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كلمة رئيس مجلس االدارة
ح�ضرات ال�سادة م�ساهمي م�صرف فرن�سـَبنك �سورية املحرتمني،
بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف
فرن�سبنك �سورية ُي�سعدين �أن �أرحب بكم ومبمثلي الهيئات الر�سمية
َ
والرقابية احلا�ضرين يف هذه الهيئة العامة العادية� ،شاكر ًا اجلميع
تلبيتهم دعوتنا للح�ضور .كما ي�سرين ان �أعر�ض عليكم تقرير جمل�س
الإدارة عن �أعمال امل�صرف للعام  2018والذي يلخ�ص ن�شاط
فرن�سبنك �سورية و�أداءه ونتائجه �إ�ضافة �إىل البيانات املالية ال�سنوية
َ
وتقرير املدقق اخلارجي للح�سابات املنتهية يف .2018/12/31
�إننا كمجل�س �إدارة ن�ؤكد �صحة و�سالمة البيانات املالية ونو�صي هيئتكم
املوقرة بامل�صادقة عليها بعد اال�ستماع �إىل تقرير مدقق احل�سابات
مع حر�صنا الكامل على ت�أمني وتوفري نظام رقابة فعال نعمل على
تطويره ب�شكل دائم مبا ي�ساهم من تخفي�ض م�ستوى املخاطر التي
يتعر�ض لها امل�صرف.

يف تطوير الأعمال امل�صرفية ،بالرغم من ال�صعوبات والتحد ّيات
االقت�صادية وامل�صرفية .وال ب ّد من ال�شكر الدائم لل�شريك امل�ؤ�س�س
فرن�سبنك على تقدميه الدعم الف ّني والتقني والتدريبي امل�ستمر
َ
مل�صرفنا دون مقابل .ويف هذا الإطار ،ن�ستمر برفع امل�ستوى املعريف
للموظفني والكوادر وباملحافظة عليهم من خالل التدريب والت�أهيل
امل�ستمرين من �أجل تقدمي �أف�ضل اخلدمات واملنتجات امل�صرفية
فرن�سـبنك �سورية يعمل على تدعيم خدماته
�إىل زبائننا حيث �أن َ
لال�ستمرار بتلبية حاجات ال�سوق يف املرحلة القادمة.
�أ ّما فيما يتعلق بامل�س�ؤولية االجتماعية ،ف�إن امل�صرف ي�ستمر يف
امل�ساهمة بدعم برامج جمعيات �إن�سانية وفكرية وفن ّية تهم �أبناء
املجتمع ال�سوري.
ختام ًا ،ن�شكر ح�ضوركم وثقتكم� ،آملني بدء �صفحة جديدة خالل
والتو�سع
العام  ،2019مع ت�أكيد �سعينا الدائم ملزيد من التقدم
ّ
والنجاح ،ولبلدنا الغايل العودة ال�سريعة للأمن واال�ستقرار والنجاح.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.

بعد م�ضي ع�شر �سنوات على بدء مزاولة العمل يف م�صرفكم
فرن�سبنك �سورية وعلى الرغم من الأو�ضاع ال�صعبة التي ما زالت
َ
فرن�سبنك �سورية بتقدمي
تعي�شها �سورية منذ ثماين �سنوات ،ا�ستمر َ
كافة اخلدمات امل�صرفية يف عام  2018بف�ضل اجلهود املبذولة
من قبل الإدارة التنفيذية واملوظفني ودعم جمل�س الإدارة ،ومن
خالل متابعة عمالئه ومواكبتهم �إ�ضاف ًة �إىل ال�سيا�سات االحرتازية
التي �سمحت باملحافظة على �أموال امل�صرف اخلا�صة ،كما وتكوين
املخ�ص�صات الالزمة حت ّوط ًا للمخاطر املتوقعة �أو املمكن حدوثها
والتي قد يواجهها امل�صرف .لقد تقيد امل�صرف باملمار�سات الدولية
				
الف�ضلى وتعاميم ال�سلطات الرقابية جلهة متابعة خماطر االئتمان
وخماطر االلتزام .وترافق ذلك مع جهود �سمحت باملحافظة على
جودة موجودات امل�صرف مع تفادي التعر�ض للمخاطر الت�شغيلية
مما �سمح باملحافظة على ماليته العامة و�سمعته.
�إن التعاون الدائم بني الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة �ساعد
امل�صرف على تو�سيع نطاق �شبكة الفروع فقد ّمت افتتاح فرع جديد يف
جرمانا و�سيتم افتتاح فرع جديد يف دم�شق وفرعني يف مدينة حم�ص
وحمافظتها خالل العام  2019بالإ�ضافة �إىل فروع �أخرى ممكنة،
وذلك وفق ًا للخطة املو�ضوعة واملبنية على درا�سة ّمتت ب�شكل مت� ٍأن
ومتا�شي ًا مع ر�ؤيتنا مل�ستقبل اقت�صادي ومايل م�ستقر مما ي�ساعد

رئي�س جمل�س الإدارة
�أحمد ال�شهابي

فرنسبنك سورية
لمحة عن
َ
ت� ّأ�س�س م�صرف فرن�سـَبنك �سـورية ك�شركة م�ساهمة �سورية غايتها قبول الودائع وتوظيفها والقيام بجميع العمليات املالية وامل�صرفية وفق القوانني
النافذة ،بر�أ�سمال وقدره  1.750مليون لرية �سورية ،مق�سمة على ثالثة ماليني وخم�سمائة �ألف �سهم وقد �سجل فرن�سـَبنك �سـورية يف �سجل
امل�صارف حتت الرقم  ،18وبا�شر �أعماله امل�صرفية يف  15كانون الثاين .2009
يقوم امل�صرف بكافة اخلدمات امل�صرفية من خالل مركزه الرئي�سي
و�شبكة فروعه املوزعة على املحافظات كما يلي:
ً
الغ�ساين.
دم�شق� :أبو رمانة �-شارع بغداد -املنطقة احلرة وقريبا يف ّ
حلب :العزيزية �-شارع امللك في�صل.
طرطو�س� :شارع الثورة.
الالذقية� :شارع الكورني�ش الغربي.
حم�ص :قريب ًا يف املدينة  /املحطة والوادي  /احلوا�ش.
ريف دم�شق :جرمانا.
بنا ًء على تعليمات ال�سلطات الرقابية املرتكزة على قوانني اجلمهورية
العربية ال�سورية� ،أق ّرت الهيئة العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ
فرن�سـبنك �سورية لي�صبح 5,250
� 29آذار  2010زيادة ر�أ�س مال َ
مليون لرية �سورية وزيادة ح�صة ال�شريك اال�سرتاتيجي �إىل ،%60
ومتت عملية االكتتاب بعد احل�صول على املوافقات الالزمة يف نهاية
�شهر حزيران  2011وبلغت ن�سبة التغطية حوايل  %80من ر�أ�س املال
امل�صرح به ،ومت بيع الأ�سهم غري املكتتب بها عن طريق �سوق دم�شق
للأوراق املالية.
يف بداية عام  2017مت اكتمال بيع الأ�سهم الفائ�ضة لي�صبح عدد
فرن�سبنك �سورية � 52,500,000سهم ًا،
الأ�سهم املكتتب بها يف
َ
ور�أ�سمال امل�صرف  5,250,000,000مليون لرية �سورية.

فرن�سبنك �ش.م.ل .امل�ؤ�س�س الرئي�سي و�أكرب امل�ساهمني يف
يعترب َ
فرن�سبنك �سورية.
امل�صرف ،حيث �أنه ميلك  %55.66من ر�أ�س مال َ
فرن�سبنك �سورية بتقدمي جميع الأعمال امل�صرفية واملالية من
يقوم َ
خالل مركزه وفروعه ،منها:
•فتح احل�سابات اجلارية وح�سابات التوفري وقبول الودائع لأجل
بالعمالت املختلفة.
•متويل العمليات التجارية ومنح القرو�ض وال�سلف باللرية ال�سورية
والعمالت الأجنبية والتمويل امل�سبق لل�صادرات وامل�ستوردات.
•االعتمادات امل�ستندية (فتح وا�ستقبال خطابات االعتماد لأغرا�ض
اال�سترياد ،تقدمي ال�سندات للتح�صيل ،فتح وا�ستقبال حت�صيالت
اال�سترياد ،خطابات ال�ضمان).
•متويل ال�شركات والذي يت�ضمن (متطلبات ر�أ�س املال العامل،
الت�سهيالت ،متويل امل�شاريع ،القرو�ض املجمعة �أو امل�شرتكة).
•خ�صم الأوراق التجارية و�أ�سناد الأوامر.
•خ�صم �أ�سناد القرو�ض القابلة للتداول �أو غري القابلة له.
•اخلدمات امل�صرفية بالتجزئة :كقرو�ض �شخ�صية /ا�ستهالكية
وقرو�ض �سكنية للأفراد وتقدمي خدمات بطاقات االئتمان.
�إن جميع اخلدمات املذكورة يتم تقدميها بهدف اال�ستجابة �إىل
احتياجات ال�سوق.

فرنسبنك سورية ش.م.م.ع
المســـاهمون المؤسســون في
َ
المؤسسون

فرن�سبنك �ش.م.ل.
َ
الق�صار بن وفيق
ال�سيد عادل ّ
ال�سيد �أحمد ال�شهابي بن �سعيد
ال�سيدة تانيا �سعادة بنت جاك
ال�سيد رودولف �سعادة بن جاك

املجموع

نسبة األسهم المكتتب بها من رأس المال كما في نهاية عام 2018

%٥٥،٦٧
%4.33
%3.00
%1.66
%1.66
%٦6،٣٢
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مجلس إدارة فرنسـَبنك سورية وإدارته العليا والتنفيذية
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها واألطراف ذات العالقة
الإ�سم

املن�صب

ال�سيد �أحمد �سعيد ال�شهابي* رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد عدنان اخلوري �إبراهيم ع�ضو
ع�ضو
ال�سيد غنطو�س اجلم ّيل
ع�ضو
ال�سيد �أمني �أبو مهيا
ع�ضو
ال�سيد وائل �سليم �شامي
ع�ضو
ال�سيد ثائر دريد حلام
ع�ضو
ال�سيد علي وهيب مرعي
ع�ضو
ال�سيد وائل ه�شام حداد

تاريخ التعيني اجلهة التي ميثلها ن�سبة امللكية م�ستقل
%3
نف�سه
2018
فرن�سبنك �ش.م.ل%55.66 .
2017
َ
فرن�سبنك �ش.م.ل%55.66 .
2017
َ
فرن�سبنك �ش.م.ل%55.66 .
2017
َ
%0.19
نف�سه
2016
%4.50
نف�سه
2013
%0.7
منذ الت�أ�سي�س نف�سه
%0.19
نف�سه
2017

غري تنفيذي
م�ستقل
غري م�ستقل غري تنفيذي
غري م�ستقل غري تنفيذي
غري م�ستقل غري تنفيذي
غري تنفيذي
م�ستقل
غري تنفيذي
م�ستقل
غري تنفيذي
م�ستقل
غري تنفيذي
م�ستقل

فرن�سبنك �ش.م.ل .هو امل�ساهم الوحيد الذي ميتلك ما يزيد عن  %5من �أ�سهم امل�صرف ،وميلك ك�شخ�صية اعتبارية .%55.66
َ
الق�صار من من�صبه بتاريخ  2018/12/12و ّمت تعيني ال�سيد �أحمد �سعيد ال�شهابي رئي�سا ملجل�س الإدارة.
*ا�ستقال ال�سيد عادل وفيق ّ

اإلدارة العليا
املدير العام  -الرئي�س التنفيذي

ال�سيد ندمي عزيز جماع�ص

نائب املدير العام

ال�سيد ليث الركابي ال�سكري

م�ساعدو املدير العام

ال�سيد ه�شام ال�شويري
ال�سيد ناجي عبد النور

امل�ست�شارون القانونيون

الدكتور مو�سى مرتي
الأ�ستاذ ثائر بالل

�أمني عام جمل�س الإدارة

ال�سيدة كاتيا داغر مد ّور

تنفيذي

لمحة عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
رئي�س جمل�س الإدارة

أحمد سعيد الشهابي

ال�سيد �أحمد �سعيد ال�شهابي

�سوري ،حائز على ماج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة �شارل يف براغ ،قن�صل عام فخري جلمهورية
هنغاريا ،ع�ضو يف غرفتي جتارة و�صناعة حلب وع�ضو يف غرف جتارية وجمال�س رجال �أعمال �سورية عربية،
�سورية �أوروبية ،عربية �أوروبية ،ع�ضو غرفة التجارة العربية االملانية ،مدير عام لعدد من ال�شركات ال�صناعية
والدوائية ،ع�ضو جمل�س ادارة غرفة التجارة العربية النم�ساوية .ICC

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�سيد ثائر دريد اللحام

ثائر دريد اللحام

�سوري ،حائز على ماج�ستري علوم اخت�صا�ص الهند�سة الكهربائية واحلا�سوب عام  ،1987وماج�ستري يف
الريا�ضيات عام  1986وعلى �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية  1983وجميعها من جامعة كن�سا�س،
الواليات املتحدة الأمريكية ،مدير عام جمعية رجال و�سيدات االعمال ال�سورية ،مدير �شركة �سورية القاب�ضة.

ال�سيد علي وهيب مرعي

علي وهيب مرعي

�سوري ،حائز على �شهادة يف �إدارة الأعمال من جامعة الوداي الدولية – اجلامعة ال�سورية الأملانية .رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة الوهيب الإقت�صادية� .شريك يف جمموعة �شركات الوهيب حيث ي�شغل منا�صب �إدارية عدة ،لديه
جمموعة من امل�شاريع ال�صناعية ،التجارية وال�سياحية يف حمافظتي طرطو�س والالذقية.

ال�سيد وائل �سليم �شامي

وائل سليم شامي

�سوري ،حائز على بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،اخت�صا�ص التمويل والأعمال الدولية من جامعة جورج وا�شنطن.
يتمتع ال�سيد �شامي بخربات يف املجاالت االقت�صادية وخرباته العملية يف ال�سوق ال�سورية ويف اخلارج .ي�شغل
من�صب املدير التنفيذي يف كل من �شركة �صباغ و�شامي للتوزيع و�شركة تريت�س فودز لل�صناعات الغذائية.

ال�سيد وائل ه�شام حداد

وائل هشام حداد

�سوري ،حائز على بكالوريو�س هند�سة مدنية من جامعة دم�شق لعام  ،1981يتمتع ال�سيد حداد بخربات �إدارية
وهند�سية يف مواد البناء و�إدارة م�شاريع خا�صة حيث ميتلك (مطاعم-فندق-مكتب درا�سات هند�سية) ،كما
وي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة مدر�سة القرية ال�صغرية.

ال�سيد �أمني جوزيف �أبو مه ّيا

مهيا
أمين جوزيف أبو
ّ

لبناين ،حائز على �إجازة يف �إدارة الأعمال من جامعة القدي�س يو�سف يف زحلة ،مدير �إقليمي ملنطقة البقاع يف
فرن�سبنك) ،كما �شغل من�صب مدير
فرن�سبنك �ش.م.ل� ،شغل من�صب مدير عام م�ساعد لبنك البقاع (جمموعة َ
َ
فرع يف زحلة من  1992لغاية .2004

ال�سيد عدنان اخلوري �إبراهيم

فرن�سبنك �سورية ،م�س�ؤول
�سوري ،حائز على بكالوريو�س بالكيمياء من جامعة حلب ،م�ساعد مدير عام �سابق َ
فرن�سبنك �ش.م.ل .يف املنطقة احلرة يف دم�شق� ،شريك يف م�ؤ�س�سات ا�سترياد وت�صنيع �أدوية.
�سابق عن َ

عدنان الخوري إبراهيم

الجميل:
غنطوس ادوار
ّ

ال�سيد غنطو�س ادوار اجل ّميل

لبناين ،حائز على ماج�ستري �إدارة الأعمال يف االقت�صاد واملالية من  ،INSEADو ماج�ستري يف الهند�سة
املدنية من  .ESIBع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة مكافحة تبيي�ض الأموال يف FRANSA INVEST BANK-
 LEBANONوع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س جلنة التدقيق وع�ضو يف جلنة املخاطر يف FRANSABANK
.BELARUS OJSC
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لمحة عن اإلدارة العليا
املدير العام – الرئي�س التنفيذي
ال�سيد ندمي عزيز جماع�ص

نديم عزيز مجاعص

لبناين ،حائز على ماج�ستري يف املال وامل�صارف من اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،ماج�ستري يف الت�سويق من
جامعة القدي�س يو�سف ،بكالوريو�س يف العلوم التجارية واملعلوماتية يف الأعمال التجارية من اجلامعة اللبنانية
الأمريكية ،عمل يف بنك � SGBLسو�سيته جرنال يف لبنان من � 1992إىل� ،2007شغل فيها منا�صب خمتلفة منها
نائب مدير عام ومدير م�س�ؤول عن اال�سرتاتيجية والت�سويق وامل�صرف االلكرتوين.

نائب املدير العام
ال�سيد ليث الركابي ال�سكري

ليث الركابي السكري

�سوري ،حائز على ماج�ستري يف الإدارة املالية وامل�صارف ،وم�س�ؤول مديرية املحا�سبة والرقابة املالية ،ومن�سق
دوائر العالقات الدولية ،خدمات القرو�ض ،واخلزينة والقطع ،حما�سب قانوين ،عمل �سابق ًا مديرا للمالية وع�ضو
يف اللجنة التنفيذية يف �شركة هنكل �سورية ،وم�س�ؤوال عن املالية واملوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية يف امل�صرف
الدويل للتجارة والتمويل.

م�ساعد مدير عام
ال�سيد ه�شام عادل ال�شويري

هشام عادل الشويري

�سوري ،حائز على ماج�ستري يف ادارة الأعمال ،وم�س�ؤول دائرة �إدارة املخاطر ،ومن�سق الدوائر الرقابية (�إدارة
املخاطر والتدقيق الداخلي وااللتزام ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب) ،عمل �سابق ًا يف م�ؤ�س�سات
م�صرفية �أخرى ( CSCو .)BBAC

ال�سيد ناجي عبد النور

�سوري ،حائز على بكالوريو�س وديبلوم يف املعلوماتية الإدارية من جامعة القدي�س يو�سف .التحق يف فرن�سبنك
منذ ما يزيد عن � 25سنة .تدرج يف عدة منا�صب حتى مدير عام م�ساعد ل�ش�ؤون التقانة .متيز بعدة م�شاريع منها
امل�شاركة ب�أربع عمليات دمج م�صارف.
ناجي عبد النور

�أمني عام جمل�س الإدارة
ال�سيدة كاتيا داغر مد ّور

لبنانية ،من�سق �ش�ؤون الت�سويق ،ماج�ستري يف الت�سويق ، ESAعملت �سابق ًا يف بنك  SGBLلبنان 2008 - 1988
حيث �شغلت من�صب م�س�ؤولة امل�صرف عن بعد وتطوير املواقع الإلكرتونية ملجموعة  ،SGBLحائزة على �شهادة
يف حوكمة ال�شركات وع�ضوية جمال�س الإدارة من “ ”IFCو “”TAMAYYAZ
مدور
كاتيا داغر
ّ

لمحة عن اإلدارة التنفيذية
ال�سيد بدر الكردي
ال�سيد �أندريه النوار
ال�سيد �سامر عيا�ش
ال�سيدة �صبا داود
الآن�سة ن�سرين ميقري
ال�سيد ماهر مو�سى
ال�سيد �إياد ا�صطانوم
ال�سيدة �أماين حمد
ال�سيد ه�شام الدواليبي
ال�سيد هادي بركات

�سوري ،م�س�ؤول دائرة املوارد الب�شرية�/إجازة يف الأدب االنكليزي.
لبناين ،م�س�ؤول دائرة التنظيم والبطاقات االئتمانية/دبلوم متقدم يف العلوم امل�صرفية.
�سوري ،م�س�ؤول دائرة ال�شركات �/إجازة يف �إدارة الأعمال.
�سورية ،م�س�ؤول دائرة التح�صيل والت�سوية ودائرة التجزئة�/إجازة يف �إدارة الأعمال.
�سورية ،م�س�ؤول دائرة اخلزينة والقطع�/إجازة يف �إدارة الأعمال.
�سوري ،م�س�ؤول دائرة ال�ش�ؤون الإدارية�/إجازة يف االقت�صاد/حما�سبة.
�سوري ،م�س�ؤول دائرة العمليات املركزية /ماج�ستري يف العلوم املالية وامل�صرفية.
�سورية ،م�س�ؤول دائرة خدمات القرو�ض �/إجازة يف االقت�صاد -ت�أمني وم�صارف.
لبناين ،م�س�ؤول دائرة الرقابة املالية والتخطيط اال�سرتاتيجي� /إجازة يف �إدارة االعمال.
�سوري ،م�س�ؤول دائرة املحا�سبة �/إجازة يف االقت�صاد-ت�أمني وم�صارف.

دائرة شبكة الفروع

ال�سيد جمال قان�صوه الغوري لبناين ،م�س�ؤول دائرة �شبكة الفروع�/إجازة يف �إدارة الأعمال.
ال�سيدة حنان مهايني
�سورية ،نائب م�س�ؤول �شبكة الفروع ،م�س�ؤول وحدة مراقبة العمليات�/إجازة يف علم االجتماع.
مدراء الفروع

ال�سيد نائل ريحاوي
�سوري ،مدير فرع امللك في�صل -حلب /ماج�ستري يف العلوم املالية وامل�صرفية.
ال�سيد مي�شيل طربيه
�سوري ،مدير فرع طرطو�س�/إجازة يف االقت�صاد.
ال�سيدة ليال مرتي
�سورية ،مديرة فرع العزيزية-حلب �/إجازة يف علوم امل�صارف.
ال�سيدة �إميان ال�صفدي
�سورية ،مديرة فرع الالذقية/ماج�ستري يف العلوم املالية وامل�صرفية.
ال�سيد رواد حايك
�سوري ،مدير فرع �أبو رمانة –دم�شق�/إجازة يف الإعالم.
الآن�سة مريي عبود
�سورية ،مديرة فرع �شارع بغداد بالإ�ضافة �إىل توليها مهام �ش�ؤون فرع حم�ص�/إجازة يف الأدب االنكليزي.
ال�سيد حممد فرا�س احلكيم �سوري ،مدير فرع املنطقة احلرة -دم�شق /ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من اجلامعة اللبنانية الأمريكية.
ال�سيدة منار مالك
�سورية ،مديرة فرع جرمانا-ريف دم�شق� /إجازة يف االقت�صاد.
لمحة عن الدوائر الرقابية
الدائرة القانونية

الأ�ستاذ ثائر بالل

�سوري ،م�س�ؤول دائرة ال�ش�ؤون القانونية ،حمامي-ماج�ستري يف القانون التجاري (م�صارف).

دائرة إدارة المخاطر

ال�سيد ه�شام ال�شويري

�سوري ،م�س�ؤول دائرة �إدارة املخاطر ،ماج�ستري يف �إدارة الأعمال.

دائرة اإللتزام

الآن�سة ريتا زكرت

�سورية ،م�س�ؤول دائرة االلتزام -ماج�ستري يف �إدارة الأعمال.

المراقبين المصرفيين الداخليين

الآن�سة مارينا طنو�س
دائرة التدقيق الداخلي

ال�سيد علي حممد

�سورية ،ماج�ستري يف الإدارة املالية وامل�صرفية .م�س�ؤول وحدة املراقبني.
�سوري ،مدير دائرة التدقيق الداخلي-ماج�ستري يف العلوم املالية وامل�صرفية.
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آلية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة
فرن�سبنك �سورية جمل�س �إدارة م�ؤلف من ت�سعة �أع�ضاء
• يقوم ب�إدارة َ
يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ملدة �أربع �سنوات وميكن جتديد
ّ
انتخابهم للفرتات الالحقة كل �أربع �سنوات على الأقل بقرار من
الهيئة العامة وفقا للقوانني والأنظمة النافذة وتكون مدة والية
رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه بنف�س مدة والية بقية الأع�ضاء.
•  ّمت انتخاب جمل�س الإدارة احلايل من قبل الهيئة العامة التي
انعقدت يف .2015/06/01
• ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يكون مالك ًا لـ/50,000/
(خم�سني �ألف) �سهم على الأقل من كامل �أ�سهم ال�شركة و�أن يودع
�أ�سهمه التي ت�ؤهله للع�ضوية يف هذا املجل�س لدى ال�شركة ولي�س له
�أن يت�صرف بها ب�أي �شكل كان طيلة مدة ع�ضويته.

• ي�شرتط يف كل ع�ضو منتخب يف جمل�س الإدارة �أن يكون من
ذوي اخلربة يف ال�ش�ؤون امل�صرفية �أو التجارية و�أن يثبت �أنه مل
يحكم بجرم كال�سرقة �أو �إ�ساءة االئتمان �أو االحتيال �أو الإفال�س
االحتيايل �أو االختال�س �أو اغت�صاب املال �أو غ�سيل الأموال �أو
االجتار باملخدرات �أو �سحب �شيك بدون مقابل �أو النيل من مكانة
الدولة املالية �أو باجلرائم املخلة بالثقة �أو �أية جناية �أو جنحة
�شائنة �أو �إخفاء الأموال املحرزة بنتيجة �إحدى هذه اجلرائم �أو
ت�صريف هذه الأموال �سواء كان احلكم �صادر ًا يف �سورية �أو يف
اخلارج و�سواء كان املحكوم فاع ًال �أ�صلي ًا �أو �شريك ًا �أو متدخ ًال يف
�أي من اجلرائم املذكورة ويطبق احلظر نف�سه بحق كل من حكم
عليه مبحاولة ارتكاب هذه اجلرائم.

التقييم الذاتي وتقييم األداء

يقوم جمل�س الإدارة دوري ًا ،مرة يف ال�سنة على الأقل ،من خالل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بتقييم �أدائه ككل ،و�أداء الرئي�س التنفيذي ،و�أداء
اللجان التابعة له.

أهم واجبات اإلدارة التنفيذية
• تنفيذ الأهداف املو�ضوعة من قبل جمل�س الإدارة وو�ضع خطط
عمل �إ�ضافة �إىل متابعة �سري الأعمال مبا يتوافق مع تفوي�ضات
جمل�س الإدارة والقوانني والتعليمات النافذة.
• مراجعة اجنازات الأداء وفق ًا خلطط العمل واتخاذ الإجراءات
الت�صويبية الالزمة.
• الت�أكد من ان جميع خماطر امل�صرف تتم �إدارتها ب�شكل �سليم.

• �إدارة توظيفات امل�صرف مع اللجان ذات ال�صلة.
• �إدارة مطلوبات امل�صرف مع اللجان ذات ال�صلة.
• ت�أهيل املوارد الب�شرية الكف�ؤة يف امل�صرف.
• املحافظة على جودة موجودات امل�صرف ب�أف�ضل الو�سائل املتاحة.
• متثيل امل�صرف لدى اجلهات الرقابية واحلكومية واملالية.
• خماطبة الر�أي العام با�سم امل�صرف.

التخطيط ،أنظمة الضبط والرقابة ،ميثاق أخالقيات العمل
يقوم امل�صرف بتحديد �أهدافه ور�سم ا�سرتاتيجيته لتحقيقها .كما تقوم
الإدارة بو�ضع خطط العمل التي تت�ضمن الطريق الذي يتم اتخاذه لتحقيق
ا�سرتاتيجية امل�صرفوالأهدافواجلداولالزمنيةاملحددةلتحقيقها.
ي�صادق جمل�س الإدارة على الأهداف واال�سرتاتيجيات واخلطط
وال�سيا�سات ويت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية مبراجعة �إجنازات الأداء
واتخاذ الإجراءات الت�صويبية الالزمة وفق ًا خلطط العمل.

تعارض المصالح

يت�أكد جمل�س الإدارة من �أن امل�صرف يتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة
�أعماله ويعمل على تر�سيخ �سيا�سة التطلع نحو املثل الأعلى ،ويتم ذلك من
خالل و�ضع �سيا�سات وميثاق �أخالقيات العمل تت�ضمن تعريف لتعار�ض
امل�صالح وال�صفقات التي من املمكن �أن يقوم بها موظفو امل�صرف
مل�صلحتهم ال�شخ�صية بنا ًء على معلومات داخلية من امل�صرف ح�صلوا �أو
اطلعوا عليها نتيجة ال�صالحيات املعطاة لهم ،ويتم تعميم هذه ال�سيا�سات
وميثاق �أخالقيات العمل على كافة موظفي امل�صرف و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة ويتم احل�صول على موافقتهم عليها.

ي�سعى امل�صرف للت�أكد من عدم ت�أثر مو�ضوعية وا�ستقاللية قرار موظف �أو م�س�ؤول وتقاطعه مع م�صلحة �شخ�صية مادية �أو معنوية تهمه �شخ�صي ًا
�أو تهم �أحد �أقاربه ،وعدم ت�أثر �أدا�ؤه باعتبارات �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو مبعرفته باملعلومات التي تتعلق بالقرار.

الحوكمة وممارسات اإلدارة السليمة
أوالً :أهمية الحوكمة
لفرن�سبنك �سورية ب�شكل يتوافق مع تعليمات
مت اعتماد دليل احلوكمة َ
كل من م�صرف �سورية املركزي وهيئة الأوراق واال�سواق املالية
فرن�سبنك.
ال�سورية واملبادئ العامة ملجموعة َ
فرن�سبنك �سورية ب�أهمية احلوكمة� ،إذ �أنها توفر �أ�سا�س ًا لنمو
ي�ؤمن َ
امل�صرف وحت�سني �أدائه� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك للحوكمة دور كبري يف
تدعيم الثقة يف �أن�شطة امل�صرف كمتلق لأموال امل�ساهمني واملودعني،

ولتمكينه من امل�ساهمة بنجاح يف تطوير اجلهاز امل�صريف ككل.
فرن�سبنك �سورية توفري احلوافز ال�ضرورية التي
فبذلك ي�ستطيع َ
متكن جمل�س �إدارته والإدارة التنفيذية من متابعة الأهداف التي
ت�صب يف م�صلحة امل�صرف ب�شكل عام وم�صلحة امل�ساهمني ب�شكل
خا�ص والتي من �ش�أنها �أن تي�سر املراقبة الفعالة ،الأمر الذي ي�ساهم
يف �ضمان النمو االقت�صادي واال�ستقرار يف القطر العربي ال�سوري.

ثانيًا :المبادئ األساسية للحوكمة
•العدل يف معاملة املعنيني :امل�ساهمني ،املودعني ،الدائنني ،املوظفني،
ال�سلطات الرقابية واجلهات ذات ال�صلة.
•ال�شفافية واالف�صاح ب�شكل مي ّكن املعنيني من تقييم و�ضعية امل�صرف
و�أدائه املايل.

•امل�ساءلة واملحا�سبة يف العالقات بني الإدارة التنفيذية وجمل�س
الإدارة وبني جمل�س الإدارة وامل�ساهمني وبني جمل�س الإدارة
و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين.
•امل�س�ؤولية من حيث الف�صل الوا�ضح يف امل�س�ؤوليات وتفوي�ض
ال�صالحيات.

ثالثًا :االلتزام بالحوكمة
فرن�سبنك �سورية جلنة احلوكمة املنبثقة عن جمل�س الإدارة والتي قامت ب�إعداد دليل احلوكمة واعتماده ون�شره.
�ش ّكل َ

رابعًا :مجلس اإلدارة
• يتحمل جمل�س الإدارة كافة امل�س�ؤوليات املتعلقة بعمليات امل�صرف
فرن�سبنك
و�سالمته املالية وتقع على جمل�س الإدارة م�س�ؤولية حماية َ
�سورية من االعمال غري القانونية �أو غري املالئمة.

• يقوم جمل�س الإدارة بر�سم الأهداف اال�سرتاتيجية للم�صرف
وممار�سة التوجيه والرقابة على �إدارته التنفيذية.
•يتم انتخاب جمل�س الإدارة من قبل الهيئة العامة للم�ساهمني كل� 4سنني.

عقد جمل�س الإدارة  5اجتماعات يف  2018ح�ضرها جميع الأع�ضاء على ال�شكل التايل:

احل�ضور
الق�صار
ال�سيد عادل ّ
�أحمد ال�شهابي
ال�سيد عدنان اخلوري ابراهيم
ال�سيد غنطو�س اجلم ّيل
ال�سيد �أمني �أبو مه ّيا
ال�سيد وائل �سليم �شامي
ال�سيد ثائر ال ّلحام
ال�سيد علي مرعي
ال�سيد وائل حداد

عدد الإجتماعات

كل الإجتماعات
كل الإجتماعات
كل الإجتماعات
كل الإجتماعات
كل الإجتماعات
كل الإجتماعات
كل الإجتماعات
كل الإجتماعات
كل الإجتماعات
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بهدف زيادة فعالية جمل�س الإدارة وتعزيز املراقبة ومن �أجل �إدارة امل�صرف ب�صورة �سليمة مت ت�شكيل جلان منبثقة عنه حيث تقوم هذه اللجان
بعقد اجتماعات ب�شكل دوري مبا يتنا�سب ومتطلبات دليل احلوكمة وفيما يلي ملحة عن ن�شاط كل من هذه اللجان:
لجنة التدقيق

تقوم اللجنة بتقييم فعالية وكفاية نظم ال�ضبط والرقابة الداخلية
والت�أكد من االلتزام بالتعليمات النافذة ال�صادرة عن اجلهات ذات
العالقة وتعمل على مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والت�أكد
من �أنه مت اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
كما تقوم اللجنة بتقييم مو�ضوعية وا�ستقاللية املدقق اخلارجي
ومراجعة نتائج تقاريره وتقدم التو�صية �إىل جمل�س الإدارة
بخ�صو�ص تعيني وعزل مدير التدقيق الداخلي واخلارجيّ .مت حتديث
ت�شكيل اللجنة يف اجتماع جمل�س �إدارة امل�صرف املنعقد بتاريخ
2018/05/08

تت�ألف جلنة التدقيق من كل من :ال�سيد ثائر اللحام رئي�س ًا للجنة،
وك ًال من الأع�ضاء ال�سادة وائل �شامي ،وعلي مرعي ،و�أمني �أبو مه ّيا.
عقدت جلنة التدقيق  4اجتماعات خالل عام ّ 2018متت خاللها
مراجعة البيانات املالية الدورية للم�صرف قبل عر�ضها على جمل�س
الإدارة ،وقامت بالتو�صية ب�ش�أنها ومتابعة الق�ضايا املحا�سبية ذات
الأثر اجلوهري على البيانات املالية وذلك بهدف �ضمان ال�شفافية.
و� ّأطلعت اللجنة على تقارير دائرة التدقيق الداخلي كافة ،و ّمت
�إطالع جلنة احلوكمة على �سري �أعمال جلنة التدقيق ومناق�شة
اال�ستف�سارات .كما مت عقد اجتماع مع جلنة احلوكمة ملناق�شة الأمور
املتعلقة باللجنتني.

لجنة إدارة المخاطر

تعمل على و�ضع �سيا�سة املخاطر مبا ين�سجم مع قدرة امل�صرف
ومدى قبوله لتحمل املخاطر ،وتراجع �أداء الإدارة التنفيذية يف �إدارة
خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة والت�شغيل وال�سمعة.

وتت�ألف اللجنة من كل من :ال�سيد �أحمد ال�شهابي رئي�س ًا للجنة ،وك ًال
من ال�سادة غنطو�س اجلم ّيل ،و�أمني �أبو مه ّيا ،وعلي مرعي �أع�ضا ًء
فيها.

كما تقوم اللجنة مبراجعة ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات �إدارة املخاطر
قبل اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة والت�أكد من تنفيذها من قبل
االدارة التنفيذية.

عقدت جلنة املخاطر  4اجتماعات خالل عام  2018قامت خاللها
مبراجعة التقارير الدورية املعدة حول طبيعة املخاطر وطرق
معاجلتها و ّمت حتديث ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات �إدارة املخاطر.

ّمت حتديث ت�شكيل اللجنة يف اجتماع جمل�س �إدارة امل�صرف املنعقد
بتاريخ 2018/05/08
لجنة الحوكمة

•ت�شرف هذه اللجنة على �إعداد وتطبيق دليل احلوكمة ومراقبة
تنفيذه ومراجعته وحتديثه عند ال�ضرورة وتن�سق مع جلنة التدقيق
للت�أكد من االلتزام به.
• ّمت حتديث ت�شكيل اللجنة يف اجتماع جمل�س �إدارة امل�صرف املنعقد
بتاريخ 2018/05/08

•وتت�ألف اللجنة من كل من :ال�سيد �أحمد ال�شهابي رئي�س ًا للجنة ،وك ًال
من ال�سادة وائل حداد ،ووائل �شامي ،وعلي مرعي �أع�ضا ًء فيها.
•عقدت جلنة احلوكمة اجتماعني خالل عام  2018قامت خاللها
فرن�سبنك �سورية بدليل احلوكمة والتعليمات ذات
مبناق�شة التزام َ
ال�صلة ،كما عقدت اجتماع ًا مع جلنة التدقيق ملناق�شة املوا�ضيع
املتعلقة باللجنتني.

لجنة الترشيحات والمكافآت

•تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مبراقبة و�ضمان ال�شفافية تعيني
وجتديد وا�ستبدال �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
مع الأخذ بعني االعتبار اخلربات وامل�ؤهالت واملهارات املطلوبة
واملو�ضوعة من قبلها وامل�صادق عليها من قبل جمل�س الإدارة ،كما
تناق�ش الرت�شيحات يف املراكز الإدارية ال�شاغرة وتو�صي بالرت�شيح
ل�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي �أو �إلغاء تعيني مدير تنفيذي �إذا
ثبت عدم فاعليته .كما تو�صي برت�شيح �أو �إلغاء ع�ضوية يف جمل�س
الإدارة وفق معايري تتبناها اللجنة وي�صادق عليها جمل�س الإدارة.
•تتوىل اللجنة و�ضع تعريف للأع�ضاء تنفيذيني/غري تنفيذيني،
م�ستقلني/غري م�ستقلني كما تت�أكد من ح�صولهم على التدريب
والت�أهيل امل�ستمر.
•ت�ضمن اللجنة وجود �سيا�سات وا�ضحة للمكاف�آت والتعوي�ضات
تراجع تلك
والرواتب لأع�ضاء جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذينيَ .

ال�سيا�سات �سنوي ًا ويوافق عليها جمل�س الإدارة.
•عقدت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت �إجتماعني خالل عام
ّ ،2018متت مراجعة ال�شروط املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة
والرت�شيحات ،ومناق�شة �سلم الرواتب وم�ستوى غالء املعي�شة ،وكل
من اخلطة التدريبية وخطة الإحالل بالإ�ضافة �إىل دليل املوظف،
ونتائج تقييم �أداء املراقبني امل�صرفيني الداخليني.
• ّمت حتديث ت�شكيل اللجنة خالل جمل�س الإدارة الذي �إنعقد بتاريخ
2018/05/08
•تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من :ال�سيد وائل �شامي رئي�س ًا
للجنة ،وك ًال من الأع�ضاء ال�سادة :ثائر اللحام ،وائل حداد،
غنطو�س اجلميل ،ندمي جماع�ص.

لجنة اإللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

•تقوم جلنة االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بتحديد
تدابري وقائية ملكافحة غ�سل الأموال يف امل�صرف وتت�أكد من التطبيق
العادي للتدابري القانونية والتنظيمية التي �أُن�شئت لهذه امل�س�ألة.

فرن�سبنك �سورية هو �أول م�صرف �شريكه اال�سرتاتيجي
�إىل �أن َ
لبناين يح�صل على  GIINيف �سورية ،ومتت املوافقة على ال�سيا�سات
والإجراءات التي و�ضعت من قبل الق�سم لاللتزام بهذا القانون.

•تقوم جلنة االلتزام بالت�أكد من مدى التزام امل�صرف بكافة
القرارات ال�صادرة عن م�صرف �سورية املركزي من خالل التقارير
ال�صادرة عن دائرة االلتزام مع مناق�شة نتائج كل تقرير على حدة
و�إي�ضاح الأ�سباب والنتائج املرتتبة على هذه التقارير والت�أكد من
�أن امل�صرف ملتزم بكافة التفا�صيل املعنية يف كل قرار اىل اق�صى
درجة.

• ّمت حتديث ت�شكيل اللجنة يف اجتماع جمل�س �إدارة امل�صرف املنعقد
بتاريخ 2018/05/08

•تقوم جلنة االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
ب�إتباع القوانني العائدة جلميع امل�سائل املت�صلة بغ�سل الأموال (�أي
الت�صريحات امل�شبوهة) ،و�إجراء التحقيقات حيث تعترب �ضرورية.
•قامت اللجنة بدرا�سة التعديالت يف دليل ال�سيا�سات والإجراءات
اخلا�ص بق�سم االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
ومت اعتمادها يف خطة عمل الق�سم ل�ضمان �سري العمل على النحو
املطلوب من الهيئات الرقابية.
•قامت اللجنة بالت�أكد من االلتزام مبتطلبات الـ ( FATCAقانون
االمتثال ال�ضريبي للح�سابات الأجنبية) وذلك بعد ح�صول
فرن�سبنك �سورية على  GIINاخلا�ص بهذا القانون .جتدر الإ�شارة
َ

•تت�ألف جلنة االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من
كل من :ال�سيد ثائر اللحام رئي�س ًا للجنة ،وك ًال من ال�سادة ندمي
جماع�ص ،وائل حداد ،عدنان اخلوري ابراهيم وه�شام ال�شويري،
�أع�ضا ًء فيها.
•عقدت جلنة االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
�إجتماعني خالل عام  2018قامت خاللها باالطالع على مهمة
هيئة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب التابعة مل�صرف �سورية
املركزي التي ار�سلت فريق عمل ،بهدف تنفيذ مهمة ميدانية على
وحدة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب حيث ّمت من خاللها
الت�أكد من قيام دائرة االلتزام بكافة القوانني املتعلقة مبكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
•تت�ألف دائرة الإلتزام من :وحدة املراقبني امل�صرفيني الداخليني،
ووحدة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،ووحدة االلتزام.
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عرض المدير العام  -الرئيس التنفيذي لنشاطات المصرف

فرن�سبنك �سورية ب�سمعة مميزة يف ال�سوق امل�صريف ال�سوري
يتمتع َ
حيث متكن من تبو�ؤ مركز متقدم بني امل�صارف اخلا�صة رغم
املعوقات التي تتعر�ض لها البالد ،مع ح�صته ال�سوقية البالغة  %9من
موجودات القطاع امل�صريف اخلا�ص.
فرن�سبنك �سورية يف ّ
تخطي التح ّديات والأزمات التي طالت
جنح َ
خمتلف القطاعات االقت�صادية املنتجة خالل ال�سنوات املا�ضية،
ب�شري ذو خربة معروفة يف التعاطي مع املخاطر
و�ش ّد �أوا�صر كادر
ّ
فرن�سبنك �سورية من
كافة التي نتجت عن الأزمة وتعقيداتها .ومتكن َ
احلفاظ على مكانته القوية من حيث �إجمايل الت�سهيالت املقدمة
للعمالء مقارنة مع امل�صارف الأخرى مع تو�سيع قاعدة زبائنه
يف خمتلف الن�شاطات والقطاعات الإنتاجية ،و�إ�ستمراره بتمويل
احلاجات الأ�سا�سية لالقت�صاد ،مع مركز مايل �صلب وافتتاحه لفروع
جديدة يف كل من دم�شق وريف دم�شق وحم�ص.
وا�ستمر امل�صرف بتحقيق م�ستوى منو مقبول يف ظل الأو�ضاع
االقت�صادية ال�صعبة وذلك بف�ضل التفاعل الدائم لإدارته مع
امل�ستجدات ،وال�سيطرة على امل�صاريف الت�شغيلية ،والرفع من

الإنتاجية مع م�ستوى �سيولة قيا�سي يف ظل الواقع ال�صعب ،مما �سمح
بتحقيق مردود مقبول .كما عمل امل�صرف على احلد من عواقب
الأزمة �إىل �أدنى م�ستويات ممكنة وذلك حماية حلقوق امل�ساهمني.
من ناحية �أخرى ،ي�ستمر امل�صرف مبواكبته احلثيثة ملتطلبات ال�سوق
مع املحافظة على م�ستوى خماطر مميز ي�سمح له مبواجهة ا�ستباقية
للتحديات امل�صرفية ،وذلك من خالل �إعادة تفعيل اخلدمات
واملنتجات امل�صرفية التي كانت قائمة قبل االزمة والتي تتما�شى مع
التعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية� ،إ�ضافة اىل طرح منتجات
جديدة تتنا�سب مع الو�ضع احلايل.
فرن�سـبنك �سورية م�سريته بتلبية متطلبات الزبائن
ختام ًا� ،سيتابع َ
يف ظل الو�ضع الإقت�صادي احل�سا�س من خالل �آخر التطورات
التكنولوجية املدعومة ب�أعلى م�ستويات الأمن املعلوماتي ،وااللتزام
باملعايري امل�صرفية املحلية والدولية ،والإ�ستمرار مبحاولة دعم حقوق
م�ساهميه والتحوط للمخاطر واملحافظة على موارد ب�شرية مميزة.
ندمي جماع�ص
املدير العام

ملخص األداء المالي
ودائع العمالء
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الموارد البشرية
عملت دائرة املوارد الب�شرية خالل الأعوام املن�صرمة جاهدة
للمحافظة على الكادر الوظيفي لدى امل�صرف ومتكينه من
اال�ستمرار حتى جتاوزها ،وذلك ب�شتى الو�سائل املتاحة ،مع العلم
ب�أن معظم التغريات احلا�صلة يف الكادر الوظيفي مل تكن ناجتة عن
ا�ستقاالت من �أجل العمل يف م�ؤ�س�سات مناف�سة بل ح�صلت ب�سبب
الهجرة.
كما قامت دائرة املوارد الب�شرية بو�ضع خطة توظيف لتتما�شى مع
عملية التو�سع املخطط لها �ضمن دائرة �شبكة الفروع ،من خالل
افتتاح فروع جديدة.
خالل عام  ،2018وافق جمل�س الإدارة على تعديل الهيكل التنظيمي،
فقد مت �إعادة هيكلة دائرة املحا�سبة والرقابة املالية ،لت�صبح مديرية
املالية ،اال�سرتاتيجية والتطوير .كما مت تعديل يف بع�ض املنا�صب
الإدارية العليا.
عدد املوظفني
بلغ عدد املوظفني يف االدارة العليا والو�سطى  48موظف ًا �إ�ضاف ًة �إىل
 114موظف ًا يف الفروع وبالتايل يكون العدد االجمايل للموظفني162
موظف ًا يف عام .2018
امل�ؤهالت العلمية
 % 90.12من املوظفني حائزين على �شهادات جامعية �أ ّما غري
احلائزين على �شهادات جامعية فهم ي�شغلون وظائف يف اخلدمات
العامة.

الدورات التدريبية
قام امل�صرف بالعديد من الدورات التدريبية للموظفني يف برجميات
الكمبيوتر واللغات االجنبية �إ�ضافة �إىل دورات متخ�ص�صة بالعمليات
امل�صرفية واملالية بهدف ت�أهيل الكوادر الب�شرية من تبوء منا�صب
�أكرث م�س�ؤولية .بالإ�ضافة �إىل خطة تدريبية داخلية �شملت كافة
املوظفني اجلدد بحيث تتنا�سب مع خرباتهم امل�سبقة هدفت �إىل
تعريفهم على بيئة عمل امل�صرف.

سياسات التعويضات والمكافآت
فرن�سبنك �سورية �سيا�سات وا�ضحة للرواتب واملكاف�آت
يعتمد
َ
والتعوي�ضات للإدارة التنفيذية وكافة املوظفني تتنا�سب مع خرباتهم
وم�ؤهالتهم .كما تعمل دائرة املوارد الب�شرية على عمل درا�سة
�سنوية ل�سلم الرواتب والتعوي�ضات لعر�ضها ومناق�شتها خالل جلنات
الرت�شيحات واملكاف�آت وذلك بهدف �إجراء ما يلزم ملواكبة ما �ستجد
يف �سوق العمل املحلية �ضمن النطاق الذي حتدده ا�سرتاتيجية
امل�صرف .وذلك للحفاظ على الكوادر احلالية وا�ستقطاب �أ�شخا�ص
م�ؤهلني للعمل يف امل�صرف.

الهيكل التنظيمي

عالقة وظيفية
عالقة هيكلية
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شـــبكة الفــــروع
فرن�سبنك �سورية
منذ مطلع الأزمة يف ربيع عام  2011ع ّدل
َ
خطة تطوير �شبكة فروعه ،ومت م�ؤقت ًا �إغالق فرع حم�ص بتاريخ
 2012/01/31و�إغالق فرع ال�سيدة زينب بتاريخ .2012/07/19
ويتم ت�سيري اخلدمات لعمالء الفرعني من خالل فروع امل�صرف
الأخرى .وقد مت افتتاح فرع جديد يف منطقة جرمانا مبنت�صف عام
 2018وذلك �ضمن �سيا�سة امل�صرف يف التو�سع وتقدمي �أف�ضل خدمة
للزبائن.
وعمل امل�صرف خالل عام  2018على ا�ست�شراف مواقع جديدة يف
مناطق �آمنة ،حيث قام امل�صرف بتملك عقارات جديدة ويهدف اىل
افتتاحها خالل الفرتة القادمة.
وبالرغم من الظروف ،يحر�ص امل�صرف ،من خالل فروعه العاملة
( 3يف دم�شق وريفها 2 ،يف حلب  1يف طرطو�س 1 ،بالالذقية وفرع
خارجي يف املنطقة احلرة يف دم�شق) والتي ّمت جتهيزها لتعمل يف
الأزمة ،على ت�أمني احتياجات عمالئه �أينما وجدوا واحلفاظ على
عالقة جيدة معهم يف ظروف ت�شغيلية �صعبة ومعقدة يف بع�ض
الأحيان.

الخدمـات المصرفية
يعمل امل�صرف على �إعادة تفعيل املنتجات واخلدمات امل�صرفية التي
كانت قائمة قبل االزمة� ،إ�ضافة اىل طرح منتجات جديدة تتنا�سب مع
التعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية وم�صرف �سورية املركزي.
كما حافظ امل�صرف على ح�سن عالقته بعمالئه ومار�س نهج ًا ُيبقي
من خالله على خدمته للقطاعات االقت�صادية الأ�سا�سية وخا�صة ما
يتعلق باحلاجات اليومية للمواطنني.

فرن�سبنك �سورية يف معر�ض الرعاية الطبية الذي عقد يف
•�شارك َ
دم�شق حيث �أطلق امل�صرف قر�ض املعدات الطبية.
•يف ظل احلملة التي �أطلقتها م�ؤ�س�سة ب�سمة «جمعية دعم الأطفال
امل�صابني بال�سرطان» حتت �شعار «الأمل يبد�أ من ب�سمة»� .شارك
فرن�سبنك �سورية بهذه احلملة من خالل تربع املوظفني مبا يعادل
َ
يوم ًا واحد ًا من راتب �شهر �شباط لعام  ،2019وقد تعهد امل�صرف
مب�ضاعفة املبلغ املدفوع من قبل املوظفني.
فرن�سبنك �سورية يف حلب بلقاء رعاية مهرجان املر�أة
•�شارك َ
والأ�سرة العا�شر.
فرن�سبنك �سورية باملعر�ض الدويل للإعمار.
�شارك َ

البيانات المالية وتحليل الوضع
المالي والتنافسي
حافظ امل�صرف على اثبات قدرته التناف�سية واملثابرة على م�ستوى
النمو والتطوير الذي اعتاد على بلوغه بالرغم من كل ما حملته
الأزمة احلالية من تبعات اقت�صادية ،حيث اتخذ كافة الإجراءات
والتدابري الالزمة لتهيئة البيئة املنا�سبة لتحقيق �أهدافه املخطط لها
والتي ت�ضمن له احلفاظ على �سيولة جيدة ملواجهة �أية �سيناريوهات
واحداث حمتملة ومتكنه يف الوقت نف�سه من تخفي�ض اخل�سائر �إىل
�أدنى حد ممكن حلماية حقوق امل�ساهمني.

• �أداء امل�صرف وموقعه التناف�سي
فرن�سبنك �سورية بنهاية عام  2018بن�سبة ،%13
ارتفعت موجودات َ
لت�صبح  118مليار ل�.س �سورية بعد ان بلغت  104مليار يف نهاية
عام  ،2017وقد ا�ستمر امل�صرف يف املحافظة على ح�صته ال�سوقية
والبالغة  ،%9ليكون باملرتبة اخلام�سة من حيث املوجودات.
 - Total Assets350,000

النشـاطات
التسـويقيـة واالجتمـاعيـة

300,000
250,000
200,000

فرن�سبنك �سورية برعاية امل�ؤمتر ال�صناعي الثالث الذي عقد
•قام َ
يف ت�شرين الأول يف حلب بتنظيم احتاد غرف ال�صناعة ال�سورية.

150,000
100,000

فرن�سبنك �سورية يف احلفل الذي �أقامته م�ؤ�س�سة تاريخ
•�ساهم َ
دم�شق يف �صالة الرحاب يف فندق �أمية.

50,000
0

SGB BOJS

SHRQ ARBS

BBS

QNB

FSB

IBTF BASY

BSO

BBSF
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ازدادت املوجودات الثابتة امللمو�سة نظرا لتطبيق �سيا�سة امل�صرف
التو�سعية وذلك من خالل افتتاح فرع جديد يف منطقة جرمانا و�شراء
عدد من العقارات والعمل على جتهيزها لتلبية حاجات الزبائن
وتقدمي اخلدمات امل�صرفية على نطاق �أو�سع.
- Total Assets -

الأمر الذي انعك�س �أي�ض ًا على �صايف الدخل حيث متكن البنك من
احلفاظ على ن�سبة ربحية حقيقية مقبولة وخا�صة مع ثبات �سعر
ال�صرف مقابل اللرية ال�سورية بقيمة  436لي�صبح  227مليون ل�.س
عو�ضا عن خ�سارة يف عام  2017حيث بلغت  4,671مليون ل�.س
والناجتة عن خ�سائر تقييم مركز القطع البنيوي.
- Net Income -

in millions
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متثل املوجودات النقدية وال�سيولة اجلاهزة  %50من �أجمايل
املوجودات وهي ال تنتج فوائد والغر�ض منها ت�أمني ن�سبة �سيولة جيدة
لتلبية حاجات الزبائن وتغطية كافة االلتزامات.
خالل العام  2018قام امل�صرف ب�شراء عدد من �شهادات الإيداع
و�سندات �صادرة عن م�ؤ�س�سات مالية وم�صرفية مما �أدى اىل زيادة
ا�ستثماراته بن�سبة  %6عن العام ال�سابق ،كما يبني ال�شكل البياين �أدناه
كيفية توزيع املوجودات وتوظيفها مبا يتنا�سب مع ال�سوق احلالية.
- Assets Allocations -

Facilities
Investments
Placements
Non Earning

)(3,000

• �سيا�سة امل�صرف االئتمانية
فرن�سبنك �سورية �سيا�سة حتفظية جتاه �أي عمليات متويل
انتهج َ
جديدة غري مقرونة ب�ضمانات كافية تغطي كامل املخاطر االئتمانية
امل�صاحبة لها حيث يتم الرتكيز على �سمعة العميل ومالءته املالية
وطبيعة ن�شاطه ومكان تواجده احلايل ومدى ت�أثره بالأزمة الراهنة.
كما عملت �إدارة امل�صرف على احلفاظ على قاعدة عمالئها احلالية،
و�إدارة حمفظتها االئتمانية القائمة مبا ي�ضمن لها التقليل من حاالت
التعرث املحتملة ب�إتباع اخلطوات الوقائية والعالجية املنا�سبة على حد
�سواء.
حيث بلغت ن�سبة القرو�ض املنتجة  %74من اجمايل الت�سهيالت
املمنوحة للزبائن.
- PL & NPL -

Performing loans
Non-performing loans

فرن�سبنك �سورية من احلفاظ على مكانته القوية من حيث
متكن َ
�إجمايل الت�سهيالت املقدمة للعمالء مقارنة مع البنوك الأخرى،
حيث بلغت ن�سبة منو �صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة  %28عن
العام ال�سابق ،وقد مت بذل الكثري من اجلهد من قبل �إدارة امل�صرف
لتخفي�ض قيمة الديون املتعرثة واتخاذ التدابري املنا�سبة لإدارتها
ابتداء من التوا�صل الدائم مع العمالء وتقييم �أو�ضاعهم وجدارتهم
االئتمانية ب�شكل دوري ،وانتها ًء باتخاذ قرار �إعادة هيكلة �أو جدولة
ديون بع�ض العمالء لت�سوية �أو�ضاعهم املالية.
 - Banks PerformanceMillion SYP

11,531

2011

10,738

2012

8,048

2013

11,500

2014

- Total Provisions -

2016

19,423

2017

21,138

Million SYP

2018

26,993
30,000

فرن�سبنك �سورية نهاية
ارتفعت قيمة املخ�ص�صات املحتجزة لدى َ
عام  2018لتبلغ حوايل  9.5مليار ل�.س� ،أي مبعدل منو  %4مقارن ًة
بالعام ال�سابق.
وهي م�ؤلفة من خم�ص�صات تدين قيمة الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة للديون املنتجة وغري املنتجة تطبيق ًا لقرار جمل�س النقد
والت�سليف رقم ( /902م ن  /ب )4نظر ًا للظروف االقت�صادية
الراهنة بقيمة  6.8مليار لرية �سورية ،وخم�ص�صات عامة �إ�ضافية
حمتجزة بها كخط دفاع ثاين للم�صرف نتيجة الظروف الراهنة
ومت احت�سابها بنتيجة اختبارات اجلهد ملحفظة امل�صرف بقيمة 2.8
مليار لرية �سورية.
وقد �أثبتت ال�سيا�سة االحرتازية التي انتهجها امل�صرف جناحها يف
ظل ارتفاع جممل املخاطر االئتمانية املحيطة بالعمل امل�صريف.

2015

16,016

25,000

• املخ�ص�صات املحتجزة

15,000

20,000

10,000

9,594

5,000

9,781

9,236

10,000

8,350

ومع ذلك حر�ص امل�صرف على حت�صني حمفظته االئتمانية �ضد
خماطر ال�سوق املحتملة باحتجاز م�ؤونات �إ�ضافية تفوق احلد املطلوب
وفق قرارات جمل�س النقد والت�سليف وم�صرف �سورية املركزي ،فقد
غطت هذه امل�ؤونات  %26.2من كامل قيمة املحفظة االئتمانية .كما
حاول امل�صرف ال�سعي نحو احل�صول على �ضمانات �إ�ضافية تغطي
قيمة حمفظة الت�سهيالت الإجمالية مما ي�ؤكد على جناح امل�صرف
بالتقيد ب�أعلى درجات االن�ضباط واحلذر وهو ما انعك�س �إيجاب ًا على
جودة حمفظته االئتمانية.
- Provisions/Gross Loan -
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• هيكل الودائع لدى امل�صرف

2013

2012

2011

�شهدت ودائع امل�صرف ا�ستقرار ًا خالل العامني الأخريين نظر ًا لقلة
جماالت التوظيف املتاحة وارتفاع كلفة م�صادر الأموال ،مما �شكل
�ضغوط ًا �إ�ضافية للحد من احلاجة �إىل جذب وا�ستقطاب املزيد من
الودائع.
وبغر�ض التحوط �ضد �أية خماطر حمتملة ،حر�ص امل�صرف على
�إدارة مطلوباته وموجوداته بال�شكل الذي ي�ضمن له ا�ستقرار ًا يف
ال�سيولة ،فقد اعتمد امل�صرف ب�شكل كبري على الودائع لأجل والتي
�شكلت ( )%80من �إجمايل الودائع �إ�ضاف ًة �إىل اجلهود املبذولة من
قبل �إدارة امل�صرف ملنع الرتكز يف الودائع بنا ًء على الظروف الراهنة
وبال�شكل الذي ي�ضمن لها ا�ستقرار ًا يف �إدارة موجوداتها وم�صادر
�أموالها.
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- Customer ,s Deposits -

 - Net Interest Incomein millions

in millions
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• �إجمايل الدخل الت�شغيلي

فرن�سبنك �سورية �أن يحافظ على مركز متقدم بني البنوك،
ا�ستطاع َ
يف ظل العقوبات االقت�صادية املفرو�ضة على البالد والتي نتج عنها
تراجع حجم عمليات التجارة الدولية واحلواالت� ،إ�ضاف ًة �إىل ارتفاع
�أ�سعار املواد وامل�ستلزمات ب�شكل غري م�سبوق خالل العام ،حيث كان
من بني امل�صارف القليلة التي حتقق ربح ًا ت�شغيلي ًا مقبو ًال.
- Operating Income -

2017

Net

2016

Interest Expense

2015

Interest Income

• �صايف الدخل من الر�سوم والعموالت

مل ينتج عن عام  2018تغري كبري يف �صايف الدخل من الر�سوم
والعموالت قيا�سا بعام  ،2017فقد حافظت هيكلية العموالت
املقبو�ضة على تركيبتها والتي بلغت  493مليون ل�.س.
فمازالت العموالت من عمليات التجارة اخلارجية وما يرتافق معها
من عمليات م�صرفية ي�شكل الن�سبة الأكرب من �أجمايل �إيرادات
العموالت يف امل�صرف.
- Net Commissions & Fees -
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• �صايف الدخل من الفوائد

2013

2012
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انخف�ض �صايف الدخل من الفوائد يف عام  2018مقارنة بالعام
ال�سابق بن�سبة  %40لي�صبح  1,212مليون ل�.س مقابل  2,049مليون
ل�.س ،وذلك كنتيجة مبا�شرة الرتفاع حجم ودائع الزبائن وبالتايل
ارتفاع قيمة �أعباء الفوائد املدفوعة عليها من جهة و�ضيق جماالت
التوظيف من جهة اخرى.
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• امل�صاريف الت�شغيلية

2016

2015

فرن�سبنك �سورية �ضبط كافة امل�صاريف الت�شغيلية –
حاولت �إدارة َ
نفقات املوظفني وم�صاريف ت�شغيلية �أخرى –حيث متكن امل�صرف
من تخفي�ض م�صاريفه الت�شغيلية بن�سبة  %27عن العام ال�سابق ،على
الرغم من االرتفاع القيا�سي للأ�سعار ،وخا�صة الطاقة وم�ستلزمات
توليدها ،وم�صاريف الت�أمني على امل�صرف والنقد،
ويعود ال�سبب الأ�سا�سي اىل ا�سرتداد جزء من املخ�ص�صات وحتويلها
اىل ايراد نتيجة انتفاء احلاجة اليها بعد ت�سويات مع جمموعة من
الزبائن املتعرثين او ت�سديدات لديون منتجة.

�إال �أن اتباع هذه اال�سرتاتيجية مل مينع �إدارة امل�صرف من حت�سني
الواقع املعي�شي للموظفني رغب ًة منها يف زيادة معدل الر�ضا الوظيفي
والذي ينعك�س �إيجاب ًا على �إنتاجية العمل من جهة ،وعلى معدل
احلفاظ على الكفاءات واخلربات العاملة لديها من جهة �أخرى
بهدف احليلولة دون زيادة معدل دوران العاملني.

 - Total Operating Expensesmillions SYP
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السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة والموزعة منذ تأسيس المصرف

الإ�سم
جمموع حقوق امل�ساهمني (باملاليني)
الأرباح  /اخل�سائر املحققة (باملاليني)
القيمة ال�سوقية لل�سهم
الأرباح املوزعة **

٢٠١٢

***

4،135
٥٧
96.05
-

٢٠١٣

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٦

21،177
()4,660
515.93
-

٢٥،٥٩٩
١١،٣٩٣
١١١
-

13،603
6,557
101.08
-

6،997 4،404
2,353
199
96 100.37
-

٢٠١٧

٢٠١٨

٢١،٢٦٧
٢٢٧
385.00

*مت �إدراج �أ�سهم امل�صرف يف ال�سوق يف العام 2011
**مل يتم توزيع �أرباح خالل الفرتة املذكورة ب�سبب الأو�ضاع اال�ستثنائية التي متر بها البالد
***مت تق�سيم القيمة اال�سمية لل�سهم على  5بناء على قرار هيئة الأوراق املالية

كما يظهر الر�سم البياين �أعاله انخفا�ض يف القيمة ال�سوقية لل�سهم
عن ال�سنة ال�سابقة ،اال ان �سعر ال�سهم يف �سوق الأوراق املالية ال يعك�س
الأداء املايل للم�ؤ�س�سات وامنا يعك�س حجم العر�ض والطلب املوجود
يف ال�سوق ،وكما هو الو�ضع لدى بع�ض امل�صارف ال�سورية نتيجة
انخفا�ض حجم الطلب من امل�ستثمرين على �أ�سهم القطاع امل�صريف.

 - Market Sharein millions
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وصف المخاطر وقياسها
إدارة المخاطر

يواجه فرن�سـَبنك �سـورية خالل ممار�سة ن�شاطه امل�صريف ،عدد ًا من
املخاطر التي يقوم بتحديدها وقيا�سها ومتابعتها �ضمن �إطار �إدارة
املخاطر ،مبا ين�سجم ومتطلبات م�صرف �سورية املركزي و�أف�ضل
املعايري واملمار�سات امل�صرفية يف هذا اخل�صو�ص.
ت�شمل عملية �إدارة املخاطر التع ّرف على املخاطر وقيا�سها ومتابعتها
ومراقبتها ب�شكل م�ستمر .فهذه املخاطر قد يكون لها ت�أثري ًا �سلبي ًا
على �أداء امل�صرف وا�ستمراريته يف حال بقائها وعدم معاجلتها.
كما ت�شمل �إدارة املخاطر كيفية �إدارة وتوزيع ر�أ�س املال ب�شكل ف ّعال،
مبا ي�ضمن كفاية هذه الأموال ملواجهة املخاطر التي قد يتع ّر�ض لها
امل�صرف.

نسبة كفاية رأس المال

امل�صارف ،و( )3خماطر ال�شركات ،وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة،
والتجزئة.
()1املخاطر ال�سيادية :تقت�صر على احل�سابات اجلارية
واالحتياطيات الإلزامية املودعة لدى م�صرف �سورية املركزي.
تث ّقل هذه التوظيفات بن�سبة �صفر باملئة وال يرتتب عليها �أية
�أعباء على الأموال اخلا�صة.
( )2خماطر امل�صارف :ت�شمل جميع خماطر التوظيفات يف
امل�صارف ال�سورية (العامة واخلا�صة) ،ويف امل�صارف الأجنبية
(امل�ؤ�س�سة الأم وامل�ؤ�س�سات ال�شقيقة والتابعة ،وامل�صارف
واملرا�سلون خارج �سورية).

( )3خماطر ال�شركات ،وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة،
والتجزئة :ت�شمل جميع القرو�ض والت�سهيالت داخل وخارج
امليزانية.

ا�ستناد ًا �إىل قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم  253ال�صادر بتاريخ
 2007/1/24املتعلق بالتعليمات اخلا�صة بتحديد ن�سبة كفاية ر�أ�س
املال يلتزم امل�صرف باملحافظة على معدالت تفوق احلد الأدنى
ملتطلبات كفاية ر�أ�س املال والبالغة  %8ح�سب تعليمات جمل�س النقد
والت�سليف ( %12ح�سب جلنة بازل الدولية) حيث بلغت ن�سبة كفاية
ر�أ�سمال امل�صرف  %35كما يف .2018/12/31
ويف حال تد ّنت عن هذه الن�سبة ،على امل�صرف �أن يعمل فور ًا على
تعديل عملياته واحل ّد من خماطره �أو تقدمي �أموال خا�صة �إ�ضافية
لتعزيز مالءته.

تنح�صر خماطر ال�سوق املتعلقة بالدعامة الأوىل من بازل  2مبخاطر
مراكز القطع� ،إذ لي�س لدى امل�صرف حالي ًا �أية حمفظة للأوراق
املالية امل�ص ّنفة للمتاجرة .وت�شمل حمفظة مركز القطع الت�شغيلي
للم�صرف مراكز ًا بالدوالر الأمريكي واليورو واجلنيه اال�سرتليني
والفرنك ال�سوي�سري وعمالت �أخرى.
�ش ّكلت خماطر ال�سوق ما ن�سبته  %0.09من جمموع املوجودات املث ّقلة
كما يف .2018/12/31

مخاطر االئتمان

مخاطر السيولة

تن�ش�أ خماطر االئتمان نتيجة تخ ّلف �أو عجز الطرف املدين للم�صرف
مما ي�ؤدي �إىل حتمل
عن الوفاء بالتزاماته ب�شكل جزئي �أو كليّ ،
امل�صرف للخ�سائر .والطرف املدين قد يكون دولة �أو م�صرف ًا �أو
�شخ�ص ًا� ،سواء كان طبيعي ًا �أم اعتباري ًا .وتقوم دائرة �إدارة املخاطر
مبراقبة خماطر االئتمان ،وتقييم الو�ضع االئتماين ،وباتباع نظام
اللجان يف اتّخاذ القرارات.
�ش ّكلت خماطر االئتمان واملوجودات الأخرى وخماطر ح�سابات
خارج امليزانية  %96من جمموع املوجودات املث ّقلة كما بتاريخ
 ،2018/12/31وهي تت�ض ّمن ( )1املخاطر ال�سيادية ،و( )2خماطر

مخاطر السوق

تن�ش�أ خماطر ال�سيولة من عدم قدرة امل�صرف على توفري التمويل
الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها� ،أو متويل ن�شاطاته
بدون حتمل تكاليف مرتفعة �أو حدوث خ�سائر.
بفرن�سبنك �سورية كما بتاريخ 2018/12/31
�إن ن�سب ال�سيولة اخلا�صة َ
�أعلى من احلدود املفرو�ضة من قبل جمل�س النقد والت�سليف مبوجب
القرار رقم  588تاريخ  ،2009/11/22حيث بلغت ن�سبة ال�سيولة
بكافة العمالت  ،%78ون�سبة ال�سيولة باللرية ال�سورية  ،%51يف حني
�أنّ احل ّد الأدنى للأوىل هو  ،%30وللأخرية  .%20ويلتزم امل�صرف
باحلدود الدنيا املفرو�ضة لفجوات اال�ستحقاق يف جميع الفرتات

الزمنية لـكافة العمالت بح�سب القرار املذكور .كما يقوم امل�صرف
بتبويب املوجودات بح�سب قابليتها للت�سييل ،بحيث �ش ّكلت املوجودات
�سريعة التجهيز  ،%61واجلاهزة  ،%14والأق ّل �سيولة .%25

مخاطر التشغيل
ت�شمل خماطر الت�شغيل املخاطر التالية :تنفيذ و�إدارة العمليات،
العن�صر الب�شري ،الأنظمة الآلية واالت�صاالت ،والأحداث املتعلقة
بالبيئة اخلارجية.
حتت�سب الأموال اخلا�صة ملواجهة املخاطر الت�شغيلية للم�صرف
بح�سب التعليمات ال�صادرة عن جمل�س النقد والت�سليف رقم 253
تاريخ  ،2007/01/24وفق �أ�سلوب امل�ؤ�شر الأ�سا�سي؛ حيث يتم
االحتفاظ ب�أموال خا�صة ت�ساوي  %15من متو�سط �إجمايل الإيرادات
خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة ،مع عدم الأخذ باالعتبار ال�سنة التي
يكون فيها �إجمايل الدخل �سالب ًا.
بلغت املوجودات املث ّقلة ملخاطر الت�شغيل ما ن�سبته  %3.65من جمموع
املوجودات املث ّقلة كما بتاريخ .2018/12/31

التطورات المستقبلية العامة
فرن�سبنك �سورية للعام  2019على زيادة ح�صته
ترتكز �سيا�سة َ
ال�سوقية وذلك من خالل زيادة حجم الت�سهيالت والتوظيفات مبا
ت�سمح به �سيولة امل�صرف ومتطلبات �إدارة املخاطر وتفعيل �سقوف
امللفات االئتمانية الغري م�ستعملة وبتايل زيادة �أرباح امل�صرف.
كما يهدف امل�صرف اىل التو�سع وزيادة انت�شاره من خالل زيادة عدد
الفروع العاملة ،حيث يتم خالل العام القادم العمل على افتتاح ثالثة
فروع جديدة.
يعمل امل�صرف على �إعادة تفعيل اخلدمات واملنتجات امل�صرفية
التي كانت قائمة قبل االزمة والتي تتما�شى مع التعليمات ال�صادرة
عن اجلهات الرقابية وم�صرف �سورية املركزي� ،إ�ضافة اىل طرح
منتجات جديدة والتي تتنا�سب مع ال�سوق احلالية كتفعيل اخلدمات
االلكرتونية.

املزايا واملكاف�آت التي متتع بها كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة والإدارة العليا خالل ال�سنة املالية.
مل يتم دفع �أي تعوي�ضات �أو مكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة منذ
ت�أ�سي�س امل�صرف ولغاية .2018/12/31
بلغت رواتب الإدارة العليا لنهاية العام  72,407,700لرية �سورية.

األحداث الجوهرية
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
�أ�صدر م�صرف �سورية املركزي يف ال�شهر الثامن من العام 2017
تعميما لكافة امل�صارف للتمهيد لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  9اعتبارا من بداية العام  2018وقد مت متديده لفرتة الحقة،
حيث يت�ضمن املعيار متطلبات جديدة لعمليات القيا�س واالعرتاف
والتحوط جتاه املخاطر االئتمانية املرتبطة باملوجودات والأدوات
املالية يف ميزانية امل�صرف ،وبتاريخ � 2018/11/18صدر م�شروع
تعليمات تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9و�أ�صبح واجب
التطبيق اعتبارا من بداية العام .2019
فرن�سبنك �سورية خالل هذا العام بدرا�سة مف�صلة لتقييم �أثر
قام َ
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  /9/وكيفية معاجلة التقارير
املالية وفقا له ،ليكون امل�صرف على امت اجلاهزية يف حال مت تطبيقه
يف االجل القريب.

ثبات سعر الصرف
�شهد عام  2018ا�ستقرارا يف �سعر ال�صرف مقابل اللرية ال�سورية
بقيمة  436ل�.س.
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التبرعات والمنح التي دفعتها
الشركة
فرن�سبنك �سورية خالل العام  2018مببلغ 1,215,147
ربع
•ت ّ
َ
لرية �سورية ل�صالح جهات مدنية �سورية �ضمن �إطار امل�س�ؤولية
االجتماعية.
•مل يحدث �أية عمليات ذات طبيعة غري متكررة وال تدخل �ضمن
الن�شاط الرئي�سي للم�صرف خالل ال�سنة املالية.
•ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات يتمتع بها امل�صرف �أو �أي من
منتجاته مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها ،وال يوجد �أي براءات
اخرتاع �أو حقوق امتياز خا�صة مت احل�صول عليها.
•ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو
غريها ،لها �أثر مادي على عمل امل�صرف �أو منتجاته �أو قدرته
التناف�سية ،و�إمنا بع�ض العقوبات املطبقة على اجلمهورية العربية
ال�سورية ب�شكل عام والقطاع امل�صريف ب�شكل خا�ص.
•يلتزم امل�صرف مبعايري العمل امل�صريف املطلوبة من قبل جمل�س
النقد والت�سليف وم�صرف �سورية املركزي وكافة اجلهات الرقابية
بالإ�ضافة �إىل املمار�سات امل�صرفية الف�ضلى.
•ال يوجد �أية عقود مب�شاريع وارتباطات مع ال�شركات التابعة �أو
ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو
املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم.
•وال يوجد حالي ًا معايري جودة دولية معينة مطبقة.
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البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 201٨
جدول المحتويات
تقرير مدقق الحسابات المستقل
البيانات المالية
• بيان الوضع المالي
• بيان الدخل
• بيان الدخل الشامل اآلخر
• بيان التغييرات في حقوق المساهمين
• بيان التدفقات النقدية
• إيضاحات حول البيانات المالية

٣٤
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٤

تقرير مدقق الحسابات المستقل
�إىل ال�سادة امل�ساهمني املحرتمني
م�صرف فرن�سبنك �سورية
�شركة م�ساهمة مغفلة عامة �سورية
دم�شق � -سورية
الر�أي
قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة مل�صرف فرن�سبنك �سورية �ش.م.م .عامة
�سورية والتي ت�شمل بيان الو�ضع املايل كما يف  31كانون
الأول  ،2018وكل من بيانات الدخل ،الدخل ال�شامل الآخر ،التغريات يف حقوق
امل�ساهمني والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص لل�سيا�سات
املحا�سبية الهامة ومعلومات تف�سريية �أخرى.
يف ر�أينا� ،إن البيانات املالية املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي
اجلوهرية ،الو�ضع املايل للم�صرف كما يف  31كانون الأول  2018و�أدائه املايل
وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية
املذكورة يف الإي�ضاح رقم ( )2والقوانني امل�صرفية ال�سورية النافذة وتعليمات
وقرارات جمل�س النقد والت�سليف.
�أ�سا�س الر�أي
لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق .لقد مت �شرح م�س�ؤولياتنا مبوجب
تلك املعايري يف فقرة «م�س�ؤولية مدقق احل�سابات حول تدقيق البيانات املالية» من
تقريرنا� .إننا م�ستقلون عن امل�صرف وفق «قواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني
املهنيني» ال�صادرة عن جمل�س معايري ال�سلوك الأخالقي الدولية للمحا�سبني
وقواعد ال�سلوك املهني يف اجلمهورية العربية ال�سورية واملتعلقة بتدقيقنا للبيانات
املالية للم�صرف .هذا ،وقد التزمنا مب�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفق ًا لهذه
املتطلبات .نعتقد ب�أن ب ّينات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة
لتوفر �أ�سا�س ًا لر�أينا.
�أمور التدقيق الرئي�سية
�إن �أمور التدقيق الرئي�سية مبوجب تقديرنا املهني ،هي الأكرث �أهمية يف تدقيقنا
للبيانات املالية للفرتة املالية احلالية .ومت تناول هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا
للبيانات املالية ككل ،ويف تكوين ر�أينا حولها ،وال نبدي ر�أي ًا منف�ص ًال ب�ش�أنها.
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خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية
ت�ستند الإدارة على احكام وتقديرات هامة عند احت�ساب خم�ص�ص
تدين الت�سهيالت االئتمانية.
ب�سبب �أهمية هذه التقديرات وحجم حمفظة الت�سهيالت االئتمانية،
مت اعتبار تدقيق خم�ص�ص تدين الت�سهيالت ك�أحد الأمور الهامة.
كما جاء يف الإي�ضاح رقم  ،7بلغ �صايف الت�سهيالت االئتمانية كما
يف  31كانون الأول  ،2018مبلغ  26.992.543.892لرية �سورية �أي
ما يعادل  %22.74من �إجمايل موجودات امل�صرف .وبلغ خم�ص�ص
تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة مبلغ  6.380.723.600لرية
�سورية �أو ما يعادل حوايل  %17من �إجمايل حمفظة الت�سهيالت.

ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها:
اختبار �أهم �إجراءات ال�ضبط الداخلي على عمليات ت�صنيفالديون واحت�ساب خم�ص�ص تدين الت�سهيالت ،وذلك من خالل
الت�أكد من ت�صميم وتطبيق هذه الإجراءات ومدى فعاليتها
بالإ�ضافة �إىل �إجراء فحو�صات جوهرية على ت�صنيف الديون
والت�أكد من �أعمارها.
�إعادة احت�ساب خم�ص�ص الت�سهيالت االئتمانية على الديون غرياملنتجة وذلك ح�سب القوانني امل�صرفية النافذة.
بالن�سبة الحت�ساب خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية على�أ�سا�س املحفظة ،قمنا باختبار ال�ضوابط على مدى مالئمة
املنهج والنماذج امل�ستخدمة الحت�ساب امل�صروف وعملية حتديد
االفرتا�ضات الرئي�سية والتعرف على الت�سهيالت االئتمانية التي
ينبغي �إدراجها �ضمن االحت�ساب.

فروقات �أ�سعار �صرف
لدى امل�صرف �أ�صول والتزامات نقدية مهمة بالعمالت الأجنبية،
والتي يتم حتويلها اىل اللرية ال�سورية (العملة الت�شغيلية وعملة اعداد
البيانات املالية) ح�سب �أ�سعار ال�صرف الر�سمية ال�صادرة عن
م�صرف �سورية املركزي بنهاية كل دورة مالية.
ب�سبب التغري امل�ستمر واحلاد يف �سعر �صرف اللرية ال�سورية مقابل
العمالت الأجنبية ،هناك خطر من �أن يتم تطبيق �أ�سعار �صرف
خاطئة عند �إعادة حتويل الأ�صول وااللتزامات النقدية� ،أو خطر
عدم حتويل جميع احل�سابات النقدية املعنونة بالعمالت الأجنبية �إىل
اللرية ال�سورية .ما ميكن �أن ي�ؤدي اىل �أخطاء جوهرية يف البيانات
املالية.

ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها:
الت�أكد من �أن �أ�سعار ال�صرف املطبقة يف البنك مطابقة لأ�سعارال�صرف الر�سمية ال�صادرة عن م�صرف �سورية املركزي.
القيام بتحديد املعامالت والأر�صدة املعنونة بالعمالت الأجنبيةوالت�أكد ،على �أ�سا�س العينة ،من:
اعتماد �أ�سعار ال�صرف املنا�سبةدقة عملية التحويل اىل عملة �إعداد البيانات املاليةقيد فروقات ال�صرف اىل احل�سابات املنا�سبة يف بيان الو�ضع املايلوبيان الدخل.

�أمور �أخرى
ا�ستناد ًا �إىل قرار جمل�س املحا�سبة والتدقيق بجل�سته رقم  1للعام � ،2018أ�صدرت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية بتاريخ � 25شباط  2018التعميم
رقم  13والذي يطلب من اجلهات اخلا�ضعة لإ�شراف الهيئة ،ت�أجيل تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  .9على �ضوء ما ورد �أعاله ،اعتمد
امل�صرف يف حت�ضري البيانات املالية املرفقة على ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة يف الإي�ضاح رقم .2

معلومات �أخرى
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن املعلومات الأخرى التي يتم ت�ضمينها يف التقرير ال�سنوي من خارج القوائم
املالية املرفقة مع تقرير مدقق احل�سابات� .إننا نتوقع �أن يتم تزويدنا بالتقرير ال�سنوي بتاريخ
الحق لتقريرنا وال ي�شمل ر�أينا حول القوائم املالية هذه املعلومات الأخرى و�إننا ال نبدي �أي نوع من
الت�أكيد �أو ا�ستنتاج حولها  .تنح�صر م�س�ؤوليتنا يف حدود قراءة املعلومات الأخرى املذكورة �أعاله
عندما ت�صبح متاحة لنا ،بحيث ُنق ّدر فيما �إذا كانت غري متوافقة ب�شكل جوهري مع القوائم املالية
�أو املعلومات التي اطلعنا عليها من خالل تدقيقنا �أو �أن هذه املعلومات الأخرى تت�ضمن �أخطاء
جوهرية .
م�س�ؤوليات الإدارة والقيمني على احلوكمة يف �إعداد البيانات املالية للم�صرف
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية
املذكورة يف الإي�ضاح رقم ( ،)2كذلك �إن الإدارة م�س�ؤولة عن ال�ضبط الداخلي الذي تراه �ضروري ًا
لتمكينها من �إعداد بيانات مالية خالية من �أخطاء جوهرية �سواء كانت نا�شئة عن غ�ش �أو عن
خط�أ.
عند �إعداد البيانات املالية تكون الإدارة م�س�ؤولة عن تقييم قدرة امل�صرف على اال�ستمرار كمن�ش�أة
م�ستمرة والإف�صاح حيث ينطبق ،عن امل�سائل املتعلقة باال�ستمراري ــة واعتماد مبد�أ اال�ستمراريـة
املحا�سبي ،ما مل تنوي الإدارة ت�صفية امل�صرف �أو وقف عملياته� ،أو عندما ال يتوفر لديها بديل
واقعي �إال القيام بذلك.
�إن القيمني على احلوكمة م�س�ؤولون عن الإ�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية للم�صرف.
م�س�ؤوليات مدقق احل�سابات حول تدقيق البيانات املالية
�إن هدفنا احل�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت البيانات املالية خالية ب�صورة عامة من
�أخطاء جوهرية� ،سواء كانت نا�شئة عن غ�ش �أو عن خط�أ ،وكذلك �إ�صدار تقرير املدقق الذي
عال من الت�أكيد ،ولكن ال ي�ضمن �أن عملية التدقيق
يت�ضمن ر�أينا� .إن الت�أكيد املعقول هو م�ستوى ٍ
التي ّمتت وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ،ويف نطاق القوانني امل�صرفية املرعية الإجراء� ،سوف
تك�شف دائم ًا �أي خط�أ جوهري يف حال وجوده .وقد تن�ش�أ الأخطاء عن الغ�ش �أو عن اخلط�أ ،وتعترب
جوهرية ب�شكل فردي �أو ُم ّمع فيما �إذا كان من املتوقع ت�أثريها على القرارات االقت�صادية املتخذة
من امل�ستخدمني بنا ًء على هذه البيانات املالية.
كجزء من عملية التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية ،ف�إننا منار�س التقدير املهني ونحافظ على
ال�شك املهني طوال فرتة التدقيق .كما نقوم �أي�ض ًا:
 بتحديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية� ،سواء كانت نا�شئة عن غ�ش �أوعن خط�أ ،وكذلك الت�صميم والقيام ب�إجراءات التدقيق مبا ين�سجم مع تلك املخاطر واحل�صول
على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة توفر �أ�سا�س ًا لر�أينا� .إن خماطر عدم اكت�شاف خط�أ جوهري
ناجت عن الغ�ش تفوق تلك الناجتة عن اخلط�أ ،حيث ي�شمل الغ�ش التواط�ؤ ،التزوير ،احلذف
املتعمد� ،سوء التمثيل �أو جتاوز نظام الرقابة الداخلي.
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 بالإطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات ال�صلة بالتدقيق من �أجل ت�صميم �إجراءات تدقيقمنا�سبة وفق ًا للظروف ،ولكن لي�س من �أجل �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية للم�صرف.
 بتقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحاتاملتعلقة بها املعدة من قبل الإدارة.
با�ستنتاج مدى مالءمة ا�ستخدام الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،وبنا ًء على �أدلة التدقيقالتي مت احل�صول عليها ،ا�ستنتاج عما �إذا كان هناك حالة جوهرية من عدم اليقني متعلقة
ب�أحداث �أو ظ ــروف قد تثري �شكوك ًا هامة حول قدرة امل�صرف على اال�ستمرار .ويف حال اال�ستنتاج
بوجود حالة جوهرية من عدم اليقني ،يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا �إىل الإف�صاحات
ذات ال�صلة الواردة يف البيانات املالية� ،أو ،يف حال كانت هذه الإف�صاحات غري كافية يتوجب
علينا تعديل ر�أينا .هذا ونعتمد يف ا�ستنتاجاتنا على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى
تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد ت�ؤدي الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية باملن�ش�أة �إىل التوقف عن
اال�ستمرار كمن�ش�أة عاملة .
بتقييم العر�ض الإجمايل بنية وحمتوى البيانات املالية ،مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وفيما �إذاكانت البيانات املالية تظهر العمليات والأحداث ذات العالقة بطريقة حتقق العر�ض العادل.
نقوم بالتوا�صل مع القيمني على احلوكمة فيما يتعلق على �سبيل املثال ال احل�صر بنطاق وتوقيت
ونتائج التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك �أي خلل جوهري يف نظام الرقابة الداخلي يتبني لنا من خالل
تدقيقنا.
كما نقوم ب�إطالع القيمني على احلوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد ال�سلوك املهني املتعلقة
باال�ستقاللية ،والتوا�صل معهم بخ�صو�ص جميع العالقات وغريها من امل�سائل التي يحتمل
االعتقاد بت�أثريها على ا�ستقالليتنا ب�شكل معقول و�إجراءات احلماية ذات ال�صلة ،حيث ينطبق.
من الأمور التي مت التوا�صل ب�ش�أنها مع القيمني على احلوكمة ،نقوم بتحديد �أكرث هذه الأمور
�أهمية يف تدقيق البيانات املالية للفرتة احلالية ،والتي تعد �أمور تدقيق رئي�سية .نقوم بتو�صيف
هذه الأمور يف تدقيقنا حول التدقيق �إال �إذا حال القانون �أو الأنظمة دون الإف�صاح العلني عنها� ،أو
عندما نقرر يف حاالت نادرة للغاية� ،أن ال يتم عر�ض �أمر معني يف تقريرنا يف حال كان للإف�صاح
ت�أثريات �سلبية يتوقع منها ب�شكل معقول �أن تفوق منفعتها امل�صلحة العامة.
�إف�صاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية
�إن نطاق تدقيقنا يت�ضمن �أي�ض ًا الت�أكد من مدى التزام امل�صرف بتطبيق �أنظمة وتعليمات هيئة
الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية وخ�صو�ص ًا املتعلقة منها بالبيانات املالية.
يحتفظ امل�صرف بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية و�أن البيانات املالية متفقة
معها ونو�صي بامل�صادقة عليها.
		
دم�شق – �سورية ١٥ ،ني�سان ٢٠١٩

ديلويـت �آنـد تـو�ش (ال�شرق الأو�سط)
ومتيمي وال�سمان
ليلى ال�سمان

مصرف «فرنسبنك سورية» شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان الوضع المالي
كما في  31كانون األول

إيضاح

ل.س.

الموجودات

نقد و�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي
�أر�صدة لدى م�صارف
�إيداعات لدى م�صارف
�صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات ثابتة ملمو�سة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
وديعة جممدة لدى م�صرف �سورية املركزي
جمموع املوجودات
المطلوبات

ودائع م�صارف
ودائع الزبائن
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
مطلوبات �أخرى

جمموع املطلوبات

٢٠١٨

4
		 5
		 6
7
8
9
10
11
12
13
14
			

29.452.880.252
31.460.448.730
3.660.188.287
26.992.543.892
16.830.752.169
4.679.425.566
229.347.654
131.997.819
2.190.022.139
3.089.948.903
118.717.555.411

26.039.764.828
		 15
65.021.671.367
		 16
4.501.476.855
		 17
6.792.181
		 18
1.880.845.509
		 19
				

			

حقوق المساهمين

		

97.450.550.740

5.250.000.000
20
ر�أ�س املال ال�صادر واملكتتب به وامل�سدد بالكامل
178.293.001
		 21
احتياطي قانوين
178.293.001
احتياطي خا�ص		 21
22
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع
136.203.333
23
االحتياطي العام ملخاطر التمويل
()7.036.647.459
		 24
خ�سائر مرتاكمة حمققة
22.560.862.795
		 24
�أرباح مدورة غري حمققة
				
21.267.004.671
			
جمموع حقوق امل�ساهمني
		
		
118.717.555.411
		
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  ٤٢ت�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من البيانات املالية

٢٠١٧
ل.س.

20.592.687.931
47.639.403.708
		
21.137.872.064
2.253.396.837
5.545.729.023
2.462.205.623
220.021.110
		
96.305.121
1.661.262.725
3.089.948.903

104.698.833.045
29.872.247.365
49.791.806.501
2.400.638.974
		
4.147.071
1.483.716.757
		

		 83.552.556.668
5.250.000.000
152.047.306
152.047.306
107.078.092
136.203.333
()7.186.868.855
		 22.535.769.195

		 21.146.276.377
104.698.833.045
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مصرف «فرنسبنك سورية» شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول

إيضاح

٢٠١٨
ل.س.

الفوائد الدائنة
الفوائد املدينة
�صايف الدخل من الفوائد
الر�سوم والعموالت الدائنة
الر�سوم والعموالت املدينة
�صايف الدخل من الر�سوم والعموالت
�صايف الدخل من الفوائد والر�سوم والعموالت
�صايف الأرباح الناجتة عن التعامالت بالعمالت الأجنبية
خ�سائر غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي
�أرباح بيع موجودات مالية متاحة للبيع
خ�سائر بيع موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

25
26
			
27
28
			
			
			
			
8
9
			
			

نفقات املوظفني
ا�ستهالكات موجودات ثابتة ملمو�سة
�إطفاءات موجودات ثابتة غري ملمو�سة
(ت�شكيل)  /ا�سرتداد خم�ص�صات متنوعة
ا�سرتداد ( /ت�شكيل) خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية
م�صاريف ت�شغيلية �أخرى
�إجمايل امل�صروفات الت�شغيلية
(خ�سائر)  /مكا�سب ر�أ�سمالية
الربح ( /اخل�سارة) قبل ال�ضريبة
م�صروف �ضريبة دخل
�صايف ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة

30
10
11
18
7
31
			
29
			
12
			
32
		

�إجمايل الدخل الت�شغيلي

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  ٤٢ت�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من البيانات املالية

3.854.465.247
()2.642.362.945
1.212.102.302
495.169.673
()2.298.350
492.871.323
1.704.973.625
178.404.106
49.777.710
()19.103.074
1.914.052.367
()1.508.466.188
()74.148.943
()2.130.889
()2.853.360
551.292.241
()615.287.013
()1.651.594.152
()1.268
262.456.947
()34.650.561
227.806.386
4.34

٢٠١٧
ل.س.

4.037.102.520
()1.988.884.730
2.048.217.790
500.690.549
()5.162.237
495.528.312
2.543.746.102
		
88.776.594
()4.795.773.842
-

()2.163.251.146
()1.630.682.072
()53.265.407
()2.380.250
710.440.435
()669.332.849
()605.428.480
()2.250.648.623
		
4.539.252
()4.409.360.517
()262.384.153
()4.671.744.670
		
()89.24

مصرف «فرنسبنك سورية» شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان الدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31كانون األول

إيضاح

٢٠١٨

٢٠١٧

ل.س.

�صايف ربح ال�سنة

			

227.806.386

ل.س.

()4.671.744.670

مكونات بنود الدخل ال�شامل الأخرى:
البنود التي ميكن ت�صنيفها الحق ًا �ضمن الدخل:
�صايف الأرباح الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة
للموجودات املالية املتوفرة للبيع
مطلوبات �ضريبية ناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة
للموجودات املالية املتوفرة للبيع
حتويل الأرباح الناجتة عن بيع املوجودات املالية املتاحة للبيع
من الدخل ال�شامل الآخر �إىل بيان الدخل
�إطفاء املطلوبات ال�ضريبية الناجتة عن بيع املوجودات املالية

			
			

()50.830.650
12.707.663

-

الدخل ال�شامل لل�سنة

			

120.728.294

()4.678.540.562

			
13

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  ٤٢ت�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من البيانات املالية

()91.940.140
22.985.035

() 9.061.189
		
2.265.297
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مصرف «فرنسبنك سورية» شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان التغييرات في حقوق المساهمين

الر�صيد كما يف
 1كانون الثاين 201٨
بنود معاد ت�صنيفها
الدخل ال�شامل لل�سنة
تخ�صي�ص �أرباح ال�سنة
الر�صيد كما يف
 31كانون الأول ٢٠١٨

رأس المال
المكتتب به
والمدفوع

احتياطي
قانوني

احتياطي
خاص

التغير المتراكم
في القيمة العادلة
للموجودات المالية
المتوفرة للبيع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

5.250.000.000
-

االحتياطي
العام
لمخاطر
التمويل

صافي
ربح السنة

خسائر متراكمة
محققة

أرباح مدورة
غير محققة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

152.047.306 152.047.306
26.245.695 26.245.695

(21.146.276.377 22.535.769.195 )7.186.868.855
- 136.203.333 107.078.092
(- 25.093.600 )25.093.600
120.728.294
- 227.806.386
(- )107.078.092
(- 175.314.996 )227.806.386
-

178.293.001 178.293.001 5.250.000.000

(21.267.004.671 22.560.862.795 )7.036.647.459

الر�صيد كما يف
 1كانون الثاين 5.023.162.300 2017
226.837.700
زيادة ر�أ�س املال
م�صاريف زيادة ر�أ�س املال -
الدخل ال�شامل لل�سنة -
تخ�صي�ص خ�سائر ال�سنة -
الر�صيد كما يف
 31كانون الأول 5.250.000.000 2017

113.405.973 113.405.973
38.641.333 38.641.333
152.047.306 152.047.306

-

- 136.203.333

(25.599.198.781 27.331.543.037 )7.232.395.819
- 136.203.333 113.873.984
226.837.700
()1.219.542
(- )1.219.542
()4.678.540.562
(- )4.671.744.670
(- )6.795.892
- )4.795.773.842( 46.746.506 4.671.744.670
107.078.092

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  ٤٢ت�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من البيانات املالية

- 136.203.333

(21.146.276.377 22.535.769.195 )7.186.868.855

مصرف «فرنسبنك سورية» شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول

إيضاح

التدفقات النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية
الربح قبل ال�ضريبة

٢٠١٨
ل.س.

			

262.456.947

٢٠١٧
ل.س.

()4.409.360.517

تعديل ملطابقة اخل�سائر ال�صافية مع النقد الناجت عن الن�شاطات الت�شغيلية
11-10
اال�ستهالكات والإطفاءات
			
�إطفاء العالوة على موجودات مالية متوفرة للبيع
			
�إطفاء احل�سم على موجودات مالية متوفرة للبيع
			
�إطفاء العالوة على املوجودات املالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
			
�إطفاء احل�سم على املوجودات املالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
		
7
(ا�سرتداد)  /ت�شكيل اخل�سائر االئتمانية
		
8
�أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
		
9
خ�سائر بيع موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
		
29
خ�سائر �( /أرباح) ر�أ�سمالية
		
18
ت�شكيل( /ا�سرتدادات) خم�ص�صات متنوعة
			
الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية 			

()176.719.693

التغري يف املوجودات واملطلوبات
			
الزيادة يف الإيداعات لدى امل�صرف املركزي (الإحتياطي الإلزامي)
(الزيادة)  /النق�ص يف الإيداعات لدى امل�صارف التي يزيد ا�ستحقاقها عن � 3أ�شهر
			
الزيادة يف �صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
			
(الزيادة)  /النق�ص يف موجودات �أخرى
			
(النق�ص)  /الزيادة يف ودائع امل�صارف
			
الزيادة يف ودائع الزبائن
			
الزيادة يف الت�أمينات النقدية
			
الزيادة ( /النق�ص) يف مطلوبات �أخرى
			
املدفوع لقاء ت�سوية خم�ص�صات �أخرى
			
�ضريبة دخل مدفوعة عن �سنوات �سابقة

()831.000.000
()3.660.188.287
()6.192.679.793
()542.698.565
()7.316.817.302
15.685.931.423
2.109.900.669
397.104.873
()34.650.561

()325.000.000
4.343.787.212
()1.451.278.099
495.344.527
6.742.306.754
8.315.242.214
311.633.942
()54.208.715
()1.151.259.360
-

			
�صايف الأموال الناجتة عن ( /امل�ستخدمة يف) الن�شاطات الت�شغيلية

()561.817.236

12.830.597.893

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  ٤٢ت�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من البيانات املالية

76.279.832
396.324
()28.127
78.909.272
()15.621.692
()551.292.241
()49.777.710
19.103.074
1.268
2.853.360

		
55.645.657
		
4.145.452
()1.610.213
		
1.093.362
()237.485
669.332.849
()4.539.252
()710.440.435
		

(		 )4.395.970.582
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للسنة المنتهية في  31كانون األول

٢٠١٨

إيضاح

ل.س.

٢٠١٧
ل.س.

التدفقات النقدية من الن�شاطات اال�ستثمارية
9
�شراء موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
			
املتح�صل من بيع موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
8
ا�ستحقاق موجودات مالية متوفرة للبيع
10
�شراء موجودات ثابتة ملمو�سة
11
�شراء موجودات غري ملمو�سة
			
املتح�صل من بيع �أ�صول ثابتة
11-10
الزيادة يف امل�شاريع قيد التنفيذ
			
الزيادة يف الوديعة املجمدة يف م�صرف �سورية املركزي

()13.739.253.800
2.371.840.000
2.160.035.560
()1.924.757.279
()378.070.308
-

()5.546.584.900
10.900.000.000
()692.054.080
() 6.160.500
		
510.264.000
()282.407.208
()22.683.770

		
�صايف الأموال الناجتة عن ( /امل�ستعملة يف) الن�شاطات اال�ستثمارية

()11.510.205.827

4.860.373.542

-

226.837.700
()1.219.542

التدفقات النقدية من الن�شاطات التمويلية
الزيادة يف ر�أ�س املال
الزيادة يف م�صاريف ر�أ�س املال
�صايف الأموال الناجتة عن الن�شاطات التمويلية
فروقات �أ�سعار ال�صرف
�صايف (النق�ص)  /الزيادة يف النقد وما يوازي النقد
النقد وما يوازي النقد يف بداية ال�سنة
النقد وما يوازي النقد يف نهاية ال�سنة
التدفقات النقدية الت�شغيلية من الفوائد
فوائد مقبو�ضة
فوائد مدفوعة

			
			

-

		

			
		
()2.695.577.243
()285.060.826
34
15.221.012.350
()12.357.083.889
			
31.338.348.732
46.559.361.082
33
					
		 46.559.361.082
34.202.277.193
33
		
			
			

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  ٤٢ت�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من البيانات املالية

3.743.114.206
()2.885.261.818

225.618.158

4.064.284.038
()2.168.623.561

		

مصرف «فرنسبنك سورية» شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول ٢٠18

 .1معلومات عامة
مت ت�أ�سي�س م�صرف فرن�سبنك �سورية �ش.م.م.عامة �سورية مبوجب
قانون امل�صارف رقم  28لعام  2001وهو �شركة م�ساهمة �سورية
م�سجلة يف ال�سجل التجاري حتت الرقم  15413تاريـخ  13متوز 2008
ويف �سجل امل�صارف حتت الرقم .18
ت�أ�س�س امل�صرف بر�أ�س مال مقداره  1.750.000.000لرية �سورية
موزع على � 3.500.000سهم ا�سمي بقيمة  500لرية �سورية لل�سهم
الواحد ،مرخ�ص له ومدفوع بالكامل.
مت �إدراج �أ�سهم امل�صرف يف �سوق دم�شق للأوراق املالية بتاريخ 5
كانون الثاين .2011
يقع املركز الرئي�سي وفق ال�سجل التجاري للم�صرف يف �أبو رمانة
�شارع املهدي بن بركة بناء العتقي طابق �أر�ضي ،دم�شق – �سورية،
بينما يقع املركز الرئي�سي وفق �سجل امل�صارف يف �شارع بغداد مقابل
معهد ال�شهيد با�سل حافظ الأ�سد العقار رقم � 1136/9ساروجة،
وجاري العمل على التوفيق يف عنوان املركز الرئي�سي للم�صرف بني
ال�سجل التجاري و�سجل امل�صارف.
با�شر امل�صرف �أعماله امل�صرفية يف 15كانون الثاين  .2009يقوم
امل�صرف بكافة اخلدمات امل�صرفية من خالل مركزه الرئي�سي
وفروعه الع�شرة يف دم�شق (�أبو رمانة� ،شارع بغداد ،املنطقة احلرة)،
وحلب (العزيزية ،امللك في�صل) ،حم�ص (�شارع ها�شم الأتا�سي)،
طرطو�س (�شارع الثورة) والالذقية (�شارع الكورني�ش الغربي) وريف
دم�شق (ال�سيدة زينب ،جرمانا) حيث مت افتتاح فرع جرمانا يف 9
�آب  2018وقد مت �إغالق ك ًال من فرع ريف دم�شق (ال�سيدة زينب)
وحم�ص (�شارع ها�شم الأتا�سي) ب�شكل م�ؤقت.
يقدم فرن�سبنك �ش.م.ل .لبنان �إىل فرن�سبنك �سورية التعاون التقني
وامل�صريف فيما يتعلق بت�أمني النماذج املتعلقة بالعمليات امل�صرفية
وت�أمني مواد وتكنولوجيا املعلومات والدرا�سات وتدريب فريق العمل
وذلك مبوجب االتفاقية املربمة بني الطرفني والتي تتجدد �سنوي ًا
مبوافقة الهيئة العامة يف �إطار القوانني الناظمة ال�صادرة عن
م�صرف �سورية املركزي.
ميتلك م�صرف فرن�سبنك �ش.م.ل .لبنان حالي ًا ن�سبة  %55.66من
ر�أ�سمال امل�صرف.
كما وافق جمل�س املفو�ضني مبوجب القرار رقم /69م املنعقد بتاريخ
 13حزيران  2011على قيام م�صرف فرن�سبنك �سورية ب�إ�صدار
وطرح � 7.000.000سهم بقيمة ا�سمية تبلغ  500لرية �سورية لل�سهم
الواحد وبقيمة �إجمالية تبلغ  3.500.000.000لرية �سورية وذلك
بغر�ض زيادة ر�أ�سمال امل�صرف.

كما حددت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية مبوجب القرار
رقم (�/822ص – �إ.م) تاريخ  14حزيران  2011الفرتات الزمنية
لإجراءات �إ�صدار وطرح �أ�سهم الزيادة كما يلي:
•تاريخ اكت�ساب حق الأف�ضلية ب�أ�سهم الزيادة :نهاية يوم االثنني
الواقع يف  27حزيران .2011
•فرتة تداول حقوق الأف�ضلية يف ال�سوق والتي تبد�أ يف  29حزيران
 2011وحتى نهاية  17متوز .2011
•فرتة الإكتتاب بالأ�سهم والتي تبد�أ يف  24متوز  2011وحتى نهاية
� 14آب .2011
•فرتة بيع الأ�سهم غري املكتتب بها خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إدراج
�أ�سهم من الزيادة.
ولكون ن�سبة التغطية املحققة حتى نهاية فرتة االكتتاب مل تتجاوز
 %70فقد وافقت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية مبوجب القرار رقم
(�/1130ص – �إ.م) تاريخ � 14آب  2011على متديد فرتة الإكتتاب
ب�أ�سهم زيادة ر�أ�س مال م�صرف فرن�سبنك �سورية حتى تاريخ 11
�أيلول .2011
ويف تاريخ � 12أيلول  2011وافقت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية
مبوجب القرار رقم (�/1206ص – �إ.م) على متديد فرتة الإكتتاب
ملرة ثانية نظر ًا لكون ن�سبة التغطية املحققة حتى تاريخه مل تتجاوز
الـ %70حتى تاريخ  23ت�شرين الأول .2011
وافقت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية مبوجب الكتاب رقم
�/375ص�-إ.م تاريخ  14ت�شرين الثاين  2011على اعتبار ر�أ�س مال
امل�صرف امل�صرح به  5.250.000.000لرية �سورية ور�أ�س املال
املدفوع (�أو املكتتب به)  4.122.266.500لرية �سورية ،وذلك حلني
االنتهاء من جميع �إجراءات بيع وت�سجيل كامل الأ�سهم غري املكتتب
بها والبالغة قيمتها اال�سمية الإجمالية  1.127.733.500لرية
�سورية عن طريق �سوق دم�شق للأوراق املالية خالل مهلة ثالثة ا�شهر
من تاريخ �إدراج �أ�سهم الزيادة وفق ًا لأحكام تعليمات التعامل بحقوق
الأف�ضلية باالكتتاب امل�شار �إليها �سابق ًا.
وافقت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية مبوجب الكتاب رقم
�/1335ص�-إ.م تاريخ  30ت�شرين الأول  2011على نتائج االكتتاب
وبيع الأ�سهم الفائ�ضة غري املكتتب بها والبالغ عددها (2.255.467
�سهم ًا) عن طريق �سوق دم�شق للأوراق املالية بعد االنتهاء من
�إجراءات ت�سجيلها يف الهيئة و�إدراجها يف ال�سوق وذلك وفق ًا لأحكام
املادة  /9/من تعليماته التعامل بحقوق الأف�ضلية باالكتتاب ال�صادرة
مبوجب قرار املجل�س رقم /38م لعام .2011
وب�سبب تعذر بيع �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال – غري املكتتب بها -عن
طريق �سوق دم�شق للأوراق املالية خالل املهلة املحددة بثالثة �أ�شهر
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والتي بد�أت من تاريخ �إدراج �أ�سهم الزيادة يف �سوق دم�شق للأوراق
املالية وانتهت يف � 28آذار  ،2012وافق جمل�س املفو�ضني بجل�سته رقم
 14تاريخ  9ني�سان  2012على منح م�صرف فرن�سبنك �سورية مهلة
�إ�ضافية قدرها ثالثة �أ�شهر تنتهي يف  28حزيران  2012لبيع الأ�سهم
غري املكتتب بها والبالغ عددها (� 2.255.467سهم ًا) من خالل
�سوق دم�شق للأوراق املالية .كما مت متديد املهلة الإ�ضافية ال�سابقة
مبوجب قرار جمل�س املفو�ضني رقم (/)43م تاريخ  2متوز 2012
والذي منح م�صرف فرن�سبنك �سورية مهلة �إ�ضافية لبيع �أ�سهم زيادة
ر�أ�س املال غري املكتتب بها والبالغ عددها (� 2.255.467سهم ًا) من
خالل �سوق دم�شق للأوراق املالية حتى تاريخ  28كانون الأول .2012
كما وافق رئي�س جمل�س املفو�ضني مبوجب القرار رقم /4م على تعديل
القيمة اال�سمية ل�سهم م�صرف فرن�سبنك� -سورية لت�صبح مائة لرية
�سورية لل�سهم الواحد وبذلك يكون العدد الإجمايل لأ�سهم امل�صرف
بعد التجزئة � 52.500.000سهم بقيمة �إجمالية تبلغ خم�سة
مليارات ومائتني وخم�سني مليون لرية �سورية ،كما مت حتديد تاريخ
تنفيذ تعديل القيمة اال�سمية لأ�سهم امل�صرف يف �سوق دم�شق للأوراق
املالية بتاريخ  16متوز  ،2012ويف تاريخ  28كانون الأول  2012مت منح
امل�صرف مهلة �إ�ضافية قدرها عام كامل تنتهي يف  31كانون الأول
 2013لبيع �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال غري املكتتب بها مبوجب القرار
ال�صادر عن هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية رقم (/)16م
ومن تاريخ  14كانون الأول �صدر قرار جمل�س املفو�ضني رقم /3م
املت�ضمن املوافقة على منح امل�صرف مهلة �إ�ضافية حتى نهاية عام
 2014لبيع باقي �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال ،كما مت منح مهلة �أخرى
بالقرار ( )33لعام  2015تنتهي بتاريخ  31كانون الأول  .2015بتاريخ
 30كانون الأول � 2015صدر القرار رقم �/ 1189ص� -إ.م القا�ضي
مبنح مهلة �أخرى لغاية  31كانون الأول  ،2016ويف تاريخ 28كانون
الأول  ،2016مت منح امل�صرف مهلة �إ�ضافية حتى نهاية عام 2017
بنا ًء على القرار ال�صادر رقم /175م.
�أمت فرن�سبنك �سورية بيع كامل الأ�سهم الفائ�ضة عن عملية زيادة
ر�أ�س املال بتاريخ  24كانون الثاين  ،2017لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب
به م�سا ٍو لر�أ�س املال امل�صرح به والبالغ  5.250.000.000لرية
�سورية.
�إن �أ�سهم فرن�سبنك – �سورية مدرجة يف �سوق دم�شق للأوراق املالية،
وقد بلغ �سعر الإغالق لل�سهم يف ال�سوق  385ل�.س بتاريخ  31كانون
الأول .2018
بتاريخ  15ني�سان  2019وافق رئي�س جمل�س الإدارة على البيانات
املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2018مبوجب التفوي�ض
املمنوح من جمل�س الإدارة يف اجلل�سة التي انعقدت بتاريخ � 26آذار
 2019وذلك بنا ًء على اقرتاح جلنة التدقيق يف نف�س التاريخ.

 .٢السياسات المحاسبية
أسس إعداد البيانات المالية

مت �إعداد البيانات املالية للم�صرف لل�سنة املالية املنتهية يف 31
كانون الأول  2018وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املذكورة �أدناه .هذه
ال�سيا�سات هي متوافقة مع املعايري الدولية للتقارير املالية با�ستثناء
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )9ساري املفعول للفرتات املالية
التي تبد�أ يف �أو بعد  1كانون الثاين � .2018أدخل هذا املعيار تعديالت
تتعلق باالعرتاف وقيا�س الأدوات املالية كما �أدخل منوذج اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة الحت�ساب تدين قيمة الأدوات املالية.
بح�سب قرار جمل�س املحا�سبة والتدقيق يف �سورية يف جل�سته رقم ()1
لعام  2018مت ت�أجيل تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
لغاية  1كانون الثاين .2019
لقد جرى ت�صنيف احل�سابات يف املوجودات واملطلوبات ح�سب طبيعة
كل منها وجرى تبويبها يف البيانات املالية مبوجب ترتيب تقريبي تبع ًا
ل�سيولتها الن�سبية.
أسس التقييم

مت �إعداد البيانات على �أ�سا�س مبد�أ الكلفة التاريخية با�ستثناء البنود
التالية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة:
 املوجودات واملطلوبات املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة.الأدوات املالية املحددة على �أ�سا�س القيمة العادلة من خاللالدخل.
 اال�ستثمارات يف حقوق امللكية. الأوراق املالية املتوفرة للبيع الأدوات املالية امل�شتقة التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الأ�سا�سية هي مدرجة �أدناه:
(أ) العمالت األجنبية

�إن العمليات املجراة بعمالت غري عملة �إعداد التقارير املالية
(عمالت �أجنبية) يتم ت�سجيلها على �أ�سا�س �أ�سعار القطع ال�سائدة
بتواريخ العمليات .بتاريخ كل بيان و�ضع مايل يتم �إعادة حتويل البنود
املالية بالعمالت الأجنبية على �أ�سا�س �أ�سعار القطع ال�سائدة بتاريخ
بيان الو�ضع املايل حيث بلغ  436لرية �سورية للدوالر الأمريكي كما يف
 31كانون الأول ( 2018مقابل  436لرية �سورية للدوالر الأمريكي كما
يف  31كانون الأول � .)2017إن البنود غري املالية بالعمالت الأجنبية
امل�سجلة على �أ�سا�س القيمة العادلة يعاد حتويلها على �أ�سا�س �أ�سعار
القطع ال�سائدة يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة .ان

البنود غري املالية التي جرى تقييمها على �أ�سا�س الكلفة التاريخية
بعملة �أجنبية ال يعاد حتويلها.
تقيد فروقات القطع يف الأرباح واخل�سائر يف الفرتة التي ن�ش�أت فيها،
با�ستثناء فروقات القطع على العمليات املنفذة بق�صد التح ّوط ملخاطر
حمددة بعمالت �أجنبية وفروقات القطع على بنـود مالية متثل �أر�صدة
مدينة مطلوبة من �أو دائنة متوجبة �إىل ن�شاط �أجنبي من غري املقرر
�أو املتوقع ت�سديدها يتم ت�سجيلها يف الدخل ال�شامل الآخر و�إظهارها
يف ح�ساب فـروقات حتويل عمالت �أجنبية �ضمن حقوق امل�ساهمني
ومن ثم تقيد يف الدخل عند التفرغ عن �صايف امل�ساهمة.
(ب) االعتراف والغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية

يتم االعرتاف املبدئي بالقرو�ض والت�سليفات والودائع و�سندات
الدين ال�صادرة واملطلوبات املر�ؤو�سة ،بالتاريخ الذي ن�ش�أت فيه.
ويتم االعرتاف املبدئي بجميع املوجودات واملطلوبات املالية الأخرى
يف التاريخ الذي ي�صبح فيه امل�صرف فريقا يف ال�شروط التعاقدية
للأداة.
يتم القيا�س املبدئي للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة� .إن
تكاليف �إجراء العملية املرتبطة مبا�شرة باقتناء �أو �إ�صدار املوجودات
واملطلوبات املالية (با�ستثناء املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر) يتم �إ�ضافتها �أو تنزيلها من
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ،ح�سبما ينطبق ،عند
االعرتاف املبدئي� .إما تكاليف �إجراء العملية املرتبطة مبا�شرة
باقتناء املوجودات �أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر فيتم االعرتاف بها فور ًا يف الدخل.
يتم �إلغاء االعرتاف من قبل امل�صرف ب�أ�صل مايل عند انتهاء �أجل
احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من الأ�صل� ،أو عندما حت ّول
الأ�صل املايل يف عملية تت�ضمن حتويل جميع خماطر وعائدات ملكية
الأ�صل املايل �إىل من�ش�أة �أخرى.اذا مل يحول امل�صرف �أو يحافظ على
جميع خماطر وعائدات ملكية الأ�صل وا�ستمر بال�سيطرة على الأ�صل
املنقول ،يجب ان يعرتف امل�صرف بح�صته املحتفظ بها يف الأ�صل
وبااللتزامات املرتتبة عنها يف املبالغ التي قد يتم دفعها� .إذا حافظ
امل�صرف ب�صورة مهمة على جميع خماطر وعائدات ملكية الأ�صل
املايل املنقول ،يجب ان ي�ستمر امل�صرف باالعرتاف بالأ�صل املايل
وكذلك االعرتاف باالقرتا�ضات ال�ضامنة للعائدات املقبو�ضة.
عند الغاء االعرتاف ب�أ�صل مايل بالقيمة املطف�أة ،يتم االعرتاف
بالفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل وجمموع املقابل املقبو�ض وبر�سم
القب�ض �ضمن الدخل.
ال يتم �إلغاء االعرتاف ب�سندات الدين امل�ستبدلة ب�سندات دين ذات
ا�ستحقاقات �أطول وخماطر مماثلة وامل�صدرة من امل�صدر عينه حيث

انها ال تفي ب�شروط الغاء االعرتاف .يتم ت�أجيل العالوات واحل�سومات
الناجتة عن عملية بدل ال�سندات املذكورة واطفا�ؤها كتعزيز للعائد
على مدى الفرتة املتبقية لال�ستحقاقات املمددة.
يتم الغاء االعتـراف من قبل امل�صرف مبطلوبات مالية فقط عند
الإعفاء من �أو الغاء �أو انتهاء �أجل االلتزامات اخلا�صة بها .يتم
االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام املايل الذي مت الغاء
االعرتاف به واملقابل املدفوع وبر�سم الدفع ،مبا يف ذلك املوجودات
غري النقدية املنقولة �أو االلتزامات املتكبدة �ضمن الدخل.
(ج) تصنيف الموجودات المالية

الحق ًا لالعرتاف الأويل ،يتم تقييم اال�ستثمارات يف �أوراق مالية تبع ًا
لت�صنيفها �إما كـ :م�ستبقاة لتاريخ اال�ستحقاق ،قرو�ض وت�سليفات،
متوفرة للبيع� ،أو بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية م�ستبقاة لتاريخ اال�ستحقاق
اال�ستثمارات امل�ستبقاة لتاريخ اال�ستحقاق هي موجودات غري م�شتقة
ذات دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وتاريخ ا�ستحقاق ثابت وان
امل�صرف لديه النية االيجابية والقدرة على االحتفاظ بها حلني
اال�ستحقاق ،والتي ال تكون حمددة على �أ�سا�س القيمة العادلة من
خالل الأرباح �أو اخل�سائر �أو كمتوفرة للبيع.
يتم قيا�س اال�ستثمارات امل�ستبقاة لتاريخ اال�ستحقاق على �أ�سا�س
الكلفة املطف�أة با�ستعمال طريقة الفائدة الفعلية.
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية كقرو�ض وت�سليفات
اال�ستثمارات يف �أوراق مالية كقرو�ض وت�سليفات هي موجودات غري
م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وتاريخ ا�ستحقاق ثابت وان
امل�صرف لديه القدرة على االحتفاظ بها حلني اال�ستحقاق.
يتم قيا�س اال�ستثمارات يف �أوراق مالية كقرو�ض وت�سليفات على
�أ�سا�س الكلفة املطف�أة با�ستعمال طريقة الفائدة الفعلية.
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية متوفرة للبيع
اال�ستثمارات املتوفرة للبيع هي موجودات غري م�شتقة مل يتم
حتديدها �ضمن فئات املوجودات املالية الأخرى .ان �سندات امل�ساهمة
غري املدرجة التي ال ميكن تقييم قيمتها العادلة ب�شكل موثـوق يتم
ت�سجيلها بالكلفة .يتم ت�سجيل باقي اال�ستثمارات املتوفرة للبيع على
�أ�سا�س القيمة العادلـة وتدرج الأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة �ضمن
بنود الدخل ال�شامل الآخر.
يتم ف�صل التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات يف �أدوات دين متوفرة
للبيع �أعيد ت�صنيفها كم�ستبقاة لتاريخ اال�ستحقاق عن التغري يف
القيمة العادلة ال�ستثمارات يف �أدوات دين متوفرة للبيع �ضمن حقوق
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امللكية ويتم اطفا�ؤها كتعزيز للعائد على مدى العمر املتبقي لأداة
الدين.

�إن االلتزام املايل غري املحتفظ به بغر�ض املتاجرة قد يحدد بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر عند االعرتاف الأويل �إذا:

التحديد على �أ�سا�س القيمة العادلة من خالل الأرباح �أو
اخل�سائر
يقوم امل�صرف بتحديد موجودات ومطلوبات مالية على �أ�سا�س القيمة
العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر يف �أي من احلاالت التالية:
• يتم �إدارة وتقييم املوجودات �أو املطلوبات و�إعداد التقارير الداخلية
عنها على �أ�سا�س القيمة العادلة ؛ �أو
• �إن التحديد يلغي �أو يق ّلل �إىل حد كبري عدم تنا�سب حما�سبي قد
ين�ش�أ خالفا لذلك ؛ �أو
• �إن املوجودات �أو املطلوبات تت�ضمن م�شتقات مدجمة تع ّدل ب�صورة
هامة التدفقات النقدية املطلوبة يف العقد خالف ًا لذلك.

• كان مثل هذا االعرتاف يلغي �أو يخفف ب�شكل جوهري ت�ضارب
القيا�س واالعرتاف الذي قد ينتج� ،أو
• كان االلتزام املايل ميثل جزء من جمموعة موجودات مالية �أو
مطلوبات مالية �أو االثنني مع ًا والتي يتم �أدارتها وتقييم �أدا�ؤها
على �أ�سا�س القيمة العادلة وفق ًا ال�سرتاتيجية موثقة لإدارة املخاطر
للم�صرف �أو ا�سرتاتيجية ا�ستثمارية موثقة ،وتقدم املعلومات حول
املجموعة داخلي ًا وفق ذلك الأ�سا�س� ،أو
• كان االلتزام املايل ميثل جزء من عقد يحتوي على م�شتق مدمج �أو
�أكرث ،وكان العقد املختلط بكامله حمدد ًا بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم .9

(د) المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

(ه) تقاص الموجودات والمطلوبات المالية

الت�صنيف كدين �أو حقوق ملكية
يتم ت�صنيف �أدوات الدين وحقوق امللكية التي ي�صدرها امل�صرف
كمطلوبات مالية �أو حقوق ملكية بنا ًء على جوهر الإتفاقيات التعاقدية
والتعريف لاللتزام املايل ولأداة حقوق امللكية.
�أداة حقوق امللكية هي �أي عقد يثبت احل�صة املتبقية يف �أ�صول املن�ش�أة
بعد خ�صم جميع التزاماتها .يتم االعرتاف ب�أدوات حقوق امللكية
ال�صادرة عن امل�صرف بقيمة العائدات املقبو�ضة �صايف من تكاليف
الإ�صدار املبا�شرة.
�إذا �أعاد امل�صرف �شراء �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة به ،فيتم
االعرتاف بها واقتطاعها من حقوق امللكية .ال يتم االعرتاف ب�أي ربح
�أو خ�سارة يف الدخل عند �شراء �أو بيع �أو �إ�صدار �أو الغاء �أدوات حقوق
امللكية اخلا�صة بامل�صرف.
يتم ت�صنيف االجزاء املكونة للأدوات املركبة (�سندات قابلة
للتحويل) ال�صادرة عن امل�صرف ب�شكل منف�صل كمطلوبات مالية �أو
�أداة حق ملكية وفق ًا جلوهر الإتفاقيات التعاقدية وتعريف االلتزام
املايل و�أداة حقوق امللكية� .إن خيار التحويل الذي �سيتم ت�سديده
مبوجب تبادل مبلغ نقدي ثابت �أو �أ�صل مايل �آخر مقابل عدد حمدد
من �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة بامل�صرف هو مبثابة �أداة حق ملكية.

تقا�ص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الو�ضع املايل
بال�صايف فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك �أو عندما
ينوي امل�صرف �إما القيام بالت�سوية على �أ�سا�س �صايف القيمة واما ان
يحقق املوجودات وي�سدد املطلوبات ب�شكل متزامن.

املطلوبات املالية
املطلوبات املالية التي ال يحتفظ بها بغر�ض املتاجرة وال يتم حتديدها
بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر ،يتم قيا�سها الحق ًا
بالكلفة املطف�أة با�ستعمال طريقة الفائدة الفعلية.
يتم حتديد املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو
اخل�سائر عندما يحتفظ بااللتزام املايل بغر�ض املتاجرة �أو يتم
حتديده بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.

(و) قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

�إن القيمة العادلة هي ال�سعر الذي ميكن احل�صول عليه من بيع
الأ�صل �أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني مت�شاركني
يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س.
يتم قيا�س القيمة العادلة لأ�صل والتزام معني ا�ستناد ًا �إىل خ�صائ�ص
الأ�صل �أو االلتزام والتي يقوم املت�شاركني يف ال�سوق ب�أخذها يف
االعتبار عند عملية ت�سعري الأ�صل �أو االلتزام يف تاريخ القيا�س.
يقوم امل�صرف باعتماد �أ�سعار ال�سوق بتقييم �أدواته املالية املتداولة
يف �سوق مايل ن�شط� ،إذا مل يكن �سوق الأداة ن�شط ًا يقوم امل�صرف
باعتماد تقنيات لقيا�س القيمة العادلة ت�أخذ يف االعتبار اال�ستعمال
الأق�صى ملعلومات منظورة يف ال�سوق حيث ينطبق.
حدد امل�صرف م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
امل�ستوى الأول :الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) لأ�صول والتزاماتمتطابقة يف �أ�سواق ن�شطة؛
امل�ستوى الثاين :معلومات غري ال�سعر املعلن املت�ضمن يف امل�ستوىالأول الذي يتم ر�صده للأ�صل وااللتزام؛ �سوا ًء ب�صورة مبا�شرة
(مثل الأ�سعار) �أو غري مبا�شرة (�أي م�شتقة من الأ�سعار)؛
امل�ستوى الثالث :معلومات عن الأ�صل �أو االلتزام ال ت�ستند �إىل تلكاملر�صودة من ال�سوق (معلومات غري منظورة).

(ز) تدني قيمة الموجودات المالية

يف تاريخ كل بيان و�ضع مايل يتم تقييم املوجودات املالية ،ما عدا تلك
التي هي على �أ�سا�س القيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر،
لناحية وجود م�ؤ�شرات تدين يف قيمتها .يكون هنالك تدين يف قيمة
ح�سي ،نتيجة ح�صول حدث �أو �أكرث
املوجودات املالية عند وجود دليل ّ
بعد �إجراء القيد الأويل للموجودات ،ان التدفقات النقدية امل�ستقبلية
املقدرة لال�ستثمار قد ت�أثرت.
ت�شتمل الأدلة املو�ضوعية على �أن �أ�ص ًال مالي ًا �أو جمموعة �أ�صول
مالية انخف�ضت قيمتها ،على ال�صعوبات املالية التي ميكن �أن تواجه
اجلهة املقرت�ضة �أو امل�صدرة ،خماطر ال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية،
�إ�ضافة �إىل الأخذ بعني االعتبار اجتاه وم�ستوى التدين يف �أدوات مالية
مماثلة.
عند النظر بوجود دليل على تدين يف قيمة الأ�صول امل�سجلة بالكلفة
املطف�أة ،ي�أخذ امل�صرف بعني االعتبار الأ�صول ب�شكل منفرد وب�شكل
جماعي.
�إن خ�سائر تدين قيمة املوجودات امل�سجلة على �أ�سا�س الكلفة املطف�أة
حتدد مبا ي�ساوي الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية
والقيمة اال�سرتدادية املقدرة .تقيد اخل�سائر يف الدخل� .إذا ح�صل
انخفا�ض يف خ�سارة تدين القيمـة يف فرتة الحقة ،يتم عك�س خ�سارة
تدنـي القيمة املقيدة �سابق ًا من خالل الأرباح �أو اخل�سائر �ضمن
حدود �إن القيمة الدفرتية للأ�صل املايل بتاريخ عك�س خ�سارة تدين
القيمة ال تزيد عما كان ميكن �أن تبلغه الكلفة املطف�أة فيما لو مل يتم
قيد خ�سارة تدين القيمة.
بالن�سبة �إىل �أدوات حقوق امللكية يعترب االنخفا�ض الكبري يف القيمة
العادلة �إىل ما دون تكلفتها �أو االنخفا�ض الذي ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال
دلي ًال مو�ضوعي ًا على انخفا�ض القيمة.
بالن�سبة لال�ستثمارات يف �أوراق مالية متوفرة للبيع ،فان اخل�سائر
املرتاكمة امل�سجلة �سابق ًا يف الدخل ال�شامل الآخر واملرتاكمة �ضمن
حقوق امل�ساهمني يتم قيدها يف الدخل عندما تكون خ�سائر تدين
القيمة مثبتة بح�صول تدين م�ستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات يف �أوراق مالية� .إن �أي زيادة يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات يف �أدوات دين متوفرة للبيع ،الحقة حل�صول خ�سارة
تدين يف القيمة ،ال تقيد يف الدخل� .إن �أي زيادة يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات يف �أدوات حقوق ملكية متوفرة للبيع ،الحقة حل�صول
خ�سارة تدين يف القيمة ،تقيد يف الدخل.
(ح) أدوات مالية مشتقة

تقيد امل�شتقات على �أ�سا�س القيمة العادلة بتاريخ الدخول يف عقد

لأداة م�شتقة ويعاد تقييمها الحق ًا على �أ�سا�س قيمتها العادلة بتاريخ
التقرير .يتم قيد الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك حال ح�صولها
يف الأرباح �أو اخل�سائر �إال �إذا كانت الأداة امل�شتقة حمددة وم�ستعملة
ك�أداة حت ّوطية ،ويف هذه احلالة فان توقيت القيد يف الأرباح �أو
اخل�سائر يعتمد على طبيعة عالقة التح ّوط.
م�شتقات مدجمة
�إن امل�شتقات املدجمة �ضمن �أدوات مالية �أخرى �أو عقود م�ضيفة
�أخرى تعامل ك�أدوات م�شتقة م�ستقلة عندما ال تكون خماطرها
وخ�صائ�صها متعلقة بقرب بتلك العائدة �إىل العقود امل�ضيفة وان
العقود امل�ضيفة غري مق ّيمة على �أ�سا�س قيمة عادلة تقيد تغرياتها يف
الأرباح �أو اخل�سائر.
حما�سبة التح ّوط
يحدد امل�صرف �أدوات حت ّوطية معينة ،التي تت�ضمن م�شتقات و�أدوات
م�شتقة مدجمة و�أدوات غري م�شتقة متعلقة مبخاطر عمالت �أجنبية،
�إما كتح ّوطـات القيمة العادل ــة� ،أو حت ّوطات التدفقات النقدية� ،أو
حت ّوطات ل�صـايف ا�ستـثمـارات يف ن�شاطات �أجنبية .تقيد التح ّوطات
ملخاطر العمالت الأجنبية على التزامات ثابتة كتح ّوطات تدفقات
نقدية.
عند بداية عالقة التح ّوط ،يو ّثق امل�صرف العالقة بني الأداة
التح ّوطية والبند املتح ّوط له ،و�أهدافه اخلا�صة ب�إدارة املخاطر
وا�سرتاتيجيته للدخول يف عمليات حت ّوط متفرقة .كذلك ،عند بداية
عملية التح ّوط وب�شكل م�ستمر ،يو ّثق امل�صرف فيما �إذا كانت الأداة
التح ّوطية امل�ستعملة يف عالقة حت ّوطية هي عالية الفعالية يف �إلغاء
التغريات يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية للبند املتح ّوط له.
حت ّوط القيمة العادلة
�إن التغــريات يف القيمة العادلــة للم�شتقات املحـددة واملمكن اعتبارها
كتح ّوطـات قيمة عادلة تقيد حا ًال يف الدخل ،بالإ�ضافة �إىل �أي تغريات
يف القيمة العادلة للبند املتح ّوط له العائد �إىل املخاطر املتح ّوط لها.
ان التغري يف القيمة العادلة لأداة التح ّوط والتغري يف البند املتح ّوط
له العائد �إىل املخاطر املتح ّوط لها تقيد يف بند بيان الدخل املتعلق
بالبند املتح ّوط له.
تتوقف حما�سبة التح ّوط هذه عندما يلغي امل�صرف العالقة التح ّوطية،
�أو ينتهي �أجل الأداة التح ّوطية �أو يتم بيعها �أو انهاءها �أو تنفيذها �أو
ال تعود مقبولة للمحا�سبة التح ّوطية� .إن تعديل القيمة الدفرتية للبند
املتح ّوط له الناجت عن املخاطر املتح ّوط لها يتم �إطفاءه يف الدخل
ابتدا ًء من ذلك التاريخ.
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حت ّوط التدفق النقدي
�إن اجلزء الفاعل من التغريات يف القيمة العادلة للم�شتقات املحددة
واملعتربة كتح ّوطات تدفق نقدي يتم ت�أجيلها �ضمن الدخل ال�شامل
الآخر� .إن الأرباح �أو اخل�سائر املتعلقة باجلزء غري الفاعل تقيد حا ًال
يف الدخل.
�إن املبالغ املقيدة �سابق ًا يف الدخل ال�شامل الآخر واملرتاكمة �ضمن
حقوق امل�ساهمني يعاد ت�صنيفها �إىل الأرباح �أو اخل�سائر يف الفرتات
التي يقيد فيها البند املتح ّوط له يف الدخل ،وذلك يف ذات بند
بيان الدخل الذي قيد فيه البند املتح ّوط له�.إمنا ،عندما ينتج عن
العمليات امل�ستقبلية املرتقبة املتح ّوط لها قيد ملوجودات غري مالية �أو
مطلوبات غري مالية ،ف�إن الأرباح واخل�سائر املقيدة �سابق ًا يف الدخل
ال�شامل الآخر واملرتاكمة �ضمن حقوق امل�ساهمني يتم حتويلها من
حقوق امل�ساهمني وتدرج �ضمن التقييم الأويل لكلفة تلك املوجودات
غري املالية �أو املطلوبات غري املالية.

القيمة املطف�أة والقيمة احلالية للدفعة املتوقعة (عندما ي�صبح من
املحتمل �إجراء دفعة من جراء الكفالة ) .تدرج الكفاالت املالية �ضمن
املطلوبات الأخرى.
(ك) ممتلكات ومعدات

تظهر املمتلكات واملعدات على �أ�سا�س الكلفة التاريخية ،بعد تنـزيل
اال�ستهالكات املرتاكمة وخ�سارة تدين القيمة� ،إن وجدت.
يتم احت�ساب ا�ستهالك الأ�صول الثابتة املادية الطفاء تكلفة
املوجودات ،با�ستثناء االرا�ضي والدفعات على ح�ساب نفقـات
ر�أ�سمالية ،با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت على مدى مدة اخلدمة
املقدرة للأ�صول املعنية كما يلي:
			
				
مباين وعقارات
			
معدات حت�سينات املباين
				
�آالت و�أجهزة و�أثاث
					
�سيارات
				
احلا�سب الآيل

�سنوات
50
7
7
5
7-3

تتوقف حما�سبة التح ّوط عندما يلغي امل�صرف العالقة التح ّوطية� ،أو
ينتهي �أجل الأداة التح ّوطية �أو يتم بيعها �أو �إنهاءها �أو تنفيذها �أو ال
تعود مقبولة للمحا�سبة التح ّوطية� .إن �أي �أرباح �أو خ�سائر مقيدة يف
الدخل ال�شامل الآخر ومرتاكمة �ضمن حقوق امل�ساهمني بذلك التاريخ
تبقى �ضمن حقوق امل�ساهمني وتتحقق عندما تقيد العملية امل�ستقبلية
املرتقبة نهائي ًا يف الدخل .عندما ال يعود من املحتمل ح�صول عملية
م�ستقبلية مرتقبة ،ف�إن الأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة �سابق ًا �ضمن
حقوق امل�ساهمني يتم قيدها حا ًال يف الدخل.

يف نهاية كل عام ،يتم مراجعة طريقة احت�ساب اال�ستهالك ومدى مدة
اخلدمة املقدرة ويتم ت�سجيل �أي تغيري يف التقديرات ب�أثر م�ستقبلي.
�إن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن ا�ستبعاد �أو تقاعد �أي من الأ�صول
الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية
للموجودات ويتم ت�سجيلها �ضمن الدخل.

(ط) قروض وتسليفات

(ل) موجودات غير ملموسة

القرو�ض والت�سليفات هي موجودات مالية غري م�شتقة ذات دفعات
ثابتة �أو قابلة للتحديد ،غري اال�ستثمارات يف �أوراق مالية ،وغري
حمتفظ بها للمتاجرة .تقيد القرو�ض والت�سليفات على �أ�سا�س الكلفة
املطف�أة بعد تنـزيل الفائدة غري املحققة وبعد م�ؤونة تدين قيمة
الديون حيث ينطبق .ت�سجل الديون الرديئة وامل�شكوك بتح�صيلها
ودون امل�ستوى (الغري منتجة) على الأ�سا�س النقدي وذلك لوجود
�شكوك واحتمال بعدم حت�صيل قيمتها الأ�صلية و�/أو عائداتها.

يتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سة ،با�ستثناء ال�شهرة ،با�ستعمال
طريقة الق�سط الثابت وبن�سبة  %33وهي تخ�ضع الختبار التدين يف
قيمتها.

(ي) كفاالت ماليـة

�إن عقود الكفاالت املالية هي عقود توجب على امل�صرف �إجراء دفعات
معي عجز عن
حمددة لتعوي�ض احلامل عن خ�سارة ترتبت لأن مدين ّ
�إجراء دفعة م�ستحقة مبوجب �شروط �أداة دين .ميكن لهذه العقود
�أن ت�أخذ عدة �أ�شكال قانونية للمقا�ضاة (كفاالت ،كتب اعتماد ،عقود
�ضمان ائتماين).
تقيد مطلوبات الكفاالت املالية �أولي ًا على �أ�سا�س قيمتها العادلة،
والحق ًا حتمل يف الدفاتر على �أ�سا�س القيمة الأعلى ما بني هذه

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

يف نهاية كل فرتة تقرير ،يقوم امل�صرف مبراجعة القيم الدفرتية
لأ�صوله امللمو�سة وغري امللمو�سة لتحديد فيما �إذا كان يوجد �أي م�ؤ�شر
ب�إن تلك الأ�صول قد ا�صابها خ�سارة تدين يف قيمتها .ان وجد هكذا
م�ؤ�شر ،يتم تقدير القيمة اال�سرتدادية للأ�صل لتحديد مدى خ�سارة
تدين القيمة (�إن وجدت ).
القيمة اال�سرتدادية هي القيمة الأعلى ما بني القيمة العادلة ناق�ص
كلفة البيع والقيمة اال�ستعمالية .عند حتديد القيمة اال�ستعمالية،
يتم ح�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �إىل قيمتها احلالية
با�ستعمال ن�سبة ح�سم قبل ال�ضريبة تعك�س تقديرات ال�سوق احلالية
للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة للأ�صل الذي مل يتم ب�ش�أنه
تعديل تقديرات التدفقات النقدية امل�ستقبلية.

�إذا كان تقدير القيمـة اال�سرتدادية للأ�صل �أقل من قيمته الدفرتية،
يتم انقا�ص القيمة الدفرتية للأ�صل لتوازي القيمة اال�سرتدادية.
تقيد خ�سارة تدنـي القيمة حا ًال يف الدخل� ،إال �إذا كان الأ�صل املخت�ص
م�سجل دفرتي ًا بقيمة �إعادة التقييم ،ويف هذه احلالة تعامل خ�سارة
تدين القيمة كتخفي�ض لوفر �إعادة التقييم (املقيد �سابق ًا).
يف حال ان خ�سارة تدين القيمة انعك�ست الحق ًا ،يتم زيادة القيمة
الدفرتية للأ�صل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) �إىل ان ت�صل �إىل
التقدير املع ّدل لقيمتها اال�سرتدادية ،لكن بحيث ان القيمة الدفرتية
بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية التي كان ميكن ان حتدد فيما
لو مل يتم قيد خ�سارة تدين قيمة للأ�صل ( وحدة منتجة لتدفقات
نقدية ) يف �سنوات �سابقة .يتم قيد عك�س خ�سارة تدين القيمة حا ًال
يف الدخل� ،إال �إذا كان الأ�صل املخت�ص م�سجل دفرتي ًا بقيمة �إعادة
التقييم ،ويف هذه احلالة يعامل عك�س خ�سارة تدين القيمة كزيادة
لوفر �إعادة التقييم ( املقيد �سابق ًا).
�إن القيمة العادلة ملمتلكات امل�صرف اخلا�صة واملمتلكات امل�أخوذة
ا�ستيفاء لقرو�ض هي القيمة ال�سوقية املقدرة كما حتدد من قبل
خممني العقارات على �أ�سا�س توافق ال�سوق من خالل املقارنة مع
عمليات م�شابهة يف املنطقة اجلغرافية نف�سها وعلى �أ�سا�س القيمة
املتوقعة لعملية بيع حالية بني م�شرتي راغب وبائع راغب� ،أي يف غري
عمليات البيع الق�سرية �أو الت�صفية بعد تعديل عامل عدم ال�سيولة
وقيود ال�سوق.
وفاء لديون
(ن) الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف
ً
مستحقة:الشهرة)

تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للم�صرف بالكلفة �أو بالقيمة
العادلة �أيهما �أقل .يف نهاية كل فرتة تقرير ،يقوم امل�صرف مبراجعة
القيم الدفرتية للموجودات التي �آلت ملكيتها للم�صرف وفا ًء لديون
م�ستحقة لتحديد فيما �إذا كان يوجد �أي م�ؤ�شر ب�أن تلك املوجودات
قد �أ�صابها �أي خ�سارة تدين يف قيمتها� .إن وجد هكذا م�ؤ�شر ،يتم
تقدير القيمة العادلة للموجودات لتحديد مدى خ�سارة تدين القيمة
(�إن وجدت).
�إن كانت القيمة العادلة للموجودات ب�شكل �إفرادي �أقل من قيمتها
الدفرتية ،يتم �إنقا�ص القيمة الدفرتية لتوازي القيمة العادلة .تقيد
خ�سارة تدين القيمة حا ًال يف الأرباح �أو اخل�سائر� ،إال �إذا كان الأ�صل
املخت�ص م�سجل دفرتي ًا بقيمة �إعادة التقييم ،ويف هذه احلالة تعامل
خ�سارة تدين القيمة كتخفي�ض لوفر �إعادة التقييم (املقيد �سابق ًا).
يف حال �أن خ�سارة تدين القيمة انعك�ست الحق ًا ،يتم زيادة القيمة
الدفرتية للأ�صل �إىل �أن ت�صل �إىل التقدير املعدل لقيمته العادلة،
لكن بحيث �أن القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية

التي كان ميكن �أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خ�سارة تدين قيمة للأ�صل
يف �سنوات �سابقة .يتم قيد عك�س خ�سارة تدين القيمة حا ًال يف الأرباح
�أو اخل�سائر� ،إال �إذا كان الأ�صل املخت�ص م�سجل دفرتي ًا بقيمة �إعادة
التقييم ،ويف هذه احلالة يعامل عك�س خ�سارة تدين القيمة كزيادة
لوفر �إعادة التقييم (املقيد �سابق ًا).
يجب على امل�صرف بيع املوجودات التي �آلت ملكيتها له وفا ًء لديون
م�ستحقة خالل �سنتني من تاريخ اال�ستحواذ عليها وفق ًا لأحكام قرار
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(س) مؤونة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

�إن امل�صرف م�سجل يف م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية يف اجلمهورية
العربية ال�سورية وي�سدد ب�شكل منتظم الت�أمينات عن موظفيه �إىل
امل�ؤ�س�سة .متثل هذه امل�ساهمات اتفاق امل�صرف مع موظفيه حول
تعوي�ض نهاية اخلدمة وبالتايل �سوف يح�صل املوظفون على هذا
التعوي�ض من م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية .لي�س على امل�صرف �أي
التزامات �أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعوي�ض نهاية اخلدمة.
(ع) المؤونات

يتم قيد امل�ؤونات �إذا ،نتيجة حدث �سابق ،ترتب على امل�صرف موجب
قانوين �أو ا�ستنتاجي ميكن تقديره ب�شكل موثوق ،و�إنه من املحتمل �أن
يتوجب �إجراء تدفق منافع اقت�صادية �إىل اخلارج لت�سديد املوجب.
يتم حتديد امل�ؤونات عن طريق ح�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية
املتوقعة با�ستعمال ن�سبة قبل ال�ضريبة التي تعك�س تقييمات ال�سوق
احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املحددة لاللتزام ،ح�سبما
ينطبق.
(ف) تحقق اإليرادات واألعباء

تقيد �إيرادات و�أعباء الفوائد على �أ�سا�س اال�ستحقاق ،مع الأخذ
باحل�سبان ر�صيد الأ�صل والن�سبة املطبقة ،با�ستثناء القرو�ض
والت�سليفات امل�صنفة دون امل�ستوى العادي وامل�شكوك بتح�صيلها
والرديئة التي يتم االعرتاف بعائداتها فقط عند حتقق ا�سرتدادها.
تت�ضمن �إيرادات و�أعباء الفوائد اطفاء احل�سومات والعالوات.
�إن �إيرادات و�أعباء الر�سـوم والعـموالت التي ت�شكـل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من
ن�سـبـة الفـائـدة الفعـليــة علـى موجــودات مـالية �أو مطـلوبـات مـاليـة (
مثل العموالت والر�سوم املكت�سبة على القرو�ض) يتم �إدراجها �ضمن
�إيرادات و�أعباء الفوائد.
تقيد �إيرادات الر�سوم والعموالت الأخرى عند تنفيذ اخلدمات
املعنية.
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يتم �إظهار �إيرادات الفوائد على املوجودات املالية املحددة و�إيرادات
الفوائد على حمفظة املتاجرة على �أ�سا�س القيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر.
(ص) ضريبة الدخل

متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب
امل�ؤجلة.
يحت�سب امل�صرف م�ؤونة �ضريبة الدخل وفق ًا لأحكام القانون 28
تاريخ  16ني�سان  ،2001والذي حدد ال�ضريبة مبعدل  % 25من �صايف
الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة.
تختلف الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن الأرباح ال�صافية الواردة يف
بيان الدخل ب�سبب ا�ستبعاد املبالغ غري اخلا�ضعة لل�ضريبة و�إ�ضافة
املبالغ غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء ال�ضريبي.
�إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها �أو ا�سرتدادها
نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات �أو املطلوبات
يف البيانات املالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على
�أ�سا�سها .وحتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفق ًا للن�سب ال�ضريبية التي
يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي �أو حتقيق املوجودات
ال�ضريبية امل�ؤجلة.
يتم االعرتاف باملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة للفروقات الزمنية التي
�سينتج عنها مبالغ �سوف تدخل يف احت�ساب الربح ال�ضريبي م�ستقب ًال.
بينما يتم االعرتاف باملوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة للفروقات الزمنية
التي �سينتج عنها مبالغ �سوف تنزل م�ستقب ًال عند احت�ساب الربح
ال�ضريبي.
يتم مراجعة ر�صيد املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ البيانات
املالية ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم امكانية اال�ستفادة من تلك
املوجودات ال�ضريبية جزئي ًا �أو كلي ًا.
(ق) النقد وما يوازي النقد

هو النقد والأر�صدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة
�أ�شهر(ا�ستحقاقاتها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر ف�أقل) ،وتت�ضمن :النقد
والأر�صدة لدى بنوك مركزية والأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية ،وتنـزل ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ت�ستحق
خالل مدة ثالثة �أ�شهر(ا�ستحقاقاتها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر ف�أقل )
والأر�صدة املقيدة ال�سحب.
(ر) حصة السهم من األرباح

يعر�ض امل�صرف معلومات حول ح�صة ال�سهم من الأرباح الأ�سا�سية
وح�صة ال�سهم من الأرباح املخف�ضة بالن�سبة لأ�سهمه العادية .يتم
احت�ساب ح�صة ال�سهم من الأرباح الأ�سا�سية بتق�سيم �صايف الربح �أو

اخل�سارة للفرتة العائد حلملة الأ�سهم العادية للم�صرف على املعدل
املوزون لعدد الأ�سهم العادية املتداولة خالل الفرتة .يتم احت�ساب
ح�صة ال�سهم من الأرباح املخف�ضة عرب تعديل الربح �أو اخل�سارة على
حملة الأ�سهم العادية واملعدل املوزون لعدد الأ�سهم العادية املتداولة
جلميع ت�أثريات التخفي�ضات املحتملة على الأ�سهم العادية والتي
تت�ضمن خيار الأ�سهم املمنوح للموظفني ،ح�سبما ينطبق.

 .٣المقررات المحاسبية الهامة والمصادر
األساسية لعدم اليقين في التقدير
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للم�صرف ،املذكورة يف الإي�ضاح
( ،)2يتوجب على الإدارة �أن تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات
وافرتا�ضات ب�ش�أن القيم الدفرتية ملوجودات ومطلوبات ال تتو�ضح
ب�سهولة من م�صادر �أخرى� .إن التقديرات واالفرتا�ضات اخلا�صة بها
تبنـى على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة وعوامل �أخرى تعترب ذات �صلة� .إن
النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات اخلا�صة بها ب�صورة م�ستمرة.
يتم �إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات املحا�سبية يف الفرتة
املالية التي يح�صل فيها تعديل التقدير وذلك �إذا كان التعديل ي�ؤثر
فقط على تلك الفرتة� ،أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة �إذا كان
التعديل ي�ؤثر على الفرتة احلالية وفرتات الحقة.
المصادر األساسية لعدم اليقين في التقدير

�إن االفرتا�ضات الأ�سا�سية حول امل�ستقبل ،وغريها من امل�صادر
الأ�سا�سية لعدم اليقني يف التقدير بتاريخ التقرير ،التي حتمل خماطر
هامـة بالت�سبب بتعديل جوهري للقيم الدفرتية ملوجودات ومطلوبات
خالل ال�سنة املالية التالية ،هي مدرجة �أدناه.
م�ؤونات خل�سائر الديون – قرو�ض وت�سليفات للزبائن
�إن خ�سارة تدين القيمة املحددة بالن�سبة خل�سائر الديون حتدد عن
طريق تقييم كل حالة على حدة .هذه الطريقة تطبق على القرو�ض
والت�سليفات امل�صنفة و�إن العوامل التي ت�ؤخذ باالعتبار عند تقدير
امل�ؤونة خل�سائر الديون تت�ضمن احلد الأعلى لالئتمان املتوفر للفريق
الآخر ،مقدرة الفريق الآخر على �إنتاج تدفقات نقدية كافية لت�سديد
الت�سليفات املمنوحة له ،وقيمة ال�ضمانة و�إمكانية متلك �أ�صول
�إ�ستيفاء للدين� .إن م�ؤونات خ�سائر الديون ب�ش�أن القرو�ض املق ّيمة
جماعي ًا يتم حتديدها بنا ًء على اخل�سائر التي تعر�ضت لها حمافظ
قرو�ض ذات �صفات م�شابهة.

ت�صنيف اال�ستثمارات
يتوجب على الإدارة �أن تقرر عند القيام با�ستثمار ما �سواء يجب
ت�صنيفه كا�ستثمار مقتنى حتى تاريخ اال�ستحقاق ،للمتاجرة ،مدرج
بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح او اخل�سائر ،او كقرو�ض وذمم
مدينة .بالن�سبة لال�ستثمارات املقتناةحتى تاريخ اال�ستحقاق يقوم
امل�صرف بالت�أكد من توافر �شروط معيار املحا�سبة الدويل رقم 39
(املعدل) ال �سيما تلك املتعلقة بن ّية امل�صرف وقدرته على اقتناء هذه
اال�ستثمارات حتى تاريخ ا�ستحقاقها .بالن�سبة لال�ستثمارات املدرجة
بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح �أو اخل�سائر ،فهي تعتمد على
كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه اال�ستثمارات .عندما ال ت�صنف
اال�ستثمارات للمتاجرة يف حني يكون لها قيمة �سوقية متوفرة وموثوقة
ويتم احت�ساب التغري يف القيم العادلة �ضمن بيان الدخل ،عندها يتم
ت�صنيف هذه اال�ستثمارات باقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح او
اخل�سائر.
يتم ت�صنيف جميع اال�ستثمارات الأخرى كا�ستثمارات متوفرة للبيع.
حتديد القيم العادلة
عندما ال ميكن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية �ضمن بيان
الو�ضع املايل با�ستعمال �سعر ال�سوق املتداول ،يتم حتديد القيمة
العادلة با�ستعمال تقنيات تقييم تت�ضمن متوذج ح�سم التدفقات
النقدية ( )Discount Cash Flow (DCF) modelكما هو مذكور
يف الإي�ضاح ( 2و).
يتم �أخذ املعطيات يف مناذج التقييم هذه من �أ�سعار �سوق ميكن
حلظها ،حيث �أمكن .عملي ًا� ،إن �سعر احل�سم امل�ستخدم يف قيا�س
القيمة العادلة با�ستعمال منوذج التقييم ،ي�أخذ يف احل�سبان
املعلومات املنظورة املتوفرة من امل�شاركني يف ال�سوق ،مبا فيها الفائدة
املرتبطة باملخاطر املتدنية ،ن�سبة ال�سواب على خماطر املديونية
( )Credit Default Swap Ratesلغاية ت�سعري خماطر املديونية
(العائدة للم�صرف وللجهة املتعاقد معها) وعامل خماطر ال�سيولة
الذي ي�ضاف �إىل ن�سبة احل�سم املطبقة� .إن �أي تغيري يف االفرتا�ضات
املتعلقة ب�أي من هذه العوامل قد ي�ؤثر على القيمة العادلة لل�سندات
ال�سيادية ومن �ضمنها �شهادات الإيداع ال�صادرة عن م�صرف �سورية
املركزي.
ت�ستخدم املعطيات غري املنظورة يف قيا�س الوحدة العادلة عندما
تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة ،وبالتايل تنطبق يف احلاالت
التي تكون فيها حركة ال�سـوق بتاريخ التقييم �ضعيفة هذا �إن وجدت،
ويجب �أن تبقى الغاية من قيا�س القيمة العادلة نف�سها� ،أي �أن متثل

ال�سعر املقبول للتفرغ عنها من مالك الأدوات املالية �أو �صاحب
االلتزام ملطلوبات �أدوات مالية.
يتم الو�صول �إىل املعطيات غري املنظورة باالعتماد على �أف�ضل
املعلومات املتوفرة يف ظل الظروف املحيطة ،والتي ميكن �أن تت�ضمن
املعلومات املتوفرة لدى املن�ش�أة.
التدين يف قيمة ا�ستثمارات يف �أ�سهم وح�ص�ص متوفرة للبيع
يعترب امل�صرف �أن هنالك تدين يف قيمة اال�ستثمارات املتوفرة للبيع
عند ح�صول تدين هام �أو م�ستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة عن
كلفتها .هذا االعتبار يتطلب �إ�صدار �أحكام .عند اتخاذ هكذا �أحكام
يقوم امل�صرف� ،ضمن عوامل �أخرى ،بتقييم احل�سا�سية العادية
لأ�سعار الأ�سهم.
الأعمار الإنتاجية املقدرة للأ�صول الثابتة
كما هو مو�ضح يف الإي�ضاح رقم (� )2أعاله �إن امل�صرف يراجع
الأعمال الإنتاجية يف نهاية كل فرتة مالية .خالل الفرتة مل تظهر �أية
م�ؤ�شرات تدعو �إىل تغيري الأعمار املقدرة للأ�صول الثابتة.
تدين قيمة املوجودات غري املالية وتكوين امل�ؤونات الالزمة
يف ظل الظروف الراهنة التي متر بها اجلمهورية العربية ال�سورية،
قامت الإدارة بتقدير القيمة اال�سرتدادية للأ�صول غري املالية وذلك
من خالل �إجراء مراجعة للقيم الدفرتية لهذه الأ�صول لتحديد فيما
�إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على تدين قيمتها .باعتقاد الإدارة ،ال توجد
م�ؤ�شرات لتكوين م�ؤونات تدين �إ�ضافية.
مبد�أ اال�ستمرارية
قامت الإدارة بتقييم مدى قدرة البنك على اال�ستمرار يف العمل على
�أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية .اعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة
من امل�ؤ�شرات املالية والت�شغيلية .تعتقد االدارة �أنه وبالرغم من حالة
عدم اال�ستقرار التي متر بها اجلمهورية العربية ال�سورية وحالة
عدم اليقني امل�ستقبلية ،ف�إن البنك ميتلك املوارد الكافية لال�ستمرار
بالعمل يف املدى امل�ستقبلي املنظور .بنا ًء عليه فقد مت �إعداد القوائم
املالية على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.
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 .4نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
يتكون هذا البند مما يلي:

2018

 31كانون األول

ل.س.

نقد يف اخلزينة
�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي:
ح�سابات جارية وحتت الطلب
احتياطي نقدي الزامي*

			

2017
ل.س.

7.152.325.881

7.960.455.847

10.703.388.775
17.949.657.443
			
2.736.973.275
3.542.766.962
			
					
20.592.687.931
29.452.880.252
			

* وفق ًا للقوانني والت�شريعات امل�صرفية املطبقة يف اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�صادرة عن رئا�سة جمل�س الوزراء القرار رقم  5938تاريخ � 2أيار 2011
على امل�صارف �أن حتتفظ باحتياطي نقدي الزامي لدى م�صرف �سورية
املركزي بن�سبة  %5من متو�سط الودائع حتت الطلب ،ودائع التوفري والودائع
لأجل با�ستثناء ودائع الإدخار ال�سكني� ،إن هذا االحتياطي �إلزامي وال يتم
ا�ستعماله يف الأن�شطة الت�شغيلية للم�صرف.

		

مت �إيقاف العمل لفرعني م�ؤقت ًا نتيجة للظروف اال�ستثنائية التي متر
فيها اجلمهورية العربية ال�سورية بعد احل�صول على املوافقة من
قبل م�صرف �سورية املركزي حلني زوال هذه الظروف لتعود بعدها
للخدمة .خالل عام  2015مت نقل كامل ر�صيد النقد يف الفروع املغلقة
�إىل فروع عاملة دون �أي خ�سائر ومت �إلغاء املخ�ص�ص املقابل لها �ضمن
بند خم�ص�صات متنوعة.

 .5أرصدة لدى مصارف
يتكون هذا البند مما يلي:

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل (ا�ستحقاقها الأ�صلي خالل فرتة � 3أ�شهر �أو�أقل)

 ٣١كانون الأول 2018

مصارف محلية

مصارف خارجية

ل.س.

ل.س.

14.032.642.626
4.058.727.975

5.736.060.438
7.633.017.691

18.091.370.601

13.369.078.129

المجموع
ل.س.

		 19.768.703.064
		 11.691.745.666
31.460.448.730

بلغت الأر�صدة لدى كافة امل�صارف التي ال تتقا�ضى فوائد مبلغ  21.521.703.062لرية �سورية كما يف  31كانون الأول  2018وال توجد لدى
امل�صرف �أر�صدة مقيدة ال�سحب.

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل (ا�ستحقاقها الأ�صلي خالل فرتة � 3أ�شهر �أو�أقل)

 31كانون الأول 2017

مصارف محلية

مصارف خارجية

ل.س.

ل.س.

17.168.228.243
5.935.626.143

2.955.213.684
21.580.335.638

23.103.854.386

24.535.549.322

المجموع
ل.س.

		 20.123.441.927
27.515.961.781
47.639.403.708

بلغت الأر�صدة لدى كافة امل�صارف التي ال تتقا�ضى فوائد مبلغ  28.984.930.211لرية �سورية كما يف  31كانون الأول  2017وال توجد لدى
امل�صرف �أر�صدة مقيدة ال�سحب.

 .6إيداعات لدى مصارف
يتكون هذا البند مما يلي:

ودائع لأجل (ا�ستحقاقها الأ�صلي �أكرث من � 3أ�شهر)

ودائع لأجل (ا�ستحقاقها الأ�صلي �أكرث من � 3أ�شهر)

 ٣١كانون الأول 2018

مصارف محلية

مصارف خارجية

ل.س.

ل.س.

3.660.188.287

-

3.660.188.287

-

ل.س.

3.660.188.287
3.660.188.287

 31كانون الأول 2017

مصارف محلية

مصارف خارجية

ل.س.

ل.س.

		
-

-

		
-

بلغت الإيداعات لدى امل�صارف التي التتقا�ضى فوائد
 3.660.188.287لرية �سورية كما يف  31كانون الأول 2018
والتوجد لدى امل�صرف �إيداعات التتقا�ضى فوائد كما يف  31كانون
الأول .2017

المجموع

المجموع
ل.س.

-

التوجد لدى امل�صرف �إيداعات مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون الأول
 2018والتوجد لدى امل�صرف �إيداعات مقيدة ال�سحب كما يف
 31كانون الأول .2017
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 .7صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
يتكون هذا البند مما يلي:

2018

 31كانون األول

ل.س.

�شركات كربى:
			
ح�سابات جارية مدينة
			
ح�سابات دائنة �صدفة مدينة
			
قرو�ض و�سلف
ً
فوائد مقبو�ضة مقدما على القرو�ض			

�صايف ت�سهيالت �شركات كربى

			

1.722.043.671
18.569.959
34.231.269.145
()56.945.369

�شركات متو�سطة و�صغرية:
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض و�سلف
ح�سابات دائنة �صدفة مدينة

			
			
			

10.215.431
1.967.571

�صايف ت�سهيالت �شركات متو�سطة و�صغرية

		
		

�أفراد:
قرو�ض و�سلف
ح�سابات دائنة �صدفة مدينة

			
			

قرو�ض �سكنية:
قرو�ض �سكنية

			

�صايف ت�سهيالت �أفراد

�صايف ت�سهيالت قرو�ض �سكنية

			

			

		

ينـزل:
خم�ص�ص تدين قيمة الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة (ديون منتجة)			
			
خم�ص�ص تدين قيمة الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة (ديون غري منتجة)
			
الفوائد والعموالت املعلقة على الديون غري املنتجة

�صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة

			

لغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة املبا�شرة 9.434.913.431
لرية �سورية �أي مان�سبته  %25.79من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة كما يف  31كانون الأول ( 2018مقابل 5.880.028.806لرية
�سورية �أي مان�سبته  %19.36من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة كما يف  31كانون الأول .)2017
بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة
 6.221.580.851لرية �سورية �أي ما ن�سبته  %18.64من ر�صيد
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31
كانون الأول ( 2018مقابل  3.638.915.088لرية �سورية �أي ما
ن�سبته  %12.93كما يف  31كانون الأول .)2017

35.914.937.406

12.183.002

206.752.971
322.628

207.075.599

452.404.065

2017
ل.س.

982.119.522
		
20.058.951
28.965.539.631
()60.066.230

		
1.110.800
		
3.239.043
7.334.415

11.684.258

118.490.036
319.264

118.809.300

335.513.206

36.586.600.072
()2.928.754.518
()3.451.969.082
()3.213.332.580

()4.308.245.834
()2.686.427.022
()2.241.113.718

26.992.543.892

		

29.907.651.874

335.513.206
30.373.658.638

452.404.065

		

		 21.137.872.064

بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة وغري العاملة 25.156.321
لرية �سورية كما يف  31كانون الأول ( 2018مقابل 20.119.751
لرية �سورية كما يف  31كانون الأول .)2017
بلغ خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة 2.435.840
لرية �سورية كما يف  31كانون الأول ( 2018مقابل  2.644.090لرية
�سورية كما يف  31كانون الأول  )2017والتي تظهر �ضمن املخ�ص�صات
املتنوعة (الإي�ضاح .)18
ال يوجد ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة ال�سورية �أو بكفالتها.

بيان الوضع المالي

�إن حركة خم�ص�ص تدين قيمة الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة كانت كما يلي:

الر�صيد يف �أول ال�سنة
التغري خالل ال�سنة
امل�ستخدم خالل ال�سنة (ديون م�شطوبة)
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
الر�صيد يف �أول ال�سنة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون غري املنتجة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون املنتجة
التغري خالل ال�سنة
�إ�ضافات:
خم�ص�ص تدين القيمة للديون غري املنتجة
فروقات �أ�سعار �صرف ناجتة عن تكوين م�ؤونات
بالعمالت الأجنبية للديون غري املنتجة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون املنتجة
فروقات �أ�سعار �صرف ناجتة عن تكوين م�ؤونات
بالعمالت الأجنبية للديون املنتجة
ا�سرتدادات*:
خم�ص�ص تدين القيمة للديون غري املنتجة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون املنتجة
امل�ستخدم خالل ال�سنة (ديون م�شطوبة)
خم�ص�ص تدين القيمة للديون غري املنتجة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون املنتجة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون غري املنتجة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون املنتجة

2018

الشركات

األفراد

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

6.574.089.883
()358.630.135
()28.175.027
6.187.284.721

420.582.973
()226.969.098
()174.996
193.438.879

6.994.672.856
()585.599.233
()28.350.023
6.380.723.600

2.643.887.574
3.930.202.309

42.539.448
378.043.525

2.686.427.022
		
4.308.245.834

6.574.089.883

420.582.973

		
6.994.672.856

864.404.856

6.500.880

870.905.736

()8.478.251
239.183.968

183.041

()8.478.251
239.367.009

()26.214.191

-

()26.214.191

()65.099.161
()1.362.427.356

()3.436.241
()230.216.778

()68.535.402
()1.592.644.134

()358.630.135

()28.175.027
		
-

()28.175.027

()226.969.098

()174.996
-

()174.996

()585.599.233

()28.350.023
-

()28.350.023

3.406.539.991
2.780.744.730

45.429.091
148.009.788

3.451.969.082
2.928.754.518

6.187.284.721

193.438.879

6.380.723.600

التقرير السنوي 57-56 | 2018

الر�صيد يف �أول ال�سنة
التغري خالل ال�سنة
امل�ستخدم خالل ال�سنة (ديون م�شطوبة)
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
الر�صيد يف �أول ال�سنة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون غري املنتجة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون املنتجة
التغري خالل ال�سنة
�إ�ضافات:
خم�ص�ص تدين القيمة للديون غري املنتجة
فروقات �أ�سعار �صرف ناجتة عن تكوين م�ؤونات
بالعمالت الأجنبية للديون غري املنتجة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون املنتجة
فروقات �أ�سعار �صرف ناجتة عن تكوين م�ؤونات
بالعمالت الأجنبية للديون املنتجة
ا�سرتدادات*:
خم�ص�ص تدين القيمة للديون غري املنتجة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون املنتجة

2017

الشركات

األفراد

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

6.165.412.906
598.909.432
()190.232.455
6.574.089.883

487.026.582
()65.116.258
()1.327.351
420.582.973

		
6.652.439.488
		 533.793.174
()191.559.806
6.994.672.856

2.668.259.774
3.497.153.132

46.997.451
440.029.131

2.715.257.225
3.937.182.263

6.165.412.906

487.026.582

		
6.652.439.488

269.850.638

7.437.313

()10.486.155
647.764.270

598.647

()126.736.398

-

()126.736.398

()93.504.228
()87.978.695

()10.567.965
()62.584.253

()104.072.193
()150.562.948

598.909.432

امل�ستخدم خالل ال�سنة (ديون م�شطوبة)
خم�ص�ص تدين القيمة للديون غري املنتجة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون املنتجة

()190.232.455
		
-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون غري املنتجة
خم�ص�ص تدين القيمة للديون املنتجة

()190.232.455

()65.116.258

()1.327.351
-

()1.327.351

277.287.951
()10.486.155
		 648.362.917

533.793.174

()191.559.806
-

()191.559.806

2.643.887.574
3.930.202.309

42.539.448
378.043.525

2.686.427.022
4.308.245.834

6.574.089.883

420.582.973

6.994.672.856

�إن حركة الفوائد املعلقة كانت كما يلي:

الر�صيد �أول ال�سنة
ي�ضاف:
فوائد معلقة خالل ال�سنة
ينـزل:
الفوائد املعلقة امل�شطوبة
الفوائد املعلقة امل�سرتدة*
الناجت عن فرق �سعر �صرف بالعملة الأ�صلية

 31كانون األول

٢٠١8
ل.س.

2017
ل.س.

2.217.029.134

24.084.584

2.241.113.718

1.697.893.462

1.040.477.119

9.560.260

1.050.037.379

820.447.328

()7.778.702
()55.232.476
()3.343.411

()8.119.354
()3.344.574
-

()15.898.056
()58.577.050
()3.343.411

()65.655.400
()207.893.144
()3.678.528

22.180.916

3.213.332.580

		 2.241.113.718

الشركات

األفراد

ل.س.

ل.س.

3.191.151.664
		
نظر ًا للظروف االقت�صادية الراهنة وبنا ًء على �أحكام قرار جمل�س
النقد والت�سليف رقم (/902م ن/ب )4تاريخ  13ت�شرين الثاين
 2012والقرار رقم (/1079م ن/ب )4تاريخ  29كانون الثاين 2014
وتعميم حاكم م�صرف �سورية املركزي رقم (/1145م )1/ال�صادر
بتاريخ � 9آذار 2015وتعميم حاكم م�صرف �سورية املركزي رقم
(/2271م )1/ال�صادر بتاريخ  30حزيران  2015والذي مت الت�أكيد
فيه على ا�ستمرار العمل بالقرار (/902م ن/ب )4حلني �صدور

تعليمات جديدة ،مت ا�سرتداد مبلغ  135.840.837لرية �سورية من
م�ؤونة االنخفا�ض الإجمايل املكونة خالل عام  2017والبالغة قيمتها
 2.949.034.418لرية �سورية النتفاء احلاجة لها ،لت�صبح قيمة
امل�ؤونة  2.796.860.811لرية �سورية كما يف  31كانون الأول .2018
* ت�شكل اال�سرتدادات قيمة الفوائد الناجتة عن ديون مت ت�سديدها �أو ت�سديد
املت�أخر منها خالل العام مبا يتوافق مع قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم
(/902م ن/ب )4تاريخ  13ت�شرين الثاين .2012

بيان الدخل

خم�ص�ص اخل�سائر الإئتمانية
املكون خالل ال�سنة وفق القرار
رقم ( /597م ن /ب  )4وتعديالته
الديون املنتجة
الديون غري املنتجة
الديون املعدومة
ا�سرتداد ديون معدومة
ا�سرتدادات الديون غري املنتجة *
ا�سرتدادات الديون املنتجة
خم�ص�ص للت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة
(ا�سرتداد)  /تكوين خم�ص�ص للت�سهيالت
االئتمانية غري املبا�شرة (الإي�ضاح )18

 31كانون األول

الشركات

األفراد

ل.س.

ل.س.

2018
ل.س.

2017
ل.س.

61.481.998
10.279.279
183.041
10.096.238
277.287.951
870.905.736
6.500.880
864.404.856
169.232
			
()177.200
()177.200
()104.072.193
()68.535.402
()3.436.241
()65.099.161
()88.316.989( )1.227.715.567( )230.216.778
()997.498.789
()208.250
()208.250
()188.305.106

امل�سرتد من م�ؤونة االنخفا�ض الإجمايل بنا ًء على
اختبارات اجلهد ملحفظة الت�سهيالت االئتمانية املنتجة ()364.928.567
املكون خالل ال�سنة بنا ًء على اختبارات اجلهد
229.087.730
ملحفظة الت�سهيالت االئتمانية املنتجة

()324.145.943

()227.146.298

()415.451.404

()1.852.110
144.697.889

-

()364.928.567

()62.245.959

-

229.087.730

586.880.919

()227.146.298

()551.292.241

669.332.849

* �شكل اال�سرتدادات قيمة املخ�ص�صات الناجتة عن ديون مت ت�سديدها �أو ت�سديد املت�أخر منها خالل العام مبا يتوافق مع قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم (/902م ن/
ب )4تاريخ  13ت�شرين الثاين .2012
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 .8موجودات مالية متوفرة للبيع
يتكون هذا البند من موجودات متوفرة للبيع لها �أ�سعار �سوقية وتتكون مما يلي:

2018
�شهادات �إيداع
�سندات �شركات (ذات عائد ثابت)

			
			
		

-

القيمة اال�سمية ل�شهادات الإيداع
القيمة الأ�سمية ل�شهادات الإيداع امل�ستحقة
احل�سم
العالوة
القيمة الدفرتية ل�شهادات الإيداع
�إطفاء احل�سم
�إطفاء العالوة

			
			
			
			
			
			
			
			

-

�أ� -شهادات �إيداع

متثل املوجودات املالية املتوفرة للبيع (�شهادات �إيداع) قيمة �شهادات �إيداع
�صادرة عن م�صارف جتارية غري مقيمة بالدوالر الأمريكي بفائدة �إ�سمية

ل.س.

القيمة اال�سمية لل�سندات
القيمة الإ�سمية املباعة
العالوة
احل�سم
القيمة الدفرتية لل�سندات
�إطفاء العالوة
�إطفاء احل�سم
�إطفاء الباقي من عالوة ال�سندات املباعة
�إطفاء الباقي من ح�سم ال�سندات املباعة
زيادة يف القيمة العادلة

ل.س.

2.253.396.837

10.900.000.000
()10.900.000.000
()30.489.480
		
40.984.000
		
10.494.520
		
30.489.480
()40.984.000

-

�سنوية  .%5.375ا�ستحقت كافة تلك ال�سندات خالل عام .2017

 31كانون األول

ل.س.

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

		

متثل املوجودات املالية املتوفرة للبيع (�سندات �شركات ذات عائد
ثابت) قيمة �سندات �صادرة عن �شركات غري مقيمة بالدوالر
الأمريكي بفائدة �إ�سمية �سنوية ثابتة ترتاوح ما بني  %4.75و.%6.25
قام امل�صرف ببيع تلك ال�سندات خالل الربع الثاين من عام ،2018
ونتج عن عملية بيعها مكا�سب بقيمة  50.830.650لرية �سورية

2017

2.253.396.837

2018
ب� -سندات �شركات (ذات عائد ثابت)

 31كانون األول

2.105.880.000
()2.105.880.000
13.734.000
()871.128
12.862.872
()9.235.788
750.766
()4.498.212
120.362
-

2017
ل.س.

		

2.105.880.000
		
		
13.734.000
()871.128
2.118.742.872
() 8.839.464
			 722.639
		
142.770.790

2.253.396.837

		

والتي متثل التغري يف القيمة العادلة لتلك ال�سندات من تاريخ �شرائها
�إىل تاريخ بيعها والتي مت حتويلها من بيان الدخل ال�شامل �إىل بيان
الدخل كما تكبد امل�صرف عموالت بيع بقيمة  1.052.940لرية
�سورية لت�صبح قيمتها  49.777.710لرية �سورية خالل عام .2018

 .9موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
يتكون هذا البند من مما يلي:

2018

 31كانون األول

ل.س.

�سندات �صادرة عن م�صارف (ذات عائد ثابت)
�شهادات �إيداع (ذات عائد ثابت)

القيمة اال�سمية لل�سندات
القيمة اال�سمية لل�سندات امل�شرتاة
القيمة اال�سمية لل�سندات املباعة
احل�سم
العالوة
القيمة الدفرتية لل�سندات
�إطفاء العالوة
�إطفاء احل�سم
�إطفاء الباقي من عالوة ال�سندات املباعة
�إطفاء الباقي من ح�سم ال�سندات املباعة

ل.س.

			
			

		 5.930.752.169
		
10.900.000.000

		 5.545.729.023
-

			

16.830.752.169

5.545.729.023

2018
�أ� -سندات �صادرة عن م�صارف (ذات عائد ثابت)

2017

 31كانون األول

ل.س.

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

5.450.000.000
2.834.000.000
()2.398.000.000
()51.164.600
153.003.300
5.987.838.700
()80.002.634
15.859.177
()2.406.018
9.462.944

			

5.930.752.169

متثل املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق �سندات
�صادرة عن م�صارف جتارية غري مقيمة بالدوالر الأمريكي بفائدة
ترتاوح بني � %2.75إىل  ،%7.5قام امل�صرف ب�شراء �سندات بقيمة
 6.500.000دوالر �أمريكي ت�ستحق خالل عامي  2019و.2020

2017
ل.س.

5.450.000.000
()49.159.000
145.743.900
		
5.546.584.900
()1.093.362
			 237.485
		
		
5.545.729.023

قام امل�صرف ببيع �سندات بقيمة  5.500.000دوالر �أمريكي خالل
الربع الثاين من عام  ،2018ونتج عن عملية بيع املوجودات املالية
املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق خ�سائر بقيمة 17.904.074
لرية �سورية والتي متثل التغري لتلك ال�سندات من تاريخ �شرائها كما
تكبد امل�صرف عموالت بيع بقيمة  1.199.000لرية �سورية لت�صبح
قيمتها  19.103.074لرية �سورية خالل عام .2018
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كما يف  ٣١كانون الأول 2018

تاريخ الإ�ستحقاق

القيمة اإلسمية

دوالر أمريكي

 18ت�شرين الثاين 2019
 27ت�شرين الأول 2020
 25ت�شرين الثاين 2020

4.500.000
4.500.000
4.500.000
13.500.000

بالليرة السورية

%7.50
1.962.000.000
%2.75
1.962.000.000
%3.50
1.962.000.000
		5.886.000.000

2018
ب� -شهادات �إيداع (ذات عائد ثابت)

�شهادات �إيداع (ذات عائد ثابت)

معدل الفائدة

 31كانون األول

ل.س.

			
			

2017
ل.س.

		
10.900.000.000
 		10.900.000.000

متثل املوجودات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق (�شهادات �إيداع) قيمة �شهادات �إيداع �صادرة عن م�صارف جتارية غري مقيمة بقيمة 25
مليون دوالر �أمريكي بفائدة �سنوية .%7.5
تاريخ الإ�ستحقاق

كما يف  ٣١كانون الأول 2018

القيمة اإلسمية

دوالر أمريكي

� 4أيار 2023

25.000.000
25.000.000

بالليرة السورية

معدل الفائدة

10.900.000.000
10.900.000.000

		
%7.5

 .10موجودات ثابتة ملموسة
يتكون هذا البند مما يلي:

2018

الكلفة التاريخية
الر�صيد،
 1كانون الثاين 2018
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
حتويل من م�شاريع حتت التنفيذ
�إىل �أ�صول ثابتة ملمو�سة
الر�صيد،
 31كانون الأول 2018
الإ�ستهالكات املرتاكمة
الر�صيد،
 1كانون الثاين 2018
�إ�ضافات� ،أعباء ال�سنة
ا�ستبعادات
الر�صيد،
 31كانون الأول 2018
م�شاريع قيد التنفيذ
الر�صيد،
 1كانون الثاين 2018
�إ�ضافات
حتويل �إىل �أ�صول
ثابتة ملمو�سة
الر�صيد،
 31كانون الأول 2018

أرض

مباني وعقارات

معدات تحسينات
المباني

آالت
وأجهزة وأثاث

سيارات

الحاسب اآللي

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

207.738.166 1.980.523.707 18.705.804
81.643.654 1.764.951.245
-

-

272.651.810

562.033.630 3.745.474.952 18.705.804

-

()35.930.700

198.200.830
59.252.246
()615.067

2.651.849
-

2.511.189.441 103.369.085
1.924.757.279 18.910.134
()636.467
()21.400

7.401.000

-

-

280.052.810

264.239.009

2.651.849

122.257.819

4.715.363.063

()77.161.975( )161.639.325

()364.767.672( )87.914.550( )2.121.122

-

()8.574.147
-

()275.370( )27.178.695( )29.501.222
613.799
-

-

()44.504.847

()438.281.416( )96.512.659( )2.396.492( )103.726.871( )191.140.547

-

1.038.975
1.000.000

306.349.479
363.080.275

-

-

()7.401.000( )272.651.810

-

2.038.975

396.777.944

�صايف القيمة الدفرتية
الر�صيد،
 31كانون الأول 767.671.027 3.703.009.080 18.705.804 2018

7.565.400
-

164.400

160.676.538

()74.148.943( )8.619.509
635.199
21.400

-

830.000
2.532.600

315.783.854
366.612.875

-

-

()280.052.810

-

3.362.600

402.343.919

255.357

29.107.760

4.679.425.566
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٢٠١٧

الكلفة التاريخية
الر�صيد،
 1كانون الثاين 2017
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
حتويل من م�شاريع حتت
التنفيذ �إىل �أ�صول ثابتة
الر�صيد،
 31كانون الأول 2017
الإ�ستهالكات املرتاكمة
الر�صيد،
 1كانون الثاين 2017
�إ�ضافات� ،أعباء ال�سنة
ا�ستبعادات
الر�صيد،
 31كانون الأول ٢٠١٧
م�شاريع قيد التنفيذ
الر�صيد،
 1كانون الثاين 2017
�إ�ضافات
مناقالت
حتويل �إىل �أ�صول ثابتة ملمو�سة
ا�ستبعادات
الر�صيد،
 31كانون الأول ٢٠١٧

أرض

مباني وعقارات

معدات تحسينات
المباني

آالت
وأجهزة وأثاث

سيارات

الحاسب اآللي

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

98.681.352
4.784.070
()96.337

1.024.022.110
692.054.080
()3.712.449

181.610.316 567.776.277 18.705.804
3.005.100 637.987.730
()225.250
-

23.348.000 774.759.700

718.000

-

-

798.825.700

18.705.804

207.738.166 1.980.523.707

198.200.830

2.651.849

103.369.085

2.511.189.441

-

2.651.849 154.596.512
- 46.277.180
(- )3.390.862

-

()1.845.745( )57.930.913( )143.574.957( )30.945.598

()275.377( )21.918.628( )18.268.166( )4.985.102
2.687.566
203.798
-

()314.489.966( )80.192.753

-

()2.121.122( )77.161.975( )161.639.325( )35.930.700

()364.767.672( )87.914.550

()53.265.407( )7.818.134
2.987.701
96.337

-

164.400
57.763.669 1.280.798.675
7.401.000 272.651.810
718.000
()718.000
()718.000( )23.348.000( )774.759.700
(- )505.000.000

-

830.000
-

1.339.556.744
280.052.810
()798.825.700
()505.000.000

-

7.565.400

-

830.000

		 315.783.854

�صايف القيمة الدفرتية
الر�صيد،
 31كانون الأول 18.705.804 ٢٠١٧

1.038.975

306.349.479

352.448.320 1.945.631.982

نتيجة للظروف اال�ستثنائية التي ت�شهدها بع�ض املناطق يف اجلمهورية
العربية ال�سورية ،مت �إيقاف العمل م�ؤقت ًا يف بع�ض الفروع وذلك بعد
احل�صول على موافقة م�صرف �سورية املركزي وذلك حلني زوال
الظروف اال�ستثنائية ليعود بعدها �إىل اخلدمة .خالل العام  2015مت
نقل موجودات هذه الفروع �إىل م�ستودعات امل�صرف والفروع الأخرى
العاملة حيث مت ا�ستبعاد اجلزء غري ال�صالح وبيع اجلزء الآخر من

128.604.255

530.727

16.284.535

2.462.205.623

هذه املوجودات التي تعر�ضت للتخريب والتلف.
 مت افتتاح فرع جرمانا خالل عام .2018 بلغت قيمة املوجودات الثابتة التي ا�ستهلكت ومازالت يف اخلدمة 309.132.370لرية �سورية كما يف  31كانون الأول ( 2018مقابل
 219.417.904لرية �سورية كما يف  31كانون الأول .)2017

 .11موجودات غير ملموسة
يتكون هذا البند مما يلي:

2018

برامج معلوماتية

الكلفة التاريخية

ل.س.

الر�صيد كما يف  1كانون الثاين 2018
�إ�ضافات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول ٢٠١8

				
				
				

الر�صيد كما يف  1كانون الثاين 2018
�إ�ضافات� ،أعباء ال�سنة
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2018

				
				
				

الر�صيد كما يف  1كانون الثاين 2018
�إ�ضافات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2018

				
				
				

16.619.941

الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2018

				

229.347.654

الإطفاءات املرتاكمة

م�شاريع قيد التنفيذ

�صايف القيمة الدفرتية

249.626.001
-

249.626.001

()34.767.399
()2.130.889

()36.898.288

5.162.508
11.457.433

2017

برامج معلوماتية

الكلفة التاريخية

ل.س.

الر�صيد كما يف  1كانون الثاين 2017
�إ�ضافات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول ٢٠١٧

				
				
				

الر�صيد كما يف  1كانون الثاين 2017
�إ�ضافات� ،أعباء ال�سنة
الر�صيد كما يف  31كانون الأول ٢٠١٧

				
				
				

الر�صيد كما يف  1كانون الثاين 2017
�إ�ضافات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول ٢٠١٧

				
				
				

5.162.508

الر�صيد كما يف  31كانون الأول ٢٠١٧

				

220.021.110

الإطفاءات املرتاكمة

م�شاريع قيد التنفيذ

�صايف القيمة الدفرتية

243.465.501
6.160.500

249.626.001

()32.387.149
()2.380.250

()34.767.399

2.808.110
2.354.398
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 .12موجودات ضريبية مؤجلة
يتكون هذا البند مما يلي:

2018

 31كانون األول

ل.س.

			
			

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة
م�صروف �ضريبة الدخل
�إطفاء املطلوبات ال�ضريبية الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة
			
للموجودات املالية املتوفرة للبيع (الإي�ضاح )8
		
الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

96.305.121
35.692.698
131.997.819

2.265.297

2018
�صايف الربح ( /اخل�سارة) قبل ال�ضريبة
ا�ستهالك املباين
ا�ستهالك حت�سينات على املباين اململوكة
خ�سائر غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي
ا�سرتداد خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية (الديون املنتجة)
ا�سرتداد م�ؤونات خ�ضعت م�سبق ًا لل�ضريبة
ديون معدومة
�ضريبة عقود غري مقيمني
م�ؤونة تقلب �أ�سعار القطع
خم�ص�ص تدين قيمة الديون املنتجة
�ضريبة رواتب و�أجور عن �سنوات �سابقة
غرامة
(اخل�سارة)  /الربح ال�ضريبي
م�صروف �ضريبة الدخل عن �أرباح ال�سنة ()%25
�ضريبة �إعادة �إعمار (*)%10

�إجمايل ال�ضريبة

مت تغيري املعاجلة ال�ضريبية مل�صروف خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية
الإفرادي مقابل ت�سهيالت غري منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة

ل.س.

356.423.977
()262.384.153

مت احت�ساب املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة الناجتة عن ربح ال�سنة كما يلي:

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

2017

ل.س.

96.305.121
 31كانون األول

262.456.947
8.574.147
13.920.527
()364.928.567
()1.227.715.567
2.083.666
2.853.360
239.367.009
()1.063.388.478
-

2017
ل.س.

()4.409.360.517
		
4.985.102
		
7.630.103
4.795.773.842
()62.245.959
()88.316.989
		
169.232
		
8.321.583
		
931.220
648.362.917
		
45.826.032
		
2.047.629
954.124.195
238.531.048
23.853.105

262.384.153

�ضريبي ًا يف العام  2011ا�ستناد ًا للبيان ال�ضريبي للم�صارف ال�صادر
عن وزارة املالية للعام  2011واخلا�ص بالعام .2010

* مت تعديل ن�سبة امل�ساهمة الوطنية لإعادة الإعمار لت�صبح  %10بنا ًء على القانون رقم  46لعام .2017

خالل العام � 2018صدر التكليف ال�ضريبي النهائي عن عام  2012حيث ُكلف امل�صرف بدفع مبلغ  34.650.561لرية �سورية .ومت دفعها من قبل امل�صرف.
مت احت�ساب املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع كما يلي:

2018
�صايف التغري يف القيمة العادلة
للموجودات املالية املتوفرة للبيع يف نهاية ال�سنة
معدل ال�ضريبة

مطلوبات �ضريبة م�ؤجلة (الإي�ضاح )22

ل.س.

			
			
		

%25
-

 31كانون األول

2017
ل.س.

142.770.790
		
%25

35.692.698

مت احت�ساب �ضريبة الدخل امل�ؤجل كمايلي:

 31كانون األول

2018
ل.س.

			
			
			

م�صروف �ضريبة دخل
�إطفاء موجودات �ضريبية م�ؤجلة عن �أعوام �سابقة

2017

ل.س.

()262.384.153
()262.384.153

-

على مدى اخلم�س �سنوات ال�سابقة ،ومل يتم �إطفاء �أي موجودات
�ضريبية م�ؤجلة خالل عام .2018

قررت �إدارة امل�صرف عدم احت�ساب �ضريبة دخل م�ؤجل واال�ستمرار
ب�إطفاء املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة بقيمة  262.384.153لرية
�سورية كما يف  31كانون الأول  ،2017والتي مل يتم اال�ستفادة منها

ملخ�ص حركة املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع وحركة املوجودات ال�ضريبية
امل�ؤجلة خالل ال�سنة:
كما يف  31كانون الأول 2018

موجودات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
		

موجودات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
		

بداية السنة

المكون
خالل السنة

تدني الموجودات
الضريبية المؤجلة

إطفاء

نهاية السنة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

131.997.819
()35.692.698
96.305.121

-

12.707.663
12.707.663

22.985.035
22.985.035

131.997.819
131.997.819

كما يف  ٣١كانون الأول 2017

بداية السنة

المكون
خالل السنة

تدني الموجودات
الضريبية المؤجلة

إطفاء

نهاية السنة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

394.381.972
()37.957.995
356.423.977

-

-

(131.997.819 )262.384.153
()35.692.698
2.265.297
(96.305.121 )260.118.856

 .13موجودات أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:

2018

فوائد و�إيرادات بر�سم القب�ض:
م�صارف
ت�سهيالت ائتمانية
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

ل.س.

			
			
			
			
			
			
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا*
			
خمزون مطبوعات وقرطا�سية
			
�سلف لقاء تعهدات �أعمال
			
طوابع
			
�ضريبة قابلة لال�سرتداد**
			
موجودات �أخرى
			
تقا�ص �شيكات
			
ت�أمينات مدفوعة – وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل
			
�سلفة عن �شراء �أ�سهم _ م�ؤ�س�سة �ضمان القرو�ض***
موجودات ثابتة �آلت ملكيتها للم�صرف وفا ًء لديون م�ستحقة**** 			
			

 31كانون األول

2017

ل.س.

		 3.593.804
14.130.080
		 6.512.656
6.592.586
		
		 28.011.513
		 36.106.647
164.852.995
		 74.224.620
185.575.661
		 1.042.030.657
997.731.387
		 44.719.661
78.516.936
		 22.393.511
358.186.328
		
		 127.000
147.000
		 253.486.662
253.486.662
		 154.816.329
147.123.607
		 8.114.907
4.988.060
		 3.500.000
2.050.000
		 -
104.367.120
		 57.849.378
57.849.378
1.661.262.725 		 2.190.022.139
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*** ميثل �سلفة عن �شراء الأ�سهم الدفعة الأوىل من ح�صة امل�صرف من �أ�سهم
�شركة �ضمان القرو�ض والبالغ قيمتها  260.917.800لرية �سورية.

* يحتوي بند م�صاريف مدفوعة مقدم ًا على م�صاريف �إيجار عقارات مدفوعة
مقدم ًا بقيمة  941.882.411لرية �سورية كما يف  31كانون الأول ( 2018مقابل
 989.779.888لرية �سورية كما يف  31كانون الأول  ،)2017متثل قيمة �إيجار
مدفوع مقدم ًا لفرعني من فروع امل�صرف ولغاية ع�شر �سنوات.

**** متثل املوجودات التي �آلت ملكيتها للم�صرف لإيفاء ديون م�ستحقة
موجودات انتقلت ملكيتها للم�صرف بتاريخ  16كانون الأول  ،2016ومت تخفي�ض
دين العميل امل�ستحق بنف�س القيمة حيث يتوجب ت�صفية العقارين خالل عامني
من تاريخ التملك ،وفق �أحكام املادة /2/100ب من القانون رقم  23لعام
 ،2002حتى تاريخ �إ�صدار البيانات املالية مل يتم ت�صفية العقارين.

** متثل ال�ضريبة قابلة لال�سرتداد قيمة �ضريبة �أعمال عام  2016مت دفعها من
قبل امل�صرف ومن املتوقع ا�سرتدادها ،حيث مل يتم ح�سمها من خ�سائر ال�سنوات
ال�سابقة وذلك ا�ستناد ًا �إىل املادة  12من قانون �ضريبة الدخل رقم  24لعام
.2003

تتمثل حركة املوجودات التي �آلت ملكيتها للم�صرف كما يلي:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

			
			

2018

2017

ل.س.

ل.س.

57.849.378

57.849.378
57.849.378

57.849.378

 .14وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
�أن حتتجز  %10من ر�أ�سمالها لدى م�صرف �سورية املركزي كح�ساب
جممد ميكن ا�سرتداده عند ت�صفية امل�صرف

بنا ًء على �أحكام املادة ( )12الفقرة (ب) من التعليمات التنفيذية
للقانون رقم ( )28لعام  2001يتوجب على م�صارف القطاع اخلا�ص
يتكون هذا البند مما يلي:

2018

 31كانون األول

ل.س.

لرية �سورية
دوالر �أمريكي

			
			
			

189.841.750
2.900.107.153
3.089.948.903

2017
ل.س.

189.841.750
2.900.107.153

3.089.948.903

 .15ودائع مصارف
يتكون هذا البند مما يلي:
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل

 ٣١كانون الأول 2018

مصارف محلية

مصارف خارجية

ل.س.

ل.س.

14.589.142.472
11.450.622.356
26.039.764.828

-

 ٣١كانون الأول 2017

مصارف محلية

مصارف خارجية

ل.س.

ل.س.

10.939.247.890
18.932.999.475
29.872.247.365

-

المجموع
ل.س.

14.589.142.472
11.450.622.356
26.039.764.828

المجموع
ل.س.

10.939.247.890
18.932.999.475
29.872.247.365

 .16ودائع الزبائن
يتكون هذا البند مما يلي:

2018

 31كانون األول

ل.س.

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار
ودائع جممدة *
ودائع التوفري

2017
ل.س.

			
			
			
			

10.577.732.373
52.292.895.694
318.440.230
1.832.603.070

9.078.349.012
39.824.625.656
251.355.691
637.476.142

			

65.021.671.367

49.791.806.501

بلغت الودائع التي ال حتمل فوائد  10.815.693.853لرية �سورية
�أي ما ن�سبته  %16.63من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول
( 2018مقابل  7.391.432.964لرية �سورية �أي ما ن�سبته %14.84
من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول .)2017

* ميثل هذا البند مبلغ الودائع املجمدة لقاء ر�أ�س مال قطاع مايل غري م�صريف
ل�شركات قيد الت�أ�سي�س وقيمة حقوق الأف�ضلية النا�شئة عن زيادة ر�أ�س مال
امل�صرف بقيمة  166.856.791لرية �سورية كما يف  31كانون الأول 2018
(مقابل  188.065.615لرية �سورية كما يف  31كانون الأول  ،)2017وبد�أ
امل�صرف بتوزيعها على امل�ساهمني الذين مل ميار�سوا حق الأف�ضلية يف االكتتاب
بتاريخ � 11آذار .2018

بلغت ودائع مقيدة ال�سحب مبلغ  372.002.740لرية �سورية كما يف  31كانون الأول ( 2018مقابل  275.129.955لرية �سورية كما يف
 31كانون الأول .)2017

 .17تأمينات نقدية
يتكون هذا البند مما يلي:

2018

 31كانون األول

ل.س.

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت مبا�شرة
ت�أمينات مقابل ت�سهيالت غري مبا�شرة
ت�أمينات نقدية �أخرى

		

			
			
			
		

3.523.680.244
975.120.578
2.676.033
4.501.476.855

2017
ل.س.

1.150.313.174
1.166.849.599
		
83.476.201

2.400.638.974
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 .18مخصصات متنوعة
يت�ألف هذا البند من م�ؤونة تقلبات �أ�سعار القطع بنا ًء على قرار جمل�س
النقد والت�سليف رقم (/362م ن/ب )1تاريخ � 4شباط  ،2008حيث
يتوجب على امل�صارف العاملة يف �سورية �أن حتتجز م�ؤونة لتقلبات
�أ�سعار ال�صرف .هذه امل�ؤونة ت�ش ّكل على �أ�سا�س  % 5من و�سطي مراكز
القطع الت�شغيلية خالل ال�شهر �إ�ضافة �إىل خم�ص�صات الت�سهيالت
غري املبا�شرة (الكفاالت) مبا يتوافق مع �أحكام قرار جمل�س النقد
والت�سليف رقم (/902م ن/ب )4تاريخ  13ت�شرين الثاين 2012

والقرار رقم (/1079م ن/ب )4تاريخ  29كانون الثاين 2014
وتعميم حاكم م�صرف �سورية املركزي رقم (/1145م )1/ال�صادر
بتاريخ � 9آذار 2015وتعميم حاكم م�صرف �سورية املركزي رقم
(/2271م )1/ال�صادر بتاريخ  30حزيران  2015والذي مت الت�أكيد
فيه على ا�ستمرار العمل بالقرار (/902م ن/ب )4حلني �صدور
تعليمات جديدة وتتوزع كالآتي:

2018
خم�ص�ص تدين ت�سهيالت
ائتمانية غري مبا�شرة
منتجة
غري منتجة
م�ؤونة تقلبات �أ�سعار ال�صرف
خم�ص�صات �أخرى*

خم�ص�ص تدين ت�سهيالت
ائتمانية غري مبا�شرة
منتجة
غري منتجة
م�ؤونة تقلبات �أ�سعار ال�صرف
خم�ص�صات �أخرى*

رصيد
بداية السنة

المكون
خالل السنة

ل.س.

ل.س.

المستخدم
خالل السنة

المسترد
خالل السنة

ل.س.

فروقات
أسعار صرف

رصيد
نهاية السنة

ل.س.

2.644.090
1.502.981
-

- 2.853.360
-

()208.250
-

-

2.435.840
4.356.341
-

4.147.071

- 2.853.360

()208.250

-

6.792.181

رصيد
بداية السنة

المكون
خالل السنة

ل.س.

ل.س.

4.496.200
571.761
1.725.399.504

10.000
4.299.042
7.998.900
-

المستخدم
خالل السنة

ل.س.

2017

المسترد
خالل السنة

فروقات
أسعار صرف

رصيد
نهاية السنة

ل.س.

()10.000
()6.151.152
()7.067.680
(137.231.511 )711.371.655( )1.151.259.360

2.644.090
1.502.981

4.147.071 137.231.511 )724.600.487( )1.151.259.360( 12.307.942 1.730.467.465
* قام امل�صرف ب�إجراء ت�سوية على الدعاوي يف الربع الثالث من عام  ،2017حيث قام بدفع مبلغ  1.151.259.360لرية �سورية لقاء ت�سوية على تلك الدعاوي.

 .19مطلوبات أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:

2018

 31كانون األول

ل.س.

فوائد م�ستحقة غري مدفوعة
�إيرادات مقبو�ضة مقدم ًا
دائنون خمتلفون
رواتب م�ستحقة وغري مدفوعة
ا�شرتاكات م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية امل�ستحقة
�ضرائب مقتطعة على رواتب و�أجور املوظفني
�ضرائب مقتطعة على الفوائد املدفوعة على ح�سابات الزبائن
م�ستحقات ملوردي الأ�صول الثابتة
�شيكات بر�سم الدفع
حواالت و�شيكات بر�سم التح�صيل
�شيكات م�صدقة
تقا�ص بطاقات �صراف �آيل
موردون �آخرون
ح�سابات دائنة �أخرى

2017
ل.س.

540.566.667
		
31.944.995
		
22.808.474
442.963.152
		
5.374.636
131.284.170
		
14.977.764
		
		
65.907.330
119.711.670
		
26.788.988
		
10.107.479
		
56.026.592
		
15.254.840

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

783.465.540
23.688.241
52.303.356
375.000.000
6.500.804
146.786.458
37.291.551
160.685.096
108.973.782
50.413.000
51.346.171
5.152.479
79.239.031
-

			
		

1.880.845.509

1.483.716.757

		

 .20رأس المال
يتكون ر�أ�س املال ممايلي:
كما في  31كانون األول

2018
ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�سدد بالكامل
			

52.500.000
52.500.000

القيمة المعادلة التاريخية لتاريخ االكتتاب

عدد األسهم

2017
52.500.000
52.500.000

2018

2017

5.250.000.000 5.250.000.000
5.250.000.000 5.250.000.000

التقرير السنوي 71-70 | 2018

يتكون ر�أ�س املال ال�صادر واملكتتب به وامل�سدد بالكامل مما يلي:

كما يف  31كانون الأول 2018

عدد األسهم

دوالر أميريكي

القيمة المعادلة التاريخية
لتاريخ االكتتاب

فروقات تقييم
مركز قطع بنيوي

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ر�أ�س املال املكتتب كما يف  31كانون الأول 2011
10.760.060
			
باللرية ال�سورية
14.000.000
6.739.940
			
بالدوالر الأمريكي
14.000.000
17.500.000
			
ر�أ�س املال املكتتب به عند الزيادة
باللرية ال�سورية:
		
2.897.665
			
عام 2012
		
782.119
			
� 30أيلول 2013
		
45.000
			
 31كانون الأول 2013
		
70.078
			
 14كانون الثاين 2014
		
2.170.750
			
� 14آب 2014
		
5.941.011
			
 31كانون الأول 2016
		
168.377
			
 14كانون الثاين 2017
44.554.852
22.925.000
			
بالدوالر الأمريكي
339.583
			
تكوين قطع بينيوي
		
58.894.435
52.500.000
		

- 1.076.006.000
5.455.100.000
673.994.000

5.455.100.000 1.750.000.000

289.766.500
		
78.211.900
		4.500.000
		7.007.800
		
217.075.000
		
594.101.100
		
16.837.700
17.133.415.039 2.292.500.000
()27.652.244
22.560.862.795 5.250.000.000

كما يف  31كانون الأول ٢٠١7
عدد األسهم

دوالر أميريكي

القيمة المعادلة التاريخية
لتاريخ االكتتاب

فروقات تقييم
مركز قطع بنيوي

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ر�أ�س املال املكتتب كما يف  31كانون الأول 2011
		
10.760.060
			
باللرية ال�سورية
14.000.000
6.739.940
			
بالدوالر الأمريكي
14.000.000
17.500.000
			
ر�أ�س املال املكتتب به عند الزيادة
باللرية ال�سورية:
		
2.897.665
			
عام 2012
		
782.119
			
� 30أيلول 2013
		
45.000
			
 31كانون الأول 2013
		
70.078
			
 14كانون الثاين 2014
		
2.170.750
			
� 14آب 2014
		
5.941.011
			
 31كانون الأول 2016
		
168.377
			
 14كانون الثاين 2017
44.554.852
22.925.000
			
بالدوالر الأمريكي*
339.583
			
تكوين قطع بنيوي*
58.894.435
52.500.000
		
*عند �إمتام االكتتاب بر�أ�س مال امل�صرف خالل الربع الأول من العام ،2017
مت االكتتاب ب�أ�سهم عددها ( )2.100.000بالعملة الأجنبية بقيمة �إجمالية
 745.435دوالر �أمريكي (منها  405.852دوالر �أمريكي كقيمة �إ�سمية
و 339.583دوالر �أمريكي كمبلغ فائ�ض عن القيمة الإ�سمية) ،ارت�أى امل�صرف
تدعيم مركز القطع البنيوي بكامل امل�ساهمات امل�سددة �أعاله ،كونه �ضمن
حدود الن�سب الرقابية امل�سموحة مبوجب قرار جمل�س النقد و الت�سليف رقم 362

1.076.006.000
5.430.006.000
673.994.000

5.430.006.000 1.750.000.000

		
289.766.500
		
78.211.900
		4.500.000
		7.007.800
		
217.075.000
		
594.101.100
		
16.837.700
17.133.415.472 2.292.500.000
()27.652.277
22.535.769.195 5.250.000.000

/م ن  /ب 1تاريخ �4شباط  ،2008وتقدم امل�صرف بطلب �إىل م�صرف �سورية
املركزي للموافقة على ذلك .وافق جمل�س النقد و الت�سليف بالقرار رقم (/40م
ن) تاريخ � 25آذار  2018على اعتبار كافة امل�ساهمات امل�سددة بالعملة الأجنبية
لعام  2011والبالغة  44.149.000دوالر �أمريكي ،وامل�ساهمات امل�سددة بالعملة
الأجنبية الناجتة عن ا�ستكمال زيادة ر�أ�س املال لعام  2017والبالغة 745.435
دوالر �أمريكي �ضمن مركز القطع املحمول لدى امل�صرف.

جميع �أ�سهم امل�صرف اال�سمية تق�سم �إىل:
الفئة �أ :هي الأ�سهم التي ال يجوز متلكها �إال لأ�شخا�ص �سوريني
طبيعيني �أو اعتباريني وت�سدد قيمتها باللريات ال�سورية ،با�ستثناء
ال�سوريني املقيمني يف اخلارج الذين يتوجب عليهم ت�سديد قيمة
اكتتاباتهم بالأ�سهم بالقطع الأجنبي بح�سب ن�شرة �أ�سعار ال�صرف
احلرة و�سطي �أ�سعار ال�صرف احلرة ال�صادرة عن م�صرف �سورية
املركزي يف اليوم ال�سابق لبدء االكتتاب.
الفئة ب :هي الأ�سهم التي يجوز متلكها من قبل �أ�شخا�ص طبيعيني
�أو اعتباريني غري �سوريني عرب �أو �أجانب بقرار من جمل�س الوزراء
ووفق احلد الأعلى للن�سب كما هي واردة بالقانون رقم  3لعام 2010
وتعديالته وت�سدد قيمتها بالقطع الأجنبي بح�سب ن�شرة �أ�سعار
ال�صرف املعتمدة يف اليوم ال�سابق لبدء االكتتاب.
بتاريخ  4كانون الثاين � 2010صدر القانون رقم  3املت�ضمن تعديل
بع�ض �أحكام مواد القانون رقم  28لعام  2001واملر�سوم رقم  35لعام
 2005الذي ت�ضمن زيادة احلد الأدنى لر�أ�سمال امل�صارف العاملة يف
اجلمهورية العربية ال�سورية لي�صبح فيما يخ�ص امل�صارف التقليدية
 10مليار لرية �سورية وقد منحت امل�صارف املرخ�صة مهلة ثالث
�سنوات لتوفيق �أو�ضاعها بزيادة ر�أ�سمالها �إىل احلد الأدنى املطلوب،
وقد مت متديد املهلة لت�صبح �أربع �سنوات مبوجب القانون رقم 17
لعام .2011
يف عام � 2013صدر املر�سوم الت�شريعي رقم  /63/والذي ت�ضمن
زيادة املهلة املمنوحة للم�صارف التقليدية يف اجلمهورية العربية
ال�سورية لزيادة احلد الأدنى لر�أ�سمالها حتى نهاية العام  2014ومت
مبوجب قرار رئا�سة جمل�س الوزراء رقم (/13م و) ال�صادر بتاريخ
 22ني�سان  2015متديد هذه املهلة حتى نهاية العام .2015
ميتلك فرن�سبنك �ش.م.ل .ما ن�سبته  %55.66من ر�أ�س مال امل�صرف
من خالل متلكه لأ�سهم من الفئة ب.
وافق جمل�س املفو�ضني مبوجب القرار رقم /69م املنعقد بتاريخ 13
حزيران  2011على قيام م�صرف فرن�سبنك �سورية ب�إ�صدار وطرح
� 7.000.000سهم بقيمة ا�سمية تبلغ  500لرية �سورية لل�سهم الواحد
وبقيمة �إجمالية تبلغ  3.500.000.000لرية �سورية وذلك بغر�ض
زيادة ر�أ�سمال امل�صرف.
ميتلك م�صرف فرن�سبنك �ش.م.ل .لبنان حالي ًا ن�سبة  %55.66من
ر�أ�سمال امل�صرف.
كما حددت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية مبوجب القرار
رقم (�/822ص – �إ.م) تاريخ  14حزيران  2011الفرتات الزمنية
لإجراءات �إ�صدار وطرح �أ�سهم الزيادة كما يلي:
• تاريخ اكت�ساب حق الأف�ضلية ب�أ�سهم الزيادة :نهاية يوم االثنني
الواقع يف  27حزيران .2011
• فرتة تداول حقوق الأف�ضلية يف ال�سوق والتي تبد�أ يف  29حزيران
 2011وحتى نهاية  17متوز .2011

• فرتة الإكتتاب بالأ�سهم والتي تبد�أ يف  24متوز  2011وحتى نهاية
� 14آب .2011
• فرتة بيع الأ�سهم غري املكتتب بها خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ
�إدراج �أ�سهم من الزيادة.
ولكون ن�سبة التغطية املحققة حتى نهاية فرتة االكتتاب مل تتجاوز
 %70فقد وافقت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية مبوجب القرار رقم
(�/1130ص – �إ.م) تاريخ � 14آب  2011على متديد فرتة الإكتتاب
ب�أ�سهم زيادة ر�أ�س مال م�صرف «فرن�سبنك �سورية» حتى تاريخ 11
�أيلول .2011
ويف تاريخ � 12أيلول  2011وافقت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية
مبوجب القرار رقم (�/1206ص – �إ.م) على متديد فرتة الإكتتاب
ملرة ثانية نظر ًا لكون ن�سبة التغطية املحققة حتى تاريخه مل تتجاوز
الـ %70حتى تاريخ  23ت�شرين الأول .2011
وافقت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية مبوجب الكتاب رقم
�/1335ص�-إ.م تاريخ  30ت�شرين الأول  2011على نتائج االكتتاب
وبيع الأ�سهم الفائ�ضة غري املكتتب بها والبالغ عددها (2.255.467
�سهم ًا) عن طريق �سوق دم�شق للأوراق املالية بعد االنتهاء من
�إجراءات ت�سجيلها يف الهيئة و�إدراجها يف ال�سوق وذلك وفق ًا لأحكام
املادة  /9/من تعليماته التعامل بحقوق الأف�ضلية باالكتتاب ال�صادرة
مبوجب قرار املجل�س رقم /38م لعام .2011
وافقت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية مبوجب الكتاب رقم
�/375ص�-إ.م تاريخ  14ت�شرين الثاين  2011على اعتبار ر�أ�س
مال امل�صرف امل�صرح به  5.250.000.000لرية �سورية ور�أ�س
املال املدفوع (�أو املكتتب به)  4.122.266.500لرية �سورية،
وذلك حلني االنتهاء من جميع �إجراءات بيع وت�سجيل الأ�سهم غري
املكتتب بها والبالغة قيمتها اال�سمية الإجمالية 1.127.733.500
لرية �سورية عن طريق �سوق دم�شق للأوراق املالية خالل مهلة ثالثة
ا�شهر من تاريخ �إدراج �أ�سهم الزيادة وفق ًا لأحكام تعليمات التعامل
بحقوق الأف�ضلية باالكتتاب امل�شار �إليها �سابق ًا .وقد مت متديد الفرتة
حتى نهاية عام  2013لبيع �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال غري املكتتب عليها
مبوجب القرار ال�صادر عن هيئة الأوراق املالية ال�سورية
رقم ( / )16م تاريخ  28كانون الأول .2012
يف تاريخ  28كانون الأول  2012مت منح امل�صرف مهلة �إ�ضافية قدرها
عام كامل تنتهي يف  31كانون الأول  2013لبيع �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال
غري املكتتب بها مبوجب القرار ال�صادر عن هيئة الأوراق والأ�سواق
املالية ال�سورية رقم (/)16م ومن تاريخ  14كانون الأول �صدر قرار
جمل�س املفو�ضني رقم /3م املت�ضمن املوافقة على منح امل�صرف مهلة
�إ�ضافية حتى نهاية عام  2014لبيع باقي �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال ،كما
مت منح مهلة �أخرى بالقرار ( )33لعام  2015تنتهي بتاريخ  31كانون
الأول  .2015بتاريخ  30كانون الأول � 2015صدر القرار رقم 1189
�/ص� -إ.م القا�ضي مبنح مهلة �أخرى لغاية  31كانون الأول ،2016
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ويف تاريخ  28كانون الأول  ،2016مت منح امل�صرف مهلة �إ�ضافية حتى
نهاية عام  2017بنا ًء على القرار ال�صادر رقم /175م.
�أمت فرن�سبنك �سورية بيع كامل الأ�سهم الفائ�ضة عن عملية زيادة
ر�أ�س املال بتاريخ  24كانون الثاين  ،2017لي�صبح ر�أ�س املال املكتتب
به م�سا ٍو لر�أ�س املال امل�صرح به والبالغ  5.250.000.000لرية
�سورية.
بتاريخ  4كانون الثاين � 2010صدر القانون رقم  3املت�ضمن تعديل
بع�ض �أحكام مواد القانون رقم  28لعام  2001واملر�سوم رقم  35لعام

 2005الذي يت�ضمن زيادة احلد الأدنى لر�أ�س مال البنوك العاملة
يف اجلمهورية العربية ال�سورية لي�صبح  10.000.000.000لرية
�سورية وقد منحت البنوك مهلة ثالث �سنوات لتوفيق �أو�ضاعها بزيادة
ر�أ�سمالها �إىل احلد الأدنى املطلوب وقد مت متديد املهلة لت�صبح
خم�س �سنوات مبوجب املر�سوم الت�شريعي رقم  63لعام  .2013ينتظر
امل�صرف �صدور تعليمات جديدة من ال�سلطات امل�صرفية والرقابية
املخت�صة التخاذ الإجراءات املنا�سبة بهذا اخل�صو�ص يف حينه.

. 21االحتياطي القانوني والخاص
حددت املادة  197من قانون ال�شركات رقم  29تاريخ � 24شباط
 2011االحتياطي القانوين مبعدل  % 10من �صايف الأرباح ال�سنوية
حتى بلوغه  % 25من ر�أ�س املال .حددت املادة  97من قانون النقد
الأ�سا�سي رقم ( )23لعام  2002االحتياطي اخلا�ص مبعدل  %10من
�صايف الأرباح ال�سنوية حتى بلوغه  %100من ر�أ�س املال.

مت تعريف الأرباح ال�صافية ح�سب املادة  200من قانون ال�شركات رقم
 29تاريخ � 24شباط  2011ب�أنها ت�شكل الفارق بني جمموع الإيرادات
املحققة وجمموع امل�صروفات واال�ستهالك قبل تنـزيل خم�ص�ص
�ضريبة الدخل على الأرباح .مت ت�شكيل احتياطي قانوين وخا�ص بقيمة
 %10من الربح قبل ال�ضريبة بعد تنزيل �أرباح تقييم القطع البنيوي
لعامي  2018و ،2017وتخ�ضع هذه االحتياطات ملوافقة الهيئة العامة
للم�ساهمني.

باال�ستناد �إىل ما�سبق لعامي  2018و  2017وبالإ�شارة �إىل التعميمني ال�صادرين عن م�صرف �سورية املركزي رقم  3/100/369بتاريخ  20كانون
الثاين  2009والتعميم رقم  1/100/952ال�صادر بتاريخ � 12شباط  ،2009مت احت�ساب االحتياطي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول

2018

2017
ل.س.

ل.س.

الربح ( /اخل�سارة) قبل ال�ضريبة
ي�ضاف ( /ينزل) خ�سائر تقييم مركز القطع البنيوي
االحتياطي القانوين ()%10
االحتياطي اخلا�ص ()%10

262.456.947
262.456.947
26.245.695
26.245.695

			
			
			
			
			

2018
ل.س.

�إن حركة االحتياطي القانوين كما يلي:
ر�صيد بداية ال�سنة
االحتياطي القانوين امل�شكل خالل ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

			
			
			

152.047.306
26.245.695
178.293.001

()4.409.360.517
4.795.773.842
386.413.325
		
38.641.333
		
38.641.333
 31كانون األول

2017
ل.س.

113.405.973
		
38.641.333
152.047.306

�إن حركة االحتياطي اخلا�ص كمايلي:
ر�صيد بداية ال�سنة
االحتياطي اخلا�ص امل�شكل خالل ال�سنة

			
			

152.047.306
26.245.695

113.405.973
38.641.333

ر�صيد نهاية ال�سنة

			

178.293.001

152.047.306

			

 . 22التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
�إن التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع كان كما يلي:

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018

شهادات إيداع

سندات

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

		
الر�صيد يف بداية ال�سنة
		
ر�صيد �ضريبة م�ؤجلة يف بداية ال�سنة
		
ر�صيد التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة يف بداية ال�سنة
		
�أرباح ( /خ�سائر) غري حمققة ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة -
		
�أرباح حمققة منقولة لبيان الدخل
		
�صايف التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة
موجودات ( /مطلوبات) �ضريبية م�ؤجلة ناجتة عن التغري يف القيمة
		
العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع (الإي�ضاح )12
		
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

107.078.092
35.692.698
142.770.790
()91.940.140
()50.830.650
-

107.078.092
35.692.698
142.770.790
()91.940.140
()50.830.650
-

-

-

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2017

شهادات إيداع

سندات

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

()3.524.886
الر�صيد يف بداية ال�سنة
()1.174.962
ر�صيد �ضريبة م�ؤجلة يف بداية ال�سنة
()4.699.848
ر�صيد التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة يف بداية ال�سنة
�أرباح ( /خ�سائر) غري حمققة ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة 4.699.848
		
�صايف التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة
موجودات ( /مطلوبات) �ضريبية م�ؤجلة ناجتة عن
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية
		
املتوفرة للبيع (�إي�ضاح )13
		الر�صيد يف نهاية ال�سنة

117.398.870
39.132.957
156.531.827
()13.761.037
142.770.790

		 113.873.984
		 37.957.995
151.831.979
( )9.061.189
142.770.790

()35.692.698
107.078.092

( )35.692.698
107.078.092

 .23االحتياطي العام لمخاطر التمويل
بنا ًء على �أحكام قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم (/650م.ن/ب)4
تاريخ  ،2010/04/14املعدل لبع�ض �أحكام القرار رقم (/597م.ن/
ب )4ال�صادر بتاريخ  ،2009/12/09يتوجب على امل�صارف احتجاز
احتياطي عام ملخاطر التمويل يف حال حتقيق ربح يف نهاية العام،
يحت�سب كما يلي:
 %1من �إجمايل حمفظة الديون العادية املبا�شرة؛
 %0.5من �إجمايل حمفظة الديون العادية غري املبا�شرة؛
 %0.5على جزء الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة ب�ضمانات �شخ�صية
�أو بدون �ضمانة وامل�صنفة كديون عادية �أو تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا.
وقد ّمت منح امل�صارف  -ا�ستناد ًا لأحكام الفقرة (ب) من املادة
الأوىل من القرار (/650م.ن/ب )4املذكور  -مهلة حتى نهاية عام
 2013لتكوين االحتياطي املذكور عن الت�سهيالت القائمة بتاريخ

 2009/12/31والبالغة  2.358.128.720وبحيث ال يقل املبلغ
امل�شكل بنهاية كل عام عن  .%25وبنا ًء على �أحكام قرار جمل�س
النقد والت�سليف رقم (/902م ن/ب )4تاريخ  13ت�شرين الثاين
 2012والقرارات والتعليمات الالحقة (القرار رقم (/1079م ن/
ب )4تاريخ  29كانون الثاين  2014وتعميم حاكم م�صرف �سورية
املركزي رقم (/1145م )1/ال�صادر بتاريخ � 9آذار 2015وتعميم
حاكم م�صرف �سورية املركزي رقم (/2271م )1/ال�صادر بتاريخ
 30حزيران  .)2015مت اال�ستمرار بتعليق حجز �أية احتياطيات
عامة ملخاطر التمويل من تاريخ �صدور القرار .وقد بلغ �إجمايل
االحتياطي العام ملخاطر التمويل لغاية  31كانون الأول  2018مبلغ
 136.203.333لرية �سورية وهو نف�س املبلغ الذي مت تكوينه لغاية
بتاريخ  31كانون الأول .2017
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 .24الخسائر المتراكمة
طبق ًا لتعليمات م�صرف �سورية املركزي ال�صادرة بنا ًء على قرار
جمل�س النقد والت�سليف رقم (/362م ن/ب  )1يتم ف�صل اخل�سائر
�أو الأرباح املرتاكمة لفروقات القطع غري املحققة وغري القابلة للتوزيع
الناجتة عن �إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من ح�ساب الأرباح
املدورة .مبا �إن الأرباح ال�صافية ت�شكل الفارق بني جمموع الإيرادات
املحققة وجمموع امل�صروفات واال�ستهالك قبل تنـزيل خم�ص�ص
�ضريبة الدخل على الأرباح.
قام البنك خالل عام  2018بتحويل مبلغ  25.093.600لرية �سورية
متثل �أرباح مدورة غري حمققة من اخل�سائر املرتاكمة املحققة والتي
متثل تعديل الر�صيد االفتتاحي لفرق تقييم مركز القطع البنيوي لعام
.2008

بلغت قيمة اخل�سائر املرتاكمة املحققة  7.036.647.459لرية
�سورية كما يف  31كانون الأول ( 2018مقابل 7.186.868.855
لرية �سورية كما يف  31كانون الأول .)2017
بلغت قيمة الأرباح املدورة غري املحققة  22.560.862.795لرية
�سورية كما يف  31كانون الأول ( 2018مقابل 22.535.769.195
لرية �سورية كما يف  31كانون الأول .)2017
ال يوجد �أرباح قابلة للتوزيع بتاريخ  31كانون الأول  2018وبتاريخ 31
كانون الأول .2017

 . 25الفوائد الدائنة
للسنة المنتهية في  31كانون األول

يتكون هذا البند مما يلي:
�أر�صدة و�إيداعات لدى م�صارف
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة:
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض و�سلف

2018

			
			
			
			
			
			
			
		

2017

ل.س.

169.253.399
29.754.598
721.548.774

920.556.771

ل.س.

		
		

		

		
68.462.370
		 2.865.446.106
		 2.933.908.476
		 3.854.465.247

222.916.105
736.604.573
2.597.121

962.117.799

491.213.933
2.583.770.788
3.074.984.721

4.037.102.520

 . 26الفوائد المدينة
للسنة المنتهية في  31كانون األول

يتكون هذا البند مما يلي:

2018

2017

ل.س.

ودائع م�صارف
ودائع زبائن:
ح�سابات جارية
ودائع توفري
ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار
ت�أمينات نقدية

ل.س.

		

			

488.475.974

			
			
			
			
			
		

		
13.501.826
		
59.448.777
		 2.075.987.170
		 2.148.937.773
		
4.949.198
		 2.642.362.945

803.989.233
3.220.854
32.300.769
1.136.735.661
1.172.257.284
12.638.213

1.988.884.730

		

 . 27الرسوم والعموالت الدائنة

للسنة المنتهية في  31كانون األول

يت�ضمن هذا البند ما يلي:
عموالت ت�سهيالت مبا�شرة
عموالت ت�سهيالت غري مبا�شرة
عموالت خدمات م�صرفية
عموالت �إيداع ح�سابات بالعمالت الأجنبية
عموالت على عمليات القطع
عموالت �أخرى

2018

			
			
			
			
			
			
			

ل.س.

23.075.743
111.956.057
20.844.888
15.045.862
302.848.305
21.398.818
495.169.673

2017
ل.س.

12.833.725
138.302.118
17.533.745
37.906.989
270.206.751
23.907.221

		
		
		
		
		
		
		

500.690.549

 .28الرسوم والعموالت المدينة
للسنة المنتهية في  31كانون األول

يت�ضمن هذا البند ما يلي:
عموالت مدفوعة (حواالت و�شيكات)
عموالت مدفوعة �أخرى

2018

			
			
			

ل.س.

2.188.050
110.300
2.298.350

2017

		
		

ل.س.

5.121.225
41.012

5.162.237

( .29خسائر)  /مكاسب رأسمالية
ميثل هذا البند (خ�سائر)  /مكا�سب ر�أ�سمالية ناجتة عن بيع �أ�صول ثابتة مادية كما يف  31كانون الأول  2018و.2017

 .30نفقات الموظفين

للسنة المنتهية في  31كانون األول

يت�ضمن هذا البند ما يلي:

2018
ل.س.

رواتب ومنافع ومكاف�آت املوظفني
م�ساهمة امل�صرف يف الت�أمينات االجتماعية
نفقات طبية
تدريب املوظفني
م�صاريف نقل وانتقال

			
			
			
			
			
		

1.419.681.432
53.605.865
19.886.736
5.923.371
9.368.784
1.508.466.188

2017
ل.س.

1.548.274.210
		
44.586.773
		
24.176.621
		
3.910.663
		
9.733.805

1.630.682.072
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 .31مصاريف تشغيلية أخرى

للسنة المنتهية في  31كانون األول

يتكون هذا البند مما يلي:
م�صاريف �إعالنات وت�سويق
م�صاريف حكومية
�ضرائب ور�سوم
�إيجارات
�سفر و�ضيافة
�أتعاب مهنية
�صيانة و�إ�صالحات
م�صاريف �شحن
م�صاريف كهرباء ومياه
م�صاريف حمروقات
م�صاريف تنقالت
م�صاريف هاتف وات�صاالت
ت�أمني
حرا�سة وتنظيف
قرطا�سية ومطبوعات
لوازم احلوا�سب
هبات وم�ساعدات
م�صاريف �أخرى

2018

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

 .32حصة السهم األساسية والمخفضة

		

34.006.590
50.009.313
73.171.701
30.009.153
114.991.083
77.063.531
4.059.950
34.747.332
7.652.380
10.097.560
20.093.198
69.445.378
28.465.300
16.308.099
26.871.350
1.215.147
17.079.948
615.287.013

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ل.س.

18.773.043
56.700.372
45.826.032
70.899.867
29.573.638
64.095.141
87.461.360
2.730.680
23.635.167
40.919.355
8.951.760
18.004.199
60.977.780
21.346.900
12.031.929
30.965.895
1.115.000
11.420.362

		

		 605.428.480

للسنة المنتهية في  31كانون األول

يتكون هذا البند مما يلي:
�صايف ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة

ل.س.

2017

٢٠١٨

			
			
			

ل.س.

227.806.386
52.500.000
4.34

مت احت�ساب املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم كما يلي:

2018
عدد األسهم

52.500.000
�أ�سهم املكتتب بها كما يف  31كانون الأول 2018
			
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم كما يف  31كانون الأول 2018

الفترة/يوم

365
365

50.231.623
عدد الأ�سهم ابتدا ًء من بداية ال�سنة املالية وحتى نهاية ال�سنة
52.500.000
�أ�سهم املكتتب بها كما يف  31كانون الأول 2017
			
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم كما يف  31كانون الأول 2017

الفترة/يوم

24
341
365

ل.س.

()4.671.744.670
52.350.846

()89.24
متوسط إعداد
أسهم مرجح بالفترة

		 52.500.000
		 52.500.000

2017
عدد األسهم

٢٠١٧

متوسط إعداد
أسهم مرجح بالفترة

		 3.302.901
		 49.047.945
		 52.350.846

		

 .٣3النقد وما يوازي النقد
يت�ألف هذا البند مما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2018

نقد و�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
			
(عدا الإحتياطي الإلزامي على الودائع)
			
�أر�صدة لدى م�صارف ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
			
ينـزل ودائع م�صارف ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
			

2017

ل.س.

ل.س.

25.910.113.290
31.460.448.730
()23.168.284.827
34.202.277.193

17.855.714.656
47.639.403.708
()18.935.757.282

46.559.361.082

مل يتم �إدراج مبلغ االحتياطي الإلزامي على الودائع لأنه ال ي�ستخدم يف ن�شاطات امل�صرف الت�شغيلية كونه مقيد ال�سحب.

 .34فروقات أسعار الصرف
حيث مت عزل �آثر فروق �سعر ال�صرف من كافة الأن�شطة الت�شغيلية
بنا ًء على القرار رقم �/6254/16ص بتاريخ  24متوز  2017ال�صادر
واال�ستثمارية والتمويلية والإف�صاح عنها كما يلي:
عن م�صرف �سوريا املركزي ،مت ف�صل فروقات �سعر ال�صرف املتعلقة
		
برتجمة بنود التدفقات بالعمالت الأجنبية �إىل اللرية ال�سورية،
�إن منافع الإدارة التنفيذية العليا هي كالتايل:

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2018
ل.س.

احتياطي نقدي �إلزامي
�صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات �أخرى
وديعة جممدة لدى م�صرف �سورية املركزي
ودائع م�صارف
ودائع الزبائن
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
مطلوبات �أخرى

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

()25.206.313
()889.091.956
()13.939.151
748.192.780
456.066.557
9.062.788
()23.879
285.060.826

2017
ل.س.

()256.210.731
934.321.110
()2.433.419.268
224.653.116
()541.641.572
1.537.954.843
2.937.571.478
415.359.648
()137.231.511
		
14.220.130

2.695.577.243
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 .35عمليات األطراف ذات العالقة
يتكون هذا البند مما يلي:
�أ -بنود بيان الو�ضع املايل
كما يف
 31كانون الأول 2017

كما يف  31كانون الأول 2018

احل�سابات املدينة
		
�أر�صدة لدى امل�صارف
ودائع لأجل لدى امل�صارف
فوائد م�ستحقة غري مقبو�ضة
		
احل�سابات الدائنة
ودائع الزبائن		
فوائد م�ستحقة وغري مدفوعة

الشركة األم

الشركات الحليفة

أعضاء مجلس
اإلدارة وكبار الموظفين

المجموع

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

5.721.404.084
7.633.017.691
12.104.694

4.517.623
-

-

-

-

104.434.523
283.065
104.717.588

13.366.526.469

4.517.623

2.921.001.377 5.725.921.707
16.379.035.638 7.633.017.691
3.119.754
12.104.694

-

13.371.044.092

19.303.156.769

104.434.523
283.065
104.717.588

88.164.285
131.403
88.295.688

ب -بنود خارج بيان الو�ضع املايل
كما يف
 31كانون الأول 2017

كما يف  31كانون الأول ٢٠١8

فوائد دائنة 		
فوائد مدينة 		

الشركة األم

الشركات الحليفة

أعضاء مجلس
اإلدارة وكبار الموظفين

المجموع

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

128.411.945
-

-

		

قام امل�صرف بتعامالت مع ال�شركة الأم وال�شركات ال�شقيقة �ضمن
الن�شاطات االعتيادية امل�سموحة للم�صرف وبا�ستخدام �أ�سعار
العمالت والفوائد التجارية.

128.411.945
2.936.063

2.936.063

197.430.624
1.296.489

بلغ �أعلى معدل فائدة على الودائع لدى امل�صرف الأم ( %1.73دوالر
�أمريكي) �أما �أدنى معدل فبلغ ( %1.73دوالر �أمريكي).
�إن منافع الإدارة التنفيذية العليا هي كالتايل:
للسنة المنتهية في  31كانون األول

2018

2017

72.407.700

64.172.400

ل.س.

رواتب ومكاف�آت

			

ال يوجد قرو�ض ممنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة واليتقا�ضى �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أي تعوي�ضات.

ل.س.

 .36القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
�أو ًال :يبني اجلدول التايل القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية:
كما يف  31كانون الأول 2018
الخسائر غير
المعترف بها

الخسائر غير
المعترف بها

			
املوجودات املالية:
نقد و�أر�صدة لدى م�صرف
29.452.880.252 29.452.880.252
�سورية املركزي
�أر�صدة لدى م�صارف 31.460.448.730 31.460.448.730
		
�إيداعات لدى م�صارف -
�صايف الت�سهيالت
26.833.895.754 26.992.543.892
االئتمانية املبا�شرة
موجودات مالية
		
متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها
حتى تاريخ اال�ستحقاق 16.830.752.169 16.830.752.169
2.190.022.139
2.190.022.139
موجودات �أخرى
وديعة جممدة لدى
3.089948.903
م�صرف �سورية املركزي 3.089.948.903
املطلوبات املالية:
26.039.764.828 26.039.764.828
ودائع م�صارف
65.031.453.242 65.021.671.367
ودائع الزبائن
4.501.476.855
4.501.476.855
ت�أمينات نقدية
1.880.845.509
1.880.845.509
مطلوبات �أخرى
				
املجموع
ل.س.

كما يف  31كانون الأول 2017

الخسائر غير
المعترف بها

الخسائر غير
المعترف بها

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

الخسائر غير
المعترف بها

الخسائر غير
المعترف بها

ل.س.

ل.س.

- 20.592.687.931 20.592.687.931
		
- 47.639.403.708 47.639.403.708
-

()552.269.791( 20.585.602.273 21.137.872.064 )158.648.138
-

- 2.253.396.837 2.253.396.837

-

- 5.545.729.023 5.545.729.023
- 1.661.262.725 1.661.262.725

-

- 3.089.948.903 3.089.948.903

- 29.872.247.365 29.872.247.365
()51.857.944( 49.843.664.445 49.791.806.501 )9.781.875
- 2.400.638.974 2.400.638.974
		
- 1.483.716.757 1.483.716.757
()604.127.735
			
()168.430.013

بالن�سبة للبنود ذات ا�ستحقاق �أكرث من �سنة ،مت احت�ساب القيمة
العادلة على �أنها ت�ساوي �صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية
املتوقعة على �أ�سا�س معدل ح�سم بلغ  %7.2للودائع باللرية ال�سورية
و %13.97للت�سهيالت االئتمانية باللرية ال�سورية كما يف  31كانون
الأول ( 2018مقابل  %7.7للودائع و %13.05للت�سهيالت االئتمانية

باللرية ال�سورية لعام  )2017ومعدل ح�سم بلغ  %7.6للت�سهيالت
االئتمانية بالدوالر الأمريكي كما يف  31كانون الأول %7.6( 2018
كما يف  31كانون الأول � .)2017إما البنود ذات ا�ستحقاق �أقل من
�سنة ،مت اعتبار القيمة العادلة م�ساوية للقيمة الدفرتية.

ثانياً :يبني اجلدول التايل حتديد م�ستوى القيمة العادلة للأدوات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية:
كما يف  31كانون الأول 2018
القيمة الدفترية

المستوى األول

القيمة العادلة مقاسة من خالل
المستوى الثاني

المستوى الثالث

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

		
املوجودات املالية:
موجودات مالية متوفرة للبيع

-

		
املوجودات املالية:
موجودات مالية متوفرة للبيع

2.253.396.837

-

-

		-

-

كما يف  31كانون الأول ٢٠١7
القيمة الدفترية

المستوى األول

القيمة العادلة مقاسة من خالل
المستوى الثاني

المستوى الثالث

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

- 2.253.396.837

-

المجموع

ل.س.

2.253.396.837
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ت�شمل القيمة الدفرتية للموجودات املالية املتوفرة للبيع القيمة
الإ�سمية للأ�صل م�ضاف ًا �إليه �صايف العالوة والتغري يف القيمة العادلة
(بعد تنـزيل االطفاءات من تاريخ ال�شراء لتاريخ بيان الو�ضع املايل
وفق �أ�سلوب الفائدة الفعالة) .مت تقييم املوجودات املالية بالقيمة
العادلة بنهاية العام بنا ًء على �سعر �إقفال هذه املوجودات �ضمن
الأ�سواق املتداولة بها بتاريخ  31كانون الأول  ،2017بلغت فروقات
التقييم مبلغ  142.770.790لرية �سورية وفروقات �أ�سعار ال�صرف
ال�سالبة مبلغ  2.433.419.268لرية �سورية.
تقنيات التقييم واالفرتا�ضات امل�ستعملة لأغرا�ض قيا�س
القيمة العادلة
يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية با�ستعمال
م�ستويات التقييم التالية:
 امل�ستوى الأول :ميثل القيمة العادلة للأ�سعار املتداولة (غرياملعدلة) ملوجودات مماثلة يف �أ�سواق فعالة.

 امل�ستوى الثاين :ميثل العنا�صر الأخرى بخالف الأ�سعار املتداولة�ضمن امل�ستوى الأول والتي يتم مالحظتها ب�شكل مبا�شر (من خالل
الأ�سعار) �أو ب�شكل غري مبا�شر (يتم ا�شتقاقها من الأ�سعار).
 امل�ستوى الثالث :ميثل املوجودات غري املرتبطة ببيانات ال�سوق.الأدوات املالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة
الدفرتية
هي املوجودات واملطلوبات املالية النقدية �أو التي لها فرتة ا�ستحقاق
�أقل من �سنة وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة لقيمتها العادلة.
الأدوات املالية ذات �سعر فائدة ثابت
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة
بالتكلفة املطف�أة والتي لها �سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة
التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام �أ�سعار الفائدة ال�سوقية عند
�إدراجها �أول مرة مع الأ�سعار ال�سوقية احلالية لأدوات مالية م�شابهة.

 .37إدارة المخاطر
فرن�سـبنك �سورية من خالل ممار�سة ن�شاطه
يواجه م�صرف
َ
امل�صريف ،عدد ًا من املخاطر التي يقوم بتحديدها وقيا�سها ومتابعتها
�ضمن �إطار لإدارة املخاطر ،ين�سجم ومتطلبات م�صرف �سورية
املركزي و�أف�ضل املعايري واملمار�سات امل�صرفية يف هذا اخل�صو�ص.
ت�شمل عملية �إدارة املخاطر التعرف على املخاطر وقيا�سها ومتابعتها
ومراقبتها ب�شكل م�ستمر .فهذه املخاطر قد يكون لها ت�أثري ًا �سلبي ًا
على �أداء امل�صرف وا�ستمراريته يف حال ا�ستمرارها وعدم معاجلتها.
كما ت�شمل �إدارة املخاطر كيفية �إدارة وتوزيع ر�أ�س املال ب�شكل
ف ّعال ي�ضمن كفاية هذه الأموال ملواجهة املخاطر التي يتع ّر�ض لها
امل�صرف.
إستراتيجية إدارة المخاطر

تتلخ�ص �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر بتحديد وفهم املخاطر التي
يتعر�ض لها امل�صرف وقيا�سها ومراقبتها ومتابعتها والت�أكد من
بقائها �ضمن امل�ستويات املحددة واملقبولة واتخاذ الإجراءات الالزمة
لتقلي�ص املخاطر للو�صول �إىل التوازن الأمثل بني املخاطر والعائد
على ر�أ�س املال.
وتت�ضمن الإ�سرتاتيجية �أي�ض ًا �إدارة وتوزيع را�س املال ب�شكل فعال
ي�ضمن كفاية هذه الأموال ملواجهة املخاطر التي يتعر�ض لها
امل�صرف ،ومواكبة حثيثة لتطور �أعمال امل�صرف ومنتجاته التجارية
واملالية وتركزاتها ،بالإ�ضافة �إىل حتديد احلدود امل�سموح التعامل بها
�أو �ضمنها ومراجعتها ومراقبتها وتعديلها.
وتن�سجم هذه الإ�سرتاتيجية مع متطلبات جمل�س النقد والت�سليف
وم�صرف �سورية املركزي وتو�صيات جلنة بازل و�أف�ضل املعايري
واملمار�سات امل�صرفية يف �إدارة املخاطر امل�صرفية.

كما ت�سعى �إدارة املخاطر من خالل ال�سيا�سات االئتمانية اال�ستثمارية
لتحقيق التوازن الأمثل ما بني العائد على اال�ستثمار ل�صالح امل�صرف
وعامل املخاطر التي يتعر�ض لها امل�صرف من خالل هذه املمار�سات.
مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
بإدارة المخاطر

• م�س�ؤولية جمل�س الإدارة يف �إدارة املخاطر
يعترب جمل�س الإدارة امل�س�ؤول الأول �أمام امل�ساهمني و�أ�صحاب
امل�صالح عن �إدارة خماطر امل�صرف.حيث يقع على عاتقه ما يلي:
•ت�شكيل وحدة م�ستقلة لإدارة املخاطر ،بالإ�ضافة �إىل مدير �إدارة
املخاطر يف امل�صرف.
•فهم وتعزيز ثقافة �إدارة املخاطر بكافة �أ�شكالها وذلك على كافة
امل�ستويات العاملة يف امل�صرف.
•العمل على ت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر يكون معظم �أع�ضائها من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني.
•حتديد م�ستويات املخاطر التي ميكن للم�صرف حتملها �أو القبول بها.
•امل�صادقة على دليل �إجراءات عمل �إدارة املخاطر.
•امل�صادقة دوري ًا على ال�سيا�سة العامة لإدارة خماطر امل�صرف بكافة
�أنواعها املعدة من قبل جلنة �إدارة املخاطر.
•الت�أكيد على م�س�ؤوليات الإدارة العليا للم�صرف:
•ت�أ�سي�س و�إيجاد بنية �أ�سا�سية مالئمة وكافية مبا فيها الهيكل
التنظيمي ،العمليات ،ال�سيا�سات والإجراءات ،الكادر الكفء
والأنظمة التكنولوجية التي تكفل وبا�ستمرار (حتديد وح�صر،
قيا�س ،متابعة و�ضبط)املخاطر مبا ين�سجم وحدود و�سيا�سات
املخاطر امل�صادق عليها.

•ت�أ�سي�س و�إيجاد بنية حتتية م�ستقلة لإدارة املخاطر والتي يكون �أحد
مهامها العمل على تقدمي تقارير مبا�شرة �إىل جمل�س الإدارة عن
التعر�ضات والتجاوزات على احلدود املو�ضوعة.
•ا�ستالم تقارير دورية تعد من قبل الإدارة العليا و�إدارة املخاطر
حول التعر�ضات للمخاطر وذلك بهدف تقييم الأداء فيما يتعلق
ب�صالحيات املخاطر املوافق عليها.
•املتابعة الدورية ملدى فعالية الإدارة العليا و�إدارة املخاطر وذلك
باالعتماد على مراجعة �أو تدقيق م�ستقلة .عالوة على ذلك ،على
جمل�س الإدارة
•العمل على اتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة
والكفيلة بتح�سني وزيادة فعالية نظام �إدارة املخاطر وذلك بنا ًء
على املالحظات والتو�صيات الواردة يف تقارير �إدارة املخاطر يف
امل�صرف وتقارير التدقيق الداخلي ،وتقارير مراقبي مفو�ضية
احلكومة بنتيجة ممار�ستهم ملهامهم.
•  م�س�ؤولية جلنة �إدارة املخاطر
مت ت�شكيل جلنة لإدارة خماطر ت�ضم �أع�ضاء غري تنفيذيني من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة من ذوي اخلربة يف �إدارة املخاطر امل�صرفية،
بالإ�ضافة �إىل مدير دائرة �إدارة املخاطر.
تعمل اللجنة ب�شكل متوا�صل مع دائرة �إدارة املخاطر يف امل�صرف
لر�سم وحتديد �سيا�سات �إدارة املخاطر املرتبطة بالن�شاط القائم
للم�صرف ،بالإ�ضافة �إىل تلك املتعلقة ب�أي ن�شاط �أو منتج م�صريف
جديد.
تت�أكد اللجنة من قيام الإدارة العليا باملعاجلة الفورية لأي جتاوزات
يتم التقرير عنها من قبل �إدارة املخاطر.
•  م�س�ؤولية الإدارة العليا يف �إدارة املخاطر
تعمل الإدارة يف امل�صرف على �إيجاد كافة البنى الالزمة لإدارة
ومتابعة كافة املخاطر التي يتعر�ض لها امل�صرف ب�شكل م�ستمرة
بالإ�ضافة �إىل العمل على و�ضع �سيا�سات� ،إجراءات ،وخمططات
تنظيمية ت�ساعد على حتديد امل�س�ؤوليات وال�صالحيات ب�شكل وا�ضح،
مبا ي�ضمن ف�صل املهام وال�صالحيات ،وذلك لتجنب �أي تعار�ض يف
امل�صالح بني خمتلف الأق�سام من جهة ،ويفعل نظام ال�ضبط الداخلي
من جهة ثانية من خالل حتديد قنوات التوا�صل الإداري ،الأمر الذي
ي�ساهم ب�شكل مبا�شر يف مواجهة كافة �أنواع املخاطر التي قد يتعر�ض
لها امل�صرف كما تعمل على تنفيذ �إ�سرتاتيجية املخاطر املعتمدة من
قبل جمل�س الإدارة ،مبا يتفق مع �سقوف املخاطر املحددة.
أنظمة تقارير وقياس المخاطر

تقوم دائرة �إدارة املخاطر ب�أداء مهامها با�ستقاللية ،وهي تابعة
ب�أعمالها للجنة �إدارة املخاطر ب�شكل مبا�شر .كما تقوم ب�إعداد
تقاريرها الرقابية �إىل جلنة �إدارة املخاطرة املنبثقة عن جمل�س
الإدارة و�إىل الإدارة التنفيذية.

إدارة المخاطر

�إن �أن�شطة م�صرف «فرن�سبنك �سورية» حتتوي عدد من املخاطر
ولهذا ف�إن �إدارة املخاطر ب�شكل فعال تعترب الأ�سا�س يف املحافظة على
متانة امل�صرف وربحيته.
�إن عملية �إدارة املخاطر ت�شمل التعرف ،القيا�س ،الإدارة والرقابة
امل�ستمرة على املخاطر املالية وغري املالية التي من املمكن �أن ت�ؤثر
ب�شكل �سلبي على �أداء امل�صرف و�سمعته� ،إ�ضافة �إىل �ضمان توزيع
فعال لر�أ�س املال لتحقيق املعدل الأمثل للعوائد مقابل املخاطر.
تندرج خماطر امل�صرف حتت الأنواع الرئي�سية التالية:
 خماطر االئتمان خماطر ال�سوق خماطر ال�سيولة املخاطر الت�شغيلية خماطر االلتزام�إن �إدارة املخاطر لدى امل�صرف ت�سري وفق مبادئ رئي�سية وحاكمية
خماطر تن�سجم مع حجم ن�شاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات
ال�سلطات الرقابية و�أف�ضل املمار�سات الدولية بهذا اخل�صو�ص.
تتمثل تلك املبادئ ب�شكل �أ�سا�سي بتوجيهات وا�سرتاتيجيات جمل�س
الإدارة يف �إدارة املخاطر و�سيا�سات املخاطر املعتمدة من قبله �إ�ضافة
�إىل ا�ستقاللية دائرة �إدارة املخاطر.
تخ�ضع �سيا�سات �إدارة املخاطر لدى امل�صرف للتطوير امل�ستمر لتواكب
كافة امل�ستجدات والنمو يف اعمال امل�صرف والتو�سع يف خدماته ،كما
�أن فل�سفة �إدارة املخاطر لدى امل�صرف مبنية على املعرفة واخلربة
وقدرة الإدارة اال�شرافية على احلكم على الأمور ووجود دليل وا�ضح
لل�صالحيات مو�ضوع من قبل جمل�س الإدارة.
أ -المخاطر االئتمانية

تن�ش�أ املخاطر االئتمانية عن تخلف �أو عجز الطرف الآخر عن الوفاء
بالتزاماته جتاه امل�صرف مما ي�ؤدي �إىل حدوث خ�سائر ،وعادة يتم
متييز ثالث �أنواع حتت املخاطر االئتمانية وهي خماطر تعرث الطرف
املقابل ،خماطر الت�سوية ،وخماطر البلد .يتم تقييم خماطر االئتمان
للعمالء دوري ًا بنا ًء على معايري مالية وغري مالية وم�ؤ�شرات ت�صنيف
الديون الواردة يف القرار  /597م.ن /ب 4تاريخ  9كانون الأول 2009
وتعديالته.
�إن العوامل الأ�سا�سية لإدارة خماطر االئتمان ب�شكل فعال هي:
 �إيجاد بيئة منا�سبة لإدارة املخاطر االئتمانية العمل �ضمن �إطار وا�ضح و�سليم للموافقات وال�صالحيات.املحافظة على �إدارة �إئتمان مالئمة ،وتوفري �آليات و�أدوات للقيا�سوالرقابة.
الت�أكد من وجود �ضوابط كافية على �إجراءات �إدارة املخاطراالئتمانية.
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ولتحقيق ما ذكر يقوم امل�صرف بو�ضع �سيا�سة ائتمانية وا�ضحة
تت�ضمن �سقوف ملبالغ الت�سهيالت االئتمانية املمنوحه (فرد �أو
م�ؤ�س�سة) وجمموع الت�سهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة
جغرافية .يعمل امل�صرف على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل
با�ستمرار على تقييم الو�ضع االئتماين للعمالء� ،إ�ضافة �إىل ح�صول
امل�صرف على �ضمانات منا�سبة من العمالء.
يحر�ص امل�صرف على جودة عملية الت�سليف والتعامل مع العمالء
املتميزين من خالل العمل على تخفي�ض احتماالت التعرث بهدف
ال�سيطرة على املخاطر االئتمانية ،وذلك ب�إجراء الدرا�سات
االئتمانية املعمقة وحتديد نقاط القوة وال�ضعف ومدى قدرة العميل
على ال�سداد .كما يتم اعتماد �إجراءات رقابية ومتابعة م�ستمرة
للت�سهيالت املمنوحة مبا يكفل م�صلحة امل�صرف .كما يحر�ص
امل�صرف على �أن تكون ن�سبة (املخاطر على العائد) هي �ضمن
الن�سب املثلى للم�صرف .هذا و�صادقت جلنة �إدارة املخاطر املنبثقة
عن جمل�س الإدارة على �سيا�سات و�إجراءات �إدارة خماطر االئتمان
وال�سوق وال�سيولة والت�شغيل.
توصيات سياسة المنح

يلتزم امل�س�ؤولون عن منح االئتمان بتطبيق مبد�أ «اعرف عميلك»
يتم تنفيذ عمليات
 .know your customerومن ناحية �أخرىّ ،
اال�ستعالمات االئتمانية من قبل الأطراف املرخ�ص لها قانون ًا و�أ�صو ًال
القيام بذلك ،مع مراعاة كافة القوانني والأنظمة ذات العالقة يف
�سورية ،مع اتباع �أف�ضل املمار�سات امل�صرفية يف هذا املجال.
كما يتم متابعة القرو�ض والت�سهيالت املمنوحة يف قطاع ال�شركات
وقطاع ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية احلجم ،بالإ�ضافة �إىل قرو�ض
التجزئة وقرو�ض ال�سيارات والقرو�ض ال�سكنية.
توصيات سياسة التصنيف االئتماني ومتابعة
القروض المتعثرة

يتم الت�أكد من االلتزام بتطبيق مبادئ الت�صنيف االئتماين وفق القرار
(/597م.ن/ب)4ال�صادرعنجمل�سالنقدوالت�سليفبتاريخ 9كانونالأول
 2009والقرار رقم (/650م.ن/ب )4ال�صادر عن جمل�س النقد والت�سليف
بتاريخ  14ني�سان  2010وقرار جمل�س النقد والت�سليف رقم (/902م ن/
ب )4تاريخ  13ت�شرين الثاين  2012والقرار رقم (/1079م ن/ب)4
تاريخ  29كانون الثاين  2014وتعميم حاكم م�صرف �سورية املركزي رقم
(/1145م )1/ال�صادر بتاريخ � 9آذار 2015وتعميم حاكم م�صرف �سورية
املركزي رقم (/2271م )1/ال�صادر بتاريخ  30حزيران  2015والذي مت
الت�أكيد فيه على ا�ستمرار العمل بالقرار (/902م ن/ب )4حلني �صدور
تعليمات جديدة .كما يتم الت�أكيد على متابعة الديون التي تتطلب اهتمام
خا�صوغرياملنتجةللتو�صل�إىلت�سوياتمعالعمالء،معالأخذبعنياالعتبار
�إىل�ضرورةقيامامل�صرفمببا�شرةالإجراءاتالق�ضائيةوالتنفيذعلىكافة
ال�ضماناتاملتخذةلقاءالديونغرياملنتجة.

كما تعمل �إدارة امل�صرف ب�شكل دائم على القيام بتنفيذ التو�صيات ل�ضمان
حقوقامل�صرفوالتخفي�ضمناملخاطراملحتملة�إىلاحلدالأدنى.
توصيات حول تركز المخاطر االئتمانية

يعمل امل�صرف على احلد من الرتكيز يف زبائن الت�سليف من حيث
حجم الت�سهيالت مبا يتوافق مع �أف�ضل املمار�سات الدولية .كما يعمل
على التنويع يف املحفظة االئتمانية من حيث الن�شاط االقت�صادي
وال�ضمانات املقدمة مبا يتوافق مع الظروف الراهنة.
هذا وتقوم الإدارة دوري ًا بتقييم مدى قدرة امل�صرف على اال�ستمرار
يف العمل حيث اعتمدت الإدارة بتقييمها على جمموعة من امل�ؤ�شرات
االقت�صادية واملالية والت�شغيلية .وبالرغم من حالة عدم اال�ستقرار
التي متر بها اجلمهورية العربية ال�سورية ،ف�إن امل�صرف ميتلك
املوارد الكافية لال�ستمرار بالعمل ،وي�سعى لتح�سني الأداء امل�صريف ملا
فيه من م�صلحة للم�صرف وللقطاعات االقت�صادية يف �سورية.
ت�شمل �إجراءات �إدارة املخاطر االئتمانية ما يلي:
 .1تحديد التركزات اإلئتمانية والسقوف

تت�ضمن ال�سيا�سة االئتمانية ن�سب حمددة ووا�ضحة للحد االق�صى
املمكن منحه لأي عميل �أو جمموعة مرتابطة من العمالء وذلك
ح�سب ن�سب الرتكزات املقرة من جمل�س النقد والت�سليف بالإ�ضافة
�إىل و�ضع �سقوف للقطاعات االقت�صادية �أو املناطق اجلغرافية،
ونوع الت�سهيل وطبيعة املنتج امل�صريف ،كما �أن هناك �سقوف ًا حلجم
االئتمان املمكن منحه من قبل كل م�ستوى �إداري.
 .2التصنيف االئتماني للعمالء

يتم ت�صنيف العمالء داخلي ًا من � 1إىل  6وذلك وفق مالئتهم
االئتمانية والتزامهم بال�سداد با�ستخدام معايري مالية وغري مالية
والذي يتم مراجعته وتقييمه من خالل دائرة �إدارة املخاطر.
 .3أساليب تخفيف المخاطر

تعتمد عملية �إدارة املخاطر يف امل�صرف على العديد من الأ�ساليب
من �أجل تخفيف املخاطر منها:
ال�ضمانات وح�سب قابليتها للت�سييل ون�سبة تغطيتها لالئتماناملمنوح والتي يتم مراقبتها وتقييمها ب�صورة م�ستمرة.
اتباع نظام اللجان يف منح االئتمان وتعتمد على حجم حمفظةالعميل واال�ستحقاق ودرجة خماطرة العميل.
�إن التنويع يف املحفظة هو مبد�أ �أ�سا�سي يف تخفيف خماطر االئتمان،
حيث تت�ضمن خطة امل�صرف ال�سنوية التوزيع امل�ستهدف لالئتمان
واال�ستثمارات على عدة قطاعات و�أ�سواق خمتلفة مع الرتكيز على
القطاعات الواعدة ،كما يوجد لدى امل�صرف نظام لت�صنيف خماطر
القطاعات االقت�صادية.

الضمانات المقبولة

�صادقت جلنة �إدارة املخاطر على �أنواع ال�ضمانات املقبولة لتخفيف
خماطر االئتمان ،والتي يتم قبولها وتق�سيمها و�إعادة تقيمها وفق
�أ�س�س ومعايري حمددة.

و�أبرز �أنواع ال�ضمانات:رهون العقارات واملباين وال�سكن وال�ضمانات
النقدية والكفاالت امل�صرفية وال�سيارات والرواتب وغريها.
الطرق المتبعة لقياس المخاطر

تعتمد دائرة �إدارة املخاطر عند احت�ساب الأموال اخلا�صة ملواجهة
املخاطر على كل من الطرق التالية بح�سب كل نوع من �أنواع املخاطر:
الطريقة املعيارية املب�سطة :الحت�ساب الأموال اخلا�صة ملواجهة
خماطر االئتمان.
املنهج املعياري :الحت�ساب الأموال اخلا�صة ملواجهة خماطر ال�سوق.
�أ�سلوب امل�ؤ�شر الأ�سا�سي :الحت�ساب الأموال اخلا�صة ملواجهة خماطر
الت�شغيل.

دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته

يقوم امل�صرف بتطوير ال�سيا�سات والإجراءات الالزمه لتحديد
�أ�سلوب درا�سة االئتمان واملحافظة على حيادية وتكامل عملية اتخاذ
القرارات والت�أكد من �أن خماطر االئتمان يتم تقييمها بدقة واملوافقة
عليها ب�شكل �صحيح ومتابعة مراقبتها با�ستمرار� .إن الإطار العام
لل�سيا�سة االئتمانية تت�ضمن و�ضع �صالحيات للموافقة االئتمانية،
تو�ضح حدود االئتمان و�أ�سلوب حتديد درجة املخاطر.
تتوىل عملية �إدارة خماطر االئتمان وظيفة منف�صلة ل�ضمان التنفيذ
املنا�سب للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة على مدد اال�ستحقاق
للت�سهيالت وانتهاء �صالحيات احلدود وتقييم ال�ضمانات.
اختبارات الجهد

يتم �إجراء اختبارات جهد على املحفظة االئتمانية ب�شكل خا�ص،
من �أجل درا�سة مدى ت�أثري بع�ض العوامل االقت�صادية ال�سلبية �أو
�أية عوامل �أخرى على الت�صنيف االئتماين للمحفظة ب�صورة عامة
وانعكا�سه على �أداء هذه املحفظة واخل�سائر التي ميكن �أن يتكبدها
امل�صرف جراء هذه العوامل.
تعتمد اختبارات اجلهد على حتليل �سيناريوهات والتي تت�ضمن عوامل
خماطر تق�سم �إىل نوعني �أ�سا�سيني ،الأول يعتمد �سيناريوهات حدثت
يف املا�ضي ،والثاين يعتمد على �أحداث ا�ستثنائية ولكن حمتملة قد
يت�أثر بها ال�سوق ب�شكل عام ولي�س امل�صرف وحده� ،أو يتعلق بناحية
معينة لدى امل�صرف.
يتم تق�سيم املحفظة االئتمانية ح�سب نوع الدين �شركات ،م�ؤ�س�سات
�صغرية ومتو�سطة احلجم وت�سهيالت �أفراد وجتزئة.

مت �إجراء اختبارات جهد على حمفظة الت�سهيالت ،ونتيجة لذلك مت
ت�شكيل م�ؤونة انخفا�ض جماعي �إ�ضافية مقابل الت�سهيالت املنتجة
تفوق بقيمتها الن�سب املحددة يف قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم
/597م ن/ب  4وتعديالته الالحقة ،وذلك بهدف احلد من خماطر
االئتمان املتزايدة يف ظل الظروف ال�سيا�سية اال�ستثنائية.
قامت الإدارة بتقييم مدى قدرة امل�صرف على اال�ستمرار يف العمل
واعتمدت الإدارة بتقييمها على جمموعة من امل�ؤ�شرات املالية
والت�شغيلية .تعتقد الإدارة �أنه وبالرغم من حالة عدم اال�ستقرار التي
متر بها اجلمهورية العربية ال�سورية وحالة عدم اليقني امل�ستقبلية،
ف�إن البنك ميتلك املوارد الكافية لال�ستمرار بالعمل يف املدى
امل�ستقبلي املنظور.
ب -المخاطر السوقية

�إن مراقبة جميع �أنواع املخاطر ال�سوقية تتم ب�شكل دوري عن طريق
املراقبة امل�ستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية ويتم الت�أكد من
االلتزام بال�سقوف املحددة وفق قرارات جمل�س النقد والت�سليف
وال�سقوف الداخلية املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

حتدد عملية �إدارة خماطر ال�سوق كيفية التعامل مع جميع �أنواع
املخاطر ال�سوقية التي قد تنجم عن عمليات امل�صرف� ،سواء يف
الأ�صول �أو املطلوبات ،وذلك عند تغري �أ�سعار الفوائد �أو �أ�سعار
ال�صرف .هذا بالإ�ضافة �إىل الت�أكد من توفر �سيولة وفق الن�سب
املقبولة من كافة العمالت ويف كل الأوقات ،حيث يقوم امل�صرف
بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية وتوفر ال�ضمانات املمكن
ا�ستعمالها عند احلاجة .كما متت امل�صادقة على خطة الطوارئ
ملواجهة خماطر ال�سيولة من قبل جلنة �إدارة املخاطر املنبثقة من
جمل�س الإدارة لتكون الإطار العام لل�سيا�سة التي تعتمدها �إدارة
امل�صرف وجلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات يف اتخاذ القرارات
ملواجهة �أي طارئ على �سيولة امل�صرف.
مخففات مخاطر السوق

ي�ستخدم امل�صرف نظام ًا داخلي ًا لتقدير خماطر ال�سوق واحلدود
الق�صوى للخ�سائر املتوقعة ،وفق ًا لفر�ضيات متعلقة بتغريات ال�سوق
والتي ال يجب �أن تتخطى احلدود املو�ضوعة من قبل اجلهات الرقابية
و�أف�ضل املمار�سات العاملية.
وقد يتعر�ض امل�صرف ملخاطر عمليات القطع الناجتة عن ت�أثري تقلبات
�أ�سعار القطع على و�ضعه املايل ،فهذه تُعترب �إحدى م�صادر خماطر
ال�سوق التي من املمكن �أن يتع ّر�ض لها امل�صرف كما يعترب امل�صرف
اللرية ال�سورية العملة الرئي�سية للتعامل .وبهدف التخفيف من هذه
املخاطر تقوم دائرة اخلزينة بالتن�سيق املبا�شر مع دائرة املحا�سبة
والرقابة املالية مبراقبة مراكز القطع الأجنبية الثالث (الت�شغيلي
والبنيوي والإجمايل) ب�شكل م�ستمر ل�ضمان الت�أكد من عدم جتاوز

التقرير السنوي 85-84 | 2018

احلدود املن�صو�ص عنها وفق ًا لقرار جمل�س النقد والت�سليف رقم 362
تاريخ  ،2008/2/4املتع ّلق باعتماد التعليمات اخلا�صة مبراكز القطع
الأجنبي .كما تقوم دائرة �إدارة املخاطر من �ضمن مهامها مبتابعة
مراكز القطع بالتعاون مع الدائرتني املذكورتني.
كما ان امل�صرف ال يقوم بعمليات قطع �ضمن مراكز القطع الأجنبي
لأغرا�ض امل�ضاربة ،و�إمنا لأغرا�ض التداول حل�سابات عمالئه
ح�صر ًا.
كما ي�ستثمر امل�صرف بالأدوات املالية ب�سيا�سة ر�شيدة من حيث
التوجه �إىل الأدوات املالية عالية اخلطورة.
العائد امل�ضمون ،من دون ّ
ويعتمد �سيا�سة عدم الرت ّكز من حيث بلد املن�ش�أ والعملة واال�ستحقاق
والقطاع االقت�صادي .ويقوم مبتابعة م�ستمرة ال�ستثماراته ،ومقارنة
ربحيتها مع مردود �أدوات مالية م�شابهة �ضمن فئة اخلطورة ذاتها.
ج -مخاطر السيولة

يف �سياق ن�شاطه امل�صريف ،قد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم قدرة
امل�صرف على توفري م�صادر التمويل الالزمة لتنفيذ التزاماته عند
ا�ستحقاقها و�/أو متويل منو موجوداته .ويعتمد امل�صرف للوقاية من
خماطر ال�سيولة ا�سرتاتيجية لإدارة موجوداته تق�ضي باملحافظة
الدائمة على ن�سب عالية من ال�سيولة اجلاهزة ملواجهة �أي نق�ص يف
م�صادر التمويل امل�صرفية.
ويعترب امل�صرف ودائع الزبائن م�صدر رئي�سي للتمويل وعليه يعتمد
�سيا�سة تهدف �إىل حتفيز الودائع لآجال خمتلفة وتو�سيع قاعدة
العمالء بهدف احلد من خماطر التمركز يف الودائع .ويحتفظ
امل�صرف ب�شكل عام بن�سبة �سيولة عالية حت�سب ًا لأي حركة �سحوبات
غري م�سبوقة على ودائعهم.
وي�سعى امل�صرف على تنويع م�صادر التمويل املتوفرة لديه يف
ال�سوق امل�صرفية ولآجال خمتلفة ،وذلك ملواجهة �أي نق�ص مفاجئ
يف م�صادر التمويل ،وللحد من فجوات اال�ستحقاق بني املوجودات
واملطلوبات ،وكذلك للحد من خماطر الفائدة.
وتعتمد �إجراءات �إدارة خماطر ال�سيولة يف امل�صرف على قيا�س
ورقابة ال�سيولة على �أ�سا�س الظروف الطبيعية واال�سثنائية .ويتم
احت�سابها وفق قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم /588م ن/ب.4
كما تتم املراقبة اليومية لو�ضعية ال�سيولة وتقدير التدفقات النقدية
امل�ستقبلية وتوفر ال�ضمانات املمكن ت�سييلها عند احلاجة.
وب�شكل عام ،يحتفظ امل�صرف مبوجودات ذات قابلية عالية للت�سييل
يف حال �أي نق�ص غري مرتقب يف ال�سيولة .علم ًا �أن امل�صرف يحتفظ
باحتياطي �إلزامي على الودائع بن�سبة  %5منها ،واحتياطي �إلزامي
على ر�أ�س املال بن�سبة � ،%10إ�ضافة �إىل اعتماده على �سيا�سة توظيف
ال�سيولة املتوفرة لدى امل�صارف املرا�سلة لآجال ق�صرية ويف �أدوات
ا�ستثمارية قابلة للبيع.

د -المخاطر التشغيلية

تتم مراقبة خماطر الت�شغيل التي يتعر�ض لها امل�صرف من خالل
تقارير احلوادث ( )Incident Reportingالتي يتم �إر�سالها �إىل وحدة
�إدارة خماطر الت�شغيل عند وقوع �أي حدث ت�شغيلي ،ومن خالل
ا�ستمارة التقييم الذاتي للمخاطر وال�ضوابط (Risk and Control Self
 .)Assessment - RCSAتقوم وحدة �إدارة خماطر الت�شغيل ب�إعداد
تقارير دورية عن خماطر الت�شغيل امل�ص ّرح عنها ،بحيث يت�ضمن
التقرير اي�ض ًا تو�صيات لتاليف هذه احلوادث �أو التخفيف من �أثرها
يف امل�ستقبل .ومن ثم تتم متابعة تنفيذ هذه التو�صيات من قبل دائرة
�إدارة املخاطر� .إن احل ّد من خماطر الت�شغيل يتطلب تعاون خمتلف
دوائر امل�صرف وفروعه مع وحدة �إدارة خماطر الت�شغيل ،وهذا بدوره
يتطلب ب�شكل �أ�سا�سي العمل على ن�شر ثقافة �إدارة املخاطر الت�شغيلية
على خمتلف دوائر وفروع امل�صرف (الأمر الذي مت العمل عليه ب�شكل
مكثف منذ العام .)2011
ومن �أهم مهام دائرة �إدارة املخاطر هو تخفيف �أثر املخاطر
الت�شغيلية ،ون�شر ثقافة «التبليغ عن احلوادث يف الوقت املنا�سب»
و�ضمان ا�ستمرارية و�سالمة املوظفني يف مراكز عملهم .من
ناحية �أخرى ،مت العمل على حتديث خطة ا�ستمرارية العمل لكافة
ال�سيناريوهات املحتمل حدوثها والتي ميكن �أن يتعر�ض لها امل�صرف،
بحيث مت توفري موقع بديل ملوقع العمل الأ�سا�سي للإدارة العامة .كما
مت القيام بتعيني م�س�ؤول بديل عن امل�س�ؤول الأ�سا�سي يف كل الدوائر
الأ�سا�سية يف الإدارة العامة ،ومت التدريب الالزم للم�س�ؤولني البدالء
يف حال غياب �أحد امل�س�ؤولني الأ�سا�سيني عن مركز العمل.
اختبارات الجهد لمخاطر التشغيل

تعتمد اختبارات اجلهد ملخاطر الت�شغيل على درا�سة �أ�سباب املخاطر
بح�سب التعريف املعتمد يف بازل  2واملحددة بالأفراد والعمليات
الداخلية والنظم واحلوادث اخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل املخاطر
القانونية وخماطر ال�سمعة .كما تعتمد على خطوط العمل املحدد بـ
«متويل ال�شركات ،جتارة ومبيعات� ،أعمال التجزئة امل�صرفية� ،أعمال
م�صرفية جتارية ،املدفوعات والت�سويات ،خدمات الوكالة� ،إدارة
املوجودات ،و�أعمال ال�سم�سرة بالتجزئة» .كما يعتمد يف اختبارات
اجلهد على �أنواع املخاطر ،وهي :احتيال من جهة داخلية ،احتيال
من جهة خارجية ،ممار�سة العمل و�سالمة مكان العمل يف امل�صرف،
العالقات مع العمالء ،الربامج امل�صرفية  /املالية والعمليات اليومية،
تعر�ض �أ�صول امل�صرف لل�ضرر ،توقف �أو تعطل الأنظمة االلكرتونية،
التنفيذ والت�سليم والآلية الإدارية .وي�شمل اختبار اجلهد جهوزية
ال�ضوابط املو�ضوعة (الوقائية ،الت�صحيحية ،الك�شفية ،والردعية)
على املخاطر امل�صرح عنها ،وتوزيعها على الأ�سباب وعلى خطوط
العمل املذكورة �آنف ًا.

مخففات مخاطر التشغيل

يعترب امل�صرف �أن ( )1الإجراء الدوري ال�ستمارة التقييم الذاتي
للمخاطر وال�ضوابط ()»Risk and Control Self Assessment «RCSA
التي جتريها جميع الدوائر والفروع ب�إ�شراف دائرة �إدارة املخاطر،
بالإ�ضافة �إىل (� )2إجراء املتابعة الدقيقة من قبل دائرة �إدارة
املخاطر جلميع الدوائر والفروع بهدف الإبالغ الفوري عن احلوادث
الت�شغيلية ( )Incident Reportingمن �أهم العوامل امل�ؤثرة للتخفيف
من حدوث املخاطر ت�شغيلية ومن �آثارها ال�سلبية .ويف املرحلة
التي تلي القيام بالإجراءين املذكورين ،تتابع دائرة �إدارة املخاطر
جميع املخاطر امل�ص ّرح عنها عرب تقدمي االقرتاحات لتفعيل وتقوية
ال�ضوابط املوجودة على تلك املخاطر و�/أو اقرتاح و�ضع �ضوابط
جديدة ،للتمكن من حتديد املخاطر النا�شئة وقيا�سها وحتليلها
بهدف الو�صول �إىل القرار املنا�سب ب�ش�أن قبولها �أو �إ�ضافة �ضوابط �أو
الت�أمني على املخاطر.
الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر

تتكون جلنة �إدارة املخاطر من اربعة �أع�ضاء من �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،وال يزيد عدد الأع�ضاء التنفيذيني عن ع�ضو واحد ،كما �أن
رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني .تعقد اللجنة اجتماعات ف�صلية
على الأقل وترفع تقاريرها �إىل جمل�س الإدارة.
و�ضعت اللجنة �سيا�سة املخاطر مبا ين�سجم مع قدرة امل�صرف ومدى
قبوله لتحمل املخاطر ،كما تقوم مبراجعة �أداء الإدارة التنفيذية
يف �إدارة خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة والت�شغيل وغريها.
وتقوم اللجنة مبراجعة ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات �إدارة املخاطر قبل
اعتمادها من قبل املجل�س ،وتت�أكد من تنفيذها من قبل الإدارة
التنفيذية.
كما ت�ضمن اللجنة توافر املوارد والنظم الكافية لإدارة املخاطر،
وا�ستقاللية موظفيها عن الأن�شطة التي ينجم عنها حتمل امل�صرف
للمخاطر ،وتقوم مبراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي
يتعر�ض لها امل�صرف وحجمها ،و�أن�شطة �إدارة املخاطر.
ترفع اللجنة تقارير دورية �إىل املجل�س وتقدم �إح�صائيات بخ�صو�ص
املخاطر التي يتعر�ض لها امل�صرف والتغريات والتطورات التي تطر�أ
على �إدارة املخاطر ،وتراقب مدى التزام �إدارة املخاطر باملعايري
املو�ضوعة من قبل جلنة بازل ،واملتعلقة مبخاطر االئتمان وال�سوق
وال�سيولة والت�شغيل وغريها.
كما �أن�ش�أ امل�صرف جلان �أخرى للم�ساهمة يف �إدارة املخاطر ،منها
اللجنة التنفيذية وجلنتي االئتمان «�أ» و»ب» وجلنة �إدارة املوجودات
واملطلوبات وجلنة الت�صنيفات ،حيث �أن لك ّل من هذه اللجان دور م�ؤ ّثر
يف عملية �إدارة خماطر امل�صرف االئتمانية وال�سوقية والت�شغيلية.
ه -مخاطر االلتزام

يلتزم امل�صرف بال�ضوابط املو�ضوعة من قبل اجلهات الرقابية يف
�سورية ملراقبة خماطر االلتزام ،وبالأ�س�س الف�ضلى النابعة من خربة
�شريكه اال�سرتاتيجي .لذلك فقد قام امل�صرف ب�إن�شاء دائرة م�ستقلة
لإدارة خماطر االلتزام ومكافحة االرهاب وتبيي�ض االموال ،بحيث
تكون تابعة للجنة االلتزام ومكافحة االرهاب وتبيي�ض االموال �ضمن
الهيكل التنظيمي للم�صرف ،و�أن تقوم بالتن�سيق مع �إدارة امل�صرف
لأداء ن�شاطها الرقابي.

يبي العالقة الوظيفية
اخلط املن ّقط ّ
يبي العالقة الهرمية ()Hierarchical Relation
اخلط العري�ض ّ
()Functional Relation

ومن �أهم مهام الدائرة متابعة التعاميم والقرارات ال�صادرة عن
م�صرف �سورية املركزي وجمل�س النقد والت�سليف و�إعداد ّ
ملخ�صات
دورية عنها للإدارة التنفيذية ،والت�أكد من التزام امل�صرف بتطبيق
القوانني والأنظمة والتعاميم ،وتقدمي تقارير دورية للإدارة التنفيذية
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تبني التزام امل�صرف بها ،والتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي
ملتابعة �أي ق�صور يف تطبيق القوانني والأنظمة والتعاميم وال�سيا�سات
والإجراءات ،وتو�ضيح املخالفات للإدارة التنفيذية ،بالإ�ضافة �إىل
الت�أكد من مدى التزام امل�صرف ب�سيا�سات و�إجراءات االلتزام مبا
ي�ضمن امتثاله جلميع القوانني والأنظمة والتعليمات النافذة ،وو�ضع
ال�سيا�سات والإجراءات الكفيلة بالك�شف واحل ّد من عمليات غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب مبا يتوافق مع القوانني والأطر الت�شريعية
الناظمة لأعمال امل�صرف بالتن�سيق مع باقي الدوائر والفروع ذات
ال�صلة ،وكذلك التح ّقق من ح�سن تطبيق ومن فعالية الإجراءات
والأنظمة املتّبعة ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
على نحو دوري ومتكرر من قبل كافة املوظفني املعنيني� ،إ�ضافة �إىل
التحقق من مدى االلتزام بدليل �إجراءات مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب ومناذج معرفة العمالء وغريها من النماذج اخلا�صة
باملتطلبات القانونية والتنظيمية والإ�شرافية املتعلقة مبكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.
الحوكمة

فرن�سـبنك �سورية ب�أهمية احلوكمة �إذ �أنها توفر �أ�سا�س ًا لنمو
ي�ؤمن َ
كمتلق لإموال امل�ساهمني
وحت�سني �أدائه وتدعيم الثقة يف �أن�شطته
ٍ
واملودعني ،ولتمكينه من امل�ساهمة بنجاح يف تطوير اجلهاز امل�صريف
ككل ،الأمر الذي ي�ساهم يف �ضمان النم ّو الإقت�صادي والإ�ستقرار يف
القطر العربي ال�سوري وعليه فقد قرر جمل�س الإدارة �إعتماد دليل
للحوكمة ب�شكل يتوافق مع كل من تعليمات م�صرف �سورية املركزي
وهيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية و�أف�ضل معايري وممار�سات
احلوكمة الدولية.
تُ�ش ّكل احلوكمة من منظار �شمويل ،نظام ًا لتوجيه امل�صرف و�إدارته.
ويعالج مفهومها املت�ضمن يف الدليل قواعد �إدارة الأعمال الداخلية
كما القوانني ذات ال�صلة التي تر�سي وتعزز وحتمي �إدارة وملكية
حقوق وواجبات مدراء امل�صرف وموظفيه والعالقة مع امل�ساهمني.
من هذه الناحية ،تعنى احلوكمة بكيفية �إدارة امل�صرف وتوجيه عمله
ومراقبته وبكيفية م�ساءلة الأطراف املعنية بتوجيه الإدارة ومراقبتها.
كما توفر احلوكمة احلوافز ال�ضرورية التي متكن املجل�س والإدارة
التنفيذية من متابعة الأهداف التي ت�صب يف م�صلحة امل�صرف
ُي�سر املراقبة الفعالة.
وامل�ساهمني والتي من �ش�أنها �أن ت ّ
فرن�سـبنك �سورية ملتزم ببنود دليل احلوكمة ،ال�سيما من ناحية
�إن َ
عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة واخلربات الالزمة ،وعدد االجتماعات
ال�سنوية ملجل�س الإدارة ،وف�صل مهام رئي�س جمل�س الإدارة عن مهام

املدير التنفيذي ،وتكوين جميع اللجان املنبثقة عنه .فجميع تلك
اللجان قد مت �إن�شاءها ح�سب الأ�صول ،وهي م�ستوفية كافة معايري
ال�شفافية من حيث عدد الأع�ضاء امل�ستقلني وعدد الأع�ضاء غري
التنفيذيني .كما �أن جميع تلك اللجان تقوم مبهامها وبالعدد املطلوب
من االجتماعات ال�سنوية.

اإلفصاحات الكمية
مخاطر االئتمان

 )1التعر�ضات ملخاطر االئتمان (بعد خم�ص�ص التدين وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر الأخرى)
يت�ضمن هذا البند ما يلي:

2018
بنود داخل بيان الو�ضع املايل
�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي
�أر�صدة لدى م�صارف
�إيداعات لدى م�صارف

 31كانون األول

ل.س.

2017
ل.س.

			
			
			
			

21.492.424.405
31.460.448.730
3.660.188.287
56.613.061.422

13.440.362.050
47.639.403.708
		
61.079.765.758

			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

124.872.587
318.987.282
26.542.972.797
5.711.226
26.992.543.892
16.830.752.169
2.190.022.139
3.089.948.903

105.716.328.525

		
332.686
		
9.322.263
21.126.579.944
		
1.637.171
21.137.872.064
2.253.396.837
5.545.729.023
1.661.262.725
3.089.948.903

بنود خارج بيان الو�ضع املايل
			
كفاالت (�صايف)
			
�سقوف ت�سهيالت مبا�شرة وغري مبا�شرة غري م�ستعملة
		

3.156.980.333
6.033.954.337
9.190.934.670

�صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة:
الأفراد
القرو�ض العقارية
ال�شركات الكربى
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات �أخرى مبا فيها موجودات غري مالية
وديعة جممدة لدى م�صرف �سورية املركزي

94.767.975.310

3.738.513.850
2.970.537.144

6.709.050.994
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 )٢توزيع التعر�ضات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر
التعر�ضات ملخاطر االئتمان املبا�شرة (بعد خم�ص�ص التدين وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر الأخرى) كما يف  31كانون الأول .2018
األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

		
الديون املنتجة
		
متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)
		
منها غري م�ستحقة
منها م�ستحقة:
لغاية  29يوم		
من  30يوم ولغاية  59يوم
من  60يوم ولغاية  89يوم
حتت املراقبة
(تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا)
		
منها غري م�ستحقة
منها م�ستحقة:
من  90يوم ولغاية  179يوم
غري عاملة:
دون امل�ستوى		
ديون م�شكوك يف حت�صيلها
		
ديون رديئة (هالكة)
املجموع 		
يطرح:
فوائد معلقة 		
		
خم�ص�ص تدين

-

13.628.370
8.588.937
1.122.665

2.675.281.307
3.032.652.197
104.092.615

-

2.688.909.677
3.041.241.134
105.215.280

234.585
-

44.915.653
2.338.667

4.804.938.467
784.390.820

5.304.980
4.322.717

4.855.393.685
791.052.204

234.585

42.576.986

4.020.547.647

982.263

4.064.341.481

212.887
43.710.495
207.075.599

2.014.742
6.336.228
36.199.646
452.404.065

- 2.400.301.176
5.247.773 6.940.890.484
12.183.002 35.914.937.406

()11.561.268
()70.641.744

()10.619.648
()122.797.135

()3.213.332.580( )4.096.208( )3.187.055.456
()6.380.723.600( )2.375.568( )6.184.909.153

		
ال�صايف

124.872.587

318.987.282

162.917.632
162.917.632

362.937.796
339.597.824

1.630.249 21.768.807.279
1.630.249 15.956.781.160

5.711.226 26.542.972.797

22.296.292.956
16.460.926.865

2.014.742
2.406.850.291
7.026.048.398
36.586.600.072

26.992.543.892

الإف�صاحات الكمية (الت�سهيالت غري املبا�شرة) كما يف  31كانون الأول .2018
األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

المجموع

ل.س.

		
الديون املنتجة
		
متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)
		
تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا

-

-

128.112.046
3.002.100.370
-

600.000
621.436
2.826.000

128.712.046
3.002.721.806
2.826.000

دون امل�ستوى		
		
م�شكوك يف حت�صيلها
		
رديئة
		
خم�ص�ص تدين

-

-

5.631.570
17.143.751
()2.435.840

2.381.000
-

5.631.570
19.524.751
()2.435.840

		
املجموع

-

-

6.428.436 3.150.551.897

الديون غري املنتجة

3.156.980.333

التعر�ضات ملخاطر االئتمان املبا�شرة (بعد خم�ص�ص التدين وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر الأخرى) كما يف  31كانون الأول .2017

		
الديون املنتجة
		
متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)
		
منها غري م�ستحقة
منها م�ستحقة:
لغاية  29يوم		
من  30يوم ولغاية  59يوم
من  60يوم ولغاية  89يوم
حتت املراقبة
(تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا)
		
منها غري م�ستحقة
منها م�ستحقة:
من  90يوم ولغاية  179يوم

غري عاملة

األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

64.017.219
62.594.503

280.673.336
241.630.484

1.893.523 16.242.964.666
1.893.523 14.511.239.513

16.589.548.744
14.817.358.023

1.422.716
-

26.835.078
8.585.632
3.622.142

1.731.029.009
696.144
-

-

1.759.286.803
		
9.281.776
3.622.142

-

33.352.968
32.444.669

7.867.008.957
3.604.764.597

3.719.163
2.371.248

7.904.081.088
3.639.580.514

-

908.299

4.262.244.360

1.347.915

4.264.500.574

258.558
54.533.523

3.213.793
18.273.109

11.462.268
5.786.215.983

6.071.572

3.472.351
11.462.268
5.865.094.187

دون امل�ستوى		
ديون م�شكوك يف حت�صيلها
		
ديون رديئة (هالكة)
		
املجموع
يطرح:
فوائد معلقة 		
		
خم�ص�ص تدين

118.809.300

335.513.206

29.907.651.874

()15.654.160
()102.822.454

()8.430.424
()317.760.519

()2.241.113.718( )3.285.266( )2.213.743.868
()6.994.672.856( )6.761.821( )6.567.328.062

		
ال�صايف

332.686

9.322.263

11.684.258

1.637.171 21.126.579.944

30.373.658.638

21.137.872.064

الإف�صاحات الكمية (الت�سهيالت غري املبا�شرة) كما يف  31كانون الأول .2017
األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

المجموع

ل.س.

		
الديون املنتجة
		
متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)
		
تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا

-

-

126.320.342
3.588.085.189
-

6.632.658
-

132.953.000
3.588.085.189
-

دون امل�ستوى		
		
م�شكوك يف حت�صيلها
		
رديئة
		
خم�ص�ص تدين

-

-

20.119.751
()2.644.090

-

-

		
املجموع

-

-

6.632.658 3.731.881.192

الديون غري املنتجة

20.119.751
()2.644.090
3.738.513.850
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يعترب كامل الدين م�ستحق ًا يف حال ا�ستحقاق �أحد �أق�ساطه ،وبالن�سبة
للح�سابات اجلارية املدينة �إذا مت جتاوز ال�سقف املمنوح لفرتة تزيد
عن ت�سعني يوم.

 .2االحتفاظ باملخ�ص�صات ال�سابقة الفائ�ضة عن احلد الأدنى
املطلوب وفق متطلبات قرار جمل�س النقد والت�سليف (/902م.ن/
ب )4مببلغ  11.819.538لرية �سورية.

بنا ًء على �أحكام قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم (/902م ن/ب)4
تاريخ  13ت�شرين الثاين  2012والقرار رقم (/1079م ن/ب )4تاريخ
 29كانون الثاين  2014وتعميم حاكم م�صرف �سورية املركزي رقم
(/1145م )1/ال�صادر بتاريخ � 9آذار 2015وتعميم حاكم م�صرف
�سورية املركزي رقم (/2271م )1/ال�صادر بتاريخ  30حزيران
 2015والذي مت الت�أكيد فيه على ا�ستمرار العمل بالقرار (/902م
ن/ب )4حلني �صدور تعليمات جديدة الذي ت�ضمن تعديل بع�ض
التعليمات الواردة يف قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم (/597م.ن/
ب )4وتعديالته مما �أدى �إىل:

 .3مت �إعداد �إختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل امل�صرف
لتقدير مدى كفاية املخ�ص�صات املحتفظ بها .ووجدت �إدارة
امل�صرف �أن من املنا�سب حجز خم�ص�صات �إ�ضافية لهذا الغر�ض
وقد بلغت  2.796.860.811لرية �سورية.

 .1مت اال�ستمرار بتعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل
لنهاية عام  2017وقد بلغ �إجمايل االحتياطي العام ملخاطر التمويل
لغاية  31كانون الأول  2018مبلغ  136.203.333لرية �سورية و�سيتم
ا�ستكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التمويل عند انتهاء العمل
بالقرار (/902م ن/ب )4والقرارات املعدلة له.
 )3توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات

الديون املجدولة هي تلك الديون التي �سبق و�أن �صنفت كت�سهيالت
ائتمانية غري عاملة و�أخرجت من �إطار الت�سهيالت االئتمانية غري
العاملة مبوجب جدولة �أ�صولية ومت ت�صنيفها كديون حتت املراقبة،
ال يوجد لدى امل�صرف ديون جمدولة خالل عام ( 2018مقابل مبلغ
 395.812.608لرية �سورية خالل عام .)2017
الديون املعاد هيكلتها يق�صد ب�إعادة الهيكلة �إعادة ترتيب و�ضع
الت�سهيالت االئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط �أو �إطالة عمر
الت�سهيالت االئتمانية �أو ت�أجيل بع�ض الأق�ساط �أو متديد فرتة
ال�سماح ومت ت�صنيفها كديون تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا ،وبلغت الديون
املعاد هيكلتها مبلغ  3.430.164.097لرية �سورية خالل عام 2018
(مقابل  802.930.876لرية �سورية خالل عام .)2017

 -1مقابل الت�سهيالت املبا�شرة

								
يت�ضمن هذا البند كما يف  31كانون الأول  2018ما يلي:
األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

المجموع

ل.س.

		
ال�ضمانات مقابل
		
متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)
		
تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا
غري عاملة:
دون امل�ستوى		
ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ديون هالكة 		
املجموع 		
منها:
ت�أمينات نقدية		
		
كفاالت م�صرفية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة		
		
�سيارات و�آليات
�شخ�صية 		
		
�أخرى

73.742.785

426.437.347

22.241.006.584

9.305.269
64.140.671
296.845

423.103.089
3.334.258

- 3.510.753.249
525.000.000
6.932.807 10.616.287.586
30.999.007
16.153.187
- 5.808.009.433
- 1.733.804.122

3.520.058.518
525.000.000
11.110.464.153
30.999.007
16.153.187
5.808.009.433
1.737.435.225

		

73.742.785

426.437.347

6.932.807 22.241.006.584

22.748.119.523

73.616.017
-

361.843.125
43.950.337

126.768

1.734.379
5.483.676
13.425.830

تخف�ض ال�ضمانات بحيث ال تتجاوز الت�سهيالت امل�ستعملة لكل زبون على حدة.

1.627.826 17.303.839.623
5.304.981 2.188.419.190
1.505.854.979
1.242.892.792

-

6.932.807

17.740.926.591
2.237.674.508
1.734.379
1.511.338.655
1.256.445.390

22.748.119.523

يت�ضمن هذا البند كما يف  31كانون الأول  2017ما يلي:
األفراد

القروض العقارية

ل.س.

ل.س.

الشركات الكبرى

ل.س.

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

المجموع

ل.س.

ل.س.

		
ال�ضمانات مقابل
		
متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)
		
تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا
غري عاملة:
دون امل�ستوى		
ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ديون هالكة 		
املجموع 		
منها:
ت�أمينات نقدية		
		
كفاالت م�صرفية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة		
		
�سيارات و�آليات
�شخ�صية 		
		
�أخرى

6.048.415

320.207.970

17.850.822.591

1.637.150

7.249.837

3.031.041
6.655.994
942.599.834

5.431.831
616.584

316.565.610
3.642.360

1.144.914.915
525.000.000
7.434.318.633
51.994.119
28.860.985
6.262.598.285
2.403.135.654

7.249.757
80
-

1.144.914.915
525.000.000
7.763.565.831
51.994.119
28.861.065
6.262.598.285
2.407.394.598

		

6.048.415

320.207.970

7.249.837 17.850.822.591

5.916.880
-

278.431.603
32.454.101

131.535

3.031.041
6.291.225

1.893.523 12.502.560.268
3.719.164 4.407.066.405
6.655.994
934.539.924

12.788.802.274
4.443.239.670

18.184.328.813

18.184.328.813

تخف�ض ال�ضمانات بحيث ال تتجاوز الت�سهيالت امل�ستعملة لكل زبون على حدة.

مقابل الت�سهيالت الغري مبا�شرة

								
يت�ضمن هذا البند كما يف  31كانون الأول  2018ما يلي:

		
ال�ضمانات مقابل
		
متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)
		
تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا
غري عاملة:
دون امل�ستوى		
ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ديون هالكة 		
املجموع
منها:
ت�أمينات نقدية		
		
كفاالت م�صرفية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة		
		
�سيارات و�آليات
�شخ�صية 		
		
�أخرى

األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

المجموع

ل.س.

-

-

128.112.046
3.002.100.370
-

600.000
621.436
2.826.000

128.712.046
3.002.721.806
2.826.000

-

-

5.631.570
17.143.751

2.381.000

5.631.570
19.524.751

-

-

964.332.865
4.057.700
960.275.165
649.265.778
1.904.800
647.360.978
5.631.570
5.631.570
		
742.741
742.741
703.040.336
465.936
702.574.400
836.402.883
836.402.883
3.159.416.173 6.428.436 3.152.987.737

-

-

3.152.987.737

6.428.436

3.159.416.173
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يت�ضمن هذا البند كما يف  31كانون الأول  2017ما يلي:

		
ال�ضمانات مقابل
		
متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)
		
تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا
غري عاملة:
دون امل�ستوى		
ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ديون هالكة 		
املجموع
منها:
ت�أمينات نقدية		
		
كفاالت م�صرفية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة		
		
�سيارات و�آليات
�شخ�صية 		
		
�أخرى

األفراد

القروض العقارية

ل.س.

ل.س.

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

ل.س.

ل.س.

المجموع

ل.س.

-

-

126.320.343
3.588.085.190
-

6.632.658
-

132.953.001
3.588.085.190
-

-

-

20.119.751

-

20.119.751

-

-

1.166.042.217
6.632.658 1.159.409.559
485.651.339
485.651.339
6.260.022
6.260.022
		
626.254
626.254
968.353.071
968.353.071
1.114.225.039
- 1.114.225.039
3.741.157.942 6.632.658 3.734.525.284

-

3.734.525.284

-

6.632.658

3.741.157.942

الت�صنيف االئتماين الداخلي

يو�ضح اجلدول التايل الت�صنيف االئتماين الداخلي كما يف  31كانون الأول .2018
ما يعادل الت�صنيف ح�سب S&P

جيد
الدرجة الأوىل
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة
عادي
الدرجة الرابعة
الدرجةاخلام�سة
الدرجة ال�ساد�سة

2018
ل.س.

			
			
		

AAA
AA- AA+
A- A+

				
		

BBB- BBB+

		

BB- BB+

� B- B+أو �أدنى
			
				
				

24.582.373.308
4.517.624
17.267.507.024

41.854.397.956

2.027.805.650
21.751.558.888
10.900.000.000

34.679.364.538

76.533.762.494

مت اعتبار م�صرف �سورية املركزي جيد من الدرجة الأوىل وامل�صارف املحلية من الدرجة الرابعة.

�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي
�أر�صدة و�إيداعات لدى م�صارف حملية و�أجنبية
وديعة جممدة لدى م�صرف �سورية املركزي
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى
تاريخ اال�ستحقاق
املجموع

جيد

عادي

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

21.751.558.888
-

21.492.424.405
35.120.637.017
3.089.948.903
-

3.902.946.519

12.927.805.650

16.830.752.169

41.854.397.956

34.679.364.538

76.533.762.494

21.492.424.405
13.369.078.129
3.089.948.903
		

يو�ضح اجلدول التايل الت�صنيف االئتماين الداخلي كما يف  31كانون الأول .2017
ما يعادل الت�صنيف ح�سب S&P

جيد
الدرجة الأوىل
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة
عادي
الدرجة الرابعة
الدرجةاخلام�سة
الدرجة ال�ساد�سة

2017
ل.س.

			
			
		

16.530.310.952
4.620.325
5.707.078.643

AAA
AA- AA+
A- A+

22.242.009.920

				
		

BBB- BBB+

		

BB- BB+

2.126.259.523
42.399.271.078
5.201.300.000

� B- B+أو �أدنى
			
				
				

49.726.830.601

71.968.840.521

مت اعتبار م�صرف �سورية املركزي جيد من الدرجة الأوىل وامل�صارف املحلية من الدرجة الرابعة.

�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي
�أر�صدة و�إيداعات لدى م�صارف حملية و�أجنبية
وديعة جممدة لدى م�صرف �سورية املركزي
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى
تاريخ اال�ستحقاق
املجموع

جيد

عادي

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

13.440.362.050
15.204.497
3.089.948.903
2.253.396.837

47.624.199.211
-

13.440.362.050
47.639.403.708
3.089.948.903
2.253.396.837

3.443.097.633

2.102.631.390

5.545.729.023

22.242.009.920

49.726.830.601

71.968.840.521
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� )4شهادات �إيداع و�سندات و�أ�سناد و�أذونات
يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيفات املوجودات املالية املتوفرة للبيع كما يلي:
ضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع
درجة التصنيف

2018

مؤسسة التصنيف

2017

ل.س.

A-

S&P

A

S&P

		

ل.س.

-

115.889.754
		
2.137.507.083

-

2.253.396.837

يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيفات املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق كما يلي:
ضمن الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
درجة التصنيف

2018

مؤسسة التصنيف

2017

ل.س.

A-

S&P

BBB+

S&P

-B

S&P

ل.س.

1.936.157.521
3.994.594.648
10.900.000.000
16.830.752.169

		

			 3.443.097.633
2.102.631.390
				
5.545.729.023

 )5الرتكز اجلغرايف
يو�ضح اجلدول التايل الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:
 31كانون الأول 2018
داخل الجمهورية
العربية السورية

دول الشرق
األوسط األخرى

أوروبا

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

املنطقة اجلغرافية
�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي
			
�أر�صدة لدى م�صارف
		
�إيداعات لدى م�صارف
�صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة:
			
للأفراد
			
القرو�ض العقارية
			
لل�شركات الكربى
		
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
		
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
املوجودات الأخرى مبا فيها موجودات غري مالية
وديعة جممدة لدى م�صرف �سورية املركزي

- 21.492.424.405
4.517.623 13.364.560.505 18.091.370.602
- 3.660.188.287

21.492.424.405
31.460.448.730
3.660.188.287

124.872.587
318.987.282
- 26.542.972.797
5.711.226
- 16.830.752.169
- 2.190.022.139
- 3.089.948.903

124.872.587
318.987.282
26.542.972.797
5.711.226
16.830.752.169
2.190.022.139
3.089.948.903

الإجمايل كما يف  31كانون الأول 2018

4.517.623 30.195.312.674 75.516.498.228

105.716.328.525

 31كانون الأول 2017

داخل الجمهورية
العربية السورية

دول الشرق
األوسط األخرى

أوروبا

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

املنطقة اجلغرافية
�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي
			
�أر�صدة لدى م�صارف
			
�إيداعات لدى م�صارف
�صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة:
			
للأفراد
			
القرو�ض العقارية
			
لل�شركات الكربى
		
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
		
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
املوجودات الأخرى مبا فيها موجودات غري مالية
وديعة جممدة لدى م�صرف �سورية املركزي

332.686
9.322.263
- 21.126.579.944
1.637.171
2.253.396.837
5.545.729.023
- 1.661.262.725
- 3.089.948.903

الإجمايل كما يف  31كانون الأول ٢٠١٧

28.248.457 32.306.426.724 62.433.300.129

- 13.440.362.050
28.248.457 24.507.300.864 23.103.854.387
-

13.440.362.050
47.639.403.708
		

332.686
9.322.263
21.126.579.944
1.637.171
2.253.396.837
5.545.729.023
1.661.262.725
3.089.948.903
94.767.975.310

 )6الرتكز ح�سب القطاع االقت�صادي
يو�ضح اجلدول التايل الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب القطاع االقت�صادي.
كما يف  31كانون الأول 2018
مالي

تجارة

عقارات

صناعي

خدمات وأخرى

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

�أر�صدة لدى م�صرف
		 21.492.424.405
�سورية املركزي
�أر�صدة لدى م�صارف 		 31.460.448.730
�إيداعات لدى م�صارف		 3.660.188.287
�صايف الت�سهيالت
االئتمانية املبا�شرة 		 -
املوجودات املالية املتوفرة للبيع -
موجودات مالية حمتفظ
		 16.830.752.169
بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات �أخرى 		 178.983.075
وديعة جممدة لدى
م�صرف �سورية املركزي		 3.089.948.903
76.712.745.569

-

-

-

-

21.492.424.405
31.460.448.730
3.660.188.287

26.992.543.892 2.143.295.423 4.694.693.832 1.474.570.782 18.679.983.855
4.147.925

338.086

1.249.937

16.830.752.169
2.190.022.139 2.005.303.116

3.089.948.903
105.716.328.525 4.148.598.539 4.695.943.769 1.474.908.868 18.684.131.780
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�أر�صدة لدى م�صرف
		
�سورية املركزي
�أر�صدة لدى م�صارف 		
�إيداعات لدى م�صارف		
�صايف الت�سهيالت
االئتمانية املبا�شرة 		
املوجودات املالية املتوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ
		
بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات �أخرى 		
وديعة جممدة لدى
م�صرف �سورية املركزي		

 31كانون الأول 2017

مالي

تجارة

عقارات

صناعي

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

- 13.440.362.050
- 47.639.403.708
-

-

ل.س.

ل.س.

-

13.440.362.050
47.639.403.708
-

21.137.872.064 5.703.885.772 3.244.360.478 886.638.023 11.302.987.791
2.253.396.837 2.253.396.837
332.295

- 5.545.729.023
3.220.885
39.700.455

5.545.729.023
1.661.262.725 1.616.733.835

1.275.255

3.089.948.903
- 3.089.948.903
94.767.975.310 9.574.016.444 3.245.635.733 886.970.318 11.306.208.676 69.755.144.139

ب -خماطر ال�سوق
تن�ش�أ خماطر ال�سوق عن التقلبات يف �أ�سعار الفوائد و�أ�سعار �صرف
العمالت و�أ�سعار الأ�سهم .وتتم مراقبة جميع خماطر ال�سوق ب�شكل
دوري عرب تقارير داخلية حيث يتم الت�أكد من االلتزام بال�سقوف
املحددة وفق قرارات جمل�س النقد والت�سليف ،ووفق ال�سقوف
الداخلية املعتمدة من جمل�س الإدارة .تع ّرف خماطر ال�سوق ب�أنها
خماطر حمفظة الأدوات املالية يف داخل وخارج امليزانية والتي تت�أثر
�سلب ًا نتيجة حتركات معاك�سة يف �أ�سعار ال�سوق تت�ضمن هذه املخاطر:
 املخاطر املتعلقة بال�سندات املالية واملحتفظ بها للمتاجرة التيبتغي �أ�سعار الفوائد.
تت�أثر ّ
 خماطر الأ�سهم يف حمفظة املتاجرة (.)Trading Book خماطر �أ�سعار العمالت الأجنبية (.)Banking Bookبتغي �سعر الفائدة يف حمفظة
 خماطر الأدوات املالية التي تت�أثر ّامل�صرف ككل (.)Banking Book
ومبا �أن امل�صرف لي�س لديه حالي ًا �أي حمفظة للمتاجرة ،لذلك
تنح�صر خماطر ال�سوق التي يتعر�ض لها امل�صرف مبخاطر العمالت
الأجنبية بالإ�ضافة �إىل خماطر �أ�سعار الفائدة يف حمفظة امل�صرف.
الو�صف الكمي ملخاطر �أ�سعار الفائدة  -التغري ب�سعر الفائدة
�أو ًال :زيادة معدل الفائدة %2
العملة
دوالر �أمريكي
يورو
لرية �سورية
جنيه ا�سرتليني
�أخرى

-

خدمات وأخرى

المجموع

 -)1خماطر �أ�سعار الفائدة

تنجم خماطر �أ�سعار الفائدة عن احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار
الفائدة على �أرباح امل�صرف �أو على قيمة الأدوات املالية .يتعر�ض
امل�صرف ملخاطر �أ�سعار الفائدة نتيجة لعدم توافق �أو لوجود فجوة يف
مبالغ املوجودات واملطلوبات ح�سب الآجال الزمنية املتعددة �أو �إعادة
مراجعة �أ�سعار الفوائد يف فرتة زمنية معينة ويقوم امل�صرف ب�إدارة
هذه املخاطر عن طريق مراجعة �أ�سعار الفوائد على املوجودات
واملطلوبات.
تت�ضمن �سيا�سة �إدارة املوجودات واملطلوبات حدود حل�سا�سية
�أ�سعار الفائدة وتقوم جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات بدرا�سة
خماطر �أ�سعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية ويتم درا�سة
الفجوات يف ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى ت�أثرها ب�أ�سعار
الفائدة ال�سائدة واملتوقعة ومقارنتها باحلدود املوافق عليها وتطبيق
ا�سرتاتيجيات التحوط �إذا لزم الأمر.
ويتم احلد من �أية �آثار �سلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع �أو انخفا�ض
�أ�سعار الفائدة من خالل ا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر ويتم مراقبة
فجوات الفوائد ب�شكل م�ستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها
�ضمن �سيا�سات امل�صرف.
 31كانون الأول 2018

الفجوة التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

ل.س.

ل.س.

1.248.567.657
()2.255.049.127
()16.317.081.369
3.491.760
		
24.760

حساسية حقوق
الملكية

ل.س.

18.728.515
24.971.353
()33.825.737
()45.100.983
()244.756.220
()326.341.627
		
52.376
69.835
		
371
495

ثانياً :نق�ص معدل الفائدة %2
 31كانون الأول 2018

العملة
دوالر �أمريكي
يورو
لرية �سورية
جنيه ا�سرتليني
�أخرى

الفجوة التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

ل.س.

ل.س.

1.248.567.657
()2.255.049.127
()16.317.081.369
3.491.760
		
24.760

�أو ًال :زيادة معدل الفائدة %2

العملة
دوالر �أمريكي
يورو
لرية �سورية
جنيه ا�سرتليني
�أخرى

 31كانون الأول ٢٠١7
الفجوة التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

ل.س.

ل.س.

12.339.154.936
()1.708.326.646
()12.057.622.238
()4.800.680
()417.110

ثانياً :نق�ص معدل الفائدة %2
العملة
دوالر �أمريكي
يورو
لرية �سورية
جنيه ا�سرتليني
�أخرى

()24.971.353
45.100.983
326.341.627
()69.835
()495

246.783.099
()34.166.533
()241.152.445
()96.014
()8.342

 31كانون الأول 2017
الفجوة التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

ل.س.

ل.س.

12.339.154.936
()1.708.326.646
()12.057.622.238
()4.800.680
()417.110

 -)2خماطر العمالت

تتمثل خماطر العمالت بتغري قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف
�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.

يعترب امل�صرف اللرية ال�سورية العملة الرئي�سية له ،ويقوم جمل�س
�إدارة امل�صرف بو�ضع حدود ملراكز العمالت ،ويتم مراقبة املركز
ب�شكل يومي ليتم الت�أكد من عدم جتاوز امل�ستويات املحددة.

()246.783.099
34.166.533
241.152.445
96.014
8.342

حساسية حقوق
الملكية

ل.س.

()18.728.515
33.825.737
244.756.220
()52.376
()371
		

حساسية حقوق
الملكية

ل.س.

185.087.324
()25.624.900
()180.864.334
()72.011
()6.257

حساسية حقوق
الملكية

ل.س.

()185.087.324
25.624.900
180.864.334
			 72.011
6.257

يقوم امل�صرف ب�إعداد حتليل احل�سا�سية ملراقبة �أثر التغريات على
�صايف الأرباح واخل�سائر يف حال حدوث تغري معقول يف �أ�سعار
ال�صرف وقد مت اعتماد ن�سبة  %10بد ًال من  %2ا�ستناد ًا �إىل تعميم
مفو�ضية احلكومة لدى امل�صارف – رقم  166/437لتاريخ � 12شباط
.2013
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زيادة ( )%10يف �سعر ال�صرف
العملة
دوالر �أمريكي -قطع بنيوي
دوالر �أمريكي -قطع ت�شغيلي
يورو
جنيه ا�سرتليني
فرنك �سوي�سري
�أخرى

 31كانون الأول 2018
مركز القطع

األثر على األرباح
والخسائر

ل.س.

ل.س.

25.677.973.660
()6.287.016
46.179.648
4.160.996
		
24.762
		
581.974

زيادة ( )%10يف �سعر ال�صرف
العملة
دوالر �أمريكي -قطع بنيوي
دوالر �أمريكي -قطع ت�شغيلي
يورو
جنيه ا�سرتليني
فرنك �سوي�سري
�أخرى

مركز القطع

األثر على األرباح
والخسائر

ل.س.

ل.س.

نق�ص ( )%10يف �سعر ال�صرف

العملة
دوالر �أمريكي -قطع بنيوي
دوالر �أمريكي -قطع ت�شغيلي
يورو
جنيه ا�سرتليني
فرنك �سوي�سري
�أخرى

2.567.797.366
15.379.737
4.364.484
224.818
()41.711
58.227
 31كانون الأول 2018

األثر على حقوق
الملكية

ل.س.

2.567.797.366
11.534.803
3.273.363
		 168.614
()31.283
43.670

مركز القطع

األثر على األرباح
والخسائر

ل.س.

ل.س.

ل.س.

()2.567.797.366
628.702
()4.617.965
()416.100
()2.476
()58.197

( )2.567.797.366
471.527
()3.463.474
() 312.075
()1.857
()43.648

25.677.973.660
()6.287.016
46.179.648
4.160.996
		
24.762
		
581.974

نق�ص ( )%10يف �سعر ال�صرف
العملة
دوالر �أمريكي -قطع بنيوي
دوالر �أمريكي -قطع ت�شغيلي
يورو
جنيه ا�سرتليني
فرنك �سوي�سري
�أخرى

ل.س.

2.567.797.366
2.567.797.366
( ) 471.527
()628.702
3.463.474
4.617.965
312.075
416.100
		
1.857
2.476
		
43.648
58.197

 31كانون الأول 2017
25.677.973.660
153.797.372
43.644.836
2.248.181
()417.110
		
582.275

األثر على حقوق
الملكية

 31كانون الأول 2017
مركز القطع

األثر على األرباح
والخسائر

ل.س.

ل.س.

25.677.973.660
153.797.372
43.644.836
2.248.181
()417.110
		
582.275

األثر على حقوق
الملكية

األثر على حقوق
الملكية

ل.س.

()2.567.797.366
()2.567.797.366
()11.534.803
()15.379.737
()3.273.363
()4.364.484
()168.614
()224.818
		
31.283
41.711
()43.670
()58.227

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

يتم الت�صنيف على فرتات �إعادة ت�سعري الفائدة �أو اال�ستحقاق �أيهما �أقرب.
 31كانون الأول 2018

املوجودات
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة
لدى م�صرف �سورية املركزي
�أر�صدةو�إيداعاتلدىم�صارف
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
		
(بال�صايف)
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ
		
بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات ثابتة 		
موجودات غري ملمو�سة		
		
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى 		
وديعة جممدة لدى م�صرف
�سورية املركزي 		

دون الشهر

من شهر
إلى ثالثة أشهر

من ثالثة
إلى ستة أشهر

من ستة
إلى تسعة أشهر

من تسعة
أشهر إلى سنة

من سنة
إلى سنتين

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

- 17.949.657.450
1.744.000.000 33.376.637.017

-

486.601.065 1.011.960.651
-

870.148.445 13.263.022.204
-

-

-

-

-

-

-

-

-

جمموع املوجودات 		 2.230.601.065 52.338.255.118
املطلوبات
ودائع م�صارف
ودائع الزبائن
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
مطلوبات �أخرى

-

870.148.445 13.263.022.204

		 - 2.496.480.000 22.543.284.828
		 5.831.491.786 28.475.572.399 22.328.610.337
		 -
		 -
		 -

-

-

-

-

740.662.889
-

799.875.844
-

3.902.946.519 2.027.805.650
-

-

		 4.702.822.363 2.768.468.539

- 1.000.0000.000
239.500.000 4.971.707.110 3.024.876.520
-

-

-

جمموع املطلوبات 		 5.831.491.786 30.972.052.399 44.871.895.165

		 239.500.000 4.971.707.110 4.024.876.520

(7.431.530.418 )28.741.451.334

(		 4.463.322.363 )2.203.238.571( )3.154.728.075

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة 7.466.359.953
		
فجوة �إعادة ت�سعري
الفائدة املرتاكمة 		 7.466.359.953

()14.738.205.246( )19.201.527.609( )16.998.289.038( )13.843.560.963( )21.275.091.381
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 31كانون الأول ( /2018تابع)

املوجودات
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي
		
�أر�صدة و�إيداعات لدى م�صارف
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة (بال�صايف)
		
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
			
موجودات ثابتة
			
موجودات غري ملمو�سة
			
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
			
موجودات �أخرى
وديعة جممدة لدى م�صرف �سورية املركزي
		
جمموع املوجودات 		

من سنتين
إلى ثالثة

من ثالثة
إلى خمس سنوات

أكثر من
خمس سنوات

بنود
غير حساسة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

29.452.880.252
35.120.637.017
26.992.543.892
16.830.752.169
4.679.425.566
229.347.654
131.997.819
2.190.022.139
3.089.948.903

1.098.530.901
-

871.048.288 5.081.080.837
- 10.900.000.000
-

11.503.222.802
2.769.612.768
4.679.425.566
229.347.654
131.997.819
2.190.022.139
3.089.948.903

1.098.530.901

871.048.288 15.981.080.837

118.717.555.411 24.593.577.651

املطلوبات
			
ودائع م�صارف
			
ودائع الزبائن
			
ت�أمينات نقدية
			
خم�ص�صات متنوعة
			
مطلوبات �أخرى
			
			
جمموع املطلوبات

-

-

-

26.039.764.828
65.021.671.367 149.913.215
4.501.476.855 4.501.476.855
6.792.181
6.792.181
1.880.845.509 1.880.845.509

-

-

-

		97.450.550.740 6.539.027.760

		
فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة
فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة املرتاكمة

15.981.080.837
1.098.530.901
(2.341.406.492 )13.639.674.345

871.048.288
3.212.454.780

18.054.549.891
21.267.004.671

21.267.004.671
-

دون الشهر

من شهر
إلى ثالثة أشهر

من ثالثة
إلى ستة أشهر

من ستة
إلى تسعة أشهر

من تسعة
أشهر إلى سنة

من سنة
إلى سنتين

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

املوجودات
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة
لدى م�صرف �سورية املركزي 10.703.388.774
�أر�صدة و�إيداعات لدى م�صارف 40.025.166.638
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
		 8.582.884.068
(بال�صايف)
موجودات مالية متوفرة للبيع -
موجودات مالية حمتفظ بها
حتى تاريخ اال�ستحقاق		 -
موجودات ثابتة 		 -
موجودات غري ملمو�سة		 -
		 -
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى 		 -
وديعة جممدة لدى
م�صرف �سورية املركزي		 -

7.614.237.070

-

-

-

-

497.644.077
-

5.600.992.889
-

323.485.342
-

207.447.325
-

1.015.441.284
115.889.756

-

-

-

2.102.631.391 1.094.019.148
-

-

-

-

-

5.600.992.889

323.485.342

3.233.962.431 1.301.466.473

جمموع املوجودات 		 8.111.881.147 59.311.439.480
املطلوبات
ودائع م�صارف
ودائع الزبائن
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
مطلوبات �أخرى

 31كانون الأول 2017

		 2.631.142.620 4.640.910.000 20.554.948.165
		 3.131.668.280 22.561.908.390 16.143.610.350
		 -
		 -
		 -

-

-

-

- 2.045.246.580
1.249.607.340 4.477.223.364 1.976.437.900
-

-

-

جمموع املطلوبات 		 5.762.810.900 27.202.818.390 36.698.558.515

1.249.607.340 6.522.469.944 1.976.437.900

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة )161.818.011( )19.090.937.243( 22.612.880.965

(1.984.355.091 )5.221.003.471( )1.652.952.558

فجوة �إعادة ت�سعري
الفائدة املرتاكمة 		 3.521.943.722 22.612.880.965

)1.529.475.227( )3.513.830.318( 1.707.173.153

3.360.125.711
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 31كانون الأول ( /2017تابع)

من سنتين
إلى ثالثة

من ثالثة
إلى خمس سنوات

أكثر من
خمس سنوات

بنود
غير حساسة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

املوجودات
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي
		
�أر�صدة و�إيداعات لدى م�صارف
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة (بال�صايف)
		
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
			
موجودات ثابتة
			
موجودات غري ملمو�سة
			
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
			
موجودات �أخرى
وديعة جممدة لدى م�صرف �سورية املركزي

3.421.801.200
2.349.078.484
-

1.115.192.639
724.346.367
-

9.889.299.157
)406.723.353( 779.706.593
- 1.413.160.714
2.462.205.623
220.021.110
96.305.121
1.661.262.725
3.089.948.903
-

جمموع املوجودات 		

5.770.879.684

1.839.539.006

104.698.833.045 17.012.319.286 2.192.867.307

املطلوبات
			
ودائع م�صارف
			
ودائع الزبائن
			
ت�أمينات نقدية
			
خم�ص�صات متنوعة
			
مطلوبات �أخرى
		
			
جمموع املطلوبات
		
فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة املرتاكمة

20.592.687.931
47.639.403.708
21.137.872.064
2.253.396.837
5.545.729.023
2.462.205.623
220.021.110
96.305.121
1.661.262.725
3.089.948.903

-

-

-

29.872.247.365
49.791.806.501 251.350.877
2.400.638.974 2.400.638.974
4.147.071
4.147.071
1.483.716.757 1.483.716.757

-

-

-

		83.552.556.668 4.139.853.679

5.770.879.684
4.241.404.457

1.839.539.006
6.080.943.463

21.146.276.377 12.872.465.607 2.192.867.307
- 21.146.276.377 8.273.810.770

الرتكز يف خماطر العمالت الأجنبية
 31كانون الأول 2108
دوالر أمريكي

يورو

جنيه استرليني

فرنك سويسري

أخرى

اإلجمالي

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

املوجودات
نقد يف ال�صندوق 		 5.294.099.044
�أر�صدة و�إيداعات لدى		
م�صرف �سورية املركزي		 4.483.139.646
		 20.135.375.248
�أر�صدة و�إيداات امل�صارف
الت�سهيالت االئتمانية 		 1.776.880.473
موجودات مالية متوفرة للبيع -
موجودات مالية حمتفظ بها
حتى تاريخ اال�ستحقاق 16.830.752.169
جمودات �أخرى 		 239.266.214
وديعة جممدة لدى
م�صرف �سورية املركزي 2.900.107.153
			
51.659.619.947
�إجمايل املوجودات

-

-

5.713.118.987

499.492
-

581.974
-

6.015.968.404
31.803.240.905
16.939.068.108
-

3.698.175

-

-

-

16.830.752.169
242.964.389

-

-

-

-

2.900.107.153

6.251.648 28.778.267.054

499.492

581.974

		 80.445.220.115

املطلوبات
ودائع امل�صارف 		 - 17.795.304.807 2.365.152.959
		 2.090.652 10.725.769.274 21.790.557.025
ودائع العمالء
		 190.459.425 1.722.150.628
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات اخرى 		 -
20.553.900
مطلوبات �أخرى 		 110.072.691

474.730
-

-

20.160.457.766
32.518.891.681
1.912.610.053
130.626.591

2.090.652 28.732.087.406 25.987.933.303

474.730

-

		 54.722.586.091

�إجمايل املطلوبات

		

418.350.704

- 1.532.828.758
5.582.409 11.661.201.782
- 15.162.187.635
-

�صايف الرتكز داخل
امليزانية لل�سنة احلالية		 46.179.648 25.671.686.644
�صايف الرتكز خارج
امليزانية لل�سنة احلالية		 -
�صايف الرتكز لل�سنة احلالية 46.179.648 25.671.686.644
		

669.239

4.160.996

24.762

581.974

25.722.634.024

4.160.996

24.762

581.974

25.722.634.024
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املوجودات
نقد يف ال�صندوق 		
�أر�صدة و�إيداعات لدى		
م�صرف �سورية املركزي		
�أر�صدة و�إيداعات امل�صارف
الت�سهيالت االئتمانية 		
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها
حتى تاريخ اال�ستحقاق		
موجودات �أخرى 		
وديعة جممدة لدى
م�صرف �سورية املركزي		
		
�إجمايل املوجودات

 31كانون الأول 2017

دوالر أمريكي

يورو

جنيه استرليني

فرنك سويسري

أخرى

اإلجمالي

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

-

5.063.033.320

862.842.098 4.193.142.364

7.048.858

37.329.720
-

582.275
-

2.935.495.001
43.229.216.155
15.148.560.730
2.253.396.837

- 5.545.729.023
3.201.810
122.474.549

-

-

-

5.545.729.023
125.676.359

- 2.900.107.153

-

-

-

2.900.107.153

37.329.720

582.275

		 77.201.214.578

- 1.152.594.000 1.782.901.001
5.913.972 13.374.539.514 29.810.850.674
- 13.027.391.989 2.121.168.741
- 2.253.396.837

12.962.830 28.420.569.411 48.729.770.342

املطلوبات
ودائع امل�صارف
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات اخرى
مطلوبات �أخرى

- 17.191.880.472
		 124.309.159
		 10.714.649 10.953.490.571 20.677.935.832
		 149.643.699 2.013.710.255
		 -
81.909.833
		 82.044.064

37.746.830
-

-

17.316.189.631
31.679.887.882
2.163.353.954
163.953.897

�إجمايل املطلوبات

10.714.649 28.376.924.575 22.897.999.310

37.746.830

-

		 51.323.385.364

�صايف الرتكز داخل
46,179,648
امليزانية لل�سنة احلالية 25.831.771.032
�صايف الرتكز خارج
امليزانية لل�سنة احلالية		 -
�صايف الرتكز لل�سنة احلالية 46,179,648 25.831.771.032
		

2.248.181

()417.110

582.275

25.877.829.214

2.248.181

()417.110

582.275

25.877.829.214

ج -خماطر ال�سيولة
تن�ش�أ خماطر ال�سيولة من عدم قدرة امل�صرف على توفري التمويل
الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها �أو متويل ن�شاطاته
بدون حتمل تكاليف مرتفعة �أو حدوث خ�سائر.
تت�ضمن �إجراءات �إدارة خماطر ال�سيولة ما يلي:
 تنويع م�صادر التمويل -حتليل �آجال ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها

ن�سبة ال�سيولة بتاريخ  31كانون الأول
�أقل ن�سبة
�أعلى ن�سبة
املتو�سط خالل العام

			
			
			
			

ال�سيناريوهات املطبقة لتنفيذ اختبارات ال�ضغط
ملخاطر ال�سيولة

تعتمد اختبارات اجلهد على حتليل �سيناريوهات والتي تت�ضمن عوامل
خماطر تق�سم �إىل نوعني �أ�سا�سيني الأول يعتمد �سيناريوهات حدثت
يف املا�ضي ،والثاين يعتمد على �أحداث ا�ستثنائية ولكن حمتملة قد
يت�أثر بها ال�سوق ب�شكل عام ولي�س امل�صرف وحده.

خطة الطوارئ ملواجهة خماطر ال�سيولة

بنا ًء على قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم /74من/ب 4ال�صادر
بتاريخ ،2004/9/19وعلى حاجة امل�صرف لو�ضع خطة طوارئ
ملواجهة �أزمات ال�سيولة مت و�ضع خطة الطوارئ ملواجهة خماطر

يقوم امل�صرف بدرا�سة �سيولة موجوداته ومطلوباته �إ�ضافة �إىل �أي
تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته ب�شكل يومي.
�إ�شارة �إىل قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم ( 588م ن /ب) تاريخ
 22ت�شرين الثاين  2009كانت ن�سب ال�سيولة بتاريخ  31كانون الأول
بكافة العمالت كما يلي:

2018

2017

%

%

77.78
71.10
81.76
78.16

81.97
81.75
96.67
90.85

ال�سيولة على �أن ال تنخف�ض ن�سبة ال�سيولة ال�صافية لكافة العمالت
عن  ،%30ون�سبة ال�سيولة ال�صافية باللرية ال�سورية عن  %20كما
جاء يف قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم  588ال�صادر بتاريخ
 .2009/11/22ومتت امل�صادقة على اخلطة من قبل جلنة �إدارة
املخاطر.
وت�شمل اخلطة كافة الأهداف املنتظرة منها.واجلهات امل�س�ؤولة عن
امل�صادقة عليها ومراجعتها وحتديثها ،بالإ�ضافة �إىل الإنذارات
املبكرة لبدء �أزمات ال�سيولة والأدوار املنوطة باجلهات امل�س�ؤولة عن
تطبيقها.
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فجوة اال�ستحقاقات

املطلوبات
ودائع م�صارف
ودائع الزبائن
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات

جمموع املوجودات
ح�سب درجة ا�ستحقاقها

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى
م�صرف �سورية املركزي
�أر�صدة و�إيداعات لدى امل�صارف
�صايف الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها
حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
وديعة جممدة لدى م�صرف
�سورية املركزي

ل.س.

ل.س.

-

2.025.386
-

-

)28.579.013.059()10.306.109.247( 19.046.563.244

30.809.608.125 13.583.948.626 37.988.780.441

2.496.480.000 7.079.142.357 15.464.142.471
28.312.719.590 6.492.134.720 16.151.315.837
- 4.501.476.855
6.792.181
408.535
12.671.549 1.865.053.097

2.230.595.066 3.277.839.379 57.035.343.685

-

12.109.719

51.211.637
-

961.086.015
-

486.595.066
-

- 25.910.113.290
1.744.000.000 2.314.727.978 31.061.909.039

ل.س.

عند الطلب إلى
أقل من ثمانية أيام

من ثمانية أيام
إلى شهر

من شهر
إلى ثالثة أشهر

-

ل.س.

-

26.992.543.892 2.769.611.769 7.850.440.868
-

97.450.550.740

21.267.004.671 16.315.547.344 22.416.676.528 )2.071.063.857( )3.157.103.870( 7.601.507.588

239.500.000 4.971.707.100 4.027.588.848 5.829.417.600

-

-

26.039.764.828
65.021.671.367
4.501.476.855
6.792.181
1.880.845.509

118.717.555.411 16.315.547.344 22.656.176.528 2.900.643.243

-

-

3.089.948.903 3.089.948.903

16.830.752.169
- 14.802.946.519 2.027.805.650
4.679.425.566 4.679.425.566
229.347.654 229.347.654
131.997.819
- 131.997.819
2.190.022.139 2.004.446.490
2.789.141
301.885

740.537.889
-

-

ل.س.

29.452.880.252 3.542.766.962
35.120.637.017
-

ل.س.

بدون استحقاق

المجموع

-

ل.س.

ل.س.

أكثر من سنة

- 1.000.000.000
239.500.000 4.971.707.100 3.024.876.520 5.829.417.600
2.712.328
-

870.484.978 13.430.925.188

-

167.997.984

351.534

870.133.444 13.262.927.204
-

-

ل.س.

من ثالثة أشهر
إلى ستة أشهر

من ستة أشهر
إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
إلى سنة

 31كانون الأول ٢٠١8

�أو ًال :يلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات واملوجودات (غري خم�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات املالية

		

-

10.106.458

-

فجوة اال�ستحقاقات

21.146.276.377 9.704.031.851 11.883.851.039 )5.221.128.469( )1.652.967.576( )112.362.248( )19.080.836.788( )1.482.801.419( 27.108.489.987

83.552.556.668

1.249.607.340 6.522.469.936 1.976.437.910 5.762.810.890

-

- .2.045.246.580
- 2.631.142.620
- 1.249.607.340 4.477.223.356 1.976.437.910 3.131.668.270
-

29.872.247.365
49.791.806.501
2.400.638.974
4.147.071
1.483.716.757

104.698.833.045 9.704.031.851 13.133.458.379 1.301.341.467

-

-

3.089.948.903 3.089.948.903

323.470.334 5.650.448.642

-

49.549.979

-

207.322.319
-

21.137.872.064 )406.723.350( 6.332.046.546
2.253.396.837
- 2.253.396.837

5.545.729.023
- 4.451.709.875 1.094.019.148
2.462.205.623 2.462.205.623
220.021.110 220.021.110
96.305.121
96.305.121
1.661.262.725 1.601.606.288
-

323.470.334 5.600.898.663
-

-

-

-

-

20.592.687.931 2.736.973.277
47.639.403.708
-

ل.س.

ل.س.

جمموع املطلوبات

4.640.910.000 7.043.872.110 13.511.076.055
22.561.908.380 5.848.970.265 10.545.990.980
- 2.400.638.974
4.147.071
- 1.483.716.757

8.121.981.592 11.410.040.956 55.054.059.824

-

-

369.804.526
-

497.638.064
-

7.614.237.070 11.040.236.430

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

أكثر من سنة

بدون استحقاق

المجموع

27.202.818.380 12.892.842.375 27.945.569.837

جمموع املوجودات
ح�سب درجة ا�ستحقاقها
املطلوبات
ودائع م�صارف
ودائع الزبائن
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
مطلوبات �أخرى

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى
17.855.714.654
م�صرف �سورية املركزي
�أر�صدة و�إيداعات لدى امل�صارف 28.984.930.208
�صايف الت�سهيالت
8.213.414.962
االئتمانية املبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع -
موجودات مالية حمتفظ بها
حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة -
موجودات �أخرى
وديعة جممدة لدى
م�صرف �سورية املركزي

ل.س.

عند الطلب إلى
أقل من ثمانية أيام

من ثمانية أيام
إلى شهر

من شهر
إلى ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر
إلى ستة أشهر

من ستة أشهر
إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
إلى سنة

 31كانون الأول 2017
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ثانيـاً :بنود خارج بيان الو�ضع املايل.

 31كانون الأول 2018

�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة غري م�ستغلة
�سقوف ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�شرة غري م�ستغلة
الكفاالت املعطاة للزبائن
كفاالت معطاة جلهات �أخرى

لغاية سنة

من سنة إلى
خمس سنوات

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

4.975.955.924
1.057.998.413
3.156.666.173
9.190.620.510
4.360.000

2.750.000
2.750.000
-

9.194.980.510

2.750.000

4.975.955.924
1.057.998.413
3.159.416.173
9.193.370.510
4.360.000
9.197.730.510

 31كانون الأول 2017
لغاية سنة

�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة غري م�ستغلة
�سقوف ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�شرة غري م�ستغلة
تعهدات ت�صدير
الكفاالت املعطاة للزبائن
كفاالت معطاة جلهات �أخرى

ل.س.

2.587.510.575
383.026.569
		
3.731.629.240
6.702.166.384
4.360.000
6.706.526.384

من سنة إلى
خمس سنوات

المجموع

ل.س.

ل.س.

2.587.510.575
383.026.569
3.741.157.940
6.711.695.084
4.360.000
6.716.055.084

9.528.700
9.528.700
9.528.700

 .38التحليل القطاعي

�أ .معلومات عن قطاعات �أعمال امل�صرف

يتم تنظيم امل�صرف لأغرا�ض �إدارية من خالل قطاعات الأعمال
الرئي�سية التالية:
-ح�سابات الأفراد :ي�شمل متابعة ودائع العمالء والأعمال ال�صغرية

فيما يلي معلومات عن قطاعات �أعمال امل�صرف:
البيان

ومنحهم القرو�ض والديون واخلدمات الأخرى.
ح�سابات امل�ؤ�س�سات :ي�شمل متابعة الودائع والت�سهيالت االئتمانيةواخلدمات امل�صرفية الأخرى اخلا�صة بالعمالء من امل�ؤ�س�سات.
اخلزينة :ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينةو�إدارة �أموال امل�صرف.
 31كانون الأول 2018

األفراد

المؤسسات

الخزينة

أخرى

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

158.115.117
			
�إجمايل الدخل الت�شغيلي
م�صروف خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية 227.146.298
385.261.415
			
نتائج �أعمال القطاع
م�صاريف غري موزعة على القطاعات -
			
الربح قبل ال�ضريبة
			
م�صروف �ضريبة الدخل
�صايف ربح ال�سنة			
443.859.888
موجودات القطاع			
موجودات غري موزعة على القطاعات -
443.859.888
جمموع املوجودات			
()48.055.951.515
مطلوبات القطاع			
مطلوبات غري موزعة على القطاعات -
()48.055.951.515
جمموع املطلوبات			
			
م�صاريف ر�أ�سمالية
			
ا�ستهالكات و�إطفاءات

804.769.924
324.145.943
1.128.915.867
26.548.684.005
-

26.548.684.005

951.167.326
951.167.326
80.834.030.054
-

80.834.030.054

1.914.052.367
551.292.241
2.465.344.608
()2.202.887.661( )2.202.887.661
262.456.947
()34.650.561
227.806.386
107.826.573.947
10.890.981.464 10.890.981.464

118.717.555.411 10.890.981.464

()95.562.913.052
(- )26.039.764.828( )21.467.196.709
()1.887.637.688( )1.887.637.688
-

()97.450.550.740( )1.887.637.688( )26.039.764.828( )21.467.196.709

-

-

2.291.368.886
()76.279.832

2.291.368.886
()76.279.832

البيان

األفراد

المؤسسات

الخزينة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

172.683.930
			
�إجمايل الدخل الت�شغيلي
م�صروف خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية 65.116.258
237.800.188
			
نتائج �أعمال القطاع
م�صاريف غري موزعة على القطاعات -
			
الربح قبل ال�ضريبة
			
م�صروف �ضريبة الدخل
�صايف ربح ال�سنة			
9.654.954
موجودات القطاع			
موجودات غري موزعة على القطاعات -
9.654.954
جمموع املوجودات			
مطلوبات القطاع			
مطلوبات غري موزعة على القطاعات
جمموع املطلوبات			
			
م�صاريف ر�أ�سمالية
			
ا�ستهالكات و�إطفاءات

 31كانون الأول ٢٠١7

1.060.577.972
()734.449.107
326.128.865
23.381.613.947
-

23.381.613.947

أخرى

المجموع

ل.س.

ل.س.

()2.163.251.146
(- )3.396.513.048
()669.332.849
()2.832.583.995
(- )3.396.513.048
()1.576.776.522( )1.576.776.522
()4.409.360.517
()262.384.153
()4.671.744.670
100.259.038.468
- 76.867.769.567
4.439.794.577 4.439.794.577
-

76.867.769.567

4.439.794.577

104.698.833.045

()82.064.692.841
(- )29.872.247.370( )14.329.191.508( )37.863.253.963
()1.487.863.827( )1.487.863.827
-

()83.552.556.668( )1.487.863.827( )29.872.247.370( )14.329.191.508( )37.863.253.963

-

-

مخاطر التشغيل

متثل خماطر الت�شغيل اخل�سائر التي ميكن للم�صرف �أن يتكبدها
نتيجة خلل يف ال�سيا�سات و�إجراءات العمل ،العن�صر الب�شري،
الأنظمة املالية والبنية التكنولوجية� ،إ�ضافة �إىل وقوع حوادث
خارجية ،ويتم قيا�س هذه املخاطر با�ستخدام منهجيات �إح�صائية
تن�سجم مع طبيعة عمليات امل�صرف .ال ميكن للم�صرف �إزالة جميع
خماطر الت�شغيل ولكن ميكن �إدارة هذه املخاطر عرب نظام رقابة
�شامل ومتابعة الأخطار املحتملة.
يعتمد امل�صرف �أ�سلوب امل�ؤ�شر الأ�سا�سي
ح�سب مقررات �إتفاقية بازل  2وذلك ب�أن تغطي الأموال اخلا�صة
كحد �أدنى ن�سبة مئوية ثابتة مقدارها  %15من متو�سط
للم�صرف ٍ
�إجمايل الإيراد خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة.
Basic Indicator Approach

�أ�ساليب تخفيف املخاطر الت�شغيلية
يويل امل�صرف عناية دقيقة للمخاطر الت�شغيلية التي تت�صف
باحتمالية حدوث منخف�ضة ولكن يرتتب عليها خ�سائر مالية عالية
�إذ يقوم امل�صرف بتحديد هذا النوع من املخاطر الت�شغيلية ومن ثم
فرزها �إىل نوعني:

-

466.382.142
()55.645.657

466.382.142
()55.645.657

• املخاطر الت�شغيلية التي ميكن التحكم بها وبالتايل حتديد املدى
الذي ميكن للم�صرف �أن يتحمله من خ�سائر قد تنتج عنها� ،أو
حتديد املقدار الذي يكون من الأف�ضل فيه جتيري بع�ض ن�شاطات
طرف خارجي متخ�ص�ص �ضمن تعاقدات وا�ضحة
امل�صرف �إىل ٍ
يتحمل فيها هذا الطرف املخاطر الت�شغيلية املحتملة� ،أو حتديد
املقدار الذي ميكن للم�صرف �أن يلج�أ فيه �إىل �شركات الت�أمني.
• املخاطر الت�شغيلية التي ال ميكن التحكم بها وبالتايل �إما القيام
بتخفي�ض م�ستوى الن�شاطات التي ينجم عنها مثل هذا النوع من
املخاطر �أو حتى �إلغائها بالكامل� ،أو جتيري هذه الن�شاطات �إىل
طرف خارجي� ،أو اللجوء �إىل �شركات الت�أمني ح�سبما هو منا�سب.
ٍ
�إدارة املخاطر الت�شغيلية
حتدد �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر الت�شغيلية كيفية التعامل مع
م�سببات خ�سائر حمتملة قد تنجم عن ممار�سة امل�صرف لن�شاطاته
املختلفة فيما ي�سمى «حوادث ت�شغيلية» ناجمة عن �أخطاء ب�شرية �أو
�ضعف يف الإجراءات الداخلية �أو يف النظام الآيل �أو ناجمة
ب�سبب ٍ
عن م�ؤثرات وعوامل خارجية كالكوارث �أو االحتيال .حتدد هذه
ال�سيا�سات والإجراءات كيفية ح�صر وقيا�س هذه املخاطر والعمل
على الت�أكد من �أن هذه املخاطر �إما معدومة �أو �أنها يف حدها الأدنى
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املمكن حتمله والعمل على اتخاذ كافة االحتياطات املمكنة التي جتنب
امل�صرف هذا النوع من املخاطر والتي من �ضمنها جتيري املخاطر
طرف ثالث �أو �إىل �شركات الت�أمني ،ح�سب احلالة.
املحتملة �إما �إىل ٍ
ملحة عن خطة الطوارئ وخطة ا�ستمرارية العمل
لقد مت �إحداث خطة �شاملة ال�ستمرارية العمل والتي تت�ضمن
الإجراءات التي يتوجب على امل�صرف اتخاذها يف حاالت الطوارئ
ومت ت�شكيل جلنة من الإدارة التنفيذية العليا والو�سطى لإدارة الأزمات
ومت تعيني الكادر الب�شري الواجب تواجده يف املوقع البديل (امل�سمى
فريق ا�ستمرارية العمل) يف حاالت الطوارئ ومت تدريبه على العمل
الذي يجب �أن يقوم به.
ويقوم امل�صرف ب�إجراء اختبارات دورية للخطة من قبل فريق
ا�ستمرارية العمل يف املوقع البديل يف حاالت الطوارئ حيث �أجرى
فريق ا�ستمرارية العمل خاللها اختبار لكل العمليات التي يجب �أن
تنفذ ولكل الربامج امل�ستخدمة يف حالة الطوارئ وفق ظروف متعددة
وقد مت تطوير الإجراءات وفق نتائج االختبار.

مخاطر األعمال

تن�ش�أ خماطر الأعمال من عدة عوامل ت�ؤثر على قطاع امل�صارف
ب�صفة عامة ،ومنها الأخطار الناجتة عن الظروف ال�سيا�سية
والإقت�صادية املحيطة والتي حتمل يف طياتها العديد من امل�ؤ�شرات
ال�سلبية على نتائج الأعمال .تقوم �إدارة امل�صرف بتقييم تلك املخاطر
ب�شكل م�ستمر و�إتخاذ الإجراءات املنا�سبة للتقليل بقدر الإمكان من
�أثرها على نتائج الأعمال والو�ضع املايل للم�صرف.
مخاطر الدفع المسبق
�إن خماطر الدفع امل�سبق تكمن يف تعر�ض امل�صرف �إىل خ�سائر
مالية نتيجة طلب �أو دفع العمالء لإلتزاماتهم �أو م�ستحقاتهم قبل
ا�ستحقاقها ،مثل رهونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى
معدالت الفائدة� .إن عوامل ال�سوق الأخرى التي ت�ؤدي �إىل الدفع
امل�سبق هي غري جوهرية يف الأ�سواق التي يعمل بها امل�صرف.
وبالتايل ،ف�إن امل�صرف يعترب ت�أثري خماطر الدفع امل�سبق على �صايف
الفائدة املقبو�ضة غري جوهري ،بعد الأخذ بعني االعتبار �أية غرامات
مقبو�ضة قد تنتج عن الدفع امل�سبق.

ب .معلومات التوزيع اجلغرايف

ميار�س امل�صرف ن�شاطاته ب�شكل رئي�سي يف اجلمهوية العربية ال�سورية الذي متثل �أعماله املحلية من خالل فروعه الثمانية يف املحافظات.
فيما يلي توزيع �إيرادات وموجودات امل�صرف ح�سب القطاع اجلغرايف:
 31كانون الأول 2018

�إجمايل الدخل الت�شغيلي
�صايف امل�صروفات الر�أ�سمالية
جمموع املوجودات

داخل سورية

خارج سورية

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

1.492.248.688
2.291.368.886
77.351.253.921

421.803.679
41.366.301.490

1.914.052.367
2.291.368.886
118.717.555.411

 31كانون الأول ٢٠١7
�إجمايل الدخل الت�شغيلي
�صايف امل�صروفات الر�أ�سمالية
جمموع املوجودات

داخل سورية

خارج سورية

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

1.227.956.311
466.382.142
72.364.157.864

935.294.835
32.334.675.181

2.163.251.146
466.382.142
104.698.833.045

 .39إدارة رأس المال
يحافظ امل�صرف على ر�أ�س مال منا�سب ملواجهة املخاطر التي تالزم
�أن�شطته املختلفة .يتم مراقبة مدى كفاية ر�أ�س املال من خالل الن�سب
ال�صادرة مبوجب مقررات بازل الدولية والتي يتم تبنيها من خالل
جمل�س النقد والت�سليف.
يلتزم امل�صرف باملحافظة على معدالت تفوق احلد الأدنى ملتطلبات
كفاية ر�أ�س املال والبالغة  %8ح�سب تعليمات جمل�س النقد والت�سليف
يت�ضمن هذا البند ما يلي:

2018

ر�أ�س املال الأ�سا�سي
			
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
			
احتياطي قانوين
احتياطي خا�ص			
			
�أرباح مدورة غري حمققة
ينـزل منها:
			
اخل�سارة املرتاكمة املحققة
			
موجودات غري ملمو�سة
			
�أ�صول م�ستملكة �إىل ما بعد انتهاء الفرتة املحددة قانوني ًا
�صايف ر�أ�س املال الأ�سا�سي

( %12ح�سب جلنة بازل الدولية)،كما يراعي كافة الن�سب املتعلقة
بالرتكزات االئتمانية والتي ت�ستخدم را�س املال التنظيمي كم�ؤ�شر
لتلك الرتكزات.
يدير امل�صرف هيكلية ر�أ�س ماله ويجري تعديالت عليه يف �ضوء
التغريات التي تطر�أ على الظروف االقت�صادية وو�صف املخاطر يف
�أن�شطته.

		
		

ي�ضاف ر�أ�س املال امل�ساعد
�صايف الأرباح غري املحققة عن اال�ستثمارات يف �أدوات مالية بعد خ�صم  %50منها
			
احتياطي عام ملواجهة خماطر التمويل

 31كانون األول

ل.س.

2017
ل.س.

5.250.000.000
178.293.001
178.293.001
22.560.862.795

5.250.000.000
152.047.306
152.047.306
22.535.769.195

()7.036.647.459
()229.347.654
()57.849.378

()7.186.868.855
()220.021.110
-

		

		
		

		 20.682.973.842
20.843.604.306
		
136.203.333

		
53.539.046
136.203.333

		 20.872.716.221
20.979.807.639
		
جمموع ر�أ�س املال التنظيمي (الأموال اخلا�صة)
		
				
		 50.385.750.575
56.586.777.535
خماطر االئتمان وخماطر املوجودات الأخرى املرجحة باملخاطر 			
		
1.089.190.138
817.407.353
			
خماطر ح�سابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
		
200.271.830
50.947.381
			
خماطر ال�سوق
2.103.250.432
2.173.820.435
			
املخاطر الت�شغيلية
		
جمموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
			
			
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ()%
			
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال الأ�سا�سي ()%
			
ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي �إىل �إجمايل حقوق امل�ساهمني ()%

�صدر قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم (/1088م ن/ب )4تاريخ
� 26شباط  2014والذي ت�ضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جمل�س
النقد والت�سليف رقم (/362م ن/ب )1تاريخ � 4شباط  2008بحيث
يتم �إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري املحققة �ضمن

59.628.952.704

53.778.462.975

%35.18
%34.96
%98.01

		
%38.81
		
%38.46
		
%97.81

الأموال اخلا�صة الأ�سا�سية لأغرا�ض احت�ساب كفاية ر�أ�س املال
وفق متطلبات قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم (/253م ن/ب)4
ال�صادر عام .2007
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 .40تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفق ًا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها �أو ت�سويتها.
 31كانون الأول 2018
لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

ل.س.

املوجودات
29.452.880.252
نقد و�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي
31.460.448.730
�أر�صدة لدى م�صارف
3.660.188.287
�إيداعات لدى م�صارف
20.615.772.886
�صايف الت�سهيالت االئتمانية مبا�شرة
		
موجودات مالية متوفرة للبيع
2.027.805.650
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
		
موجودات ثابتة ملمو�سة
		
موجودات غري ملمو�سة
131.997.819
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
182.786.508
موجودات �أخرى
		
وديعة جممدة لدى م�صرف �سورية املركزي
		
87.531.880.132
جمموع املوجودات

ل.س.

ل.س.

6.376.771.006
14.802.946.519
4.679.425.566
229.347.654
2.007.235.631
3.089.948.903

29.452.880.252
31.460.448.730
3.660.188.287
26.992.543.892
16.830.752.169
4.679.425.566
229.347.654
131.997.819
2.190.022.139
3.089.948.903

31.185.675.279

118.717.555.411

املطلوبات
ودائع م�صارف
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
مطلوبات �أخرى

239.500.000
-

26.039.764.828
65.021.671.367
4.501.476.855
6.792.181
1.880.845.509

239.500.000

97.450.550.740

30.946.175.279

21.267.004.671

جمموع املطلوبات
ال�صايف

26.039.764.828
64.782.171.367
4.501.476.855
6.792.181
1.880.845.509
		
97.211.050.740

()9.679.170.608

 31كانون الأول 2017
املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى م�صرف �سورية املركزي
�أر�صدة لدى م�صارف
�إيداعات لدى م�صارف
�صايف الت�سهيالت االئتمانية مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات ثابتة ملمو�سة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
وديعة جممدة لدى م�صرف �سورية املركزي

لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

6.332.046.546
2.253.396.837
4.451.709.875
2.462.205.623
220.021.110
96.305.121
1.601.606.288
3.089.948.903

20.592.687.931
47.639.403.708
21.137.872.064
2.253.396.837
5.545.729.023
2.462.205.623
220.021.110
96.305.121
1.661.262.725
3.089.948.903

20.592.687.931
47.639.403.708
		
14.805.825.518
		
1.094.019.148
		
		
		
59.656.437
		
-

جمموع املوجودات
املطلوبات
ودائع م�صارف
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
مطلوبات �أخرى

84.191.592.742

20.507.240.303

104.698.833.045

29.872.247.365
48.542.199.161
2.400.638.974
4.147.071
1.483.716.757

1.249.607.340
-

29.872.247.365
49.791.806.501
2.400.638.974
4.147.071
1.483.716.757

جمموع املطلوبات

82.302.949.328

1.249.607.340

83.552.556.668

ال�صايف

1.888.643.414

19.257.632.963

21.146.276.377
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 .41ارتباطات والتزامات محتملة (خارج بيان الوضع المالي)
يتكون هذا البند مما يلي:
�أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية

2018

 31كانون األول

ل.س.

كفاالت دفع
كفاالت ح�سن تنفيذ
كفاالت �أولية

جمموع الكفاالت املعطاة للزبائن

			
			
			

			

			
�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة غري م�ستغلة
			
�سقوف ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�شرة غري م�ستغلة
			
االرتباطات وااللتزامات املمنوحة للزبائن
			
كفاالت معطاة جلهات �أخرى
		

2017
ل.س.

69.235.550
2.855.842.623
234.338.000

67.838.850
3.518.788.910
154.530.180

4.975.955.924
1.057.998.413
9.193.370.510
4.360.000
9.197.730.510

2.587.510.575
383.026.569
6.711.695.084
4.360.000
6.716.055.084

3.159.416.173

3.741.157.940

ب -التزامات تعاقدية
ال يوجد لدى امل�صرف التزامات تعاقدية لعامي  2018و.2017

 .42الدعاوى القضائية
نظر ًا لطبيعة الأعمال يعترب التقا�ضي �شائع يف القطاع امل�صريف،
لدى البنك �سيا�سات و�إجراءات �أن�شئت للتعامل مع مثل هذه الدعاوى
الق�ضائية ،حيث �أن �إدارة البنك تقوم باتخاذ كل مايلزم لتح�صيل
�أموال البنك .لذلك يكون اللجوء �إىل الق�ضاء �ضرورة ت�ستدعيها
بع�ض احلاالت التي ا�ستنفذت فيها �إجراءات التو�صل �إىل حل
تفاو�ضي ،وعليه ف�إن البنك �أقام العديد من الدعاوى الق�ضائية على
بع�ض املدينني بهدف حت�صيل الديون املتعرثة .من جهة �أخرى قام
بع�ض املدينني برفع دعاوى تخا�صم �أخرى لأ�سباب خمتلفة.
يف كال احلالتني ف�إن لدى البنك جمموعة من الإجراءات التي يتم
�إتباعها لتقييم تلك الق�ضايا ،يقوم البنك بطلب ا�ست�شارة فنية

وقانونية حول و�ضع الدعاوى الق�ضائية ،و�إذا وجد توقع خل�سارة
ميكن حتديد قيمتها ،يقوم البنك بالتعديالت الالزمة لتعك�س الآثار
ال�سلبية للدعاوى الق�ضائية على مركزه املايل.
بتاريخ البيانات املالية احلالية يوجد ق�ضايا مازالت منظورة
�أمام الق�ضاء ومل تف�صل ب�أحكام نهائية وعليه قام البنك بت�شكيل
خم�ص�صات منا�سبة ملواجهة هذه الق�ضايا ،بتاریخ  19متوز  2017مت
ت�سویة �أحد الق�ضایا العالقة كما هو مبنی يف الإی�ضاح رقم  19حول
البيانات املالية.

عناوين اإلدارة العامة وشبكة الفروع
دمشق

حلب

�أبو رمانة (الفرع الرئي�سي)� :شارع مهدي بن بركة
963-11-3353030/١/2/٣
رقم الهاتف:
963-11-3353037
رقم الفاك�س:

العزيزية� :شارع �أمني الريحاين/ال�شالالت /بناء رقم 4482
٩٦٣-21-٢٢٤٢٦٠١
رقم الهاتف:
٩٦٣-21-٢٢٤٢٦٠٣
رقم الفاك�س:

�أبو رمانة� :شارع مهدي بن بركة
963-11-3353030/١/2/٣
رقم الهاتف:
963-11-3353037
رقم الفاك�س:

امللك في�صل� :شارع امللك في�صل -مقابل معهد جورج �سامل
٩٦٣-21-٢٢١٨٢٦٥/٦/٧/٨
رقم الهاتف:
٩٦٣-21-٢٢١٨٢٧٠
رقم الفاك�س:

�شارع بغداد� :شارع بغداد – مقابل معهد احلرية
963-11-2326890/١
رقم الهاتف:
963-11-2326892
رقم الفاك�س:
املنطقة احلرة -فرع خارجي -الربامكة – �ساحة اجلمارك
963-11-2321008
رقم الهاتف :
رقم الفاك�س 963-11-٢١١٣١٥٠ :
الغ�ساين � -شارع حلب (قريب ًا)
ّ

ريف دمشق
جرمانا
�شارع البلدية-بناء احلناوي
963-11-5642027
		
هاتف:
963-11-5664838
		
فاك�س:

حمص
املحطة (قريب ًا)
احلوا�ش (قريب ًا)

طرطوس
طرطو�س� :شارع الثورة – بناء عبد ال ّلطيف ا�سماعيل
٩٦٣-٤٣-٣٢٩٠٦٠
رقم الهاتف:
٩٦٣-٤٣-٣٢٩٠٦٤
رقم الفاك�س:

الالذقية
الالذقية� :شارع الكورني�ش الغربي
٩٦٣-٤١-٤٥٩٨٢٩/٣٠/٣١
رقم الهاتف:
٩٦٣-٤١-٤٥٩٩٠٧
رقم الفاك�س:

www.fransabank.sy

