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لى جانب العرض الوافي لنشاطه كما هو الحال في كل سنة، عرضًا موجزًا لحقبات تاريخية في سورية عبر بعض  اخترنا أن يحمل التقرير السنوي لعام 2021، واإ
من قالعها الصامدة التي تعكس وجه سورية كأرض خصبٍة وكإنسان مبدع. 

حيث للتاريخ صوٌت يسمع، فللقالع صدًى صامد يعكس في الزمان والمكان آثار توالي الحضارات عبر هذا التاريخ.
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تَُبّين االكتشافات والحفريات األثرية والدراسات التاريخية بأن سورية هي من أهم المناطق 
التي ضمت آثارًا إنسانيًة تثبت الغنى الحضاري لهذه المنطقة.

فمن اآلرامية إلى األشورية، فالفارسية واليونانية والرومانية والبيزنطية واإلسالمية والعثمانية 
وغيرها، مما جعل من سورية كموقٍع استراتيجي وكأرٍض خصبٍة وكإنساٍن مبدٍع، مقصدًا 
ألي قوى أينما كان موقع انطالقها الجغرافي. وقد تركت كل من هذه القوى آثارًا لها في 

قالع سورية.
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مهمة بنك الشرق

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

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

• بالعمل على توفير بيئة عمل تحّفز 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. • 
دارتها وااللتزام بتعهداتهم وتحّمل •  نشّجع المسؤولية ألفردية لضمان المسؤولية الجماعية. نؤّهل موظفينا ليتمّكنوا من استباق المخاطر واإ

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 • 

شراقهم.  تحفيزهم وتطويرهم واإ
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 إيماننا بقدرات • 

سورية وثرواتها الطبيعية والبشرية. 
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حضرة المساهمين الكرام، 

أشكركم باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة لحضوركم هذا االجتماع السنوي لهيئتكم العامة بتاريخ اليوم الواقع في 13 حزيران 2022. 

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

كما نضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2021 الذي نعرض فيه لحوكمة بنك الشرق ولنشاطه المهني وأدائه المالي، والذي 
يتضمن أيضًا تقرير مدقق الحسابات الخارجي السادة شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون عن بيانات المصرف المالية الموقوفة بتاريخ 

 .31/12/2021

وقد نشرنا هذه البيانات المالية مرفقة بالدعوة لحضور هذا االجتماع لهيئتكم العامة الكريمة بتاريخ 2022/5/29 في كل من صحيفتي تشرين 
والوطن. كما أعدنا نشر هذه الدعوة للمرة الثانية في كل من الصحيفتين المذكورتين بتاريخ 2022/6/5. 

سيداتي سادتي، 

إذا تفحصنا البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2021، يتبين لنا أن المصرف قد حقق زيادات مختلفة في معظم بنودها ما عدا: 

لجهة الموجودات: . 1
نرى تراجعًا طفيفًا بنسبة %9 في حجم صافي التسهيالت االئتمانية كان سببه الرئيسي هو التراجع في حجم التسهيالت الممنوحة إلى الشركات 
الكبرى التي سدد بعضها التزاماتها خالل السنة ولم يتمكن المصرف من منح تسهيالت جديدة لمثل هذه الشركات إنفاذًا لتوجيهات السلطات 
الرقابية على هذا الصعيد )التعميم رقم 4774 تاريخ 08/09/2020 والتعاميم الالحقة الصادرة عام 2021 الضابطة لنشاط التسليف – راجع 
ص.69 من هذا التقرير(. كما نرى تراجعًا بنسبة %80 في مجموع الموجودات المالية )االستثمارات( كان سببه استحقاق االستثمارات المالية 
المتمثلة في شهادات إيداع صادرة عن مصرف سورية المركزي، وعدم توفر فرص مالئمة الستثمارات جديدة داخل و/أو خارج سورية. حيث 
تنحصر المحفظة المتبقية بقيمة حوالي 210 مليون ل.س. متمثلًة بمساهمة المصرف في مؤسسة ضمان المخاطر االئتمانية في سورية.  

لجهة المطلوبات: . 2
يسجل انخفاض ملحوظ بنسبة %93 في مخصص ضريبة الدخل عائد إلى قبول ضريبي للمخصصات المقتطعة لقاء الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على تعرضات مخاطر المصرف خارج سورية )راجع شروحات في البند 14 من تقرير مدقق الحسابات(. 

نود أن نلفت االنتباه إلى حقوق الملكية التي زادت من جراء تحقق زيادة مهمة بنسبة %164 في قيمة األرباح المحققة بنهاية عام 2021، مما 
أدى، وبعد اقتطاع االحتياط القانوني واالحتياط الخاص، إلى زيادة بنسبة %279 في قيمة األرباح المدورة المحققة كم في 31/12/2021.

ومن المفيد التذكير بحركة تغيير سعر صرف العملة الوطنية من 1256 ل.س. للدوالر الواحد بنهاية العام 2020 إلى 2512 ل.س. في 
31/12/2021، مما انعكس إيجابًا على الزيادات الظاهرة في معظم بنود البيانات المالية المحررة بالليرة السورية. 

أن هذا األمر قد أنتج زيادة في األرباح غير المحققة بحوالي 36.4 مليار ل.س. نتجت عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي الذي يشكل الجزء 
األكبر من رأسمال المصرف منذ تأسيسه، والذي نحتفظ به بالعملة األجنبية بموافقة السلطات الرقابية. 
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ويسجل بنك الشرق نسبة سيولة إجمالية بكافة العمالت بلغت وسطيًا خالل عام 2021 نسبة %134، بينما الحد األدنى الرقابي محدد بنسبة 
%30. كما يسجل المصرف نسبة مالءة )أو كفاية رأس مال( تبلغ حوالي %51 بينما الحد األدنى الرقابي يبلغ 8%. 

وشهد سهم بنك الشرق في سوق دمشق لألوراق المالية خالل عام 2021 حركة تداول بما مجموعه 170 ألف سهمًا، مقابل حوالي 809 ألف 
سهمًا خالل عام 2020. وقد أقفل سعر السهم على 1,304.14 ل.س. للسهم الواحد في 31/12/2021 مقابل سعر افتتاح في 1/1/2021 

بلغ 810 ل.س.. وقد تراوح سعر السهم خالل عام 2021 بين 795 ل.س. كحد أدنى و1،439 ل.س. كحد أعلى. 

سيداتي سادتي، 
إن األزمة الراهنة وخاصًة لجهة العقوبات الخارجية على البالد تجعلنا مستمرين في سياستنا المصرفية المتحفظة لجهة حجم األعباء التي يمكن 
أن يتحملها المصرف. غير أن مجلس اإلدارة يبقى ملتزمًا بتوجيه اإلدارة التنفيذية للعمل على زيادة قيمة التسهيالت االئتمانية بالليرة السورية 

حصرًا ضمن سقف الضوابط الصادرة عن السلطات الرقابية، ووفقًا للقواعد واإلجراءات المهنية السليمة. 

كما تقوم اإلدارة بجهود مرّكزة للحفاظ على حجم تمويل التجارة الخارجية الحالي وذلك تبعًا لتوفر مصادر التمويل من جهة وتوفر قنوات التحاويل 
بالعمالت األجنبية خارج سورية في ظل المعوقات والصعوبات التي نتجت عن األزمة المعروفة في لبنان من جهة أخرى. 

سيداتي سادتي،

لجهة شبكة فروع المصرف، نود أن نعلمكم بأن اإلدارة نجحت نهاية عام 2021 بنقل فرع المصرف في المالكي، مقابل السفارة البابوية في 
دمشق، من مقره الذي كان يشغله منذ بدء نشاط المصرف بموجب عقد إيجار، إلى مقره الجديد الذي تم شراؤه خالل عام 2020 في المالكي 

شارع عبد المنعم رياض جانب مالكي مول. 

وتقضي سياستنا حاليًا بالتريث في فتح أي فرع آخر حتى تتمكن اإلدارة من استقطاب الموظفين المؤهلين الالزمين الستكمال هيكلية مديرية 
إدارة شبكة الفروع وعلى رأسها المدير الذي يجب أن يحوز على المؤهالت والخبرات المطلوبة. علمًا أن ذلك ال يمنع مجلس اإلدارة بأخذ 
القرارات المناسبة بتملك مقر لفرع حمص و/أو مقر فرع ثاٍن في مدينة حلب عند توفر عروض مغرية حمايًة للسيولة المتوفرة على صعيد 
حقوق المساهمين. كما ال يمنع النظر بتطوير العقار الذي يملكه المصرف في منطقة عدرا الصناعية منذ عام 2010 وفقًا للتعليمات الصادرة 

عن إدارة هذه المنطقة. 

كما ال يمنع ذلك اإلدارة من التحضير حاليًا إلطالق خدمات مصرفية جديدة وبخاصًة خدمات الدفع اإللكتروني بالليرة السورية داخل سورية 
ضمن الضوابط واإلجراءات المطلوبة من السلطات الرقابية كما وبمساعدة ودعم تقني ومهني من الجهات المختصة لدى الشريك االستراتيجي. 

سيداتي سادتي،
مهما عبرت كلمتي بإيجاز عن أوضاع مصرفكم حتى نهاية عام 2021، يبقى تقرير مجلس اإلدارة الذي أصبح اليوم بين أياديكم وبمضمونه 

يجاد اإلجابة على أية أسئلة و/أو استفهامات.  الشامل بما فيه تقرير مدقق الحسابات الخارجي، المرجع الرئيسي واألساسي لالطالع واإ

نؤكد أن مصرفنا مستمر بأداء مهمته التي تقضي بالمساهمة في النمو االقتصادي واالجتماعي في سورية. 

لى أمانة السر بالشكر  لى أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإ وقبل أن أنهي كلمتي، ال بد لنا من أن نوجه إلى فريق العمل التنفيذي واإ
والتقدير لنشاطهم وجهودهم الحثيثة بهدف إنجاح مهمة المصرف. 

نكرر شكرنا لحضوركم هذا االجتماع.

ناجي الشاوي 
رئيس مجلس اإلدارة
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تقع القلعة ضمن سالسل جبال الساحل في منطقة وادي النصارى إلى الجنوب من بلدة مشتى الحلو 
السياحية، على ارتفاع 650 م عن سطح البحر، وتعتبر من القالع األثرية الجميلة في الشرق األوسط 

والعالم. 

نما تّم بناؤها على مراحل مختلفة، فقد شّيد المرداسيون في عهد شبل  لم يستكمل بناء القلعة دفعة واحدة واإ
الدول نصر بن صالح المرداسي في العام 1031م، حصنًا صغيرًا في الموقع الستخدامه كنقطة مراقبة 
لحماية طريق القوافل التجارية القادمة من سواحل بالد الشام إلى الداخل، وأسكن الحصن الذي ُعرف فيما 
بعد باسم حصن األكراد، جماعة من األكراد كّلفهم بالمراقبة وحماية الطريق، وعند سيطرة الفرنجة على 
الموقع في العام 1110م، منح الحصن لفرسان القديس يوحنا المعروفين باإلسبتارية »فرسان المشفى« 
الذين أعادوا بناء دفاعات جديدة في موقع الحصن الذي تحّول إلى قلعة اشُتهرت باسم قلعة الفرسان 
Krak des Chevaliers، وفي العام 1201م، تم تدعيم القلعة بعد الزلزال المدمر الذي ضربها ونتج 
عن التدعيم تشييد حلقة الدفاع والقلعة الخارجية والجدار المنحدر الضخم في الجهة الجنوبية والمستودع 

خلف الواجهة الجنوبية.

كما قام السلطان المملوكي الملك الظاهر بيبرس بعدة محاوالت لتحرير القلعة، إلى أن تمكن منها في 
العام 1271 م، بعد حصار استمر شهر ونصف، وسارع بتجديد ما تهّدم منها وتشييد أبراج ومنشآت 
الواجهة الجنوبية بما فيها برج الملك الظاهر بيبرس، وتشييد الحمامات وبعض المرافق الخدمية األخرى 
في الجهة الشمالية والشرقية، وفي العام 1285م، أضاف السلطان سيف الدين قالوون برج مستطيل 
ضخم وبارز على الجهة الجنوبية للسور الخارجي الذي حول القلعة بعد تكامل دفاعاتها إلى نموذج فريد 

ومتكامل عن تحصينات القالع العسكرية في المنطقة.
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حوكمة بنك الشرق. 1

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: 

قيام  مجلس اإلدارة في رسم استراتيجيات المصرف ومتابعته الحثيثة ألداء اإلدارة التنفيذية في تطبيق هذه االستراتيجيات.• 
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 ورفع التوصيات في 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 2021 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 IFRS 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 2021 التزام أعضائه وسائر أقسام المصرف واألطراف ذات العالقة بتطبيق قواعد الحوكمة المعتمدة من خالل:
جراءات العمل.. 1 تقارير مراقبة االلتزام والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي الدورية حول التقيد بسياسات واإ
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 والتي بّينت التزام جيد في تطبيق ممارسات الحوكمة وكفاية مقبولة في أنظمة الرقابة 
عمومًا.

اإلبالغ الدائم وبموضوعية عن المخألفات والتجاوزات، ومتابعة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة ألي انحراف عن تطبيق مبادئ . 3
جراءاته. المصرف واإ

الموقع  أصواًل من خالل   2016 عام  المركزي  قبل مصرف سورية  من  المعتمد  الشرق  ببنك  الخاص  الحوكمة  دليل  على  االطالع  يمكن 
اإللكتروني الخاص بالمصرف. 

حوكمة بنك الشرق
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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. 

استقاللية تامة عن اإلدارة التنفيذية وتكريس مبدأ الفصل التام بين مهام 
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام. توفير القنوات المناسبة لمراقبة حسن 

تطبيق اإلدارة التنفيذية لالستراتيجيات والسياسات المعتمدة.

مع  يلتزم  بما   ،2021 العام  خالل  اجتماعات   6 اإلدارة  مجلس  عقد 
التي  كورونا  لفيروس  الوقائية  إجراءات  من  بالرغم  الرقابية.  المتطلبات 
أعاقت حضور بعض األعضاء إلى مقر اإلدارة العامة للمصرف، تأمن 
النصاب القانوني الجتماعات المجلس ولجانه المقررة في دمشق وحضور 
جميع األعضاء ومشاركتهم بالصوت والصورة والتداول المباشر بالمواضيع 

المطروحة من خالل منظومة التواصل اإللكتروني. 

حضر األعضاء المستقلون اجتماعات المجلس. كما التزم أعضاء اللجان 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة بحضور 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. 

بشكل عام، يطلع األعضاء الحاضرين كما الغائبين والمشاركون اآلخرون 
عنه  المنبثقة  واللجان  المجلس  اجتماعات  محاضر  على  الحالة(  )وفق 
)عند  تحفظ  أية  تسجيل  أو  المتخذة  القرارات  على  بالتوقيع  للمصادقة 

الحاجة(.

تقع 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 

نموّه.

←

←

←

←

←

←

←

←

←

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أنظمة •  وكفاية  فعالية  اللجان  هذه  تتابع  اإلدارة،  مجلس  من  بتفويض 
الضبط والرقابة الداخلية وترفع التوصيات للمجلس في قرارات االستثمار 
والتوظيف والتسليف ومواضيع التدقيق ومراقبة االلتزام، إدارة المخاطر، 
التوظيف، الرواتب واألجور 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 2021.

ثقافة المصرف 

الثقافة المؤسساتية تعّزز تطور نشاط المصرف •  نؤمن أن إرساء قواعد 
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 
المصالح  وأصحاب  والعمالء  الموظفين  مع  لتعامالتنا  جوهريًا  إطارًا 

اآلخرين.
نعتبر أن واجب اإلبالغ عن المخالفات أمرًا أساسيًا يهدف إلى تحسين • 

بمسؤولية  بالتحقيق  ونؤمن  القوانين،  احترام  من  والتأكد  الخدمة  جودة 
بالمخالفات وحاالت االشتباه بها.

القيم •  الثقافة وهذه  التنفيذيين دور هام في ترسيخ هذه  للمدراء  نؤمن أن 
واتباع نهج القيادة النموذجية، فيكونوا قدوة بالتصرف.

تنظيم حوكمة بنك الشرق

مجلس اإلدارة
مسؤول عن: 

تأمين قيادة ألعمال المصرف  •
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  •
جراءات تقييم المخاطر والتحّوط لها التأكد من كفاية أنظمة واإ  •

التزام الحرص واإلخالص تجاه المساهمين  •
أداء المصرف بشكل عام وتطور نشاطه بصورة مستدامة  •
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لجنة التدقيق

تقييم مالءمة وكفاية السياسات 
المحاسبية وأنظمة الضبط 

والرقابة الداخلية وفعاليتها بما 
فيها أنشطة التدقيق الداخلي 

والخارجي ومراقبة االلتزام راجع 

الصفحة 32 
أهداف ونشاط لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والتعويضاتلجنة إدارة المخاطر لجنة الحوكمةلجنة التسليف 

 وضع أسس الحوكمة
 والهيكلية اإلدارية

 السليمة، والتأكد من
تطبيقها 

راجع الصفحة 38 
أهداف ونشاط لجنة 

الحوكمة 

مسؤول عن قيادة المجلس واإلشراف 
الفّعال على أعماله 

يجتمع دوريًا مع اإلدارة التنفيذية 
لالطالع على آخر المستجدات 
عطاء التوجيهات وفق قرارات  واإ

مجلس اإلدارة

يتأكد من إيصال المعلومات الكافية 
لإلدارة التنفيذية وللمساهمين

مسؤول عن إدارة وتنفيذ متطلبات

اإلفصاح

 متابعة دائمة لحقوق المساهمين

 المساهمة في تطوير استراتيجية المصرف
ونشاطه

 مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية والنقد البناء
 لمدى    التزامها بتطبيق االستراتيجيات

ومعالجة المخاطر

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

تأمين االرتباط بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 متابعة العالقات مع المساهمين

تحضير اجتماعات الهيئات العامة السنوية

تأمين االتصال بين المصرف وهيئات األسواق المالية

دارة سجالت المصرف القانونية واالدارية حفظ واإ

 مسؤول عن قيادة النشاط
 التنفيذي وتطبيق استراتيجية

 المصرف

 يرأس اجتماعات اللجنة
التنفيذية وباقي اللجان اإلدارية

 يتخذ اإلجراءات لتفعيل أنظمة
دارة المخاطر الرقابة الداخلية واإ

اللجنة التنفيذيةالمدير العام التنفيذي

استراتيجيات  تطبيق  عن  مسؤولة 
وأهداف المصرف المعتمدة وتحقيق 
لضوابط  وفقًا  تنافسي  تجاري  أداء 
االلتزام  وسياسات  المخاطر  إدارة 
ومتطلبات  الداخلية  الرقابة  وأنظمة 

اإلفصاح

لجنة الموارد البشرية

لجنة التسليف اإلداريةلجنة مراقبة االلتزام اإلدارية

لجنة الموجودات والمطلوبات

لجنة األمن

اللجان اإلدارية

راجع الصفحة 60 - 62 لالطالع على مهام ومسؤوليات هذه اللجان

توزع المسؤوليات

 إقرار المنتجات المصرفية
 واالستثمارات والتوظيفات

 االئتمانية المرتفعة المخاطر
 ومتابعة إجراءات تحصيل

 الديون غير المنتجة

راجع الصفحة 35 
أهداف ونشاط لجنة التسليف 

 تقييم مالءمة وكفاية
 سياسات وأنظمة إدارة

 المخاطر وفعاليتها بما فيها
 استقاللية مديرية

إدارة المخاطر

 راجع الصفحة 34
اهداف ونشاط لجنة إدارة 

المخاطر

 وضع سياسات تنظيم عضوية المجلس وتقييم
أداءه، وتوظيف العاملين وتقييم أدائهم وتدريبهم
 وضع سياسات األجور والمكافآت والتعويضات

والمنافع

راجع الصفحة 36 
أهداف ونشاط لجنة الترشيحات والتعويضات
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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 بشار الدبل

عضو مستقل السيد غسان الكسم

عضو غير تنفيذي السيدة سلمى صبرا

عضو مستقل  السيدة فلاير خليل

عضو غير تنفيذي السيد جمال الدين منصور

مستشار قانوني خارجي مكتب سركيس للمحاماة

شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون ليلى السمان مدقق حسابات خارجي

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 ومصالح المساهمين. 

يتمتع 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 2021.   

تغّيرات على عضوية مجلس اإلدارة خالل العام 2021
تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي من الهيئة العامة العادية في اجتماعها تاريخ 27/5/2021.

أسفرت عملية انتخاب مجلس اإلدارة هذه، إعادة انتخاب كل من السادة ناجي الشاوي وسليم الشالح وفتحي انطاكي ونجيب برازي وسلمى 
صبرا وفلاير خليل وجمال الدين منصور، باإلضافة إلى انتخاب عضوين جديدين في مجلس اإلدارة هما السيد بشار الدبل والسيد غسان الكسم، 
وهما من أصحاب الخبرات الصناعية ويتمتعان بمسموعية ممتازة بين مختلف األوساط الصناعية في سورية، بما يخدم مصلحة المصرف في 

التواصل مع هذه األوساط وتطوير نشاطه معها. وبالتالي انقضت عضوية كل من السيد هيثم عبد السالم والسيد كريم ركابي. 

وقد قام مجلس اإلدارة بإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه وانتخاب أعضائها.  

ولم يسجل أي تعديل على عضوية مجلس اإلدارة المنتخب ولجانه خالل العام 2021. 

مجلس اإلدارة 
قيادة متنوعة الخبرات، ترعى مبادئ االستقاللية
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مجلس اإلدارة

يظهر الجدول التالي التزام المجلس ولجانه بدورية االجتماعات وفق متطلبات الحوكمة. وقد عقدت كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات 
والتعويضات اجتماعات إضافية عن الحد األدنى المطلوب خالل العام 2021، بهدف تخصيص الوقت الكافي الستكمال البحث في المواضيع 

التي كانت مطروحة على جدول أعمالها. 

هيكلية مجلس اإلدارة

 نسبة االلتزام
بالحد األدنى

 كانون
األول

 تشرين
الثاني

 تشرين
األول آب تموز حزيران أيار نيسان 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 2021
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جدول حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه 2021

 نسبة التزام
األعضاء بالحضور

لجنة التسليف
لمجلس اإلدارة 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 4

األعضاء المستقلين

%100 - - 2/2 - 2/2 2/2 السيد هيثم عبد السالم 1 

%83 - - 1/2 - 2/2 2/2 السيد كريم ركابي 1

%100 2/2 4/4 5/5 6/6 السيدة فلاير خليل

%70 2/2 1/1 - 2/3  2/4 السيدغسان الكسم 2  

%100 - - 1/1 - - 4/4 السيد بشار الدبل 2

األعضاء غير التنفيذيين

%100 - - 3/3 - 2/2 6/6 السيد فتحي انطاكي

%100 - - 2/2 2/2 5/5 6/6 السيد نجيب برازي

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

%100 2/2 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 السيد جمال الدين  منصور 5

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

%100 %100 %95 %100 %100 %96.3 نسبة المشاركة
1 انقضت عضويتهم في مجلس اإلدارة في 27/5/2021

2 تم انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة في 27/5/2021
3 سجل قصور في التزام السيد الكسم بالحد األدنى الرقابي لحضور اجتماعات العضو المستقل الجتماعات مجلس اإلدارة والمحدد بنسبة %75. وقد تم الحصول على موافقة مصرف سورية 

المركزي على هذا االستثناء كون عدم مشاركة السيد الكسم كانت خارجة عن إرادته، وقد أبدى التزامه برزنامة اجتماعات المجلس المعتمدة لعام 2022 
4 شارك رئيس مجلس اإلدارة في اجتماعات لجنة الترشيحات والتعويضات ولجنة التدقيق باإلضافة إلى عضويته في اللجان األخرى

5 شارك السيد 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

6 شاركت السيدة صبرا في اجتماعات مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة باإلضافة إلى عضويتها في لجنة التسليف لمجلس اإلدارة بموجب تعيينها أمين سر مجلس اإلدارة واللجان 
المنبثقة عنه

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

ويبّين الجدول التالي التزام أعضاء مجلس اإلدارة في المشاركة في حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه. حيث أن إشارة )-( تشير إلى عدم 
مشاركة العضو المعني باجتماعات اللجنة كونه ليس عضوًا فيها. 

3
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مجلس اإلدارة

السيد ناجي الشاوي

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

في 24/6/2021 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ كانون األول 2008، وأعيد انتخابه لدورة خامسة

في 27/5/2021
تنقضي  مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 2024 

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 متابعــًا بفعاليــة 
لمتطلبــات 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.. 

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
عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي منــذ 30/4/2018. أعيــد انتخابــه لــدورة 

ثانيــة فــي 27/5/2021
تنقضــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة 

 2024 ســنة 
عضو غير تنفيذي في لجنة الترشيحات والتعويضات 

حائــز علــى إجــازة فــي إدارة اإلعمــال مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت 
– لبنــان

الخبرات المهنية
يعمــل الســيد فتحــي انطاكــي 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. وهــو 
مؤســس ومديــر تنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة لعــدد مــن الشــركات فــي ســورية 
شــاوي  ميريــام  وشــركة   NanoReality Games شــركة  منهــا  والخــارج 
وأوالدهــا وشــركة Omnipap. ويتمتــع الســيد انطاكــي بعالقــات جيــدة ووثيقــة 

فــي ســورية وخاصــًة فــي مدينــة حلــب. 

الدكتور سليم الشالح

سوري الجنسية، مواليد سنة 1939
نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك الشــرق منــذ 30/4/2018. وقــد أعيــد انتخابــه 

كنائب رئيس في 24/6/2021 
عضــو مجلــس إدارة فــي بنــك الشــرق منــذ نيســان 2011. أعيــد انتخابــه لــدورة 

رابعة في 27/5/2021
تنقضــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة 

2024 ســنة 
عضو غير تنفيذي في لجنة الحوكمة

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

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

بالتجــارة والصناعــة، وشــركة الشــالح المتخصصــة بالمجــال العقــاري. 
وللدكتــور الشــالح عــدد مــن المؤلفــات والدراســات حــول الشــؤون االقتصاديــة 
فــي ســورية منــذ العــام 1980 لتاريخــه. كمــا شــغل منصــب عضــو مجلــس 
نائــب  ومنصــب  و2015   2012 العــام  بيــن  المالــي  دمشــق  ســوق  إدارة 
رئيــس لهــذه الســوق بيــن العــام 2015 و2019. ويتمتــع بعالقــات جيــدة مــع 
ن الدكتــور الشــالح مّطلــع علــى  الهيئــات االقتصاديــة المختلفــة فــي ســورية. واإ
إلــى مواكبــة المصــرف حاجــات  متطلبــات العمــل المصرفــي حيــث ســعى 
الســوق وتطويــر المنتجــات المصرفيــة بمــا يخــدم هــذه الحاجــات، كمــا أثبــت 
عــن قــدرة فــي متابعــة عالقــات المصــرف مــع هيئــات اقتصاديــة مختلفــة 
وبصــورة خاصــة مــع ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة ووزارة الماليــة ومصــرف 

ســورية المركــزي. 

مناصب واهتمامات أخرى
عضــو مجلــس اإلنمــاء الدولــي لـ”أطبــاء مــن اجــل الســالم” منــذ العــام • 

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

جــود للشــرق األوســط منــذ عــام 1999 
رئيس مجلس اللجنة السورية للمساعدة الطبية منذ العام 1995 • 
شــغل مناصب إدارية عدة بجمعيات خيرية واجتماعية شــملت االســعاف • 

الخيــري التعليمــي والهــالل األحمــر الســوري ومكافحــة الســل ومكافحــة 
الســرطان والرعايــة االجتماعيــة
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سوري الجنسية، مواليد عام 1961
عضو مجلس إدارة مستقل منذ 27/5/2021 

تنقضي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية 
سنة 2024 

رئيس )مستقل( للجنة الترشيحات والتعويضات
عضو مستقل في لجنة الحوكمة
عضو مستقل في لجنة التدقيق

 Saint Mary’s حائز على ماجيستير في إدارة األعمال من جامعة
University في كندا

الخبرات المهنية
يعمــل الســيد الكســم فــي قطــاع التجــارة والصناعــة فــي ســورية منــذ العــام 
فــي  ســورية  فــي  الصناعيــة  الشــركات  مــن  عــدد  أســس  حيــث   ،1983
لمجموعــة  مؤســس  وهــو  واإللكترونيــة.  الهندســية  الصناعــات  قطاعــات 
ومؤســس  والمجمــدات  الكهربائيــة  واألفــران  الغســاالت  لصناعــة  الكســم 
لشــركة الكســم للصناعــات اإللكترونيــة )كيتــرون(، ومؤســس لشــركة رامكــو 
األدوات  لصناعــة  رامكــو  لشــركة  ومؤســس  والتبريــد  التكييــف  لصناعــة 
اإللكترونيــات.   الســتيراد  ميراكــو  لشــركة  ومؤســس  الكهربائيــة،  المنزليــة 
كمــا ينشــط الســيد الكســم فــي قطــاع تعهــدات البنــاء والتطويــر العقــاري 
فــي الخــارج. ويتمتــع بســمعة جيــدة فــي عالــم األعمــال وبعالقــات مميــزة 
مــع مختلــف الهيئــات االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ســورية، حيــث كان 
شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة هيئــة االســتثمار فــي رئاســة مجلــس 
الــوزراء ممثــاًل لغرفــة الصناعــة ومنصــب عضــو مؤســس وأميــن ســر اتحــاد 
المصدريــن ومنصــب نائــب رئيــس مجلــس رجــال األعمــال الســوري، وممثــل 
التحــاد غــرف الصناعــة لــدى مديريــة الجمــارك والتســعير ووزارة االقتصــاد 

الكهربــاء.  ووزارة 

السيد بشار الدبلالسيد غسان الكسم

سوري الجنسية، مواليد سنة 1971
عضو مجلس إدارة مستقل منذ 27/5/2021 

تنقضي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 
2024

عضو مستقل في لجنة الترشيحات والتعويضات
نتاج من جامعة  حائز على إجازة في الهندسة الميكانيكية / تصميم واإ

دمشق في سورية

الخبرات المهنية
يعمــل الســيد الدبــل فــي مجــال التجــارة والصناعــة فــي ســورية منــذ العــام 
1994. وهــو مــن رجــال األعمــال الشــباب فــي ســورية، مؤســس وشــريك 
ومديــر تنفيــذي لعــدة شــركات إنتاجيــة فــي قطــاع صناعــة وتجــارة مــواد البنــاء 
األساســية فــي ســورية، الســيما مؤســس وشــريك فــي شــرك الدبــل – حمصــي 
)معمــل بتــرا( لصناعــة خزانــات الميــاه البالســتيكية ومؤســس وشــريك فــي 
تجــارة  فــي  المتخصصــة  والتصديــر  لالســتيراد  الدبــل  إليــاس  أبنــاء  شــركة 
المــواد الصحيــة، ومؤســس والمديــر التنفيــذي لإلنتــاج الصناعــي وتصريــف 
المنتجــات لمعامــل بتــرا لتصنيــع القرميــد اإلســمنتي والملــون ومــواد البنــاء 
البيطونيــة. ويتمتــع الســيد دبــل بســمعة جيــدة وبعالقــات ومعــارف فــي عالــم 
األعمــال فــي ســورية وخارجهــا. وقــد لعــب دورًا ناشــطًا فــي اســتقطاب عمــالء 
جــدد للمصــرف والســيما شــركات صناعيــة وتجاريــة متوســطة الحجــم التــي 

هــي فــي صلــب نشــاط المصــرف االئتمانــي. 
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السيدة سلمى صبراالسيد نجيب البرازي

سوري الجنسية، مواليد سنة 1966
عضــو مجلــس إدارة منــذ كانــون األول 2008. أعيــد انتخابــه لــدورة خامســة 

فــي 27/5/2021
تنقضــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة 

2024 ســنة 
عضو غير تنفيذي في لجنة الترشيحات والتعويضات

عضو غير تنفيذي في لجنة التدقيق 
عضو غير تنفيذي في لجنة إدارة المخاطر

حائــز علــى إجــازة فــي إدارة األعمــال وماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن 
المتحــدة الواليــات  فــي  جامعــة هيوســتن 

الخبرات المهنية
للصناعــة  الســورية  الــوكاالت  لشــركة  عــام  مديــر  البــرازي  نجيــب  الســيد 
واآلليــات )ســيما( الناشــطة فــي تمثيــل كبــرى الشــركات العالميــة المتخصصــة 
الديــزل ومجموعــات  محــركات   – واإلنشــائية  الثقيلــة  المعــدات  مجــال  فــي 
التوليــد – ضواغــط الهــواء – المعــدات المقلعيــة والمنجميــة واآلالت الطرقيــة 
والزراعية.  وهو أيضًا مســاهم ونائب رئيس مجلس إدارة شــركة غدير لحفر 
اآلبــار ومســاهم فــي الشــركة الوطنيــة للعلــوم والتنميــة وهــي الشــركة المؤسســة 
ن الســيد بــرازي مّطلــع علــى متطلبــات  للجامعــة الوطنيــة الخاصــة بحمــاه. واإ
العمــل المصرفــي حيــث ســعى خــالل فتــرات عضويتــه الســابقة فــي مجلــس 
إدارة بنــك الشــرق متابعــة تطــور نشــاط المصــرف وكفايــة أنظمــة الرقابــة علــى 

عملياتــه. 

لبنانية الجنسية، مواليد عام 1971
فــي  ثانيــة  لــدورة  انتخابهــا  أعيــد   30/4/2018 منــذ  إدارة  مجلــس  عضــو 

27/5/2021
تنقضــي مــدة عضويتهــا بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة 

ســنة 2024 
عضو غير تنفيذي في 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 22 ســنة، 
منهــا 16 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. وللســيدة صبــرا اطــالع كامــل ومعرفــة 
المصــرف وعالقاتــه  إدارة  الشــرق ومتطلبــات  بنــك  نشــاطات  بكافــة  وثيقــة 
الحوكمــة  بمتطلبــات  وثيقــة  معرفــة  علــى  تحــوز  كمــا  الرقابيــة،  بالســلطات 
وباآلليــات المالئمــة لتوفــر وتحقيــق هــذه المتطلبــات. وتتمتــع بعالقــات جيــدة 

مــع الفعاليــات االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي  ســورية.

مناصب واهتمامات أخرى
عضــو مجلــس إدارة مجــاز )Certified Corporate Director( مــن • 

 .)International Finance Corporation( مؤسســة التمويــل الدوليــة
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لبناني الجنسية، مواليد سنة 1940
عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي منــذ أيــار 2015. أعيــد انتخابــه لــدورة 

ثالثــة فــي 27/5/2021
تنقضــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة 

ســنة 2024
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
اللبنانــي  البنــك  لــدى  ســنة   43 منهــا  خبــرات مصرفيــة  منصــور  للســيد 
الفرنســي، حيــث انضــم منــذ العــام 1978 إلــى هــذا المصــرف فعمــل أواًل 
كمديــر فــرع لغايــة عــام 1988 ومــن ثــم كمديــر إقليمــي خــالل الفتــرة مــا 
بيــن 1988-1991 وأخيــرًا كنائــب مديــر عــام منــذ العــام 1991 لتاريخــه.  
وللســيد منصــور معرفــة وثيقــة بنشــاط بنــك الشــرق ومتطلبــات إدارة هــذا 
النشــاط إذ شــغل منصــب المديــر العــام لبنــك الشــرق فــي ســورية منــذ العــام 
2009 ولغاية انتخابه عضوًا لمجلس إدارة المصرف في 13/5/2015 
بموافقــة مصــرف ســورية المركــزي. ويحــوز علــى ســمعة طيبــة فــي عالــم 

المصــارف واألعمــال. 

مناصب واهتمامات أخرى
عضو مجلس إدارة في بنك SBA – فرنسا • 
عضو مجلس إدارة في شركة كفاالت ش.م.ل. في لبنان• 

)ممثاًل البنك اللبناني الفرنسي(.

السيد جمال الدين منصور السيدة فلاير خليل

لبنانية الجنسية، مواليد عام 1950
عضــو مجلــس إدارة مســتقل منــذ تمــوز 2019. أعيــد انتخابهــا لــدورة ثانيــة 

في 27/5/2021
تنقضــي مــدة عضويتهــا بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة 

ســنة 2024 
رئيس )مستقل( للجنة إدارة المخاطر

رئيس )مستقل( للجنة التدقيق
دارة األعمــال مــن الجامعــة األميركية  حائــزة علــى بكالوريــوس فــي التجــارة واإ

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  دارة  واإ للتســليف  رئيســي  كمديــر 
والبيــع  الفــروع  وعمليــات  الخزينــة  إدارة  شــؤون  تابعــت  كمــا  المتعثــرة. 

بالتجزئــة. 
لــدى جمعيــة  لتاريخــه  26 عامــًا  منــذ  معتمــدة  وهــي محاضــرة ومدربــة 
المصــارف فــي لبنــان واتحــاد المصــارف العربيــة والمعهــد العالــي للدراســات 

المصرفيــة فــي جامعــة القديــس يوســف -لبنــان. 
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نشاط مجلس اإلدارة
تركزت اهتمامات مجلس اإلدارة خالل العام 2021 حول مايلي:

تجاريًا:  .1

السلبية على حجم  للتبعات  التحوط  بهدف  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لخدمة  وتوجيهها  المعتمدة  التسليف  استراتيجية  تكييف  أ. 
نشاط التسليف التي نتجت عن القيود الرقابية التي فرضت على تمويل كبار الشركات، وعدم القدرة على تجديد القروض والتسهيالت 

المستحقة والتي كانت ممنوحة لعدد من عمالء المصرف، واالضطرار إلى إغالقها بالرغم من ضعف المخاطر المتعلقة بها.

الحفاظ على جودة وسالمة محفظة التسليف من خالل توجيه اإلدارة التقيد بالضوابط التالية: ب. 
متابعة استقطاب عمالء تسليف جدد من جميع المناطق اآلمنة وتوجيه خدمات التسليف لتشمل عدد أوسع من القطاعات اإلنتاجية • 

في األنشطة التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والعقارية والموجهة لالستهالك المحلي والتصدير ذات المخاطر المقبولة.

العمل ضمن سقوف تمويل محددة لكل من القطاعات االقتصادية المستهدفة بما يسمح بتوزيع وضبط المخاطر االئتمانية المرتفعة • 
نسبيًا التي قد تنشأ عن التسهيالت الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضعف مالءتها المالية نسبًة للشركات الكبرى. 

قبول التسهيالت آلجال طويلة نسبيًا لتوفير ثبات في اإليرادات والتحوط لمخاطر ضعف الطلب على التسليف من قبل العمالء قد • 
تنتج عن تقلبات السياسات النقدية والتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية وحالة عدم االستقرار االقتصادي. 

اعتماد سياسة ائتمانية متحفظة بحسب تقييمنا الحتماالت السداد ومتطلبات السلطات الرقابية، والحرص على التعامل مع عمالء • 
مليئين يتمتعون بمؤهالت إدارية كافية بالحد األدنى لتأمين سالمة أعمالهم والحد من مخاطر التعثر. وقد بينت هذه السياسة صحتها 

إذ يسجل المصرف أضعف حجم تسهيالت متعثرة نسبًة إلجمالي محفظة التسليف بين المصارف السورية. 

التحفظ عن منح تسهيالت ائتمانية بالعمالت األجنبية وحصرها بالليرة السورية تحوطًا لألثر السلبي الناتج عن مخاطر سعر الصرف • 
بّينت الضوابط الصادرة عن مصرف سورية المركزي والتي قيدت منح  المدينين وحفاظًا على سالمة أعمالهم. وقد  على العمالء 

التسهيالت بالعمالت األجنبية خالل عام 2021 صحة هذه السياسة. 

االلتزام بمراجعة الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء مخاطر التسليف بشكل ربعي وتكوين المخصصات المناسبة لقاءها بما يتوافق مع • 
أحكام المعيار المحاسبي رقم 9 والتعليمات الرقابية بهذا الشأن ودون تأخر. 

اتخاذ ضمانات كافية ومقبولة تغطي على األقل كامل قيمة التسهيالت الممنوحة وخفض نسبة التسهيالت الممنوحة دون ضمانات، • 
ما سمح بخفض نسب الخسائر االئتمانية المتوقعة والحد من المؤونات المطلوب تكوينها لقاء مخاطر محفظة التسليف. 

ج.  مراجعة منظومة التسليف واآلليات المعتمدة لتطوير نشاط التسليف بما فيها:
تعزيز وتيرة إصدار قرارات المنح تلبيًة لطلبات العمالء. • 
زيادة عدد الكفاءات العاملة في مديرية التسليف ودعمها بموظفين من أصحاب المهارات التجارية والخبرات المصرفية في التسليف. • 
تطوير مهارات التحليل المالي واالئتماني ومهارات التواصل التجاري لموظفي التسليف دعمًا لدورهم في استقطاب عمالء جدد.• 

متابعة كفاية إجراءات تحصيل الديون المتعثرة بما فيها إجراءات المالحقة القضائية وعمليات التفاوض المرن مع العمالء المتعثرين  د. 
لتحفيزهم على سداد مديونيتهم. وأكد المجلس على التزامه بسياسة عدم شطب أصل أي دين متعثر مهما تدنت قيمة هذا الدين. 

تأمين قنوات مصرفية وغيرها توفر مصادر تمويل ذاتية بالقطع األجنبي للمصرف تسمح بخدمة عمليات بوالص االستيراد وبالتالي  ه. 
المحافظة على حجم إيراد من العموالت مقبول.  

الحفاظ على مصادر تمويل متنوعة ومستقرة بكلفة مقبولة وضبط مخاطر نسب السيولة المرتفعة بكافة العمالت المسجل خالل عام  و.  
2021 نتيجة ضعف حجم التسليف في ظل استمرار ضوابط التسليف المتشددة من خالل:

التأكيد على تنويع وتوسيع قاعدة ودائع المصرف وخاصًة بالليرة السورية ورفع نسبة العمالء من صغار المودعين الذين يؤمنون • 
استقرارًا في مصادر التمويل بما يسمح بمنح تسهيالت ائتمانية للشركات الصغرى والمتوسطة. 

نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام 2021 
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دارة ودائعهم ضمن سقوف كلفة مقبولة.•  المحافظة على عالقات جيدة مع كبار مودعي المصرف واإ

بالعمالت األجنبية تدعم نشاط •  تأمين مصادر قطع  الدولية بهدف  المنظمات  المستطاع حسابات  المستمر الستقطاب قدر  السعي 
عمليات تمويل التجارة الخارجية.

اعتماد سقوف على عمليات سحب الودائع بكافة العمالت بما يسمح بتلبية كافة طلبات المودعين الملحة وترشيد استعمال سيولة • 
المصرف، في ظل عدم التزام مصرف سورية المركزي بتلبية حاجات المصارف من النقد. 

خفض كلف الودائع من خالل تشجيع زيادة اإليداعات في الحسابات الجارية الغير مكلفة للفوائد.• 

رفع حجم العوائد المالية الناتجة عن توظيف فوائض السيولة بالليرات السورية والعمالت األجنبية في استثمارات مالية مجدية، وذلك مع   ز. 
الحرص على التوفيق بين المخاطر الناتجة عن هذه االستثمارات من جهة واألعباء المتعلقة بها من جهة أخرى.

نتيجة العقوبات الخارجية على سورية التي ما تزال تعيق االستثمار في أصول مالية مقبولة المخاطر في األسواق الخارجية، والتي نتج 
عنها بالمحصلة األخيرة خالل العام 2021 طلب أحد المصارف المراسلة لبنك الشرق في الخليج العربي إقفال حسابات المصرف لديه، 
تنحصر توظيفات بنك الشرق المالية لدى ثالثة أقنية متوفرة حصرًا، السيما مصرف سورية المركزي والمصارف المحلية في سورية، 

والشريك االستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي في لبنان، تساهم جميعها في دعم حجم إيرادات المصرف التشغيلية المحققة. 

تابع المجلس مراجعة سقوف التعامل مع هذه المصارف واعتماد سياسة متحفظة جدًا في مقاربته تعرضات مخاطر أصوله المالية 
في سورية والخارج، ملتزمًا بأحكام المعيار المحاسبي رقم 9 وتوجيهات مصرف سورية المركزي في تصنيف هذه المخاطر واحتساب 

الخسائر االئتمانية المتوقعة التي قد تنشأ عنها. بحيث:

1. استمر باالحتفاظ بمخصصات مالية بكامل قيمة االستثمار السابق في سندات سيادية لبنانية كانت استحقت منتصف عام 2020 
ولم تسدد بقيمة 329 الف د.أ..

2. رفع احتماالت التعثر المطبقة لكل من المصارف التي يتعامل معها بنك الشرق في سورية على ضوء ارتفاع نسب المخاطر المتعلقة 
بها في ظل استمرار األزمة الراهنة وفق تقييم مؤسسة التصنيف العالمية S&P في نيسان 2021. 

3. اعتمد منهجية أكثر تشددًا في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء أرصدة حسابات المصرف التي تعتبر مقيدة لدى البنك 
تغطية  نسبة  ارتفعت  بحيث  المخاطر،  هذه  لقاء  إضافية  األجنبية  بالعمالت  تكوين مخصصات  عنها  نتج  الفرنسي،  اللبناني 
تعرضات المخاطر هذه من %15 نهاية العام 2020 إلى %21.9 نهاية العام 2021، أي بما يفوق تعليمات مصرف سورية 
المركزي بهذا الشأن كما في 31/12/2021. أما لجهة تصنيف تعرضات المخاطر مع البنك اللبناني الفرنسي، أقر المجلس، 
والتزامًا بتعليمات مجلس النقد والتسليف لجهة تعرضات المخاطر مع المصارف في لبنان، تخفيض تصنيف هذه التعرضات من 
المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة في 31/12/2021، على أن يلتزم برفع نسبة التغطية على إجمالي تعرضات مخاطره المباشرة 

مع البنك اللبناني الفرنسي إلى %30 بنهاية العام 2022.

االئتمانية  الخسائر  احتساب  آلية  لبيان صحة  الخارجي  الحسابات  ومدقق  المصرف  إدارة  بين  الدائم  التنسيق  المجلس  ويؤكد 
المتوقعة لتعرضات المخاطر االئتمانية وتعرضات األصول المالية وكفاية المخصصات المكونة لقاء كل منها، والحصول على 

موافقة مصرف سورية المركزي على ذلك.

وتجدر اإلشارة إلى ارتياح السلطات الرقابية إلدارة بنك الشرق لتعرضات مخاطره في لبنان، إذ تنحصر أرصدة حسابات المصرف 
التي تعتبر مقيدة لدى البنك اللبناني الفرنسي فقط بجزء من رأس ماله المسدد بالدوالر األميركي والمودع لدى هذا المصرف منذ 
تأسيس بنك الشرق، وال تشمل توظيفات مالية ألرصدة مصدرها المودعين، بحيث ينحصر توظيف إيداعات المودعين في فرص 

توظيف ائتمانية باإلضافة إلى توظيفات في حسابات مصرفية مجدية للفوائد وفق توفرها في سورية.
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تطوير خدمات المصرف االلكترونية  .2

قد تابع مجلس اإلدارة مواكبة مساعي اإلدارة في:

تطوير تطبيق خاص بخدمات اإلنترنت المصرفي E-Banking، وتطبيق الخاص بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول  أ. 
   Mobile Application. حيث تم انجاز التطبيقات، بانتظار الحصول على اعتمادية السلطات الرقابية أصواًل الطالق الخدمة إلى 

الجمهور في عام 2022 )راجع ص. 89 للتفاصيل(. 

دارة أجهزة الصراف  استكمال تهيئة المنظومة اإللكترونية الدارة خدمات البطاقات المصرفية المحلية الصادرة عن بنك الشرق وتشغيل واإ  ب. 
اآللي الخاصة به من خالل شركة بيترامونيتكس المحلية، التزامًا بمتطلبات المصرف المركزي لجهة التعاقد مع شركة محلية، فتكون 
بالتالي بدياًل لشركة CTM التابعة لمجموعة الشريك االستراتيجي والتي وفرت هذه الخدمة لتاريخه. وبنهاية عام 2021 أنجزت فرق 
العمل ربط أنظمة بنك الشرق مع تلك الخاصة بشركة بيترامونيتكس، وأعدت لبدء التجارب على أنظمة العمل واختبار جهوزيتها والتأكد 
من جودة الخدمة تحضيرًا النجاز عملية انتقال إدارة هذه الخدمة بشكل نهائي من خالل شركة بيترامونيتكس والتخلي عن خدمات شركة 

CTM بهذا الشأن منتصف العام 2022 )راجع ص. 89 للتفاصيل(.

تقديم خدمة نقاط البيع االلكترونية POS للسحب النقدي و/أو التسوق. ومن المرتقب االستثمار في أجهزة دفع إلكترونية  ج. 
    POS machines وتوزيعها على مراكز ومحال تجارية في المحافظات الرئيسية. على أن يقوم المصرف خالل عام 2022 بتحضير 

المنظومة االلكترونية وشبكة االتصاالت المطلوبة والتعاقد مع األطراف ذوي العالقة لتفعيل هذه الخدمة.

االستمرار في دعم شبكة فروع المصرف وتحفيز نشاطها  . 3

 أ.  مواكبة أعمال تأهيل مقر فرع المصرف الذي كان قد تملكه في المالكي وسط جادة عبد المنعم رياض، حيث تم االنتقال من مقر فرع 
المالكي مقابل السفارة البابوية إلى مقر فرع المالكي الجديد ومباشرة العمل فيه بداية العام 2022. ويمّثل هذا االنتقال تطبيقًا لسياسة 
المجلس بالحد من أعباء الكلف التأجيرية واستثمار الفوائض المسجلة في األموال الخاصة بالليرات السورية في تملك عقارات لتوسيع 
شبكة فروع المصرف من جهة، ولحماية قيمة هذه األصول من تغيرات سعر الصرف من جهة أخرى. ذلك، وقد تابع المجلس تقييم 
فرص تملك عقارات إضافية الستحداث فروع للمصرف وتوسيع انتشاره في باقي المحافظات والسيما في المنطقة الوسطى وحلب.    

البحث في استثمار قطعة األرض التي يملكها المصرف في منطقة عدرا الصناعية، إلنشاء فرع له لخدمة عمالئه في هذه المنطقة   ب. 
باإلضافة إلى استحداث مخازن ومركز أرشيف للمصرف انطالقًا من الحاجة لها، وذلك بما يتوافق مع الترخيص الذي كان حصل عليه 

بنك الشرق. ويتوجه المجلس للمباشرة بأعمال اإلنشاء خالل عام 2022 تفاديًا النتهاء صالحية رخصة البناء وصعوبة تجديدها.  

متابعة تنظيم عمل الفروع للحد من المخاطر التشغيلية ورفع مستوى خدمة العمالء، وذلك من خالل االطالع على تقارير دورية عن   ج. 
أداء الفروع وعلى كفاية الكوادر البشرية العاملة فيها وكفاءتها. 

الحرص على سالمة وضع المصرف المالي والتأكد من صحة اإلفصاح بهذا الشأن   . 4
اعتماد خطط العمل والموازنة السنوية ومراجعتها دوريًا عند كل اجتماع للمجلس.   أ. 

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

مراجعة التقارير الربعية لتطور أداء القطاع المصرفي السوري مقارنة بأداء المصرف.   ج. 
 د. متابعة متطلبات رأس مال المصرف ومالءته المالية بما في ذلك:

التأكيــد علــى أهميــة المحافظــة علــى مركــز القطــع البنيــوي وعــدم المســاس بــه ليشــكل هــذا المركــز احتياطيــًا متينــًا يمكــن التأســيس عليــه • 
عنــد الحاجــة. )راجــع ص. 47 للتفاصيــل(

االلتــزام بسياســة زيــادة رأس مــال المصــرف تباعــًا ووفقــًا لحجــم أرباحــه الصافيــة المحققــة ليصــل إلــى الحــد األدنــى المطلــوب والمحــدد • 
بعشــرة مليــار ل.س. تدريجيــًا.

بتاريخ  الموقوفة  المالية  المصرف  بيانات  في  الناظرة  للمصرف  العادية  غير  العامة  الهيئة  إلى  توصية  رفع  اإلدارة  مجلس  قرر 
31/12/2021 في اجتماعها السنوي بداية العام 2022 بمقترح زيادة رأس مال المصرف بقيمة 1,031,250,000 ل.س. )مليار 
وواحد وثالثين مليون ومئتين وخمسين ألف ليرة سورية( عن طريق ضم جزء من األرباح المتراكمة المبينة في البيانات المالية الموقوفة 
بتاريخ 31/12/2021 وتوزيع األسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجانًا وتعديل النظام األساسي تبعًا لذلك شرط الحصول 
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على موافقة الجهات الرقابية أصواًل. على أن يحتفظ المصرف برصيد في حساب األرباح المحققة كما في 31/12/2021 بقيمة إجمالية 
458,048,783 ل.س. )أربعمائة وثمانية وخمسين مليون وثمانية وأربعين ألف وسبعمائة وثالثة وثمانين ليرة سورية(.

ه. مراجعة صحة ودقة اإلفصاح الضريبي والتأكد من كفاية المؤونات المكونة خالل السنة لهذا الغرض. تركز اهتمام المجلس في:
وافــق المجلــس علــى قــرار لجنــة إعــادة النظــر بالتكليــف الضريبــي النهائــي اإلضافــي عــن األعــوام 2009 – 2011 باعتبــار أن الخســارة • 

الضريبيــة المســجلة بلغــت حوالــي 367 مليــون ل.س مقابــل خســارة محققــة كان المصــرف قــد صــرح بهــا بحوالــي 453 مليــون ل.س.. 
وعليــه تــم تدويــر هــذه الخســارة أصــواًل وطــي الملــف نهائيــًا. 

متابعــة إجــراءات االعتــراض علــى التكليــف الضريبــي عــن الفتــرة 2012 – 2018. وقــد ثبتــت لجنــة إعــادة النظــر نتائــج التكليــف • 
الضريبــي عــن الفتــرة 2012-2018 دون أي تعديــل، أســوة بمــا تــم اعتمــاده مــع المصــارف األخــرى. ووافــق المجلــس علــى تســديد 
ضريبيــة دخــل إضافيــة عــن الفتــرة 2012 – 2015 بقيمــة حوالــي 51.7 مليــون ل.س. بعــد تدويــر الخســائر الضريبيــة المتراكمــة عــن 
الفتــرة 2009 – 2011. كمــا تــم تســديد ضريبيــة دخــل إضافيــة بقيمــة حوالــي 24.2 مليــون ل.س. عــن الفتــرة 2016-2017 بعــد 
االســتفادة مــن التنزيــل القانونــي. ولغايــة نهايــة العــام 2021 بقــي المصــرف بانتظــار صــدور قــرار التكليــف النهائــي عــن ضريبــة الدخــل 

لعــام 2018 )راجــع االفصــاح رقــم 14 فــي تقريــر مدقــق الحســابات الخارجــي(.
متابعــة اســترداد مبلــغ التكليــف بضريبــة الرواتــب واألجــور عــن الــدورة الثانيــة 2007 والدورتيــن األولــى والثانيــة 2008 بحوالــي 2,5 • 

مليــون ل.س. نتيجــة صــدور قــرار المحكمــة اإلداريــة العليــا بإلغــاء هــذا التكليــف بكافــة آثــاره لمصلحــة بنــك الشــرق. وتــم الحصــول علــى 
قــرار الطــي بنهايــة العــام 2021. علــى أن يصــار إلــى تقــاص المبلــغ المســترد مــع ضرائــب متوجبــة علــى المصــرف خــالل عــام 2022. 

اعتمــاد سياســة لدفــع ضرائــب الرواتــب واألجــور والمنافــع والتعويضــات المصروفــة للعامليــن فــي المصــرف قضــت بتســديد ضريبــة • 
تصاعديــة حســب الشــرائح حصــرًا، انطالقــًا مــن توجهــات مصلحــة الضرائــب علــى إلــزام المصــارف تســديد ضريبــة حســب الشــرائح 
التصاعديــة عــن بنــد المكافــآت وأيــة رواتــب وتعويضــات إضافيــة غيــر الراتــب األساســي والراتــب الثالــث عشــر، مقابــل اقتطــاع ضريبــة 
مقطوعــة بنســبة %10 علــى هــذه المصروفــات وفــق مــا كان معتمــدًا. تهــدف هــذه السياســة تجنــب أي تكليــف ضريبــي إضافــي مســتقبلي 

قــد ينتــج عــن اختــالف فــي تفســير هــذه المصروفــات ونظامهــا الضريبــي. 
تقييــم أثــر تدنــي تصنيــف تعرضــات المخاطــر مــع البنــك اللبنانــي الفرنســي إلــى المرحلــة الثالثــة علــى المؤونــات الضريبيــة، حيــث تمــت • 

معالجــة التقديــرات الضريبيــة للســنوات 2019 و2020 الناجمــة عــن اعتبــار مصــروف مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المقابــل 
للتعرضــات ضمــن المرحلــة الثالثــة كنفقــة مقبولــة ضريبيــًا، مــا نتــج عنــه تســجيل خســارة ضريبيــة عــام 2021 تشــكل موجــودات ضريبيــة 
مؤجلــة لألعــوام الالحقــة، واقتصــار المؤونــة الضريبيــة عــن عــام 2021 بالضريبــة علــى ريــع رؤوس األمــوال المســتثمرة فــي الخــارج فقــط. 

)راجــع االفصــاح رقــم 14 فــي تقريــر مدقــق الحســابات الخارجــي(. 

تّوفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية والتأكد من كفايتها. 5
التزامه بسقوف ومستويات  التي يتعرض لها المصرف ومدى   أ. االطالع بشكل ربعي على تقارير إدارة المخاطر حول كافة المخاطر 

المخاطر التي يمكن القبول بها. 
ب.   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 

في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
دارة المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل  جراءات مراقبة االلتزام واإ ج. البحث في نتائج تقرير التدقيق الداخلي السنوي نواحي االلتزام بأنظمة واإ
التقرير نواحي االلتزام بأحكام الحوكمة المصرفية والتوصيات  نتائج  البحث في  األموال وتمويل اإلرهاب مسجاًل كفاية مقبولة. كما 

الصادرة عن لجنتي التدقيق والحوكمة بذلك، مسجاًل التزامًا جيدًا. 
 د.   االطالع على التقرير السنوي الصادر عن مدقق الحسابات الخارجي حول كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بما فيها كفاية األنظمة 
المعلوماتية التي قد تؤثر على صحة االفصاحات المالية، وعلى نسب تقدم اإلدارة العامة في انجاز التوصيات المبينة في التقرير، 
مسجاًل كفاية مقبولة، مع اإلشارة إلى ضرورة تحديث بعض األنظمة المعلوماتية بسبب تقادمها وبالتالي التحوط لمخاطر توقفها وتأثر 

عمليات المصرف بذلك.
ه.  تكليف شركة طالل أبو غزالة للتدقيق المعلوماتي في سورية لتنفيذ مهام تدقيق معلوماتي شاملة للتأكد من االلتزام بمتطلبات مصرف 
سورية المركزي لجهة سالمة وأمن أنظمة المعلوماتية في المصرف وكفاية إجراءات الرقابة عليها، والتأكد من االلتزام بمعايير الجودة 
الدولية ISO 27001 بهذا الشأن وISO 22301 الخاص بكفاية الخطط المعتمدة لتأمين استمرارية العمل عند الطوارئ. وسجل 
المجلس كفاية مقبولة نسبيًا في إدارة هذه األنظمة، وتابع زيادة عدد الكفاءات العاملة في شؤون المعلوماتية، باإلضافة إلى تقدم اإلدارة 
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في خطتها لمعالجة جوانب القصور المسجلة. كما يسجل المجلس صعوبات تواجه اإلدارة في توريد أنظمة معلوماتية بديلة لتحديث 
المنظومة المعلوماتية في المصرف نتيجة العقوبات الخارجية على سورية، وطلب الدعم الفني من قبل مديرية المعلوماتية لدى الشريك 
االستراتيجي التي ساهمت في إيجاد حلول سمحت بتخطي عدد من الصعوبات ورفع مستوى الخدمات وضوابط الحماية المعلوماتية.

 و.  التأكد من كفاية أنظمة وسياسات مديريات الرقابة الداخلية السيما إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام، بما في ذلك:

دارة المخاطــر باســتقاللية عــن اإلدارة التنفيذيــة، وموضوعيــة التقاريــر الصــادرة عنهــم •  عمــل كل مــن التدقيــق الداخلــي ومراقبــة االلتــزام واإ
والمرفوعــة إلــى مجلــس اإلدارة.

دعم هذه المديريات بالموارد البشرية وغيرها المطلوبة وفق توفرها للقيام بالمهام الموكلة إليها وتأمين التدريب المستمر لها • 

  ز. التأكيد على أهمية متابعة شكاوى واقتراحات العمالء لما لها من دور إيجابي في تحسين جودة خدمات المصرف والحفاظ على سمعته، 
والطلب من اإلدارة توجيه أقسام المصرف برفع االقتراحات والشكاوى الواردة واإلجابة عليها ضمن مهلة زمنية معقولة. 

إداريًا  .6
أ.  دعم الهيكلية اإلدارية بما يعزز قدرة المصرف على زيادة حجم النشاط التجاري. وتركزت توجيهات المجلس وجهوده بما يلي:

رفــع عــدد العامليــن فــي المديريــات التجاريــة وتحديــدًا فــي مديريــة التســليف ودعمهــا بأصحــاب التخصــص والمهــارات القياديــة والتواصــل • 
التجــاري. تفعيــل أوســع لــدور الفــروع التجــاري ومشــاركتهم فــي تحقيــق أهــداف النشــاط االئتمانــي. 

تعزيــز إدارة فــرق العمــل فــي المديريــات اإلنتاجيــة بخبــرات مصرفيــة وقياديــة. وقــد نجــح المصــرف بتعييــن مديــر تســليف متفــرغ خــالل فتــرة • 
زمنيــة مقبولــة مــا رفــع مســتوى أداء فريــق العمــل وانضباطــه. غيــر أنــه مــا يــزال يواجــه المصــرف صعوبــة فــي تعييــن مديــر أصيــل إلدارة 
شــبكة الفــروع وصيرفــة التجزئــة حيــث يعنــى مديــر رئيســي بمســؤولياتها حاليــًا باإلضافــة إلــى مهامــه فــي إدارة مديريــة العمليــات المركزيــة. 

رفع مستوى خبرات الكادر العامل في مديريات الدعم والرقابة ومتابعة تدريبه وتأهيله. • 
تعييــن مــدراء أصيليــن مــن أصحــاب المهــارات الفنيــة والقياديــة علــى رأس كل مــن مديريــة التدقيــق الداخلــي ومديريــة مراقبــة االلتــزام إلدارة • 

فريــق العمــل نتيجــة اســتقالة المســؤولين الســابقين. ونجــح المصــرف بذلــك خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة مــن خــالل اســتقطاب مديــر تدقيــق 
داخلــي مــن خــارج المصــرف مــن أصحــاب االختصــاص والخبــرة المميــزة بهــذا الشــأن، كمــا قــام بترشــيح مديــر مراقبــة التــزام مــن داخــل 

المصــرف وهــو بانتظــار الحصــول علــى موافقــة مصــرف ســورية المركــزي علــى هــذا الترشــيح أصــواًل. 
تعييــن مديــر أصيــل متفــرغ لمديريــة المــوارد البشــرية كمــا ومديــر متفــرغ لمديريــة إدارة المشــتريات والخدمــات اإلداريــة ومديــر للمعلوماتيــة • 

إلعــادة تنظيــم العمــل وتحســين مســتوى األداء. وقــد نجــح المصــرف بتحقيــق ذلــك.  
تأميــن إحــالل الوظائــف اإلداريــة والرئيســية باالعتمــاد علــى التوظيــف مــن الداخــل وتطويــر المســار المهنــي ومهــارات العامليــن الذيــن أثبتــوا • 

عــن جــدارة فــي تحمــل المســؤوليات وتأهيلهــم بمــا يعــزز والءهــم للمصــرف والحفــاظ علــى اســتمرارية عملهــم. 
اســتمرار االســتثمار فــي تأهيــل وتدريــب الموظفيــن فــي مختلــف المديريــات واعتمــاد خطــط تدريــب وموازنــة ســنوية لذلــك، والحــرص علــى • 

التدريــب فــي المواضيــع ذات الصلــة فــي الرقابــة المصرفيــة )راجــع ص. 97 للتفاصيــل(. 
توفيــر الدعــم والمــؤازرة الفنيــة واإلشــراف علــى جــودة األداء عنــد الحاجــة لمختلــف مديريــات المصــرف مــن قبــل المديريــات المختصــة لــدى • 

الشــريك االســتراتيجي البنــك اللبنانــي الفرنســي وفــق حاجــة وطلــب اإلدارة. 
دارة  كل ذلك سمح بتفعيل جيد للمراكز اإلدارية وتأمين إحالل بمستوى جيد لها على صعيد عدد من المديريات أهمها التسليف والمالية واإ

المخاطر والعمليات المركزية والخزينة.    

 ب.    متابعة جهوزية المديرين الرئيسيين السوريين المرشحين إلحالل المدير العام. 
وانطالقًا من ندرة أصحاب الكفاءة المصرفية لتحمل هذه المسؤولية في سورية حاليًا، يؤكد مجلس اإلدارة التزامه باستمرار البحث عن 
مرشحين سوريين من أصحاب الخبرات الكافية لمنصب نائب مدير عام داخل وخارج سورية وفق توفر الفرص. وبموازاة ذلك، اعتمد 
المجلس خطة تدريب مديرين رئيسيين إثنين من المصرف مرشحين إلحالل المدير العام وذلك خالل فترة 3 سنوات تستحق نهاية العام 
2023، تقضي باشراك كل منهما في تحمل مسؤوليات ومهام اإلدارة العامة واالطالع على متطلبات مختلف جوانب اإلدارة المصرفية 
والضوابط الرقابية عليها. وتابع مجلس اإلدارة نسب التقدم في تنفيذ هذه الخطة واعتماد مواضيع التدريب واعالم مصرف سورية المركزي 
بالمستجدات الحاصلة والسيما تقييم أداء كل من المرشحين بمستوى جيد بنهاية عام 2021، بحيث أصبح من الممكن االتكال على 

كل منهما في مساندة المدير العام في عدد من المهام. 
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تصحيح رواتب وأجور ومنافع وتعويضات العاملين في المصرف لتتناسب مع معدالت التضخم وغالء المعيشة بما يؤمن لهم استقرارًا  ج. 
ماديًا واجتماعيًا يسمح باستمرار عملهم في المصرف من جهة، وتحول دون المنافسة الشرسة المسجلة خالل عام 2021 من قبل 
بعض المصارف على استقطابهم للعمل لديها من جهة أخرى. ذلك مع تأكيد المجلس حرصه الحفاظ على قدرة المصرف على تحمل 

األعباء اإلضافية الناتجة عن ارتفاع كلف التشغيل. 
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لجنة التدقيق

عضوية اللجنة خالل العام 2021
رئيسها:السيدة فلاير خليل، رئيسًا مستقاًل. وتتمتع بخبرة مهنية طويلة في اإلدارة المالية والمصرفية.  

السيد غسان الكسم عضوًا مستقاًل، والسيد نجيب برازي عضوًا غير تنفيذي.   األعضاء: 

تشترط عضوية لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة وفق متطلبات الحوكمة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، أن تكون مؤلفة من 
3 أعضاء على األقل وأن يكون ثلثي أعضائها من المستقلين بهدف تأمين االستقاللية المرجوة للقيام بمسؤولياتها، باإلضافة إلى توفر الخبرات 

في المحاسبة واإلدارة المالية والمصرفية. 

وقد تأّمن خالل العام 2021 االلتزام بشروط العضوية هذه، ولم يسجل أي تعديل على عضوية اللجنة خالل العام 2021.

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

مراجعــة التقاريــر الماليــة وتقييــم فعاليــة وكفايــة نظــم الضبــط والرقابــة الداخليــة بمــا فيهــا اســتقاللية التدقيــق الداخلــي ومراقبــة االلتــزام وحســن • 
أدائهمــا ومراجعــة التقاريــر الصــادرة عــن المراقبيــن المصرفييــن الداخليــن المعتمديــن.

التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة قــد اتخــذت كافــة اإلجــراءات لتصحيــح القصــور التــي تمــت اإلشــارة لهــا ضمــن تقاريــر المهــام الرقابيــة ومهــام • 
التدقيــق.  

التأكــد مــن التــزام المصــرف بالتطبيــق الســليم للقوانيــن والتعليمــات النافــذة الصــادرة عــن الســلطات الرقابيــة، وللسياســات واإلجــراءات الداخليــة • 
المعتمــدة مــن مجلــس 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 على األقل خالل السنة بوتيرة اجتماع واحد كل ربع. ولها أن تعقد اجتماعات 
إضافية عند الحاجة. وقد عقدت لجنة التدقيق اجتماعاتها الربعية الدورية أصواًل باإلضافة إلى اجتماع إضافي خالل العام 2021، للسماح 

للجنة تخصيص وقتًا كافيًا لالطالع على تقرير التدقيق الداخلي لجهة وضع أنظمة الضبط الداخلي وتوصياته. 
وعمومًا، حرصت اللجنة على عقد اجتماعاتها ضمن مهلة يومين 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 
ومدقق الحسابات الخارجي. كما دعي المدير العام والمدقق المعلوماتي الخارجي لحضور بعض اجتماعات اللجنة )وفق الموضوع المطروح(. 

نشاط اللجنة خالل عام 2021
رفعت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2021: 

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.  

مراجعة سياسات تصنيف وقياس مخاطر األصول المالية عماًل بالمعيار رقم 9 والتأكيد على كفايتها، بما فيه آليات ومنهجيات احتساب . 2
الخسائر االئتمانية المتوقعة ومعايرة احتمال التعثر التاريخي لقاء مخاطر التسليف ومخاطر االستثمار المالي. وبشكل خاص تابعت 
هذه  لقاء  المخصصات  لبنان وزيادة حجم  في  الموظفة  المالية  المصرف  االئتمانية على أصول  الخسائر  احتساب  منهجيات  اللجنة 

المخاطر وفق قدرة المصرف على تحقيق األرباح وبما يسمح بتأمين حماية مقبولة لهذه األصول.  

التأكد وبشكل ربعي، من خالل تقارير مدقق الحسابات الخارجي، من صحة النماذج والمنهجيات المعتمدة لتصنيف المخاطر االئتمانية، . 3
ومن دقة احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء المخاطر االئتمانية ومخاطر االستثمارات المالية ومن كفاية المخصصات المكونة 
لقاء كل منها واستردادها عند الحاجة. ومقارنة أداء المصرف بنتائج المصارف المنافسة للتأكد من اعتماد التحفظ في إدارة هذه المخاطر. 
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الشؤون الضريبية والقضايا ذات األثر الجوهري على البيانات المالية، لجهة: . 4

 أ.  قبول قرارات لجنة إعادة النظر بالتكليف الضريبي النهائي عن األعوام 2009 – 2018 )وفق ما تمت اإلشارة له أعاله في تقرير مجلس 
اإلدارة( وطي هذه الملفات لما في ذلك من مصلحة للمصرف وعدم جدوى متابعة إجراءات اإلعتراض. 

تقييم أثر تخفيض تصنيف تعرضات المخاطر مع البنك اللبناني الفرنسي إلى مخاطر في المرحلة الثالثة على مؤونة ضريبة الدخل   ب. 
المتوجبة عن عام 2021 وعلى إجمالي وعاء ضريبة دخل المصرف كما في 31/12/2021. 

جراءات المصرف بناء لنتائج تقارير التدقيق الداخلي . 5 فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية وااللتزام بالتطبيق السليم للقوانين النافذة واإ
ومراقبة االلتزام. وتابعت اللجنة دوريًا نسب تقدم إدارة المصرف في معالجة القصور. وخلصت إلى توفر أنظمة ضبط داخلية جيدة على 
صعيد الفروع ومقبولة على صعيد المديريات المركزية متأثرًة بعدد من الشواغر في إدارة بعض المديريات خالل 2021 تمت معالجتها.  

فعالية وكفاية أنظمة الضبط والرقابة على أنظمة المصرف المعلوماتية وكفاية الخطط المعتمدة لتأمين استمرارية العمل بناًء لنتائج تقارير . 6
المدقق المعلوماتي الخارجي ومدقق الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي. وخلصت اللجنة التأكيد على سعي اإلدارة لتحديث أنظمة 
المعلوماتية المتقادمة في المصرف والتي أصبحت خارج إطار الصيانة قدر ما تسمح به قيود العقوبات الخارجية على سورية. وتابعت 
نسب تقدم اإلدارة في تحديث إجراءات العمل وتوزيع مسؤوليات إدارة شؤون المعلوماتية بين القيمين على إدارتها وفق الممارسات الفضلى 

وتوصيات المدققين بهذا الشأن. 

كفاية الكوادر والكفاءات العاملة في مديرية التدقيق الداخلي وموضوعية تقاريرها واستقالليتها. وأكدت اللجنة توفر نظام رقابة داخلي . 7
جيد نسبيًا في المصرف نتيجة أداء فريق عمل التدقيق الداخلي مهام التدقيق الموكلة له بكفاءة جيدة وبقيادة ومهنية مميزتين من مدير 

التدقيق الداخلي.

للمدير . 8 التزام بديل  اللجنة خالل عام 2021 على تعيين مدير مراقبة  كفاية نطاق عمل مديرية مراقبة االلتزام واستقالليتها. وعملت 
المستقيل ومتابعة تأهيله وتدريبه في مديرية مراقبة االلتزام لدى الشريك االستراتيجي وتأمين دعم هذه األخيرة ومؤازرتها الفنية له. وبّينت 
نهاية عام 2021 عن قناعتها بقدرته على القيام بمهام ومسؤوليات هذه المديرية بشكل واف وبالتالي ترشيحه لمنصب مدير أصيل 
لمراقبة االلتزام في المصرف. وخلصت اللجنة إلى كفاية السياسات الخاصة بمراقبة االلتزام بما فيها برامج مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب وتوفر مستوى رقابة مقبول على تقّيد أقسام المصرف بها.

كفاية االفصاحات المتوجبة على المصرف وفق متطلبات االلتزام بأحكام فاتكا عن عام 2021. . 9
الوقوف عند التعامالت مع األطراف ذوي العالقة، واإلقرار بتسجيل حالتين بنهاية العام 2021. )راجع ص. 40-41 للتفاصيل(. 10
تحديد نطاق عمل مدقق الحسابات الخارجي والمدقق المعلوماتي الخارجي وكفايته ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنهما.. 11

تقييم أداء مدقق الحسابات الخارجي والمدقق المعلوماتي الخارجي المعتمدين بناًء لمعايير اعتمدها مجلس اإلدارة شملت تقييم موضوعية . 12
واستقاللية المدقق الخارجي 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 كل من المدقق المعلوماتي الخارجي ومدقق الحسابات الخارجي المعتمدين عام 2021. 

تقييم أداء اللجنة عن العام 2021 بمستوى جيد ورفع مقترحات بشأن أي من المالحظات الواردة إلى مجلس اإلدارة. . 13
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لجنة إدارة المخاطر

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيدة فلاير خليل رئيسًا مستقاًل. وتتمتع بخبرة مهنية طويلة في اإلدارة المالية والمصرفية والسيما في إدارة المخاطر المصرفية. 

األعضاء: السيد ناجي شاوي عضو غير تنفيذي والسيد جمال منصور عضو غير تنفيذي، السيد نجيب برازي 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 2021 االلتزام بشروط العضوية هذه، ولم يسجل أي تعديل على عضوية اللجنة خالل العام 2021. 

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. • 
مراجعــة أداء اإلدارة التنفيذيــة فــي إدارة كافــة المخاطــر المصرفيــة مــن مخاطــر االئتمــان والســيولة والســوق والتشــغيل وعــدم االلتــزام والســمعة • 

وغيرهــا.
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 2021 بوتيرة اجتماع واحد 

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

نشاط اللجنة خالل العام 2021
رفعت لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2021:  

التأكيد على فعالية واستقاللية وظيفة إدارة المخاطر: أكدت اللجنة توفر رقابة جيدة جدًا على المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف . 1
وقيام مديرية إدارة المخاطر بمتابعة بكفاءة جيدة جدًا لهذه المخاطر من قبل مختلف وحداتها باستثناء وحدة إدارة المخاطر التشغيلية التي 
سجلت نقصًا في فريق عملها. وقد تأمن إحالل جيد لمدير إدارة المخاطر ولوظائف إدارة المخاطر االئتمانية بعد نجاح خطة اللجنة في 
تأهيل مدير دائرة إدارة المخاطر االئتمانية ورئيس وحدة ضبط المخاطر االئتمانية، فضاًل عن رفد وحدة إدارة المخاطر السوقية بكادر 

متفرغ.  

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

نتائج التقارير الدورية واختبارات الجهد حول تعرضات المصرف للمخاطر وحجمها، بما فيه سبل ترشيد توظيف السيولة ودعم اإليرادات.. 3
كفاية المخصصات المكونة لقاء مخاطر التسليف من جهة، ومن جهة أخرى لقاء األصول المالية الموظفة في لبنان. . 4

كفاية اإلجراءات العالجية المتخذة لقاء المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها المصرف.. 5
التزام المصرف بمستويات وحدود للمخاطر التي يمكن للمصرف القبول بها باإلضافة إلى الحدود الرقابية المفروضة من مصرف سورية . 6

المركزي.  

التزام المصرف بتطبيق أحكام بازل وفق متطلبات السلطات الرقابية واإلدارة المصرفية السليمة، وتسجيل تقدم مستمر في إعداد منظومة . 7
التقارير لمتابعة مختلف المخاطر المصرفية. 

8. تقييم أداء اللجنة عن العام 2021 بمستوى جيد ورفع مقترحات بشأن المالحظات الواردة إلى مجلس اإلدارة.
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لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيد ناجي شاوي رئيسًا غير تنفيذي.

األعضاء:السيد 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 
تتألف من ثالثة أعضاء على األقل وأن 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 2021.

أهداف اللجنة
تهدف لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة إلى اتخاذ قرارات التسليف التي تتضمن تعرضات مخاطر ائتمانية كبيرة ذات أثر جوهري 
يفوق مبلغها الصالحيات الممنوحة للجنة التسليف اإلدارية، باإلضافة إلى مراجعة قرارات التسليف المتخذة من قبل هذه اللجنة والتأكد من كفاية 
جراءات تحصيلها. وأقر المجلس خالل  المخصصات المتخذة لقاء هذه المخاطر. كما تقوم بمتابعة الديون المتعثرة والسيما غير المنتجة منها واإ
العام 2021 تفويض هذه اللجنة أيضًا بمسؤولية مراجعة شروط وضوابط المنتجات المصرفية التي تقترح اإلدارة تسويقها والتأكد من كفايتها. 

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. وقد التزمت اللجنة بعقد 

اجتماعاتها هذه خالل العام 2021. 

نشاط اللجنة خالل العام 2021
بغرض تحقيق أهدافها، تلخص نشاط لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل العام 2021 بما يلي: 

مراجعة ضوابط وصالحية منح التسهيالت االئتمانية المفوضة للجنة التسليف اإلدارية وللجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة بما . 1
ينسجم مع المسؤوليات الموكلة لكل منها في تطبيق متطلبات متابعة المخاطر االئتمانية وفق المعيار المحاسبي رقم 9 والتعليمات 

الرقابية.
مراجعة وضع محفظة التسليف ككل بما فيها قروض التجزئة الممنوحة من قبل المصرف. . 2
تحديد نسبة من األموال الخاصة لمنح قروض للعاملين في المصرف واعتماد شروط وضوابط منح هذه القروض على ضوء التعليمات . 3

المستجدة الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن.

االطالع والمصادقة على التسهيالت العادية المقبولة المصنفة ضمن فئة ديون المرحلة األولى والممنوحة من لجنة التسليف اإلدارية . 4
قرار منحها.  ضمن الصالحيات المفوضة لها، ودراسة طلبات التسليف الجديدة بما يفوق تلك الصالحيات واإ

دارة الديون المصنفة ضمن فئة المرحلة الثانية والتأكد من احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة عنها واقرار . 5 مراجعة إجراءات تصنيف واإ
المخصصات المكونة لقاءها.

متابعة كفاية إجراءات تحصيل الديون الغير منتجة المصنفة ضمن فئة المرحلة الثالثة والتأكد من احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة . 6
المحصلة و/أو  المبالغ  الغرض، واقرار  لهذا  القضائية  التطورات في اإلجراءات  لقاءها. ومتابعة  المكونة  المخصصات  قرار  واإ عنها 

المشطوبة. 

قرارها.. 7 مراجعة سقوف التعامل مع المصارف المعتمدة في سورية والخارج واإ
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 2021 بمستوى جيد ورفع مقترحات بشأن المالحظات الواردة إلى مجلس اإلدارة.. 9
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نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام 2021

لجنة الترشيحات والتعويضات

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيد غسان الكسم رئيسًا مستقاًل. ويتمتع بخبرة طويلة في إدارة الشركات التجارية والصناعية في سورية.

األعضاء:السيد بشار الدبل عضوًا مستقاًل، والسيد فتحي انطاكي عضوًا غير تنفيذي. 

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 2021 االلتزام بشروط العضوية هذه. ولم يسجل أي تعديل على عضوية اللجنة خالل هذا العام.  

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

مراقبــة وضمــان شــفافية عمليــات اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة وتعيينهــم وتبديلهــم وتقييــم فعاليــة مجلــس اإلدارة ككل وفعاليــة أعضائــه بشــكل • 
مســتقل وضمــان شــفافية سياســات تعويضــات ومكافــآت أعضــاء المجلــس.

قالتهمــا باإلضافــة إلــى تعييــن •  مراجعــة سياســة التوظيــف المعتمــدة فــي المصــرف لضمــان شــفافية عمليــة اختيــار المديــر العــام ونائبــه وتعيينهمــا واإ
المــدراء وتقييــم أدائهــم وتحديــد تعويضاتهــم بمــا ينســجم مــع األهــداف العامــة للمصــرف. 

مراقبــة صــالت القرابــة المســجلة حتــى الدرجــة الرابعــة بيــن األطــراف ذوي العالقــة بالمصــرف، فيمــا بيــن الموظفيــن، وفيمــا بينهــم وبيــن أعضــاء • 
مجلــس إدارة المصــرف، وصــالت القرابــة بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.

مراجعة سياسة الرواتب وسلم الرتب والرواتب وسياسة التدريب المعتمدة لضمان كفايتها وعدالتها بهدف استقطاب ذوي الكفاءات.  • 
التأكد من وجود سياسة إحالل على كافة مستويات المصرف وخاصًة على مستوى إدارة المصرف لضمان استمرارية العمل. • 

اجتماعات اللجنة
تعقد لجنة الترشيحات والتعويضات اجتماعان لها بوتيرة اجتماع واحد خالل النصف األول من السنة واجتماع ثاٍن خالل النصف الثاني منه 
وفق متطلبات الحوكمة وميثاق عملها. وقد عقدت لجنة الترشيحات والتعويضات اجتماعاتها الدورية أصواًل، باإلضافة إلى اجتماع إضافي 
خالل العام 2021 لتقييم المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في دورته الخامسة تحضيرًا النتخابهم من قبل الهيئة العامة للمساهمين. وقد 
جراءات إدارة الموارد البشرية في المصرف وفي  شارك في االجتماعات الدورية المدير العام ومدير الموارد البشرية للتداول في كفاية سياسات واإ

استقطاب أصحاب الكفاءات. 

نشاط اللجنة خالل عام 2021

رفعت لجنة إدارة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 
:2021

لجهة شؤون مجلس اإلدارة:. 1
أ.  اعتماد شروط ومعايير األهلية المطلوبة لعضوية المجلس ومتابعة التحضيرات النتخاب أعضاء مجلس إدارة لوالية خامسة. ورفعت  

  توصيتها بطلبات 9 من أصل 11 مرشحًا لموافقة مصرف سورية المركزي، تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة في أيار 2021.
ب.  التزام األعضاء بحضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه أصواًل وبتخصيص الوقت الالزم خالل العام 2021 لممارسة  واجباتهم.

ج.  االلتزام بصرف التعويضات المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2021 وفق قرار الهيئة العامة بهذا الشأن.
د.   نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واألعضاء عن العام 2021 بمستوى جيد.

ه.  االلتزام بتعريف أعضاء مجلس اإلدارة على مسؤولياتهم وواجباتهم وأحكام الحوكمة واطالعهم على القوانين الراعية لنشاط المصرف 
    والتوصية بإعداد ندوة ألعضاء المجلس حول المعايير األساسية لتقييم األداء المصرفي وتطوره. 

و.  تقييم أداء اللجنة عن العام 2021 ورفع نتائج التقييم والمقترحات العالجية بشأن المالحظات الواردة إلى مجلس اإلدارة.
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لجهة شؤون الموظفين:. 2
أ. في إدارة الموارد البشرية، خلصت اللجنة إلى:

تســجيل تحســن نوعــي فــي مســتوى هــذه اإلدارة نتيجــة إعــادة هيكلــة مديريــة المــوارد البشــرية وتعييــن مديــر أصيــل متفــرغ لهــا ودعــم فريــق  • 
العمــل بخبــرات إضافيــة مــن أصحــاب االختصــاص ســمحت بخلــق بيئــة تواصــل إيجابــي فــي المصــرف. 

التأكيد على استمرار طلب الدعم الفني من مديرية الموارد البشرية لدى الشريك االستراتيجي ألهميته في نقل الخبرات التقنية واإلدارية.• 

ب. في تدريب العاملين، خلصت اللجنة إلى التزام المصرف بالتدريب المستمر للموظفين وباعتماد موازنة سنوية لذلك بما ال يقل عن 
    %10 من إجمالي الرواتب. وبهدف تعزيز فعالية التدريب، تخصيص مسؤول عن تدريب العاملين متفرغ لهذا الشأن. كما تم التأكيد على 
    استمرار تقوية مهارات التحليل المالي واالئتماني على مختلف مستويات المصرف والسيما الفروع بما يساهم في زيادة حجم اإلنتاج التجاري. 

ج. في التوظيف، تبقى سياسة التوظيف قائمة على الحفاظ على التوازن األمثل بين ملء حاجات التوظيف الملحة والمطلوبة لزيادة حجم 
    اإلنتاج وتأمين متطلبات إحالل الوظائف الرئيسية والنتائج التشغيلية للمصرف وقدرته على تحمل األعباء اإلضافية.

د. في سياسات وخطط إحالل الوظائف األساسية: 

كفايــة مقبولــة فــي إحــالل الوظائــف الرئيســية، وتبقــى سياســة إحــالل الوظائــف الرئيســية قائمــة علــى إيــالء المســؤولية للموظفيــن الذيــن يتوفــر • 
لديهــم مهــارات يمكــن االتــكال عليهــا وتنميتهــا وتطويــر مســارهم المهنــي مــا يســمح بتعزيــز الصــف اإلداري مــن المســتوى الثانــي وجهوزيتــه 

فــي إحــالل الصــف اإلداري األول. 
االلتــزام بتأميــن إحــالل لمنصــب المديــر العــام مــن خــالل كفــاءات ســورية مــن أصحــاب الخبــرات المصرفيــة المطلوبــة وفــق توفرهــا. وبســبب • 

نــدرة توفــر هــذه الكفــاءات فــي ســورية حاليــًا وصعوبــة اســتقطابها مــن الخــارج، اعتمــدت سياســة اإلحــالل علــى ترشــيح مديريــن إثنيــن رئيســيين 
مــن المصــرف وتنميــة مهاراتهمــا فــي كافــة جوانــب اإلدارة المصرفيــة وتوفيــر انخراطهمــا فــي ممارســة المســؤوليات التنفيذيــة لــإلدارة العامــة 
بهــدف مــلء منصبــي مســاعد مديــر عــام مــن داخــل المصــرف خــالل فتــرة 3 ســنوات تســتحق نهايــة 2023. وأظهــرت نتائــج تقييــم أدائهمــا 
بنهايــة ســنة التأهيــل األولــى )2021( قدرتهمــا علــى توفيــر ســند فاعــٍل للمديــر العــام. وتــم التأكيــد إلــى مصــرف ســورية المركــزي، أنــه بمــوازاة 
ذلــك، يلتــزم المصــرف بالســعي المســتمر الســتقطاب نائــب مديــر عــام، وقــد أبــدى هــذا األخيــر ارتياحــه لسياســة وخطــة المصــرف فــي تأميــن 

إحــالل المديــر العــام وجديتهــا. 

ه. في معايير األهلية المطلوبة لتعيين المدير العام وموظفي المصرف وتقييم أدائهم، خلصت اللجنة إلى كفاية السياسات بهذا الشأن وتوفر 
    هيكلية إدارية متينة يمكن االتكال عليها للقيام بالمهام والمسؤوليات المطلوبة بمستوى جيد نسبيًا. 

    وتؤكد اللجنة أن نتائج تقييم أداء المدير العام لسنة 2021 هي بمستوى جيد، وأوصت بتجديد التعاقد معه. وأوصت بزيادة راتبه بما يتناسب 
    مع ما هو معمول به في السوق.

و. في سياسة الرواتب والتعويضات، قضت سياسة المصرف بدعم القدرة الشرائية للعاملين بهدف التحوط دون المنافسة على استقطابهم من 
   المصارف األخرى ورفع قدرة المصرف على توظيف الكفاءات المصرفية والمحافظة عليها بما يدعم تطور اإلنتاج. وقد تمثل ذلك بمراجعة 

   جذرية لسلم الرتب والرواتب ورفع الحد األدنى لألجور وتصحيح الرواتب بما يتناسب مع معدالت التضخم وما هو معمول به في السوق 
   ووفق ما تسمح به إيرادات المصرف. كما تمت مراجعة منهجية الضريبة على الرواتب واألجور لجهة اعتماد الضريبة التصاعدية وفق 

   الشرائح على كافة مكونات أجر وتعويضات العاملين انطالقًا من توجهات السلطات الضريبية بهذا الشأن.
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لجنة الحوكمة

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

األعضاء: الدكتور سليم الشالح عضوًا غير تنفيذي، السيد غسان الكسم عضوًا مستقاًل وهو عضو في لجنة التدقيق.  

تشترط 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 2021.

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

الداخلي، 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 2021. وقد دعي لحضور االجتماعات المدير 

العام بهدف عرض تقريره عن تنظيم اإلدارة التنفيذية.  

نشاط اللجنة خالل عام 2021
رفعت لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2021: 

مراجعة وتحديث دليل حوكمة المصرف ومواثيق عمل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بما يتوافق مع التعديالت المقررة على القوانين. . 1
مراجعة سياسة اإلفصاح في المصرف. . 2
كفاية مقبولة ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية وأنظمة مكافحة غسل األموال والتزام جيد بأحكام الحوكمة بناًء لمخرجات مهام التدقيق الداخلي.. 3
مراجعة مواثيق اللجان التنفيذية اإلدارية والتأكيد بكفايتها لتأمين حسن سير العمل. وخلصت اللجنة بالتزام اإلدارة التنفيذية بأحكام هذه . 4

المواثيق بمستوى مقبول، والتأكيد على حرص اإلدارة بمعالجة القصور أينما وردت
مراجعة ميثاق األخالق. والتأكيد على 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 . 6

على إجراءات العمل والتوصيفات الوظيفية المنجزة. 
التغييرات الطارئة على سياسة وصالحيات التوقيع عن المصرف وفق التعديالت المقررة على الهيكلية التنظيمية.. 7
مراجعة الهيكل التنظيمي العام للمصرف والتراتبية الهرمية، حيث تؤكد اللجنة توفر هيكلية إدارية متينة يمكن االتكال عليها للقيام بالمهام . 8

والمسؤوليات المطلوبة. وتشدد على أولوية ملء الشواغر من بين الكفاءات التي أثبتت عن جدارة في عملها داخل المصرف ومتابعة 
تأهيلها باإلضافة إلى استقطاب أصحاب االختصاص من خارج المصرف بما يعزز خبرات فرق العمل لديه. وتبقى الحاجة إلى ملء 
الشاغر في إدارة شبكة الفروع وصيرفة التجزئة وأهمية ذلك في تعزيز دور الفروع في زيادة اإلنتاج وجودة الخدمة، باإلضافة إلى دعم 

كادر المعلوماتية بأصحاب االختصاص في البرمجة لتوفير مساندة جهود تقديم خدمات مصرفية جديدة وتحديث برمجيات المصرف. 
أهمية خدمات الدعم الفني المقدمة من قبل الشريك االستراتيجي خالل عام 2021 وكفايتها السيما في إدارة شؤون المعلوماتية على طلب . 9

من إدارة المصرف لرفع مستوى األداء. وتبقى هذه الخدمة مجانية وال يتحمل بنك الشرق سوى تكاليف موفدي الشريك االستراتيجي إلى 
سورية. 

تقييم أداء اللجنة عن العام 2021 بمستوى جيد جدًا ورفع مقترحات بشأن المالحظات الواردة إلى مجلس اإلدارة.. 10

نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام 2021
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شروط ومعايير عضوية مجلس اإلدارة 
راجع مجلس اإلدارة خالل العام 2021 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 
مكانية  على الكفاءة واألهلية بهدف ضمان تعدد الخبرات المصرفية والمالية واإلدارية والتجارية والمهارات الفنية فضاًل عن السمعة الحسنة واإ
تخصيص الوقت الالزم للقيام بالمسؤوليات المطلوبة من عضو مجلس اإلدارة لما في ذلك من مصلحة للمصرف والمساهمين ككل. على أن 
يحصل مجلس اإلدارة على موافقة مصرف سورية المركزي على المرشحين المنتخبين و/أو المعينين. وقد حقق كافة أعضاء مجلس إدارة 

المصرف في واليته الخامسة الحالية هذه الشروط بموافقة مصرف سورية المركزي أصواًل. 

تقييم أداء وفعالية المجلس ولجانه وأعضائه 
قام مجلس اإلدارة بنهاية العام 2021 بتقييم كفاءاته وفعاليته كما وفعالية مشاركة أعضائه. كما قامت كافة اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
بتقييم أداءها وفعاليتها. ويهدف هذا التقييم السنوي تدارك القصور لتحسين أداء مجلس اإلدارة وتعزيز تواصله مع اإلدارة التنفيذية. وقد أظهرت 
نتائج التقييم التزام المجلس واللجان بممارسة مسؤولياتهم المناطة بهم بمستوى “جيد” خالل العام 2021، وبمستوى جيد جدًا للجنة الحوكمة. 
كما أظهرت نتائج التقييم التزام األعضاء بالمشاركة الفعالة وتخصيص الوقت بشكل كاٍف للقيام بمسؤولياتهم في مجلس اإلدارة ولجانه، مع 

اإلشارة إلى انخراط مقبول ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد في التداوالت في متطلبات إدارة المصرف ومخاطره. 

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 
عادتها إلى أمانة سر مجلس اإلدارة التي تقوم بتجميع النتائج وتعرضها على رئيس مجلس اإلدارة الذي يناقشها مع المجلس مجتمعًا.  التقييم واإ

مكانية إبداء رأي مستقل وموضوعي خالل  ويشمل التقييم مدى االطالع على نشاط المصرف وأهدافه واكتمال مصفوفة التقارير المرفوعة واإ
النقاشات. كما شملت عملية التقييم قيام لجنة التدقيق بتقييم أداء المدققين الخارجيين المعتمدين خالل العام 2021 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
قام مجلس اإلدارة عن طريق أمانة سره 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 جميع أعضاء مجلس اإلدارة 

بمستندات ووثائق تمهيدية مماثلة لدى تعيينهم في مجلس اإلدارة في أيار 2021. 

إضافًة يعتمد مجلس اإلدارة بداية كل عام برنامج تدريبي ألعضاء مجلس اإلدارة بمواضيع ذات صلة بمسؤولياتهم في إدارة المصرف. 

تأكد المجلس، ومن خالل أمانة السر وعمل مختلف اللجان المنبثقة عنه، توفير اطالع األعضاء على أهم القرارات والتشريعات الناظمة للعمل 
المصرفي بما فيها اطالعه على تلك الصادرة خالل العام 2021 ومدى تأثيرها على نشاط المصرف. ذلك باإلضافة إلى توفير بالتنسيق مع 
اإلدارة التنفيذية تواصل أعضاء مجلس اإلدارة مع مختلف المدراء التنفيذيين ما سمح لهم التعّرف عن قرب عن متطلبات العمل والمعوقات 

والمخاطر التشغيلية. 

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:

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

فعالية مجلس اإلدارة
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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.  

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

اعتمد مجلس اإلدارة عدد من السياسات واإلجراءات الضابطة لحاالت تعارض المصالح. تقوم كل من مديرية التدقيق الداخلي ومديرية إدارة 
المخاطر برفع تقارير إلى مجلس اإلدارة عن أي حالة تعارض للمصالح تسجل في المصرف. كما تقوم أمانة السر سنويًا بتحديث البيانات 
الخاصة باألطراف ذوي العالقة وبأعضاء 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. 

يفيد مجلس اإلدارة أنه لم تنشأ خالل العام 2021 أي حالة تعارض في المصالح، باستثناء نشؤ عمليتين مع طرفين من ذوي العالقة مع 
المصرف تم الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي عليها أصواًل )راجع الفقرة الخاصة بذلك أدناه(. وفيما عدا ذلك، فقد اقتصرت 
التعامالت المسجلة في بيانات المصرف كما في 31/12/2021 مع كل من العمالء والموردين وممثلي السلطات الرقابية والمدققين الخارجيين 
ومصارف مجموعة الشريك االستراتيجي على اعتباره يملك مصلحة مؤثرة في بنك الشرق بما يفوق %10 من رأس ماله، وأعضاء مجلس 
إدارة المصرف ومديره العام وأي موظف من موظفيه وأقرباء جميع المذكورين حتى الدرجة الرابعة، على التعامالت المصرفية العادية ضمن 

الضوابط بهذا الشأن الصادرة عن السلطات الرقابية ومبادئ ميثاق األخالقيات المعتمد في المصرف. 

التعامل مع األطراف ذوي العالقة
يشمل مفهوم األطراف ذوي عالقة:

 أ.    أعضاء في مجلس إدارة المصرف 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.

 ج. المؤسسات األم والشقيقة والتابعة والحليفة للمصرف، علمًا أنه ال يوجد لبنك الشرق أية شركات تابعة أو شقيقة.

حرص مجلس اإلدارة خالل العام 2021 على االلتزام بأن تكون تعامالته مع األطراف ذوي العالقة ضمن الضوابط الناظمة لذلك وفق أحكام 
الحوكمة وقواعد اإلدارة السليمة للشركات والقوانين المرعية اإلجراء. 

وقد سجل المجلس نشؤ التعامالت التالية االستثنائية مع األطراف ذوي العالقة:

تجديد إصدار، على طلب من شركة “العناية للمواد الغذائية والدوائية” التابعة لرئيس مجلس اإلدارة، كفالة حسن تنفيذ بقيمة 1.709   .1
مليون يورو )أي ما يعادل 2.62 مليار ل.س.( لصالح المؤسسة العامة للتجارة لتوريد أدوية سرطانية. وقد وافق مصرف سورية 
المركزي أصواًل على هذا التجديد لغاية نهاية شهر آب 2022 انطالقًا من غاية الكفالة في تسهيل توريد أدوية سرطانية إلى سورية في 
ظل المعوقات التي تفرضها العقوبات الخارجية على سورية وللسماح للمؤسسة العامة للتجارة من رصد كامل قيمة االعتماد المطلوب 

بالقطع األجنبي لذلك.

التعاقد مع شركة “بيترا مونيتكس” التابعة للسيد غسان الشالح، شقيق نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الدكتور سليم الشالح. حيث   .2
أن الغاية من العقد هو التزام بنك الشرق بمتطلبات مصرف سورية المركزي للتعاقد مع شركات سورية محلية لتوفير خدمات الدفع 
صدار البطاقات المصرفية الخاصة ببنك الشرق لتكون بدياًل لشركة CTM التابعة لمجموعة الشريك االستراتيجي. وقد  اإللكتروني واإ

حصل المصرف على موافقة مصرف سورية المركزي للتعاقد مع هذه الشركة أصواًل. 
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وانطالقًا من أحكام المادة 151 و الفقرة 1 و2 من المادة 152 من قانون الشركات لعام 2019 لجهة عدم جواز أن يكون ألي من أعضاء 
مجلس اإلدارة أو لألشخاص الذين يقومون بتمثيل المصرف مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد معه أو لحسابه 
إال إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة، يجدد سنويًا، واستثناء من هذا الترخيص المقاوالت أو التعهدات أو المناقصات العامة 
التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين باالشتراك بالعروض على قدم المساواة إذا كان عضو مجلس اإلدارة أو الشخص المكلف بتمثيلها 
صاحب العرض األنسب، يوصي مجلس اإلدارة موافقة الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي للبحث في بيانات المصرف كما في 

31/12/2021 بالموافقة على: 

تجديد الكفالة المصرفية الممنوحة لشركة “العناية للمواد الغذائية والدوائية” التابعة لرئيس مجلس اإلدارة وفق ما ورد أعاله.• 

الترخيص للمصرف بالتعاقد مع شركة بيترامونيتكس لخدمات الدفع اإللكتروني، انطالقًا من اقتصار عدد الشركات التي تقدم خدمات • 
مماثلة في سورية على هذه الشركة وشركة “فاتورة” فقط، حيث أظهرت عملية تقييم خدمات كل منهما على تميز خدمات وخبرات شركة 
بيترامونيتكس من جهة، ومن جهة أخرى التزام العالقة التعاقدية مع هذه الشركة بضوابط مراقبة االلتزام والتعامالت مع األطراف المعاقبة، 

خالفًا لشركة “فاتورة” بما في ذلك حماية لنشاط المصرف من عواقب أي عقوبات خارجية. 

كما يسجل المجلس في العام 2021:

ممارسة عضو مجلس اإلدارة السيد جمال منصور أعمال مصرفية مشابهة لتلك التي يمارسها في بنك الشرق لدى البنك اللبناني الفرنسي . 1
في لبنان، فضاًل عن كونه عضو مجلس إدارة في بنك SBA في فرنسا وعضو مجلس إدارة في شركة كفاالت ش.م.ل. التي تعنى بضمان 

القروض في لبنان. 

ممارسة السيدة سلمى صبرا أعمااًل مصرفية مشابهة لألعمال التي تمارسها في بنك الشرق، لدى البنك اللبناني الفرنسي. . 2

وبالتالي يوصي المجلس بموافقة الهيئة العامة للمساهمين تجديد ترخيصها لكل منهما لممارسة هذه األعمال عماًل بأحكام الفقرة 4 من المادة 
152 من قانون الشركات التي قضت بعدم “جواز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو لألشخاص المكلفين بتمثيل الشركة أن يشتركوا في إدارة 

شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إال إذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة”.    

التعامل مع الموردين واالمتيازات الحكومية
يفيد المجلس أن المصرف لم يتمتع بأي حماية أو امتياز حكومي خاص خالل العام 2021.  

كما يفيد المصرف حرص اإلدارة الدائم خالل العام 2021 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. 

ل تعامل بنسبة %21.42 من قيمة إجمالي مشتريات المصرف خالل العام 2021 مع شركة صقر  أما لجهة التعامل مع المّوردين، فقد سجِّ
للمقاوالت. وذلك كون المصروفات لهذه الشركة شملت أعمال تأهيل وتجهيز مقر فرع المصرف في المالكي، وهي بطبيعتها مصاريف مرتفعة 

مقارنًة لقيمة مشتريات المصرف األخرى. وتنخفض نسبة التركز هذه إلى ما دون %5 في تعامل المصرف مع باقي مورديه.

التعامالت مع الشركة الحليفة وخدمات الدعم 
تقتصر عالقات بنك الشرق بهذا الشأن بوجود تعامالت مصرفية مع كل من:

البنك اللبناني الفرنسي بصفته شريك استراتيجي: قام المصرف بتوظيف جزء من سيولته بالعمالت األجنبية لديه في حسابات مجدية للفوائد . 1
في ظل عدم توفر فرص مجدية أخرى لتوظيف هذه السيولة بمخاطر مقبولة.

 الشركة العربية المصرفية )بنك SBA( في فرنسا بصفتها مصرف حليف، لبنك الشرق تعامالت مصرفية معه يقوم من خاللها بخدمة . 2
لى الخارج.  تحاويل عمالئه من واإ

وبقيت كافة هذه التعامالت ضمن النشاطات االعتيادية وباعتماد الفوائد والعموالت المعتادة بين المصارف.

كما تشمل هذه التعامالت أيضًا خدمات الدعم الفني والتقني التي يقدمها الشريك االستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي إلى بنك الشرق بناًء لطلب 
صريح من اإلدارة العامة للمصرف. وقد تلخصت هذه الخدمات خالل العام 2021 على ما يلي:

دارة المخاطر والموارد البشرية لدى بنك الشرق ومساندة فريق عملها وتدريبه •  اإلشراف على نشاط مديريات التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام واإ
فنيًا بناًء لطلب محدد بذلك من إدارة بنك الشرق، دون أي مقابل، بقيام البنك اللبناني الفرنسي بمتابعة التزام بنك الشرق بضوابط الممارسات 

السليمة إلدارة المصرف وتحفيز عملية رقابة فعالة كافية وضمان اإلشراف على المخاطر.

فّعالية مجلس اإلدارة
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وضع بعض موظفيه تحت تصرف بنك الشرق لتقديم االستشارة والدعم التقني في إدارة شؤون المعلوماتية واإلشراف المباشر على فريق عمل • 
مديرية المعلوماتية ومديرية األمن بشقيه المادي والمعلوماتي وتدريبه، وفي تأمين األجهزة التقنية والبرمجيات المصرفية المتخصصة باإلضافة 
إلى خدمات الدعم في صيانة وتأهيل شبكة اتصاالت المصرف دون أي مقابل. ذلك باإلضافة إلى إيفاد موظف من قبله إلى بنك الشرق 
وعلى طلب من إدارة هذا األخير لتحديث عدد من أنظمة المصرف المعلوماتية التشغيلية وتطوير برمجياته والتأكد من سالمة إجراءات األمن 
قامة هؤالء الموظفين بما فيها تعويضات أخرى سددت حصرًا في سورية بقيمة إجمالية  والحماية عليها. وتحمل المصرف مصاريف إنتقال واإ

بلغت عام 2021 حوالي 18,786 د.أ. و 5,848 مليون ل.س. 

تقديم المساندة في عمليات تأهيل مقرات المصرف وصيانتها، وتلبية طلبات إدارة المصرف في إبداء الرأي واالستشارة حول التصاميم • 
الهندسية واإلنشائية للمقرات الجديدة المنوي تجهيزها، وذلك دون مقابل. 

إيفاد مدير الموارد البشرية ومدير مراقبة االلتزام ومنسق شؤون المعلوماتية في بنك الشرق للتدريب لدى نظرائهم في البنك اللبناني الفرنسي • 
دون أي مقابل. 

توفير بعض الخدمات الفنية المطلوبة لجهة منشورات ومطبوعات المصرف من قبل مديرية اإلعالم واإلعالن لدى الشريك االستراتيجي • 
دون أي مقابل.

يستعمل بنك الشرق على جميع وثائقه الشعار المعد خصيصًا له ضمن تسميته القانونية الذي يقع في ملكية الشريك االستراتيجي، كما • 
يستعمل بنك الشرق العالمات التجارية المسجلة كلها باسم البنك اللبناني الفرنسي في سورية دون أي مقابل. يتوقف هذا االستعمال تلقائيًا 
دون ترتب أي حقوق مكتسبة لبنك الشرق أو أي أجور أو تعويض من أي نوع كان، عندما ال يعود للبنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. صفة 

الشريك االستراتيجي. 

 • )CTM( توفير خدمة إصدار ومعالجة عمليات بنك الشرق الخاصة بالبطاقات المصرفية اإللكترونية من قبل شركة
مطالبة  فواتير  بموجب  وذلك  االستراتيجي،  بالشريك  الخاصة  المصرفية  للمجموعة  التابعة   Centre de Traitement Monetique
صادرة عن الشركة بقيمة إجمالية سنوية للعام 2021 بلغت 9.929 د.أ. مقابل 7.412 د.أ. عام 2020. ومع ترقب االنتهاء من الربط 
مع شركة “بيترامونيتكس” في سورية لتقديم خدمات الدفع اإللكتروني للمصرف، من المرتقب أن تتوقف خدمات شركة CTM بهذا الشأن 

خالل النصف األول من العام 2022. 

كما نشير إلى صدور، خالل تحضير هذا التقرير، قرار مجلس النقد والتسليف رقم 9 تاريخ 8/2/2022، قضى بأخذ علمه بالخدمات المقدمة 
من قبل البنك اللبناني الفرنسي بموجب اتفاقية الدعم الفني واإلداري التي كانت مبرمة مع بنك الشرق عن الفترة الممتدة بين 22/5/2012 
ولغاية 31/12/2016 وبالنفقات المترتبة عنها، دون وجود ما يحول دون تقديمها، وطلب عرض الخدمات المقدمة فعليًا خالل هذه الفترة على 

الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها الناظر في بيانات المالية الموقوفة في 31/12/2021.  

وهنا يذّكر مجلس اإلدارة، أنه كان حصل على موافقة الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعاتها السنوية إلقرار البيانات المالية للمصرف الموقوفة 
قرارها بعدم صرف  بنهاية األعوام 2012 – 2013 - 2014- 2015- 2016 على تجديد اتفاقيات الدعم الفني مع الشريك االستراتيجي واإ
أتعاب للبنك اللبناني الفرنسي بموجب هذه االتفاقيات عن خدماته المقدمة عن الفترة 2012 – 2016 ضمنًا بناء على رغبة إدارة البنك اللبناني 
الفرنسي بعدم تقاضي أي أتعاب، باستثناء صرف مبلٍغ بقيمة 13.513 دوالر أميركي لقاء تكاليف إصدار ومعالجة عمليات بنك الشرق 
الخاصة بالبطاقات المصرفية اإللكترونية خالل عام 2016 من قبل شركة )Centre de Traitement Monetique )CTM بموجب فواتير 
مطالبة صادرة عن هذه الشركة. كما كان عرض المجلس على الهيئة العامة للمساهمين في العام 2015 و2016 ملخصًا عن خدمات الدعم 

المقدمة خالل الفترة المسار إليها، نلخصها في ما يلي: 
دخال طرق العمل الفنية المالئمة والحديثة ومساندة فريق المعلوماتية على إدارتها. . 1 وضع األنظمة المعلوماتية وشبكة اتصاالت للمصرف واإ
وضع أنظمة أمن المنشأة واألمن المعلوماتي والمساندة في تنفيذ مهام التدقيق على كفاية أنظمة حماية شبكة االتصاالت وبرمجيات . 2

المصرف من أي مخاطر خارجية.
إصدار وطباعة دفاتر الشيكات الخاصة ببنك الشرق.. 3
دارة خدمات . 4 إصدار بطاقات الدفع اإللكتروني وبطاقات االئتمان المصرفية الخاصة ببنك الشرق ومعالجة تقاص عمليات هذه البطاقات واإ

الصراف اآللي لبنك الشرق وربط كافة خدمات الدفع اإللكتروني مع المصارف في سورية والخارج. 
المساندة في إطالق بعض خدمات التجزئة المصرفية.. 5



43

فّعالية مجلس اإلدارة

عدم صرف أية مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن نشاطهم لعام 2020. • 
صرف تعويض سنوي مقطوع بقيمة اثني عشرة مليون ليرة سورية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لقاء عضويته في المجلس، كّل • 

بنسبة فترة عضويته في المجلس خالل العام 2021، بحيث تم صرف مبلغ إجمالي بقيمة 119.880.000 ل.س. بما فيها مصروف 
الضريبة المتوجبة على هذا التعويض وكافة المصاريف االنتقال واإلقامة التي تحملها العضو لحضور اجتماعات المجلس ولجانه. 

صرف مبلغ إضافي بموجب فواتير بقيمة 95.626 ل.س. لعضو مجلس اإلدارة السيد جمال الدين منصور ناتجة عن مصاريف تكبدها • 
شراف على نشاط اإلدارة التنفيذية في المصرف تم تفويضه بها من قبل مجلس اإلدارة خالل العام 2021.  أثناء قيامه بمهام متابعة واإ

وعماًل بسياسة التعويضات المعتمدة ألعضاء مجلس اإلدارة، استفاد بعض أعضاء مجلس اإلدارة من شروط بوليصة التأمين الصحي المعتمدة 
لموظفي المصرف عن العام 2020 - 2021، وذلك على نفقتهم الخاصة.  

ويقترح مجلس اإلدارة عرض على الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي الناظر في المصادقة على بيانات المصرف المالية الموقوفة 
كما في 2021/12/31 بالموافقة على ما يلي: 

عدم تخصيص أية مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن نشاطهم لعام 2021.• 
تخصيص تعويض سنوي مقطوع بقيمة اثني عشرة مليون ليرة سورية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لقاء عضويته في المجلس • 

وتوليه مهامه خالل العام 2022، على أن يتحمل بنك الشرق مصاريف الضريبية المتوجبة على هذا التعويض أسوة بما كان قد اعتمد 
للعام 2021 دون تعديل. وتفويض مجلس اإلدارة بصرف هذا التعويض. 

انتداب بشكل دائم 10 موظفين بين األعوام 2012 و2016، تحمل بنك الشرق تكاليف رواتبهم وتعويضاتهم لقاء عملهم في سورية لديه . 6
خالل هذه الفترة بقيمة إجمالية مئة مليون ل.س.، باإلضافة إلى إيفاد عدد من الموظفين للقيام بمهمات ظرفية وغرضية بناًء لطلب إدارة 

بنك الشرق كان تحمل المصرف تكاليف إقامتهم المؤقتة لتنفيذ هذه المهام. 
اإلشراف والمتابعة والتوصية على صعيد وضع سياسات واستراتيجيات عمل المصرف وخاصًة لما يعود إلدارة المخاطر بما فيها مخاطر . 7

التسليف والتوظيف واالستثمار المالي والتشغيلي، كما وتوفير المشورة في قرارات توسع فروع المصرف وانتشاره في كافة المناطق في 
سورية. 

دارة عالقات المصرف على هذا الصعيد، وذلك حتى تاريخ صدور العقوبات . 8 تأمين المصارف المراسلة لبنك الشرق داخل وخارج سورية واإ
الخارجية على سورية.

وضع أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بما فيها إجراءات العمل المصرفي وتوثيق التوصيفات الوظيفية ومساندة اإلدارة في تفعيل واستكمال . 9
دارة المخاطر ومراقبة االلتزام والتنظيم واإلجراءات واألمن والمعلوماتية وتدريب فرق عملها.  تأسيس وظائف التدقيق الداخلي واإ

المساعدة في وضع المخططات الهندسية واإلنشائية لتأهيل مقرات المصرف واإلشراف على عمليات التأهيل.. 10
استعمال بنك الشرق على جميع وثائقه الشعار المعد خصيصًا له ضمن تسميته القانونية الذي يقع في ملكية الشريك االستراتيجي، كما . 11

استعمال العالمات التجارية المتعلقة بخدمات المصرف والمسجلة جميعها باسم البنك اللبناني الفرنسي في سورية.

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 27/5/2021، اعتمد مجلس اإلدارة ما يلي:   



44

العمليات غير المتكررة ذات األثر المالي
لم يسجل المصرف خالل العام 2021 أية عمليات ذات طبيعة غير متكررة كان لها أثر مالي جوهري يؤثر على استمرار عمل المصرف. 

الجزاء والعقوبات المقررة على المصرف
أقرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي فرض عقوبات مالية خالل العام 2021 على بنك الشرق بقيمة إجمالية 4,575,000 ل.س. إضافة 
إلى 4 عقوبات تنبيه نتجت في مجملها عن سهو في إرسال تقارير إلى المصرف المركزي وورود بعض األخطاء أو النقص في بيانات التقارير 
دارة حسابات التوفير  الدورية المرسلة، باإلضافة إلى قصور في االلتزام ببعض متطلبات األرشفة اإللكترونية وفي ضوابط ملف التسهيالت واإ
والحسابات الجارية. وقد تابعت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة قيام إدارة المصرف بتجاوز المالحظات موضوع العقوبات واتخاذ 

اإلجراءات العالجية لتفادي تكرارها. 

يقترح مجلس اإلدارة على الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي الناظر في المصادقة على بيانات المصرف المالية الموقوفة كما في 
2021/12/31 بتجديد انتخاب شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية كمدقق حسابات خارجي للمصرف للعام 2022 
الحسابات  تدقيق  في  محليًا  له  المشهود  وأداءهم  والمالية  المحاسبية  والتشريعات  القوانين  أحدث  انطالقًا من خبرتهم واطالعهم على  وذلك 
صدار  المصرفية. على أن يشمل نطاق التكليف التدقيق على بيانات المصرف المالية الربعية والسنوية التزامًا بالقوانين المرعية األجراء واإ
التقارير بشأنها أصواًل باللغة العربية، والتدقيق بكفاية أنظمة الضبط الداخلي في المصرف بما فيها كفاية أنظمة المعلوماتية التي تؤثر على 
جراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والتدقيق بصحة التصاريح الضريبية ورفع تقارير بذلك  صحة البيانات المالية، وكفاية أنظمة واإ

إلى لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة. 

تعويضات اإلدارة التنفيذية
التعويضات والمستحقات  بناًء لتوصية من لجنة الترشيحات والتعويضات، كافة  عماًل بأحكام دليل حوكمة المصرف، يحدد مجلس اإلدارة 
لإلدارة التنفيذية وفقًا لتقييم أدائها. وقد سدد المصرف خالل العام 2021 إجمالي تعويضات ألعضاء اإلدارة التنفيذية والتي تشمل المدير العام 
ومساعديه وأعضاء الصف اإلداري األول )مدراء تنفيذيين وغير تنفيذيين( وصواًل إلى الصف اإلداري الثالث )رؤساء وحدات( بقيمة إجمالية 

حوالي 880.9 مليون ل.س. مقابل 416.3 مليون ل.س. في العام 2020 شملت مجموع الرواتب والتعويضات والمكافآت. 

تعويضات مدقق الحسابات الخارجي
السمان ومشاركوه” مدققًا  انتخبت من خالله “ شركة  السنوي تاريخ 2021/5/27 والذي  العادية في اجتماعها  العامة  الهيئة  بموجب قرار 
لحسابات المصرف للسنة المالية 2021 ممثلة بالسيدة ليلى السمان، وفّوضت مجلس اإلدارة للتعاقد مع الشركة وتحديد أتعابها، فقد قام مجلس 
اإلدارة بالتعاقد مع المدقق الخارجي السادة شركة السمان ومشاركوه كمدقق حسابات خارجي للمصرف وصرف مبلغ وقدره 70 مليون ل.س. 
فقط ال غير شمل التدقيق على بيانات المصرف المالية الربعية والسنوية بما يتوافق مع القوانين المرعية اإلجراء للعام 2021، باإلضافة إلى 
التدقيق بكفاية أنظمة الضبط الداخلي في المصرف بما فيها التحقق من كفاية أنظمة الضبط المعلوماتي والتي تؤثر على صحة البيانات 
جراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والتدقيق بصحة التصاريح الضريبية ورفع تقارير بذلك إلى لجنة  المالية، وكفاية أنظمة واإ

التدقيق ومجلس اإلدارة. 

وتطبيقًا لتعليمات مصرف سورية المركزي والتي فرضت ضرورة تكليف مدقق معلوماتي خارجي إلنجاز تدقيق على أنظمة المعلوماتية بوتيرة 
مرة كل سنتين، تعاقد المصرف خالل العام 2021 مع شركة طالل أبو غزالة - سورية للتدقيق المعلوماتي الخارجي وصرف أتعابه بمبلغ 
إجمالي وقدره 17,255,250 ل.س. فقط ال غير لتنفيذ مهام تدقيق معلوماتي شاملة للتأكد من االلتزام بمتطلبات المركزي لجهة سالمة وأمن 
 ISOبهذا الشأن و ISO 27001 أنظمة المعلوماتية في المصرف وكفاية إجراءات الرقابة عليها، والتأكد من االلتزام بمعايير الجودة الدولية

22301 الخاص بكفاية الخطط المعتمدة لتأمين استمرارية العمل عند الطوارئ. 

صرف بدل االنتقال والنقل واإلقامة ألعضاء المجلس لحضور اجتماعات المجلس واللجان حصرًا. ويستفيد من تغطية لهذه المصاريف:• 
أ.   جميع أعضاء مجلس اإلدارة في حال انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة و/أو لجانه خارج المقر الرسمي المعتمد لهذه االجتماعات في المقر  

    العام للمصرف في الشعالن في دمشق. 
ب. األعضاء غير المقيمين رسميًا في دمشق أو في ريف دمشق. 

وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد سقوف لهذه التكاليف انطالقًا من المصاريف الفعلية المرتقبة وفق األسعار الرائجة في السوق.
 صرف تكاليف اإلقامة واالنتقال بموجب فواتير لألعضاء الموكلين بمهمات يحددها مجلس اإلدارة خالل العام 2022.• 

فّعالية مجلس اإلدارة
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إقرارات مجلس اإلدارة

يقر مجلس إدارة بنك الشرق ما يلي: 

أن المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمصرف لسنة 2021 هي صحيحة ودقيقة ومكتملة، . 1

انه قد اّطلع على إعداد البيانات المالية المرفقة لبنك الشرق والمنتهية بتاريخ 2021/12/31، . 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.م.ع. . 4

ذلك ويشير مجلس اإلدارة أنه، انطالقًا من استمرار تأثر نشاط المصرف سلبًا )كما هو الحال في القطاع المصرفي( من مفاعيل استمرار 
األزمة المالية في لبنان وانعكاساتها غير المنظورة على أصول المصرف المودعة في لبنان، حافظ مدقق الحسابات الخارجي “شركة السمان 
ومشاركوه” على الرأي المتحفظ الذي كان أصدره بنهاية العام 2020 بهذا الشأن، عّبر عنه في بيانات المصرف المالية الموقوفة كما في 

2021/12/31 كما يلي: 

)بسبب عدم وضوح الرؤية حول األوضاع المالية القائمة حاليًا في لبنان، مما قد يسبب تغيرات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على القطاع 
المصرفي اللبناني، فال يمكننا التأكد من مدى كفاية المخصص المكون لمواجهة مثل هذه التغيرات المستقبلية وتحديد األثر المتوقع 

على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31.(

مع تأكيده أن هذه البيانات تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية أداء المصرف المالي وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية 
والقوانين السورية وقرارات السلطات الرقابية النافذة.
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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 2018/4/30 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 2018/8/13. وعليه ارتفع رأس مال المصرف إلى /2,750,000,000/ ل.س. )ملياران وسبعمائة 
وخمسون مليون ليرة سورية( موزع على /27,500,000/ )سبع وعشرون مليون وخمسمائة الف( سهمًا اسميًا قيمة كل سهم 100 ل.س.. 
وتم تعديل المادة 6 من النظام األساسي للمصرف بناًء لذلك. والتزامًا بالقرارات المرعية اإلجراء كان المصرف قد اعترف في حقوق الملكية 
كما في 2018/12/31 بالمصاريف الناتجة عن عملية زيادة رأس المال التي تدفع لمرة واحدة للجهات الحكومية بقيمة 3,075,088 ل.س..   

في العام 2019، ونتيجة قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي تاريخ 2019/5/9، حافظ بنك الشرق على رأسماله دون أي تعديل.

في العام 2020، قام بنك الشرق، بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية للمصرف في اجتماعها تاريخ 2020/7/8 وموافقة السلطات الرقابية 
أصواًل، بزيادة رأس ماله عن طريق ضم جزء من رصيد األرباح المدورة كما في 2020/12/31 بمبلغ قدره /1,375,000,000/ل.س. )مليار 
وثالثمائة وخمس وسبعون مليون ليرة سورية( إلى رأس المال، وتوزيع األسهم الناجمة عن هذه الزيادة والبالغة /13,750,000/ )ثالثة عشر 
مليون وسبعمائة وخمسون الف( سهمًا كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم مجاني مقابل سهمين يملكونها بتاريخ اكتسابهم حق الحصول 
على أسهم هذه الزيادة والذي حدد بموافقة هيئة األوراق واألسواق المالية في نهاية يوم 2020/9/29. وعليه ارتفع رأس مال المصرف إلى 
/4,125,000,000/ ل.س. )أربع مليارات ومئة وخمس وعشرين مليون ليرة سورية( موزع على /41,250,000/ )واحد وأربعين مليون 
ومئتان وخمسين الف( سهم بقيمة إسمية 100 ليرة سورية للسهم الواحد. وتم تعديل المادة 6 من النظام األساسي للمصرف بناًء لذلك. والتزامًا 
بالقرارات المرعية اإلجراء كان المصرف قد اعترف في حقوق الملكية كما في 2020/12/31 بالمصاريف الناتجة عن عملية زيادة رأس المال 
التي تدفع لمرة واحدة للجهات الحكومية بقيمة /12,412,705/ ل.س. )اثني عشر مليون وأربعمائة واثني عشر الفًا وسبعمائة وخمس ليرة 

سورية(.  

وقد تابع المصرف في العام 2021 التواصل مع المساهمين أصحاب كسور األسهم الناتجة عن عمليتي زيادة راس المال لتوزيع المبالغ 
المستحقة لهم عن ناتج بيع هذه الكسور في سوق دمشق المالي وفق القوانين واإلجراءات النافذة.  

في العام 2021، ونتيجة قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي تاريخ 2021/5/27، بقي رأسمال بنك الشرق كما هو دون أي تعديل.

غير  العامة  الهيئة  إلى  توصية  رفع  إلى  اإلدارة  مجلس  يتوجه   ،31/12/2021 في  كما  والمسجلة  المحققة  المصرف  أرباح  من  وانطالقًا 
العادية للمصرف في اجتماعها السنوي الناظر في بيانات المصرف المالية الموقوفة في 31/12/2021، بزيادة رأس مال المصرف بقيمة 
1,031,250,000 ل.س. )مليار وواحد وثالثين مليونًا ومئتين وخمسين ألف ليرة سورية( نتيجة ضم جزء من األرباح المحققة المدورة كما 
في 31/12/2021، وتوزيع األسهم الناجمة عن هذه الزيادة بواقع سهمًا مجانًا مقابل أربعة أسهم حالية، بحيث يرتفع رأس مال المصرف إلى 
مبلغ وقدره 5,156,250,000 ل.س. )خمس مليارات ومئة وست وخمسين مليونًا ومئتين وخمسين ألف ليرة سورية(، وذلك شرط الحصول 

على موافقات السلطات الرقابية أصواًل.

 

هيكلية رأس المال 
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مركز القطع البنيوي

مركز القطع البنيوي لدى التأسيس
تأسيس  لدى  المركز  بلغ هذا  المصرف. وقد  بالدوالر األميركي من رأس مال  المدفوع  الجزء  الشرق  بنك  لدى  البنيوي  القطع  يشكل مركز 
المصرف/28,954,529/ دوالر أميركي. إنفاذًا لتعليمات مصرف سورية المركزي، كان المصرف قد قام بتحويل بين العامين 2011 و2012 
مبلغًا إجماليًا بقيمة /7,209,126/ دوالر أميركي من مركز القطع المقابل لرأس المال المكتتب بالدوالر األميركي إلى الليرة السورية، ثم 
أعاد ترميمه كاماًل خالل العام 2017 بموافقة مصرف سورية المركزي، ليعود ويرتفع مركز القطع البنيوي إلى ما كان لدى التأسيس بقيمة 

/28,954,529/ دوالر أميركي. 

وفي العام 2021 وافق مجلس النقد والتسليف بموجب قراره 283/م ن تاريخ 2021/8/17 إضافة مبلغًا إجماليًا بقيمة /884,895/ دوالر 
أميركي إلى مركز القطع البنيوي. وهي تمثل  قيمة أسهم الزيادة على رأس مال المصرف الخاصة بالمساهمين غير المقيمين - التي تكونت 
خالل عمليات زيادة رأس المال التي أقرت من قبل الهيئة العامة بين عامي 2018 و2020 - والقابلة للتحويل إلى العمالت األجنبية انطالقًا 
من قيام هؤالء المساهمين باالكتتاب برأس المال بالعمالت األجنبية. وقد قام المصرف بشراء القطع لتكوين هذه الزيادة على أساس أسعار 
القطع الرسمية بتاريخ صدور موافقة مصرف سورية المركزي بذلك، بحيث ارتفع هذا المركز بنهاية العام 2021 إلى /29,839,424/ د.أ.. 

وحقوق  المالية  المصرف  أصول  على  حفاظًا  وذلك  بيعه،  وعدم  كاماًل  البنيوي  القطع  مركز  على  بالمحافظة  سياسته  اإلدارة  مجلس  وأكد 
المساهمين وبما يتوافق مع الضوابط المقررة عن مصرف سورية المركزي.

ويلخص الجدول التالي هيكلية رأسمال المصرف كما في 2021/12/31.

عدد األسهم القيمة بالدوالر األميركي القيمة المعادلة التاريخية
بالليرة السورية*

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

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

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

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

7,629,895 - 762,989,500 زيادات رأس المال

8,620,105 884,895 862,010,500 عمليات ترميم لمركز القطع البنيوي

41,250,000 29,839,424 4,125,000,000 المجموع
*سعر الصرف بتاريخ تسديد رأسمال المصرف: 46,25 ل.س. للدوالر الواحد

هيكلية رأس المال
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التغيير في ملكية أسهم بنك الشرق من األطراف ذوي العالقة 2020 – 2021

 التغّير في عدد
األسهم

 رصيد األسهم المملوكة
كما في 31/12/2021

 رصيد األسهم المملوكة
كما في 31/12/2020 الصفة اسم الطرف ذو العالقة

- 20,212,500 20,212,500 عضو مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل

- 82,500 82,500 عضو مجلس إدارة* كريم محمد ركابي

- 400,548 400,548 عضو مجلس إدارة فتحي جورج انطاكي

- 521,730 521,730 زوجة عضو مجلس إدارة فدوى مردم بك

- 247,507 247,507 عضو مجلس إدارة ناجي بطرس إميل الشاوي

- 24,750 24,750 عضو مجلس إدارة* محمد هيثم عمر عبد السالم

- 26,994 26,994 عضو مجلس إدارة نجيب محمد سمير الباكير البرازي

- 24,750 24,750 عضو مجلس إدارة سليم بدر الدين الشالح

15,515 15,515 - عضو مجلس إدارة** غسان عرفان الكسم

15,000 15,000 - عضو مجلس إدارة** بشار إلياس الدبل

- 2,475 2,475 موظفة في المصرف رنا غسان عويل
* طرف ذات عالقة حتى 27/5/2021 تاريخ انقضاء مدة عضويته في مجلس اإلدارة 

** طرف ذات عالقة بدًء من 27/5/2021 تاريخ انتخابه لعضوية مجلس إدارة بنك الشرق. وتمثل هذه المساهمة تأمين الحد األدنى من أسهم ضمان 
عضوية مجلس اإلدارة. 

ملكية األسهم وحركة التداول على أسهم المصرف

التعديالت على ملكية أسهم المصرف

لم يصدر بنك الشرق ش.م.م.ع خالل العام 2021 أية أوراق مالية جديدة، وبالتالي بقي عدد األوراق المالية المصدرة من قبل المصرف كما 
في 2021/12/31 كما كان عليه نهاية العام 2020 دون تعديل بقيمة /41,250,000/ سهمًا، بقيمة اسمية 100 ل.س. للسهم الواحد. 

ولم يسجل خالل العام 2021 تعديل في ملكية المساهمين الرئيسيين، حيث حافظ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.، على ملكيته بنسبة 49% 
من رأسمال بنك الشرق كما بنهاية العام 2020، أي /20,212,500/ سهمًا وذلك بصفته الشريك االستراتيجي. 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 2021/12/31، والتعديالت المسجلة في حجم ملكيتهم 
مقارنًة بنهاية العام 2020. 

حركة التداول على أسهم المصرف

سجل بنك الشرق حركة تداول ضعيفة على أسهمه خالل العام 2021 مقارنًة مع المصارف األخرى، إذ بلغت القيمة التراكمية للتداوالت على 
أسهم بنك الشرق نهاية العام 2021 ما يقارب 171.4 مليون ل.س. نتجت عن تداول ما مجموعه 170,845 سهمًا خالل عام 2021 مقابل 
تداول ما مجموعه 809,502 سهمًا خالل العام 2020. وقد تراوح سعر سهم المصرف خالل العام 2021 بين حد أدنى بقيمة 795 ل.س. 
للسهم الواحد وكحد أعلى 1,439 ل.س. للسهم الواحد. وكان سعر السهم قد افتتح بداية العام على 810 ل.س. للسهم الواحد في 1/1/2021 
وأقفل على 1,304.14 ل.س. للسهم الواحد بنهاية العام 2021 مقابل 773.16 ل.س نهاية العام 2020، مسجاًل بالتالي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 
%68.67. وقد بلغت القيمة الدفترية لسهم بنك الشرق 1,854.04 ل.س. بنهاية العام 2021 مقابل 939.15 ل.س. بنهاية العام 2020.

-

هيكلية رأس المال
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هيكلية رأس المال

وتظهر البيانات أدناه تطور الحركة على سهم بنك الشرق للسنوات الخمسة السابقة )2016 إلى 2021(، باإلضافة إلى تذبذبات سعر سهم 
بنك الشرق خالل العام 2021.

تطور عدد األسهم المتداولة
2021 - 2016

تطور عدد الصفقات المنفذة سنويًا
2021 - 2016

تطور سعر إغالق السهم )ل.س(
2021 - 2016

تطور القيمة الدفترية للسهم )ل.س(
2021 - 2016

تذبذبات سعر سهم بنك الشرق شهريًا خالل العام 2021 ل.س

أعلى سعرأدنى سعر
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مثال راقي ومهم يعكس عبقرية الهندسة العسكرية العربية، ُشّيدت القلعة فوق تل نصف صناعي مرتفع 
في الجهة الشمالية من المدينة، وتحتضن الكثير من آثار العهود التي مرت على حلب، غير أنه ال يعرف 

تاريخ بنائها بشكٍل دقيق، حيث أعاد السلوقيين بناء القلعة ومن ثم الرومان والبيزنطيين.
وفي القرن العاشر الميالدي، أصبحت مقر اإلدارة والحكم والسكن لسيف الدولة الحمداني،  وفي العصر 
السلجوقي أولى نور الدين زنكي القلعة أهمية خاصة حيث رّممها ورصف سفحها بالحجارة الملساء لزيادة 
تحصينها وبنى فيها مسجدًا وقصرًا واتخذها مقرًا لحكمه، وفي عهد الظاهر غازي األيوبي ابتنى قصرًا 

ودعم تحصينات القلعة وأبراجها، كذلك في العصر المملوكي.
المدينة بمقدار 33م، ويحيط بها سور حجري بطول 900م، فيه 44 برجًا  القلعة عن مستوى  ترتفع 
دفاعيًا بأحجام مختلفة، وارتفاع 12م للبرج الواحد، ويقود باب القلعة إلى برج متقدم بارتفاع 20م، له 
إلى جسر متصل  البرج  العام 1211م، ويؤدي  الظاهر غازي في  الملك  باب حديدي، شيد في عهد 
بمدخل رئيسي منكسر )باب الحّيات( قائم بين برجين ضخمين مدعمين بالمرامي والشرافات والشراريف 
الدفاعية، ويؤدي الباب إلى دهليز منكسر، حيث باب نقش عليه أسدين بينهما زنبقة، ومن ثم رواق أخر 
منكسر يؤدي إلى باب األسدين الضاحك والباكي ومن ثم إلى القلعة وأقسامها، التي احتوت المسجد 
والحّمام  البيزنطية(،  )القاعة  المخازن  الزنكية واأليوبية، وكذلك  الفترة  المؤرخين على  الكبير والصغير 
العام والقصر والحّمام الملكي ومن ثم قاعة العرش الموجودة فوق برجي المدخل الرئيسي. وقد تميزت 
القلعة بتملكها لسبع خطوط دفاعية قبل الوصول إلى نواة القلعة التي لم تسقط خالل المعارك أبدًا بسبب 

تحصيناتها الدفاعية المحكمة.
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اإلدارة العامة
المدير العام التنفيذي                                          شربل فرام

المديريات التجارية
مديرية الخزينة                                          شادي نصر اهلل

مديرية التسليف                                           مجد سليمان 
مديرية العمليات المركزية والعالقة مع المصارف           ناديا الشّعار

مديرية الفروع وصيرفة التجزئة                               ناديا الشّعار   

مديريات ووحدات الدعم 
المديرية المالية                                         سليمان البري 

مديرية الموارد البشرية                              هوفيك سانوسيان  
مديرية الشؤون القانونية                              عالء الدين شمدين
مديرية التدقيق الداخلي                               سماح الخضري 

مديرية مراقبة االلتزام                               فداء نصرة  
مديرية إدارة المخاطر                               ميشيل معماري

مديرية المعلوماتية                                          عبد القادر الصواف
وحدة األمن المادي والمعلوماتي                    عالء قتالن
وحدة التنظيم والتخطيط االستراتيجي                         فارس سمان

وحدة المشتريات والخدمات اإلدارية                    محمد علي النوناني

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
يحوز الســيد شــربل فرام على خبرة مصرفية تناهز 22 عامًا، منها 15عامًا 
فــي ســورية بمــا فيهــا 11 ســنة فــي بنــك الشــرق، حيــث شــغل منصــب مديــر 
التســليف ومشــرف على وحدة الخزينة ووحدة شــبكة الفروع وخدمات التجزئة 
بين العام 2011 و2014، ليتولى بعدها منصب مســاعد المدير العام بين 

عام 2014 و2015.  

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

شــغل المناصــب التاليــة:  
لمحافظة •  التسليف  قسم  رئيس  منصب  و2011:   2007 العام  بين 

دمشق لدى بنك بيبلوس – سورية موفدًا من بنك بيبلوس– لبنان حيث 
عمل كمسؤول تسليف بين كانون األول 2006 وتموز 2007.

بين عام 2000 وعام 2006، عمل كمسؤول وحدة تسليف لدى بنك • 
في  المصرف  لهذا  تمثيلي  مكتب  تأسيس  في  لبنان. وساهم  بيروت، 

مدينة الغوس في نيجيريا.
عام 1999 عمل في مديرية التسليف لدى المصرف التجاري للشرق • 

األدنى ش.م.ل- لبنان. 

السيد سليمان البريالسيد شربل فرام
مواليد سنة 1974

المدير المالي منذ الربع األخير من عام 2020 لتاريخه
حائز على إجازة  في االقتصاد اختصاص محاسبة من جامعة دمشق عام 1998
حائز على شهادة ماجستير في إدارة األعمال )MBA( من المعهد العالي 

إلدارة األعمال في دمشق عام 2016

الخبرة المهنية
يحــوز الســيد بــري علــى خبــرة فــي االدارة الماليــة تناهــز 21 عامــًا، منهــا 
14 عامــًا فــي القطــاع المصرفــي الســوري، حيــث تولــى تباعــًا مســؤوليات 
فــي إدارة شــؤون المحاســبة الماليــة والمصرفيــة والرقابــة المصرفيــة الداخليــة 

الماليــة.  واإلدارة 

الشهادات العلمية
يحوز السيد البري على شهادات علمية أخرى وهي: 

ماجستير مهني في المالية اإلسالمية الصادرة عن المجلس العام للبنوك • 
والمؤسسات المالية اإلسالمية.

دبلوم في التدقيق الداخلي من جامعة اليرموك األردنية، بالتعاون مع • 
شركة أصول للتدريب واالستشارات.

شهادة محاسب قانوني سوري الصادرة عن وزارة المالية السورية.• 
شهادة محاسب دولي عربي إداري معتمد الصادرة عن المجمع الدولي • 

العربي للمحاسبين القانويين. 
الدولي •  المجمع  عن  الصادرة  معتمد  عربي  قانوني  محاسب  شهادة 

العربي للمحاسبين القانويين بالتعاون مع جامعة كامبرديج.
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اإلدارة التنفيذية

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 عام 2006

حائزة على شهادة ماجستير في إدارة األعمال )MBA( من المعهد العالي 
إلدارة األعمال في سورية عام 2018

الخبرة المهنية

اكتسبت السيدة الشعار خبرة في اإلدارة المصرفية تفوق 12 سنة وذلك منذ 
تاريــخ التحاقهــا ببنــك الشــرق فــي مرحلــة تأســيس المصــرف فــي عــام 2008 
ولتاريخــه، فســاهمت فــي عمليــة إطــالق نشــاط المصــرف فــي ســورية وتطــور 
المصرفيــة  العمليــات  إدارة  فــي  الشــعار  الســيدة  مهــارات  وتتركــز  إعمالــه. 
والســيما فــي إدارة عمليــات التجــارة الخارجيــة فضــاًل عــن عمليــات التقــاص 
والتحاويــل والمدفوعــات، إذ شــغلت تباعــًا بيــن العــام 2009 و2016 عــددًا 
مــن المســؤوليات فــي إدارة العمليــات المركزيــة فــي المصــرف، لترفّــع إلــى 
منصــب مديــر أصيــٍل لمديريــة العمليــات المركزيــة ابتــداًء مــن العــام 2016 

ولتاريخــه. 

كما اكتســبت الســيدة الشــعار خبرة في إدارة شــؤون وعمليات الفروع وتطوير 
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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اإلدارة التنفيذية

السيد عبد القادر الصّواف
مواليد سنة 1981

منسق شؤون مديرية المعلوماتية
حائز على إجازة في تكنولوجيا المعلومات من الجامعة االفتراضية

السورية – سورية عام 2005

الخبرة المهنية

تقانــة  مجــال  فــي  ســنة   19 تفــوق  عمليــة  خبــرة  الصــواف  الســيد  اكتســب 
المعلومــات وبرمجيتهــا، منهــا 16 ســنة فــي شــؤون المعلوماتيــة المصرفيــة. 
إدارة  فــي  الشــرق  بنــك  لــدى  عــدة  مســؤوليات  صــواف  الســيد  تولــى  وقــد 
المعلوماتيــة شــملت عملــه فــي وحــدة البرمجــة المعلوماتيــة بيــن عــام 2013 
و2016، ليتولــى بعــد ذلــك تباعــًا مســؤولية اإلشــراف علــى قســم العمليــات 
دارة الشــبكات بيــن العــام 2016 و2017، وثــم رئاســة وحــدة إدارة قواعــد  واإ
البيانــات والمعطيــات المعلوماتيــة منــذ العــام 2017 حتــى نهايــة 2021، 
حيــن رفّــع لمنصــب منســق شــؤون مديريــة المعلوماتيــة مطلــع عــام 2022. . 

اآلنسة سماح الخضري

مواليد سنة 1983
مدير التدقيق الداخلي

حائزة على شهادة جامعية في االقتصاد اختصاص المحاسبة من جامعة 
دمشق –سورية عام 2005

حائزة على شهادة المدقق الداخلي CIA  عام 2008 

الخبرة المهنية

تحــوز اآلنســة الخضــري علــى خبــرة عمليــة تتجــاوز 14 ســنة فــي التدقيــق 
الداخلــي اكتســبتها فــي القطــاع المصرفــي الســوري، مــن خــالل تدرجهــا تباعــًا 
مــن مشــرف فــي إدارة التدقيــق الداخلــي بيــن العــام 2007 و 2008، إلــى 
مديــر فــي إدارة التدقيــق الداخلــي بيــن عامــي 2008 و2010، ومــن ثــم 
توليهــا منصــب مديــر ادارة التدقيــق الداخلــي بيــن عامــي 2010 و2020. 
كمــا لآلنســة الخضــري اطــالع علــى مســؤوليات اإلدارة المصرفيــة حيــث 
عملــت كمســاعد الرئيــس التنفيــذي إلدارة الشــؤون الماليــة بنهايــة عــام 2020 
وبدايــة عــام 2021. انضمــت إلــى فريــق العمــل فــي بنــك الشــرق بتاريــخ 

2021/5/9 بصفــة مديــر التدقيــق الداخلــي.  
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اإلدارة التنفيذية

مواليد سنة 1982
مدير الخزينة 

حائز على إجازة في االقتصاد اختصاص اقتصاد جامعة دمشق عام 2005
حائز على دبلوم الدراسات العليا في العالقات االقتصادية والدولية عام 2005

الخبرة المهنية

يحــوز الســيد نصــراهلل علــى خبــرة عمليــة تفــوق 13 ســنة اكتســبها فــي القطــاع 
المصرفــي الســوري فــي إدارة عمليــات القطــع وشــؤون الخزينــة المصرفيــة،  
منهــا مــا يفــوق 9 ســنوات فــي إدارة شــؤون خزينــة بنــك الشــرق تــدرج فيهــا مــن 
مســؤول رئيســي فــي الخزينــة ليتولــى بعدهــا منصــب رئيــس وحــدة الخزينــة فــي 

العــام 2018، ومــن ثــم مديــرَا للخزينــة. 

السيد مجد سليمان السيد شادي نصراهلل 
مواليد سنة 1986

قائم بمهام مدير التسليف
حائز على إجازة في االقتصاد اختصاص محاسبة عام 2009

الخبرة المهنية

يحــوز الســيد ســليمان علــى خبــرة مهنيــة مصرفيــة تفــوق 12 ســنة فــي مجــال 
خدمــات التجزئــة المصرفيــة والتســليف اكتســبها مــن خــالل عملــه فــي القطــاع 
المصرفــي الســوري، متدرجــًا مــن موظــف خدمــات تجزئــة إلــى مســؤول رئيســي 
فــي مديريــة التســليف. وقــد التحــق عــام 2019 ببنــك الشــرق بصفــة رئيــس 
وحــدة التســليف فــي المنطقــة الســاحلية ليتولــى بعدهــا منصــب قائــم بمهــام 

مديــر التســليف.
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اإلدارة التنفيذية

السيد هوفيك سانوسيان
مواليد سنة 1982

قائم بمهام مدير الموارد البشرية
حائز على إجازة في االقتصاد اختصاص محاسبة جامعة دمشق عام 2004  
حائز على شهادة محاسب قانوني سوري صادرة عن وزارة المالية عام 2021
بصدد الحصول على شهادة ماجستير في إدارة االعمال اختصاص موارد بشرية

الخبرة المهنية

يحــوز الســيد سانوســيان علــى خبــرة مصرفيــة تفــوق 16 ســنة منهــا 15 ســنة 
دارتهــا. وقــد التحــق عــام 2016 ببنــك  فــي مراقبــة عمليــات فــي الفــروع واإ
الشــرق كمديــر فــرع الرئيســي فــي الشــعالن ســمحت لــه التعــرف علــى مختلــف 
المســتويات اإلداريــة فــي المصــرف ومتطلباتهــا. وقــد تــم تعيينــه عــام 2021 

بمنصــب قائــم بمهــام مديــر المــوارد البشــرية. 

السيدعالء الدين شمدين

مواليد سنة 1983
مدير الشؤون القانونية

حائز على إجازة في الحقوق جامعة دمشق عام 2005

الخبرة المهنية
يحــوز الســيد عــالء الديــن شــمدين علــى خبــرة فــي مجــال المحامــاة ألكثــر 
مــن 13 ســنة. التحــق فــي بنــك الشــرق عــام 2016 تــدرج فيهــا مــن موظــف 
إلــى رئيــس وحــدة التقاريــر والتقاضــي ليتســلم بعدهــا مســؤولية إدارة الشــؤون 
القانونيــة فــي المصــرف بصفــة قائــم بمهــام المديــر القانونــي ومــن ثــم مديــرًا 

للشــؤون القانونيــة. 
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مواليد 1984
قائم بمهام رئيس وحدة المشتريات والخدمات اإلدارية

حائز على إجازة في الحقوق جامعة دمشق عام 2008

الخبرة المهنية
يحــوز الســيد نونانــي علــى خبــرة عمليــة تفــوق 15 ســنة فــي مجــال خدمــات 
االتصــاالت، والســيما فــي االشــراف لديهــا علــى شــؤون إدارة العالقــات العامــة 
عــداد الدراســات الالزمــة لوضــع الســوق وبنــاء الخطــط  دارة المشــتريات واإ واإ
بنــك  إلــى  وانضــم  التنفيــذ.  عمليــات  علــى  واالشــراف  ومتابعتهــا  التســويقة 
الشــرق عام 2021 ليتولى منصب قائم بمهام رئيس وحدة إدارة المشــتريات 

والخدمــات اإلداريــة.

السيد فارس سمانالسيد محمد علي نوناني
مواليد 1993

رئيس وحدة التنظيم والتخطيط اإلستراتيجي
حائز على إجازة في إدارة االعمال جامعة البلمند عام 2014

الخبرة المهنية

التحــق الســيد ســمان ببنــك الشــرق عــام 2014 تــدرج مــن أميــن صنــدوق فــي 
الفــرع إلــى موظــف مبتــدئ فــي مديريــة التخطيــط إلــى موظــف رئيســي فيهــا 
ليتسلم بعدها مسؤولية إدارة مهام هذه الوحدة بصفة رئيس وحدة عام 2021.

اإلدارة التنفيذية
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السيد عالء قتالن
مواليد 1993

نائب رئيس وحدة األمن المادي والمعلوماتي
حائز على إجازة في إدارة نظم وتقانات المعلومات من المعهد العالي 

إلدارة األعمال عام 2016

الخبرة المهنية

يحــوز الســيد قتــالن علــى خبــرة عمليــة تفــوق 6 ســنوات فــي تدقيــق أمــن 
أنظمــة المعلومــات، منهــا ســنتين فــي شــركة اتصــاالت، وســنة ونصــف فــي 
أحــد البنــوك الســورية قبــل أن يلتحــق الســيد قتــالن ببنــك الشــرق عــام 2019 
كموظف في وحدة األمن المادي والمعلوماتي، تدرج بعدها ليتســلم مســؤولية 

إدارة هــذه الوحــدة بمنصــب نائــب رئيــس عــام 2021.

السيد فداء نصرة

مواليد 1983
نائب مدير مراقبة االلتزام

حائز على إجازة في إدارة االعمال جامعة دمشق عام 2009

الخبرة المهنية
يحــوز الســيد نصــرة علــى خبــرة مصرفيــة تفــوق 11 ســنة منهــا خبــرة فــي مراقبــة 
دارة المخاطــر تفــوق 8 ســنوات. التحــق الســيد نصــرة ببنــك  عمليــات الفــروع واإ
تــدرج  المخاطــر،  فــي مديريــة إدارة  الشــرق عــام 2018 كموظــف رئيســي 
بعدهــا ليتســلم مســؤولية ومهــام مديريــة مراقبــة اإللتــزام بمنصــب نائــب مديــر 

مراقبــة االلتــزام عــام 2021.

اإلدارة التنفيذية
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تعمل إدارة المصرف من خالل لجان إدارية تنفيذية تساهم في اتخاذ القرارات التنفيذية وتحقيق أداًء منافسًا ضمن الضوابط الرقابية وسقوف 
المخاطر التي يمكن للمصرف تحملها. ولكل لجنة من هذه اللجان ميثاق يحدد عضويتها لجهة العدد والوظيفة كما يحدد مهامها وأهدافها 

ودورية اجتماعاتها. 

اللجنة التنفيذية
المالي  وتطور وضعه  التجاري  نشاطه  نمو  وبمتابعة  السنوية  عمله  المصرف وخطط  استراتيجيات  مقترحات  بوضع  التنفيذية  اللجنة  تعنى 

باإلضافة إلى إدارة شؤونه التنظيمية مقارنًة بالموازنة السنوية واألهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة. 

تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء السيما المدراء التنفيذيين الرئيسيين برئاسة المدير العام وتجتمع ربعيًا  وكلما دعت الحاجة. وقد ركزت 
اللجنة جهودها خالل العام 2021 على ما يلي:  

دراسة جدوى إبقاء فرع المالكي المستأجر السابق واالنتقال إلى فرع المالكي الجديد المملوك من قبل المصرف.• 

مراجعة صالحيات التوقيع لدى الموظفين المسؤولين لدى المصرف.• 

تفعيل منتجات قروض الموظفين وفق قرار مجلس النقد رقم )142/م.ن( للعام 2020.• 

مراجعة موازنة المصرف واستراتيجيته خاصة لجهة تكوين نسب التغطية المرتقبة للخسائر االئتمانية المتوقعة لتعرضات المصرف لتجنب • 
أي مخاطر ائتمانية وسوق مرتقبة.  

جراء اختبارات االختراق اإللكتروني •  متابعة مستجدات مشروع الخدمات المصرفية االلكترونية E-Banking  واستكمال مراحل التجريب واإ
ومتابعة الحصول على موافقة الهيئة الناظمة للخدمات االلكترونية إلطالق المنتج/التطبيق الذي تم إعداده من قبل شركة وطنية محلية 

بالتعاون مع بنك الشرق.

متابعة الصعوبات التي تواجه المصرف بالربط مع شركة الدفع االلكتروني بترامونيتيكس.• 

مراجعة منظومة سقوف المخاطر التي يمكن للمصرف تحملها Risk Appetite Statement  واقتراحها على اللجان المنبثقة عن مجلس • 
قرارها من مجلس اإلدارة بما يتوائم مع حجم نشاط المصرف وقابليته لتحمل المخاطر من جهة، ومن جهة أخرى  اإلدارة للتوصية بها واإ

الحدود الرقابية الداخلية الموضوعة.

متابعة تطور أداء المصرف المالي والتنافسي لما يتعلق بالتعليمات الرقابية لمنح التسليف االئتماني بما يتوافق مع تعليمات مصرف سورية • 
المركزي. 

لجنة الموجودات والمطاليب
دارة المخاطر المتعلقة بها الناتجة عن تغّير أسعار الفائدة وتقلبات أسواق العمالت  تعنى اللجنة بمراقبة تطور موجودات ومطاليب المصرف واإ

ومخاطر السيولة.

إدارة  التسليف ومدير  المركزية ومدير  العمليات  المالي ومدير  الخزينة والمدير  العام ومدير  المدير  اللجنة من ستة أعضاء هم  تتألف هذه 
المخاطر. وتجتمع بشكل شهري أو عند الحاجة وفق تطور نشاط المصرف برئاسة المدير العام. وقد تركزت جهود هذه اللجنة خالل العام 

2021 على ما يلي: 

إدارة سيولة المصرف، بحيث تتوفر القدرة على تأمين طلبات السحب واإليداع لدى فروعه من جهة واتخاذ القرارات بتوظيف فوائض السيولة • 
المتوفرة من جهة أخرى.

متابعة وتعديل مصفوفة الفوائد على الودائع بالعمالت )ليرة سورية، يورو والدوالر األمريكي( وفقًا لتوجيهات السلطة الرقابية. ووضع 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.

اللجان اإلدارية
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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 
تعنى هذه اللجنة بدراسة واتخاذ القرارات بشأن مختلف المخاطر االئتمانية التي يتعرض لها المصرف ضمن منظومة الصالحيات المعتمدة لها 
من قبل مجلس اإلدارة. وقد تابعت خالل العام 2021 منح التسهيالت المباشرة والغير مباشرة للعمالء واعتماد سقوف التعرضات االئتمانية التي 
يمكن للمصرف القبول بها تجاه المصارف والمؤسسات المالية والجهات السيادية التي يتعامل معها. كما قامت بمراجعة كفاية وجودة الضوابط 
التعرضات  لكافة  التصنيف االئتماني  الداخلي والموافقة على  التصنيف االئتماني  نماذج  نتائج  بما في ذلك كفاءة  لعملية االئتمان  الداخلية 
االئتمانية ومراجعة المنهجيات واالفتراضات لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وتكوين المخصصات الكافية لقاء هذه الخسائر ورفع تقارير 
بذلك للجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة. كما تابعت هذه اللجنة إجراءات تحصيل الديون المتعثرة بما في ذلك إجراءات المالحقة القانونية 

وعمليات التفاوض مع العمالء المتعثرين. 

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

القرارات. كما يدعى المسؤول عن الدائرة القانونية كلما دعت الحاجة وعند عرض ومتابعة ملفات التحصيل. 

لجنة مراقبة االلتزام اإلدارية
تهدف هذه اللجنة إلى متابعة التزام المصرف باألنظمة والقوانين الناظمة للعمل المصرفي بما فيها متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل 
لى متابعة مخاطر عدم االلتزام بهذه الضوابط على صعيد أنشطة المصرف.  اإلرهاب وبقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(، واإ

تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء دائمين، من بينهم مدير مراقبة االلتزام بصفته عضو مراقب دون أن يكون له حق بالتصويت، ويترأسها 
المدير العام. تجتمع اللجنة بشكل ربعي.

جراءات المصرف باإلضافة إلى أتمتة آلية التحقق من اللوائح  وقد تركزت جهودها خالل العام 2021 على اإلشراف على مراجعة سياسات واإ
السوداء المحلية والدولية. إلى جانب ذلك، تقوم هذه اللجنة بمناقشة نتائج مهام التدقيق التي تقوم بها مديرية االلتزام والمراقبين المصرفيين 

الداخليين إليجاد الحلول المناسبة لمعالجة التوصيات الناتجة عن كل مهمة.

اللجان اإلدارية

لجنة األمن
تقترح لجنة األمن سياسات وضوابط المصرف لجهة حماية أمن المنشأة وصون أمن قواعد وأنظمة المعلومات لديه، وتتابع التزام المصرف 
بهذه الضوابط واتخاذ اإلجراءات العالجية المناسبة في القصور المسجلة بهذا الشأن بما فيها التوصيات الصادرة عن مهام التدقيق المعلوماتي 

الداخلي والخارجي. وتشرف اللجنة على كفاية خطط استمرارية العمل عند الطوارئ. 

تتألف اللجنة من 10 أعضاء يرأسها المدير العام. وتجتمع بشكل ربعي ووفق الحاجة. 

وقد تركز اهتمام هذه اللجنة في العام 2021 على إجراء فحوص أمنية شاملة للنظم التي يقوم المصرف بشرائها قبل وضعها بالخدمة، أبرزها 
نظام الولوج عن البعد ونظام مانع تسرب البيانات. إلى جانب ذلك قامت اللجنة بمراجعة السياسيات واإلجراءات الخاصة باألمن المعلوماتي 
والمادي إضافًة إلى تحديث خطط استمرارية العمل لتتناسب مع العوائق الحالية التي تواجه المصرف من وباء كورونا وصعوبات في توفر 

المحروقات. 
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لجنة إدارة شؤون الموارد البشرية 
تتألف لجنة الموارد البشرية من 5 أعضاء برئاسة المدير العام. تجتمع هذه اللجنة بشكل ربعي ووفق ما تدعو إليه الحاجة. 

تقترح لجنة إدرارة الموارد البشرية على لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومجلس االدارة السياسات والخطط الناظمة للموارد 
البشرية )توظيف، تقييم أداء، تدريب، تخصيص أجور وتعويضات، الخ(. وقد تابعت خالل 2021 حسن تطبيق هذه السياسات مشددة على ما يلي: 

التوظيف وفق األولويات وتوفير •  لتامين  الملحة والسعي  التوظيف  التنظيمية لألقسام والفروع لتحديد الشواغر وحاجات  الهياكل  مراجعة 
متطلبات خطط اإلحالل للوظائف الرئيسية.

متابعة تداعيات األزمة االقتصادية وأثرها السلبي على القدرة الشرائية لمداخيل الموظفين واقتراح التعديالت على أجور ومكافآت وتعويضات • 
ومنافع الموظفين في المصرف لتواكب ما هو معمول به بين المصارف والشركات المنافسة وبما يؤمن الحفاظ على الكفاءات في المصرف.

االشراف على عملية تقييم األداء السنوي للعاملين في المصرف.• 

وضع برامج تدريب الموظفين والسعي لتامين مشاركة أكبر عدد ممكن من الموظفين ببرامج التدريب خالل عام 2021.• 

متابعة التزام العاملين في المصرف بأحكام ميثاق األخالق والنظام الداخلي للعاملين المعتمدين من قبل مجلس اإلدارة واقتراح اإلجراءات • 
التاديبية والتصحيحية المناسبة عند االقتضاء.

اتخاذ القرارات وفق الحاجة لتذليل معوقات إدارة شؤون العاملين اليومية.• 

اللجان اإلدارية
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الخزينة  العالقات
التسليفالدولية

مساعد مدير عام*

أمانة السر

الشؤون
القانونية

 شبكة الفروع
 والصيرفة
بالتجزئة

 العمليات
المركزية

اإلعالم
واإلعالن

تبعية إدارية

تبعية مباشرة

ترفع تقارير مباشرة إلى لجنة الترشيحات والتعويضات تبعية مباشرة لمجلس اإلدارة

الهيكل التنظيمي لبنك الشرق

المالية
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المعلوماتية

التقانة المعلوماتية

لجنة الحوكمة

إدارة
المخاطر 

المدير العام 

لجنة التدقيق لجنة الترشيحات
والتعويضات

لجنة التسليف

التنظيم
األمنوالتخطيط

 المشتريات
 والخدمات

اإلدارية

 التدقيق
الداخلي

مراقبة
االلتزام 

مجلس اإلدارة 

الموارد
البشرية 

التحقق

 المراقبين المصرفيين
الداخليين

لجنة إدارة المخاطر

مساعد مدير عام*

البرمجة وتطوير
التطبيقات المعلوماتية

 االمتثال بالتشريعات
والضوابط الداخلية الدولية

قواعد البيانات
والمعطيات المعلوماتية
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حصن منيع يقع على بعد 5 كم شرق مدينة بانياس علي الساحل السوري وهي تابعة لمنطقة بانياس 
في محافظة طرطوس في سورية، بنيت في العام 1062م، فوق قّمة تّلة على ارتفاع 370م فوق سطح 

البحر. تشرف من الغرب على مدينة بانياس والبحر األبيض المتوسط وتحيط بها الجبال والغابات. 

يعود تاريخ بناء القلعة إلى عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد 193-170هـ/789-809م، واستمرت 
قائمة حتى سيطر الصليبيون عليها في العام 510 هـ/1117م وسلمت في العام

582هـ/1186م إلى فرسان المشفى اإلسبتارية، وبقيت تحت سيطرتهم إلى أن حررها السلطان المملوكي 
قالوون في العام 684هـ/1285م، وأمر بإعادة تحصين القلعة ووضع حامية عسكرية من المماليك 

البحرية فيها لحمايتها.

وفي  منيعًا  دفاعيًا  برجًا   14 على  الخارجي  السور  ويحتوي  وخارجي،  داخلي  سورين  بالقلعة  يحيط 
داخل القلعة الكثير من المنشآت والمباني مثل قاعة الفرسان والقاعة الملكية وكنيسة تعود للقرن الثاني 
العديد  القلعة على  داخل  القديمة  الكنيسة  عشر ومرافق وخّزانات وممّرات األسوار واألبراج. وتحتوي 
من اللوحات الجداريه التي تم إنجازها في القرن الثاني عشر الميالدي، من أهّمها على اإلطالق لوحة 
جداريه تمثل العشاء األخير، وعلى أحد الجدران أيضًا تظهر لوحة جداريه تعد أكبر لوحات العصور 
الوسطى، وهي عبارة عن شريط بطول 6 أمتار وارتفاع 3 أمتار، تحتوي على مشهدين، األول يمثل 

جهنم والثاني يمثل الجنة، وفي الجهة الشرقية عند الهيكل اكتشفت لوحة تمثل مقتل القديس يوحنا.
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 تطور اإلقتصاد السوري في العام 2021. 2

األداء االقتصادي

بقي االقتصاد السوري خالل عام 2021 متأثرًا، باإلضافة لألزمة المعروفة منذ عام 2011، بتبعات الصدمات الثالثة التي أصابته عام 2020 
والعام الذي سبقه، وهي: جمود االقتصاد العالمي نتيجة جائحة كورونا وحالة اإلغالق القسري لألسواق ومختلف قطاعات النشاط االقتصادي، 
األزمة المصرفية اللبنانية وخسارة قنوات مصرفية كان يتم االعتماد عليها لتنفيذ الحواالت الخارجية لتمويل االستيراد إضافًة لتجميد أرصدة العديد 
من الفعاليات االقتصادية السورية في لبنان، الحصار االقتصادي على سورية وتطبيق قانون قيصر والعقوبات الدولية. هذه العوامل مجتمعًة 
رسخت حالة الركود التضخمي Stagflation التي يشهدها االقتصاد السوري عام 2021. ولمواجهة ذلك قامت السلطات االقتصادية باتباع 
سياسة انكماشية الحتواء، في مرحلة أولى، األثار السلبية لحالة الركود التضخمي، ولالنتقال في مرحلة ثانية إلى حالة انتعاش اقتصادي. 
وعليه، سجل معدل نمو الناتج المحلي في عام 2021 تراجعًا بنسبة %3.9 عن العام الماضي الذي كان قد سجل أيضًا تراجعًا عن العام 

الذي سبقه بنسبة %7.6 بعد أن كان حقق ارتفاعًا بنسبة %1.4 و%2.8 في عامي 2018 و2019 على التوالي.

معدل نمو الناتج الحقيقي )2011 - 2020(

UNESCWA - 2020 المصدر: بيانات لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

وتوقع عام 2021

تطبيقًا للسياسة االقتصادية االنكماشية وتخفيفًا لفاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا اعتمدت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية برنامج 
إحالل بدائل المستوردات، كوسيلة لحماية االقتصاد وخلق نقاط قوة يتم االعتماد عليها الحقًا.

 يهدف هذا البرنامج إلى تقليص االعتماد على االستيراد إلى أقصى حد ممكن، كون االعتماد الكبير على االستيراد هو أحد أهم نقاط ضعف 
يجاد فرص للقطاع  االقتصاد السوري، وبالتالي تخفيف الطلب على القطع األجنبي، وتحقيق االكتفاء الذاتي من بعض المواد بإنتاجها محليًا، واإ
الخاص لالستثمار في بعض المواد أو القطاعات، باإلضافة إلى التحول مستقباًل باتجاه تصدير بعض أنواع البدائل المنتجة محليًا والتي تتمتع 

بالميزة النسبية والجودة المطلوبة وأيضًا خلق فرص عمل وتشغيل.
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اختيار  ثم  المستوردات، ومن  قائمة  في  النسبي  إلى وزنها  استنادًا  استهدافها  التي سيتم  السلع  باختيار  تبدأ  البرنامج  لمتابعة  المتبعة  اآللية 
القطاعات المستهدفة باإلحالل التي تمتلك مقومات النمو والتطور، باإلضافة إلى دراسة واقع ومشكالت كل مادة وقطاع، والعمل على وضع 
السياسات واإلجراءات الحمائية الالزمة والبرامج التحفيزية الضرورية، وكذلك العمل على تحديد أدوار الجهات المعنية ورفع المقترحات إلقرارها 

أصواًل وأخيرًا المتابعة لتنفيذ ما يتم إقراراه.

بنفس السياق تم إصدار قانون االستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي ويتيح إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا 
الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من األعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس واإلنتاج. وقد وصل خالل العام 2021 
عدد المشاريع التي تم منحها إجازة استثمار مؤقتة وفق هذا القانون إلى 7 مشاريع في مجاالت متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار 
ليرة سورية، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح اإلجازات 23 طلبًا من مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية بحدود 840 مليار ليرة سورية، 
من المتوقع أن تؤمن 2347 فرصة عمل. من المتوقع أن تبدأ نتائج تطبيق برنامج إحالل البدائل وقانون االستثمار اإليجابية سريعًا خالل 

األعوام القادمة. 

المستوى العام لألسعار
على رغم الجهود المبذولة للسيطرة على حركة ارتفاع األسعار، استمر ارتفاع األسعار خالل عام 2021 متأثرًا بالعوامل االقتصادية السابق 

ذكرها إضافة ألثر ارتفاع األسعار عالميًا والذي أصاب اقتصاديات دول العالم الذي لم يتعافى بعد من آثار جائحة كورونا.

ونظرًا لعدم صدور بيانات رسمية تبّين معدل التضخم المسجل فعليًا عام 2021 لحين إعداد هذا التقرير، نشير إلى بعض التقديرات غير 
الرسمية بهذا الخصوص، حيث أشارت تقديرات المكتب االستشاري السوري للتنمية واالستثمار SCB إلى ارتفاع  متوسط تكاليف المعيشة 

للعائالت المتوسطة الدخل  )COLI( نهاية عام 2021 بحوالي %235.5 مقارنة بنهاية عام 2020. 

المصدر: المكتب االستشاري السوري للتنمية واالستثمار

تطور االقتصاد السوري في العام 2021
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تطور االقتصاد السوري في العام 2021

حركة التجارة
عملت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية خالل العام 2021 على حماية المنتج المحلي من خالل ترشيد المستوردات إضافة إلى دعم الصادرات 
المحلي  اإلنتاج  وتنمية  الخارجية وهيئة دعم  التجارة  مثل  تنفذها مؤسساتها  برامج  الصغر عبر  والمتوسطة ومتناهية  الصغيرة  والمشروعات 

والصادرات وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية.

وأصدرت الوزارة في 16 آب 2021 قرارًا بإيقاف استيراد 20 مادة واردة في الدليل التطبيقي اإللكتروني المعتمد لمنح الموافقات إلجازات 
االستيراد لمدة ستة أشهر وذلك بهدف تعزيز بنية اإلنتاج المحلي في سياق البرنامج المتكامل الذي تعمل عليه الحكومة لتشجيع إحالل بدائل 

محلية للسلع المستوردة.

اإلجراءات السابقة، أضافة الستمرار السلطات النقدية بإتباع سياساتها المتحفظة بتمويل المستوردات بغية االحتفاظ بالقطع األجنبي لتمويل 
السلع األساسية وحوامل طاقة )تبلغ نسبة حوامل الطاقة %45 من إجمالي المستوردات بينما تبلغ نسبة القمح %10 منها(، ساهمت في ثبات 
حجم حركة التجارة الخارجية في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي مع تحسن طفيف بقيمة الصادرات. حيث، حسب تصريح السيدة معاونة 
وزير االقتصاد السوري لشؤون التنمية االقتصادية والعالقات الدولية “إن حجم الصادرات لعام 2021 بلغ 664 مليون يورو بزيادة عن العام 
السابق بنسبة %7 حيث بلغت الصادرات في عام 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربة مع 2020 وبلغت 
تقريًبا أربعة مليارات يورو. عليه يكون حجم العجز التجاري المتراكم حتى نهاية عام 2021 حوالي 3.34 مليار يورو وهو أقل من عجز العام 
السابق الذي بلغ 3.38 مليار يورو، مع التوضيح أن العجز قد بلغ في عام 2019 حوالي 5 مليارات يورو، ما يعني أن السياسات المتبعة 

نجحت بتقليص قيمة العجز التجاري على المدى القصير.

بخصوص الدول التي تم التصدير لها، وحسب تقرير صادر عن وزارة االقتصاد نشرته وكالة األنباء سانا بتاريخ 16/9/2021، تصدرت العراق 
المرتبة األولى لتأتي بعدها السعودية ولبنان واإلمارات العربية المتحدة واألردن ومصر. ووفق التقرير فإن أهم المواد المصدرة إلى هذه الدول 
هي ألبسة وتوابعها، فواكه وخضار مشكلة، مصنوعات غذائية، أحذية، منظفات، قوارير زجاجية، زيت زيتون، مصنوعات مطاطية، مشروبات 

غازية، زهورات، ألبان وأجبان ومشتقاتها، أحجار بناء، فستق حلبي.

السياسة المالية والمالية العامة

لم تخرج الموازنة العامة لعام 2022 عن االتجاه العام لموازنات الصادرة من عام 2011 حيث ال يزال تمويل الموازنة يتم بالعجز وهذا العجز 
يزداد بشكل مضطرد مع إرتفاع معدالت التضخم، مع مالحظة استمرار انخفاض نسبة تمويل النفقات االستثمارية من إجمالي النفقات العامة، 

ما يتناسب مع السياسة االنكماشية المتبعة.

وبحسب البيان الوزاري فقد ركز مشروع الموازنة العامة لعام 2022 على العديد من البنود منها:
- االستمرار باتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن.

يصاله إلى مستحقيه بما يضمن أفضل الشروط الممكنة للعدالة االجتماعية. - عقلنة الدعم واإ
- االستمرار في دعم اإلنتاج المحلي وتنميته وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج   

  المحلي اإلجمالي.
- االستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة لتخفيف أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل. 

دارة سوق القطع األجنبي وتشديد الرقابة عليها وتعزيز برنامج الدفع اإللكتروني.  - االستمرار بتنظيم واإ
- تنمية الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية.

- االستمرار بتنمية القطاع الصناعي من خالل برامج التصنيع الزراعي ودعم القطاع الخاص الصناعي.
- تطوير أساليب دعم القطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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تشير بيانات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 إلى أن إجمالي االعتمادات )النفقات العامة( قدرت بمبلغ 13.325 مليار ليرة سورية موزعة 
بين نفقات جارية 11.325 مليار ليرة سورية بنسبة %85 من النفقات العامة مقابل %82.35 للعام السابق، ونفقات استثمارية بمقدار 2,000 
مليار ليرة سورية وبنسبة %15 مقابل %17.65 لعام 2021، فيما بلغت إجمالي اإليرادات العامة المتوقعة 9.207 مليار ليرة سورية موزعة 
بين 4.397 مليار ل. س إيرادات جارية و4.810 مليار ليرة سورية إيرادات استثمارية؛ وبذلك ُقدر إجمالي العجز لموازنة العام 2022 بمبلغ 
4.118 مليار ل,س مقابل 2.484 مليار ليرة سورية للعام الماضي، مرتقب تغطيته )حسب البيان الوزاري( على الشكل التالي: 600 مليون 

ل.س أوراق حكومية، 3,517.5 مليار ل.س من االحتياطي، 0.5 مليار ل.س موارد خارجية.

يبين الجدول التالي الموازنات العامة التقديرية لألعوام 2011 – 2022:

المصدر: تقرير الموازنة التقديرية لعام 2022 وزارة المالية.

أهم أسباب زيادة العجز في موازنة عام 2022 :
- زيادة كتلة اإلنفاق العام.

- التغير في تقدير سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية في الموازنة العامة.
- عجز المواد التموينية نتيجة البيع بالسعر اإلداري.

- زيادة الرواتب واألجور بالمرسوم /19-20/ مع الترفيعات الدورية.
- اإليرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة.

مصادر تمويل العجز:
- الفوائض االقتصادية للجهات ذات الطابع االقتصادي، اإليرادات الضريبية.
- األوراق المالية الحكومية، السندات المسحوبة من مصرف سورية المركزي.

المخاطر المالية لمشروع الموازنة لعام 2022 :
زيادة المديونية من المصرف المركزي والتي تحرص وزارة المالية على الحد منها.    -

التغيير في سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل ل.س.  -
التغيرات المحتملة في عجوزات شركة محروقات.   -

عدم استقرار أسعار النفط العالمية.   -
عدم طرح مشاريع ذات جدوى اقتصادية وموردة للخزينة لتمويلها باألوراق المالية الحكومية.   -

عدم كفاية ما يؤول للخزينة المركزية من تحصيالت ضريبية.  -
عدم تعديل األنظمة المالية للوحدات الحسابية المستقلة واالستمرار باالعتماد على اإلعانات المقدمة من خزينة الدولة.  -

 * البيان الوزاري

تطور االقتصاد السوري في العام 2021

 الموازنة العامة التقديرية للدولة لألعوام )2011 – 2022(

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 بمليارات الليرات 
السورية

9,207 6,016 2,545 2,937 2,378 1,918 1,339 980 866 634 779 649 اإليرادات العامة

4,397 3,507 1,431 1,881 1,540 1,100 739 351 318 189 278 407 اإليرادات الجارية

4,810 2,509 1,114 1,055 838 818 600 629 548 445 501 241 اإليرادات االستثمارية

13,325 8,500 4,000 3,882 3,187 2,660 1,980 1,554 1,390 1,383 1,327 835 النفقات العامة

11,325 7,000 2,700 2,782 2,362 1,982 1,470 1,144 1,010 1,108 952 455 النفقات الجارية

2,000 1,500 1,300 1,100 825 678 510 410 380 275 375 380 النفقات اإلستثمارية

)4,118( )2,484( )1,455( )945( )809( )742( )641( )574( )524( )749( )548( )186( إجمالي العجز العام

*

*
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أداء القطاع المصرفي

شهد عام 2021 من الناحية االقتصادية استمرارًا لحالة العام السابق، فما زالت الحالة االقتصادية بطور االنكماش يرافقه تدني في سعر صرف 
الليرة السورية وزيادة بمعدالت التضخم وفق ما تم بيانه أعاله )فقرة تطور االقتصاد السوري لعام 2021(، انعكس ذلك على أداء القطاع 
المصرفي السوري وعلى قدرته على تحقيق األرباح التشغيلية. حيث تأثر تطور النشاط التجاري للمصارف باإلجراءات المفروضة من قبل 

الجهات الرقابية، تماشيًا مع السياسات االقتصادية الموضوعة من قبل الحكومة والتي نلخصها تكرارًا بما يلي: 
سعي السلطات النقدية بإجراءاتها إلى ضبط سعر الصرف، • 
سعي السلطات المالية إلى تحقيق تحصيل ضريبي حقيقي، • 
سعي وزارة االقتصاد لتحقيق ميزان تجاري رابح • 
سعي وزارة التجارة الداخلية وهدفها حماية المستهلك وتأمين متطلباته السلعيه،• 

فانعكست سلبًا على قدرة القطاع المصرفي تطوير حجم نشاطه. إذ بقيت قدرة المصارف على منح التسهيالت االئتمانية مقيدة بضوابط التسليف 
المتشددة التي كانت مرعية اإلجراء خالل معظم العام 2021، قبل أن يعاد النظر بها ومنح مرونة نسبية بهذا الشأن بدًء من الربع األخير 
من العام. كما بقي نشاط عمليات تمويل االستيراد مقيدًا بضوابط شراء القطع المتشددة التي حدت من البضائع المسموح تمويلها وشراء القطع 
لها. أضف إلى ذلك، لم يسلم القطاع المصرفي من صدور قرارات بتكاليف ضريبية إضافية بمبالغ مرتفعة نسبيًا على أنشطة المصارف في 

األعوام السابقة.

موجودات القطاع المصرفي

أظهرت النتائج األولية لمصارف القطاع الخاص نموًا في حجم الموجودات المجمعة للمصارف الخاصة بنهاية العام 2021 والمحتسب بالليرات 
السورية فبلغ حوالي 10.2 تريليون ل.س مقابل حوالي 5.4 تريليون ل.س بنهاية العام 2020، أي بزيادة سنوية بنسبة %88. ومن الجدير 
بالذكر أن هذه الزيادة ناتجة بشكل خاص عن تدني سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت األجنبية وبالتالي إلى ارتفاع القيمة المحتسبة 
بالليرات السورية لحجم موجودات وأصول المصارف بالعمالت األجنبية باإلضافة إلى ارتفاع قيمة مراكز القطع البنيوي المحتسبة بالليرات 
السورية. حيث أنه وفي حال تم احتساب تطور حجم الموجودات المجمعة للمصارف الخاصة بالدوالر األميركي، يسجل تراجعًا بنسبة 5.8% 
بقيمتها لتبلغ حوالي 4.06 مليار د.أ. بنهاية العام 2021 مقابل حوالي 4.3 مليار د.ا. بنهاية العام 2020. علمًا أن سعر الصرف تراجع 
بنسبة %100 في العام 2021. ويتصدر مصرفان إسالميان قائمة المصارف الخاصة من حيث حجم الموجودات يليه مصرف تقليدي بالمرتبة 
الثالثة. أما بنك الشرق، فسجل زيادة في حجم موجوداته بنسبة ٪61 سنويًا فبلغت حوالي 223 مليار ل.س نهاية العام 2021 مسجاًل المرتبة 

14 بين المصارف الخاصة من حيث حجم الموجودات.

وبشكل عام، سجلت معظم المصارف الخاصة خالل العام 2021 ارتفاعًا في إجمالي حجم ودائع عمالئها المحتسب بالليرات السورية مقارنًة 
بالعام 2020 نتيجة تأثر الجزء بالعمالت األجنبية منها بتدني سعر صرف الليرة السورية. 

أما لجهة التسليف، حققت غالبية المصارف الخاصة زيادة في حجم صافي التسهيالت االئتمانية الممنوحة. تراوحت هذه الزيادات بين زيادات 
استثنائية بنسبة ما يفوق عن %75 عن حجم هذه التسهيالت العام السابق تم تسجيلها لدى خمسة مصارف، وزيادات بمستويات أدنى في 
حجم تسهيالت سائر المصارف الخاصة األخرى. وبشكل عام شهد القطاع المصرفي في العام 2021 زيادة بنسبة %67 في حجم صافي 

التسهيالت الممنوحة مقابل زيادة بنسبة %32 في العام 2020. 

هذا وقد احتل بنك الشرق المركز االحادي عشر من حيث حجم ودائع الزبائن بين المصارف الخاصة بإجمالي ودائع بقيمة 149.8 مليار 
ل.س. والمركز الحادي عشر من حيث حجم التسليف بإجمالي تسهيالت ائتمانية بقيمة حوالي 24.5 مليار ل.س..

تطور االقتصاد السوري في العام 2021
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 إجمالي موجودات القطاع المصرفي الخاص مقومة بماليين الدوالرات األمريكية

حقوق المساهمين

شهد القطاع المصرفي الخاص ككل في العام 2021 زيادة في حقوق المساهمين المحتسبة بالليرات السورية بنسبة %109 نشأت بشكل أساسي 
عن تسجيل كافة المصارف أرباحًا بنوعيها غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي تأثرًا بتدني سعر صرف الليرة السورية مقابل 
العمالت األجنبية، وأرباحًا محققة بنسبة أقل نتيجة أوضاع األنشطة التشغيلية في المصارف، إضافًة إلى إقدام بعض من هذه المصارف على 
زيادة رأسمالها.  وكانت نسبة ارتفاع حقوق المساهمين لدى المصارف اإلسالمية والتقليدية متقاربة حيث بلغت في المصارف اإلسالمية بنهاية 

العام 2021 نسبة %109، وفي المصارف التقليدية زيادة بنسبة %110 مقارنًة بنهاية العام 2020. 

أما في ما يعود للعائد على متوسط حقوق الملكية، فقد سجل نهاية عام 2021، بشكل عام، بين كافة المصارف التقليدية واإلسالمية، انخفاضًا 
في هذا العائد مقارنًة بنهاية عام 2020 )دون استبعاد أثر األرباح غير المحققة(. وقد تراوح العائد على متوسط حقوق الملكية لدى المصارف 
التقليدية الخاصة بين %58.73 كحد أدنى و%94.45 كحد أقصى وبمعدل وسطي بلغ %63.85، في حين تراوح هذا العائد لدى المصارف 
اإلسالمية بين  %55.52 كحد أدنى و %68.86 كحد أعلى. وقد نتج هذا التفاوت عن اختالف صافي األرباح من جهة ومن جهة أخرى مدى 
استغالل األموال الخاصة )نسبة الرافعة( للبنك. أما بنك الشرق فسجل عائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة %65.49 نهاية العام 2021. 

ربحية القطاع المصرفي

سجلت كافة المصارف الخاصة نهاية عام 2021 ارتفاعًا في حجم أرباحها الصافية مقارنًة بالعام السابق، نشأ بشكل أساسي عن تسجيل أرباح 
غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم مراكز القطع البنيوي العائده لها. 

بعد استبعاد األرباح غير المحققة، سجل القطاع المصرفي الخاص تفاوتًا في صافي األرباح المحققة بين المصارف الخاصة. وقد حققت 
كافة المصارف اإلسالمية ارتفاعًا ملحوظًا في أرباحها نهاية العام 2021 حيث زادت األرباح المجمعة لهذه المصارف بنسبة %180 مقارنًة 
بنهاية العام 2020. أما المصارف الخاصة التقليدية فقد توزعت على ثالثة فئات، فمنها من سجل ارتفاعًا ملحوظًا في حجم األرباح المحققة 
الصافية، ومنها من سجل ارتفاعًا نسبيًا )غالبية هذه المصارف( في حين سجلت خمسة مصارف منها خسارات محققة ملحوظة تراوحت بين 
حوالي 460 مليون ل.س. و6.2 مليار ل.س.. وفي حين شهد القطاع المصرفي تحسنًا في نسبة العائد على الموجودات نهاية عام 2021، 
غير أن نسبة هذا العائد ما تزال ضعيفة نسبيًا وتعكس ضعف إنتاجية القطاع بشكل عام، إذ تراوح العائد بين معدل سلبي بنسبة - 3.79% 
كحد أدنى ومعدل إيجابي بنسبة %5.15 كحد أعلى. أما بنك الشرق فسجل عائد على متوسط الموجودات بنسبة %1 نهاية العام 2021. 

يوضح البيان أدناه حركة إجمالي موجودات القطاع المصرفي الخاص مقومة بماليين الدوالرات األمريكية لألعوام 2012 – 2021:
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وبالرغم من الصعوبات، فقد شهد القطاع المصرفي زيادًة ملحوظًة بنسبة %149 في دخله التشغيلي إذ حققت جميع المصارف زيادًة في 
إيراداتها التشغيلية خالل العام 2021. غير أن ربحية القطاع المصرفي السوري تأثرت بشكل مباشر بنهاية العام 2021 بسبب: 

تخفيض الجهات الوصائية للتصنيف االئتماني الخاص بتعرضات المخاطر مع البنوك اللبنانية من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة • 
)مرحلة الديون الغير منتجة( حسب متطلبات المعيار المحاسبي رقم 9 بدًء من عام 2021 ما نتج عنه حاجة لتشكيل مخصصات إضافية 

لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة عن هذه المخاطر.
ارتفاع ملحوظ في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة %80.5 مقارنًة بالعام السابق )خاصة مصاريف أجور الموظفين ومصاريف إنتاج • 

الطاقة(، حيث بلغ معدل الكلفة التشغيلية إلى اإليرادات وسطيًا في القطاع المصرفي الخاص ككل نسبة %57، فتراوح بين %66 وسطيًا 
لدى المصارف التقليدية و%42 وسطيًا لدى المصارف اإلسالمية. وسجل بنك الشرق كلفة تشغيلية بنسبة 71%. 

يظهر الجدول أدناه تطور إيرادات وأرباح القطاع المصرفي الخاص المحققة دون احتساب أثر إعادة تقييم القطع البنيوي بين العام 2021 
والعام 2020:

التداول على أسهم المصارف في سوق دمشق المالي

توزعت المصارف إلى ثالثة مجموعات من حيث حجم التداول على أسهمها خالل عام 2021: 
المجموعة األولى: شملت مصرفان، شهد كل منهما حجم تداول مرتفع جدًا على أسهمه )17.2%  و55.3% من أسهم المصرف( نتج . 1

المجموعة  التداول على أسهم هذه  إلى بيع حصصهم. وقد شكل حجم  المستثمرين في هذين المصرفين  اقدام كبار  بشكل أساسي عن 
64.5% من إجمالي أسهم المصارف التي تم التداول بها في سوق دمشق المالي خالل العام 2021. 

المجموعة الثانية: شملت ثمانية مصارف، شهد كل منها حركة تداول نشطة نسبيًا على أسهمه، إذ تراوح عدد األسهم المتداولة بين حوالي . 2
834 ألف سهٍم و6.8 مليون سهم للمصرف الواحد، وبنسٍبة تراوحت بين 1.7% من إجمالي أسهم المصرف كحد أدنى و4.6% من 

إجمالي أسهم المصرف كحد أقصى. 
المجموعة الثالثة: وهي مؤلفة من 4 مصارف، شهد كل منها حركة تداول ضعيفة على أسهمه، إذ تراوح عدد األسهم المتداولة بين حوالي . 3

171 الف سهم و479 الف سهم، وبنسٍبة تراوحت بين 0.3% من إجمالي أسهم المصرف كحد أدنى و0.9% من إجمالي أسهم المصرف 
كحد أقصى. 

هذا وقد سجلت كافة المصارف ارتفاعًا في القيمة السوقية السهمها تراوح بين 14% كحد أدنى 157% كحد أقصى بمعدل ربح وسطي بنسبة 
64%. سجل بنك الشرق تحسن  في سعر سهمه بنهاية العام 2021 بنسبة 69% مقارنًة بنهاية العام 2020.

القطاع المصرفي ككل المصارف اإلسالمية المصارف الخاصة التقليدية

% 2021 2020 % 2021 2020 % 2021 2020 )القيم بالماليين ل.س(

148.73% 451,545 181,538 124.04% 172,708 77,088 166.96% 278,837 104,450  إجمالي الدخل التشغيلي* 

80.49% 258,486 143,216 75.40% 73,179 41,722 82.58% 185,307 101,494 إجمالي المصاريف التشغيلية

331.83% 100,579 23,292 179.83% 67,661 24,179 3808.45% 32,918 )888( صافي الدخل/الخسائر*
* دون القروقات الناتجة عن إعادة تقييم القطع البنيوي

تطور االقتصاد السوري في العام 2021
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تحيط بالمدرج أو المسرح الذي تحول إلى قلعة بدًء من العصر األموي عندما سدت جميع أبواب 
المسرح الخارجية المشرعة، وتركت له منافذ صغيرة، وأصبح المسرح بمنزلة حصن، كان معروفًا أيام 

العباسيين باسم ملعب الروم.

الجهة  في  الخارجي  المسرح  لجدار  أبراج مالصقة  ثالثة  بنيت  القرن 11م،  الفاطمي  العصر  وفي 
بن  العادل  الملك  بنى  الصليبية  الحروب  زمن  وفي  الغربية.  والشمالية  الغربية  والجهتين  الشرقية 
حول  محيطية  أبراج  تسعة  17هـ/13م  القرن  أوالده  من  واثنان  األيوبي  الدين  شقيق صالح  أيوب 
المسرح، ومستودعات ضخمة وخزان مياه فوق المدّرج، ليصبح المكان قلعة تامة، أحيطت بخندق 
واسع، وحصر الدخول إليها في مدخل واحد، ويعبر الخندق فوق خمس أقواس معقودة كان يتقدمها 
جسر خشبي متحرك يرفع بالسالسل عند الخطر ليسد مدخل القلعة. وهكذا احتضنت القلعة العربية 

اإلسالمية المسرح وصانته في نظام عمراني متكامل.
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صدر خالل عام 2021 العديد من القرارات التي كان لها تأثير على القطاع المصرفي والعديد منها له انعكاسه المباشر على الوضع 
االقتصادي والتجاري. فيما يلي موجز بأهم القرارات والقوانين والتعاميم الصادرة خالل العام 2021 والتي عالجت تسعة مواضيع:

إدارة القطع الناتج عن تعهدات التصدير . 1
خالل عام 2021 أصدر مصرف سورية المركزي عدة قرارات لضبط الحواالت الوارده من عمليات التصدير، ذلك لتحقيق عدة أهداف 

تتعلق بتشجيع عمليات التصدير وضبط الحواالت الواردة ما يساعد بالتالي بضبط أسعار الصرف. أهم هذه القرارات:
قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 1071/ل.إ تاريخ 31/8/2021 الناظم لتعهد إعادة قطع التصدير. وقد ألزم جميع • 

المصدرين تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير. كما تلتزم األمانات الجمركية بعدم 
السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهد تصدير منظم أصواًل.

قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 1189/ل.إ تاريخ 22/9/2021 الذي نظم عملية إعادة تعهدات قطع تصدير أغنام • 
العواس والماعز الجبلي.

قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 1414/ل.إ تاريخ 11/11/2021 الذي عدل آلية إعادة تعهدات قطع التصدير الخاصة • 
بمصدري األغنام والماعز.

قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 1415/ل.إ تاريخ 11/11/2021، الذي عدل بعض مواد القرار رقم 1189/ل إ تاريخ • 
22/9/2021 لجهة تعديل قيمة التأمين النقدي عن كل رأس غنم أو ماعز جبلي، كما تعديل آلية تسديد تعهد التصدير.

ضوابط التسهيالت االئتمانية. 2
استمرت خالل عام 2021 مفاعيل ضوابط التسليف الرقابية المتشددة والتي كانت صدرت خالل عام 2020. وقد عمدت السلطات 
الرقابية على تشديد هذه الضوابط بشكل إضافي خالل النصف األول من العام 2021 لتعود وبدًء من الربع األخير من العام 2021 

بإبداء بعض المرونة. فيما يلي ملخص عن أهم ضوابط التسليف الصادرة عام 2021: 
قرار مجلس النقد والتسليف رقم 113/م ن تاريخ 13/4/2021 الذي نص على استيفاء دفعة ال تقل عن %20 من الرصيد القائم • 

للتسهيل كما في تاريخ إعادة الهيكلة.
تعميم مفوضية الحكومة لدى المصارف 16/2645/ص تاريخ 10/5/2021 حول تطبيق عدد من أحكام القرار 142/م.ن المتعلق • 

بقروض العاملين في المصارف الخاصة، الذي سمح فيه بإمكانية استفادة الموظف من قرض جديد دون اشتراط تصفية القرض 
السابق الذي يستفيد منه الموظف حسب القرار السابق للقرار 142/م ن/. كما وضح إمكانية االستفادة من هذا التمويل مرتين، كل 

مرة بسقف 20 مليون ل.س )وليس بمجموع 20 مليون في المرتين(.
تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 16/4969/ص تاريخ 29/8/2021، الذي نص على امكانية منح التسهيالت بالقطع • 

األجنبي دون التقيد بسقوف التعميم 4774 لعام 2020، باإلضافة إلى امكانية منح العميل عدة تسهيالت لذات الغاية شريطة 
اختالف الشخصية القانونية.

تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 16/5436/ص تاريخ 19/9/2021 الذي نص على ضرورة التعاون مع مؤسسة ضمان • 
مخاطر القروض، ذلك حرصَا على تحقيق الهدف من إنشائها وانطالق عملها.

تعميم مصرف سورية المركزي رقم 16/2020/ص تاريخ 01/04/2021 والذي تم فيه تعديل سقف القروض العقارية الوارد ضمن • 
التعميم رقم 4774 تاريخ 08/09/2020 )تعليمات استئناف منح التسهيالت االئتمانية( ليصبح ال يتجاوز مبلغ /100/ مليون ليرة 

سورية بداًل من مبلغ /400/ مليون ليرة سورية.
المتناهية في •  المشروعات  بتعريف  بتاريخ 28/02/2021 والذي قضى  الوزراء  القرار رقم 17/م.و. الصادر عن رئاسة مجلس 

الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يسمح للمصارف تمويلها، حيث تم تحديد الحدود الدنيا والقصوى لمعايير تصنيف المشروعات 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع األخذ بعين االعتبار الغاية التمكينية للمشروعات المتناهية الصغر والغاية االقتصادية 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 موجز عن القوانين والقرارات التي أثرت على نشاط. 3
       المصرف خالل العام 2021
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تفعيل خدمات الدفع اإللكتروني وضوابطها. 3
تابعت الجهات الوصائية خالل عام 2021 عملية تنظيم وضبط منظومة الدفع االلكتروني، بما في ذلك متابعة كافة المصارف لتطوير 

خدمات الدفع االلكتروني لديها، ذلك استمرارًا للتوجه العام لالعتماد على الدفع االلكتروني بكافة التعامالت التجارية.
قرار حاكم مصرف سورية المركزي رقم 15/218/ص تاريخ 29/3/2021 الذي سمح فيه للمصارف فتح حسابات للزبائن بإجراءات • 

مبسطة بسقف 5 مليون ل.س ذلك بهدف تسريع إطالق خدمات الدفع االلكتروني.
قرار مجلس النقد والتسليف رقم 117/م.ن تاريخ 15/4/2021 الذي طلب من المصارف العامة والخاصة والتمويل الصغير ضرورة • 

الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي قبل عملية إطالق أي منتج جديد أو تعديل أو إلغاء منتج سابق.
ألزما •  الذين  المركزي رقم 15/255/ص تاريخ 18/4/2021 والقرار 15/269/ص تاريخ 24/4/2021  قراري مصرف سورية 

المصارف العاملة وشركات الدفع االلكتروني المرخصة على ربط مبدالتهم فيما بينهم خالل مدة شهر وبذل العناية المطلوبة وتشغيل 
الصرافات اآللية العائدة لهم.

قرار مديرية الدفع االلكتروني رقم 15/333/س تاريخ 27/5/2021 والذي أعطى الموافقة على الضوابط الخاصة بقنوات الدفع • 
االلكتروني ومنح المصارف مهلة 6 أشهر لتطبيقها.

قرار حاكم مصرف سورية المركزي رقم 15/817/ص تاريخ 12/6/2021 والذي طلب فيه من البنوك بذل العناية الالزمة لتقديم • 
خدمات مصرفية الكترونية من خالل أجهزة نقاط البيع )POS( خالل مدة أقصاها الشهر الثالث من عام 2022.

قرار حاكم مصرف سورية المركزي رقم 16/7173/ص تاريخ 13/12/2021 والذي حرر خالله سقف السحب اليومي من حسابات • 
التجار الخاصة بحصيلة مبيعات اجهزة نقاط الييع المنفذة الكترونيًا والمحدد بشكل منفصل عن بقية حسابات التجار.

قرار حاكم مصرف سورية المركزي رقم 16/7452/ص تاريخ 28/12/2021 والذي حدد الحد األدنى للمعلومات الواجب تضمينها • 
للموقع الإللكتروني للمؤسسة المالية. 

قرارات تمويل المستوردات . 4
 صدر عام 2021 العديد من القرارات المتعلقة بتمويل المستوردات والتي كان لها أثر مباشر على حجم وحركة عمليات التجارة الخارجية 

في المصرف: 
تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 7/607 تاريخ 17/3/2021، الذي نص على عدم تمويل إجازات استيراد مكونات السيارات • 

سواء عن طريق بيع قطع أو عن طريق حسابات المستورد المفتوحة بالقطع األجنبي.
تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 7/633 تاريخ23/3/2021، الذي نص على عدم السماح بتمويل مادة كسبة بذور القطن • 

العلفية.
تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 7/980 تاريخ9/5/2021، الذي نص على االستمرار بتمويل مستوردات المواد العلفية • 

حتى بداية شهر حزيران لعام 2021.
تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 7/1267 تاريخ2/6/2021 الذي عدل قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف • 

العاملة بالقطر، وحصرها بالمواد التالية: البذور الزراعية، األدوية البشرية، صيصان ألمهات الفروج والبياض ولجدات الفروج، حليب 
األطفال الرضع، المعدات والكواشف المخبرية إضافة إلى العقود الموقعه حصرًا مع كل من وزارة الصحة، المؤسسة االجتماعية 
العسكرية، المستلزمات الطبية والمواد ذات الطبيعة الطبية بشروط محددة. وسمح بتمويل إجازات االستيراد الممنوحة للمستوردين من 
القطاع الخاص فقط للمواد التالية: الزيوت الخامية، السكر، الرز، األعالف، بذور فول الصويا والممنوحة خالل فترة محددة تمتد من 
تاريخ 1/3/2021 لغاية 24/5/2021 فقط على أن يتم استيفاء الليرات السورية بشكل نقدي أو حواالت واردة إلى حساب المستورد 
من إحدى الجهات العامة المقتصرة على المؤسسة السورية للتجارة – المؤسسة العامة للتجارة الخارجية – المؤسسة االجتماعية 

العسكرية – المؤسسة العامة لألعالف المقابلة للقطع األجنبي الذي سيباع للمستورد.
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تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 7/1298 تاريخ6/6/2021 وضح بعض نقاط تعميم مصرف سورية المركزي رقم 7/1284 • 
بخصوص قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة بالقطر.

قرار لجنة لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 723/ل.إ تاريخ 15/6/2021 المتعلق بالتعليمات الخاصة بتمويل المستوردات، الذي • 
حدد من خالله سقف العموالت بحد أقصى %10 من قيمة التمويل.

تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 7/1545 تاريخ28/6/2021 القاضي بتشميل الحواالت الواردة من المؤسسة العامة لالعالف • 
باحكام تعميم مصرف سورية المركزي رقم 7/1298 تاريخ 6/6/2021.

تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 7/1907 تاريخ12/8/2021 والذي مدد المهلة الممنوحة للمصارف لتمويل اجازات االستيراد • 
لمواد الزيوت الخامية، السكر، الرز، األعالف، بذور فول الصويا لغاية 1/12/2021.

قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 1070/ل.إ تاريخ 31/8/2021 الذي سمح بالمادة األولى منه للقطاعين الخاص والمشترك  • 
بتمويل مستورداتهم )من المواد المسموح استيراداها( من أحد المصادر األربعة التالية : 1- حساب المستورد المفتوح بالقطع األجنبي لدى 
أحد المصارف العاملة في سورية، 2- عن طريق المصارف العاملة في سورية والمرخص لها التعامل بالقطع األجنبي، 3- عن طريق 
إحدى شركات الصرافة، 4- حسابات المستورد في الخارج، باقي مواد القرار حددت اإلجراءات الواجب إتبعاها من قبل كافة األطراف 

إلستكمال عملية التمويل. 
قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 1422/ل.إ تاريخ 11/11/2021، والذي عدل القائمة الصادرة بالقرار رقم 1070/ل إ تاريخ • 

31/8/2021 أعاله بإضافة مواد جديدة.
تعميم مديرية العالقات الخارجية رقم 7/3144 تاريخ 1/12/2021 الذي عمم كتاب وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية رقم 10/5886/8385 • 

تاريخ 30/11/2021 المتضمن اهم المواد العلفية المسموح باستيرادها وأرقامها الجمركية.
قرار لجنة لجنة ادارة المصرف المركزي رقم 1561/ل.إ تاريخ 9/12/2021 حدد للمصدر آلية تسديد تعهد التصدير.• 
تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 7/3502 تاريخ 29/12/2021 والذي عدل قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف • 

العاملة بالقطر بالمواد التالية: القمح المتعاقد على شرائه من قبل المؤسسة العامة للحبوب، السكر الخام ومادة الرز للعقود الموقعه مع 
المؤسسة العامة للتجارة، عقود توريد األدوية ومستلزماتها المبرمة مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، عقود توريد األدوية 
البيطرية والمبيدات الزراعية المبرمة مع مؤسسة التجارة الخارجية، حليب األطفال الرضع، المواد األولية التي تدخل في صناعة األدوية .

تاريخ •   7/3502 المركزي رقم  لتعميم مصرف سورية  تاريخ30/12/2021 الحق   7/3515 المركزي رقم  تعميم حاكم مصرف سورية 
29/12/2021 المتضمن تشميل عقود المستوردين المبرمة مع مؤسستي العامة لألعالف والعامة للتجارة الخارجية لتوريد مادة العلف 

لصالحهما.

قرارات تتعلق بضبط العمل المصرفي . 5
بتاريخ 29/8/2021 صدر تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 16/4964/ ص بخصوص استخدام الوكاالت المصرفية الخاصة • 

والذي نص على عدم قبول تنفيذ أي عملية سحب نقدي من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بالوكالة العامة أوالخاصة، واعتماد الوكاالت 
المصرفية الصادرة عن البنك نفسه. تاله تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 16/5192/ص الذي أعطى للمدراء التنفيذيين صالحيات 

قبول الوكاالت لكل طلب على حدة.
الرواتب •  بصرف  العاملة  للمصارف  بالسماح  القاضي   30/9/2021 تاريخ  16/5730/ص  رقم  المركزي  سورية  حاكم مصرف  تعميم 

والمستحقات التأمينية /معاشات-تعويضات/وتعويضات الشهداء دون اشتراط تقديم وكالة مصرفية خاصة.
تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 16/7044/ص تاريخ 6/12/2021 القاضي بتوجيه المصارف اتخاذ كافة االجرارات التي من • 

شأنها تقديم الدعم والتسهيالت في التعامالت المصرفية للشخصيات الطبيعبة واالعتبارية التي تم فرض عقوبات دولية بحقها وألسباب 
مجحفة وغير مبررة السيما فيما يخص التعامالت بالليرات السورية )فتح حساب-سحب نقدي ....( كونها ذات مخاطر منخفضة.
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إدارة الحواالت المصرفية وضوابطها. 6
البنوك لصالح مختلف •  إلى  الواردة  الخارجية  الحواالت  الذي حدد طريقة معالجة  المركزي رقم 79/ل.إ  ادارة مصرف سورية  قرار لجنة 

المنظمات اإلنسانية  بـ %50 بالليرات السورية مباشرة و%50 المتبقية تودع بالحساب بالقطع األجنبي بحيث يتم السحب منه عند الحاجه 
وفقَا لمقتضيات عمل المنظمة.

تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 7/351/ص تاريخ 16/2/2021 بخصوص التزام المصارف بتمويل كامل قيمة المستندات التي • 
تقدم للمصرف وعدم اللجوء إلى اتباع منهجيات كيفية بتمويل المستوردين من خالل قبول تمويل نسب معينة فقط من مستندات االستيراد 
المقدمة من قبلهم بطريقة بيع القطع األجنبي لقاء قبض القيمة بالليرات السورية واشتراط قيامهم بتمويل النسب المتبقية منها من حساباتهم 

المفتوحة بالقطع األجنبي، وااللتزام بأحكام القرارات واألنظمة ذات الصلة.
قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 385/ل.إ تم خالله إصدار نشرة سعر صرف تفضيلي للمنظمات.• 
قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 559/ل.إ الذي شمل حواالت منظمة الهالل األحمر مع المنظمات االنسانية.• 
قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 665/ل.إ لجهة الموافقة على اعتماد األحكام الناظمة لعمل منشآت المبيت السياحية العاملة • 

في القطر.
قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 979/ل.إ تاريخ 9/8/2021 الذي ألزم المصرف لدى تقديمه طلب بيع حوالة مقابل بنكنوت • 

لمبلغ تصفية مركز القطع التشغيلي لديها بتحديد نسبة عمولة تأمين وشحن البنكنوت ضمن طلبه. كما عدل االجراءات المتبعة من قبل 
المصارف لدى شحن أموالها من الخارج، وألزم المصارف بيع %50 من الحواالت الوارده من الخارج لمصرف سورية المركزي وحدد 

اإلجراءات والخيارات المتاحة إلتمام هذه العملية.  
قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 982/ل.إ تاريخ 9/8/2021 الذي ألزم أي مصرف غير قادر على تطبيق احكام القرار رقم • 

979/ل إ )السابق ذكره( باستخدام كامل قيمة المبلغ ألغراض تمويل المواد األساسية والمستوردات.
والتجارة •  االقتصاد  تعليمات وزارة  تعميم  تم خالله  والذي   23/8/2021 تاريخ  7/1992/ص  المركزي رقم  تعميم حاكم مصرف سورية 

الخارجية رقم 10/5366 تاريخ 16/8/2021 الخاصة بتعديل مدة إجازة /موافقة االستيراد.
تعميمي حاكم مصرف سورية المركزي رقم 7/2098/ص و 7/2084/ص تاريخ 2/9/2021 لجهة تعميم تعليمات وزارة االقتصاد والتجارة • 

الخارجية رقم 10/4198/5687 تاريخ 29/8/2021 الخاصة بتمديد مدة إجازة /موافقة االستيراد الممنوحة قبل صدور تعليماتها رقم 
10/4020/5366 تاريخ 16/8/2021.

قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 903/ل.إ تاريخ 8/9/2021 الذي قرر أن تقوم مديرية العمليات المصرفية بتحديد نسبة عمولة • 
تأمين وشحن البنكنوت، والزم المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع االجنبي بتقديم طلبات بيع حوالة مقابل بنكنوت لمبلغ تصفية 
مركز القطع التشغيلي لديها، وألزم شركات الصرافة ببيع حصيلة الحواالت الوارده إليها إلى المصرف المركزي بشكل اسبوعي نقدًا وفق 

سعر الحواالت الشخصية وحدد اإلجراءات الوجب إتباعها من قبل شركات الصرافة لهذه العملية.
تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 7/2709/ص تاريخ 26/10/2021 الذي أكد على أن دور المصارف بتمويل المواد األساسية ال • 

يلغي إمكانية تمويل المواد األخرى، حيث تعتبر األدوية البشرية وموادها األولية من المواد الواجب ضمان استمرارية توفرها بالسوق المحلية.
تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 6/887/ص تاريخ 2/11/2021 الذي تم من خالله ضبط عملية التسليم النقدي )بنكنوت( بالقطع • 

األجنبي لموارد القطاع العام )نفطي، غير نفطي( الى المصرف المركزي .
قرار لجنة لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 1441/ل.إ تاريخ 15/11/2021 لجهة ضبط آلية التعامل مع الحواالت الوارده لصالح • 

.SOS قرى األطفال
قرار لجنة لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 1421/ل.إ تاريخ 16/11/2021 الذي عدل المادة رقم 7 من القرار 665/ل إ تاريخ • 

1/6/2021 بخصوص القطع األجنبي المباعة للمصارف العاملة في القطر من قبل منشآت المبيت السياحية، حيث أجبر مصرف سورية 
المركزي البنوك بيع كامل قيمة إيرادات القطع األجنبي المباعة لها من قبل منشآت المبيت السياحية وحدد اإلجراءات الواجب إتباعها 

لتحقيق هذه العملية.
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ضوابط شراء السيارات والعقارات. 7
قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /28/م.و تاريخ 24/3/2021 الذي ألزم الجهات المخولة قانونًا بمسك سجالت ملكية العقارات والمركبات • 

بأنواعها بعدم اجراء أي عملية بيع قبل ارفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في حساب المصرفي بحيث ال يقل عن 5 مليون ل.س 
للعقارات والمركبات و مليون ل.س لألراضي إضافة لتجميد مبلغ 500 ألف ل.س لدى أحد امصارف.

قرار مصرف سورية المركزي رقم 1900/ 16/ص تاريخ 27/3/2021 الذي عمم  قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/م.و وأكد على أن • 
يتم تسديد ثمن أو جزء من العقارات والمركبات عن طريق التحويل حصرًا بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عنهما، 
بحيث يتضمن اإلشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرفي، إضافة لإلبقاء على مبلغ 500,000 ل.س في حساب البائع 
لمدة 3 أشهر على األقل بعد تنفيذ إشعار تحويل  قيمة البيع في حسابه المصرفي، وضرورة نشر نسخة من قرار رئاسة مجلس الوزراء 

رقم 28/م.و في مكان بارز في المصرف الطالع المتعاملين.
قرار مفوصية المصارف لدى الحكومة رقم 16/2991/ص المتضمن نشر قرار لجنة إدارة المصرف المركزي رقم 599/ل.إ أضافة بعض • 

اإلجراءات المطلوب إتباعها لدى تنفيذ الحواالت المصرفية الخاصة بعقود بيع العقارات والمركبات.
تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 16/3562/ص تاريخ 15/6/2021 الذي صدر بإطار تبسيط االجراءات المتعلقة بعقود بيع • 

العقارات والمركبات، والذي بّين أنه ال مانع  لدى مصرف سورية المركزي من اقتصار تطبيق الشرط المتعلق بإدراج رقم عقد البيع في 
اإلشعار المصرفي على عقود بيع العقارات والمركبات التي يكون أحد أطرافها شخص اعتباري ملزم بحكم القانون على تنظيم العقود التي 
يبرمها على وثائق مسجله ومرقمه، ودون اشتراط التطبيق بالضرورة عند تنفيذ اإلشعارات الخاصة بالعقود التي تبرم بين األفراد مع بقية 

المتعاملين. 

قرارات إصدار شهادات اإليداع. 8
لم يصدر مصرف سورية المركزي خالل عام 2021 أي مزاد لإلكتتاب على شهادات ايداع إن كان بالعملة المحلية أو العمالت األجنبية. • 
قرار مصرف سورية المركزي رقم 9/748 تاريخ 2021/09/22 المتضمن تعديل نظام إصدار مصرف سورية المركزي لشهادات اإليداع • 

التقليدية بالقطع األجنبي.

قانون قيصر األميركي. 9
خالل عام 2021 لم يطرأ أي تعديالت تذكر على أحكام قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ بدًء من الشهر السادس لعام 2020، وطال 
بشكل رئيسي الحكومة السورية والدول الداعمة لها. وقد وسع نطاق العقوبات ضد الحكومة السورية ليشمل قطاعات رئيسية تؤثر على 

اقتصاد البلد ومن بينها مصرف سورية المركزي وقطاع البناء واالعمار وقطاع النفط.

موجز عن القوانين والقرارات خالل 2021
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أحد أهم معالم فن العمارة العسكرية اإلسالمية في سوريا، والقلعة الوحيدة المشيدة على مستوى المدينة، 
والتي أمر بتشييدها األمير السلجوقي أتسيز بن أوق في العام 1076م، الذي عمل على اقتطاع الجزء 
الشمالي الغربي من المدينة بتشييد سور داخلي فاصل، واستكمل تشييدها في عهد األمير تتش بن ألب 
أرسالن سلطان دمشق ومؤسس دولة سالجقة الشام. وفي عهد الناصر صالح الدين األيوبي وأخيه 
العادل، تم تحويل القلعة إلى مركز للسكن واإلدارة والحكم بإضافة بعض المشيدات االدارية والخدمية 
والسكنية، وتدعيم سور القلعة باثني عشرة برجًا دفاعيًا، يتألف كل برج من عدة طوابق، ويحتوي كل 
طابق على ردهة واسعة معقودة بحجارة ضخمة مدببة، ومجهزة بشرفات بارزة عددها أربعة، كما تم 
تدعيم  وتم  بالمقرنصات،  البوابات  مداخل  وزينت  والمسننة،  المدرجة  بالشراريف  األبراج  أعلى  تزيين 
حاطتها بخندق مائي، وزيادة سماكة األسوار بما يعادل الثالثة أضعاف عن غيرها لتكون أكثر  القلعة واإ
مقاومة لضربات المنجنيق والمدكات. وللقلعة أربعة أبواب اثنان منها رئيسيان وهما الشمالي الخارجي 
المطل على الخندق المائي والنهر، والشرقي الداخلي المفتوح على المدينة المسورة، أما اآلخران فهما 
بابان سريان يؤديان إلى الخندق المائي المحيط بالقلعة. وقد سكن القلعة في عصور مختلفة السالطين 
في  إداري  كمركز  أهميتها  القلعة  وفقدت  والوزراء.  والعلماء  للفقهاء  إضافة  والوالة،  واألمراء  والملوك 

العصر العثماني حيث تحولت إلى ثكنات لوحدات اإلنكشارية العثمانية.
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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. 1

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 «
إصدار االعتمادات المستندية لعمليات االستيراد ومعالجة القبوالت «
تبليغ وتعزيز اعتمادات التصدير ومعالجة القبوالت «
إصدار ومعالجة الكفاالت بمختلف أنواعها  «
تحصيل المستندات الناتجة عن االستيراد والتصدير ودفعها  «
تحصيل و/أو حسم السندات التجارية «

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.

خدمات القطع. 2

يوفر بنك الشرق لألفراد والشركات خدمات عمليات القطع األجنبي وكذلك عمليات القطع بغرض تمويل المستوردات، بما يتوافق مع المتطلبات 
والضوابط الموضوعة بهذا الشأن من قبل مصرف سورية المركزي.

الخدمات المصرفية بالتجزئة. 3

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 الفواتير	 
قروض تجزئة لألفراد: سكن/استهالكي/شخصي	 

نشاط المصرف وأدائه عام 2021. 4
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خدمات الدفع اإللكتروني، ومنها:	 
بطاقة صراف آلي )Cash Blue Card( وبطاقة صراف آلي )Cash Platinum Card( وذلك بسماحيات مختلفة. يمكن استعمال  «

البطاقات اإللكترونية على الصرافات التابعة لبنك الشرق في سورية حصرًا. 
خدمة الصراف اآللي: تخّول شبكة الصراف اإللكترونية الخاصة ببنك الشرق )9 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. «
» .E-Banking - خدمات المصرف اإللكتروني

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

 نشاط شبكة الفروع وصيرفة التجزئة خالل العام 2021. 4
الوظيفة األساسية لمديرية شبكة الفروع هي العمل على تنفيذ السياسة الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة فيما يخص دورها في 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 للنشاط داخل 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 

دارتها. وتطويرها وتوفير منتجات تجزئة جديدة للفروع واإ

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. 
متابعة تنفيذ خطة اإلحالل في الفروع بين الموظفين ضمانًا الستمرارية العمل. «
تأمين برامج تدريبية مستمرة للموظفين بالتعاون مع قسم الموارد البشرية بهدف تطوير مهارات الموظفين. «

أهداف إنتاجية: 	 
استقطاب عمالء جدد )سواًء كانوا مودعين أو مقترضين أو طالبي خدمات مصرفية أخرى( وذلك بهدف زيادة عدد العمالء وبالتالي دعم  «

نمو النشاط التجاري وزيادة حجمه لدى المصرف. 
وضع استراتيجة الستقطاب العمالء وودائعهم الذين يقصدون المصرف بغرض إنجاز معامالت البيوع العقارية ونقل الملكيات. «
استقطاب الودائع المستقرة نسبيًا، وخاصة تلك غير المكلفة للفوائد فشكلت بنهاية العام اإليداعات في الحسابات الجارية حوالي %64 من  «

أرصدة ودائع المصرف مقابل %52 في العام السابق.
ضبط كلفة الودائع ما سمح بخفض متوسط الكلفة اإلجمالي على الودائع بالليرة السورية والعمالت األجنبية وزيادة هامش اإليراد المحقق من  «

التوظيفات بهذه العمالت. كما أدى إلى تأمين إدارة مالئمة لكلفة الودائع ألجل بالليرة السورية. 
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.  «
دارتها بطرق أكثر فاعلية. « متابعة تفعيل الحسابات الجامدة واإ
متابعة الحسابات المكشوفة والتنسيق مع الفروع لتسويتها  «
متابعة التزام الفروع بتطبيق قرارات لجنة إدارة الموجودات والمطاليب  «
المتابعة مع الفروع من أجل إغالق الحسابات الراكدة أو إعادة تفعيلها قدر المستطاع، ومعالجة تلك الصدفة مدينة والتي هي بحاجة لتحديث  «

بيانات ولم يتم التمكن من التواصل مع أصحابها. 

ملخص عن نشاط المصرف خالل عام 2021
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دارة الصراف اآللي وتطويرها خدمات الدفع اإللكتروني واإ

دارة ومعالجة المطالبات الخاصة بها باإلضافة إلى تأمين خدمات الصراف اآللي  تابع المصرف تسويق البطاقات المصرفية االلكترونية واإ
وصيانة الشبكة الخاصة بالمصرف بهذا الشأن. وانحصرت عمليات البطاقات المصرفية لتسوية المدفوعات ضمن السوق المحلي فقط وبالعملة 
المحلية. وقد شملت خدمات بطاقات الدفع المصرفية اصدار بطاقات مدينة محلية Cash Platinum Card تسمح للعمالء ذوي الدخل 
صدار بطاقات Cash Blue Card valid for One Year مخصصة  المرتفع االستفادة من سقف سحوبات يومي وشهري مرتفع نسبيًا، واإ

لالفراد وللشركات المتعاقدة مع المصرف بغرض توطين رواتب موظفيها.  

نتيجة صدور القرار رقم 96 ل.أ نهاية العام 2019 الذي أعاد هيكلة منظومة إدارة خدمات الدفع اإللكتروني في السوق المحلية من خالل 
تفعيل البنية الوطنية للدفع االلكتروني، ما نتج عنه خروج من السوق المحلي شركة CSC للدفع اإللكتروني التي كان يتعامل معها المصرف 
الدارة خدمة شبكة الصراف اآللي الخاصة به باإلضافة إلى الحاجة إلى تعيين شركة محلية بديلة لشركة CTM التابعة لمجموعة الشريك 
االستراتيجي والتي كانت تقوم بمعالجة تقاص عمليات البطاقات المصرفية لصالح بنك الشرق، تعاقد المصرف خالل العام 2021 وبموافقة 
مصرف سورية المركزي أصواًل مع شركة بيترامونيتكس لخدمات الدفع األلكتروني المرخص لها أصواًل، لتكون بديلة لهاتين الشركتين وتقدم 
دارة شبكة الصرافات  للمصرف خدمات إصدار البطاقات المصرفية اإللكترونية لعمالء المصرف ومعالجة العمليات الناشئة عنها وتشغيل واإ
اآللية التابعة له وربطها مع المصارف األخرى. وقد تابعت فرق العمل الفنية في المصرف خالل عام 2021 عملية ربط أنظمة المصرف مع 

تلك الخاصة بهذه الشركة واختبار حسن تنفيذ العمليات وسالمتها، حيث من المرتقب انجاز عملية الربط هذه خالل العام 2022.  

تطوير خدمات المصرف اإللكتروني عبر االنترنت والتطبيقات المعلوماتية

أنجز المصرف خالل العام 2021، وبالتنسيق مع الشركة المختصة بتطوير التطبيقات المعلوماتية، بتطوير التطبيق الخاص بخدمات اإلنترنت 
المصرفي )E-Banking )SHRQ – Online، باإلضافة إلى تطوير التطبيق الخاص بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

)Mobile Application )My SHRQ، بما يسمح بتوفير خدمات المصرف اإللكتروني للعمالء عبر الموقع االلكتروني للبنك وعبر هاتفهم 
الجوال. ولحين اعداد هذا التقرير، يقوم فريق العمل المختص في المصرف باختبار هذين التطبيقين، حيث من المرتقب تقديم هذه الخدمة 

لعمالئنا خالل النصف األول من عام 2022.

وانفاذًا لقرار حاكم مصرف سورية المركزي رقم 15/218/ص تاريخ 23/3/2021 الذي سمح للمصارف بفتح حسابات مصرفية الكترونية 
للعمالء بموجب إجراءات مبسطة الجراء معامالتهم عبر وسائل الدفع االلكترونية وبسقف 5 مليون ل.س. شهريًا، تابع المصرف تطوير أنظمته 

االلكترونية لتوفير خدمة الحسابات المصرفية االلكترونية هذه من أجل السماح للعمالء إجراء معامالتهم عبر هذه الحسابات.

 تقديم خدمات التجزئة

استمرت اإلدارة خالل عام 2021 بتوفير قروض 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.  

التوسع واالنتشار

سعت إدارة المصرف خالل عام 2021 إلى نقل مقر فرع بنك الشرق في المالكي الواقع مقابل السفارة البابوية إلى مقره الجديد في منطقة 
المالكي وسط شارع عبد المنعم رياض. وقد أنجزت الفرق الفنية تأهيل وتجهيز المقر الجديد للفرع والحصول على موافقة مصرف سورية 

المركزي أصواًل لمباشرة العمل من خالله، بحيث تم استقبال العمالء بدًء من شهر شباط 2022. 

خدمة المنظمات الدولية وكبار العمالء

بذلت وحدة المنظمات الدولية وكبار العمالء خالل عام 2021 العناية الواجبة بالمحافظة على كبار عمالء المصرف من منظمات دولية 
ومؤسسات غير ربحية، واستمرت في متابعة دورها في استقطاب كبار العمالء وفتح حسابات جارية لمنظمات دولية جديدة وتقديم الخدمات 

المصرفية المتاحة لدى المصرف بشكل كفء وفعال.

ويبذل المصرف جهوده في تطوير خدماته المصرفية الحالية وتحسين جودتها لتقديم أفضل الخدمات لعمالئه الحاليين وعمالئه المرتقبين وتعزيز 
ثقتهم خاصة في ظل تزايد حدة المنافسة بين المصارف كافة. وفي هذا اإلطار سعى المصرف تطوير أنشطة دفع الكتروني مع المنظمات 

الدولية لخدمة برامجها اإلنسانية. 

نشاط المصرف
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 نشاط قسم العمليات المركزية. 2
يعنى قسم العمليات المركزية وبشكل يومي بما يلي:

لى حسابات العمالء. . 1 تدقيق وتنفيذ جميع الحواالت الصادرة والواردة المحلية والخارجية من واإ
تنفيذ جميع عمليات الخزينة المنفذة مع البنوك المراسلة من شراء وبيع قطع أجنبي وتحويالت مصرفية مما يساهم في تأمين مراكز قطع . 2

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 . 3
إدارة وتنفيذ عمليات دفع فواتير الهاتف الخليوي وتوطين الرواتب  . 4
إعداد جميع التقارير المطلوبة وتزويد جميع الجهات الرقابية بها . 5
إدارة النقد المتوفر في الفروع وتلبية طلبات الفروع للسحوبات النقدية والفوائض النقدية كإدارة يومية.. 6

التسويات اإلجمالي السوري ساهم في زيادة عدد  بالبنك ونظام  الخاص  المعلوماتي المصرفي  النظام  التي تم اعتمادها بين  الربط  آلية  إن 
الحواالت المنفذة بالعملة المحلية لشبكة المصارف المحلية ضمن الجمهورية العربية السورية ، األمر الذي انعكس بشكل مباشر على عمالء 
المصرف من حيث تسهيل أوامر الدفع والسرعة والدقة في تنفيذ الحواالت كبديل عن التعامل النقدي باإلضافة إلى استمرار إعفاء العمالء من 

أية عموالت مرتبطة بالتحويل عن طريق نظام التسويات اإلجمالي وذلك بناء على طلب مصرف سورية المركزي. 

 نشاط التسليف عام 2021. 3
انخفض حجم صافي التسهيالت المباشرة المنتجة بالليرة السورية بنسبة %9 فبلغ حوالي 19,6 مليار ليرة سورية بنهاية العام 2021 مقابل 
حوالي 21,9 مليار ليرة سورية في نهاية 2020، نتيجة استحقاق عدد من التسهيالت االئتمانية ذات السقوف االئتمانية المرتفعة التي كانت 
قائمة لدى المصرف وعدم التمكن من إعادة تجديدها وصعوبة التعويض عنها نتيجة ضعف السقوف االئتمانية الجديدة التي ُسِمح للمصارف 
منحها خالل العام 2021. وقد تأثر نشاط التسليف في المصرف بالعديد من العوامل والظروف الطارئة الخارجية والداخلية والتي جاءت 

معاكسة إلرادة المصرف أهمها:
الضوابط . 1 هذه  تمثلت  بالتسليف.  المستهدفة  والقنوات  الشرائح  بتقليص  استمرت  والتي  الرقابية  السلطات  عن  الصادرة  والتعاميم  القرارات 

بشكل رئيسي بتعميم حاكم مصرف المركزي رقم 16/4774/ص تاريخ 8/9/2020 الذي، بالرغم من أنه سمح للمصارف استئناف منح 
التسهيالت االئتمانية بالعملة الوطنية، غير أنه حصر عملية منح التسهيالت المباشرة فقط بأنشطة القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود وبسقف 500 مليون ل.س. فقط، إضافة إلى إمكانية منح قروض عقارية بسقف 400 مليون ل.س. 
ما لبث أن تم خفضه إلى 100 مليون ل.س. فقط. وبموجب هذا التعميم تم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناًء على رقم مبيعاتها أو 
إجمالي أصول المنشأة إضافة إلى عدد العمال. غير أن ارتفاع األسعار ومعدالت التضخم، والذي انعكس في ارتفاع أرقام المبيعات بشكل 
جمالي الموجودات لكافة المشاريع، أدى إلى خروج نسبة كبيرة جدَا من المشاريع المشمولة بالتعريف حسب التعميم المذكور، بحيث  عام واإ
اقتصرت الشريحة المستهدفة من خدمات التسليف فقط على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي أصبح جزء كبير من األعمال 

التجارية والصناعية والخدمية خارج نطاق األعمال المسموح تمويلها من قبل المصارف. 

استمرار خالل عام 2021 حالة األداء السلبي لالقتصاد نتيجة الصعوبات المستمرة في عمليات االستيراد من جهة أو صعوبة تأمين موارد . 2
الطاقة وارتفاع تكاليفها من جهة أخرى ما تسبب بحالة الجمود االقتصادي في مختلف القطاعات اإلنتاجية من تجارية – صناعية – زراعية 

وحتى خدمية.

تأثر، خالل النصف األول من العام 2021، مستوى إنتاجية مديرية التسليف نسبيًا باالستقاالت المسجلة في الكادر العامل في التسليف . 3
في المصرف، والناتجة عن مسببات مختلفة أهمها هجرة الشباب. غير أن اإلدارة نجحت في إعادة هيكلة هذه المديرية لجهة تعزيز فرق 
التسليف في المدن التي ينشط بها المصرف، وتعيين مدير تسليف مكّلف يعنى بالتواصل التجاري مع العمالء، كما تم دعم فريق العمل، 
والسيما في دمشق وريفها وطرطوس والتي تشهد الحركة التجارية األكثر نشاطًا، بكوادر من أصحاب الخبرة المصرفية في هذا المجال. 

وتلتزم إدارة المصرف باستمرار سعيها لتعيين كوادر إضافية في إدارة التسليف دعمًا لتطوير نشاط التسليف وحجمه في المصرف.

على الرغم من الصعوبات المذكورة، فقد وجه المصرف جهود التسليف نحو استقطاب عمالء جدد من جميع القطاعات المستهدفة تماشيًا مع 
القرارات والتعليمات الرقابية ذات الصلة وبشكل أساسي في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي بموازاة استمرار خدمة زبائنه في القطاعات 
األخرى والسيما الصحية والغذائية منها ضمن السقوف المجاز بها، ما سمح بالمحافظة على استقرار نسبي في حجم محفظة التسليف نهاية 
العام 2021 مقارنًة بنهاية العام 2020 وساهم في الحد من مخاطر تركز التسهيالت االئتمانية مع العمالء. وبالتالي توزعت التسهيالت 
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االئتمانية الممنوحة من المصرف بنهاية العام 2021 بين قطاع الصناعة )%41.5( وقطاع التجارة )%18( وقطاع الزراعة )14.5%( 
وقطاعي السياحة والخدمات )%20( والقطاع العقاري )6%(. 

وتلتزم إدارة المصرف بذل كافة الجهود للتوجه للقطاعات المشمولة بالتعليمات الرقابية ومنح تسهيالت إضافية للمشاريع اإلنتاجية والصناعية 
ذات القيمة المضافة بما تسمح به هذه الضوابط، باإلضافة إلى سعيها لزيادة حجم تمويل المستوردات وتأمين مصادر القطع لذلك.

وتحوطًا لدرجة المخاطر المرتفعة المتعلقة بالقطاعات الجديدة المستهدفة من جهة واستمرار الضغوطات االقتصادية على الحركة التجارية، 
حرصت اإلدارة على الحفاظ على جودة ونوعية محفظة االئتمان من خالل التقّيد بضوابط متشددة نسبيًا في منح التسهيالت بما يخفف من 
مخاطر عدم السداد، كما سعت لرفع نسبة ونوعية تغطية إجمالي الديون بضمانات عينية مقبولة، بحيث ارتفعت نهاية عام 2021 نسبة التغطية 
بضمانات ممتازة إلى %95,8 من إجمالي التسهيالت الممنوحة. ويبقى حجم الديون المتعثرة في المصرف ضعيف بنهاية عام 2021 بقيمة 
حوالي 5.5 مليار ل.س. تم تغطيته بمخصصات لقاء المخاطر المتعلقة بها بنسبة %94.87 من إجمالي هذه الديون وذلك دون األخذ بعين 
االعتبار قيمة الضمانات المأخوذة )علمًا أن غالبية هذه الديون هي بالعمالت األجنبية وهي مغطاة بمخصصات بنفس هذه العمالت(. وقد 

سجلت اإلدارة خالل العام 2021 تقدم جيد في إجراءات تحصيل 6 من أصل 8 ديون متعثرة مسجلة لدى المصرف. 

 نشاط الخزينة عام 2021. 4
تركز نشاط مديرية الخزينة خالل العام 2021 على:

تأمين خدمات القطع األجنبي للمصرف وعمالئه سواء كان مصدر هذا القطع من الموارد الذاتية للمصرف و/أو من السوق المصرفي • 
المحلي و/أو من المصرف المركزي، ذلك من خالل إدارة مركز القطع التشغيلي الخاص بالمصرف.

إدارة الصعوبات الناشئة لجهة تأمين السيولة النقدية )بنكنوت( بكافة العمالت نتيجة اعتماد مصرف سورية المركزي سياسة تحفظية على • 
تسليم النقد بالليرة السورية والعمالت األجنبية، مما سبب ضغوطات على السيولة النقدية لدى المصارف، ودفع إدارة المصرف إلى تطبيق 

سقوف على سحوبات المودعين بكافة العمالت أسوة بما تم اعتماده من قبل المصارف المحلية وفقًا لتوجيهات المصرف المركزي. 

وقد تضافرت جهود ادارة المصرف لتأمين طلبات العمالء بالسحب على أرصدتهم بالعمالت األجنبية والليرة السورية من خالل اعتماد إدارة 
رشيدة ألرصدة حسابات بنك الشرق الجارية لدى مصرف سورية المركزي والسعي لزيادة حجم موارده الذاتية بهذه العملة من خالل استقطاب 

مصادر تمويل جديدة. 

وتجب اإلشارة إلى أن الضوابط والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية )سيما القرار 501( من جهة، باإلضافة إلى انحسار نطاق عمل السوق 
المصرفي المحلي بسبب العقوبات االقتصادية المفروضة على سورية من جهة أخرى، تحول دون تقديم خدمات إضافية بهذا الشأن للعمالء.  

 Operational Position إدارة مركز القطع التشغيلي
تهدف هذه العمليات إلى تأمين القطع األجنبي الالزم لتمويل عمليات التجارة الخارجية ضمن الضوابط الرقابية الملزمة باإلضافة إلى تأمين 
خدمات بيع وشراء القطع األجنبي تبعًا لطلبات العمالء.  وقد سجل المصرف تراجعًا في حجم نشاطه بهذا الشأن خالل العام 2021، حيث 

سجل حجم تمويل المستوردات لعام 2021 انخفاضًا وقدره 26 % عما كان عليه في عام 2020، نتج عن عدة أسباب نوجزها بما يلي: 
تدني سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي بداية الربع الثاني من العام 2021 بلغ %100 عما أغلق عليه بنهاية عام 2020، • 

حيث قام مصرف سورية المركزي بشهر نيسان 2021 بتخفيض قيمة الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي لمستوى 2512 ل.س/ الدوالر 
بعد أن كانت 1256 ل.س/الدوالر.

استمرار أثر جائحة كورونا السلبي على حركة االستيراد.• 
وبالتالي خروج عدد من •  المركزي،  الصادرة عن مصرف سورية  والقرارات  التعاميم  وذلك حسب  بتمويلها  المسموح  المواد  تخفيض عدد 

المستوردين من دائرة التمويل عن طريق المصرف.
ضغوطات سليبة على توفر قنوات تحويل خارج سورية ناتجة عن األزمة في لبنان. • 
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وتظهر البيانات أدناه توزع تمويل التجارة الخارجية حسب القطاعات عامي 2021 و 2020 

توزّع تمويل التجارة الخارجية حسب القطاعات عام 2021         توزّع تمويل التجارة الخارجية حسب القطاعات عام 2020      

Money Market دارة السوق النقدي التوظيف لدى المصارف واإ

تهدف هذه العمليات إلى إدارة سيولة المصرف لجهة توظيف الفوائض المسجلة بهدف دعم إيرادات المصرف ولجهة تأمين وتوفير السيولة 
المطلوبة حسب كل عملة لتطوير أنشطة المصرف االئتمانية و/او الحفاظ على سالمة إدارته المالية التزامًا بالمتطلبات الرقابية بهذا الشأن.

وقد توفرت لدى بنك الشرق خالل العام 2021 نسب سيولة إجمالية بكافة العمالت التي يتعامل معها المصرف مرتفعة بلغت بنهاية العام نسبة 
%146  تفوق الحدود الرقابية بهذا الشأن، بحيث لم يكن هناك ما يستدعي لقبول إيداعات مصرفية إضافية.  

وانطالقًا من توفر سيولة مرتفعة نسبيًا لدى غالبية المصارف العاملة في سورية خالل العام 2021 نتيجة تراجع الحركة التجارية، فقد كانت 
فرص التوظيف لفوائض سيولة المصرف لدى المصارف التجارية المحلية محدودة جدًا ولكن ضمن سقوف المخاطر التي يمكن للمصرف قبولها.

وفي ظل ندرة فرص التوظيف المجدي للفوائض داخل و/أو خارج سورية نتيجة ضعف األداء االقتصادي من جهة والقيود الناتجة عن العقوبات 
الخارجية على سورية من جهة أخرى، تابع المصرف سياسته في توظيف فوائض سيولته كما يلي: 

لدى مصرف سورية المركزي: تابع المصرف تجديد توظيف جزء من فوائض سيولته بالعمالت األجنبية في إيداعات ألجل مجدية الفوائد . 5
لدى المصرف المركزي، مع العلم أنه في عام 2021 لم يكن هناك أي إصدار من المصرف المركزي لشهادات إيداع بالليرة السورية 

تؤدي إلى االستفادة من توظيف فائض السيولة بالليرة السورية لدعم إيرادات المصرف. 
لدى مصارف المجموعة المصرفية التابعة للشريك االستراتيجي في الخارج وفق الضوابط المعتمدة لذلك، حيث يتابع المصرف توظيف . 6

جزء من فوائض سيولته بالعمالت األجنبية في حسابات إيداع ألجل مجدية الفوائد داعمة إليرادات المصرف. 

Portfolio إدارة محفظة االستثمارات المالية
لجهة إدارة استثمارات المصرف المالية في األسواق المالية خالل 2021، لم يحظ توظيف فوائض السيولة بالعمالت األجنبية في المحفظة 
االستثمارية المالية بأي فرص جديدة في ظل ندرة هذه الفرص خارج سورية نتيجة القيود الناتجة عن العقوبات الخارجية على سورية. بالتالي 
تنحصر محفظة االستثمارات المالية لبنك الشرق  بالعمالت األجنبية بسندات الخزينة اللبنانية بقيمة 329 الف د.أ. هي مستحقة منذ حزيران 
2021 وغير مسددة لتاريخه نتيجة األزمة المالية في لبنان. علمًا أن المصرف كان قد كّون مخصصات بكامل قيمة هذا االستثمار التزامًا 

بالضوابط الرقابية والمعيار المحاسبي رقم 9 بهذا الشأن. 
أما لجهة استثمارات المصرف بالليرة السورية، قام بنك الشرق خالل عام 2021 باالستثمار في رأس مال شركة محلية هي مؤسسة ضمان 

مخاطر القروض في سورية بقيمة 209,591,500 ل.س. )%4.12 من رأسمال الشركة(. 

 عمليات التجارية الخارجية. 5
الّتجارة الخارجّية هي مجموعة من النشاطات التي تعتمد على تداول الُمنتجات والخدمات بين الدول، عن طريق الحدود الدولّية أو اإلقليمّية، 
وُتشّكل الّتجارة الخارجّية ُجزءًا ُمهمًا من اقتصاد أغلب ُدَول العالم، كما تؤّثر بشكٍل ُمباشٍر على نتاجها المحلّي اإلجمالّي، وتلعب دورا فعااًل 
في التنمية االقتصادية باعتبارها القطاع الحساس الذي يمكن من جلب سلع وخدمات مختلفة، كذلك توفير العمالت الصعبة بشكل خاص. كما 
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وتعكس وضعية اقتصاد البلد ومكانته بالنسبة لدول العالم لجهة تطور صادراته ووارداته.

يمثل تمويل التجارة الخارجّية نشاطًا مصرفيًا مهمًا، حيث تقوم المصارف العاملة في سورية والمرخص لها التعامل بالقطع األجنبي بتقديِم 
الخدمات المصرفية التقليدية مثل عمليات التحويل وتحصيل البوالص واالعتمادات المستندية والكفاالت والعقود الخارجية. 

إال أن دور العمل المصرفي في سورية في التجارة الخارجية تقلص بشكل ملحوظ في العام 2021، وذلك يعود إلى عدد من العوامل منها 
جائحة كورونا التي استمر تأثيرها السلبي على االقتصاد العالمي، والصعوبات التي تواجه االقتصاد في سورية من جهة عدم القدرة على 
االستيراد وتقييد تنفيذ عمليات تحويل األموال في ظل العقوبات االقتصادية وفي ظل األزمة اللبنانية التي حدت من قنوات التحويل المتوفرة 
أصواًل، باإلضافة إلى صدور عدد من القرارات المحددة لقوائم المواد المستوردة المسموح العمل بتمويلها من خالل بيع القطع األجنبي مقابل 

الليرات السورية عن طريق المصارف العاملة في سورية.

ففي بداية العام 2021، وعماًل بالتوجهات الحكومية الهادفة إلى استمرارية دعم العملية اإلنتاجية وتحقيق القيمة المضافة واألمن الغذائي 
والدوائي وتوجيه موارد القطع األجنبي نحو المواد األساسية للمواطن ومستلزمات عملية اإلنتاج، كانت قد اقتصرت قائمة المواد المسموح بتمويلها 
وفق القرار رقم 7/1270 تاريخ 16/06/2020 على 7 مواد أساسية فقط، والتي تتضمن البذور الزراعية، حليب األطفال الرضع، األدوية 
البشرية وموادها األولية، بيض التفقيس، صيصان ألمات الفروج والبياض ولجدات الفروج، المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة، 
وأخيرًا األعالف، باإلضافة إلى المواد المستوردة لصالح وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة السورية للتجارة، والذي 
استمر العمل بموجبه حتى منتصف العام، وذلك حتى صدور القرار رقم 7/1267 تاريخ 2/6/2021 الذي عدل قائمة المواد المسموح بتمويلها 
وجعلها تقتصر على 6 مواد أساسية فقط بإزالة مادة األعالف من القائمة، بعد أن انخفض سعر الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي إلى 
2512.00 في بداية الربع الثاني من العام، إال أنه سمح بتمويل إجازات/موافقات االستيراد الممنوحة للمستوردين من القطاع الخاص للمواد 
الخمسة التالية فقط )الزيوت الخامية –السكر – الرز – األعالف – بذور فول الصويا( والممنوحة خالل فترة محددة تمتد من تاريخ 1/3/2021 
لغاية 24/5/2021 فقط على أن يتم استيفاء الليرات السورية بشكل نقدي أو حواالت واردة إلى حساب المستورد من إحدى الجهات العامة 
المقتصرة على المؤسسة السورية للتجارة – المؤسسة العامة للتجارة الخارجية – المؤسسة االجتماعية العسكرية – المؤسسة العامة لألعالف 

المقابلة للقطع األجنبي الذي سيباع للمستورد . 

الحقًا قبيل نهاية العام، تم تعديل قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف وفق القرار 3502/7 تاريخ 29/12/2021  لتشمل فقط 
عقود توريد المواد )القمح، السكر، الرز، األدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الزراعية( لصالح الجهات العامة باإلضافة إلى حليب األطفال 

الرضع والمواد األولية التي تدخل في صناعة األدوية.

السوقية  المستوردين وزيادة حصته  العمالء  أكبر من  استقطاب عدد  المصرف في  إمكانية  أثرت بشكل مباشر على  المذكورة  التقلبات  كل 
القوائم المسموح  المشمولة ضمن  للمواد غير  للمستوردين  القرار رقم 1070 ل.أ تاريخ 31/08/2021 والذي سمح  وخاصة لجهة صدور 
تمويلها عن طريق المصارف بالتوجه إلى شركات الصرافة محددة للتمويل من الليرات السورية عن طريقهم ، وأدت إلى انخفاض ملحوظ في 
حجم المستندات برسم التحصيل لعمليات االستيراد لدى المصرف. إال أنه و بالرغم من جميع الصعوبات، استمر المصرف في دوره الداعم 
للقطاعات الحيوية األساسية في االقتصاد، وخاصة لتأمين المستلزمات الصحية والدوائية والغذائية الضرورية الحتياجات المواطنين ضمن 

أفضل اإلمكانيات المتاحة.

ومن جهة أخرى قام مصرف سورية المركزي بإعادة تفعيل العمل بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير وفق القرار 1071/ل.أ. الصادر بتاريخ 
31/8/2021، والذي ألزم جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير لدى أحد 
المصارف العاملة في القطر، ووصل إجمالي حجم تعهدات إعادة قطع التصدير المنظمة لدى المصرف حتى نهاية العام 2021 إلى ما يقارب 
المليون وسبعمائة ألف دوالر أمركي مما ساهم في تنوع محفظة المصرف من عمليات التجارة الخارجية لالستيراد والتصدير بأشكاله المختلفة.
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 إدارة الموارد البشرية. 6
 تركزت اهتمامات اإلدارة على الحفاظ على الكوادر العاملة في المصرف وخاصة أصحاب الخبرات والكفاءات لتأمين حسن استمرارية نشاط 

المصرف بظل استمرار الوضع االقتصادي الصعب في البالد من خالل ما يلي: 

التوظيف

شهد المصرف في عام 2021 ارتفاعًا في حركة دوران العاملين لديه فبلغت %39 مقابل %21 في العام 2020 نتيجة تسجيل حركة استقاالت 
سببها الرئيسي االوضاع المعيشية الصعبة وسعي عدد كبير من الموظفين للبحث عن فرص عمل خارج البالد.

وعماًل بتوجيهات مجلس اإلدارة لجهة دعم الهيكلية اإلدارية للمصرف بما يعزز قدرة المصرف على زيادة حجم نشاطه التجاري من جهة ومن 
جهة أخرى تعزيز مديريات الدعم بكفاءات إدارية متخصصة فضاًل عن تأمين اإلحالل للوظائف اإلدارية والرئيسية منها )راجع ص. 31-30( 
نجحت اإلدارة في توظيف 67 موظفًا جديدًا خالل العام 2021 مما سمح بملء جزء من الشواغر الناتجة عن االستقاالت باإلضافة إلى ملء 
عدد من حاجات التوظيف الجديدة الملحوظة. أضف إلى ذلك، وانطالقًا من ندرة الكوادر المصرفية المؤهلة في السوق المحلية والتنافس على 
استقطابها، اعتمدت إدارة المصرف تطوير المسار المهني ومهارات العاملين في المصرف الذين أثبتوا عن جدارة في تحمل المسؤوليات وفتح 
األفق لهم لتحمل المناصب اإلدارية بمختلف مستوياتها. كل ذلك سمح بتفعيل جيد للمراكز اإلدارية وتأمين إحالل بمستوى جيد لها على صعيد 

مختلف المديريات. 

وتتلخص أهم عمليات التوظيف خالل عام 2021 بنجاح اإلدارة في التعيينات اإلدارية التالية ما سمح بضبط عمل هذه المديريات ورفع مستوى 
انتاجيتها: 

تعيين مدير تسليف أصيل متفرغ باإلضافة إلى دعم وحدات التسليف التي تعنى بتطوير نشاط التسليف في كل من دمشق وريفها وتلك في . 1
المنطقة الساحلية بموظفين إضافيين من أصحاب الخبرة واالختصاص في هذا المجال. وتتابع إدارة المصرف سعيها لدعم فرق التسليف 

العاملة في المصرف في مختلف المحافظات رفع قدرة المصرف استقطاب عمالء تسليف جدد وزيادة حجم نشاط التسليف. 
تعيين مدير أصيل ومتفرغ للموارد البشرية وتوظيف كفاءات إضافية من خارج المصرف دعمت فريق العمل بخبرات إضافية. 2
تعيين منسق لشؤون المعلوماتية وتوظيف كفاءات إضافية من خارج المصرف من أصحاب االختصاص في البرمجة المعلوماتية . 3
تعيين من خارج المصرف رئيس أصيل ومتفرغ لوحدة المشتريات والخدمات اإلدارية . 4
ملء الشاغر الناتج عن استقالة مدير التدقيق الداخلي وتعيين مدير تدقيق داخلي من خارج المصرف، وهو من أصحاب االختصاص . 5

خالل فترة زمنية قصيرة نسبيًا ما سمح بتأمين استمرارية الرقابة على أنظمة الضبط دون أي اثر سلبي. 
تأمين إحالل لمدير مراقبة االلتزام المستقيل من داخل المصرف من خالل تعيين مسؤول بمنصب نائب مدير مراقبة االلتزام، على أن . 6

يعيّن بصفة مدير أصيل فور الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على ذلك عماًل بالقوانين النافذة.

وعليه بلغ بنهاية العام 2021 عدد العاملين في المصرف 180 موظفًا مقابل 178 موظفًا في العام 2020. وتلخص البيانات ادناه تطور عدد 
الموظفين في المصرف بين العام 2016 و 2021 وحركة دورانه.

أنشطة الدعم والضبط والرقابة الداخلية

تطور معدل دوران العاملين بين 2016 - 2021تطور مجموع الموظفين بين 2016 - 2021



95

أنشطة الدعم والضبط والرقابة الداخلية

وتجدر اإلشارة إلى أن حركة دوران العاملين التي يشهدها المصرف هي نتيجة استمرار مفاعيل األزمة الراهنة وتردي األوضاع االقتصادية 
في البالد والتي تدفع أصحاب الكفاءات على الهجرة وبالتالي تؤثر سلبًا على نسب أقدمية العاملين في المصرف وبالتالي على االستفادة من 
ثبات وتراكم المهارات المصرفية المكتسبة. فحوالي %57 من الموظفين العاملين بنهاية عام 2021 كان قد تم توظيفهم خالل السنوات الثالثة 

السابقة، في حين أن ما يقارب %3 من الموظفين كان قد تم توظيفهم لدى تأسيس المصرف عام 2009.

ويشير البيان أدناه إلى واقع أقدمية الكفاءات المهنية العاملة في بنك الشرق بنهاية عام 2021.

هيكلية الموارد البشرية وفق األقدمية حتى تاريخ 31/12/2021

وبهدف التعويض عن هذا التناقص في األقدمية وتأمين استمرار نشاط المصرف بأقل المخاطر، تعمد إدارة المصرف بشكل مستمر على 
استقطاب الكفاءات الشابة السورية من أصحاب الخبرات المصرفية والمهنية وأصحاب المؤهالت الفتية من حاملي الشهادات الجامعية التي يتم 

تدريبها وتطويرها وتشجيعها على تحّمل المسؤوليات للحفاظ عليها ضمن فريق عمل البنك. 

التنفيذيين يتمتعون بخبرة مصرفية مهنية أصبحت مقبولة تتراوح بين الست  بفضل هذه السياسة تكّون لدى المصرف فريق من المسؤولين 
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 ومتانة البنية اإلدارية، والحفاظ على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. 
دارة  وانطالقًا من هذا الواقع نجحت اإلدارة في تأمين إحالل للمراكز اإلدارية بشكل جيد على صعيد كل من التسليف والمالية والتدقيق الداخلي واإ

المخاطر والعمليات المركزية والخزينة واألمن.
 



96

السهر على تكافؤ الفرص والمحافظة على مستوى تعليمي مرتفع
تابعت إدارة المصرف سعيها على التوظيف بناًء على الكفاءات والمؤهالت وبدون تمييز بين اإلناث والذكور وتوفير تطور المسار المهني 
للموظفين انطالقًا من مبدأ تكافؤ الفرص.  وقد شكل الموظفون اإلناث بنهاية العام 2021 ما نسبته %48 من إجمالي الموظفين  مقابل 47% 

فقط عام 2020. بينما شكل حاملي الشهادات الجامعية %82 من موظفي المصرف عام 2021 )%72 إجازة البكالوريوس
و%15 ماجستير(، مؤكدين بذلك على محافظة المصرف على سياسته في استقطاب ذوي المؤهالت العلمية العالية. وتقوم اإلدارة على تشجيع 
الموظفين لتحصيل شهادات عليا والتخصص الجامعي بما يزيد من مستوى المعلومات والمؤهالت العلمية . وخالل العام 2021، تابع العديد 

من الموظفين الحصول على شهادة ماجستير.

المستوى العلمي بين 2016 - 2021

توزع العاملين بين الذكور واإلناث بين 2016 - 2021

دعم أجور الموظفين 

بهدف التخفيف من األثر السلبي للغالء المعيشي وتدني القدرة الشرائية المسجل خالل العام 2021 وانعكاسات ذلك على متوسط األجور 
اتخذت إدارة المصرف وبتوجيه من مجلس اإلدارة عدد من االجراءات التي هدفت إلى تعزيز شبكة حماية العاملين والمحافظة على الخبرات 

العاملة في المصرف، فتم: 
رفع الحد األدنى المعتمد في المصرف ألجور العاملين مع تعويض غالء معيشة.. 1
االستمرار في دعم األجر السنوي للموظفين من خالل تخصيص ثالثة أجور شهرية إضافية خالل العام بحيث يصرف الراتب 15 مرة سنويًا.. 2

أنشطة الدعم والضبط والرقابة الداخلية
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االستمرار في تقديم منافع مختلفة للعاملين تساند وضعهم االجتماعي منها مخصصات دراسة لألوالد والملبس والتأمين االستشفائي للموظف . 3
وعائلته وتأمين على الحياة، هدايا مالية بمناسبة األعياد. كما قامت االدارة بتوفير عدد من التسهيالت المالية للموظف من قروض سكنية 

واستهالكية )قرض زواج، مصاريف مختلفة( ودراسية. 
نظرًا الرتفاع أسعار المحروقات وصعوبة تأمين المواصالت، تعاقد المصرف مع شركة نقل خاصة هدفت تأمين خدمة انتقال موظفي . 4

المصرف في مدينة دمشق إلى مراكز عملهم. كما تم تخصيص تعويض مواصالت للعاملين في فروع المصرف في المحافظات األخرى 
مساهمًة منه في تحمل تكاليف انتقالهم إلى مراكز عملهم في ظل ضعف جدوى تأمين وسيلة نقل خاصة.  

التأكيد على حصول األمهات العامالت في المصرف على كامل حقوق األم العاملة. علمًا أنهم يشكلن %23 من إجمالي اإلناث العامالت . 5
في المصرف، أي %12 من إجمالي العاملين.

بموازاة ذلك، عمدت اإلدارة على زيادة أجور عدد من الكفاءات التي تعتبر أساسية لتأمين استمرارية عمل المصرف حرصًا منها من استقطابها 
من المصارف األخرى نتيجة المنافسة الشرسة التي سجلت خالل عام 2021 على الكفاءات والمؤهالت المصرفية نتيجة عامل الهجرة التي 

سبب ندرة توفر هذه الكفاءات. 

وقد نتج عن كل هذه االجراءات ارتفاع في مصاريف الموظفين بنسبة %73 مقارنة بنهاية عام 2020. هذه الزيادة ساهمت في المحافظة 
على استمرار عمل الكوادر أصحاب المؤهالت المصرفية في المصرف والحؤول دون استقطابهم من قبل المصارف المنافسة، باإلضافة إلى 
الحفاظ على قدرة المصرف التنافسية في استقطاب كفاءات مصرفية من خارج المصرف وبالتالي نجاج المصرف في استقطاب موظفين من 

أصحاب الخبرة الجيدة.

الحفاظ على سالمة الموظفين
في ظل استمرار فيروس كورونا )كوفيد 19( في العام 2021، اعتمدت إدارة المصرف عدد من إجرات الوقاية لضمان سالمة الموظفين 
واستمرار نشاط المصرف في خدمة العمالء، منها التعقيم الدوري للمكاتب ومقرات العمل وزيارة األطباء واجراء المسحة )PCR( للموظفين 

الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس. وقد بلغت تكاليف هذه  اإلجراءات حوالي  15 مليون ل.س.

متابعة دورات التدريب تطويرًا للكفاءات العاملة
 تابعت مديرية الموارد البشرية خالل عام 2021 تنظيم دورات تدريب موجهة للعاملين في المصرف هدفت إلى ترسيخ الخبرات التقنية في 

مختلف مجاالت اإلدارة المصرفية. 

وقد تابعت مديرية الموارد البشرية تأمين تدريب الموظفين على المواضيع الملحوظة في خطة التدريب للعام 2021 وفق توفر الدورات لدى 
مراكز التدريب المتخصصة، بما في ذلك المشاركة في دورات مراكز التدريب الخاصة بكل من مركز التدريب والتاهيل المصرفي. كما عملت 
اإلدارة على استكمال تلبية بعض حاجات التدريب من خالل إعداد دورات تدريبية داخل المصرف باإلضافة إلى تأمين مشاركة الموظفين 

بدورات تدريبية لدى الشريك االستراتيجي. 

ونتيجة اإلجراءات االحترازية للوقاية من فايروس كورونا التي أثرت على القدرة في انجاز كافة حاجات التدريب، تركزت برامج التدريب المنجزة 
دارة المخاطر والشؤون القانونية وتموبل عمليات التجارة الخارجية، هدفت التركيز  خالل عام 2021 بالتدريب على مواضيع اإلدارة المالية واإ
على تعزيز مهارات العاملين التقنية المصرفية وخاصًة في تحليل البيانات المالية للمصارف والشركات بما يساهم في نمو النشاط االئتماني. 

وقد بلغت نفقات التدريب لعام 2021 حوالي 23 مليون ليرة سورية، متضمنة مبلغ قدره حوالي 14 مليون ليرة سورية ال غير دفعت لمركز 
التدريب والتأهيل المصرفي التابع لمصرف سورية المركزي كمساهمة سنوية إلزامية عن عام 2021. 

وقد استقبل المصرف طالب جامعيين لفترات تتراوح بين ثالث وأربعة 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

في تنظيم نشاط اإلعالم واإلعالن
سجل المصرف شغورًا بدًء من الربع الثالث من العام 2021 في كادر وحدة اإلعالن واإلعالم نتيجة استقالة المسؤول عن هذه الوحدة. وقد 

لجأت اإلدارة إلى تكليف متخصصين من خارج المصرف إلنجاز عدد من المنشورات المهمة وذلك بموجب عقود مالئمة لكل مشروع
قبل  من  ومتابعة  بتوجيه  ذلك  كل  الخ...(.   للنشر،  المعدة  المالية  والبيانات  السنوي  التقرير  السنوية، تصميم  المفكرة  منها تصميم  )نذكر 

المختصين في االعالم واالعالن لدى الشريك االستراتيجي. 

علمًا أن اإلدارة ما زالت تعمل على استقطاب متخصصين في هذا المجال لتوظيفهم بغرض إعادة تفعيل وظيفة هذه الوحدة. 

أنشطة المسؤولية االجتماعية
تلحظ سياسات وأهداف المصرف على الحفاظ على حقوق مساهميه ودعم التنمية المستدامة للمجتمع المدني السوري عبر رعاية النشاطات 

الثقافية، واالجتماعية والبيئية.
 يقوم المصرف بالحفاظ على حقوق مساهميه ومتابعة اإلجراءات المتعلقة بمساهمتهم في رأس مال المصرف. حيث:. 1

يبذل جهود مستمرة للتواصل الدائم مع مساهميه. • 
متابعة تحديث عناوين إقامتهم بهدف االتصال بهم كلما دعت الحاجة.• 
اإلجابة على استفساراتهم وتوفير المعلومات المطلوبة من كل منهم حول وضع مساهمته في المصرف باإلضافة إلى أي معلومات حول • 

نشاط المصرف واستبيان رأيهم باألداء. 
معالجة عمليات كسور األسهم الناتجة عن مساهمتهم في المصرف ومتابعة توزيعها على كل مستحق منهم.• 

لجهة ممارسات المساهمات والتبرعات االجتماعية:. 2
الثقافية واالجتماعية  التنمية المستدامة للمجتمع المدني السوري عبر رعاية النشاطات  تسعى إدارة بنك الشرق دومًا المساهمة في دعم 
واالقتصادية، باإلضافة إلى تسليط الضوء على اإلرث الثقافي السوري وغناه، وذلك قدر ما تسنح به إمكانات المصرف المالية المتاحة. 

وعليه، تم خالل العام 2021 ما يلي:
المشاركة بإقامة حفل خيري بمناسبة عيد “فارتي فار” لمطرانية األرمن األرثوذكس ألبرشية دمشق بمبلغ مليون ل.س.• 
التبرع لجمعية “جذور للتنمية والدعم النفسي واالجتماعي” بمبلغ 3،000،000 ل.س.، مساهمًة منه في جهودها في حماية األطفال من • 

العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية لهم ولعائالتهم، وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للناجيات من العنف العائلي. 
دعم” مؤسسة تاريخ دمشق” من خالل رعاية إصدار ونشر العدد رقم 1 من مجلة “تاريخ دمشق” بمبلغ 4،000،000 ل. س.، وذلك • 

مساهمًة من المصرف في دعم البحث العلمي التاريخي المتعلق بمدينة دمشق، وتمكين الباحثين المحترفين بمجال التاريخ إلثراء المكتبة 
العربية بأبحاث أكاديمية معمقة تتعلق بتاريخ مدينة دمشق، ودعم المكتبة األكاديمية العربية بمطبوعة بهذا الشأن.

التعاون مع وزارة السياحة واألستاذ محمد شعالن طيار في تصميم المفكرة السنوية للمصرف لعام 2022 لتبرز جانب ثقافي سوري عريق • 
وهو القالع في سورية. 

استقبال طالب جامعيين لفترات تتراوح بين ثالث وأربعة أسابيع لمتابعة تدريبات مهنية عملية لدى مختلف أقسام ومديريات المصرف، • 
يساهم المصرف من خاللها بتعزيز معرفتهم بواقع العمل المصرفي وتمكنهم من تنفيذ مشاريع تخرج جامعية

تبرعات متفرقة لعدد من األوقاف الدينية بمبلغ إجمالي 150 ألف ل.س..• 

إدارة المخاطر. 3
تابعت مديرية إدارة المخاطر في العام 2021 تطبيق منهجية متحفظة واستشرافية مكنتها من التعامل مع أثار أزمة Covid-19 وتأثيرات 
أزمة لبنان المالية. وعملت إدارة المخاطر على تعزيز ضوابط إدارة مخاطر المصرف من خالل مراجعة أدوات الضبط الداخلي لمديرية إدارة 

المخاطر والعمل على تطويرها وتطوير منظومة سقوف المخاطر التي يمكن للمصرف تقبلها بما في ذلك تحديد الشهية على المخاطر
)Risk-Appetite Statement( وتحسين فعالية مؤشرات اإلنذار المبكر، وبالتالي تعزيز قدرة مديرية إدارة المخاطر على تحديد وقياس 
وتقييم المخاطر التي يتعرض لها المصرف وتلك المرتقبة، ورفع التوصيات للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة 

بما يسمح باتخاذ القرارات العالجيئة والوقائية بالوقت المناسب. 
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وتتبنى مديرية إدارة المخاطر منهجية خطوط الدفاع الثالثة في عملية إدراة المخاطر الشمولية، حيث تؤمن بإن كل موظف هو شريك بعملية 
إدارة المخاطر من موقعه ومسؤولياته. ويوضح الشكل التالي عملية إدارة المخاطر في بنك الشرق.

 

تقوم إدارة المخاطر ومراقبة االلتزام والتدقيق الداخلي برفع تقارير لإلدارة العليا ولجنتي
إدارة المخاطر والتدقيق المنبثقتين عن مجلس اإلدارة

شبكة الفروع وصيرفة التجزئة

التسليف

مديرية الخرينة

مديرية الموارد البشرية

مديرية المعلوماتية

مديرية العمليات

مديرية المشتريات

الشؤون القانونية

التنظيم والتخطيط االستراتيجي

المالية

األمن المادي والمعلوماتي

االلتزام

إدارة المخاطر

خط الدفاع الثالثخط الدفاع األول خط الدفاع الثاني
التدقيق الداخلي

المراقبين المصرفيين الداخلين

خطوط العمل األولية تعتبر المسؤول
األساسي عن إدارة عملياتهم ومخاطرها

هم أكثر من يعلم بالمخاطر الكامنة 
بالعمليات وكيفية تحديدها

تطبيق أدوات الرقابة للمصرف منها 
جراءات المصرف( )سياسات واإ

إعالم خط الدفاع الثاني عن أي 
مخاطر محتملة أو أحداث تشغيلية 

ووضع التوصيات المناسبة

إعالم خط الدفاع الثالث في حال 
وجود مخاطر احتيال

وضع إطار عمل البيئة الرقابية 

يقدم النصائح واالستشارات

يراقب عمل خط الدفاع األول

دراسة ووضع التوصيات ورفعها 
لإلدارة العليا واللجان المختصة

توفير خدمات تأكيدية واستشارية 
حول كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة 
الداخلية وعملية إدارة المخاطر 

وممارسات الحكومة

جي
ار

لخ
ق ا

مدق
ال

بية
رقا

 ال
ت

طا
سل

ال

اإلدارة العليا

مجلس اإلدارة

إدارة مخاطر فعالة من خالل منهجية ثالث خطوط دفاع بنك الشرق
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وفي ما يلي عرض ألهم أنواع المخاطر التي يتعامل معها المصرف.

مخاطر االئتمان
تقوم وحدة مخاطر االئتمان بدور محوري بعمليات تحليل وتقييم وتحديد مخاطر االئتمان ووضع التوصيات المناسبة لتخفيف المخاطر االئتمانية 
على مستوى العميل والمحفظة وفق حدود وشهية المخاطر المحددة من قبل مجلس اإلدارة، وتقوم أيضًا بضمان تدقيق وتوثيق وحفظ مستندات 
جراءات المصرف كما يتم مراجعة كافة الوثائق الواردة من  لكتروني ومدى توافقها مع قرارات لجنة التسليف واإ العميل والضمانات بشكل ورقي واإ
الجهات الرسمية والحصول على االستشارات القانونية الالزمة لحفظ 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 

عداد كافة التقارير للجهات الداخلية والرقابية.   واإ
وتعد مخاطر االئتمان من حيث الوزن النسبي أكبر فئة من فئات المخاطر المالية لدى المصرف. وقد عزز المصرف أداء جودة إدارة المخاطر 

االئتمانية خالل العام 2021 عن طريق تطوير أدوات الضبط الداخلي إلدارة مخاطر االئتمان، ونذكر أهمها كما يلي:
 الحفاظ على الكوادر المؤهلة وأصحاب المهارات المكتسبة في إدارة وتحليل المخاطر المصرفية في المصرف والعمل على رفع مستواها، • 

البنية الالزمة إلدارة ومتابعة المخاطر االئتمانية،  لتأمين االحالل للوظائف الرئيسية في مديرية إدارة المخاطر وتوفير  واالعتماد عليها 
من خالل تدريب موظفي مديرية إدارة المخاطر وفق برنامج تدريب متخصص بمواضيع ذات الصلة وتأهيلهم الستالم مناصب إدارية 

ومسؤوليات إضافية.
مراجعة شاملة للتوصيف الوظيفي ضمن مديرية إدارة المخاطر بما يضمن وجود فصل المهام والرقابة المزدوجة. • 
النقد والتسليف رقم )4/م ن( تاريخ 14/2/2019 المتضمن •  مراجعة سنوية شاملة للسياسات واإلجراءات المتعلقة بتطبيق قرار مجلس 

.)IFRS 9( 9 التعليمات الخاصة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم
تعزيز سياسة واستراتيجية التسليف بخطة تسليف تفصيلية معدة من قبل مديرية التسليف بما يتوائم مع استراتيجية ورؤية المصرف • 
 تضمين سياسة التحصيل بإيضاحات حول عملية تسوية الدين الناتج عن تسييل الضمانات العينية وعرضها على لجنة المخاطر والحصول • 

على مصادقة مجلس اإلدارة.  
تطوير إجراءات وحدات قسم إدارة مخاطر االئتمان )وحدة تحليل مخاطر االئتمان – ووحدة إدارة ضبط االئتمان( وتم عرضهم على لجنة • 

المخاطر والحصول على مصادقة مجلس اإلدارة.
والخسائر •  بها  المتعلقة  المخاطر  التوصيات حول  وخارج سورية ووضع  داخل  المالية  المؤسسات  مع  التعرضات  مخاطر  كافة  مراجعة 

االئتمانية المتوقعة الواجبة التكوين ورفعها إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة التخاذ القرارات المناسبة.
الحقًا للسماحية التي منحها مصرف سورية المركزي بموجب القرار رقم )25/م ن( تاريخ 26/3/2020 القاضي بالسماح بتأجيل الدفعات • 

جراءات مكافحة انتشار  لمدة 90 يوم دون ترتيب أي عموالت أو غرامات تأخير على العمالء وبظل تأثيرات ظروف السوق االقتصادية واإ
جائحة فيروس )COVID-19(، تقوم مديرية المخاطر بمتابعة التزام مخاطر العمالء ومدى االلتزام بالسداد وتبين عدم وجود أي من هؤالء 
العمالء ضمن محفظة الديون المتعثرة بنهاية العام 2021. كما نفيد بأنه تم إعادة سداد ما يزيد عن %46 من كامل قيمة الديون بتاريخ 

صدور القرار، األمر الذي يعكس جودة محفظة التسليف لدى بنك الشرق .
تنفيذ جرد ورقي والكتروني مفصل لكافة الضمانات والوثائق لعمالء محفظة التسليف االئتمانية عن عام 2021 ورفع تقرير للجنة المخاطر • 

بعدم وجود أي نواقص.

مخاطر السوق
تعمل وحدة 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	 
الفجوات )Gap Analysis Model(  في  الفائدة من خالل دراسة نموذج تحليل  تقوم وحدة إدارة مخاطر السوق بتحليل مخاطر أسعار 
استحقاقات الموجودات والمطلوبات ومن خالل دراسة وتحليل مدى تأثير تغيرات أسعار الفائدة السائدة والمتوقعة وتغيرات عناصر الموجودات 
 )Simulation Analysis( المحاكاة  بواسطة  التحليل  Net Interest Margin من خالل  المتوقع  الربح  والمطاليب على صافي هامش 
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وتطبيق عدة سيناريوهات متوقعة ومقارنتها بالحدود والنسب الرقابية الداخلية الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات للجنة إدارة 
المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة التخاذ االقرارات المناسبة وتطبيق استراتيجيات التحوط إذ لزم األمر.

وقامت مديرية المخاطر بتطوير سياسة شاملة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة ومناقشتها في لجنة الموجودات والمطلوبات ALCO التي تعتبر 
شريك أساسي في إدارة مخاطر السوق في المصرف. وبناءًا على الرؤية الشمولية ألعضاء اللجنة تم رفع السياسة للجنة المخاطر حيث تم 

رفع توصية لمجلس اإلدارة بالمصادقة عليها.

 مخاطر أسعار الصرف	 
يقوم مجلس إدارة المصرف باعتماد حدود لمراكز القطع بالعمالت األجنبية، والتأكد من قيام إدارة المصرف باعتماد إجراءات رقابة يومية على 
هذه المراكز وكفايتها لضمان عدم تجاوز المستويات المحددة. وخالل العام 2021 تمت مراجعة سياسة إدارة مراكز القطع البنيوي والتشغيلي 
لتشمل كافة مخاطر سعر الصرف مع جميع األطراف التي يتعامل معها المصرف ووضع سقوف التعامالت بالقطع األجنبي مع كافة األطراف. 

ويتابع المصرف إدارة مراكز القطع األجنبي التالية:
مركز قطع بنيوي: هو عبارة عن الجزء المدفوع بالقطع األجنبي من رأس المال عند االكتتاب. وال تعتبر األرباح الناتجة عن تقييم مركز . 1

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 حاليًا للمصارف المرخصة وعلى مسؤوليتها باالحتفاظ 
بمركز القطع البنيوي القائم وبغض النظر عن النسبة القصوى المحددة والمسموح بها من قبل السلطات الرقابية لهذا المركز من قيمة 

األموال الخاصة الصافية.
مركز قطع تشغيلي: هو عبارة عن صافي مجموع المراكز التشغيلية للعمالت األجنبية الناتجة عن عمليات بالقطع األجنبي مقابل الليرة . 2

السورية. ويمثل مركز القطع التشغيلي الصافي الفرق بين مجموع الموجودات ومجموع المطاليب بكافة العمالت األجنبية. ويجوز للمصارف 
العاملة في القطر المسموح لها التعامل بالقطع األجنبي االحتفاظ بمركز قطع تشغيلي صافي مدين أو دائن بنسبة %2 كحد أقصى من 
األموال الخاصة األساسية الصافية، وتمثل نسبة %1 الحد األقصى المسموح بيعه يوميًا من الموارد الذاتية للمصرف سواء لعمليات القطع 

األجنبي لتمويل المستوردات أو للتعامل مع مصارف محلية.
كما تقوم مديرية إدارة المخاطر بمراقبة أصول ومطاليب المصرف بكافة العمالت األجنبية ومراقبة توفر مصادر النقد األجنبي لتأمين متطلبات 
العمالء، أضف إلى التزامها بتحليل الحساسية لمراقبة أثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول في أسعار الصرف.

مخاطر السيولة
الهدف الرئيسي لوحدة إدارة مخاطر السيولة هو المراقبة والمتابعة المستمرة لقدرة المصرف على تلبية احتياجات والتزامات العميل.
وتعتمد مديرية إدارة المخاطر بشكل أساسي على اإلجراءات وأدوات الضبط التالية للتأكد من جودة ضبط إدارة مخاطر السيولة :

اعتماد خطة طوارئ لمواجهة مشاكل السيولة. حيث توضح هذه الخطة في بنودها الوسائل التي يلجأ إليها المصرف في حاالت الطوارئ.  . 1
اعتماد أهداف وحدة مخاطر السيولة من خالل الوظائف التالية:. 2

أ. تحديد وتحليل عوامل الخطر وفق مايلي:
تحديد عناصر الموجودات والمطاليب األساسية التي تؤثر على سيولة المصرف.• 
تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي من الممكن أن تؤثر على مخاطر السيولة.• 
القيام بوظيفة مخاطر السيولة على صعيد المصرف بالتعاون مع كافة األقسام المعنية ومن خالل لجنة الموجودات والمطاليب.• 
تحديد أولويات التمويل ومدى تأثيرها على المصرف.• 

ب. مراقبة مخاطر السيولة
الحصول على البيانات المطلوبة من األقسام المعنية في المصرف.• 
تحضير تقارير دورية وتحليل التقارير الواردة.• 
مراقبة الحدود والنسب الرقابية والحدود الداخلية.• 
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ج. تحليل وتخفيف مخاطر السيولة
 تسجيل أي تجاوزات على النسب والحدود المعتمدة.• 
 رفع التقارير المطلوبة إلى لجنة الموجودات والمطاليب ALCO ولجنة المخاطر.• 

د. التحقق والمراجعة
 مراجعة وتطوير أدوات الرقابة والتحليل.• 
 مراجعة الحدود بشكل دوري بناءًا على البيانات التاريخية والنظرة المستقبلية لضمان التكيف مع التغيرات البيئية.• 
 المراجعة الدورية إلجراءات وسياسات مخاطر السيولة وخطط الطوارئ.• 

المخاطر التشغيلية
تعمل إدارة المخاطر التشغيلية كأداة لتحسين مستوى وفعالية أنظمة الرقابة. وتلعب إدارة المخاطر التشغيلية في بنك الشرق الدور الرئيسي في 

ذلك من خالل: 
مراجعة أدوات الضبط الداخلي والتي تتضمن سياسات واجراءات العمل، األنظمة، التقارير، ...، وتقييم توافقها مع مبادئ الضبط الداخلي . 1

الفعال كالفصل في المهام، الرقابة الثنائية، وضوح الصالحيات والمسؤوليات.

تقييم مخاطر عمليات اإلسناد الخارجي للمخاطر التي تؤثر على ملف مخاطر المصرف كبوالص التأمين. . 2

تقييم مخاطر عمليات االسناد الخارجي لألنشطة من خالل تقييم كفاية ضوابط العقود مع الشركات الخارجية التي تزود خدمات للمصرف.. 3

وضع التوصيات وفق اآلليات المعتمدة لدى بنك الشرق للحد من المخاطر وهي:. 4
تحديد الحد األقصى للمخاطر التشغيلية 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. تعريف ملفات مخاطر على مستوى دوائر – . 5
أنشطة عن طريق إدارة ورش العمل الخاصة بها باالعتماد على منهجية التقييم الذاتي للمخاطر)RCSA( ومن خالل تقييم أدوات الضبط 
الداخلي في بنك الشرق واالجراءات الرقابية في المصرف. حيث يتضمن ملف إدارة المخاطر التشغيلية تعريفًا للمخاطر والقدرة على التحمل 
واإلجراءات الرقابية على مستوى كل وحدة، كما يتضمن تحديد مستويات التأثير المعتمدة. وينتج عن تعريف ملف إدارة المخاطر التشغيلية، 
قياس مدى تعرض مختلف أنشطة المصرف كل على حدا، للمخاطر التشغيلية وبالتالي تحديد نقاط الضعف واقتراح التوصيات المناسبة 

لمعالجتها.

أدوات الضبط الداخلي في بنك الشرق:. 6
األهداف: يتم وضع األهداف على مستوى المديريات بما ينسجم مع أهداف المصرف.• 
السياسات واالستراتيجيات: يتم وضع سياسة المصرف وتعريف استراتيجية المصرف لتحقيق أهدافه على كافة األصعدة.• 
خطط العمل: توضع لكافة المديريات بما يضمن انسجام وتناغم لتحقيق أهداف المصرف.• 
الهيكل التنظيمي وخطة اإلحالل: يضمن تحديد واضح للمهام واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة • 

وخطة إحالل على مستوى كل منصب وظيفي.
التوصيف الوظيفي: توصيف وظيفي واضح على مستوى كافة المناصب الوظيفية ولكل فرد بما يضمن تحقيق مبادئ الرقابة الفعالة.• 
التدريب والتطوير: التدريب المستمر للموظفين على أداء مهامهم بفعالية وكفاءة. • 
منظومة التقارير: وجود منظومة تقارير تضمن التواصل الفعال الهرمي واألفقي.• 
التقارير الرقابية الداخلية والخارجية: يتم من خاللها تقييم كفاءة أنظمة الضبط الداخلي ومعالجة نقاط الضعف.• 

إن عملية إدارة المخاطر هي عمل مشترك ومستمر بين وحدات ودوائر المصرف كل حسب دوره ويعتمد على وجود أنظمة رقابة داخلية فعالة 
يتم بناؤها على أسس سليمة، وبالتالي يتم االعتماد عليها لتوفير حوكمة مصرفية سليمة إلدارة المخاطر وفق منهجية “خطوط الدفاع الثالثة”.

أنشطة الدعم والضبط والرقابة الداخلية
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اعتماد خطط للطوارئ وتأمين استمرارية العمل: . 7
يعتمد المصرف في ذلك على وضع خطط إلدارة حاالت الطوارئ وخطة لتأمين استمرارية العمل في المصرف تبنى على ما يلي:

تقييم وتعريف األنشطة والخدمات في المصرف وتحديد األنشطة الهامة والحساسة واعتماد آلية الستمرار نشاطها وذلك في مواجهة سيناريوهات • 
توقف األعمال المحتملة.

تم تحديد أماكن عمل رديفة يتم االنتقال إليها في حاالت الطوارئ. وتم تجهيز موقعين رديفين للمقر العام للمصرف بكافة الوسائل التقنية مع • 
إمكانية االتصال بمركز المعلومات الرئيسي أو بمركز معلومات بديل لضمان استمرارية العمل بالنظام المصرفي المعتمد والربط الشبكي لفروع 

المصرف وتأمين وسائل اتصال بديلة للتواصل. 
لما يعود للموارد البشرية، تم تحديد فريق عمل أساسي إلدارة األنشطة الرئيسية والحيوية خالل حاالت الطوارئ. ويجري هذا الفريق اختبارات • 

دورية ضمن موقع العمل البديل وفق سيناريوهات مختلفة يتم من خاللها تجربة جميع العمليات والبرامج وفق ظروف متعددة.
تتابع إدارة المصرف تطبيق التوصيات الصادرة عن كل من التدقيق الداخلي والخارجي ومديرية إدارة المخاطر لجهة تعزيز كفاية خطط استمرارية • 

العمل عند الطوارئ واعتماد اإلجراءات العالجية المناسبة انطالقًا من مخرجات ونتائج عمليات االختبار على جهوزية هذه الخطط.

ولمزيد من التفاصيل حول إفصاحات إدارة المخاطر يمكن مراجعة اإلفصاح رقم 38 في تقرير مدقق الحسابات الخارجي. 

أنشطة الدعم والضبط والرقابة الداخلية

 مراقبة االلتزام. 4
يتابع المصرف مراقبة مخاطر عدم االلتزام من خالل مديرية رقابية مستقلة، تتأكد من التزام مختلف األنشطة في المصرف باألنظمة والقوانين 
النافذة، السيما تلك المتعلقة بالعمل المصرفي، بما فيها توجيهات مجلس النقد والتسليف، وتعليمات لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل األموال 
جراءات وضوابط العمل المعتمدة لدى المصرف. كما تتابع امتثال المصرف للتشريعات والضوابط الدولية، وقانون االمتثال  وتمويل اإلرهاب، واإ
الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(. وتقوم مديرية مراقبة االلتزام برفع تقارير دورية بهذا الشأن إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة 

المصرف، ومفوضية الحكومة لدى المصارف، وهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بحسب 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، وللعام 2015 بخصوص حوكمة الشركات 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة بشكل مباشر، بما يضمن استقالليتها ومتابعة  التدقيق  للجنة  لدى المصارف لجهة تبعية مديرية مراقبة االلتزام 

أعمالها، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتأمين البيئة المناسبة لعملها.

وتشمل أنشطة وضوابط مراقبة االلتزام في المصرف ما يلي: 

التحقق من االلتزام بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تهدف 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 عند طلبهم، منها:
الرقابة المستمرة على حسابات العمالء، والتأكد من االلتزام بإجراءات التعرف والتحقق من هوية العمل، وتحديث البيانات بشكل دوري. . 5

حيث تابعت وحدة التحقق خالل العام 2021 التزام الفروع بتحديث بيانات العمالء، وتنشيط الحسابات الراكدة.
والحواالت . 6 العمالت  وتحويل  النقدي  واإليداع  السحب  عمليات  فيها  بما  المصرفية،  والعمليات  الحسابات  حركة  على  المستمرة  الرقابة 

والشيكات بهدف التأكد من مطابقة / تجانس العمليات المصرفية المطلوب تنفيذها مع طبيعة نشاط العميل وأصحاب الحقوق االقتصادية.
التحقق من حاالت االشتباه واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها بما في ذلك إبالغ هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن حاالت . 7

التجاوز المؤكدة. 
دراسة الحسابات عالية المخاطر وفقًا لتصنيف هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتصنيفات العالمية وسياسة البنك ومنح . 8

الموافقات عليها ورفع الحاالت الالزمة لإلدارة التنفيذية.
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وأكدت وحدة التحقق خالل العام 2021 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 بعض فروع المصرف في دمشق. 

فضاًل عن تدريب فروع المصرف على متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأهم مؤشرات االشتباه بهذا الخصوص.

جراءات عمل المصرف بخصوص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للتوافق مع المستجدات  كما تم خالل العام 2021 تحديث سياسات واإ
في المجال على الصعيدين المحلي والدولي. 

مراقبة االلتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية والدولية
جراءات وضوابط العمل  تشمل هذه المهام متابعة التزام المصرف باألنظمة والقوانين النافذة، وال سيما الناظمة للعمل المصرفي، وسياسات واإ
بأنشطة  المرتبطة  المخاطر  بينها، ومتابعة  فيما  تعارض  والقوانين وعدم وجود  األنظمة  تعارضها مع  المصرف، ومراقبة عدم  في  المعتمدة 

المصرف، وذلك من خالل: 
تنظيم قاعدة بيانات بالقوانين وتعليمات الجهات الرقابية، وتعميمها على المديريات المعنية، والتأكد من االلتزام بها.. 1
متابعة تحديث السياسات واإلجراءات المتعلقة بعمل المديريات في المصرف، والوقوف على التحديثات الجارية.. 2
تقديم الدعم والمشورة للمديريات المعنية في البنك فيما يتعلق باالستفسارات المتعلقة بقوانين وتعليمات الجهات الرقابية.. 3
رصد وتقييم ومتابعة مخاطر عدم االلتزام ومخاطر السمعة الناتجة عن عدم االلتزام التي يتعرض لها المصرف.. 4
متابعة اإلجراءات المتخذة من قبل المصرف لمعالجة الشكاوى والمقترحات الواردة.. 5
متابعة التزام المصرف بإعداد البيانات والتقارير المطلوبة من قبل الجهات الرقابية ضمن المواعيد المحددة.. 6
التأكد من مراعاة الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة مع المتطلبات التشريعية النافذة.. 7
 متابعة الجزاءات الواردة إلى المصرف، حيث تبين عدم تعرض المصرف لجزاءات جوهرية في العام 2021 نتجت عن قصور في االلتزام . 8

في إجراءات العمل المعتمدة، تم استدراكها من قبل إدارة المصرف.
تنفيذ المهام الرقابية الطارئة المطلوبه من مصرف سورية المركزي، حيث تم خالل العام 2021 متابعة العمل على برنامج التصريف . 9

رسال التقارير المطلوبة بخصوص العمليات النقدية والحواالت الخارجية، كما تم تزويد مصرف سورية المركزي بالبيانات  والحواالت. واإ
المطلوبة من خالل المهام الطارئة ومنها المتعلقة بعمليات السحب النقدي.

كما يتابع المصرف االمتثال بالتشريعات والضوابط الدولية المقبولة من الجهات الرقابية المحلية، وخاصًة بمجال مكافحة التهرب الضريبي، 
وااللتزام بقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(. هذا إلى جانب متابعة المخاطر المرتبطة بالعقوبات االقتصادية، والتحقق من 

المصارف المراسلة، والتأكد من مراعاتها لمتطلبات مراقبة االلتزام العالمية.

تنفيذ مهام تدقيق – مراقبون مصرفيون داخليون
هي مهام رقابية يقوم بها فريق المراقبين المصرفيين الداخليين ذلك وفق خطة سنوية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة ومفوضية 
الحكومة لدى المصارف باإلضافة إلى تنفيذ مهام رقابية طارئة بطلب من مصرف سورية المركزي. هدفت هذه المهام الرقابية إلى التأكد من 
العامة للمصرف بما في ذلك توجيهات مجلس اإلدارة وضوابط وتعليمات العمل وتعليمات مصرف سورية المركزي.  تقّيد اإلدارة بالسياسة 
باإلضافة إلى الرقابة على صحة البيانات المالية واإلفصاحات بشأنها، إضافة للتأكد من كفاية إجراءات التحوط للمخاطر المتنوعة التي يواجهها 

المصرف. 

تم تنفيذ /27/ مهمة رقابية خالل عام 2021، وفق خطة العمل المقررة باإلضافة إلى ثالث مهمات طارئة، ولم 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.. 10

11 ..IFRS9تصنيف الديون وتكوين المخصصات وفقًا لتعليمات القرار 4/م ن لعام 2019 ومعيار تقارير اإلبالغ المالي

كفاية األموال الخاصة وفق متطلبات القرار 253/م ن/ب4.. 12

البيانات المالية المعدة للنشر وفق متطلبات القرار 439/م ن/ب4 تاريخ 25/11/2008 ووفقًا للمعايير الدولية.. 13

تقييم مدى التزام المصرف بتنفيذ قرارات الحجز والتجميد الصادرة عن الجهات المعنية.. 14

أنشطة الدعم والضبط والرقابة الداخلية
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تدقيق مصفوفة العموالت المعتمدة من قبل المصرف ومدى دقة التصريح عن هذه العموالت لمصرف سورية المركزي بما يتوافق مع . 15
القرارات والتعاميم ذات الصلة.

الناظمة والسياسات . 16 والتعليمات  2010 والقرارات  لعام   17 العمل رقم  بقانون  االلتزام  البشرية من حيث مدى  الموارد  إدارة  تقييم عمل 
واإلجراءات المعتمدة لدى المؤسسة، وتقييم واقع التعيينات والرواتب والتعويضات ومدى توافقها مع الدرجات الوظيفية، باإلضافة إلى تقييم 

خطة اإلحالل المعتمدة.

تقييم ضوابط العمل بالوكاالت الداخلية والخارجية ومدى توافقها مع القوانين والتعليمات النافذه.. 17

إعداد تقرير عن واقع تطبيق القرار 5/ م والمتعلق بالبيوع على العقارات والسيارات.. 18

متابعة الحواالت وعمليات القطع األجنبي وتزويد المصرف المركزي بالبيانات وفق طلبه.. 19

تقييم المحفظة االئتمانية وضوابط التسليف.. 20
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 2021.

أنشطة الدعم والضبط والرقابة الداخلية

التدقيق الداخلي. 5
إن مديرية التدقيق الداخلي في بنك الشرق هي مديرية مستقلة، تابعة مباشرًة للجنة 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 العالمي، 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. 
التدقيق المنجزة ونسب تقدم اإلدارة العامة في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها وأي  التدقيق تقرير بشكل ربع سنوي عن مهام  وتقدم مديرية 

مالحظات لديها على اإلجراءات العالجية المتخذة.  

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 المعرضة 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. 

وقد قام فريق التدقيق الداخلي بإنجاز عدد من المهام خالل العام 2021، تمثلت بالتدقيق على فروع المصرف وبأنشطتها وفق األولوية انطالقًا 
من ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بهذه األنشطة. كما شملت مهام تدقيق ميدانية لعدد من مديريات المصرف التنفيذية ضمن الخطة المعتمدة 
لهذا العام، وذلك باإلضافة إلى تنفيذ عدد من مهام التدقيق الطارئة بطلب من مجلس اإلدارة و/أو اإلدارة العامة. وبموازاة رفع هذه التقارير 
إلى لجنة التدقيق المنبثقة 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 2021 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. 
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وعليه، فقد سمحت تقارير مهام التدقيق الصادرة عن مديرية التدقيق الداخلي خالل العام 2021 بتوفير تأكيد للجنة التدقيق ومجلس اإلدارة 
بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف ومتابعًة وثيقًة لجوانب القصور المسجلة أينما وردت. 

على الصعيد التنظيمي، قام المصرف بداية شهر أيار 2021 بتعيين مدير لمديرية التدقيق الداخلي، إثر استقالة المسؤول السابق عن المديرية 
في شهر شباط من العام نفسه. كما تابع المصرف دعم الكادر العامل في هذه المديرية برفده بموظفين إضافيين خالل العام 2021 وتطوير 
المسار المهني للعاملين فيها من خالل برامج تدريب متخصصة في التدقيق الداخلي ساهمت في تنمية مهاراتهم ومؤهالتهم في هذا المجال.

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.• 

أنشطة الدعم والضبط والرقابة الداخلية

جراءات العمل. 6 كفاية سياسات المصرف واإ
جراءات العمل الداخلية في المصرف مرة كل سنتين، أو عندما تقتضي الحاجة؛ يتم ذلك بناًء  تلتزم إدارة المصرف بمراجعة دليل سياسات واإ
على خطة سنوية ُمعّدة من قبل مديرية التنظيم والتخطيط االستراتيجي تتضمن اإلجراءات والسياسات الواجب مراجعتها خالل العام، باإلضافة 

إلى اإلطار الزمني الالزم.

ُتنفَّذ هذه الخطة بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي التي تقوم بالتأكد من كفاية الضوابط ضمن دليل السياسات واإلجراءات، إضافًة لمديرية 
مراقبة االلتزام التي تحرص على مطابقة هذه السياسات واإلجراءات للقوانين والقواعد الناظمة لعمل المصارف في الجمهورية العربية السورية، 
كما ويتم التنسيق مع وحدة إدارة المخاطر التشغيلية لضمان سالمة اإلجراءات والتخفيف من المخاطر المحتملة أثناء تنفيذها؛ لتتم بعدها 

المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة المصرف.

بناًء على ما سبق، فقد تمت خالل عام 2021 مراجعة %45 من إجمالي إجراءات المصرف، أي 177 إجراء من أصل 395 إجراء.



107



108



109

شيدت القلعة البيضاء في القرن الثاني عشر الميالدي، وكان يتوسطها برج ضخم هو كل ما تبقى من 
القلعة البيضاء.

احتلها الفرنجة في العام 1112م، ومنحت لفرسان الهيكل، الذين حصنوها وجعلوها مركزًا لقيادتهم، حتى 
حررها الظاهر بيبرس في العام 1271م، عندما كان في طريقه لقلعة الحصن، وكان في القلعة 700 

من الفرسان الفرنجة مع أسلحتهم وعتادهم.  

الجهة  في  ويوجد  بخندق  بيضوي محفوف  األول  التل،  منحدرات  شيدا على  بسورين  القلعة  أحيطت 
الشرقية بقايا مدخل وتحصينات وجزء من السور الخارجي، في حين تهدم السور الداخلي بشكٍل كامل، 
واليزال برج القلعة المشيد في القرن 13م  بحالة جيدة، حيث استخدم الطابق األول من البرج كنيسة 
باسم القديس ميخائيل األرثوذوكسية، وفي الجانب الجنوبي الغربي، يوجد درج يؤدي إلى الطابق الثاني 
الذي كان يستخدم كمهجع للجنود، وتحت هذا البرج توجد مستودعات وسراديب، كما توجد بركه مربعة 

لتخزين مياه األمطار.
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أنشطة الدعم والضبط والرقابة الداخلية

انعكست األوضاع االقتصادية الصعبة سلبًا على أداء ونشاط بنك الشرق خالل عام 2021، إضافة لعدة عوامل أغلبها خارج عن إرادة البنك، 
وعامل داخلي نجحت اإلدارة في السيطرة عليه تباعًا خالل العام. فيما يلي نستعرض هذه العوامل:

السياسات النقدية المتبعه من قبل السلطات النقدية في عام 2021 والهادفة إلى ضبط أسعار الصرف ومنع المضاربات عليها، فنتج عنها: . 1
الحد بشكل عام من حجم العرض النقدي بالليرات السورية، والتوجيه إلى االنتقال تدريجيًا للتعامل االلكتروني، ما نتج عنه فرض قيود • 

على حركة العمليات النقدية وحركة التجارة الخارجية. 
 تقليص الشرائح االقتصادية التي يسمح لها االستفادة من تسهيالت مصرفية، ما فرض قيود إضافية على قدرة تطور نشاط التسليف • 

االئتماني المصرفي. 

السياسات المالية التي سعت خالل عام 2021 إلى زيادة التحصيل الضريبي إلى أقصى حد ممكن من خالل ايجاد مطارح ضريبة جديدة . 2
وزيادة قيمة المطارح الموجودة، ما أثر سلبًا على حركة التدفقات النقدية لدى العمالء وبالتالي على قدرتهم وشهيتهم على االستالف لغاية 

توسع أنشطتهم التجارية. 

إعادة هيكلة مديرية التسليف في بنك الشرق حيث تم تكليف مدير تسليف جديد خالل عام 2021 وتم ترميم الكادر العامل في هذه . 3
المديرية من خالل إستقطاب موظفين ذوي خبرة مصرفية ومستوى إداري متقدم. متوقع أن تظهر نتائج اعادة الهيكلة بشكل واضح خالل 

عام 2022.

استمرار حزمة العقوبات الخارجية المفروضة على البالد وخاصة ما يتعلق منها باحكام قانون قيصر، ما أدى إلى استمرار الضغوطات . 4
على أقنية التعامل التجاري بما فيه تقليص مصادر القطع األجنبي والحد من القنوات المصرفية التي يمكن من خاللها تنفيذ عمليات 
االستيراد. إضافة إلى ذلك، األزمة المالية والمصرفية في لبنان وانعكاس ذلك على العالقة بين القطاعين المصرفيين في سورية ولبنان، 
حيث تم بنهاية العام 2021، وبتعليمات من مصرف سورية المركزي، تصنيف تعرضات المخاطر االئتمانية مع البنوك اللبنانية ضمن 
األرصدة  مقابل  إقتطاع مؤونات مرتفعة جدا   ،9 المحاسبي رقم  المعيار  متطلبات  إستوجب معه، حسب  الذي  األمر  الثالثة،  المرحلة 

وااليداعات لدى هذه البنوك.

في ظل هذه المعطيات بذلت ادارة البنك خالل عام 2021 أقصى الجهود لزيادة نمو حقوق ملكية البنك وتسجيل أرباح محققة، من خالل تحقيق 
التوازن بين العوامل االقتصادية الموجودة ومتطلبات السلطات النقدية واالنسجام مع نموذج العمل المطبق لدى بنك الشرق والمتمثل بالنمو 
والتوسع ضمن نطاق ضيق من المخاطر المحددة من قبل مجلس اإلدارة واإللتزام التام والكامل بكافة متطلبات الجهات الرقابية والوصائية. 

وقد تركز نشاط اإلدارة ضمن النقاط التالية: 
تنمية محفظة التسهيالت والمحافظة على نسبة التسهيالت المنتجة المرتفعة، ذلك بمنح التسهيالت لألعمال المنتجة للدخل الحقيقي، وبالحدود . 1

األدنى للمخاطر مع وجود ضمانات ممتازة، حيث نجح البنك بالحفاظ على محفظة تسهيالت بدون تعثر ألي قرض خالل عام 2021.  

السعي الحثيث لتوفير مصادر جديدة للقطع األجنبي سعيًا لتنمية نشاط تمويل عمليات التجارة الخارجية، ذلك من خالل استقطاب المنظمات . 2
الدولية العاملة في سورية من خالل توفير خدمات مصرفية لها تساعدها على تحقيق أهدافها االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية ما يساهم 

بتسريع وتيرة إعادة إعمار ما دمرته الحرب وينعكس إيجابًا على ربحية بنك الشرق.

بهدف تعزيز الربحية قام المصرف بما يلي:. 3
- ترشيد إدارة السيولة بكافة العمالت لجهة التخفيف من أعبائها عن طريق الحد من حجم الودائع ألجل قابله زيادة حجم الودائع في  

  الحسابات الجارية. 
- ترشيد إدارة التكاليف واألعباء، وخاصًة لجهة المصاريف التشغيلية قدر المستطاع، والعمل على تحقيق توازن بين تأمين استمرارية 

  األعمال بأعلى معدالت للجودة، ومستوى معقول من التكاليف.

ملخص عن األداء المالي
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تطور حجم الموجودات
بين 2020 - 2021 )ماليين ل.س(

تطور حجم المطلوبات وحقوق الملكية
بين 2020 - 2021 )ماليين ل.س(

توضح بيانات المصرف بنهاية العام 2021 تغيرًا في هيكلة موجوداته مقارنًة بنهاية عام 2020 نتيجة تراجع النشاط االئتماني بشكل عام 
من جهة وارتفاع حجم السيولة المتوفرة من جهة أخرى، فتراجع محفظة التسليف بنسبة %9 قابله ارتفاع في حجم الودائع بنسبة %45. كما 
ارتفع حجم اإليداعات لدى مصرف سورية المركزي بنسبة %75 وتراجع حجم ودائع المصارف لدى مصرفنا بشكل ملحوظ لعدم الحاجة لها 
نتيجة وفر السيولة المسجل. وسجل ارتفاع بنسبة %97 في حقوق المساهمين سببه ارتفاع األرباح غير المحققة نتيجة إعادة تقييم مركز القطع 

البنيوي المحتفظ به كليًا بالدوالر األميركي. 

بلغ إجمالي مجموع موجودات بنك الشرق في 31/12/2021 حوالي 222.1 مليار ل.س. مقابل حوالي 138.9 مليار ل.س. نهاية العام 
2020 أي بزيادة بنسبة %60، نتجت عن أثر فروقات سعر الصرف على إجمالي أصول وموجودات المصرف بالعمالت األجنبية والمحتسبة 

بالليرة السورية. علمًا أنه في حال استبعاد أثر سعر الصرف، يسجل المصرف نهاية العام 2021 تراجعًا في حجم ميزانيته . 

وتبين المخططات البيانية أدناه تطور حجم موجودات ومطلوبات المصرف بين العامين 2020 2021:
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ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2021

الموجودات. 1
سجل المصرف تعدياًل ملحوظُا في هيكلية موجوداته بنهاية العام 2021 مقارنًة بنهاية العام 2020، حيث شكلت أرصدة السيولة األولية 
الناتجة عن األرصدة لدى مصرف سورية المركزي والمصارف المعتمدة األخرى حوالي 84% من إجمالي موجودات المصرف مقابل %77 
فقط نهاية العام السابق، في حين تراجعت نسبة صافي التسهيالت االئتمانية إلى 9% من إجمالي الموجودات مقابل %15 نهاية العام 2020، 
كما تراجعت نسبة التوظيفات االستثمارية المالية لتصبح هامشية جدًا نهاية 2021 مقابل 1% من إجمالي الموجودات نهاية العام 2020 إذ 
اقتصرت فقط على مساهمة المصرف في رأسمال مؤسسة ضمان المخاطر في سورية بقيمة حوالي 209.5 مليون ل.س. )أي بنسبة %0.1 
من إجمالي الموجودات( في ظل عدم توفر فرص توظيف مالي استثماري أخرى مجدية للفوائد وبمخاطر مقبولة بسبب المعوقات الناشئة عن 
العقوبات الخارجية على سورية. وعليه، تراجعت نسبة صافي الموجودات المالية المنتجة للفوائد نهاية العام 2021 الى حوالي 34% من 
إجمالي صافي الموجودات مقابل 37% نهاية العام 2020، ما أثر سلبًا على نمو حجم اإليراد من الفوائد. أضف إلى ذلك، سجلت بنهاية 
عام 2021، زيادة في حجم الموجودات الثابتة بنسبة 7% جاءت في معظمها نتيجة استكمال أعمال التأهيل والتحضير لتجهيز المقر الجديد 

لفرع المصرف في منطقة المالكي وسط شارع عبد المنعم رياض.

تبين المخططات البيانية أدناه تطور هيكلية موجودات المصرف بين العامين 2020 و2021.

ويظهر الجدول التالي التغير في حجم كل من مكونات الموجودات المالية المنتجة للفوائد بين العامي 2020 و2021 ونسبتها من إجمالي الموجودات.

تطور حجم الموجودات المنتجة للفوائد بين عامي 2020 - 2021
كما في 31 كانون األول

2020 2021
% الحجم % الحجم )آالف ل.س(

- - 0.1 209,592  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل الشامل

0.8% 1,073,163 0.0% موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، منها: 0

14.6% 20,310,782 17.2% 38,131,045  - توظيفات لدى المصارف المعتمدة

0.0% 0 0.0% 0  - شهادات ايداع لدى مصرف سورية المركزي

5.7% 7,984,690 7.6% 16,853,986 - إيداعات لدى مصرف سورية المركزي

15.5% 21,514,005 8.8% 19,619,485 صافي التسهيالت االئتمانية

36.6% 50,882,640 33.7% 74,814,108 إجمالي الموجودات المنتجة للفوائد*

100% 138,923,016 100% 222,134,048  إجمالي الموجودات*
* الفروقات تمثل الموجودات الغير منتجة للفوائد

 هيكلية الموجودات 2021 هيكلية الموجودات 2020
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السيولة األولية
استمر المصرف بإتباع سياسته المتحفظة بإدارة السيولة، حيث يحتفظ المصرف في غالبية فوائض سيولته بكافة العمالت على شكل أرصدة 
جارية باإلضافة إلى إيداعات لدى مصرف سورية المركزي والمصارف المعتمدة في كل من سورية والخارج آلجال قصيرة دون 12 شهرًا، 
فتشكل بالتالي سيولة أولية جاهزة يمكن أن يتصرف بها المصرف عند أي طارئ. وقد بلغ حجم أرصدة السيولة األولية بنهاية العام 2021 
حوالي 198.4 مليار ل.س. مقابل حوالي 110.4 مليار ل.س. نهاية العام 2020، فشكلت بالتالي 149% من إجمالي ودائع الزبائن نهاية 

2021 مقابل 121% فقط نهاية 2020. 

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2021

نتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن ما يلي: 
زيادة سنوية في حجم النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي بنسبة 63% حيث بلغ حجم األرصدة لدى مصرف سورية المركزي . 1

ما يقارب 104.7 مليار ل.س نهاية عام 2021 مقابل ما يقارب 64.2 مليار ل.س نهاية عام 2020، نتيجة:
الناجمة عن ذلك لدى مصرف سورية  « السيولة  يداع فوائض  واإ السورية والعمالت األجنبية  بالليرات  االئتماني  التسليف  تراجع حجم 

المركزي لعدم توفر فرص توظيف لها. علمًا أن اإليداعات لدى مصرف سورية المركزي بالليرات السورية وبالحسابات الجارية هي 
غير مجدية للفائدة عماًل بسياسة هذا األخير.  

زيادة حجم إجمالي ودائع الزبائن بالليرات السورية ما نتج عنه ارتفاع إضافي في حجم أرصدة الحسابات الجارية غير المجدية للفوائد  «
بالليرة السورية لدى مصرف سورية المركزي.

ارتفاع حجم النقد واألرصدة بالعمالت األجنبية لدى مصرف سورية المركزي والمحتسب بالليرات السورية تأثرًا بتدني سعر صرف الليرة  «
السورية مقابل العمالت األجنبية. وقد شكلت الزيادة الناتجة عن ذلك، النسبة األكبر في الزيادة المسجلة في حجم النقد واألرصدة لدى 

المصرف المركزي والمحتسبة بالليرات السورية )حوالي 39.3 مليار ل.س.(.  

زيادة في حجم األرصدة لدى المصارف المعتمدة المحلية والخارجية بنسبة قاربت 172% لتبلغ 33.4 مليار ل.س في نهاية العام . 2
2021 مقابل حوالي 15.5 مليار ل.س بنهاية العام 2020. وقد نتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن ارتفاع حجم الجزء منها بالعمالت 
األجنبية والمحتسب بالليرات السورية تأثرًا بتدني سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت األجنبية، فضاًل عن تسجيل زيادة في حجم 

هذه األرصدة نتيجة تأمين خدمة الحواالت بالقطع األجنبي لعمالء المصرف وبشكل خاص استقطاب حواالت المنظمات الدولية.  
وقد بقي حجم سيولة المصرف المتوفرة لدى المصارف المعتمدة في سورية هامشي نسبًة ألجمالي أرصدة السيولة األولية، فبلغت حوالي 
3,6 مليار ل.س. نهاية العام 2021، وهي موظفة في حسابات جارية تحت الطلب بكافة العمالت وتهدف إلى تسهيل خدمة عمليات 

العمالء. 
أما اإليداعات في الخارج، فتشكل غالبية السيولة األولية لبنك الشرق لدى المصارف المعتمدة، وتنحصر لدى مصارف مجموعة الشريك 
االستراتيجي في كل من لبنان والخارج نظرًا لعدم توفر مصارف مراسلة في الخارج تقبل التعامل مع بنك الشرق نتيجة العقوبات الخارجية 
على سورية. وتتوزع هذه السيولة بين أرصدة في حسابات جارية تحت الطلب تسمح بتأمين خدمة التحويل المصرفي إلى الخارج لعمالء 

المصرف وفقًا لمتطلبات االلتزام حصرًا، باإلضافة إلى إيداعات في حسابات ألجل بنسب فوائد منخفضة تبعًا للسوق. 
ونتيجة لما تقدم، سجل بنك الشرق نهاية العام 2021 مستويات مرتفعة من السيولة هي مكلفة على المصرف، فارتفعت نسبة السيولة 
بكافة العمالت إلى %143.49 في نهاية عام 2021 مقابل %119 فقط نهاية العام 2020، في حين ارتفعت نسبة السيولة بالليرة 
إلى  بالعمالت األجنبية  السيولة  نهاية عام 2020، وارتفعت نسبة  نهاية عام 2021 مقابل %55,4 في  إلى %59.3 في  السورية 

%192,6 في نهاية عام 2021 مقابل %190 في نهاية عام 2020. 
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ولجهة تقييم المخاطر المتأتية عن هذه السيولة واألعباء الناتجة عنها، نعرض ما يلي:  

تبعًا لتطبيق معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم 9 وقرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/م.ن لعام 2019، وفي ظل استمرار عدم وضوح . 1
الرؤية المستقبلية حول األوضاع المالية في لبنان، تابع المصرف خالل العام 2021 اعتماد سياسة متشددة في احتساب الخسائر االئتمانية 
المتوقعة لقاء مخاطر توظيفاته لدى الشريك االستراتيجي في لبنان، وتكوين تدريجيًا خالل العام 2021 مخصصات إضافية لقاء للتوظيفات 
المالية في حسابات اإليداع ألجل التي تعتبر مقيدة والقائمة قبل تاريخ اندالع األزمة في لبنان في تشرين األول 2019، بحيث ارتفعت 

نسبة تغطية هذه التعرضات من %15 نهاية عام 2020 إلى %20 نهاية الربع الثالث 2021. 

في . 2 المنتهية  للسنة  المالية  البيانات  اعداد  إطار  في   22-02-2022 تاريخ   15 رقم  والتسليف  النقد  مجلس  قرار  على ضوء صدور 
31/12/2021، والذي وجه من خالل المصارف على تخفيض تصنيف أي تعرضات مخاطر لديها في لبنان إلى فئة المرحلة الثالثة بنهاية 
عام 2021 والعمل على رفع نسبة تغطية هذه التعرضات إلى %30 بنهاية عام 2022، التزم بنك الشرق بتصنيف تعرضات مخاطر 
توظيفاته المالية لدى الشريك االستراتيجي في لبنان ضمن فئة مخاطر المرحلة الثالثة واعتمد منهجية أكثر تشددًا في احتساب الخسائر 
االئتمانية المتعلقة بهذه التوظيفات، بحيث تم رفع نسبة تغطية التوظيفات المالية في حسابات اإليداع ألجل القائمة قبل تاريخ اندالع االزمة 
في لبنان في تشرين األول 2019 إلى %22 من إجمالي هذه التعرضات بنهاية العام 2021 )منها %20 بالعمالت األجنبية و2% 
بالليرة السورية(. وعليه يكون المصرف قد قام بتكوين في العام 2021 مخصصات إضافية لقاء تعرضاته المالية مع الشريك االستراتيجي 
في لبنان بلغت بنهاية هذا العام حوالي 1,37 مليون د.أ. )ما يعادل حوالي 3.44 مليار ل.س. حسب أسعار صرف آخر العام( مقابل 
مخصصات تم تشكيلها خالل عام 2020 بلغت حوالي 2,8 مليون د.أ )ما يعادل 3,5 مليار ل.س حسب أسعار صرف نهاية 2020(. 
ذلك وتؤكد إدارة المصرف التزامها باستمرار زيادة حجم المخصصات المكونة لقاء هذه التوظيفات لترتفع نسبة تغطيتها إلى ما ال يقل عن 

%30 منها، وذلك وفق قدرة المصرف على تحمل هذه الزيادة في األعباء حرصًا على حماية أصول المصرف.  

أما تعرضات مخاطر التوظيفات المالية األخرى في سورية والخارج، فقد تم تصنيفها ضمن فئة مخاطر المرحلة األولى، واحتساب خسائر 
ائتمانية متوقعة لقاء تعرضات مخاطر المرحلة األولى التزامًا بمتطلبات المعيار رقم 9 والتعليمات الرقابية.

ونتيجًة لسياسة المصرف هذه والقاضية بالحد من تعرضات المخاطر المتعلقة بهذه السيولة من جهة، ومن جهة أخرى انطالقًا من عدم توفر 
أي فرص توظيف بمخاطر مقبولة لها، بقيت غالبية فوائض سيولة المصرف بالليرات السورية والعمالت األجنبية مودعة لدى مصرف سورية 
المركزي، بحيث شكلت نهاية العام 2021 أرصدة بنك الشرق لدى المصرف المركزي %47 من إجمالي موجودات بنك الشرق، كما شكلت 

حوالي %53 من إجمالي السيولة األولية له. 

ويلخص الجدول أدناه تطور حجم السيولة األولية بين العام 2020 2021 وهيكليتها. 

تطور السيولة األولية 2020 - 2021
كما في 31 كانون األول

2020 2021
% المبالغ باآلف ل.س % المبالغ باآلف ل.س

6.5% 7,164,028 6.1% النقد 12,009,164

57.9% 64,000,206 52.8% أرصدة لدى مصرف سورية المركزي 104,693,899

2.3% 2,551,117 1.8% أرصدة لدى المصارف المحلية 3,635,852

11.7% 12,976,894 15.0% أرصدة لدى المصارف األجنبية 29,808,037

21.5% 23,755,351 24.3% ودائع ألجل لدى المصارف 48,282,304

100% 106,884,568 100% 198,429,256 مجموع السيولة األولية

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2021
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محفظة االستثمارات المالية
لم يسجل المصرف خالل العام 2021 أي توظيفات مالية في استثمارات مالية جديدة، باستثناء استثماره في راس مال مؤسسة ضمان مخاطر 

القروض بقيمة 209,591,500 ل.س. ما يعادل %4,12 من رأس مال هذه المؤسسة. 

ذلك وسجل خالل العام 2021 استحقاق االستثمار في شهادات إيداع صادرة عن مصرف سورية المركزي بقيمة حوالي 1,1 مليار ل.س.، 
دون توفر فرص استثمار جديدة مجدية وبمخاطر مقبولة خالل العام.

ونشير إلى أن المصرف ما زال يحتفظ بملكيته لسندات خزينة لبنانية بقيمة 320 الف دوالر أميركي كان استثمر بها بداية عام 2018 واستحقت في 
19/6/2020 دون أن تسدد. وقد قامت إدارة المصرف بتكوين مخصصات على كامل قيمة هذه السندات بما فيه الفوائد المستحقة غير المسددة. 

محفظة التسهيالت االئتمانية
بناًء لما تم عرضه أعاله حول تطور نشاط التسليف في المصرف خالل العام 2021 والعوامل التي أثرت بنموه والسيما الضوابط والتعليمات 
الرقابية بهذا الشأن المبينة أعاله، استطاع بنك الشرق بنهاية العام 2021 الحفاظ نسبيًا على حجم محفظته االئتمانية كما كان نهاية عام 
2020، فبلغ حجم صافي التسهيالت االئتمانية، بما فيه المباشرة والغير مباشرة منها، حوالي 24,53 مليار ل.س. في 31/12/2021 مقابل 

حوالي 24,55 مليار ل.س. نهاية العام 2020.
وبالرغم من تسجيل تراجع في حجم صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة فبلغ نهاية عام 2021 حوالي 19,6 مليار ل.س. مقابل حوالي
 21,5 مليار ل.س. نهاية عام 2020، نشير إلى أن اإلدارة نجحت في التعويض عن جزء كبير من التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة، 
والتي استحقت خالل العام 2021 وسددت دون أن تتمكن اإلدارة من منح تسهيالت بديلة، من خالل استقطاب عدد من العمالء الجدد من 
المتشددة محصورًا  التسليف  أثر ضوابط  بقي  المستهدفة رقابيًا، بحيث  الجديدة  االقتصادية  القطاعات  الصغيرة والمتوسطة ضمن  الشركات 
نسبيًا. غير أن وتيرة منح التسهيالت االئتمانية المباشرة الجديدة بالحجم المطلوب لتغطية التسهيالت القائمة التي كانت ممنوحة للشركات 
الكبرى بسقوف ائتمانية مرتفعة والمرتقب استحقاقها، بقيت أضعف من هذه األخيرة نتيجة تحديد الحد األعلى للتسهيالت الجديدة الممكن منحها 
بقيمة 100 مليون ل.س. فقط للقروض العقارية و500 مليون ل.س. فقط للقروض األخرى، فضاًل عن صعوبة استقطاب مؤسسات صغيرة 

ومتوسطة ذات مخاطر ائتمانية مقبولة نتيجة ارتقاع كلفة الدين مقارنًة بحجم إيراداتها. 

وتتابع اإلدارة مساعيها في استهداف عمالء تسليف جدد في مختلف القطاعات اإلنتاجية ذات المخاطر المقبولة. 

بالمقابل نجحت اإلدارة في رفع حجم التسهيالت غير المباشرة لتمويل عمليات االستيراد والتصدير، فبلغت قيمة صافية حوالي 4,19 مليار 
ل.س. نهاية عام 2021 مقابل حوالي 3,03 مليار ل.س.، أي بزيادة بنسبة 62%. 

وعليه، تراجعت نسبة التسهيالت الممنوحة المباشرة إلى الودائع بالليرة السورية إلى %40 نهاية عام 2021 مقابل %45 نهاية 2020. كما 
سجل تراجع ملحوظ في نسبة التسهيالت إلى الودائع بكافة العمالت فبلغت %15 نهاية عام 2021 مقابل %24 نهاية عام 2020. وقد 

نتج ذلك عن: 
التزام اإلدارة بحصر التسهيالت الممنوحة بتسهيالت بالليرة السورية فقط أسوة بما كان معتمدًا عام 2020 تطبيقًا للضوابط الرقابية التي • 

منعت التسليف بالعمالت األجنبية. 
ارتفاع ملحوظ في حجم الودائع بالعمالت األجنبية والمحتسب بالليرة السورية نتيجة تدني سعر صرف الليرة السورية خالل العام 2021 • 

بنسبة 100%. 

تطور نسبة صافي التسهيالت اإلنتمائية إلى إجمالي الودائع 2020 - 2021

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2021
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سعت اإلدارة خالل عام 2021 توزيع التسهيالت االئتمانية على أكبر عدد من القطاعات اإلنتاجية ذات المخاطر المقبولة بما يسمح من جهة 
بخدمة هذه القطاعات واستقطاب عمالء تسليف جدد، ومن جهة أخرى توزيع مخاطر التسليف حسب القطاع االقتصادي. وانفاذًا لتوجيهات 
مجلس اإلدارة بهذا الشأن، سجل المصرف ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لغايات سكنية و/أو تجارية 
)إكساء والترميم وشراء العقارات لغاية االستعمال الشخصي دون مشاريع التطوير العقاري(، وللقطاع الزراعي مواكبًة منه للمشاريع الزراعية 
وتربية الدواجن والمواشي. كما ارتفع حجم التسهيالت الممنوحة لألفراد، حيث أنه بالرغم من التزام المصرف باعتماد سياسة متحفظة في تسويق 
قروض تجزئة لألفراد، غير أنه قام بمنح عدد من القروض االستهالكية لعمالئه بناًء لدراسة كل حالة على حدا. بموازاة ذلك، استمر المصرف 
بالتركيز على خدمة القطاع الصناعي والسيما األنشطة اإلنتاجية منه )دوائية، غذائية، أنسجة، ورق، منتجات صحية، أعالف، الخ( التي 
تخدم حاجات االستهالك المحلي، بحيث استحوذت التسهيالت المباشرة الممنوحة لغايات صناعية الحصة األكبر من محفظة هذه التسهيالت 

بنسبة %42 نهاية عام 2021.

وتبّين المخططات البيانية أدناه تطور هيكلية محفظة التسليف وفق العمالت بين العامين 2020 و2021.

ويقينًا منها بارتفاع درجة المخاطر االئتمانية المتعلقة بشرائح عمالء التسليف الجدد، والسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنًة بعمالء 
تسليف المصرف السابقين من الشركات الكبرى، تشدد اإلدارة على ان تراعي كافة طلبات التسليف الخاصة بالقطاعات الجديدة المستهدفة 

سقوف مقبولة من المخاطر ضمن تلك المعتمدة والتي يمكن للمصرف تحملها، مرفقة بضمانات عينية مقبولة. 

توزيع التسهيالت المياشرة حسب
القطاع االقتصادي 2021

توزيع التسهيالت المياشرة حسب
القطاع االقتصادي 2020

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2021
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جودة محفظة التسليف
صّنف 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 تضم الديون التي ازدادت مخاطرها االئتمانية وتتطلب 
اهتمام اإلدارة المصرفية تحوطًا ألي مخاطر تعثر، والمرحلة الثالثة التي تضم العمالء المتعثرين. وتم اعتماد تعاريف ومعايير التعثر حسب 

قرار مصرف سورية المركزي رقم 4/م ن بتاريخ 14 شباط 2019.

ويعتمد المصرف إدارة متحفظة جدًا لمحفظة التسليف، تقضي بالحصول على ضمانات عينية و/أو غيرها عند الضرورة تكون كافية بشكل 
يغطي كامل سقوف االئتمان الممنوحة، فضاًل عن القيام بمتابعة ربعية لحجم االستعمال االئتماني والتأكد من صحة التصنيف االئتماني وكفاية 

المخصصات المكونة لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة المحتسبة لكل منها.

بنهاية عام 2021، سجل المصرف تحسنًا ملحوظًا في نوعية محفظة تسهيالته االئتمانية المباشرة، حيث ازدادت نسبة الديون المصنفة ضمن 
المرحلة األولى )الديون الجيدة( من %45 نهاية عام 2020 إلى %56 نهاية عام 2021 من إجمالي التسهيالت المباشرة الممنوحة فبلغت 
حوالي 14.26 مليار ل.س نهاية عام 2021 مقابل 11.57 مليار ل.س نهاية عام 2020، قابلها انخفاض في نسبة ديون المرحلة الثانية 
التي سجلت حوالي 5,57 مليار ل.س ما نسبته %22 من إجمالي التسهيالت الممنوحة المباشرة نهاية عام 2021 مقابل 10.3 مليار ل.س 

ما نسبته %40 في نهاية العام 2020.

كما سجل المصرف نهاية العام 2021 ارتفاع في حجم إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة المصنفة ضمن فئة المرحلة الثالثة )ديون متعثرة( 
فبلغت حوالي 5.579 مليار ل.س. أي ما نسبته %22 من إجمالي التسهيالت الممنوحة المباشرة، مقابل حوالي 3.686 مليار ل.س ما 
نسبته 14 % من إجمالي التسهيالت الممنوحة المباشرة نهاية العام 2020. ونشير إلى أن الزيادة في نسبة الديون المتعثرة ناتجة من جهة 
عن انخفاض صافي الحجم اإلجمالي للتسهيالت المباشرة المجدية، ومن جهة أخرى بسبب تضخم حجم الديون المتعثرة المباشرة والمحتسب 
بالليرة السورية نتيجة تأثر الجزء من هذه الديون الممنوح بالعمالت األجنبية والمحتسب بالليرات السورية بتدني سعر صرف الليرة السورية مقابل 

العمالت األجنبية، فضاًل عن ارتفاع حجم الفوائد المحفوظة على إجمالي هذه الديون.

ويلخص الجدول أدناه تطور محفظة بنك الشرق االئتمانية المباشرة بين العامين 2020 و2021.

توزع إجمالي المحفظة االئتمانية المباشرة حسب مراحل التصنيف
% 2020 % 2021 آالف ل.س

45% 11,575,302 56% 14,267,470 Stage 1 - المرحلة األولى

40% 10,337,292 22% 5,577,170 Stage 2 - المرحلة الثانية

14% 3,686,066 22% 5,579,730 Stage 3 - المرحلة الثالثة

100% 25,598,660 100% 25,424,370 مجموع السيولة األولية

توزع المحفظة االئتمانية المباشرة
حسب المراحل 2021

توزع المحفظة االئتمانية المباشرة
حسب المراحل 2020
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بلغ حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء مخاطر التسليف نهاية عام 2021 حوالي 2,593 مليار ل.س. )منها 2,591 مليار ل.س. لقاء 
التسهيالت المباشرة وحوالي 1,7 مليون ل.س. لقاء تسهيالت غير مباشرة( مقابل حوالي 2,125 مليار ل.س. بنهاية 2020 )منها 2,123 
مليار ل.س. لقاء التسهيالت المباشرة وحوالي 1,7 مليون ل.س. لقاء التسهيالت غير المباشرة(، أي بزيادة سنوية بنسبة %22. وقد نتجت 
هذ الزيادة بشكل أساسي بسبب تأثر الجزء منها المكون بالعمالت األجنبية والمحتسب بالليرة السورية بتدني سعر صرف الليرة تجاه العمالت 
األجنبية. علمًا أنه في حال استبعاد أثر سعر الصرف، يسجل المصرف استرداد إلى حساب األرباح والخسائر في المؤونات المكونة لقاء مخاطر 
قدام بعض العمالء المتعثرين على سداد جزء من مديونيتهم.  التسليف نتيجة من جهة تراجع حجم التسهيالت المباشرة المنتجة في العام 2021، واإ
وتحرص إدارة المصرف على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء مخاطر التسليف االئتماني وتكوين المخصصات بشأنها بما يلتزم 
مع متطلبات المعيار رقم 9 والتعليمات الرقابية بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4 لعام 2019، مع األخذ بعين االعتبار التطورات 
المستقبلية للنمو االقتصادي وأثره المرتقب على قدرة العمالء على سداد مستحقاتهم. وعليه بلغت نسبة بنهاية العام 2021 نسبة تغطية ديون 
المرحلة األولى %0.54 من إجمالي هذه الديون، وهي نسبة معقولة انطالقًا من جودة عمالء تسليف المصرف وارتفاع حجم الضمانات 
المكونة، في حين بلغت نسبة تغطية ديون المرحلة الثانية %4.8، وبلغت نسبة تغطية ديون المرحلة الثالثة %94,7 وذلك دون احتساب 

الضمانات العينية المتخذة لقاء هذه الديون. وهي نسب جيدة مقارنًة بالنسب القائمة بهذا الخصوص في السوق المصرفي السوري. 

تعرضات ائتمانية غير مباشرة )خارج الميزانية(
بلغ حجم التعرضات االئتمانية غير المباشرة المسجلة لدى بنك الشرق حوالي 37.96 مليار ل.س. نهاية عام 2021 مقابل حوالي

 21.2 مليار ل.س. نهاية 2020، وتشمل: 
تسهيالت غير مباشرة )كفاالت( ممنوحة للزبائن لتمويل عمليات االستيراد والتصدير. وقد شهدت ارتفاعًا جيدًا عام 2021 وفق ما تم . 1

بيانه أعاله. ونشير إلى أن غالبية هذه التسهيالت هي مصنفة ضمن فئة مخاطر المرحلة األولى. وقد تم تكوين مخصصات إجمالية 
لقاء المخاطر المتعلقة بها بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.7 مليون ل.س. بنهاية العام 2021. 

تعهدات تصدير تم قبولها في العام 2021 فبلغت حوالي 2.6 مليار ل.س. نهاية العام. وال تنشأ أي مخاطر ائتمانية على المصرف . 2
نتيجة هذه العمليات.

كفاالت مالية مصرفية صادرة لقاء تنفيذ مشاريع محلية، صادرة في غالبيتها بالعمالت األجنبية بقيمة تعادل حوالي 30,2 مليار . 3
ل.س بنهاية العام 2021. مقابل حوالي 17.6 مليار ل.س بنهاية العام 2020. ونشير إلى أن الزيادة المسجلة على هذه األرصدة 
والمحتسبة بالليرات السورية ناتجة بشكل أساسي عن تدني سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت األجنبية، علمًا أنه تم إلغاء 

كفالتين خالل العام 2021 نتج عنه استرداد للمخصصات التي كانت مكونة بشأنها.
يبقى بنهاية عام 2021 تصنيف هذه الكفاالت ضمن فئة المرحلة األولى، باستثناء الكفالة الصادرة على طلب من الشريك االستراتيجي في 
لبنان لصالح محكمة البداية في دمشق بالليرة السورية بقيمة حولي 7 مليون ل.س.، والتي تم تخفيض تصنيفها إلى فئة مخاطر المرحلة الثالثة  
أسوًة بتصنيف كافة تعرضات بنك الشرق مع هذا المصرف ضمن فئة المرحلة الثالثة إنفاذًا للتعليمات الرقابية وفق ما تمت اإلشارة إليه أعاله. 
وتلتزم إدارة بنك الشرق باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء هذه التعرضات وتكوين المخصصات المقابلة للمخاطر المتعلقة بها بالعملة 
األصلية لكل تعرض وفق متطلبات المعيار المحاسبي رقم 9 والتعليمات الرقابية بهذا الشأن. وقد بلغت قيمة المخصصات المكونة لقاء إجمالي 
هذه التعرضات ما يعادل حوالي 569 مليون ل.س. مقابل ما يعادل حوالي 293 مليون ل.س. بنهاية العام 2020.  نتجت الزيادة في حجم 

هذه المخصصات بشكل أساسي عن تغيرات أسعار الصرف. 
يلخص الجدول أدناه تطور هيكلية المخصصات المكونة لقاء المخاطر االئتمانية غير المباشرة بما فيها الكفاالت المصرفية بين 2020 و2021:

 توزع المحفظة االئتمانية الغير المباشرة حسب المراحل مع المخصصات مقابلها
 2020   2021  

 نسبة المخصصات
إلى التعرضات

المخصصات
مقابلها

حجم
التعرضات

 نسبة المخصصات
إلى التعرضات

المخصصات
مقابلها

حجم
التعرضات

المبالغ باآلف
ل.س

1.4% 292,620 20,641,397 1.6% 567,879 35,087,398 المرحلة األولى

8.0% 1,275 15,952 2.7% 872 32,621 المرحلة الثانية

18.9% 824 4,352 19.1% 2,227 11,678 المرحلة الثالثة

1.4% 294,719 20,661,700 1.6% 570,979 35,131,696 المجموع
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إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية. 2
تشكل ودائع الزبائن وحقوق الملكية المصادر الرئيسية لتمويل المصرف. يعتمد بنك الشرق لتطوير حجم نشاطه التجاري على بناء قاعدة من 

العمالء المودعين توفر مصادر تمويل مستقرة. 

وقد شكلت بنهاية العام 2021 ودائع زبائن المصرف %60 من مجموع المطلوبات مقابل %66 نهاية العام 2020، قابله ارتفاع في حجم 
حقوق الملكية التي شكلت %34 نهاية 2021 مقابل %28 نهاية عام 2020. كما سجل استقرار في حجم اإليداعات من المصارف نتيجة 

ارتفاع حجم سيولة المصرف وانتفاء الحاجة لقبول ودائع جديدة خالل العام 2021.  

تبين المخططات البيانية أدناه تطور هيكلية إجمالي مطلوبات المصرف بين العامين 2020 و2021:

                         تطور حجم المطلوبات وحقوق الملكية بين 2020 و2021 )مليار ل.س.(

      هيكلية المطلوبات 2021                                            هيكلية المطلوبات 2020

ودائع الزبائن
ارتفع حجم إجمالي ودائع زبائن المصرف في 31/12/2021 مسجاًل حوالي 132.91 مليار ل.س. مقابل حوالي 91.47 مليار ل.س. بنهاية 

العام 2020، أي بزيادة سنوية ملحوظة بنسبة %45 وقد نتجت هذه الزيادة عن: 
زيادة في حجم الودائع بالليرة السورية بنسبة %2.8. وتجدر اإلشارة إلى استمرار تريث إدارة المصرف ابتداًء من منتصف العام 2020 . 1

من المضي في خطتها في رفع حجم ودائع العمالء بهذه العملة نتيجة الضوابط المتشددة التي تعيق تطور نشاط التسليف وما ينتج عن 
ذلك من تسجيل سيولة مرتفعة بالليرات السورية، وصلت بنهاية عام 2021 إلى نسبة %59.35 هي مكلفة للمصرف. وقد اعتمدت 
اإلدارة إجراءات للحد من كلفة هذه السيولة وتخفيف أعباء الفوائد من خالل إعادة هيكلة الودائع واالستمرار في قبول ودائع جديدة بكلف 
منخفضة نسبيًا والسعي الستقطاب صغار المودعين الذين يؤمنون استقرارًا في قاعدة ودائع المصرف. ونشير إلى أن الزيادات األساسية 

طرأت في الحسابات الجارية معدومة التكلفة.
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زيادة في حجم الودائع بالعمالت األجنبية والمحتسب بالليرات السورية نتيجة تأثره بتدني سعر صرف الليرة السورية تجاه العمالت األجنبية، . 2
علمًا أن حجم هذه الودائع بنفس العملة قد تراجع. وقد حرصت اإلدارة على الحد من كلفة الودائع بالدوالر األميركي وباليورو نتيجة ندرة 

فرص التوظيف المجدي لها في سورية خالل العام 2021، وتعذر توظيفها في الخارج نتيجة العقوبات الخارجية على سورية.   

ونتيجة اإلجراءات المعتمدة، ارتفع نهاية العام 2021 حجم الحسابات الجارية تحت الطلب فشكلت %64 من إجمالي ودائع العمالء مقابل 
%52 فقط نهاية العام 2020، في حين انخفض حجم الودائع ألجل المكلفة للفوائد فشكلت %34 من إجمالي الودائع مقابل %45 في العام 

السابق، كما تراجعت نسبة حسابات التوفير المكلفة للفوائد إلى %1 مقابل %2 من إجمالي الودائع نهاية 2020. 

وتظهر المخططات البيانية التالية تطور هيكلية ودائع المصرف بين العامين 2020 و2021 حسب نوع الحساب.

تطور هيكلية ودائع الزبائن حسب نوع الحساب بين العام 2020 و2021
 

             ودائع الزبائن حسب النوع 2020                                         ودائع الزبائن حسب النوع 2021 

 

ودائع المصارف
بلغ حجم ودائع المصارف في نهاية سنة 2021 لدى المصرف ما يقارب 158.7 مليون ل.س مقابل 158.2 مليون ل.س في العام السابق، 
كان منها %75,1 في العملة السورية ونسبة %24,8 في العمالت األجنبية وهي تشكل في مجملها أرصدًة في الحسابات الجارية خدمًة 

لتقاص عمليات العمالء.

  

حقوق المساهمين
ارتفع حجم حقوق المساهمين نهاية العام 2021 فبلغ حوالي 76.4 مليار ل.س مقابل حوالي 38.7 مليار ل.س نهاية 2020، أي بزيادة 

بنسبة %97.4 نتجت بشكل أساسي عن ما يلي: 
تسجيل ارتفاع ملحوظ بقيمة حوالي 36.36 مليار ل.س. في حجم االرباح المدورة غير المحققة بنسبة زيادة %112 عن العام السابق . 1

نتيجة إعادة تقييم مركز القطع البنيوي على أثر تدني سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت األجنبية 
تسجيل بنهاية العام 2021 صافي أرباح محققة بعد اقتطاع االحتياطي القانوني والخاص واالقتطاع الضريبي بقيمة حوالي 1.096 مليار . 2

ل.س واالحتفاظ بها في حساب األرباح المحققة المدورة، 
ارتفاع حجم االحتياطيات القانوني والخاص.. 3
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في ما يلي مخطط يبين تطور إجمالي حقوق المساهمين بين األعوام 2016 – 2021 بما فيه والعالقة الترابطية اإليجابية مع تطور سعر 
الصرف:

تطور إجمالي حقوق المساهمين من عام 2016 و2021 )مليارات ل.س(

 

المالءة المالية. 3
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 بازل2.

حافظ بنك الشرق خالل العام 2021 على نسبة مالءة مرتفعة بلغت %61,27 مقارنًة مع %43,48 للعام السابق، تفوق الحد األدنى الرقابي 
المحدد بنسبة %8. وقد نتج هذا االرتفاع عن الزيادة في صافي األموال الخاصة )رأس المال األساسي + المساعد( بنسبة %97 واستقرار 

نسبي في حجم مجمل المخاطر. 

اإليرادات. 4

4 إجمالي الدخل التشغيلي. 5
استطاعت إدارة بنك الشرق، بالرغم من التحديات الناتجة عن تقلبات السوق المستمرة والتراجع النسبي في حجم صافي التسهيالت االئتمانية 
المباشرة خالل عام 2021، بالحفاظ نسبيًا على حجم إيرادات من مجمل الفوائد المقبوضة مماثل لما كان سجله المصرف في العام 2020، 
وتحقيق زيادة في حجم اإليراد من العموالت واألرباح الناتجة عن عمليات بيع القطع نتيجة جهودها في زيادة حجم تمويل عمليات التجارة 
الخارجية، بحيث سجل المصرف بنهاية 2021 زيادة بنسبة %12.7 في حجم الدخل التشغيلي المحقق، فارتفع إلى حوالي 8.1 مليار ل.س. 

مقابل 7.2 مليار ل.س نهاية العام 2020. 
ويبّين المخطط البياني أدناه تطور إجمالي الدخل التشغيلي المحقق ونسبة نموه السنوية بين األعوام 2016 - 2021.
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إجمالي الدخل التشغيلي المحقق دون الخسائر/األرباح غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي

ونشير إلى أن بنك الشرق قد سجل أيضًا استثنائيًا بنهاية العام 2021 أرباحًا غير محققة بلغت حوالي 36,366 مليار ل.س. نتجت عن إعادة 
تقييم مركز القطع البنيوي للمصرف المكّون بالدوالر األميركي على أثر تدني سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت األجنبية خالل العام 
2021، حيث تراجع سعر الصرف الرسمي المعتمد من 1256 ل.س. للدوالر الواحد بنهاية العام 2020 إلى 2512 ل.س للدوالر الواحد 

في النصف األول من العام 2021 لنهاية العام. 
عليه، ارتفع حجم إجمالي الدخل التشغيلي )بما فيه المحقق وغير المحقق( بنهاية العام 2021 مسجاًل حوالي 44,5 مليار ل.س. مقابل حوالي 

30,9 مليار ل.س. نهاية 2020.  

4 صافي اإليرادات من الفوائد. 2
سجل المصرف بنهاية العام 2021 تراجعًا طفيفًا بنسبة %3,2 في حجم صافي اإليرادات من الفوائد فبلغ حوالي 1.65 مليار ل.س. مقابل 

حوالي 1.7 مليار ل.س. بنهاية العام 2020، نتج بشكل أساسي عن:
رتفاع حجم أعباء الفوائد بنسبة %1.8 فسجل حوالي 2,64 مليار ل.س. في 31/12/2021 مقابل حوالي 2,59 مليار ل.س. نهاية . 1

بالعمالت  التسليف  انعدام  نتيجة  العام 2021  المسجل خالل  السورية والعمالت األجنبية  بالليرة  السيولة  بارتفاع  العام 2020، متأثرًا 
األجنبية من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع حجم ودائع الزبائن بالليرة السورية الذي تزامن مع تراجع حجم التسليف بهذه العملة.

تراجع بنسبة %12 في حجم اإليراد من الفوائد الدائنة لقاء التسهيالت االئتمانية نتيجة تراجع حجم محفظة التسليف، قابله ارتفاع ملحوظ . 2
في حجم اإليراد من فوائد التوظيفات المالية لدى المصارف، فساهم في دعم حجم اإليراد من الفوائد بحيث حقق المصرف صافي إيراد 
من الفوائد بحوالي 4,300 مليار ل.س. نهاية 2021 مقابل حوالي 4,307 مليار ل.س. نهاية 2020. وقد استطاعت إدارة المصرف 
دعم اإليرادات من الفوائد من خالل ترشيد استعماالت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للزبائن القائمة بما فيها هيكلة الديون، فضاًل عن 

توظيف فوائض سيولتها بالعمالت األجنبية والليرة السورية قدر المستطاع في حسابات ألجل مجدية للفوائد.  
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صافي إيراد الفوائد  بين عام 2017 لغاية 2021 )ماليين الليرات السورية(

تطور صافي إيراد الفوائد من الزبائن بين 2020 و2021
)القيم بماليين الليرات السورية(

تطور صافي إيراد الفوائد من المصارف  بين 2020 و2021
)القيم بماليين الليرات السورية(

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2021

تبين المخططات البيانية أدناه تطور حجم إيرادات المصرف من الفوائد لغاية العام 2021.
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4 صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت. 3
أدى تحسن حجم عمليات تمويل التجارة الخارجية والعمليات مصرفية التابعة لها المنجزة والتي زادت بنسبة %38، باإلضافة إلى نجاح اإلدارة 
في استقطاب عدد من المنظمات الدولية وتنفيذ الحواالت الواردة لها، إلى تسجيل بنهاية العام 2021 زيادة ملحوظة بنسبة %42 في حجم 

صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت فبلغ حوالي 1.760 مليار ل.س. مقابل حوالي 1.238 مليار ل.س نهاية العام 2020. 

ويبّين المخطط البياني أدناه تطور صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت.

صافي ايراد العموالت بين عام 2017 لغاية عام 2021 )آالف الليرات السورية (

4 صافي األرباح الناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية. 4
أسفرت جهود إدارة المصرف في إيجاد قنوات مصرفية مقبولة لتنفيذ الحواالت الواردة من الخارج وبشكل خاص تلك التي سمحت باستقبال 
تحاويل المنظمات الدولية بتأمين مصادر القطع الخارجي المطلوب، وتسهيل تمويل جزء من طلبات تمويل عمليات التجارة الخارجية المسجلة 
لدى المصرف. ما نتج عنه تسجيل بنهاية العام 2021 ارتفاع في صافي األرباح التشغيلية الناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية فبلغت 
حوالي 4,7 مليار ل.س مقابل حوالي 4,3 مليار ل.س في نهاية عام 2020 أي بزيادة ملحوظة بنسبة %10 ساهمت في دعم اإليرادات 

التشغيلية المحققة بنهاية عام 2021.

ويبّين المخطط البياني أدناه التطور الملحوظ لألرباح التشغيلية الناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية في العام 2021 مقارنًة باألعوام 
السابقة.

 

       صافي األرباح التشغيلية الناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية من عام 2017 لغاية 2021 )بماليين الليرات السورية(

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2021
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المصاريف والتكاليف التشغيلية. 5
بلغت المصاريف التشغيلية نهاية العام 2021 حوالي 6,7 مليار ل.س مقابل حوالي 5.5 مليار ل.س في نهاية العام 2020، أي بزيادة 

بحوالي 1.2 مليار ل.س. وبنسبة %22، متأثرًة بالعوامل األساسية التالية:
ارتفاع ملحوظ بنسبة %73 في حجم نفقات وأجور الموظفين فبلغ حوالي 2.1 مليار ل.س. نهاية 2021 مقابل حوالي 1.2 مليار ل.س. . 1

نهاية العام 2020، مشكلًة %31 من إجمالي المصاريف التشغيلية. حيث كان ال بد من اإلدارة العامة من زيادة رواتب العاملين في 
المصرف دعمًا للقدرة الشرائية للموظفين في ظل االرتفاع الملحوظ في مستويات المعيشة بهدف الحفاظ على الكوادر التي اكتسبت خبرات 

مصرفية وتأمين استمرارية عمل المصرف. 
ارتفاع بنسبة %121 في حجم المصاريف التشغيلية األخرى فبلغت حوالي 2.2 مليار ل.س. نهاية عام 2021 مقابل حوالي مليار . 2

ل.س فقط نهاية العام 2020، فشكلت %34 من إجمالي المصاريف التشغيلية المسجلة. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى التضخم 
المسجل في األسعار خالل العام 2021 والذي انعكس ارتفاعًا على كلفة كافة خدمات الموردين، والسيما كلفة توليد الطاقة لتأمين سير 

عمل المصرف.
بتكوين . 3 المصرف  قام  التشغيلية. حيث،  المصاريف  إجمالي  %29 من  والتي شكلت  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مصروف مخصص 

مخصصات إضافية لقاء مخاطر التسهيالت االئتمانية والتوظيفات المالية بلغت مبلغًا صافيًا بقيمة حوالي 1.98 مليار ل.س بنهاية عام 
2021 مقابل تكوين مخصصات مماثلة بقيمة صافية بحوالي 2,9 مليار ل.س فقط نهاية عام 2020 أي بانخفاض سنوي ملحوظ بنسبة 
%32. وقد شكل حجم المخصصات اإلضافية المكونة لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل تعرضات المخاطر لدى المؤسسات المالية 

كامل قيمة هذا المصروف. 
نسبة  بلغت  إذ  التشغيلي،  المصرف  لنشاط  اإلجمالي  الفعالية  مستوى  تراجع  التشغيلية،  المصاريف  في  المسجلة  الملحوظة  الزيادة  نتيجة 

المصاريف التشغيلية إلى الدخل التشغيلي المحقق حوالي %83 عام 2021 مقابل %77 نهاية عام 2020.  

وتبّين المخططات البيانية التالية تطور هيكلية المصاريف التشغيلية بين العامين 2020 و2021:

       هيكلية المصاريف التشغيلية خالل العام 2021                        هيكلية المصاريف التشغيلية خالل العام 2020

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2021
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6. صافي األرباح بنهاية السنة
نتيجًة لما تقدم، يظهر بيان األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 أرباحًا صافية بعد الضريبة بما فيها األرباح غير 
المحققة الناتجة عن إعادة تقييم مركزي القطع البنيوي بقيمة حوالي 37,7 مليار ل.س. مقابل حوالي 24,2 مليار ل.س نهاية العام 2020. 
ولدى استبعاد األرباح الغير محققة، يسجل بنك الشرق في 31/12/2021 أرباحًا محققة صافية بعد الضريبة بلغت حوالي 1,37 مليار ل.س 

مقابل حوالي 519,3 مليون ل.س نهاية العام 2020، أي بزيادة سنوية بنسبة %164,3 نتجت بشكل أساسي عن:
الزيادة المبينة أعاله الحاصلة في صافي اإليراد من الرسوم والعموالت وعمليات القطع.. 1
انحسار المصروف الضريبي المتوجب على أرباح المصرف عام 2021 بالضريبة لقاء ريع رؤوس األموال المتداولة في الخارج إذ بلغ حوالي . 2

7.6 مليون ل.س. فقط ال غير. حيث سجل المصرف نهاية عام 2021، خسارة ضريبية بقيمة حوالي 1.339 مليار ل.س. قابلة للتدوير 
إلى خمس سنوات الحقة، نتجت بشكل أساسي عن معالجة التقديرات الضريبية للسنوات السابقة الناجمة عن خفض تصنيف تعرضات 
المخاطر مع المصارف في لبنان إلى المرحلة الثالثة واعتبار مصروف مخصص الخسائر االئتمانية لقاء هذه التعرضات كنفقة مقبولة 
ضريبيًا، بقيمة حوالي 633 مليون ل.س. عن عام 2019 وحوالي 1.98 مليار ل.س. عن عام 2020 ضمن تسوية الربح الضريبي.  

وتبّين المخططات البيانية التالية تطور صافي أرباح المصرف بين األعوام -2016 2021 نتيجة احتساب األرباح غير المحققة واستبعادها. 

صافي األرباح/الخسائر المحققة بين 2016 و2021
دون األرباح غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي )آالف ل.س(

صافي األرباح / الخسائر المحققة بين 2016 و2021
بما فيها األرباح/ الخسائر الغير محققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي )آالف ل.س( 

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2021

إجمالي  متوسط  إلى  الصافية  المحققة  التشغيلية  األرباح  نسبة  )أي  المصرف  موجودات  إجمالي  متوسط  إلى  العائد  نسبة  ارتفعت  وعليه، 
الموجودات للسنتين 2020 2021-( فبلغت %1 نهاية العام 2021 مقابل %0.47 في نهاية العام 2020 نتيجة ارتفاع صافي األرباح 
التشغيلية المحققة. كما ازدادت نسبة العائد إلى متوسط حقوق ملكية المساهمين )أي نسبة األرباح التشغيلية المحققة الصافية إلى متوسط 

إجمالي حقوق الملكية للسنتين 2020 - 2021(، فبلغت %2.38 بنهاية العام 2021 مقابل 1.95 % نهاية العام 2020.



127

بيان الدخل 2021 - 2020
       2020      2021 )المبالغ بآالف الليرات السورية(

      4,307,636.00       4,300,871.00 الفوائد الدائنة

      )2,595,581.00(       )2,643,338.00( الفوائد المدينة

    1,712,055.00      1,657,533.00 صافي إيرادات الفوائد

     1,382,777.00       2,271,749.00 العموالت والرسوم الدائنة

       )144,073.00(         )511,494.00( العموالت والرسوم المدينة

   1,238,704.00     1,760,255.00 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

   2,950,759.00     3,417,788.00 صافي الربح من الفوائد والرسوم والعموالت

    4,276,961.00      4,697,368.00 صافي أرباح/)خسائر( تشغيلية ناتجة عن تقييم العمالت األجنبية

  23,742,714.00     36,366,888.00 صافي أرباح/)خسائر( ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي

         3,644.00         32,914.00 يرادات تشغيلية أخرى أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع واإ

30,974,077.00 44,514,960.00 إجمالي الدخل التشغيلي

  )1,218,804.00(   )2,110,314.00( نفقات الموظفين

     )284,509.00(      )351,272.00( استهالكات الموجودات الثابتة

         )4,269.00(        )16,871.00( إطفاءات الموجودات غير الملموسة

       )42,297.00(        )54,797.00( استهالكات حقوق استخدام أصول مستأجرة

  )2,916,594.00(   )1,980,310.00( مخصص تدني قيمة التسهيالت

       )61,943.00( مخصصات متنوعة 25,704.00       

  )1,029,755.00(   )2,280,166.00( مصاريف تشغيلية أخرى

  )5,558,171.00( )6,768,026.00( إجمالي المصروفات التشغيلية

25,415,906.00 37,739,315.00 الربح/)الخسارة( قبل الضريبة

  )1,153,847.00(         )7,618.00( إيراد ضريبة الدخل

24,262,059.00 37,739,315.00 ربح/)خسارة( السنة

)23,742,714.00( )36,366,888.00( )استبعاد( صافي أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي

    519,346.00 1,372,427.00 ربح/)خسارة( السنة المحقق

يبين الجدول أدناه تطور بنود بيان دخل المصرف بين العامين 2020 و 2021
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خالل الخمس سنوات الماضية قام المصرف بتوزيع أرباح على شكل أسهم مجانية في العام 2018 بقيمة 250 مليون ل.س بواقع سهم لكل 
عشرة أسهم كما في العام 2019 بقيمة 1.375 مليار ل.س بواقع سهم مجاني لكل سهمين.
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خطة بنك الشرق المستقبلية لعام 2022. 5

بالرغم من ترقب استمرار إحالة انكماش األداء االقتصادي مصحوبًا باتجاهات تضخمية خالل العام 2022، وبالرغم من االنعكاس السلبي لهذه 
الحالة على حركة األسواق واإلنتاج، قرر مجلس اإلدارة خطة عمل المصرف لهذا العام تقضي بتعزيز حصة المصرف السوقية من خالل تقوية 

عالقاتنا مع شركائنا وعمالئنا وتنويع العالقات وتوسيعها وفق ما تسمح به توجيهات السلطات الرقابية وقواعد العمل المصرفي السليمة. 
وتعتمد هذه الخطة متابعة النشاط وفق التوجيهات التالية: 

استقطاب الودائع لدى صغار المودعين وبكافة العمالت بهدف توسيع قاعدة العمالء لدى المصرف تأمينًا الستقرار مستدام في مصادر التمويل . 1
بما يعني الحد من درجات االعتماد على كبار المودعين. 

زيادة حجم التسهيالت االئتمانية قدر المستطاع بالليرة السورية تحت سقف الضوابط المفروضة من السلطات الرقابية ووفقًا لما تحدده سياسة . 2
واستراتيجية إدارة المخاطر االئتمانية المتبعة في المصرف والمقررة من قبل مجلس اإلدارة، والعمل على زيادة حجم التوظيف المالي تبعًا 

للعروض المتوفرة لذلك في بيئة من األزمات المحلية واإلقليمية والعقوبات الدولية. 
المحافظة على إدارة متوازنة بين اإليرادات والمصاريف، ترشيد النفقات والمصاريف التشغيلية والسعي لتوفير نسبة كفاءة مقبولة )%50( مع . 3

تحقيق أرباح تشغيلية.  
االستمرار بالمحافظة على مركز القطع البنيوي للمصرف حمايًة له ودعمًا لمالءته وبنفس الوقت حمايًة لحقوق المساهمين.. 4
زيادة رأسمال المصرف تبعًا للقرار المرتقب للهيئة العامة للمساهمين، وبالتالي تنفيذ ترميم قيمة مركز القطع البنيوي فور تنفيذ هذه الزيادة إنفاذًا . 5

ألحكام القانون المرعي اإلجراء. 
االستمرار بتكوين المخصصات الالزمة لتغطية تعرضات الخسائر على التسليف والتوظيف المالي وفقًا لمتطلبات إدارة المخاطر ووفقًا للضوابط . 6

المفروضة من قبل السلطات الرقابية. 
ترشيد التوظيف في الموارد البشرية من خالل التوفيق بين حاجات التوظيف الفعلية التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاج و قدرة المصرف على تحمل . 7

تكاليف تشغيلية إضافية. 
المحافظة على الموارد البشرية العاملة في المصرف ودعم قدراتها لجهة مداخيلها لمواجهة الظروف الصعبة الراهنة والحد من مفاعيل التنافس . 8

المهني على الكفاءات المصرفية الحالية، وكذلك دعم قدراتها المهنية لجهة التدريب المستمر داخل المصرف و/أو خارجه الكتساب المزيد من 
المهارات. 

لجهة شبكة الفروع:. 9
التريث في فتح فروع جديدة للمصرف بانتظار اكتمال الهيكلية اإلدارية لهذه الشبكة وملء الشواغر فيها وبخاصة المدير ذات المؤهالت • 

والخبرات المطلوبة. علمًا أن ذلك لن يؤخر المصرف عن أخذ القرارات المالئمة في تملك مقر لفرع في حمص و/أو تملك مقر لفرع ثاٍن في 
حلب في حال توفر فرص مغرية لذلك. 

أن مجلس اإلدارة مدعو ألخذ القرار المناسب بما يتعلق بعقار المصرف في منطقة عدرا الصناعية والذي كان قد تملكه منذ عام 2010، • 
وذلك إنفاذًا لمتطلبات إدارة هذه المنطقة الملزمة: بناء مستودع ألرشيف المصرف وفرع يكون في خدمة العمالء في هذه المنطقة. 

العمل على استكمال مشاريع تطوير البنية التكنولوجية بهدف تسريع إنجاز األعمال والخدمات في المصرف وتماشيًا مع متطلبات السلطات . 10
الرقابية في هذا الشأن بما فيها:

توفير نظام معلومات إداري شامل لنظام تقارير مرن ومتكامل مع نظم المعلومات المستثمرة في المصرف • 
تطوير آليات العمل في الدفع اإللكتروني وتجهيز بنيتها التحتية الالزمة وتوفير خدمات البطاقات المسبقة الدفع وخاصًة لتلبية حاجات توزيع • 

المساعدات المالية المقدمة من قبل المنظمات الدولية للمواطنين المستفيدين منها. 
توفير خدمات المصرف اإللكتروني للعمالء: خدمات اإلنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال.• 
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11.  تعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وخاصًة لجهة استكمال تبويب المخاطر التشغيلية لتغطية مختلف أقسام ووحدات المصرف بهدف التقليل 
      من هذه المخاطر والحد من تكاليفها وبالتالي تعزيز ثقافة إدارة المخاطر لدى كافة الموارد البشرية في المصرف

12. االلتزام بشفافية االفصاحات المالية وغير المالية الصادرة عن المصرف، كما وااللتزام بمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية وتلك الصادرة 
     عن السلطات الرقابية لجهة تصنيف المخاطر وتكوين مخصصات الخسائر التي يمكن أن تنتج عنها وخاصًة فيما يتعلق بحماية أصول 

     المصرف  لمالية الموظفة في الخارج. 

خطة بنك الشرق المستقبلية لعام 2022
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ُتشكل أحد أبرز المعالم األثرية االسالمية في مدينة تدمر السورية، وتتربع على القمة الغربية لجبل 
المنطار المشرف على تدمر فوق رابية صخرية شاهقة شديد االنحدار من جوانبها كافًة بارتفاع 150م 
عن سطح األرض المحيطة، وساهم ارتفاع أسوارها وطوابقها في زيادة مدى إشرافها على مدينة تدمر 

وواحتها ومراقبتها لما يجري في حوض تدمر وقسم من جبالها وأوديتها. 

تعود بدايات تشييد القلعة إلى نور الدين زنكي الذي أوكل إلى عامله على حمص أسد الدين شيركوه 
بتحصين الموقع وتجهيزه لصد الخطر الصليبي، وأعيد تحصين القلعة في عهد صالح الدين األيوبي 
الدفاعية  التحصينات  وتدعيم  الخارجي  السور  ببناء  فيروز  بن  يوسف  تدمر  عامله على  كلف  الذي 
وتجهيزها لصد الخطر الصليبي، وزاد الخندق المحفور على جوانبها من منعتها، وغاب دورها بعد ذلك 
حتى بداية القرن السابع عشر الميالدي حين خضعت لنفوذ فخر الدين المعني الذي حكم جبل لبنان 
وأجزاء من سورية بما فيها تدمر، واتخذ من قلعتها التي رممها ودعمها حصنًا لضبط البادية السورية 

وتأديب القبائل البدوية المتمردة.

تتربع القلعة المربعة الشكل، المتعرجة المداخل فوق مكاٍن عاٍل شديد االنحدار، وترتفع طوابقها وأسوارها 
بشكل كبير، ويحيط بالقلعة خندق بعرض 12م وعمق 12م، أقيم كحاجز مائي لمنع المهاجمين من 
الدخول إليها، بذلك فقد كانت واسطة الدخول الوحيدة إلى القلعة هي الجسر الخشبي المتحرك القائم على 
دعامات، المنصوب فوق الخندق وأمام المدخل الرئيسي الذي يتم سحبه عند الخطر، لتصبح القلعة 
معزولة تمامًا عن محيطها بواسطة الخندق الذي أسُتخدم كمقلع للحجارة لبناء القلعة نفسها، وتتشكل 
القلعة من مجموعة من الغرف السكنية المبنية تحت األرض، وضعت فيها خزانات لجمع وتخزين المياه.
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إلى السادة المساهمين المحترمين
بنك الشرق 

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
دمشق - سورية

الـرأي المتحفظ
قمنا بتدقيق البيانات المالية لبنك الشرق ش.م.م. عامة سورية “المصرف” والتي تشمل بيان المركز المالي كما في 31 كانون األول 2021، 
وكل من بيان الدخل، بيان الدخل الشامل اآلخر، بيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
في رأينا، وباستثناء األمر المذكور في أساس الرأي المتحفظ أدناه، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، 
المركز المالي للمصرف كما في 31 كانون األول 2021 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 

المالية، والقوانين المصرفية السورية النافذة وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف.

أساس الـرأي المتحفظ
قام المصرف بتشكيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لألرصدة واإليداعات لدى المصارف اللبنانية وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
IFRS9( 9( ولكن بسبب عدم وضوح الرؤية حول األوضاع المالية القائمة حاليًا في لبنان، مما قد يسبب تغيرات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على 
القطاع المصرفي اللبناني، ال يمكننا التأكد من مدى كفاية هذا المخصص لمواجهة هذه التغيرات المستقبلية وتحديد األثر المتوقع على البيانات 

المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021.
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 المتحفظ.

6845
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مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
يتعلق  فيما  للمصرف  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تحديد  إن 
تقدير  هو  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  االئتمانية  بالتسهيالت 
تقييم  في  جوهرية  تقديرات  اإلدارة  من  يتطلب  ومعقد  جوهري 
إن  المحفظة.  في  الكامنة  الخسائر  وتقدير  االئتمان  جودة 
جوانب  عدة  من  تنشأ  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مخصص 
وتتطلب حكمًا جوهريًا من جانب اإلدارة، مثل تقدير احتمالية 
المختلفة،  للمراحل  التعثر  عند  والخسارة  السداد  عن  التخلف 
وتحديد الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان وحالة انخفاض قيمة 
واألخذ  المختلفة  النماذج  تقنيات  واستخدام  )التعثر(  االئتمان 
االئتمان  خسائر  احتساب  عند  اليدوية.  التعديالت  باالعتبار 
المتوقعة، أخذ المصرف في االعتبار مؤشرات جودة االئتمان 
والسلف  القروض  بتقسيم  ويقوم  والمحافظ،  القروض  من  لكل 
بناًء  قرض  لكل  الخسائر  وتقديرات  المخاطر  درجات  حسب 
مراجعة  تتضمن  بها.  الخاص  المخاطر  وملف  طبيعتها  على 
هذه األحكام واالفتراضات المعقدة تحديًا لحكم مدقق الحسابات 
نظرًا لطبيعة ومدى أدلة التدقيق والجهد المطلوب لمعالجة هذه 

األمور.
على  للمصرف  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  احتساب  يتم 
للتقارير  الدولي  المعيار  لمتطلبات  وفقًا  االئتمانية  التعرضات 
قبل  من  اعتمادها  تم  كما  المالية”  “األدوات   )۹( رقم  المالية 
االئتمانية  التعرضات  استثناء  يتم  المركزي.  سورية  مصرف 
بالليرة السورية الممنوحة للحكومة السورية وبكفالتها من احتساب 

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.
Cov-( كورونا  فيروس  إن   ،43 رقم اإليضاح  في  يرد   كما 
id-19( تسبب في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية. ونجم 
العالمي.  بيئة االقتصاد  اليقين في  عنه حدوث حالة من عدم 
الكبيرة  الزيادة  تحديد  عند  الجائحة  تأثير  بتقييم  اإلدارة  قامت 
للمخاطر  القيمة  تدني  مؤشرات  وتقييم  االئتمان  مخاطر  في 
لم  أنه  وجدت  عليه  وبناًء  تأثرها.  يحتمل  التي  القطاعات  في 
يكن هناك تأثير جوهري على التعرضات االئتمانية واالعتراف 

بالخسائر االئتمانية المتوقعة ومخصصاتها للسنة المنتهية في
31 كانون األول 2021.

لقد قمنا بفهم سياسة المصرف لتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات 
بمقارنتها مع  وقمنا   )9( المالية رقم  التقارير  لمعيار  وفقًا  المعدة  المالية 

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:
االطالع 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.

فهم مصادر البيانات الرئيسية واالفتراضات للبيانات المستخدمة في • 
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.• 
احتساب •  في  المستخدم  السداد  في  التعثر  حدوث  احتمال  مراجعة 

الخسارة االئتمانية المتوقعة والمحتسب بناًء على عدة دورات اقتصادية 
محددة.

مراجعة احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة في حالة حدوث التعثر • 
مالئمة  مدى  ذلك  في  بما  احتسابها  في  المستخدمة  السداد  في 

الضمانات والعمليات الحسابية الناتجة عن ذلك. 
االستثمارية •  المالية  واألوراق  االئتمانية  التسهيالت  اكتمال  مراجعة 

االئتمانية  الخسارة  احتساب  عملية  في  المستخدمة  واإليداعات 
المتوقعة.

ثبات •  فهم العمليات االئتمانية الرئيسية للمصرف المشتملة على منح واإ
على  الداخلي  الرقابة  نظام  ومراجعة  المخصصات  وتحديد  ومراقبة 

تلك العمليات.
لتحديد •  المصرف  قبل  من  المستخدمة  المنهجية  وفهم  مراجعة 

المخصصات المرصودة مقابل التعرضات المصنفة على أنها ضمن 
المراحل )األولى والثانية والثالثة(، وتقييم مدى معقولية االفتراضات 

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



134

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

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

تتضمن أخطاء جوهرية.

مسؤوليات اإلدارة في إعداد البيانات المالية للمصرف
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك عن 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 كشركة مستمرة واإلفصاح، متى كان مناسبًا، عن المسائل 
المتعلقة باالستمراريـــة واعتماد مبدأ االستمراريـة المحاسبي، ما لم تنوي اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي 

إال القيام بذلك.
إن المكلفون بالحوكمة مسؤولون 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 
وااللتزامات  األصول  تحويل  إعادة  عند  متوافقة  غير  صرف 
النقدية، أو خطر عدم تحويل جميع الحسابات النقدية المعنونة 
بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية. ما يمكن أن يؤدي إلى 

أخطاء جوهرية في البيانات المالية.

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 
صدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي  احتيال أو عن خطأ، واإ
تّمت وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ األخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر 
جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية. 

كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضًا:
المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات •  البيانات  بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في 

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. 
باالطالع 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 المكلفين بالحوكمة 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 باطالع المكلفين بالحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات 
جراءات الحماية ذات الصلة متى كان مناسبًا. وغيرها من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثيرًا معقواًل على استقالليتنا واإ

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 
28 نيسان 2022 

شركة السمان ومشاركوه
محاسبون قانونيون

ليلى السمان



136136

بنك الشرق
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان الوضع المالي

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية

بيان الوضع المالي
                                                                                        كما في 31 كانون األول

2021          2020          
          ل.س.           ل.س. إيضاحالموجودات

   71,167,433,455   5116,294,477,161 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
   15,406,352,119   633,017,199,960أرصدة لدى مصارف

   20,310,782,281   738,131,044,899إيداعات لدى مصارف
   21,514,004,842   819,619,485,486صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

   83,836,600   209,591,500 9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
   1,073,163,013   -10موجودات مالية بالكلفة المطفأة

   206,522,213   11601,724,763حقوق استخدام األصول المستأجرة
   4,863,983,018   125,786,532,601موجودات ثابتة

   41,456,055   13101,034,960موجودات غير ملموسة 
   340,195,931    820,981,891 15موجودات أخرى

   3,915,286,842   167,551,975,685وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
   138,923,016,369   222,134,048,906مجموع الموجودات

المطلوبات
   158,232,405   17158,725,540ودائع مصارف
   91,467,862,222   18132,910,277,790ودائع الزبائن
   5,021,603,748   198,418,605,239تأمينات نقدية

   365,366,394   20613,978,771مخصصات متنوعة
   190,658,809   11172,877,830التزامات عقود التأجير

   1,251,565,892   1483,747,248مخصص ضريبة الدخل
   1,727,791,065   213,296,585,580مطلوبات أخرى

   100,183,080,535   145,654,797,998مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

   4,125,000,000   224,125,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع
   829,467,897   23967,472,434االحتياطي القانوني
   758,918,397   23896,922,934االحتياطي الخاص
   392,881,207   251,489,298,783أرباح مدورة محققة

   32,633,668,333   2569,000,556,757أرباح مدورة غير محققة
   38,739,935,834   76,479,250,908مجموع حقوق الملكية

   138,923,016,369   222,134,048,906مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير الماليالمدير العام رئيس مجلس اإلدارة
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بنك الشرق
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان الدخل

بيان الدخل 
                                                                                              للسنة المنتهية في 31 كانون األول

        2020        2021إيضاح
        ل.س.         ل.س.   

264,300,870,9744,307,635,710الفوائد الدائنة
)2,595,581,112()2,643,338,656(27الفوائد المدينة

1,657,532,3181,712,054,598صافي إيرادات الفوائد
2,271,749,9041,382,777,182 28الرسوم والعموالت الدائنة
)144,073,120()511,494,127(29الرسوم والعموالت المدينة

1,760,255,7771,238,704,062صافي إيرادات الرسوم والعموالت
3,417,788,0952,950,758,660صافي الربح من الفوائد والرسوم والعموالت

4,697,368,9294,276,961,419صافي أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية
2536,366,888,42423,742,713,780صافي أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي

3032,914,7553,643,547إيرادات تشغيلية أخرى
44,514,960,20330,974,077,406إجمالي الدخل التشغيلي

)1,218,803,511()2,110,314,142(31نفقات موظفين
)284,508,694()351,272,198(12استهالكات الموجودات الثابتة

)4,268,692()16,871,095(13إطفاءات الموجودات غير الملموسة
)42,297,455()54,797,450(11استهالكات حقوق استخدام أصول مستأجرة
)2,916,594,656()1,980,309,991(32مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
)61,943,048(2025,704,906استرداد / )مصروف( مخصصات متنوعة 

)1,029,755,205()2,280,166,439(33مصاريف تشغيلية أخرى
)5,558,171,261()6,768,026,409(إجمالي المصروفات التشغيلية

37,746,933,79425,415,906,145الربح قبل الضريبة
)1,153,846,777()7,618,720(14ضريبة الدخل

37,739,315,07424,262,059,368 ربح السنة
34914,89588,17حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة

بيان الدخل الشامل اآلخر
                                                                                                          للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020إيضاح
ل.س.ل.س.

    24,262,059,368    37,739,315,074 ربح السنة
مكونات بنود الدخل الشامل األخر

البنود التي يمكن تصنيفها الحقًا ضمن األرباح أو الخسائر:

    80,293,760    -استردادات ناتجة عن استحقاق موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

احتياطي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
    )414,279,015(     -               الشامل اآلخر

صافي األرباح  الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة 
    )333,985,255(          -     24من خالل الدخل الشامل اآلخر

    )20,073,440(      - 24مطلوبات ضريبية مؤجلة
    )17,113,266(     -24استرداد مخصص تدني خسائر إئتمانية متوقعة

    414,279,015     -               24مصروف مخصص تدني خسائر إئتمانية متوقعة
    43,107,054     -               مجموع بنود الدخل الشامل األخر

37,739,315,07424,305,166,422الدخل الشامل
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إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

بيان التغييرات في حقوق الملكية

     رأس المال
المكتتب به والمدفوع

     احتياطي
      قانوني

     احتياطي
      خاص

  احتياطي التغير
     أرباح    أرباح السنة في القيمة العادلة

  مدورة محققة
       أرباح

     المجموع مدورة غير محققة

       ل.س.       ل.س.      ل.س.       ل.س.       ل.س.      ل.س.      ل.س.       ل.س.

392,881,20732,633,668,33338,739,935,834--4,125,000,000829,467,897758,918,397الرصيد في 1 كانون الثاني 2021

37,739,315,074--37,739,315,074----الدخل الشامل لسنة 2021

-                  1,096,417,57636,366,888,424)37,739,315,074(-                  138,004,537138,004,537-                  تخصيص أرباح السنة

1,489,298,78369,000,556,75776,479,250,908-                  -                  4,125,000,000967,472,434896,922,934الرصيد في 31 كانون األول 2021

1,595,586,7988,890,954,55314,447,182,117-)43,107,054(2,750,000,000662,148,660591,599,160الرصيد في 1 كانون الثاني 2020

--)1,375,000,000(----1,375,000,000زيادة رأس المال

)12,412,705(-)12,412,705(-----مصاريف زيادة رأس المال

24,305,166,422--43,107,05424,262,059,368---الدخل الشامل لسنة 2020

-                  184,707,11423,742,713,780)24,262,059,368(-                  167,319,237167,319,237-                 تخصيص أرباح السنة

392,881,20732,633,668,33338,739,935,834-                  -                  4,125,000,000829,467,897758,918,397الرصيد في 31 كانون األول 2020
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بيان التغييرات في حقوق الملكية

     رأس المال
المكتتب به والمدفوع

     احتياطي
      قانوني

     احتياطي
      خاص

  احتياطي التغير
     أرباح    أرباح السنة في القيمة العادلة

  مدورة محققة
       أرباح

     المجموع مدورة غير محققة

       ل.س.       ل.س.      ل.س.       ل.س.       ل.س.      ل.س.      ل.س.       ل.س.

392,881,20732,633,668,33338,739,935,834--4,125,000,000829,467,897758,918,397الرصيد في 1 كانون الثاني 2021

37,739,315,074--37,739,315,074----الدخل الشامل لسنة 2021

-                  1,096,417,57636,366,888,424)37,739,315,074(-                  138,004,537138,004,537-                  تخصيص أرباح السنة

1,489,298,78369,000,556,75776,479,250,908-                  -                  4,125,000,000967,472,434896,922,934الرصيد في 31 كانون األول 2021

1,595,586,7988,890,954,55314,447,182,117-)43,107,054(2,750,000,000662,148,660591,599,160الرصيد في 1 كانون الثاني 2020

--)1,375,000,000(----1,375,000,000زيادة رأس المال

)12,412,705(-)12,412,705(-----مصاريف زيادة رأس المال

24,305,166,422--43,107,05424,262,059,368---الدخل الشامل لسنة 2020

-                  184,707,11423,742,713,780)24,262,059,368(-                  167,319,237167,319,237-                 تخصيص أرباح السنة

392,881,20732,633,668,33338,739,935,834-                  -                  4,125,000,000829,467,897758,918,397الرصيد في 31 كانون األول 2020

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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بيان التدفقات النقدية
                                                                                                       للسنة المنتهية في 31 كانون األول

       2020        2021 إيضاح
       ل.س.       ل.س. 

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
37,746,933,79425,415,906,145الربح قبل الضريبة

تعديل لمطابقة األرباح قبل الضريبة مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية:
422,940,743331,074,841االستهالكات واالطفاءات

1,980,309,9912,916,594,656مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
61,943,048)25,704,906(استرداد مصروف مخصصات متنوعة

20,073,440-14موجودات ضريبية مؤجلة
7,719,02125,646,433فوائد إيجارات

17,885,428-ضريبة ريع على فوائد محققة من الخارج
49,786,723)26,836,987(10)النقص( /الزيادة  في إطفاء العالوات- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

40,105,361,65628,838,910,714الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)7,110,224,407()52,656,098,903(الزيادة في اإليداعات لدى المصرف المركزي )اإلحتياطي اإللزامي(
)1,988,355,716()48,281,444,997(الزيادة في اإليداعات لدى المصارف )التي يزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر(

11,778,700,334)72,203,290()الزيادة(/النقص في صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
)16,422,701()450,000,000(الزيادة في حقوق استخدام األصول المستأجرة

22,831,471,262)599,172,343()الزيادة(/النقص في موجودات أخرى
11,529,273,87667,656,637,194الزيادة في ودائع الزبائن

)401,349()1,942,943(النقص في المخصصات المتنوعة
1,134,712,6424,353,023,909الزيادة في التأمينات النقدية

)59,100,000(450,000,000)الزيادة(/النقص في التزامات عقود التأجيرية
1,087,693,322851,677,314الزيادة في مطلوبات أخرى

)137,500,000(-الزيادة في وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
-)475,500,000(إيجارات مدفوعة
)809,390,593()1,175,437,364(ضريبة مدفوعة

126,189,025,961)49,404,758,344(صافي األموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية
التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية:

)1,073,163,013(-10شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة
101,100,000,0001,337,000,000استحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة

-)125,754,900(9شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
1,285,202,000-9استحقاق موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)775,261,588()451,447,368(12شراء موجودات ثابتة
)108,132,648()822,374,413(12الزيادة في المشاريع قيد التنفيذ
)36,325,000()76,450,000(13شراء موجودات غير ملموسة

629,319,751)376,026,681(صافي األموال )المستخدمة في( / الناتجة عن النشاطات االستثمارية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

)12,412,705(-                 مصاريف زيادة رأس المال
)12,412,705(-                 صافي األموال المستعملة في النشاطات التمويلية

)2,374,271,378()3,636,688,843(تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما يوازي النقد )الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي(
)80,558,867,766(104,609,285,994تأثير تغير أسعار الصرف على األنشطة التشغيلية

613,406,112-                 تأثير تغير أسعار الصرف على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
51,191,812,12644,486,199,975صافي الزيادة في النقد وما يوازي النقد

3573,898,329,12329,412,129,148النقد وما يوازي النقد في بداية السنة
35125,090,141,24973,898,329,123النقد وما يوازي النقد في نهاية السنة

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
3,741,052,2204,064,075,552فوائد مقبوضة 
)1,973,629,135()1,982,141,429(فوائد مدفوعة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 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 2021

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 22كانون 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 2,500,000سهم 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. 
بتاريخ 8 تموز 2020، عقدت الهيئة العامة غير العادية لبنك الشرق والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية، وقررت زيادة رأس مال المصرف 
عن طريق ضم جزء من رصيد األرباح المدورة بمبلغ وقدره /1,375,000,000/ ل.س. )مليار وثالثمائة وخمس وسبعون مليون ليرة 
سورية( إلى رأس المال، ليصبح رأس مال المصرف بعد الزيادة مبلغ وقدره /4,125,000,000 / ل.س. )أربعة مليارات ومئة وخمس 
وعشرون مليون ليرة سورية( موزع على / 41,250,000/ )واحد وأربعون مليون ومئتان وخمسون ألف( سهم بقيمة إسمية مئة 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 شارع حافظ ابراهيم وفروعه 
التسعة المنتشرة داخل الجمهورية العربية السورية في دمشق )الشعالن، المالكي، الحريقة، والغساني(، ريف دمشق )جرمانا( وحلب، 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 )3153/16( تاريخ 30 آب 2012.
تم إدراج أسهم المصرف في سوق دمشق لألوراق المالية بتاريخ 19 كانون األول 2010 وقد بلغ ســعر اإلغالق للســــهم في السوق

 1304.14 ليرة سورية بتاريخ 30كانون األول 2021.
وافق مجلس اإلدارة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021 في اجتماع الجلسة األولى للعام 2022 المنعقدة

بتاريخ 15 شباط 2022، وفوض رئيس مجلس اإلدارة بالموافقة والتوقيع على البيانات المالية للمصرف والذي وافق على البيانات المالية
بتاريخ 2022/4/28 وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة. 2

أ -معايير محاسبية جديدة ومعدلة سارية المفعول للسنة الحالية
تم إتباع المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون 

الثاني 2021 في إعداد القوائم المالية للمصرف، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية للسنة
أو السنوات السابقة، علمًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجـة المحاسبيـة للمعامالت والترتيبات المستقبلية.

إصالح معيار سعر الفائدة المعياري:
في السنة السابقة، طبق المصرف تعديالت المرحلة األولى إلصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )9( 
ومعيار المحاسبة الدولي )39( والمعيار الدولي للتقارير المالية )7((. تعالج هذه التعديالت متطلبات محاسبة التحوط المحددة للسماح 
بمواصلة محاسبة التحوط للتحوطات المتأثرة خالل فترة عدم التيقن السابقة يتم تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط كنتيجة إلصالح معيار 

معدل الفائدة.
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طبق المصرف في السنة الحالية تعديالت المرحلة الثانية إلصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية )9( 
ومعيار المحاسبة الدولي )39( والمعيار الدولي للتقارير المالية )7( والمعيار الدولي للتقارير المالية )4( والمعيار الدولي للتقارير المالية 
)16(. إن تطبيق هذه التعديالت يمكن المصرف من عكس آثار االنتقال من سعر االقتراض بين البنوك )IBOR( ألسعار الفائدة المعيارية 
البديلة )يشار إليها أيضا باسم “ المعدالت الخالية من المخاطر )RFR( “( دون التسبب في تأثيرات محاسبية ال توفر معلومات مفيدة 

لمستخدمي القوائم المالية.
تقدم التعديالت أيضا متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7( لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي 

أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )9(. 
تتطلب التعديالت أن تقوم المنشأة باالعتراف بالتغير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات أو المطلوبات المالية والذي 
يتطلبه إصالح معيار معدل الفائدة عن طريق تحديث معدل الفائدة الفعلي للموجودات أو المطلوبات المالية. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يوفر 

استثناءات محددة لمتطلبات محاسبة التحوط.
قام المصرف بإجراء دراسة أولية فيما يتعلق بالتعرض للتدفقات النقدية وتحوطات القيمة العادلة والموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة 
المتعلقة بالفائدة القياسية بين البنوك والتي تستحق بعد عام 2021 وتبين أنه ال يوجد أثر جوهري إلصالح سعر الفائدة على نتائج المصرف. 

امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 19 لما بعد 30 حزيران 2021 -تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16:
في العام السابق، اعتمد المصرف امتيازات االيجار المتعلقة بكوفيد 19 )تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16( التي 
قدمت إعفاء عمليًا للمستأجرين في المحاسبة عن امتيازات اإليجار التي حدثت كنتيجة مباشرة لكوفيد 19، من خالل تقديم وسيلة عملية 
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16. كانت هذه الوسيلة العملية متاحة المتيازات اإليجار بحيث أن أي أثر تخفيض في مدفوعات 

اإليجار بشأنها يؤثر في المدفوعات المستحقة أصال في 30 حزيران 2021 أو قبل ذلك التاريخ. 
في آذار 2021، أصدر مجلس المعايير امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد 19 لما بعد 30 حزيران 2021 )تعديل على المعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية رقم 16( الذي يوسع الوسيلة العملية لتشمل تطبيق تخفيض مدفوعات اإليجار المستحقة أصال في أو قبل
30 حزيران 2022.

تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد 19 يعد تعديال لعقد اإليجار. يجب على 
المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار احتساب أي تغيير في مدفوعات اإليجار الناتج عن امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد 19 والذي يطبق 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 كما لو أن التغيير لم يكن تعديال لعقد اإليجار.

نطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لكوفيد 19 وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل المقابل لعقد اإليجار الذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل عقد اإليجار الذي • 

يسبق التغيير مباشرة
أي تخفيض في مدفوعات اإليجار يؤثر فقط على المدفوعات المستحقة أصال في أو قبل 30 حزيران 2022 )امتياز اإليجار يفي بهذا • 

الشرط إذا أدى إلى تخفيض مدفوعات اإليجار في أو قبل 30 حزيران 2022 وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إلى ما بعد
     30 حزيران 2022(.

ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار• 

لم يكن هنالك أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية حيث لم يكن لدى المصرف أي عقود إيجار 
متأثرة بالتعديل

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي



143

 ب. معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
لم يطبق المصرف المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة، لكن غير سارية المفعول بعد، كما بتاريخ القوائم 

المالية وتفاصيلها كما يلي:

سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد أول كانون الثاني 2023، ما لم يكن ذلك غير 
عملي، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نهج األثر الرجعي المعدل 

أو نهج القيمة العادلة

المعايير الجديدة والمعدلة

)بما  التأمين  عقود   )17( المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
تطبيق  يتم  المعيار  على   2020 حزيران  تعديالت  ذلك  في 

التعديالت بأثر الدولي للتقارير المالية )17(

المالية )17( مبادئ االعتراف  للتقارير  يحدد المعيار الدولي 
بعقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل 

المعيار الدولي للتقارير المالية )4( عقود التأمين.

يستعرض المعيار الدولي للتقارير المالية )17( نموذجا عامًا، 
الموصوف  المشاركة،  ميزات  مع  التأمين  لعقود  تعديله  يتم 
إذا  العام  النموذج  تبسيط  يتم  المتغيرة.  الرسوم  نهج  أنه  على 
بالتغطية  االلتزام  قياس  معينة عن طريق  معايير  استيفاء  تم 

المتبقية باستخدام نهج تخصيص األقساط.

المبلغ  لتقدير  الحالية  االفتراضات  العام  النموذج  يستخدم 
المستقبلية ويقيس  النقدية  التدفقات  التأكد من  والتوقيت وعدم 
أسعار  االعتبار  في  يأخذ  التأكد.  عدم  تكلفة  صريح  بشكل 

الفائدة في السوق وتأثير خيارات وضمانات حاملي الوثائق.

المعيار  على  تعديالت  المجلس  أصدر   ،2020 حزيران  في 
وتحديات  المخاوف  لمعالجة   )17( المالية  للتقارير  الدولي 
التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر المعيار الدولي للتقارير المالية 
)17(. تؤجل التعديالت تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي 
فترات  إلى  التعديالت(  )متضمنا   )17( رقم  المالية  للتقارير 
إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 
لإلعفاء  تمديدا  المجلس  أصدر  نفسه،  الوقت  وفي   .2023
المؤقت من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  )تعديالت على   )9(
من  والمؤقت  الثابت  اإلعفاء  انتهاء  تاريخ  تمدد  التي   ))4(
المعيار  في   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق 
الدولي للتقارير المالية 4 إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ 

في أو بعد أول كانون الثاني 2023.

هو  األولي  التطبيق  تاريخ  يكون  االنتقال،  متطلبات  لغرض 
المنشأة  فيها  تطبق  التي  السنوية  التقارير  إعداد  فترة  بداية 
الفترة  بداية  هو  االنتقال  تاريخ  ويكون  األولى،  للمرة  المعيار 

التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي.

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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 )10( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت 
مشاركة  أو  بيع   :)28( رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار 
مشروعه  أو  الزميلة  وشركته  مستثمر  بين  الموجودات 

المشترك.

للتقارير  الدولي  المعيار  على  أجريت  التي  التعديالت  إن 
المالية رقم )10( وعلى معيار المحاسبة الدولي رقم )۲۸( 
بأصول  مساهمة  أو  بيع  فيها  يكون  التي  الحاالت  تعالج 
بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك. تنص 
التعديالت تحديدًا على أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن 
فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي ال تنطوي على نشاط 
تجاري في معاملة مع شركة زميلة أول مشروع مشترك والتي 
يتم  الملكية،  حقوق  باستخدام طريقة  محاسبيا  معالجتها  يتم 
االعتراف بها ضمن ربح أو خسارة الشركة األم فقط في حدود 
حصص المستثمرين من غير ذوي العالقة في تلك الشركة 
الزميلة أو المشروع المشترك. وبالمثل، فإن األرباح والخسائر 
أي  في  بها  المحتفظ  االستثمارات  قياس  إعادة  الناتجة عن 
تابعة سابقة )والتي أصبحت شركة زميلة أو مشروع  شركة 
مشترك يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية( 
يتم االعتراف بها ضمن ربح أو خسارة الشركة األم السابقة 
فقط في حدود حصص المستثمرين من غير ذوي العالقة في 

الشركة الزميلة الجديدة أو المشروع المشترك الجديد.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( -تصنيف 
االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة 

إن التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
المركز  قائمة  في  االلتزامات  عرض  على  فقط  تؤثر   )1(
المالي كمتداولة أو غير متداولة وليس على قيمة أو توقيت 
االعتراف بأي أصل أو التزام أو إيرادات أو مصاريف، أو 
المعلومات التي تم اإلفصاح عنها حول تلك البنود. توضح 
التعديالت أن تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة 
يستند إلى الحقوق القائمة في نهاية فترة التقرير، وتحدد أن 
المنشأة  كانت  إذا  ما  حول  بالتوقعات  يتأثر  ال  التصنيف 
أن  توضح  كما  االلتزام،  تسوية  تأجيل  في  حقها  ستمارس 
فترة  نهاية  في  بالتعهدات  االلتزام  تم  إذا  قائمة  تعد  الحقوق 
إلى  تشير  أنها  لتوضح   “ “التسوية  لـ  تعريفا  وتقدم  التقرير، 
تحويل النقد أو أدوات حقوق الملكية أو األصول األخرى أو 

الخدمات إلى الطرف المقابل.

لم يحدد تاريخ السريان نسمح بالتطبيق المبكر

تطبق التعديالت بأثر رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد أول كانون الثاني 2023، مع السماح بالتطبيق المبكر 

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
)3( -مرجع إلطار المفاهيم 

 )3( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  التعديالت  تحّدث 
من  بداًل   2018 لسنة  المفاهيمي  اإلطار  إلى  يشير  بحيث 
الدولي  المعيار  إلى  تضيف  أنها  كما   .1989 سنة  إطار 
المحددة  بااللتزامات  يتعلق  متطلبًا   )3( المالية رقم  للتقارير 
وهو   ،)37( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  نطاق  ضمن 
تطبق المنشأة المستحوذة معيار المحاسبة الدولي رقم )37( 
االستحواذ  تاريخ  في  قائم  التزام  هناك  كان  إذا  ما  لتحديد 
نتيجة ألحداث سابقة. بالنسبة للضريبة التي ستندرج ضمن 
نطاق تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )21(: 
الثاني المنشأة المستحوذة تفسير  الرسوم، تطبق أول كانون 
لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )21( لتحديد ما إذا 
كان الحدث الملزم يسمح بالتطبيق المبكر إذا الذي نتج عنه 

التزام بسداد الضريبة قد وقع بحلول تاريخ االستحواذ.

وأخيرًا، تضيف التعديالت بيانًا صريحًا بأن المنشاة المستحوذة 
ال تعترف بالموجودات المحتملة المستحوذ عليها في اندماج 

األعمال.

التي  األعمال  اندماج  عمليات  على  أجريت  التي  التعديالت  تسري 
يكون لها تاريخ استحواذ في أو بعد بداية الفترة السنوية األولى التي 
تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 2022. يسمح بالتطبيق المبكر إذا 

طبقت المنشأة كافة المراجع األخرى المحدثة.

أول كانون الثاني 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر. تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16( الممتلكات 
واآلالت والمعدات -المتحصالت قبل االستخدام المقصود.

بيع  من  ناتجة  عائدات  أي  بخصم  التعديالت  تسمح  ال 
األصناف التي تم إنتاجها قبل أن يصبح هذا األصل متاحا 
واآلالت  الممتلكات  بنود  من  بند  أي  تكلفة  من  لالستخدام 
أثناء إحضار األصل إلى  العائدات المحققة  والمعدات، أي 
الموقع والحالة التشغيلية الالزمة له إلنجاز األعمال بالطريقة 
بعائدات  المنشأة  تعترف  وبالتالي،  اإلدارة.  تستهدفها  التي 
تلك المبيعات إلى جانب التكاليف ذات الصلة ضمن الربح 
لمعيار  وفقا  البنود  هذه  تكلفة  المنشأة  وتقيس  الخسارة.  أو 
التعديالت  توضح  “المخزون“.   )2( رقم  الدولي  المحاسبة 
أيضا معنى “ اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سليم“. 
ويحدد معيار المحاسبة الدولي )16( ذلك على أنه تقييم لما 
في  استخدامه  يمكن  لألصل  والمادي  الفني  األداء  كان  إذا 
أو  لآلخرين  تأجيرها  أو  الخدمات  أو  السلع  توريد  أو  إنتاج 
ذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في قائمة  ألغراض إدارية واإ
قيمة  عن  المالية  القوائم  تفصح  أن  ينبغي  الشامل،  الدخل 
العائدات والتكلفة المدرجة في الربح أو الخسارة والتي تتعلق 
االعتيادية  األنشطة  مخرجات  إحدى  وليست  منتجة  ببنود 
للمنشأة، وأي بند )بنود( يتضمن تلك العائدات والتكلفة في 
قائمة الدخل الشامل. تطبق التعديالت بأثر رجعي، ولكن فقط 
على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم إحضارها إلى 

الموقع والحالة التشغيلية الالزمة لها إلنجاز األعمال

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة في أو بعد بداية الفترة األولى 
المعروضة في القوائم المالية التي تطبق فيها المنشأة التعديالت 
التراكمي  باألثر  االعتراف  المنشاة  ينبغي على  األولى.  للمرة 
االفتتاحي  الرصيد  على  كتعديل  للتعديالت  األولي  للتطبيق 
لألرباح المدورة )أو أي بند آخر من بنود حقوق الملكية، كما 

هو مالئم( في بداية تلك الفترة األولى المعروضة.

المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  السنوية  التحسينات 
 )1( المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار   2018-2020

-تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة 

يقدم التعديل إعفاء إضافيا للشركة التابعة التي تصبح أول 
شركة تطبق التعديل بعد شركتها األم فيما يتعلق بالمحاسبة 
يمكن  التعديل،  لهذا  نتيجة  المتراكمة.  الترجمة  فروق  -عن 
اآلن للشركة التابعة التي تستخدم اإلعفاء المنصوص عليه 
في الفقرة )د. 16 أ( ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 
التراكمية  الترجمة  فروق  قياس،  أيضا  تختار  أن   )1( رقم 
لجميع العمليات األجنبية بالقيمة الدفترية التي سيتم إدراجها 
في القوائم المالية للشركة األم، بناء على تاريخ انتقال الشركة 
األم إلى تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إذا لم يتم 
إجراء تعديالت على إجراءات التوحيد واآلثار المترتبة على 
اندماج األعمال التي استحوذت الشركة األم من خاللها على 
المشترك  المشروع  أو  الزميلة  للشركة  يتاح  التابعة.  الشركة 
في  عليه  المنصوص  اإلعفاء  من  باالستفادة  مماثل  خيار 

الفقرة )د. 16 أ(.

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة تعديالت 
المثقلة  العقود   -  37 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على 

-تكلفة الوفاء بالعقد.

“التكاليف  تشمل  بالعقد  الوفاء”  “تكلفة  أن  التعديالت  تنص 
التي تتعلق مباشرة بالعقد”. تتكون التكاليف المتعلقة مباشرة 
بالعقد من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد )على سبيل 
المثال العمالة المباشرة أو المواد المباشرة( وتوزيع التكاليف 
المثال  العقد )على سبيل  بتنفيذ  تتعلق مباشرة  التي  األخرى 
واآلالت  الممتلكات  بنود  ألحد  االستهالك  مصاريف  توزيع 
التعديالت  تطبق  العقد(.  الوفاء  في  المستخدمة  والمعدات 
على العقود التي لم تف المنشأة فيها بكافة التزاماتها كما في 
بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديالت 
ذلك،  وبدال من  المقارنة،  أرقام  تعديل  يتم  األولى. ال  للمرة 
لتطبيق  التراكمي  باألثر  االعتراف  المنشأة  على  يتعين 
التعديالت مبدئيًا كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة 
أو أي بند آخر من بنود حقوق الملكية، كما هو مالئم، في 

تاريخ التطبيق األولي.

أول كانون الثاني 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر
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معيار المحاسبة الدولي رقم 41 -الزراعة 

 )41( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  متطلب  التعديل  يلغي 
للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة 
في  العادلة  القيمة  قياس  مواءمة  على  هذا  يعمل  العادلة. 
معيار المحاسبة الدولي )41( مع متطلبات المعيار الدولي 
العادلة، الستخدام  القيمة  قياس   ،)۱۳( رقم  المالية  للتقارير 
وتمكين  الخصم  ومعدالت  داخليا  المنسقة  النقدية  التدفقات 
المعّدين من تحديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية 
الضريبة  بعد  أو  الضرائب  خصم  قبل  الخصم  ومعدالت 

ومعدالت الخصم ألفضل سعر عادل لقياس القيمة.

يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي، أي لقياس القيمة العادلة 
في أو بعد التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة بتطبيق التعديل.

القوائم  الدولي )1( عرض  المحاسبة  تعديالت على معيار 
التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  الممارسة  وبيان  المالية 
عن  -اإلفصاح  النسبية  األحكام  إصدار   )2( المالية 

السياسات المحاسبية 
 )1( الدولي  المحاسبة  معيار  متطلبات  التعديالت  تغير 
تستبدل  المحاسبية.  السياسات  عن  باإلفصاح  يتعلق  فيما 
التعديالت مصطلح “ معلومات السياسة المحاسبية الجوهرية 
معلومات  تعتبر  الهامة“.  المحاسبية  السياسات  “بمصطلح” 
السياسة المحاسبية مهمة إذا كان، عند النظر إليها جنبا إلى 
جنب المعلومات األخرى المدرجة في القوائم المالية للمنشأة 
من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات التي يتخذها 
المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على 

أساس تلك القوائم المالية.

أول كانون الثاني 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر

أول كانون الثاني 2023، مع السماح بالتطبيق المبكر 
ويتم تطبيقه بأثر رجعي. 

المعايير  على   )2( الممارسة  بيان  تعديالت  تحتوي  ال 
الدولية إلعداد التقارير المالية على تاريخ سريان

أو متطلبات انتقالية.

اإليجار  عقود   :16 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
يستبعد التعديل التوضيح المتعلق بالتعويض عن التحسينات 

على أرض مستأجرة.

ال يوجد تاريخ سريان محدد

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(: األدوات المالية 

يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار )%10( لتحديد ما إذا 
كان ينبغي عدم االعتراف بااللتزام المالي أو الرسوم المدفوعة 
بما  والمقرض،  )المقترض(  المنشأة  من  سواء  المستلمة  أو 
في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة سواء من المنشأة أو 
المقترض نيابة عن الغير. يطبق التعديل بأثر مستقبلي على 
الذي  التاريخ  التي تحدث في أو بعد  التعديالت والمبادالت 

تطبق فيه المنشأة التعديل للمرة األولى.
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-السياسات   )8( الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
واألخطاء  المحاسبية  التقديرات  في  والتغييرات  المحاسبية، 

-تعريف التقديرات المحاسبية

بتعريف  المحاسبية  التقديرات  تعريف  التعديالت  تستبدل 
الجديد،  التعريف  بموجب  المحاسبية.  التقديرات  في  التغيير 
القوائم  في  النقدية  المبالغ   “ هي  المحاسبية  التقديرات  فإن 
المالية التي تخضع لعدم التأكد من القياس”. تم حذف تعريف 
التغيير في التقديرات المحاسبية. ومع ذلك، احتفظ المجلس 
مع  المعيار  في  المحاسبية  التقديرات  في  التغييرات  بمفهوم 

التوضيحات التالية: 
ال يعتبر التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات • 

جديدة أو تطورات جديدة تصحيحًا لخطأ.
إن تأثيرات التغيير في أحد المدخالت أو أسلوب القياس • 

في  تغييرات  هي  المحاسبي  التقدير  لتطوير  المستخدم 
التقديرات المحاسبية إذا لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء 

الفترة السابقة.
أضاف المجلس مثالين )4 و5( إلى اإلرشادات الخاصة • 

للمعيار.  الدولي )8(، المصاحب  المحاسبة  بتنفيذ معيار 
حذف المجلس مثااًل واحدًا )مثال 3( ألنه قد يسبب ارتباكا 

في ضوء التعديالت.

أول كانون الثاني 2023، مع السماح بالتطبيق المبكر

كما تم تعديل الفقرات الداعمة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
)1( لتوضيح أن معلومات السياسة المحاسبية “ التي تتعلق 
بالمعامالت غير المادية أو األحداث أو الظروف األخرى غير 
السياسة  تكون معلومات  قد  يلزم اإلفصاح عنها.  مهمة وال 
المحاسبية جوهرية بسبب طبيعة المعامالت ذات الصلة أو 
المبالغ غير  األحداث أو الظروف األخرى، حتى لو كانت 
جوهرية. ومع ذلك، ليست كل معلومات السياسة المحاسبية 
المتعلقة بالمعامالت المادية أو األحداث أو الظروف األخرى 
هي جوهرية بحد ذاتها. وضع مجلس المعايير أيضا إرشادات 
ثبات تطبيق “عملية األهمية النسبية المكونة  وأمثلة لشرح واإ
من أربع خطوات” الموضحة في بيان الممارسة )2( الخاص 

بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
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تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للمصرف عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه المعايير 
والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للمصرف في فترة التطبيق األولي.

الضرائب   )12( الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
الناشئة  المتعلقة باألصول وااللتزامات  المؤجلة  -الضرائب 

عن معاملة واحدة 

االعتراف  من  اإلعفاء  من  آخر  استثناء  التعديالت  تقدم 
األولي. بموجب التعديالت، ال تطبق المنشأة إعفاء االعتراف 
ومتساوية  مؤقتة  فروق  إلى  تؤدي  التي  للمعامالت  األولي 
قانون  على  اعتمادا  للخصم.  وقابلة  للضريبة  خاضعة 
الخاضعة  المؤقتة  الفروق  تنشأ  قد  به،  المعمول  الضرائب 
للضريبة والمقتطعة عند االعتراف األولي بأصل والتزام في 
معاملة ال تمثل اندماج أعمال وال تؤثر على الربح المحاسبي 
أو الربح الخاضع للضريبة على سبيل المثال، قد ينشأ هذا 
عند االعتراف بالتزام عقد اإليجار وما يقابله من حق استخدام 
رقم  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  بتطبيق  األصل 
16 في تاريخ بدء عقد اإليجار. بعد التعديالت على معيار 
المنشأة االعتراف  يتعين على  الدولي رقم )12(،  المحاسبة 
بالموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة ذات الصلة، مع 
االسترداد  لمعايير  يخضع  مؤجل  ضريبي  أصل  أي  إدراج 

الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم )12(. 

المحاسبة  لمعيار  توضيحيا  مثااًل  أيضا  المجلس  يضيف 
التعديالت.  تطبيق  كيفية  يوضح  الذي   )۱۲( رقم  الدولي 
بعد  أو  في  تحدث  التي  المعامالت  التعديالت على  تنطبق 
بداية أول فترة مقارنة معروضة. باإلضافة إلى ذلك، في بداية 

أقرب فترة مقارنة، تعترف المنشأة بما يلي:
موجودات ضريبية مؤجلة )إلى الحد الذي يكون فيه من • 

مقابله  في  يمكن  للضريبة  خاضع  ربح  توفر  المحتمل 
ضريبي  والتزام  للخصم(  القابل  المؤقت  الفرق  استخدام 
والخاضعة  للخصم  القابلة  المؤقتة  الفروق  لجميع  مؤجل 

للضريبة المرتبطة بما يلي:

- حق استخدام الموجودات والتزامات اإليجار.
- إيقاف التشغيل واالستعادة والمطلوبات المماثلة والمبالغ 
   المقابلة المعترف بها كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة

األثر التراكمي للتطبيق األولي للتعديالت كتعديل للرصيد • 
االفتتاحي لألرباح المدورة )أو أي مكون آخر من حقوق 

الملكية، حسب االقتضاء( في ذلك التاريخ.
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السياسات المحاسبية. 3

أ- المعايير المالية المتبعة:
تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، ووفقًا للقوانين المصرفية السورية النافذة وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف.

ب- إعداد البيانات المالية:
يتم إعداد البيانات على أساس مبدأ الكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة:

- الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة.
- األدوات المالية المحددة على أساس 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.

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، 2,512 ليرة سورية للدوالر 
األمريكي و2,845.34 ليرة سورية لليورو كما في 31 كانون األول 2021 )مقابل 1,256 ليرة سورية للدوالر األمريكي و1,532.93 ليرة سورية لليورو كما في 

31 كانون األول 2020(. 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 2021 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:
ُيعترف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان الوضع المالي للمصرف عندما يصبح المصرف طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة.

ُتقاس الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها مبدئيًا بالقيمة العادلة. كما ُتضاف تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار الموجودات المالية 
والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( إلى القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات 
المالية، أو تطرح منها، حسب االقتضاء، عند االعتراف األولي. كما ُتثبت تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مباشرة في الربح أو الخسارة.
إذا كان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند االعتراف األولي، فإن المصرف يعالج هذا الفرق محاسبيًا على النحو التالي:

إذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط بيانات من أسواق يمكن • 
مالحظتها، فإنه ُيعترف بالفرق في الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي )أي ربح أو خسارة منذ اليوم األول(؛

في جميع الحاالت األخرى، ُتعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة )أي أنه سيتم تأجيل ربح أو خسارة منذ اليوم األول من خالل تضمينه / تضمينها • 
في القيمة الدفترية األولية لألصل أو االلتزام(.

بعد االعتراف األولي، يتم تسجيل الربح أو الخسارة المؤجلة إلى الربح أو الخسارة على أساس منطقي، فقط إلى الحد الذي ينشأ فيه عن تغيير في عامل )بما في 
ذلك الوقت( يأخذه المشاركون في السوق بعين االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام.
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الموجودات المالية

ُتثبت جميع الموجودات المالية ويعترف بها في تاريخ المتاجرة حيث يكون شراء أو بيع أحد األصول المالية بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم 
األصل المالي ضمن اإلطار الزمني المحدد من السوق المعني، ويقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة، باستثناء تلك 
الموجودات المالية المصنفة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر )FVTPL(. كما ُتثبت تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة 

باقتناء موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة.
يجب قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )9( الحقًا بالكلفة المطفأة أو 
القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. وعلى وجه 

التحديد:
تقاس أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفها تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية هي فقط مدفوعات • 

المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم )SPPI(، الحقًا بالتكلفة المطفأة؛ و
تقاس أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفها تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية • 

هي مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم )SPPI( الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و
ُتقاس جميع أدوات الدين األخرى )مثل أدوات الدين التي تدار على أساس القيمة العادلة أو المحتفظ بها للبيع( واستثمارات األسهم بعد ذلك • 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ومع ذلك، يجوز للمصرف إجراء االختيار / التعيين غير القابل لإللغاء بعد االعتراف األولي بالموجودات المالية على أساس كل أصل على حدة:

يجوز للمصرف أن يختار بشكل غير قابل لإللغاء إدراج التغيرات الالحقة في القيمة العادلة الستثمار أسهم غير محتفظ بها للمتاجرة أو • 
العتبار محتمل معترف به من المستحوذ في مجموعة األعمال التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 3( 3(، في 

الدخل الشامل اآلخر؛ و 
يجوز للمصرف اتخاذ قرار غير قابل لإللغاء بتعيين أداة دين تتوافق مع الكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل • 

اآلخر )FVTOCI( كما يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة عدم التطابق المحاسبي أو تقليله بشكل 
كبير )يشار إليه بخيار القيمة العادلة(.

أدوات الدين بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

يعتبر تقييم نماذج العمل إلدارة األصول المالية أمرًا أساسًيا لتصنيف األصل المالي. كما يحدد المصرف نماذج العمل على مستوى يعكس كيفية 
إدارة مجموعات األصول المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين. ال يعتمد نموذج العمل الخاص بالمصرف على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة 

فردية، وبالتالي يقيم نموذج العمل عند مستوى تجميع أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة.
لدى المصرف أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتها المالية التي تعكس كيفية إدارة المصرف ألصوله المالية من أجل توليد التدفقات النقدية. 
تحدد نماذج أعمال المصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كليهما.
عندما ُتستبعد أداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)FVTOCI(، ُيعاد تصنيف الربح / الخسارة المتراكمة المعترف 
بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. وعلى النقيض من ذلك، وبخصوص االستثمار في األسهم المعينة 
على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يعاد تصنيف الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل 

اآلخر الحقًا إلى الربح أو الخسارة ولكن تحول ضمن حقوق الملكية.
تخضع أدوات الدين التي تقاس الحقًا بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدني.
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الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )FVTPL( هي:
• الموجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تكون فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي )SPPI( ؛ أو/و

• الموجودات المحتفظ بها في نموذج أعمال بخالف االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ بها وبيعها؛ أو
• الموجودات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باستخدام خيار القيمة العادلة.

تقاس هذه الموجودات بالقيمة العادلة، مع االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة.

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 
ذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي يتم إدخال تغييرًا مستقبليًا  بموجبه االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مناسبًا، واإ

لتصنيف تلك الموجودات.

إعادة التصنيف

إذا تغير نموذج األعمال الذي يحتفظ بموجبه المصرف بموجودات مالية، فإنه يعاد تصنيف الموجودات المالية المتأثرة. تسري متطلبات التصنيف والقياس المتعلقة 
بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتبارًا من اليوم األول من فترة التقرير األولى التي تعقب التغير في نموذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف األصول المالية 

للمصرف.

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، والعكس، 
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 االعتبار 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.
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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، 
ن أي زيادة في القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية بالقيمة  الحقة لحصول خسارة تدني في القيمة، ال تقيد في األرباح أو الخسائر. واإ
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.

الموجودات المالية المتدنية إئتمانيًا

يحصل “التدني” في الموجودات المالية ائتمانيًا عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات 
المالية. ويشار إلى الموجودات المالية ذات التدني االئتماني كموجودات المرحلة 3. تشمل األدلة على التدني االئتماني بيانات يمكن مالحظتها 

حول األحداث التالية:
• صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ أو

• خرق للعقد مثل الحدث االفتراضي أو المتأخر؛ أو
• قيام المصرف بمنح المقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض، تنازاًل؛ أو

• اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية؛ أو
• شراء أصل مالي بسعر مخفض تخفيضًا كبيرًا يعكس خسائر االئتمان المتكبدة.

يقوم المصرف وفي حال تعذر تحديد حدث منفرد، وبداًل من ذلك، قد يتسبب التأثير المشترك لعدة أحداث في تحول األصول المالية الى 
موجودات ذات قيمة ائتمانية متدنية. يقوم المصرف بتقييم ما إذا کان قد حصل تدني ائتماني ألدوات الدين التي تمثل الموجودات المالية المقاسة 
بالكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )FVTOCI( في تاريخ كل تقرير. لتقييم ما إذا کان هناك تدني إئتماني في 
أدوات الدين السيادية والعائدة للشركات، يعتبر المصرف عوامل مثل عائدات السندات والتصنيف االئتماني وقدرة المقترض علی زيادة التمويل.

)POCI( الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة المتدنية إئتمانيًا

يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة المتدنية إئتمانيًا )POCI( بطريقة مختلفة نظرًا ألن األصل يكون ذو قيمة ائتمانية 
منخفضة عند االعتراف األولي. وبخصوص هذه الموجودات، يستدرك المصرف جميع التغيرات في الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 
الحياة منذ االعتراف األولي كمخصص خسارة، وتستدرك أي تغييرات في الربح أو الخسارة. يؤدي التغير اإليجابي لمثل هذه األصول إلى 

تحقيق مكاسب تدني القيمة.

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 بشكل 
جوهري منذ االعتراف المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 ما الذي يشكل زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. وعند 
تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل جوهري، يأخذ المصرف في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية 
المستقبلية المعقولة والمدعومة. إن التقديرات والمستخدمة من قبل إدارة المصرف المتعلقة بالتغيير المهم والجوهري في مخاطر االئتمان والتي 

تؤدي إلى تغيير التصنيف ضمن المراحل الثالث األولى والثانية والثالثة موضحة بشكل مفصل ضمن اإليضاح رقم )38(.

التخلف عن السداد

ُيعتبر تعريف التخلف عن السداد أمرًا في غاية األهمية عند تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد في قياس 
قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يستند إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا أو لمدى الحياة، 
ألن التخلف عن السداد هو أحد مكونات نسبة احتمال التعثر )Probability of Default( ؛ التي تؤثر على كل من قياس الخسائر االئتمانية 

المتوقعة وتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان.
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تعديل واستبعاد الموجودات المالية

يحدث التعديل في الموجودات المالية عند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تحكم التدفقات النقدية للموجودات المالية أو ُتعدل بطريقة 
أخرى بين االعتراف األولي واستحقاق األصل المالي. يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفور أو في 
تاريخ مستقبلي. باإلضافة لذلك، سيشكل إدخال أو تعديل المواثيق القائمة لقرض قائم تعدياًل حتى إذا لم تؤثر هذه المواثيق الجديدة أو المعدلة 
بعد على التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماًدا على ما إذا كان الميثاق مستوفيًا أم ال )على سبيل المثال 

التغير في زيادة معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم خرق المواثيق(.
عند تعديل الموجودات المالية، يقيم المصرف ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء االعتراف. ووفقًا لسياسة المصرف، يؤدي التعديل إلى 

عدم االعتراف عندما ينتج عنه اختالف كبير في الشروط. 
يلغي المصرف االعتراف باألصل المالي فقط عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل )بما في ذلك انتهاء الصالحية 
الناتجة عن التعديل مع شروط مختلفة إلى حد كبير(، أو عندما يحول األصل المالي وكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى كيان آخر. إذا 
لم يحول المصرف أو تحتفظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري واستمرت في السيطرة على الموجودات المحولة، فإن المصرف يعترف 
بحصتها المحتفظ بها في األصل وااللتزام المرتبط بالمبالغ التي قد يضطر لدفعها. إذا احتفظ المصرف بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل 

المالي المحول، فإن المصرف يستمر في االعتراف باألصل المالي ويقر أيًضا باقتراض مضمون للعائدات المستلمة.
عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية بالكامل، فإنه ُيعترف بالفرق بين القيمة الدفترية للموجودات ومجموع االعتبار المستلم والمدين واألرباح/ 
الخسائر المتراكمة التي تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر وتراكمت في حقوق الملكية في الربح أو الخسارة، باستثناء االستثمار في األسهم 
المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)FVTOCI(، حيث ال تصنف األرباح / الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقًا في 

الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

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(.

هـ - 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 االستهالك وطول مدة الخدمة المقدرة ويتم تسجيل أي تغير في التقديرات بأثر مستقبلي.

% الموجودات الثابتة

2 أراضي ومباني

10 تحسينات على المباني 

15 معدات وأثاث ووسائل النقل

10 أجهزة الحاسب اآللي          
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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 اإلنتاجية كما يلي:

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. 

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 االستعمالية. عند تحديد القيمة االستعمالية، 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 االجتماعية وتعويض نهاية الخدمة:
إلى  التأمينات عن موظفيه  منتظم  بشكل  ويسدد  السورية  العربية  الجمهورية  في  االجتماعية  التأمينات  في مؤسسة  المصرف مسجل  إن 
المؤسسة. تمثل هذه المساهمات اتفاق المصرف مع موظفيه حول تعويض نهاية الخدمة وبالتالي سوف يحصل الموظفون على هذا التعويض 

من مؤسسة التأمينات االجتماعية. ليس على المصرف أية التزامات أخرى تجاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة.
إال في حاالت استثنائية يتم تقديرها من قبل اإلدارة التنفيذية وبموافقة مجلس اإلدارة.

ك- االعتراف باإليراد وتحقق المصروف:
يتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الفوائد على أساس االستحقاق الزمني باالستناد 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 

5 سنوات )20%( برامج المعلوماتية
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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.

م- كفاالت مالية مصرفية:
إن عقود الكفاالت المالية المصرفية 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 المصرفية 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 المصرفية 

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:
تقيد إيرادات وأعباء الفوائد على أساس االستحقاق، مع األخذ بالحسبان رصيد األصل والنسبة المطبقة، باستثناء القروض والتسليفات 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.
يرادات الفوائد على محفظة  يتم إظهار إيرادات الفوائد على الموجودات المالية المحددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واإ

المتاجرة بشكل منفصل ضمن بيان الدخل.
تتضمن صافي اإليرادات األخرى من الموجودات المالية المحددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر غير تلك المحتفظ 

بها 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.

ص- حصة السهم من األرباح:
يعرض المصرف معلومات حول حصة السهم من األرباح األساسية وحصة السهم من األرباح المخفضة بالنسبة ألسهمه العادية. يتم احتساب 
حصة السهم من األرباح 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.

ضافة المبالغ  تختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة في بيان الدخل بسبب استبعاد المبالغ غير الخاضعة للضريبة واإ
غير الجائز تنـزيلها من الوعاء الضريبي.
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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.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ البيانات المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية 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 1238/3 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.

ر-  النقد وما يوازي النقد:
النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر )استحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر فأقل(، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى  هو النقد واألرصدة 
بنوك مركزية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية، وتنـزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر 

)استحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر فأقل(.

ش- 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. 

أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات. 4
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:
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أ- 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.

ب- 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.

ج- الخسارة بافتراض التعثر
تعتبر الخسائر بافتراض التعثر تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. وهي تستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 

وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية في الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية المتكاملة.

جراءات التقييم د- قياس القيمة العادلة واإ
عند تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية يستخدم المصرف بيانات السوق المتاحة القابلة للمالحظة. وفي حال عدم وجود 

مدخالت المستوى األول، يجري المصرف التقييمات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية. 

ه- تحديد القيم العادلة
إن تحديد القيمة العادلة لموجودات مالية ليس لها سعر سوق يمكن لحظه يتطلب استعمال تقنيات تقييم كما هو مذكور في اإليضاح 3 )د(. 
وبالنسبة لألدوات المالية المتداولة بشكل غير متكرر وأسعارها قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة 

من األحكام تعتمد على السيولة، التركيز، عوامل سوق غير أكيدة، افتراضات تسعير، ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المعنية.

و- 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.

ز- 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.

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية . 5
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.س.ل.س.

12,009,164,3967,164,027,930نقد في الخزينة
أرصدة لدى بنوك مركزية:

79,795,812,82951,374,493,704حسابات جارية وتحت الطلب
16,853,986,2987,984,689,509ودائع ألجل

8,044,099,8424,841,023,244احتياطي نقدي الزامي
116,703,063,36571,364,234,387

)196,800,932()408,586,204(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
116,294,477,16171,167,433,455
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وفقًا لقوانين وأنظمة المصارف على المصرف االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع دون فوائد، وعلى الودائع تحت 
الطلب وودائع التوفير وودائع ألجل باستثناء االدخار السكني وذلك باالستناد إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم 7 الصادر بتاريخ 21 كانون الثاني 

2020 والذي حدد بموجبه االحتياطي اإللزامي على الودائع أي %5 من متوسط ودائع العمالء )مجموع الودائع تحت الطلب، وودائع التوفير والودائع 
ألجل باستثناء ودائع االدخار السكني(.

إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خالل أنشطة المصرف التشغيلية.

فيما يلي الحركة على أرصدة لدى بنوك مركزية خالل السنة:

كما في 31 كانون األول 2021
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
64,200,206,457--64,200,206,457الرصيد كما في بداية السنة

نقص ناتج عن التغير في أرصدة 
)90,033,004(--)90,033,004(لدى بنوك مركزية

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
40,583,725,516-                 -                 40,583,725,516الصرف

104,693,898,969-                 -                 104,693,898,969الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
28,311,668,675--28,311,668,675الرصيد كما في بداية السنة

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
8,243,391,630--8,243,391,630لدى بنوك مركزية

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
27,645,146,152-                 -                 27,645,146,152الصرف

64,200,206,457-                 -                 64,200,206,457الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة:

كما في 31 كانون األول 2021
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
196,800,932--196,800,932الرصيد كما في بداية السنة

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
17,736,898--17,736,898لدى بنوك مركزية

194,048,374-                 -                 194,048,374تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
408,586,204-                 -                 408,586,204الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
68,260,386--68,260,386الرصيد كما في بداية السنة

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
6,052,778--6,052,778لدى بنوك مركزية

122,487,768-                 -                 122,487,768تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
196,800,932-                 -                 196,800,932الرصيد كما في نهاية السنة
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فيما يلي الحركة على أرصدة لدى المصارف خالل السنة:
كما في 31 كانون األول 2021

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

15,518,039,894-8,622,706,9056,895,332,989الرصيد كما في بداية السنة
-6,895,332,989)6,895,332,989(-ماتم تحويله إلى المرحلة الثالثة

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
6,333,248,9145,709,791,512-)623,457,402(لدى المصارف

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
5,869,380,63512,216,058,158-                 6,346,677,523الصرف

19,097,962,53833,443,889,564-                 14,345,927,026الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ل.س. ل.س.ل.س.ل.س.
6,252,561,978-2,596,179,5763,656,382,402الرصيد كما في بداية السنة

زيادة ناتج عن التغير في أرصدة 
10,451,971,259-4,210,539,6216,241,431,638لدى المصارف

397,209,123-                 2,630,211394,578,912األرصدة الجديدة خالل السنة
)3,582,593,167(-)3,566,480,000()16,113,167(األرصدة المسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار 

1,998,890,701-                 1,829,470,664169,420,037الصرف

15,518,039,894-                 8,622,706,9056,895,332,989الرصيد كما في نهاية السنة

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

أرصدة لدى مصارف. 6
   يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول 2021
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س.ل.س.ل.س.
3,635,852,00629,808,037,55833,443,889,564 حسابات جارية وتحت الطلب 

)426,689,604()417,130,763()9,558,841( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
3,626,293,16529,390,906,79533,017,199,960

كما في31 كانون األول 2020
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س.ل.س.ل.س.
2,541,116,44712,976,923,44715,518,039,894 حسابات جارية وتحت الطلب 

)111,687,775()106,964,544()4,723,231( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
2,536,393,21612,869,958,90315,406,352,119

بلغت األرصدة التي ال تتقاضى فوائد مبلغ 8,620,684,790 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2021 ) مقابل 15,460,990,031 ليرة سورية كما 
في 31 كانون األول 2020(.
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كما في 31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
140,488,537-4,077,683136,410,854الرصيد كما في بداية السنة

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
لدى المصارف وطريقة احتساب 

المخصص
1,634,12287,889,730-89,523,852

5,821,333-1,5545,819,779األرصدة الجديدة خالل السنة
)133,069,618(-                 )133,060,975()8,643(األرصدة المسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار 

8,923,671-                2,611,0876,312,584الصرف

111,687,775-                 8,315,803103,371,972الرصيد كما في نهاية السنة

كما في 31 كانون األول 2021
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
111,687,775-8,315,803103,371,972الرصيد كما في بداية السنة

-103,371,972)103,371,972(-ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
لدى المصارف وطريقة احتساب 

المخصص
1,427,960-219,192,147220,620,107

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
87,473,13594,381,722-              6,908,587الصرف

410,037,254426,689,604-              16,652,350الرصيد كما في نهاية السنة

إيداعات لدى مصارف . 7
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول 2021
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

 ل.س.ل.س.ل.س.
700,000,00047,582,304,00048,282,304,000ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكثر من 3 أشهر(

)10,151,259,101()10,140,137,403()11,121,698(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
688,878,30237,442,166,59738,131,044,899

كما في 31 كانون األول 2020
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

 ل.س.ل.س.ل.س.
23,755,351,22723,755,351,227-             ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكثر من 3 أشهر(

)3,444,568,946()3,444,568,946(-             مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
             -20,310,782,28120,310,782,281

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة:
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تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

كما في 31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
7,780,163,499-604,862,5807,175,300,919الرصيد كما في بداية السنة
زيادة ناتجة عن التغير في

545,987,985-69,939,004476,048,981إيداعات لدى المصارف

1,785,630,306-1,785,630,306-                اإليداعات الجديدة خالل السنة
)343,262,575(-                 -                 )343,262,575(اإليداعات المسددة خالل السنة

13,986,832,012-                  492,000,00013,494,832,012تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
23,755,351,227-                  823,539,00922,931,812,218الرصيد كما في نهاية السنة

كما في 31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
498,743,515-2,378,109496,365,406الرصيد كما في بداية السنة
زيادة ناتجة عن التغير في

إيداعات لدى المصارف وطريقة 
احتساب المخصص

197,2421,755,592,512-1,755,789,754

267,844,278-267,844,278-اإليداعات الجديدة خالل السنة
)1,534,091(-                 -                 )1,534,091(اإليداعات المسددة خالل السنة

923,725,490-                1,579,641922,145,849تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
3,444,568,946-                 2,620,9013,441,948,045الرصيد كما في نهاية السنة

كما في 31 كانون األول 2021
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
23,755,351,227-823,539,00922,931,812,218 الرصيد كما في بداية السنة

-22,931,812,218)22,931,812,218(-ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
زيادة ناتجة عن التغير في

73,319,55372,460,549-)859,004(إيداعات لدى المصارف

700,000,000-                 -                 700,000,000اإليداعات الجديدة خالل السنة
     23,754,492,224 22,931,812,224-                 822,680,000تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

45,936,943,99548,282,304,000-                 2,345,360,005الرصيد كما في نهاية السنة

كما في 31 كانون األول 2021
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
3,444,568,946-2,620,9013,441,948,045الرصيد كما في بداية السنة

-3,441,948,045)3,441,948,045(-ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
زيادة ناتجة عن التغير في

إيداعات لدى المصارف وطريقة 
احتساب المخصص

1,275,764- 1,999,790,8992,001,066,663

11,121,698-                -                11,121,698اإليداعات الجديدة خالل السنة
4,694,501,794 4,691,881,084-               2,620,710تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

10,133,620,02810,151,259,101-              17,639,073الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على إيداعات لدى المصارف خالل السنة:

فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة:



165

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة. 8
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.سل.س

الشركات الكبرى
20,101,59417,720,605كمبياالت )سندات محسومة(

3,574,252,1661,807,708,034حسابات جارية مدينة
20,227,510,26323,584,994,003قروض وسلف

23,821,864,02325,410,422,642
الشركات الصغيرة والمتوسطة

116,407,009158,256,110حسابات جارية مدينة
116,407,009158,256,110

األفراد والقروض العقارية
7,048,14516,693,298حسابات جارية مدينة

1,479,050,37113,286,764قروض وسلف
1,486,098,51629,980,062

25,424,369,54825,598,658,814إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة
)2,123,733,558()2,591,930,635(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)1,960,920,414()3,212,953,427(فوائد معلقة )محفوظة(
19,619,485,48621,514,004,842صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

بلغــت التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة غيــر المنتجــة 5,579,730,284 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 أي مــا نســبته %21.95 مــن إجمالــي 
التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة )مقابــل 3,686,065,521 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 أي مــا نســبته %14.4 مــن إجمالــي التســهيالت 

االئتمانيــة المباشــرة(.

بلغــت التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة غيــر المنتجــة بعــد تنـــزيل الفوائــد المعلقــة 2,366,776,857 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 أي مــا نســبته 
%10.66 مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنـــزيل الفوائــد المعلقــة )مقابــل 1,725,145,107 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 

أي مــا نســبته %7.30 مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنـــزيل الفوائــد المعلقــة(.
بلغــت التســهيالت االئتمانيــة غيــر المباشــرة غيــر العاملــة 4,659,284 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 وتــم حجــز مخصصــات لهــا بقيمــة 
823,931 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )مقابــل 4,352,134 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 وتــم حجــز مخصصــات لهــا 

بقيمــة 823,931 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020(.

ال توجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العام كما في 31 كانون األول 2021 و31 كانون األول 2020.
بلغت الديون المعدومة مبلغ 1,339,900 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2021.

فيما يلي الحركة على مجمل أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل السنة:

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

كما في31 كانون األول 2021
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
92,150,508467,401,2771,564,181,7732,123,733,558الرصيد كما في بداية السنة

-)3,720()219,318,355(219,322,075ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
)168,031,578(185,953,961)17,922,383(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-7,096,217)7,095,107()1,110(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

زيادة ناتجة عن التغير في مخاطر 
)132,016,191(161,085,364)92,045,330()201,056,225(اإلئتمان

)1,339,900(-)1,339,900(-الديون المعدومة
زيادة/)نقص( ناتج عن التغير في 

)93,765,018()78,742,904(3,975,914)18,998,028(أرصدة الزبائن

3,00018,120,347-18,117,347التسهيالت الجديدة خالل السنة
)83,263,912()616,830()67,608,928()15,038,154(التسهيالت المسددة خالل السنة

760,461,751760,461,751-             -               تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
2,245,433,0732,591,930,635 76,574,030269,923,532الرصيد كما في نهاية السنة

كما في 31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
26,560,038,9622,548,925,9672,232,059,65031,341,024,579الرصيد كما في بداية السنة

--)540,341,139(540,341,139ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
--7,725,255,894)7,725,255,894(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

----الديون المعدومة
زيادة/)نقص( ناتج عن التغير في 

)5,748,794,966(385,324,651)282,778,259()5,851,341,358(أرصدة الزبائن

3,365,190,341-2,027,442,6541,337,747,687التسهيالت الجديدة خالل السنة
)7,927,650,042()7,958,750()451,518,562()7,468,172,730(التسهيالت المسددة خالل السنة

1,076,639,9704,568,888,902-              3,492,248,932تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
11,575,301,70510,337,291,5883,686,065,52125,598,658,814الرصيد كما في نهاية السنة

كما في 31 كانون األول 2021
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
11,575,301,70510,337,291,5883,686,065,52125,598,658,814الرصيد كما في بداية السنة

-)3,500()3,664,955,748(3,664,959,248ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
-)422,556,306(2,602,419,121)2,179,862,815(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-417,987,830)417,908,288()79,542(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)1,339,900(-)1,339,900(-الديون المعدومة
زيادة/)نقص( ناتج عن التغير

)7,730,411,753(401,776,489)3,261,616,739()4,870,571,503(في أرصدة الزبائن 

7,707,257,770383,55010,0897,707,651,409التسهيالت الجديدة خالل السنة
)1,647,374,691()642,952()17,103,893()1,629,627,846(التسهيالت المسددة خالل السنة

1,497,093,1131,497,185,669-               92,556تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
14,267,469,5735,577,169,6915,579,730,28425,424,369,548الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للتسهيالت المباشرة خالل السنة:
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كما في 31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
159,580,761123,966,543914,980,1241,198,527,428الرصيد كما في بداية السنة

--)10,244,713(10,244,713ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
--42,608,712)42,608,712(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

زيادة ناتجة عن التغير في
252,247,225-252,247,225-مخاطر اإلئتمان

زيادة/)نقص( ناتج عن التغير في 
45,532,65325,147,364)5,566,411()14,818,878(أرصدة الزبائن

76,723,403-9,521,17567,202,228التسهيالت الجديدة خالل السنة

)42,607,910()2,544,571()2,812,307()37,251,032(التسهيالت المسددة خالل السنة

606,213,567613,696,048-              7,482,481تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
92,150,508467,401,2771,564,181,7732,123,733,558الرصيد كما في نهاية السنة

الفوائد المعلقة:

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.س. ل.س. 

1,960,920,4141,107,170,795الرصيد أول السنة
543,438,622387,518,744الفوائد المعلقة خالل السنة

)4,195,534()28,031,190(ينـزل الفوائد المحولة لإليرادات
736,625,581470,426,409فروق أسعار صرف
3,212,953,4271,960,920,414الرصيد آخر السنة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 9

يتكون هذا البند مما يلي:
كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول

20212020
ل.س. ل.س. 

               83,836,600               209,591,500مساهمات في مؤسسات مالية *
401,920,000               803,840,000سندات ** 

)401,920,000(               )803,840,000(مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة**
209,591,50083,836,600

* بتاريــخ 30 آب 2021 صــدرت شــهادة ملكيــة أســهم فــي مؤسســة ضمــان مخاطــر القــروض لصالــح بنــك الشــرق بملكيــة 2,095,915 ســهم 
بقيمــة إســمية 100 ليــرة ســورية للســهم الواحــد مــا يعــادل %4.12 مــن رأســمال المؤسســة وقــد ســددت هــذه القيمــة كاملــة. تــم اعتبــار القيمــة العادلــة 

لهــذه االســهم بتاريــخ 31 كانــون األول 2021 مطابقــة للتكلفــة التاريخيــة.

** تم بتاريخ 1 كانون الثاني 2018 شراء سند من مصرف لبنان المركزي بقيمة 320,000 دوالر أمريكي.
وفق المواصفات التالية:

المصدر: مصرف لبنان المركزي.
.CCC :درجة التصنيف الحالية

دورية الفائدة: نصف سنوية.
معدالت الفائدة: 6.15%
معدالت العائد: 5.96%

استحقاقات السند: 19 حزيران 2020.

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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موجودات مالية بالكلفة المطفأة. 10

يتكون هذا البند مما يلي:
كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول

20212020
ل.س. ل.س. 

1,100,000,000-القيمة اإلسمية
)26,836,987(-                 الخصم

1,073,163,013-                 القيمة الدفترية
تمثل الموجودات المالية بالقيمة المطفأة شهادات إيداع صادرة عن مصرف سورية المركزي بمعدل 6.5%.

تظهلر شهادات اإليداع كما يلي: 

معدل الفائدةالقيمة اإلسميةتاريخ االستحقاق
ل.س. ل.س. 

171,100,000,0006.5 أيار 2021
1,100,000,000القيمة الدفترية

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

حقوق استخدام األصول المستأجرة/التزامات عقود التأجير. 11

يتكون هذا البند مما يلي:
كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول

20212020
ل.س. ل.س. 

732,905,772282,905,772حقوق استخدام أصول مستأجرة
)76,383,559()131,181,009(مجمع استهالك حقوق استخدام موجودات مستأجرة

601,724,763206,522,213صافي حقوق استخدام موجودات مستأجرة
172,877,830190,658,809التزامات عقود التأجير

تتوزع حقوق استخدام أصول مستأجرة والتزامات عقود التأجير كما يلي:
كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول

20212020
ل.س. ل.س. 

206,522,213232,396,967الرصيد كما في بداية السنة
450,000,00016,422,701زيادة في استخدام أصول مستأجرة

)42,297,455()54,797,450(مصروف االستهالك
601,724,763206,522,213الرصيد كما في نهاية السنة

تم استحقاق هذه السندات بتاريخ 19 حزيران 2020. لم يتم االلتزام بدفع قيمة هذه السندات والفوائد المستحقة عليها وعليه قامت إدارة 
المصرف بتشكيل مؤونة عن كامل قيمة هذه السندات مع الفوائد. إن الزيادة في كل من قيمة السندات ومخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

المقابل لها ناتجة عن تغير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي.
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تتوزع التزامات عقود التأجير كما يلي:
كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول

20212020
ل.س. ل.س. 

190,658,809224,112,376الرصيد كما في بداية السنة
)59,100,000(-إطفاء رصيد مصاريف إيجار مدفوعة مقدمًا كما في أول السنة

-450,000,000زيادة في التزامات عقود التأجير
-)450,000,000(مبالغ مسددة

7,719,02125,646,433مصروف الفوائد
172,877,830190,658,809الرصيد كما في نهاية السنة

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

موجودات ثابتة. 12

يتكون هذا البند مما يلي:

2021

معدات وأثاث ووسائل تحسينات المبانيأراضي ومباني
المجموعأجهزة الحاسب اآللينقل

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
الكلفة التاريخية:

الرصيد كما في 1 كانون 
3,063,316,5781,492,628,6971,298,589,32378,742,0085,933,276,606الثاني 2021

 451,447,368   24,564,634   350,887,520 49,473,07026,522,144إضافات

 81,406,756   -  55,713,900 25,692,856-تحويالت

)64,534()64,534( -             -             -             استبعادات
الرصيد كما في 31 
3,112,789,6481,544,843,6971,705,190,743103,242,1086,466,066,196كانون األول 2021 

اإلستهالكات المتراكمة:
الرصيد كما في 1 كانون 

)1,414,284,920()41,330,350()598,575,745()536,521,653()237,857,172(الثاني 2021

)351,272,198()12,103,754()167,642,493()129,416,032()42,109,919(أعباء السنة
64,534 64,534 -             -            -            استبعادات

الرصيد كما في 31 
)1,765,492,584()53,369,570()766,218,238()665,937,685()279,967,091(كانون األول 2021

مشاريع قيد التنفيذ:
الرصيد كما في 1 كانون 

344,991,332-263,584,57625,692,85655,713,900الثاني 2021

822,374,413   -127,941,975-694,432,438إضافات
)81,406,756(-              )55,713,900()25,692,856(-               تحويالت

الرصيد كما في 31 
1,085,958,989-               127,941,975-               958,017,014كانون األول 2021

صافي القيمة الدفترية:
الرصيد كما في 31 
3,790,839,571878,906,0121,066,914,48049,872,5385,786,532,601كانون األول 2021

*تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستعمال 578,245,837  ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2021.
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2020

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 

3,039,194,4961,093,290,852943,598,81869,506,5085,145,590,674الثاني 2020

24,122,082385,413,501356,490,5059,235,500775,261,588إضافات

13,924,344--13,924,344-تحويالت

)1,500,000(-               )1,500,000(-               -               استبعادات
الرصيد كما في 31 كانون 

3,063,316,5781,492,628,6971,298,589,32378,742,0085,933,276,606األول2020

اإلستهالكات المتراكمة:
الرصيد كما في 1 كانون 

)1,131,276,226()30,254,269()465,551,642()434,229,633()201,240,682(الثاني 2020

)284,508,694()11,076,081()134,524,103()102,292,020()36,616,490(أعباء السنة

1,500,000-               1,500,000-               -               استبعادات
الرصيد كما في 31 كانون 

)1,414,284,920()41,330,350()598,575,745()536,521,653()237,857,172(األول 2020

مشاريع قيد التنفيذ:
الرصيد كما في 1 كانون 

250,783,028--211,165,82839,617,200الثاني 2020

108,132,648-               55,713,900-52,418,748إضافات

)13,924,344(-               -               )13,924,344(-              تحويالت
الرصيد كما في 31 كانون 

344,991,332-               263,584,57625,692,85655,713,900األول 2020

صافي القيمة الدفترية:
الرصيد كما في 31 كانون 

3,089,043,982981,799,900755,727,47837,411,6584,863,983,018األول 2020

*تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستعمال 578,245,837 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2020.
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موجودات غير ملموسة:. 13

يتكون هذا البند مما يلي:

   برامج معلوماتية
    ل.س.    

2021
القيمة الدفترية:

58,729,283الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2021
76,450,000إضافات

135,179,283الرصيد كما في 31 كانون األول 2021
اإلطفاءات المتراكمة:

)17,273,228(الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2021
)16,871,095(أعباء السنة

)34,144,323(الرصيد كما في 31 كانون األول 2021
صافي القيمة الدفترية:

101,034,960الرصيد كما في 31 كانون األول 2021

   برامج معلوماتية
    ل.س. 

2020
القيمة الدفترية:

22,404,283الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2020
36,325,000إضافات

58,729,283الرصيد كما في 31 كانون األول 2020
اإلطفاءات المتراكمة:

)13,004,536(الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2020
)4,268,692(أعباء السنة

)17,273,228(الرصيد كما في 31 كانون األول 2020
صافي القيمة الدفترية:

41,456,055الرصيد كما في 31 كانون األول 2020

مخصص ضريبة الدخل/موجودات ضريبية مؤجلة. 14

يتكون هذا البند مما يلي:
كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول

20212020
ل.س. ل.س. 

)1,251,565,892()83,747,248(مخصص ضريبة الدخل ناتجة عن ربح السنة

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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31 كانون األول
20212020
ل.س. ل.س. 

37,746,933,79425,415,906,145صافي الربح قبل الضريبة
42,109,91936,616,490إستهالك المباني

2,459,129,771)159,813,387() استرداد (/مصروف مخصص التعرضات االئتمانية المنتجة
-)1,339,900(ديون معدومة

تحويل مصروف مخصص تعرضات ائتمانية 
-)2,616,861,584(منتجة عن أعوام سابقة إلى تعرضات غير منتجة *

61,943,048)25,704,906()استرداد(/مصروف مخصصات متنوعة )إيضاح 20(
)198,726,994()84,652,447(فوائد محققة خارج الجمهورية العربية السورية

)23,742,713,780()36,366,888,424(أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي
127,053,19798,613,830استهالك تحسينات المباني عن فروع مشتراة

4,130,768,510)1,339,163,738()خسارة ضريبية( / الربح الضريبي **
25%25%معدل الضريبة
)1,032,692,128(-ضريبة الدخل

)103,269,221( -      ضريبة إعادة اإلعمار %10
)1,135,961,349( -      مصروف ضريبة الدخل

198,726,994-الفوائد المحققة في الخارج
)14,904,524()6,348,934(ضريبة )ريع رؤوس األموال في الخارج(

)1,490,452()634,893(ضريبة إعادة اإلعمار %10
)1,490,452()634,893(ضريبة إدارة محلية 10%

)17,885,428()7,618,720(إجمالي ضريبة ريع رؤوس األموال في الخارج
)1,153,846,777()7,618,720(إجمالي الضرائب

*بنــاًء علــى قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 15/م.ن تاريــخ 22 شــباط 2022 والــذي نــص علــى تصنيــف كافــة مخصصــات التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة 
لــدى المصــارف اللبنانيــة ضمــن المرحلــة الثالثــة، وعلــى مداولــة مجلــس النقــد والتســليف رقــم 2/129/ص تاريــخ 22 شــباط 2022 الصــادرة بتعميــم مصــرف 
ســورية المركــزي رقــم 16/1445/ص تاريــخ 23 آذار 2022 والتــي تنــص علــى “اعتبــار مصــروف مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المقابــل للتعرضــات 
المصنفــة ضمــن المرحلتيــن األولــى والثانيــة )التعرضــات المنتجــة فقــط( كنفقــة مرفوضــة ضريبيــًا واعتبــار مصــروف مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
المقابــل للتعرضــات االئتمانيــة المصنفــة ضمــن المرحلــة الثالثــة كنفقــة مقبولــة ضريبيــًا، ومعالجــة التقديــرات الضريبيــة للســنوات الســابقة الناجمــة عمــا ذكــر أعــاله 
ضمــن التســويات الضريبيــة للعــام 2021، وذلــك ضمــن البيانــات الماليــة المعــدة للنشــر” قــام المصــرف بمعالجــة مصــروف الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مقابــل 
يداعــات( لألعــوام 2019 و2020 والبالغــة: 632,776,260 ليــرة ســورية للعــام 2019 و 1,984,085,324  التعرضــات مــع المصــارف اللبنانيــة )أرصــدة واإ
ليــرة ســورية للعــام 2020 )والتــي لــم تعتبــر نفقــة مقبولــة ضريبيــًا فــي حينــه كونــه قــد تــم تكوينهــا مقابــل بنــوك مصنفــة مرحلــة ثانيــة(، ضمــن تســوية الربــح المحاســبي 

والضريبــي لعــام 2021 تطبيقــًا لقــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 15 ومداولــة رقــم /129/2/ص الســابق ذكرهــم.
**خسارة ضريبية ممكن استهالكها على مدى خمس سنوات.

إن حركة مخصص ضريبة الدخل خالل السنة كما يلي:

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.س. ل.س. 

)907,109,708()1,251,565,892(الرصيد بداية السنة
1,175,437,364809,390,593ضريبة مدفوعة

)1,135,961,349(-ضريبة دخل السنة
)17,885,428()7,618,720(ضريبة ريع على فوائد محققة من الخارج*

)1,251,565,892()83,747,248(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.

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي واحتساب مصروف ضريبة الدخل:



173

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.س. ل.س. 

84,652,447198,726,994فوائد محققة خارج الجمهورية العربية السورية
)14,904,524()6,348,934(ضريبة ريع رؤوس أموال )7.5%(
)1,490,452()634,893(إعادة إعمار )%10 من الضريبة(
)1,490,452()634,893(إدارة محلية )%10 من الضريبة(

)17,885,428()7,618,720(ضريبة ريع على فوائد محققة من الخارج )9%(

لم تصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بتوقيت وكيفية الدفع مستقباًل.
بتاريــخ 8 كانــون األول 2020 صــدر قــرار لجنــة الطعــن عــن تكاليــف األعــوام 2012، 2013، 2014، 2015، و2016 والــذي تــم مــن خاللــه 

تثبيــت التكليــف المؤقــت لهــذه الســنوات، ولــم يعتــرض المصــرف علــى قــرار هــذه اللجنــة.
بتاريــخ 1 شــباط 2021 صــدر قــرار لجنــة الطعــن عــن تكليــف عــام 2017 والــذي تــم مــن خاللــه تثبيــت التكليــف المؤقــت لهــذا العــام، ولــم يعتــرض 

المصــرف علــى قــرار هــذه اللجنــة.

بتاريــخ 7 كانــون األول 2021 صــدر قــرار لجنــة الطعــن عــن تكليــف عــام 2018، والــذي تــم مــن خاللــه تثبيــت التكليــف المؤقــت لهــذا العــام 
ولــم يعتــرض المصــرف علــى قــرار هــذه اللجنــة. وبذلــك تكــون كافــة التكاليــف الضريبيــة عــن األعــوام 2009 لغايــة 2018 هــي تكاليــف قطعيــة. 

إن حركة الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر
هي كما يلي:

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.س.ل.س.

20,073,440-رصيد أول السنة
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من 

)20,073,440(-               خالل الدخل الشامل اآلخر

-               -               رصيد آخر السنة
 قررت إدارة المصرف عدم تشكيل موجودات ضريبية مؤجلة لعام 2021.

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

تم احتساب مصروف ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة كما يلي:
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15. موجودات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.س.ل.س.

فوائد محققة غير مستحقة القبض:
1,030,57999,241التسهيالت االئتمانية

558,788,175243,460,917حسابات لدى المصارف
559,818,754243,560,158

175,109188,564طوابع مالية
29,057,7983,583,537إيجارات مدفوعة مقدمًا

225,605,07690,103,425مصاريف مدفوعة مقدمًا
3,515,1852,104,411تأمينات مدفوعة

2,809,969655,836حسابات مدينة أخرى
820,981,891340,195,931

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:

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.س. ل.س. 

278,598,000278,598,000ليرة سورية
7,273,377,6853,636,688,842دوالر أمريكي

7,551,975,6853,915,286,842

17. ودائع مصارف 

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول 2021
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
158,725,540-158,725,540حسابات جارية

-                -                -                ودائع ألجل )تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(
158,725,540                -158,725,540

كما في 31 كانون األول 2020
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
158,232,405-158,232,405حسابات جارية

-                -                -                ودائع ألجل )تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(
158,232,405                -158,232,405

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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19. تأمينات نقدية

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.س. ل.س. 

38,010,328374,700,372تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
8,064,604,5464,609,440,583تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

-261,010,365نأمينات مقابل تعهدات تصدير
54,980,00037,462,793تأمينات نقدية أخرى*

8,418,605,2395,021,603,748
*تمثل التأمينات النقدية األخرى تأمينات مقابل الصناديق الحديدية المؤجرة لعمالء المصرف

20. مخصصات متنوعة

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.س. ل.س. 

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة- كفاالت مصارف 
569,199,313293,005,591مالية

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت 
1,779,4581,712,954االئتمانية غير المباشرة  وتسهيالت مباشرة غير مستغلة

15,000,00038,147,849مخصص لمواجهة أعباء محتملة
28,000,00032,500,000مخصص تقلبات أسعار القطع

613,978,771365,366,394

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.
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18. ودائع الزبائن
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.س. ل.س. 

85,391,596,17847,899,181,290حسابات جارية وتحت الطلب
1,725,013,5381,827,905,213ودائع التوفير

45,059,805,36641,317,916,625ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
733,862,708422,859,094الحسابات المجمدة

132,910,277,79091,467,862,222
بلغــت ودائــع القطــاع العــام الســوري 12,759,129,874 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 أي مــا نســبته %9.60 مــن إجمالــي 

الودائــع )مقابــل 10,731,121,156 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 أي مــا نســبته %11.73 مــن إجمالــي الودائــع(.
بلغــت الودائــع التــي ال تحمــل فوائــد 86,125,458,886 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 أي مــا نســبته %64.8 مــن إجمالــي 

الودائــع )مقابــل 48,322,040,384 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 أي مــا نســبته %52.83  مــن إجمالــي الودائــع(.
بلغت الحسابات )مقيدة السحب( 733,862,708 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2021 )مقابل 422,859,094 ليرة سورية كما في

31 كانون األول 2020(.
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كما في 31 كانون األول 2021

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  وتسهيالت مباشرة غير مستغلة:
83,128-)583,573(--666,701مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة األولى
872,399-)109,010(-222,322759,087مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة الثانية
823,931-           -           -           -           823,931مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة الثالثة

1,712,954759,087-)692,583(-1,779,458
255,570,827569,199,313)18,456,410(-293,005,59139,079,305مصروف مخصص كفاالت خارج الميزانية

15,000,000-)36,204,906()1,942,943(38,147,84915,000,000مخصص لمواجهة أعباء محتملة
28,000,000-           )106,000,000(-           32,500,000101,500,000مخصص تقلبات أسعار القطع

365,366,394156,338,392)1,942,943()161,353,899(255,570,827613,978,771

كما في 31 كانون األول 2020

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  وتسهيالت مباشرة غير مستغلة:
402,612666,701)207,590(-459,20412,475مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة األولى
10,490,839222,322)18,044,136(-7,755,55820,061مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة الثانية
823,931-           -           -           -           823,931مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة – المرحلة الثالثة

9,038,69332,536-)18,251,726(10,893,4511,712,954
38,070,235293,005,591--19,225,627235,709,729مخصص خسائر ائتمانية متوقعة - كفاالت مصارف مالية

38,147,849-)4,204,801()401,349(4,606,15038,147,849مخصص لمواجهة أعباء محتملة
32,500,000-           )13,000,000(-           4,500,00041,000,000مخصص تقلبات أسعار القطع

37,370,470314,890,114)401,349()35,456,527(48,963,686365,366,394

فيما يلي الحركة على مجمل أرصدة التسهيالت االئتمانية غير المباشرة خالل السنة:

كما في31 كانون األول 2021
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
3,022,978,8258,933,3494,352,1343,036,264,308الرصيد كما في بداية السنة

--)5,238,617,640(5,238,617,640ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
2,623,555,467)2,623,555,467(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-307,150)307,150(-ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نقص ناتج عن التغير 
)100,520,650(-)146,500()100,374,150(في أرصدة الزبائن

174,790,000--174,790,000التسهيالت الجديدة خالل السنة
)433,926,989(-)6,244,053()427,682,936(التسهيالت المسددة خالل السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
2,239,944,341-            2,645,447,144)405,502,803(الصرف

4,879,271,10932,620,6174,659,2844,916,551,010الرصيد كما في نهاية السنة

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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كما في31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
1,038,165,932206,103,2094,352,1341,248,621,275الرصيد كما في بداية السنة

نقص ناتج عن التغير 
)2,617,463,309(-)342,012,850()2,275,450,459(في أرصدة الزبائن

2,880,545,344--2,880,545,344التسهيالت الجديدة خالل السنة
)106,245,955(-)88,040,370()18,205,585(التسهيالت المسددة خالل السنة

1,630,806,953-            1,397,923,593232,883,360تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
3,022,978,8258,933,3494,352,1343,036,264,308الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية غير المباشرة وتسهيالت مباشرة غير مستغلة خالل السنة:

كما في31 كانون األول 2021
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
666,701222,322823,9311,712,954الرصيد كما في بداية السنة

--37,977)37,977(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
زيادة ناتجة عن التغير في 

721,110-721,110-مخاطر االئتمان

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
)239,911(-)26,052()213,859(الزبائن

)414,695(-            )82,958()331,737(التسهيالت المسددة خالل السنة
83,128872,399823,9311,779,458الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
459,2047,755,558823,9319,038,693الرصيد كما في بداية السنة

زيادة ناتجة عن التغير في أرصدة 
32,536-12,47520,061الزبائن

)18,251,726(-)18,044,136()207,590(التسهيالت المسددة خالل السنة
10,893,451-            402,61210,490,839تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

666,701222,322823,9311,712,954الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مجمل أرصدة كفاالت مصارف مالية خالل السنة:

كما في31 كانون األول 2021
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
17,625,436,064-17,618,417,8167,018,248الرصيد كما في بداية السنة

-7,018,248)7,018,248(-ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
)1,303,750,981(--)1,303,750,981(األرصدة المسددة خالل السنة

13,893,460,207-            -            13,893,460,207تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
7,018,24830,215,145,290-            30,208,127,042الرصيد كما في نهاية السنة

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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كما في31 كانون األول 2021
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
293,005,591-291,952,8651,052,726الرصيد كما في بداية السنة

-1,052,726)1,052,726(-ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
زيادة ناتجة عن التغير في

350,78339,079,305-38,728,522أرصدة كفاالت مصارف مالية

)18,456,410(--)18,456,410(األرصدة المسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار 

255,570,827-            -            255,570,827الصرف

1,403,509569,199,313-            567,795,804الرصيد كما في نهاية السنة

كما في31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
19,225,627--19,225,627الرصيد كما في بداية السنة

--501,364)501,364(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
زيادة ناتجة عن التغير في

235,709,729-235,158,367551,362أرصدة كفاالت مصارف مالية

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
38,070,235-           -           38,070,235الصرف

293,005,591-           291,952,8651,052,726الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على السقوف المباشرة الممنوحة غير المستعملة خالل السنة:
كما في31 كانون األول 2021

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.

618,341,890--618,341,890الرصيد كما في بداية السنة
نقص ناتج عن التغير في

)18,341,890(--)18,341,890(أرصدة الزبائن

124,044,189--124,044,189التسهيالت الجديدة خالل السنة
)500,000,000(-           -           )500,000,000(التسهيالت المسددة خالل السنة

224,044,189-           -           224,044,189الرصيد كما في نهاية السنة

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

كما في31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
5,681,688,445-5,674,670,1977,018,248الرصيد كما في بداية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
11,943,747,619-            -            11,943,747,619الصرف

17,625,436,064-            17,618,417,8167,018,248الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة - كفاالت مصارف مالية خالل السنة:
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كما في 31 كانون األولكما في 31 كانون األول
20212020
ل.س. ل.س. 

661,197,227621,951,977فوائد محققة غير مستحقة الدفع لحسابات الزبائن
1,449,067,567665,018,697شيكات مصرفية وأوامر دفع 

35,695,27341,755,348شيكات مصدقة
13,748,2519,543,755اشتراكات مؤسسة التأمينات االجتماعية المستحقة

76,892,91199,635,322ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور الموظفين
30,435,84332,985,542ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة )وضريبة غير مقيم(

19,921,3806,898,290رسوم حكومية مستحقة
21,240,00059,337,735مصاريف كهرباء وهاتف مستحقة الدفع

23,055,363-أتعاب مهنية استشارية مستحقة
17,157,7502,739,250دائنون مختلفون

32,217,04013,926,000موردون
66,761,87816,943,567أرصدة دائنة أخرى

620,000,00013,130,502مكافآت
252,250,460120,869,717نفقات مستحقة الدفع

3,296,585,5801,727,791,065

22. رأس المال المكتتب به والمدفوع
كما في31 كانون األول 2021

القيمة المعادلة بتاريخ االكتتابدوالر أمريكيعدد األسهم
1,173,830,000-11,738,300رأس المال المدفوع بالليرة السورية

رأس المال المدفوع بالدوالر األمريكي 
13,261,70028.954.5291,326,170,000)سجل بالليرة السورية(

762,989,500-7,629,895زيادة رأس المال
عمليات ترميم لمركز القطع

1,326,170304,167132,617,000البنيوي- أولى

عمليات ترميم لمركز القطع 
7,293,935580,727729,393,500البنيوي- ثانية

41,250,00029,839,4234,125,000,000الرصيد كما في نهاية السنة
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21. مطلوبات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

ل.س. ل.س. ل.س.ل.س.
4,317,731,345--4,317,731,345الرصيد كما في بداية السنة
نقص ناتج عن التغير في

)2,814,266,883(--)2,814,266,883(أرصدة الزبائن

)885,122,572(-           -           )885,122,572(التسهيالت المسددة خالل السنة
618,341,890-           -           618,341,890الرصيد كما في نهاية السنة
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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 4 كانــون الثانــي 2010 صــدر القانــون رقــم 3 المتضمــن تعديــل بعــض أحــكام مــواد القانــون رقــم 28 لعــام 2001 والمرســوم رقــم 35 
لعــام 2005 الــذي يتضمــن زيــادة الحــد األدنــى لرأســمال المصــارف التقليديــة العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ليصبــح 10 مليــارات ليــرة 
ســورية، وقــد منحــت المصــارف المرخصــة مهلــة ثــالث ســنوات لتوفيــق أوضاعهــا بزيــادة رأســمالها إلــى الحــد األدنــى المطلــوب، وقــد تــم تمديــد 

المهلــة لتصبــح أربــع ســنوات بموجــب القانــون رقــم 17 لعــام 2011.
فــي عــام 2013 صــدر المرســوم التشــريعي رقــم /63/ والــذي تضمــن زيــادة المهلــة الممنوحــة للمصــارف التقليديــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
لزيــادة الحــد األدنــى لرأســمالها حتــى نهايــة العــام 2014، ومــن ثــم صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 13/م.و تاريــخ 22 نيســان 2015 المتضمــن 
تمديــد المهلــة الممنوحــة لزيــادة رؤوس أمــوال المصــارف ســنة إضافيــة أخــرى بحيــث تصبــح ســت ســنوات أي حتــى نهايــة العــام 2015. ينتظــر 

المصــرف صــدور تعليمــات جديــدة مــن الســلطات الرقابيــة التخــاذ اإلجــراءات المناســبة بهــذا الخصــوص. 
قــام المصــرف خــالل عــام 2017 باثنتــي عشــر عمليــة إلعــادة ترميــم المركــز القطــع البنيــوي وذلــك وفــق نشــرة صــرف العمــالت األجنبيــة مقابــل 

الــدوالر األمريكــي بتاريــخ الترميــم بإجمالــي بلــغ 1.291.211 دوالر أمريكــي.
بتاريخ 30 نيســان 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.
بتاريــخ 3 أيلــول 2018 وافــق مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية علــى الطلــب المقــدم مــن قبــل المصــرف بخصــوص اعتمــاد 
أســهم زيادة رأســمال المصرف والبالغ عددها 2,500,000 ســهم بقيمة إجمالية تبلغ 250,000,000 ليرة ســورية بغرض زيادة رأس المال عن 
طريق ضم جزء من االحتياطي الخاص بمبلغ 70.549.500 ليرة ســورية وكامل رصيد األرباح المدورة بمبلغ 179,450,500 ليرة ســورية.

تــم توزيــع األســهم المذكــورة )كأســهم مجانيــة( علــى المســاهمين المســجلين فــي نهايــة يــوم 13 آب 2018 كل بحســب نســبة مســاهمته فــي رأس 
المــال.

بتاريــخ 8 تمــوز 2020، عقــدت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة والتــي تقــوم بمقــام الهيئــة العامــة العاديــة وقــررت زيــادة رأس مــال المصــرف عــن 
طريــق ضــم جــزء مــن رصيــد األربــاح المــدورة بمبلــغ وقــدره 1,375,000,000 ليــرة ســورية إلــى رأس المــال، ليصبــح رأس مــال المصــرف بعــد 
الزيــادة مبلــغ 4,125,000,000 ليــرة ســورية مــوزع علــى 41,250,000 ســهم بقيمــة إســمية 100 ليــرة ســورية للســهم الواحــد. بتاريــخ 15 أيلــول 
2020، حصــل المصــرف علــى موافقــة هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية بزيــادة رأس المــال وتــم تخصيــص األســهم المذكــورة )كأســهم 
مجانيــة( علــى المســاهمين المســجلين بتاريــخ اكتســاب الحــق المعتمــد مــن الهيئــة يــوم 29 أيلــول 2020 كل بحســب نســبة مســاهمته فــي رأس 

المــال وعليــه عدلــت المــادة رقــم /6/ مــن النظــام األساســي تبعــًا لذلــك.
بلــغ رأس المــال المكتتــب بــه بالــدوالر األمريكــي 29,839,423 حيــث قــام المصــرف خــالل عــام 2021 بعمليــة ترميــم لمركــز القطــع البنيــوي وذلــك 
وفــق نشــرة العمــالت األجنبيــة مقابــل الــدوالر األمريكــي بتاريــخ الترميــم بإجمالــي بلــغ 884,894 دوالر أمريكــي. نتــج عــن األخــذ بعيــن االعتبــار 

حصــة غيــر المقيميــن فــي رأس المــال بعــد إتمــام عمليــة زيــادة رأس المــال.
لتاريخ إعداد البيانات المالية، لم يحصل المصرف على موافقة مصرف سورية المركزي على ربط الوديعة المجمدة مقابل رأس المال.
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للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20212020

 ل.س. ل.س. 
37,746,933,79425,415,906,145الربح قبل الضريبة

)23,742,713,780()36,366,888,424(صافي أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي
1,380,045,3701,673,192,365

138,004,537167,319,237االحتياطي القانوني
138,004,537167,319,237االحتياطي الخاص )%10(

إن حركة االحتياطي القانوني كما يلي:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020
 ل.س.   ل.س. 

829,467,897662,148,660رصيد بداية السنة
138,004,537167,319,237يضاف احتياطي قانوني

967,472,434829,467,897رصيد نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20212020

 ل.س.  ل.س. 
758,918,397591,599,160رصيد بداية السنة

138,004,537167,319,237يضاف احتياطي خاص
896,922,934758,918,397رصيد نهاية السنة

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 ما سبق وباإلشارة إلى التعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم 3/100/369 بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 
والتعميم رقم 952/100/1 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009، تم احتساب االحتياطي كما يلي:

إن حركة االحتياطي الخاص كما يلي:

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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26. الفوائد الدائنة

يتكون هذا البند من فوائد ناتجة عن:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020
ل.س. ل.س. 

تسهيالت إئتمانية مباشرة:
17,720,69015,740,358حسابات جارية مدينة

3,228,635,4103,715,684,114قروض وسلف
32,760,9931,071,155استردادات من فوائد محفوظة

3,279,117,0933,732,495,627
يداعات لدى مصارف 994,916,795525,555,288أرصدة واإ

26,837,08633,995,890استثمارات مالية شهادات إيداع لدى مصرف سورية المركزي
15,588,905-              استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,021,753,881575,140,083
4,300,870,9744,307,635,710

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

24. احتياطي التغيير في القيمة العادلة

خالل عام 2021 لم يسجل أي تغيير على احتياطي التغير في القيمة العادلة. كانت حركة احتياطي التغير في القيمة العادلة خالل عام 2020 كما يلي:

كما في 31 كانون األول 2020
المجموعسنداتشهادات إيداع

 ل.س.  ل.س. ل.س. 
)43,107,054()43,107,054(-الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2020

)333,985,255()333,985,255(-التغير في القيمة العادلة
)17,113,266()17,113,266(-استرداد مخصص تدني خسائر ائتمانية متوقعة

414,279,015414,279,015-مصروف مخصص تدني خسائر ائتمانية متوقعة
)20,073,440()20,073,440(-             موجودات ضريبية مؤجلة )إيضاح 14(

-             -             -             الرصيد كما في 31 كانون األول 2020

25. أرباح مدورة

بنــاًء علــى تعليمــات مصــرف ســورية المركــزي وقــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 362 /م ن/ ب1 لعــام 2008 والتعميــم رقــم 952/100/1 
ــة للتوزيــع وغيــر خاضعــة  الصــادر بتاريــخ 12 شــباط 2009 يتــم فصــل األربــاح المــدورة لفروقــات القطــع غيــر المحققــة وهــي أربــاح غيــر قابل

للضريبــة الناتجــة عــن إعــادة تقييــم مركــز القطــع البنيــوي مــن حســاب األربــاح المــدورة.

تــم تشــكيل احتياطــي قانونــي للمصــرف بقيمــة 138,004,537 ليــرة ســورية للعــام 2021، وتخضــع هــذه االحتياطيــات لموافقــة الهيئــة العامــة 
للمســاهمين تــم تشــكيل احتياطــي خــاص للمصــرف بمعــدل %10 مــن الربــح قبــل الضريبــة بقيمــة 138,004,537 ليــرة ســورية بعــد تنزيــل أربــاح 

القطــع البنيــوي للعــام 2021، وتخضــع هــذه االحتياطــات لموافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين.

حقــق المصــرف أربــاح محققــة صافيــة بعــد الضريبــة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2021 مبلــغ 1,096,417,576 ليــرة ســورية، وذلــك 
بعــد طــرح كل مــن االحتياطــي القانونــي واالحتياطــي الخــاص. وبلــغ رصيــد األربــاح المتراكمــة المحققــة وهــي األربــاح القابلــة للتوزيــع كمــا فــي 31 

كانــون األول 2021 مبلــغ 1,489,298,783 ليــرة ســورية.

حقــق المصــرف صافــي أربــاح ناتجــة عــن تقييــم مركــز القطــع البنيــوي للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2021  مبلــغ 36,366,888,424 
ليــرة ســورية، وبذلــك بلــغ رصيــد األربــاح المــدورة غيــر المحققــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 مبلــغ 69,000,556,757 ليــرة ســورية.
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27. الفوائد المدينة

يتكون هذا البند من أعباء فوائد ناتجة عن:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020
 ل.س.  ل.س. 

ودائع زبائن:
40,035161,888حسابات جارية

116,422,904134,144,002ودائع توفير
2,479,923,4822,397,080,460ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

23,46326,459,260التأمينات النقدية
2,596,409,8842,557,845,610

46,928,77237,735,502ودائع مصارف
2,643,338,6562,595,581,112

28. الرسوم والعموالت الدائنة

يتضمن هذا البند ما يلي:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020
ل.س. ل.س.

20,897,17767,763,720عموالت تسهيالت مباشرة
357,571,398234,154,402عموالت تسهيالت غير مباشرة

صدار بطاقات 116,125,17552,419,355عموالت إدارة الحسابات واإ
1,743,767,0321,009,829,683عموالت التحويالت والشيكات وعمليات نقدية أخرى

33,043,92518,553,000عموالت االشتراكات )صناديق حديدية(
345,19757,022عموالت أخرى 

2,271,749,9041,382,777,182

29. الرسوم والعموالت المدينة

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20212020
 ل.س. ل.س. 

511,494,127144,073,120عموالت مدفوعة على العمليات بين المصارف
511,494,127144,073,120

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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30. إيرادات تشغيلية أخرى

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20212020

 ل.س.  ل.س. 
يرادات أخرى 32,914,7553,643,547استرداد مصاريف مستحقة واإ

32,914,7553,643,547

31. نفقات موظفين

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20212020

 ل.س.  ل.س. 
752,687,068468,054,220رواتب الموظفين

30,740,50520,405,395نفقات التدريب والتأهيل
107,201,94277,445,854مساهمة المصرف في التأمينات االجتماعية
1,232,5001,740,000تعويض التمثيل وأخرى ال تخضع للضريبة

6,300,00059,755,000تعويض نهاية الخدمة
1,031,317,230506,333,295مكافآت وعالوات
26,709,80017,223,700مالبس موظفين
9,654,9303,479,820نفقات توظيف*

93,625,85641,369,425تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب**
7,308,8994,252,195مزايا عينية خاضعة للضريبة

43,535,41218,744,607التأمين الصحي
2,110,314,1421,218,803,511

*يتألف هذا البند من نفقات فحوصات طبية ما قبل التوظيف، رسوم إقامة للموظفين األجانب وطوابع ورسوم أخرى. 
**يتألف هذا البند من تعويض مدارس، إقامة وتنقالت وأتعاب عمل إضافي وتعويض صندوق.

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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32. مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 يتكون هذا البند مما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20212020
ل.س. ل.س. 

مصروف مخصص أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
17,736,8986,052,778المرحلة األولى

17,736,8986,052,778
مصروف / )استرداد( مخصص أرصدة لدى المصارف

1,427,9601,627,033المرحلة األولى
)39,351,466()103,371,972(المرحلة الثانية
-          322,564,119المرحلة الثالثة

220,620,107)37,724,433(
مصروف مخصص إيداعات لدى المصارف

)1,336,849(12,397,462المرحلة األولى
2,023,436,790)3,441,948,045(المرحلة الثانية
-          5,441,738,944المرحلة الثالثة

2,012,188,3612,022,099,941
مصروف مخصص موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

397,165,749-           المرحلة الثانية
           -397,165,749

مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة- كفاالت مصارف مالية
20,272,112234,657,003المرحلة األولى
1,052,726)1,052,726(المرحلة الثانية
-          1,403,509المرحلة الثالثة

20,622,895235,709,729
)استرداد( / مصروف مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة

311,510,082)15,576,478(المرحلة األولى
-)196,137,845(المرحلة الثانية
-          )79,210,451(المرحلة الثالثة

)290,924,774(311,510,082
مصروف / )استرداد( مخصص تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

)18,219,190()583,573(المرحلة األولى
-          650,077المرحلة الثانية

66,504)18,219,190(
1,980,309,9912,916,594,656
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34. ربحية السهم األساسية والمخفضة

تم احتساب حصة السهم األساسية والمخفضة كما يلي:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020
37,739,315,07424,262,059,368صافي ربح السنة )ليرة سورية( 

41,250,00041,250,000المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(*
914.89588,17ربحية السهم األساسية والمخفضة )ليرة سورية( 

تتطابق ربحية السهم األساسية والمخفضة في القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها المصرف ذات تأثير على حصة السهم في األرباح عند تحويلها.

35. النقد وما يوازي النقد

يتكون هذا البند مما يلي :
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020
 ل.س.  ل.س. 

91,804,977,22558,538,521,634النقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي*
يضاف:

33,443,889,56415,518,039,894أرصدة لدى مصارف )استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر أو أقل( 
ينـزل:

)158,232,405()158,725,540(ودائع مصارف )استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر أو أقل( 
125,090,141,24973,898,329,123
*اليستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المركزي في أنشطة المصرف التشغيلية اليومية لذلك اليعتبر جزء من النقد وما يوازي النقد.  

33. مصاريف تشغيلية أخرى

 يتضمن هذا البند ما يلي:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020
ل.س. ل.س. 

101,487,12219,841,301نفقات سفر متعلقة باألنشطة التشغيلية للمصرف
74,203,74535,079,531االشتراكات في هيئات

122,227,78922,095,665الرسوم والضرائب ونفقات قانونية
90,729,17229,923,979الدعاية واالعالن وعالقات عامة

26,795,68012,698,079نفقات استقبال
223,505,191125,222,433أتعاب مهنية واستشارية

433,537,806237,642,113الصيانة واالصالح ونفقات حراسة
114,776,60942,394,327تأمين ضد األخطار والحريق

518,037,008108,487,052المياه والكهرباء والتدفئة
48,578,81883,351,645نفقات االتصاالت وتقانة المعلومات

97,754,92255,033,514المطبوعات والقرطاسية
241,114,858111,063,825مصاريف إيجار

21,069,3977,593,300البريد والشحن
118,584,087124,117,458تعويضات مجلس اإلدارة ومصاريف الهيئة العامة

5,591,0752,464,900مصاريف السيارات
42,173,16012,746,083أخرى مختلفة

2,280,166,4391,029,755,205
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36. عمليات األطراف ذات العالقة
تتضمن األطراف ذات العالقة:

المساهمين الذين يمتلكون %10 أو أكثر من حقوق التصويت في المصرف أو الشركة حليفة ويقصد بذلك التعامالت مع الشريك . 1
االستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي.

أعضاء مجلس إدارة المصرف والشركات المرتبطة بهم وأقربائهم من الدرجة الرابعة وأنسبائهم حتى الدرجة الثانية. . 2
اإلدارة التنفيذية وتشمل المدير العام ومساعديه ومدراء المديريات التنفيذية وغير التنفيذية ورؤساء الوحدات.. 3

كما في 31 كانون كما في 31 كانون األول 2021
األول 2020

الشركات الحليفةالشركة األم
أعضاء مجلس اإلدارة 

وكبار المساهمين 
وكبار الموظفين

المجموعالمجموع

 أ- بنود بيان الوضع 
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. المالي/ داخل الميزاينة

حسابات مدينة

29,808,037,55812,976,923,447-19,097,962,53810,710,075,020أرصدة لدى المصارف المقربة

مؤونة مكونة على 
)106,964,544()417,130,763(-)7,093,868()410,036,895(الحسابات الجارية

ودائع ألجل لدى
47,582,304,00023,755,351,227-45,936,944,0001,645,360,000المصارف المقربة

مؤونات مكونة على
)3,442,387,855()10,136,172,030(-)6,514,884()10,129,657,146(ودائع ألجل

فوائد مستحقة غير
18,601,95114,983,288-17,971,230630,721مقبوضة

مؤونات مكونة على فوائد 
)2,181,091()3,965,373(-)2,497()3,962,876(مستحقة غير محققة

166,854166,854337,143-           -           قروض كبار الموظفين
54,509,220,85112,342,454,492166,85466,851,842,19733,196,061,615

حسابات دائنة
حسابات أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار الموظفين 

وكبار المساهمين
--53,243,00053,243,000242,303,115

           -           -53,243,00053,243,000242,303,115
ب- بنود خارج الميزانية

7,018,24830,208,127,0424,864,069,74935,079,215,03920,245,993,088كفاالت مصارف مالية
مؤونات كفاالت مصارف 

)2,913,562,615()5,433,269,062()4,864,069,749()567,795,804()1,403,509(مالية

5,614,73929,640,331,238                -29,645,945,97717,332,430,473
ج- بنود بيان الدخل 

81,499,5633,152,88422,32384,674,770183,170,056فوائد دائنة
)38,402,954()47,376,214()447,442(-           )46,928,772(فوائد مدينة

34,570,7913,152,884)425,119(37,298,556144,767,102
)14,439,200()27,198,341(-           )27,198,341(-           عموالت مدينة

34,570,791)24,045,457()425,119(10,100,215130,327,902
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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 %7 في عام 2021 و2020.

بلغ معدل الفائدة على الودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة بين %0.15 و%0.21 على الدوالر األمريكي في عام 2021 )مقابل %0.2 و0.28% 
على الدوالر األمريكي في عام 2020(.

تم تعويض أعضاء مجلس اإلدارة الممثلين للمساهمين خالل عام 2021 بمبلغ إجمالي قدره 119,975,626 ليرة سورية مقابل تعويض عضوية مجلس 
إدارة وتحمل المسؤوليات بما فيها مصروف الضريبة على هذا التعويض، باإلضافة إلى مصاريف االنتقال واإلقامة لحضور اجتماعات المجلس ولجانه ومهام 

اإلشراف على عمل إدارة المصرف )مقابل مبلغ 122,536,315 ليرة سورية عن عام 2020(.

د- تعويضات اإلدارة التنفيذية

فيما يلي ملخص لمنافع اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20212020

 ل.س.  ل.س. 
440,972,19269,505,483رواتب اإلدارة العليا

428,515,459287,512,834المكافأت
6,300,00059,230,000تعويضات نهاية خدمة

5,152,912122,300إجازات مدفوعة
880,940,563416,370,617

37. القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
أواًل: القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية.

31 كانون األول 312020 كانون األول 2021

النتيجة غير المعترف القيمة العادلةالقيمة الدفترية
النتيجة غير المعترف القيمة العادلةالقيمة الدفتريةبها

بها
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى بنوك 

-71,167,433,45571,167,433,455-116,294,477,161116,294,477,161مركزية

-15,406,352,119 15,406,352,119-33,017,199,96033,017,199,960أرصدة لدى المصارف
ايداعات لدى مصارف 

-20,310,782,28120,310,782,281-38,131,044,89938,131,044,899ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية 
)1,569,024,000(21,514,004,84223,083,028,842)4,025,559,867(19,619,485,48623.645.045.353المباشرة

موجــودات ماليــة بالقيمــة 
العادلة من خالل الدخل 

الشــامل اآلخر
209,591,500209,591,500-83,836,60083,836,600-

موجودات مالية بالكلفة 
-1,073,163,0131,073,163,013---المطفأة

وديعة مجمدة لدى 
-3,915,286,8423,915,286,842-7,551,975,6857,551,975,685مصرف سورية المركزي

المطلوبات المالية
ودائع مصارف 

-158,232,405158,232,405-158,725,540158,725,540ومؤسسات مصرفية

91,467,862,22291,446,805,32121,056,901 -132,910,277,790132,910,277,790ودائع الزبائن
-5,021,603,7485,021,603,748-8,418,605,2398,418,605,239تأمينات 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 

%22.28 للتسهيالت االئتمانية بالليرة السورية كما في 31 كانون األول 2021 )مقابل معدل حسم %15.79 كما في 31 كانون األول 
.)2020

ثانيًا: تحديد المستويات الثالث لقياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة.

كما في 31 كانون األول 2021
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 
209,591,500209,591,500--209,591,500من خالل الدخل الشامل اآلخر

-----موجودات مالية بالكلفة المطفأة

كما في 31 كانون األول 2020
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 
83,836,60083,836,600--83,836,600من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,073,163,0131,073,163,013--1,073,163,013موجودات 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(.

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(، وعــرض تقاريــر لــإلدارة العامــة ومجلــس اإلدارة وكافــة المديريــات ذات الصلــة ويشــمل هــذا العــرض كافــة أنــواع المخاطــر التــي 
يتعــرض لهــا المصــرف )ائتمانيــة، ســيولة، ســعر الفائــدة، ســعر الصــرف، تشــغيلية، ســمعة، قانونيــة، وأي مخاطــر أخــرى(  للمســاعدة علــى رفــع 

التوصيــات مــن قبــل لجنــة المخاطــر و اتخــاذ القــرارات المناســبة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

إن عمليــة إدارة المخاطــر هــي عمــل مشــترك و مســتمر بيــن وحــدات و دوائــر المصــرف كل حســب دوره لخلــق بيئــة ضبــط داخلــي فعالــة وذلــك 
يعتمــد علــى أدوات الضبــط الداخلــي التــي يتــم بناؤهــا علــى أســس ســليمة واالعتمــاد عليهــا لتوفيــر حوكمــة مصرفيــة فعالــة.

أنظمة إدارة المخاطر لدى بنك الشرق
يتحمل مجلس اإلدارة مســؤولية إدارة مخاطر المصرف ويحدد المســتويات لكافة أنواع المخاطر التي يمكن أن يتحملها المصرف، كما يصادق 
جــراءات إدارة المخاطــر بكافــة أنواعهــا ويراجــع دوريــًا تقاريــر قيــاس المخاطــر لضمــان حســن تنفيــذ السياســات المعتمــدة واتخــاذ  علــى اســتراتيجيات واإ

اإلجراءات الوقائية والتصحيحية المناســبة عند الحاجة. 

ويعمــل مجلــس اإلدارة علــى إدارة المخاطــر مــن خــالل اللجــان المنبثقــة عنــه الســيما لجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة التدقيــق وااللتــزام ولجنــة التســليف 
التــي ترفــع تقاريــر دوريــة عــن نتائــج أعمالهــا وتوصياتهــا. 

أما على الصعيد التنفيذي، تتحمل اإلدارة العامة التنفيذية مســؤولية إيجاد البنى التحتية الالزمة إلدارة ومتابعة كافة المخاطر التي يتعرض لها 
المصــرف ووضــع السياســات واإلجــراءات والمخططــات التنظيميــة التــي تســاعد علــى تحديــد المســؤوليات بمــا يضمــن فصــل المهــام والصالحيــات 

لتجنــب أي تعــارض بيــن مختلــف األقســام، وتفعيــل نظــم الضبــط الداخلــي للتأكــد مــن االلتــزام بالسياســات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

استراتيجية إدارة المخاطر
تهدف استراتيجية إدارة المخاطر إلى ما يلي: 

جراءات عمل إلدارة المخاطر )ائتمانية، سوقية، تشغيلية، سيولة، سمعة، التزام، ....الخ( بهدف التحقق من قدرة •  التأكد من اعتماد سياسات واإ
المصرف على تأمين تغطية للمخاطر التي يتعرض لها المصرف التزامًا بحوكمة المصرف وبتوصيات لجنة بازل لإلشراف على المصارف 

والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف. 

اعتماد نظام التقارير الدورية لمختلف المخاطر مرفقة بالتوصيات المناسبة ورفعها إلى اإلدارة العامة ومجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات • 
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.
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القائم . 1 بالنشاط  المرتبطة  المخاطر  إدارة  المصرف لرسم وتحديد ومراجعة سياسات  المخاطر في  إدارة  العمل بشكل متواصل مع مديرية 
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 . 2
المقبولة ورفعها لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها.

دارة األزمات التي يتم وضعها واختبارها من قبل مديرية األمن وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة . 3 إعداد تقرير تقييم لتنفيذ خطط الطوارئ واإ
التنفيذية للمصرف.

مراجعة التقارير الدورية حول المخاطر التي يتعرض لها المصرف، والمتابعة مع اإلدارة التنفيذية لمعالجة التجاوزات التي يتم التقرير عنها، . 4
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.. 5

يجاد بنية أساسية مالئمة وكافية )بما فيها الهيكل التنظيمي، . 6 التأكد من قيام اإلدارة العامة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأسيس واإ
العمليات، السياسات واإلجراءات، الكادر الكفء واألنظمة التكنولوجية( التي تكفل وباستمرار إدارة المخاطر لجهة تحديدها وحصرها وقياسها 
ومتابعتها وضبطها بما ينسجم وحدود وسياسات المخاطر المصادق عليها. مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر وضمان استقاللية 

موظفي مديرية المخاطر في المصرف عن األنشطة التي ينجم عنها تحمل المصرف للمخاطر.

مسؤولية لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة

تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين غالبيتهم من األعضاء المستقلين، يترأسها رئيس مستقل بحضور المدير العام التنفيذي 
ومدير التدقيق الداخلي ومدير مراقبة االلتزام، وتجتمع بشكل ربعي. 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 يترأسها رئيس مجلس اإلدارة، وتتم اجتماعاتها بشكل دوري بحضور مدير 
إدارة المخاطر والمدير العام. تهدف اللجنة إلى:

قرار التسهيالت االئتمانية وفق حدود وسقوف يتم إقرارها ومراجعتها دوريًا.. 1 مراجعة واإ
المصادقة على قرارات التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل لجنة التسليف اإلدارية.. 2
الموافقة على شروط وضوابط المنتجات المصرفية المنوي تسويقها.. 3
الموافقة على إجراءات تحصيل الديون وعلى الشطب الكلي أو الجزئي للمديونية وفق الحاجة وتسييل الضمانات لقاء الديون المتعثرة.. 4
المصادقة على سقوف المخاطر االئتمانية للجهات الخارجية )سيادية، مؤسسات مالية(.. 5

مسؤولية لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

دارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة، حيث تقوم بمراجعة السياسات الالزمة لإلدارة والحد من مخاطر السيولة  وهي مسؤولة عن متابعة واإ

مسؤولية لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
تتألــف لجنــة إدارة المخاطــر مــن رئيــس مســتقل باإلضافــة إلــى ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن. وتتــم اجتماعاتهــا بشــكل ربعــي بحضــور مديــر إدارة 
المخاطــر والمديــر العــام. تهــدف لجنــة إدارة المخاطــر إلــى مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى وضــع سياســة إدارة مخاطــر المصــرف بمــا ينســجم مــع 
قــدرة المصــرف ومــدى قبولــه تحمــل المخاطــر ومراجعــة أداء اإلدارة التنفيذيــة فــي إدارة كافــة المخاطــر المصرفيــة مــن مخاطــر االئتمــان والســيولة 

والســوق والتشــغيل وااللتــزام والتركــز والســمعة وغيرهــا. وترتكــز المهــام األساســية للجنــة علــى مــا يلــي:
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الخصوص وااللتزام  بهذا  المعتمدة  السياسات  تطبيق  اللجنة على مراقبة حسن  المخاطر. وتعمل  قبل مديرية  المقدمة من  السوق  ومخاطر 
بالسقوف المحددة والنسب الرقابية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

مسؤولية مديرية إدارة المخاطر

تهدف مديرية إدارة المخاطر في المصرف إلى:
جراءات إدارة المخاطر كافة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للمصادقة عليها. •  إعداد وتحديث سياسات واإ
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 واإلجراءات المطلوبة لتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 بما يتوافق مع تعليمات المصرف المركزي. • 

مسؤولية 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 
لى اإلدارة التنفيذية من جهة أخرى. حيث تهدف هذه التقييمات إلى مساعدة المصرف في تحقيق أهدافه من  عن مجلس اإلدارة من جهة واإ

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.

مسؤولية مديرية مراقبة االلتزام

هي مديرية إشرافية رقابية مستقلة تهدف لنشر ثقافة االلتزام و التخفيف من المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام، تعنى بمراقبة التزام مختلف أنشطة 
المصرف باألنظمة والقوانين النافذة وال سيما الناظمة للعمل المصرفي وتوجيهات مجلس النقد والتسليف ولجنة إدارة هيئة مكافحة غسل األموال 
جراءات وضوابط العمل المعتمدة لدى المصرف وبالتشريعات والضوابط الدولية، بما في ذلك التقيد بأحكام قانون االمتثال  وتمويل اإلرهاب، واإ
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(.

أنظمة تقارير وقياس المخاطر:

تقوم مديرية المخاطر بتأدية عملها بشكل مستقل لكنه يتبع مباشرًة للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة حيث تقوم بأداء مهامها 
عداد تقارير متابعة رقابية ليتم إرسالها إلى كل من لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة وقسم التسليف واإلدارة العليا. وواجباتها واإ

يلتزم المصرف بمعايير بازل 2 لقياس كافة المخاطر التي يتعرض لها وهي: 
بالنسبة لمخاطر السوق، يعتمد المصرف طريقة القياس المعيارية.• 
بالنسبة للمخاطر التشغيلية، يعتمد المصرف طريقة المؤشر األساسي.• 
بالنسبة للمخاطر االئتمانية، يعتمد المصرف طريقة المنهج األساسي للتصنيف الداخلي )Internal Rating-Based Approach( كبديل • 

.)Standardized Approach( عن المنهج المعياري

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي



193

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 ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة بناًء على تقييم األداء من قبل رئيس لجنة إدارة المخاطر واآلخذ 
ن صالحيات التعيين والعزل لكوادر اإلدارة العليا  بعين االعتبار رأي اإلدارة التنفيذية كونها تتابع إداريًا وفنيًا عمل مديرية إدارة المخاطر، هذا واإ

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 المصرف 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

دائرة مخاطر االئتمان

مجلس اإلدارة 

مديرية إدارة المخاطر

اإلدارة العامة

دائرة المخاطر التشغيلية  دائرة 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 المنبثقة 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 
 Significant Increase In Credit ( ضمن المرحلة الثانية والتي تتضمن التعرضات االئتمانية التي شهدت زيادة هامة في مخاطر االئتمان
Risk( 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 واستراتيجية 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 • 
ومصادر السداد ومصداقية التزامه. كما ويقوم هذا القسم بتحليل وضع القطاع االقتصادي والمنطقة الجغرافية التي يقع نشاط العميل ضمنها. 
جراءات العمل على مبدأ تنويع المحفظة االئتمانية والتأكد من االلتزام بحدود  ويعتمد اتخاذ قرارات اإلقراض لدى قسم التحليل االئتماني واإ
التركزات المعتمدة من قبل المصرف من جهة وعلى قرارات مجلس النقد والتسليف على مستوى العميل ومجموعة مترابطة من العمالء ولكل 

قطاع أو منطقة جغرافية من جهة أخرى.
الضمانات المقبولة: تقضي إجراءات المصرف للتخفيف من مخاطر االئتمان بالحصول على ضمانات مقبولة، وأهمها:• 

- بالنسبة للتمويل التجاري واالستثماري: الرهونات على األصول العقارية و/أو األالت و/أو المخزون ضمن المناطق اآلمنة والضمانات النقدية.  

- بالنسبة للقروض الشخصية: رهن األصول ضمن المناطق اآلمنة باإلضافة إلى الضمانات النقدية وتتضمن تحويل الرواتب لجهة 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 التسليف وتطورها، والتركزات المختلفة، وجودة المحفظة، ومدى كفاية المخصصات • 
والضمانات المقبولة. 

الموجودات المالية المتدنية ائتمانيًا

يعتبر األصل المالي متدني ائتمانيًا )Credit-Impaired Financial Asset( عند وقوع أو ظهور حدث أو أكثر له تأثير ضار على 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

صعوبات مالية قد تواجه المقترض أو ُمصدر األداة المالية،  •
عدم االلتزام بالشروط التعاقدية، كتجاوز موعد االستحقاق أو التعثر في السداد،  •

قيام المصرف منح المقترض تنازل أو تعديل بالشروط التعاقدية تعود ألسباب اقتصادية أو صعوبات مالية للمقترض،  •
التغيرات السلبية الهامة في مؤشرات السوق الخاصة باألصل المالي والناجمة عن االرتفاع الملحوظ في مخاطر االئتمان لهذه األداة،  •

شراء أو طرح أداة مالية بسعر خصم كبير أو ارتفاع التسعير بشكل ملحوظ بما يعكس حجم المخاطر االئتمانية،  •
مؤشرات على عدم قدرة العميل بالسداد واحتمال اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي،  •

األصول المالية المشتراة أو التي منحت أساسًا مع تدني في قيمتها االئتمانية

Pur- )ال يتم إدراج األصول وااللتزامات المالية المشتراة أو تلك التي منحت أساسًا مع تدني في قيمتها االئتمانية ضمن المرحلة األولى. 
chased or Originated Credit Impaired Financial Assets(  ويتم مراجعة هذه األصول وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لها 
على مدى العمر المتوقع لها وبشكل أكثر دورية، وتتضمن األدلة على أن األصل المالي يعاني من ضعف ائتماني بتاريخ الشراء أو المنح 

عند توفر بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:
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الزيادة في هامش الفائدة/العائد )Credit Spread( على التعرضات االئتمانية التي يمكن منحها أو االستثمار بها والمشابهة لتعرضات • 
قائمة من حيث الشروط والطرف المقابل نتيجة زيادة في مخاطر االئتمان؛

التغير الهام في شروط منح تعرضات ائتمانية مشابهة لتعرضات قائمة، وقد يشمل ذلك زيادة قيمة الضمانات والكفاالت أو طلب تغطية • 
أكبر لدخل العمالء أو أية شروط أخرى أكثر تشددًا؛ 

التغير الهام في مؤشرات السوق الخاصة بأداة دين معينة أو أدوات دين مشابهة والناجمة عن االرتفاع الملحوظ في مخاطر االئتمان لهذه • 
األداة/األدوات، وقد تشمل التغيرات السلبية الهامة في األسعار السوقية ألدوات الدين أو حقوق الملكية الصادرة عن أحد العمالء، أو أية 

مؤشرات أخرى من هذا القبيل؛ 
إذا كان )للمقترض/المصدر( تصنيف االئتماني الداخلي أو الخارجي منخفض؛ • 

)Definition of Default( 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. 

احتمال قيام العميل بإعالن إفالسه أو عدم قدرته على السداد.• 

إذا تأخر المدين فترة من90 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.• 

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 داخلي 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.
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: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 TTC )Through the Cycle( 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 ال تقل عن الحدود الدنيا ضمن تعليمات تطبيق القرار. بناًء على نوع المحفظة )تجزئة-شركات( نوع الضمانة وعدد أيام 

التأخر 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.

نوع الضمانة على الجزء المغطى من 
التعرض *

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%25%25أوراق مالية )أسهم(

*على التسهيالت بدون ضمانة والجزء 
%100%50%45%50غير المغطى 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 
 )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 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.
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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( التسهيالت غير المباشرة المستخدمة: المبالغ المستخدمة من التسهيالت غير المباشرة بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان
Conversion Factor( وفق النسب المعتمدة من بازل أو النسب الرقابية.

ُتعطى كفاالت األداء )Performance Bonds( والكفاالت األولية لقاء الدخول في العطاءات والمناقصات )Bid Bonds( معامل . 1
تحويل ائتماني 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؛. 2
ُتعطى السقوف االئتمانية الممنوحة غير المستغلة )Credit Commitments( غير القابلة لإللغاء وبغض النظر عن مدة استحقاقها . 3

األصلية معامل تحويل ائتماني بنسبة %40؛
ُتعطى االعتمادات المستندية )لالستيراد( في االطالع التي ال يزيد أجلها عن 180 يومًا والتي تكون ذاتية التصفية )ال ترتبط بتعّهد . 4

تمويل( ومضمونة 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 . 5

عن مدة استحقاقها األصلية معامل تحويل ائتماني بنسبة 10%.

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 اإلحصائية المعتمدة لدى المصرف. 
كما تم معايرة هذه البيانات بالمعلومات المعقولة وذات الصلة المتوفرة وال سيما ذات النظرة المستقبلية من مؤشرات االقتصاد الكلي المتوفرة وال 

سيما معدل النمو الحقيقي للناتج اإلجمالي المحلي )Real GDP Growth rate( وكذلك تم اعتماد معامل ارتباط األصول
)Asset correlation( المتعلق بالمؤسسات المالية حسب بازل 3، وبالتالي تحويل احتمال التعثر من TTC )Through the Cycle إلى

.PIT )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 االعتبار العمر المتبقي للتعرض لإلصدارات الباقي على استحقاقها أقل من سنة 
واحدة، علمًا بأن التعرضات ضمن لبنان ضمن المرحلة الثالثة وفقًا لما نص عليه قرار مجلس النقد والتسليف رقم 15 لعام 2022.

أما بالنسبة للتعرضات بالليرة السورية تجاه الحكومة السورية اعتمدنا نسبة %0 حسب المادة 8-1-1 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.
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:)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 ال تقل عن الحدود الدنيا ضمن 

تعليمات تطبيق القرار والتي تبلغ للبنوك والحكومات ما يلي:

:)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 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.

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 العامة التنفيذية 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 الموضيع 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 ومديرية الخزينة والمؤسسات المالية المراسلة.

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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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(.

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 المديرية 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 قسم 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  اإلجراءات  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 واإلجراءات الهامة ذات الصلة. • 
ضمان كفاية المؤونات الخاصة واحتسابها بما يتسق مع السياسات واإلجراءات الداخلية المعتمدة ومتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية • 

IFRS 9 وتعليمات تطبيق القرار رقم )4/م ن(، ويكون مجلس اإلدارة المسؤول األخير عن مالئمة وحصانة ممارسات إدارة مخاطر االئتمان 
في المصرف ومتانة وفعالّية بيئة الضبط الداخلي ذات العالقة لديه.
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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

20212020
 ل.س.  ل.س. 

 أ- بنود داخل الميزانية:
104,285,312,76564,003,405,525أرصدة لدى بنوك مركزية

33,017,199,96015,406,352,119أرصدة لدى المصارف
38,131,044,89920,310,782,281ايداعات لدى المصارف

175,433,557,62499,720,539,925
التسهيالت االئتمانية المباشرة:

1,478,381,58228,517,137األفراد
الشركات:

18,141,052,76121,485,487,705الشركات الكبرى
-              51,143الشركات الصغيرة والمتوسطة

19,619,485,48621,514,004,842
سندات إسناد وأذونات:

209,591,50083,836,600موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
1,073,163,013-موجودات مالية بالكلفة المطفأة

559,818,754243,560,158الموجودات األخرى
7,551,975,6853,915,286,842وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

8,321,385,9395,315,846,613
203,374,429,049126,550,391,380

 ب- بنود خارج الميزانية:
-2,610,103,648تعهدات تصدير

4,916,551,0103,036,264,308كفاالت زبائن
30,215,145,29017,625,436,064كفاالت مالية مصرفية

224,044,189618,341,890سقوف تسهيالت مباشرة وغير مباشرة )غير مستعملة(
241,340,273,186147.830.433.642

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 • 

 .IFRS 9 الدولي للتقارير المالية
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2, توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر:

تتوزع التعرضات االئتمانية المباشرة وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ كما في 31 كانون األول 2021 وفق الجدول التالي:
الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالقروض العقاريةاألفراد
المجموعوالمتوسطة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. تسهيالت مباشرة
12,782,846,31551,94514,267,469,573-1,484,571,313المرحلة األولى
5,577,169,691-5,577,151,783-17,908المرحلة الثانية
5,461,865,925116,355,0645,579,730,284-         1,509,295المرحلة الثالثة

23,821,864,023116,407,00925,424,369,548-         1,486,098,516المجموع 
)3,212,953,427()115,834,766()3,097,112,655(-         )6,006(يطرح فوائد معلقة

يطرح مخصص تدني 
)2,591,930,635()521,100()2,583,698,607(-         )7,710,928(تسهيالت ائتمانية مباشرة

صافي التسهيالت 
18,141,052,76151,14319,619,485,486-         1,478,381,582االئتمانية المباشرة

تتوزع التعرضات االئتمانية المباشرة وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ كما في 31 كانون األول 2021 وفق الجدول التالي:

الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالقروض العقاريةاألفراد
المجموعوالمتوسطة

 ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. تسهيالت مباشرة
11,575,301,705-11,546,744,035-28,557,670المرحلة األولى
10,337,291,588-10,337,246,056-45,532المرحلة الثانية
3,526,432,551158,256,1103,686,065,521-         1,376,860المرحلة الثالثة

25,410,422,642158,256,11025,598,658,814-         29,980,062المجموع 
)1,960,920,414()115,691,007()1,845,223,400(-         )6,007(يطرح فوائد معلقة

يطرح مخصص تدني 
)2,123,733,558()42,565,103()2,079,711,536(-         )1,456,919(تسهيالت ائتمانية مباشرة

صافي التسهيالت 
21,514,004,842-              21,485,487,706-         28,517,136االئتمانية المباشرة

تتوزع التعرضات االئتمانية غير المباشرة وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ كما في 31 كانون األول 2021 وفق الجدول التالي:
الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالقروض العقاريةاألفراد
المجموعوالمتوسطة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. تسهيالت غير مباشرة
4,878,411,109860,0004,879,271,109--المرحلة األولى
26,437,8216,182,79632,620,617--المرحلة الثانية
4,659,284-         4,659,284-         -         المرحلة الثالثة

4,909,508,2147,042,7964,916,551,010--المجموع 
يطرح مخصص تدني 

)1,779,458()118,140()1,661,318(-         -         تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

صافي التسهيالت االئتمانية 
4,907,846,8966,924,6564,914,771,552-         -         غير 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 2021 وفق الجدول التالي:

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

احتمال التعثر
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. %
الدرجات من 1 إلى 2 مستوى 

602,983,301--0,911602,983,301-0,495مرتفع الجودة االئتمانية

الدرجات من 3 إلى 4 مستوى 
13,664,486,272--3,08913,664,486,272-1,117متوسط الجودة االئتمانية

الدرجات من 5 إلى 7 مستوى 
5,577,169,691-5,577,169,691-16,958-3,786منخفض الجودة االئتمانية

الدرجات من 8 إلى 10 
5,579,730,2845,579,730,284-             -             100التعرضات االئتمانية المتعثرة

إجمالي التسهيالت اإلئتمانية
14,267,469,5735,577,169,6915,579,730,28425,424,369,548المباشرة

)3,212,953,427()3,212,953,427(--الفوائد المعلقة
مخصص الخسائر االئتمانية  

)2,591,930,635()2,245,433,073()269,923,532()76,574,030(المتوقعة

5,307,246,159121,343,78419,619,485,486 14,190,895,543صافي التسهيالت االئتمانية 
159512نسبة التغطية )%(

الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالقروض العقاريةاألفراد
المجموعوالمتوسطة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. تسهيالت غير مباشرة
3,022,005,825973,0003,022,978,825--المرحلة األولى
8,933,3498,933,349---المرحلة الثانية
4,352,134-         4,352,134-         -         المرحلة الثالثة

3,026,357,9599,906,3493,036,264,308--المجموع 
يطرح مخصص تدني 

)1,712,954()227,982()1,484,972(-         -         تسهيالت ائتمانية مباشرة

صافي التسهيالت 
3,024,872,9879,678,3673,034,551,354-         -         االئتمانية المباشرة

تتوزع التعرضات االئتمانية غير المباشرة وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ كما في 31 كانون األول 2020 وفق الجدول التالي:
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كما في31 كانون األول 2021

احتمال التعثر

المرحلة األولى
الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى

12 شهر

المرحلة الثانية
الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى

عمر الرصيد

المرحلة الثالثة
الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة على مدى

عمر الرصيد

المجموع

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. %
أرصدة لدى مصرف سورية المركزي:

الدرجات من 1 إلى 2 مستوى 
104,693,898,969--1.51104,693,898,969-5.99مرتفع الجودة االئتمانية

الدرجات من 3 إلى 4 مستوى 
----7.56-13.24متوسط الجودة االئتمانية

الدرجات من 5 إلى 7 مستوى
----13.96-15.77منخفض الجودة االئتمانية

الدرجات من 8 إلى 10 التعرضات
----16.17-44.44االئتمانية المتعثرة

إجمالي أرصدة لدى مصرف
104,693,898,969--104,693,898,969سورية المركزي

)408,586,204(-               -               )408,586,204(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
104,285,312,765-               -               104,285,312,765صافي أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

0.39--0.39نسبة التغطية )%(

تتوزع التعرضات االئتمانية المباشرة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للمصرف كما في 31 كانون األول 2020:
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

احتمال التعثر
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. %
الدرجات من 1 إلى 2 مستوى 

438,491,044--0,955438,491,044-0,503مرتفع الجودة االئتمانية

الدرجات من 3 إلى 4 مستوى 
10,596,469,522--3,44910,596,469,522-1,183متوسط الجودة االئتمانية

الدرجات من 5 إلى 7 مستوى 
10,877,632,727-18,882540,341,13910,337,291,588-4,273منخفض الجودة االئتمانية

الدرجات من 8 إلى 10 
3,686,065,5213,686,065,521-             -             100التعرضات االئتمانية المتعثرة

إجمالي التسهيالت اإلئتمانية
11,575,301,70510,337,291,5883,686,065,52125,598,658,814المباشرة

)1,960,920,414()1,960,920,414(--الفوائد المعلقة
مخصص الخسائر االئتمانية  

)2,123,733,558()1,564,181,773()467,401,277()92,150,508(المتوقعة

11,483,151,1979,869,890,311160,963,33421,514,004,842صافي التسهيالت االئتمانية 
15919نسبة التغطية )%(

ب , توزع التعرضات االئتمانية لألرصدة وااليداعات لدى مصارف وبنوك مركزية والتسهيالت االئتمانية غير المباشرة حسب درجة 
المخاطر:

تتوزع التعرضات االئتمانية لألرصدة واإليداعات لدى مصارف وبنوك مركزية والتسهيالت االئتمانية غير المباشرة حسب فئات التصنيف 
االئتماني الداخلي للمصرف كما في 31 كانون األول 2021:
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كما في31 كانون األول 2021

المرحلة األولى
الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى

12 شهر

المرحلة الثانية
الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى

عمر الرصيد

المرحلة الثالثة
الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة على مدى

عمر الرصيد

المجموع

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
أرصدة لدى المصارف:

الدرجات من 1 إلى 2 مستوى 
10,710,075,020--1.5110,710,075,020-5.99مرتفع الجودة االئتمانية

الدرجات من 3 إلى 4 مستوى 
1,126,351,446--7.561,126,351,446-13.24متوسط الجودة االئتمانية

الدرجات من 5 إلى 7 مستوى
2,509,500,560--13.962,509,500,560-15.77 منخفض الجودة االئتمانية

الدرجات من 8 إلى 10التعرضات
19,097,962,53819,097,962,538-              -              16.17-44.44االئتمانية المتعثرة

19,097,962,53833,443,889,564-14,345,927,026إجمالي أرصدة لدى المصارف
)426,689,604()410,037,254(-              )16,652,350(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

18,687,925,28433,017,199,960-              14,329,274,676صافي أرصدة لدى المصارف
2.151.28-0.12نسبة التغطية )%(

إيداعات لدى المصارف:
الدرجات من 1 إلى 2 مستوى 

2,345,360,005--1.512,345,360,005-5.99مرتفع الجودة االئتمانية

الدرجات من 3 إلى 4 مستوى 
700,000,000--7.56700,000,000-13.24متوسط الجودة االئتمانية

الدرجات من 5 إلى 7 مستوى
----13.96-15.77منخفض الجودة االئتمانية

الدرجات من 8 إلى 10 التعرضات
45,936,943,99545,936,943,995-              -              16.17-44.44االئتمانية المتعثرة

45,936,943,99548,282,304,000-2,345,360,005إجمالي ايداعات لدى المصارف
)10,151,259,101()10,133,620,028(-               )17,639,073(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

35,803,323,96738,131,044,899-               2,327,720,932صافي ايداعات لدى المصارف
2221-0.8نسبة التغطية )%(

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة:
الدرجات من 1 إلى 2 مستوى 

----0,911-0.495مرتفع الجودة االئتمانية

الدرجات من 3 إلى 4 مستوى 
4,879,271,109--3.0894,879,271,109-1.117متوسط الجودة االئتمانية

الدرجات من 5 إلى 7 مستوى
32,620,617-32,620,617-16.958-3.786منخفض الجودة االئتمانية

الدرجات من 8 إلى 10 التعرضات
4,659,2844,659,284-              -              100االئتمانية المتعثرة

إجمالي التسهيالت االئتمانية غير 
4,879,271,1092,620,6174,659,2844,916,551,010المباشرة

)1,779,458()823,931()872,399()83,128(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
صافي التسهيالت االئتمانية غير 

4,879,187,98131,748,2183,835,3534,914,771,552المباشرة

0.0023180.04نسبة التغطية )%(

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي



206

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

تتوزع التعرضات االئتمانية لألرصدة واإليداعات لدى مصارف وبنوك مركزية والتسهيالت االئتمانية غير المباشرة حسب فئات التصنيف 
االئتماني الداخلي للمصرف كما في 31 كانون األول 2020:

كما في31 كانون األول 2020
المرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى

12 شهر

المرحلة الثانية
الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى

عمر الرصيد

المرحلة الثالثة
الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة على مدى

عمر الرصيد

المجموع

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
أرصدة لدى مصرف سورية المركزي:

الدرجات من 1 إلى 2 مستوى 
64,200,206,457--1.4664,200,206,457-5.77مرتفع الجودة االئتمانية

الدرجات من 3 إلى 4 مستوى 
----6.7-12.66متوسط الجودة االئتمانية

الدرجات من 5 إلى 7 مستوى
----15.02-15.04منخفض الجودة االئتمانية

الدرجات من 8 إلى 10 التعرضات
-               -               -               -               14.19-33.33االئتمانية المتعثرة

إجمالي أرصدة لدى مصرف
64,200,206,457--64,200,206,457سورية المركزي

)196,800,932(-               -               )196,800,932(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
صافي أرصدة لدى مصرف سورية 

64,003,405,525-               -               64,003,405,525المركزي

0.31--0.31نسبة التغطية )%(
أرصدة لدى المصارف:

الدرجات من 1 إلى 2 مستوى 
6,081,590,458--1.466,081,590,458-5.77مرتفع الجودة االئتمانية

الدرجات من 3 إلى 4 مستوى 
706,584,532--6.7706,584,532-12.66متوسط الجودة االئتمانية

الدرجات من 5 إلى 7 مستوى
1,834,531,915--15.021,834,531,915-15.04منخفض الجودة االئتمانية

الدرجات من 8 إلى 10التعرضات
6,895,332,989-               6,895,332,989-             14.19-33.33االئتمانية المتعثرة

15,518,039,894-8,622,706,9056,895,332,989إجمالي أرصدة لدى المصارف
)111,687,775(-               )103,371,972()8,315,803(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

15,406,352,119-               8,614,391,1026,791,961,017صافي أرصدة لدى المصارف
0.72-0.0961.5نسبة التغطية )%(

إيداعات لدى المصارف:
الدرجات من 1 إلى 2 مستوى 

823,539,009--1.46823,539,009-5.77مرتفع الجودة االئتمانية

الدرجات من 3 إلى 4 مستوى 
----6.7-12.66متوسط الجودة االئتمانية

الدرجات من 5 إلى 7 مستوى
----15.02-15.04منخفض الجودة االئتمانية

الدرجات من 8 إلى 10 التعرضات
22,931,812,218-               22,931,812,218-             14.19-33.33االئتمانية المتعثرة

23,755,351,227-823,539,00922,931,812,218إجمالي ايداعات لدى المصارف
)3,444,568,946(-               )3,441,948,045()2,620,901(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

20,310,782,281-               820,918,10819,489,864,173صافي ايداعات لدى المصارف
14.5-0.3115نسبة التغطية )%(
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3, توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات

أ- توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات المباشرة:
كما في 31 كانون األول 2021

المجموعالشركات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الضمانات مقابل ديون:

12,569,455,637-164,254,38612,405,201,251مرحلة أولى
4,647,175,919-4,647,175,919-مرحلة ثانية
387,508,81657,182,000444,690,816-            مرحلة ثالثة
164,254,38617,439,885,98657,182,00017,661,322,372المجموع 

منها:
158,347,16714,712,792,33857,182,00014,928,321,505رهن عقاري

2,658,492,051-5,907,2192,652,584,832كفالة أشخاص طبيعيون
74,508,816-            74,508,816-            كفالة أشخاص اعتباريين

164,254,38617,439,885,98657,182,00017,661,322,372المجموع 
إن قيمة الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون.

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

كما في31 كانون األول 2020
المرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى

12 شهر

المرحلة الثانية
الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى

عمر الرصيد

المرحلة الثالثة
الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة على مدى

عمر الرصيد

المجموع

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
تسهيالت ائتمانية غير مباشرة:
الدرجات من 1 إلى 2 مستوى 

----0,955-0.503مرتفع الجودة االئتمانية

الدرجات من 3 إلى 4 مستوى 
3,022,978,825--3.4493,022,978,825-1.183متوسط الجودة االئتمانية

الدرجات من 5 إلى 7 مستوى
8,933,349-8,933,349-18.882-4.273منخفض الجودة االئتمانية

الدرجات من 8 إلى 10 التعرضات
4,352,1344,352,134-              -              100االئتمانية المتعثرة

إجمالي التسهيالت االئتمانية غير 
3,022,978,8258,933,3494,352,1343,036,264,308المباشرة

)1,712,954()823,931()222,322()666,701(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
3,022,312,1248,711,0273,528,2033,034,551,354صافي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

0.020.4518.930.06نسبة التغطية )%(
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ب- توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات غير المباشرة:
كما في 31 كانون األول 2021

المجموعالشركات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد
 ل.س.  ل.س.  ل.س.  ل.س. الضمانات مقابل ديون:

4,879,011,109860,0004,879,871,109-مرحلة أولى
5,837,8215,987,19931,825,020-مرحلة ثانية
1,659,284-             1,659,284-             مرحلة ثالثة
4,906,508,2146,847,1994,913,355,413-             المجموع 

منها:
4,892,559,2452,400,1994,894,959,444-تأمينات نقدية
5,921,3603,587,0009,508,360-رهن عقاري

8,027,609860,0008,887,609-            كفالة أشخاص طبيعيون
4,906,508,2146,847,1994,913,355,413-            المجموع 

كما في 31 كانون األول 2020
المجموعالشركات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

 ل.س.  ل.س.  ل.س.  ل.س. الضمانات مقابل ديون:
3,022,005,825871,3003,022,877,125-مرحلة أولى
6,566,8396,566,839--مرحلة ثانية
1,352,134-             1,352,134-             مرحلة ثالثة
3,023,357,9597,438,1393,030,796,098-             المجموع 

منها:
2,913,580,0412,991,1392,916,571,180-تأمينات نقدية
33,000,0003,587,00036,587,000-رهن عقاري

76,777,918860,00077,637,918-            كفالة أشخاص طبيعيون
3,023,357,9597,438,1393,030,796,098-            المجموع 

تم توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات غير المباشرة فقط، حيث أن باقي األصول المالية بدون ضمانات.
الديون المجدولة:

هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة )المرحلة الثالثة( وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة 
بموجب إعادة جدولة أصولية يبلغ رصيدها 265,251,651 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2021 )مقابل 155,812,956 ليرة 

سورية كما في 31 كانون األول 2020(.

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

كما في 31 كانون األول 2020
المجموعالشركات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الضمانات مقابل ديون:
12,290,392,838-1,583,03812,288,809,800مرحلة أولى
5,572,564,918-5,572,564,918-مرحلة ثانية
414,863,35657,182,000472,045,356-            مرحلة ثالثة
1,583,03818,276,238,07457,182,00018,335,003,112المجموع 

منها:
337,14314,406,709,42157,182,00014,464,228,564رهن عقاري

3,768,911,192-1,245,8953,767,665,297كفالة أشخاص طبيعيون
101,863,356-            101,863,356-            كفالة أشخاص اعتباريين

1,583,03818,276,238,07457,182,00018,335,003,112المجموع 
إن قيمة الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون.
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4, التركز الجغرافي

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي:
كما في 31 كانون األول 2021

داخل الجمهورية البند/المنطقة الجغرافية
العربية السورية

دول الشرق األوسط 
األخرى

المجموعآسياأوروبا

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
104,285,312,765---104,285,312,765أرصدة لدى بنوك مركزية

33,017,199,960-3,626,293,16518,687,925,64310,702,981,152أرصدة لدى مصارف
38,131,044,899-688,878,30335,803,323,9771,638,842,619ايداعات لدى مصارف

19,619,485,486---19,619,485,486صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
1,478,381,582---1,478,381,582لألفراد

18,141,052,761---18,141,052,761الشركات الكبرى
51,143---51,143الشركات الصغيرة والمتوسطة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
209,591,500---209,591,500خالل الدخل الشامل اآلخر

559,818,754-541,216,81617,971,217630,721الموجودات األخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية 

7,551,975,685-              -              -              7,551,975,685المركزي

203,374,429,049-              136,522,753,72054,509,220,83712,342,454,492االجمالي
اإلجمالي كما في 31 كانون األول 

202093,354,666,86726,296,355,3506,899,369,163              -126,550,391,380

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي وفق مراحل التصنيف، تماشيًا مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( كما يلي:
كما في 31 كانون األول 2021

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمنطقة الجغرافية/المرحلة
ل.س.  ل.س. ل.س. 

131,094,163,5145,307,246,223121,343,983136,522,753,720داخل الجمهورية العربية السورية
54,509,220,83754,509,220,837--دول الشرق األوسط األخرى

12,342,454,492--12,342,454,492أوروبا
-                -                -                -                آسيا

143,436,618,0065,307,246,22354,630,564,820203,374,429,049االجمالي

كما في 31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمنطقة الجغرافية/المرحلة

ل.س.  ل.س. ل.س. 
83,323,813,2019,869,890,314160,963,35293,354,666,867داخل الجمهورية العربية السورية

26,296,355,350-26,296,355,350-دول الشرق األوسط األخرى
6,899,369,163--6,899,369,163أوروبا
-                -                -                -                آسيا

90,223,182,36436,166,245,664160,963,352126,550,391,380االجمالي

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

الديون المعاد هيكلتها:
يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية أو تأجيل بعض 
األقساط أو تمديد فترة السماح يبلغ رصيدها 7,894,151,891 ليرة سورية بتاريخ 31 كانون األول 2021 )مقابل 12,152,310,042 

ليرة سورية بتاريخ 31 كانون األول 2020(.
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5, التركز حسب القطاع االقتصادي

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

كما في 31 كانون األول 2021
المجموعخدماتأفرادزراعيحكوميعقاراتتجارةصناعةمالي

 ل.س. ل.س.ل.س.ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

104,285,312,765-------104,285,312,765أرصدة لدى بنوك مركزية

3,017,199,960-------33,017,199,960أرصدة لدى مصارف

38,131,044,899-------38,131,044,899ايداعات لدى مصارف

2,852,801,565150,431,7653,725,546,90919,619,485,486-8,209,161,5813,450,718,9251,230,824,741-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
209,591,500-------209,591,500

559,818,754-1,030,579---            --558,788,175موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
7,551,975,685-            -            -           -            -            -            -            7,551,975,685سورية المركزي

2,852,801,565151,462,3443,725,546,909203,374,429,049-            183,753,912,9848,209,161,5813,450,718,9251,230,824,741اإلجمالي

اإلجمالي كما في
1,073,163,013503,598,72713,115,5564,280,186,377126,550,391,380-                  103,963,124,2838,983,849,9197,733,353,505 31 كانون األول 2020 
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5, التركز حسب القطاع االقتصادي

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

كما في 31 كانون األول 2021
المجموعخدماتأفرادزراعيحكوميعقاراتتجارةصناعةمالي

 ل.س. ل.س.ل.س.ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

104,285,312,765-------104,285,312,765أرصدة لدى بنوك مركزية

3,017,199,960-------33,017,199,960أرصدة لدى مصارف

38,131,044,899-------38,131,044,899ايداعات لدى مصارف

2,852,801,565150,431,7653,725,546,90919,619,485,486-8,209,161,5813,450,718,9251,230,824,741-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
209,591,500-------209,591,500

559,818,754-1,030,579---            --558,788,175موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
7,551,975,685-            -            -           -            -            -            -            7,551,975,685سورية المركزي

2,852,801,565151,462,3443,725,546,909203,374,429,049-            183,753,912,9848,209,161,5813,450,718,9251,230,824,741اإلجمالي

اإلجمالي كما في
1,073,163,013503,598,72713,115,5564,280,186,377126,550,391,380-                  103,963,124,2838,983,849,9197,733,353,505 31 كانون األول 2020 

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف، تماشيًا مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( كما يلي:
كما في 31 كانون األول 2021

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالقطاع االقتصادي/المرحلة
 ل.س. ل.س. ل.س. 

54,509,220,837183,753,912,984-129,244,692,147مالي
4,955,301,1763,132,516,422121,343,9838,209,161,581صناعة

3,450,718,925-1,733,541,4101,717,177,515تجارة
1,230,824,741--1,230,824,741عقارات
----حكومي
2,852,801,565-2,395,265,704457,535,861زراعي

151,462,344--151,462,344أفراد
3,725,546,909-               3,725,530,48416,425خدمات

143,436,618,0065,307,246,223203,374,429,049اإلجمالي

كما في31 كانون األول 2020
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالقطاع االقتصادي/المرحلة

ل.س. ل.س. ل.س. 
103,963,124,283-77,666,768,93326,296,355,350مالي

4,726,133,8014,096,752,766160,963,3528,983,849,919صناعة
7,733,353,505-4,122,920,6953,610,432,810تجارة

----عقارات
1,073,163,013--1,073,163,013حكومي
503,598,727--503,598,727زراعي

13,115,556--13,115,556أفراد
4,280,186,377-               2,117,481,6392,162,704,738خدمات

90,223,182,36436,166,245,664160,963,352126,550,391,380اإلجمالي

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 
لى لجنة الموجودات والمطلوبات حيث أن إدارة مخاطر السوق هي جزء أساسي من مسؤولياتها ليتبع ذلك رفع التوصيات إلى مجلس  إصدار تقارير من واإ

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. 

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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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 2021

حساسية حقوق الملكية 75%حساسية إيراد الفائدة )األرباح والخسائر(الفجوة التراكميةالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. 

70,605,619,9171,412,112,3981,059,084,299دوالر أمريكي
3,664,603,07273,292,06154,969,046يورو

339,3036,7865,090جنيه استرليني
)361,453,499()81,937,999()24,096,899,965(ليرة سورية

209,3134,1863,140فرنك سويسري
كما في 31 كانون األول 2020

حساسية حقوق الملكية 75%حساسية إيراد الفائدة )األرباح والخسائر(الفجوة التراكميةالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. 

33,258,048,126665,160,963498,870,722دوالر أمريكي
2,772,990,93555,459,81941,594,864يورو

146,8522,9372,203جنيه استرليني
)344,025,900()458,701,200()22,935,060,009(ليرة سورية

157,3873,1482,361فرنك سويسري

نقص بسعر الفائدة )2%(
كما في 31 كانون األول 2021

حساسية حقوق الملكية 75%حساسية إيراد الفائدة )األرباح والخسائر(الفجوة التراكميةالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. 

)1,059,084,299()1,412,112,398(70,605,619,917دوالر أمريكي
)54,969,046()73,292,061(3,664,603,072يورو

)5,090()6,786(339,303جنيه استرليني
481,937,999361,453,499)24,096,899,965(ليرة سورية

)3,140()4,186(209,313فرنك سويسري
كما في 31 كانون األول 2020

حساسية حقوق الملكية 75%حساسية إيراد الفائدة )األرباح والخسائر(الفجوة التراكميةالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. 

)498,870,722()665,160,963(33,258,048,126دوالر أمريكي
)41,594,864()55,459,819(2,772,990,935يورو

)2,203()2,937(146,852جنيه استرليني
458,701,200344,025,900)22,935,060,009(ليرة سورية

)2,361()3,148(157,387فرنك سويسري

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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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.

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 2021

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. 

4,685,820,4627,468,582,0467,475,352,299دوالر أمريكي
)27,230,949()36,307,933()363,079,326(يورو

353,59535,36026,520جنيه استرليني
167,57616,75812,568فرنك سويسري
14,208,1241,420,8121,065,609عمالت أخرى

كما في 31 كانون األول 2020
األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة

ل.س. ل.س. ل.س. 
36,584,502,3533,658,450,2353,653,009,885دوالر أمريكي

10,288,5091,028,851771,638يورو
248,87324,88718,665جنيه استرليني
150,65215,06511,299فرنك سويسري
91,421,5889,142,1596,856,619عمالت أخرى

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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نقص )%10( في سعر الصرف
كما في 31 كانون األول 2021

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة
 ل.س.  ل.س.  ل.س. 

)7,475,352,299()7,468,582,046(74,685,820,462دوالر أمريكي
36,307,93327,230,949)363,079,326(يورو

)26,520()35,360(353,595جنيه استرليني
)12,568()16,758(167,576فرنك سويسري
)1,065,609()1,420,812(14,208,124عمالت أخرى

كما في 31 كانون األول 2020
األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة

 ل.س.  ل.س.  ل.س. 
)3,653,009,885()3,658,450,235(36,584,502,353دوالر أمريكي

)771,638()1,028,851(10,288,509يورو
)18,665()24,887(248,873جنيه استرليني
)11,299()15,065(150,652فرنك سويسري
)6,856,619()9,142,159(91,421,588عمالت أخرى

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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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 2021

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 
-5,760,105,779-82,563,874,3022,759,261,1095,566,557,937مركزية

-----33,443,889,564أرصدة لدى مصارف
---23,766,032,00024,516,272,000-إيداعات لدى مصارف

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
------

حقوق استخدام األصول 
------المستأجرة

صافي التسهيالت 
173,472,841781,249,2222,176,195,9531,562,801,931230,444,9321,463,499,128االئتمانية المباشرة

------موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

116,181,236,70727,306,542,33132,259,025,8901,562,801,9315,990,550,7111,463,499,128مجموع الموجودات
المطلوبات:

-----158,725,540ودائع المصارف
-111,571,616,8619,708,972,7663,988,818,5372,368,338,1485,272,531,478ودائع الزبائن
------تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

------التزامات عقود اآلجار
-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى

-             111,730,342,4019,708,972,7663,988,818,5372,368,338,1485,272,531,478مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
718,019,2331,463,499,128)805,536,217(4,450,894,30617,597,569,56528,270,207,353الفائدة

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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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 2021

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 
-5,760,105,779-82,563,874,3022,759,261,1095,566,557,937مركزية

-----33,443,889,564أرصدة لدى مصارف
---23,766,032,00024,516,272,000-إيداعات لدى مصارف

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
------

حقوق استخدام األصول 
------المستأجرة

صافي التسهيالت 
173,472,841781,249,2222,176,195,9531,562,801,931230,444,9321,463,499,128االئتمانية المباشرة

------موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

116,181,236,70727,306,542,33132,259,025,8901,562,801,9315,990,550,7111,463,499,128مجموع الموجودات
المطلوبات:

-----158,725,540ودائع المصارف
-111,571,616,8619,708,972,7663,988,818,5372,368,338,1485,272,531,478ودائع الزبائن
------تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

------التزامات عقود اآلجار
-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى

-             111,730,342,4019,708,972,7663,988,818,5372,368,338,1485,272,531,478مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
718,019,2331,463,499,128)805,536,217(4,450,894,30617,597,569,56528,270,207,353الفائدة

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. 

----19,644,678,034116,294,477,161

----)426,689,604(33,017,199,960
----)10,151,259,101(38,131,044,899

----209,591,500209,591,500

----601,724,76301,724,763

6,389,449,0996,514,201,930352,144,833201,179,396)225,153,779(19,619,485,486

----5,786,532,6015,786,532,601

----101,034,960101,034,960
----820,981,891820,981,891

             -             -             -             -7,551,975,6857,551,975,685

6,389,449,0996,514,201,930352,144,833201,179,39623,913,416,950222,134,048,906

-----158,725,540
-----132,910,277,790
----8,418,605,2398,418,605,239
----613,978,771613,978,771
----83,747,24883,747,248
----172,877,830172,877,830

             -             -             -             -3,296,585,5803,296,585,580
             -             -             -             -12,585,794,668145,654,797,998

6,389,449,0996,514,201,930352,144,833201,179,39611,327,622,28276,479,250,908
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كما في 31 كانون 
من شهردون الشهراألول 2020

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 
-2,717,031,023-52,681,112,1371,304,878,8732,656,161,181مركزية

-----15,518,039,894أرصدة لدى مصارف
---11,862,496,56511,892,854,662-إيداعات لدى مصارف

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
------

موجودات مالية بالكلفة 
---1,073,163,013--المطفأة

حقوق استخدام األصول 
------المستأجرة

صافي التسهيالت 
458,750,1851,075,860,6882,764,386,303493,114,818507,151,8013,145,359,019االئتمانية المباشرة

-----موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

68,657,902,21614,243,236,12618,386,565,159493,114,8183,224,182,8243,145,359,019مجموع الموجودات
المطلوبات:

-----158,232,405ودائع المصارف
72,849,280,1589,051,305,8983,493,523,7402,000,729,9543,908,022,472165,000,000ودائع الزبائن
------تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

------التزامات عقود اآلجار
-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى

73,007,512,5639,051,305,8983,493,523,7402,000,729,9543,908,022,472165,000,000مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
2,980,359,019)683,839,648()1,507,615,136(5,191,930,22814,893,041,419)4,349,610,347(الفائدة
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تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

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. 

----11,808,250,24171,167,433,455

----)111,687,775(15,406,352,119
----)3,444,568,946(20,310,782,281

----83,836,60083,836,600

-----1,073,163,013

----206,522,213206,522,213

1,303,993,6608,557,805,9403,439,323,151166,847,730)398,588,453(21,514,004,842

---4,863,983,0184,863,983,018
----41,456,05541,456,055
----340,195,931340,195,931

             -             -             -             -3,915,286,8423,915,286,842

1,303,993,6608,557,805,9403,439,323,151166,847,73017,304,685,726138,923,016,369

-----158,232,405
-----91,467,862,222
----5,021,603,7485,021,603,748
----365,366,394365,366,394
----1,251,565,8921,251,565,892
----190,658,809190,658,809

             -             -             -             -1,727,791,0651,727,791,065
             -             -             -             -8,556,985,908100,183,080,535

1,303,993,6608,557,805,9403,439,323,151166,847,7308,747,699,81838,739,935,834
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كما في 31 كانون 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكياألول 2021

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
87,539,509,669--74,699,376,98312,839,878,666254,020مركزية

12,724,272,15119,454,875,133959,111167,57622,366,21432,202,640,185أرصدة لدى المصارف

37,442,166,597----37,442,166,597إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
180,558---40,084140,474اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
------

559,516,437---547,651,36911,865,068موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
7,273,377,685-             -             -             -             7,273,377,685مركزية

132,686,884,86932,306,759,3411,213,131167,57622,366,214165,017,391,131إجمالي الموجودات

المطلوبات:

39,443,237---3,771,69335,671,544ودائع المصارف

8,158,09083,939,536,139-57,915,112,95226,015,405,561859,536ودائع الزبائن

4,904,568,414---2,488,3374,902,080,077تأمينات نقدية

مؤونات لمواجهة أخطار 
565,926,716---565,926,716-وأعباء محتملة

------مخصصات متنوعة

1,230,446,194-             -             -             79,691,4251,150,754,769مطلوبات أخرى

8,158,09090,679,920,700-             58,001,064,40732,669,838,667859,536إجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
353,595167,57614,208,12474,337,470,431)363,079,326(74,685,820,462 الميزانية

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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كما في 31 كانون 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكياألول 2021

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
87,539,509,669--74,699,376,98312,839,878,666254,020مركزية

12,724,272,15119,454,875,133959,111167,57622,366,21432,202,640,185أرصدة لدى المصارف

37,442,166,597----37,442,166,597إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
180,558---40,084140,474اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
------

559,516,437---547,651,36911,865,068موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
7,273,377,685-             -             -             -             7,273,377,685مركزية

132,686,884,86932,306,759,3411,213,131167,57622,366,214165,017,391,131إجمالي الموجودات

المطلوبات:

39,443,237---3,771,69335,671,544ودائع المصارف

8,158,09083,939,536,139-57,915,112,95226,015,405,561859,536ودائع الزبائن

4,904,568,414---2,488,3374,902,080,077تأمينات نقدية

مؤونات لمواجهة أخطار 
565,926,716---565,926,716-وأعباء محتملة

------مخصصات متنوعة

1,230,446,194-             -             -             79,691,4251,150,754,769مطلوبات أخرى

8,158,09090,679,920,700-             58,001,064,40732,669,838,667859,536إجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
353,595167,57614,208,12474,337,470,431)363,079,326(74,685,820,462 الميزانية

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

كما في 31 كانون 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكياألول 2020

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
45,272,417,324--37,973,649,4467,298,640,181127,697مركزية

4,318,630,77510,082,389,405576,987150,652448,071,81614,849,819,635أرصدة لدى المصارف

20,310,782,281----20,310,782,281إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
133,425---82,92150,504اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
------

243,461,875---243,460,940935موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
3,636,688,842-             -             -             -             3,636,688,842مركزية

66,483,295,20517,381,081,025704,684150,652448,071,81684,313,303,382إجمالي الموجودات

المطلوبات:

21,104,180---1,885,84619,218,334ودائع المصارف

356,650,22843,829,651,657-29,833,271,98013,639,273,638455,811ودائع الزبائن

2,900,955,527---18,817,7552,882,137,772تأمينات نقدية

مؤونات لمواجهة أخطار 
290,289,177---290,289,177-وأعباء محتملة

------مخصصات متنوعة

584,690,866-             -             -             44,817,271539,873,595مطلوبات أخرى

356,650,22847,626,691,407-             29,898,792,85217,370,792,516455,811إجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
36,584,502,35310,288,509248,873150,65291,421,58836,686,611,975الميزانية
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مخاطر األعمال	 
تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع المصارف بصفة عامة، ومنها األخطار الناتجة عن الظروف السياسية واالقتصادية 
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، وفق ضوابط قانون الشركات الصادر وفق المرسوم 29لعام 2011، إضافة إلى اعتماد 

سياسة توظيف السيولة المتوفرة لدى المصارف المراسلة آلجال قصيرة.

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.

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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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:

2020 2021 نسبة السيولة

%99 134% المتوسط 

%119 143% الحد األعلى

%66 117% الحد األدنى

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي
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تقرير مدقق الحسابات  الخارجي

أواًل : يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية:

عند الطلب كما في 31 كانون األول 2021
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:

7,635,513,638116,294,477,161-5,760,105,779-91,804,977,2242,768,061,4742,759,261,1095,566,557,937النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

33,017,199,960)426,689,604(------33,443,889,564أرصدة لدى المصارف

38,131,044,899)10,151,259,101(---23,766,032,00024,516,272,000--إيداعات لدى المصارف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
209,591,500209,591,500-------خالل الدخل الشامل اآلخر

---------موجودات مالية بالكلفة المطفأة

19,619,485,486)225,153,779(20,211,083153,261,758781,249,2222,176,195,9531,562,801,931230,444,93214,920,474,386صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

601,724,763601,724,763-------حقوق استخدام األصول المستأجرة

5,786,532,6015,786,532,601-------موجودات ثابتة

101,034,960101,034,960-------موجودات غير ملموسة

820,981,891--24,145,501-2,809,969157,493,269409,042,239227,490,913موجودات أخرى

7,551,975,6857,551,975,685-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

125,271,887,8403,078,816,50127,715,584,57032,486,516,8031,562,801,9316,014,696,21214,920,474,38611,083,270,663222,134,048,906مجموع الموجودات

المطلوبات:

158,725,540-------158,725,540ودائع المصارف

132,910,277,790--93,255,256,15117,751,998,0029,708,972,7664,553,181,2452,368,338,1485,272,531,478ودائع الزبائن

8,418,605,239--3,625,000-4,871,115,9603,280,168,834203,443,39660,252,049تأمينات نقدية

613,978,771613,978,771-------مخصصات متنوعة

83,747,24883,747,248-------مخصص ضريبة الدخل

172,877,830172,877,830-------التزامات عقود اآلجار

3,296,585,580-             -             2,479,246,157213,628,330459,552,64463,052,05453,125,19227,981,203مطلوبات أخرى

870,603,849145,654,797,998-             100,764,343,80821,245,795,16610,371,968,8064,676,485,3482,421,463,3405,304,137,681مجموع المطلوبات

710,558,53114,920,474,38610,212,666,81476,479,250,908)858,661,409(17,343,615,76427,810,031,455)18,166,978,665(24,507,544,032فجوة اإلستحقاقات
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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 2021
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:

7,635,513,638116,294,477,161-5,760,105,779-91,804,977,2242,768,061,4742,759,261,1095,566,557,937النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

33,017,199,960)426,689,604(------33,443,889,564أرصدة لدى المصارف

38,131,044,899)10,151,259,101(---23,766,032,00024,516,272,000--إيداعات لدى المصارف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
209,591,500209,591,500-------خالل الدخل الشامل اآلخر

---------موجودات مالية بالكلفة المطفأة

19,619,485,486)225,153,779(20,211,083153,261,758781,249,2222,176,195,9531,562,801,931230,444,93214,920,474,386صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

601,724,763601,724,763-------حقوق استخدام األصول المستأجرة

5,786,532,6015,786,532,601-------موجودات ثابتة

101,034,960101,034,960-------موجودات غير ملموسة

820,981,891--24,145,501-2,809,969157,493,269409,042,239227,490,913موجودات أخرى

7,551,975,6857,551,975,685-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

125,271,887,8403,078,816,50127,715,584,57032,486,516,8031,562,801,9316,014,696,21214,920,474,38611,083,270,663222,134,048,906مجموع الموجودات

المطلوبات:

158,725,540-------158,725,540ودائع المصارف

132,910,277,790--93,255,256,15117,751,998,0029,708,972,7664,553,181,2452,368,338,1485,272,531,478ودائع الزبائن

8,418,605,239--3,625,000-4,871,115,9603,280,168,834203,443,39660,252,049تأمينات نقدية

613,978,771613,978,771-------مخصصات متنوعة

83,747,24883,747,248-------مخصص ضريبة الدخل

172,877,830172,877,830-------التزامات عقود اآلجار

3,296,585,580-             -             2,479,246,157213,628,330459,552,64463,052,05453,125,19227,981,203مطلوبات أخرى

870,603,849145,654,797,998-             100,764,343,80821,245,795,16610,371,968,8064,676,485,3482,421,463,3405,304,137,681مجموع المطلوبات

710,558,53114,920,474,38610,212,666,81476,479,250,908)858,661,409(17,343,615,76427,810,031,455)18,166,978,665(24,507,544,032فجوة اإلستحقاقات
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عند الطلب كما في 31 كانون األول 2020
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:

4,644,222,31171,167,433,455-2,717,031,023-58,538,521,6341,306,618,4331,304,878,8732,656,161,181النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

15,406,352,119)111,687,775(------15,518,039,894أرصدة لدى المصارف

20,310,782,281)3,444,568,946(---11,862,496,56511,892,854,662--إيداعات لدى المصارف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
83,836,60083,836,600-------خالل الدخل الشامل اآلخر

1,073,163,013----1,073,163,013---موجودات مالية بالكلفة المطفأة

21,514,004,842)398,588,454(35,805,669422,944,5161,075,860,6882,764,386,303493,114,818507,151,80116,613,329,501صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

206,522,213206,522,213-------حقوق استخدام األصول المستأجرة

4,863,983,0184,863,983,018-------موجودات ثابتة

41,456,05541,456,055-------موجودات غير ملموسة

39,789340,195,931-11,389,387-616,05873,945,290169,220,04584,985,362موجودات أخرى

3,915,286,8423,915,286,842-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

74,092,983,2551,803,508,23914,412,456,17118,471,550,521493,114,8183,235,572,21116,613,329,5019,800,501,653138,923,016,369مجموع الموجودات

المطلوبات:

158,232,405-------158,232,405ودائع المصارف

91,467,862,222-54,571,722,45817,901,824,3459,051,305,8983,869,257,0952,000,729,9543,908,022,472165,000,000ودائع الزبائن

5,021,603,748--433,700-368,631,2371,976,298,46211,929,5932,664,310,756تأمينات نقدية

365,366,394365,366,394-------مخصصات متنوعة

1,251,565,8921,251,565,892-------مخصص ضريبة الدخل

190,658,809190,658,809-------التزامات عقود اآلجار

1,727,791,065-             937,544,932342,081,676297,495,50651,238,41156,372,52840,518,0312,539,981مطلوبات أخرى

56,036,131,03220,220,204,4839,360,730,9976,584,806,2622,057,102,4823,948,974,203167,539,9811,807,591,095100,183,080,535مجموع المطلوبات

16,445,789,5207,992,910,55838,739,935,834)713,401,992()1,563,987,664(5,051,725,17411,886,744,259)18,416,696,244(18,056,852,223فجوة اإلستحقاقات
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عند الطلب كما في 31 كانون األول 2020
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:

4,644,222,31171,167,433,455-2,717,031,023-58,538,521,6341,306,618,4331,304,878,8732,656,161,181النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

15,406,352,119)111,687,775(------15,518,039,894أرصدة لدى المصارف

20,310,782,281)3,444,568,946(---11,862,496,56511,892,854,662--إيداعات لدى المصارف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
83,836,60083,836,600-------خالل الدخل الشامل اآلخر

1,073,163,013----1,073,163,013---موجودات مالية بالكلفة المطفأة

21,514,004,842)398,588,454(35,805,669422,944,5161,075,860,6882,764,386,303493,114,818507,151,80116,613,329,501صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

206,522,213206,522,213-------حقوق استخدام األصول المستأجرة

4,863,983,0184,863,983,018-------موجودات ثابتة

41,456,05541,456,055-------موجودات غير ملموسة

39,789340,195,931-11,389,387-616,05873,945,290169,220,04584,985,362موجودات أخرى

3,915,286,8423,915,286,842-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

74,092,983,2551,803,508,23914,412,456,17118,471,550,521493,114,8183,235,572,21116,613,329,5019,800,501,653138,923,016,369مجموع الموجودات

المطلوبات:

158,232,405-------158,232,405ودائع المصارف

91,467,862,222-54,571,722,45817,901,824,3459,051,305,8983,869,257,0952,000,729,9543,908,022,472165,000,000ودائع الزبائن

5,021,603,748--433,700-368,631,2371,976,298,46211,929,5932,664,310,756تأمينات نقدية

365,366,394365,366,394-------مخصصات متنوعة

1,251,565,8921,251,565,892-------مخصص ضريبة الدخل

190,658,809190,658,809-------التزامات عقود اآلجار

1,727,791,065-             937,544,932342,081,676297,495,50651,238,41156,372,52840,518,0312,539,981مطلوبات أخرى

56,036,131,03220,220,204,4839,360,730,9976,584,806,2622,057,102,4823,948,974,203167,539,9811,807,591,095100,183,080,535مجموع المطلوبات

16,445,789,5207,992,910,55838,739,935,834)713,401,992()1,563,987,664(5,051,725,17411,886,744,259)18,416,696,244(18,056,852,223فجوة اإلستحقاقات
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ثانيـًا: بنود خارج الميزانية:
المجموعأكثر من خمس سنواتمن سنة لغاية خمس سنواتلغاية سنةكما في 31 كانون األول 2021

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
2,610,103,648--2,610,103,648تعهدات تصدير

4,916,551,010--4,916,551,010كفاالت زبائن
30,215,145,290--30,215,145,290كفاالت مالية مصرفية

224,044,189-              -              224,044,189السقوف المباشرة الممنوحة غير المستعملة
37,965,844,137               -               -37,965,844,137

المجموعأكثر من خمس سنواتمن سنة لغاية خمس سنواتلغاية سنةكما في 31 كانون األول 2020
ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

3,036,264,308--3,036,264,308كفاالت زبائن
17,625,436,064--17,625,436,064كفاالت مالية مصرفية

618,341,890-              -              618,341,890السقوف المباشرة الممنوحة غير المستعملة
21,280,042,262               -               -21,280,042,262
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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 إجمالي الدخل سالبا واالستعاضة عنها بإجمالي الدخل اإليجابي للسنة التي تسبقها.

 إدارة المخاطر التشغيلية: 	 

تعمل إدارة المخاطر 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 مقبواًل، وبالتالي إبالغ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بالمخاطر التشغيلية التي تحتاج تعزيز بيئتها الرقابية.

وتلعب 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، • 
جراءات العمل والتأكد من مراعاتها لمبادئ الرقابة الداخلية كالفصل في المهام والرقابة الثنائية، ومراعاة العقود المبرمة  ومراجعة سياسات واإ

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 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.• 

لى مصرف سورية •  متابعة “خطة عمل المصرف لتنفيذ متطلبات بازل “2” وتقديم التقارير الخاصة بذلك إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة واإ
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.• 

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 اإلبالغ 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 إجراءات 
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.

تلقي تقارير الجهات الرقابية الداخلية والخارجية المتعلقة بالوحدات والعمليات، والعمل على استخراج األحداث التشغيلية ونقاط الضعف • 
المتعلقة بأدوات الرقابة الداخلية من خاللها، واستخدامها في تعزيز البيئة الرقابية للوحدة أو العمليات المعنية.
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ه. 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 تتضمن 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.

و. 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 واستمرارية العمل حسب سيناريوهات متوقعة ومعتمدة في المصرف تراعي: توقف المخدمات 
دارة العمليات في موقع إدارة بنك الشرق الرئيسي والعمل على تشغيل المخدمات االحتياطية، وانقطاع االتصال الرئيسي بين اإلدارة  المسؤولة عن تنفيذ واإ

والفروع وتشغيل خطوط االتصال البديلة، وسيناريو عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى مقر اإلدارة 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. • 

دارة أموال المصرف. •  الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة واإ
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فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:

31 كانون األول 2021
المجموعأخرىالخزينةالمؤسساتاألفرادالبيان

 ل.س.  ل.س.  ل.س.  ل.س.  ل.س. 
44,514,960,203-3,399,578,09641,998,952,844)883,570,737(إجمالي الدخل التشغيلي

)1,980,309,991(-             )2,271,168,304(2,908,583287,949,730مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
42,534,650,212-             3,687,527,82639,727,784,540)880,662,154(نتائج أعمال القطاع

)4,787,716,418()4,787,716,418(---مصاريف غير موزعة على القطاعات
37,746,933,794----الربح قبل الضرائب

)7,618,720(----مصروف ضريبة الدخل
37,739,315,074----صافي ربح السنة
207,831,617,761-151,462,34419,469,053,721188,211,101,696موجودات القطاع

14,302,431,14514,302,431,145-             -             -             موجودات غير موزعة على القطاعات
151,462,34419,469,053,721188,211,101,69614,302,431,145222,134,048,906مجموع الموجودات

141,487,608,570-124,666,349,03416,662,533,995158,725,541مطلوبات القطاع
4,167,189,4284,167,189,428-             -             -             مطلوبات غير موزعة على القطاعات

124,666,349,03416,662,533,995158,725,5414,167,189,428145,654,797,998مجموع المطلوبات

1,350,271,781----مصاريف رأسمالية
طفاءات 368,143,293----استهالكات واإ

31 كانون األول 2020
المجموعأخرىالخزينةالمؤسساتاألفرادالبيان

 ل.س.  ل.س.  ل.س.  ل.س.  ل.س. 
30,974,077,406-3,637,452,40728,471,417,544)1,134,792,545(إجمالي الدخل التشغيلي

)2,916,594,656(-             )2,598,514,003()222,020,296()96,060,357(مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
28,057,482,750-             3,415,432,11125,872,903,541)1,230,852,902(نتائج أعمال القطاع

)2,641,576,605()2,641,576,605(---مصاريف غير موزعة على القطاعات
25,415,906,145----الربح قبل الضرائب

)1,153,846,777(----مصروف ضريبة الدخل
24,262,059,368----صافي ربح السنة
129,715,295,848-13,115,55522,574,151,542107,128,028,751موجودات القطاع

9,207,720,5219,207,720,521-             -             -             موجودات غير موزعة على القطاعات
13,115,55522,574,151,542107,128,028,7519,207,720,521138,923,016,369مجموع الموجودات

96,641,990,599-34,550,543,21361,938,922,757152,524,629مطلوبات القطاع
3,541,089,9363,541,089,936-             -             -             مطلوبات غير موزعة على القطاعات

34,550,543,21361,938,922,757152,524,6293,541,089,936100,183,080,535مجموع المطلوبات

919,719,236919,719,236---مصاريف رأسمالية
طفاءات 288,777,386288,777,386---استهالكات واإ

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي



232

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 2021

المجموعخارج سوريةداخل سورية
 ل.س. ل.س. ل.س.

44,514,960,203)424,624,709(44,939,584,912إجمالي الدخل التشغيلي
155,300,975,51466,833,073,392222,134,048,906مجموع الموجودات

1,350,271,781-1,350,271,781المصروفات الرأسمالية

31 كانون األول 2020
المجموعخارج سوريةداخل سورية

 ل.س. ل.س. ل.س.
30,913,219,51260,857,89430,974,077,406إجمالي الدخل التشغيلي

105,742,275,18433,180,741,185138,923,016,369مجموع الموجودات
919,719,236-919,719,236المصروفات الرأسمالية
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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
20212020

 ل.س.  ل.س. 
4,125,000,0004,125,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع 

967,472,434829,467,897االحتياطي القانوني
896,922,934758,918,397االحتياطي الخاص

1,489,298,783392,881,207أرباح متراكمة محققة 
32,633,668,3338,890,954,553أرباح متراكمة غير محققة*

36,366,888,42423,742,713,780صافي أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي
)83,836,600()209,591,500(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)41,456,055()101,034,960(صافي الموجودات الثابتة غير ملموسة
)2,620,557,024()4,864,069,749(مبالغ ممنوحة إلى كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة أو المستعملة من قبلهم )أيهما أكبر(

71,304,554,69935,994,086,155صافي األموال الخاصة األساسية
بنود رأس المال المساعد:

1,501,461,5261,027,620,734مخصصات لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة **
1,501,461,5261,027,620,734األموال الخاصة المساعدة 

72,806,016,22537,021,706,889صافي األموال الخاصة )رأس المال التنظيمي(
114,405,692,50079,055,169,427مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر 

5,711,229,5403,154,489,260حسابات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر
319,725,000)4,667,544,000(مخاطر السوق

3,373,837,0762,806,316,457المخاطر التشغيلية
118,823,215,11685,335,700,144مجموع الموجودات وااللتزامات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر 

%43.38%61.27نسبة كفاية رأس المال )%(
%42,18%60.01نسبة كفاية رأس المال األساسي )%(

%92,91%93.23نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي الحقوق الملكية

*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. 
**بموجب قرار مجلس النقد والتسليف 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.
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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 2021
ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:
108,658,963,5237,635,513,638116,294,477,161نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

33,017,199,960)426,689,604(33,443,889,564أرصدة لدى مصارف
38,131,044,899)10,151,259,101(48,282,304,000ايداعات لدى مصارف

---موجودات مالية بالكلفة المطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

209,591,500209,591,500-اآلخر

4,924,164,87914,695,320,60719,619,485,486صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
601,724,763601,724,763-حقوق استخدام األصول المستأجرة

5,786,532,6015,786,532,601-موجودات ثابتة
101,034,960101,034,960-موجودات غير المادية

820,981,891-820,981,891موجودات أخرى
7,551,975,6857,551,975,685-             وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

196,130,303,85726,003,745,049222,134,048,906مجموع الموجودات

المطلوبات:
158,725,540-158,725,540ودائع مصارف
132,910,277,790-132,910,277,790ودائع الزبائن
8,418,605,239-8,418,605,239تأمينات نقدية

613,978,771613,978,771-مؤونات لمواجهة أخطار وأعباء محتملة
83,747,24883,747,248-مخصص ضريبة الدخل

172,877,830172,877,830-التزامات عقود اآلجار
3,296,585,580-             3,296,585,580مطلوبات أخرى

144,784,194,149870,603,849145,654,797,998مجموع المطلوبات
51,346,109,70825,133,141,20076,479,250,908صافي الموجودات
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المجموعأكثر من سنةلغاية سنةكما في 31 كانون األول 2020
ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:
66,523,211,1444,644,222,31171,167,433,455نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

15,406,352,119)111,687,775(15,518,039,894أرصدة لدى مصارف
20,310,782,281)3,444,568,946(23,755,351,227ايداعات لدى مصارف

1,073,163,013-1,073,163,013موجودات مالية بالكلفة المطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

83,836,60083,836,600-اآلخر

5,299,263,79516,214,741,04721,514,004,842صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
206,522,213206,522,213-حقوق استخدام األصول المستأجرة

4,863,983,0184,863,983,018-موجودات ثابتة
41,456,05541,456,055-موجودات غير المادية

340,156,14239,789340,195,931موجودات أخرى
3,915,286,8423,915,286,842-             وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

112,509,185,21526,413,831,154138,923,016,369مجموع الموجودات

المطلوبات:
158,232,405-158,232,405ودائع مصارف
91,302,862,222165,000,00091,467,862,222ودائع الزبائن
5,021,603,748-5,021,603,748تأمينات نقدية

365,366,394365,366,394-مؤونات لمواجهة أخطار وأعباء محتملة
1,251,565,8921,251,565,892-مخصص ضريبة الدخل

190,658,809190,658,809-التزامات عقود اآلجار
1,725,251,0842,539,9811,727,791,065مطلوبات أخرى

98,207,949,4591,975,131,076100,183,080,535مجموع المطلوبات
14,301,235,75624,438,700,07838,739,935,834صافي الموجودات

تقرير مدقق الحسابات  الخارجي



236

42. إرتباطات والتزامات محتملة
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول
20212020

 ل.س.  ل.س. 
إرتباطات والتزامات إئتمانية

كفاالت زبائن:
360,053-تأمينات أولية

4,916,551,0103,035,904,255حسن تنفيذ
-             2,610,103,648تعهدات تصدير

7,526,654,6583,036,264,308
30,215,145,29017,625,436,064كفاالت بنوك

224,044,189618,341,890سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستعملة
37,965,844,13721,280,042,262

)COVID-19( 43. أثر انتشار فيروس كورونا

جراءات الوقاية والحماية المعتمدة. استمر نشاط المصرف خالل عام 2021 متأثرًا بتداعيات انتشار فيروس كورونا واإ
وتابــع المصــرف مراقبــة الوضــع عــن كثــب وقــد قــام بتفعيــل خطتــه الســتمرارية األعمــال وممارســات إدارة المخاطــر األخــرى إلدارة االضطرابــات 

المحتملــة التــي قــد يتســبب فيهــا تفشــي فيــروس كورونــا )COVID-19( علــى أعمــال المصــرف وعملياتــه وأدائــه المالــي. 
قامــت اإلدارة بتقييــم تأثيــر الجائحــة عنــد تحديــد الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان وتقييــم مؤشــرات تدنــي القيمــة للمخاطــر فــي القطاعــات التــي 
يحتمــل تأثرهــا. وبنــاًء عليــه وجــدت اإلدارة أنــه لــم يكــن هنــاك تأثيــر جوهــري علــى التعرضــات االئتمانيــة واالعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

ومخصصاتهــا لغايــة تاريــخ إعــداد البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2021.

44, أرقام المقارنة

تــم إعــادة تبويــب بعــض األرصــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2020 لتتناســب مــع تبويــب أرصــدة الســنة الحاليــة، لــم تؤثــر عمليــة إعــادة 
التبويــب هــذه علــى حقــوق الملكيــة أو أربــاح الســنة الســابقة.

بيان الوضع المالي
األثرالرصيد بعد التعديلالرصيد قبل التعديلالبيان

 ل.س.  ل.س.  ل.س.
)83,836,600(424,032,531340,195,931موجودات أخرى

موجودات مالية بالقيمة العادلة
83,836,60083,836,600-من خالل الدخل الشامل اآلخر

 -  

45, القضايا المقامة على المصرف

ال يوجــد علــى المصــرف أيــة دعــاوى كمــا فــي 31 كانــون األول 2021، كمــا يوجــد مجموعــة مــن دعــاوى تحصيــل الديــون مرفوعــة مــن قبــل 
المصــرف علــى الزبائــن.
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يقع على مسافة 50كم شرق طرطوس، ويتوضع في منخفض من األرض تحيط به المرتفعات الجبلية 
من كل الجوانب على السفوح الشمالية الغربية من قمة النبي صالح وعلى مسافة 14كم إلى الشمال من 

بلدة مشتى الحلو. 
شيد الحصن في موقع معبد بتو خيخي ) بيت أخيخي( اآلرامي القديم الذي تمَّ تجديده في القرن األول 
العهد  في  كنيسة  فيه  تبنى  أن  قبل  الميالدي.  الرابع  القرن  حتى  فيه  تمارس  العبادة  وبقيت  الميالدي، 
البيزنطي. أما اسمه الحالي فيعود للسكان المحليين الذين أثارت حجارته الضخمة إحساسهم باإلعجاز 
واعتقادهم أن جن النبي سليمان هم من بنوا هذا المعبد وقاموا بنقل الحجارة الضخمة التي تزن أكثر من 

70 طن. 
يمتد بناء الحصن على مساحة واسعة ويأخذ شكل مستطيل مسور باتجاه شمال جنوب، وهو مبني بحجارة 
مستطيلة ضخمة يصل طولها إلى عشرة أمتار وارتفاعها إلى 2,6م، وفي كل جانب من جوانب السور 
األربعة بوابة يتم الدخول منها إلى حرم المعبد، الذي ينتصب في مركزه الهيكل المكون من ثالثة أقسام 

رئيسية، هي الحرم الكبير وقاعة العبادة والحرم الصغير. 
ويوجد على الباب الشرقي نقش لرأس رجل وكتابة يونانية تؤرخ تكريس السكان لهذا المكان كمعبد في العام 

171م وعلى واجهة البوابة الشمالية الشرقية نقش ألسدين ونقش كتابي التيني مؤرخ على العام 255م،
يؤكد ضرورة احترام االمتيازات التي منحها األباطرة فاليريان وغالينوس وسالونينوس للمقاطعة والتأكيد على 

وجوب بقائها دون المساس بها.
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عناوين بنك الشرق ش.م.م.ع. 7

شبكة الفروع والصّرافات اآللية
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الصراف اآللي

دمشق

فرع الشعالن 

شارع حافظ ابراهيم، مبنى بنك الشرق 

فرع المالكي

شارع عبد المنعم رياض، جانب 
مالكي مول

فرع الحريقة 

شارع طارق بن زياد

فرع  الغساني

شارع ابن قتيبة ) شارع حلب(

فرع  جرمانا

شارع الباسل - جانب مشفى جرمانا
الجراحي

المزة

أخر اتوستراد المزة - بناء منظمة 
األونروا

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: سامر هروش

فرع المالكي

شارع عبد المنعم رياض، جانب 
مالكي مول

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( 
هاتف 3000 80 66 11 963+  

+963 11 44 76 861      
فاكس 864 76 44 11 963+

مدير الفرع: وسيم عربش

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 +

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 - المحافظة
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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بالقرب من  الالذقّية  الشرق من مدينة  إلى  تقع  الهندسة والعمران،  العربية من حيث  القالع  من أجمل 
مدينة الحفة، على ارتفاع 410م عن سطح البحر، تم تشييدها فوق قمة صخرية مرتفعه مطلًة على 
ساحل المتوسط، وتمتّد بشكٍل طولي على شكل مثلٍث متساوي الساقين بوجود واديين عميقي المنحدر 
على جانبيها، تحيط بها الغابات والمناظر الطبيعية في مشهٍد خالب بديع. ورغم قدم الموقع، إال أنه 
ال يمكن تتبع عمقه التاريخي، غير أن الدراسات التاريخية تشير إلى خضوع القلعة لسيطرة البيزنطيين 
الغربي  القسم  القلعة، ومنازل سكنهم في  الشرقي من  القسم  الذين شيدوا تحصيناتهم في  )القرن 10م( 
منها. ثم أصبحت تحت حكم الصليبيين في العام 1119م، وقام الكونت روبرت صهيون بإعادة تشييدها 
وتحصينها، واشتهرت القلعة باسم قلعة صهيون التي بقيت تحت سيطرة الصليبيين إلى أن تمكن السلطان 
الناصر صالح الدين األيوبي من تحريرها في العام 1188م، وعمل على تحصينها وتدعيمها، ومن ثم 
خضعت لنفوذ المماليك وبقيت مأهولة حتى أواخر العصر المملوكي، قبل أن تهمل ومن ثم تهجر في 

الفترة العثمانية.
تقسم قلعة صالح الدين إلى قسمين رئيسيين، الشرقي وهو القسم المرتفع الذي يضم أغلب التحصينات 
الهامة، والغربي من القلعة وهو المنخفض بشكٍل ملحوظ عن القسم الشرقي، ويقع عند هضبة مسطحة 
كانت تتصل سابقًا بالرأس الصخرّي الذي أقيمت عليه القلعة، وتم فصله عن الرأس بنحت خندق عميق 
في تلك الصخرة تتوسطه مسلة استناد، تعمل على تدعيم الجسر الخشبي المتحرك عند المدخل القديم 
لى يسار المدخل تقع الحمامات والمسجد ومدرسة  المرتفع للقلعة، والمفتوح ضمن برج يقود إلى الساحة، واإ
لى اليمن أثار من الفترة  القرآن والمرافق المشيدة في العصر الإلسالمي، وأثار من العصر البيزنطي، واإ

الصليبية.
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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 وهي تظهر 
على الغالف. 



www.bankalsharq.com


