلــك منــذ زمــن كنعــان 

وآرام، إلــى عهدنــا وزمننــا الحاضــر.

حكاية النقود في بالد الشام حكاية شعوب ودول وحضارات سادت ثم بادت، حكاية حضارات أشرقت ثّم غربت.
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مهمة بنك الشرق

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

• ببناء عالقات ثقة مع عمالئنا فنكون المساهم الحقيقي في طموحاتهم،
• بالعمل على تحقيق ربحية مستمرة للمساهمين،

• بالعمل على توفير بيئة عمل تحفز على التقدم والنمو الذاتي للموظفين وتأمين المستقبل اآلمن لهم،
• بالمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في سورية.
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قيم بنك الشرق

المسؤولية

نطّبق أفضل الممارسات والمعايير المهنية المتعارف عليها محليًا ودوليًا. • 
ال نهاب المقارنة مع منافسينا، ونتقّبل محاسَبتنا وفق نتائجنا. • 
نشّجع المسؤولية الفردية لضمان المسؤولية الجماعية. نؤّهل موظفينا ليتمّكنوا من استباق المخاطر وإدارتها وااللتزام بتعهداتهم وتحّمل • 

مسؤولية قراراتهم والحرص الدائم على جودة الخدمة والعمل بتفاعل مع بعضهم البعض وتقييم نتائج أفعالهم.

النزاهة

تتمّيز أفعالنا باالستقامة والوالء واالنضباط والشفافية. • 
يحرص مصرفنا على سمعته كمصرف “جدير بالثقة”. • 
مهما تكن ظروف مبادراتنا والمشاريع التي نتبّناها، فإننا ال نتساهل حول النزاهة واألخالق وسلوكيات المهنة، وال نتنازل عن مبادئنا الراسخة • 

التي نفتخر بتطبيقها أينما كان وفي جميع األحوال.

المهارات

نستثمر باستمرار في تطوير معارف العاملين في مصرفنا وفي تأهيل كفاءاتهم ومهاراتهم من خالل رعايتهم وتدريبهم بغية االستجابة • 
لمتطلبات زبائننا وترّقباتهم ولمواكبة تطّورات األسواق والتقنيات.

اإلنسانية

نحترم زبائننا ونخلص لهم وندعمهم في فترات االزدهار كما في الفترات الصعبة التي يمّرون بها.• 
بالتوازي، تمّثل مواردنا البشرية رأسمااًل أساسيًا لمصرفنا. نسهر على ارتباطها برؤيته وقّيمه في جّو من االحترام والعدالة مّما يساعد على • 

تحفيزهم وتطويرهم وإشراقهم. 
نسعى إلى دعم احتياجات المجتمع والمحافظة على البيئة• 

االلتزام

نلتزم تجاه جميع أصحاب المصالح: مساهمينا، زبائننا، موظفينا، وبشكل أعّم االقتصاد السوري. • 
نلتزم بدعم مشاريع زبائننا الكبيرة منها والصغيرة والتي تساهم جميعها في التنمية االقتصادية واالجتماعية، انطالقًا من ايماننا بقدرات • 

سورية وثرواتها الطبيعية والبشرية. 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرة المساهمين الكرام، 
أشكركم باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة لحضوركم هذا االجتماع السنوي لهيئتكم العامة.

حيث نضع بين أيديكم جدول أعمال هذا االجتماع لمناقشة بنوده واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل منها. 

كما تجدون التقرير السنوي لمجلس اإلدارة الذي يتضمن عرضًا لممارسات الحوكمة واإلدارة السليمة للمصرف كما يتضمن عرضًا لنشاطه 
المهني وأدائه المالي.

وتجدون في هذا التقرير البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2019 مرفقًا بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي السيد أحمد رضوان شرابي. 
كما تجدون أيضًا البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 1/1/2018 و 31/12/2018 معّدلة إثر تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 تنفيذًا لمتطلبات 

السلطات الرقابية. 

وقد نشرنا هذه البيانات المالية مرفقة بالدعوة لحضور هذا االجتماع لهيئتكم العامة الكريمة بتاريخ 23/6/2020 في كل من صحيفتي تشرين 
والوطن. كما أعدنا نشر هذه الدعوة للمرة الثانية في كل من الصحيفتين المذكورتين أعاله بتاريخ 30/6/2020. 

سيداتي سادتي،

تظهر البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2019 مقارنة مع البيانات المالية المعّدلة العائدة لتاريخ 31/12/2018 النتائج الرئيسية التالية: 
زيادة في إجمالي الموجودات بنسبة %22.6• 
زيادة في حجم ودائع الزبائن بكافة العمالت بنسبة إجمالية %25• 
زيادة في صافي التسهيالت االئتمانية بكافة العمالت بنسبة %24 • 
ارتفاع في حجم المخصصات لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة على أصول المصرف المالية )مخاطر تسليف + مخاطر توظيف مالي( • 

بنسبة 81% نتيجة تطبيق مضمون قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4 لعام 2019 وأحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 9
زيادة في صافي إيراد الفوائد بنسبة %112 • 
زيادة في صافي إيرادات الرسوم والعموالت بنسبة %114 • 
زيادة في إجمالي التكاليف التشغيلية، دون رصيد مخصصات الخسائر االئتمانية، بنسبة 15%. وترتفع هذه النسبة إلى 25% بعد احتساب • 

رصيد هذه المخصصات. 
زيادة في صافي الربح المحقق بعد الضريبة بنسبة %478. • 

علمًا أن المصرف قد حافظ خالل عام 2019 على قيمة مركزه للقطع البنيوي البالغ حوالي 29 مليون دوالر أميركي.



11

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ويتبين أن هذه النتائج اإليجابية نسبيًا في مجملها، هي حصيلة توجهات مختلفة رافقت األداء االقتصادي الكلي في البالد، نعرض منها على 
سبيل الذكر: 

سياسة المصرف التي ما زالت متحفظة درءًا للمخاطر الناتجة عن األزمة الحالية. • 
الضغوطات المستمرة منذ بدء هذه األزمة والناتجة بصورة خاصة عن العقوبات الخارجية على البالد مما ينعكس سلبيًا وبشكل رئيسي على • 

حركة التجارة الخارجية. 

السياسة النقدية الهادفة من جهة إلى تحفيز حركة االقتصاد ومن جهة ثانية إلى الحد من ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العمالت • 
األجنبية. 

وشهد سهم بنك الشرق في األسواق المالية خالل عام 2019 حركة تداول خجولة. وقد سجل تراجعًا بنسبة 5.83% في سعر السهم بحيث 
أقفل بنهاية العام 2019 على 867.5 ل.س. مقابل 921.19 ل.س بنهاية عام 2018.

وعلى صعيد االنتشار والتوسع نبلغكم أنه قد تم خالل عام 2019 االنتهاء من معظم أعمال تأهيل فرع جرمانا، حيث من المرتقب افتتاح هذا 
الفرع فور توفر البيئة الصحية المناسبة في العام 2020. 

كما أتمت اإلدارة كافة إجراءات شراء مقر جديد في منطقة المالكي – شركسية، شارع عبد المنعم رياض. وتم وضع كافة التصاميم التنفيذية 
لمباشرة تأهيله وتحضيره لالفتتاح بنهاية عام 2020 إن شاء هللا. 

سيداتي سادتي،

مازالت األزمة المعروفة في البالد ترمي بثقلها سلبًا على األداء االقتصادي الكلي بالرغم من الجهود الجبارة المبذولة في مقاومة آثارها السلبية 
الضخمة على البنيان السوري. 

وبالرغم من ذلك، استطاع مصرفكم خالل السنوات العشر التي مرت منذ تاريخ بدء نشاطه أوائل عام 2009 أن يؤمن إلى حد كبير بنية 
صلبة ومتماسكة، قاعدتها مجموعة موظفيه وعلى رأسهم فريق المدراء التنفيذيين بإدارة المدير العام، بتمّيز ملفت لهذه القاعدة وخاصة لجهة 

المؤهالت والهمة وااللتزام والوالء. 

سيداتي وسادتي،

يبّين تقرير األداء السنوي بمضمونه الكلي رؤية المصرف الهادفة على الدوام إلى تثبيت وتوسيع حضوره وانتشاره في سورية انطالقًا من مهمته 
وقيمه التي تقضي أساسًا بمساهمة المصرف الدائمة والثابتة في النمو االقتصادي واالجتماعي في سورية مهما كانت المعوقات والصعوبات.

أكرر باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة شكرنا لحضوركم هذا االجتماع، راجين أن نوجه رسالة تقدير للفريق العامل في المصرف وألعضاء 
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وألمانة سره لنشاطهم ومتابعتهم الحثيثة ألعمال المصرف. 

ناجي الشاوي 
رئيس مجلس اإلدارة
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مجموعة من النقود الكنعانية الفضية

مجموعة من النقود الكنعانية الفضية
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الليدّيون والنقد

يعتبــر علمــاء ومؤرخــو علــم النقــود والنمّيــات* مملكــة ليديــا 
في آسيا الّصغرى هي أّول من سّك النقود سنة 600 ق.م 
ذلــك  أخــذوا  الليدّييــن  أّن  إلــى  ننــّوه  أن  يجــب  وللحقيقــة 
وطــّوروه عــن البابلييــن الذيــن اســتخدموا )الشــاقل(، كمــا 
الفّضــة،  َوْزَنــُة  )المنــا( وهــي  الــوزن  أخــذوا عنهــم وحــدة 
وعنهــم أخــذ األثينيــون اليونــان )المنــا الفضــي( وقّســموه 
ألجــزاء، وأطلقــوا علــى الجــزء )دراخمــة( وتعنــي القبضــة 

المملــوءة بالحديــد والنّحــاس.
لقــد شــهدت الفتــرة الكنعانيــة الفينيقيــة* فــي بــالد الشــام 
فتــرة  فــي  وســّكه،  النقــد  اســتخدام  فــي  التحــّول  مرحلــة 

*النمّيــات numismatic: علــم مــن التاريــخ واآلثــار يــدرس النقــود مــن حيــث المعــدن والــوزن والمأثــورات المدّونــة عليهــا وقطرهــا و)نومــوس( اســم 
التينــي يطلــق علــى النقــود للداللــة علــى الفلــوس البيزنطيــة.

*الفينيقيون: كلمة كنعان وفينيقيا مترادفتان فكلمة )كناحي( تعني األحمر وتلفظ في األكادية )كناخي( وبالفينيقية )كنع( بنفس المعنى وأطلق
عليهم اليونانيون )فينسكي( وتعني األحمر أيضًا وتطلق على نوع من النخيل ومنها اشتق اسم فينيقيا.

الشاقل الكنعاني

ازدهــرت فيهــا تجارتهــم ووصلــت لقمــة مجدهــا رواجــًا فــي 
الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 12200 ق.م وحتــى 500 ق.م 
نعمــت خاللهــا باالســتقالل السياســي واالقتصــادي ضمــن 
أرواد،  فــي  المتوســط  ســاحل  علــى  تمركــزت  دويــالت 

وجبيــل )بيبلــوس( وصيــدا وصــور وغــّزة وغيرهــا. 
يعتقد أغلب الناس أن الشــيكل أو الشــاقل عملة إســرائيلية 
وهــذا خطــأ تاريخــي، فقــد اســتعمل الكنعانيــون الشــيكل منــذ 

خمســة آالف عام.
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1. حوكمة بنك الشرق

يجّسد دليل الحوكمة الخاص ببنك الشرق التزام المصرف بقيمه واحترامه الدائم للقوانين والتشريعات المصرفية النافذة. 
وتتجلى حوكمة بنك الشرق في منظومة إدارة المصرف وفي عمل مجلس إدارته من خالل: 

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

نشاط المصرف والتحوط لها. وتساهم اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والسيما لجنة التدقيق وااللتزام ولجنة إدارة المخاطر في رصد 
التعديالت الحاصلة والمرتقبة واتخاذ اإلجراءات العالجية والوقائية المناسبة. 

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

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

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

نظام المصرف األساسي وميثاق األخالق والنظام الداخلي للعاملين.  

يؤكد مجلس اإلدارة التزام المصرف بكافة مديرياته خالل العام 2019 بتطبيق معايير الرقابة والجودة المعتمدة في األداء المصرفي والمبينة 
في ما يلي: 

دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف بموجب القرار رقم 489/م.ن./ب4 لعام 2009 • 
القرار 31 لعام 2008 الخاص بنظام الممارسات السليمة إلدارة الشركات الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية• 
القرار 110 لعام 2019 الخاص بنظام اإلفصاح والشفافية للجهات الخاضعة إلشراف ورقابة هيئة األوراق واألسواق المالية السورية • 
التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية وبشكل خاص تلك الصادرة عن مصرف سورية المركزي لجهة حوكمة المصرف وحسن إدارة • 

نشاطه وعملياته 
أحكام بازل الدولية الخاصة بمتطلبات وقواعد الحوكمة السليمة للمصارف • 
أحكام بازل 2 الدولية لإلدارة المالية والسالمة المصرفية المعتمدة من السلطات الرقابية السورية• 
معايير المحاسبة الدولية ـIFRS والمعتمدة من السلطات الرقابية السورية، بما فيها تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9، حيث تضمن هذه • 

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

وعمليات المصرف
معايير الجودة الدولية ISO 27001 الخاص بإجراءات الضبط والرقابة على أنظمة المصرف المعلوماتية وISO 22301 الخاص بضوابط • 

كفاية الخطط المعتمدة لتأمين استمرارية العمل عند الطوارئ. 

االلتزام بالحوكمة ومعايير الجودة
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تابع مجلس اإلدارة خالل العام 2019 التزام أعضائه وسائر أقسام المصرف واألطراف ذات العالقة بتطبيق قواعد الحوكمة المعتمدة من خالل:
تقارير مراقبة االلتزام والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي الدورية حول التقيد بسياسات وإجراءات العمل. 1
تقرير لجنتي الحوكمة والتدقيق المنبثقتين عنه حول نتائج التدقيق على ممارسات الحوكمة في المصرف وكفاية أنظمة الضبط الداخلي . 2

وبرامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
اإلبالغ الدائم وبموضوعية عن المخالفات والتجاوزات، ومتابعة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة ألي انحراف عن تطبيق مبادئ . 3

المصرف وإجراءاته
الموقع  أصواًل من خالل   2016 عام  المركزي  قبل مصرف سورية  من  المعتمد  الشرق  ببنك  الخاص  الحوكمة  دليل  على  االطالع  يمكن 

اإللكتروني الخاص بالمصرف. 
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على  المحافظة  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس  إن 
أنظمة فّعالة لإلدارة السليمة للمصرف

آلية عمل مجلس اإلدارة ونمط اتخاذ القرارات
بشكل  القانونية  اإلعمال غير  المصرف وحمايته من  إدارة  تقع مسؤولية 

رئيسي على أعضاء مجلس اإلدارة كل على حدة وبالتضامن. 

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

والسياسات المعتمدة.

عقد مجلس اإلدارة 6 اجتماعات خالل العام 2019 ملتزمًا بالمتطلبات 
الرقابية، انعقدت في معظمها في دمشق بنصاب قانوني وبحضور جميع 

األعضاء. 

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

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

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

بشأنها. 

تقوم أمانة سر مجلس اإلدارة بوظيفة أمانة سر كل من اللجان المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة. 

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

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

تفع على مجلس اإلدارة مسؤولية اإلفصاح بشفافية وبموضوعية عن البيانات 
المتعلقة بأنشطة المصرف وغيرها من المعلومات ذات األثر، بشكل يسمح 
للمساهمين والعمالء والسلطات الرقابية وعامة أقطاب المجتمع دون تمييز 
االطالع عليها وتكوين رأي عن األداء المالي والتشغيلي للمصرف وآفاق 

نموه.

←

←

←

←

←

←

←

←

←

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

اإلدارة وتنظيم أعماله، والحوكمة. 

يراجع مجلس اإلدارة مواثيق عمل اللجان المنبثقة عنه سنويًا، وحرص على 
قيام كافة اللجان بمسؤولياتها ومشاركة أعضائها خالل العام 2019

ثقافة المصرف 
يؤمن مجلس اإلدارة أن إرساء قواعد الثقافة المؤسساتية من شأنها تعزيز 

تطور نشاط المصرف وحماية أصوله من المخاطر. 

التقرير  هذا  بداية  في  الموثقة  والمبادئ  القيم  في  مصرفنا  ثقافة  تتجلى 
وبالتفصيل في أحكام ميثاق األخالق وفي النظام الداخلي اللذان يشكالن 
إطارًا جوهريًا لتعامالت المصرف مع موظفيه وعمالئه وأصحاب المصالح 

اآلخرين. 
يعتبر المجلس واجب اإلبالغ عن المخالفات أمرًا أساسيًا يهدف إلى تحسين 
بالمخالفات  بالتحقيق  ويؤمن  القوانين،  احترام  من  والتأكد  الخدمة  جودة 

وحاالت االشتباه بها بمسؤولية.  
للمدراء التنفيذيين دور هام في ترسيخ هذه الثقافة وهذه القيم واتباع نهج 

القيادة النموذجية، فيكونوا قدوة بالتصرف. 

تنظيم حوكمة بنك الشرق

مجلس اإلدارة
مسؤول عن: 

تأمين قيادة ألعمال المصرف• 
أداء المصرف بشكل عام وتطور نشاطه بصورة مستدامة • 
رسم االستراتيجيات واألهداف العامة • 
اإلشراف والرقابة الدورية على نشاط المصرف • 
الحرص على سالمة المصرف المالية • 
الرئيسية بما •  التنفيذية  تأمين إحالل ألعضاء مجلس اإلدارة والوظائف 

يسمح باستمرار نشاط المصرف بمستوى مناسب
اعتماد ميثاق أخالق المصرف والنظام الداخلي للعاملين والحرص على • 

االلتزام بهما
التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية• 
التأكد من كفاية أنظمة وإجراءات تقييم المخاطر والتحّوط لها• 
التزام الحرص واإلخالص تجاه المساهمين• 
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لجنة التدقيق
مراجعة التقارير المالية 

تقييم أداء التدقيق الداخلي 

تقييم أداء التدقيق الخارجي

 التأكد من كفاية وفعالية أنظمة
 الضبط والرقابة الداخلية بما

فيها ضوابط المخاطر وااللتزام

لجنة إدارة المخاطر

 تحديد حدود المخاطر

 تقييم إدارة المخاطر في
المصرف

 التأكد من كفاية وفعالية
 أنظمة إدارة المخاطر بما

 فيها استقاللية مديرية
إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات والتعويضات
 تنظيم عضوية المجلس

تقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه

 تعيين اإلدارة التنفيذية وتقييم أدائها

اقتراح تعويضات أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية

 تقييم كفاية سياسة التوظيف والتدريب والرواتب
للموظفين

لجنة التسليف 

 المصادقة على قرارات
 لجان التسليف اإلدارية

 إقرار المخاطر االئتمانية
المرتفعة

 متابعة الديون غير
 المنتجة وإجراءات

التحصيل

لجنة الحوكمة
 وضع أسس الحوكمة

والتأكد من تطبيقها

 التأكد من فعالية
 الهيكلية التنظيمية

 وإجراءات اإلفصاح
اإلداري

 اعتماد سياسة اإلفصاح عن
معلومات المصرف للعامة

مسؤول عن قيادة المجلس واإلشراف 
الفّعال على أعماله 

يجتمع دوريًا مع اإلدارة التنفيذية 
لالطالع على آخر المستجدات

يتأكد من إيصال المعلومات الكافية 
لإلدارة التنفيذية وللمساهمين

مسؤول عن إدارة وتنفيذ متطلبات 
اإلفصاح

 خبرات متنوعة في اإلدارة المالية والمصرفية
 والتجارية والصناعية، تمّثل القطاعات

 االقتصادية السورية

 المساهمة في تطوير استراتيجية المصرف
ونشاطه

 مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية والنقد البناء لمدى
 التزامها بتطبيق االستراتيجيات ومعالجة

المخاطر

مراعاة دائمة لحقوق المساهمين

أمانة سر مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة األعضاء غير التنفيذين والمستقلين
 إدارة شؤون مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

 تقديم المؤازرة إلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بشؤون الحوكمة

 تأمين حصول مجلس اإلدارة ولجانه على كافة المعلومات ذات الصلة
بنشاط المصرف

ضابط االرتباط بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

  إدارة العالقات مع المساهمين

تحضير اجتماعات الهيئات العامة السنوية

ضابط االتصال بين المصرف وهيئات األسواق المالية

حفظ وإدارة سجالت المصرف القانونية واإلدارية

 مسؤول عن قيادة النشاط
 التنفيذي وتطبيق استراتيجية

 المصرف

 يرأس اجتماعات اللجنة
التنفيذية وباقي اللجان اإلدارية

 يتخذ اإلجراءات لتفعيل أنظمة
الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

اللجنة التنفيذيةالمدير العام التنفيذي

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

ومتطلبات اإلفصاح

لجنة الموارد البشرية

لجنة التسليف اإلداريةلجنة مراقبة االلتزام اإلدارية

لجنة الموجودات والمطلوبات

لجنة األمن

اللجان اإلدارية

راجع الصفحة 55-57 لالطالع على مهام ومسؤوليات هذه اللجان

توزع المسؤوليات
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السيد ناجي شاوي  رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس إدارة الدكتور سليم الشالح

عضو غير تنفيذي السيد فتحي انطاكي

عضو غير تنفيذي السيد نجيب برازي

عضو مستقل السيد كريم ركابي

عضو غير تنفيذي السيدة سلمى صبرا

عضو مستقل  السيدة فريال خليل

عضو مستقل السيد هيثم عبد السالم

عضو غير تنفيذي السيد جمال الدين منصور

مستشار قانوني خارجي مكتب سركيس للمحاماة

مدقق خارجي أحمد رضوان الشرابي

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

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

تجاوز خالل العام 2019. 

تغّيرات على عضوية مجلس اإلدارة خالل العام 2019

أيار 2019
تقدم السيد عبد المنعم عدره باالستقالة من منصبه كعضو مجلس اإلدارة. 

تموز 2019
بتاريخ 2019/7/25 حصل مجلس اإلدارة على موافقة مصرف سورية المركزي أصواًل لتعيين السيدة فريال خليل كعضو مجلس إدارة مستقل 

في بنك الشرق لتحل مكان السيد عبد المنعم عدره المستقيل وتكمل مدة عضويته. 

مجلس اإلدارة 
قيادة متنوعة الخبرات، ترعى مبادئ االستقاللية
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مجلس اإلدارة

4

5

1

3

4

5

تنوع الخبرات االقتصاد�ة*

زراعة

صناعة

إدارة مال�ة ومصر��ة 

تجارة

غیر تنفیذ� 
مستقل 

���ل�ة مجلس اإلدارة
 واستقاللیته

%33
%67

ويظهر الجدوالن أدناه التزام المجلس ولجانه بدورية االجتماعات وفق متطلبات الحوكمة، كما يبّينا التزام أعضاء مجلس اإلدارة في المشاركة 
في حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه. 

هيكلية مجلس اإلدارة

 نسبة االلتزام
بالحد األدنى

 كانون
األول

 تشرين
الثاني

 تشرين
األول تموز حزيران أيار آذار شباط

%100 * * * * * * مجلس اإلدارة

%125 * * * * * لجنة التدقيق

%100 * * * * لجنة إدارة المخاطر

%150 * * *  لجنة الترشيحات
والتعويضات

%100 * * لجنة الحوكمة

%100 * * لجنة التسليف

*لبعض األعضاء نشاطات في قطاعات مختلفة

اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه 2019
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مجلس اإلدارة

 نسبة التزام
األعضاء بالحضور لجنة التسليف لجنة الحوكمة  لجنة الترشيحات

والتعويضات
 لجنة إدارة
المخاطر لجنة التدقيق مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

%100 2/2 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 السيد ناجي شاوي

األعضاء المستقلين

%100 - 2/2 3/3 1/1 5/5 6/6 السيد هيثم عبد السالم

%100 - - 2/2 1/1 2/2 2/2 السيد عبد المنعم عدره*

%93 - - 2/3 1/1 5/5 6/6 السيد كريم ركابي

%100 - - 1/1 3/3 3/3 3/3 السيدة فريال خليل**

األعضاء غير التنفيذيين

%93 - - 2/3 1/1 5/5 6/6 السيد فتحي انطاكي

%100 - - 3/3 - 5/5 6/6 السيد نجيب برازي

%100 2/2 2/2 - 1/1 - 6/6 الدكتور سليم الشالح

%83 2/2 2/2 3/3 3/4 4/4 5/6 السيد جمال الدين منصور

%100 2/2 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 السيدة سلمى صبرا

%100 %100 %88 %95 %100 %98 نسبة المشاركة
* قدم السيد عبد المنعم عدره استقالته من عضوية مجلس إدارة بنك الشرق بتاريخ 10/5/2019. 

** تم تعيين السيدة فريال خليل من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 25/7/2019.
شارك رئيس مجلس اإلدارة في اجتماعات لجنة الترشيحات والتعويضات ولجنة التدقيق باإلضافة إلى عضويته في اللجان األخرى.

شارك السيد جمال منصور في اجتماعات مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة باإلضافة إلى عضويته في لجنة إدارة المخاطر ولجنة التسليف لمجلس اإلدارة بموجب 
تفويضه باإلشراف على أداء اإلدارة التنفيذية.

شاركت السيدة سلمى صبرا في اجتماعات مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة كأمين سر مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه، باإلضافة إلى عضويتها في لجنة إدارة 
المخاطر ولجنة التسليف لمجلس اإلدارة. 

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

جدول حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه 2019
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السيد ناجي الشاوي

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

 30/4/2018
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ كانون األول 2008، وأعيد انتخابه لدورة رابعة في 

30/4/2018
تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 2021 

رئيس لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الحوكمة

عضو غير تنفيذي في لجنة إدارة المخاطر
حائز على شهادة في التجارة من مدرسة لندن للتجارة الخارجية في بريطانيا

الخبرات المهنية
تعاطــى الســيد شــاوي فــي الشــؤون المصرفيــة منــذ فتــرة طويلــة، بحيــث أصبــح متمرســًا فــي 
متطلبــات العمــل المصرفــي. فهــو مــن مؤسســي بنــك الشــرق، حيــث كان لــه دوُر ريــادُي 
كعضــو فــي لجنــة المصــرف التأسيســية بيــن العــام 2004 و2008. وقــد شــارك بعدهــا فــي 
عضويــة عــدد مــن اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة منــذ العــام 2010 لتاريخــه. وقــد اثبــت 
الســيد ناجــي الشــاوي خــالل ممارســته لمهامــه كرئيــس مجلــس إدارة مقدرتــه علــى متابعــة 
متطلبــات العمــل المصرفــي علــى مســتوى مجلــس اإلدارة بمــا فيهــا المتطلبــات والضوابــط 

الصــادرة عــن الســلطات الرقابيــة علــى المصــارف فــي ســورية.
ويعمــل الســيد ناجــي الشــاوي فــي مجــال التجــارة والصناعــة منــذ عــام 1974 حيــث هــو 
والشــركة  م.م.  لالســتثمار  شــاوي  شــركة  منهــا  شــركات  لعــدة  إدارة  شــريك ورئيــس مجلــس 
الســورية الفنلنديــة لأللبــان م.م.. هــو أيضــًا شــريك ومديــر عــام الشــركة الســورية للــورق م.م. 
وشــركة العنايــة لألغذيــة واألدويــة واألجهــزة الطبيــة والصيدالنيــة م.م. وشــريك ورئيــس مجلــس 
المديريــن فــي شــركة شــاوي وشــركاه م.م.، وشــريك ومديــر عــام شــركة الشــفاء للتجهيــزات 

الطبيــة والجراحيــة. 

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

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

القنصل الفخري إليرلندا وهو حائز على ميدالية الوردة البيضاء الفنلندية.• 

لمحة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد فتحي انطاكي

سوري الجنسية، مواليد سنة 1979
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك الشرق منذ نيسان 2018

تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 
 2021

عضو غير تنفيذي في لجنة التدقيق
عضو غير تنفيذي في لجنة الترشيحات والتعويضات 

حائز على إجازة في إدارة اإلعمال من الجامعة األميركية في بيروت – 
لبنان

الخبرات المهنية
يعمــل الســيد فتحــي أنطاكــي فــي مجــال التجــارة والصناعــة منــذ العــام 2001، 
فــي  إنتاجيــة أساســية مختلفــة  فــي قطاعــات  ويحــوز علــى خبــرات عمليــة 
ســورية الســيما فــي تجــارة وصناعــة الــورق والكرتــون ومشــتقاته، فــي قطــاع 
التعبئــة والتغليــف، فــي قطــاع األغذيــة، فــي قطــاع االســتثمار العقــاري، وفــي 
صناعــة الباطــون الجاهــز. وهــو مؤســس ومديــر تنفيــذي وعضــو مجلــس 
 NanoReality إدارة لعــدد مــن الشــركات فــي ســورية والخــارج منهــا شــركة
Games وشــركة ميريام شــاوي وأوالدها وشــركة Omnipap. ويتمتع الســيد 

انطاكــي بعالقــات جيــدة ووثيقــة فــي ســورية وخاصــًة فــي مدينــة حلــب. 

الدكتور سليم الشالح

نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشرق منذ 30/4/2018
عضــو مجلــس إدارة فــي بنــك الشــرق منــذ نيســان 2011. أعيــد انتخابــه لــدورة 

ثالثــة في 30/4/2018
تنتهــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة ســنة 

2021
عضو غير تنفيذي في لجنة الحوكمة

عضو غير تنفيذي في لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة
حائــز علــى ماجســتير ودكتــوراه فــي االقتصــاد الزراعــي مــن جامعــة واليــة 

أوكالهومــا فــي الواليــات المتحــدة

الخبرات المهنية
واالســتثمار  والزراعــة  التجــارة  مجــال  فــي  الشــالح  ســليم  الدكتــور  عمــل 
العقــاري فــي ســورية منــذ العــام 1970، حيــث أســس وعمــل كمديــر تنفيــذي 
لعــدد مــن الشــركات منهــا شــركة بــار كــود ويــر المتخصصــة باالستشــارات 
والشــركة  والجــوار،  ســورية  فــي  وإقليميــة  محليــة  لشــركات  التقنــي  والدعــم 
المتحــدة للتجــارة )United Trading Company( المتخصصــة بالتجــارة 

العقــاري.  بالمجــال  المتخصصــة  الشــالح  والصناعــة، وشــركة 
وللدكتــور الشــالح عــدد مــن المؤلفــات والدراســات حــول الشــؤون االقتصاديــة 
فــي ســورية منــذ العــام 1980 لتاريخــه. كمــا شــغل منصــب عضــو مجلــس 
نائــب  ومنصــب  و2019   2012 العــام  بيــن  المالــي  دمشــق  ســوق  إدارة 
رئيــس لهــذه الســوق بيــن العــام 2015 و2019. ويتمتــع بعالقــات جيــدة مــع 
الهيئــات االقتصاديــة المختلفــة فــي ســورية. وإن الدكتــور الشــالح مّطلــع علــى 
متطلبــات العمــل المصرفــي حيــث ســعى خــالل فتــرات عضويتــه الســابقة فــي 
مجلــس إدارة بنــك الشــرق متابعــة تطــور نشــاط المصــرف وقــد أثبــت عــن قــدرة 
أكيــدة فــي متابعــة عالقــات المصــرف مــع هيئــات اقتصاديــة مختلفــة وبصــورة 

خاصــة مــع ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة ووزارة الماليــة. 

مناصب واهتمامات أخرى
عضــو مجلــس اإلنمــاء الدولــي “لألطبــاء مــن اجــل الســالم” منــذ العــام • 

لتاريخــه  1986
عضــو مجلــس اإلدارة الدولــي مركــز أبحــاث ســرطان األطفــال ســانت • 

جــود للشــرق األوســط منــذ عــام 1999 
رئيس مجلس اللجنة السورية للمساعدة الطبية منذ العام1995.• 
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سوري الجنسية، مواليد سنة 1966
عضو مجلس إدارة منذ كانون األول 2008. أعيد انتخابه لدورة رابعة 

في 30/4/2018
 تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية 

سنة 2021
عضو غير تنفيذي في لجنة الترشيحات والتعويضات

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

جامعة هيوستن في الواليات المتحدة

الخبرات المهنية

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

بحمــاه. الخاصــة  الوطنيــة  للجامعــة  المؤسســة  الشــركة  وهــي  والتنميــة 
وإن الســيد بــرازي مّطلــع علــى متطلبــات العمــل المصرفــي حيــث ســعى 
الشــرق متابعــة  بنــك  فــي مجلــس إدارة  الســابقة  فتــرات عضويتــه  خــالل 

تطــور نشــاط المصــرف وكفايــة أنظمــة الرقابــة علــى عملياتــه. 

السيد كريم ركابيالسيد نجيب البرازي

سوري الجنسية، مواليد سنة 1979
عضو مجلس إدارة مستقل منذ 30/4/2018 

تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 
2021

عضو في لجنة التدقيق
عضو في لجنة الترشيحات والتعويضات

متخصص في إدارة األعمال الدولية لدى الجامعة األوروبية إلدارة 
األعمال في بريطانيا

متخصص في تطوير األعمال وإدارة المبيعات في األسواق المحلية 
والدولية لدى جامعة INSEAD في فرنسا

الخبرات المهنية
يعمل السيد ركابي في مجال التجارة في سورية والخارج منذ العام 2001. 
وهــو مــن رجــال األعمــال الشــباب فــي ســورية الــذي يتابــع مســيرة أعمــال 
مجموعــة الركابــي فــي مجــاالت تجــارة أنــواع الــورق والكرتــون ومســتلزمات 
الطباعــة والتغليــف، كمــا طــّور نشــاط المجموعــة مــن خــالل فتــح أســواق 
جديــدة فــي الجزائــر وجنــوب أفريقيــا. وهــو أحــد مؤسســي شــركة المتحــدة 
للتأميــن فــي ســورية، وكان قــد شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فيهــا بيــن 
العــام 2006 و2012.  ويتمتــع الســيد ركابــي بعالقــات ومعــارف فــي عالــم 

األعمــال فــي ســورية وخارجهــا. 
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السيد هيثم عبد السالم

سوري الجنسية، مواليد عام 1944
عضو مجلس إدارة منذ أيلول 2014. أعيد انتخابه لدورة ثالثة 

في30/4/2018
تنتهــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة ســنة 

 2021
عضو مجلس إدارة مستقل 

رئيس لجنة التدقيق
رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات

الخبرات المهنية

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

والتعهــدات وشــركات إنتــاج النفــط.
وإن الســيد عبــد الســالم مّطلــع علــى متطلبــات العمــل المصرفــي حيــث ســعى 
خــالل فتــرات عضويتــه الســابقة فــي مجلــس إدارة بنــك الشــرق متابعــة تطــور 

نشــاط المصــرف وكفايــة أنظمــة الرقابــة علــى عملياتــه. 

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

لتاريخــه
عضو في اتحاد الفروسية السوري – مدير المكتب الفني.• 

السيدة سلمى صبرا

لبنانية الجنسية، مواليد عام 1971
عضو مجلس إدارة منذ نيسان 2018  

تنتهــي مــدة عضويتهــا بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة 
 2021 ســنة 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 
عضو لجنة إدارة المخاطر

عضو لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أميــن ســر مجلــس اإلدارة وكافــة اللجــان المنبثقــة عنــه منــذ العــام 2010 

لتاريخــه
 ESA/HEC حائــزة علــى إجــازة ماجيســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة

فــي لبنــان وفرنســا
حائــزة علــى إجــازة ماجيســتير فــي العلــوم السياســية مــن الجامعــة األميركيــة 

فــي بيــروت -لبنــان

الخبرات المهنية
تعمــل الســيدة صبــرا فــي مجــال قطــاع الخدمــات الماليــة والمصرفيــة منــذ 
العــام 1998. وهــي تحــوز علــى خبــرة فــي التدقيــق الخارجــي واالستشــارات 
الماليــة واإلداريــة فــي نشــاطات مختلفــة: تجاريــة، صناعيــة، خدماتيــة وماليــة. 
كمــا تحــوز الســيدة صبــرا علــى خبــرة فــي العمــل المصرفــي تفــوق 20 ســنة، 
منهــا 14 عامــًا لــدى مجموعــة البنــك اللبنانــي الفرنســي حيــث تابعــت عــدد 
مــن المشــاريع اإلنمائيــة ضمــن المجموعــة، منهــا إدارة مشــروع تأســيس بنــك 
الشــرق فــي ســورية منــذ العــام 2006، وقــد شــغلت تباعــًا منصــب األميــن 
العــام للمصــرف لغايــة العــام 2014، كمــا شــغلت منصــب أميــن ســر مجلــس 
إدارة المصــرف واللجــان المنبثقــة عنــه منــذ العــام 2010. وللســيدة صبــرا 
اطــالع كامــل ومعرفــة وثيقــة بكافــة نشــاطات بنــك الشــرق ومتطلبــات إدارة 
وثيقــة  معرفــة  علــى  تحــوز  كمــا  الرقابيــة،  بالســلطات  المصــرف وعالقاتــه 

بمتطلبــات الحوكمــة وباآلليــات المالئمــة لتوفــر وتحقيــق هــذه المتطلبــات.
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مجلس اإلدارة

لبناني الجنسية، مواليد سنة 1940
عضــو مجلــس إدارة فــي بنــك الشــرق منــذ أيــار 2015. أعيــد انتخابــه لــدورة 

ثانية في30/4/2018
تنتهــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة 

ســنة 2021
عضو غير تنفيذي في لجنة إدارة المخاطر 

عضو غير تنفيذي في لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة
حائــز علــى شــهادة فــي علــوم اإلحصــاء واالقتصــاد مــن المعهــد الوطنــي 
لإلحصــاء والعلــوم االقتصاديــة )فرنســا( وشــهادة فــي الدراســات المعمقــة 

فــي اقتصــاد وماليــة المؤسســات مــن جامعــة بــوردو )فرنســا(

الخبرات المهنية
لــدى مجموعــة البنــك  للســيد منصــور خبــرات مصرفيــة منهــا 42 ســنة 
اللبنانــي الفرنســي، حيــث انضــم منــذ العــام 1978 إلــى البنــك اللبنانــي 
الفرنســي فعمــل أواًل كمديــر فــرع لغايــة عــام 1988 ومــن ثــم كمديــر إقليمــي 
خــالل الفتــرة مــا بيــن 1991-1988 وأخيــرًا كنائــب مديــر عــام منــذ العــام 

1991 لتاريخــه.
وللســيد منصــور معرفــة وثيقــة بنشــاط بنــك الشــرق ومتطلبــات إدارة هــذا 
النشــاط إذ شــغل منصــب المديــر العــام لبنــك الشــرق فــي ســورية منــذ العــام 
200٩ ولغاية انتخابه عضوًا لمجلس إدارة المصرف في 13/5/2015 

بموافقــة مصــرف ســورية المركــزي.
مناصــب  واألعمــال.  المصــارف  عالــم  فــي  طيبــة  ســمعة  علــى  ويحــوز 

أخــرى. واهتمامــات 

مناصب واهتمامات أخرى
عضو مجلس إدارة في بنك SBA – فرنسا • 
عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة كفــاالت ش.م.ل. فــي لبنــان )ممثــاًل • 

البنــك اللبنانــي الفرنســي(.

السيد جمال الدين منصور السيدة فريال خليل

لبنانية الجنسية، مواليد عام 1950
عضو مجلس إدارة منذ تموز 2019  

تنتهــي مــدة عضويتهــا بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة 
ســنة 2021 

عضو مجلس إدارة مستقل 
رئيس لجنة إدارة المخاطر

عضو لجنة التدقيق
عضو في لجنة الترشيحات والتعويضات

حائــزة علــى بكالوريــوس فــي التجــارة وإدارة األعمــال مــن الجامعــة األميركية 
فــي بيــروت -لبنان 

الخبرات المهنية
تحــوز الســيدة خليــل علــى خبــرة مصرفيــة تفــوق 32 ســنة، عملــت خاللهــا 
لــدى بنــك بيــروت والبــالد العربيــة فــي قطاعــات مختلفــة، وبشــكل خــاص 
الديــون  ومعالجــة  االئتمانيــة  المخاطــر  وإدارة  للتســليف  رئيســي  كمديــر 
والبيــع  الفــروع  وعمليــات  الخزينــة  إدارة  شــؤون  تابعــت  كمــا  المتعثــرة. 

بالتجزئــة. 
لــدى جمعيــة  لتاريخــه  24 عامــًا  منــذ  وهــي محاضــرة ومدربــة معتمــدة 
المصــارف فــي لبنــان واتحــاد المصــارف العربيــة والمعهــد العالــي للدراســات 

المصرفيــة فــي جامعــة القديــس يوســف -لبنــان. 
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نشاط مجلس اإلدلرة
واجه مجلس اإلدارة خالل العام 2019 تحديات مختلفة نتجت عن:

استمرار حالة عدم االستقرار االقتصادي والنقدي فضاًل عن تقلبات التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية الضابطة لعمليات التسليف • 
واالستيراد وبيع القطع والتي قضت تارًة بالسماح بتمويل االستيراد بالليرة السورية و/أو بالعمالت األجنبية وطورًا بالتريث بذلك، مما أثر سلبًا 
على النشاط التجاري وأدى إلى تراجع فرص التوظيف االئتماني من جهة، كما أثر سلبًا على قدرة المصرف بتأمين مصادر سيولة وافرة 

ومستقرة بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية من جهة أخرى 

استمرار مفاعيل العقوبات الخارجية على سورية وتفاقم هذه العقوبات ونشوء األزمة المالية في لبنان والتحديات الناشئة عنها: • 
لتأمين السيولة بالقطع األجنبي وانحسار إمكانية تنفيذ خدمات التحاويل المصرفية الستيراد السلع األساسية عبر القنوات المصرفية   - 

التي كانت معتمدًة سابقًا. 
توزيع مخاطر االستثمار المالي بين مصرف سورية المركزي في سورية ومصارف المجموعة المصرفية للشريك االستراتيجي في   - 

الخارج في ظل صعوبة تحويلها عبر األقنية المصرفية العادية وااللتزام بطلب السلطات الرقابية باستجرارها إلى سورية

ارتفاع نسب التضخم االقتصادي مما أدى إلى زيادة كبيرة في األسعار وأثر ذلك السلبي على ضبط الكلفة التشغيلية، وبخاصًة لما يعود • 
لحجم األجور لضرورة استقطاب كفاءات مصرفية من أصحاب الخبرة كما وللمحافظة على الكوادر الكفؤة العاملة وتأمين استمراريتها في 

المصرف. 

المعايير المحاسبية •  الداخلية لمواكبة المستجدات في  االلتزام بتوجيهات مصرف سورية المركزي لجهة تطوير األنظمة وإجراءات العمل 
الدولية الناظمة لعمل المصرف

وعليه، تركزت اهتمامات مجلس اإلدارة خالل العام 2019 حول إنجاز األهداف االستراتيجية التالية:

االستمرار في تحقيق زيادة ملحوظة في حجم النشاط التجاري بهدف رفع حصة بنك الشرق في السوق المصرفية من جهة ورفع حجم . 1
اإليرادات بالمستوى الكافي لتغطية األعباء المالية المستجدة من لزوم تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 من جهة أخرى. وقد تم تحقيق 

ذلك من خالل اعتماد السياسات واالستراتيجيات التالية:

االستمرار في رفع حجم محفظة التسليف من خالل زيادة التسهيالت الممنوحة بالليرات السورية والعمالت األجنبية وتنويع التسهيالت  أ.   
الممنوحة وفق القطاعات االقتصادية والنشاط التجاري ضمن سقف مخاطر مقبول، بما يسمح بتعدد مصادر الدخل والحد من أي 

تركزات قد تسجل بهذا الشأن. 

اإلفادة من الحوافز التي سمحت بها القوانين المرعية اإلجراء بداية العام 2019 ولغاية الفصل الثالث 2019 الستقطاب الفرص  ب.   
المتوفرة لتمويل المستوردات بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية.

تحفيز منح التسهيالت بالليرة السورية لغايات غير االستيراد، وبشكل أساسي التسهيالت الممنوحة للقطاعات الصناعية واإلنتاجية  ج.   
التي تخدم االستهالك المحلي )رأس مال عامل، تمويل خطوط إنتاج، الخ...(. وقد تم توجيه اإلدارة الستقطاب عمالء تسليف جدد 
من بين الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في مختلف القطاعات اإلنتاجية والتواصل مع الفعاليات في المدن الصناعية األساسية. 
كما قام المصرف بتوقيع اتفاق إطاري مع وزارة التجارة الخارجية ووزارة الصناعة يهدف إلى دعم أسعار الفائدة المدينة للقطاعات 
اإلنتاجية التي تسعى الحكومة السورية إلى دعمها، بانتظار صدور آليات العمل والتنسيق بهذا الشأن بين وزارة الصناعة والمصرف 

لجهة قبول طلبات التسليف خالل العام 2020 لإلفادة من حجم النشاط االئتماني اإلضافي المرتقب. 

الحرص الدائم على المحافظة على جودة محفظة التسليف والحد من حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة التي قد تنتج عنها. وقد تابع  د.   
المصرف اعتماد سياسة حذرة وانتقائية جدًا في قبول عمليات التسليف والحصول على ضمانات مقبولة وكافية 

مراجعة ومتابعة كفاية اإلجراءات لتحصيل الديون المتعثرة بما فيها إجراءات المالحقة القضائية من جهة والسماح لإلدارة العامة بمرونة  ه.   
نسبية في التفاوض مع العمالء المتعثرين لحضهم لسداد مديونيتهم من جهة أخرى. ذلك وقد أكد المجلس على التزامه بسياسة عدم 

شطب أصل أي دين متعثر مهما تدنت قيمة هذا الدين.

نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام 2019 
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نشاط مجلس اإلدارة خالل العام 2019

تأمين مصادر تمويل متنوعة ومستقرة بكلفة مقبولة، حيث تم توجيه اإلدارة باالستمرار في:  و.   

قبول الودائع الجديدة بكافة العمالت وعدم رفض أي منها، وتشجيع اإليداعات المستقرة غير المكلفة للفائدة في الحسابات الجارية   i
غير المرتبطة بعمليات االستيراد 

هيكلة فترات استحقاق الودائع آلجال قصيرة نسبيًا ذات الكلف المتدنية، وضبط كلفة الودائع ألجل ضمن سقف محدد وتوظيف   ii
كامل رصيد الودائع ألجل بالليرة السورية في تسهيالت ائتمانية. 

استقطاب إيداعات المنظمات الدولية والمؤسسات االجتماعية والنقابات المهنية لتوفير سيولة دائمة طويلة األجل بكافة   iii

رفع حجم العوائد المالية الناتجة عن توظيف فوائض السيولة بالليرات السورية والعمالت األجنبية في استثمارات مالية مجدية، وذلك  ز.   
مع الحرص على التوفيق بين المخاطر الناتجة عن هذه االستثمارات من جهة واألعباء المتعلقة بها والمستجدة ابتداًء من العام 2019 
من جهة أخرى نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9، الذي فرض تكوين مخصصات مالية لقاء مخاطر التوظيف لدى المصارف 

والمؤسسات المالية. حيث تم توجيه اإلدارة بما يلي: 

اإلفادة من إصدار مصرف سورية المركزي في العام 2019 شهادات إيداع مجدية للفوائد لتوظيف فوائض سيولة المصرف   i
بالليرات السورية. 

توظيف فوائض السيولة بالعمالت األجنبية بنكنوت في حسابات ألجل مجدية للفوائد لدى مصرف سورية المركزي،   ii

إيداع فوائض السيولة الناتجة عن ودائع العمالء بالعمالت األجنبية لدى مصرف سورية المركزي حصرًا، ضمانًا لهذه الودائع،   iii
لعدم توفر مراكز أو أية فرص استثمار أخرى لهذه الفوائض )داخل سورية وخارجها(.

توظيف فوائض السيولة بالعمالت األجنبية حواالت )الدوالر األميركي ويورو( المتوفرة خارج سورية في حسابات مجدية للفوائد   iv
آلجال قصيرة لدى مصارف مجموعة الشريك االستراتيجي في ظل عدم توفر أية فرص أخرى لتوظيفها في الخارج و/أو في 

حسابات مجدية للفوائد لدى مصرف سورية المركزي و/أو في توظيفات ائتمانية في سورية. 

القيام باستجرار جزء من هذه الفوائض )حواالت( إلى سورية عند الحاجة بهدف عدم تسجيل أي تجاوٍز في نسب تركز المخاطر   v
المفروضة من قبل السلطات الرقابية، وعند توفر الفرص اآلمنة لذلك. 

االلتزام بتطبيق أحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 واعتماد السياسات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتأكد من صحتها . 2
وتكوين المخصصات الكافية لقاءها حمايًة ألصول المصرف االئتمانية والمالية، وبهدف تحقيق ذلك، تابع مجلس اإلدارة:

 أ.  تكليف لجنة إدارية خاصة للعمل على تطبيق أحكام المعيار المحاسبي رقم 9 وتأمين المساندة التقنية والتدريب لها إلنجاز المهمة، كما 
وتوفير التدريب ألعضاء مجلس اإلدارة بهذا الشأن. وقد وجه المجلس اإلدارة التنفيذية للعمل على تطوير نظام تصنيف ائتماني خاص 
بالمصرف عوضًا عن شراء أنظمة مكلفة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، ما أمن مرونة كافية سمحت باألخذ بعين االعتبار 

خصوصيات العمل المصرفي في سورية ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الشأن.  

اعتماد نماذج وسياسة لتصنيف وقياس األصول المالية وتكوين المخصصات لها، باإلضافة إلى اعتماد المنهجية العملية لذلك وإجراءات   ب. 
العمل الناظمة لها. والتزم مجلس اإلدارة بتطبيق تعليمات مصرف سورية المركزي لجهة احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء 
مخاطر التسليف ومخاطر التوظيفات المالية السيادية ولدى المصارف والمؤسسات المالية. وحرص على اعتماد نظرّة متحفظة لجهة 
النمو المستقبلي لالقتصاد السوري والقطاعات اإلنتاجية ضمنه، تحوطًا ألي تراجع اقتصادي قد يؤثر سلبًا على قدرة العمالء بسداد 

التزاماتهم. 

التنسيق الدائم بين إدارة المصرف ومدقق الحسابات الخارجي لبيان صحة آلية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لتعرضات المخاطر  ج. 
االئتمانية وتعرضات األصول المالية وكفاية المخصصات المكونة لقاء كل منها، والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على 

ذلك. 
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3. دعم شبكة فروع المصرف وتحفيز نشاط الفروع التجاري: 

االستمرار في دعم وتوسيع شبكة فروع المصرف:   أ. 

تملك بداية العام 2019 مقر جديد الستحداث فرع في منطقة جرمانا في دمشق والعمل على تأهيله وتأمين الكادر العامل له وتدريبه،   .i
حيث من المتوقع افتتاح هذا الفرع في شهر نيسان 2020.

تملك مقر جديد للمصرف في دمشق في المالكي – شركسية وسط جادة عبد المنعم رياض. من المتوقع مباشرة أعمال التأهيل منتصف   .ii
العام 2020، بهدف التمكن من افتتاحه بنهاية العام 2020.

البحث في جدوى استحداث فروع جديدة في حلب وحمص وحماه وصافيتا ودمشق والمناطق الصناعية األكثر نشاطاً.   .iii

iv. استحداث مواقع جديدة لخدمات الصراف اآللي تهدف لخدمة المؤسسات التي تشهد حركة جماهرية ناشطة. وقد تم استحداث صراف 
آلي جديد لبنك الشرق في كل من مشفى الحيفاء ومشفى الشفاء ومركز األونروا. 

 ب. مواكبة اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة لتطوير حجم النشاط التجاري في الفروع

 ج. متابعة تنظيم عمل الفروع للحد من المخاطر التشغيلية ورفع مستوى خدمة العمالء، وذلك من خالل االطالع على تقارير دورية عن أداء 
الفروع وعلى كفاية الكوادر البشرية العاملة فيها وكفاءة مدراء الفروع ومتابعة نسب اإلنجاز والتقدم في معالجة التوصيات وتدريب الموظفين 
لتفادي تكرار المالحظات. وبهدف تعزيز ثقافة الضبط والرقابة على العمليات، اعتمد المجلس سياسة لتحفيز جودة األداء تربط تقييم األداء 

السنوي للموظفين بنتائج تقرير التدقيق الداخلي ونسب إنجاز التوصيات الصادرة عنه بوزن %40. 

 د. متابعة التقدم في إنجاز إجراءات عمل وإعداد أنظمة المعلوماتية الخاصة بإدارة الخدمات المصرفية اإللكترونية عبر الهاتف الجوَال 
Mobile Banking باإلضافة إلى تلك الخاصة بتقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية E-banking من خالل موقع بنك الشرق اإللكتروني. 

متابعة وضع المصرف المالي:   .4

اعتماد خطط العمل والموازنة السنوية ومراجعتها دوريًا عند كل اجتماع للمجلس.  أ. 

المصرف   لها  يتعرض  التي  المخاطر  بمتابعة  الخاصة  والتقارير  عملياته  وحجم  المالي  المصرف  الدورية عن وضع  التقارير  مراجعة   ب. 
واإلجراءات المتخذة لتداركها، وإقرار صحة االفصاحات المالية وغير المالية الربعية والسنوية واالستثنائية بناًء عليه. 

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

 د. متابعة التعديالت التي طرأت على البيانات المالية بتاريخ 1/1/2018 و31/12/2018 الناتجة عن تطبيق أحكام المعيار المحاسبي رقم 
9 وفقًا لمتطلبات السلطات الرقابية.

 ه. متابعة متطلبات رأس مال المصرف ومالءته المالية بما في ذلك:
التأكيد على أهمية المحافظة على مركز القطع البنيوي وعدم المساس به ليشكل هذا المركز احتياطيًا متينًا يمكن التأسيس عليه بانتظار   .i

مرحلة انطالق الحركة االقتصادية وحركة النمو بشكل عام.
االلتزام بسياسة زيادة رأس مال المصرف تباعًا ووفقًا لحجم أرباحه الصافية المحققة ليصل إلى الحد األدنى المطلوب والمحدد بعشرة   .ii

مليار ل.س. تدريجيًا. 
انطالقًا من ضعف حجم األرباح المحققة المدّورة كما في 31/12/2018، فقد وافقت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في   .iii
أيار 2019، بناًء على توصية من مجلس اإلدارة، بعدم زيادة رأسمال المصرف في العام 2019 واالكتفاء بتدوير األرباح المحققة كما 
في 31/12/2018، على أن تستعمل هذه األرباح عند الحاجة لتغطية حاجات تكوين مخصصات إضافية تطبيقًا للمعيار المحاسبي 

رقم 9. 
يتوجه مجلس اإلدارة إلى رفع توصية إلى الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها السنوي الهادف إلقرار بيانات المصرف المالية   .iv
الموقوفة في 31/12/2019 بمقترح زيادة رأس مال المصرف بمبلغ إجمالي بقيمة 1,375,000,000 ل.س. عن طريق ضم جزء 
من رصيد حساب األرباح المحققة المدورة كما في 31/12/2019، وتوزيع األسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين بواقع 
سهمًا مجانًا مقابل سهمين حاليين وتعديل النظام األساسي تبعًا لذلك بحيث يرتفع رأس مال المصرف إلى مبلغ وقدره 4.125 مليار 

ل.س. شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصواًل.
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مراجعة صحة ودقة اإلفصاح الضريبي والتأكد من كفاية المؤونات المكونة خالل السنة لهذا الغرض. وقد تابع مجلس اإلدارة:    و. 

i. االلتزام بمضمون كتاب وزير المالية – مديرية التشريع الضريبي رقم 1238/2 تاريخ 29/4/2019 الذي أقر عدم خضوع األرباح 
الريعية المتحققة خارج األراضي السورية إلى الضريبة على الدخل )نسبة 25%( وإنما خضوعها لضريبة بنسبة 7.5% باإلضافة إلى 

رسوم مختلفة بنسبة حوالي %1.5. 

ii. االلتزام، بالتنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي، بمضمون قرار مجلس النقد والتسليف رقم 597/ م ن/ ب4 لعام 2009 لجهة تنزيل 
المخصصات لقاء المخاطر االئتمانية المصنفة ضمن المرحلة الثالثة من معادلة احتساب ضريبة الدخل عن عام 2019، واالكتفاء 
بإخضاع المخصصات لقاء تلك المصنفة ضمن المرحلتين األولى والثانية إلى هذه الضريبة، وذلك في غياب أي تشريع رقابي صادر 

بهذا الشأن بعد اعتماد أحكام المعيار المحاسبي رقم 9. 

المختصة )راجع ص. 43  المحاكم  أمام  الصادرة عام 2017  التكاليف الضريبية  التطورات في إجراءات االعتراض على  iii. متابعة 
للتفاصيل(. 

5. تّوفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية والتأكد من كفايتها:

 أ. متابعة نسب التقدم في ورشة األرشفة والحفظ اإللكتروني لمستندات العمل المصرفي بعد أن كان تم إنجاز األرشفة والحفظ اإللكتروني 
لكشوفات العمليات المصرفية.

 ب. االطالع بشكل ربعي على تقارير إدارة المخاطر حول كافة المخاطر التي يتعرض لها المصرف ومدى التزامه بسقوف ومستويات المخاطر 
التي يمكن القبول بها. وقد تابع مجلس اإلدارة خالل العام 2019 ما يلي: 

i. المحافظة على نسب سيولة مرتفعة بكافة العمالت. 
ii. االلتزام بتطبيق أحكام بازل 2 للرقابة المصرفية وفق متطلبات مصرف سورية المركزي. 

iii. إطالق ورشة تقييم المخاطر على مستوى كافة المديريات واألقسام وتبويبها بهدف التأكد من كفاية اإلجراءات الضابطة للمخاطر 
التشغيلية التي قد تنشأ. 

iv. تقارير الحوادث التشغيلية المسجلة في المصرف وكفاية اإلجراءات العالجية المتخذة.

 ج. متابعة التوصيات الصادرة عن مهام التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام بما فيها التقارير الصادرة عن المراقبين المصرفيين الداخليين حول 
كفاية إجراءات عمل الفروع والمديريات المركزية، ومدى التزام العاملين بضوابط الرقابة المعتمدة، حيث يسجل المصرف كفاية مقبولة نسبيًا 
في أنظمة الضبط والرقابة. وشدد مجلس اإلدارة على رفع وتيرة مهام التدقيق الداخلي المنجزة على األقسام ذات المخاطر التشغيلية المرتفعة 
والسيما الفروع بما يسمح بالمحافظة على اإلشراف المستمر على مستوى األداء. كما تابع المجلس تطبيق برامج التدريب المعتمدة للموظفين 
بكافة مستوياتها العامة والمتخصصة حول ضوابط االلتزام والتحقق من صحة العمليات من جهة وأصول وإجراءات العمليات المصرفية 

ومشاركة األطراف المعنية.  

 د. االطالع على التقرير السنوي الصادر عن مديرية التدقيق الداخلي الموجه إلى إدارة المصرف نواحي القصور في أنظمة وإجراءات مراقبة 
االلتزام وإدارة المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، كما وحول االلتزام بأحكام الحوكمة المصرفية والتوصيات الصادرة 

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

على صحة  تؤثر  قد  والتي  الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  كفاية  حول  الخارجي  المدقق  عن  الصادر  السنوي  التقرير  على  االطالع   ه. 
االفصاحات المالية.  

 و. متابعة خطة اإلدارة العامة في تحديث إجراءات عمل المصرف والتوصيفات الوظيفية.

 ز. التأكد من كفاية أنظمة وسياسات مديريات الرقابة الداخلية السيما إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام، بما في ذلك: 
i. اعتماد منظومة سياسات وتوصيف نطاق عمل ومسؤوليات مديرية إدارة المخاطر بكافة أقسامها بهدف تعزيز دورها في الرقابة اليومية 

على العمليات المصرفية ونشر ثقافة التحوط ضد المخاطر.
ii. مراجعة مواثيق عمل وصالحيات ومسؤوليات التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام.

iii. عمل كل من التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام وإدارة المخاطر باستقاللية عن اإلدارة التنفيذية، وموضوعية التقارير الصادرة عنهم 
والمرفوعة إلى مجلس اإلدارة. 
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iv. دعم هذه المديريات بالموارد البشرية وغيرها المطلوبة وفق توفرها للقيام بالمهام الموكلة إليها بما في ذلك تأمين التدريب المستمر لها 

 ح. تفعيل دائرة خاصة باألمن المعلوماتي تعمل بشكل مستقل عن مديرية المعلوماتية وتقوم بالرقابة على نشاطها. وقد تم اعتماد أطر العمل 
الخاصة بهذه الدائرة ودعمها بثالثة كوادر متخصصة من بينهم رئيس وحدة األمن في المصرف. 

6. مواكبة تطوير أنظمة المصرف المعلوماتية والتأكد من كفايتها وسالمتها. وقد تابع مجلس اإلدارة ما يلي: 

 أ. معالجة التوصيات التي كانت قد صدرت عن المدقق المعلوماتي الخارجي لجهة كفاية أنظمة الضبط واألمن المعلوماتي.

الخدمات من جهة  لرفع مستوى  المعلوماتي هدفت  التشغيل  أنظمة  استخدام  أنظمة معلوماتية جديدة وتحديث تراخيص   ب. االستثمار في 
وضوابط الحماية المعلوماتية من جهة أخرى. وتطوير شبكة اتصاالت المصرف بين كافة الفروع واإلدارة المركزية لتعمل بتقنية األلياف 

الضوئية لتعزيز فعالية آلية تشفير البيانات.

ومن الجدير الذكر أن جهود مجلس اإلدارة وإدارة المصرف على هذا الصعيد تبقى مقّيدة بمفاعيل العقوبات الخارجية على سورية التي تعيق 
التعاقد مع الموردين الستقدام أنظمة معلوماتية مصرفية متخصصة أكثر تطورًا. ولتدارك استمرار هذا الواقع، بحث مجلس اإلدارة في السبل 

المتاحة التالية لتطوير أنظمة المصرف المعلوماتية: 
جهود فريق البرمجة المعلوماتية الخاص بالمصرف لرفع مستوى الخدمة من جهة ومن جهة أخرى لتأمين متطلبات العمل المستجدة من • 

التشريعات الصادرة عن السلطات المركزية. 
التعاقد مع موردين محليين مختصين وفق توفرهم. • 
تكليف شركات برمجة معلوماتية متخصصة لتطوير تطبيقات ملحقة للنظام المعلوماتي المصرفي الحالي المعتمد فتكمله. • 
العمل على استبدال النظام المعلوماتي المصرفي الحالي من خالل استقطاب برامج معلوماتية مصرفية متطورة من مصادر ال تتأثر • 

بمفاعيل العقوبات. وقد بقي هذا اإلجراء معلقًا بسبب ندرة هذه الشركات من جهة وارتفاع حجم االستثمار المالي المطلوب مقارنًة بقدرة 
المصرف المالية من جهة أخرى. 

ج. البحث في االستثمارات المعلوماتية المطلوبة نتيجة قرار السلطات الرقابية لجهة إنشاء منظومة وطنية للدفع اإللكتروني في سورية، تهدف 
إلى إلزام المصارف بتأمين هذه الخدمة من خالل شبكات دفع محلية، وفي الصعوبات المرتقبة لتحقيق ذلك في ظل استمرار العقوبات 
الخارجية على سورية وارتفاع الكلفة التشغيلية المتوقعة على منظومة المصرف الحالية إلدارة خدمات البطاقات المصرفية اإللكترونية، والتي 

كانت مقدمّة من قبل شركة CTM التابعة للمجموعة المصرفية بالكلفة المباشرة فقط.

7. دعم الهيكلية اإلدارية والتنظيمية للمصرف واستقطاب الخبرات التقنية والمحافظة على الكفاءات الواعدة:

تابع مجلس اإلدارة خالل العام 2019 تطور الهيكلية التنظيمية للمصرف والمستجدات على الكادر العامل الناشئة من حركة دوران الموظفين 
وكفاية الكفاءات من جهة، ومن جهة أخرى اتخاذ اإلجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع األسعار المسجل على استقرار الهيكلية واستمرار عمل 

الموظفين في المصرف. وعليه، اعتمد مجلس اإلدارة السياسات التالية: 

 أ. االستمرار في توظيف الكفاءات المتوفرة بما فيها استقطاب أصحاب الخبرات المصرفية والمؤهالت التقنية. وقد هدفت إلى:
i. زيادة حجم الكادر العامل في األنشطة التجارية والسيما التسليف وإدارة شبكة الفروع فساهم في رفع حجم النشاط التجاري

ii. توفير إحالل للشواغر الناتجة عن استقالة بعض الموظفين. 
iii. دعم فرق العمل المساندة للمدراء التنفيذيين في أقسام المصرف. 

 ب. لمواجهة النقص في توفر المؤهالت المصرفية محليًا والتي تحد من ملء كافة الشواغر الملحوظة ضمن خطة التوظيف السنوية، عمل 
مجلس اإلدارة بالتوازي على ما يلي: 

i. البحث عن الموارد المتاحة لملء المراكز اإلدارية التنفيذية الرئيسية الشاغرة من أصحاب االختصاص المتوفرة محليًا والعمل على تقديم 
كافة الحوافر الستقطابها. وقد سمح ذلك بتعيين خالل فترة زمنية قصيرة نسبيًا مديرًا ماليًا ومديرًا للتدقيق الداخلي بدياًل للمدراء المستقيلين 

خالل العام. كما سمح ذلك بتعيين رئيس لمديرية الموارد البشرية ورئيس لمديرية المشتريات والخدمات اإلدارية. 
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ii. دعم الكفاءات الواعدة من بين كوادر الصف الثاني )رؤساء أقسام / موظفين رئيسيين( بهدف المحافظة على عملهم في المصرف 
وتأمين اإلحالل للمدراء التنفيذيين الرئيسيين. 

iii. االستثمار في تأهيل وتدريب المدراء التنفيذيين السوريين العاملين حاليًا لدى المصرف والمحافظة على استمرارية عملهم، بهدف اختيار 
من بينهم الذين يثبتون كفاءات تقنية وقدرات قيادية تسمح لهم بتحمل مسؤوليات اإلدارة العامة التنفيذية لبنك الشرق. 

iv. التواصل مع مكاتب التوظيف المتخصصة الستقطاب الكفاءات السورية المصرفية وغيرها العاملة خارج القطر للعمل في المصرف. 
وقد بقيت مساعي المصرف بهذا الشأن غير مجدية في ظل استمرار مفاعيل األزمة الراهنة في سورية.

 ج. لجهة كفاية خطط اإلحالل، وفي ظل استمرار شغور منصب نائب المدير العام بالرغم من الجهود المبذولة بهذا الشأن، تابع مجلس اإلدارة 
تأمين اإلحالل للمدير العام من قبل المدراء التنفيذيين في المصرف. ذلك وقد تأمن إحالل للوظائف الرئيسية على صعيد المديريات المركزية 

وفروع المصرف من كوادر محلية أثبتت عن جدارتها في تحمل المسؤوليات. 

 د. الحرص على كفاية سياسة الرواتب والمكافآت والتعويضات والمنافع المخصصة للموظفين لتحقيق العدالة، بما في ذلك:
i. إقرار موازنة مكافآت األداء والزيادات السنوية على الرواتب بناًء على قدرة المصرف في تحمل األعباء الناتجة عنها من جهة ودعم 

القدرة الشرائية للموظفين في ظل استمرار التضخم في األسعار من جهة أخرى وذلك بهدف تأمين استمرارية العمل.  
ii. التأكد من قيام اإلدارة باعتماد الزيادات على الرواتب ومكافآت األداء بإنصاف وفق الرتب الوظيفية وفيما بين المديريات واألقسام، 

واعتماد توازن مقبول بين رواتب ومخصصات الموظفين التزامًا بالضوابط الرقابية بهذا الشأن. 
iii. اعتماد حوافز استثنائية مالية وغيرها للحفاظ على الموظفين الذين أثبتوا عن كفاءة في تحمل المسؤوليات. 

 ه. زيادة موازنة تدريب الموظفين. وتابع المجلس برامج التدريب والتأهيل المستمر المقدمة لموظفي المصرف داخل المصرف كما والمشاركة 
في دورات تدريبية لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي التابع لمصرف سورية المركزي باإلضافة إلى مشاركة عدد من مدراء المصرف 

في دورات تدريب مصرفي متخصصة خارج سورية.
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لجنة التدقيق

عضوية اللجنة خالل العام 2019
رئيسها:السيد هيثم عبد السالم، رئيس – عضو مجلس إدارة مستقل. ويتمتع بخبرة مهنية وعملية في المحاسبة واإلدارة المالية والضريبية في 

سورية. 
السيد كريم ركابي عضوًا مستقاًل، والسيد نجيب برازي عضوًا غير تنفيذي، والسيد فتحي انطاكي عضوًا غير تنفيذي. وقد تم تعيين  األعضاء: 

السيدة فريال خليل بصفة عضٍو مستقٍل بديٍل للعضو المستقيل السيد عيد المنعم عدره، وذلك ابتداًء من تموز 2019 فتكمل مدة سلفها. 

تشترط عضوية لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة وفق متطلبات الحوكمة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، أن يكون ثلثي 
المالية  واإلدارة  المحاسبة  في  الخبرات  توفر  إلى  باإلضافة  بمسؤولياتها،  للقيام  المرجوة  االستقاللية  تأمين  بهدف  المستقلين  من  أعضائها 

والمصرفية. 
وقد تأّمن خالل العام 2019 االلتزام بشروط العضوية هذه.  

أهداف اللجنة 
تهدف لجنة التدقيق إلى مساعدة مجلس اإلدارة بما يلي: 

مراجعة التقارير المالية وتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية بما فيها استقاللية التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام وحسن أدائهما • 
ومراجعة التقارير الصادرة عن المراقبين المصرفيين الداخلين المعتمدين 

التأكد من أن اإلدارة التنفيذية قد اتخذت كافة اإلجراءات لتصحيح القصور التي تمت اإلشارة لها ضمن تقارير المهام الرقابية ومهام التدقيق.  • 
الداخلية •  وللسياسات واإلجراءات  الرقابية،  السلطات  الصادرة عن  النافذة  والتعليمات  للقوانين  السليم  بالتطبيق  المصرف  التزام  التأكد من 

المعتمدة من مجلس اإلدارة. 
تحديد اطر عمل المدقق الخارجي وتنسيق مهامه وتقييم استقالليته وعمله بموضوعية وقبول خطاب تعيينه وتحديد تعويضاته. • 

اجتماعات اللجنة 
تعقد لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات لها خالل السنة بوتيرة اجتماع واحد كل فصل. وقد التزمت اللجنة بعقد هذه 
االجتماعات كما عقدت اجتماع إضافي لها خالل العام 2019 للوقوف عند اعتماد سياسات المصرف لجهة تطبيق ألول مرة أحكام المعيار 
المحاسبي رقم 9 وأثر ذلك على بيانات المصرف المالية الموقوفة في 31/3/2019 واعتماد نتائج تقرير مدقق الحسابات الخارجي عنها قبل 

نشرها أصواًل. 
وعمومًا، حرصت اللجنة على عقد اجتماعاتها ضمن مهلة يوم قبل انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة، فيعزز من فعالية التواصل مع المجلس 
واعتماد التوصيات الصادرة عنها بالسرعة المرجوة. ودعي لحضور اجتماعات اللجنة مدير التدقيق الداخلي ومدير مراقبة االلتزام في المصرف، 

باإلضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي. 

نشاط اللجنة خالل عام 2019
رفعت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2019: 

صحة ودقة وشفافية البيانات المالية واإلفصاح عنها، وااللتزام بالمعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات السلطات الرقابية بهذا الشأن، بما . 1
في ذلك تطبيق أحكام معايير المحاسبة الدولية رقم IFRS9 9 الخاص بتصنيف مخاطر األصول المالية والمعيار المحاسبي رقم 16 

الخاص باحتساب حق استخدام األصول وااللتزامات الناتجة عن عقود اإلجار. 
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دراسة سياسات تصنيف وقياس األصول المالية بالتنسيق مع لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة بغرض تكوين المخصصات . 2
لقاءها عماًل بالمعيار رقم 9 وبما في ذلك مراجعة آليات ومنهجيات والفرضيات المقترحة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ومعايرة 
احتمال التعثر التاريخي لقاء كل من مخاطر التسليف ومخاطر االستثمار المالي واعتماد نماذج التصنيف االئتماني الداخلي الخاصة 
بكل منها. الطلب من مدقق الحسابات الخارجي التدقيق في صحة النماذج والمنهجيات المعتمدة لهذا الشأن، ومقارنة نتائج هذه السياسات 

والمنهجيات بنتائج المصارف المنافسة للتأكد من اعتماد التحفظ في إدارة هذه المخاطر. 

كفاية الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء المخاطر االئتمانية ومخاطر االستثمارات المالية بشكل ربعي وكفاية المخصصات المكونة لقاء . 3
كل منها واستردادها عند الحاجة. 

الشؤون الضريبية والقضايا ذات األثر الجوهري على البيانات المالية. وقد تابعت اللجنة عن كسب آلية احتساب ضريبة ريع رؤوس . 4
األموال المتداولة في الخارج، باإلضافة إلى احتساب ضريبة الدخل في إطار تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9. كما تابعت المستجدات 

على االعتراضات الضريبية السابقة. 

فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية وااللتزام بالتطبيق السليم للقوانين النافذة وإجراءات المصرف بناء لنتائج تقارير التدقيق الداخلي . 5
ومراقبة االلتزام. وأوصت اللجنة ربط تقييم األداء السنوي للموظفين بنتائج تقارير المهام الرقابية ونسب إنجاز التوصيات الصادرة عنها، 
باإلضافة إلى اعتماد مبدأ مساءلة الموظفين والعقاب في حال تكرك المالحظة وذلك بهدف رفع مستوى الرقابة على العمليات المصرفية 
وتحسين جودة األداء اإلداري. كما أكدت على أهمية التدريب المستمر للموظفين على إجراءات عمل المصرف وتابعت الدورات التدريبية 

المقدمة بهذا الشأن.

فعالية وكفاية أنظمة الضبط والرقابة على األنظمة المصرف المعلوماتية وكفاية الخطط المعتمدة لتأمين استمرارية العمل، ومتابعة إنجاز . 6
 ISO 22301 وبمعيار الجودة ISO 27001 التوصيات الصادرة عن مهام التدقيق المعلوماتي لضمان التزام المصرف بمعيار الجودة

الخاصين بهذا الشأن. 

كفاية الكوادر والكفاءات العاملة في مديرية التدقيق الداخلي باإلضافة إلى عمل هذه المديرية بكفاءة واستقاللية. وتابعت اللجنة بشكل . 7
خاص تابعات استقالة مدير التدقيق الداخلي بداية الربع الثالث 2019 بهدف السفر، وإجراءات تأمين اإلحالل له من خالل المدققين 
الداخلين الرئيسيين وـتوفير الدعم لهم ما سمح باستمرار العمل بالمستوى والجودة المعتادة. كما تابعت اللجنة إجراءات تعيين مدير بديٍل 

من أصحاب الكفاءات المهنية بهذا القطاع، حيث من المرتقب التحاقه بالمصرف بداية العام 2020. 

كفاية الكوادر والكفاءات العاملة في مديرية مراقبة االلتزام، وكفاية نطاق عملها واستقالليتها. وأكدت اللجنة التزام نطاق عمل مديرية . 8
مراقبة االلتزام بمتطلبات القرار 57 الصادر عام 2019 الناظم لمهام ومسؤوليات وصالحيات مراقبة االلتزام واالمتثال.  

كفاية السياسات الخاصة بمراقبة االلتزام بما فيها برامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومدى تقّيد أقسام المصرف بها، ومتابعة . 9
تنفيذ برامج تدريب الموظفين بهذا الشأن.  وتابعت اللجنة بالتنسيق مع لجنة إدارة المخاطر، ورشة عمل تقييم مخاطر المصرف المتعلقة 

بإجراءات مراقبة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتبويبها والتأكد من اتخاذ اإلجراءات التي تؤمن التحوط لها. 

متابعة االفصاحات المتوجبة على المصرف وفق متطلبات االلتزام بأحكام فاتكا.. 10

الوقوف عند حاالت التضارب في المصالح، واإلقرار بعدم تسجيل أي حالة بنهاية العام 2019.. 11

تحديد نطاق عمل التدقيق الخارجي موضوع االفصاحات المالية ومتابعة التوصيات الصادرة عنه.. 12

تقييم أداء مدقق الحسابات الخارجي المعتمد بناًء لمعايير اعتمدها مجلس اإلدارة شملت تقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي . 13
وكفاية خبرات فريق عمله والتزامه بخطاب تعيينه. واعتمدت آلية التقييم على الحصول على ردود أعضاء لجنة التدقيق باإلضافة إلى 
ردود أعضاء اإلدارة التنفيذية التي لها تعامل مستمر مع المدقق الخارجي. وقد تم التأكيد على استقاللية وموضوعية المدقق الخارجي 

المعتمد للعام 2019. 

تقييم أداء اللجنة عن العام 2019 ورفع نتائج التقييم والمقترحات العالجية بشأن المالحظات الواردة إلى مجلس اإلدارة.. 14
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لجنة إدارة المخاطر

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيدة فريال خليل رئيسًا مستقاًل، تم تعيينها ابتداًء من تموز 2019 بدياًل لرئيس اللجنة المستقيل السيد عبد المنعم عدره. 
األعضاء: السيد ناجي شاوي عضو غير تنفيذي والسيد جمال منصور عضو غير تنفيذي، السيدة سلمى صبرا عضو غير تنفيذي

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

وقد تأّمن خالل العام 2019 االلتزام بشروط العضوية هذه. 

أهداف اللجنة 
تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى ما يلي: 

ترسيخ ثقافة إدارة مخاطر بكافة أشكالها على مختلف مستويات المصرف • 
مساعدة مجلس اإلدارة على وضع سياسة إدارة مخاطر المصرف بما ينسجم وقدرته ومدى قبوله على تحمل المخاطر • 
التنفيذية في إدارة كافة المخاطر المصرفية من مخاطر االئتمان والسيولة والسوق والتشغيل وعدم االلتزام والسمعة •  مراجعة أداء اإلدارة 

وغيرها، 
تقييم خطط طوارئ إلدارة األزمات التي يكون المصرف عرضة لها • 
التأكد من استقاللية مديرية إدارة المخاطر وضمان توافر الموارد البشرية والنظم الكافية إلدارتها• 

اجتماعات اللجنة
التزامًا بمتطلبات الحوكمة وميثاق عملها المعتمد، عقدت لجنة إدارة المخاطر أربعة اجتماعات لها خالل العام 2019 بوتيرة اجتماع واحد 

كل فصل. وقد دعي لحضور اجتماعات اللجنة كل من مدير إدارة المخاطر والمدير العام. 

نشاط اللجنة خالل العام 2019
رفعت لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2019: 

التأكيد على فعالية واستقاللية وظيفة إدارة المخاطر: وأكدت اللجنة كفاية أداء مديرية إدارة المخاطر بشكل عام وشددت على أهمية رفدها . 1
بكوادر إضافية والسيما من أصحاب الخبرات في إدارة المخاطر االئتمانية والسوقية لمواكبة ارتفاع متطلبات إدارة المخاطر نتيجة تطبيق 

المعيار المحاسبي رقم 9 وارتفاع حجم النشاط التجاري للمصرف. 

مراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر في المصرف بما يتوافق مع متطلبات المعيار المحاسبي رقم 9. . 2

نتائج التقارير الدورية واختبارات الجهد حول تعرضات المصرف للمخاطر وحجمها والمؤونات المكونة للتحوط لها. . 3

مراجعة كفاية إجراءات التحّوط للمخاطر التشغيلية التي يتعرض المصرف.. 4

التزام المصرف بمستويات وحدود للمخاطر التي يمكن للمصرف القبول بها ذلك باإلضافة إلى الحدود والمستويات الرقابية المفروضة . 5
من قبل مصرف سورية المركزي.  

التزام المصرف بتطبيق أحكام بازل وفق متطلبات السلطات الرقابية واإلدارة المصرفية السليمة، وتسجيل تقدم مستمر في إعداد منظومة . 6
التقارير لمتابعة مختلف المخاطر المصرفية. 

تقييم أداء اللجنة عن العام 2019 ورفع نتائج التقييم والمقترحات العالجية بشأن المالحظات الواردة إلى مجلس اإلدارة.. 7
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لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة

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

األعضاء: الدكتور سليم الشالح عضوًا غير تنفيذي، والسيد جمال منصور عضوًا غير تنفيذي، والسيدة سلمى صبرا عضوًا غير تنفيذي. 

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

الخبرات في إدارة المخاطر االئتمانية المصرفية والمعرفة المعمقة في السوق المحلي. 
وقد تأّمن االلتزام بشروط العضوية هذه، ولم يسجل أي تعديل على عضوية اللجنة خالل العام 2019.

أهداف اللجنة
تهدف لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة إلى ما يلي: 

مراجعة كافة قرارات التسليف المتخذة من قبل لجان التسليف اإلدارية والمصادقة عليها. • 
اتخاذ قرارات التسليف التي تتضمن تعرضات لمخاطر ائتمانية كبيرة يفوق مبلغها الصالحيات الممنوحة للجان التسليف اإلدارية، والتي • 

تتسم بمواصفات تجعلها تؤثر جوهريًا على عمل المصرف. 
متابعة الديون المتعثرة والسيما غير المنتجة منها وإجراءات التحصيل المتخذة. • 

اجتماعات اللجنة

بناًء لميثاق عملها، تعقد لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة اجتماعان لها خالل العام بوتيرة اجتماع واحد خالل النصف األول من 
السنة واجتماع ثاٍن خالل النصف الثاني منه. ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة المدير العام ومدير إدارة المخاطر.

نشاط اللجنة خالل العام 2019

تلخص نشاط لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل العام 2019 بما يلي: 

مراجعة ضوابط وصالحية منح التسهيالت االئتمانية المفوضة للجان التسليف اإلدارية وللجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتأكيد . 1
على أهمية مشاركة الشريك االستراتيجي في قرارات التسليف ذات األثر الجوهري وفي كفاية أنظمة الرقابة الداخلية الضابطة لقرارات 

التسليف على كافة مستويات المصرف.

مراجعة وضع محفظة التسليف ككل بما فيها قروض التجزئة الممنوحة من قبل المصرف. . 2

االطالع والمصادقة على التسهيالت العادية المقبولة المصنفة ضمن فئة ديون المرحلة األولى والممنوحة من لجان التسليف اإلدارية . 3
ضمن الصالحيات المفوضة لها.
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دراسة طلبات التسليف الجديدة بما يفوق الصالحيات المفوضة للجان التسليف اإلدارية وإقرار منحها. . 4

المصادقة على الديون المصنفة ضمن فئة ديون المرحلة الثانية وعلى كفاية الخسائر االئتمانية المتوقعة عنها وتكوين المخصصات لقاءها.. 5

المتوقعة . 6 االئتمانية  الخسائر  وكفاية  الثالثة  المرحلة  ديون  فئة  ضمن  المصنفة  منتجة  الغير  الديون  تحصيل  إجراءات  كفاية  متابعة 
والمخصصات المكونة لقاءها. كما ومتابعة والتطورات في إجراءات المالحقات القضائية لهذا الغرض، والمصادقة على المبالغ التي تم 

تحصيلها سدادًا لهذه الديون. 

المصادقة على سقوف التعامل مع المصارف المعتمدة في سورية والخارج.. 7

االطالع على الحاالت التي قد ينشأ عنها تضارب للمصالح، والتأكيد على التزام المصرف بالضوابط المرعية اإلجراء على هذا الصعيد . 8
بما فيها عدم منح تسهيالت ائتمانية ألعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة. 

تقييم أداء اللجنة عن العام 2019 ورفع نتائج التقييم والمقترحات العالجية بشأن المالحظات الواردة إلى مجلس اإلدارة.. 9
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لجنة الترشيحات والتعويضات

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيد هيثم عبد السالم عضوًا رئيسًا مستقالًً

األعضاء: السيد كريم ركابي عضوًا مستقاًل، والسيد نجيب برازي عضوًا غير تنفيذي، والسيد فتحي انطاكي عضوًا غير تنفيذي. وقد تم تعيين 
السيدة فريال خليل بصفة عضٍو مستقٍل بديٍل للعضو المستقيل السيد عيد المنعم عدره، وذلك ابتداًء من تموز 2019 فتكمل مدة سلفها.

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

تعويضاتهم. 
وقد تأّمن خالل العام 2019 االلتزام بشروط العضوية هذه. 

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

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

مراجعة سياسة التوظيف المعتمدة في المصرف ضمان شفافية عملية اختيار المدير العام التنفيذي ونائبه وتعيينهما وإقالتهما باإلضافة إلى • 
تعيين المدراء التنفيذيين الرئيسيين وتقييم أدائهم وتحديد تعويضاتهم انسجامًا مع األهداف العامة للمصرف. 

مراجعة سياسة الرواتب والمنافع وسلم الرتب والرواتب وسياسة التدريب المعتمدة لضمان كفايتها وعدالتها بهدف استقطاب ذوي الكفاءات • 
العالية.  

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

اجتماعات اللجنة
تعقد لجنة الترشيحات والتعويضات ثالثة اجتماعات لها بوتيرة اجتماع واحد خالل النصف األول من السنة واجتماع ثاٍن خالل النصف الثاني 
منه وفق لمتطلبات الحوكمة وميثاق عملها. كما عقدت اجتماع ثالث إضافي لها خالل العام 2019 بهدف البحث في التعديالت المطلوبة 
على سياسة رواتب الموظفين على ضوء التضخم المسجل في األسعار. وقد شارك في االجتماعات المدير العام بصفته مسؤواًل مباشرًا عن 

إدارة الموارد البشرية. 

نشاط اللجنة خالل عام 2019
رفعت لجنة إدارة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 

 :2019
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تنظيم عضوية مجلس اإلدارة: . 1
اقتراح المرشحين لملء المركز الشاغر الناشئ خالل العام 2019 في عضوية مجلس اإلدارة ومتابعة الحصول على موافقة مصرف • 

سورية المركزي على تعيين المرشح المعتمد. 

التزام األعضاء بحضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه أصواًل وبتخصيص الوقت الالزم خالل العام 2019 لممارسة واجباتهم• 

االلتزام بصرف التعويضات المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2019 وفق قرار الهيئة العامة بهذا الشأن• 

نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واألعضاء عن العام 2019 بمستوى جيد • 

مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في برنامج تدريبي بمواضيع مختلفة ذات الصلة باإلدارة المصرفية • 

تنظيم عضوية اإلدارة التنفيذية: مراجعة وتحديث معايير األهلية المطلوبة لتعيين المدير العام وموظفي المصرف وتقييم أدائهم. وأكدت اللجنة . 2
التزام اإلدارة بتطبيق هذه المعايير ورفعت تقريرها بنتائج تقييم أداء المدراء التنفيذيين وتحديد تعويضاتهم، بما فيها تقييم أداء المدير العام 

بمستوى جيد والتوصية بتجديد التعاقد معه وتحديد تعويضاته. )راجع ص. 41 لتعويضات اإلدارة التنفيذية للعام 2019(. 

مراجعة حركة دوران الموظفين وخطة التوظيف في المصرف والتأكيد على كفاية الكادر العامل على صعيد والمديريات المركزية والفروع . 3
بشكل عام. وقد واكبت اللجنة جهود اإلدارة في ملء الشواغر الحاصلة في الوظائف الرئيسية نتيجة االستقاالت المسجلة خالل العام 2019 
والسيما تعيين مدير مالي ومدير تدقيق داخلي، باإلضافية إلى تعيين مسؤول عن إدارة الموارد البشرية وعن مديرية المشتريات والخدمات.  

مراجعة سياسة الرواتب والتعويضات في المصرف بما يضمن المحافظة على الكفاءات المصرفية وتحفيزها، كما والتأكيد على مالءمتها . 4
لحجم إيرادات المصرف وفرضيات تطور نشاطه. 

مراجعة سياسة التوظيف في المصرف لعام 2019 وسلم الرتب والرواتب المعتمد والـتأكد من التزام اإلدارة بتطبيقه. وقد توقفت اللجنة عند . 5
بعض االستثناءات المسجلة على هذا الصعيد والتي فرضتها سياسة المحافظة على الكفاءات وتأمين استمراريتها في العمل في المصرف 

في ظل ندرة المهارات المصرفية. 

مراجعة سياسة وخطط اإلحالل للموظفين بما فيها اإلدارة التنفيذية، حيث أكدت اللجنة على توفر الموارد البشرية الكفؤة التي تتمتع بخبرة . 6
مصرفية لتأمين استمرارية العمل. مع التأكيد على التزام اإلدارة بتكريس مبدأ مداورة األدوار لضمان توفر الكفاءات باستمرار والتحوط دون 

الشواغر التي قد تطرأ. 

كفاية وفعالية منظومة إدارة الموارد البشرية في المصرف. وقد نجح المصرف، بعد محاوالت عدة، بتعيين مسؤول متفرغ إلدارة الموارد . 7
البشرية من أصحاب المهارات العملية بهذا المجال. واعتمدت اللجنة خطة عمل مديرية الموارد البشرية وتابعت نسب إنجازها، وتوقفت عند 

الصعوبات التي تواجه اإلدارة في تحقيقها. 

تقييم أداء اللجنة عن العام 2019 ورفع نتائج التقييم والمقترحات العالجية بشأن المالحظات الواردة إلى مجلس اإلدارة.. 8

نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام 2019
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لجنة الحوكمة

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيد ناجي شاوي بصفته رئيس مجلس اإلدارة 

األعضاء: الدكتور سليم الشالح عضوًا غير تنفيذي، السيد هيثم عبد السالم عضوًا مستقاًل وهو عضو في لجنة التدقيق. 

وتشترط عضوية اللجنة، وفق متطلبات الحوكمة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، أن تتألف على األقل من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين، على أن تضم 
أحد أعضاء لجنة التدقيق المستقلين وعلى أن يترأسها رئيس مجلس اإلدارة. 

وقد تأّمن االلتزام بشروط العضوية هذه. ولم يسجل أي تعديل على عضوية اللجنة خالل العام 2019.

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

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

اجتماعات اللجنة 
التزامًا بمتطلبات الحوكمة وميثاق عملها المعتمد، عقدت لجنة الحوكمة اجتماعين خالل العام 2019. وقد دعي لحضور االجتماعات المدير العام بهدف عرض 

تقريره عن تنظيم اإلدارة التنفيذية. 

نشاط اللجنة خالل عام 2018
رفعت لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2019: 

مراجعة وتحديث دليل حوكمة المصرف ومواثيق عمل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بما يتوافق مع التعديالت المقررة على القوانين. . 1
وضع سياسة إفصاح للمصرف بما يتوافق مع القرار رقم 110 تاريخ 4/24/2019 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لجهة أسس وأحكام نظام اإلفصاح . 2

والشفافية للجهات الخاضعة إلشراف ورقابة هيئة األوراق واألسواق المالية السورية.
نتائج مهام التدقيق على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وأنظمة مكافحة غسل األموال ومدى االلتزام بأحكام الحوكمة. . 3
مراجعة مواثيق اللجان التنفيذية اإلدارية والتأكد من االلتزام اإلدارة التنفيذية بها. . 4
مراجعة ميثاق األخالق والتأكيد من التزام أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين بأحكام هذا النظام وبأحكام النظام الداخلي.  . 5
اعتماد خطط توثيق واستكمال دليل إجراءات عمل المصرف ودليل التوصيف الوظيفي، ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بالمصادقة على إجراءات العمل . 6

والتوصيفات الوظيفية المنجزة، حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ في اإلنجاز.
التغييرات الطارئة على سياسة وصالحيات التوقيع عن المصرف وفق التعديالت المقررة على الهيكلية التنظيمية.. 7
مراجعة الهيكل التنظيمي العام للمصرف وعلى التراتبية الهرمية. وقد أكدت اللجنة نجاح اإلدارة نهاية العام 2019 ملء المراكز اإلدارية األساسية من خالل . 8

استقطاب كوادر من أصحاب المهارات والخبرات الفنية والتقنية. ذلك وشددت على أهمية التوظيف لتأمين اإلحالل للمدراء التنفيذيين. 
مراجعة إجراءات اإلفصاح اإلداري في مختلف األقسام. . 9

 10. تقييم أداء اللجنة عن العام 2019 ورفع نتائج التقييم والمقترحات العالجية بشأن المالحظات الواردة إلى مجلس اإلدارة.

نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام 2019
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شروط ومعايير عضوية مجلس اإلدارة 
راجع مجلس اإلدارة خالل العام 2019 المعايير واإلجراءات المعتمدة سابقًا لتعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف وأكد على دقتها وشفافيتها 
والتزامها بالقوانين المرعية اإلجراء والسيما متطلبات الحوكمة قبل اعتمادها. بحيث تتم الموافقة على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة بناء 
على الكفاءة واألهلية بهدف ضمان تعدد الخبرات المصرفية والمالية واإلدارية والتجارية والمهارات الفنية فضاًل عن السمعة الحسنة وإمكانية 
تخصيص الوقت الالزم للقيام بالمسؤوليات المطلوبة من عضو مجلس اإلدارة لما في ذلك من مصلحة للمصرف والمساهمين ككل. على أن 

يحصل مجلس اإلدارة على موافقة مصرف سورية المركزي على المرشحين المنتخبين و/أو المعينين. 

تقييم أداء وفعالية المجلس ولجانه وأعضائه 
قام مجلس اإلدارة بنهاية العام 2019 بتقييم كفاءاته وفعاليته كما وفعالية مشاركة أعضائه. كما قامت كافة اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
بتقييم أدائها وفعاليتها. ويهدف هذا التقييم السنوي تدارك القصور لتحسين أداء مجلس اإلدارة وتعزيز تواصله مع اإلدارة التنفيذية. وقد أظهرت 
نتائج التقييم التزام المجلس واللجان واألعضاء بممارسة مسؤولياتهم المناطة بهم عماًل بمتطلبات الحوكمة بمستوى “جيد” خالل العام 2019.  

ويجري التقييم وفقًا لمعايير موضوعية وضعتها لجنة الترشيحات والتعويضات ضمن استمارات تقييم خاصة لكل من مجلس اإلدارة واللجان 
المنبثقة عنه إضافة إلى معايير وضعت لتقييم مشاركة األعضاء كل بمفرده. حيث يقوم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان باإلجابة على استمارات 
التقييم وإعادتها إلى أمانة سر مجلس اإلدارة التي تقوم بتجميع النتائج وتعرضها على رئيس مجلس اإلدارة الذي يناقشها مع المجلس مجتمعًا. 

ويشمل التقييم مدى االطالع على نشاط المصرف وأهدافه واكتمال مصفوفة التقارير المرفوعة وإمكانية إبداء رأي مستقل وموضوعي خالل 
النقاشات. كما شملت عملية التقييم قيام لجنة التدقيق بتقييم أداء المدققين الخارجيين المعتمدين خالل العام 2019 بناًء لمعايير موضوعية 
واستمارة تقييم خاصة تم من خاللها أيضًا رصد رأي ومالحظات أعضاء اإلدارة التنفيذية الذين لهم تواصل مهني مع المدققين الخارجيين 

خالل العام.

التدريب المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة
بهدف مساعدة أعضاء المجلس على مواكبة التطورات في متطلبات اإلدارة المصرفية واطالعهم على القضايا الهامة في المصرف، فقد تأكد 
المجلس، ومن ضمن عمل مختلف اللجان المنبثقة عنه، من توفير اطالع األعضاء على أهم القرارات والتشريعات المصرفية الصادرة خالل 
العام 2019 ومدى تأثيرها على نشاط المصرف. كما أمنت اإلدارة التنفيذية تواصل أعضاء مجلس اإلدارة مع مختلف المدراء التنفيذيين ما 

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

كما يلتزم المصرف بتزويد أعضاء مجلس اإلدارة لدى تعيينهم قائمة بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء، وتعريفهم عن نشاطات وهيكلية المصرف، 
وعن مهام ومسؤوليات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومسؤولياتهم كأعضاء. وقد تم توفير عضو مجلس اإلدارة السيد خليل بتدريب تمهيدي 

مماثل لدى تعيينها في مجلس اإلدارة في تموز 2019. 

حرص المجلس خالل العام 2019 على مشاركة أعضائه بدورتين تدريبيتين شملت المواضيع التالية: 
أند توش )الشرق •  التدقيق الخارجي في سورية ديلويت  المالية للمصارف وأهم مؤشرات األداء المصرفي، قدمتها شركة  البيانات  تحليل 

األوسط(، تميمي والسمان، عرض من خاللها أهم مؤشرات األداء المالي المصرفي والمخاطر المتعلقة بها. 

اإلدارة السليمة للشركات وحوكمتها قدمتها شركة “تمّيز” باالشتراك مع مؤسسة International Finance Corporation الدولية. وقد • 
دعيت اإلدارة التنفيذية لالشتراك في هذه الدورة بهدف تعزيز ثقافة الحوكمة في المصرف. 

تعارض المصالح 
تنشأ حاالت تعارض المصالح حين يتأثر قرار الموظف أو عضو مجلس اإلدارة وأداؤه بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيًا أو 

تهم أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة. وقد شدد ميثاق أخالق المصرف على التزام موظفي المصرف وأعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

فعالية مجلس اإلدارة
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الحالية •  التجارية  التعامالت  على  تأثير  له  ثالث  أي طرف  قبل  من  المفرطة  والضيافة  الرمزية  غير  والهدايا  المالية  المبالغ  قبول  عدم 
والمستقبلية للمصرف. 

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

بذلك القوانين المرعية اإلجراء ودليل حوكمة المصرف. 

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

وقد اعتمد مجلس اإلدارة عدد من السياسات واإلجراءات الضابطة لحاالت تعارض المصالح يتأكد من خاللها ومن خالل التقارير المرفوعة 
له من التزام اإلدارة التنفيذية بالتّقيد بأحكامها. كما تقوم أمانة السر سنويًا بتحديث البيانات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة، ما يسمح لمجلس 
اإلدارة االطالع على كافة التزامات ومسؤوليات أعضائه الشخصية والتأكد من عدم تعارضها مع مصالح المصرف ومسؤولياتهم في عضوية 
المجلس وفق أحكام الحوكمة والنظام األساسي المعتمد والقوانين المرعية اإلجراء. ويقع على أعضاء مجلس اإلدارة واجب إبالغ رئيس المجلس 

و/أو أمانة السر عند وجود أي تعارض في المصالح وتجنب المشاركة في النقاشات و/أو المشاركة في اتخاذ أي قرار بذلك. 

ويفيد المجلس انه لم تنشأ خالل العام 2019 أي حالة تعارض في المصالح، إذ لم يتم تسجيل أي مشروع وأي عقد توريد خدمة وخالفه 
لمصلحة المصرف مع أي عضو من أعضاء مجلس إدارته أو مديره العام أو أي موظف من موظفيه وأقرباء جميع المذكورين حتى الدرجة 
الرابعة. وقد اقتصرت التعامالت المسجلة في بيانات المصرف كما في 31/12/2019 مع هؤالء األطراف على التعامالت المصرفية العادية 

ضمن الضوابط الصادرة عن السلطات الرقابية بهذا الشأن. 

التعامل مع األطراف ذوي العالقة
يشمل مفهوم األطراف ذوي عالقة:

 أ. أعضاء في مجلس إدارة المصرف أو المؤسسة األم أو أًيا من المؤسسات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للمصرف، أو المدققين الخارجيين، 
أو مستشاري المصرف أو إدارته التنفيذية أو أي موظف يتبع مجلس اإلدارة ويرفع إليه تقاريره بشكل مباشر، أو أقارب المذكورين من 

الزوج أو الزوجة واألوالد.  

 ب. أي شخص طبيعي وأقاربه من الزوج أو الزوجة واألوالد، أو أي شخص اعتباري، يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة مؤثرة 
بنسبة 10% أو أكثر في المصرف أو في الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.

 ت. المؤسسات األم والشقيقة والتابعة والحليفة للمصرف، علمًا أنه ال يوجد لبنك الشرق أية شركات تابعة أو شقيقة، بل تقتصر عالقته 
بالبنك اللبناني الفرنسي بصفة شركة حليفة توفر له بعض خدمات الدعم الفني عند الحاجة بناًء لطلب صريح من إدارة بنك الشرق 

)راجع ص. 40(.

حرص مجلس اإلدارة خالل العام 2019 على االلتزام بأن تكون تعامالته مع األطراف ذوي العالقة ضمن الضوابط الناظمة لذلك وفق أحكام 
الحوكمة وقواعد اإلدارة السليمة للشركات والقوانين المرعية اإلجراء. وقد تابع خالل العام 2019 تقارير إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي حول 
التدقيق الدوري في التعامالت الناشئة مع األطراف ذوي العالقة، والتي بّينت اقتصار هذه التعامالت على العمليات العادية والمقبولة دون 

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

التعامل مع الموردين واالمتيازات الحكومية
يفيد المجلس أن المصرف لم يتمتع بأي حماية أو امتياز حكومي خاص خالل العام 2019. 

كما يفيد المصرف حرص اإلدارة الدائم خالل العام 2019 على عدم االعتماد على العمالء الرئيسيين في توفير اإليرادات، مما ساهم في 
المحافظة على نسب تركز إجمالي إيرادات المصرف من هؤالء العمالء دون السقف الرقابي المحدد بنسبة 10% من إجمالي اإليرادات. 
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ل تعامل بنسبة 26.8% من قيمة إجمالي مشتريات المصرف خالل العام 2019 مع شركة صقر  أما لجهة التعامل مع المّوردين، فقد سجِّ
للمقاوالت. وتمثل هذه المصاريف:

تجهيز وتأهيل مقر فرع المصرف في جرمانا خالل العام 2019.. 1

تكاليف تحويل وجهة االستعمال لمقر المصرف في المالكي شركسية إلى تجاري.. 2

بدل خدمات ومقاوالت.. 3

علمًا أن إدارة المصرف توافق على كل مبلغ يخصص ألي شراء قبل االلتزام به من قبل المورد المعني. 

التعامالت مع الشركة الحليفة وخدمات الدعم 
يفيد مجلس اإلدارة أن بنك الشرق، وبناًء لقرار الهيئة العامة العادية المنعقدة تاريخ 9/5/2019، لم يجدد عقد الدعم الفني مع الشركة الحليفة 

البنك اللبناني الفرنسي خالل العام 2019. وقد اقتصرت تعامالت المصرف مع هذه الشركة بما يلي: 

الحصول على استشارات فنية في مجال اإلدارة المعلوماتية وإدارة المخاطر المصرفية بناًء لطلب محدد بذلك من إدارة بنك الشرق، دون • 
أي مقابل.

مشاركة بعض موظفي بنك الشرق بعدد من برامج التدريب المعتمدة لدى الشريك الحليف دون أي مقابل.• 

 • Centre de Traitement طلب خدمة إصدار ومعالجة عمليات بنك الشرق الخاصة بالبطاقات المصرفية اإللكترونية من قبل شركة
Monetique )CTM( التابعة للمجموعة المصرفية الخاصة بالشريك الحليف، وذلك بموجب فواتير مطالبة صادرة عن الشركة بقيمة 

إجمالية سنوية للعام 2019 بلغت 23,994,87 د.أ.. 

توظيف جزء من سيولة المصرف بالعمالت األجنبية المتوفرة في الخارج في حسابات مجدية للفوائد في ظل عدم توفر فرص مجدية أخرى • 
لتوظيف هذه السيولة بمخاطر مقبولة.

سياسة التعويضات المعتمدة

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
التزامًا بأحكام دليل الحوكمة، تحدد الهيئة العامة، وبناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة، المكافآت ألعضاء المجلس على أن ال تتعدى 5% من 

األرباح السنوية الصافية، كما تحدد بدالت الحضور والتعويضات والمزايا األخرى لهم على ضوء نشاطات المصرف.  

وبناًء لقرار الهيئة العامة في اجتماعها تاريخ 9/5/2019، اعتمد مجلس اإلدارة ما يلي: 
عدم صرف أية مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن نشاطهم لعام 2018. • 
صرف تعويض سنوي مقطوع بقيمة ستة ماليين ليرة سورية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لقاء عضويته في المجلس وتوليه مهامه • 

خالل العام 2019 بحيث تم صرف مبلغ إجمالي صافي بقيمة 53,145,197 ل.س.  مضافًا إليه مصروف الضريبة المتوجبة على 
هذا التعويض. وقد تضمن هذا التعويض بدالت الحضور وكافة المصاريف التي يتحملها من مصاريف السفر واإلقامة لحضور هذه 

االجتماعات سواء تمت في سورية أو الخارج. 
صرف مبلغ إضافي بقيمة 1,263,445 ل.س. إضافة إلى 8,233 د.أ.  لعضو مجلس اإلدارة السيد جمال الدين منصور ناتجة عن • 

مصاريف إقامته ومصاريف التأمين الصحي له في سورية بموجب فواتير أثناء القيام بمهام متابعة وإشراف على نشاط اإلدارة التنفيذية تم 
تفويضه بها من قبل مجلس اإلدارة خالل العام 2019. 

وعماًل بسياسة التعويضات المعتمدة ألعضاء مجلس اإلدارة، استفاد بعض أعضاء مجلس اإلدارة من شروط بوليصة التأمين الصحي المعتمدة 
لموظفي المصرف عن العام 2020 - 2019، وذلك على نفقتهم الخاصة. 
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تعويضات اإلدارة التنفيذية
عماًل بأحكام دليل حوكمة المصرف، يحدد مجلس اإلدارة بناًء لتوصية من لجنة الترشيحات والتعويضات، كافة التعويضات والمستحقات لإلدارة 
التنفيذية وفقًا لتقييم أدائها. وقد سدد المصرف خالل العام 2019 تعويضات للمدراء التنفيذيين بقيمة إجمالية حوالي 164.4 مليون ل.س. 

شملت مجموع الرواتب والتعويضات والمكافآت. 

تعويضات مدقق الحسابات الخارجي
بموجب قرار الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي تاريخ 8/5/2019 والذي انتخبت من خالله السيد أحمد رضوان الشرابي مدققًا لحسابات 
المصرف للسنة المالية 2019، وفّوضت مجلس اإلدارة للتعاقد معه وتحديد أتعابه، فقد قام مجلس اإلدارة بالتعاقد مع المدقق الخارجي السيد 
بيانات  التدقيق على  الشرابي كمدقق حسابات خارجي للمصرف وصرف مبلغ وقدره 3.5 مليون ل.س. فقط ال غير شمل  أحمد رضوان 

المصرف المالية الربعية والسنوية بما يتوافق مع القوانين المرعية اإلجراء للعام 2019.   

المهنية كمدقق حسابات خارجي  المدنية  قانونيون  السمان ومشاركوه محاسبون  العامة شركة  الهيئة  قبل  انتخاب من  اإلدارة  واقترح مجلس 
للمصرف للعام 2020 ليقوم بالتدقيق على بيانات المصرف المالية الربعية والسنوية التزامًا بالقوانين المرعية األجراء وإصدار التقارير بشأنها 
أصواًل باللغة العربية واإلنكليزية، والتدقيق بكفاية أنظمة الضبط الداخلي في المصرف بما فيها كفاية أنظمة المعلوماتية، وكفاية أنظمة وإجراءات 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والتدقيق بصحة التصاريح الضريبية ورفع تقارير بذلك إلى لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة. 

العمليات غير المتكررة ذات األثر المالي
نتيجة قرار مصرف سورية المركزي الصادر خالل الفصل األول 2019 الذي الزم المصارف بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 . 1

ابتداًء من 1/1/2019، تم بالتنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي إعادة تقييم كفاية مخصصات المصرف لقاء المخاطر االئتمانية ومخاطر 
األصول المالية عن األعوام 2017 و2018. وفد نتج عن عملية إعادة التقييم هذه تعديل للبيانات المالية للمصرف الموقوفة كما في 

1/1/2018 وتلك الموقوفة في 31/12/2018 التالية:

1.1 التعديالت على بيانات المصرف كما في 1/1/2018:
1.1.1 حصر األثر المالي لتطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 على بيانات المصرف كما في 1/1/2018 على الحاجة لتكوين مخصصات 

لقاء األصول المالية بقيمة حوالي 227 مليون ل.س. فقط ال غير، نتج عنه:

تسجيل فائض في قيمة المخصصات التي كان المصرف قام بتكوينها عن هذه الفترة بقيمة حوالي 115 مليون ل.س. تم   1.1.1.1
تحريرها إلى حساب األرباح

لزوم تحرير االحتياطي العام لمخاطر التمويل والذي كان المصرف محتفظًا به ضمن حساب االحتياطات بقيمة حوالي   1.1.1.2
48.8 مليون ل.س. إلى حساب األرباح

بالتالي ارتفاع قيمة األرباح المحققة للمصرف كما في 31/12/2017 بحوالي 164 مليون ل.س.، توجب نتيجة ذلك تكوين   1.1.2 
احتياطي خاص بقيمة 11,520,934 ل.س. باإلضافة إلى احتياطي قانوني بقيمة 11,520,934 ل.س. تمت إضافتها إلى 

حسابات االحتياطي القانوني والخاص كما في 1/1/2018. 

تعديل قيمة األرباح المحققة المدورة كما في 1/1/2018 بحيث ارتفعت إلى 320,478,743 ل.س. مقابل 179,450,500   1.1.3 
ل.س. كان قد تم اإلفصاح عنها سابقًا. 
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ويبين الجدول أدناه بنود الميزانية التي تأثرت بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 كما في 2018/1/1

1.2 التعديالت على بيانات المصرف كما في 31/12/2018:
1.2.1 ارتفاع في حجم المخصصات لقاء المخاطر االئتمانية بقيمة 190.9 مليون ل.س. بحيث ارتفع مجموع هذه المخصصات إلى 
261.3 مليون ل.س. كما في 31/12/2018 نتج عنه تراجع في قيمة األرباح المحققة قبل الضريبة فبلغت 575,164,861 

ل.س. مقابل 766,097,660 ل.س. دون أن يتوجب ذلك أي اقتطاع من حساب االحتياطي القنوني والخاص. 

1.2.2 تراجع قيمة األرباح المدورة المحققة كما في 31/12/2018 إلى 301,028,694 ل.س. مقابل 354,008,338 ل.س. كان قد 
تم اإلفصاح عنها سابقًا. 

ويبين الجدول أدناه بنود الميزانية التي تأثرت بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 كما في 31/12/2018.

تعديالت البيانات المالية كما في 2018/1/1 بنود الميزانية التي تأثرت بتطبيق المعيار رقم 9

 البيانات المالية كما
 في 2018/1/1 بعد

التعديل

 أثر المعيار 9 على
 البيانات كما في

2018/1/1
البيانات قبل إعادة التصنيف (المبالغ بالليرات السورية)

14,589,025,818 )197,388( 14,589,223,206 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

4,049,704,310 )856,744( 4,050,561,054 أرصدة لدى مصارف

7,550,534,670 )70,170,682( 7,620,705,352 إيداعات لدى مصارف

10,887,105,006 )81,570,360( 10,968,675,366 صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة

1,362,055,118 )16,460,346( 1,378,515,464 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

8,493,609 )3,556,401( 4,937,208 مخصصات متنوعة

)8,722,847( )54,293,323( )63,016,170(  التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية
من خالل الدخل الشامل اآلخر

(227,105,244) مجموع المؤونات المطلوبة وفق متطلبات المعيار 9

تعديالت البيانات المالية كما في 2018/12/31 بنود الميزانية التي تأثرت بتطبيق المعيار رقم 9

 البيانات المالية كما
 في 2018/12/31

بعد التعديل

 أثر المعيار 9 على
البيانات كما في 2018

البيانات قبل إعادة التصنيف (المبالغ بالليرات السورية)

23,366,807,508  )16,469,971( نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي 23,383,474,867

أرصدة لدى مصارف 2,211,373,377 342,151 2,210,858,784

إيداعات لدى مصارف 8,296,805,076 19,266,488 8,245,900,882

23,324,391,842  )209,734,932( صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة 23,273,382,547

1,387,055,118 - وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي 1,403,515,464

14,698,680  )3,706,716( مخصصات متنوعة 7,435,563

)140,425,709( 19,370,181  )175,348,851(  التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية
من خالل الدخل الشامل اآلخر

190,932,799 مجموع المؤونات المطلوبة وفق متطلبات المعيار 9
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فّعالية مجلس اإلدارة

ومن الجدير ذكره بأنه لم يتم تعديل قيمة ضريبة الدخل المسددة عن األعوام 2017 و2018 بالرغم من التعديالت المسجلة على قيمة األرباح 
التشغيلية المحققة وفق ما ورد أعاله. وقد كّلف مجلس اإلدارة مؤخرًا مدقق الحسابات الخارجي باحتساب أثر هذه التعديالت على ضريبة الدخل 

المتوجبة كما في 31/12/2017 و31/12/2018 والنظر في وجوب القيام ببيان ضريبي تعديلي عند الحاجة. 

أخيرًا، يقترح مجلس إدارة المصرف موافقة الهيئة العامة للمساهمين على كافة التعديالت السابقة الذكر في اجتماعها السنوي الناظر في بيانات 
المصرف المالية الموقوفة كما في 31/12/2019.

2. الشؤون الضريبية ذات األثر المالي:
2.1 ما زال المصرف بانتظار الحصول على ردود لجنة إعادة النظر لدى وزارة المالية على االعتراض على تكليف المصرف على أرباحه 

المعلنة عن األعوام 2009 و2010 و2011.  

الثانية لعام 2007 والدورتين األولى والثانية لعام  2.2 لجهة طعن المصرف في قرارات التكليف بضريبة الرواتب واألجور عن الدورة 
2008، أصدرت محكمة القضاء اإلداري في دمشق في 9/6/2019 قرارات قضت بإلغاء التكاليف الضريبية الثالثة بكافة آثارها. 

غير أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطلب طعن بهذه القرارات ضمن المهل القانونية، وما تزال إجراءات التقاضي جارية.

و2015،   2011 العام  بين  المصرف  موظفي  وأجور  رواتب  الضريبي موضوع  االستعالم  المصرف على ضبط  اعتراض  لجهة   2.3
رّدت محكمة القضاء اإلداري في 10/3/2019 دعوى االعتراض بسبب وجود مصالحة، والحقًا صّدقت المحكمة اإلدارية العليا في 

31/7/2019 قرار محكمة القضاء اإلداري، وتم ترقين ملف االعتراض بشكل نهائي. 

2.4 بناًء على إعادة احتساب ضريبة الدخل المتوجبة عن العام 2018 لجهة تنزيل قيمة ريع رؤوس األموال المتداولة في الخارج من 
المعادلة، فقد تم سداد ضريبة دخل عن العام 2018 بقيمة صافية بلغت 131,146,862 ل.س. مقابل مؤونة ضريبية كان قد تم 
اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموقوفة كما في 31/12/2018 بقيمة 258,869,791 ل.س.. والتزامًا باآلليات المعتمدة من 
وزارة المالية لسداد ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة في الخارج عن العام 2018، تم سداد ضريبة بقيمة 51,160,231 ل.س.. 
وبالتالي توفر رصيد مخصصات ضريبية بقيمة حوالي 77 مليون ل.س. تم االحتفاظ بها في حساب المؤونات الضريبية الستحقاقات 

الحقة. 

3. طلبت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي من إدارة المصرف بموجب قرارها رقم 492/ل.إ. تاريخ 23/4/2019 إعادة المتحصالت المالية 
البالغة 4,749,896 ل.س المتمثلة في عموالت المصرف نتيجة شراء القطع األجنبي من مصرف سورية المركزي وإعادة بيعه للعمالء وذلك 

بالنسبة للعمالء الذين استخدموا التسهيالت في عمليات تمويل المستوردات.

الجزاء والعقوبات المقررة على المصرف

أقرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي فرض العقوبات التالية بحق بنك الشرق خالل العام 2019: 

عقوبتي تنبيه باإلضافة إلى غرامة مالية بقيمة 100 ألف ل.س. نتجت عن قصور في التزام المصرف في العام 2015 ببعض ضوابط • 
فتح الحسابات العائد لشركات الصرافة وشركات الحوالة المالية الداخلية لدى المصارف السورية وضوابط تحريك هذه الحسابات. 

5 عقوبات تنبيه نتجت عن قصور في التصريح ضمن الهلة المحددة عن مبررات عدم االلتزام بالمدة المحددة لتصفية بعض العقارات • 
المستكملة لقاء الديون، وقصور في العام 2015 في بعض جوانب تطبيق أحكام بازل 2، وعن قصور عام 2015 في افتتاح فرع المصرف 

في طرطوس قبل تبلغ كتاب تسجيل الفرع في سجل المصرف والحصول على إذن مباشرة العمل أصواًل. 

وقد اتخذت إدارة المصرف اإلجراءات العالجية المناسبة لتفادي تكرار هذه المالحظات.  
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يقر مجلس إدارة بنك الشرق ما يلي: 

أن المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمصرف لسنة 2019 هي صحيحة ودقيقة ومكتملة، . 1

انه قد اّطلع على إعداد البيانات المالية المرفقة لبنك الشرق والمنتهية بتاريخ 31/12/2019، . 2

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

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

ذلك وبشير مجلس اإلدارة أنه ولتاريخ تحضير هذا التقرير، يتأثر نشاط المصرف من مفاعيل اإلجراءات المتخذة في إطار 
مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بداية العام 2020، أهمها تعليمات مصرف سورية المركزي الخاصة بوقف منح 

تسهيالت ائتمانية جديدة، التي من المرتقب أن ينتج عنها تراجع في حجم إيرادات المصرف. 

أخيرًا يفيد مجلس اإلدارة بأنه لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات حول بيانات المصرف المالية الموقوفة في 2019/12/31 
على أي تحفظات.

إقرارات مجلس اإلدارة
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هيكلية رأس المال

رأس المال المكتتب والمدفوع 

تأسس بنك الشرق في العام 2008 برأسمال مدفوع بالكامل بلغ /2,500,000,000/ ل.س. موزع على /2,500,000/ سهمًا بقيمة إسمية 
ألف ليرة سورية للسهم الواحد. وفي العام 2012، والتزامًا بمتطلبات أحكام المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وبعد 
الحصول على الموافقات المطلوبة أصواًل، تم تجزئة أسهم المصرف بواقع عشرة أسهم من فئة المئة ليرة سورية لكل سهٍم من فئة األلف ليرة 

سورية، بحيث عدلت القيمة األسمية للسهم الواحد إلى 100 ل.س. وأصبح رأسمال المصرف موزعًا على خمس وعشرون مليون سهمًا. 

في العام 2018، والتزامًا بمتطلبات مصرف سورية المركزي بضرورة العمل على زيادة رأس مال المصرف إنفاذًا ألحكام القانون رقم 3 لعام 
2010 والذي قضى بزيادة الحد األدنى لرأسمال المصارف التقليدية العاملة في سورية ليصبح 10 مليارات ل.س.، فقد قام بنك الشرق، 
بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية للمصرف في اجتماعها تاريخ 30/4/2018 وموافقة السلطات الرقابية أصواًل، بزيادة رأسماله بمبلغ 
إجمالي بقيمة 250 مليون ل.س. وتوزيع األسهم الناجمة عن هذه الزيادة والبالغة 2,500,000 سهمًا، كأسهم منحة على المساهمين بواقع 
سهم مجاني واحد لكل عشرة أسهم كانوا يملكونها بتاريخ 13/8/2018. وعليه ارتفع رأس مال المصرف إلى /2,750,000,000/ ل.س. 
)ملياران وسبعمائة وخمسون مليون ليرة سورية( موزع على /27,500,000/ سهمًا )سبع وعشرون مليون وخمسمائة الف( اسميًا قيمة كل 
سهم 100 ل.س.. وتم تعديل المادة 6 من النظام األساسي للمصرف بناًء لذلك. والتزامًا بالقرارات المرعية اإلجراء كان المصرف فد اعترف 
في حقوق الملكية كما في 31/12/2018 بالمصاريف الناتجة عن عملية زيادة رأس المال التي تدفع لمرة واحدة للجهات الحكومية بقيمة 

3,075,088 ل.س. 

ذلك وكان نتج عن عملية تخصيص أسهم زيادة رأس مال المصرف تسجيل كسور أسهم بقيمة 20 سهمًا تم بيعها في سوق دمشق المالي وفق 
القوانين النافذة. وبنهاية العام 2019 كان المصرف قد قام بتوزيع 83% من ناتج عملية البيع هذه إلى المساهمين المستحقين. وما زال يتابع 

المصرف التواصل مع المساهمين أصحاب العالقة لتوزيع الرصيد المتبقي. 

في العام 2019، ونتيجة قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي تاريخ 9/5/2019، حافظ بنك الشرق على رأسماله دون أي تعديل. وانطالقًا 
من أرباح المصرف المحققة والمسجلة كما في 31/12/2019، يتوجه مجلس اإلدارة إلى رفع توصية إلى الهيئة العامة غير العادية للمصرف 
في اجتماعها السنوي الناظر في بيانات المصرف المالية الموقوفة في 31/12/2019، بزيادة رأس مال المصرف بقيمة 1,375,000,000 
ل.س. )مليار وثالثمائة وخمس وسبعون مليون ليرة سورية( نتيجة ضم جزء من األرباح المحققة المدورة كما في 31/12/2019، وتوزيع 
األسهم الناجمة عن هذه الزيادة بواقع سهمًا مجانًا مقابل سهمين حاليين، بحيث يرتفع راس مال المصرف إلى مبلغ وقدره 4.125 مليار ل.س. 

)أربعة مليارات ومائة وخمس وعشرين مليون ليرة سورية(، وذلك شرط الحصول على موافقات السلطات الرقابية أصواًل. 

مركز القطع البنيوي

يشكل مركز القطع البنيوي لدى بنك الشرق الجزء المدفوع بالدوالر األميركي من رأس مال المصرف. وقد بلغ هذا المركز لدى تأسيس المصرف 
/28,954,529/ دوالر أميركي. إنفاذًا لتعليمات مصرف سورية المركزي، كان المصرف قد قام بتحويل مبلغ /1,173,126/ دوالر أميركي 
خالل العام 2011 ومبلغ /6,036,000/ دوالر أميركي خالل العام 2012 من مركز القطع المقابل لرأس المال المكتتب بالدوالر األميركي 
النقد والتسليف رقم 1116/م ن/ب4 تاريخ 23/04/2014، الذي سمح بموجبه للمصارف  الليرة السورية. ثم بناًء على قرار مجلس  إلى 
بإعادة وترميم مراكز قطعها البنيوية، فقد نجح بنك الشرق بإعادة ترميم كامل مركز القطع البنيوي خالل العام 2017 لما كان عليه لدى 
تأسيس المصرف بحيث بلغ حجم مركز القطع البنيوي /28,954,529/ دوالر أميركي. ولم يسجل أي تعديل على قيمة هذا المركز خالل 
العام 2019، إذ أكد مجلس اإلدارة سياسته بالمحافظة على مركز القطع البنيوي كاماًل دون القيام بأية حركة عليه وذلك حفاظًا على أصول 

المصرف المالية وحقوق المساهمين وبما يتوافق مع الضوابط المقررة عن مصرف سورية المركزي. 
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ويلخص الجدول التالي هيكلية رأسمال المصرف كما في 31/12/2019. 

ملكية األسهم وحركة التداول على أسهم المصرف

لم يصدر بنك الشرق ش.م.س. خالل العام 2019 أية أوراق مالية جديدة، وبالتالي بقي عدد األوراق المالية المصدرة من قبل المصرف كما 
في 31/12/2019 كما كان عليه نهاية العام 2018 دون تعديل بقيمة /27,500,000/ سهمًا، بقيمة اسمية 100 ل.س. للسهم الواحد. 

ولم يسجل خالل العام 2019 تعديل في ملكية المساهمين الرئيسيين، حيث حافظ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.، على ملكيته بنسبة %49 
من رأسمال بنك الشرق كما بنهاية العام 2018، أي ما يعادل /13,475,000/ سهمًا وذلك بصفته الشريك االستراتيجي الرئيسي الحليف. 

وال يملك أي مساهم آخر ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم المصرف.

ويلخص الجدول أدناه مقدار تملك األطراف ذوي العالقة ألسهم بنك الشرق كما في 31/12/2019، مع اإلشارة إلى عدم تسجيل أي تعديل 
في حجم ملكيتهم مقارنًة بنهاية العام 2018.  

التغيير في ملكية األطراف ذوي العالقة ألسهم بنك الشرق 2018 – 2019

سجل بنك الشرق حركة تداول على أسهمه خالل العام 2019 ضعيفة بالمقارنة مع المصارف األخرى، إذ بلغت القيمة التراكمية للتداوالت 
على أسهم بنك الشرق نهاية العام 2019 ما يقارب 11.227 مليون ل.س. نتجت عن تداول فقط ما مجموعه 12,519 سهمًا خالل العام 

2019 مقابل 424,060 سهمًا خالل العام 2018.  

عدد األسهم القيمة بالدوالر األميركي  القيمة المعادلة التاريخية بالليرة
(المبالغ بالليرات السورية) السورية*

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

2,500,000 250,000,000 زيادة رأس المال

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

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

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

27,500,000 28,954,529 2,750,000,000 المجموع
*سعر الصرف بتاريخ تسديد رأس مال المصرف: 46.25 ل.س. للدوالر الواحد

هيكلية رأس المال

- 13,475,000 13,475,000 عضو مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل

- 55,000 55,000 عضو مجلس إدارة كريم محمد ركابي

- 267,032 267,032 عضو مجلس إدارة فتحي جورج انطاكي

- 347,820 347,820 زوجة عضو مجلس إدارة فدوى مردم بك

- 165,005 165,005 عضو مجلس إدارة ناجي بطرس إميل الشاوي

- 16,500 16,500 عضو مجلس إدارة محمد هيثم عمر عبد السالم

- 17,996 17,996 عضو مجلس إدارة نجيب محمد سمير الباكير البرازي

- 16,500 16,500 عضو مجلس إدارة سليم بدر الدين الشالح

- 1,650 1,650 موظفة في المصرف رنا غسان عويل

 التغّير في عدد
السهم

 رصيد االسهم المملوكة
كما في 2019/12/31

 رصيد االسهم المملوكة كما
في 2018/12/31

الصفة اسم الطرف ذو العالقة
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أما لجهة تطور سعر سهم المصرف، وبعد أن كان ارتفع إلى 966.5 ل.س. خالل العام 2019، فقد أقفل سعر سهم بنك الشرق بنهاية العام 
2019 على 867.5 ل.س. للسهم الواحد مقابل 921.19 ل.س. بداية العام 2019، مسجاًل بالتالي تراجعًا سنويًا بنسبة 5.83%. ومن 
الجدير ذكره، أن سعر سهم المصرف تأثر من جهة من ضعف حركة التداول بالتوازي مع تراجع أسعار أسهم غالبية المصارف المدرجة على 
سوق دمشق المالي خالل العام 2019. ذلك وبقي سعر سهم بنك الشرق األعلى من بين أسهم المصارف في العام 2019. وقد بلغت القيمة 

الدفترية لسهم بنك الشرق 525.35 ل.س. بنهاية العام 2019 مقابل 455.27 ل.س. بنهاية العام 2018. 

وتظهر البيانات أدناه تطور الحركة على سهم بنك الشرق للسنوات الخمسة السابقة 2013 إلى 2019. 

هيكلية رأس المال

عدد الصفقاتعدد األسهم المتداولة )باآلالف(

القيمة الدفترية للسهم )ل.س(سعر اإلغالق)ل.س(
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اإلدارة العامة
المدير العام التنفيذي                                شربل فرام

مساعد المدير العام                                زياد الحاج 

المديريات التجارية
الخزينة                                          زياد الحاج

التسليف                                           زياد الحاج 
العالقات الدولية                                   -1

الفروع وصيرفة التجزئة                             ناديا الشّعار   

مديريات الدعم 
المديرية المالية                                منى شربجي 2

المشتريات والشؤون اإلدارية                       رغيد الحلواني 3
الموارد البشرية                                هديل الجزائري4
مراقبة االلتزام                                هوفيك بريصيان
اإلعالن واإلعالم                                سلمى جليالتي

العمليات المركزية                                ناديا الشّعار
الشؤون القانونية                                عالء الدين شمدين وراية الحفار

التدقيق الداخلي                                زين خليل5
إدارة المخاطر                                ميشيل معماري

التنظيم والتخطيط االستراتيجي                      فارس سمان
التقانة المعلوماتية                                 محمد معتصم عرموش

البرمجة وتطوير التطبيقات المعلوماتية              نسرين قصار
إدارة قواعد البيانات والمعطيات المعلوماتية         عبد القادر الصواف

األمن المادي والمعلوماتي                     عقبة مصري

1 مراجعة السيدة ناديا الشّعار 

2 التحقت بالمصرف بتاريخ 15/10/2019 لتحل بدياًل للمدير المالي السابق المستقيل بداية أيلول 2019 

3 التحق بالمصرف بتاريخ 10/3/2020 ليحل بدياًل للمسؤول السابق المستقيل في شباط 2020 

4 التحقت بالمصرف بتاريخ 1/12/2019 

5 التحق بالمصرف بتاريخ 7/4/2020 ليحل بدياًل للمدير السابق المستقيل بداية أيلول 2019

اإلدارة التنفيذية
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اإلدارة التنفيذية

مواليد سنة 1974
المدير العام منذ 2015/8/11 لتاريخه

حائز على إجازة في علوم اإلدارة تخصص مصارف وتمويل من جامعة 
سيدة اللويزة في لبنان

 INSEAD Executive Certificate in Global حائز على شهادة
Management من معهد INSEAD في فرنسا

الخبرة المهنية

يحــوز الســيد شــربل فــرام علــى خبــرة مصرفيــة تناهــز 20 ســنة، منهــا 12 
ســنة فــي ســورية بمــا فيهــا 9 ســنوات فــي بنــك الشــرق، حيــث شــغل منصــب 
مديــر التســليف ومشــرف علــى وحــدة الخزينــة ووحــدة شــبكة الفــروع وخدمــات 
التجزئــة بيــن العــام 2011 و2014، ليتولــى بعدهــا منصــب مســاعد المديــر 

العــام بيــن عــام 2014 و2015. 

ســابقًا لعملــه فــي بنــك الشــرق، عمــل الســيد شــربل فــرام فــي مجــال التســليف 
المصرفــي فــي كل مــن لبنــان وســورية بيــن العــام 1999 و2011، حيــث 

شــغل المناصــب التاليــة: 
لمحافظــة •  التســليف  قســم  2007 و2011: منصــب رئيــس  العــام  بيــن 

دمشــق لــدى بنــك بيبلــوس – ســورية موفــدًا مــن بنــك بيبلــوس– لبنــان حيــث 
عمــل كمســؤول تســليف بيــن كانــون األول 2006 وتمــوز 2007.  

بيــن عــام 2000 وعــام 2006، عمــل كمســؤول وحــدة تســليف لــدى بنــك • 
بيــروت، لبنــان. وســاهم فــي تأســيس مكتــب تمثيلــي لهــذا المصــرف فــي 

مدينــة الغــوس فــي نيجيريــا.
عــام 1999 عمــل فــي مديريــة التســليف لــدى المصــرف التجــاري للشــرق • 

األدنــى ش.م.ل-لبنــان. 

السيد شربل فرام
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اإلدارة التنفيذية

السيدة منى شربجي
مواليد سنة 1984

المدير المالي منذ شهر تشرين األول 2019 لتاريخه
حائزة على إجازة في االقتصاد اختصاص محاسبة، من جامعة دمشق

حائزة على إجازة محاسب قانوني أميركي، وعلى شهادة محاسب قانوني 
سوري

في طور الحصول حاليًا على شهادة الماجستير في علوم اإلدارة 
اختصاص مالية ومصارف من المعهد العالي إلدارة األعمال في سورية

الخبرة المهنية

تحــوز الســيدة شــربجي علــى خبــرة تتجــاوز 10 ســنوات فــي مجــال التدقيــق 
الخارجــي وفــي االستشــارات الماليــة واإلداريــة، كانــت اكتســبتها مــن خــالل 
عملهــا لــدى شــركة طــالل أبــو غزالــة حيــث شــغلت منصــب مســاعد الشــريك 
المحلي )حوالي ســنتين( ولدى شــركة ارنســت أند يونغ – ســورية حيث تولت 

مســؤوليات تدقيــق حســابات المؤسســات الماليــة )حوالــي 8 ســنوات(. 

كمــا للســيدة شــربجي خبــرة فــي اإلدارة المصرفيــة والماليــة، حيــث شــغلت بيــن 
العــام 2005 و2008 مناصــب مختلفــة لــدى كل مــن بنــك بيمــو الســعودي 
الفرنســي وبنــك بيبلــوس – ســورية. كمــا عملــت بمنصــب رئيــس حســابات 
لشــركة ويســترن يونيون بين شــباط 2008 وشــباط 2009، وعملت بمنصب 
 2009 تمــوز  بيــن  الســوري  العربــي  األحمــر  الهــالل  لــدى  مالــي  مســؤول 

وكانــون األول 2009. 

السيد زياد الحاج

مواليد سنة 1974
مساعد المدير العام – مدير التسليف والخزينة منذ عام 2015 لتاريخه
حائز على إجازة في العلوم االقتصادية من الجامعة اليسوعية في لبنان

الخبرة المهنية

يحــوز الســيد زيــاد الحــاج علــى خبــرة فــي إدارة التســليف المصرفــي مدتهــا 
بنــك  لــدى  ســنوات   10 فيهــا  بمــا  ســورية  فــي  ســنة   12 منهــا  ســنة،   20
الشــرق. وكان الســيد الحــاج انضــم إلــى بنــك الشــرق فــي العــام 2009، أي 
فــي المراحــل األولــى لتأســيس المصــرف فــي ســورية، بصفــة مســؤول وحــدة 
التســليف فــي المنطقــة الوســطى )حمــص، حمــاه، الالذقيــة، طرطــوس( وفــي 
منطقــة حلــب. ثــم شــغل بيــن العــام 2013 و2015 منصــب مديــر شــبكة 
الفــروع وخدمــات التجزئــة، ليترفــع نهايــة عــام 2015 إلــى منصــب مســاعد 
المديــر العــام للشــؤون التجاريــة المصرفيــة، باإلضافــة إلــى مســؤوليته كمديــر 

التســليف، ومشــرٍف علــى مديريــة الخزينــة.  
وللســيد الحــاج خبــرة ســابقة فــي التســليف بيــن العــام 2000 والعــام 2009 
لــدى بنــك بيبلــوس فــي كل مــن لبنــان وســورية، حيــث تولــى مســؤوليات مختلفــة 
فــي مديريــة التســليف آخرهــا منصــب رئيــس وحــدة التســليف فــي حمــص لــدى 

بنــك بيبلــوس ســورية.



53

اإلدارة التنفيذية

مواليد سنة 1983
مدير إدارة المخاطر منذ عام 2016 لتاريخه

حائز على إجازة في العلوم اإلدارية اختصاص مالية ومصارف، من 
المعهد العالي إلدارة األعمال في دمشق

الخبرة المهنية

يحــوز الســيد معمــاري علــى خبــرة فــي إدارة المخاطــر المصرفيــة تفــوق 10 
ســنوات اكتســبها منــذ تاريــخ انضمامــه إلــى بنــك الشــرق فــي مرحلــة تأســيس 

المصــرف بيــن العــام 2008 و2009. 

فــي  المصــرف  نشــاط  إطــالق  عمليــة  فــي  معمــاري  الســيد  ســاهم  وقــد 
ســورية، حيــث توّلــى تباعــًا عــدد مــن المســؤوليات، فتــدرج مــن مســؤول فــي 
إدارة ضبــط االئتمــان فــي العــام 2009 إلــى نائــب مديــر إدارة المخاطــر 
المصرفيــة فــي العــام 2014، ليعّيــن بصفــة مديــر أصيــل إلدارة المخاطــر 

لــدى بنــك الشــرق فــي 1/1/2016. 

واعتمــاد  المصرفيــة  المخاطــر  تحليــل  فــي  الوثيقــة  مهاراتــه  جانــب  وإلــى 
اآلليــات واألنظمــة المناســبة إلدارتهــا بمــا فــي ذلــك القيــام باختبــارات الجهــد 
علــى حساســية أصــول المصــرف لمختلــف جوانــب المخاطــر، يحــوز الســيد 
معمــاري بمهــارات فــي اإلدارة المصرفيــة العامــة مــن خــالل إشــرافه علــى 

مخاطــر المصــرف.  

السيدة ناديا الشّعارالسيد ميشيل معماري
مواليد سنة 1984

مدير العمليات المركزية منذ عام 2016 لتاريخه
مدير إدارة شبكة الفروع وخدمات التجزئة منذ نهاية عام 2017 لتاريخه

حائزة على إجازة في االقتصاد اختصاص المصارف والتأمين من جامعة 
دمشق -سورية

حائزة على شهادة ماجستير في إدارة األعمال )MBA( من المعهد العالي 
إلدارة األعمال في سورية

الخبرة المهنية

تحــوز الســيدة ناديــا الشــعار علــى خبــرة فــي اإلدارة المصرفيــة تفــوق 10 
ســنوات اكتســبتها منــذ تاريــخ التحاقهــا إلــى بنــك الشــرق فــي مرحلــة تأســيس 
المصــرف بيــن العــام 2008 و2009، فســاهمت فــي عمليــة إطــالق نشــاط 
المصــرف فــي ســورية وتطــور إعمالــه. وتتركــز مهــارات الســيدة الشــعار فــي 
إدارة العمليات المصرفية والســيما في إدارة عمليات التجارة الخارجية فضاًل 
عــن عمليــات التقــاص والتحاويــل والمدفوعــات، إذ شــغلت تباعــًا بيــن العــام 
2009 و2016 عــددًا مــن المســؤوليات فــي إدارة العمليــات المركزيــة فــي 
المصــرف، لترّفــع إلــى منصــب مديــر أصيــٍل لمديريــة العمليــات المركزيــة 

ابتــداًء مــن العــام 2016. 

كمــا تحظــى الســيدة الشــعار بخبــرة فــي إدارة شــؤون وعمليــات الفــروع وتطويــر 
المنتجــات المصرفيــة وتســويقها خدمــًة للعمــالء. وتشــغل منــذ تشــرين األول 
2017 منصــب مديــر إلدارة شــبكة الفــروع وخدمــات التجزئــة باإلضافــة إلــى 

مهامهــا كمديــر لمديريــة العمليــات المركزيــة.
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السيد هوفيك بريصيان
مواليد سنة 1983

مدير مراقبة االلتزام منذ عام 2015 لتاريخه
حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق -سورية 

حائز على شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة دمشق – 
سورية

الخبرة المهنية

يحــوز الســيد بريصيــان علــى خبــرة عمليــة تناهــز 12 ســنة منهــا 7 ســنوات 
في تقديم االستشــارات القانونية في دمشــق و5 ســنوات في الشــؤون القانونية 
ومراقبــة االلتــزام المصرفــي. وقــد قــد شــغل منصــب مستشــار قانونــي لــدى بنــك 
الشــرق بيــن عــام 2013 وعــام 2014، قبــل أن يتعّيــن، بموافقــة مصــرف 
ســورية المركــزي أصــواًل، بصفــة مديــر مراقبــة االلتــزام فــي المصــرف فــي 
العــام 2015، فتولــى تأســيس مديريــة مراقبــة االلتــزام فــي المصــرف وتفعيــل 

كافــة مهامهــا. 

اإلدارة التنفيذية

السيد عقبة مصري

مواليد سنة 1985
رئيس وحدة األمن 

حائز على إجازة في هندسة االتصاالت من الجامعة اللبنانية الدولية – 
لبنان

مرشح لماجستير في تقنيات الويب الجامعة االفتراضية السورية

الخبرة المهنية

يحــوز الســيد مصــري علــى خبــرة عمليــة تناهــز 10 ســنوات، منهــا 7 ســنوات 
فــي مجــال إدارة األمــن، األمــن الســيبراني، تدقيــق تكنولوجيــا المعلومــات، 
والتدقيــق فــي كفايــة أمــن أنظمــة المعلوماتيــة. وســابقًا اللنحاقــه فــي بنــك 
الشــرق بصفــة رئيــس وحــدة األمــن فــي حزيــران 2018، تولــى الســيد مصــري 
عــدة مناصــب، منهــا مدقــق أنظمــة معلوماتيــة لــدى شــركة ســيرياتل قبــل 
أن يعّيــن كرئيــس قســم تدقيــق األنظمــة المعلوماتيــة  فــي الشــركة )تشــرين 
الثانــي 2013 لغايــة أيــار 2017(، كمــا شــغل منصــب كبيــر مســؤولي أمــن 
تكنولوجيــا المعلومــات وحوكمــة المعلوماتيــة لــدى بنــك عــودة للفتــرة مــا بيــن 

أيــار 2017 و أيــار 2018. 

الشهادات العلمية
يحوز السيد مصري على الشهادات العلمية المهنية التالية: 

1 .PECB Canada“ certified ISO 27001 senior lead au-
 ditor

2 .ISACA USA“ CISM cer- “شهادة مدير أمن المعلومات المعتمد 
 “ “ tified information security manager

دبلوم تطوير تطبيقات الويب . 3

COBIT  2019 وهو مرشح لنيل شهادة
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مواليد سنة 1٩76
رئيس وحدة التقانة المعلوماتية 

.SVU من الجامعة االفتراضية السورية PMTM ماجستير في إدارة التقانة
حائز على إجازة في تكنولوجيا المعلومات)BIT( من الجامعة االفتراضية السورية 

SVU-سورية.
دبلوم وطني عالي BTEC HND L5 في المعلوماتية والتطبيقات اإلدارية من جامعة 

Edexcel البريطانية.  

الخبرة المهنية
ــة  تقان مجــال  ــي  ف ســنة   20 تناهــز  ــة  ي عمل ــرة  خب ــى  عل عرمــوش  الســيد  يحــوز 
ــة  التقان وحــدة  ــس  رئي بمنصــب  الشــرق  ــك  ن بب ــه  اللتحاق وســابقًا  المعلومــات. 
فعمــل  ــة،  إداري مناصــب  عــدة  الســيد عرمــوش  شــغل   ،2016 عــام  ــة  ي المعلومات
ــرة مــا بيــن  لفت كمديــر إداري لمــزود خدمــة اإلنترنــت خــط  Linet ســورية / دمشــق ل
ــد شــغل  ــي لمجموعــة انتركــوم لالتصــاالت. وق 2013 - 2016، وكاستشــاري تقن
 MicroNet ــت ــي شــركة مايكرون ف ــة المعلومــات  ي ــر تقن ــك منصــب مدي ــل ذل ب ق
ــرة بيــن عامــي 2005-2003، كمــا عمــل  لفت ــة الســعودية / الخبــر ل للخدمــات التقني
ــة للمقــاوالت والتعهــدات  ــد الحكمــي التجاري ي كمديــر نظــم المعلومــات فــي شــركة ول

ــن عامــي 2002-2003. بي ــرة  لفت ل الســعودية/الدمام 
ــن  ــي ســورية بي ــب ف ــة للتدري ي ــزن الدول ــي معاهــد نيوهوراي وكان مــدّرب معتمــد ف
يــج للتدريــب، معاهــد نيوهورايــزن  2006 و2016، ومــدرب معتمــد فــي شــركة الخل

ــي 2000-2006.   ــن عام ــرة مابي لفت ــعودية/الدمام/الخبر ل ــة الس ي الدول

الشهادات العلمية
يحوز السيد عرموش على الشهادات العلمية المهنية التالية: 

شهادة ITIL في إدارة الخدمات المعلوماتية . 1
الدولــي . 2 المجلــس   EC-Council مــن  معتمــد  أخالقــي  مختــرق   CEH شــهادة 

اإللكترونيــة. التجــارة  لمستشــاري 
شهادة مهندس نظم MCSE معتمد من شركة مايكروسوفت Microsoft األمريكية. 3
شهادة مدير نظم MCSA معتمد من شركة مايكروسوفت Microsoft األمريكية. 4
شهادة محترف MCP معتمد من شركة مايكروسوفت Microsoft األمريكية. 5
مايكروســوفت . 6 شــركة  مــن  معتمــد   MCTS تكنولوجيــا معلومــات  شــهادة أخصائــي 

األمريكيــة  Microsoft
شــهادة محتــرف تكنولوجيــا المعلومــات MCITP معتمــد مــن شــركة مايكروســوفت . 7

األمريكيــة  Microsoft
8 . Microsoft معتمــد مــن شــركة مايكروســوفت MCSA شــهادة خبيــر حلــول مســاعدة

األمريكيــة
شهادة مدرب محترف CTT+ معتمد من منظمة CompTIA األمريكية.. 9

السيد عبد القادر الصّوافالسيد معتصم عرموش
مواليد سنة 1981

رئيس وحدة إدارة قواعد البيانات والمعطيات المعلوماتية  
حائز على إجازة في تكنولوجيا المعلومات من جامعة االفتراضية السورية 

-سورية 

الخبرة المهنية

يحــوز الســيد الصــواف علــى خبــرة عمليــة تفــوق 17 ســنة فــي مجــال تقانــة 
المعلومــات. وقــد تولــى الســيد صــواف مســؤولية عــدة لــدى بنــك الشــرق منــذ 
التحاقــه بالمصــرف عــام 2013، فشــغل كموظــف رئيســي فــي وحــدة البرمجــة 
المعلوماتيــة بيــن 2013 و2016، ليعمــل كمشــرف علــى قســم العمليــات 
وإدارة الشــبكات فــي بنــك الشــرق للفتــرة بيــن العــام 2016 و2017، ورئيــس 
 2017 العــام  منــذ  المعلوماتيــة  والمعطيــات  البيانــات  قواعــد  إدارة  وحــدة 

لتاريخــه. 

وســابقًا كان الســيد صــواف قــد عمــل كمســؤول رئيســي فــي قســم إدارة النظــام 
 2006 عامــي  بيــن  والمهجــر  ســورية  بنــك  لــدى  المصرفــي  المعلوماتــي 
 Oracle و2013. كمــا كان أحــد أعضــاء فريــق مطوريــن نمــاذج وتقاريــر
developer فــي شــركة GSS للبرمجيــات للفتــرة بيــن عامــي 2004 – 

.2006
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السيد زين خليل

مواليد سنة 1٩84
نائب مدير التدقيق الداخلي 

حائزة على إجازة في االقتصاد اختصاص المصارف والتأمين من جامعة 
دمشق -سورية 

الخبرة المهنية

يحوز الســيد خليل على خبرة عملية تناهز 14 ســنة، منها خيرة 10 ســنوات 
فــي مجالــي التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر، اكتســبها بشــكل رئيســي مــن 
خــالل عملــه كموظــف فــي مديريــة إدارة المخاطــر ثــم مدقــق رئيســي فــي قســم 
التدقيــق لــدى مصــرف البنــك الدولــي للتجــارة والتمويــل )IBTF( بيــن عامــي 
2010 و2018، وكمديــر التدقيــق الداخلــي فــي دمشــق شــام القابضــة بيــن 

عامــي 2018-2020. 
كمــا كان الســيد خليــل عمــل كمحــرر ومســؤول مالــي فــي مجلــة مصــارف 
وتأميــن الصــادرة عــن الجمعيــة الســورية للعالقــات العامــة بيــن العــام 2006 

و2010. 
ويتولــى الســيد خليــل مســؤولية ومهــام التدقيــق الداخلــي فــي بنــك الشــرق بصفــة 

نائــب مديــر التدقيــق الداخلــي.

السيدة نسرين قّصار
مواليد سنة 1983

رئيسة وحدة البرمجة وتطوير التطبيقات المعلوماتية 
حائزة على شهادة معهد تقانة المعلومات وإدارة األعمال – جامعة دمشق 

-سوريا - 2003

الخبرة المهنية

تحــوز اآلنســة قصــار علــى خبــرة عمليــة تناهــز 16 ســنة فــي مجــال تصميــم 
وإدارة نظــم قواعــد البيانــات المعلوماتيــة، منهــا خيــرة 11 ســنة اكتســبتها لــدى 
بنــك الشــرق لــدى التحاقهــا بالمصــرف فــي مرحلــة تأسيســه فــي العــام 2017 
فعملــت علــى إدارة وتطويــر أنظمــة المعلوماتيــة لديــه، لتتولــى حاليــًا منصــب 

رئيــس قســم تطويــر وإدارة األنظمــة المعلوماتيــة. 

وســابقًا لذلــك كانــت اآلنســة قصــار تّولــت مناصــب عــدة، فعملــت كمديــرة نظــام 
الدفــع اإللكترونــي فــي مديريــة الدفــع اإللكترونــي لــدى المصــرف التجــاري 
الســوري بيــن العــام 2004 و2018 بعــد أن كانــت قــد شــغلت منصــب محلــل 
نظــم ومصممــة قواعــد بيانــات لــدى شــركة InnoSys للبرمجــة للفتــرة بيــن 

العــام 2003 و2004. 
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لكل لجنة من هذه اللجان ميثاق يحدد عضويتها، رئيسًا، عددًا ووظيفًة، كما يحدد عدد اجتماعاتها ومهامها. 
ونعرض نشاط كل من هذه اللجان كما يلي:

اللجنة التنفيذية
تعنى اللجنة التنفيذية بمتابعة نمو النشاط التجاري للمصرف وتطور وضعه المالي بناًء لذلك، باإلضافة إلى إدارة شؤونه التنظيمية. وفي سبيل 

ذلك، تقوم اللجنة بما يلي: 
وضع مقترحات استراتيجيات المصرف وخطط عمله السنوية بما في ذلك االستثمار في فروع جديدة وأنظمة معلوماتية متطورة من شأنها رفع • 

مستوى األداء التجاري والتشغيلي، ومتابعة حسن تنفيذ االستراتيجيات والخطط والسياسات العامة التي يعتمدها مجلس اإلدارة. 
دراسة وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة، ومتابعة نجاح تسويقها لتلبية متطلبات العمالء. • 
متابعة بشكل ربعي األداء المالي للمصرف مقابل الموازنة السنوية واألهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة. • 
وضع الهيكلية التنظيمية التي رسمها مجلس اإلدارة موضع التنفيذ وتحديد الصالحيات والمسؤوليات بين كافة الوحدات اإلدارية.• 
تقييم كفاية نظام الضبط الداخلي والتأكد من حسن تطبيق سياسات وإجراءات العمل بما يضمن تنفيذ االستراتيجيات والخطط والمشاريع • 

المعتمدة، واعتماد اإلجراءات العالجية المناسبة للعقبات والقصور المسجلة أينما وردت. 
المالية •  إنتاجيتها  التقدم واإلنجاز في تنفيذ المشاريع الموكلة لها، وتقييم مستوى  التنفيذية ونسب  متابعة دورية لمختلف أنشطة المديريات 

والتشغيلية.
متابعة األنشطة المتعلقة بمساهمات المصرف لجهة مسؤوليته االجتماعية، بما في ذلك صرف التبرعات والمنح. • 

تتألف اللجنة التنفيذية من خمس أعضاء السيما المدراء التنفيذيين الرئيسيين برئاسة المدير العام. تجتمع هذه اللجنة مرة كل شهرين وكلما 
دعت الحاجة. 

نشاط اللجنة خالل العام 2019
باإلضافة إلى متابعتها تطور األداء المالي للمصرف، تابعت اللجنة خالل العام 2019 من خالل تشكيل لجان مصغرة خاصة نسب التقدم 

في تنفيذ خطط العمل والمشاريع من قبل المديريات التنفيذية. نذكر من أهمها: 
إنجاز مشروع األرشيف اإللكتروني الخاص بالمصرف ولذلك إنجاز البرنامج المعلوماتي الخاص به. • 
إتمام مشروع الخدمات المصرفية اإللكترونية E-banking، وتم االنتهاء من تطوير البرنامج المعلوماتي وهو في مرحلة التجريب وإجراء • 

اختبارات االختراق اإللكتروني بهدف إطالقه.
تطوير شبكة الربط المعلوماتي بين فروع وإدارة المصرف واالنتقال إلى تقنية األلياف الضوئية التي تؤمن حجم أكبر وأسرع النتقال البيانات • 

بينهما.
اإلشراف على كافة األعمال اإلنشائية والهندسية المتعلقة بتأهيل فرع جرمانا الجديد.• 

لجنة الموجودات والمطاليب
تعنى اللجنة بمراقبة تطور موجودات ومطاليب المصرف وإدارة المخاطر المتعلقة بها الناتجة عن تغّير أسعار الفائدة وتقلبات أسواق العمالت 
ومخاطر السيولة. كما تقوم اللجنة بتحديد سياسة سيولة المصرف وسياسة الفوائد الدائنة والمدينة ونسب العموالت المطبقة على العمليات 
والمنتجات المصرفية، باإلضافة إلى تحديد سياسة التوظيف واالستثمار المالي وإدارة محفظة االستثمارات المالية الخاصة بالمصرف. كما 

تعتمد اللجنة الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة المقترح تسويقها من المصرف.

تتألف هذه اللجنة من ستة أعضاء وتجتمع بشكل شهري أو عند الحاجة وفق تطور نشاط المصرف برئاسة المدير العام. 

اللجان اإلدارية
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نشاط اللجنة خالل العام 2019
عقدت هذه اللجنة خالل العام 2019 ثمانية اجتماعات اتخذت خاللها العديد من القرارات، من أهمها:

إدارة السيولة لدى المصرف بحيث تضمن قدرة المصرف على تأمين طلبات السحب واإليداع لدى فروعه من جهة واتخاذ القرارات بتوظيف • 
فوائض السيولة المتوفرة.

متابعة وتعديل شبكة الفوائد على الودائع بالعمالت )ليرة سورية، يورو والدوالر األمريكي( عند االقتضاء.• 
وضع سياسة عامة لقبول ودائع الزبائن بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية تماشيًا مع تعليمات مصرف سورية المركزي هدفت لتحرير • 

الفوائد على الودائع بالليرة السورية ورفع الفوائد على الودائع بالعمالت األجنبية.
البحث في بدائل فرص االستثمار المالي المتاحة في األسواق المالية المحلية والدولية واتخاذ القرار المناسب بشأن ترشيد التوظيف المالي • 

على ضوء قرارات مصرف سورية المركزي ومتطلبات اإلدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بهذه االستثمارات.
تعديل الئحة الرسوم والعموالت الخاصة بالعمليات المصرفية لدى بنك الشرق.• 

لجنة التسليف اإلدارية 
يتم اتخاذ قرارات تتعلق بمخاطر االئتمان لدى بنك الشرق من خالل لجنة التسليف اإلدارية والتي تقوم بدراسة ومنح التسهيالت المباشرة والغير 
مباشرة للمحفظة االئتمانية كما وتقوم بإقرار االستثمار ضمن األدوات المالية كأدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية كما وتقر السقوف للتعرضات 
االئتمانية تجاه المؤسسات المالية من المصارف العاملة او الجهات السيادية، ومتابعة اإلجراءات القانونية للديون المتعثرة وإجراءات تحصيلها 
ومتابعتها مع المتعثرين، وذلك ضمن منظومة السقوف والصالحيات المعتمدة لها من قبل مجلس اإلدارة. وعند تجاوز السقوف المحددة تكون 

من مسؤولية اللجنة وضع التوصيات التي ترفع للجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة لتقوم باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 

تجتمع لجنة التسليف اإلدارية عند الحاجة وفق متطلبات نشاط المصرف برئاسة المدير العام ومدراء تنفيذيين يشاركون كأعضاء يمتلكون 
حق التصويت باإلضافة إللزامية حضور مدير إدارة المخاطر ورئيس وحدة تحليل المخاطر االئتمانية اللذين يشاركا دون حق للتصويت على 

القرارات. كما يدعى المسؤول عن الدائرة القانونية عند عرض ومتابعة ملفات التحصيل.  

ومن مسؤوليات اللجنة مراجعة كفاية وجودة الضوابط الداخلية لعملية االئتمان بما في ذلك كفاءة نتائج نماذج التصنيف االئتماني الداخلي 
ومراجعة المنهجيات واالفتراضات لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والبت بكافة اآلراء الحكمية والموافقة على التصنيف االئتماني لكافة 

التعرضات االئتمانية ورفع تقارير بذلك للجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
قامت مديرية المخاطر بدراسة ما يعادل 130 ملف ائتماني واجتمعت لجنة التسليف اإلدارية خالل العام 2019 بشكل شهري.

لجنة مراقبة االلتزام اإلدارية
تهدف هذه اللجنة إلى متابعة التزام المصرف باألنظمة والقوانين النافذة، والسيما الناظمة للعمل المصرفي، وبقانون االمتثال الضريبي للحسابات 

األجنبية )فاتكا(، وإلى متابعة المخاطر المرتبطة بأنشطة المصرف، وذلك من خالل:
مراجعة السياسات المتعلقة بمراقبة االلتزام وبمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.• 
اعتماد اإلجراءات المتعلقة بمراقبة االلتزام وبمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.• 
متابعة تطبيق السياسات واإلجراءات المتعلقة بمراقبة االلتزام وبمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.• 
وضع واعتماد البرامج التدريبية المستمرة بشؤون مراقبة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.• 
االطالع على التقارير الفصلية لمديرية مراقبة االلتزام بشأن مخاطر عدم االلتزام التي قد يتعرض لها المصرف.• 
االطالع على التشريعات والضوابط الداخلية والدولية الجديدة.• 
مناقشة الخطة السنوية الخاصة بمديرية مراقبة االلتزام.• 

تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء دائمين يرأسهم مدير عام المصرف، إلى جانب مدير مراقبة االلتزام بصفته عضو مراقب، وهي تجتمع 
بشكل ربعي بنصاب أكثري )50% زائد 1( من األعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة ومدير مراقبة االلتزام )دون حق التصويت(.

اللجان اإلدارية
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نشاط اللجنة خالل العام 2019
عقدت هذه اللجنة ثالثة اجتماعات في العام 2019، تمثلت أبرز أعمالها فيما يأتي:

تحديث ميثاق عملها ليواكب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 57 لعام 2019 بخصوص نظام عمل مديرية مراقبة االلتزام، وقرار لجنة • 
إدارة هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 19 لعام 2019 بخصوص ونظام مراقبة العمليات المصرفية لدى المصارف العاملة 

بالجمهورية العربية السورية. 
مناقشة التقارير المرفوعة للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة بخصوص مراقبة االلتزام.• 
متابعة إجراءات وخطة عمل االلتزام بقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(.• 
استدراج عروض لالستثمار في برامج معلوماتية متطورة خاصة بإدارة التحقق من األسماء على اللوائح السوداء المحلية واألجنبية.• 

لجنة إدارة شؤون الموارد البشرية 
تهدف لجنة إدارة شؤون الموارد البشرية إلى إعداد مقترح بالسياسات والخطط التالية الناظمة للموارد البشرية في المصرف فترفع إلى مجلس 

اإلدارة العتمادها أصواًل: 
التوظيف وتأمين اإلحالل للموظفين الرئيسيين في كافة المستويات اإلدارية للمصرف. • 
الرتب والرواتب واألجور ومنافع الموظفين. • 
تقييم األداء. • 
التدريب المستمر للموظفين من خالل إعداد برامج تأهيل متخصصة تهدف تطوير المسار الوظيفي للعاملين والمحافظة على الكفاءات • 

العاملة في المصرف.
وانطالقًا من مصادقة لجنة الترشيحات والتعويضات ومجلس اإلدارة، تتابع اللجنة مع اإلدارة العامة حسن تطبيق قرارات المجلس في اإلدارة 

اليومية للموارد البشرية.  

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

تتألف لجنة الموارد البشرية من ستة أعضاء برئاسة المدير العام. تجتمع هذه اللجنة بشكل ربعي ووفق ما تدعو إليه الحاجة.

نشاط اللجنة خالل العام 2019
عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات لها خالل العام 2019. وباإلضافة إلى اتخاذ قرارات الناظمة لتذليل معوقات إدارة شؤون العاملين اليومية، 

تمثلت أبرز أعمال اللجنة بما يلي: 
إقرار خطة اإلحالل للوظائف الرئيسية. • 
وضع وتطبيق خطط التدريب والتوظيف المصادق عليهما من قبل مجلس اإلدارة للعام 2019.• 
مراجعة التوصيف الوظيفي لكافة وظائف المصرف. • 

اللجان اإلدارية
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نقود زمن اإلسكندر والسلوقيين

عملة تدمرية )زينب ملكة تدمر(
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السلوقّيون والرومان والنقد
اجتــاح اإلســكندر بــالد الشــام ســنة 332 ق.م، وضــرب 
قــرن  مــدار ربــع  الطــراز اإلغريقــي، وعلــى  نقــوده علــى 
فــرض التــداول بهــا، وشــاعت مســكوكاته الّذهبيــة والفضّيــة 
بخوذتــه  صــورة  تحمــل  وكانــت  والنحاســّية،  والبرونزّيــة 
إلــى  وامبراطوريتــه  مملكتــه  انقســمت  وبموتــه  الكورنثيــة، 
قســمين حملــت اســماء قــّواده ســلوقس وبطليمــوس، ووقعــت 
بــالد الشــام تحــت حكــم الســلوقيين وتمتعــت باالســتقرار، 
وســّكت النقــود الســلوقية وحملــت معظــم آلهــة اإلغريــق 
علــى وجههــا أمثــال زيــوس وغيــره. ولعبــت بــالد الشــام 
وكان  والعمــالت  النقــود  ســّك  فــي  واســعًا  دورًا  ومدنهــا 
لموقعهــا علــى البحــر المتوســط األثــر األكبــر فــي التجــارة، 
حيــث  ق.م   63 ســنة  حتــى  مكانتهــا  لدمشــق  وعــادت 
حــّل الرومــان وغّيــروا ســّك وضــرب العمــالت، وظهــرت 
العمــالت والنقــود الرومانيــة الّذهبيــة والفضّيــة والبرونزّيــة 

االسكندر المقدوني )عملة من الذهب الخالص(

وكانــت  شــّتى،  وزخــارف  برســوم  وتميــزت  والنحاســية، 
الّضــرب والّرمــز. مختلفــة 

فغــدت  م  ســنة 3٩5  الرومانيــة  اإلمبراطوريــة  انقســمت 
رومــا فــي الغــرب وبيزنطــة فــي الشــرق حيــث خضعــت 
بــالد الشــام لبيزنطــة، وقّســمت بــالد الشــام إلــى مناطــق 
إداريــة، وُمنــع ســّك النقــود فيهــا، واحتفظــت القســطنطينية 
نهــر  علــى  المطّلــة  أنطاكيــا  مــع  النقــود  بســّك  لنفســها 
العاصــي. وتميــزت النقــود بنقــوش مــع صــورة اإلمبراطــور، 
ودام ذلــك حتــى ســقطت بــالد الشــام بيــد العــرب المســلمين 
ســنة 622، وّظلــت نقــود بيزنطــة متداولــة حتــى زمــن عبــد 

الملــك بــن مــروان أّيــام الدولــة العربيــة األمويــة.
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2. تطور اإلقتصاد السوري

تطور االقتصاد السوري في العام 2019

المصدر: Tradingeconomics.com / مصرف سورية المركزي المصدر: Tradingeconomics.com / مصرف سورية المركزي

األداء االقتصادي

تابعت األزمة الراهنة المستمرة في سورية منذ العام 2011 فرض ظاللها السلبية على أداء االقتصاد السوري مشكلًة بالتالي عبئًا متزايدًا على 
فرص نمو وتطور نشاط شتى القطاعات االقتصادية السورية والحلول دون مبادرات االستثمار الخارجي )والداخلي( المنتج.  كما شكل استمرار 
العقوبات الخارجية المفروضة على البالد وتفاقمها خالل العام 2019 من خالل صدور قانون “قيصر”، إلى رفع كلفة االستيراد وإضافة قيود 
على حركة التعامالت المالية وعلى القدرة لتأمين موارد الطاقة المطلوبة لإلنتاج. وبناًء عليه، قّيمت مصادر مصرف سورية المركزي والبنك 
الدولي تراجع مستوى الناتج المحلي للجمهورية العربية السورية في العام 2019 إلى حوالي ثلث ما كان عليه قبل اندالع األزمة في العام 

 .2010

وبالرغم من جهود الحكومة السورية لمعالجة تداعيات األزمة، غير أن الدمار الكبير الالحق بالبنى التحتية السورية وتراجع األداء اإلقتصادي 
بشكل عام وما تبعه من ارتفاع في األسعار والتضخم وتراجع في القدرة الشرائية للمواطن، استنفذ اإلنتاج واالستهالك المحلي وسبب عجز 
في الموازنة وفي ميزان التجارة، وضغط على سعر صرف الليرة السورية الذي تراجع بشكل ملحوظ خالل عام 2019. وقد أدت األزمة إلى 
استنزاف مراكز احتياط العمالت األجنبية لدى مصرف سورية المركزي، مما أعاق من قدرته على التدخل في األسواق للحد من وتيرة تراجع 

القيمة الشرائية لليرة السورية، وبالتالي يزيد من المعوقات التي تحول دون تعافي االقتصاد السوري بشكل عام. 

وبالرغم من هذه العوائق، ونتيجة استقرار األوضاع األمنية وإعادة بسط الدولة السورية سلطتها تدريجيًا على عدد من المناطق الحيوية )دمشق 
وريفها، المناطق الساحلية، حلب(، شهد االقتصاد السوري بعض التحسن المتواصل ابتداًء العام 2017، مسجاًل نموًا في الناتج المحلي بنسبة 
1.9% في العام 2017 مقارنًة بالعام 2016، استمر في العام 2018 وفي العام 2019، حيث توقعت مصادر البنك الدولي ومصرف سورية 

المركزي أن يسجل نموًا في الناتج المحلي السوري بنسبة 2.5% في العام 2019 و10% في العام 2020.  

ترقب نمو الناتج المحلي في سورية بين 2019 و2022 نمو الناتج المحلي في سورية بين العام 2009 و2018
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غير أنه في العام 2019، نتيجة تراجع سعر صرف الليرة السورية سجل مؤشر تكلفة المعيشة زيادة بنسبة 143.3% تركزت بشكل خاص 
خالل الشهرين األخيرين من العام. يظهر الخط البياني التالي تغير مؤشر تكلفة المعيشة بين عام 2010 وعام 2019:

ذلك ونشير إلى أن السياسات النقدية التي اعتمدها مصرف سورية المركزي منتصف العام 2019 بهدف الحد من ارتفاع أسعار الصرف في 
السوق الموازية وضبط التضخم، أسفرت عن زيادة القيود على عمليات االستيراد، األمر الذي أثر سلبًا على نشاط القطاع المصرفي بشكل عام. 

ونتيجة اندالع األزمة المالية في لبنان المجاور، نترقب أن يتأثر االقتصاد السوري سلبًا نتيجة القيود المستجدة عن ذلك والمفروضة على حركة 
األموال في لبنان، والتي من المرتقب أن تحد من مصادر التمويل بالعمالت األجنبية المطلوبة لتأمين حاجات االستيراد، وبالتالي زيادة ارتفاع 

معدالت التضخم والضغوطات على الحركة االقتصادية بشكل عام.

حركة التجارة
تأثرت حركة التجارة الخارجية خالل العام 2019 بالتغيرات المتتالية في السياسة النقدية الهادفة إلى الحد من تراجع سعر صرف الليرة السورية 
لقاء العمالت األجنبية، ما نتج عنه تراجع إضافي في حجم االستيراد بنسبة 10.8% في العام 2019 بعد ما كان شهد تراجعًا حادًا في العام 
2018 وتراجعًا وسطيًا بنسبة 8.2% سنويًا منذ العام 2012. وعليه فقد بلغ مجموع المستوردات نهاية العام 2019 حوالي 579.1 مليون 
د.أ. مقابل حوالي 642 مليون د.أ. نهاية العام 2018. ويشير البيان إلى تذبذب حركة االستيراد خالل العام 2019 نتيجة التعديالت في 
القرارات الصادرة عن السلطات الرقابية التي حدت بداية العام 2019 من تمويل المستوردات وبيع القطع لها، فعادت وسمحت بذلك ابتداًء 
من نهاية الفصل األول 2019 لتعود تحد من االستيراد ابتداًء من الفصل الرابع 2019. ومن الجدير اإلشارة له إلى أن عمليات االستيراد 
تنحصر بشكل خاص بتأمين المواد االستهالكية األساسية، إذ تتصدر مادة السكر قائمة المستوردات بنسبة 3.93% من مجموع المستوردات، 

تليها الزيوت النباتية والقمح واألعالف، الخ... 

المصدر: صندوق النقد الدولي – آذار 2020

 المصدر: تقرير مكتب االستشاري السوري للتنمية واالستثمار- تقرير مؤشر تكلفة المعيشة في دمشق 2019.
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تطور االقتصاد السوري في العام 2019

وبالمقابل فقد سجل العام 2019 زيادة بحجم الصادرات بنسبة ٪58.5 مقارنَة بالعام 2018 حيث ارتفع حجم الصادرات إلى 61.7 مليون د.أ. 
نهاية العام 2019 بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا خالل العام فهوت في شهر حزيران إلى حوالي 25.7 مليون د.أ. شهريًا، عادت وارتفعت 
بعد ذلك تدريجيًا.  وبالرغم من الزيادة في حجم الصادرات في العام 2019، غير انه يبقى حجمها منخفض مقارنًة بما كانت عليه في العام 
2009 حيث كان قد بلغ حوالي 7.8 مليار د.أ..  وعليه سجل ميزان التجارة الخارجية في العام 2019 عجزًا بقيمة 7.1 مليار د.أ. مقابل 

عجز بقيمة 6.6 مليار د.أ. نهاية العام 2018.

المصدر: صندوق النقد الدولي – آذار 2020

ونشير إلى أن حركة تمويل عمليات التجارة الخارجية في المصارف شهد خالل العام 2019 تطورًا متجانسًا لتطور حركة االستيراد، متقيدًا 
بالتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي لجهة عمليات التمويل المسموح بها وتأمين مصادر القطع األجنبي فضاًل عن المواد المسموح 

تمويلها بناًء لقائمة رقابية معتمدة حصرت هذه المواد بتلك االستهالكية األساسية وبالمواد األولية لحاجات الصناعة الوطنية.

المالية العامة
أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020 دون ورود أي نسبة عجز وذلك بعد سنوات منذ بداية األزمة 
حيث تزايد فيها العجز المالي بشكل كبير. إن الزيادة في مستوى اإليرادات المرتقبة تعكس عودة النشاط االقتصادي نسبيًا إلى المناطق التي 
يعود إليها االستقرار. ومن الجدير بالذكر أن الموازنة الجديدة حافظت على االعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت األسعار، دعم 
اإلنتاج الزراعي ودعم الطحين. التمويني والمشتقات النفطية، كما تضمنت اعتمادات احتياطية إلقامة مشاريع استثمارية في المناطق التي 

يعود إليها االستقرار. 
يبين الجدول التالي الموازنات العامة التقديرية لألعوام 2011 – 2020:

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

 الموازنة العامة التقديرية للدولة لألعوام )2011 – 2020)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 بمليارات الليرات 
السورية

4,000 3,882 2,378 1,918 1,339 980 866 634 779 649 اإليرادات العامة

1,431 1,882 1,540 1,100 739 351 318 189 278 407 اإليرادات الجارية

2,569 2,000 838 818 600 629 548 445 501 241 اإليرادات االستثمارية

4,000 3,882 3,187 2,660 1,980 1,554 1,390 1,383 1,327 835 النفقات العامة

2,700 2,782 2,362 1,982 1,470 1,144 1,010 1,108 952 455 النفقات الجارية

1,300 1,100 825 678 510 410 380 275 375 380 النفقات اإلستثمارية

 - - (809) (742) (641) (574) (524) (749) (548) (186) إجمالي العجز العام
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أداء القطاع المصرفي

استمرت الضغوطات الناتجة عن العقوبات الخارجية المفروضة على سورية ببسط أعبائها على القطاع المصرفي السوري خالل العام 2019 
توزيع  بمبدأ  الخارجية عماًل  السيولة في األسواق  فوائض  استثمار  إمكانيات  الخارجية وكذلك مقيضة  التجارة  تمويل  بالتالي عمليات  مقيدة 
المخاطر. كما تأثر نشاط القطاع المصرفي بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية القاضية بالحد من تمويل المستوردات وبيع القطع لها 
وغيرها من القرارات الهادفة للحد من تدهور سعر صرف الليرة السورية، ما نتج عنه تراجع في قدرة االدخار لدى المواطنين من جهة أثرت 
على نمو كتلة الودائع المصرفية، ومن جهة تسببت بتراجع ملحوظ في حجم عمليات تمويل التجارة الخارجية قابله ارتفاع في حجم الكلف 

التشغيلية نتيجة ارتفاع األسعار. 

ودائع القطاع المصرفي
وقد شهد القطاع المصرفي خالل العام 2019 نموًا خجواًل في حجم الودائع بنسبة 5.2% فقط مقابل نمو بنسبة 29% في العام السابق. 
وبهدف تنويع مصادر اإليراد والتحوط لتراجع نشاط التسليف لغايات االستيراد وعمليات التجارة الخارجية، طّور القطاع المصرفي وبإيعاز من 
السلطات الرقابية نشاط التسليف للقطاعات اإلنتاجية السورية التي تؤمن الحاجات االستهالكية المحلية. وعليه، شهد القطاع في العام 2019 
زيادة بنسبة 82% في حجم التسهيالت الممنوحة، مع اإلشارة إلى تسجيل أحد المصارف اإلسالمية زيادة ملحوظة بنسبة 185% في محفظة 

التسليف لديه في حين شهدت محفظة بنك الشرق زيادة بنسبة 24.5% فاحتل المرتبة الثامنة بين المصارف من حيث نشاط التسليف.

موجودات القطاع المصرفي
وبناًء لذلك شهد القطاع المصرفي الخاص نموًا محققًا )نظرًا لثبات سعر صرف الليرة السورية الصادر عن مصرف سورية المركزي خالل بين 
العامين 2018 و2019( مقبواًل بنسبة 15.2% سنويًا في العام 2019 حيث ارتفع حجم الموجودات المجمعة للمصارف الخاصة بنهاية العام 
2019 إلى حوالي 2.5 تريليون ل.س. مقابل حوالي 2.2 تريليون ل.س. بنهاية العام 2018. ذلك وسجلت المصارف اإلسالمية نسبة النمو 
األعلى في حجم موجوداتها خالل العام 2019 بنسبة وسطية بلغت 29.3%، مقابل نمو وسطي في حجم موجودات المصارف التقليدية بنسبة 

5.6% وتصدر مصرفان إسالميان قائمة المصارف الخاصة من حيث حجم الموجودات يليه مصرف تقليدي بالمرتبة الثالثة. 

أما بنك الشرق، فسجل زيادة في حجم موجوداته بنسبة 22.6% سنويًا فبلغت حوالي 81.9 مليار ل.س. فاحتل نهاية العام 2019 المرتبة 
11 بين المصارف الخاصة من حيث حجم الموجودات. وبالتالي ارتفعت حصته من السوق المصرفية بما فيها المصارف اإلسالمية فبلغت في 
نهاية العام 2019 ما نسبته 3.25% من حيث حجم الميزانية مقابل 3.1% نهاية العام 2018، و6.21% من إجمالي موجودات المصارف 
التقليدية، مقابل نسبة 5.29% في العام 2018. كما يسجل تراجعًا في حجم ميزانية أحد المصارف اإلسالمية بنسبة 16.87% باإلضافة إلى 

تراجع في حجم ميزانية ثالثة مصارف تقليدية تراوح بين 1% و%19.

يوضح البيان أدناه حركة إجمالي موجودات القطاع المصرفي الخاص مقومة بماليين الدوالرات األمريكية لألعوام 2012 – 2019:

77.4 143.51 197.96 336.65 514.34 436 436 436 سعر صرف 
ل.س. / د.أ. 

تطور االقتصاد السوري في العام 2019

 إجمالي موجودات القطاع المصرفي الخاص مقومة بماليين الدوالرات األمريكية
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حقوق المساهمين
شهد القطاع المصرفي الخاص ككل زيادة في حقوق المساهمين بنسبة 11.5% نتج عن ارتفاع في األرباح المحققة نتيجة نمو هامش الربح 
للمصارف بنسبة 83.69%، باإلضافة إلى إقدام بعض من هذه المصارف إلى زيادة رأسمالها. وكما استردت بعض المصارف لمؤونات نتيجة 
إعادة التصنيف وفقًا لتطبيق المعيار الدولي المحاسبي رقم 9 خالل العام 2019. وبالتالي ازداد إجمالي حقوق المساهمين في المصارف 
اإلسالمية بنسبة 18.3%، في حين ارتفعت في المصارف التقليدية بنسبة 9.2%. علمًا أن مصرف تقليدي واحد حقق خسائر صافية خالل 
هذا العام. وبالتالي ارتفعت نسبة العائد على حقوق الملكية لدى غالبية المصارف فبلغ وسطيًا 7.4%، خالل عام 2019. وسجل العائد على 

حقوق الملكية لدى بنك الشرق 13.6% نهاية العام 2019 مقابل 2.5% نهاية العام 2018.

ربحية القطاع المصرفي 
تأثر القطاع المصرفي خالل العام 2019 بتطبيق أحكام المعيار المحاسبي رقم 9 والتي فرضت إعادة تقييم مخاطر التسليف واألصول المالية 
االستثمارية لدى المصارف واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاءها وفق طبيعة كل منها. وقد تأثرت أرباح المصارف نهاية العام 2019 
بمتطلبات تكوين مؤونات مالية مرتفعة نسبيًا بناًء لجودة محفظة التسليف االئتمانية ودرجة التعرض لمخاطر التوظيف االستثماري. ذلك ويبقى 
حجم الديون المتعثرة المصنفة ضمن المرحلة الثالثة لدى بنك الشرق األصغر في القطاع بقيمة إجمالية حوالي 2 مليار ل.س. مقابل لدى 

المصارف المنافسة، حوالي 38 مليار ل.س. كحد أقصى، وبمعدل وسطي بقيمة حوالي 13 مليار ل.س. 

ذلك وسجلت معظم المصارف أرباحًا محققة خالل العام 2019. وقد احتل بنك الشرق المرتبة الرابعة بين المصارف من حيث حجم األرباح 
المحققة بعد الضريبة. وقد شهد القطاع المصرفي زيادة في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 70.6%، منها زيادة بنسبة 70.4% للمصارف 
التقليدية، وبنسبة 86.2% للمصارف اإلسالمية. وقد حقق بنك الشرق إجمالي دخل تشغيلي بنسبة 5.1% من مجموع إجمالي الدخل التشغيلي 

للمصارف الخاصة، فترتفع هذه النسبة إلى 9.16% لدى استثناء المصارف اإلسالمية.

كما شهد القطاع المصرفي ارتفاعًا في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 74.3%. وقد بلغ معدل الكلفة التشغيلية إلى اإليرادات في القطاع 
المصرفي الخاص وسطيًا حوالي 72.4%، إذ تراوح بين 75.7% وسطيًا المصارف التقليدية و49.1% وسطيًا لدىفي المصارف اإلسالمية. 

وقد سجل بنك الشرق ما نسبته %44.63.

وعليه شهد القطاع المصرفي ارتفاعًا في صافي األرباح بنسبة 153.9% )متضمنة األرباح/الخسائر الغير محققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز 
القطع البنيوي والتي لم يكن لها أي أثر نظرًا الستقرار صعر الصرف(، حيث حققت المصارف اإلسالمية نسبة نمو في حجم أرباحها السنوية 
المسجلة بنهاية العام 2019 بلغت 108%، في حين حققت المصارف التقليدية نمٍو في هذه األرباح نسبة 230%. ويجدر الذكر تسجيل أحد 
المصارف التقليدية خسائر صافية بنهاية العام 2019. وقد بلغت حصة بنك الشرق من السوق من جهة األرباح حوالي 5.9% من إجمالي 
صافي أرباح المصارف الخاصة ككل، بينما حقق نسبة 12% من إجمالي حجم صافي أرباح المصارف الخاصة التقليدية. وبالتالي ارتفعت 

نسبة العائد على الموجودات لدى معظم المصارف الخاصة فتراوحت بين 0.1% و%3.7.

التداول على أسهم المصارف في سوق دمشق المالي
شهد العام 2019 حركة تداول ناشطة جدًا على أسهم أحد المصارف التقليدية )حوالي 61.6 مليون سهمًا تم تداولها( نتيجة اكتتاب مستثمرين 
جدد في رأسماله، بينما سجلت أربعة مصارف أخرى حركة تداول مقبولة نسبيًا على أسهمها تراوحت بين 1.9 مليون سهمًا و6.9 مليون 
فقط. كما  ألف سهمًا  ألف سهمًا و848   12.5 بين  تراوحت  تداول ضعيفة جدًا  المصارف األخرى حركة  سهمًا، في حين سجلت معظم 
شهد العام 2019 تراجعًا في القيمة السوقية لغالبية المصارف تراوحت بين 5.8% كحد أدنى و42.4% كحد أقصى بمعدل خسارة وسطية 
بنسبة21.1%، باستثناء مصرفين تقليديين سجال ارتفاعًا في قيمة أسهمهما السوقية.  وقد كان بنك الشرق من بين أقل الخاسرين بنسبة %5.8 

فقط في قيمة سهمه السوقية بنهاية العام 2019. 

يظهر الجدول أدناه تطور إيرادات وأرباح القطاع المصرفي الخاص بين العام 2019 والعام 2018:

تطور االقتصاد السوري في العام 2019
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القطاع المصرفي الخاص ككل المصارف اإلسالمية المصارف الخاصة التقليدية

% 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 البيان
(القيم بالماليين ل.س)

70.63% 90,408 52,986 71.71% 38,605 22,482 69.83% 51,803 30,503  إجمالي الدخل التشغيلي*

60.38% 47,613 29,688 48.21% 18,011 12,153 68.81% 29,601 17,535 إجمالي المصاريف التشغيلية

111.87% 35,068 16,552 101.66% 15,710 7,790 120.96% 19,358 8,761  صافي الدخل/  الخسائر* 
* يتضمن األرباح/الخسائر الغير محققة الناتجة عن إعادة تقيم مركز القطع البنيوي.

تطور االقتصاد السوري في العام 2019
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دينار أموي ضرب بمدينة دمشق سنة 77ه- 6٩7م بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان، وُيعتبر هذا أول نقد عربي إسالمي 
خالص من الّرموز البيزنطية.

الدينار الذي ضربه عبد الملك بن مروان رّدًا على جستنيان
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الدينار الذي ضربه عبد الملك بن مروان رّدًا على جستنيان

األموّيون والنقود العربية

ظــّل العــرب فــي بــالد الشــام يســتخدمون النقــود الساســانية 
الّذهبيــة والنحاســية حتــى  الفارســّية الفضّيــة، والبيزنطيــة 
زمــن الخليفــة األمــوّي عبــد الملــك بــن مــروان الــذي قــرر أن 
يتحــرّر مــن النقــد البيزنطــي والفارســي، فأمــر بضــرب الّدينــار 
الذهبي الدمشــقي ســنة 72 - 73 ه / 6٩1 - 6٩2 م. 
ولــم يعتــرف إمبراطــور رومــا بالعملــة العربيــة فنشــبت حــرب 

أدت إلــى اعتمادهــا.
وكانت العملة التي سّكها شبيهة الصوليدي البيزنطي من 
حيث الحجم والوزن، وعليها رموز الدولة اإلسالمية. ورّد 
اإلمبراطــور جســتنيان الثانــي بضــرب عملــة علــى وجههــا 
رأس الســّيد المســيح عليــه الســالم، وعلــى ظهرهــا صــورة 
اإلمبراطــور يحمــل صليبــًا ضخمــًا، ورّد عبــد الملــك علــى 
ذلــك بســّك عملــة عليهــا صورتــه بلباســه العربــي وعمامتــه 

واضعــًا يمنــاه علــى مقبــض ســيفه ســنة 74 ه - 6٩3 م 
ثــم اتخــذ خطــوة حاســمة بتعريــب النقــد، واقتصــر علــى نقــش 
الكتابــة وســنة الضــرب ســنة 77 ه - 6٩7 م وأصــدر 
أمــرًا باســتخدام الدنانيــر الجديــدة ومنــع التــداول بالعمــالت 
لــدار  والفارســية  البيزنطيــة  العمــالت  كل  ورّد  األخــرى، 
الســّك إلعــادة ضربهــا، وإعــدام كّل مــن يخالــف القانــون. 
واتخــذ المثقــال وزنــًا للدينــار الجديــد )4,25،4,28غ( أقــل 
مــن الصوليــدوس البيزنطــي، ونّظــم مســألة الــوزن ودرجــة 
بعــد  فيمــا  كمــا ضربــت  الدَقــة،  بمنتهــى  الســبيكة  نقــاوة 
عمــالت مــن فئــة النصــف وثلــث الّدينــار وكانــت دمشــق 

عاصمــة المــال والقــرار. 
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فيما يلي موجز بأهم القرارات والقوانين والتعاميم التي أثرت على عمل القطاع المصرفي والصادرة خالل العام 2019:
لجهة إدارة مصادر األموال وتوظيف فوائض السيولة:. 1

القرار رقم 133/ ل إ تاريخ 4/2/2019 الصادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي الذي سمح بقيام المصرف المركزي • 
بإصدار شهادات إيداع لمدة عام بالليرة السورية يمكن للمصارف التقليدية العاملة في سورية االكتتاب بها بقيمة اسمية 100 
مليون ليرة سورية للشهادة الواحدة وبحد أدنى لعدد الشهادات المسموح االكتتاب بها بما ال يتجاوز 10% من حجم السيولة لكل 

مصرف، بسعر فائدة ثابت بنسبة /%4.5/. 

القرار رقم 7/ م ن تاريخ 17/2/2019 صادر عن مجلس النقد والتسليف الذي عدل المادة /1/ من القرار 1435/ م ن/ ب4 • 
تاريخ 18/9/2019 الذي حدد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعمالت األجنبية على 
الودائع بالدوالر األمريكي أو باليورو بين )Libor+2%-Libor+1%( سنويًا حسب اآلجال على الودائع ألجل شريطة أال يقل 

الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1%.

القرار رقم 527/ ل إ تاريخ 30/4/2019 صادر عن مصرف سورية المركزي الذي عدل الحدود القصوى ألسعار الفائدة المترتبة • 
على توظيفات المصارف بالقطع األجنبي كودائع لدى مصرف سورية المركزي كما يلي: 

 - ودائع مغذاة / كاش / غير قابلة للكسر: شهر )Libor(،   أشهر )Libor+0.5%(،   أشهر )Libor+1%(، سنة 
)%Libor+2(

 - ودائع مغذاة / حواالت / غير قابلة للكسر: سنة )1%(

لجهة إدارة مخاطر التسليف وتطبيق أحكام المعيار المحاسبي رقم 9، وتمويل االستيراد: . 2

القرار رقم 4/ م ن تاريخ 14/2/2019 صادر عن مجلس النقد والتسليف الذي الزم المصارف العاملة في سورية على تطبيق • 
أحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 9 ابتداًء من 1/1/2019، وبالتالي ضرورة مراجعة البيانات المالية الموقوفة للمصرف كما في 
31/12/2017 و 31/12/2018 بناًء لهذه األحكام. ويتطلب هذا القرار اعتماد منهجية جديدة لتصنيف وقياس فردي لألصول 
المالية يعكس نموذج العمل الذي تتم إدارته فيه وخصائص التدفق النقدي الخاصة به، وبالتالي االعتراف في الوقت المناسب 
االئتمانية  التعرضات  تعريف  تنفيذية حددت  تعليمات  القرار  التصنيف هذه. وتضمن  لعملية  بناًء  المتوقعة  االئتمانية  بخسائر 
وطرق اعتماد التصنيف الداخلي للعمالء والمؤسسات والتعرضات المالية، باإلضافة إلى تحديد كيفية تصنيف كل نوع من أنواع 

األصول المالية وآلية قياسه.  

القرار رقم ص/5181/16 تاريخ 3/9/2019 الصادر عن مفوضية الحكومة لدى المصارف حدد نسبة /4.5%/ كاحتمالية • 
التعثر تجاه تعرضات الحكومة السورية عند احتساب مكونات الخسارة االئتمانية المتوقعة تجاهها، وذلك تماشيًا مع القرار رقم 

4/ م ن.

مهلة •  في سورية  العاملة  المصارف  يمنح  الذي  والتسليف  النقد  مجلس  1/4/2019 صادر عن  تاريخ  ن  م   /14 رقم  القرار 
حتى 13/12/2019 لتصفية العقارات المستملكة لقاء الديون.  وفي حال عدم االلتزام “ تضاف حكمًا أي مبلغ تشكل قيمة 
المتحصالت المالية الناشئة عن المخالفة المرتكبة إلى قيمة الغرامة المفروضة، وتخضع في تحصيلها لنفس الشروط واألحكام 
الناظمة لعقوبة الغرامة المفروضة، وذلك في جميع األحوال التي تنشأ فيها متحصالت أو مكتسبات مالية عن النشاط المخالف 

مهما كانت قيمتها، ودون التقيد بالحد األقصى المحدد بمبلغ )100 مليون ل.س( فيما يتعلق بقيمة هذه المتحصالت.”

3. موجز عن القوانين والقرارات التي أثرت على نشاط
     المصرف خالل العام 2019
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التعميم رقم 1804/8 ص تاريخ 29/4/2019 الصادر عن حاكم مصرف سورية المركزي والذي حدد قائمة بالمواد المستوردة • 
المسموح العمل بتمويلها من خالل بيع القطع األجنبي مقابل الليرات السورية عن طريق المصارف العاملة في سورية والمرخص 
الذي سمح  تاريخ 28/5/2019،  يليها تعميم رقم 1235/7 ص  بالقطع األجنبي، والتي شملت 41 مادة فقط.  التعامل  لها 
بتمويل كافة اإلجازات وموافقات االستيراد الممنوحة قبل صدور التعميم رقم 1804 اآلنف الذكر، وإجازات وموافقات االستيراد 
للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام، وجميع المواد ومستلزمات اإلنتاج الصناعي والزراعي، ومستوردات 

التشغيل الالزمة لشركات االتصاالت الخاصة. 

إلى •  فقط، إضافًة  12 مادة  إلى  بتمويلها  المسموح  المواد  الذي خفض عدد  تاريخ 26/9/2019   2320/7 تعميم رقم  يليها، 
المستوردات العائدة للعقود الموقعة مع جهات القطاع العام وإجازات وموافقات االستيراد التي تم البدء بتمويلها قبل صدور هذا 

التعميم.

يليها، القرار رقم 3047/7 تاريخ 4/12/2019 الذي خفض عدد المواد المسموح تمويلها مجددًا إلى 10 مادة فقط. ما حد • 
إمكانية المصارف في استقطاب عدد أكبر من العمالء المستوردين وزيادة حصته السوقية، وحتى تلبية احتياجات عمالءه من 

المستوردين لغير المواد األساسية المذكورة في القوائم المحددة من قبل مصرف سورية المركزي.

التعميم رقم 4967/16/ص تاريخ 22/8/2019، الصادر عن مصرف سورية المركزي، الُملزم بالتريث بمنح أية قروض أو • 
تسهيالت ائتمانية مباشرة جديدة أو تجديد السقوف الممنوحة بالليرات السورية ألغراض تمويل المستوردات وحصر منح التسهيالت 

المذكورة بالعملة األجنبية فقط.

القرار رقم 2982/7 تاريخ 27/11/2019 الصادر عن حاكم مصرف سورية المركزي والقرارين رقم 944 تاريخ 16/11/2019 • 
ورقم 6975/5197/10 تاريخ 25/11/2019 الصادران عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية لجهة ضرورة التزام المصارف 

عند قبول أي مشروع إجازة بالشروط التالية:
- على المستورد حجز قيمة تعادل مبلغ %25 من القيمة المقابلة لمشروع اإلجازة أو الموافقة بالليرات السورية في حساباته لدى 
أحد المصارف العاملة في القطر وذلك وفق سعر الصرف العموالت األجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. على 
أن يتم تحرير المبلغ بعد شهر من تاريخ إصدار المصرف المعني لكتابه، المبين الحجز، والموجه لمديرية االقتصاد والتجارة 

المعنية أو دوائر منح اإلجازات لدى هيئة االستثمار السورية وفروعها في المحافظات. 

- على المستورد إيداع وحجز قيمة تعادل مبلغ %15 من القيمة المقابلة لمشروع اإلجازة أو الموفقة بالليرات السورية وفق 
نشرة أسعار صرف العمالت األجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك كمؤونة استيراد تحجز في حساباته لدى 
المصرف المعني وبدون فوائد حتى تاريخ تنفيذ اإلجازة أو عدم استخدامها. وهكذا يكون مجموع المبلغين المفروض حجزهما 

مقابل منح إجازة أو موافقة االستيراد يعادل %40 من قيمة اإلجازة أو موافقة االستيراد بالليرات السورية. 

القرار رقم 1814/ ل أ تاريخ 15/12/2019 صادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي الذي حصر منح القروض بالقطع • 
األجنبي لعمليات االستيراد إلى المناطق الحرة السورية واالستيراد بغرض اإلدخال المؤقت )الصناعي المقيم( للمواد األولية الالزمة 
للصناعة بغرض إعادة التصدير فقط، في حين لم يذكر القروض الممنوحة بالليرات السورية مقابل تمويل المستوردات كمصدر 
من مصادر تمويل المستوردات المذكورة في الفصل األول منه. وُوجوب استيفاء المصرف لتغطية نقدية تعادل %100 أو 50% 
من قيمة المستندات الُمراد تمويلها بالليرات السورية في حال كان مصدر التمويل بيع قطع أجنبي من قبل المصرف للمستورد، 
وإيداع وحجز مؤونة نقدية تعادل %10 من قيمة المستندات الُمراد تمويلها بالليرات السورية ال يتم تحريرها حتى يتم تسديد قيمة 

المستندات بالكامل إلى المصدر وتقديم الشهادة الجمركية العائدة لها. 

موجز عن القوانين والقرارات خالل 2019
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القرار رقم 9/ م ن تاريخ 19/2/2019 والقرار 175/2/ص تاريخ 5/3/2019 صادران عن مجلس النقد والتسليف اللذان يتضمنان • 
الموافقة على تعديل العموالت الخاصة بفتح الحسابات المصرفية أو إعادة تعديل بطاقات نماذج متعلقة بها إلى 2,000 ل.س للجهة 

ذات الطابع اإلداري، وإلى 10,000 ل.س. للجهة ذات الطابع المالي.

لجهة إدارة مراكز القطع: . 3

لجواز •  بها  االحتفاظ  للمصارف  يمكن  التي  التشغيلي  القطع  مراكز  نسب  الذي عدل   10/3/2019 تاريخ  ل.إ(   /292( رقم  القرار 
للمصارف العاملة في القطر المسموح لها التعامل بالقطع األجنبي االحتفاظ بمراكز قطع تشغيلية صافية مدينة أو دائنة بنسبة 2% 
كحد أقصى من األموال الخاصة األساسية الصافية المحددة في النموذج، على أال تتجاوز قيمة المبالغ المباعة يوميًا ما يعادل 1% 

من مجموع األموال الخاصة الصافية األساسية. 

القرار رقم 81 م/ن الصادر عن مجلس النقد والتسليف تاريخ 7/8/2019 والذي يتضمن تمديد )لقرار رقم1350 /م/ن ب4( والذي • 
تم بموجبه تمديد )لقرار مجلس النقد والتسليف رقم 1116/م/ن/ب4( والذي أهم ما ورد فيه أال تزيد قيمة المركز بالقطع األجنبي عن 

قيمة اكتتابات رأس المال المصرف بالعمالت األجنبية.

لجهة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب: . 4

القرار رقم 19 تاريخ 13/3/2019 صادر عن هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي حل محل القرار

رقم 15 الصادر بتاريخ 21/5/2015 وهو يعتبر نسخة مطورة عنه، ومن أبرز تعديالته:

تعديل حول العمليات النقدية المنفذة من قبل صاحب الحساب وهي:• 
 - التزام المصرف إضافة آلية إجراءات العناية الواجبة، أن تستعلم من العميل عن مصدر األموال أو وجهتها وذلك حين تكون العملية 

النقدية أو عدة عمليات نقدية مرتبطة فيما بينها تبلغ أو تتجاوز قيمتها /5/ ماليين ل.س أو ما يعادلها من العمالت األجنبية.

 - االستعالم عن مصدر ووجهة األموال والهدف من العملية وهوية المستفيدين.

 - يتوجب عند تنفيذ عمليات السحب واإليداع النقدي، أو عدة عمليات إيداع أو سحب نقدي مترابطة فيما بينها، تساوي أو تتجاوز قيمتها 
/25/ مليون ل.س أو ما يعادلها مراجعتها وفحصها من قبل مسؤول اإلبالغ بعد تنفيذها.

يمنع تنفيذ أي عملية عابرة خارج إطار عالقة العمل الدائمة التي تجمع العميل بالمصرف إال في الحاالت التالية:• 
 - عندما تكون العملية العابرة ال تتجاوز مبلغ /50/ ألف ل.س أو ما يعادلها من العمالت األجنبية.

 - عندما ال يكون العميل طرفًا مباشرًا في عالقة عمل أخرى نيابة عن الغير )وكيل، مفوض، وصي، معتمد، موظف لدى الشركة، وما 
يشابه ذلك( وتقع مسؤولية تحديد كون العميل طرفًا مباشرًا أو غير مباشر على عاتق المؤسسة المصرفية والمالية.
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لجهة التشغيل المصرفي: . 5

القرار رقم 16/3887/ص تاريخ 4/7/2019 الصادر عن مصرف سورية المركزي الذي يبين فيه المصرف بأنه يدرس إمكانية توسيع • 
نطاق استخدام واستثمار نظام التسويات اإلجمالية السوري )SYGS( ليشمل تنفيذ الحواالت الواردة والصادرة بالعمالت األجنبية مع 

إمكانية إلزام المصارف بتنفيذ كافة تعامالتها الداخلية بالقطع األجنبي عبر النظام المذكور.

المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 21/11/2019 القاضي بزيادة الرواتب واألجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين • 
القانون  بأحكام  المشمولة  والمشترك غير  والتعاوني  الخاص  القطاع  لعمال  المهن  األدنى ألجور  والحد  لألجور  األدنى  الحد  )يزداد 

األساسي للعاملين للدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديالته ليصبح 47,675 ليرة سورية(.

قانون قيصر األميركي:. 6

صادق الكونغرس األمريكي على قانون قيصر في 15 تشرين الثاني 2016، وتم توقيعه من قبل الرئيس األمريكي في كانون األول 2019، 
يستهدف مشروع القانون األفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة النظام السوري كما يستهدف عدًدا من الصناعات السورية بما في 
ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدا عن استهدافه للكثير من الكيانات التي دعمت وتدعم الحكومة السورية.

سيأخذ القانون حيز التنفيذ في الشهر السادس من عام 2020، ويطال بشكل رئيسي الحكومة السورية والدول الداعمة له )روسيا وإيران(، لمدة 
10 سنوات. كما سيعاقب كل من يدعم النظام في مجاالت الطاقة واألعمال والنقل الجوي، وكل جهة أو شخص يتعامل مع الحكومة السورية 

أو يوّفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة االستخبارات واألمن السورية، والمصرف المركزي السوري.

كما أنه سيطال األشخاص الذين يقّدمون دعمًا أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية أو من “يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع 
أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسّهل أو توّسع اإلنتاج النْفطي المحّلّي للحكومة السورية”، وعلى من يبيعون “الطائرات، 
أو قطع التبديل، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية”، وكذلك على من يقّدمون “الخدمات 

اإلنشائية أو الهندسية للحكومة السورية.
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المسكوكات العباسية 
المستنجد 203 - الناصر 208/204 - الظاهر 20٩

المستنصر 210 - المستعصم 214/211
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العباسّيون والنقد

ســقطت الدولــة العربيــة األمّويــة ســنة 132 ه - 74٩ م 
واعتلــى العّباســيون الحكــم، وخســرت بــالد الشــام دورهــا فــي 
ســّك النقــود. فقــد قــرر الحاكــم الجديــد إصــدار نقــد جديــد 
وإزالــة شــعار األموييــن واســتبداله بســورة اإلخــالص وكلمــة 
محّمــد رســول هللا وزّينــت العملــة بالخــّط الكوفــي المختلــف 
عــن بنــي أمّيــة، وبقيــت دمشــق ســنوات دار الضــرب حتــى 
إلــى  ثــّم  الهاشــمية  إلــى عاصمتــه  الجديــد  الحاكــم  انتقــل 

دينار عباسي

دار الّســالم بغــداد ســنة 150 ه - 767 م، ثــم بــدأت 
اإلشــارات تتغّيــر وتظهــر علــى العملــة الجديــدة كّلمــا جــاء 
حاكــم، ولّمــا توّلــى األميــن الحكــم ظهــر اســم الخليفــة ألّول 
ــرًا  مــّرة علــى الدينــار، وفــي زمــن المأمــون شــهد النقــد تغّي
الذهــب،  وســّك  للضــّرب  جديــدة  دور  فافتتحــت  جذريــًا 
وظهــرت أســماء الــوزراء والــوالة علــى النقــود واســتمر ذلــك 

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

الخدمات المصرفية التجارية

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

والمنظمات اإلنسانية( في اإلنتاج وفي نمّو أعمالهم. ومن ضمن هذه الخدمات المتوفرة حاليًا ما يلي:

خدمات إدارة السيولة، ومنها:	 
- خدمات الحسابات المصرفية )سحب، إيداع، إصدار الشيكات وتحصيلها(  

- التحويالت الداخلية والخارجية  
- خدمات االستعالم والمشورة إلدارة السيولة   

خدمات تمويل العمليات التجارية ورأس المال العامل، ومنها:	 
خطوط تمويل لرأس المال العامل. 1
إصدار االعتمادات المستندية لعمليات االستيراد ومعالجة القبوالت . 2
تبليغ وتعزيز اعتمادات التصدير ومعالجة القبوالت. 3
إصدار ومعالجة الكفاالت بمختلف أنواعها . 4
تحصيل المستندات الناتجة عن االستيراد والتصدير ودفعها . 5
تحصيل و/أو حسم السندات التجارية. 6
غيرها . 7

خدمات تمويل الشركات والمشاريع االستثمارية، ومنها:	 
- قروض وسلف وتسهيالت قصيرة ومتوسطة األجل  

)Syndicated Loans( قروض مشتركة -  
- خدمات استشارية ومالية  

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

4. خدمات بنك الشرق الرئيسية
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خدمات القطع

يوفر بنك الشرق لألفراد والشركات خدمات عمليات القطع األجنبي وكذلك عمليات القطع بغرض تمويل المستوردات )بما يتوافق مع المتطلبات 
والضوابط الموضوعة من قبل مصرف سورية المركزي( بما فيها عند الحاجة، وعند توفر األسواق، الخدمات التالية: 

عمليات المقايضة )SWAP(: هي من المشتقات المالية، حيث يلزم الطرف المتعاقد بالتنازل عن سلسلة من التدفقات النقدية للطرف 	 
اآلخر في مقابل سلسلة تدفقات نقدية أخرى منه وتستخدم المقايضات في الوقاية من مخاطر معينة مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر 

سعر صرف العمالت. 

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

الخدمات المصرفية بالتجزئة
يقدم المصرف حاليًا باقة من الخدمات المصرفية بالتجزئة توفر لألفراد والشركات المساهمة في طموحاتهم ومنها:

الحسابات المصرفية: حسابات جارية )دفاتر شيكات(، وحسابات ادخار )دفاتر توفير( تحت الطلب، وحسابات إيداع ألجل.	 

خدمات الدفع والتوطين: توطين الرواتب، توطين ودفع فواتير الخليوي.	 

منتجات تجزئة لألفراد: سكن / استهالكي/شخصي )هذه المنتجات متوفرة لألفراد عند الطلب(.	 

خدمات الدفع اإللكتروني، ومنها: 	 

بطاقة صراف آلي )Cash Blue Card( وبطاقة صراف آلي )Cash Platinum Card( وذلك بصالحيات مختلفة يمكن استعمال   -
.CSC البطاقات اإللكترونية على الصرافات التابعة لبنك الشرق وكافة الصرافات المحلية التابعة لشركة

خدمة الصراف اآللي: تخّول شبكة الصراف اإللكترونية الخاصة ببنك الشرق )8 بمحافظة دمشق، 1 بمحافظة طرطوس، 1 بمحافظة   -
الالذقية و1 في محافظة حلب( حاملي البطاقات المصرفية إجراء سحوبات نقدية وغيرها من العمليات المصرفية كاالطالع على 

أرصدة حساباتهم وتغيير الرقم السري.

خدمة الرسائل القصيرة: تبلغ حاملي بطاقات بنك الشرق المصرفية رسالة على هاتفهم الخليوي لدى إجراء أية عملية على بطاقتهم.  -

- خدمة الصناديق الحديدية: يقدم بنك الشرق لزبائنه خدمة الصناديق الحديدية والمخصصة لحفظ المقتنيات الثمينة بسرية كاملة وهي 
متوفرة في جميع فروع المصرف.

خدمات بنك الشرق الرئيسية
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النشاط التجاري

1. نشاط شبكة الفروع وصيرفة التجزئة خالل العام 2019
الوظيفة األساسية لمديرية شبكة الفروع هي العمل على تنفيذ السياسة الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة فيما يخص نمو النشاط التجاري 
للمصرف. ويتم ذلك من خالل المتابعة واإلشراف على تحقيق األهداف السنوية لهذه المديرية من خالل األهداف الموضوعة لكل فرع 
وخاصة لجهة األهداف اإلنتاجية واألهداف اإلدارية على عمل الفروع ومراقبة تنفيذ العمليات اليومية للتأكد من حسن تنفيذها وفق اإلجراءات 
والسياسات المقررة ودعم الفروع في استقطاب عمالء جدد وتطوير المسار المهني للموظفين وذلك من خالل توفير برامج تدريبية لدعم 

المهارات وتطويرها وتوفير منتجات تجزئة جديدة للفروع وإدارتها.

إدارة الفروع:  	
بهدف تلبية متطلبات العمالء ومعالجة األمور الطارئة الناتجة عن التعامل اليومي، تهتم إدارة شبكة الفروع بدعم الفروع في األمور التالية: 

أهداف إدارية:
مراجعة دورية إلجراءات العمل وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات العمل   -  

تطوير األنظمة المعلوماتية بالتعاون مع القسم التقني وبشكل مستمر بهدف تحسين أداء العمل   -  

استخراج تقارير يومية، أسبوعية، شهرية لضمان صحة تنفيذ العمليات اليومية من قبل الفروع وخاصة لجهة اقتطاع العموالت والفوائد   -  
ومتابعة الودائع الجديدة والمتجددة ومعدالتها وعمليات التعديل المنفذة عليها 

تأمين برامج تدريبية مستمرة للموظفين بالتعاون مع قسم الموارد البشرية بهدف تطوير مهارات الموظفين  -  

تفعيل خطة اإلحالل في الفروع بين الموظفين ضمانًا الستمرارية العمل   -  

أهداف إنتاجية: 
متابعة تفعيل الحسابات الجامدة وإدارتها بطرق أكثر فاعلية   -  

متابعة الحسابات المكشوفة والتنسيق مع الفروع لتسويتها   -  

متابعة التزام الفروع بتطبيق قرارات لجنة إدارة الموجودات والمطاليب   -  

المتابعة مع الفروع من أجل إغالق الحسابات الجامدة المدينة والتي هي بحاجة لتحديث بيانات ولم يتم التمكن من التواصل مع أصحابها   -  

استقطاب عمالء جدد )سواًء كانوا مودعين أو مقترضين( وذلك بهدف زيادة عدد العمالء وبالتالي دعم نمو النشاط التجاري وزيادة حجمه   -  
لدى المصرف 

استقطاب الودائع المستقرة نسبيًا، وخاصة تلك غير المكلفة للفوائد فشكلت بنهاية العام اإليداعات في الحسابات الجارية حوالي 44% من   -  
أرصدة ودائع المصرف مقابل 35% في العام السابق

ضبط كلفة الودائع ما سمح بخفض متوسط الكلفة اإلجمالي على الودائع بالليرة السورية والعمالت األجنبية وزيادة هامش اإليراد المحقق   -  
عن التوظيفات بهذه العمالت. وتأمنت إدارة مالئمة لكلفة الودائع ألجل بالليرة السورية، والتي تشكل غالبية ودائع المصرف، من خالل 

النجاح في توظيف كامل رصيدها في تسهيالت ائتمانية

5. ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2019

نشاط المصرف
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استقطاب إيداعات المنظمات الدولية والمؤسسات االجتماعية والنقابات المهنية ما سمح بتوفير سيولة دائمة طويلة األجل بكافة العمالت   -  
لخدمة بوالص االستيراد من جهة ومنح تسهيالت طويلة األجل لخدمة المشاريع اإلنتاجية من جهة أخرى

توفير عروض أسعار مميزة للخدمات التي من الممكن تقديمها لألفراد والشركات والمنظمات الدولية   -  

تطوير مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات التجزئة  -  

وقد شهدت سنة 2019 استقرارًا نسبيًا على صعيد مدراء فروع المصرف وموظفي الفروع األمر الذي ساهم في تحسين أداء فروع المصرف 
وتحقيق زيادة ملحوظة في عدد العمالء رافقها زيادة في إجمالي حجم الودائع بجميع أنواعها )حسابات جارية، ودائع توفير، ودائع ألجل( بنسبة 
25.08%. بما فيها زيادة ملحوظة في حجم أرصدة الحسابات الجارية بنسبة %53.91 وحسابات الودائع ألجل بنسبة 5.68 % وزيادة 
ملحوظة في حجم أرصدة حسابات التوفير بنسبة 93.91 % وزيادة أرصدة الحسابات المجمدة بنسبة 531.34 % مقارنة مع عام 2018. 

 إدارة بطاقات الصراف اآللي والدفع اإللكتروني:	 
تابع المصرف تسويق وإدارة بطاقات الصراف اآللي ومعالجة المطالبات الخاصة بالبطاقات والمساهمة في إدارة الصرافات اآللية وصيانتها 
ومراقبتها. وانحصرت العمليات الخاصة بالبطاقات لتسوية المدفوعات ضمن السوق المحلي فقط وبالعملة المحلية. وقد بلغ عدد البطاقات 
الصادرة 1,787 بطاقة خالل عام 2019 مقارنة مع 727 بطاقة خالل عام 2018 أي بنسبة ارتفاع 146 % وتم إصدار نهاية عام 2018 
بطاقة مدينة محلية باسم Cash Platinum Card تمنح للعمالء ذوي الدخل المرتفع لالستفادة من السقف اليومي والشهري المرتفع، وبطاقة 
أخرى باسم Cash Blue Card valid for One Year تمنح فقط للشركات المتعاقدة مع المصرف بغرض توطين رواتب الموظفين والتي 

تم تقديم لهم عرض توطين يتضمن بطاقة مجانية لسنة واحدة.  

 تقديم خدمات التجزئة:	 
بدأت اإلدارة خالل عام 2019 بإطالق خدمات تجزئة موجهة إلى الشرائح القادرة على االستدانة بالليرات السورية وأهمها )القروض الشخصية، 

السلف بضمانة الراتب والقروض السكنية(، وذلك مع األخذ بعين االعتبار العاملين التاليين: 
تّوفر الخبرات القادرة على إدارة هذه الخدمات بأقل مخاطر ممكنة في المصرف  -  

تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين.    -  

ولهذه األسباب نرى أن حجم هذا النشاط المصرفي مازال محدودًا.  

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

األول من عام 2020 وذلك تلبيًة لمتطلباتهم ومواكبة للتطورات المحلية والعالمية على هذا الصعيد.
صدر نهاية العام 2019 القرار رقم 96 ل.أ الذي أعاد هيكلة خدمات الدفع اإللكتروني بالكامل مما يتطلب البحث عن شركات دفع جديدة 

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

تم خالل عام 2019: 
انتهاء ورشة تأهيل فرع المصرف في جرمانا في ريف دمشق الذي كان المصرف قد تملكه خالل عام 2018.   -  

تمّلك المصرف لعقار في منطقة المالكي – شركسية واقع على شارع عبد المنعم رياض. ومن المتوقع بدء ورشة التأهيل خالل عام   -  
 .2020

توسيع شبكة الصرافات اآللية التابعة للمصرف بإضافة صراف آلي ضمن حرم مشفى الفيحاء وآخر ضمن حرم مشفى دار الشفاء في   -  
دمشق.

خدمة المنظمات الدولية وكبار العمالء:	 
النجاح خالل العام 2019 على استقطاب إيداعات المنظمات الدولية والمؤسسات االجتماعية والنقابات المهنية ما سمح بتوفير سيولة دائمة 

طويلة األجل بكافة العمالت لخدمة بوالص االستيراد من جهة ومنح تسهيالت لخدمة المشاريع اإلنتاجية من جهة أخرى. 

2. نشاط قسم العمليات
يقوم قسم العمليات وبشكل يومي بتدقيق وتنفيذ جميع الحواالت الصادرة والواردة من وإلى حسابات العمالء إما من خالل نظام التسويات 

اإلجمالي السوري أو من خالل نظام السويفت.
كما انه يعنى بتنفيذ جميع عمليات الخزينة المنفذة مع البنوك المراسلة من شراء وبيع قطع أجنبي وتحاويل مصرفية مما يساهم في تأمين مراكز 

قطع تشغيلية كافية لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
إدارة وتنفيذ عمليات دفع قيمة الشيكات المسحوبة على العمالء وتحصيل قيم الشيكات المدفوعة لصالح العمالء من خالل غرف المقاصة. 

إدارة وتنفيذ عمليات دفع فواتير الهاتف الخليوي وتوطين الرواتب.  
إعداد جميع التقارير المطلوبة وتزويد جميع الجهات الرقابية بها.  

بدأ بنك الشرق بالعمل على ربط نظام التسويات اإلجمالي السوري مع النظام المعلوماتي الخاص بالبنك بما يضمن السرعة في تنفيذ الحواالت 
والدقة مما ساهم في زيادة العمليات المصرفية المرتبطة بالتحويل وتخفيض التعامل بالسيولة النقدية كسحب وإيداع.

األمر الذي انعكس بشكل مباشر على عمالء المصرف من حيث تسهيل أوامر الدفع والسرعة في تنفيذ الحواالت باإلضافة إلى عدم تطبيق 
أية عموالت مرتبطة بالتحويل عن طريق نظام التسويات اإلجمالي وذلك بناء على طلب مصرف سورية المركزي.

بلغت نسبة الزيادة في إجمالي عدد الحواالت الواردة بجميع العمالت حتى نهاية عام 2019 بـ 409% مقارنة مع عدد الحواالت الواردة بجميع 
العمالت حتى نهاية عام 2018 كما بلغت نسبة الزيادة في عدد الحواالت الصادرة بجميع العمالت حتى نهاية عام 2019 بـ %30.23 

مقارنة مع عدد الحواالت الصادرة بجميع العمالت حتى نهاية عام 2018.
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3. نشاط قسم التسليف عام 2019
عملت مديرية التسليف خالل العام 2019 على زيادة محفظة اإلقراض، سواء من ناحية منح تسهيالت مباشرة جديدة لزبائن التسليف القائمين 
ولزبائن جدد، وذلك مع مراعاة الحاجة العتماد سياسة حذرة وانتقائية جدًا في قبول عمليات التسليف من جهة، والحصول على ضمانات مقبولة 
وكافية لقاء مختلف التوظيفات االئتمانية الممنوحة من جهة أخرى، ما سمح بالحد من نسبة المخصصات االئتمانية المالية اإلضافية المطلوب 

تكوينها لقاء المخاطر التي قد تنشأ عن هذه التوظيفات.

وبالرغم من أثر بعض السياسات النقدية والقرارات الصادرة عن السلطات الرقابية في العام 2019 على سير عملية التسليف بكافة جوانبها 
وباألخص بما يتعلق بحجم التسليف من جهة، كقرار التريث بمنح أية قروض أو تسهيالت ائتمانية مباشرة بالليرات السورية و/أو بالعمالت 
األجنبية ألغراض تمويل المستوردات رقم 4967/16/ص والذي صدر بتاريخ 22/08/2019، ومن جهة أخرى تحمل تكاليف إضافية تمثلت 
بقيم الخسارة االئتمانية المتوقعة الناتجة عن تطبيق أحكام المعيار الدولي رقم 9 إلعداد التقارير المالية IFRS 9، فقد استطاع بنك الشرق 
تحقيق نمو جيد في محفظة التسهيالت االئتمانية بحيث نما صافي التسهيالت المباشرة بكافة العمالت بنسبة 24.5% )من 23.3 مليار ليرة 
سورية في نهاية 2018 إلى 29.0 مليار ليرة سورية في نهاية 2019(، وحيث شكلت التسهيالت المباشرة الممنوحة بالليرة السورية ما نسبته 

93.2% مقابل رصيد تسهيالت مباشرة كانت قد منحت بالعمالت األجنبية بنسبة %6.8. 

توجه نشاط التسليف في العام 2019 إلى استقطاب الفرص المتوفرة لتمويل المستوردات بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية من جهة باإلضافة 
)43.4%( وقطاع  التجارة  بين قطاع  الممنوحة  االئتمانية  التسهيالت  فتوزعت  اإلنتاجية،  القطاعات  لمساندة  المالئمة  التسهيالت  إلى منح 
الصناعة )40.4%( وقطاع السياحة )14.1%(. كما نتج عن ذلك زيادة ملحوظة في اإليراد من التسليف بالتوازي مع اإليراد من عمليات 

التجارة الخارجية.

أما لجهة معالجة الديون المتعثرة، فقد أثمرت جهود المصرف في العام 2019 بتحصيل إضافي لهذه الديون أهمها تحصيل مديونية أحد كبار 
العمالء المتعثرين، فانخفض الحجم الصافي للديون المتعثرة بنسبة 13%. وما يزال بنك الشرق يحافظ على أدنى حجم للقروض المتعثرة في 
القطاع المصرفي بقيمة حوالي 2.2 مليار ل.س. بنهاية العام 2019 وبمعدالت منخفضة نسبيًا إلجمالي قيمة المحفظة االئتمانية، إذ بلغت 

نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي المحفظة االئتمانية 7.1% نهاية عام 2019 مقارنة بنسبة 8% نهاية عام 2018. 

وقد ساهمت جهود اإلدارة القاضية في إنشاء وحدة تسليف في المنطقة الساحلية، تعنى بالتسهيالت الممنوحة والتي ستمنح في كل من محافظتي 
الالذقية وطرطوس باإلضافة إلى أريافهما، باإلضافة إلى رفد كادر مديرية التسليف بثالثة موظفين جدد من حملة اإلجازات الجامعية في 
االقتصاد، بزيادة حجم التسليف وتحقيق األهداف المقررة بهذا الشأن. ونشير إلى سعي اإلدارة إلنشاء وحدة تسليف متخصصة في محافظة 
حلب لتطوير نشاط تسليف المصرف فيها، إليمانها الكبير بأنها الركيزة الصناعية لالقتصاد السوري. وفي هذا الصدد، تقوم اإلدارة العامة 
بتقييم مستمر للواقع االقتصادي في المحافظة من خالل المشاركة في المؤتمرات االقتصادية ذات العالقة، ومن خالل التواصل المستمر مع 

رجال األعمال في المحافظة.

4. نشاط الخزينة عام 2019
انطالقًا من الضوابط والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية )القرار501( الناظمة لخدمات القطع وإدارة السيولة من جهة، ومن جهة أخرى 
 Financial Derivatives عماًل بواقع السوق المصرفي المحلي والتي تحول دون إمكانية تقديم خدمات الخزينة بما فيها المشتقات المالية
وخدمات الصرف FOREX نتيجة للعقوبات االقتصادية المفروضة على سورية، تركز نشاط مديرية الخزينة خالل العام 2019 على ما يلي:

تأمين خدمات القطع األجنبي للمصرف وعمالئه سواء كان مصدر هذا القطع من الموارد الذاتية للمصرف أم من السوق المصرفي المحلي   -  
أو من المصرف المركزي، وذلك من ضمن إدارة مركز القطع التشغيلي الخاص بالمصرف. 

المساهمة في إدارة سيولة المصرف بالليرة السورية وبالقطع األجنبي من خالل الحصول على ودائع مصرفية ألجل عند الحاجة من السوق   -  
المصرفي المحلي و/أو من المجموعة المصرفية، أو من خالل التوظيفات اآلجلة مع المجموعة المصرفية، بغرض المساهمة في تنمية 

نشاط تسليف المصرف.
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خدمات القطع:
ساهمت مديرية الخزينة خالل العام 2019 في دعم نشاط المصرف في تمويل عمليات التجارة الخارجية من خالل تأمين خدمات شراء القطع 
األجنبي الالزم لها، كما ساهمت في تأمين خدمات بيع وشراء القطع األجنبي تبعًا لطلبات الزبائن وفق ما تسمح به الضوابط الرقابية، ما نتج 
عنه زيادة سنوية بنسبة 119% في إيرادات المصرف من خدمات القطع التشغيلي بحيث ارتفع صافي األرباح الناتجة عن تقييم وبيع العمالت 

األجنبية إلى حوالي 1.033 مليار ل.س. نهاية العام 2019 مقابل حوالي 472 مليون ل.س. نهاية العام 2018. 

والتزامًا من بنك الشرق بتوجيهات الجهات الرقابية بما يخدم المصلحة العامة لالقتصاد الوطني وتأمين المواد األساسية )سواء تموينية أو دوائية( 
فإن الرسم البياني أدناه يوضح توزع تمويل المستوردات مع نهاية عام 2019 لمختلف القطاعات االقتصادية مقارنة بعام 2018:

إدارة سيولة المصرف ومحفظة استثماراته المالية:
ساهمت مديرية الخزينة في رفع حجم إيرادات المصرف من الفوائد من خالل توظيف فوائض سيولة المصرف بالليرات السورية وبالدوالر 
األميركي بنكنوت المتوفرة داخل سورية والناتجة عن ودائع الزبائن في استثمارات مجدية للفوائد لدى مصرف سورية المركزي، بما فيها االكتتاب 

في شهادات إيداع بالليرة السورية صادرة عن مصرف سورية المركزي و/أو في حسابات ألجل بالدوالر األميركي بنكنوت مجدية للفوائد. 

كما سعت مديرية الخزينة إلى ترشيد توظيف فوائض السيولة بالعمالت األجنبية المتوفرة خارج سورية الناجمة عن إيداعات المصرف المالية 
لدى مصارف المجموعة المصرفية من جهة ومن جهة أخرى عن استحقاق جزء كبير من محفظة استثمارات المصرف المالية خالل العام 
2019. ونتيجة استحالة توظيف هذه السيولة في استثمارات مجدية وذات مخاطر متدنية في األسواق المالية العالمية بسبب العقوبات الخارجية 

المفروضة على سورية، قام المصرف بما يلي: 

استجرار جزء من فوائض سيولته المتوفرة بالعمالت األجنبية في الخارج وإيداعها في حسابات غير مجدية للفوائد لدى المصرف المركزي . 1
في سورية، نظرًا لعدم توفر فرص توظيف مجدية للفوائد لها في سورية. غير أن هذه اإلجراء سمح للمصرف االلتزام بضوابط السلطات 
الرقابية لجهة عدم تسجيل أي تجاوٍز في تركز المخاطر لدى مصارف المجموعة من جهة، ومن جهة أخرى ضبط الكلف المستجدة على 

التوظيفات واالستثمارات المالية الناشئة ابتداًء من العام 2019 نتيجة تطبيق أحكام المعيار المحاسبي رقم 9. 

توظيف جزء من هذه السيولة في حسابات مجدية للفوائد لدى مصارف مجموعة الشريك االستراتيجي في لبنان والخارج تنتج إيرادات منافسة . 2
للمصرف، ساهمت في تغطية األعباء الناتجة عن ودائع العمالء بهذه العملة ودعم إيرادات المصرف من جهة، ومن جهة أخرى تسمح 
بتوزيع المخاطر التي قد تنشأ عن حصر توظيف فوائض المصرف المالية فقط لدى مصرف سورية المركزي في ظل عواقب تطبيق قانون 
القيصر الذي يلحظ عقوبات ضاغطة على قطاعات سورية ذات طابع عام. وقد حرص المصرف في توظيفاته المالية لدى المجموعة 
المصرفية على احترام الضوابط الرقابية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الشأن من جهة، وعلى إبقاء هذه التوظيفات آلجال 
قصيرة نسبيًا )بين شهر و6 أشهر( بحيث تعتبر سائلة، وتسمح إلدارة المصرف باستكمال استردادها عند الحاجة، ما سمح أيضًا بضبط 

كلفة المخصصات المتوجب تكوينها لقاءها تطبيقًا للمعيار المحاسبي رقم 9.
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وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن المصرف قد توقف خالل عام 2019 عن االستثمار في أوراق سيادية ترقبًا منه للمخاطر الكبيرة المتعلقة 
بمثل هذه األوراق في الظروف الحالية. علمًا أن بنك الشرق ما زال يحمل رصيدًا بقيمة حوالي 321 ألف د.أ. تستحق منتصف العام 2020، 
قام المصرف بتكوين مؤونة بكامل قيمتها بالليرة السورية نهاية العام 2019، وتكوينها بالدوالر األميركي الحقًا نظرًا إلى المخاطر المستجدة 

على األوراق السيادية في لبنان. 

5. عمليات التجارية الخارجية
على الرغم من ضيق ومحدودية شبكة البنوك المراسلة للبنوك التجارية السورية بسبب األزمة الراهنة ومفاعيلها الخارجية والعقوبات االقتصادية، 
إال أن بنك الشرق قد تمكن من زيادة حجم االعتمادات المستندية المصدرة لعدد من الدول األوروبية ليصبح بقيمة إجمالية تتجاوز أربعة ماليين 

يورو خالل عام 2019.

وشهد العام 2019 بشكل عام استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي حتى بداية الربع األخير من العام حيث 
سجل ارتفاعًا كبيرًا غير مسبوق في سعر الصرف في األسواق الموازية مقارنًة بالسوق النظامية والذي كان من شأنه زيادة الطلب على تمويل 
عمليات االستيراد من خالل القطاع المصرفي. إال أنه في ضوء الضوابط والقرارات العديدة الصادرة خالل العام جعلت قدرة التجاوب مع هذه 

الزيادة محدودة لدى جميع المصارف بصورة عامة. 

فالتقلبات الحادة في البيئة التشريعية الناظمة لعمليات التجارة الخارجية في سورية، وخاصًة التعاميم رقم 1804/8 ص تاريخ 29/4/2019، 
ورقم 1235/7 ص تاريخ 28/5/2019، ورقم 2320/7 تاريخ 26/9/2019، ورقم 3047/7 تاريخ 4/12/2019، كان لها دورها في 
التأثير السلبي المباشر على إمكانية المصرف في استقطاب عدد أكبر من العمالء المستوردين وزيادة حصته السوقية، وحتى تلبية احتياجات 

عمالءه من المستوردين لغير المواد األساسية المذكورة في القوائم المحددة من قبل مصرف سورية المركزي.

كما أّثر التعميم رقم 16/4967/ص تاريخ 22/8/2019، الُملزم بالتريث بمنح أية قروض أو تسهيالت ائتمانية مباشرة جديدة أو تجديد 
السقوف الممنوحة بالليرات السورية ألغراض تمويل المستوردات وحصر منح التسهيالت المذكورة بالعملة األجنبية فقط، والقرار رقم 944 
تاريخ 21/11/2019 الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، الناظم لعملية منح إجازات وموافقات االستيراد، إضافًة إلى القرار رقم 
1814/ل.أ. تاريخ 15/12/2019 الصادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، الناظم لعمليات تمويل مستوردات القطاعين الخاص 
والمشترك، الذي استبدل القرار رقم 37/ل.أ. تاريخ 9/1/2012 وتعديالته والقرار رقم 1555/ل.أ. تاريخ 2/12/2012، بشكل مباشر على 
السيولة النقدية لدى المستوردين، وعلى إمكانية استمرارية العمالء بتمويل مستورداتهم، وبالتالي على زيادة حجم نشاط المصرف وإيراداته بهذا 

الشأن. 

وعلى الرغم من كافة الصعوبات في بيئة التجارة الخارجية المذكورة أعاله وعدم تمكن المصرف من تلبية حاجات جميع العمالء من المستوردين 
بسبب التغييرات في قوائم المواد المسموح بتمويلها من قبل مصرف سورية المركزي، فقد تلخصت نتائج عام 2019 مقارنًة مع عام 2018 
بتسجيل ارتفاع في قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل لعمليات االستيراد بنسبة 16.03% بالرغم من انخفاض عددها بنسبة %20.41 

كما وسجل ارتفاع في قيمة الكفاالت الصادرة كتأمينات أولية ونهائية بنسبة 40.07% تنوعت من جهة القطاعات حيث كانت نسبة الكفاالت 
الصادرة لعقود توريد األدوية 26.87% من إجمالي الكفاالت الصادرة من قبل المصرف في العام 2019، وبلغت نسبة حجم الكفاالت الصادرة 

لصالح المنظمات الدولية 51.34%، وللقطاعات األخرى بلغت النسبة %21.79.
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الدعم والضبط والرقابة الداخلية

إدارة الموارد البشرية  .1 

حقق بنك الشرق إنجازات عدة على صعيد إدارته للموارد البشرية خالل العام 2019 تمثلت بما يلي:

1.1. الحد من حركة دوران الموظفين
عماًل بالسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة الهادفة إلى رفد مختلف مديريات المصرف بكوادر إضافية والمحافظة على استمرارية عمل 
موظفي المصرف لدى بنك الشرق وتطوير مؤهالتهم، نجح المصرف في العام 2019 بتحقيق استقرار إيجابي في الكفاءات العاملة نتيجة: 

تراجع حركة دوران الموظفين بشكل ملحوٍظ مقارنًة باألعوام السابقة فبلغت 12% فقط مقابل 21% في العام 2018 و 26% في العام . 1
2017 وبمعدل وسطي بلغ 22% بين 2009 و2019. 

توظيف ما يقارب 52 موظفًا جديدًا خالل العام 2019. وقد تأمن من خالل عملية التوظيف هذه ما يلي: . 2
 أ. دعم فرق العمل في مختلف مديريات المصرف وبشكل خاص مديريات اإلنتاج التجارية )تسليف / إدارة شبكة فروع( منها بهدف زيادة 

حجم النشاط التجاري للمصرف في المناطق السورية األكثر نشاطًا حاليًا. 
 ب. تعزيز الهيكلية اإلدارية لعدد من المديرية. وقد أثمرت مساعي اإلدارة بملء معظم حاجات التوظيف الملحة التي كانت ملحوظة للعام 
2019، بما فيها تعيين مسؤول أول لوحدة الموارد البشرية من بين الكفاءات الشابة السورية. كما نجح المصرف ضمن فترة زمنية 
قصيرة نسبيًا لم تتعدى الشهرين في تعيين مدير مالي ومدير للتدقيق الداخلي ساعد في تأمين استمرارية عمل مديريات المصرف 

المعنية دون تأثر سلبي يذكر جراء استقالة المدراء السابقين ألهداف التحصيل العلمي خارج سورية. 
 ت. تعيين موظفي فرع المصرف المرتقب افتتاحه في دمشق -جرمانا 

 ج. ملء الشواغر المسجلة نتيجة االستقاالت 

وعليه ارتفع عدد العاملين في المصرف بنهاية العام 2019 إلى 192 موظفًا مقابل 163 موظفًا فقط بنهاية العام 2018، أي بزيادة سنوية 
بنسبة 18%. وبالرغم من ذلك، ما يزال المصرف يسجل عددًا من المراكز الشاغرة في هيكليته اإلدارية تسعى إلى ملئها، أهمها تعيين نائب 
للمدير العام األمر الذي ما زال عالقًا وهو قيد البحث الدائم وذلك لندرة أصحاب الكفاءات والخبرات المصرفية السورية على هذا الصعيد. وقد 
التزمت اإلدارة بالتوازي مع اعتماد إحالل للوظائف اإلدارية الشاغرة من خالل االعتماد على الكوادر العاملة في المصرف باستمرار السعي 

لتوظيف أصحاب الخبرات فور توفرهم. 

ويظهر الجدول أدناه االرتفاع المستمر في حجم الموظفين العاملين في المصرف بين العام 2019-2014 نتيجة سياسة اإلدارة في استقطاب 
الكفاءات الالزمة لمواكبة تطور نشاط المصرف.

ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2019
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وقد سهرت إدارة المصرف على التوظيف بناًء للكفاءات وبدون تمييز بين اإلناث والذكور وتوفير تطور المسار المهني للموظفين انطالقًا من 
مبدأ تكافؤ الفرص. وعليه، ارتفع عدد العاملين اإلناث في المصرف بنسبة %30 مقارنًة بالعام 2018، وقد شكل الموظفون اإلناث بنهاية 
العام 2019 ما نسبته %44 من إجمالي الموظفين  مقابل %40 فقط عام 2018. ومن الجدير بالذكر أن نسبة %23 من النساء العامالت 

في المصرف هم من األمهات العامالت حيث يمكنهم المصرف من الحصول على حقوق األم العاملة.

ونشير أنه بالرغم من تراجع وتيرة حركة دوران العاملين في المصرف، تبقى نسبة أقدمية العاملين في المصرف ضعيفة إذ أن حوالي 46% من 
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الموظفين العاملين بنهاية عام 2019 كان قد تم توظيفهم بين العامين 2018 و2019 في حين أّن ما يقارب 6% من الموظفين كان قد تم 
توظيفهم لدى تأسيس المصرف عام 2009.  ويشير البيان أدناه إلى واقع أقدمية الكفاءات المهنية العاملة في بنك الشرق بنهاية العام 2019.

وبهدف التعويض عن هذا التناقص في األقدمية وتأمين استمرار نشاط المصرف بأقل المخاطر، عمدت إدارة المصرف بشكل مستمر على 
استقطاب الكفاءات الشابة السورية من أصحاب الخبرات المصرفية والمهنية وفق توفرها كما وتوظيف أصحاب المؤهالت الفتية من حاملي 
الشهادات الجامعية وتشجيعها على تحّمل المسؤوليات، ذلك باإلضافة إلى التدريب المستمر واعتماد سياسة إحالل مبنية على مداورة األدوار. 
فنجحت بالتالي في تشكيل فريق من المسؤولين التنفيذيين يتمتعون بخبرة مصرفية مهنية أصبحت مقبولة تتراوح بين الست والعشر سنوات 
على األقل على رأس معظم مديريات المصرف والسيما الرئيسية منها، يعاون كل منهم فريق عمل يتراوح عدده بين ثالث و10 عاملين وفق 
حاجات العمل، مما ساهم في تعزيز كفاية الكادر البشري وعديد الخبرات والكفاءات العاملة ومتانة البنية اإلدارية، داعمًا أنظمة الضبط والرقابة 

الداخلية لمستوى مقبول.

1.2 تعزيز شبكة حماية العاملين
بهدف التخفيف من األثر السلبي لغالء المعيشي المسجل في العام 2019 ووطأته على متوسط األجور، عمدت إدارة المصرف خالل العام 
2019 إلى مراجعة سلم الرتب والرواتب في المصرف ورفع الحد األدنى لألجور إلى 60 ألف ل.س. شهريًا فضاًل عن منح العاملين تعويضات 
ومنافع نقدية وعينية مختلفة ساهمت في دعم قدرتهم الشرائية. وبالرغم من ارتفاع كلفة الموظفين بنسبة %30 سنويًا جراء هذه اإلجراءات، 
غير أنها ساهمت في رفع قدرة المصرف على استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات المصرفية باإلضافة إلى المحافظة على الخبرات العاملة 

لدى المصرف.

1.3 المحافظة على مستوى تعليمي مرتفع
بذلك  البكالوريوس و%10 ماجستير(، مؤكدين  لعام 2019 )%71 إجازة  المصرف  الجامعية %81 من موظفي  الشهادات  شكل حاملي 
محافظة المصرف على سياسته في استقطاب ذوي المؤهالت العلمية العالية. وتقوم اإلدارة على تشجيع الموظفين لتحصيل شهادات عليا 
والتخصص الجامعي بما يزيد من مستوى المهارات التقنية العاملة لديه. وخالل العام 2019، تابع 6 موظفين الحصول على شهادة ماجستير 

كما تابع موظف إضافي حصوله على درجة دكتوراه.

هيكلية الموارد البشرية وفق األقدمية حتى تاريخ 31/12/2019

ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2019
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1.4 زيادة دورات التدريب المستمر تطويرًا للكفاءات العاملة 
تابعت مديرية الموارد البشرية خالل عام 2019 تنظيم دورات تدريب موجهة للعاملين في المصرف هدفت إلى ترسيخ الخبرات التقنية في 
مختلف مجاالت اإلدارة المصرفية. وقد ارتفع عدد ساعات التدريب المنجزة في العام 2019 إلى حوالي 6.6 آالف ساعة تدريب، استفاد منها 

%96 من موظفي المصرف. 

وقد تابعت مديرية الموارد البشرية تأمين تدريب الموظفين على المواضيع الملحوظة في خطة التدريب للعام 2019 وفق توفر الدورات لدى 
مراكز التدريب المتخصصة، بما في ذلك المشاركة في دورات مراكز التدريب الخاصة بكل من مصرف سورية المركزي واتحاد المصارف 
العربية. كما عملت اإلدارة على استكمال تلبية حاجات التدريب من خالل إعداد دورات تدريبية ضمن مركز التدريب الخاص ببنك الشرق 

باإلضافة إلى تأمين مشاركة الموظفين بدورات تدريبية لدى الشريك االستراتيجي.  

وقد شملت برامج التدريب دورات متخصصة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإجراءات التحقق والعناية الواجبة تجاه العمالء، وتحليل 
القوائم المالية، وتطوير الجدارة اإلدارية، وإدارة المشاريع والتنظيم، والتدقيق الداخلي، والمحاسبة والرقابة المالية، وإدارة المخاطر السيما المخاطر 
التشغيلية ومخاطر المحافظ االستثمارية، وتطبيق أحكام المعيار المحاسبي رقم 9، ومتطلبات بازل 2 و3، وتنفيذ عمليات التجارة الخارجية، 

وإدارة الموارد البشرية، واألمن بشقيه المادي والمعلوماتي، وإتقان اللغة اإلنكليزية. 

وقد بلغت نفقات التدريب لعام 2019 حوالي ثالثين مليون ليرة سورية، متضمنة مبلغ قدره حوالي إحدى عشرة مليون وستة وخمسون ألف 
وتسعمائة وسبعة وثالثون ليرة سورية دفعت لمركز التدريب والتأهيل المصرفي التابع لمصرف سورية المركزي كمساهمة سنوية إلزامية لعام 

 .2019

وقد استقبل المصرف 5 طالب جامعيين لفترات تتراوح بين أربع وستة أسابيع لمتابعة تدريبات مهنية عملية لدى مختلف أقسام ومديريات 
المصرف، ساهم من خاللها بتعزيز معرفتهم بواقع العمل المصرفي وتمكنهم من تنفيذ مشاريع تخرج جامعية.
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اإلعالم واإلعالن  .2 
يتركز عمل وحدة اإلعالم واإلعالن على نشر وترسيخ صورة بنك الشرق كمصرف تجاري يقدم خدمات مصرفية شاملة وفق الخطة السنوية 
المرصودة، كما تعمل على تحقيق أهداف بنك الشرق بدعم التنمية المستدامة للمجتمع المدني السوري عبر رعاية النشاطات الثقافية واالجتماعية 

واالقتصادية.

وقد شمل نشاط وحدة اإلعالم واإلعالن خالل عام 2019 ما يلي:
2.1 التواصل مع عمالء المصرف والمجتمع ككل من خالل:

االستثمار في إعالنات ضمن جريدة المكتب العمالقة على واجهة فندق السميراميس التي القت رواجًا واسعًا واطالعًا من كافة شرائح  أ   
المجتمع عليها بهدف الترويج عن افتتاح كل من فرع المصرف في دمشق -الغساني وفي دمشق -جرمانا. 

قيام بحفل افتتاح فرع بنك الشرق في دمشق -الغساني بحضور حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول جمع إدارة المصرف  ب   
بمختلف فعاليات المنطقة التجارية واالجتماعية، كما كان مناسبًة الستمرار التواصل مع مساهمي المصرف في دمشق ومع مختلف عمالء 

المصرف الرئيسيين بشكل عام. 

مشاركة المصرف بالعديد من المعارض وكان أبرزها: ج   
التدريب الدولي )إطالق قواعد ومصطلحات التجارة الدولية( الذي أقامته غرفة التجارة الدولية في شهر تشرين الثاني.• 

ملتقى األعمال الخاص بقطاع اإلسمنت بسورية في شهر تشرين الثاني 2019• 

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

المصالح مع المصرف، نذكر منها:
إعداد المفكرة السنوية لعام 2020 التي تم تصميمها من قبل وحدة اإلعالم واإلعالن بالتعاون مع المستشار الدكتور أحمد المفتي • 

موضوعها النقود في بالد الشام.

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

المساهمة في دعم التنمية المستدامة للمجتمع المدني عبر الرعاية والتبرع بدعم مالي للفعاليات والمناسبات التالية خالل العام 2019: ه   
إقامة حفل خيري للجمعية الخيرية السورية لدعم سرطان الثدي في الالذقية بمبلغ 500,000 ل.س.• 

إقامة حفل خيري بجمعية الصليب األرمن إلعانة األرمن بمبلغ 500,000 ل.س.• 

رعاية فعالية غرفة صناعة حلب )مسابقة كرة السلة للفعاليات االقتصادية( بمبلغ 200,000 ل.س.• 

تقديم الرعاية الذهبية للنادي الدبلوماسي في سورية إلقامة بازار دبلوماسي بمبلغ 500,000 ل.س.• 

بمبلغ •  الدولية(  التجارة  ومصطلحات  قواعد  )إطالق  عنوان  تحت  الدولية  التجارة  غرفة  أقامته  الذي  الدولي  للتدريب  الذهبية  الرعاية 
2,000,000 ل.س.

2.2 متابعة بناء وتنمية اإلحساس باالنتماء المؤسساتي 
شملت القيام عدة أنشطة داخلية هدفت لتعزيز التواصل الداخلي بين العاملين وإدارة المصرف، نذكر منها: 

ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2019
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إعداد اإلفطار السنوي في شهر رمضان المبارك • 

إعداد حفل البنك السنوي في شهر كانون الثاني 2019 • 

 • ،)Family Day Out( إعداد اليوم العائلي الذي جمع العاملين مع عائالتهم وإدارة المصرف في تشرين األول 2019 تحت عنوان
وتضمن عدة نشاطات ترفيهية ونشاطات رياضية وألعاب لألطفال باإلضافة لوجبتي اإلفطار والغداء، وذلك لتعزيز العالقة بين العاملين 

بالمصرف وعائالتهم

2.3 المساهمة في إعداد اجتماع الهيئة العامة لمساهمي المصرف والتواصل مع المساهمين الحاضرين بهدف الوقوف عند مالحظاتهم 
وتوصياتهم بهدف تطوير أعمال المصرف.

 3.  إدارة المخاطر

المخاطر هي احتمال وقوع أحداث سلبية قد تؤثر على أصول المصرف المادية أو المعنوية وبالتالي تؤثر على النتائج واألهداف المرتقبة وقد 
 Expected( تنتج المخاطر من عوامل مالية وغير مالية.  ويقوم مفهوم إدارة المخاطر على عملية معرفة إدارة كل من الخسائر المتوقعة
Loss( عن طريق تحديد نطاق احتمال حدوث الخطر ومدى تأثيره، والخسائر الغير متوقعة )Unexpected loss( التي تنتج من حالة عدم 

اليقين من مدى احتمال الوقوع وتأثيره على أصول المصرف.

يقوم دور إدارة المخاطر على تحديد مصادر المخاطر والعمل على تقييم أثاره المحتملة والرقابة المستمرة للمخاطر ومتابعة الحدود الرقابية 
 Risk( المحددة من قبله وقدرته على التحمل )Risk Appetite( الداخلية للتعرضات المقبولة من قبل مجلس اإلدارة وفق شهية المخاطر
Tolerance(، ورفع تقارير لإلدارة العامة ومجلس اإلدارة حول كافة مصادر هذه المخاطر وفرص معالجتها بحيث يبقى المصرف ضمن 

المعدالت المقبولة مقابل المخاطر المحتملة. 

ويتعرض المصرف إلى عدة مخاطر أبرزها مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية باإلضافة إلى مخاطر 
أخرى مثل مخاطر االلتزام والمخاطر االستراتيجية ومخاطر أمن المعلومات ومخاطر السمعة. وبالتالي يتابع مجلس اإلدارة بشكل مستمر 

ضمان وجود هيكل فّعال وحوكمة سليمة إلطار إدارة المخاطر.   

في ما يلي ملخص عن متابعة مديرية إدارة المخاطر ألهم أنواع المخاطر التي بتعرض لها المصرف.

3.1 مخاطر االئتمان

المخاطر  لتخفيف  المناسبة  التوصيات  ووضع  االئتمان  مخاطر  وتحديد  وتقييم  تحليل  بعمليات  محوري  بدور  االئتمان  مخاطر  وحدة  تقوم 
االئتمانية على مستوى التسهيالت والعميل والمحفظة وفق حدود وشهية المخاطر المحددة من قبل مجلس اإلدارة،  وتقوم أيضًا بضمان تدقيق 
وتوثيق وحفظ مستندات العميل والضمانات بشكل ورقي وإلكتروني ومدى توافقها مع قرارات لجنة التسليف وإجراءات المصرف كما يتم مراجعة 
كافة الوثائق من السلطات المختصة والحصول على االستشارات القانونية الالزمة للتحقق من حفظ حقوق المصرف القانونية قبل البدء بتفعيل 
أي خط ائتماني، ويتم إجراء مراقبة منتظمة لمخاطر التركزات على مستوى العميل والمجموعة المرتبطة به وعلى مستوى النشاط والقطاع 
االقتصادي ومتابعة مخاطر عدم السداد بشكل يومي ومدى التزام العمالء بالشروط التعاقدية ومدى االلتزام بالتعهدات المالية والغير مالية 

ومتابعة عمليات التصنيف االئتماني وإعداد كافة التقارير للجهات الداخلية والرقابية.  

وتعد مخاطر االئتمان من حيث الوزن النسبي أكبر فئة من فئات المخاطر المالية لدى المصرف، وقدد عزز المصرف خالل العام الماضي 
فريق المخاطر االئتمانية بموظفين جدد ويعمل على تدريبهم وتأهيلهم إليجاد البنية الالزمة إلدارة ومتابعة المخاطر االئتمانية.

وخالل العام 2019 واصلت مديرية المخاطر تطوير أدوات المصرف للعمل على التقيد بأحكام ومتطلبات القرارات والتعاميم المرعية اإلجراء 
وخاصة قرار مجلس النقد والتسليف رقم ) 4/ م ن( تاريخ 14/2/2019 المتضمن التعليمات الخاصة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي 

رقم IFRS 9( 9( الخاص باألدوات المالية )Financial Instruments(، عن طريق تحقيق ما يلي بإيجاز:
تصميم نماذج تصنيف ائتماني داخلي لكل من عمالء محفظة التسهيالت االئتمانية والمؤسسات المالية.• 
إعداد السياسات وتطوير اإلجراءات المتعلقة بتطبيق المعيار 9.• 
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تدريب وتطوير مهارات الموظفين المعنيين عن تطبيق المعيار.• 
اعتمد المصرف طريقة المنهج األساسي للتصنيف الداخلي )Internal Rating-Based Approach( كبديل عن المنهج المعياري • 

. )Standardized Approach(
وضع أطر الحوكمة الضرورية لتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم IFRS 9( 9( ووضع أسس التنسيق ومسؤوليات كل من:• 

 -  لجنة  مختصة بتطبيق المعيار 9.
مديرية المخاطر.  - 

مديرية المالية.  - 
مديرية االلتزام.   - 
مديرية التدقيق.  - 

مجلس اإلدارة عن طريق لجنتي المخاطر والتدقيق المنبثقتين عنه.  - 

ومن الجدير بالذكر أن إعداد كافة أدوات تطبيق المعيار 9 تم عن طريق فريق داخلي من الكفاءات من موظفي بنك الشرق.

3.2 مخاطر السوق:

هي مخاطر ترتب خسارة في اإليرادات وحقوق المساهمين نتيجة حدوث تقلبات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو تأثر القيمة السوقية أو 
التصنيف االئتماني أو التدفقات النقدية ألداة مالية.

يعمل قسم إدارة مخاطر السوق على مراقبة المخاطر التي قد تواجه المصرف فيما يتعلق بمخاطر السوق بشقيه مخاطر أسعار الفوائد وأسعار 
الصرف ومدى تأثيرها على الوضع المالي للمصرف، وفق ما يلي:

 مخاطر أسعار الفائدة:
تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على أرباح المصرف المستقبلية أو على القيمة االقتصادية لحقوق 
المساهمين باإلضافة ألثرها على القيمة السوقية لألدوات المالية. يتعرض المصرف لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة 
في مبالغ الموجودات والمطلوبات ومعايرة حجم القروض إلى الودائع للوصول للمستوى األمثل الذي يخفف من تعرض المصرف لتقلبات 

أسعار الفائدة.

تتضمن سياسة إدارة الموجودات والمطلوبات حدودًا لحساسية أسعار الفائدة وتقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بدراسة مخاطر أسعار 
الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية كما وتتم دراسة الفجوات في استحقاقات الموجودات والمطلوبات ومدى تأثيرها بأسعار الفائدة السائدة 

والمتوقعة ومقارنتها بالحدود الموافق عليها وتطبيق استراتيجيات التحوط إذ لزم األمر.

مخاطر أسعار الصرف:
هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة العمالت األجنبية قياسًا بالعملة المحلية وما ينتج عن هذه التغيرات من خسائر باألرباح أو قيمة أصول 

ومطاليب المصرف.

يعتبر المصرف الليرة السورية العملة الرئيسية له، ويقوم مجلس إدارة المصرف بوضع حدود لمراكز العمالت، ومراقبة المركز بشكل يومي للتأكد 
من عدم تجاوز المستويات المحددة. وقد تم اعتماد سياسة خاصة إلدارة مراكز القطع البنيوي والتشغيلي، حيث يحوز المصرف على مركز قطع 
بنيوي وهو عبارة عن الجزء المدفوع من رأس المال عند االكتتاب بالقطع األجنبي. أما مركز القطع التشغيلي فهو عبارة عن صافي مجموع 
المراكز التشغيلية للعمالت األجنبية الناتجة عن عمليات بالقطع األجنبي مقابل الليرة السورية. وال تعتبر األرباح الناتجة عن تقييم مركز القطع 
البنيوي ضمن األرباح القابلة للتوزيع واألرباح الخاضعة للضريبة، كما ال تحتسب هذه األرباح ضمن األموال الخاصة األساسية عند احتساب 
كفاية رأس المال، إنما تعتبر من ضمن األموال الخاصة المساندة، يسمح للمصارف المرخصة وعلى مسؤوليتها باالحتفاظ بمركز القطع البنيوي 

القائم حاليًا وبغض النظر عن النسبة القصوى لهذا المركز من قيمة األموال الخاصة الصافية.

ويمثل مركز القطع التشغيلي الصافي الفرق بين مجموع الموجودات ومجموع المطاليب بكافة العمالت األجنبية ويجوز للمصارف العاملة في 
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القطر المسموح لها التعامل بالقطع األجنبي االحتفاظ بمركز قطع تشغيلي صافي مدين أو دائن بنسبة %2 كحد أقصى من األموال الخاصة 
األساسية الصافية.

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

يقوم المصرف بإعداد تحليل الحساسية لمراقبة أثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول في أسعار الصرف.

3.3 مخاطر السيولة:

تنشأ مخاطر السيولة في احتمال عدم قدرة المصرف على تلبية التزامات مالية معينة عند استحقاقها أو أن يتكبد المصرف خسائرًا مالية من 
أجل تلبية التزاماته.

إدارة مخاطر السيولة جزء أساسي من مسؤوليات لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات تم تبني سياسة إلدارة السيولة والموجودات المتداولة للحد 
من هذه المخاطر وذلك ضمن عملية تقييم التدفقات النقدية في ظل ظروف طبيعية وضاغطة تبعًا لسيناريوهات محتملة الحدوث، وقام المصرف 

بتطوير إجراءات وحدود رقابة داخلية وخطة طوارئ للسيولة حيث تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

وتعتمد إجراءات إدارة مخاطر السيولة في المصرف على ما يلي:
قياس ومراقبة السيولة اليومية وقياس مخاطر التركز وفجوات االستحقاق ووضع التوصيات بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية.• 

تحليل الودائع ألجل بحسب الشرائح )مبالغ الودائع وفترات التجميد( ودرجة استقرار لكل شريحة والمبالغ المتوفرة فيها، دراسة تغيرات • 
مصادر التمويل والتكلفة في كل فرع وعلى مستوى المصرف. 

تحديد نسب وسقوف داخلية للسيولة تعدل حسب سياسة المصرف وفقًا لتغيرات البيئة المحيطة ويتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.• 

تنويع مصادر التمويل المتوفرة لديه في السوق المصرفية وآلجال متوسطة وطويلة وذلك لمواجهة أي نقص مفاجئ في مصادر التمويل • 
من جهة، وللحد من فجوات االستحقاق بين الموجودات والمطلوبات.

وتعمل لجنة إدارة مخاطر للعمل على تطوير وظيفة إدارة مخاطر السيولة لتتوافق مع مقررات بازل 3.

3.4 المخاطر التشغيلية:

تعرف المخاطر التشغيلية بأنها المخاطر المتعلقة بتقديم الخدمات ومختلف المنتجات المصرفية التي تنشأ نتيجة لوجود قصور أو فشل في 
)اإلجراءات المتعلقة بالعمليات الداخلية أو أنظمة التشغيل أو األشخاص أو من األحداث الخارجية( وذلك عند عدم كفاية تغطية كل أسباب 
الحوادث من قبل الضوابط المعتمدة. حيث تؤثر المخاطر التشغيلية على األصول الملموسة وغير الملموسة المعرضة للمخاطر )كالنقد والسمعة 

والمعلومات وااللتزام(

تعمل إدارة للمخاطر التشغيلية كأداة لتحسين مستوى وفعالية أنظمة الرقابة للوصول الى توافق المصرف مع كل من: التوصيات الصادرة 
عن لجنة بازل لإلشراف على المصارف، وقرارات وتعليمات مصرف سورية المركزي الخاصة بالمخاطر التشغيلية الصادرة عن مجلس النقد 
والتسليف بالقرار رقم 106 /م.ن/ ب4 بتاريخ 13/02/2005. كما تعمل على التأكد من أن المخاطر يتم السيطرة عليها للدرجة أو المستوى 

الذي يعتبره مجلس اإلدارة مقبوال، وبالتالي إبالغ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بالمخاطر التشغيلية التي تحتاج تعزيز بيئتها الرقابية.
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وتلعب إدارة المخاطر التشغيلية في بنك الشرق الدور الرئيسي في ذلك من خالل: 

التحقق من السياسات واإلجراءات والعقود وأدوات الرقابة الداخلية والتأكد من مراعاتها لمبادئ الرقابة الداخلية كالفصل في المهام والرقابة . 1
الثنائية؛ 

إدارة مخاطر التعاقد مع الجهات الخارجية . 2

وضع التوصيات وفق اآلليات المعتمدة لدى بنك الشرق للحد من المخاطر وهي:. 3

تحديد الحد األقصى الذي يمكن أن يتحمله المصرف حيث تكون عادة كلفة معالجة الحدث أكبر من الضرر الذي تسبب به   - 

 -  تخفيف احتمالية وأثر وقوع الحدث التشغيلي عن طريق معالجة األسباب أو الوقاية منها.

تجيير المخاطر التي ال يمكن التحكم بها إما بعقود مقاوالت مع أطراف خارجية أو باللجوء إلى شركات التأمين.   - 

تجنب مصدر الخطر في حال عدم القدرة على التحكم به عن طريق إلغاء النشاط المتعلق به.  - 

إدارة ورش العمل الخاصة بتعريف ملفات المخاطر )RCSA( في المصرف: حيث يتضمن ملف المخاطر تعريفًا للمخاطر والقدرة على . 4
التحمل واإلجراءات الرقابية على مستوى كل وحدة، كما يتضمن تحديد مستويات التأثير المعتمدة، وينتج عن تعريف ملف المخاطر قياس 

مدى تعرض هذه الوحدة للمخاطر وبالتالي تحديد نقاط الضعف واقتراح التوصيات المناسبة لمعالجتها.

مراقبة فعالية خطة استمرارية العمل ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى اإلدارة العليا ولجنة إدارة المخاطر.. 5

متابعة “خطة عمل المصرف لتنفيذ متطلبات بازل “2” وتقديم التقارير الخاصة بذلك إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة وإلى مصرف سورية . 6
المركزي: من خالل متابعة البنود مع الدوائر المعنية من حيث نسبة اإلنجاز والمدة المتوقعة لإلنجاز.

مراجعة حساب قيمة مخاطر التشغيل في نسبة كفاية رأس المال.. 7

نشر الوعي العام والمعرفة عن أهمية وقيمة أنظمة الرقابة المتعلقة بمخاطر العمليات: من خالل نشرات التوعية المرسلة للعاملين أو الدورات . 8
التدريبية ومن خالل التواصل المباشر مع الموظفين والزيارات الميدانية الهادفة الى تعريف الموظفين بالمخاطر وأنواعها وكيفية الحد منها 

وتوعية الموظفين بأهمية اإلجراءات الرقابية وتشجيعهم على ممارستها )بناء ثقافة رقابية إلدارة المخاطر في البنك(.

تحليل األحداث التشغيلية التي يتم اإلبالغ عنها من خالل تقارير الحوادث )Event Reports( التي يتم إرسالها إلى إدارة المخاطر . 9
التشغيلية عند وقوع أي حدث تشغيلي حيث ُيعتبر مسؤولو الوحدات ومدراء األقسام مسؤولين  عن عملية اإلبالغ عن أي حدث تشغيلي و 
اقتراح اجراءات تصحيحية و توصيات من شاتها تعزيز البيئة الرقابية للمخاطر ذات العالقة بالتنسيق مع األقسام المعنية واإلدارة العامة 

وذلك لتالفي هذه الحوادث أو التخفيف من آثارها في المستقبل.

تلقي تقارير الجهات الرقابية الداخلية والخارجية المتعلقة بالوحدات والعمليات، والعمل على استخراج األحداث التشغيلية ونقاط الضعف . 10
المتعلقة بأدوات الرقابة الداخلية من خاللها، واستخدامها في تعزيز البيئة الرقابية للوحدة أو العمليات المعنية.

تم وضع خطط طوارئ تضمن استمرارية العمل في المصرف وذلك في مواجهة أي مخاطر تشغيلية محتملة وذلك من خالل تحديد أماكن . 11
عمل رديفة يتم االنتقال إليها في حاالت الطوارئ حيث يتم تجهيز موقعين محددين بكافة الوسائل التقنية مع إمكانية االتصال بمركز 
المعلومات الرئيسي أو بمركز معلومات بديل ضمان استمرارية العمل بالنظام المصرفي المعتمد والربط الشبكي لفروع المصرف وتأمين 
وسائل اتصال بديلة للتواصل، أما فيما يعود للموارد البشرية فقد تم تحديد فريق عمل أساسي إلدارة األنشطة الرئيسية والحيوية خالل 
حاالت الطوارئ حيث أجرى هذا الفريق اختبارات دورية ضمن موقع العمل البديل وفق سيناريوهات مختلفة وتم من خاللها تجربة جميع 

العمليات والبرامج وفق ظروف متعددة وتم وضع التوصيات وتطوير اإلجراءات وفق نتائج االختبار.
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مراقبة االلتزام  .4

يتابع المصرف مخاطر عدم االلتزام من خالل مديرية رقابية مستقلة تعنى بمراقبة التزام مختلف أنشطة المصرف باألنظمة والقوانين النافذة وال 
سيما الناظمة للعمل المصرفي وتوجيهات مجلس النقد والتسليف ولجنة إدارة هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وإجراءات وضوابط 
العمل المعتمدة لدى المصرف وبالتشريعات والضوابط الدولية، بما في ذلك التقيد بأحكام قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(. 
وتقوم هذه المديرية بإعداد ورفع تقاريرها حول مخاطر االلتزام بهذا الشأن لكل من مجلس إدارة المصرف ومفوضية الحكومة لدى المصارف 

وهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )حسب االختصاص(.

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

وتشمل أنشطة وضوابط مراقبة االلتزام في المصرف ما يلي: 

4.1 التحقق من االلتزام:

وتهدف إلى التحقق من التزام عمليات المصرف بضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واإلجراءات الناظمة لها بهذا الشأن. وتشمل 
مهام وحدة التحقق اعتماد العناية الواجبة تجاه العمالء والعمليات المصرفية المنفذة نزواًل لطلبهم، منها: 

الرقابة المستمرة على حركة حسابات العمالء والعمليات المصرفية بما فيها عمليات السحب واإليداع النقدي وتحويل العمالت والحواالت . 1
والشيكات بهدف التأكد من مطابقة / تجانس العمليات المصرفية المطلوب تنفيذها مع طبيعة نشاط العميل وأصحاب الحقوق االقتصادية

الرقابة المستمرة على حسابات العمالء الجديدة والمحدثة وتطبيق إجراء اعرف عمليك وتجديد المعلومات التعريفية للعميل دوريًا. وتابعت . 2
وحدة التحقق خالل العام 2019 تقدم المصرف في مراجعة وتحديث بيانات حسابات العمالء بما فيها إعادة تنشيط الحسابات الراكدة 

قدر المستطاع.   

متابعة اللوائح السوداء الصادرة عن السلطات الرسمية المحلية والدولية بأسماء العمالء المشبوهين وتعميمها على أقسام المصرف المعنية، . 3
بما في ذلك معالجة قرارات الحجز والتجميد الواردة من السلطات المحلية المختصة. 

التحقق من حاالت االشتباه واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها بما في ذلك إبالغ هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن حاالت . 4
التجاوز المؤكدة. 

وأكدت وحدة التحقق خالل العام 2019 التزام العمليات المصرفية بأحكام وضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل الرقابة 
المكتبية اليومية و/أو األسبوعية والشهرية، باإلضافة إلى تنفيذ مهام ميدانية على فروع المصرف شملت الفروع في محافظات طرطوس والالذقية 

وحلب. فضاًل عن تقديم تدريب داخلي بشؤون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لجميع العاملين في المصرف.

كما تم خالل العام 2019 تحديث سياسات وإجراءات عمل المصرف بخصوص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للتوافق مع متطلبات 
القرار 19 لعام 2019 بما فيه ضوابط إشعارات العمليات واختصار استمارات العمليات النقدية.

4.2 مراقبة االلتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية والدولية:

وتشمل هذه المهام متابعة التزام المصرف باألنظمة والقوانين النافذة وال سيما الناظمة للعمل المصرفي وتوجيهات مجلس النقد والتسليف، وكفاية 
السياسات واإلجراءات وضوابط العمل المعتمدة في المصرف، ومتابعة المخاطر المرتبطة بأنشطة المصرف، بما في ذلك:
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تنظيم قاعدة بيانات تتضمن القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، وتعميمها على المديريات المعنية، والتأكد من التزامها بحسن . 1
التنفيذ.

مراجعة وتحديث السياسات واإلجراءات المتعلقة بعمل المديريات في المصرف، وفق الخطط المحددة لذلك.. 2
رصد وتقييم ومتابعة مخاطر عدم االلتزام ومخاطر السمعة التي يتعرض لها المصرف.. 3
متابعة اإلجراءات المتخذة من قبل المصرف لمعالجة الشكاوى واإلبالغات الواردة.. 4
متابعة التزام المصرف بإعداد كافة البيانات والتقارير المطلوبة من قبل الجهات الرقابية ضمن المواعيد المحددة.. 5
تقييم التزام الخدمات والمنتجات الجديدة للمصرف في ضوء التشريعات النافذة.. 6
تنفيذ الطلبات الطارئة لمصرف سورية المركزي، حيث تم خالل العام 2019 متابعة عمل برنامج التصريف والحواالت وعرض النتائج . 7

على إدارة المصرف، كما تم رفع التقارير المطلوبة بخصوص السحوبات والحواالت الجارية بالقطع األجنبي.

كما يتابع المصرف االلتزام بالتشريعات والضوابط الدولية الواجبة المراعاة بطلب من السلطات الرقابية المحلية، وخصوصا بمجال مكافحة 
التهرب الضريبي، وااللتزام بقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(، وبمتابعة المخاطر المرتبطة بالعقوبات االقتصادية. كما تشمل 
عملية المراقبة هذه، التحقق من هوية المصارف المراسلة وتحديث بياناتها والتأكد من التزام نشاطاتها بمعايير مراقبة االلتزام المعتمدة مصرفيًا. 

وشملت مهام مراقبة االلتزام بالتشريعات الداخلية والدولية في العام 2019 تنفيذ مهام رقابية نوعية لجهة التزام المصرف باستيفاء رسم الطابع 
المالي على العقود والوصوالت والوثائق واألوراق المحررة عند التوقيع عليها وفق المرسوم التشريعي رقم /44/ الخاص برسم الطابع المالي 
وتعليماته التنفيذية، والتحقق من التقّيد بالتعليمات الخاصة بمعالجة الشيكات المرتجعة وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 901 م.ن 

لعام 2012 وتعديالته. 

4.3 تنفيذ مهام تدقيق: 

وهي مهام تدقيق إضافية يقوم بها فريق عمل المراقبين المصرفيين الداخليين وذلك وفق خطة تدقيق سنوية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس 
اإلدارة ومفوضية الحكومة لدى المصارف باإلضافة إلى تنفيذ مهام تدقيق طارئة بطلب من مصرف سورية المركزي. وهدفت مهام التدقيق هذه 
التأكد من تقّيد إدارة بنك الشرق بالسياسة العامة للمصرف بما في ذلك توجيهات مجلس اإلدارة وضوابط وتعليمات العمل باإلضافة إلى التدقيق 
في صحة البيانات المالية واالفصاحات بشأنها، كما والتأكد من كفاية إجراءات التحوط للمخاطر المتنوعة التي يواجهها المصرف. وسجل 
العام 2019 تنفيذ /27/ مهمة تدقيق وفق خطة العمل المقررة باإلضافة إلى تنفيذ /8/ مهام طارئة، لم تنتج عن أي منها مالحظات جوهرية. 

وقد تناولت هذه المهام التدقيق في المواضيع التالية: 

النماذج الشهرية المتضمنة األوضاع والبيانات المالية واإلحصائية المصرح عنها لمصرف سورية المركزي. 1

2 . IFRS9 تصنيف الديون وتكوين المخصصات وفقًا لتعليمات القرار 4/م ن لعام 2019 ومعيار التقارير المالية

كفاية األموال الخاصة وفق متطلبات القرار 253/م ن /ب4.. 3

البيانات المالية المعدة للنشر وفق متطلبات القرار 439/م ن /ب4 تاريخ 25/11/2008 ووفقًا للمعايير الدولية.. 4

التزام المصرف بالقرار رقم 91 /م ن المتعلق بالفوائد على الودائع.. 5

تدقيق الحسابات الدائنة صدفة مدينة.. 6

متابعة األرشفة اإللكترونية لبيانات المصرف.. 7

8 ..SYGS تدقيق العمليات المتعلقة بالتسويات اإلجمالية

تدقيق الديون المشطوبة.. 9

تدقيق االلتزام بالمواصفات األمنية للشيكات.. 10

تدقيق العموالت على تمويل المستوردات.. 11
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التزام المصرف بالتعميم المتعلق بالتريث بمنح تسهيالت بالليرة السورية ألغراض تمويل المستوردات.. 12

تقييم التسهيالت غير المستغلة غير القابلة لإللغاء.. 13

تدقيق تقيد المصرف بالتعاميم المتعلقة بالحجز االحتياطي.. 14

تدقيق اإليداعات والسحوبات بالقطع األجنبي والتوظيفات لدى المراسلين.. 15

وقد قام فريق عمل المراقبين المصرفيين الداخليين برفع التقارير بشأن المالحظات والتوصيات الصادرة عن مهام التدقيق هذه إلى مفوضية 
الحكومة ولجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة. ولحظت هذه اللجنة تنفيذ غالبية التوصيات الصادرة خالل العام 2019. 

التدقيق الداخلي  .5 
تعمل مديرية التدقيق الداخلي بشكل مستقل، وتتبع مباشرًة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة وترفع تقاريرها لهذه اللجنة ولمجلس 
اإلدارة. كما ترفع تقاريرها إلى اإلدارة التنفيذية للسماح لها بمناقشة مخرجات هذه المهام واتخاذ اإلجراءات العالجية المناسبة. وبهدف المحافظة 
على استقاللية مديرية التدقيق الداخلي فإن الموظفين العاملين ضمنها هم متفرغون لعملهم، باإلضافة إلى أن تعيين أو عزل مدير التدقيق 
الداخلي يتطلب موافقة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة. وبهدف الحفاظ على موضوعية توصياتها، ال تشترك المديرية في تنفيذ أي 
من إجراءات الرقابة الداخلية أو العمليات اليومية، حيث تقع مسؤولية تنفيذ هذه المهام على عاتق اإلدارة التنفيذية للمصرف. ومديرية التدقيق 

الداخلي مخّولة في سياق ممارسة أنشطتها بالوصول بشكل غير مقيد إلى كافة السجالت والمعلومات والمواقع والموظفين في المصرف. 

تقوم المديرية بمهام تدقيق وفق منهجيات منظمة ومنضبطة مطابقة للمعايير الدولية المهنية للتدقيق الداخلي ولميثاق األخالق الصادرين عن 
معهد المدققين الداخليين IIA، كما تمارس مديرية التدقيق الداخلي أعمالها بما يتفق مع مقررات لجنة بازل ومتطلبات مصرف سورية المركزي، 
فتقدم بالتالي تقييم لفعالية وكفاية أنشطة إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة. وتمارس مديرية التدقيق الداخلي أعمالها وفق برامج 
تدقيق شاملة ومهنية. تحضر هذه البرامج سنويًا وتعتمدها لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة ويصادق عليها مجلس اإلدارة. وتقدم مديرية 
التدقيق تقريرًا بشكل ربعي عن مهام التدقيق المنجزة ونسب تقدم اإلدارة العامة في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها وأي مالحظات لديها على 

اإلجراءات العالجية المتخذة. 

وقد شملت مهام التدقيق المنجزة خالل العام 2019 زيارات تفتيشية لفروع المصرف والتدقيق بكافة أنشطتها نظرًا للمخاطر المرتفعة المرتبطة 
بهذه األنشطة. كما شملت مهام تدقيق ميدانية لدى عدد من مديريات المصرف التنفيذية بما في ذلك المديرية المالية ومديرية الخزينة وكفاية 
األنظمة المعلوماتية وأمنها ومراجعة عامة لممارسات الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية وبرنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ذلك 
باإلضافة إلى تنفيذ عدد من مهام التدقيق الطارئة بطلب من مجلس اإلدارة و/أو اإلدارة العامة. وبموازاة رفع هذه التقارير إلى لجنة التدقيق عن 
مجلس اإلدارة، تمت مناقشة المالحظات الواردة عن هذه المهام مع اإلدارة التنفيذية والمديريات المعنية، وتمت متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة 
عنها، ما يسمح للجنة التدقيق بتقييم كفاية اإلجراءات العالجية المتخذة لقاء كل منها ضمن مهل زمنية معقولة.  كما استمرت مديرية التدقيق 
الداخلي خالل عام 2019 بتقديم الدعم والخدمات االستشارية لإلدارة التنفيذية وذلك من خالل إبداء الرأي وتقديم التوصيات فيما يتعلق بأدلة 
السياسات واإلجراءات وبالتعليمات الداخلية قبل إصدارها. هذا باإلضافة إلى مهام التدقيق المستمر التي يشمل نطاقها الحسابات والعمليات 

الحساسة التي تتطلب أنظمة رقابة داخلية متحفظة لضبطها. 

تشمل أنشطة مديرية التدقيق الداخلي تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات المصرف والتأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية الموضوعة 
للحّد من هذه المخاطر، وقياس مدى االلتزام بأدلة السياسات واإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف وكذلك مدى االلتزام بالقرارات 

الصادرة عن السلطات الرقابية، وتقييم أساليب حماية أصول المصرف، والسيما تلك العرضة لعمليات االحتيال.

المخاطر ومديرية االلتزام  إدارة  الرقابية األخرى في المصرف كمديرية  بالتنسيق بشكل مستمر مع األطراف  الداخلي  التدقيق  وتقوم مديرية 
ومديرية األمن، كذلك تعمل على خلق شراكة مستمرة متضمنة التنسيق والحّد من ازدواجية األعمال مع كلٍّ من المدقق الخارجي والمراقبين 

المصرفيين الداخليين.

وعليه، فقد سمحت تقارير مهام التدقيق الصادرة عن مديرية التدقيق الداخلي خالل العام 2019 بتوفير تأكيد للجنة التدقيق ومجلس اإلدارة 
بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف ومتابعة جوانب القصور المسجلة أينما وردت. 

ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2019
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على الصعيد التنظيمي، تقدم مدير التدقيق الداخلي في الربع األخير من العام 2019 باستقالته من المصرف بسبب التحصيل العلمي في 
الخارج. وبقي أثر استقالة مدير التدقيق الداخلي محدود نسبيًا، إذ نجح المصرف في تعيين بديٍل له من أصحاب الخبرات في التدقيق الداخلي 
ضمن مهلة قصيرة نسبيًا حيث التحق بعمله بداية العام 2020، ذلك باإلضافة إلى عمل ضمن مديرية التدقيق الداخلي فريق متكامل من 
أصحاب الخبرات في التدقيق الداخلي، من بينهم مدققين داخليين رئيسيين أمنا استمرارية مهام التدقيق وإدارتها وفق برنامج التدقيق المعتمد 

بشكل جيد خالل فترة شغور هذا المنصب. وتسهر لجنة التدقيق على دعم كادر التدقيق الداخلي من خالل: 
السعي المستمر الستقطاب مدققين داخليين إضافيين، • 
توفير التدريب المستمر لفريق العمل من خالل برنامج تدريب يعتمد سنويًا وفق حاجات تطوير مهارات وخبرات فريق التدقيق الداخلي من • 

جهة أخرى. وعليه تّم تنفيذ خالل العام 2019 عّدة دورات تدريبية لفريق التدقيق الداخلي شملت مواضيع عّدة، منها تحليل القوائم المالية، 
إدارة مخاطر التسليف، إدارة المخاطر التشغيلية، أساسيات التدقيق الداخلي، معايير المحاسبة الدولية. 

6. كفاية سياسات المصرف وإجراءات العمل
تعزيزًا لكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف، يلتزم مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية لمختلف سياسات واستراتيجيات عمل المصرف 

بكافة القطاعات ومتابعة التزام اإلدارة بتطبيقها من خالل تقارير دورية ترفع لمجلس اإلدارة و/أو اللجان المنبثقة عنه بهذا الشأن. 

كما تلتزم إدارة المصرف بسياسة مراجعة إجراءات وأنظمة العمل مرة كل سنتين وعندما تقتضي الحاجة، بإشراف من وحدة التنظيم والتخطيط 
االستراتيجي المتفرغة لذلك بالتنسيق مع كل من مديرية إدارة المخاطر ومديرية مراقبة االلتزام ومديرية التدقيق الداخلي المسؤولين عن التأكد 
من صحة إجراءات العمل الموثقة وكفاية الضوابط المعتمدة ضمنها والتزامها بالقوانين المرعية اإلجراء قبل المصادقة عليها من مجلس اإلدارة. 
وعليه تمت بنهاية العام 2019 مراجعة 70% من إجمالي إجراءات المصرف بما فيها إعداد دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بالمعيار 
الدولي للتقارير رقم IFRS 9( 9( والمصادقة عليه، باإلضافة إلى مراجعة 44% من التوصيفات الوظيفية. على أن تتابع اإلدارة استكمال 

مراجعة الرصيد الباقي خالل العام 2020. 

بالتنسيق بين  التنظيم والتخطيط االستراتيجي  العمليات المصرفية، تعنى وحدة  الداخلي على  أيضًا في إطار زيادة فعالية إجراءات الضبط 
مختلف مديريات المصرف لجهة إدارة مشاريع تنظيمية وتطويرية إلجراءات العمل تطلقها اإلدارة التنفيذية. ومن ضمن المشاريع التي تمت 

إدارتها خالل العام 2019:
مشروع األرشفة اإللكترونية لملفات الزبائن، بعد أن كان تم إنجاز األرشفة والحفظ اإللكتروني لكشوفات العمليات المصرفية، ما سمح • 

االلتزام بمتطلبات مصرف سورية المركزي من جهة وتأمين متطلبات العمل الرقابي اليومي. 
مشروع إصدار الوثائق المصرفية إلى الجهات الرسمية الخارجية، ما سمح بااللتزام بأحكام قرار مصرف سورية المركزي رقم 141/ل.أ. • 

الصادر بتاريخ 05/02/2019.   
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تأثر األداء المالي للمصرف لعام 2019 بعوامل عديدة ومختلفة منها ما نتج عن قرارات السلطة الرقابية )مجلس النقد والتسليف ومصرف 
سورية المركزي(، ومنها ما يعود ألداء االقتصاد الكلي في سورية في ظروف األزمة المستمرة منذ ما يقارب التسعة سنوات.

خالل العام 2019، نهج المصرف سياسة توسعية لجهة صافي التسهيالت االئتمانية الممنوحة للزبائن مضبوطة وبشكل محكم بكافة محددات 
اإلدارة السليمة للمخاطر، رافقها خالل العام سياسة تقضي باستقطاب ودائع الزبائن وذلك للحفاظ على مستويات جيدة من السيولة وبشكل 
تدريجي يتناسب مع تطور حجم التسليفات في المصرف. كما عمل المصرف على تحسين بنية هذه الودائع من خالل تخفيف التمركز من 
جهة، والتركيز على استقطاب الحسابات الجارية بكلف شبه معدومة من جهة أخرى، مما ساهم في تخفيض كلف الودائع بكافة العمالت 

وبالتالي منح المصرف مرونة أكبر في المنافسة بمعدالت فائدة تنافسية على اإلقراض.

وبالفعل انعكست مفاعيل هذه السياسة نموًا في صافي إيرادات الفوائد خالل العام 2019 بنسبة بلغت 112%، أضف إلى ذلك النمو المحقق 
في صافي إيرادات العموالت وبنسبة بلغت 114% ناتجة عن دور المصرف في تمويل عمليات التجارة الخارجية والعمليات المصرفية األخرى 

الملحقة بها، وبالطبع يأتي نمو اإليراد الناتج عن بيع وتقييم العمالت األجنبية كنتيجة طبيعية لهذا الدور.

في ما يلي عرض تحليلي مفصل لألداء المالي لبنك الشرق خالل العام 2019 يبدأ بعناصر الميزانية وينتهي بقائمة الدخل بغية تقديم عرض 
واٍف لمختلف عناصر النمو والتطور الذي حققها بنك الشرق خالل هذا العام.

 تبين المخططات البيانية أدناه تطور موجودات ومطلوبات المصرف وهيكليتها بين العامين 2019 و2018:

1. الموجودات

ارتفع حجم إجمالي موجودات المصرف فبلغ بنهاية العام 2019 حوالي 81.9 مليار ل.س. مقابل 66.8 مليار ل.س. في نهاية العام 2018 
محققًا نسبة نمو بلغت 23%. وقد توزعت هذه الزيادة بين:

زيادة في النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي بنسبة بلغت 34% ناشئة من فوائض السيولة التي نتجت من زيادة ودائع الزبائن،. 1
النشاط . 2 في حجم   %24.5 بنسبة  زيادة  من  أساسي  بشكل  نتجت  للفوائد،  المنتجة  المالية  الموجودات  إجمالي  في   %15 بنسبة  زيادة 

االئتماني. وقد شكلت هذه الموجودات في العام 2019 ما نسبته 58% من إجمالي الموجودات مقابل 60% في العام 2018. كما سّجل 
تغّير في هيكلية الموجودات المالية وفق ما هو مبّين في الفقرات أدناه، حيث تم إعادة توظيف السيولة الناتجة عن استحقاق جزء كبير 
من محفظة االستثمار في األدوات المالية في توظيفات وإيداعات منتجة للفوائد لدى مصرف سورية المركزي إضافة إلى االستثمار في 
شهادات اإليداع الصادرة عن مصرف سورية المركزي ألول مرة في العام 2019، وذلك مع الحفاظ على سياسة تؤمن السيولة المطلوبة 

الستثمارات المصرف ومتطلبات الودائع والسحوبات.

ملخص عن األداء المالي
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زيادة في حجم الموجودات الثابتة وموجودات أخرى وخاصة زيادة بما يقارب نسبة 47% في الموجودات الثابتة جاءت في معظمها من   .3  
االستثمار في شراء عقار في مدينة دمشق في منطقة المالكي – شركسية وتجهيز فرع إضافي للمصرف في دمشق في جرمانا.

تبين المخططات البيانية أدناه هيكلية موجودات المصرف بين العامين 2019 و2018:

في عام 2019 تم تطبيق معيار إعداد التقارير المالية رقم 9 حسب قرار مصرف سورية المركزي رقم 4 بتاريخ 14 شباط 2019. وقد تم 
تصنيف جميع الموجودات المالية حسب القرارات المذكورة ضمن مراحل المعيار، واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة المرافقة. ونتج عن 
التطبيق األولي زيادة في حقوق الملكية )نتائج عام 2017( بما يعادل زيادة أرباح بما يقارب 169.5 مليون ليرة سورية حيث تم استخدام 
االحتياطي العام لمخاطر التمويل وتحويل فائض المؤونات إلى األرباح المدورة، مما سبب تشكيل زيادة لالحتياطيات القانوني والخاص بما 
يعادل 11.5 مليون ليرة سورية لكل منهما. أما بالنسبة لألثر على نتائج عام 2018، فكان أثر نتائج التطبيق األولي، زيادة في الخسائر 

االئتمانية المتوقعة لعام 2018 بما يقارب 190.9 مليون ليرة سورية. 

وفي تفصيل الموجودات المالية المنتجة للفوائد بين العامي 2018 - 2019 يبين الجدول التالي التغير في حجم كل من مكوناتها ونسبتها 
من إجمالي الموجودات:

كما في 31 كانون األول

2018 2019
الحجم % الحجم % (آالف ل.س)

4,804,123 12% 500,568 1%  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل الشامل

:موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة:    

8,296,805 21%  11,346,643 24% توظيفات لدى المراسلين

-   0% 1,400,000 3%  شهادات ايداع لدى مصرف سورية المركزي

1,308,000 3% 2,648,494 6%  إيداعات لدى مصرف سورية المركزي

25,687,819 64% 31,341,025 66% صافي التسهيالت االئتمانية

40,096,747 60% 47,236,730 58% إجمالي الموجودات المنتجة للفوائد

66,846,061 100% 81,946,293 100%  إجمالي الموجودات

8%2%

35%
55%

���ل�ة الموجودات 2019

المصرف المر�ز� و�یداعات موجودات ثابتة وأخر�
لد� المصارف

صافي التسه�الت االئتمان�ة استثمارات مال�ة

المصرف المر�ز� و�یداعات موجودات ثابتة وأخر�
لد� المصارف

صافي التسه�الت االئتمان�ة استثمارات مال�ة

7%
7%

35%

51%

���ل�ة الموجودات 2018

 تطور حجم الموجودات المنتجة للفوائد بين عامي 2019 و 2018
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في ما يلي عرض لبنود المطلوبات كما تمت إعادة هيكليتها بناًء لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم 9:

1.1 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
شهدت الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل لبنك الشرق انخفاضًا بنسبة بلغت %89.6، حيث بلغ حجم 
محفظة الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل األخر في األسواق الخارجية حوالي 501 مليون ل.س. نهاية العام 2019 مقارنة بـ 4.8 
مليار ل.س. نهاية العام 2018. ويعود سبب هذا االنخفاض الستحقاق معظم االستثمارات المالية وتسديدها وعدم القدرة على تجديدها بسبب 
تشديد العقوبات الخارجية على سورية وإقرار قانون قيصر. وقد تريثت اإلدارة في إعادة التوظيف في أوراق سيادية نظرًا للمخاطر المتعلقة بهذا 
النوع من االستثمارات حاليًا. علمًا أن المصرف ال يزال يبحث وبشكل دائم عن البدائل االستثمارية ذات الجدوى االقتصادية والمخاطر المقبولة 

وفق القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن.

توزعت المحفظة االستثمارية بنهاية العام 2019 لبنك الشرق بين سندات شركات خاصة بقيمة اسمية 1,000 ألف دوالر أمريكي وسندات 
سيادية بقيمة اسمية 320 ألف دوالر أمريكي تستحق تباعَا خالل العام 2020. وقد بلغت خالل العام 2019 معدالت الفائدة على هذه السندات 
%2,81 و%5,96. وقد تم تصنيف بعض هذه السندات ضمن المرحلة الثانية حسب قرار رقم 4/م ن، وقد قام المصرف باحتساب خسائر 

ائتمانية متوقعة لها بما يعادل 33 ألف دوالر أمريكي كما في نهاية عام 2019.

1.2 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
أرصدة وإيداعات لدى المصارف	 

ازدادت األرصدة واإليداعات لدى المصارف األخرى )أي دون أرصدة الحسابات لدى مصرف سورية المركزي( بنسبة قاربت 28% لتبلغ 
13.4مليار ل.س. في نهاية العام 2019 مقارنة مع 10.5 مليار ل.س. للعام 2018. ونتجت هذه الزيادة عن ارتفاع في حجم التوظيفات 

في الودائع ألجل المنتجة للفوائد بمبلغ 2.5 مليار ل.س.، بينما ارتفعت الحسابات الجارية بمقدار 468 مليون ل.س.. 

وتبعًا لتطبيق معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم 9 وقرار مصرف سورية المركزي رقم 4/م ن، تم احتساب خسائر ائتمانية متوقعة عن 
هذه الموجودات المالية بما يقارب 639 مليون ليرة سورية، منها حوالي 633 مليون ل.س. ناتجة عن موجودات تم تصنيفها ضمن المرحلة 
الثانية بعد األخذ بعين االعتبار الظروف القائمة في بلدان المصارف المعتمدة. وقد كّون المصرف مخصصات بكامل قيمة الخسائر االئتمانية 

المتوقعة هذه بنهاية عام 2019.  

���ل�ة االستثمارات وفق نوع الورقة والجهة المصدرة 2019

77%

22%

0%

سندات مصارف خاصةسندات شر�ات خاصة
سندات أدوات س�اد�ة

���ل�ة االستثمارات وفق نوع الورقة والجهة المصدرة 2018 

60%

13%

27%

سندات مصارف خاصةسندات شر�ات خاصة
سندات أدوات س�اد�ة



102

محفظة التسهيالت االئتمانية	 
استمر المصرف خالل عام 2019 بسياسته التوسعية تجاه التسهيالت االئتمانية الممنوحة للزبائن. وقد ترافق هذا التوسع مع الحرص الشديد 
على تطبيق أعلى معايير إدارة مخاطر االئتمان والمحافظة على نقطة التوازن بين الرغبة في زيادة حجم التسهيالت واإلدارة السلمية لمختلف 
أنواع المخاطر التي يتعرض لها المصرف. وبالفعل ازداد حجم صافي التسهيالت االئتمانية خالل العام ليصل إلى حوالي 29 مليار ل.س. 

مقابل حوالي 23 مليار ل.س. نهاية العام المنصرم محققًا نسبة نمو سنوي بلغت %24.5.

وانعكست هذه الزيادة في حجم التسهيالت إيجابًا على تطور نسبة صافي التسهيالت االئتمانية إلى إجمالي الودائع )ودائع الزبائن وودائع 
المصارف( والتي بلغت 46% نهاية العام 2019 مقارنة مع %45 للعام السابق، كما هو مبين في المخطط أدناه:

تشكل التسهيالت االئتمانية المباشرة بالليرة السورية النسبة األكبر من محفظة التسليفات مسجلة ما نسبته 94% من صافي محفظة التسليف 
)بعد تنزيل الفوائد المعلقة والمؤونات( مقارنة مع نسبة 85% للعام الماضي علمًا أن حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة بالليرة السورية قد 
حققت نموًا بنسبة بلغت 39%، في حين انخفضت التسهيالت االئتمانية الممنوحة باليورو والدوالر األمريكي بنسبة 50% 100% على التوالي 

نتيجًة لترصيد زبائن الدوالر األمريكي واليورو مديونيتهم وعدم منح تسهيالت جديدة بديلة عنها.
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تطور نس�ة صافي التسه�الت اإلئتمان�ة إلى إجمالي الودائع
2019 - 2018
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���ل�ة تسل�� الز�ائن حسب العملة 2019
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لجهة توزع التسهيالت االئتمانية على القطاعات االقتصادية، تصدرت في العام 2019 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع التجاري فشكلت 
52% من إجمالي محفظة التسليف مقابل 38% في العام 2018، في حين شكلت التسهيالت المقدمة إلى القطاع الصناعي 32% من 
التسهيالت الممنوحة مقابل %35 في العام السابق، في حين انخفضت نسبة التسهيالت الممنوحة لقطاع الخدمات إلى 15% مقابل %27 

عام 2018. وشكلت باقي القطاعات األخرى كالمقاوالت وقطاع التجزئة ما نسبته %1. 

وقد استحوذت الشركات الكبرى على النسبة األعلى من التسهيالت االئتمانية الممنوحة خالل العام 2019 فبلغت 99.4% نتيجة سياسة 
المصرف بتقديم التسهيالت إلى القطاعات اإلنتاجية بحدود مخاطر مقبولة والتريث في تسويق قروض تجزئة لألفراد الرتفاع درجة المخاطر 

المتعلقة بها. 

52%15%

32%

���ل�ة تسل�� الز�ائن وفق القطاع االقتصاد� 2019

أفراد وخدمات وأخر�صناعة تجارة

38%27%

35%

���ل�ة تسل�� الز�ائن وفق القطاع االقتصاد� 2018

أفراد وخدمات وأخر�صناعة تجارة

0.59%

99.40%

0.01%

���ل�ة تسل�� الز�ائن وفق طب�عة العمالء 2019

الشر�ات الصغیرة والمتوسطةالشر�ات الكبر� أفراد

0.30%

99.64%

0.06%

���ل�ة تسل�� الز�ائن وفق طب�عة العمالء 2018

الشر�ات الصغیرة والمتوسطةالشر�ات الكبر� أفراد
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جودة محفظة التسليف 	 
صنف المصرف محفظة توظيفاته االئتمانية وفقًا لمتطلبات مصرف سورية المركزي ومعايير المحاسبة الدولية بما فيها المعيار رقم 9 ضمن 
ثالث مراحل أساسية وهي، المرحلة األولى التي تضم الديون الجيدة، والمرحلة الثانية التي يزداد فيها الخطر االئتماني لبعض عمالء المحفظة 
االئتمانية، والمرحلة الثالثة التي تضم العمالء المتعثرين. وتم اعتماد تعاريف ومعايير التعثر حسب قرار مصرف سورية المركزي رقم 4/م ن 

بتاريخ 14 شباط 2019.

 وقد طبق المصرف هذه التصنيفات بشكل رجعي على بيانات المصرف لعام 2018. وسجل بنك الشرق بنهاية عام 2019 تحسن ملحوظ 
في نوعية محفظته االئتمانية بحيث ارتفعت نسبة الديون المصنفة ضمن المرحلة األولى )الديون الجيدة( إلى %85 من إجمالي التسهيالت 
الممنوحة مقابل %67 فقط نهاية عام 2018. وقد نتج ذلك جراء الزيادة الملحوظة في حجم التسهيالت الجديدة الممنوحة خالل العام 2019 
باإلضافة إلى تحسن تصنيف عدد من العمالء من فئة ديون المرحلة الثانية التي تراجع حجمها إلى حوالي 2.5 مليار ل.س. نهاية 2019 
مقابل حوالي 6.4 مليار ل.س. نهاية 2018. كما سجل المصرف خالل العام 2019 تحصيل كّلي لمديونية أحد كبار العمالء المتعثرين 
بحيث تراجع إجمالي حجم الديون المصنفة ضمن المرحلة الثالثة )ديون متعثرة( إلى حوالي 1.8 مليار ل.س.، وعادت فارتفعت إلى حوالي 
2.2 مليار ل.س. بنهاية العام 2019 نتيجة ارتفاع حجم الفوائد المحفوظة بشكل خاص والتي بلغت حوالي 1.1 مليار ل.س.. ذلك وتبقى 
نسبة الديون المتعثرة لدى بنك الشرق منخفضة نسبيًا فشكلت %7 فقط من إجمالي محفظة التسليف، مع اإلشارة إلى قيام المصرف بتكوين 

مخصصات مالية لقاءها بنسبة %88 فضاًل عن الضمانات المتخذة لقاء هذه الديون. 

ويلخص الجدول أدناه تطور محفظة بنك الشرق االئتمانية بين العامين 2018 و2019.

توزع المحفظة االئتمانية حسب المراحل
% 2018 % 2019 (.آالف ل.س)

7% 17,211,399 85% 26,560,039 Stage 1 - المرحلة األولى

25% 6,431,241 8% 2,548,926 Stage 2 - المرحلة الثانية

8% 2,045,179 7% 2,232,060 Stage 3 - المرحلة الثالثة

100% 25,687,819 100% 31,341,025 المجموع

2. المطلوبات
تبين المخططات البيانية أدناه هيكلية مطلوبات المصرف بين العامين 2019 و2018:
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4%4%
4%

���ل�ة المطلو�ات 2019
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88%

7%2%
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���ل�ة المطلو�ات 2018
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2.1 مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
ودائع الزبائن	 

اعتمد المصرف في عام 2019 سياسة استقطاب ودائع جديدة بكافة العمالت على فترات قصيرة وبكلف مقبولة وبشكل يتماشى مع تطور 
التسهيالت المستخدمة والتركيز على استقطاب الحسابات الجارية )بدون كلفة(، حيث ارتفع إجمالي ودائع الزبائن نهاية 2019 مسجاًل حوالي 

60 مليار ل.س. مقابل حوالي 47.9 نهاية العام 2018، أي بنمو سنوٍي بنسبة 25%. وقد تركزت هذه الزيادة في:
نمو في الحسابات الجارية حيث بلغت 26.1 مليار ل.س. نهاية العام 2019 مقارنة مع 16.9 مليار ل.س. نهاية 2018 لتكون مجمل . 1

الزيادة مبلغ 9.16 مليار ل.س. )منها 9 مليار ل.س. زيادة في الحسابات الجارية بالعملة األجنبية(.
نمو في الودائع ألجل حيث ازدادت بمقدار 1.7 مليار ليرة سورية لتبلغ 31.5 مليار ل.س نهاية العام 2019 مقابل 29.8 مليار ل.س. . 2

نهاية العام 2018. وقد توزعت هذه الزيادة بين ارتفاع في حجم الودائع بالليرة السورية بقيمة 1.9 مليار ل.س.، وانخفاض في حجم 
الودائع بالعمالت األجنبية المقوم بالليرة السورية بحوالي 233 مليون ل.س..

نمو في ودائع التوفير حيث بلغ إجمالي ودائع التوفير 2.1 مليار ل.س. نهاية العام 2019 مقابل 1.1 مليون ل.س. نهاية العام 2018 . 3
أي بنسبة نمو قاربت 94%. إن هذه الزيادة نتجت بشكل أساسي عن تميز هذه الودائع بمعدل فائدة تنافسية أدى إلى استقطاب ودائع 

جديدة باإلضافة إلى الترويج لدى فروع المصرف لهذا النوع من الودائع.

4%

44%

53%

0.28%

ودائع الز�ائن حسب النوع 2019

حسا�ات مجمدة

ودائع ألجل

حسا�ات جار�ة

حسا�ات توفیر

���ل�ة ودائع الز�ائن حسب النوع بین العام 2019 و2018
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ودائع المصارف	 
اختلف توزيع ودائع المصارف لدى بنك الشرق خالل العام 2019 بين ليرة سورية وعمالت أجنبية باختالف االحتياجات في السيولة النقدية 
حيث تخلى البنك عن قبول ودائع آلجل جديدة بالليرة السورية النتفاء الحاجة لها ضمن معدالت السيولة المتوفرة، في حين حافظ على قبول 
الحسابات الجارية من المصارف. كما ازدادت الحاجة للسيولة بعملة اليورو خالل العام 2019 لتلبية طلبات التسليف بهذه العملة، مما دفع 
المصرف إلى قبول ودائع بهذه العملة. وفي نهاية العام 2019 بلغت إجمالي ودائع المصارف لدى مصرفنا حوالي 2.6 مليار ل.س. )منها 
أرصدة ودائع ألجل بقيمة حوالي 2 مليار ل.س. أي ما نسبته77%، وأرصدة حسابات جارية بقيمة حوالي 636 مليون ل.س. أي ما نسبته 
23%( مقابل 3.8 مليار ل.س.  نهاية العام 2018 )منها أرصدة ودائع ألجل بحوالي 2 مليار ل.س. بنسبة 52%، ,أرصدة حسابات جارية 

بحوالي 1.8 مليار ل.س. أي بنسبة %48(. 

3. حقوق المساهمين

ازدادت حقوق المساهمين نهاية العام 2019 بنسبة %15.4 حيث بلغت قيمة 14.4 مليار ل.س. مقابل 12.5 مليار ل.س. للعام السابق. 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أرباح السنة المحققة بنسبة %478 حيث حقق المصرف خالل عام 2019 أرباح صافية بعد اقتطاع 
الضريبة بحوالي 1.830 مليار ل.س. مقابل 316 مليون ل.س. للعام 2018، علمًا أن القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل 

الشامل األخر سجلت انخفاضًا سلبيًا بلغ 43 مليون ل.س. انعكس بطبيعة الحال في إجمالي حقوق المساهمين.

في ما يلي مخطط يبين تطور إجمالي حقوق المساهمين بين األعوام 2012 – 2019 والعالقة الترابطية اإليجابية مع تطور سعر الصرف:

4. إدارة السيولة
حافظ المصرف في العام 2019 على مستويات جيدة من السيولة كجزء من سياسته العامة والخاصة خالل سنوات األزمة، إذ بلغت نسبة 
السيولة %68 بكافة العمالت، توزعت بين 30% نسبة السيولة بالليرات السورية و142% بالعمالت األجنبية، مقارنة مع 63% بكافة العمالت 

للعام 2018 توزعت بين 42%، 119% لكل من الليرات السورية والعمالت األجنبية على التوالي.لدى المصرف.

إن هذا النمو في السيولة جاء كنتيجة مباشرة لسياسة المصرف في التوسع في استقطاب ودائع الزبائن. فقد زاد حجم األموال الجاهزة خالل 
العام 2019 إلى إجمالي ودائع الزبائن إلى 78% مقابل 71% خالل العام 2018، كما ازداد حجمها إلى إجمالي الموجودات ليبلغ نسبة 
%56 مقارنة بـ %51 للعام السابق. ومع األخذ باالعتبار حقيقة نمو المطاليب بنسبة 24%. يظهر جليًا استثمار المصرف لهذه الزيادة في 
موجودات أخرى )مثل التسهيالت االئتمانية الممنوحة والموجودات الثابتة( عدا األموال الجاهزة )راجع الجدول أدناه(، األمر الذي أدى إلى 

انخفاض نسبتها )أي األموال الجاهزة( إلى إجمالي الموجودات وهو األمر الذي يعكس اإلدارة األكفأ للسيولة المتوفرة لدى المصرف.
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5. المالءة المالية
تعبر المالءة عن قدرة المصرف على مواجهة مختلف أنواع المخاطر )مخاطر االئتمان، المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية(. ويتم التعبير 
عن هذه المالءة من خالل مفهوم كفاية رأس المال والذي يمثل العالقة بين رأسمال المصرف وهذه المخاطر. وقد حدد مصرف سورية المركزي 

نسبة 8% كحد أدنى لنسبة كفاية رأس المال في مواجهة كافة المخاطر المحتسبة والمرجحة بما يتوافق مع معايير بازل 2.

حافظ بنك الشرق خالل العام 2019 على نسبة مالءة مرتفعة بلغت 27.62% مقارنًة مع 36.54% للعام السابق. وقد نتج هذا االنخفاض 
عن الزيادة الملحوظة في مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر وبنسبة بلغت 58% وبشكل خاص عن الزيادة في صافي التسهيالت االئتمانية 

الممنوحة للزبائن وفي حجم ودائع الزبائن. بالمقابل ازداد صافي األموال الخاصة )رأس المال األساسي +المساعد( بنسبة %19.

6. اإليرادات
تتوزع إيرادات المصرف بين صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من الرسوم والعموالت وصافي أرباح تقييم العمالت األجنبية واإليرادات 

األخرى التي تشكل في مجموعها إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف. في ما يلي شرح تفصيلي لعناصر الدخل التشغيلي:

صافي اإليرادات من الفوائد
حقق المصرف نموًا إيجابيًا في صافي اإليرادات من الفوائد حيث بلغت قيمتها 2 مليار ل.س. بالمقارنة مع 924 مليون ل.س. وبنسبة %112 

في نهاية العام 2019، هذه الزيادة تعود في معظمها إلى:

بالنسبة للفوائد المقبوضة:. 1
نمو في الفوائد المقبوضة من االستثمارات لدى المصارف األخرى بنسبة %47.• 
نمو في الفوائد المقبوضة من التسهيالت االئتمانية الممنوحة للزبائن بنسبة بلغت %43.• 
انخفاض طفيف في حجم الفوائد المقبوضة من محفظة االستثمارات وبنسبة 7% وعليه بلغ إجمالي الفوائد المقبوضة قيمة 4.1 مليار • 

ل.س. للعام 2019 مقارنًة مع 2.9 مليار ل.س. للعام 2018 وبنسبة نمو بلغت %40. 

 بالنسبة الفوائد المدفوعة:. 2
انخفاض في حجم الفوائد المدفوعة للمصارف األخرى وبنسبة بلغت 47% نتيجة انخفاض حجم ودائع المصارف بنسبة %32 لتبلغ 2.6 • 

مليار ل.س. بالمقارنة مع مبلغ 3.8 مليار ل.س. في عام 2018.
زيادة في حجم الفوائد المدفوعة على ودائع الزبائن بنسبة بلغت 10% ناتجة عن استقطاب المصرف لودائع جديدة بكلف مقبولة وذلك • 

لتوفير السيولة الالزمة لتمويل توجهات المصرف في التوسع بالتسهيالت االئتمانية الممنوحة.

تطور األموال الجاهزة 2018 - 2019
2018 2019

% المبالغ باآلف ل.س % المبالغ باآلف ل.س

5.8% 1,964,859 6.9% 3,153,672 النقد

63.2% 21,418,616 62.2% 28,243,408 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

1.0% 332,972 5.0% 2,264,894 أرصدة لدى المصارف المحلية

5.5% 1,878,401 0.9% 421,188 أرصدة لدى المصارف األجنبية

24.5% 8,296,805 24.9% 11,346,643 ودائع ألجل لدى المصارف األجنبية

%100 33,891,653 %100 45,498,066 مجموع األموال الجاهزة
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وعليه بلغ إجمالي الفوائد المدفوعة قيمة 2.2 مليار ل.س. للعام 2019 مقارنًة مع 2 مليار ل.س. للعام 2018 وبنسبة نمو بلغت 8%. وتبّين 
المخططات أدناه تطور صافي إيراد الفوائد خالل األعوام الثمانية األخيرة باإلضافة إلى تطور صافي إيراد الفوائد من الزبائن وذلك الناتج من 

المصارف بين عامي 2019 - 2018.
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صافي اإليرادات من الرسوم والعمالت	 
حققت إجمالي اإليرادات من الرسوم والعموالت تطورًا ملحوظًا خالل العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 131% فبلغت قيمتها 1.95 مليار ل.س. 

مقارنة مع مبلغ 847 مليون ل.س. للعام 2018. ويعود هذا التطور إلى:
عمليات التجارة الخارجية وما يترافق معها من عمليات مصرفية والتي شكلت حوالي 86% من إجمالي اإليرادات. 1
العموالت المقبوضة من التسهيالت المباشرة والتي شكلت ما نسبته %3.. 2
العموالت المقبوضة على تنظيم الكفاالت حوالي %2 . 3
العموالت المحصلة من البوالص والتي تشكل حوالي %7.. 4

أما لجهة العموالت المدفوعة على العمليات بين المصارف فقد ازدادت بنسبة 581% لتبلغ حوالي 202 مليون مقابل 30 مليون نهاية العام 
السابق. وعليه أقفل صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت على مبلغ 1.7 مليار ل.س في نهاية العام 2019 مقابل 817 مليون للعام 2018. 
وأدى استقرار سعر الصرف الرسمي وتذبذب سعر الصرف في السوق الموازي إلى لجوء معظم العمالء إلى التقدم بمستنداتهم برسم التحصيل 
إلى المصارف لتمويل هذه المستوردات أضف إلى ذلك توجه مصرف سورية المركزي إلى تحجيم دور شركات الصرافة وحصر التدخل اإليجابي 

بسعر الصرف بالقنوات المصرفية. وقد انعكس هذا األمر زيادة في مداخيل المصرف الناتجة عن عموالت.

وتبّين البيانات أدناه التطور الملحوظ لصافي إيرادات العموالت خالل األعوام الثمانية األخيرة.

الفوائد المقبوضة المصارف
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تطور صافي إیراد الفوائد من المصارف بین 2018 و2019
(ال��م �مالیین اللیرات السور�ة)
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صافي األرباح الناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية	 
ازدادت األرباح التشغيلية الناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية بنسبة حوالي 119% لتبلغ قيمتها 1 مليار ل.س. بالمقارنة مع 472 مليون 
ل.س. نهاية العام السابق. وقد جاءت هذه األرباح كنتيجة مباشرة لحجم تمويل عمليات التجارة الخارجية من جهة وارتفاع نسبة الحواالت 

الواردة من الخارج لزبائن المصارف من جهة ثانية.

وتبّين البيانات أدناه التطور الملحوظ لألرباح التشغيلية الناتجة عن تقييم العمالت األجنبية خالل األعوام الثمانية األخيرة وخصوصًا في هذا 
العام.

.

إجمالي الدخل التشغيلي	 
نتيجة لما تقدم حقق إجمالي الدخل التشغيلي نموًا بنسبة 114% مسجاًل حوالي 4.7 مليار ل.س. نهاية العام 2019 مقابل 2.2 مليار ل.س. 

نهاية العام 2018.

إجمالي الدخل التشغیلي المحقق (دون الخسائر/ األر�اح الناتجة عن إعادة تقی�م مر�ز القطع البنیو�)
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7. المصاريف والتكاليف التشغيلية

بلغت المصاريف التشغيلية للعام 2019 حوالي 2.1 مليار ل.س. مقابل 1.5 مليار ل.س. في العام 2018 بزيادة سنوية بلغت 40%. وقد 
توزعت المصاريف التشغيلية ضمن الفئات التالية:

نفقات وأجور الموظفين، والتي تمثل 36% من إجمالي المصاريف التشغيلية: شهد العام 2019 زيادة في نفقات الموظفين بنسبة 27% عن • 
العام 2018، ازدادت فيها كتلة الرواتب واألجور بنسبة 14% في حين شهدت تعويضات ونفقات الموظفين األخرى زيادة بنسبة %39. 

وكانت الزيادة نتيجة حرص إدارة المصرف على دعم القدرة الشرائية لموظفيه من جهة والحفاظ على كوادر المصرف.

مصاريف تشغيلية أخرى، والتي تشكل %27 من إجمالي المصاريف التشغيلية: شهد العام 2019 انخفاض في المصاريف التشغيلية • 
األخرى بنسبة 4% حيث بلغت 564 مليون بالمقارنة مع 589 مليون ل.س نهاية العام 2018، ويعتبر هذا االنخفاض جوهريا مع األخذ 

بعين االعتبار التضخم في نهاية العام. في ما يلي أهم التغيرات التي شهدتها المصاريف التشغيلية األخرى:
ازدياد نفقات األتعاب المهنية بنسبة 27% أي بمقدار 15 مليون ل.س.. 1
انخفاض نفقات الرسوم والضرائب بنسبة 63% أي بمقدار 25 مليون ل.س.. 2
ازدياد نفقات تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة 24% أي بمقدار 10 مليون ل.س. . 3
ازدياد نفقات المياه والكهرباء بنسبة 35% أي بمقدار 17 مليون ل.س.. 4
انخفاض في تكاليف االتصاالت وأدوات الكمبيوتر بنسبة 38% أي بقيمة 16 مليون ل.س.. 5
انخفاض في تكاليف اإليجارات بنسبة 16.5% أي بقيمة 14 مليون ل.س.. 6

مصاريف استهالكات واطفاءات، والتي تمثل 13% من إجمالي المصاريف التشغيلية: شهدت زيادة بنسبة 37% وتعود هذه الزيادة إلى • 
التوسع في االستثمار بالموجودات الثابتة والتي بلغت تكلفتها التاريخية نهاية العام 2019 قيمة 5.1 مليار ل.س مقارنًة مع 3.8 مليار 

ل.س نهاية العام 2018.

مصروف مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية والموجودات المالية، والتي تمثل 23% من إجمالي المصاريف التشغيلية: تبعًا لتطبيق • 
معيار إعداد التقارير المالية رقم 9 وقرار المركزي رقم 4 تاريخ 14 شباط 2019، سجل ارتفاع ملحوظ في الخسائر االئتمانية المتوقعة 
مقابل تعرضات المخاطر لدى المؤسسات المالية، نتج عنه زيادة في قيمة المخصصات لقاء هذه التعرضات بما يقارب 624.2 مليون 
ليرة سورية نهاية العام 2019 مقابل استردادات مجملة بحوالي 22 مليون ل.س. نهاية العام 2018. وبالمقابل سجل نهاية العام 2019 
استردادات في مخصصات المحفظة االئتمانية بما يقارب 150.9 مليون ليرة سورية مقابل تكوين مؤونات بقيمة حوالي 283 مليون ليرة 
سورية نهاية عام 2018. وعليه سجل المصرف نهاية العام 2019 زيادُة سنويًة في مصروف مخصص تدني األصول المالية بنسبة %81 

مقارنًة بنهاية العام 2018. 

وقد سجل المصرف بنهاية العام 2019 تحسنًا ملحوظًا في نسبة الكفاءة المالية )أي المصاريف التشغيلية إلى الدخل التشغيلي المحقق( • 
فبلغت 33% مقابل 62% للعام 2018، نتيجة تسجيل زيادة سنوية في المصاريف التشغيلية بنسبة 15% فقط قابلها زيادة في اإليراد 

التشغيلي المحقق بنسبة %113 في نهاية العام 2019.

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2019
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ويظهر البيان التالي هيكلية المصاريف التشغيلية للعامين 2019 و2018:

8. صافي األرباح والعوائد

نتيجًة لما تقدم يظهر بيان األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 أرباحًا صافية بعد الضريبة بحوالي 1.830 
مليار ل.س. مقابل حوالي 316.3 مليون ل.س. في العام 2018 أي بمعدل زيادة 478%. ومن الجدير ذكره أن المصرف لم 
بسجل أية أرباح أو خسائر غير محققة بنهاية العام 2019 ناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي نتيجة استقرار سعر صرف 

الليرة السورية تجاه العمالت األجنبية.

وعليه ارتفعت نسبة العائد إلى متوسط إجمالي الموجودات )وهي نسبة األرباح التشغيلية المحققة الصافية بعد الضريبة البالغة قيمة 
1.830 مليار ل.س. إلى متوسط إجمالي الموجودات( لتبلغ 2.46% نهاية العام 2019 مقارنًة مع 0.56% للعام 2018 نتيجة 
ارتفاع صافي األرباح التشغيلية المحققة، من جهة أخرى ارتفعت نسبة العائد إلى متوسط حقوق الملكية )وهي نسبة األرباح التشغيلية 
المحققة الصافية إلى متوسط إجمالي حقوق الملكية( لتبلغ نسبة العائد إلى متوسط حقوق الملكية 13.57% في العام 2019 مقارنة 

مع نسبة 2.5% في العام 2018.
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يبين الجدول أدناه بيان الدخل للعامين 2019 و2018:

2018 2019 (المبالغ بآالف الليرات السورية)

2,941,155 4,129,672 الفوائد الدائنة

)2,016,674( )2,168,840( الفوائد المدينة

924,481 1,960,833 صافي إيرادات الفوائد

846,500 1,951,754 العموالت والرسوم الدائنة

)29,711( )202,461( العموالت والرسوم المدينة

816,789 1,749,293 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

1,741,270 3,710,126 صافي الربح من الفوائد والرسوم والعموالت

471,877 1,033,618 صافي أرباح / )خسائر( تشغيلية ناتجة عن تقييم العمالت األجنبية

          -           - صافي أرباح / )خسائر( ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي

7,722 1,220 أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع وإيرادات تشغيلية أخرى

2,220,870 4,744,965 إجمالي الدخل التشغيلي

)589,526( )747,105( نفقات الموظفين

)200,951( )241,521( استهالكات الموجودات الثابتة

)1,150( )2,093( إطفاءات الموجودات غير الملموسة

- )34,086( استهالكات حقوق استخدام أصول مستأجرة

)261,317( )473,422( مخصص تدني قيمة التسهيالت

)4,035( )5,278( مخصصات متنوعة

)588,725( )563,900( مصاريف تشغيلية أخرى

(1,645,705) (2,067,405) إجمالي المصروفات التشغيلية

575,165 2,677,560 الربح / )الخسارة( قبل الضريبة

)258,870( )847,490( إيراد ضريبة الدخل

316,295 1,830,070 ربح / )خسارة( السنة

بيان الدخل 2018 - 2019

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2019
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مسكوكات المماليك
الناصر فرج 68٩/688 - المستعين 6٩0

المؤيد شيخ 6٩5/6٩1 - الشرف برسياي 6٩6/6٩٩
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المماليك والنقد

وصــل المماليــك للحكــم وبــالد الشــام ميــدان للصراعــات 
العســكرية والسياســية فأجــزاء مــن أراضيهــا محتّلــة مــن قبــل 
الصليبيــن متخذيــن عــّكا قاعــدة لهــم، وضربــات المغــول 
تشــتد علــى بغــداد ثــم كانــت معركــة عيــن جالــوت بقيــادة 
قطــز والظاهــر بيبــرس، وكان الصليبيــون قــد اتخــذوا مــن 
تزييــف النقــود حربــًا علــى البنيــة االقتصاديــة للبــالد فــكان 
العقــد األول مــن حيــاة الدولــة المملوكيــة البحريــة مفعمــًا 

بالحــروب.

النقود األيوبية

اكتفــى المماليــك بالنقــود األيوبيــة ثــم قامــوا بســّك نقودهــم 
فــي حلــب وحمــاة ودمشــق وشــاعت نقودهــم برغــم اهتزازهــا 
ســلبًا وإيجابــًا، وكانــت الوحــدات النقدّيــة علــى العمــوم ثابتــة 
فــي ســعرها وإن كانــت دراهــم الفضــة تمثــل القاعــدة النقديــة 

فــي الغالــب األعــّم.
م  عــام 658 ه - 125٩  فــي  نقــوده  بيبــرس  ضــرب 
لقبــه  مــع  الجديــد وهــو )األســد(  بشــعاره )رنــك(  متمّيــزة 

المؤمنيــن. أميــر  قســيم  الجديــد: 
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6. الخطة المستقبلية للعام 2020

يعمل بنك الشرق بشكل متواصل على تحديث سياسته واستراتيجيته للعمل وخاصة مع األحداث والمتطلبات التي تطرأ على بيئة األعمال ويركز 
حاليًا البنك على االستمرار بخطته التوسعية من خالل رفع حصته في السوق وتأمين الخدمات المصرفية ضمن قواعد العمل المصرفي السليم 

وعماًل بمتطلبات التشريعات الناظمة.

وتشمل خطة بنك الشرق للعام 2020 ما يلي: 
استقطاب ودائع جديدة بكافة العمالت وبأسعار فوائد مقبولة في السوق.• 

زيادة حجم التسهيالت والتوظيفات بما تسمح به سيولة المصرف ومتطلبات إدارة المخاطر االئتمانية السليمة، وكذلك المتطلبات والقرارات • 
الصادرة عن السلطات الرقابية.

إدارة متوازنة بين اإليرادات والمصاريف.• 

توسيع شبكة الفروع، إذ من المرتقب فتح فرع جديد في منطقة جرمانا في ريف دمشق كان قد تم االنتهاء من تجهيزه بداية العام 2020، • 
باإلضافة إلى البدء بتأهيل فرع جديد في دمشق غرب المالكي، ليصبح عدد الفروع العاملة أوائل عام 2021 في سورية تسعة فروع.

تدعيم هيكلية المصرف من خالل التوظيف والمحافظة على مجموعة من الكفاءات الشابة والمميزة والعمل على تطوير مسارهم الوظيفي • 
والمهني ليتمكنوا من االرتقاء وتولي المناصب اإلدارية والتنفيذية.

العمل على تطوير النظام المعلوماتي المصرفي بما يتالءم مع متطلبات المعايير الدولية وضوابط قرارات مجلس النقد والتسليف وخاصة فيما • 
يتعلق بتصنيف المحفظة االئتمانية وتكوين مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة.

العمل على تطوير البنية التكنولوجية الداخلية بما يتناسب مع التحديثات التي تطرأ على بنية األعمال وضرورة التماشي مع متطلبات البيئة • 
المحيطة، وذلك بالقدر الذي تتوفر فيه الموارد الكفؤة لذلك في سورية.

بذل الجهود المالئمة لتطوير آليات العمل في الدفع اإللكتروني وتجهيز بنيتها التحتية الالزمة.• 

ترشيد النفقات والمصاريف التشغيلية والعمل على توفير نسبة كفاءة مقبولة.• 

المحافظة على الموارد البشرية العاملة ودعم قدراتها من جهة أولى من خالل مداخيل تسمح بكفاية مادية ومعنوية مقبولة، ومن جهة ثانية من • 
خالل البرامج التدريبية الضرورية وفق خطة وموازنة التدريب المعتمدة لعام 2020، مع األخذ باالعتبار متطلبات سياسة التوظيف وسياسة 

اإلحالل المعتمدتين لعام 2020 كما ولجهة تحسين األداء وبما يضمن تحقيق محفزات للموظفين لجهة الترقي في المسار الوظيفي.
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الخطة المستقبلية للعام 2020

وعماًل بهذه الخطة قامت اإلدارة التنفيذية بوضع ما يلي:

دليل المشاريع والورش )Projects(: ويتضمن هذا الدليل المشاريع المنوي تنفيذها من قبل كل من مديريات وأقسام وفروع المصرف خالل . 1
العام 2020 التي تم إقرارها بنهاية العام 2019، والتي تهدف إلى استكمال متطلبات تطوير األداء الوظيفي في المصرف.

الموازنة التقديرية لعام 2020: ُبنيت هذه الموازنة على جملة افتراضات قّدرت اإلدارة وقوعها باحتماالت معقولة ومقبولة ضمن المعطيات . 2
السائدة بنهاية العام 2019، وأهم هذه االفتراضات:

زيادة ودائع الزبائن بكافة العمالت وخاصة بالعملة السورية ومحاولة التركيز على الحسابات الجارية والودائع آلجال خالل العام 2020.  - 
زيادة صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة والتوظيفات بالليرة السورية وبكافة العمالت األخرى في حال تقرر السماح بذلك من قبل   - 
السلطات الرقابية بنسب ممكنة ومعقولة للتنفيذ، ومحاولة توسيع قاعدة العمالء واستهداف شرائح جديدة منهم مع األخذ بعين االعتبار 

المخاطر المرتبطة بهذا التوسع.
زيادة المصاريف التشغيلية )بما فيها رواتب الموظفين( مع الحفاظ على توازن مقبول بين حجم األرباح التشغيلية والمصاريف الجارية.  - 
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نقود عثمانية سلطانية ضرب طرابلس زمن عبد الحميد 1187.
نقود عثمانية سلطانية ضرب طرابلس زمن سليم الثالث 1203.

نقود عثمانية سلطانية ضرب طرابلس زمن مصطفى الرابع 1222.
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العثمانّيون والنقد

ضــد  العثمانيــة  الحــرب  فــي  أساســي  دور  للنقــود  كان 
المماليــك، حيــن أفتــى علــي الجمالــي للســلطان ســليم األول 
بإزالــة دولــة المماليــك إذا لــم تغيــر عباراتهــا علــى النقــود.

انهــزم المماليــك فــي معركــة مــرج دابــق قــرب حلــب ســنة 
٩22 ه - 1516 م ووقعــت بــالد الّشــام تحــت ســيطرة 
الحكــم العثمانــي مــدة أربعمئــة ســنة ضربــت نقودهــا وســّكت 
عملتهــا فــي القســطنطينية باســتثناء محــاوالت فــي بعــض 

بــالد الشــام.
لــم يضــرب ســالطين آل عثمــان عمالتهــم الذهبيــة حتــى 
ســنة 883 ه - 1478 م وكانــوا يســتعملون الــدوكات 

النقود العثمانية

البندقــي واألشــرفي المملوكــي كعمــالت للشــؤون التجاريــة 
واســتخدموا األكشــا الفضّيــة والمنجيــر والفلــس النحاســي 

للتــداول المحلــي.
كان تصميم العملة مخالفًا لما عرف، فقد نقش السلطان 
دون  الســلطانية  ألقابــه  مــع  تّمجــده  عبــارات  مــع  اســمه 
خجــل مثــل: ســلطان البريــن وخاقــان البحريــن والمظفــر 
والتاريــخ  الضــرب  مــكان  وحمــل  ذلــك  غيــر  إلــى  دائمــًا 

باألرقــام بــدل الكتابــة.
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6. تقرير مدقق الحسابات

إلى السادة المساهمين المحترمين
بنك الشرق 

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
دمشق - سورية

الـرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية لبنك الشرق ش.م.م. عامة سورية “المصرف” والتي تشمل بيان المركز المالي كما في 31 كانون األول 2019، 
وكل من بيان الدخل، األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية 

بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للمصرف كما في 31 كانون األول 
2019 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، والقوانين المصرفية السورية النافذة 

وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف.

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

المتطلبات. ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا.
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مخصص تدني التسهيالت االئتمانية 
تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي إلعداد 
محل  يحل  والذي  المالية”  “األدوات   )9( رقم  المالية  التقارير 

معيار المحاسبة الدولي رقم )39(.
المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  بتطبيق  المصرف  قام 
رقم )9( اعتبارًا من أول كانون الثاني 2018 بأثر رجعي مع 
إعادة عرض أرقام المقارنة بما يتفق مع المعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم )1(.
إن التغيرات الرئيسية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد 
المالية رقم )9( هي أن الخسائر االئتمانية للمصرف  التقارير 
تستند حاليًا على نهج الخسارة المتوقعة بداًل من نهج الخسارة 
الموجودات والمطلوبات  المتكبدة، والتغير في تصنيف وقياس 

المالية للمصرف.
موجودات  من  رئيسيًا  جزءًا  تشكل  االئتمانية  التسهيالت  إن 
المستخدمة في تصنيف  المصرف، ونظرًا ألهمية االجتهادات 
عليها  المنصوص  المختلفة  المراحل  في  االئتمانية  التسهيالت 
وتحديد   )9( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  في 
مخاطر  من  اعتبارها  تم  الصلة،  ذات  المخصصات  متطلبات 

التدقيق الرئيسية.
افتراضات  وتستخدم  مهمة  اجتهادات  المصرف  إدارة  تمارس 
لتحديد كاًل من التوقيت ومقدار المخصص الذي يتوجب تسجيله 

كخسائر ائتمانية متوقعة.
الموجودات  وقياس  لتصنيف  المصرف  سياسة  بفهم  قمنا  لقد 
والمطلوبات المالية المعدة وفقًا لمعيار التقارير المالية رقم )9( 
وقمنا بمقارنتها مع متطلبات المعيار رقم )9( والتعليمات الرقابية 

بهذا الخصوص.

قبل  من  المتبعة  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  منهجية  بفهم  قمنا  كما 
المصرف من خالل االستعانة بالخبراء حيثما كان ذلك مناسبًا إلرضاء 

أنفسنا حول تلك البيانات والتي اشتملت على عدة بنود أهمها:
اإلطالع على سياسة تحديد مخصصات الخسائر االئتمانية للمصرف • 

وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(. والتعليمات الصادرة عن 
مصرف سورية المركزي.

تحديد حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان تصنيف التعرضات • 
االئتمانية الممنوحة من قبل المصرف.

في •  المستخدمة  للبيانات  واالفتراضات  الرئيسية  البيانات  مصادر  فهم 
المستقبلية  النظرة  وافتراضات  المتوقعة،  االئتمانية  الخسارة  نماذج 

المستخدمة في احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة الخاصة بها.
مراجعة مبلغ التعرض عند التعثر في السداد لعينة من التعرضات.• 
مراجعة احتمال حدوث التعثر في السداد المستخدم في احتساب الخسارة • 

االئتمانية المتوقعة والمحتسب بناًء على عدة دورات اقتصادية محددة.
مراجعة احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة في حالة حدوث التعثر في • 

السداد المستخدمة في احتسابها بما في ذلك مدى مالئمة الضمانات 
والعمليات الحسابية الناتجة عن ذلك. 

االستثمارية •  المالية  واألوراق  االئتمانية  التسهيالت  اكتمال  مراجعة 
واإليداعات المستخدمة في عملية احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة.

فهم العمليات االئتمانية الرئيسية للمصرف المشتملة على منح وإثبات • 
ومراقبة وتحديد المخصصات ومراجعة نظام الرقابة الداخلي على تلك 

العمليات.
لتحديد •  المصرف  قبل  من  المستخدمة  المنهجية  وفهم  مراجعة 

أنها ضمن  التعرضات المصنفة على  المخصصات المرصودة مقابل 
االفتراضات  معقولية  مدى  وتقييم  والثالثة(،  والثانية  )األولى  المراحل 

األساسية ومدى كفاية البيانات المستخدمة من قبل المصرف.

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

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

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

تتضمن أخطاء جوهرية.

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

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

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

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

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

جوهرية في البيانات المالية.

أمور أخرى
ُدققت البيانات المالية للسنة المنتهية 31 كانون األول 2018 من قبل مدقق حسابات مستقل آخر والذي أصدر رأي غير متحفظ بتاريخ 15 

نيسان 2019.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها:
التأكد من أن أسعار الصرف المطبقة في المصرف مطابقة ألسعار • 

الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. 
األجنبية •  بالعمالت  المعنونة  واألرصدة  المعامالت  بتحديد  القيام 

والتأكد، على أساس العينة، من:
- اعتماد أسعار الصرف المناسبة

- دقة عملية التحويل إلى عملة إعداد البيانات المالية
- قيد فروقات الصرف إلى الحسابات المناسبة في بيان الوضع المالي 

وبيان الدخل.
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مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن 
احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق 
التي تّمت وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ األخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، 
وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه 

البيانات المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضًا:
بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات • 

التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسًا لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري 
ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام 

الرقابة الداخلي. 
باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذي الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض • 

إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.• 
باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إن وجدت حالة • 

جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المصرف على االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود 
حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو في حال 
كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى 
تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المصرف على أساس مبدأ االستمرارية.

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

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

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

إفصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية
إن نطاق تدقيقنا يتضمن أيضًا التأكد من مدى التزام المصرف بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة األوراق واألسواق المالية السورية وخصوصًا 

المتعلقة منها بالبيانات المالية.
يحتفظ المصرف بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.

دمشق – سورية 
13 آيار 2020

 

المحاسب القانوني
أحمد رضوان شرابي
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بيان الوضع المالي
بيان الوضع المالي

كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول

2018 )معَدلة(2018 )معَدلة(2019
ل.س. ل.س.ل.س. إيضاحالموجودات

531,397,080,03523,366,807,50814,589,025,818نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
66,112,073,4412,210,858,7814,049,704,310أرصدة لدى مصارف

77,281,419,9848,245,900,8827,550,534,670إيداعات لدى مصارف
829,035,326,35623,324,391,84211,229,419,593صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

9500,568,3174,804,122,7284,530,302,372موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
--101,337,000,000موجودات مالية بالكلفة المطفأة

--11232,396,967حقوق استخدام األصول المستأجرة
124,265,097,4762,899,453,5152,125,335,519موجودات ثابتة

139,399,7473,752,7214,179,130موجودات غير ملموسة 
1420,073,44058,449,61721,005,390موجودات ضريبية مؤجلة

15352,342,264545,268,661531,447,340موجودات أخرى
161,403,515,4641,387,055,1181,362,055,118وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

81,946,293,49166,846,061,37345,993,009,260مجموع الموجودات
المطلوبات

172,590,284,9053,798,004,2064,208,256,963ودائع مصارف
1859,954,121,92047,933,857,95427,855,377,903ودائع الزبائن
192,576,588,6441,338,525,008173,554,974تأمينات نقدية

2037,370,47014,698,6808,493,609مخصصات متنوعة
--11224,112,376التزامات عقود التأجير

14907,109,708258,869,79099,231,966مخصص ضريبة الدخل
211,209,523,351982,312,4271,309,817,658مطلوبات أخرى

67,499,111,37454,326,268,06533,654,733,073مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

222,750,000,0002,750,000,0002,500,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع
23662,148,660394,392,635317,782,869االحتياطي القانوني
23591,599,160323,843,135317,782,869االحتياطي الخاص

)8,722,847()140,425,709()43,107,054(24احتياطي التغير في القيمة العادلة
251,595,586,798301,028,694320,478,743أرباح مدورة محققة

8,890,954,5538,890,954,5538,890,954,553أرباح مدورة غير محققة
14,447,182,11712,519,793,30812,338,276,187مجموع حقوق الملكية

81,946,293,49166,846,061,37345,993,009,260مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير الماليالمدير العام رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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بيان الدخل

بيان الدخل 
                                                                                                 للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2018 )معَدلة(2019إيضاح
ل.س.ل.س.

264,129,672,3792,941,155,327الفوائد الدائنة
)2,016,674,032()2,168,839,737(27الفوائد المدينة

1,960,832,642924,481,295صافي إيرادات الفوائد
281,951,754,210846,499,794الرسوم والعموالت الدائنة
)29,710,618()202,460,721(29الرسوم والعموالت المدينة

1,749,293,489816,789,176صافي إيرادات الرسوم والعموالت
3,710,126,1311,741,270,471صافي الربح من الفوائد والرسوم والعموالت

1,033,618,674471,877,384صافي أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية
301,220,4317,721,696إيرادات تشغيلية أخرى

4,744,965,2362,220,869,551إجمالي الدخل التشغيلي
)589,525,941()747,105,009(31نفقات موظفين

)200,951,090()241,520,769(12استهالكات الموجودات الثابتة
)1,149,989()2,092,574(13إطفاءات الموجودات غير الملموسة

-)34,086,104(11استهالكات حقوق استخدام أصول مستأجرة
)261,317,214()473,422,310(32مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)4,035,484()5,277,916(20مصروف مخصصات متنوعة 
)588,724,972()563,900,303(33مصاريف تشغيلية أخرى

)1,645,704,690()2,067,404,985(إجمالي المصروفات التشغيلية
2,677,560,251575,164,861الربح قبل الضريبة

)258,869,790()847,490,097(14ضريبة الدخل
1,830,070,154316,295,071ربح السنة

3466.5511.50حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة

بيان الدخل الشامل اآلخر
                                                                                               للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2018 )معَدلة(2019إيضاح
ل.س.ل.س.

1,830,070,154316,295,071ربح السنة
مكونات بنود الدخل الشامل األخرى

البنود التي يمكن تصنيفها الحقًا ضمن األرباح أو الخسائر:

-177,101,028استردادات ناتجة عن استحقاق موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

احتياطي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
)149,776,908()23,596,320(اآلخر

صافي األرباح / )الخسائر( الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة 
)149,776,908(24153,504,708العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

37,444,227)38,376,177(24)مطلوبات( / موجودات ضريبية مؤجلة
)19,370,181()31,678,851(24استرداد مخصص تدني خسائر إئتمانية متوقعة

-                 2413,868,975مصروف مخصص تدني خسائر إئتمانية متوقعة
)131,702,862(97,318,655مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

1,927,388,809184,592,209الدخل الشامل
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بيان التغييرات في حقوق الملكية

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية

بيان التغييرات في حقوق الملكية

رأس المال
المكتتب به

احتياطي
قانوني

احتياطي
خاص

احتياطي عام
أرباحأرباح السنةاحتياطي التغير في القيمة العادلةلمخاطر التمويل

مدورة محققة
 أرباح

المجموعمدورة غير محققة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الرصيد في 1 كانون الثاني 
20192,750,000,000394,392,635323,843,135-)140,425,709(-301,028,6948,890,954,55312,519,793,308

1,927,388,809--97,318,6551,830,070,154----الدخل الشامل لسنة 2019

-                  -                  1,294,558,104)1,830,070,154(-                  -                  267,756,025267,756,025-                  تخصيص أرباح السنة

الرصيد في 31 كانون األول 
20192,750,000,000662,148,660591,599,160                  -)43,107,054(                  -1,595,586,7988,890,954,55314,447,182,117

الرصيد كما في 1 كانون 
179,450,5008,890,954,55312,168,773,521-)63,016,170(2,500,000,000306,261,935306,261,93548,860,768الثاني 2018

أثر التطبيق األولي للمعيار 
169,502,666-                  141,028,243-                  54,293,323)48,860,768(11,520,93411,520,934-                  الدولي للتقارير المالية رقم 9

الرصيد كما في 1 كانون 
320,478,7438,890,954,55312,338,276,187-)8,722,847(-2,500,000,000317,782,869317,782,869الثاني 2018 )معّدل(

--)179,450,500(---)70,549,500(-250,000,000زيادة رأس المال

)3,075,088(-)3,075,088(--                  --                  -                  -                  مصاريف زيادة رأس المال

184,592,209--316,295,071)131,702,862(--الدخل الشامل لسنة 2018

-                  -                  163,075,539)316,295,071(-                  -                  76,609,76676,609,766-                  تخصيص أرباح السنة

الرصيد في 31 كانون األول 
301,028,6948,890,954,55312,519,793,308-                  )140,425,709(-                  20182,750,000,000394,392,635323,843,135 )معّدل(

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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--)179,450,500(---)70,549,500(-250,000,000زيادة رأس المال

)3,075,088(-)3,075,088(--                  --                  -                  -                  مصاريف زيادة رأس المال

184,592,209--316,295,071)131,702,862(--الدخل الشامل لسنة 2018
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إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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بيان التدفقات النقدية
                                                                                                    للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2018 )معَدلة(2019إيضاح
ل.س.ل.س.

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
2,677,560,251575,164,861الربح قبل الضريبة

تعديل لمطابقة األرباح قبل الضريبة مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية:
277,699,447202,101,079االستهالكات واالطفاءات

12,149,374-12خسائر استبعاد موجودات ثابته
473,422,310261,317,214مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

5,277,9164,035,484الزيادة في مصروف مخصصات متنوعة
)37,444,227(1438,376,177موجودات / )مطلوبات( ضريبية مؤجلة

-38,099,504ضريبة ريع على فوائد محققة من الخارج
29,787,146)48,705,491(24)النقص( / الزيادة في إطفاء العالوات- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3,461,730,1141,047,110,931الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)1,036,360,087()599,918,598(الزيادة في اإليداعات لدى المصرف المركزي )اإلحتياطي اإللزامي(
)720,767,842(516,298,523النقص /)الزيادة( في اإليداعات لدى المصارف )التي يزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر(

)12,495,138,766()5,493,912,213(الزيادة في صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
-)266,483,071(الزيادة في حقوق استخدام األصول المستأجرة

)13,879,630(192,881,854النقص / )الزيادة( في موجودات أخرى
11,966,195,98620,187,742,930الزيادة في ودائع الزبائن

)2,500,000,000(-النقص في ودائع المصارف
)1,537,129()2,772,321(النقص في المخصصات المتنوعة

1,236,578,0071,168,600,722الزيادة في التأمينات النقدية
-224,112,376الزيادة في التزامات عقود التأجيرية

)321,127,212(224,405,723الزيادة / )النقص( في مطلوبات أخرى
)99,231,966()199,250,179(ضريبة مدفوعة

11,259,866,2015,215,411,951صافي األموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية
التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

-)1,337,000,000(10شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة
94,352,259,902422,074,160استحقاق / استرداد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)875,458,570(-شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)971,150,182()1,373,249,981(12شراء موجودات ثابتة

800,000-12المتحصالت من استبدال أصل
)16,868,279()233,914,749(12الزيادة في المشاريع قيد التنفيذ
)723,580()7,739,600(13شراء موجودات غير ملموسة

)1,441,326,451(1,400,355,572صافي األموال الناتجة عن / )المستعملة في( النشاطات االستثمارية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

)3,075,088(-              مصاريف زيادة رأس المال
)3,075,088(-              صافي األموال المستعملة في النشاطات التمويلية

)25,000,000(-تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما يوازي النقد )الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي(
68,221,13450,652,053تأثير تغير أسعار الصرف على األنشطة التشغيلية

37,444,227-تأثير تغير أسعار الصرف على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
12,728,442,9073,834,106,692صافي الزيادة في النقد وما يوازي النقد

3519,332,180,05715,498,073,365النقد وما يوازي النقد في بداية السنة
3532,060,622,96419,332,180,057النقد وما يوازي النقد في نهاية السنة

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
3,898,893,3042,763,254,962فوائد مقبوضة 
)2,277,367,130()2,416,835,201(فوائد مدفوعة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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 بنك الشرق
 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019

معلومات عامة. 1

بنك الشرق )المصرف( هو شركة مساهمة عامة سورية مملوكة بنسبة %49 من قبل البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. تم تأسيس المصرف في
10 نيسان 2008 بموجب القرار رقم 26/م.و. وبموجب قانون المصارف رقم 28 لعام 2001 سجل المصرف في السجل التجاري تحت الرقم 

15616 بتاريخ 22 كانون األول 2008، وفي سجل المصارف تحت الرقم 19 بوصفه مصرفًا خاصًا.
وقد تأسس المصرف برأس مال مقداره 2,500,000,000 ليرة سورية موزع على 2,500,000 سهم بقيمة اسمية 1,000 ليرة سورية للسهم 
الواحد. بتاريخ 4 أيلول 2012 وافقت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية على تعديل القيمة االسمية لسهم بنك الشرق لتصبح مائة ليرة 
سورية للسهم الواحد وبتاريخ 30 نيسان 2018، عقدت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للمصرف وقررت 
زيادة رأس مال المصرف بمبلغ إجمالي وقدره 250,000,000 ليرة سورية موزع على 2,500,000 سهم وبذلك يكون العدد اإلجمالي ألسهم 

المصرف 27,500,000 سهم بقيمة اسمية 100 ليرة سورية للسهم الواحد. 
اتخذ المصرف مركزًا رئيسًا له في دمشق-سورية.

يقوم المصرف بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مقر إدارته الرئيسي الكائن في دمشق- الشعالن تنظيم عرنوس صالحية جادة 
وحلب،  والغساني(  الحريقة،  المالكي،  )الشعالن،  دمشق  في  السورية  العربية  الجمهورية  داخل  المنتشرة  الثمانية  وفروعه   10/2335 عقار 
وحمص، والالذقية، وطرطوس، إضافة إلى مكتبه الكائن في مرفأ الالذقية. مع اإلشارة إلى أنه وفي ظل الظروف الراهنة، تم إيقاف العمل في 

فرع حمص بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي رقم )16/3153( تاريخ 30 آب 2012.
تم إدراج أسهم المصرف في سوق األوراق المالية بتاريخ 19 كانون األول 2010 وقد بلغ سعر اإلغالق للسهم في السوق 867.5 ليرة سورية 

بتاريخ 31 كانون األول 2019.
وافق مجلس اإلدارة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019 في اجتماع الجلسة األولى للعام 2020 المنعقدة بتاريخ

13 آيار 2020 وفوض رئيس مجلس اإلدارة بالموافقة والتوقيع على البيانات المالية للمصرف والذي وافق على البيانات المالية بتاريخ 13 
آيار 2020 وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  . 2

قام المصرف بإعداد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2018 وفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة في سوريا بسبب 
تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( لغاية 1 كانون الثاني 2019، وذلك وفقًا لقرار مجلس المحاسبة والتدقيق في سورية في 

جلسته رقم )1( لعام 2018 والتعميم رقم 13 الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية بتاريخ 25 شباط 2018.

تم إعداد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2019 وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة 
عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية، كما تم إعداد هذه البيانات المالية بموجب التكلفة التاريخية المعدل بإعادة تقييم الموجودات 
المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعد تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. قام المصرف 
في عام 2019، بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1”تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة”، والتي تفرض على 

المنشأة أن تحّضر وتعرض بيان مركز مالي افتتاحي معّد وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية في تاريخ التحول إلى هذه المعايير.

كان للمعايير الدولية للتقارير المالية المذكورة أدناه، تأثير هام على البيانات المالية للمصرف:

2.1 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 “األدوات المالية”

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 متطلبات جديدة بخصوص:
تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية، و  أ. 

 ب.  تدني قيمة الموجودات المالية، و
 ج.   سياسة التحوط العامة.
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أ- تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية

بتاريخ 1 كانون الثاني 2019، طبق المصرف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والذي قام بتقييم أسس تصنيف وقياس الموجودات 
والمطلوبات المالية القائمة بتاريخ 1 كانون الثاني 2018.

جميع الموجودات المالية ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، يتم قياسها بشكل الحق إما بالقيمة المطفأة أو القيمة العادلة، 
بناًء على نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات المالية:

النقدية •  التدفقات  التي يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل  الدين  المطفأة أدوات  بالقيمة  تقاس 
التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعَد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على 

المبلغ األصلي القائم.
تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )FVTOCI(، أدوات الدين التي يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق • 

هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، 
تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 •.)FVTPL( يتم قياس كافة أدوات الدين وحقوق الملكية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يمكن للمصرف أن يقوم باختيارات ال رجوع عنها، عند اإلثبات / االعتراف األولي لألصل المالي.• 
يمكن للمصرف أن يختار، بشكل الرجوع عنه أن يعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمارات • 

في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة، أو ال تمثل أدوات حقوق ملكية معترف بها من قبل الشاري في عملية اندماج أعمال.
يمكن للمصرف أن يختار، بشكل ال رجوع عنه، أن يصنف ضمن األدوات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أدوات • 

دين ينطبق عليها شروط القياس بالقيمة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان هذا الخيار يزيل أو يقلص 
بشكل جوهري عدم التماثل المحاسبي.

عندما يتم إلغاء إثبات أدوات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المجمعة، • 
المعترف بها سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر، من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر على أنه تعديل إعادة تصنيف. أما في حال تم 
إلغاء تثبيت أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم تحويل األرباح أو الخسائر المجمعة المعترف 

بها سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر، إلى األرباح المدورة.
يقوم المصرف بتخصيص مؤونة مقابل الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لألدوات الدين المقاسة بالقيمة المطفأة أو القيمة العادلة من • 

خالل الدخل الشامل اآلخر )راجع الفقرة ب أدناه(
إن األثر على تصنيف الموجودات المالية وقيمتها الدفترية، موضح في الفقرة “د” أدناه.• 

ب- تدني قيمة الموجودات المالية:

يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 نموذج “الخسارة المتكبدة” ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 39 بنموذج “الخسارة االئتمانية 
المتوقعة”. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في هذه الخسائر االئتمانية المتوقعة 
في نهاية كل فترة مالية من أجل إظهار أثر التغيرات في األخطار االئتمانية من تاريخ االعتراف األساسي للموجودات المالية، أي أنه لم 

يعد من الضروري انتظار حدث من أجل االعتراف بالخسائر االئتمانية.

ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على جميع الموجودات المالية التي يتم قياسها بالكلفة المطفأة )تشمل أدوات الدين المقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(. كما ينطبق هذا النموذج على بعض التزامات الدين وعقود الضمان المالي.

يعتمد المصرف لقياس تدني قيمة الموجودات المالية على تصنيفها ضمن إحدى المراحل الثالث كما يلي:

المرحلة األولى: خسارة ائتمانية متوقعة لمدة 12 شهرًا. تتضمن األدوات المالية التي لم تشهد زيادة جوهرية بالمخاطر االئتمانية من تاريخ 
االعتراف األولي. بالنسبة لهذه الموجودات المالية، يتم احتساب الفوائد بناًء على القيمة الدفترية قبل خسائر التدني.

المرحلة الثانية: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى الحياة. تتضمن األدوات المالية التي شهدت زيادة جوهرية بالمخاطر االئتمانية من تاريخ 
االعتراف األولي، لكن دون وجود دالئل موضوعية على تدني القيمة. يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة أن تنتج 
عن جميع األحداث المحتملة الوقوع على مدى حياة األصل المالي. يتم احتساب الفوائد على القيمة الدفترية قبل خسائر  

التدني.
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المرحلة الثالثة: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى الحياة. تتضمن األدوات المالية ذات داللة موضوعية على تدني قيمتها بنهاية السنة 
المالية. يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى حياة األصل المالي.

إن أثر تطبيق نموذج تدني القيمة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، على قيم الموجودات المالية وحقوق الملكية، مفصل في 
الفقرة “د” أدناه.

ج- سياسة التحوط

يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، قواعد محاسبية جديدة للتحوط والتي توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة المخاطر. ال 
يغطي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 سياسة التحوط الكلي، حيث أن الـ IASB بصدد العمل على مشروع مستقل بهذا الخصوص.

يمنح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الشركات الحق بتأجيل تطبيق متطلبات سياسة التحوط حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم “9” واالستمرار بالعمل بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 39. قرر المصرف العمل بالمتطلبات الجديدة للتحوط حسب المعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم 9.
لم يكن لتطبيق هذه المتطلبات الجديدة أي أثر على البيانات المالية للمصرف. 

د- االنتقال

تم تطبيق التغيرات بالسياسات المحاسبية الناتجة عن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بأثر رجعي، باستثناء المذكورة أدناه:
تم قيد الفروقات في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي رقم 9 في الرصيد االفتتاحي لألرباح • 

المدورة كما في 1 كانون الثاني 2018.
اعتمد المصرف على وقائع معروفة بتاريخ التطبيق األساسي، للقيام بالتقديرات التالية:• 

 - تحديد نموذج األعمال الذي يحتفظ باألصل المالي.

 - تصنيف بعض االستثمارات بأدوات حقوق ملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
.)FVTOCI( الدخل الشامل اآلخر

 - بتاريخ التطبيق األولي، وفي حال كان ألداة الدين خطر ائتماني متدني، اعتبر المصرف أن المخاطر االئتمانية لألصل المالي، لم 
تزداد بشكل كبير من تاريخ االعتراف األولي لألصل المالي.
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التصنيف حسب 
معيار المحاسبة الدولي رقم 39
كما في 1 كانون الثاني 2018

القياسالقياس
التصنيف حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

كما في 1 كانون الثاني 2018

القيمةالتصنيفالمجموعالخسائر اإلئتمانية المتوقعةإعادة تصنيفالقيمةالتصنيف

ل.س.ل.سل.س.ل.س.

الموجودات

14,589,025,818التكلفة المطفأة)197,388()197,388(-14,589,223,206التكلفة المطفأةنقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

4,049,704,310التكلفة المطفأة)856,744()856,744(-4,050,561,054التكلفة المطفأةأرصدة لدى مصارف
7,550,534,670التكلفة المطفأة)70,170,682()70,170,682(-7,620,705,352التكلفة المطفأةإيداعات لدى مصارف

11,229,419,593التكلفة المطفأة260,744,227260,744,227-10,968,675,366التكلفة المطفأةصافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

1,362,055,118التكلفة المطفأة)16,460,346()16,460,346(-1,378,515,464التكلفة المطفأةوديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

المطلوبات
8,493,609التكلفة المطفأة3,556,4013,556,401-4,937,208التكلفة المطفأةمخصصات متنوعة

حقوق الملكية

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات 
)8,722,847(القيمة العادلة54,293,32354,293,323-)63,016,170(القيمة العادلةالمالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

أثر التغيرات بالتصنيف والقياس

للموجودات  الدفترية  القيم  أثر على  المالية رقم 9  للتقارير  الدولي  المعيار  لتطبيق  لم يكن  أدناه،  المذكورة  المالية  البيانات  بنود  باستثناء 
والمطلوبات المالية كما في 1 كانون الثاني 2018.

أثر التغيرات بالتصنيف والقياس
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التصنيف حسب 
معيار المحاسبة الدولي رقم 39
كما في 1 كانون الثاني 2018

القياسالقياس
التصنيف حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

كما في 1 كانون الثاني 2018

القيمةالتصنيفالمجموعالخسائر اإلئتمانية المتوقعةإعادة تصنيفالقيمةالتصنيف

ل.س.ل.سل.س.ل.س.

الموجودات

14,589,025,818التكلفة المطفأة)197,388()197,388(-14,589,223,206التكلفة المطفأةنقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

4,049,704,310التكلفة المطفأة)856,744()856,744(-4,050,561,054التكلفة المطفأةأرصدة لدى مصارف
7,550,534,670التكلفة المطفأة)70,170,682()70,170,682(-7,620,705,352التكلفة المطفأةإيداعات لدى مصارف

11,229,419,593التكلفة المطفأة260,744,227260,744,227-10,968,675,366التكلفة المطفأةصافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

1,362,055,118التكلفة المطفأة)16,460,346()16,460,346(-1,378,515,464التكلفة المطفأةوديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

المطلوبات
8,493,609التكلفة المطفأة3,556,4013,556,401-4,937,208التكلفة المطفأةمخصصات متنوعة

حقوق الملكية

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات 
)8,722,847(القيمة العادلة54,293,32354,293,323-)63,016,170(القيمة العادلةالمالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

أثر التغيرات بالتصنيف والقياس

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي



134

كما في 1 كانون الثاني 2018
بعد التعديلالتعديالتقبل التعديل
ل.س. ل.س. ل.س. 

179,450,500141,028,243320,478,743أرباح مدورة محققة
306,261,93511,520,934317,782,869االحتياطي القانوني
306,261,93511,520,934317,782,869االحتياطي الخاص

-)48,860,768(48,860,768احتياطي عام مخاطر التمويل

وقد كان أثر هذه التعديالت على األرباح المدورة واالحتياطيات هو كالتالي: 

إن األثر على مخصص التدني في القيمة المحتسب وفق متطلبات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
9، مقارنة مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 39 كما في 1 كانون الثاني 2018 هو 227,105,244 ليرة سورية موزعة كما يلي:

إن األثر المتوقع لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ هو كما مبين أدناه:

أثر على مخصص التدني
ل.س. 

197,388نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي
856,744أرصدة لدى مصارف

70,170,682إيداعات لدى مصارف
81,570,360صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة

16,460,346وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
3,556,401مخصصات متنوعة

54,293,323التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر
227,105,244

أثر على األرباح
ل.س. 

227,105,244إجمالي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
)309,856,889(المبالغ المحولة من مخصصات خسائر التدني المحتسبة على الخسارة الجماعية

)32,457,698(المبالغ المحولة من فائض المخصصات السابقة
)115,209,343(المحول إلى األرباح المحققة المدورة
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إن األثر على البيانات المالية المنشورة كما في 31 كانون األول 2018 هو كالتالي:

بيان الدخل

علمًا بأن أثر هذا التطبيق على األرباح المدورة واالحتياطيات كما في 31 كانون األول 2018 هو كالتالي:

كما في 31 كانون األول 2018
بعد التعديلالتعديالتقبل التعديل
ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات
23,366,807,508)16,667,359(23,383,474,867نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

2,210,858,781)514,596(2,211,373,377أرصدة لدى المصارف
8,245,900,882)50,904,194(8,296,805,076إيداعات لدى المصارف

23,273,382,54751,009,29523,324,391,842صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
1,387,055,118)16,460,346(1,403,515,464وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

المطلوبات
7,435,5637,263,11714,698,680مخصصات متنوعة

حقوق الملكية
التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية 

)140,425,709(34,923,142)175,348,851(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

301,028,694)190,932,799(491,961,493أرباح مدورة محققة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018
بعد التعديلالتعديالتقبل التعديل
ل.س. ل.س. ل.س. 

)216,317,214()190,932,799()70,384,415(مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

كما في 31 كانون 
األول 2018

كما في 31 كانون 
األول 2018

كما في 31 كانون 
األول 2018

)معدلة(التعديالت)معدلة – أثر 2017)التعديالتقبل التعديل
ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

301,028,694)190,932,799(350,933,250141,028,243491,961,493أرباح مدورة محققة
394,392,635-382,871,70111,520,934394,392,635االحتياطي القانوني
323,843,135-312,322,20111,520,934323,843,135االحتياطي الخاص
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2.2 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 “اإليراد من العقود مع العمالء”

قام المصرف في السنة الحالية بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 “اإليراد من العقود مع العمالء” )المعدل في نيسان 2016( والساري المفعول 
للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018. أدخل المعيار الدولي رقم 15، نموذجًا من خمس خطوات لالعتراف باإليراد.

قدر المصرف أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، لم يكن له أي أثر على البيانات المالية للمصرف.

2.3 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 “عقود اإليجار”
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 نموذجًا شاماًل لتحديد عقود اإليجار والمعالجة المحاسبية لهذه العقود في البيانات المالية للمؤجر والمستأجر. حل 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 مكان معيار المحاسبة الدولي رقم 17 والتفسيرات المتعلقة به، وأصبح ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو 

بعد 1 كانون الثاني 2019.

ينوي المصرف بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 بأثر رجعي، وبالتالي لم يقوم بتعديل بيانات المقارنة للفترة قبل تاريخ التطبيق.

لم يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، تغييرات جوهرية على المعالجة المحاسبية في قيود المؤجر مقارنة بالمعيار الدولي للمحاسبة رقم 17.

أثر التعريف الجديد لعقود اإليجار:
استفاد المصرف من اإلعفاءات المتاحة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، بأن ال تقوم بإعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل عقد إيجار أو ال. وبالتالي، 
فإن تعريف عقود اإليجار كما ورد في معيار المحاسبة الدولي رقم 17 والتفسير رقم IFRIC4( 4( سيستمر العمل به لعقود اإليجار المعقودة أو المعَدلة قبل 

1 كانون الثاني 2019. 

إن التغيرات في تعريف عقود اإليجار، ترتبط بشكل رئيسي بمبدأ السيطرة. يميز المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 بين عقود اإليجار وعقود الخدمات وفق 
ما إذا كان استخدام األصل المحدد خاضع لسيطرة المستأجر. تكون السيطرة بيد المستأجر إذا كان للمستأجر:

الحق بالحصول على جميع المنافع االقتصادية الناشئة عن استخدام األصل المحدد.• 
الحق باالستخدام المباشر لألصل المحدد.• 

قام المصرف بتطبيق تعريف عقود اإليجار حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، على جميع عقود اإليجار التي ستنشأ أو تعدل ابتداًء من 1 كانون 
الثاني 2019 )سواء كان المصرف مستأجرًا أو مؤجرًا(: لتطبيق المعيار الدولي رقم 16، قام المصرف بدراسة مفصلة. أظهرت هذه الدراسة، أن التعريف الجديد 

لعقود اإليجار لن يغير بشكل جذري نطاق العقود التي ينطبق عليها تعريف عقود اإليجار.

أثر السياسات المحاسبية للمستأجر:
اإليجارات التشغيلية

غّير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار المصنفة سابقًا كتشغيلية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17، والتي كانت 
تظهر كبنود خارج الميزانية.

بتاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية، وباستثناء ما ذكر في الفقرات الالحقة، قام المصرف:
باالعتراف بحق االستخدام ألصول ومستحقات مالية مقابلة في البيانات المالية، تعادل القيمة الحالية للدفعات المستقبلية المترتبة على العقد. • 
استهالك حق استخدام األصول والفوائد على االلتزامات المالية في بيان الدخل.• 
فصل المبالغ المدفوعة بين القيمة األساسية )تصنف ضمن النشاطات التمويلية( والفوائد )تصنف ضمن النشاطات التشغلية( وذلك في بيان التدفقات النقدية.• 
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تم االعتراف بالحوافز )مثاًل فترة إيجار مجانية( كجزء من قيمة حق استخدام األصل وااللتزامات المالية المترتبة، بينما كان معيار المحاسبة 
الدولي رقم 17 ينص على االعتراف بها بطريقة القسط الثابت وتخفيضها من مصاريف اإليجار.

تم مراجعة قيم حق استخدام األصول للتأكد من عدم وجود انخفاض في القيمة وذلك وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 36، وبالتالي 
تم إلغاء المتطلبات السابقة والتي كانت تقضي بحجز مؤونة مقابل عقود اإليجار المتعثرة.

أما بالنسبة لعقود اإليجار القصيرة األجل )12 شهر أو أقل(، وعقود إيجار األصول ذات القيمة المتدنية )مثال الكمبيوترات الشخصية وأثاث 
المكتب(، قام المصرف باالعتراف بمصروف إيجار بإتباع طريقة القسط الثابت، حسب ما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16. 

إن الحركة على حقوق استخدام األصول المستأجرة والتزامات عقود التأجير خالل السنة كانت كما يلي:

المعايير المحاسبية   . 3

أ-المعايير المالية المتبعة:
تم إعداد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2019 وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة 
عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية، كما تم إعداد هذه البيانات المالية بموجب التكلفة التاريخية المعدل بإعادة تقييم الموجودات 

المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعد تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

ب-إعداد البيانات المالية:
يتم اعداد البيانات على أساس مبدأ الكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة:

الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة.• 
األدوات المالية المحددة على اساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.• 
االستثمارات في حقوق الملكية.• 
األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.• 
األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.• 

تظهر البيانات المالية بالليرة السورية، عملـة إعداد البيانـات الماليـة، وهي عملة االقتصاد.

التزامات عقود التأجيرحقوق استخدام األصول المستأجرة
ل.س. ل.س. 

--رصيد 1 كانون الثاني 2019
266,483,071239,646,707أثر التطبيق األولي للمعيار رقم 16

)25,500,000(-إطفاء رصيد مصاريف إيجار مدفوعة مقدمًا كما في أول السنة
-)34,086,104(مصروف االستهالك

9,965,669-                مصروف الفوائد
232,396,967224,112,376رصيد 31 كانون األول 2019
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ج- العمالت األجنبية:
تحّول كافة العمليات، بما في ذلك اإليرادات واألعباء بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية بسعر صرف يوم اإلدخال في القيود، ثم يتم 
تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات والحسابات خارج الميزانية بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية وفقًا ألسعار الصرف المحددة من قبل 
المصرف المركزي، 436 ليرة سورية للدوالر األمريكي و488.63 ليرة سورية لليورو كما في 31 كانون األول 2019 )مقابل 436 ليرة 

سورية للدوالر األمريكي و498.24 ليرة سورية لليورو كما في 31 كانون األول 2018(. يتم قيد فروقات القطع في بيان الدخل.

إن التدفق النقدي بالعمالت األجنبية الناتج أو المستعمل في مختلف النشاطات كما هو ظاهر في بيان التدفقات النقدية، جرى تحويله إلى 
الليرة السورية على أساس سعر الصرف في 31 كانون األول 2019 وذلك باسـتثناء رصيد النقد وما يوازي النقد في بداية السنة الذي جرى 

تحويله على أساس سعر الصرف بنهاية السنة السابقة.

يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.

يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغير في القيمة العادلة.

د- الموجودات والمطلوبات المالية:
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة • 

يتطلب من إدارة المصرف استخدام اجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها وتقدير مخاطر الزيادة الهامة 
في مخاطرة االئتمان للموجودات المالية بعد االعتراف األولي بها ومعلومات القياس المستقبلية لخسائر االئتمان المتوقعة. إن أهم السياسات 

والتقديرات المستخدمة من قبل إدارة المصرف مفصلة ضمن اإليضاح رقم )38(.

تقييم نموذج األعمال • 
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم واختبار نموذج 
األعمال. يحدد المصرف نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين. 
ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات صلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر 
على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. يراقب المصرف الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها ما إذا كانت األسباب متفقة مع 
الهدف من األعمال المحتفظ بها. وتعتبر المراقبة جزءًا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم بموجبه 
االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مناسبًا، وإذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي يتم إدخال 

تغييرًا مستقبليًا لتصنيف تلك الموجودات.

زيادة هامة في مخاطر االئتمان • 
يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتمانية لمدة 12 شهرًا لموجودات المرحلة األولى، أو الخسارة االئتمانية 
على مدى العمر الزمني للموجودات من المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية في حال زيادة مخاطر االئتمان 
المالية رقم 9 ما الذي يشكل زيادة جوهرية في مخاطر  التقارير  بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي إلعداد 
االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل جوهري، يأخذ المصرف في االعتبار المعلومات 
التقديرات والمستخدمة من قبل إدارة المصرف المتعلقة بالتغيير المهم والجوهري في  الكمية والنوعية المستقبلية المعقولة والمدعومة. إن 
مخاطر االئتمان والتي تؤدي إلى تغيير التصنيف ضمن المراحل الثالث األولى والثانية والثالثة موضحة بشكل مفصل ضمن اإليضاح 

رقم )38(.

إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة • 
عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة )مثل 
نوع األداة، درجة مخاطر االئتمان، الموقع، نوع الضمانات، تاريخ االعتراف األولي، الفترة المتبقية لتاريخ االستحقاق، الصناعة، الموقع 
الجغرافي للمقترض(. يراقب المصرف مدى مالئمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت التزال مماثلة. إن هذا األمر 
مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان، تكون هناك إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء 
محافظ جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك المجموعة من الموجودات.
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إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ• 
يعد إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ أكثر شيوعًا عند حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان )أو عندما تنعكس تلك الزيادة 
الجوهرية( وبالتالي تنتقل األصول من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة )12( شهرًا إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة، 
أو العكس، ولكنها قد تحدث أيضًا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس من الخسائر االئتمانية المتوقعة نظرًا الختالف 

مخاطر االئتمان من المحافظ.

النماذج واالفتراضات المستخدمة• 
يستخدم المصرف نماذج وافتراضات متنوعة في قياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك في تقييم خسارة االئتمان المتوقعة والموضحة 
في اإليضاح رقم )38(. يتم تطبيق الحكم عند تحديد أفضل النماذج المالئمة لكل نوع من الموجودات وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة 

في تلك النماذج، والتي تتضمن افتراضات تتعلق بالدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان.

أ. تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
يصنف المصرف األدوات المالية أو مكونات الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إما كأصل مالي أو التزام مالي أو كأداة ملكية وفقًا 

لجوهر اتفاقيات التعاهد وتعريف األداة. يخضع إعادة تصنيف األداة المالية في القوائم المالية لجوهرها وليس لشكلها القانوني.

ويحدد المصرف التصنيف عن االعتراف المبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التحديد، إن أمكن وكان مناسبًا، في تاريخ كل قائمة مركز 
مالي.

وعند قياس الموجودات والمطلوبات المالية، يعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات المصرف بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقارير 
المالية. ويستعين المصرف عند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات بيانات السوق المتاحة القابلة للمالحظة.

ب. تقييم القيمة العادلة:
تعتبر القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لنقل االلتزام في معاملة منظمة في السوق األصلي )أو 
السوق األكثر ربحًا( في تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق الحالية )أي سعر البيع( بغض النظر عّما إذا كان ذلك السعر ملحوظًا بشكل 
مباشر أو مقدرًا باستخدام أسلوب تقييم آخر. عند قياس القيمة العادلة، يأخذ المصرف بعين االعتبار، خصائص األصل أو االلتزام في حال 

رغب المشاركون في السوق أخذ تلك الخصائص بعين اإلعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.

باإلضافة إلى ذلك، ولغايات إعداد التقارير المالية، تم تحديد تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم المستخدمة لقياس 
القيمة العادلة ضمن ثالثة مستويات:

 - المستوى األول: إن مدخالت المستوى األول عبارة عن أسعار معلنة )غير معّدلة( في السوق النشط لألصول أو االلتزامات المطابقة 
التي تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.

 - المستوى الثاني: تتمثل مدخالت المستوى الثاني بكافة المدخالت التي ال تعتبر أسعارًا معلنًا عنها والتي يتم تضمينها في المستوى 
األول. هذا وتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

 - المستوى الثالث: تعتبر مدخالت المستوى الثالث مدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام.

تدني قيمة الموجودات المالية:• 
في تاريخ كل بيان وضع مالي، يتم تقييم الموجودات المالية، ما عدا تلك التي هي على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 
لناحية وجود مؤشرات تدني في قيمتها. يكون هنالك تدني في قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل حّسي، نتيجة حصول حدث أو أكثر 

بعد إجراء القيد األولي للموجودات، إن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لالستثمار قد تأثرت.

إن خسائر تدني قيمة موجودات مسجلة على أساس الكلفة المطفأة تحدد بما يساوي الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المحسومة على أساس نسبة الفائدة الفعلية األصلية. تقيد الخسائر في األرباح أو الخسائر وتخفض 
القيمة الدفترية للموجودات لتساوي قيمتها االستردادية المقدرة. حصل انخفاض في خسارة تدني القيمة، في فترة الحقة، يتم عكس خسارة 
تدني القيمة المقيدة سابقًا من خالل األرباح أو الخسائر ضمن حدود أن القيمة الدفترية لالستثمار بتاريخ عكس خسارة تدني القيمة ال تزيد 

عما كان يمكن أن تبلغه الكلفة المطفأة فيما لو لم يتم قيد خسارة تدني القيمة.

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي



140

بالنسبة لالستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن الخسائر المتراكمة المسجلة سابقًا ضمن حقوق الملكية 
يتم قيدها في األرباح أو الخسائر عندما تكون خسائر تدني القيمة مثبتة بحصول تدني مستمر لمدة طويلة في القيمة العادلة لالستثمارات في 
أوراق مالية. إن أي زيادة في القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل مساهمات، 
الحقة لحصول خسارة تدني في القيمة، ال تقيد في األرباح أو الخسائر. وإن أي زيادة في القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل ديون، الحقة لحصول خسارة تدني في القيمة، تقيد في بيان حقوق الملكية إال في حال وجود 
دليل موضوعي على إلغاء إثبات خسارة التدني في القيمة، حيث يتم عندها تحويل األرباح أو الخسائر المثبتة ضمن حقوق الملكية إلى بيان 

الدخل والدخل الشامل اآلخر.

ه- الموجودات الثابتة:
جرى إظهار الموجودات الثابتة، على أساس سعر التكلفة التاريخية بالليرات السورية بعد تنـزيل االستهالكات المتراكمة ومؤونة التدني في 

القيمة إن وجدت.
الثابت على مدى األعمار  القسط  نفقات رأسمالية، بطريقة  المسبقة على  باستثناء األرض والدفعات  الثابتة،  الموجودات  يجري استهالك 

اإلنتاجية باعتماد المعدالت السنوية التالية:

يمثل الربح أو الخسارة من التفرغ عن أصل من الموجودات الثابتة الفرق بين عائدات التفرغ والقيمة الدفترية لألصل. يتم قيد الربح والخسارة 
في بيان الدخل. 

في نهاية كل عام يتم مراجعة طريقة احتساب اإلستهالك وطول مدة الخدمة المقدرة ويتم تسجيل أي تغير في التقديرات بأثر مستقبلي.

و- الموجودات الثابتة غير المادية:
تظهر الموجودات الثابتة غير المادية على أساس سعر التكلفة التاريخية بالليرات السورية بعد تنـزيل اإلطفاء المتراكم ومؤونة التدني في 

القيمة إن وجدت.
بالنسبة للموجودات الثابتة غير المادية التي عمرها الزمني غير محدد، يتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم تسجيل 

أي تدٍن في قيمتها في بيان الدخل.
يجري إطفاء الموجودات الثابتة غير المادية على مدى األعمار االنتاجية كما يلي:

5 سنوات )%20( برامج المعلوماتية    

ز-الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة:
تقوم اإلدارة بمراجعة الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغايات تقدير أي تدني في قيمتها ويتم قيد خسارة التدني في 

قائمة الدخل للسنة.

% الموجودات الثابتة

2 أراضي ومباني

10 تحسينات على المباني 

15 معدات وأثاث ووسائل النقل

10 أجهزة الحاسب اآللي          
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ح- االنخفاض في قيمة الموجودات الثابتة المادية وغير المادية:
في تاريخ كل بيان وضع مالي، يقوم المصرف بمراجعة القيم الدفترية ألصوله المادية وغير المادية لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر 
بأن تلك األصول قد أصابها خسارة تدني في قيمتها. إن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة اإلستردادية لألصل لتحديد مدى خسارة تدني 

القيمة )إن وجدت(.

القيمة اإلستردادية هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة اإلستعمالية. عند تحديد القيمة اإلستعمالية، يتم حسم 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد 

والمخاطر المالزمة لألصل الذي لم يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

إذا كان تقدير القيمـة اإلستردادية لألصل أقـل من قيمته الدفترية، يتم إنقاص القيمة الدفترية لألصل لتوازي القيمة اإلستردادية. تقيد خسارة 
تدنـي القيمة حااًل في األرباح أو الخسائر، إال إذا كان األصل المختص مسجل دفتريًا بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة تعامل خسارة 

تدني القيمة كتخفيض لوفر إعادة التقييم.

في حال أن خسارة تدني القيمة انعكست الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى أن تصل إلى التقدير المعّدل لقيمتها اإلستردادية، لكن 
بحيث أن القيمة الدفترية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفترية التي كان يمكن أن تحدد فيما لو لم يتم قيد خسارة تدني قيمة لألصل في سنوات 
سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدني القيمة حااًل في األرباح أو الخسائر، إال إذا كان األصل المختص مسجل دفتريًا بقيمة إعادة التقييم، وفي 

هذه الحالة يعامل عكس خسارة تدني القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم.

ط- المؤونات:
يتم تكوين المؤونة عندما يكون هنالك التزام حالي على المصرف )قانوني أو استنتاجي( ناتج عن حدث حصل في الماضي، ومن المحتمل 
تسديد االلتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. تمثل المؤونة المكونة أفضل تقدير للمبلغ المتوجب لتسديد االلتزام المالي بتاريخ 
بيان الوضع المالي، مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وعدم اليقين المحيطين بهذا االلتزام. عندما تحدد المؤونة باالستناد إلى التدفقات 

النقدية المرتقبة لتسديد االلتزام، فإن قيمتها الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

ي- اشتراكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض نهاية الخدمة:
إلى  التأمينات عن موظفيه  منتظم  بشكل  السورية ويسدد  العربية  الجمهورية  في  االجتماعية  التأمينات  المصرف مسجل في مؤسسة  إن 
هذا  على  الموظفون  يحصل  وبالتالي سوف  الخدمة  نهاية  تعويض  موظفيه حول  مع  المصرف  اتفاق  المساهمات  هذه  تمثل  المؤسسة. 

التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماعية. ليس على المصرف أية التزامات أخرى تجاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة.

ك- االعتراف باإليراد وتحقق المصروف:
يتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الفوائد على أساس االستحقاق الزمني باإلستناد إلى األصل ونسبة الفائدة المطبقة باستثناء الفوائد على 
القروض والتسليفات الظاهرة على األساس النقدي بحيث يتم قيد إيرادات الفوائد عند تحققها الفعلي. يتم االعتراف باإليرادات الناتجة عن 
الخدمات المصرفية عند تحققها بموجب العقود. تتحقق أنصبة األرباح من االستثمارات عندما يصبح للمصرف الحق باستالم المبالغ العائدة 

لها.

ل- القروض والتسليفات:
القروض والتسليفات هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق مالي ناشط. تظهر القروض 
والتسليفات على أساس الكلفة المعّدلة بعد تنـزيل الفائدة غير المحققة وبعد مؤونة الخسائر االئتمانية المتوقعة حيث ينطبق. تسجل الديون 

الرديئة والمشكوك بتحصيلها على األساس النقدي وذلك لوجود شكوك واحتمال بعدم تحصيل قيمتها األصلية و/أو فائدتها. 
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م- كفاالت مالية:
إن عقود الكفاالت المالية هي عقود توجب على المصرف إجراء دفعات محددة لتعويض الحامل عن خسارة ترتبت ألن مدينًا معّينًا عجز 
عن إجراء دفعة مستحقة بموجب شروط أداة دين. يمكن لهذه العقود أن تأخذ عدة أشكال قانونية للمقاضاة )كفاالت، كتب اعتماد، عقود 

ضمان ائتماني(.

ُتقّيد مطلوبات الكفاالت المالية أوليًا على أساس قيمتها العادلة، والحقًا ُتحمل في الدفاتر على أساس القيمة األعلى ما بين هذه القيمة المعّدلة 
والقيمة الحالية للدفعة المتوقعة )عندما يصبح من المحتمل إجراء دفعة من جراء الكفالة(. ُتدرج الكفاالت المالية ضمن حسابات التسوية 

)في الموجودات( وفي المطلوبات.

ن- التوزيعات النقدية لألسهم: 
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام ويتم تنـزيلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل مساهمي المصرف. 

كما يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح الموافق عليها بعد تاريخ بيان الوضع المالي. 

س- المشتقات المالية ومحاسبة التحوط:
يقوم المصرف باستخدام المشتقات المالية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، العمالت األجنبية، والمخاطر االئتمانية متضمنةً  تلك الناشئة عن 

العمليات المتوقعة المستقبلية

في بداية إنشاء عالقة التحوط يقوم المصرف بتوثيق العالقة بين البند المتحوط له وأداة التحوط، وتتضمن عملية التوثيق، طبيعة المخاطر 
المتحوط لها، وأهداف واستراتيجيات التحوط.

كذلك عند بداية التحوط يتم قياس عالقة التحوط للتأكد من أن أداة التحوط يتوقع لها أن تكون عالية الفعالية في تعويض مخاطر البند 
المتحوط له، ويتم قياس فعالية التحوط بشكل ربعي.

يتم اعتبار التحوط عالي الفعالية إذا كان التغير في القيمة العادلة أو بالتدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها خالل السنة التي 
حددت لها أداة التحوط من المتوقع أن يعمل على تعويض الخسارة في البند المتحوط له بالمدى ) %80 - %125(

في الحاالت التي يكون البند المتحوط له عبارة عن عملية مستقبلية متوقعة )Forecast Transaction( يقوم المصرف بقياس فيما إذا 
تحقق الحدث مستقبالً عالي االحتمالية.

ألغراض محاسبة التحوط تظهر المشتقات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تصنيف التحوط كما يلي:
 • :)Fair Value Hedge( التحوط للقيمة العادلة

هو التحوط لمخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المصرف. يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة ألداة التحوط في 
بيان الدخل ربحًا كان أم خسارة. 

أما التغير في القيمة العادلة للبند المتحوط له والذي يعزى إلى المخاطر المتحوط لها، تعدل به القيمة الدفترية للبند المتحوط له ويعترف 
بالتغير في بيان الدخل.

 • :)Cash Flow Hedge( التحوط للتدفقات النقدية
هو التحوط لمخاطر تغيرات التدفقات النقدية لموجودات ومطلوبات المصرف الحالية والمتوقعة )عملية مستقبلية متوقعة(.

عندما تتحقق شروط محاسبة التحوط على تحوط التدفقات النقدية فإنه يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلق بالجزء الفعال من أداة 
التحوط مباشرة ضمن حقوق الملكية ويتم تحويله لبيان الدخل في السنة التي يؤثر بها إجراء التحوط على بيان الدخل. أما الجزء غير 

الفعال فيتم تسجيله في بيان الدخل. 
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التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبية:• 
هو التحوط لمخاطر التغيرات في قيمة صافي االستثمار في وحدات أجنبية.

عندما تتحقق شروط محاسبة التحوط على تحوط التدفقات النقدية فإنه يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلق بالجزء الفعال من أداة 
التحوط مباشرة ضمن حقوق الملكية ويتم تحويله لبيان الدخل عند بيع االستثمار في وحدات أجنبية. أما الجزء غير الفعال فيتم تسجيله 

في بيان الدخل.

ع- تحقق اإليرادات واألعباء:
والتسليفات  القروض  باستثناء  المطبقة،  والنسبة  األصل  بالحسبان رصيد  األخذ  مع  االستحقاق،  أساس  على  الفوائد  وأعباء  إيرادات  تقيد 
المصنفة دون العادية ومشكوك بتحصيلها والرديئة التي يتم االعتراف بعائداتها فقط عند تحقق استردادها. تتضمن إيرادات وأعباء الفوائد 

إطفاء الحسومات والعالوات.

إن إيرادات وأعباء الرسوم والعموالت التي تشكل جزءًا أساسيًا من نسبة الفائدة الفعلية علـى موجودات مالية أو مطلوبات مالية )مثل العموالت 
والرسوم المكتسبة على القروض( يتم إدراجها ضمن إيرادات وأعباء الفوائد.

تقيد إيرادات الرسوم والعموالت األخرى عند تنفيذ الخدمات المعنية.
تتضمن إيرادات وأعباء الفوائد الظاهرة في بيان الدخل ما يلي:

فوائد على موجودات ومطلوبات مالية بالكلفة المطفأة.  - 
فوائد على استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  - 

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات مقبولة، بما فيها عدم فعالية التحوط، والبنود المتحّوط لها المتعلقة بها عندما تكون مخاطر نسبة   - 
الفائدة هي المخاطر المتحّوط لها.

يتم إظهار إيرادات الفوائد على الموجودات المالية المحددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وإيرادات الفوائد على 
محفظة المتاجرة بشكل منفصل ضمن بيان الدخل.

تتضمن صافي اإليرادات األخرى من الموجودات المالية المحددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر غير تلك المحتفظ 
بها للمتاجرة ما يلي:

إيرادات أنصبة األرباح.  - 
أرباح / خسائر محققة وغير محققة.  - 

فروقات الصرف.  - 

يتم االعتراف بإيراد أنصبة األرباح عند نشوء الحق باستالم الدفعة. يتم قيد أنصبة األرباح على األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر ضمن اإليرادات األخرى.

ف- حسابات ائتمانية:
تعقد جميع الحسابات االئتمانية على أسس غير تقديرية وتنتمي المخاطر والمكافآت ذات الصلة إلى أصحاب الحسابات. بناًء عليه، تنعكس 

هذه الحسابات خارج بيان الوضع المالي.
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ص- حصة السهم من األرباح:
يتم  العادية.  بالنسبة ألسهمه  المخفضة  السهم من األرباح  السهم من األرباح األساسية وحصة  المصرف معلومات حول حصة  يعرض 
احتساب حصة السهم من األرباح األساسية بتقسيم صافي الربح أو الخسارة للفترة العائد لحملة األسهم العادية للمصرف على المعدل الموزون 
لعدد األسهم العادية المتداولة خالل السنة. يتم احتساب حصة السهم من األرباح المخفضة عبر تعديل الربح أو الخسارة العائد لحملة األسهم 

العادية والمعدل الموزون لعدد األسهم العادية المتداولة بجميع تأثيرات التخفيضات المحتملة على األسهم العادية، حسبما ينطبق.

ق- ضريبة الدخل:
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة

يحتسب المصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام القانون 28 تاريخ 16 نيسان 2001، والذي حدد الضريبة بمعدل 25 % من صافي 
األرباح الخاضعة للضريبة، باإلضافة إلى المساهمة الوطنية إلعادة اإلعمار بمعدل 10% من قيمة الضريبة.

تختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة في بيان الدخل بسبب استبعاد المبالغ غير الخاضعة للضريبة وإضافة المبالغ 
غير الجائز تنـزيلها من الوعاء الضريبي.

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في 
البيانات المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها 

عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تدخل في احتساب الربح الضريبي مستقباًل. بينما 
يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقباًل عند احتساب الربح الضريبي.

ييتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ البيانات المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك 
الموجودات الضريبية جزئيًا أو كليًا.

يحتسب المصرف مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة على إيرادات المصرف المتحققة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية وفقًا 
لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 والقرار رقم 3/1238 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 29 نيسان 2019، والذي حدد الضريبة 
بمعدل 7.5% من إجمالي اإليرادات في الخارج باإلضافة إلى المساهمة الوطنية إلعادة اإلعمار بمعدل 10% من قيمة الضريبة ورسم 

اإلدارة المحلية بمعدل 10% من قيمة الضريبة ابتداًء من 1 كانون الثاني 2019.

ر- النقد وما يوازي النقد:
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر )استحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر فأقل(، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى 
بنوك مركزية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية، وتنـزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر 

)استحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر فأقل( واألرصدة المقيدة السحب.

ز- معلومات القطاعات:
قطاع العمل يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن 

تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

القطاع الجغرافي الذي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة 
بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. 
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4. أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات

في سياق تطبيق السياسات المحاسبية، على إدارة المصرف أن تستعمل تقديرات وافتراضات متعلقة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات 
غير المتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على عامل الخبرة وعلى عوامل أخرى تعتبر ذات صلة. 

وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات واالفتراضات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري. يتم إجراء القيود الناتجة عن تعديل التقديرات المحاسبية في السنة المالية التي يحصل فيها 
تعديل التقدير وذلك إذا كانت هذه المراجعة تؤثر حصريًا على هذه السنة، أو في سنة المراجعة وسنوات الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر 

على السنة الحالية والسنوات الالحقة. 

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف والتي لها التأثير األكثر أهمية على 

المبالغ المعترف بها في القوائم المالية:

تحديد العدد والوزن النسبي لسناريوهات النظرة المستقبلية لكل من أنواع المنتجات/ السوق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات الصلة • 
بكل سيناريو

عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، يستخدم المصرف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى افتراضات الحركة المستقبلية 
لمختلف المحركات االقتصادية وكيف تأثر هذه المحركات على بعضها البعض.

احتمالية التعثر• 
تشكل احتمالية التعثر مدخاًل رئيسيًا في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر تقديرًا الحتمالية التعثر عن السداد 

على مدى فترة زمنية معينة، والتي تشمل احتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.

الخسارة بافتراض التعثر• 
التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  إلى  السداد. وهي تستند  التعثر في  الناتجة عن  للخسارة  تقدير  التعثر  بافتراض  الخسائر  تعتبر 
المستحقة وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية في الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية 

المتكاملة.

قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم• 
عند تقدير القيمة العادلة للموجودات االمالية والمطلوبات المالية يستخدم المصرف بيانات السوق المتاحة القابلة للمالحظة. وفي حال 

عدم وجود مدخالت المستوى األول، يجري المصرف التقييمات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحيد القيمة العادلة لألدوات المالية.

تحديد القيم العادلة• 
إن تحديد القيمة العادلة لموجودات مالية ليس لها سعر سوق يمكن لحظه يتطلب استعمال تقنيات تقييم كما هو مذكور في اإليضاح 
2)د(. وبالنسبة لألدوات المالية المتداولة بشكل غير متكرر وأسعارها قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب 
درجات متفاوتة من األحكام تعتمد على السيولة، التركيز، عوامل سوق غير أكيدة، افتراضات تسعير، ومخاطر أخرى تؤثر على األداة 

المعنية.

تدني قيمة الموجودات وتكوين المؤونات الالزمة• 
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الجمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االستردادية لألصول. باعتقاد اإلدارة، ال 

توجد مؤشرات لتكوين مؤونات تدني إضافية.

مبدأ االستمرارية• 
قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة المصرف على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب متطلبات المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 1. اعتمدت اإلدارة بتقييمها على مجموعة من المؤشرات المالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة أنه وبالرغم من حالة عدم 
االستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقين المستقبلية، فإن المصرف يمتلك الموارد الكافية لالستمرار بالعمل 

في المدى المستقبلي المنظور. بناًء عليه فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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5. نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معَدلة(2018 )معَدلة(2019

ل.س. ل.س. 
1,964,859,3341,495,944,255 3,153,671,746 نقد في الخزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية:
11,659,825,019 17,645,951,552 22,596,180,329 حسابات جارية وتحت الطلب

 - 1,308,000,000 2,648,493,816 ودائع ألجل
1,433,453,932 2,464,663,981 3,066,994,530 احتياطي نقدي الزامي

 31,465,340,421 23,383,474,867 14,589,223,206
)197,388()16,667,359()68,260,386(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

31,397,080,035 23,366,807,508 14,589,025,818

صدر بتاريخ 2 أيار 2011 قرار رئيس مجلس الوزاراء رقم /5938/ الذي حدد بموجبه نسبة االحتياطي اإللزامي على الودائع إلى 5% من متوسط ودائع 
العمالء ملغيًا القرارات السابقة التي تتطلب القوانين والتشريعات المصرفية من المصارف أن تحتفظ باحتياطي نقدي الزامي لدى مصرف سورية المركزي 

بنسبة 10% من مجموع الودائع تحت الطلب، ودائع التوفير والودائع ألجل باستثناء ودائع اإلدخار السكني وذلك باالستناد إلى القرار الصادر عن مجلس 
النقد والتسليف رقم 389/م ن/ب 4 الصادر بتاريخ 5 أيار 2008 والقرار 738/م ن/ب 4 الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 2011.

إن هذا االحتياطي إلزامي واليتم استعماله خالل أنشطة البنك التشغيلية.

فيما يلي الحركة على أرصدة لدى بنوك مركزية خالل السنة:

كما في 31 كانون األول 2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
21,418,615,533--21,418,615,533الرصيد كما في بداية السنة

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
5,552,559,327--5,552,559,327لدى بنوك مركزية

1,340,493,815-                 -                 1,340,493,815األرصدة الجديدة خالل السنة
28,311,668,675-                 -                 28,311,668,675الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
13,093,278,951--13,093,278,951الرصيد كما في بداية السنة

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
7,177,223,014--7,177,223,014لدى بنوك مركزية

1,308,000,000-                 -                 1,308,000,000األرصدة الجديدة خالل السنة
)159,886,432(-                 -                 )159,886,432(األرصدة المسددة خالل السنة
21,418,615,533-                 -                 21,418,615,533الرصيد كما في نهاية السنة

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي



147

  6. أرصدة لدى مصارف
   يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول 2019
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
2,264,894,022421,187,9562,686,081,978 حسابات جارية وتحت الطلب 

3,566,480,0003,566,480,000-ودائع استحقاقها األصلي أقل من 3 أشهر
)140,488,537()136,588,552()3,899,985( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

2,260,994,0373,851,079,4046,112,073,441

كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
332,971,5531,878,401,8242,211,373,377حسابات جارية وتحت الطلب

)514,596()478,698()35,898(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
332,935,6551,877,923,1262,210,858,781

فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة:

كما في 31 كانون األول 2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
16,667,359--16,667,359الرصيد كما في بداية السنة

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
23,243,049--23,243,049لدى بنوك مركزية

28,349,978-                 -                 28,349,978األرصدة الجديدة خالل السنة
68,260,386-                 -                 68,260,386الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
----الرصيد كما في بداية السنة

أثر التطبيق األولي للمعيار رقم 
)9(197,388--197,388

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
775,167--775,167لدى بنوك مركزية

15,723,363-                 -                 15,723,363األرصدة الجديدة خالل السنة
)28,559(-                 -                 )28,559(األرصدة المسددة خالل السنة
16,667,359-                 -                 16,667,359الرصيد كما في نهاية السنة
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بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد مبلغ 2,577,038,069 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2019 )مقابل 
359,667,042 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2018(. 

فيما يلي الحركة على أرصدة لدى المصارف خالل السنة:
كما في 31 كانون األول 2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.

2,211,373,377--2,211,373,377الرصيد كما في بداية السنة
--1,851,706,879)1,851,706,879(ماتم تحويله إلى المرحلة الثانية

زيادة /)نقص( ناتج عن التغير في 
474,708,601-)1,761,804,477(2,236,513,078أرصدة لدى المصارف

3,566,480,000-                 3,566,480,000-                 األرصدة الجديدة خالل السنة
6,252,561,978-                 2,596,179,5763,656,382,402الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
4,050,561,054--4,050,561,054الرصيد كما في بداية السنة
زيادة ناتجة عن التغير في

)1,761,168,177(--)1,761,168,177(األرصدة لدى المصارف

)78,019,500(-                 -                 )78,019,500(األرصدة المسددة خالل السنة
2,211,373,377-                 -                 2,211,373,377الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة:

كما في 31 كانون األول 2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
514,596--514,596الرصيد كما في بداية السنة

--478,615)478,615(ماتم تحويله إلى المرحلة الثانية
زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 

6,912,967-4,041,7022,871,265لدى المصارف

133,060,974-                 133,060,974-                 األرصدة الجديدة خالل السنة
140,488,537-                 4,077,683136,410,854الرصيد كما في نهاية السنة

كما في 1 كانون الثاني 2018 )معّدلة(
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
1,210,638,0462,761,903,5083,972,541,554حسابات جارية وتحت الطلب

78,019,50078,019,500- تأمينات االعتمادات المستندية 
)856,744()687,617()169,127(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

1,210,468,9192,839,235,3914,049,704,310
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كما في31 كانون األول 2018 -)معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
----الرصيد كما في بداية السنة

أثر التطبيق األولي للمعيار رقم 
)9(856,744--856,744

نقص ناتج عن التغير في أرصدة 
)340,821(--)340,821(لدى المصارف 

)1,327(-                 -                 )1,327(األرصدة المسددة خالل السنة
514,596-                 -                 514,596الرصيد كما في نهاية السنة

7. إيداعات لدى مصارف 

يتكون هذا البند مما يلي:
كما في 31 كانون األول 2019

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية
ل.س. ل.س. ل.س. 

7,436,900,9247,436,900,924-             ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكثر من 3 أشهر(
343,262,575343,262,575-             تأمينات االعتمادات المستندية

)498,743,515()498,743,515(-             مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
             -7,281,419,9847,281,419,984

كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
8,296,805,0768,296,805,076-             ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكثر من 3 أشهر(

)50,904,194()50,904,194(-             مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
             -8,245,900,8828,245,900,882

كما في 1 كانون الثاني 2018 )معّدلة(
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
7,620,705,3527,620,705,352-             ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكثر من 3 أشهر(

)70,170,682()70,170,682(-             مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
             -7,550,534,6707,550,534,670

فيما يلي الحركة على إيداعات لدى المصارف خالل السنة:
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كما في 31 كانون األول 2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
8,296,805,076--8,296,805,076الرصيد كما في بداية السنة

--7,991,605,071)7,991,605,071(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
زيادة ناتجة عن التغير في

)859,904,152(-)816,304,152()43,600,000(إيداعات لدى المصارف

343,262,575-                 -                 343,262,575اإليداعات الجديدة خالل السنة
7,780,163,499-                 604,862,5807,175,300,919الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
7,620,705,352--7,620,705,352الرصيد كما في بداية السنة
زيادة ناتجة عن التغير في

22,099,724--22,099,724إيداعات لدى المصارف

654,000,000-                 -                 654,000,000اإليداعات الجديدة خالل السنة
8,296,805,076-                 -                 8,296,805,076الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة:

كما في 31 كانون األول 2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
50,904,194--50,904,194الرصيد كما في بداية السنة

--50,122,637)50,122,637(ماتم تحويله إلى المرحلة الثانية
زيادة ناتجة عن التغير في

445,495,595-445,495,595-إيداعات لدى المصارف

2,343,726-                 -                 2,343,726اإليداعات الجديدة خالل السنة
498,743,515-                 3,125,283495,618,232الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
----الرصيد كما في بداية السنة

أثر التطبيق األولي للمعيار رقم 
)9(70,170,682--70,170,682

زيادة ناتجة عن التغير في
)19,604,570(--)19,604,570(إيداعات لدى المصارف

338,082-                 -                 338,082اإليداعات الجديدة خالل السنة
50,904,194-                 -                 50,904,194الرصيد كما في نهاية السنة

8. صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة:

يتكون هذا البند مما يلي:
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كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معَدلة(2018 )معَدلة(2019

ل.س. ل.س. ل.س. الشركات الكبرى
15,616,26913,766,55512,135,938كمبياالت )سندات محسومة(

522,442,840547,584,537567,417,569حسابات جارية مدينة
30,425,519,59324,916,711,02212,360,529,929قروض وسلف

30,963,578,70225,478,062,11412,940,083,436
األفراد والقروض العقارية

213,006,07762,718,24245,244,724حسابات جارية مدينة
20,640,52415,790,67119,628,366قروض وسلف

233,646,60178,508,91364,873,090
الشركات الصغيرة والمتوسطة

137,745,195119,885,594104,436,972حسابات جارية مدينة
6,054,08111,362,44021,422,818قروض وسلف

143,799,276131,248,034125,859,790
31,341,024,57925,687,819,06113,130,816,316إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة

)1,107,397,463()1,366,377,042()1,198,527,428(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
)793,999,260()997,050,177()1,107,170,795(فوائد معلقة )محفوظة(

29,035,326,35623,324,391,84211,229,419,593صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة غير المنتجة 2,232,059,640 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2019 أي ما نسبته 7.12% من إجمالي 
التسهيالت االئتمانية المباشرة )مقابل 2,045,179,336 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2018 أي ما نسبته %7.96 من إجمالي التسهيالت 

االئتمانية المباشرة(.
بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة غير المنتجة بعد تنـزيل الفوائد المعلقة 1,124,888,855 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2019 أي ما نسبته 
3.72% من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة )مقابل 1,048,129,159 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2018 أي ما نسبته 4.25% من 

إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة(.
بلغت التسهيالت غير المباشرة غير العاملة 4,352,134 ليرة سورية بتاريخ 31 كانون األول 2019 وتم حجز مخصصات لها بقيمة 823,933 ليرة 

سورية كما في 31 كانون األول 2019 و 31 كانون األول 2018.
التوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العام كما في 31 كانون االول 2019 و31 كانون األول 2018.

فيما يلي الحركة على مجمل أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل السنة:
كما في 31 كانون األول 2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.

17,211,398,9006,431,240,8252,045,179,33625,687,819,061الرصيد كما في بداية السنة
--)1,098,236,860(1,098,236,860ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
----ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-289,207,223)2,128,913()287,078,310(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)87,725,209()87,725,209(--الديون المعدومة*
زيادة / )نقص( ناتج عن التغير في 

)279,054,883(205,985,806)40,698,490()444,342,199(أرصدة الزبائن

15,902,382,6651,945,599,69537,109,58417,885,091,944التسهيالت الجديدة خالل السنة

)11,787,919,495()242,975,133()4,686,850,265()6,858,094,097(التسهيالت المسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار 

)77,186,839()14,721,957( )25( )62,464,857(الصرف

26,560,038,9622,548,925,9672,232,059,65031,341,024,579الرصيد كما في نهاية السنة
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كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
9,490,089,5521,748,950,7501,891,776,01413,130,816,316الرصيد كما في بداية السنة

--2,017,344,358)2,017,344,358(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-)8,195,503(8,195,503-ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
1,587,036,249327,472,349164,510,1762,079,018,774الزبائن

11,845,140,015-9,125,963,0502,719,176,965التسهيالت الجديدة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار 

)1,367,156,044()2,911,351()389,899,100()974,345,593(الصرف

17,211,398,9006,431,240,8252,045,179,33625,687,819,061الرصيد كما في نهاية السنة
*إن الديون المعدومة بقيمة 87,725,209 ليرة سورية تتكون من مصاريف قضائية بقيمة 590,321 ليرة سورية، فوائد محفوظة بقيمة 80,850,715 ليرة سورية، وعموالت وفوائد 

تم شطبها على حسابات دائنة صدفة مدينة بقيمة 6,284,173 ليرة سورية

فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للتسهيالت المباشرة خالل السنة:
كما في 31 كانون األول 2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.

15,232,107324,102,7821,027,042,1531,366,377,042الرصيد كما في بداية السنة
--)10,057,968(10,057,968ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
-405,486)405,486(-ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

زيادة / )نقص( ناتج عن التغير في 
101,812,04269,970,791)31,834,907()6,344(مخاطر اإلئتمان

)6,874,494()6,874,494(--الديون المعدومة
زيادة / )نقص( ناتج عن التغير في 

96,854,139)4,885,918(39,651,28362,088,774أرصدة الزبائن

132,535,369-99,055,77033,479,599التسهيالت الجديدة خالل السنة

)451,240,251()193,424,434()253,406,251()4,409,566(التسهيالت المسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار 

)9,095,168()9,094,711(-                  )457(الصرف

159,580,761123,966,543914,980,1241,198,527,428الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
21,964,54736,669,1821,048,763,7341,107,397,463الرصيد كما في بداية السنة

--5,472,791)5,472,791(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية 
-9,557,816)9,557,816(-ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

زيادة / )نقص( ناتج عن التغير في 
155,585,736)20,470,856(176,056,592-مخاطر اإلئتمان

زيادة / )نقص( ناتج عن التغير في 
11,079,47010,328,79418,789,496)2,618,768(أرصدة الزبائن

111,019,964-3,095,088107,924,876التسهيالت الجديدة خالل السنة
)5,277,749(-)3,542,270()1,735,479(التسهيالت المسددة خالل السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
)21,137,868()21,137,335()43()490(الصرف

15,232,107324,102,7821,027,042,1531,366,377,042الرصيد كما في نهاية السنة
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الفوائد المعلقة:

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. 

997,050,177793,999,260الرصيد أول السنة
234,421,068216,467,866الفوائد المعلقة خالل السنة

)3,093,045()37,822,489(ينـزل الفوائد المحولة لإليرادات
)10,323,904()5,627,246(فروق أسعار صرف

-                 )80,850,715(ينـزل الفوائد المعلقة التي تم شطبها
1,107,170,795997,050,177الرصيد آخر السنة

9. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
قام المصرف بشراء استثمارات من أسواق مالية خليجية، وسيادية لبنانية بمعدالت فائدة تتراوح من 2.814% إلى 5.965% للدوالر 

األمريكي تم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استحقاقتها دون السنة، وهي تتكون مما يلي:

كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. ل.س. 

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:
500,568,3174,804,122,7284,530,302,372تحليل السندات واالذونات ذات عائد ثابت

500,568,3174,804,122,7284,530,302,372

استحقت خالل عام 2019 ثالث سندات مالية بقيمة 3,431,097 دوالر أمريكي وستة سندات سيادية بقيمة 6,363,689 دوالر أمريكي 
بقيمة إسمية مجملة 4,438,480,000 ليرة سورية وتم عكس قيمة االنخفاض المقابلة لها بقيمة 177,101,028 ليرة سورية.

تم بتاريخ 7 تموز 2015 شراء سندات من مصرف لبنان المركزي بقيمة 4,101,103 دوالر أمريكي.
تم بتاريخ 21 كانون األول 2017 شراء سندات من مصرف لبنان المركزي بقيمة 996,250 دوالر أمريكي.

تم بتاريخ 1 كانون الثاني 2018 شراء سندات من مصرف لبنان المركزي بقيمة 2,007,933 دوالر أمريكي.
وفق المواصفات التالية:

المصدر: مصرف لبنان المركزي.
.CCC :درجة التصنيف الحالية

دورية الفائدة: نصف سنوية.
معدالت الفائدة:  5.145 - %6.15

معدالت العائد: 4.91 - %5.96
استحقاقات السندات: في الفترة الممتدة من 18 تشرين الثاني 2019 ولغاية 19 حزيران 2020. 
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تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمتها العادلة كما في 31 كانون األول 2019 على الشكل التالي:

سندات شركات ذات
عائد ثابت

سندات مؤسسات
مالية ومصرفية ذات

عائد ثابت
سندات حكومية
المجموعذات عائد ثابت

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

139,520,000575,520,000-436,000,000القيمة االسمية للسندات واألذونات

592,96056,836,960-56,244,000العالوة

140,112,960632,356,960-492,244,000القيمة الدفترية للسندات واألذونات

)51,494,883()477,368(-)51,017,515(إطفاء العالوة

)80,293,760()30,589,760(-                  )49,704,000(النقص في القيمة العادلة

391,522,485                  -109,045,832500,568,317

تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمتها العادلة كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة( على الشكل التالي:

سندات شركات ذات
عائد ثابت

سندات مؤسسات
مالية ومصرفية ذات

عائد ثابت
سندات حكومية
المجموعذات عائد ثابت

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

654,000,0001,308,000,0003,052,000,0005,014,000,000القيمة االسمية للسندات واألذونات

62,348,00025,506,00036,267,570124,121,570العالوة

716,348,0001,333,506,0003,088,267,5705,138,121,570القيمة الدفترية للسندات واألذونات

)100,200,374()27,761,782()25,023,135()47,415,457(إطفاء العالوة

)233,798,468()154,533,668()26,334,400()52,930,400(النقص في القيمة العادلة

616,002,1431,282,148,4652,905,972,1204,804,122,728

تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمتها العادلة كما في 1 كانون الثاني 2018 )معّدلة( على الشكل التالي:

سندات شركات ذات
عائد ثابت

سندات مؤسسات
مالية ومصرفية ذات

عائد ثابت
سندات حكومية
المجموعذات عائد ثابت

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

654,000,0001,744,000,0002,180,000,0004,578,000,000القيمة االسمية للسندات واألذونات

62,348,00011,580,16032,809,000106,737,160العالوة

716,348,0001,755,580,1602,212,809,0004,684,737,160القيمة الدفترية للسندات واألذونات

)70,413,228()18,838,214()14,070,122()37,504,892(إطفاء العالوة

)84,021,560()43,709,000()7,394,560()32,918,000(النقص في القيمة العادلة

645,925,1081,734,115,4782,150,261,7864,530,302,372
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10. موجودات مالية بالكلفة المطفأة

تم بتاريخ 21 شباط 2019 االكتتاب ب14 شهادة إيداع لدى مصرف سورية المركزي تستحق بتاريخ 21 شباط 2020 تبلغ قيمتها اإلسمية عند االستحقاق 
100,000,000 ليرة سورية لكل شهادة، تم تسديد القيمة مخصومة بمعدل %4.5.

11. حقوق استخدام األصول المستأجرة / التزامات عقود التأجير

يتكون هذا البند مما يلي:
كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول

2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. ل.س. 

--266,483,071حقوق استخدام أصول مستأجرة
-                  -                  )34,086,104(مجمع استهالك حقوق استخدام موجودات مستأجرة

-                  -                  232,396,967صافي حقوق استخدام موجودات مستأجرة
-                  -                  224,112,376التزامات عقود التأجير

تتوزع حقوق استخدام أصول مستأجرة والتزامات عقود التأجير كما يلي:
حقوق اسخدام األصول 

التزامات عقود التأجيرالمستأجرة

ل.س. ل.س. 
--الرصيد كما في بداية السنة

266,483,071239,646,707أثر التطبيق األولي للمعيار رقم 16
)25,500,000(-إطفاء رصيد مصاريف إيجار مدفوعة مقدمًا كما في أول السنة

-)34,086,104(مصروف االستهالك
9,965,669-                   مصروف الفوائد

232,396,967224,112,376الرصيد آخر السنة

ل.س
شهادة إيداع لدى مصرف 

سورية المركزي
1,400,000,000 القيمة اإلسمية

(63,000,000) الخصم

1,337,000,000 القيمة الدفترية
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12. موجودات ثابتة

يتكون هذا البند مما يلي:

2019

المجموعأجهزة الحاسب اآلليمعدات وأثاث ووسائل نقلتحسينات المبانيأراضي ومباني

ل.س.ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الكلفة التاريخية:
الرصيد كما في 1 كانون 

2,075,919,496881,074,412767,822,20747,524,5783,772,340,693الثاني 2019

963,275,000212,216,440175,776,61121,981,9301,373,249,981إضافات

الرصيد كما في 31 كانون 
3,039,194,4961,093,290,852943,598,81869,506,5085,145,590,674األول 2019*

اإلستهالكات المتراكمة:

الرصيد كما في 1 كانون 
)889,755,457()23,149,539()362,376,144()335,040,603()169,189,171(الثاني 2019

)241,520,769()7,104,730()103,175,498()99,189,030()32,051,511(إضافات، أعباء السنة
الرصيد كما في 31 كانون 

)1,131,276,226()30,254,269()465,551,642()434,229,633()201,240,682(األول 2019

مشاريع قيد التنفيذ
الرصيد كما في 1 كانون 

16,868,279--16,868,279-الثاني 2019

233,914,749-       -       211,165,82822,748,921إضافات
الرصيد كما في 31 كانون 

250,783,028-       -       211,165,82839,617,200األول 2019

صافي القيمة الدفترية:
الرصيد كما في 31 كانون 

3,049,119,642698,678,419478,047,17639,252,2394,265,097,476األول 2019

* تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستعمال 456,151,054  ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2019.
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2018

المجموعأجهزة الحاسب اآلليمعدات وأثاث ووسائل نقلتحسينات المبانيأراضي ومباني

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الكلفة التاريخية:

الرصيد كما في 1 كانون 
1,624,838,446591,143,550577,295,15136,475,1242,829,752,271الثاني 2018

451,081,050314,305,158200,164,52011,049,454976,600,182إضافات

)34,011,760(-                 )9,637,464()24,374,296(-                 استبعادات
الرصيد كما في 31 كانون 

2,075,919,496881,074,412767,822,20747,524,5783,772,340,693األول 2018*

اإلستهالكات المتراكمة:
الرصيد كما في 1 كانون 

)704,416,752()18,321,022()285,767,296()263,190,788()137,137,646(الثاني 2018

)200,951,090()4,828,517()79,048,471()85,022,577()32,051,525(إضافات، أعباء السنة

15,612,385-                 13,172,7622,439,623-                 استبعادات
الرصيد كما في 31 كانون 

)889,755,457()23,149,539()362,376,144()335,040,603()169,189,171(األول 2018

مشاريع قيد التنفيذ:
الرصيد كما في 1 كانون 

-----الثاني 2018

16,868,279--16,868,279-إضافات
الرصيد كما في 31 كانون 

16,868,279-                 -                 16,868,279-                 األول 2018

صافي القيمة الدفترية:
الرصيد كما في 31 كانون 

1,906,730,325562,902,088405,446,06324,375,0392,899,453,515األول 2018

*تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستعمال 192,701,331 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2018.

تم احتساب الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات الثابتة المادية كما يلي:
كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول

2018)معّدلة(2019
ل.س. ل.س. 

5,450,000-أصل مستبدل
800,000-             المتحصالت النقدية من استبدال األصل

             -6,250,000
ينزل منها:

34,011,760-التكلفة التاريخية لألصول المستغنى عنها
)15,612,386(-             االستهالك المتراكم لألصول المستغنى عنها

18,399,374-             القيمة الدفترية لألصول المستغنى عنها
)12,149,374(-             الخسائر الناتجة عن استبعاد موجودات ثابتة
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13. موجودات غير ملموسة:

يتكون هذا البند مما يلي:

برامج معلوماتية
ل.س. 

2019
القيمة الدفترية:

14,664,683الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2019
7,739,600إضافات

22,404,283الرصيد كما في 31 كانون األول 2019
اإلطفاءات المتراكمة:

)10,911,962(الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2019
)2,092,574(إضافات، أعباء السنة

)13,004,536(الرصيد كما في 31 كانون األول 2019
صافي القيمة الدفترية:

9,399,747الرصيد كما في 31 كانون األول 2019

برامج معلوماتية
ل.س. 

2018
القيمة الدفترية:

13,941,103الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018
723,580إضافات

14,664,683الرصيد كما في 31 كانون األول 2018
اإلطفاءات المتراكمة:

)9,761,973(الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018
)1,149,989(إضافات، أعباء السنة

)10,911,962(الرصيد كما في 31 كانون األول 2018
صافي القيمة الدفترية:

3,752,721الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

14. مخصص ضريبة الدخل / موجودات ضريبية مؤجلة

يتكون هذا البند مما يلي:
كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول

2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. ل.س. 

)99,231,966()258,869,790()907,109,708(مخصص ضريبة الدخل ناتجة عن ربح السنة

موجودات ضريبية ناتجة عن التغير في القيمة العادلة 
20,073,44058,449,61721,005,390للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر
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ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي واحتساب مصروف ضريبة الدخل:

31 كانون األول
20192018
ل.س. ل.س. 

2,677,560,251575,164,861صافي الربح قبل الضريبة
190,932,799-             عكس تعديالت الخسائر الناتجة عن تطبيق المعيار رقم )٩(*

2,677,560,251766,097,660
32,051,51132,051,525إستهالك المباني

568,691,20160,237,016استرداد مخصص التسهيالت االئتمانية المنتجة
5,277,9164,035,484مصروف مخصصات متنوعة )إيضاح 20(
-)423,327,790(فوائد محققة خارج الجمهورية العربية السورية
82,985,44578,923,008استهالك تحسينات المباني عن فروع مشتراة

2,943,238,534941,344,693الربح الضريبي
25%25%معدل الضريبة
)235,336,173()735,809,633(ضريبة الدخل

)23,533,617()73,580,960(ضريبة إعادة اإلعمار %10
)258,869,790()809,390,593(مصروف ضريبة الدخل

-              )38,099,504(ضريبة ريع رؤوس األموال في الخارج
)847,490,097()258,869,790(

* لم يتم تعديل ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي عن العام 2018 بسبب تقديم البيانات الضريبية للمديرية المالية اعتمادًا على البيانات المالية قبل التعديل. وعليه لم يتم تعديل 
هذه البيانات لتطابق البيان الضريبي.

لم تقم السلطات الضريبية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بإصدار قرار حول كيفية احتساب ضريبة الدخل على الخسائر االئتمانية المتوقعة، وبالتالي 
قام المصرف باحتساب هذه الضريبة وفق القرار 597 وتعديالته.

تم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر كما يلي:

كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. ل.س. 

خسائر ناتجة عن التغير في القيمة العادلة 
)84,021,560()233,798,468()80,293,760(للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

25%25%25%معدل الضريبة
)20,073,440()58,449,617()21,005,390(

إن حركة مخصص ضريبة الدخل خالل السنة كما يلي:

كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س.ل.س. ل.س. 

)373,056,538()99,231,966()258,869,790(الرصيد بداية السنة
--)38,099,504(ضريبة ريع على فوائد محققة من الخارج**

)99,231,966()258,869,790()809,390,593(ضريبة دخل السنة
199,250,17999,231,966373,056,538ضريبة مدفوعة

(99,231,966)(258,869,790)(907,109,708)الرصيد نهاية السنة
** يحتسب المصرف مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة على إيرادات المصرف المتحققة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 

والقرار رقم 3/1238 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 29 نيسان 2019، والذي حدد الضريبة بمعدل 7.5% من إجمالي اإليرادات في الخارج باإلضافة إلى المساهمة الوطنية إلعادة اإلعمار 
بمعدل 10% من قيمة الضريبة ورسم اإلدارة المحلية بمعدل 10% من قيمة الضريبة ابتداًء من 1 كانون الثاني 2019.
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إن حركة الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يلي:

كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س.ل.س.

58,449,61721,005,39022,315,463رصيد أول السنة
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من 

)1,310,073(37,444,227)38,376,177(خالل الدخل الشامل اآلخر

20,073,44058,449,61721,005,390رصيد آخر السنة

15. موجودات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س.ل.س. 

فوائد محققة غير مستحقة القبض:
استثمارات مالية شهادات  إيداع لدى مصرف 

--54,024,648سورية المركزي  

فوائد محققة غير مستحقة القبض:
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

9,913,86146,124,16144,222,769الدخل الشامل اآلخر

158,3501,191,7011,478,639التسهيالت االئتمانية
166,682,216130,584,50399,600,690حسابات لدى المصارف

230,779,075177,900,365145,302,098
175,904206,124210,104طوابع مالية

2,282,29629,093,04235,210,215إيجارات مدفوعة مقدمًا
31,827,86226,631,17727,543,384مصاريف مدفوعة مقدمًا

225,602,710321,156,000-مصاريف مدفوعة مقدمًا لفرع قيد اإلنجاز
1,895,9201,895,9181,859,441تأمينات مدفوعة

87,107102,725166,098حسابات مدينة أخرى
--1,457,500حسابات مدينة قيد التحصيل

-                83,836,60083,836,600مساهمات في مؤسسات مالية سورية
352,342,264545,268,661531,447,340

16. وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

بناًء على أحكام المادة )12( للفقرة )ب( من القانون رقم )28( لعام 2001 يتوجب على مصارف القطاع الخاص أن تحتجز 10% من 
رأسمالها لدى مصرف سورية المركزي كحساب مجمد يمكن استرداده عند تصفية المصرف. يتكون هذا البند مما يلي:
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كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س.ل.س. 

141,098,000141,098,000116,098,000ليرة سورية
1,262,417,4641,262,417,4641,262,417,464دوالر أمريكي

1,403,515,4641,403,515,4641,378,515,464
)16,460,346()16,460,346(-                  مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

1,403,515,4641,387,055,1181,362,055,118

تم استرداد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عام 2019.

17. ودائع مصارف 

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول 2019
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
632,741,0553,023,850635,764,905حسابات جارية

1,954,520,0001,954,520,000-                  ودائع ألجل )تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(
632,741,0551,957,543,8502,590,284,905

كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
1,778,157,81726,886,3891,805,044,206حسابات جارية

1,992,960,0001,992,960,000-                  ودائع ألجل )تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(
1,778,157,8172,019,846,3893,798,004,206

كما في 1 كانون الثاني 2018 )معّدلة(
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
1,435,221,10712,970,8561,448,191,963حسابات جارية

260,065,000260,065,000-                 ودائع ألجل )تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(
2,500,000,000-               2,500,000,000ودائع ألجل )تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر(

3,935,221,107273,035,8564,208,256,963

18. ودائع الزبائن

يتكون هذا البند ممايلي:

ما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س.ل.س. 

26,143,405,95916,986,657,5205,401,676,105حسابات جارية وتحت الطلب
2,126,662,7891,096,713,823183,704,692ودائع التوفير

31,516,918,34529,824,013,56520,771,554,430ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
167,134,82726,473,0461,498,442,676الحسابات المجمدة

59,954,121,92047,933,857,95427,855,377,903
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بلغــت ودائــع القطــاع العــام الســوري 5,583,623,832 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 أي مــا نســبته 9.31% مــن إجمالــي 
الودائــع )مقابــل 6,748,826,124 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 أي مــا نســبته 14.08% مــن إجمالــي الودائــع(.

بلغــت الودائــع التــي ال تحمــل فوائــد 26,310,540,788 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 أي مــا نســبته 43.88% مــن إجمالــي 
الودائــع )مقابــل 13,945,174,746 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 أي مــا نســبته 29.09% مــن إجمالــي الودائــع(.

بلغــت الحســابات مقيــدة الســحب 167,134,827 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 )مقابــل 26,473,046  ليــرة ســورية كمــا فــي 
31 كانــون األول 2018(.

19. تأمينات نقدية

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س.ل.س. 

336,527,510947,671,27014,682,383تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
569,662,835378,743,738149,047,591تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

1,670,398,29912,110,0009,825,000تأمينات نقدية أخرى*
2,576,588,6441,338,525,008173,554,974

* تمثل التأمينات النقدية األخرى تأمينات مقابل الصناديق الحديدية المؤجرة لعمالء المصرف، إضافة إلى مؤونة استيراد يتم احتجازها بما يعادل 15% من القيمة المقابلة لمشروع 
اإلجازة بدون فوائد وذلك حتى تاريخ تنفيذ اإلجازة أو عدم استخدامها، ومؤونة بما يعادل 25% من القيمة المقابلة لمشروع اإلجازة بالليرة السورية على أن يتم تحرير المبلغ المحتجز 

بعد مرور شهر من تاريخ طلب اإلجازة وفقًا لقرار وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية رقم /944/ الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 2019.

20. مخصصات متنوعة

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س.ل.س. 

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة- كفاالت 
--19,225,627مصارف مالية

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على 
9,038,6938,198,6804,493,609التسهيالت االئتمانية - غير المباشرة

4,606,1502,500,0002,000,000مخصص لمواجهة أعباء محتملة
4,500,0004,000,0002,000,000مخصص تقلبات أسعار القطع

37,370,47014,698,6808,493,609

بناًء على المادة السابعة من القرار رقم 362/م ن/ ب1 يجب على المصارف أن تقوم في نهاية كل شهر بتكوين مؤونة مقابل تقلب أسعار 
القطع تعادل على األقل نسبة 5% من وسطي مركز القطع التشغيلي الصافي خالل الشهر السابق

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي



163

كما في 31 كانون األول 2019

بداية السنة
المكون

خالل السنة
المستخدم

خالل السنة
ما تم رده
لإليرادات

فروقات
أسعار الصرف

رصيد
نهاية السنة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غير 

المباشرة:
459,204-)190,784(-194,579455,409مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة األولى
7,755,558)100,555()147,988(--8,004,101مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة الثانية
823,931-           -           -           823,931-           مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة الثالثة

8,198,6801,279,340-)338,772()100,555(9,038,693
19,225,627---19,225,627-مخصص خسائر ائتمانية متوقعة - كفاالت مصارف مالية

4,606,150-)156,750()2,671,766(2,500,0004,934,666مخصص لمواجهة أعباء محتملة
4,500,000-           )9,500,000(-           4,000,00010,000,000مخصص تقلبات أسعار القطع

14,698,68035,439,633)2,671,766()9,995,522()100,555(37,370,470

كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(

بداية السنة
المكون

خالل السنة
المستخدم

خالل السنة
ما تم رده
لإليرادات

فروقات
أسعار الصرف

رصيد
نهاية السنة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غير 

المباشرة:
194,579-)346,409()398,783(785,831153,940مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة األولى
8,004,101---3,707,7784,296,323مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة الثانية
-           -           -           -           -           -           مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة الثالثة

4,493,6094,450,263)398,783()346,409(-8,198,680
2,500,000-)464,516()1,535,484(2,000,0002,500,000مخصص لمواجهة أعباء محتملة

4,000,000-           )4,500,000(-           2,000,0006,500,000مخصص تقلبات أسعار القطع
8,493,60913,450,263)1,934,267()5,310,925(             -14,698,680

كما في 1 كانون الثاني 2018 )معّدلة(

بداية السنة
المكون

خالل السنة
المستخدم

خالل السنة
ما تم رده
لإليرادات

فروقات
أسعار الصرف

رصيد
نهاية السنة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غير 

المباشرة:
785,831----785,831مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة األولى
3,707,778----3,707,778مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة الثانية
-           -           -           -           -           -           مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة الثالثة

4,493,609----4,493,609
2,000,000-)752,104()1,747,896(2,500,0002,000,000مخصص لمواجهة أعباء محتملة

2,000,000-           )7,500,000(-           1,000,0008,500,000مخصص تقلبات أسعار القطع
7,993,60910,500,000)1,747,896()8,252,104(             -8,493,609
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فيما يلي الحركة على مجمل أرصدة التسهيالت االئتمانية غير المباشرة خالل السنة:

كما في31 كانون األول 2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
574,289,482230,934,1764,352,134809,575,792الرصيد كما في بداية السنة

--)2,416,200(2,416,200ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
زيادة / )نقص( ناتج عن التغير في 

3,560,696-)5,140,000(8,700,696أرصدة الزبائن

675,168,553--675,168,553التسهيالت الجديدة خالل السنة
)235,495,421(-)14,927,313()220,568,108(التسهيالت المسددة خالل السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
)4,188,345(-            )2,347,454()1,840,891(الصرف

1,038,165,932206,103,2094,352,1341,248,621,275الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
843,165,595242,766,5894,352,1341,090,284,318الرصيد كما في بداية السنة

--2,416,200)2,416,200(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
نقص ناتج عن التغير في أرصدة 

)418,304,067(-)11,552,389()406,751,678(الزبائن

281,244,073-278,315,8972,928,176التسهيالت الجديدة خالل السنة
)143,648,532(-            )5,624,400()138,024,132(التسهيالت المسددة خالل السنة

574,289,482230,934,1764,352,134809,575,792الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت غير المباشرة خالل السنة:

كما في31 كانون األول 2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
8,198,680-194,5798,004,101الرصيد كما في بداية السنة

زيادة ناتجة عن التغير في مخاطر 
70,491--70,491االئتمان

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
823,931842,827)147,988(166,884الزبائن

218,034--218,034التسهيالت المسددة خالل السنة
)190,784(--)190,784(التسهيالت الجديدة خالل السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
)100,555(-            )100,555(-            الصرف

459,2047,755,558823,9319,038,693الرصيد كما في نهاية السنة
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كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
 - ---الرصيد كما في بداية السنة

4,493,605-785,8313,707,774أثر التطبيق األولي للمعيار رقم 9
زيادة / )نقص( ناتج عن التغير في 

3,897,544-4,296,327)398,783(أرصدة الزبائن

153,940--153,940التسهيالت الجديدة خالل السنة
)346,409(-            -            )346,409(التسهيالت المسددة خالل السنة

8,198,680-            194,5798,004,101الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مجمل أرصدة كفاالت مصارف مالية خالل السنة:

كما في31 كانون األول 2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
5,791,596,725--5,791,596,725الرصيد كما في بداية السنة

زيادة / )نقص( ناتج عن التغير في 
)109,908,280(-            -            )109,908,280(أرصدة الزبائن

5,681,688,445-            -            5,681,688,445الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة - كفاالت مصارف مالية خالل السنة:

كما في31 كانون األول 2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
----الرصيد كما في بداية السنة

زيادة / )نقص( ناتج عن التغير في 
19,225,627-            -            19,225,627أرصدة الزبائن

19,225,627-            -            19,225,627الرصيد كما في نهاية السنة
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21. مطلوبات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. ل.س. 

1,142,173905,83077,287,739فوائد مستحقة لحسابات مصرفية
246,853,291259,712,241209,655,978فوائد محققة غير مستحقة الدفع لحسابات الزبائن

701,277,325591,763,703884,210,450شيكات مصرفية وأوامر دفع 
97,834,37318,832,32346,813,773شيكات مصدقة

7,588,4585,593,2254,791,875اشتراكات مؤسسة التأمينات االجتماعية المستحقة
45,262,38133,371,82825,058,761ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور الموظفين

32,260,33439,373,55217,066,597ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة )وضريبة غير مقيم(
12,697,4203,078,1452,509,930رسوم حكومية مستحقة

6,746,2628,087,1925,510,000مصاريف كهرباء وهاتف مستحقة الدفع
--6,887,725أتعاب مهنية استشارية مستحقة

8,515,0001,150,5002,058,000دائنون مختلفون
9,189,4097,192,49929,550,118موردون

5,305,7009,363,4475,304,437أرصدة دائنة أخرى
-            27,963,5003,887,942نفقات مستحقة الدفع

1,209,523,351982,312,4271,309,817,658

22. رأس المال المكتتب به والمدفوع

تأســس المصــرف برأســمال مقــداره 2,500,000,000 ليــرة ســورية مــوزع علــى 2,500,000 ســهم بقيمــة إســمية 1,000 ليــرة ســورية للســهم 
الواحــد. بتاريــخ 4 أيلــول 2012 وافقــت هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية علــى تعديــل القيمــة االســمية لســهم بنــك الشــرق لتصبــح مائــة ليــرة 
ســورية للســهم الواحــد بتاريــخ 30 نيســان 2018، عقــدت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة والتــي تقــوم مقــام الهيئــة العامــة العاديــة للمصــرف وقــررت 
زيــادة رأس مــال المصــرف بمبلــغ إجمالــي وقــدره 250,000,000 ليــرة ســورية مــوزع علــى 2,500,000 ســهم وبذلــك يكــون العــدد اإلجمالــي 

ألســهم البنــك 27,500,000 ســهم بقيمــة اســمية 100 ليــرة ســورية للســهم الواحــد. 

القيمة المعادلة دوالر أمريكيعدد األسهمكما في 31 كانون األول 2019
بتاريخ االكتتاب

ل.س. 
1,410,980,000-14,109,800رأس المال المدفوع بالليرة السورية

3,333,5007,209,126333,350,000عمليات بيع من مركز القطع البنيوي
)333,350,000()7,209,126()3,333,500(عمليات ترميم لمركز القطع البنيوي

13,390,20028,954,5291,339,020,000رأس المال المدفوع بالدوالر )سجل بالليرة السورية(
27,500,00028,954,5292,750,000,000
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القيمة المعادلة دوالر أمريكيعدد األسهمكما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
بتاريخ االكتتاب

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

250,000,000-2,500,000زيادة رأس المال
3,333,5007,209,126333,350,000عمليات بيع من مركز القطع البنيوي
)333,350,000()7,209,126()3,333,500(عمليات ترميم لمركز القطع البنيوي

13,390,20028,954,5291,339,020,000رأس المال المدفوع بالدوالر )سجل بالليرة السورية(
27,500,00028,954,5292,750,000,000

بتاريخ 4 كانون الثاني 2010 صدر القانون رقم 3 المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 28 لعام 2001 والمرسوم رقم 35 لعام 
2005 الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأسمال المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح 10 مليارات ليرة سورية، 
وقد منحت المصارف المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب، وقد تم تمديد المهلة لتصبح 

أربع سنوات بموجب القانون رقم 17 لعام 2011.

في عام 2013 صدر المرسوم التشريعي رقم /63/ والذي تضمن زيادة المهلة الممنوحة للمصارف التقليدية في الجمهورية العربية السورية 
لزيادة الحد األدنى لرأسمالها حتى نهاية العام 2014، ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 13/م.و تاريخ 22 نيسان 2015 المتضمن تمديد 
المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال المصارف سنة إضافية أخرى بحيث تصبح ست سنوات أي حتى نهاية العام 2015. ينتظر المصرف 

صدور تعليمات جديدة من السلطات الرقابية التخاذ اإلجراءات المناسبة بهذا الخصوص. 

بلغ رأس المال المكتتب به بالدوالر األمريكي 28,954,529 ولم تجر أية عمليات ترميم لمركز القطع البنيوي خالل عام 2019 و2018.

قام المصرف خالل عام 2017 باثنتي عشر عملية إلعادة ترميم المركز القطع البنيوي وذلك وفق نشرة صرف العمالت األجنبية مقابل الدوالر 
األمريكي بتاريخ الترميم بإجمالي بلغ 1,291,211 دوالر أمريكي.

بتاريخ 30 نيسان 2018، عقدت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للمصرف وقررت زيادة رأس مال المصرف 
بمبلغ إجمالي وقدره 250,000,000 ليرة سورية موزع على 2,500,000 سهم وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

بتاريخ 3 أيلول 2018 وافق مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية السورية على الطلب المقدم من قبل المصرف بخصوص اعتماد 
أسهم زيادة رأسمال المصرف والبالغ عددها 2,500,000 سهم بقيمة إجمالية تبلغ 250,000,000 ليرة سورية بغرض زيادة رأس المال عن 

طريق ضم جزء من االحتياطي الخاص بمبلغ 70,549,500 ليرة سورية وكامل رصيد األرباح المدورة بمبلغ 179,450,500 ليرة سورية.

تم توزيع األسهم المذكورة )كأسهم مجانية( على المساهمين المسجلين في نهاية يوم 13 آب 2018 كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال.
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للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20192018
ل.س. ل.س. 

2,677,560,251575,164,861الربح قبل الضريبة
190,932,799        -               عكس أثر التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(*

2,677,560,251766,097,660
267,756,02576,609,766االحتياطي القانوني )%10(
267,756,02576,609,766االحتياطي الخاص )%10(

* تم احتجاز احتياطي قانوني بمعدل 10 % من األرباح السنوية للعام 2018 قبل التعديل ليطابق محضر اجتماع الهيئة العامة عن العام 2018.

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20192018
ل.س. ل.س. 

394,392,635317,782,869رصيد بداية السنة
267,756,02576,609,766يضاف احتياطي قانوني

662,148,660394,392,635رصيد نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2019 
ل.س. ل.س. 

323,843,135317,782,869رصيد بداية السنة
267,756,02576,609,766يضاف احتياطي خاص

ينزل:
)70,549,500(      -       زيادة رأس المال

591,599,160323,843,135رصيد نهاية السنة
 

علمًا بأّنه تم إضافة مبلغ 11,520,934 ليرة سورية لكل من االحتياطي القانوني والخاص تبعًا لنتيجة أثر تطبيق معيار إعداد التقارير 
المالية رقم )9( وسيتم تحصيل الموافقة الالزمة على تشكيل االحتياطيات في اجتماع الهيئة العامة القادم عن عام 2019.

23. االحتياطي القانوني والخاص

حددت المادة 197 من قانون الشركات رقم 29 تاريخ 24 شباط 2011 االحتياطي القانوني بمعدل 10% من صافي األرباح السنوية حتى 
بلوغه 25% من رأس المال.

حددت المادة 97 من قانون النقد األساسي رقم )23( لعام 2002 االحتياطي الخاص بمعدل 10% من صافي األرباح السنوية حتى بلوغه 
100% من رأس المال.

تم تعريف األرباح الصافية حسب المادة 200 من قانون الشركات رقم 29 تاريخ 24 شباط 2011 بأنها تشكل الفارق بين مجموع اإليرادات 
المحققة ومجموع المصروفات واالستهالك قبل تنـزيل مخصص ضريبة الدخل على األرباح. 

باالستناد إلى ماسبق وباإلشارة إلى التعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم 3/100/369 بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 
والتعميم رقم 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009، تم احتساب االحتياطي كما يلي:

إن حركة االحتياطي الخاص كما يلي:

إن حركة االحتياطي القانوني كما يلي:
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24. احتياطي التغيير في القيمة العادلة

كما في 31 كانون األول 2019
المجموعسنداتشهادات إيداع

ل.س. ل.س. ل.س. 
)140,425,709()140,425,709(-الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2019

153,504,708153,504,708-التغير في القيمة العادلة
)31,678,851()31,678,851(-استرداد مخصص تدني خسائر ائتمانية متوقعة

13,868,97513,868,975-مصروف مخصص تدني خسائر ائتمانية متوقعة
)38,376,177()38,376,177(      -       مطلوبات ضريبة مؤجلة )إيضاح 14(

(43,107,054)(43,107,054)        -                    الرصيد كما في 31 كانون األول 2019

كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعسنداتشهادات إيداع

ل.س. ل.س. ل.س. 
)8,722,847()8,722,847(-الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018

)149,776,908()149,776,908(-التغير في القيمة العادلة
)19,370,181()19,370,181(-خسائر ائتمانية متوقعة محولة لبيان الدخل

37,444,22737,444,227      -       موجودات ضريبة مؤجلة )إيضاح 14(
(140,425,709)(140,425,709)        -                    الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

25. أرباح مدورة

بناًء على تعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف رقم 362 /م ن/ ب1 لعام 2008 والتعميم رقم 1/100/952 
الصادر بتاريخ 12 شباط 2009 يتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غير المحققة وهي أرباح غير قابلة للتوزيع وغير خاضعة 

للضريبة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب األرباح المدورة. يتم إقفال الخسائر المحققة خالل السنة ضمن بند الخسائر 
المتراكمة. بينما يتم توزيع األرباح في حال حقق المصرف ذلك بما يتناسب مع السياسة المعتمدة لديه.

خالل عام 2018 قام المصرف بتوزيع أرباح للمساهمين على شكل أسهم مجانية بقيمة إجمالية تبلغ 250,000,000 ليرة سورية عن 
طريق ضم جزء من االحتياطي الخاص بمبلغ 70,549,500 ليرة سورية وكامل رصيد األرباح المدورة بمبلغ 179,450,500 ليرة سورية.

تم تشكيل احتياطي قانوني وخاص بمعدل 10% من الربح قبل الضريبة بقيمة 267,756,025 ليرة سورية بعد تنزيل أرباح القطع البنيوي 
لعامي 2019، وتخضع هذه االحتياطيات لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.

حقق المصرف أرباح محققة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019 مبلغ 1,294,558,104 ليرة سورية، وذلك بعد طرح كل من 
االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص. وبلغ رصيد األرباح المتراكمة المحققة وهي األرباح القابلة للتوزيع كما في 31 كانون األول 2019 

مبلغ 1,595,586,798 ليرة سورية.

يتكون هذا البند مما يلي:
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27. الفوائد المدينة

يتكون هذا البند من أعباء فوائد ناتجة عن:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. 

ودائع زبائن:
117,13422,653,705حسابات جارية

128,394,66827,461,700ودائع توفير
1,934,995,5751,798,386,499ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

50,766,51865,122,092التأمينات النقدية
2,114,273,8951,913,623,996

54,565,842103,050,036ودائع مصارف
2,168,839,7372,016,674,032

28. الرسوم والعموالت الدائنة

يتضمن هذا البند ما يلي:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س.

57,122,20853,753,419عموالت تسهيالت مباشرة
186,891,980150,917,891عموالت تسهيالت غير مباشرة

25,542,99214,901,383عموالت إدارة الحسابات وإصدار بطاقات
1,675,596,650606,302,535عموالت التحويالت والشيكات وعمليات نقدية أخرى

6,538,0004,925,000عموالت االشتراكات )صناديق حديدية(
15,539,972-أجور سويفت وعموالت على تحصيل البوالص

62,380159,594عموالت أخرى 
1,951,754,210846,499,794

26. الفوائد الدائنة

يتكون هذا البند من فوائد ناتجة عن:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. 

تسهيالت إئتمانية مباشرة:
13,007,47125,243,826حسابات جارية مدينة

3,528,974,0292,447,920,063قروض وسلف
-               23,970,804استردادات من فوائد محفوظة

3,565,952,3042,473,163,889
347,502,898235,736,418أرصدة وإيداعات لدى مصارف

-54,024,648استثمارات مالية شهادات إيداع لدى مصرف سورية المركزي
162,192,529232,255,020استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

563,720,075467,991,438
4,129,672,3792,941,155,327
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30. إيرادات تشغيلية أخرى

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. 

1,220,4317,721,696استرداد مصاريف مستحقة وإيرادات أخرى
1,220,4317,721,696

31. نفقات موظفين

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. 

332,605,138290,947,517رواتب الموظفين
26,970,41029,650,480نفقات التدريب والتأهيل

55,987,58548,978,456مساهمة المصرف في التأمينات االجتماعية
23,544,38624,087,886تعويض التمثيل وأخرى ال تخضع للضريبة

2,845,7508,573,500تعويض نهاية الخدمة
243,602,285143,571,879مكافآت وعالوات
18,000,0005,864,300مالبس موظفين
3,078,7803,676,266نفقات توظيف*

24,953,16619,650,409تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب**
4,073,4385,356,704مزايا عينية خاضعة للضريبة

11,444,0719,168,544التأمين الصحي
747,105,009589,525,941

*يتألف هذا البند من نفقات فحوصات طبية ما قبل التوظيف، رسوم إقامة للموظفين األجانب وطوابع ورسوم أخرى.
**يتألف هذا البند من تعويض مدراس، إقامة وتنقالت وأجور عمل إضافي.

29. الرسوم والعموالت المدينة

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. 

202,460,72129,710,618عموالت مدفوعة على العمليات بين المصارف
202,460,72129,710,618
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32. مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 يتكون هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. 

51,593,02716,469,971مصروف مخصص أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
)342,148(139,973,941مصروف / )استرداد( مخصص أرصدة لدى المصارف

)19,266,488(447,839,321مصروف / )استرداد( مخصص إيداعات لدى المصارف
)19,370,181()17,809,876(استرداد مخصص استثمارات

-19,225,627مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة- كفاالت مصارف مالية
-)16,460,346(استرداد مخصص وديعة مجمددة لدى مصرف سورية المركزي

280,117,432)151,879,952()استرداد( / مصروف مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة
940,5683,705,071مصروف / )استرداد( مخصص تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

3,557-               أثر تطبيق المعيار رقم )9( مع فروقات أسعار الصرف
473,422,310261,317,214

تم احتساب مصروف مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 كما يلي:

كما في 31 كانون األول 2018
ل.س

1,107,397,463الرصيد كما في بداية السنة )إيضاح رقم 8(
1,366,377,042الرصيد كما في نهاية السنة )إيضاح رقم 8(

258,979,579
21,137,853فروق أسعار صرف غير المعدلة عن عام 2018

280,117,432

33. مصاريف تشغيلية أخرى

 يتضمن هذا البند ما يلي:
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للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. 

28,761,66626,218,011نفقات سفر متعلقة باألنشطة التشغيلية للمصرف
16,891,71922,175,848االشتراكات في هيئات ودوريات

14,877,84040,127,562الرسوم والضرائب ونفقات قانونية
37,101,18932,815,408الدعاية واالعالن وعالقات عامة

5,974,4067,276,701نفقات استقبال
69,720,01354,855,120أتعاب مهنية واستشارية

107,571,895106,321,009الصيانة واالصالح ونفقات حراسة
30,504,30238,381,569تأمين ضد األخطار والحريق

65,639,36948,656,762المياه والكهرباء والتدفئة
26,577,58842,927,708نفقات االتصاالت وتقانة المعلومات

21,790,48216,654,465المطبوعات والقرطاسية
70,517,30384,506,541مصاريف إيجار

5,320,3508,012,700البريد والشحن
54,859,81344,360,917تعويضات مجلس اإلدارة ومصاريف الهيئة العامة

1,039,2002,252,500مصاريف السيارات
6,753,16813,182,151أخرى مختلفة

563,900,303588,724,972

34. ربحية السهم األساسية والمخفضة

تم احتساب حصة السهم األساسية والمخفضة كما يلي:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2018 )معّدلة)2019
1,830,070,154316,295,071صافي ربح السنة )ليرة سورية( 

27,500,00027,500,000المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم( 
66,5511,50ربحية السهم األساسية والمخفضة )ليرة سورية( 

تتطابــق ربحيــة الســهم األساســية والمخفضــة فــي القيمــة لعــدم وجــود أدوات أصدرهــا المصــرف ذات تأثيــر علــى حصــة الســهم فــي األربــاح عنــد 
تحويلهــا.

35. النقد وما يوازي النقد

يتكون هذا البند مما يلي :

كما في 1 كانون الثانيكما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. ل.س.

28,398,345,89120,918,810,88613,155,769,274نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
يضاف:

أرصدة لدى مصارف )استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر 
6,252,561,9782,211,373,3774,050,561,054أو أقل( 

ينـزل:
)1,708,256,963()3,798,004,206()2,590,284,905(ودائع مصارف )استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر أو أقل( 

32,060,622,96419,332,180,05715,498,073,365
اليستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المركزي في أنشطة المصرف التشغيلية اليومية لذلك ال يعتبر جزء من النقد وما يوازي النقد.
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36. عمليات األطراف ذات العالقة
تتضمن األطراف ذات العالقة مدراء المصرف، واإلدارة العليا والشركات المرتبطة بهم، والمصارف الشقيقة. تتضمن أرصدة وعمليات األطراف ذات العالقة ما 

يلي:

كما في 31 كانون كما في 31 كانون األول 2019
األول 2018 )معّدلة(

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الشركات الحليفةالشركة األم
المجموعالمجموعالمساهمين وكبار الموظفين

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س.  أ- بنود بيان الوضع المالي/ داخل الميزاينة

حسابات مدينة

405,074,7881,862,230,132-89,902,402315,172,386أرصدة لدى المصارف المقربة
)478,675()3,518,935(-)169,054()3,349,881(مؤونة مكونة على الحسابات الجارية
11,003,380,9238,296,805,071-10,741,780,923261,600,000ودائع ألجل لدى المصارف المقربة

)50,152,403()623,340,736(-)839,407()622,501,329(مؤونات مكونة على ودائع ألجل

110,063,580127,040,084-108,626,2331,437,347فوائد مستحقة غير مقبوضة

)751,991()6,929,663(-)4,612()6,925,051(مؤونات مكونة على فوائد مستحقة غير محققة
-343,262,575-343,262,575-هوامش بوالص واعتمادات

-)1,534,091(-)1,534,091(-مؤونة هوامش بوالص واعتمادات

495,954495,9541,742,441-           -           قروض كبار الموظفين
10,307,533,297918,925,144495,95411,226,954,39510,236,434,659

حسابات دائنة

1,954,520,0001,996,381,039--1,954,520,000حسابات المصارف
حسابات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

44,938,32344,938,32358,977,699--الموظفين وكبار المساهمين

1,142,173925,293-           -           1,142,173فوائد مستحقة غير مدفوعة

1,955,662,173           -44,938,3232,000,600,4962,056,284,031

ب- بنود خارج الميزانية

5,681,688,4455,791,596,725-7,018,2485,674,670,197كفاالت مصارف مالية

-           )19,225,627(-           )18,724,263()501,364(مؤونات كفاالت مصارف مالية

6,516,8845,655,945,934           -5,662,462,8185,791,596,725

ج- بنود بيان الدخل 

254,394,2796,741,0259,123261,144,427232,218,625فوائد دائنة
)18,492,721()54,910,581()344,741()89,648()54,476,192(فوائد مدينة

199,918,0876,651,377)335,618(206,233,846213,725,904
)7,924,919(10,768,415-           10,768,415-           عموالت مدينة

199,918,08717,419,792)335,618(217,002,261205,800,985
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إن جميع التعامالت المسموحة مع األطراف ذوي العالقة تتم ضمن النشاطات االعتيادية للمصرف وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت السارية مع الزبائن.
بلغت معدالت الفوائد على القروض الممنوحة لكبار الموظفين بين 7- 9.5% في عامي 2019 و2018.

بلغ معدل الفائدة على الودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة بين %2.15 و%3 على الدوالر األمريكي في عام 2019 )مقابل 2.6% و3% على 
الدوالر األمريكي في عام 2018(.

تم خالل العام 2019 تعويض أعضاء مجلس اإلدارة الممثلين للمساهمين بمبلغ 53,145,197 ليرة سورية عن مصاريف االنتقال واإلقامة التي تكبدوها خالل 
عام 2019 )مقابل مبلغ 41,739,726 ليرة سورية خالل عام 2018(.

د- تعويضات اإلدارة التنفيذية

فيما يلي ملخص لمنافع اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. 

60,378,62869,752,615رواتب اإلدارة العليا
101,171,16655,447,809المكافأت

2,124,0005,406,000تعويضات نهاية خدمة
-721,683إجازات مدفوعة

164,395,477130,606,424

37. القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
أواًل: القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية.

31 كانون األول 2018 )معّدلة(31 كانون األول 2019

النتيجة غير المعترف القيمة العادلةالقيمة الدفترية
النتيجة غير القيمة العادلةالقيمة الدفتريةبها

المعترف بها
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الموجودات المالية

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-23,366,807,50823,366,807,508-31,397,080,03531,397,080,035مركزية

-2,210,858,7812,210,858,781-6,112,073,4416,112,073,441أرصدة لدى المصارف
ايداعات لدى مصارف 

-8,245,900,8828,245,900,882-7,281,419,9847,281,419,984ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية 
)879,925,168(23,324,391,84224,204,317,010)1,770,571,586(29,035,326,35630,805,897,942المباشرة

موجودات مالية بالكلفة 
----1,337,000,0001,337,000,000المطفأة

وديعة مجمدة لدى 
-1,387,055,1181,387,055,118-1,403,515,4641,403,515,464مصرف سورية المركزي

المطلوبات المالية

ودائع مصارف 
-3,798,004,2063,798,004,206-2,590,284,9052,590,284,905ومؤسسات مصرفية

-59,954,121,92059,780,737,742173,384,17847,933,857,95447,933,857,954ودائع الزبائن
-1,338,525,0081,338,525,008-2,576,588,6442,576,588,644تأمينات نقدية
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تم اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المالية ذات تواريخ استحقاق دون السنة بالقيمة الدفترية، وبالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية ذات 
تواريخ استحقاق أكثر من سنة بالقيمة العادلة، وذلك باحتساب التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها باستخدام معدل حسم بلغ %16.29 
للتسهيالت االئتمانية بالليرة السورية كما في 31 كانون األول 2019 )مقابل معدل حسم 17% كما في 31 كانون األول 2018(، وبلغ معدل 

الحسم 11% للودائع بالليرة السورية كما في 31 كانون األول 2019 و2018

ثانيًا: تحديد المستويات الثالث لقياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة.

كما في 31 كانون األول 2019
القيمة العادلة مقاسة من خالل

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالقيمة الدفترية
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الموجودات المالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
500,568,317--580,862,077500,568,317من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,337,000,0001,337,000,000--1,337,000,000موجودات مالية بالكلفة المطفأة

كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
القيمة العادلة مقاسة من خالل

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالقيمة الدفترية
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الموجودات المالية:

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
4,804,122,728--5,037,921,1964,804,122,728من خالل الدخل الشامل اآلخر

-----موجودات مالية بالكلفة المطفأة

تشمل القيمة الدفترية للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على القيمة اإلسمية لألصل مضافًا إليه صافي العالوة 
)بعد تنـزيل اإلطفاء من تاريخ الشراء لتاريخ الميزانية وفق أسلوب الفائدة الفعالة(. وقد تم تقييمها بالقيمة العادلة بنهاية العام بناًء على سعر إقفال 
هذه الموجودات ضمن األسواق المتداولة بها بتاريخ 31 كانون األول 2019 حيث بلغت فروقات التقييم السلبية بعد إطفاء الموجودات الضريبية 
المؤجلة ما قيمته 43,203,210 ليرة سورية )فيما بلغت فروقات التقييم السلبية كما في 31 كانون األول 2018 ما قيمته 140,600,434 

ليرة سورية(.
تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستعمال مستويات التقييم التالية:
المستوى األول: يمثل القيمة العادلة لألسعار المتداولة )غير المعّدلة( لموجودات مماثلة في أسواق فعالة.

المستوى الثاني: يمثل العناصر األخرى بخالف األسعار المتداولة ضمن المستوى األول والتي يتم مالحظتها بشكل مباشر )من خالل 
األسعار( أو بشكل غير مباشر )يتم اشتقاقها من األسعار(.

المستوى الثالث: يمثل الموجودات غير المرتبطة ببيانات السوق.

األدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية:
هي الموجودات والمطلوبات المالية النقدية أو التي لها فترة استحقاق أقل من سنة وتكون قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة.

األدوات المالية ذات سعر فائدة ثابت
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والتي لها سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة التدفقات النقدية 

المخصومة باستخدام أسعار الفائدة السوقية عند إدراجها أول مرة مع األسعار السوقية الحالية ألدوات مالية مشابهة.
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38. إدارة المخاطر

تنتــج المخاطــر مــن عوامــل ماليــة وغيــر ماليــة مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى النتائــج واألهــداف المرتقبــة، ويقــوم مفهــوم إدارة المخاطــر علــى عمليــة 
.)Unexpected loss( والخســائر غير المتوقعة )Expected Loss( معرفة إدارة الخســائر المتوقعة

يقــوم دور إدارة المخاطــر علــى كشــف مصــادر المخاطــر والعمــل علــى تقييــم أثــاره المحتملــة والرقابــة المســتمرة للمخاطــر ومتابعــة الحــدود الرقابيــة 
 Risk( المحــددة مــن قبلــه وقدرتــه علــى التحمــل )Risk Appetite( الداخليــة للتعرضــات المقبولــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وفــق شــهية المخاطــر
Tolerance(، ورفــع تقاريــر لــإلدارة العامــة ومجلــس اإلدارة للمســاعدة علــى اتخــاذ قــرارات توزيــع مصــادر التمويــل علــى فــرص التوظيــف لتحقيــق 

المعــدل المقبــول مقابــل احتمــاالت المخاطــر المحتملــة المقبولــة.

أنظمة إدارة المخاطر لدى بنك الشرق:
يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية إدارة مخاطر المصرف ويحدد المستويات لكافة أنواع المخاطر التي يمكن أن يتحملها المصرف، كما يصادق 
على استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر بكافة أنواعها ويراجع دوريًا تقارير قياس المخاطر لضمان حسن تنفيذ السياسات المعتمدة واتخاذ 

اإلجراءات الوقائية والتصحيحية المناسبة عند الحاجة. 
ويعمل مجلس اإلدارة على إدارة المخاطر من خالل اللجان المنبثقة عنه السيما لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة التسليف التي ترفع 

تقارير دورية عن نتائج أعمالها وتوصياتها. 
أما على الصعيد التنفيذي، تتحمل اإلدارة العامة التنفيذية مسؤولية إيجاد البنى التحتية الالزمة إلدارة ومتابعة كافة المخاطر التي يتعرض لها 
المصرف ووضع السياسات واإلجراءات والمخططات التنظيمية التي تساعد على تحديد المسؤوليات بما يضمن فصل المهام والصالحيات 

لتجنب أي تعارض بين مختلف األقسام، وتفعيل نظم الضبط الداخلي للتأكد من االلتزام بالسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

إستراتيجية إدارة المخاطر:
تهدف استراتيجية إدارة المخاطر إلى ما يلي: 

التأكد من اعتماد سياسات وإجراءات عمل إلدارة المخاطر )ائتمانية، سوقية، تشغيلية، سيولة، سمعة، التزام، ....الخ( بهدف التحقق من قدرة • 
المصرف على تأمين تغطية للمخاطر التي يتعرض لها المصرف التزامًا بحوكمة المصرف وبتوصيات لجنة بازل لإلشراف على المصارف 

والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف. 

العامة ومجلس اإلدارة إلتخاذ اإلجراءات •  إلى اإلدارة  المناسبة ورفعها  بالتوصيات  المخاطر مرفقة  الدورية لمختلف  التقارير  اعتماد نظام 
والقرارات المناسبة.

التأكد من توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر وضمان استقاللية عمل مديرية المخاطر.• 

التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ بهدف ضمان استمرارية العمل ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف.• 

وضع معايير وضوابط للعمليات االئتمانية واالستثمارية لضمان االلتزام بالقوانين المرعية اإلجراء ضمن سقوف المخاطر المقبولة من قبل • 
المصرف بهدف تحديد الوسائل واإلجراءات المتوفرة إلدارة وتخفيف المخاطر التي قد تنجم عنها.

السعي من خالل السياسات االئتمانية واالستثمارية لتحقيق التوازن األمثل ما بين العائد لصالح المصرف وعوامل المخاطر المحتملة التي • 
ممكن أن يتعرض لها المصرف.

تنويع مصادر التمويل في المصرف والتأكد من فعالية وكفاية إجراءات إدارة مخاطر السيولة بهدف المحافظة على سالمة المصرف المالية • 
ومواجهة الظروف الطارئة وتداعياتها السلبية التي تنشأ عن تقلبات األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية.

مسؤولية لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
تتكون لجنة إدارة المخاطر من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة على األقل على أال يزيد عدد األعضاء التنفيذيين عن عضو واحد فقط وعلى 
أن يكون رئيس اللجنة عضوًا مستقاًل، باإلضافة إلى مدير مديرية إدارة المخاطر، وتتم اجتماعاتها بشكل دوري. تهدف لجنة إدارة المخاطر 
إلى مساعدة مجلس اإلدارة على وضع سياسة إدارة مخاطر المصرف بما ينسجم مع قدرة المصرف ومدى قبوله تحمل المخاطر ومراجعة أداء 
اإلدارة التنفيذية في إدارة كافة المخاطر المصرفية من مخاطر االئتمان والسيولة والسوق والتشغيل وااللتزام والتركز والسمعة وغيرها. وترتكز 

المهام األساسية للجنة على مايلي:
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القائم •  بالنشاط  المرتبطة  المخاطر  إدارة  سياسات  وتحديد ومراجعة  لرسم  المصرف  في  المخاطر  إدارة  مديرية  مع  متواصل  بشكل  العمل 
للمصرف، باإلضافة إلى تلك المتعلقة بأي نشاط أو منتج مصرفي جديد، ورفع توصية لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها.

تحديد صالحيات إدارة المخاطر ومراجعتها سنويًا، بحيث تتضمن بشكل أساسي استراتيجيات إدارة المخاطر ومستويات وحدود المخاطر • 
المقبولة ورفعها لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها.

إعداد تقرير تقييم لتنفيذ خطط الطوارئ وإدارة األزمات التي يتم وضعها واختبارها من قبل مديرية األمن وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة • 
التنفيذية للمصرف.

مراجعة التقارير الدورية حول المخاطر التي يتعرض لها المصرف، والمتابعة مع اإلدارة التنفيذية لمعالجة التجاوزات التي يتم التقرير عنها، • 
ورفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة وتقديم اإلحصائيات بخصوص كافة المخاطر التي يتعرض لها المصرف مقابل الحدود المعتمدة والتغيرات 

والتطورات التي قد تطرأ على إدارة المخاطر.

مراجعة تقارير اختبار الجهد لكفاية رأس المال ومراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بمعايير ومتطلبات لجنة بازل.• 

التأكد من قيام اإلدارة العامة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأسيس وإيجاد بنية أساسية مالئمة وكافية )بما فيها الهيكل التنظيمي، • 
العمليات، السياسات واإلجراءات، الكادر الكفء واألنظمة التكنولوجية( التي تكفل وباستمرار إدارة المخاطر لجهة تحديدها وحصرها وقياسها 
ومتابعتها وضبطها بما ينسجم وحدود وسياسات المخاطر المصادق عليها. مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر وضمان استقاللية 

موظفي مديرية المخاطر في المصرف عن األنشطة التي ينجم عنها تحمل المصرف للمخاطر.

مسؤولية لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
تتألف لجنة التدقيق من رئيس مستقل وثالثة أعضاء غير تنفيذيين وبحضور المدير العام التنفيذي ومدير التدقيق الداخلي، وتجتمع بشكل 
دوري أربعة اجتماعات لها خالل السنة بوتيرة اجتماع واحد كل ربع. وتهدف لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة إلى مساعدة المجلس 

على اإلشراف على األمور التالية:

مراجعة التقارير المالية وتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية بما فيها استقاللية التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام وحسن أدائهما.• 

مراجعة التقارير الصادرة عن المراقبين المصرفيين الداخلين المعتمدين والتأكد من أن اإلدارة التنفيذية قد اتخذت كافة اإلجراءات لتصحيح • 
القصور التي تمت اإلشارة لها ضمن تقارير المهام الرقابية ومهام التدقيق.

تتأكد اللجنة من التزام المصرف بالتطبيق السليم للقوانين والتعليمات النافذة الصادرة عن السلطات الرقابية، وللسياسات واإلجراءات الداخلية • 
المعتمدة من مجلس اإلدارة.

مساعدة المجلس في تحديد أطر عمل المدقق الخارجي وتنسيق مهامه وتقييم استقالليته وموضوعيته وقبول خطاب تعيينه وتحديد تعويضاته.• 

مسؤولية لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
تتألف لجنة التسليف من ثالثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، وتتم اجتماعاتها بشكل دوري. تهدف اللجنة إلى مراجعة وإقرار التسهيالت 
االئتمانية وفق حدود وسقوف يتم إقرارها ومراجعتها دوريًا كما تصادق على قرارات التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل لجنة التسليف 

اإلدارية.

مسؤولية لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات:
وهي مسؤولة عن إدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة. ومراجعة السياسات واإلجراءات الالزمة لإلدارة والحد من مخاطر السيولة، ومخاطر 
السوق المقدمة من قبل مديرية المخاطر. وتعمل اللجنة على مراقبة حسن تطبيق اإلجراءات المعتمدة بهذا الخصوص وااللتزام بالسقوف المحددة 
والنسب الرقابية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تجتمع مرة شهريًا وترفع تقاريرها وتوصياتها العتماد سياسات إدارة مخاطر السوق والسيولة 

لإلدارة العامة وللجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة للموافقة عليها. 
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مسؤولية مديرية إدارة المخاطر:
تهدف مديرية إدارة المخاطر في المصرف إلى:

إعداد وتحديث سياسات وإجراءات إدارة المخاطر كافة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للمصادقة عليها. • 

وضع حدود ومقاييس للمخاطر التي يتعرض لها المصرف ومراقبتها بشكل مستمر، ودراسة سيناريوهات اختبارات الجهد وتقييم نتائجها ثم • 
رفع التقارير بشأنها إلى اإلدارة العامة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

العمل بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية بهدف التأكد من التقيد باإلجراءات والسياسات المعتمدة لجهة إدارة كافة أنواع المخاطر ضمن جميع • 
أصعدة نشاط المصرف.

إعداد تقارير دورية شاملًة لكافة أنواع المخاطر متضمنًة مقترحات وتوصيات لمعالجة القصور ورفعها إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن • 
مجلس اإلدارة.

متابعة االمتثال بتطبيق أحكام بازل والقوانين والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ذات الصلة وسائر الجهات الرقابية لضمان • 
سالمة المصرف المالية والتشغيلية.

موائمة السياسات واإلجراءت المطلوبة لتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 بما يتوافق مع تعليمات المصرف المركزي. • 

مديرية التدقيق الداخلي:
وتشمل مسؤولية مديرية التدقيق الداخلي توفير خدمات تأكيدية واستشارية حول كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وعملية إدارة المخاطر 
وممارسات الحوكمة، وذلك من خالل تقديم تقييمات موضوعية ومستقلة إلى كل من مجلس إدارة المصرف عن طريق لجنة التدقيق المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة من جهة وإلى اإلدارة التنفيذية من جهة أخرى. حيث تهدف هذه التقييمات إلى مساعدة المصرف في تحقيق أهدافه من 

خالل تحسين كفاءة مختلف العمليات المصرفية.
ترفع مديرية التدقيق الداخلي تقاريرها وبشكل دوري إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة حول نتائج أنشطة مديرية التدقيق الداخلي 

المختلفة. 

أنظمة تقارير وقياس المخاطر:
تقوم مديرية المخاطر بتأدية عملها بشكل مستقل لكنه يتبع مباشرًة للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة حيث تقوم بأداء مهامها 

وواجباتها وإعداد تقارير متابعة رقابية ليتم إرسالها إلى كل من لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة وقسم التسليف واإلدارة العليا.
يلتزم المصرف بمعايير بازل 2 لقياس كافة المخاطر التي يتعرض لها وهي: 

بالنسبة لمخاطر السوق، يعتمد المصرف طريقة القياس المعيارية.• 

بالنسبة للمخاطر التشغيلية، يعتمد المصرف طريقة المؤشر األساسي.• 

بالنسبة للمخاطر االئتمانية، يعتمد المصرف طريقة المنهج األساسي للتصنيف الداخلي )Internal Rating-Based Approach( كبديل • 
.)Standardized Approach( عن المنهج المعياري
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الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر:

فيما يتعلق باستقاللية وظائف مديرية إدارة المخاطر وعمليات المساءلة المتعلقة بها فإن عمليات التعويضات والصرف والعزل تتم عن طريق 
لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة بناًء على اقتراح اإلدارة التنفيذية كونها تتابع إداريًا وفنيًا عمل مديرية إدارة المخاطر، 
هذا وأن صالحيات التعيين والعزل لكوادر اإلدارة العليا ومديرية المخاطر ال تتم إال من خالل لجنة الترشيحات والتعويضات وموافقة مجلس 

اإلدارة.

المخاطر االئتمانية:
حرص المصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء المتميزين عن طريق السيطرة على المخاطر االئتمانية والعمل على تخفيض 
احتماالت التعثر وذلك بإجراء الدراسة االئتمانية المعمقة وتحديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد. يتم اعتماد إجراءات رقابة 
ومتابعة مستمرة للتسهيالت الممنوحة والتي ستمنح بما يكفل حماية مصلحة البنك لجهة إدارة مخاطر االئتمان والحرص على أن تكون نسبة 

)المخاطرة على العائد( هي ضمن النسب المثلى بالنسبة للمصرف. 

لجنة إدارة المخاطر
المنبثقة عن مجلس اإلدارة

وحدة مخاطر االئتمان

مجلس اإلدارة 

مديرية إدارة المخاطر

اإلدارة العليا

وحدة المخاطر التشغيلية  وحدة مخاطر السوق
والسيولة

 قسم متابعة
 وضبط

االئتمان

 قسم
 معلومات

االئتمان

 قسم تحليل
 مخاطر
اإلئتمان
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تتألف وحدة إدارة المخاطر االئتمانية من ثالث أقسام:

قسم تحليل مخاطر االئتمان: تقوم هذه الوحدة بدراسة مخاطر تعثر طلبات التسهيالت االئتمانية ومتابعة جودة المحفظة االئتمانية وتحضير • 
تقارير دورية للجنة التسليف المبثقة عن مجلس اإلدارة والتأكد من مالئمة الطلب االئتماني للقوانين والتشريعات السارية إضافة الستراتيجية 

المصرف وسياساته.

قسم متابعة وضبط االئتمان: تقوم هذه الوحدة بدورًا أساسيًا في ضمان حسن سير العملية االئتمانية ومنح التسهيالت من خالل قيامها بضمان • 
صحة تنفيذ موافقات لجان التسليف على الملفات االئتمانية. وهذا يتضمن:

إنشاء ملف مركزي متكامل يحوي جميع الثبوتيات والمستندات والبيانات المالية والضمانات، ومراقبتها وتحديثها بشكل دوري.  -
عملية منح التسهيالت االئتمانية على النظام المصرفي بما يتوافق مع القوانين والتعاميم الصادرة.  -

عملية المراجعة الرقابية للملف االئتماني، الخطوط االئتمانية، االستخدامات والتجاوزات، تركزات المخاطر االئتمانية، التصنيف االئتماني،   -
وذلك من خالل إصدار تقارير دورية لإلدارة العليا ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

قسم معلومات االئتمان: تعمل على تأمين معلومات متعلقة عن العمالء المدينين، تؤمن هذه الوحدة معلومات حديثة لجهة حجم ونوع وعملة • 
التسهيالت ومدى التزام العميل بالشروط التعاقدية، حيث تساهم في التحقق من مدى موثوقية المعلومات التي يزودنا بها العميل باإلضافة 

لعملية تقاطع هذه المعلومات مع بيانات قسم األخطار المصرفية في مصرف سورية المركزي.
اعتمد مجلس إدارة المصرف سياسة منح التسهيالت االئتمانية المقترحة من قبل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنه بناًء على الضوابط التالية:

توصيات سياسة التسليف:

القيام بعملية المراجعة الدورية لقيمة سقوف محافظ التسهيالت االئتمانية واالستثمارية وفقًا لكل عملة وتحديدها بما يتناسب مع خطة وتوجه 
المصرف خالل كل ربع إضافة لذلك تم السماح بتمويل متوسط وطويل األجل للمشاريع اإلنتاجية الصناعية والخدمية. من جهة أخرى تم 

السماح أيضًا بتمويل قروض استهالكية وقروض سكنية وتحديد حجم المحفظة المطلوب.

وللحد من المخاطر المرتبطة بعمليات المنح تم تحديد التمويل بالمناطق اآلمنة مع األخذ بعين االعتبار توزع فروع المصرف وانتشار قاعدة 
عمالئه، إضافة إلى عدم منح تسهيالت لعمالء كان المصرف قد قام بشطب جزئي أو كلي لمديونيتهم السابقة دون اتفاق مسبق موثق أصواًل 

مع المصرف، إاّل إذا قام هذا العميل بسداد المبلغ المشطوب.

أما بالنسبة للضمانات فيتم قبول التأمينات على األصول العقارية ضمن المناطق اآلمنة.

توصيات سياسة التصنيف االئتماني ومتابعة القروض المتعثرة:

التقيد بأحكام ومتطلبات القرارات والتعاميم المرعية اإلجراء وخاصة قرار مجلس النقد والتسليف رقم ) 4/ م ن( تاريخ 14/2/2019 المتضمن 
التعليمات الخاصة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم IFRS 9( 9( الخاص باألدوات المالية )Financial Instruments(، التأكيد 
على عملية قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل ربعي على األقل واالعتراف بها دون أي تأخير، ُتقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل 
ربعي، بحيث تعكس مبلغًا ُمقدرًا باحتمال مبني على المعلومات التاريخية والحالية ومرجح بكافة المعلومات المعقولة والمتاحة عن الظروف 
المستقبلية )Probability-Weighted Amount( ، ويجب أن يكون هذا التقدير غير متحّيز )Unbiased( من خالل استخدام سيناريوهات 
ال تأخذ باالعتبار الحالة األفضل )The Best Case Scenario( وال الحالة األسوأ )The Worst Case Scenario(، متابعة الديون 
ضمن المرحلة الثانية والتي تتضمن التعرضات االئتمانية التي شهدت زيادة هامة )Significant Increase( والديون ضمن المرحلة الثالثة 
وتتضمن هذه المرحلة التعرضات االئتمانية التي ينطبق عليها تعريف التعثر، للتوصل إلى تسويات مع العمالء مع األخذ بعين االعتبار قيام 

المصرف بمباشرة اإلجراءات القضائية والتنفيذ على كافة الضمانات المتخذة لقاء الديون المتعثرة. 

توصيات حول تركز المخاطر االئتمانية:

العمل على الحد من التركز في زبائن التسليف من حيث حجم التسهيالت بما يتوافق مع القرارات واألنظمة النافذة، إضافة إلى القيام بالتنويع 
على مستوى محفظة االئتمان من حيث القطاعات االقتصادية والمناطق الجغرافية والضمانات المقدمة بما يتوافق مع الظروف الراهنة.
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تخفيف المخاطر االئتمانية:
هي المخاطر التي تنشأ من احتمال عدم قدرة الملتزمين تجاه المصرف على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند االستحقاق، وعليه تقضي سياسة 
المصرف للتخفيف من التعرض إلى المخاطر االئتمانية بالعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة من خالل وضع سقوف لها على 
مستوى العميل الواحد، ومجموعة من العمالء وتحديد القطاع االقتصادي والمنطقة الجغرافية ونوع التسهيالت والسقوف الممنوحة حسب العملة 
ويتم كل ذلك وفق التعليمات والحدود الرقابية لقرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي باإلضافة إلى الحدود الرقابية الداخلية ومراقبة مؤشرات 
اإلنذار المبكر التي تهدف لوضع اإلجراءات العالجية الضرورية قبل التعرض للمخاطر. ويتم إعداد تقارير دورية بالتعرضات االئتمانية إلى 
لجنة إدارة المخاطر حيث توضع التوصيات وفق تطور الظروف السوقية، ومن ثم يصادق مجلس اإلدارة على سياسة وإستراتيجية التسليف 

الرامية إلى الحفاظ على محفظة التسهيالت المثلى المنشودة.
ويعتمد المصرف إجراءات للتخفيف من مخاطر االئتمان على مستويات مختلفة وهي: 

على مستوى التحليل االئتماني: تضمن إجراءات عمل قسم التحليل االئتماني تقييمًا موضوعيًا ودقيقًا لكل عميل على حدة، وقدرته المالية • 
العميل  يقع نشاط  التي  الجغرافية  القطاع االقتصادي والمنطقة  بتحليل وضع  القسم  التزامه. كما ويقوم هذا  السداد ومصداقية  ومصادر 
ضمنها. ويعتمد اتخاذ قرارات اإلقراض لدى قسم التحليل االئتماني وإجراءات العمل على مبدأ تنويع المحفظة االئتمانية والتأكد من االلتزام 
بحدود التركزات المعتمدة من قبل المصرف من جهة وعلى قرارات مجلس النقد والتسليف على مستوى العميل ومجموعة مترابطة من العمالء 

ولكل قطاع أو منطقة جغرافية من جهة أخرى.
الضمانات المقبولة: تقضي إجراءات المصرف للتخفيف من مخاطر االئتمان بالحصول على ضمانات مقبولة، وأهمها:• 

- بالنسبة للتمويل التجاري واالستثماري: الرهونات على األصول العقارية والمخزون ضمن المناطق اآلمنة والضمانات النقدية.  
الرواتب لجهة     النقدية وتتضمن تحويل  الضمانات  إلى  المناطق اآلمنة باإلضافة  الشخصية: رهن األصول ضمن  للقروض  بالنسبة   -  

المصرف.
تراقب اإلدارة القيمة السوقية لكافة الضمانات المقبولة بشكل دوري وخاصة عند تجديد ملف التسهيالت الممنوحة الذي يجري مرة على األقل 
خالل العام. ومن الممكن أيضًا طلب ضمانات إضافية كالكفاالت الشخصية و/أو بوالص التأمين على الحياة أو بوليصة التأمين ضد الحريق 
و/أو أي أخطار أخرى محتملة ممكن أن تؤثر على القدرة التشغيلية واستمرارية العمل وذلك باالتفاق مع العميل. كما تتم دراسة القيمة السوقية 

للضمانات خالل دراسة كفاية الخسائر االئتمانية المتوقعة وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم )4/م.ن( لعام 2019.

إعداد التقارير الدورية لمراقبة نوعية وكمية محفظة القروض وتطورها، والتركزات المختلفة، وجودة المحفظة، ومدى كفاية المخصصات • 
والضمانات المقبولة. 

تعريف التعثر: 

تتضمن األصول المالية التي لديها دليل موضوعي للتدهور )التعثر( في تاريخ التقرير، وباختصار عند ظهور أحد هذه المؤشرات:• 

إذا تبين للمصرف، عدم رغبة المدين أو قدرته على الوفاء بأي من التزماته تجاه المصرف حتى ولو لم يلجأ هذا األخير لمالحقة العميل • 
باستعمال حقه القانوني في تملك أو تصفية أو تنفيذ الضمانات أو الكفاالت أو التعهدات المقدمة من المدين عند منحه القرض. 

إحتمال قيام العميل بإعالن إفالسه أو عدم قدرته على السداد.• 

إذا تأخر المدين فترة من٩0 يوم فأكثر عن موعد تسديد التزاماته المتوجبة تجاه المصرف.• 

عند إعالن العميل إفالسه أو وضعه تحت التصفية.• 

فقدان االتصال مع العميل لمدة تزيد عن 90 يومًا.• 

تكبد العميل خسائر لمدة 3 سنوات متتالية، وعدم وجود مصادر دخل أخرى مما يؤثر على قدرة العميل للوفاء بالتزاماته.• 

اعتماد المصرف على تسييل الضمانات المقدمة لسداد الدين، في حال كان مصدر التسديد الوحيد يعتمد على تسييل هذه الضمانات.• 
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نظام التصنيف االئتماني الداخلي في البنك

نموذج التصنيف االئتماني الداخلي لعمالء محفظة التسهيالت االئتمانية )الشركات(:
تم تصميم نماذج تصنيف ائتماني داخلي تتضمن معايير نوعية وكمية لكل من:

نموذج تصنيف ائتماني للشركات القائمة.• 
المشاريع الجديدة.• 
المشاريع الجديدة لغايات التمويل العقاري.• 

حيث يقوم نموذج التصنيف االئتماني باستخراج درجة التصنيف االئتماني للشركة عن طريق تقييم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى 
الجهة المقرضة، بتصنيف الجهة المقترضة ضمن أحد درجات التصنيف المعتمدة وهي 10 درجات تصنيف رئيسية )Grades( سبع درجات 
للتعرضات االئتمانية غير المتعثرة )Non-Defaulted( حيث يوجد ثالث شرائح في كل درجة رئيسية باستثناء الدرجة األولى، وثالث درجات 
للتعرضات االئتمانية المتعثرة )Defaulted(، حيث تم تحديد داخلي وتعريف لكل مستوى مخاطر تعكسه كل درجة، وبالنتيجة تتضمن كافة 

.)Probability of Default( وكل فئة من فئات مربوطة باحتمالية تعثر العميل .)Rates( الدرجات 22 فئة

التصنيف االئتماني الداخلي لعمالء محفظة التسهيالت االئتمانية )األفراد(:
حيث يتم تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء األفراد بناًء على معايير وشروط محددة مسبقًا، وبالتالي يتم حساب احتمال التعثر لتعرضات التجزئة 

على مستوى كل مجموعة من التعرضات )Pool( وذلك ألن هذه التعرضات متجانسة ولها نفس صفات المخاطر االئتمانية.

نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمؤسسات المالية:
تم تصميم نموذج تصنيف ائتماني داخلى يتضمن معايير نوعية وكمية للمصارف من خالل دراسة )الربحية، السيولة، المالءة المالية، األخطار 

المرتبطة بالسوق والمتاجرة والعمالت(، إضافة إلى التثقيل األكبر المرجح لدرجة تصنيف المؤسسات المالية خارجيًا.

:ECL)Expected Credit Loss( احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة 
الخسارة االئتمانية المتوقعة = احتمال التعثر X الخسارة عند التعثر X التعرض االئتماني عند التعثر

 Expected Credit Loss = Probability of Default X Loss Given Default X Exposure at Default
  ECL     =    PD   X   LGD   X   EAD

محفظة التسهيالت االئتمانية

:)Probability of Default( احتمال التعثر
تم استخدام بيانات التسهيالت االئتمانية منذ عام 2011 وذلك لغاية احتساب معدل التعثر )Default Rate( التاريخي كنقطة بداية لحساب 
احتمال التعثر على مستوى كما درجة وفئة من فئات التصنيف االئتماني الداخلي كما تم معايرة هذه البيانات بالمعلومات المعقولة وذات الصلة 
 Real( المتوفرة وال سيما ذات النظرة المستقبلية من مؤشرات االقتصاد الكلي المتوفرة وال سيما معدل النمو الحقيقي للناتج اإلجمالي المحلي
GDP Growth rate( وبالتالي تحويل احتمال التعثر من)Through the Cycle( TTC إلى)PIT )Point-in-Time وذلك بالنسبة 
لفئات التصنيف ضمن المرحلة األولى والثانية، تقدير احتمال التعثر في نقطة زمنية )Point-in-Time( ولمدة 12 شهر بالنسبة للتعرضات 
المصنفة في المرحلة األولى )Stage 1( أو على مدى العمر المتبقي )Remaining lifetime PD( للتعرضات المصنفة في المرحلة الثانية 

.)Stage 3( ويتم تطبيق احتمال تعثر بنسبة %100 على فئات التصنيف ضمن المرحلة الثالثة )Stage 2(

:)LGD(الخسارة عند التعثر
 )Historical Recovery Rate( تم استخدام بيانات التسهيالت االئتمانية منذ عام 2011 وذلك لغاية احتساب معدل االسترداد التاريخي
على مستوى كل تعرض من التعرضات المضمونة والغير مضمونة، ونظرًا النخفاض حاالت التعثر وحاالت لجوء المصرف لتسييل الضمانات، 
مما يؤثر على نتائج تقدير معامل الخسارة عند التعثر وبالتالي تم االعتماد على تعليمات القرار )4/ م ن( لعام 2019 لجهة اعتماد نسب 
خسارة عند التعثر التقل عن الحدود الدنيا ضمن تعليمات تطبيق القرار. بناًء على نوع المحفظة )تجزئة-شركات( نوع الضمانة وعدد أيام 

التاخر عن السداد.
وبالتالي النسب المحددة أعاله ال تقل عن النسب المحدد في التعليمات التنفيذية القرار ) 4/ م ن( وهي متوافقة مع البيانات التاريخية للمصرف 

بالرغم من انخفاض الحاالت ضمن عينة الديون المتعثرة.
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نسبة الخسارة عند التعثر
تأخير لغاية 179 يوم

نسبة الخسارة عند التعثر
تأخير بين 180-359 يوم

نسبة الخسارة عند التعثر
تأخير360 يوم فأكثر

شركاتتجزئة
%100%50%20%20الضمانة النقدية )غير عملة( 

%100%50%25%25الرهن العقاري
%100%50%40%50وكالة بالرهن العقاري

%100%50%45%50الكفالة الشخصية

%100%50%20%20الكفاالت المصرفية 

%100%50%20%20كفالة مؤسسة ضمان مخاطر القروض
%100%50%25%25أوراق مالية )أسهم(

*على التسهيالت بدون ضمانة والجزء غير 
%100%50%45%50المغطى بضمانة

:)EAD( التعرض االئتماني عند التعثر

بالنسبة للتعّرضات المصّنفة ضمن المرحلة الثالثة )Stage 3( بالقيمة الدفترية كما في تاريخ القياس )الرصيد المستعمل )بعد التحويل بالنسبة للتعرضات غير 
المباشرة( مطروحًا منه الفوائد المعّلقة(، أّما بالنسبة للتعّرضات الُمصّنفة ضمن المرحلتين األولى والثانية )Stage 1 & 2( فيتم تقدير قيمة التعّرض عند التعّثر 
من خالل االعتماد على القيمة الدفترية للتعّرض بتاريخ القياس مضافًا إليها الفوائد المحققة غير المستحقة ومع األخذ بعين االعتبار كافة التدفقات النقدية المتوقع 
استخدامها من قبل العميل قبل تاريخ وقوع التعّثر، ويتم تقدير هذه التدفقات استنادًا لخبرة تاريخية موثقة مع مراعاة المعلومات الحالية والمستقبلية المعقولة وذات 

الصلة، وُيراعى في هذا الشأن استخدام معامالت التحويل االئتماني )Credit Conversion Factors( بالنسبة للتعرضات االئتمانية غير المباشرة.
تتضمن عملية قياس قيمة المبالغ المستعملة من األدوات المالية الممنوحة على شكل تسهيالت مباشرة و/أو غير مباشرة، باإلضافة لقيمة التسهيالت الممنوحة 

وغير المستخدمة من السقوف االئتمانية للتسهيالت المباشرة وفق ما يلي:

التسهيالت المباشرة المستخدمة: القروض القصيرة والطويلة األجل والمبالغ المستخدمة من الحساب الجاري المدين بنسبة تثقيل %100 • 

 • CCF Credit Conversion( التسهيالت غير المباشرة المستخدمة: المبالغ المستخدمة من التسهيالت غير المباشرة بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان
Factor( وفق النسب المعتمدة من بازل أو النسب الرقابية.

ُتعطى كفاالت األداء  )Performance Bonds( والكفاالت األولية لقاء الدخول في العطاءات والمناقصات )Bid Bonds( معامل تحويل ائتماني . 1
بنسبة %50، بما في ذلك كفاالت حسن التنفيذ وجودة األداء والصيانة والشحن وأّية التزامات أخرى تعمل عمل هذه االلتزامات، كما ُتعامل نفس المعاملة 

تعهدات تغطية أو تمويل شراء الجزء غير المكتتب به من إصدارات األوراق المالية؛
ُتعطى الكفاالت الصادرة مقابل كفاالت واردة )Counter Guarantee( معامل تحويل ائتماني بحسب نوعها وفق المنصوص عنه في هذه المادة؛. 2
ُتعطى السقوف االئتمانية الممنوحة غير المستغلة )Credit Commitments( غير القابلة لإللغاء وبغض النظر عن مدة استحقاقها األصلية معامل . 3

تحويل ائتماني بنسبة 40%؛
ُتعطى االعتمادات المستندية )لالستيراد( غب االطالع التي اليزيد أجلها عن 180 يومًا والتي تكون ذاتية التصفية )الترتبط بتعّهد تمويل( ومضمونة . 4

بالبضائع معامل تحويل ائتماني بنسبة 20%، وُيعامل تعزيز هذه االعتمادات ذات المعاملة؛
ُتعطى السقوف االئتمانية الممنوحة غير المستغلة )Credit Commitments( القابلة لإللغاء بدون أي إشعار مسبق وبغض النظر عن مدة استحقاقها . 5

األصلية معامل تحويل ائتماني بنسبة %10.

نوع الضمانة على الجزء المغطى من التعرض
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ويتم تجميد كافة السقوف الممنوحة غير المستغّلة ألي عميل )مقترض/مصدر( تم تصنيف تعرضات المصرف االئتمانية اتجاهه ضمن المرحلة 
الثالثة )Stage 3(، وال يجوز تجديد أو زيادة تعّرضاته االئتمانية القائمة أو منحه تسهيالت ائتمانية جديدة مباشرة أو غير مباشرة.

المؤسسات المالية

:)Probability of Default( احتمال التعثر

يتم استخراج واعتماد مصفوفات االنتقال للتعثر للمؤسسات المالية، المصدرة من قبل وكالة التصنيف )Standard and Poors( وتم اعتماد 
المصفوفات للتعرضات االئتمانية ذات المدد )12 شهر و3 سنوات( للفترة ما بين 1981 -2018، ومن ثم تم احتساب معدالت التعثر حسب 

المعادالت االحصائية المعتمدة لدى المصرف. 
كما تم معايرة هذه البيانات بالمعلومات المعقولة وذات الصلة المتوفرة وال سيما ذات النظرة المستقبلية من مؤشرات االقتصاد الكلي المتوفرة 
 Asset( وكذلك تم اعتماد معامل ارتباط األصول )Real GDP Growth rate( وال سيما معدل النمو الحقيقي للناتج اإلجمالي المحلي

 PIT إلى TTC )Through the Cycle(المتعلق بالمؤسسات المالية حسب بازل 3، وبالتالي تحويل احتمال التعثر من )correlation
.)Point-in-Time(

وقد تم تعديل احتمالية التعثر لكل إصدار باستخدام سقف احتمالية تعثر بلد التعرض له كحد أدنى لغايات احتساب احتمالية التعثر بحيث ال 
تكون احتمالية التعثر ألي إصدار أقل من احتمالية تعثر بلد التعرض له.

وفي حال عدم توفر احتمالية التعثر للمصدر يتم اعتماد احتمالية التعثر لبلد التعرض كاحتمالية التعثر للمصدر.
بعد ذلك يتم تعديل احتمالية التعثر لمدة 12 شهر لتأخذ بعين األعتبار العمر المتبقي للتعرض لإلصدارات الباقي على استحقاقها أقل من سنة 
واحدة، علمًا بأن التعرضات ضمن لبنان فقد تم اعتبار 90 يوم ألي مدة متبقية أقل من 90 يوم، و180 يوم ألي مدة بين 90 يوم و180 

يوم، و365 يوم ألي تعرض بين 180 يوم و365 يوم.
أما بالنسبة للتعرضات بالليرة السورية تجاه الحكومة السورية اعتمدنا نسبة %0 حسب المادة 1-1-8 من القرار 4/ م ن تاريخ 14 شباط 

2019، ونسبة 4.5 % للتعرضات بالعملة األجنبية مع مصرف سورية المركزي حسب التعميم رقم ص/5181/.
أما بالنسبة للتعرضات بالليرة السورية تجاه المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية فقد تم اعتماد نسبة %0.05 حسب القرار

4/م ن تاريخ 14 شباط 2019.

:)LGD(الخسارة عند التعثر

 Historical Recovery( تم استخدام بيانات المؤسسات المالية، والتوظيفات المالية األخرى وذلك لغاية احتساب معدل االسترداد التاريخي
Rate( على مستوى كل تعرض من التعرضات االئتمانية، ونظرًا لعدم وجود حاالت تعثر، لم نستطع اعتماد أو تقدير معامل الخسارة عند 
التعثر وبالتالي تم االعتماد على تعليمات القرار )4/ م ن( لعام 2019 لجهة اعتماد نسب خسارة عند التعثر التقل عن الحدود الدنيا ضمن 

تعليمات تطبيق القرار والتي تبلغ للبنوك والحكومات ما يلي:

الحدود الدنيا  البنوك والحكومات  التعرض االئتماني
%75 مساند 
%45 غير مغطى بضمانة مقبولة 

%20 في حال مضي 90 فأكثر 
%50 في حال مضي 180 فأكثر 
%100 في حال مضي 360 فأكثر
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:)EAD( التعرض االئتماني عند التعثر

بالنسبة للتعّرضات المصّنفة ضمن المرحلة الثالثة )Stage 3( بالقيمة الدفترية كما في تاريخ القياس )الرصيد المستعمل )بعد التحويل بالنسبة 
 )Stage 1 & 2( أّما بالنسبة للتعّرضات الُمصّنفة ضمن المرحلتين األولى والثانية ،)للتعرضات غير المباشرة( مطروحًا منه الفوائد المعّلقة
فيتم تقدير قيمة التعّرض عند التعّثر من خالل االعتماد على القيمة الدفترية للتعّرض بتاريخ القياس مضافًا إليها الفوائد المحققة غير المستحقة 
ومع األخذ بعين االعتبار كافة التدفقات النقدية المتوقع استخدامها قبل تاريخ وقوع التعّثر، ويتم تقدير هذه التدفقات استنادًا لخبرة تاريخية 
 Credit( موثقة مع مراعاة المعلومات الحالية والمستقبلية المعقولة وذات الصلة، وُيراعى في هذا الشأن استخدام معامالت التحويل االئتماني

Conversion Factors( بالنسبة للتعرضات االئتمانية غير المباشرة.

متطلبات الحوكمة في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9:

لجنة تطبيق المعيار IFRS 9 وتعليمات تطبيق القرار رقم )4/م ن(:

تم تشكيل لجنة تتضمن اإلدارة التنفيذية العليا ومسؤولي إدارة االئتمان ومراجعة االئتمان والمخاطر والمالية وتكنولوجيا المعلومات.

مسؤولية اللجنة:
تطوير وتدريب الكادر المسؤول عن التطبيق• 
إعداد أدلة السياسات واإلجراءات• 
التحقق من جودة نتائج األنظمة• 
كفاية المؤونات واجبة التكوين• 
اإلفصاحات المطلوبة• 
البت بكافة اآلراء الحكمية• 
رفع تقارير دورية للجنتي التدقيق والمخاطر المنبثقتين عن مجلس اإلدارة ووضع دائرة التدقيق الداخلي بصورة كافة المجريات • 
التنسيق مع مديرية مفوضية الحكومة في كافة المواضيع ذات الصلة.• 

مسؤولية مديرية المخاطر:
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعّلقة بموائمة السياسات الخاصة بإدارة مخاطر االئتمان مع متطلبات تطبيق المعيار رقم 9.• 
إصدار التوصيات الالزمة لضمان حسن سير وفعالية المنهجيات واألنظمة المستخدمة ومتابعة تطويرها وجودة مخرجاتها ومدى انعكاس • 

مستوى مخاطر االئتمان في حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة.
تأمين االتصال األفقي الالزم مع دائرة اإلدارة المالية والدوائر المسؤولة عن األنشطة التشغيلية مثل إدارة االئتمان وتحليل مخاطر االئتمان • 

والتمويل التجاري والخزينة والمؤسسات المالية المراسلة.

مسؤولية مديرية االلتزام:
التأكد من التزام المصرف بتعليمات القرار )4/ م ن( لعام 2019 ومتطلبات المعيار رقم 9 وكافة األنظمة والتعليمات النافذة ذات الصلة.• 
على •  بها  المناطة  الصالحيات  وتوزيع  ن(،  )4/م  رقم  القرار  تطبيق  في  عنها  المنصوص  واإلجراءات  السياسات  أدلة  إعداد  من  التأكد 

المستويات اإلدارية ذات الصلة.
تقييم مدى جدية المصرف في تصميم بناء متين للتطبيق واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ومتابعة تطوير هذا التصميم والتحقق من • 

صحته وفعاليته. 
التأكد من كفاية المؤونات بشكل دوري.• 

مسؤولية مديرية التدقيق الداخلي:
إجراء تقييم مستقل لمدى التزام اإلدارة التنفيذية واألقسام المختلفة والسيما إدارة المخاطر بالسياسات واإلجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة • 

المصرف والمنصوص عنها بموجب تعليمات تطبيق القرار رقم )4/م ن(.
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تقييم أنظمة الضبط الداخلي المتعّلقة بآلية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والسيما فيما يخص تقدير اآلراء الحكمية وتوثيقها.• 
اختبار فعالية نظام التصنيف االئتماني الداخلي وأنظمة تقييم وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وصالحية النماذج واألنظمة المستخدمة • 

وتقّيد المصرف بمخرجاتها مرة كل سنة على األقل.

مسؤولية مديرية المالية:
تزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بالنماذج التي ستقوم بوضعها بناًء على تعليمات تطبيق القرار رقم )4/م ن(، بشكل ربعي • 

وضمن المهل التي يتم تحديدها بهذا الخصوص، مصادق عليها من قبل مدقق الحسابات الخارجي ومرفقة بتقرير التدقيق/ المراجعة )حسب 
الحال(.

تزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بنسخة من تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول صحة عمليات التصنيف والقياس وكفاية • 
اإلفصاحات ومدى مالئمة السياسات واإلجراءات التي أعدها المصرف لغاية تطبيق متطلبات المعيار 9 وتعليمات تطبيق القرار رقم )4/م 
ن(، ومدى صالحية وفعالية نظام التصنيف االئتماني الداخلي والمنهجيات واألنظمة والنماذج األخرى المستخدمة ألغراض احتساب الخسائر 
االئتمانية المتوقعة، وذلك لدى التطبيق األولي )لمرة واحدة( وعندما تقوم مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بطلب مثل هذا التقرير.

تدقيق البيانات ونتائج االحتساب والتسجيل المحاسبي لكل هذه النتائج على النظام المحاسبي.• 
تصنيف المؤسسات المالية، والعمل على تحديث البيانات المستخدمة للتصنيف بالتنسيق مع مديرية الخزينة. • 
احتساب معدل التعثر للمؤسسات المالية واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمؤسسات المالية بالتنسيق مع وبموافقة مديرية المخاطر. • 

مسؤولية مجلس اإلدارة:
تعزيز دور الدوائر المسؤولة عن مراجعة االئتمان والتي تقابل وحدة تحليل المخاطر االئتمانية ووحدة إدارة وضبط االئتمان، وضمان فعاليتهم • 

وحياديتهم وموضوعية أحكامهم وتوصياتهم وتأمين اتصالهم المباشر مع مدير إدارة المخاطر.
تالفي حاالت التحّيز أو تضارب المصالح التي قد تنشأ لدى المسؤولين المباشرين عن منح االئتمان في إطار تقديمهم للمعلومات الخاصة • 

بالتعّرضات االئتمانية.
ضمان هيكل الحوكمة المالئم لتطبيق متطلبات المعيار 9 وتعليمات تطبيق القرار رقم )4/م ن(.• 
الخسائر •  احتساب  متطلبات  لتلبية  الالزمة  التحتية  البنى  لتعزيز وتطوير  الالزمة  االجراءات  كافة  باتخاذ  التنفيذية  اإلدارة  قيام  التأكد من 

االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك بناء وتطوير نماذج ألغراض تفعيل نظام التصنيف االئتماني الداخلي واحتساب معامالت الخسائر االئتمانية 
المتوقعة وفق المنهجيات التي يعتمدها المصرف بهذا الخصوص.

المصادقة على كافة السياسات واالجراءات الهامة ذات الصلة. • 
ضمان كفاية المؤونات الخاصة واحتسابها بما يتسق مع السياسات واإلجراءات الداخلية المعتمدة ومتطلبات المعيار المعيار الدولي للتقارير • 

المالية IFRS 9 وتعليمات تطبيق القرار رقم )4/م ن(، ويكون مجلس اإلدارة المسؤول األخير عن مالئمة وحصافة ممارسات إدارة مخاطر 
االئتمان في المصرف ومتانة وفعالّية بيئة الضبط الداخلي ذات العالقة لديه.

التأكد من قيام الوظائف المستقلة بكل تدقيق وتقييم وخبرة للتأكد من صالحية وفعالية األنظمة والنماذج المستخدمة ومدى االلتزام بالسياسات • 
واإلجراءات المعتمدة.

يمارس مجلس اإلدارة دوره االشرافي ويطلع على كافة المجريات عن كثب وُيقّيم النتائج والمخرجات من خالل:• 
- لجنة المخاطر المنبثقة عنه: وفق المسؤوليات التالية:

القيام باالجتماعات الدورية مع اللجنة الُمشّكلة المعنية بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 واستالم تقاريرها بما يتعلق • 
بممارسة مسؤولياتها.

استالم التقارير التي تردها عن طريق دائرة إدارة المخاطر بما يتعلق بممارسة مسؤولياتها وتقييم أدائها ومعالجة أوجه القصور حال • 
وجودها، 

- لجنة الدقيق المنبثقة عنه: التي تمارس دورها من خالل:
معالجة مخرجات عمليات التدقيق الداخلي والخارجي• 
مسؤولة عن التحقق من كفاية المؤونات الخاصة وفقًا لمتطلبات تعليمات تطبيق القرار رقم )4/م ن( الخاص بتطبيق المعيار • 
 • .)Financial instruments( األدوات المالية IFRS 9 الدولي للتقارير المالية
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اإلفصاحات الكمية:

أ. مخاطر االئتمان:
1. التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(:

يتضمن هذا البند ما يلي:
كما في 31 كانون األول

2018 )معّدلة)2019
ل.س. ل.س. 

 أ- بنود داخل الميزانية:
28,243,408,28921,401,948,174أرصدة لدى بنوك مركزية

6,112,073,4412,210,858,781أرصدة لدى المصارف
7,281,419,9848,245,900,882ايداعات لدى المصارف

41,636,901,71431,858,707,837
التسهيالت االئتمانية المباشرة:

170,731,77670,689,137األفراد
الشركات:

28,862,379,07023,244,196,378الشركات الكبرى
2,215,5109,506,327الشركات الصغيرة والمتوسطة

29,035,326,35623,324,391,842
سندات إسناد وأذونات:

500,568,3174,804,122,728موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
-1,337,000,000موجودات مالية بالكلفة المطفأة

230,779,075177,900,365الموجودات األخرى
1,403,515,4641,387,055,118وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

3,471,862,8566,369,078,211
74,144,090,92661,552,177,890

 ب- بنود خارج الميزانية:
905,358,700809,575,793كفاالت زبائن
5,681,688,4455,791,596,725كفاالت مالية

-343,262,575اعتمادات مستندية لالستيراد
4,317,731,3451,124,436,659سقوف تسهيالت مباشرة غير مستعملة

85,392,131,99169,277,787,067

2. توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر:

تتوزع التعرضات االئتمانية المباشرة وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ كما في 31 كانون األول 2019 وفق الجدول التالي:
الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالقروض العقاريةاألفراد
المجموعوالمتوسطة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. تسهيالت مباشرة
26,560,038,962-26,388,980,893-171,058,069المرحلة األولى
2,548,925,969-2,548,876,727-49,242المرحلة الثانية
2,025,721,082143,799,2762,232,059,648-         62,539,290المرحلة الثالثة

30,963,578,702143,799,27631,341,024,579-         233,646,601المجموع 
)1,107,170,795()98,378,789()993,973,877(-         )14,818,129(يطرح فوائد معلقة

يطرح مخصص تدني تسهيالت 
)1,198,527,428()43,204,977()1,107,225,755(-         )48,096,696(ائتمانية مباشرة

صافي التسهيالت االئتمانية 
28,862,379,0702,215,51029,035,326,356-         170,731,776المباشرة
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تتوزع التعرضات االئتمانية المباشرة وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ كما في 31 كانون األول 2018 وفق الجدول التالي:

الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالقروض العقاريةاألفراد
المجموعوالمتوسطة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. تسهيالت مباشرة
17,211,398,899-17,140,965,094-70,433,805المرحلة األولى
6,425,706,2245,252,3276,431,240,826-282,275المرحلة الثانية
1,911,390,796125,995,7072,045,179,336-         7,792,833المرحلة الثالثة

25,478,062,114131,248,03425,687,819,061-         78,508,913المجموع 
)997,050,177()79,400,980()917,649,197(-         -يطرح فوائد معلقة

يطرح مخصص تدني تسهيالت 
)1,366,377,042()42,340,727()1,316,216,539(-         )7,819,776(ائتمانية مباشرة

صافي التسهيالت االئتمانية 
23,244,196,3789,506,32723,324,391,842-         70,689,137المباشرة

تتوزع التعرضات االئتمانية غير المباشرة وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم / ٩/ كما في 31 كانون األول 201٩ وفق الجدول التالي:
الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالقروض العقاريةاألفراد
المجموعوالمتوسطة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. تسهيالت غير مباشرة
1,033,363,9324,802,0001,038,165,932--المرحلة األولى
197,004,8609,098,349206,103,209--المرحلة الثانية
4,352,134-4,352,134-         -         المرحلة الثالثة

1,234,720,92613,900,3491,248,621,275-         -         المجموع 
----         -         يطرح فوائد معلقة

يطرح مخصص تدني تسهيالت 
)9,038,693()214,313()8,824,380(-         -         ائتمانية مباشرة

صافي التسهيالت االئتمانية 
1,225,896,54613,686,0361,239,582,582-         -         المباشرة

تتوزع التعرضات االئتمانية غير المباشرة وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ كما في 31 كانون األول 2018 وفق الجدول التالي:
الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالقروض العقاريةاألفراد
المجموعوالمتوسطة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. تسهيالت غير مباشرة
560,838,98213,450,500574,289,482--المرحلة األولى
204,492,26626,441,910230,934,176--المرحلة الثانية
4,352,135-4,352,135-         -         المرحلة الثالثة

769,683,38339,892,410809,575,793-         -         المجموع 
----         -         يطرح فوائد معلقة

يطرح مخصص تدني تسهيالت 
)8,198,680()2,417()8,196,263(-         -         ائتمانية مباشرة

صافي التسهيالت االئتمانية 
761,487,12039,889,993801,377,113-         -         المباشرة
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بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/م ن والصادر بتاريخ 14 شباط 2019 وتعليمات مصرف سورية المركزي الخاصة بتطبيق معيار 
التقارير الدولية، معيار رقم 9 يتم تصنيف محفظة التسهيالت االئتمانية إلى عشر درجات وذلك طبقًا للمؤشرات والمواصفات التي يتسم بها كل دين 

يتم تصنيفه وتوزع التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(. 

أ .توزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر:
تتوزع التعرضات االئتمانية المباشرة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للمصرف كما في 31 كانون األول 2019 وفق الجدول التالي:

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
الخسائر اإلئتمانية 

المتوقعة على مدى 12 
شهر

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
على مدى عمر الرصيد

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
المجموععلى مدى عمر الرصيد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
26,560,038,962--26,560,038,962الدرجات من 1 إلى 4 منخفضة المخاطر

2,548,925,968-2,548,925,968-الدرجات من 5 إلى 7 تحت المراقبة
----الدرجة 8 دون المستوى

323,585,795323,585,795--الدرجة 9 مشكوك في تحصيلها
1,908,473,8541,908,473,854--الدرجة 10 ديون رديئة

26,560,038,9622,548,925,9682,232,059,64931,341,024,579إجمالي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
)1,107,170,795()1,107,170,795(--الفوائد المعلقة

)1,198,527,428()914,980,124()123,966,543()159,580,761(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
26,400,458,2012,424,959,425209,908,73029,035,326,356صافي التسهيالت االئتمانية 

تتوزع التعرضات االئتمانية المباشرة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للمصرف كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة):
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى 12 

شهر

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
على مدى عمر الرصيد

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
المجموععلى مدى عمر الرصيد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
17,211,398,900--17,211,398,900الدرجات من 1 إلى 4 منخفضة المخاطر

6,431,240,825-6,431,240,825-الدرجات من 5 إلى 7 تحت المراقبة
28,271,38428,271,384--الدرجة 8 دون المستوى

---الدرجة 9 مشكوك في تحصيلها
2,016,907,9522,016,907,952--الدرجة 10 ديون رديئة

17,211,398,9006,431,240,8252,045,179,33625,687,819,061إجمالي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
)997,050,177()997,050,177(--الفوائد المعلقة

)1,366,377,042()1,027,042,153()324,102,782()15,232,107(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
17,196,166,7936,107,138,04321,087,00623,324,391,842صافي التسهيالت االئتمانية 

ب . توزع التعرضات االئتمانية لألرصدة وااليداعات لدى مصارف وبنوك مركزية والتسهيالت االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر:
تتوزع التعرضات االئتمانية لألرصدة وااليداعات لدى مصارف وبنوك مركزية والتسهيالت االئتمانية غير المباشرة حسب فئات التصنيف االئتماني 

الداخلي للمصرف كما في 31 كانون األول 2019:
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كما في31 كانون األول 2019

المرحلة األولى
الخسائر اإلئتمانية 

المتوقعة على مدى 12 
شهر

المرحلة الثانية
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

على مدى عمر الرصيد

المرحلة الثالثة
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

المجموععلى مدى عمر الرصيد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
أرصدة لدى مصرف سورية المركزي:

28,311,668,675--28,311,668,675الدرجات من 1 إلى 4 منخفضة المخاطر
----الدرجات من 5 إلى 7 تحت المراقبة

----الدرجة 8 دون المستوى
----الدرجة 9 مشكوك في تحصيلها

-               -               -               -               الدرجة 10 ديون رديئة
28,311,668,675--28,311,668,675إجمالي أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

)68,260,386(-               -               )68,260,386(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
28,243,408,289-               -               28,243,408,289صافي أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

أرصدة لدى المصارف:
2,596,179,576-2,596,179,576الدرجات من 1 إلى 4 منخفضة المخاطر

3,656,382,402-3,656,382,402-الدرجات من 5 إلى 7 تحت المراقبة
----الدرجة 8 دون المستوى

----الدرجة 9 مشكوك في تحصيلها
-               -               -               -               الدرجة 10 ديون رديئة

6,252,561,978-2,596,179,5763,656,382,402إجمالي أرصدة لدى المصارف
)140,488,537(-               )136,410,854()4,077,683(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

6,112,073,441-               2,592,101,8933,519,971,548صافي أرصدة لدى المصارف
إيداعات لدى المصارف:

604,862,580--604,862,580الدرجات من 1 إلى 4 منخفضة المخاطر
7,175,300,919-7,175,300,919-الدرجات من 5 إلى 7 تحت المراقبة

----الدرجة 8 دون المستوى
----الدرجة 9 مشكوك في تحصيلها

-               -               -               -               الدرجة 10 ديون رديئة
7,780,163,499-604,862,5807,175,300,919إجمالي ايداعات لدى المصارف

)498,743,515(-               )495,618,232()3,125,283(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
7,281,419,984-               601,737,2976,679,682,687صافي ايداعات لدى المصارف
تسهيالت ائتمانية غير مباشرة:

1,038,165,932--1,038,165,932الدرجات من 1 إلى 4 منخفضة المخاطر
206,103,209-206,103,209-الدرجات من 5 إلى 7 تحت المراقبة

----الدرجة 8 دون المستوى
----الدرجة 9 مشكوك في تحصيلها

4,352,1344,352,134-               -               الدرجة 10 ديون رديئة
1,038,165,932206,103,2094,352,1341,248,621,275إجمالي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

9,038,693)823,930()7,755,559()459,204(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
1,037,706,728198,347,6503,528,2041,239,582,582صافي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة
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كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(

المرحلة األولى
الخسائر اإلئتمانية 

المتوقعة على مدى 12 
شهر

المرحلة الثانية
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

على مدى عمر الرصيد

المرحلة الثالثة
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

المجموععلى مدى عمر الرصيد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
أرصدة لدى مصرف سورية المركزي:

21,418,615,533--21,418,615,533الدرجات من 1 إلى 4 منخفضة المخاطر
----الدرجات من 5 إلى 7 تحت المراقبة

----الدرجة 8 دون المستوى
----الدرجة 9 مشكوك في تحصيلها

-               -               -               -               الدرجة 10 ديون رديئة
21,418,615,533--21,418,615,533إجمالي أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

)16,667,359(-               -               )16,667,359(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
21,401,948,174-               -               21,401,948,174صافي أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

أرصدة لدى المصارف:
2,211,373,377--2,211,373,377الدرجات من 1 إلى 4 منخفضة المخاطر

----الدرجات من 5 إلى 7 تحت المراقبة
----الدرجة 8 دون المستوى

----الدرجة 9 مشكوك في تحصيلها
-               -               -               -               الدرجة 10 ديون رديئة

2,211,373,377--2,211,373,377إجمالي أرصدة لدى المصارف
)514,596(-               -               )514,596(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

2,210,858,781-               -               2,210,858,781صافي أرصدة لدى المصارف
إيداعات لدى المصارف:

8,296,805,076--8,296,805,076الدرجات من 1 إلى 4 منخفضة المخاطر
----الدرجات من 5 إلى 7 تحت المراقبة

----الدرجة 8 دون المستوى
----الدرجة 9 مشكوك في تحصيلها

-               -               -               -               الدرجة 10 ديون رديئة
8,296,805,076--8,296,805,076إجمالي ايداعات لدى المصارف

)50,904,194(-               -               )50,904,194(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
8,245,900,882-               -               8,245,900,882صافي ايداعات لدى المصارف
تسهيالت ائتمانية غير مباشرة:

----الدرجات من 1 إلى 4 منخفضة المخاطر
574,289,482--574,289,482الدرجات من 5 إلى 7 تحت المراقبة

230,934,176-230,934,176-الدرجة 8 دون المستوى
----الدرجة 9 مشكوك في تحصيلها

4,352,1344,352,134-               -               الدرجة 10 ديون رديئة
574,289,482230,934,1764,352,134809,575,792إجمالي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

)8,198,680(-               )8,004,101()194,579(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
574,094,903222,930,0754,352,134801,377,112صافي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي



193

3. توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات

أ- توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات المباشرة:

كما في 31 كانون األول 2019
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الضمانات مقابل ديون:
23,349,670,054-1,113,45723,348,556,597مرحلة أولى
331,086,180-331,086,180-مرحلة ثانية
371,585,78663,236,081434,821,867-            مرحلة ثالثة
1,113,45724,051,228,56363,236,08124,115,578,101المجموع 

منها:
200,488,889-200,488,889-تأمينات نقدية
495,95412,865,049,47563,236,08112,928,781,510رهن عقاري

8,540,481,325-617,5038,539,863,822كفالة أشخاص طبيعيون
2,445,826,377-            2,445,826,377-            كفالة أشخاص اعتباريين

1,113,45724,051,228,56363,236,08124,115,578,101المجموع 
إن قيمة الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون.

كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الضمانات مقابل ديون:
4,756,97312,703,104,9655,252,32612,713,114,264مرحلة أولى
269,675,807-269,675,807-مرحلة ثانية
48,000,00063,292,114111,292,114-            مرحلة ثالثة
4,756,97313,020,780,77268,544,44013,094,082,185المجموع 

منها:
932,577,5345,252,326937,829,860-تأمينات نقدية
3,663,8325,383,629,73363,292,1145,450,585,679رهن عقاري

4,112,077,115-1,093,1414,110,983,974كفالة أشخاص طبيعيون
2,593,589,531-            2,593,589,531-            كفالة أشخاص اعتباريين

4,756,97313,020,780,77268,544,44013,094,082,185المجموع 

إن قيمة الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون.
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ب- توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات غير المباشرة:

كما في 31 كانون األول 2019
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الضمانات مقابل ديون:
1,033,363,9323,774,2001,037,138,132-مرحلة أولى
200,591,8603,021,089203,612,949-مرحلة ثانية
1,352,1341,352,134-             -             مرحلة ثالثة
1,233,955,7928,147,4231,242,103,215-             المجموع 

منها:
893,788,2234,487,423898,275,646-تأمينات نقدية
36,587,000-36,587,000-رهن عقاري

303,580,5693,660,000307,240,569-            كفالة أشخاص طبيعيون
1,233,955,7928,147,4231,242,103,215-            المجموع 

كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الضمانات مقابل ديون:
559,804,14711,822,450571,626,597-مرحلة أولى
16,779,98416,779,984--مرحلة ثانية
1,352,134-             1,352,134-             مرحلة ثالثة
561,156,28128,602,434589,758,715-             المجموع 

منها:
274,554,40317,345,134291,899,537-تأمينات نقدية
33,000,0007,597,30040,597,300-رهن عقاري

253,601,8783,660,000257,261,878-            كفالة أشخاص طبيعيون
561,156,28128,602,434589,758,715-            المجموع 

تم توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات  االئتمانية غير المباشرة فقط، حيث أن باقي األصول المالية بدون ضمانات.

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 اهتمامــًا خاصــًا ويبلــغ رصيدهــا 214,416,358 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 )مقابــل 648,985,479 

ليــرة ســورية و778,221 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2018(.

الديون المعاد هيكلتها:

يقصــد بإعــادة الهيكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعديــل األقســاط أو إطالــة عمــر التســهيالت االئتمانيــة أو تأجيــل بعــض األقســاط 
أو تمديــد فتــرة الســماح وتــم تصنيفهــا كديــون تتطلــب اهتمامــًا خاصــًا ويبلــغ رصيدهــا 1,594,555,676 ليــرة ســورية بتاريــخ 31 كانــون األول 2019 

)مقابــل 287,078,310 ليــرة ســورية بتاريــخ 31 كانــون األول 2018(.
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4. التركز الجغرافي

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي:
كما في 31 كانون األول 2019

داخل الجمهورية العربية البند / المنطقة الجغرافية
السورية

دول الشرق األوسط 
األخرى

المجموعآسياأوروبا

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
28,243,408,289---28,243,408,289أرصدة لدى بنوك مركزية

6,112,073,441-2,260,994,0363,536,076,067315,003,338أرصدة لدى مصارف
7,281,419,984-6,678,935,519602,484,465-ايداعات لدى مصارف

29,035,326,356---29,035,326,356صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
170,731,776---170,731,776لألفراد

28,862,379,070---28,862,379,070الشركات الكبرى
2,215,510---2,215,510المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
500,568,317--500,568,317-خالل الدخل الشامل اآلخر

1,337,000,000---1,337,000,000موجودات مالية بالكلفة المطفأة
230,779,074-110,801,643118,540,0841,437,347الموجودات األخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية 
1,403,515,464-              -              -              1,403,515,464المركزي

74,144,090,925-              62,391,045,78810,834,119,987918,925,150االجمالي
اإلجمالي كما في 31 كانون األول 

201846,451,066,90413,921,189,051317,787,228862,134,74361,522,177,890 –)معّدلة(

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي وفق مراحل التصنيف، تماشيًا مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( كما يلي:
كما في 31 كانون األول 2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمنطقة الجغرافية / المرحلة
ل.س. ل.س. ل.س. 

59,756,177,6352,424,959,435209,908,71862,391,045,788داخل الجمهورية العربية السورية
10,834,119,987-526,552,38410,307,567,603دول الشرق األوسط األخرى

918,925,150--918,925,150أوروبا
-                -                -                -                آسيا

61,201,655,16912,732,527,038209,908,71874,144,090,925االجمالي

كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمنطقة الجغرافية / المرحلة

ل.س. ل.س. ل.س. 
40,322,841,8566,107,138,04321,087,00546,451,066,904داخل الجمهورية العربية السورية

13,921,189,015--13,921,189,015دول الشرق األوسط األخرى
317,787,228--317,787,228أوروبا
862,134,743--862,134,743آسيا

55,423,952,8426,107,138,04321,087,00561,552,177,890االجمالي
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5. التركز حسب القطاع االقتصادي

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

كما في 31 كانون األول 2019
المجموعخدماتأفرادحكوميعقاراتتجارةصناعةمالي

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

28,243,408,289------28,243,408,289أرصدة لدى بنوك مركزية

6,112,073,441------6,112,073,441أرصدة لدى مصارف

7,281,419,984------7,281,419,984ايداعات لدى مصارف

117,984,19820,371,0974,927,464,07529,035,326,356-7,965,193,83316,004,313,153-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
---391,522,479109,045,838--500,568,317

موجودات مالية بالكلفة 
1,337,000,000--1,337,000,000----المطفأة 

230,779,075-9,655,97954,282,540158,350--166,682,206موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
1,403,515,464-            -            -            -            -            -            1,403,515,464سورية المركزي

43,207,099,3847,965,193,83316,004,313,153401,178,4581,618,312,57620,529,4474,927,464,07574,144,090,926اإلجمالي

اإلجمالي كما في
 31 كانون األول 2018 

)معّدلة(
34,674,681,4368,137,994,4038,898,594,9691,001,689,8442,920,688,01712,886,3985,905,642,82361,552,177,890
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5. التركز حسب القطاع االقتصادي

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

كما في 31 كانون األول 2019
المجموعخدماتأفرادحكوميعقاراتتجارةصناعةمالي

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

28,243,408,289------28,243,408,289أرصدة لدى بنوك مركزية

6,112,073,441------6,112,073,441أرصدة لدى مصارف

7,281,419,984------7,281,419,984ايداعات لدى مصارف

117,984,19820,371,0974,927,464,07529,035,326,356-7,965,193,83316,004,313,153-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
---391,522,479109,045,838--500,568,317

موجودات مالية بالكلفة 
1,337,000,000--1,337,000,000----المطفأة 

230,779,075-9,655,97954,282,540158,350--166,682,206موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
1,403,515,464-            -            -            -            -            -            1,403,515,464سورية المركزي

43,207,099,3847,965,193,83316,004,313,153401,178,4581,618,312,57620,529,4474,927,464,07574,144,090,926اإلجمالي

اإلجمالي كما في
 31 كانون األول 2018 

)معّدلة(
34,674,681,4368,137,994,4038,898,594,9691,001,689,8442,920,688,01712,886,3985,905,642,82361,552,177,890

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي



198

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف، تماشيًا مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( كما يلي:
كما في 31 كانون األول 2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالقطاع االقتصادي / المرحلة
ل.س. ل.س. ل.س. 

43,207,099,384-32,899,566,08510,307,533,299مالي
6,735,876,1051,019,409,010209,908,7187,965,193,833صناعة

16,004,313,153-14,609,691,4681,394,621,685تجارة
401,178,458--401,178,458عقارات
1,618,312,576--1,618,312,576حكومي

20,529,447--20,529,447أفراد
4,927,464,075-               4,916,535,33410,928,741خدمات

61,201,689,47312,732,492,735209,908,71874,144,090,926اإلجمالي

كما في31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالقطاع االقتصادي / المرحلة

ل.س. ل.س. ل.س. 
34,674,681,436--34,674,681,436مالي

6,254,362,2761,863,645,12219,987,0058,137,994,403صناعة
5,424,026,0723,473,468,8971,100,0008,898,594,969تجارة

1,001,689,844-411,848,447589,841,397عقارات
2,920,688,017--2,920,688,017حكومي

12,886,398-12,677,890208,508أفراد
5,905,642,823-5,724,660,315180,982,508خدمات

55,422,944,4536,108,146,43221,087,00561,552,177,890اإلجمالي

ب . مخاطر السوق

هي مخاطر ترتب خسارة في اإليرادات وحقوق المساهمين نتيجة حدوث تقلبات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو تأثر القيمة السوقية أو التصنيف 
االئتماني أو التدفقات النقدية ألداة مالية.

إدارة مخاطر السوق 
يعمل قسم إدارة مخاطر السوق والسيولة على مراقبة المخاطر التي قد تواجه المصرف فيما يتعلق بمخاطر السوق بشقيه مخاطر أسعار الفوائد وأسعار 
الصرف ومدى تأثيرها على الوضع المالي للمصرف، تقوم هذه الوحدة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمراقبة جميع مخاطر السوق الناشئة عن 
أنشطة المصرف، وتقوم بفحوصات ضاغطة الختبار قدرة المصرف على مواجهة ظروف غير اعتيادية وفق سيناريوهات محتملة. يتم ذلك عن طريق 
إصدار تقارير من وإلى لجنة الموجودات والمطلوبات حيث أن إدارة مخاطر السوق هي جزء أساسي من مسؤولياتها ليتبع ذلك رفع التوصيات إلى مجلس 

اإلدارة التخاذ القرارات المناسبة تحت مظلة متطلبات الحوكمة.

أساليب تخفيف مخاطر السوق:
إن المراقبة الدورية المستمرة للتقارير الداخلية والخارجية والمتابعة اليومية ألخبار البنوك التي يتعامل معها المصرف وخاصة الصادرة عن وكاالت التصنيف 
العالمية كفيلة بأن تبين احتمالية حدوث خطر ما وبالتالي العمل على تجنبه. هذا باإلضافة إلى بذل العناية الالزمة في تجنب كافة أنواع التركزات سواء 

في العمالت أو بلدان أو بنوك معينة وذلك وفقًا لمعايير وسقوف محددة مسبقًا بحسب السياسات واإلجراءات.
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1. مخاطر أسعار الفائدة:

تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على أرباح المصرف المستقبلية أو على القيمة االقتصادية لحقوق 
المساهمين باإلضافة ألثرها على القيمة السوقية لألدوات المالية. يتعرض المصرف لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة 
في مبالغ الموجودات والمطلوبات ومعايرة حجم القروض إلى الودائع للوصول للمستوى األمثل الذي يخفف من تعرض المصرف لتقلبات 

أسعار الفائدة.
تتضمن سياسة إدارة الموجودات والمطلوبات حدودًا لحساسية أسعار الفائدة وتقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بدراسة مخاطر أسعار 
الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية كما وتتم دراسة الفجوات في استحقاقات الموجودات والمطلوبات ومدى تأثيرها بأسعار الفائدة السائدة 

والمتوقعة ومقارنتها بالحدود الموافق عليها وتطبيق استراتيجيات التحوط إذا لزم األمر.

الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة - التغيير بسعر الفائدة:

زيادة بسعر الفائدة )2%)
كما في 31 كانون األول 2019

حساسية حقوق الملكية 75%حساسية إيراد الفائدة )األرباح والخسائر(الفجوة التراكميةالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س.

10,101,581,658202,031,633151,523,725دوالر أمريكي
)1,087,000()1,449,333()72,466,672(يورو

35,387708531جنيه استرليني
)220,786,661()294,382,215()14,719,110,739(ليرة سورية

20,866417313فرنك سويسري
كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(

حساسية حقوق الملكية 75%حساسية إيراد الفائدة )األرباح والخسائر(الفجوة التراكميةالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س.

9,461,432,354189,228,647141,921,485دوالر أمريكي
)2,747,722()3,663,630()183,181,499(يورو

20,586412309جنيه استرليني
)174,264,867()232,353,155()11,617,657,773(ليرة سورية

20,488410307فرنك سويسري

نقص بسعر الفائدة )2%)
كما في 31 كانون األول 2019

حساسية حقوق الملكية 75%حساسية إيراد الفائدة )األرباح والخسائر(الفجوة التراكميةالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س.

)151,523,725()202,031,633(10,101,581,658دوالر أمريكي
1,449,3331,087,000)72,466,672(يورو

)531()708(35,387جنيه استرليني
294,382,215220,786,661)14,719,110,739(ليرة سورية

)313()417(20,866فرنك سويسري
كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(

حساسية حقوق الملكية 75%حساسية إيراد الفائدة )األرباح والخسائر(الفجوة التراكميةالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س.

)141,921,485()189,228,647(9,461,432,354دوالر أمريكي
3,663,6302,747,722)183,181,499(يورو

)309()412(20,586جنيه استرليني
232,353,155174,264,867)11,617,657,773(ليرة سورية

)307()410(20,488فرنك سويسري
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2. مخاطر أسعار الصرف:

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة العمالت األجنبية قياسًا بالعملة المحلية وما ينتج عن هذه التغيرات من خسائر باألرباح أو قيمة أصول 
ومطاليب المصرف.

يعتبر المصرف الليرة السورية العملة الرئيسية له، ويقوم مجلس إدارة المصرف بوضع حدود لمراكز العمالت،ومراقبة المركز بشكل يومي للتأكد 
من عدم تجاوز المستويات المحددة.

يقوم بنك الشرق بضبط مخاطر تغير أسعار الصرف عن طريق:

تبني سياسة متحفظة في إدارته لعملياته بالعملة األجنبية بما يساهم في تجنب التقلبات الكبيرة.. 1

الحفاظ على مركز القطع البنيوي وفق التعليمات الناظمة لمصرف سورية المركزي.. 2

المحافظة على نسبة سيولة مرتفعة بالعمالت األجنبية.. 3

تنفيذ اختبار جهد بدراسة أثر تغير نسبة 10 % في أسعار الصرف على ربحية وأداء المصرف.. 4

يقوم المصرف بإعداد تحليل الحساسية لمراقبة أثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول في أسعار الصرف.

زيادة )%10( في سعر الصرف
كما في 31 كانون األول 2019

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. 

12,587,045,6241,258,704,5621,257,625,444دوالر أمريكي
)325,795()434,393()4,343,931(يورو

78,2767,8285,871جنيه استرليني
20,8662,0871,565فرنك سويسري
19,327,7151,932,7721,449,579عمالت أخرى

كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة

ل.س. ل.س. ل.س. 
12,483,602,5281,248,360,2531,246,029,594دوالر أمريكي

4,156,468415,647311,735يورو
62,0686,2074,655جنيه استرليني
20,4882,0491,537فرنك سويسري
19,417,2851,941,7291,456,296عمالت أخرى
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نقص )%10( في سعر الصرف
كما في 31 كانون األول 2019

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. 

)1,257,625,444()1,258,704,562(12,587,045,624دوالر أمريكي
434,393325,795)4,343,931(يورو

)5,871()7,828(78,276جنيه استرليني
)1,565()2,087(20,866فرنك سويسري
)1,449,579()1,932,772(19,327,715عمالت أخرى

كما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة

ل.س. ل.س. ل.س. 
)1,246,029,594()1,248,360,253(12,483,602,528دوالر أمريكي

)311,735()415,647(4,156,468يورو
)4,655()6,207(62,068جنيه استرليني
)1,537()2,049(20,488فرنك سويسري
)1,456,296()1,941,729(19,417,285عمالت أخرى
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3. فجوة إعادة تسعير الفائدة:

يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب:

كما في31 كانون 
من شهردون الشهراألول 2019

حتى 3 أشهر
من ثالثة

حتى 6 أشهر
من ستة

حتى 9 أشهر
من تسعة

أشهر إلى سنة
من سنة

إلى سنتين
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-889,892,917-23,032,180,329436,000,000886,600,899مركزية

-----6,252,561,978أرصدة لدى مصارف
--834,704,0941,861,458,8374,903,207,469180,793,100إيداعات لدى مصارف

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
--109,045,861391,522,456--

موجودات مالية بالكلفة 
----1,337,000,000-المطفأة

حقوق استخدام األصول 
------المستأجرة

صافي التسهيالت 
2,982,096,1745,703,166,5544,115,364,6201,904,471,1101,516,025,3012,952,433,603االئتمانية المباشرة

------موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات ضريبية مؤجلة
------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

33,101,542,5759,337,625,3912,476,786,6662,405,918,2182,952,433,603مجموع الموجودات
المطلوبات:

-----2,590,284,905ودائع المصارف
48,455,818,9684,553,932,6893,621,050,2831,154,184,851951,636,4291,217,498,700ودائع الزبائن
------تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

------التزامات عقود اآلجار
-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى

51,046,103,8734,553,932,6893,621,050,2831,154,184,851951,636,4291,217,498,700مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
4,783,692,7026,393,168,5661,322,601,8151,454,281,7891,734,934,903(17,944,561,298)الفائدة
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3. فجوة إعادة تسعير الفائدة:

يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب:

كما في31 كانون 
من شهردون الشهراألول 2019

حتى 3 أشهر
من ثالثة

حتى 6 أشهر
من ستة

حتى 9 أشهر
من تسعة

أشهر إلى سنة
من سنة

إلى سنتين
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-889,892,917-23,032,180,329436,000,000886,600,899مركزية

-----6,252,561,978أرصدة لدى مصارف
--834,704,0941,861,458,8374,903,207,469180,793,100إيداعات لدى مصارف

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
--109,045,861391,522,456--

موجودات مالية بالكلفة 
----1,337,000,000-المطفأة

حقوق استخدام األصول 
------المستأجرة

صافي التسهيالت 
2,982,096,1745,703,166,5544,115,364,6201,904,471,1101,516,025,3012,952,433,603االئتمانية المباشرة

------موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات ضريبية مؤجلة
------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

33,101,542,5759,337,625,3912,476,786,6662,405,918,2182,952,433,603مجموع الموجودات
المطلوبات:

-----2,590,284,905ودائع المصارف
48,455,818,9684,553,932,6893,621,050,2831,154,184,851951,636,4291,217,498,700ودائع الزبائن
------تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

------التزامات عقود اآلجار
-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى

51,046,103,8734,553,932,6893,621,050,2831,154,184,851951,636,4291,217,498,700مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
4,783,692,7026,393,168,5661,322,601,8151,454,281,7891,734,934,903(17,944,561,298)الفائدة

من ثالثةمن سنتين إلى ثالثة
أكثر من خمسة من أربعة إلى خمسةإلى أربعة

المجموعبنود غير حساسةسنوات

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

----6,152,405,89031,397,080,035

----)140,488,537(6,112,073,441
----)498,743,516(7,281,419,984

-----500,568,317

-----1,337,000,000

----232,396,967232,396,967

848,231,4972,265,360,9315,644,148,3461,177,666,804)73,638,585(29,035,326,355

----4,265,097,4764,265,097,476
----9,399,7479,399,747
----20,073,44020,073,440
----352,342,264352,342,264

             -             -             -             -1,403,515,4641,403,515,464

848,231,4972,265,360,9315,644,148,3461,177,666,80411,722,360,61081,946,293,490

-----2,590,284,905
-----59,954,121,920
----2,576,588,6442,576,588,644
----37,370,47037,370,470
----907,109,708907,109,708
----224,112,376224,112,376

             -             -             -             -1,209,523,3511,209,523,351
             -             -             -             -4,954,704,54967,499,111,374

848,231,4972,265,360,9315,644,148,3461,177,666,8046,767,656,06114,447,182,116
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كما في 31 كانون 
من شهردون الشهراألول 2018 )معّدلة(

حتى 3 أشهر
من ثالثة

حتى 6 أشهر
من ستة

حتى 9 أشهر
من تسعة

أشهر إلى سنة
من سنة

إلى سنتين
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-860,926,136-431,389,431-17,645,104,483مركزية

-----2,210,858,781أرصدة لدى مصارف
---653,661,9181,641,751,6615,951,239,089إيداعات لدى مصارف

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
850,213,061431,935,404-213,809,4492,774,568,800533,596,014

صافي التسهيالت 
4,636,234,2201,515,719,0946,979,475,7111,221,777,1282,273,721,6802,068,951,580االئتمانية المباشرة

-----موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات ضريبية مؤجلة
------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

25,996,072,4633,589,406,1591,435,586,5775,909,216,6162,602,547,594مجموع الموجودات
المطلوبات:

-----3,798,004,206ودائع المصارف
-37,838,311,3884,701,040,8122,959,571,591199,230,1882,235,703,975ودائع الزبائن
-8,437,847-939,233,423--تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى
-             41,636,315,5944,701,040,8123,898,805,014199,230,1882,244,141,822مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
9,463,299,2171,236,356,3893,665,074,7942,602,547,594(1,111,634,653)(15,640,243,131)الفائدة
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من سنتين
إلى ثالثة

من ثالثة
إلى أربعة

من أربعة
إلى خمسة

أكثر من
خمس سنوات

بنود
المجموعغير حساسة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

----4,429,387,45823,366,807,508

-----2,210,858,781
----)751,786(8,245,900,882

-----4,804,122,728

335,586,5761,017,907,2732,146,415,3321,475,132,005)346,528,757(23,324,391,842

----2,899,453,5152,899,453,515
----3,752,7213,752,721
----58,449,61758,449,617
----545,268,661545,268,661

             -             -             -             -1,387,055,1181,387,055,118

335,586,5761,017,907,2732,146,415,3321,475,132,0058,976,086,54766,846,061,373

-----3,798,004,206
-----47,933,857,954
----390,853,7381,338,525,008
----14,698,68014,698,680
----258,869,790258,869,790

             -             -             -             -982,312,427982,312,427
             -             -             -             -1,646,734,63554,326,268,065

335,586,5761,017,907,2732,146,415,3321,475,132,0057,329,351,91212,519,793,308
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4. التركز في مخاطر العمالت األجنبية

كما في 31 كانون 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكياألول 2019

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
19,266,543,947--13,288,470,1615,978,030,89642,890مركزية

5,719,332,752294,078,384202,20420,86620,642,1236,034,276,329أرصدة لدى المصارف

7,649,087,201---7,305,824,626343,262,575إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
1,624,527,190---28,6921,624,498,498اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
500,568,317----500,568,317

176,596,067----176,596,067موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,236,853,511-             -             -             -             1,236,853,511مركزية

28,227,674,1268,239,870,353245,09420,86620,642,12336,488,452,562إجمالي الموجودات

المطلوبات:

2,204,220,813---236,203,6411,968,017,172ودائع المصارف

1,314,40820,640,693,073-15,173,126,0975,466,085,750166,818ودائع الزبائن

869,487,327---215,924,522653,562,805تأمينات نقدية

مؤونات لمواجهة أخطار 
6,703,115---1,606,1505,096,965وأعباء محتملة

------مخصصات متنوعة

165,219,684-             -             -             13,768,092151,451,592مطلوبات أخرى

1,314,40823,886,324,012-             15,640,628,5028,244,214,284166,818إجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
78,27620,86619,327,71512,602,128,550(4,343,931)12,587,045,624 الميزانية
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4. التركز في مخاطر العمالت األجنبية

كما في 31 كانون 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكياألول 2019

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
19,266,543,947--13,288,470,1615,978,030,89642,890مركزية

5,719,332,752294,078,384202,20420,86620,642,1236,034,276,329أرصدة لدى المصارف

7,649,087,201---7,305,824,626343,262,575إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
1,624,527,190---28,6921,624,498,498اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
500,568,317----500,568,317

176,596,067----176,596,067موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,236,853,511-             -             -             -             1,236,853,511مركزية

28,227,674,1268,239,870,353245,09420,86620,642,12336,488,452,562إجمالي الموجودات

المطلوبات:

2,204,220,813---236,203,6411,968,017,172ودائع المصارف

1,314,40820,640,693,073-15,173,126,0975,466,085,750166,818ودائع الزبائن

869,487,327---215,924,522653,562,805تأمينات نقدية

مؤونات لمواجهة أخطار 
6,703,115---1,606,1505,096,965وأعباء محتملة

------مخصصات متنوعة

165,219,684-             -             -             13,768,092151,451,592مطلوبات أخرى

1,314,40823,886,324,012-             15,640,628,5028,244,214,284166,818إجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
78,27620,86619,327,71512,602,128,550(4,343,931)12,587,045,624 الميزانية

كما في31 كانون 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكياألول 2018 )معّدلة(

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
7,377,433,105--5,070,753,6492,306,637,97341,482مركزية

863,128,0541,140,011,614195,20220,48820,732,6442,024,088,002أرصدة لدى المصارف

8,296,053,290----8,296,053,290إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
3,577,916,832---339,360,4843,238,556,348اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
4,804,122,728----4,804,122,728

180,455,946---178,581,1241,874,822موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى  بنوك 
1,262,417,464-             -             -             -             1,262,417,464مركزية

20,814,416,7936,687,080,757236,68420,48820,732,64427,522,487,366إجمالي الموجودات

المطلوبات:

3,553,740,890---4,119,2803,549,621,610ودائع المصارف

1,315,35911,022,404,853-8,138,847,8302,882,067,048174,616ودائع الزبائن

270,197,488---164,671,850105,525,638تأمينات نقدية

37,448---37,448-مخصصات متنوعة

168,673,126-             -             -             23,000,581145,672,545مطلوبات أخرى

1,315,35915,015,053,805-             8,330,639,5416,682,924,289174,616إجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
12,483,777,2524,156,46862,06820,48819,417,28512,507,433,561الميزانية
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مخاطر األعمال	 
تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع المصارف بصفة عامة، ومنها األخطار الناتجة عن الظروف السياسية واإلقتصادية 
المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج األعمال. تقوم إدارة المصرف بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر 

واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل من أثرها على نتائج األعمال والوضع المالي للمصرف.

مخاطر الدفع المسبق	 
إن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض المصرف إلى خسائر مالية نتيجة طلب أو دفع العمالء اللتزاماتهم أو مستحقاتهم قبل استحقاقها، 
مثل رهونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة. إن عوامل السوق األخرى التي تؤدي إلى الدفع المسبق هي غير جوهرية 
في األسواق التي يعمل بها المصرف. وبالتالي، فإن المصرف يعتبر تأثير مخاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غير جوهري، 

بعد األخذ بعين االعتبار أية غرامات تعاقدية مقبوضة قد تنتج عن الدفع المسبق.

ج- مخاطر السيولة:
مخاطر السيولة:

تنشأ مخاطر السيولة في احتمال عدم قدرة المصرف على تلبية التزامات مالية معينة عند استحقاقها أو أن يتكبد المصرف خسائرًا مالية 
من أجل تلبية التزاماته.

إدارة مخاطر السيولة جزء أساسي من مسؤوليات لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات تم تبني سياسة إلدارة السيولة والموجودات المتداولة 
للحد من هذه المخاطر وذلك ضمن عملية تقييم التدفقات النقدية في ظل ظروف طبيعية وضاغطة تبعًا لسيناريوهات محتملة الحدوث، وقام 

المصرف بتطوير إجراءات وحدود رقابة داخلية وخطة طوارئ للسيولة حيث تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
وتعتمد إجراءات إدارة مخاطر السيولة في المصرف على قياس ومراقبة السيولة اليومية وقياس مخاطر التركز وفجوات االستحقاق ووضع 
بالعمالت األجنبية آخذين  المصرف على نسب سيولة وافرة وخاصة  الداخلية والخارجية، ويحافظ  المتغيرات  يتناسب مع  بما  التوصيات 

باالعتبار الظروف الحالية التي يمر بها السوق السوري.
ويؤكد مجلس إدارة المصرف على مبدأ أهمية اعتبار ودائع العمالء مصدر تمويل رئيسي للنشاط االئتماني، وعليه يعتمد سياسة تهدف إلى 
تحفيز الودائع آلجال مختلفة وتوسيع قاعدة العمالء بهدف الحد من مخاطر التركز في الودائع. وتتم الرقابة على هذا المبدأ عن طريق 
مراقبة حجم التسهيالت على ودائع العمالء بالعملة المحلية والعمالت األجنبية والسعي الدؤوب لتطبيق نسب الرقابة الداخلية المعتمدة من 

قبل مجلس اإلدارة.
يسعى المصرف بشكل عام إلى تنويع مصادر التمويل المتوفرة لديه في السوق المصرفية وآلجال متوسطة وطويلة وذلك لمواجهة أي نقص 
مفاجئ في مصادر التمويل من جهة، وللحد من فجوات االستحقاق بين الموجودات والمطلوبات كما والحد من مخاطر الفوائد من جهة أخرى.

يحتفظ المصرف أيضًا بموجودات ذات قابلية عالية للبيع يمكن تسييلها بسهولة في حال حدوث أي نقص غير متوقع في السيولة، ومنها 
االحتياطي اإللزامي على الودائع بنسبة 5% منها، واالحتياطي اإللزامي على رأس المال بنسبة %10 وفق ضوابط قانون الشركات الصادر 

لعام 2011، إضافة إلى اعتماد سياسة توظيف السيولة المتوفرة لدى المصارف المراسلة آلجال قصيرة. وفق المرسوم 2٩

تخفيف مخاطر السيولة:
اعتمد المصرف في سعيه لتخفيف مخاطر السيولة خطة طوارئ معتمدة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المصرف ولجنة 
إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة لمواجهة مشاكل السيولة. توضح هذه الخطة في بنودها الوسائل التي يلجأ إليها المصرف في 
حاالت الطوارئ مثل: الحد من التسليف و/أو العمل على استرداد بعض التسهيالت دون تجديدها، التوجه إلى الشركات الكبيرة، توظيف 

ودائع من مصارف أخرى، وتنفيذ عمليات مقايضة مع مصرف سورية المركزي.
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أما فيما يتعلق بمخاطر التركز في الودائع ومخاطره المحتملة على حركة السيولة في المصرف ومن أجل استقطاب شريحة أوسع من الزبائن،  
يتم قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة وتم حساب نسبة السيولة بناء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم /588/ 

الصادر بتاريخ  22 تشرين الثاني 2009.

والجدول التالي يظهر نسبة السيولة المتوسطة والعليا والدنيا خالل العام:

2018 2019 نسبة السيولة

%63 %64 المتوسط 

%67 %71 الحد األعلى

%61 %59 الحد األدنى
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أواًل : يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية:

عند الطلب كما في 31 كانون األول 2019
وأقل من 8 أيام

بين ثمانية أيام
وشهر

من شهر
إلى 3 أشهر

من ثالثة أشهر
حتى 6 أشهر

من ستة أشهر
 إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةإلى سنة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:

2,998,734,14431,397,080,035-889,892,917-25,749,852,075436,000,000436,000,000886,600,899النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

6,112,073,441------5,692,328,901419,744,540أرصدة لدى المصارف

7,281,419,984---808,740,7191,745,520,0084,547,726,059179,433,198-إيداعات لدى المصارف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
500,568,317---109,045,861391,522,456---خالل الدخل الشامل اآلخر

1,337,000,000-----1,337,000,000--موجودات مالية بالكلفة المطفأة

29,035,326,356)73,638,584(2,779,775,793202,320,3815,703,166,5544,115,364,6201,904,471,1101,516,025,30112,887,841,181صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

232,396,967232,396,967-------حقوق استخدام األصول المستأجرة

4,265,097,4764,265,097,476-------موجودات ثابتة

9,399,7479,399,747-------موجودات غير مادية

20,073,440----20,073,440---موجودات ضريبية مؤجلة

83,836,592352,342,264-3,729,726-4,374,12746,618,604118,667,43395,115,782موجودات أخرى

1,403,515,4641,403,515,464-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

34,226,330,8961,913,424,2449,340,353,9959,773,926,6612,475,426,7642,409,647,94412,887,841,1818,919,341,80681,946,293,491مجموع الموجودات

المطلوبات:

2,590,284,905------635,764,9051,954,520,000ودائع المصارف

59,954,121,920-32,675,978,03715,612,706,1034,553,932,6893,788,185,1101,154,184,852951,636,4291,217,498,700ودائع الزبائن

2,576,588,644--64,109,963351,342,4741,475,576,876112,297,09711,864,497561,397,737تأمينات نقدية

37,370,47037,370,470-------مخصصات متنوعة

907,109,708907,109,708-------مخصص ضريبة الدخل

224,112,376224,112,376-------التزامات عقود اآلجار

1,209,523,351-             820,634,001260,600,76553,148,01739,259,64529,308,4894,695,0981,877,336مطلوبات أخرى

34,196,486,90618,179,169,3426,082,657,5823,939,741,8521,195,357,8381,517,729,2641,219,376,0361,168,592,55467,499,111,374مجموع المطلوبات

3,257,696,4135,834,184,8091,280,068,926891,918,68011,668,465,1457,750,749,25214,447,182,117(16,265,745,098)29,843,990فجوة اإلستحقاقات
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كما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة(

عند الطلب
وأقل من 8 أيام

بين ثمانية أيام
وشهر

من شهر
إلى 3 أشهر

من ثالثة أشهر
حتى 6 أشهر

من ستة أشهر
 إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةإلى سنة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:

2,464,567,05423,366,807,508-430,439,705-861,876,214--19,609,924,535النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

2,210,858,781-------2,210,858,781أرصدة لدى المصارف

8,245,900,882----653,652,7561,641,710,7575,950,537,369-إيداعات لدى المصارف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
4,804,122,728-213,809,4492,774,568,800533,596,014-850,213,061431,935,404-خالل الدخل الشامل اآلخر

23,324,391,842)346,528,774(4,130,501,225505,732,9951,515,719,0946,979,475,7111,221,777,1282,273,721,6807,043,992,783صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

2,899,453,5152,899,453,515-------موجودات ثابتة

3,752,7213,752,721-------موجودات غير مادية

58,449,617---58,449,617---موجودات ضريبية مؤجلة

83,836,600545,268,661-397,620-5,669,71939,519,185298,888,361116,957,176موجودات أخرى

1,387,055,1181,387,055,118-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

25,956,954,2602,049,117,9973,888,253,61613,967,296,0871,435,586,5775,479,127,8057,577,588,7976,492,136,23466,846,061,373مجموع الموجودات

المطلوبات:

3,798,004,206-------3,798,004,206ودائع المصارف

47,933,857,954--22,339,903,22015,471,935,1224,701,040,8122,986,044,637199,230,1882,235,703,975ودائع الزبائن

1,338,525,008-20,080,681141,524,492102,774,0571,052,065,486955,1509,177,34711,947,795تأمينات نقدية

14,698,68014,698,680-------مخصصات متنوعة

258,869,790----258,869,790---مخصص ضريبة الدخل

982,312,427-             -             24,810,596750,247,261143,544,89846,943,2483,222,36913,544,055مطلوبات أخرى

26,182,798,70316,363,706,8754,947,359,7674,343,923,161203,407,7072,258,425,37711,947,79514,698,68054,326,268,065مجموع المطلوبات

9,623,372,9261,232,178,8703,220,702,4287,565,641,0026,477,437,55412,519,793,308(1,059,106,151)(14,314,588,878)(225,844,443)فجوة اإلستحقاقات
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ثانيـًا: بنود خارج الميزانية:
المجموعأكثر من خمس سنواتمن سنة لغاية خمس سنواتلغاية سنةكما في 31 كانون األول 2019

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
343,262,575--343,262,575اعتمادات استيراد

4,317,731,345--4,317,731,345السقوف المباشرة الممنوحة غير المستعملة
905,358,700--905,358,700كفاالت زبائن
5,681,688,445-               -               5,681,688,445كفاالت مالية

11,248,041,065               -               -11,248,041,065

المجموعأكثر من خمس سنواتمن سنة لغاية خمس سنواتلغاية سنةكما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

846,648,969--846,648,969السقوف المباشرة الممنوحة غير المستعملة
السقوف غير المباشرة الممنوحة غير 

277,787,690--277,787,690المستعملة

809,575,793-797,627,99711,947,796كفاالت زبائن
5,791,596,725--5,791,596,725كفاالت مالية

73,971,538128,918,182147,333,333350,223,053التزامات تعاقدية )عقود إيجار تشغيلية(
7,787,632,919140,865,978147,333,3338,075,832,230

فيما يلي الحركة على السقوف الممنوحة غير المستعملة خالل السنة:

كما في31 كانون األول 2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
1,124,436,659-787,546,190336,890,469الرصيد كما في بداية السنة

--)246,501,961(246,501,961ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
زيادة / )نقص( ناتج عن التغير في 

234,899,126-)52,757,329(287,656,455أرصدة الزبائن

3,063,660,352--3,063,660,352التسهيالت الجديدة خالل السنة 

)105,264,792(-               )37,631,179()67,633,613(التسهيالت المسددة خالل السنة

4,317,731,345-               -               4,317,731,345الرصيد كما في نهاية السنة

كما في 31 كانون األول 2018 )معدلة(
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
2,547,352,049-2,529,778,48717,573,562الرصيد كما في بداية السنة

--155,478,637)155,478,637(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
زيادة / )نقص( ناتج عن التغير في 

)150,785,757(-24,169,363)174,955,120(أرصدة الزبائن

411,375,640-254,133,171157,242,469التسهيالت الجديدة خالل السنة 

)1,683,505,273(-               )17,573,562()1,665,931,711(التسهيالت المسددة خالل السنة

1,124,436,659-               787,546,190336,890,469الرصيد كما في نهاية السنة
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د. المخاطر التشغيلية:
تعرف المخاطر التشغيلية بأنها المخاطر المتعلقة بتقديم الخدمات ومختلف المنتجات المصرفية التي تنشأ نتيجة لوجود قصور أو فشل في 
)اإلجراءات المتعلقة بالعمليات الداخلية أو أنظمة التشغيل أو األشخاص أو من األحداث الخارجية( وذلك عند عدم كفاية تغطية كل أسباب 
الحوادث من قبل الضوابط المعتمدة. حيث تؤثر المخاطر التشغيلية على األصول الملموسة وغير الملموسة المعرضة للمخاطر )كالنقد والسمعة 
والمعلومات وااللتزام( يعتمد المصرف أسلوب المؤشر األساسي )Basic Indicator Approach( حسب مقررات اتفاقية بازل 2 وذلك بأن 
تغطي األموال الخاصة للمصرف كحٍد أدنى نسبة مئوية ثابتة مقدارها 15 % من متوسط إجمالي اإليراد خالل السنوات الثالث السابقة وعدم 

األخذ بعين االعتبار السنة التي يكون فيها اجمالي الدخل سالبا واالستعاضة عنها باجمالي الدخل االيجابي للسنة التي تسبقها.

 إدارة المخاطر التشغيلية: 	 

تعمل إدارة للمخاطر التشغيلية كأداة لتحسين مستوى وفعالية أنظمة الرقابة للوصول إلى توافق المصرف مع كل من: التوصيات الصادرة 
عن لجنة بازل لإلشراف على المصارف، وقرارات وتعليمات مصرف سورية المركزي الخاصة بالمخاطر التشغيلية الصادرة عن مجلس النقد 
والتسليف بالقرار رقم 106 /م.ن/ ب4 بتاريخ 13/02/2005. كما تعمل على التأكد من أن المخاطر يتم السيطرة عليها للدرجة أو المستوى 

الذي يعتبره مجلس اإلدارة مقبوال، وبالتالي إبالغ االدارة العليا ومجلس االدارة بالمخاطر التشغيلية التي تحتاج تعزيز بيئتها الرقابية.

و تلعب إدارة المخاطر التشغيلية الدور الرئيسي في ذلك من خالل: 

التحقق من السياسات واإلجراءات والعقود وأدوات الرقابة الداخلية: من خالل متابعة تطبيق سياسة المخاطر التشغيلية لدى دوائر المصرف، • 
ومراجعة سياسات وإجراءات العمل والتأكد من مراعاتها لمبادئ الرقابة الداخلية كالفصل في المهام والرقابة الثنائية، ومراعاة العقود المبرمة 

مع الجهات الخارجية والتوصية وفق اآلليات المعتمدة للحد من المخاطر وهي:

تحديد الحد األقصى الذي يمكن أن يتحمله المصرف حيث تكون عادة كلفة معالجة الحدث أكبر من الضرر الذي تسبب به.. 1

تخفيف احتمالية وأثر وقوع الحدث التشغيلي عن طريق معالجة األسباب أو الوقاية منها.. 2

تجيير المخاطر التي ال يمكن التحكم بها إما بعقود مقاوالت مع أطراف خارجية أو باللجوء إلى شركات التأمين. . 3

تجنب مصدر الخطر في حال عدم القدرة على التحكم به عن طريق إلغاء النشاط المتعلق به.. 4

إدارة ورش العمل الخاصة بتعريف ملفات المخاطر في البنك: حيث يتضمن ملف المخاطر تعريفًا للمخاطر والقدرة على التحمل واالجراءات • 
الرقابية على مستوى كل وحدة، كما يتضمن تحديد مستويات التأثير المعتمدة، وينتج عن تعريف ملف المخاطر قياس مدى تعرض هذه 

الوحدة للمخاطر وبالتالي تحديد نقاط الضعف واقتراح التوصيات المناسبة لمعالجتها.

مراقبة فعالية خطة استمرارية العمل ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى االدارة العليا ولجنة ادارة المخاطر.• 

متابعة خطة عمل البنك لتنفيذ متطلبات بازل 2 وتقديم التقارير الخاصة بذلك إلى اإلدارة العليا ومجلس االدارة وإلى مصرف سورية المركزي: • 
من خالل متابعة البنود مع الدوائر المعنية من حيث نسبة االنجاز والمدة المتوقعة لالنجاز.

مراجعة حساب قيمة مخاطر التشغيل في نسبة كفاية رأس المال.• 

نشر الوعي العام والمعرفة عن أهمية وقيمة أنظمة الرقابة المتعلقة بمخاطر العمليات: من خالل نشرات التوعية المرسلة للعاملين أو الدورات • 
التدريبية ومن خالل التواصل المباشر مع الموظفين والزيارات الميدانية الهادفة إلى تعريف الموظفين بالمخاطر وأنواعها وكيفية الحد منها 

وتوعية الموظفين بأهمية اإلجراءات الرقابية وتشجيعهم على ممارستها ) بناء ثقافة رقابية إلدارة المخاطر في البنك(.

تحليل األحداث التشغيلية التي يتم االبالغ عنها من خالل تقارير الحوادث )Event Reports( التي يتم إرسالها إلى إدارة المخاطر التشغيلية • 
عند وقوع أي حدث تشغيلي حيث ُيعتبر مسؤولو الوحدات ومدراء األقسام مسؤولين عن عملية اإلبالغ عن أي حدث تشغيلي واقتراح اجراءات 
تصحيحية وتوصيات من شأنها تعزيز البيئة الرقابية للمخاطر ذات العالقة بالتنسيق مع األقسام المعنية واإلدارة العامة وذلك لتالفي هذه 

الحوادث أو التخفيف من آثارها في المستقبل.

الضعف •  التشغيلية ونقاط  استخراج األحداث  بالوحدات والعمليات، والعمل على  المتعلقة  الداخلية والخارجية  الرقابية  الجهات  تقارير  تلقي 
المتعلقة بأدوات الرقابة الداخلية من خاللها، واستخدامها في تعزيز البيئة الرقابية للوحدة أو العمليات المعنية.
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خطط الطوارئ وتأمين استمرارية العمل
التزامًا بمبادئ بازل وقراري مجلس النقد والتسليف رقم )391/ م ن/ب4( تاريخ 5/5/2008 ورقم )106/ م ن/ب4( تاريخ 13/2/2005، تم وضع خطط 
طوارئ تضمن استمرارية العمل في المصرف وذلك في مواجهة أي مخاطر تشغيلية محتملة وذلك من خالل تحديد أماكن عمل رديفة يتم االنتقال إليها في 
حاالت الطوارئ حيث يتم تجهيز موقعين محددين بكافة الوسائل التقنية مع إمكانية االتصال بمركز المعلومات الرئيسي أو بمركز معلومات بديل ضمان 
استمرارية العمل بالنظام المصرفي المعتمد والربط الشبكي لفروع المصرف وتأمين وسائل اتصال بديلة للتواصل، أما فيما يعود للموارد البشرية فقد تم تحديد 
فريق عمل أساسي إلدارة األنشطة الرئيسية والحيوية خالل حاالت الطوارئ حيث أجرى هذا الفريق اختبارات دورية ضمن موقع العمل البديل وفق سيناريوهات 

مختلفة وتم من خاللها تجربة جميع العمليات والبرامج وفق ظروف متعددة وتم وضع التوصيات وتطوير اإلجراءات وفق نتائج االختبار.

السيناريوهات المطبقة لتنفيذ اختبارات الضغط وفق المخاطر االئتمانية والسيولة والسوقية والتشغيلية

يقوم المصرف بإجراء اختبارات جهد بشكل شهري على محفظة المصرف االئتمانية وتوظيفاته بشكل عام لتقييم مدى كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر 
التي قد يتعرض لها من جراء حدوث فرضيات تؤثر سلبًا على نشاط المصرف، وتحديد حجم المخصصات المتوجب تشكيلها لتغطية الخسائر التي قد تنتج 

في حال تحققت هذه الفرضيات. 
وفيما يعود لمخاطر السيولة، تقوم وحدة مخاطر السيولة بإجراء فحوصات ضاغطة بشكل مستمر تقوم على دراسة العديد من العوامل ومنها حجم السيولة 
غير المستقرة وتركزات السيولة بالنسبة للقطاعات والمودعين باإلضافة لحجم الطلبات المستقبلية على السيولة، ويتم رفع النتائج للجنة الموجودات والمطاليب 

ولجنة إدارة المخاطر لوضع اإلجراءات المناسبة.
أما في ما يتعلق بمخاطر السوق والتشغيل فيقوم المصرف باعتماد اختبارات جهد وفقًا لنماذج مصرف سورية المركزي يحسب من خاللها أثر هذه المخاطر 

على نسبة كفاية رأس المال للمخاطر التشغيلية، باإلضافة إلى أثرها على األرباح / الخسائر بالنسبة إلى مخاطر السوق.
كما يقوم المصرف بتنفيذ اختبارات جهد على خطط الطوارئ واستمراراية العمل حسب سيناريوهات متوقعة ومعتمدة في المصرف تراعي: توقف المخدمات 
المسؤولة عن تنفيذ وإدارة العمليات في موقع إدارة بنك الشرق الرئيسي والعمل على تشغيل المخدمات االحتياطية، وانقطاع االتصال الرئيسي بين اإلدارة 

والفروع وتشغيل خطوط االتصال البديلة، وسيناريو عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى مقر االدارة العامة الرئيسي، واللجوء إلى موقع العمل البديل.

39. التحليل القطاعي

أ. معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:
يتم تنظيم المصرف ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون والخدمات األخرى.• 

حسابات المؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات. • 

الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال المصرف. • 
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فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:

31 كانون األول 2019
المجموعأخرىالخزينةالمؤسساتاألفرادالبيان

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س. 
4,744,965,236-4,473,445,1241,352,422,802)1,080,902,690(إجمالي الدخل التشغيلي

)473,422,310(-             )541,452,505(51,117,88916,912,306مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
4,271,542,926-             4,490,357,430810,970,297)1,029,784,801(نتائج أعمال القطاع

)1,593,982,675()1,593,982,675(---مصاريف غير موزعة على القطاعات
2,677,560,251----الربح قبل الضرائب

)847,490,097(----مصروف ضريبة الدخل
1,830,070,154----صافي ربح السنة
75,894,247,206-20,529,44730,916,462,09544,957,255,664موجودات القطاع

6,052,046,2856,052,046,285-             -             -             موجودات غير موزعة على القطاعات
20,529,44730,916,462,09544,957,255,6646,052,046,28581,946,293,491مجموع الموجودات

65,367,848,761-27,788,409,38734,742,301,1792,837,138,195مطلوبات القطاع
2,131,262,6132,131,262,613-             -             -             مطلوبات غير موزعة على القطاعات

27,788,409,38734,742,301,1792,837,138,1952,131,262,61367,499,111,374مجموع المطلوبات

1,614,904,330----مصاريف رأسمالية
277,699,447)34,086,101(---استهالكات وإطفاءات

31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعأخرىالخزينةالمؤسساتاألفرادالبيان

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س. 
2,220,869,551-2,471,254,252817,721,217)1,068,105,918(إجمالي الدخل التشغيلي

)261,317,214(-             -             )235,758,812()25,558,402(مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
1,959,552,337-             2,235,495,440817,721,217)1,093,664,320(نتائج أعمال القطاع

)1,384,387,476()1,384,387,476(---مصاريف غير موزعة على القطاعات
575,164,861----الربح قبل الضرائب

)258,869,790(----مصروف ضريبة الدخل
316,295,071----صافي ربح السنة
62,147,233,743-70,452,27426,756,034,88335,320,746,586موجودات القطاع

4,698,827,6304,698,827,630-             -             -             موجودات غير موزعة على القطاعات
70,452,27426,756,034,88335,320,746,5864,698,827,63066,846,061,373مجموع الموجودات

53,071,293,008-25,224,782,75424,047,600,2083,798,910,046مطلوبات القطاع
1,254,975,0571,254,975,057-             -             -             مطلوبات غير موزعة على القطاعات

25,224,782,75424,047,600,2083,798,910,0461,254,975,05754,326,268,065مجموع المطلوبات

975,792,667----مصاريف رأسمالية
202,101,079----استهالكات وإطفاءات
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ب. معلومات التوزيع الجغرافي:
يمارس المصرف نشاطه بشكل رئيسي في القطر وال يوجد لديه فروع أو مساهمات في الخارج

يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال المصرف:
31 كانون األول 2019

المجموعخارج سوريةداخل سورية
ل.س.ل.س.ل.س.

4,349,119,910395,845,3264,744,965,236إجمالي الدخل التشغيلي
68,976,225,78712,970,067,70481,946,293,491مجموع الموجودات

1,614,904,330-1,614,904,330المصروفات الرأسمالية

31 كانون األول 2018 )معّدلة(
المجموعخارج سوريةداخل سورية

ل.س.ل.س.ل.س.
1,799,649,698421,219,8532,220,869,551إجمالي الدخل التشغيلي

51,866,557,02014,979,504,35366,846,061,373مجموع الموجودات
975,792,667-975,792,667المصروفات الرأسمالية

40.إدارة رأس المال

يحافظ المصرف على رأس مال مناسب لمواجهة المخاطر التي تالزم أنشطته المختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس المال من خالل النسب 
الصادرة بموجب مقررات بازل الدولية والتي يتم تبنيها من خالل مصرف سورية المركزي.  

يلتزم المصرف بالمحافظة على معدالت تفوق الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال والبالغة 8% حسب تعليمات مصرف سورية المركزي 
)8% حسب لجنة بازل الدولية(، كما يراعي كافة النسب المتعلقة بالتركزات االئتمانية والتي تستخدم رأس المال التنظيمي كمؤشر لتلك التركزات.

يدير المصرف هيكلية رأس ماله ويجري تعديالت عليه في ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف المخاطر في أنشطته. 

كفاية رأس المال:
يتضمن هذا البند ما يلي:

كما في31 كانون األول
2018 )معّدلة)2019

ألف ل.س. ألف ل.س. 
2,750,000,0002,750,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع 

662,148,660394,392,635االحتياطي القانوني
591,599,160323,843,135االحتياطي الخاص

1,595,586,798301,028,694أرباح متراكمة محققة 
8,890,954,5538,890,954,553أرباح متراكمة غير محققة*

)140,425,709()43,107,054(خسائر غير محققة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)3,752,721()9,399,747(صافي الموجودات الثابتة غير ملموسة

14,437,782,37012,516,040,587صافي األموال الخاصة األساسية
بنود رأس المال المساعد:

650,590,000115,208,000مخصصات لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة
650,590,000115,208,000األموال الخاصة المساعدة 

15,088,372,37012,631,248,587صافي األموال الخاصة )رأس المال التنظيمي(
52,047,196,65032,921,708,250مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر 

412,780,248294,255,300حسابات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر
)140,572,000()41,473,000(مخاطر السوق

2,227,316,1021,494,554,237المخاطر التشغيلية
54,645,944,00034,569,945,787مجموع الموجودات وااللتزامات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر 
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كما في31 كانون األول
%36.54%27.61نسبة كفاية رأس المال )%(

%36.20%26.42نسبة كفاية رأس المال األساسي )%(
%99.97%99.93نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي الحقوق الملكية

* بموجب قرار مجلس النقد التسليف رقم )4/م ن( يتم االعتراف بالمخصصات المكونة لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات المصنفة ضمن 
المرحلتين األولى والثانية ضمن األموال الخاصة المساندة، وذلك على أال تتجاوز قيمة المخصصات المعترف بها ضمن هذه األموال، مضافًا إليها رصيد 
حساب االحتياطي العام لمخاطر التمويل )في حال وجوده(، ما نسبته 1.25% من الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان المحتسبة وفقًا لتعليمات كفاية 

األموال الخاصة الصافية.
بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 253 /م ن/ ب 4 تاريخ 24 كانون الثاني 2007 يجب أن ال تقل نسبة كفاية رأس المال عن 8% مع مراعاة 

النسب المتعلقة بالتركزات االئتمانية والتي تستخدم رأس المال التنظيمي كمؤشر لها.
* صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1088/م ن/ب4 تاريخ 26 شباط 2014، والذي تضمن تعديل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

362 /م ن / ب1 تاريخ 4 شباط 2008 بحيث يتم إدراج فروقات تقييم القطع البنيوي غير المحققة ضمن األموال الخاصة األساسية ألغراض احتساب 
كفاية رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 253 /م ن/ب4 لعام 2007. 

41. تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

المجموعأكثر من سنةلغاية سنةكما في 31 كانون األول 2019
ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:
28,398,345,8912,998,734,14431,397,080,035نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

6,112,073,441-6,112,073,441أرصدة لدى مصارف
7,281,419,984-7,281,419,984ايداعات لدى مصارف

1,337,000,000-1,337,000,000موجودات مالية بالكلفة المطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

500,568,317-500,568,317اآلخر

16,221,123,75912,814,202,59729,035,326,356صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
232,396,967232,396,967-حقوق استخدام األصول المستأجرة

4,265,097,4764,265,097,476-موجودات ثابتة
9,399,7479,399,747-موجودات غير المادية

20,073,440-20,073,440موجودات ضريبية مؤجلة
268,505,67483,836,590352,342,264موجودات أخرى

1,403,515,4641,403,515,464-             وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
60,139,110,50621,807,182,98581,946,293,491مجموع الموجودات

المطلوبات:
2,590,284,905-2,590,284,905ودائع مصارف
58,736,623,2201,217,498,70059,954,121,920ودائع الزبائن
2,576,588,644-2,576,588,644تأمينات نقدية

37,370,47037,370,470-مؤونات لمواجهة أخطار وأعباء محتملة
907,109,708907,109,708-مخصص ضريبة الدخل

224,112,376224,112,376-التزامات عقود اآلجار
1,207,646,0141,877,3371,209,523,351مطلوبات أخرى

65,111,142,7832,387,968,59167,499,111,374مجموع المطلوبات
19,419,214,39414,447,182,117(4,972,032,277)صافي الموجودات
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المجموعأكثر من سنةلغاية سنةكما في 31 كانون األول 2018 )معّدلة(
ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:
23,366,807,508-23,366,807,508نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

2,210,858,781-2,210,858,781أرصدة لدى مصارف
8,245,900,882-8,245,900,882إيداعات لدى مصارف

16,626,927,8336,697,464,00923,324,391,842صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

4,270,526,713533,596,0154,804,122,728اآلخر

2,899,453,5152,899,453,515-موجودات ثابتة
3,752,7213,752,721-موجودات غير ملموسة

58,449,617-58,449,617موجودات ضريبية مؤجلة
461,432,06183,836,600545,268,661موجودات أخرى

1,387,055,1181,387,055,118-             وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
55,240,903,39511,605,157,97866,846,061,373مجموع الموجودات

المطلوبات:
3,798,004,206-3,798,004,206ودائع مصارف
47,933,857,954-47,933,857,954ودائع الزبائن
1,326,577,21311,947,7951,338,525,008تأمينات نقدية

14,698,68014,698,680-مخصصات متنوعة
258,869,790-258,869,790مخصص ضريبة الدخل

982,312,427-             982,312,427مطلوبات أخرى
54,299,621,59026,646,47554,326,268,065مجموع المطلوبات
941,281,80511,578,511,50312,519,793,308صافي الموجودات
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42. إرتباطات والتزامات محتملة
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول
2018 )معّدلة(2019
ل.س. ل.س. 

إرتباطات والتزامات إئتمانية
كفاالت زبائن:
49,173,000117,202,500تأمينات أولية

710,944,809544,758,925حسن تنفيذ
145,240,891147,614,368أخرى

905,358,700809,575,793
5,681,688,4455,791,596,725كفاالت بنوك

-343,262,575اعتمادات مستندية لالستيراد
4,317,731,3451,124,436,659سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستعملة

11,248,041,0657,725,609,177

43. أحداث الحقة

الحقــًا لتاريــخ إعــداد البيانــات الماليــة، اجتاحــت العالــم جائحــة فيــروس كورونــا )COVID-19(، حيــث ســبب هــذا الحــدث اضطرابــات واســعة 
النطــاق لألعمــال، وانعكــس ســلبًا علــى النشــاط االقتصــادي لمعظــم الشــركات والمنشــآت، بنــاًء علــى تقييــم اإلدارة، ال يمكــن التنبــؤ بتأثيــر ذلــك 
علــى األنشــطة التشــغيلية للمصــرف فــي حالــة عــدم اليقيــن االقتصــادي المســتمرة، وبالتالــي ال يمكــن تقديــر قيمــة هــذا األثــر بشــكل موثــوق فــي 

تاريــخ الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة.
فــي الحالــة الراهنــة النتشــار الفيــروس، فــإن تحديــد المبالــغ الدفتريــة لبعــض األصــول وااللتزامــات يتطلــب تقديــرًا آلثــار األحــداث المســتقبلية غيــر 
المؤكــدة علــى تلــك األصــول وااللتزامــات فــي نهايــة فتــرة التقريــر والتــي قــد يســببها هــذا الوباء.مــن المحتمــل أن تتطلــب النتائــج التــي تختلــف عــن 
االفتراضــات الحاليــة خــالل الفتــرات الالحقــة إلعــداد البيانــات الماليــة، تعديــاًل ذا أهميــة نســبية علــى المبلــغ الدفتــري لألصــل أو االلتــزام المتأثــر 
وســيتم اإلفصــاح عــن هــذه التأثيــرات فــي الفتــرات الالحقــة بعــد أن تســتكمل اإلدارة تقييمهــا لتأثيــر هــذا الحــدث علــى عمليــات المصــرف واتخــاذ 

اإلجــراءات المناســبة. 

44. القضايا المقامة على المصرف

يوجــد علــى المصــرف بضــع دعــاوى وهــي لصالــح المصــرف، بــرأي اإلدارة والمستشــار القانونــي للمصــرف لــن يكــون لهــا أي أثــر علــى القوائــم 
الماليــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2019، كمــا يوجــد مجموعــة مــن دعــاوى تحصيــل الديــون مرفوعــة مــن قبــل المصــرف علــى الزبائــن.
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سوريا سوق للعمالت

كانــت ســورية ســوقًا للعمــالت العثمانيــة واألجنبيــة الرائــج 
منهــا والكاســد، وكانــت النقــود مختلفــة القيمــة، مســكوكة 
مــن معــادن متنوعــة، صافيــة ومختلطــة: ذهــب، فضــة، 
نيــكل، نحــاس أحمــر... وهــي كثيــرة معقــدة، كمــا كان إلــى 
جانبهــا القــرش )صــاغ( بتســعيرة الدولــة، وقــروش شــرك 
بالتســعيرة التجاريــة المحّليــة، وكان الّذهــب أســاس التعامــل 

فــي الّصفقــات التجاريــة الكبــرى، وتأتــي الفّضــة بعــده.

ولّما كانت قيمة الفّضة متبّدلة. فقد صدر سنة 1880 م 
نظــام بإبطــال ســّك الفضــة وبجعــل الليــرة الذهبيــة العثمانية 
هــي الوحــدة النقديــة، وقيمتهــا 100 قــرش فضــي صــاغ 
ووضــع القــرش الفضــي فــي التــداول وهــو جــزء مــن مئــة 
الليــرة الّذهبيــة التــي تــزن )7,166 غ عيــار ٩165,0( 
وقــد انتشــرت فــي هــذه الفتــرة علــى ألســنة العامــة كلمــة 

)صــاغ ســليم( داللــة علــى أن العملــة ال عيــب فيهــا.
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8. عناوين بنك الشرق ش.م.م.ع
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الصراف اآللي

دمشق

فرع الشعالن 
شارع حافظ ابراهيم، مبنى بنك الشرق 

فرع المالكي

شارع مصر، مقابل السفارة البابوية

فرع الحريقة 

شارع طارق بن زياد

المزة

أخر اتوستراد المزة - بناء منظمة 
األونروا

الغساني

شارع ابن قتيبة ) شارع حلب(

مشفى دار الشفاء

العدوي

مشفى الفيحاء

الميدان - خلف جامع زين العابدين

حلب

فرع حلب - وسط المدينة

العزيزية، شارع الشهداء، مجمع سيتي 
ستار التجاري

الالذقية 

فرع الالذقية 

شارع بغداد، مقابل اإلدارة العامة للمرفأ

طرطوس

فرع طرطوس - الميناء 

شارع الميناء، برج الميناء التجاري 
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اإلدارة العامة

الشعالن، شارع حافظ إبراهيم، مبنى 
بنك الشرق

صندوق البريد 7732
دمشق، سورية

هاتف 00 30 80 66 11 963 +  
فاكس 00 33 80 66 11 963 + 

SHRQSYDA سويفت
info@bankalsharq.com
www.bankalsharq.com

شبكة الفروع 

دمشق

فرع الشعالن )الفرع الرئيسي(
شارع حافظ ابراهيم، مبنى بنك الشرق 
هاتف 00 30 80 66 11 963 +
فاكس 10 33 80 66 11 963 +

مدير الفرع: هوفيك سانوسيان

فرع المالكي

شارع مصر، مقابل السفارة البابوية
هاتف 00 30 80 66 11 963 +

+ 963 11 33 54 021     
فاكس 022 54 33 11 963 +

مدير الفرع: لؤي جرجس

فرع الحريقة 

شارع طارق بن زياد 
هاتف 00 30 80 66 11 963 +

+ 963 11 22 17 490      
فاكس 545 17 22 11 963 +

مدير الفرع: وجدي اليافي

فرع الغساني

شارع ابن قتيبة) شارع حلب(
سورية 

هاتف 3000 80 66 )11( 963+  
+963 )11( 44 76 861      
فاكس 864 76 44 )11( 963+

مدير الفرع: ماهر معماري

فرع جرمانا

شارع الباسل - جانب مشفى جرمانا
الجراحي

هاتف 3000 80 66 )11( 963+  
+963 )11( 56 10 130      
فاكس 191 10 56 )11( 963+

مدير الفرع: ربيع الزيلع

حلب

فرع حلب - وسط المدينة

العزيزية، شارع الشهداء، مجمع سيتي 
ستار التجاري،

 
هاتف 00 30 80 66 963 +

+ 963 21 21 17 860      
فاكس 870 17 21 21 963 +

مدير الفرع: جورج شاهان

الالذقية 

فرع الالذقية 

شارع بغداد، مقابل اإلدارة العامة للمرفأ
هاتف 00 30 80 66 963 +
+ 963 41 48 62 16      
فاكس 17 62 48 41 963 +

مدير الفرع: طارق عّموره

مكتب مرفأ الالذقية

صالة النافذة الواحدة 
هاتف 00 30 80 66 963 +
+ 963 41 37 70 73     
فاكس 17 62 48 41 963 +

مسؤول العمليات: سابا بدر

طرطوس

فرع طرطوس - الميناء 

شارع الميناء، برج الميناء التجاري 
هاتف 00 30 80 66 963 +
+ 963 43 23 30 60      
فاكس 65 30 23 43 963 +

مدير الفرع: باسم الخوري

حمص

فرع حمص - الحافظة
مقفل مؤقتًا بسبب األزمة، ويعمل حاليًا 

من خالل فرع المالكي في دمشق 
هاتف 00 30 80 66 11 963 + 

+ 963 11 33 54 021      
فاكس 022 54 33 11 963 +

عناوين بنك الشرق
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