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منطقة عدرا الصناعية ،باإلضافة إلى فروع أخرى ممكنة ،بالرغم

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

من الصعوبات والتحد ّيات االقتصادية واملصرفية .واستمر املصرف

بتدريب وتأهيل موظفيه وكوادره من أجل تقدمي أفضل اخلدمات
واملنتجات املصرفية إلى الزبائن.

فرنسـبنك سورية احملترمني،
حضرات السادة مساهمي مصرف
َ

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة في
فرنسبنك سورية يُسعدني أن أرحب بكم ومبمثلي الهيئات الرسمية
َ

والرقابية احلاضرين في هذه الهيئة العامة العادية ،شاكراً اجلميع

تلبيتهم دعوتنا للحضور .كما يسرني ان أعرض عليكم تقرير مجلس
فرنسبنك
اإلدارة عن أعمال املصرف للعام  2019والذي يلخص نشاط
َ

سورية وأداءه ونتائجه إضافة إلى البيانات املالية السنوية وتقرير
املدقق اخلارجي للحسابات املنتهية في .2019/12/31
إننا كمجلس إدارة نؤكد صحة وسالمة البيانات املالية ونوصي هيئتكم
املوقرة باملصادقة عليها بعد االستماع إلى تقرير مدقق احلسابات مع
حرصنا الكامل على تأمني وتوفير نظام رقابة فعال نعمل على تطويره
بشكل دائم مبا يساهم من تخفيض مستوى اخملاطر التي يتعرض لها
املصرف.
لقد تقيد املصرف باملمارسات الدولية الفضلى وتعاميم السلطات
الرقابية جلهة متابعة مخاطر االئتمان ومخاطر االلتزام .وترافق ذلك
مع جهود سمحت باحملافظة على جودة موجودات املصرف مع تفادي
التعرض للمخاطر التشغيلية مما سمح باحملافظة على ماليته العامة
وسمعته.
فرنسبنك سورية بتقدمي كافة اخلدمات املصرفية في عام
واستمر
َ
 2019بفضل اجلهود املبذولة من قبل اإلدارة التنفيذية واملوظفني

ودعم مجلس اإلدارة ،ومن خالل متابعة عمالئه ومواكبتهم إضاف ًة إلى
السياسات االحترازية التي سمحت باحملافظة على أموال املصرف

اخلاصة ،كما وتكوين اخملصصات الالزمة حت ّوطاً للمخاطر املتوقعة
أو املمكن حدوثها والتي قد يواجهها املصرف ،وذلك على الرغم من

األوضاع الصعبة التي ما زالت تعيشها سورية منذ تسع سنوات .ولقد
أتت نهاية عام  2019بتحديات جديدة للقطاع املصرفي بسبب عوامل
خارجية استجدت ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما جرى في
بلدان مجاورة أثرها كبير في السوق السورية ،أو العقوبات املستجدة.
إن التعاون الدائم بني اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة ساعد املصرف
على توسيع نطاق شبكة الفروع فقد ّ
مت خالل العام  2019افتتاح فرع
جديد في دمشق وحتضير فرعني في مدينة حمص ومحافظتها وفي

أ ّما فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية ،فإن املصرف يستمر في

املساهمة بدعم برامج جمعيات إنسانية وفكرية وفن ّية تهم أبناء
اجملتمع.

ختاماً ،نشكر حضوركم وثقتكم ،آملني بدء صفحة جديدة في املستقبل
القريب ،مع تأكيد سعينا الدائم ملزيد من التقدم والنجاح ،ولبلدنا
الغالي العودة السريعة لألمن واالستقرار والتطور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.
رئيس مجلس اإلدارة
أحمد الشهابي
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لمحة عن فرنسـَبنك سورية

فرنسبنك سورية وإدارته العليا والتنفيذية
مجلس إدارة
َ

تأسس مصرف فرنسـَبنك سـورية كشركة مساهمة سورية غايتها قبول الودائع وتوظيفها والقيام بجميع العمليات املالية واملصرفية وفق القوانني
ّ

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها (األطراف ذات العالقة)
أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين

النافذة ،برأسمال وقدره  1.750مليون ليرة سورية ،مقسمة على ثالثة ماليني وخمسمائة ألف سهم وقد سجل فرنسـَبنك سـورية في سجل املصارف
حتت الرقم  ،18وباشر أعماله املصرفية في  15كانون الثاني .2009

يقوم املصرف بكافة اخلدمات املصرفية من خالل مركزه الرئيسي
وشبكة فروعه املوزعة على احملافظات كما يلي:

فرنسبنك سورية بتقدمي جميع األعمال املصرفية واملالية من
يقوم
َ
خالل مركزه وفروعه ،منها:

السيد أحمد سعيد الشهابي
اجلميل
السيد غنطوس
ّ
السيد ثائر دريد اللحام
السيد علي وهيب مرعي

دمشق :شارع بغداد ،أبو رمانة ،شارع حلب ،املنطقة احلرة.

•فتح احلسابات اجلارية وحسابات التوفير وقبول الودائع ألجل

حلب :العزيزية ،شارع امللك فيصل.

بالعمالت اخملتلفة.

طرطوس :شارع الثورة.

•متويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بالليرة السورية

الالذقية :شارع الكورنيش الغربي.

حمص :قريباً في املدينة/احملطة وفي الوادي/احلواش.

والعمالت األجنبية والتمويل املسبق للصادرات واملستوردات.

السيد عدنان اخلوري إبراهيم

•االعتمادات املستندية (فتح واستقبال خطابات االعتماد ألغراض

مدور
السيدة كاتيا داغر ّ

ريف دمشق :جرمانا.

االستيراد ،تقدمي السندات للتحصيل ،فتح واستقبال حتصيالت

بنا ًء على تعليمات السلطات الرقابية املرتكزة على قوانني اجلمهورية

االستيراد ،خطابات الضمان).

العربية السورية ،أق ّرت الهيئة العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 29

السيد وائل سليم شامي
السيد وائل هشام حداد
السيد أمني أبو مهيا

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

منذ التأسيس
2017
2013
منذ التأسيس
2016
2017
2017
2017
2019

نفسه
نفسه
نفسه
نفسه
نفسه
نفسه
نفسه
نفسه
نفسه

اإلدارة العليا

•متويل الشركات والذي يتضمن (متطلبات رأس املال العامل،

املدير العام -الرئيس التنفيذي

السيد ندمي مجاعص

سورية ،ومتت عملية االكتتاب بعد احلصول على املوافقات الالزمة

•خصم األوراق التجارية وأسناد األوامر.

نائب املدير العام

السيد ليث الركابي السكري

في نهاية شهر حزيران  2011وبلغت نسبة التغطية حوالي  %80من

•خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له.

فرنسـبنك سورية ليصبح  5,250مليون ليرة
آذار  2010زيادة رأس مال
َ

التسهيالت ،متويل املشاريع ،القروض اجملمعة أو املشتركة).

رأس املال املصرح به ،و ّ
مت بيع األسهم غير املكتتب بها عن طريق سوق

•اخلدمات املصرفية بالتجزئة :كقروض شخصية /استهالكية

دمشق لألوراق املالية .وفي بداية عام  2017مت اكتمال بيع األسهم

وقروض سكنية لألفراد وتقدمي خدمات بطاقات االئتمان.

فرنسبنك سورية 52,500,000
ليصبح عدد األسهم املكتتب بها في
َ
سهماً ،ورأسمال املصرف  5,250,000,000مليون ليرة سورية.

إن جميع اخلدمات املذكورة يتم تقدميها بهدف االستجابة إلى
احتياجات السوق.

مساعد املدير العام

السيد هشام الشويري

مساعد املدير العام

السيد ناجي عبد النور

المستشارون القانونيون واألمانة العامة
املستشارون القانونيون

األستاذ ثائر بالل

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

نسبة األسهم المكتتب بها من رأس المال المصرح عنه كما في نهاية عام 2019

فرنسبنك ش.م.ل.
َ

%55.66

القصار بن وفيق
السيد عادل
ّ

%4.33

السيد أحمد الشهابي بن سعيد

%3.00

السيدة تانيا سعادة بنت جاك

%1.66

السيد رودولف سعادة بن جاك

%1.66

%66.32
فرنسبنك ش.م.ل .هو املساهم الذي ميتلك أكثر من .%5
•فقط
َ

الدكتور موسى متري

أمني عام مجلس اإلدارة

السيدة كاتيا مد ّور

%3
خبير
%4.50
%0.7
%0.19
%0.19
خبير
%0.10
خبير

مستقل
غير مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل

7

غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
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لمحة عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة

السيد أحمد سعيد الشهابي
سوري ،حائز على ماجستير في الهندسة امليكانيكية من جامعة شارل في براغ ،قنصل عام فخري جلمهورية
هنغاريا ،عضو في غرفتي جتارة وصناعة حلب وعضو في غرف جتارية ومجالس رجال أعمال سورية عربية،
سورية أوروبية ،عربية أوروبية ،عضو غرفة التجارة العربية االملانية ،مدير عام لعدد من الشركات الصناعية
والدوائية ،عضو مجلس ادارة غرفة التجارة العربية النمساوية .ICC

نائب رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي 2019

اجلميل
السيد غنطوس
ّ
لبناني ،حائز على ماجستير إدارة األعمال في االقتصاد واملالية من  ،INSEADو ماجستير في الهندسة املدنية
من  .ESIBعضو مجلس اإلدارة ورئيس جلنة مكافحة تبييض األموال في مؤسسة مالية عريقة في لبنان وعضو
مجلس إدارة ورئيس جلنة التدقيق وعضو في جلنة اخملاطر في مصرف في بيالروسيا .BELARUS

أعضاء مجلس اإلدارة
السيد ثائر دريد اللحام
سوري ،حائز على ماجستير علوم اختصاص الهندسة الكهربائية واحلاسوب عام  ،1987وماجستير في الرياضيات
عام  1986وعلى شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية  1983وجميعها من جامعة كنساس ،الواليات املتحدة
األمريكية ،مدير عام جمعية رجال وسيدات االعمال السورية ،مدير شركة سورية القابضة.
السيد علي وهيب مرعي
سوري ،حائز على شهادة في إدارة األعمال من جامعة الوداي الدولية  -اجلامعة السورية األملانية .رئيس مجلس
إدارة مجموعة الوهيب اإلقتصادية .شريك في مجموعة شركات الوهيب حيث يشغل مناصب إدارية عدة ،لديه
مجموعة من املشاريع الصناعية ،التجارية والسياحية في محافظتي طرطوس والالذقية.
السيد وائل سليم شامي
سوري ،حائز على بكالوريوس في إدارة األعمال ،اختصاص التمويل واألعمال الدولية من جامعة جورج واشنطن.
يتمتع السيد شامي بخبرات في اجملاالت االقتصادية وخبراته العملية في السوق السورية وفي اخلارج .يشغل
منصب املدير التنفيذي في كل من شركة صباغ وشامي للتوزيع وشركة تريتس فودز للصناعات الغذائية.
السيد وائل هشام حداد
سوري ،حائز على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة دمشق لعام  ،1981يتمتع السيد حداد بخبرات إدارية
وهندسية في مواد البناء وإدارة مشاريع خاصة حيث ميتلك (مطاعم  -فندق  -مكتب دراسات هندسية) ،كما
ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مدرسة القرية الصغيرة.
مهيا
السيد أمني أبو ّ
لبناني ،حائز على إجازة في إدارة األعمال من جامعة القديس يوسف في زحلة ،مدير إقليمي ملنطقة البقاع في
مؤسسة مصرفية عريقة في لبنان ،شغل منصب مدير عام مساعد لبنك البقاع  ،كما شغل منصب مدير فرع لنفس
املصرف في زحلة من  1992لغاية .2004
السيد عدنان اخلوري إبراهيم
سوري ،حائز على بكالوريوس بالكيمياء من جامعة حلب ،عمل سابقاً في مجاالت عدة جتارية وصناعية .مساعد
فرنسبنك سورية ،مسؤول سابق عن مؤسسة مصرفية عريقة في املنطقة احلرة في دمشق ،شريك
مدير عام سابق
َ
في مؤسسات استيراد وتصنيع أدوية.
مدو ر
السيدة كاتيا داغر
ّ
ً
لبنانية ،ماجســـتير في التســــــويق  ، ESA BUSINESS SCHOOLعمـــــلت ســـابقا في بنك  SGBLلبنان
 2008 - 1988حيث شغلت منصب مسؤولة املصرف عن بعد وتطوير املواقع اإللكترونية جملموعة  ،SGBLحائزة
على شهادة في حوكمة الشركات وعضوية مجالس اإلدارة من “ ”IFCو “”TAMAYYAZ
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لمحة عن اإلدارة العليا

املدير العام  -الرئيس التنفيذي
السيد ندمي عزيز مجاعص
لبناني ،حائز على ماجستير في املال واملصارف من اجلامعة األميركية في بيروت ،ماجستير في التسويق من
جامعة القديس يوسف ،بكالوريوس في العلوم التجارية واملعلوماتية في األعمال التجارية من اجلامعة اللبنانية
األميركية ،عمل في بنك  SGBLسوسيته جنرال في لبنان من  1992إلى ،2007شغل فيها مناصب مختلفة منها
نائب مدير عام ومدير مسؤول عن االستراتيجية والتسويق واملصرف االلكتروني.

نائب املدير العام
السيد ليث الركابي السكري
سوري ،حائز على ماجستير في اإلدارة املالية واملصارف ،مدير مديرية املالية واالستراتيجية والتطوير ،ومنسق
دوائر العالقات الدولية ،خدمات القروض ،واخلزينة والقطع ،محاسب قانوني ،عمل سابقاً مديرا للمالية وعضو
في اللجنة التنفيذية في شركة هنكل سورية ،ومسؤوال عن املالية واملوارد البشرية والشؤون اإلدارية في املصرف
الدولي للتجارة والتمويل.

مساعدا املدير العام
السيد هشام الشويري
سوري ،حائز على ماجستير في ادارة األعمال ،ومسؤول دائرة إدارة اخملاطر ،ومنسق الدوائر الرقابية (إدارة
اخملاطر والتدقيق الداخلي وااللتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب) ،عمل سابقاً في مؤسسات مصرفية
أخرى ( CSCو.)BBAC
السيد ناجي عبد النور
سوري ،حائز على بكالوريوس وديبلوم في املعلوماتية اإلدارية من جامعة القديس يوسف .التحق في فرنسبنك منذ
ما يزيد عن  25سنة .تدرج في عدة مناصب حتى أصبح مدير عام مساعد لشؤون التقانة .متيز بعدة مشاريع منها
املشاركة بأربع عمليات دمج مصارف.
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لمحة عن اإلدارة التنفيذية
السيد بدر الكردي

سوري ،مسؤول دائرة املوارد البشرية/إجازة في األدب االنكليزي.

السيد أندريه النوار

لبناني ،مسؤول دائرة التنظيم والبطاقات االئتمانية/دبلوم متقدم في العلوم املصرفية.

السيدة صبا داود

سورية ،مسؤول دائرة التحصيل والتسوية ودائرة التجزئة/إجازة في إدارة األعمال.

السيد سامر عياش

سوري ،مسؤول دائرة الشركات /إجازة في إدارة األعمال.

اآلنسة نسرين ميقري

سورية ،مسؤول دائرة اخلزينة والقطع/إجازة في إدارة األعمال.

السيد إياد اصطانوم

سوري ،مسؤول دائرة العمليات املركزية /ماجستير في العلوم املالية واملصرفية.

السيد ماهر موسى
السيدة أماني حمد
السيد هشام الدواليبي
السيد هادي بركات

سوري ،مسؤول دائرة الشؤون اإلدارية/إجازة في االقتصاد/محاسبة.

سورية ،مسؤول دائرة خدمات القروض /إجازة في االقتصاد -تأمني ومصارف.

لبناني ،مسؤول دائرة الرقابة املالية والتخطيط االستراتيجي /إجازة في إدارة االعمال.

سوري ،مسؤول داثرة احملاسبة /إجازة في االقتصاد -تأمني ومصارف.

دائرة شبكة الفروع
السيد جمال قانصوه الغوري
السيدة حنان مهايني

لبناني ،مسؤول دائرة شبكة الفروع/إجازة في إدارة األعمال.

سورية ،نائب مسؤول شبكة الفروع ،مسؤول وحدة مراقبة العمليات/إجازة في علم االجتماع.

مدراء الفروع
السيد نائل ريحاوي

سوري ،مدير فرع امللك فيصل -حلب /ماجستير في العلوم املالية واملصرفية.

السيد ميشيل طربيه

سوري ،مدير فرع طرطوس/إجازة في االقتصاد.

السيدة إميان الصفدي

سورية ،مديرة فرع الالذقية/ماجستير في العلوم املالية واملصرفية.

اآلنسة ميري عبود

سورية ،مديرة فرع شارع حلب  -دمشق باإلضافة إلى توليها مهام شؤون فرع حمص/إجازة في األدب االنكليزي.

السيدة ليال متري
السيد رواد حايك
السيد محمد فراس احلكيم
السيدة منار مالك
السيد مهاب اخلليل

سورية ،مديرة فرع العزيزية-حلب /إجازة في علوم املصارف.
سوري ،مدير فرع أبو رمانة  -دمشق/إجازة في اإلعالم.

سوري ،مدير فرع املنطقة احلرة  -دمشق /ماجستير في إدارة األعمال من اجلامعة اللبنانية األمريكية.

سورية ،مديرة فرع جرمانا  -ريف دمشق /إجازة في االقتصاد.
سوري ،مدير فرع شارع بغداد  -دمشق /إجازة في االقتصاد.

لمحة عن الدوائر الرقابية
الدائرة القانونية
األستاذ ثائر بالل

دائرة إدارة المخاطر
السيد هشام الشويري

دائرة االلتزام
اآلنسة ريتا زكرت

سوري ،مسؤول دائرة الشؤون القانونية ،محامي  -ماجيستير في القانون التجاري (مصارف)

سوري ،مسؤول دائرة إدارة اخملاطر ،ماجيستير في إدارة األعمال

سورية ،مسؤول دائرة االلتزام -ماجستير في إدارة األعمال

المراقبين المصرفيين الداخليين
اآلنسة مارينا طنوس

دائرة التدقيق الداخلي
السيد علي محمد

سورية ،ماجستير في اإلدارة املالية واملصرفية .مسؤول وحدة املراقبني

سوري ،مدير دائرة التدقيق الداخلي-ماجستير في العلوم املالية واملصرفية.

التقرير السنوي 2019
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آلية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة:
فرنسبنك سورية مجلس إدارة مؤلف من تسعة
•يقوم بإدارة
َ
أعضاء يت ّم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ملدة أربع سنوات
وميكن جتديد انتخابهم للفترات الالحقة كل أربع سنوات على
األقل بقرار من الهيئة العامة وفقا للقوانني واألنظمة النافذة
وتكون مدة والية رئيس مجلس اإلدارة ونائبه بنفس مدة والية
بقية األعضاء.
• ّ
مت انتخاب مجلس اإلدارة احلالي من قبل الهيئة العامة التي
انعقدت في .2019/05/20
ً
•يشترط في عضو مجلس اإلدارة أن يكون مالكا لـ/50,000/
(خمسني ألف) سهم على األقل من كامل أسهم الشركة وأن يودع
أسهمه التي تؤهله للعضوية في هذا اجمللس لدى الشركة وليس
له أن يتصرف بها بأي شكل كان طيلة مدة عضويته .ويجوز أن
يتم انتخاب عدد من أعضاء مجلس اإلدارة من غير املساهمني

من أي جنسية مبا ال يتعارض مع أحكام القوانني النافذة،
وشريطة أال تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء مجلس اإلدارة.
•يشترط في كل عضو منتخب في مجلس اإلدارة أن يكون من
ذوي اخلبرة في الشؤون املصرفية أو التجارية وأن يثبت أنه لم
يحكم بجرم كالسرقة أو إساءة االئتمان أو االحتيال أو اإلفالس
االحتيالي أو االختالس أو اغتصاب املال أو غسيل األموال أو
االجتار باخملدرات أو سحب شيك بدون مقابل أو النيل من مكانة
الدولة املالية أو باجلرائم اخمللة بالثقة أو أية جناية أو جنحة
شائنة أو إخفاء األموال احملرزة بنتيجة إحدى هذه اجلرائم أو
تصريف هذه األموال سواء كان احلكم صادراً في سورية أو في
ال أصلياً أو شريكاً أو متدخ ً
اخلارج وسواء كان احملكوم فاع ً
ال
في أي من اجلرائم املذكورة ويطبق احلظر نفسه بحق كل من
حكم عليه مبحاولة ارتكاب هذه اجلرائم.

التقييم الذاتي وتقييم األداء:
•يقوم مجلس اإلدارة دورياً ،مرة في السنة على األقل ،من خالل جلنة الترشيحات واملكافآت بتقييم أدائه ككل ،وأداء الرئيس التنفيذي،
وأداء اللجان التابعة له.

أهم واجبات اإلدارة التنفيذية
•تنفيذ األهداف املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة ووضع خطط
عمل إضافة إلى متابعة سير األعمال مبا يتوافق مع تفويضات
مجلس اإلدارة والقوانني والتعليمات النافذة.
•مراجعة اجنازات األداء وفقاً خلطط العمل واتخاذ اإلجراءات
التصويبية الالزمة.
•التأكد من ان جميع مخاطر املصرف تتم إدارتها بشكل سليم.

•إدارة توظيفات املصرف مع اللجان ذات الصلة.
•إدارة مطلوبات املصرف مع اللجان ذات الصلة.
•تأهيل املوارد البشرية الكفوءة في املصرف.
•احملافظة على جودة موجودات املصرف بأفضل الوسائل املتاحة.
•متثيل املصرف لدى اجلهات الرقابية واحلكومية واملالية.
•مخاطبة الرأي العام باسم املصرف.

التخطيط ،أنظمة الضبط والرقابة ،ميثاق أخالقيات العمل
يقوم املصرف بتحديد أهدافه ورسم استراتيجيته لتحقيقها .كما
تقوم اإلدارة بوضع خطط العمل التي تتضمن الطريق الذي يتم
اتخاذه لتحقيق استراتيجية املصرف واألهداف واجلداول الزمنية
احملددة لتحقيقها.
يصادق مجلس اإلدارة على األهداف واالستراتيجيات واخلطط
والسياسات ويتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية مبراجعة إجنازات
األداء واتخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة وفقاً خلطط العمل.
يتأكد مجلس اإلدارة من أن املصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة

أعماله ويعمل على ترسيخ سياسة التطلع نحو املثل األعلى ،ويتم
ذلك من خالل وضع سياسات وميثاق أخالقيات العمل تتضمن
تعريف لتعارض املصالح والصفقات التي من املمكن أن يقوم بها
موظفو املصرف ملصلحتهم الشخصية بنا ًء على معلومات داخلية
من املصرف حصلوا أو اطلعوا عليها نتيجة الصالحيات املعطاة
لهم ،ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق أخالقيات العمل على
كافة موظفي املصرف وأعضاء مجلس اإلدارة ويتم احلصول على
موافقتهم عليها.

تعارض المصالح
يسعى املصرف للتأكد من عدم تأثر موضوعية واستقاللية قرار موظف أو مسؤول وتقاطعه مع مصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه
شخصياً أو تهم أحد أقاربه ،وعدم تأثر أداؤه باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو مبعرفته باملعلومات التي تتعلق بالقرار.

التقرير السنوي 2019

12

الحوكمة وممارسات اإلدارة السليمة

بهدف زيادة فعالية مجلس اإلدارة وتعزيز املراقبة ومن أجل إدارة املصرف بصورة سليمة مت تشكيل جلان منبثقة عنه حيث تقوم هذه اللجان
بعقد اجتماعات بشكل دوري مبا يتناسب مع متطلبات دليل احلوكمة وفيما يلي حملة عن نشاط كل من هذه اللجان:

أو ً
ال :اهمية الحوكمة
لفرنسبنك سورية في العام  2019بشكل
مت حتديث دليل احلوكمة
َ
يتوافق مع تعليمات كل من مصرف سورية املركزي وهيئة األوراق
واالسواق املالية السورية واملبادئ العامة للممارسة املصرفية
الفضلى.
فرنسبنك سورية بأهمية احلوكمة ،إذ أنها توفر أساساً
يؤمن
َ
لنمو املصرف وحتسني أدائه .إضاف ًة إلى ذلك للحوكمة دور كبير
في تدعيم الثقة في أنشطة املصرف كمتلق ألموال املساهمني

واملودعني ،ولتمكينه من املساهمة بنجاح في تطوير اجلهاز
فرنسبنك سورية توفير احلوافز
املصرفي ككل .فبذلك يستطيع
َ
الضرورية التي متكن مجلس إدارته واإلدارة التنفيذية من متابعة
األهداف التي تصب في مصلحة املصرف بشكل عام ومصلحة
املساهمني بشكل خاص والتي من شأنها أن تيسر املراقبة الفعالة،
األمر الذي يساهم في ضمان النمو االقتصادي واالستقرار في
سورية.

ثانيًا :المبادئ األساسية للحوكمة
•العدل في معاملة املعنيني :املساهمني ،املودعني ،الدائنني،
املوظفني ،السلطات الرقابية واجلهات ذات الصلة.
•الشفافية واالفصاح بشكل مي ّكن املعنيني من تقييم وضعية
املصرف وأدائه املالي.

ثالثًا :االلتزام بالحوكمة

•املساءلة واحملاسبة في العالقات بني اإلدارة التنفيذية ومجلس
اإلدارة وبني مجلس اإلدارة واملساهمني وبني مجلس اإلدارة
وأصحاب املصالح اآلخرين.
•املسؤولية من حيث الفصل الواضح في املسؤوليات وتفويض
الصالحيات.

فرنسبنك سورية جلنة احلوكمة املنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي قامت بإعداد دليل احلوكمة واعتماده ونشره.
ش ّكل
َ

رابعًا :مجلس اإلدارة
•يتحمل مجلس اإلدارة كافة املسؤوليات املتعلقة بعمليات املصرف
وسالمته املالية وتقع على مجلس اإلدارة مسؤولية حماية
فرنسبنك سورية من االعمال غير القانونية أو غير املالئمة.
َ

•يقوم مجلس اإلدارة برسم األهداف االستراتيجية للمصرف
وممارسة التوجيه والرقابة على إدارته التنفيذية.
•يتم انتخاب مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامة للمساهمني كل
 4سنوات.

عقد مجلس اإلدارة  6اجتماعات في  2019حضرها جميع األعضاء على الشكل التالي:
احلضــــــــور

عدد االجتماعات

السيد أحمد شهابي

كل اإلجتماعات

السيد غنطوس اجلم ّيل

كل اإلجتماعات

السيدة كاتيا مد ّور *

كل اإلجتماعات

السيد أمني أبو مه ّيا

خمسة إجتماعات

السيد عدنان اخلوري إبراهيم

كل اإلجتماعات

السيد ثائر اللحام

كل اإلجتماعات

السيد وائل شامي
السيد علي مرعي

السيد وائل حداد
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كل اإلجتماعات
كل اإلجتماعات
كل اإلجتماعات

* حضرت جميع االجتماعات من تاريخ انتخابها في اجتماع الهيئة العادية في  2019/05/20وعددها أربع إجتماعات بصفتها عضو مجلس إدارة و 6إجتماعات بصفتها أمني
عام مجلس اإلدارة.

لجنة التدقيق
•تقوم اللجنة بتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة
الداخلية والتأكد من االلتزام بالتعليمات النافذة الصادرة
عن اجلهات ذات العالقة وتعمل على مراجعة نتائج تقارير
التدقيق الداخلي والتأكد من أنه مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة
بشأنها .كما تقوم اللجنة بتقييم موضوعية واستقاللية
املدقق اخلارجي ومراجعة نتائج تقاريره وتقدم التوصية إلى
مجلس اإلدارة بخصوص تعيني وعزل مدير التدقيق الداخلي
واخلارجيّ .
مت حتديث تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس إدارة
املصرف املنعقد بتاريخ 2019/05/20
•تتألف جلنة التدقيق من كل من :السيد ثائر اللحام رئيساً
للجنة ،وك ً
ال من األعضاء السادة وائل شامي ،ووائل حداد،
وأمني أبو مه ّيا.

•عقدت جلنة التدقيق  5اجتماعات خالل عام ّ 2019
متت
خاللها مراجعة البيانات املالية الدورية للمصرف قبل عرضها
على مجلس اإلدارة ،وقامت بالتوصية بشأنها ومتابعة القضايا
احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية وذلك
بهدف ضمان الشفافية .واطلعت اللجنة على تقارير دائرة
التدقيق الداخلي كافة ،و ّ
مت إطالع جلنة احلوكمة على سير
أعمال جلنة التدقيق ومناقشة االستفسارات .كما ّ
مت عقد
اجتماع مشترك مع جلنة احلوكمة ملناقشة األمور املتعلقة
با للجنتني .

لجنة إدارة المخاطر
•تقوم اللجنة بوضع وحتديث استراتيجيات وسياسات إدارة اخملاطر
قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ،وذلك مبا ينسجم مع قدرة
املصرف ومدى قبوله لتحمل اخملاطر .كما تراجع أداء اإلدارة
التنفيذية في إدارة مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل.
•تتألف اللجنة من كل من :السيد غنطوس اجلميل رئيساً للجنة ،وكالً
من السادة وائل حداد ،وأمني أبو مه ّيا ،وعلي مرعي أعضاء فيها.

•عقدت جلنة اخملاطر  4اجتماعات خالل عام  2019قامت خاللها
مبراجعة التقارير الدورية املعدة حول طبيعة اخملاطر وطرق
معاجلتها.
• ّ
مت حتديث تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس إدارة املصرف املنعقد
بتاريخ .2019/05/20

لجنة الحوكمة
•تشرف هذه اللجنة على إعداد وتطبيق دليل احلوكمة ومراقبة
تنفيذه ومراجعته وحتديثه عند الضرورة وتنسق مع جلنة التدقيق
للتأكد من االلتزام به.
•تتألف اللجنة من كل من :السيد أحمد الشهابي رئيساً للجنة ،وكالً
من السادة عدنان اخلوري ابراهيم ،ووائل شامي ،وكاتيا مد ّور وعلي
مرعي أعضا ًء فيها.

•عقدت جلنة احلوكمة اجتماعني خالل عام  2019قامت خاللها
فرنسبنك سورية بدليل احلوكمة والتعليمات ذات
مبناقشة التزام
َ
ً
ً
الصلة .كما عقدت اجتماعا مشتركا مع جلنة التدقيق ملناقشة
املواضيع املتعلقة باللجنتني.
• ّ
مت حتديث تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس إدارة املصرف املنعقد
بتاريخ .2019/05/20
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عرض المدير العام  -الرئيس التنفيذي لنشاطات المصرف

لجنة الترشيحات والمكافآت
•تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت مبراقبة وضمان شفافية تعيني
وجتديد واستبدال أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي،
مع األخذ بعني االعتبار اخلبرات واملؤهالت واملهارات املطلوبة
واملوضوعة من قبلها ،واملصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة.
كما تناقش اللجنة الترشيحات للمراكز اإلدارية الشاغرة وتوصي
بالترشيح لشغل منصب الرئيس التنفيذي أو إلغاء تعيني مدير
تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته ،وتوصي بترشيح أو إلغاء عضوية
أحد أعضاء مجلس اإلدارة وفق معايير تتبناها اللجنة ويصادق
عليها مجلس اإلدارة .كذلك تتولى اللجنة وضع تعريف لألعضاء
تنفيذيني/غير تنفيذيني ،مستقلني/غير مستقلني ،وتتأكد من
حصولهم على التدريب والتأهيل املستمر.

•تضمن اللجنة وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات
والرواتب ألعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيني ،ويوافق عليها
مجلس اإلدارة .وتراجع اللجنة الشروط املطلوبة لعضوية مجلس
اإلدارة والترشيحات وسلم الرواتب ومستوى غالء املعيشة ،وكل من
اخلطة التدريبية وخطة اإلحالل باإلضافة إلى دليل املوظف ،ونتائج
تقييم أداء املراقبني املصرفيني الداخليني.
•تتألف جلنة الترشيحات واملكافآت من :السيد وائل شامي رئيساً
للجنة ،وك ً
ال من األعضاء السادة :ثائر اللحام ،علي مرعي ،غنطوس
اجلميل ،ندمي مجاعص.
•عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت  3اجتماعات خالل عام .2019
• ّ
مت حتديث تشكيل اللجنة خالل مجلس اإلدارة الذي انعقد بتاريخ
.2019/05/20

لجنة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
•تقوم اللجنة بالتأكد من مدى التزام املصرف بكافة القرارات
الصادرة عن مصرف سورية املركزي والسلطات الرقابية من خالل
وتوضح
التقارير الصادرة عنها ،وتناقش نتائج كل تقرير على حدة
ّ
األسباب والنتائج املترتبة على هذه التقارير .كما تتأكد من أن
املصرف ملتزم بكافة التفاصيل املعنية في القرارات.
•تقوم جلنة االلتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بإتباع
القوانني العائدة جلميع املسائل املتصلة بغسل األموال ومتويل
اإلرهاب (أي التصريحات املشبوهة) وإجراء التحقيقات الضرورية.
كما تقوم بتحديد التدابير الوقائية والقانونية الالزمة لتطبيق الغاية
التي أُنشئت لها.
•تقوم اللجنة بدراسة التعديالت على دليل السياسات واإلجراءات
اخلاص بقسم االلتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
ليتم اعتمادها في خطة عمل الدائرة لضمان سير العمل على النحو
املطلوب من الهيئات الرقابية.
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•تتألف دائرة االلتزام من :وحدة املراقبني املصرفيني الداخليني،
ووحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،ووحدة االلتزام.
•تتألف جلنة االلتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من كل
من :السيد وائل حداد رئيساً للجنة ،وك ً
ال من السادة ندمي مجاعص،
كاتيا مدور ،عدنان اخلوري ابراهيم وهشام الشويري ،أعضا ًء فيها.
•عقدت جلنة االلتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 5
اجتماعات خالل عام .2019
• ّ
مت حتديث تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس إدارة املصرف املنعقد
بتاريخ 2019/05/20

لفرنسـبنك سورية ،بالتنسيق والتعاون مع
مت ّكنت االدارة التنفيذية
َ
مجلس االدارة ،من النجاح بتنفيذ استراتيجية املصرف للعام 2019
والتي ّ
مت وضعها حتضيراً للعامني  2020و ،2021إن جلهة منو إنتشار
شبكة الفروع في مجمل احملافظات السورية املفترض أن يتواجد
فيها ،أو لناحية االستثمار بالقدرات البشرية امله ّيئة باملهارات الالزمة
لدخول نطاقات عمل مصرفية إضافية ،وكذلك من ناحية تطوير
البنى التحتية املعلوماتية وتعزيز قاعدة العمالء املدينني والدائنني
لنمو احلصة السوقية حملفظته االئتمانية .واملصرف يسعى بالتالي
لالستمرار في أداء دوره لتلبية احلاجات االقتصادية األساسية املُتو ّقع
قيامه بها.
إن العام  2020حافل بالتط ّورت التقنية والتحديات اجلديدة واخملاطر
ّ
امل ُ
ستجدة ،مبا في ذلك إنتشار األوبئة عاملياً وأثرها على النشاط
ّ
االقتصادي عام ًة ،باإلضافة الى صعوبة األوضاع املعيشية والظروف
حتديات خارجية مازالت تشت ّد وطأتها
احلياتية في سورية ،في ظ ّل ّ
وانعكاساتها على األوضاع االقتصادية واملالية.

تقدم ،يوجب على املصرف مواكبة تلك التط ّورات السريعة وأقلمة
ّ
إن ما ّ
ً
استراتيجياته تبعا لها والبناء على نقاط الق ّوة لديه .لذلك ،سيستم ّر
املصرف بتحصني هيكليته اإلدارية على كافة املستويات الوظيفية،
والعمل على من ّو حصته السوقية في خطوط العمل ،واحملافظة على
جودة موجوداته وأصوله وسمعته ،بهدف االنطالق الى أفق جديد مع
أمل مبستقبل أفضل من جهة ،وتدعيم كافة مق ّوماته املادية واملعنوية
ٍ
ملواجهة مخاطر إضافية وغير متوقعة من اجلهة األخرى.
ختاماً ،يؤ ّكد املصرف إلتزامه باملعايير املصرفية احمللية والدولية.
احملددة من
كما يضمن تلبية متطلبات عمالئه ضمن الضوابط
ّ
قبل السلطات الرقابية في سورية .وكذلك ،يؤ ّكد على رفع جهوزيته
التحديات
لالستفادة من الفرص التي قد تُتاح ،ورفد قدرته على جتاوز
ّ
التي قد تفرضها الظروف في املستقبل.

					

ندمي مجاعص

املدير العام
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ملخص األداء المالي

الموارد البشرية

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﻠﻴﺮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﻠﻴﺮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ
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ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﻠﻴﺮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﻠﻴﺮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ
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ﺻﺎﻓﻲ ارﺑﺎح  -اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
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اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﻠﻴﺮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﻠﻴﺮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ
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)(4,672

كما قامت دائرة املوارد البشرية بوضع خطة توظيف لتتماشى مع
عملية التوسع اخملطط لها ضمن دائرة شبكة الفروع ،من خالل افتتاح
فروع جديدة.
عدد املوظفني
بلغ عدد املوظفني في االدارة العليا والوسطى  55موظفاً إضاف ًة إلى
 120موظفاً في الفروع وبالتالي يكون العدد االجمالي للموظفني 175
موظفاً في عام .2019
املؤهالت العلمية
 % 90.12من املوظفني حائزين على شهادات جامعية أ ّما غير احلائزين
على شهادات جامعية فهم يشغلون وظائف في اخلدمات العامة.

65,022
49,792

425

عملت دائرة املوارد البشرية خالل األعوام املنصرمة جاهدة للمحافظة
على الكادر الوظيفي لدى املصرف ومتكينه من االستمرار حتى
جتاوزها ،وذلك بشتى الوسائل املتاحة ،مع العلم بأن معظم التغيرات
احلاصلة في الكادر الوظيفي لم تكن ناجتة عن استقاالت من أجل
العمل في مؤسسات منافسة بل حصلت بسبب الهجرة.
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الدورات التدريبية
قام املصرف بالعديد من الدورات التدريبية للموظفني في برمجيات
الكمبيوتر واللغات االجنبية إضافة إلى دورات متخصصة بالعمليات
املصرفية واملالية بهدف تأهيل الكوادر البشرية من تبوء مناصب أكثر
مسؤولية .باإلضافة إلى خطة تدريبية داخلية شملت كافة املوظفني
اجلدد بحيث تتناسب مع خبراتهم املسبقة هدفت إلى تعريفهم على
بيئة عمل املصرف.

سياسات التعويضات والمكافآت

فرنسبنك سورية سياسات واضحة للرواتب واملكافآت
يعتمد
َ
والتعويضات لإلدارة التنفيذية وكافة املوظفني تتناسب مع خبراتهم
ومؤهالتهم .كما تعمل دائرة املوارد البشرية على عمل دراسة
سنوية لسلم الرواتب والتعويضات لعرضها ومناقشتها خالل جلنات
الترشيحات واملكافآت وذلك بهدف إجراء ما يلزم ملواكبة ما ستجد في
سوق العمل احمللية ضمن النطاق الذي حتدده استراتيجية املصرف.
وذلك للحفاظ على الكوادر احلالية واستقطاب أشخاص مؤهلني
للعمل في املصرف.
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الهيكل التنظيمي :

ﻓﺮﻧﺴﺒﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ _ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
َ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

أﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻟﺠﻨﺔ إدارة ازﻣﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻔﺮوع

ﻗﺮوض
اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻗﺮوض
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺪورﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺰام وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻞ اﻣﻮال

اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
واﻟﻘﻄﻊ

دﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم

ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻘﺮوض

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

اﻟﺸﺆون
ادارﻳﺔ

اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت ادارﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

اﻟﻔﺮوع
دﻣﺸﻖ  -ﺷﺎرع ﺑﻐﺪاد
دﻣﺸﻖ  -اﻟﻐﺴﺎﻧﻲ
رﻳﻒ دﻣﺸﻖ  -ﺟﺮﻣﺎﻧﺎ
ﻃﺮﻃﻮس
اﻟﻼذﻗﻴﺔ
ﺣﻠﺐ  -ﺷﺎرع اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
ﺣﻠﺐ  -اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ

اﻟﺘﺰام وﻣﺮاﻗﺒﻮ اﻟﻤﺼﺮف
اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم

دﻣﺸﻖ  -أﺑﻮ رﻣﺎﻧﺔ

دﻣﺸﻖ  -اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﻋﻼﻗﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺮﻣـــﻴﺔ

اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

داﺋﺮة
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
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 )- Total Assets (Million SYP2019

132,809

شـــبكة الفــــروع
فرنسبنك سورية خطة
عدل
منذ مطلع األزمة في ربيع عام ّ 2011
َ
تطوير شبكة فروعه فقام بإغالق عدد من الفروع ومن ثم عاد الى
تطوير شبكة الفروع وافتتح فرعني في جرمانا والغساني -شارع حلب
بدمشق.
ويتم تسيير اخلدمات لعمالء الفرعني من خالل فروع املصرف
األخرى .وقد ّ
مت افتتاح فرع جديد في منطقة الغساني -شارع حلب
مبنتصف عام  2019وذلك ضمن سياسة املصرف في التوسع وتقدمي
أفضل خدمة للزبائن.
وعمل املصرف خالل عام  2019على استشراف مواقع جديدة في
فرنسبنك سورية عقارات جديدة وقام
مناطق آمنة ،حيث متلك
َ
بتجهيزها مبا يتناسب مع خطته التوسعية ويهدف الى افتتاحها خالل
الفترة القادمة.
وبالرغم من الظروف ،يحرص املصرف ،من خالل فروعه العاملة
( 4في دمشق وريفها 2 ،في حلب  1في طرطوس 1 ،بالالذقية وفرع
خارجي في املنطقة احلرة في دمشق) والتي ّ
مت جتهيزها لتعمل في
األزمة ،على تأمني احتياجات عمالئه أينما وجدوا واحلفاظ على
عالقة جيدة معهم في ظروف تشغيلية صعبة ومعقدة في بعض
األحيان.

الخدمـات المصـرفية
يعمل املصرف على إعادة تفعيل املنتجات واخلدمات املصرفية التي
كانت قائمة قبل االزمة ،إضافة الى طرح منتجات جديدة تتناسب مع
التعليمات الصادرة عن اجلهات الرقابية ومصرف سورية املركزي.
كما حافظ املصرف على حسن عالقته بعمالئه ومارس نهجاً يُبقي من
خالله على خدمته للقطاعات االقتصادية األساسية وخاصة ما يتعلق
باحلاجات اليومية للمواطنني.
ويعمل على تطوير محفظة منتجاته االلكترونية لتأمني كل املنتجات
املتطورة لعمالئه وتسهيل تعامالتهم املصرفية.

2018

117,647

لعام  ،2020وقد تعهد املصرف مبضاعفة املبلغ املدفوع من
قبل املوظفني.
فرنسبنك سورية بتقدمي الرعاية الذهبية لورشة عمل
•قام
َ
“ ”Incoterms 2020الذي أقامته غرفة التجارة الدولية
السورية بدمشق بتاريخ  2019/11/26بفندق الشيراتون،
وقد شارك  15موظفا (مدراء أقسام  /فروع) بحضور هذه
الورشة.

البيانات المالية وتحليل الوضع
المالي والتنافسي
استمر املصرف باحملافظة على قدرته التنافسية واملثابرة على
مستوى منو جيد بالرغم من كل ما حملته األزمات احلالية من
تبعات اقتصادية ،حيث اتخذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة
لتهيئة البيئة املناسبة لتحقيق أهدافه اخملطط لها والتي تضمن
له احلفاظ على سيولة جيدة ملواجهة أية سيناريوهات واحداث
محتملة ومتكنه في الوقت نفسه من حتقيق مستوى ربح مقبول به
واالبتعاد عن حتقيق خسائر وان وجدت بأن تكون بأدنى حد ممكن
حلماية حقوق املساهمني.
•أداء املصرف وموقعه التنافسي
فرنسبنك سورية أن يعزز من مكانته املالية ضمن القطاع
متكن
َ
املصارف السورية التقليدية اخلاصة بحصة سوقية بلغت نهاية
عام  2019حوالي  %10ليكون بذلك ضمن املصاريف األربعة
األوائل من حيث املوجودات ،فقد منت موجوداته مبعدل  %13عن
العام السابق لتصبح حوالي  133مليار ل.س .
 - Total Assets350,000
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 - Net-Income6,500

فرنسبنك سورية برعاية افتتاح مقر غرفة صناعة حلب .
•قام
َ
•في ظل احلملة التي أطلقتها مؤسسة بسمة «جمعية دعم
األطفال املصابني بالسرطان» حتت شعار «األمل يبدأ من
فرنسبنك سورية بهذه احلملة من خالل تبرع
بسمة» .شارك
َ
ً
ً
املوظفني مبا يعادل يوما واحد ا من راتب شهر شباط
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•سياسة املصرف االئتمانية
فرنسبنك سورية على إيجاد توليفة ائتمانية مناسبة حتقق
يعمل
َ
له التوازن بني السعي لتحقيق ربحية مقبولة من خالل استهداف
القطاعات االقتصادية املربحة من جهة وبني الوصول الى محفظة
ائتمانية ذات جودة عالية مبا يتوافق مع املعايير املالية والكمية
املوضوعة من قبل اإلدارة في هذا اخلصوص من جهة أخرى.
كما أن هناك حصة مهمة لتلك القطاعات االستثمارية التي تدعم
االقتصاد الوطني وتعزز من انتاجه احمللي.
- PL & NPL -

-

يحتجز املصرف مؤونات مقابل التسهيالت االئتمانية املمنوحة مبا
يضمن له نسبة تغطية جيدة والتي بلغت نهاية العام  %21من كامل
قيمة احملفظة االئتمانية .كما حاول املصرف السعي نحو احلصول
على ضمانات إضافية تغطي قيمة محفظة التسهيالت اإلجمالية
مما يؤكد على جناح املصرف بالتقيد بأعلى درجات االنضباط
واحلذر وهو ما انعكس إيجاباً على جودة محفظته االئتمانية.

3%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

•اخملصصات احملتجزة
فرنسبنك سورية نهاية
ارتفعت قيمة اخملصصات احملتجزة لدى
َ
عام  2019لتبلغ حوالي  10.8مليار ليرة سورية ،أي مبعدل منو %3
مقارن ًة بالعام السابق .وذلك نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم  IFRS 9والذي يستوجب التحوط جتاه اخملاطر
االئتمانية املرتبطة بالتسهيالت املمنوحة للعمالء (مستغلة /غير
مستغلة ومنتجة /متعثرة) واخملاطر املرتبطة أيضاً بالتوظيفات
واالستثمارات لدى املصارف األخرى وهو الذي لم يكن مفروضاً
حسب القرارات السابقة ذات الصلة.

-

استمرت املوجودات الثابتة امللموسة بالنمو نظرا لتطبيق سياسة
املصرف التوسعية بالسوق احمللية حيث مت افتتاح فرع جديد في
دمشق – الغساني -شارع حلب لتلبية حاجات الزبائن وتقدمي
اخلدمات املصرفية على نطاق أوسع والتحضير الفتتاح فروع
أخرى في احملافظات.

2017

19,423

4,500

1,500

2018

26,096

5,500

50,000
BBSF

- Net-Facilities (Million SYP) -

-

متثل املوجودات النقدية والسيولة اجلاهزة نسبة مهمة من اجمالي
املوجودات وذلك لتأمني نسبة سيولة جيدة لتلبية حاجات الزبائن
وتغطية كافة االلتزامات.
ارتفعت قيمة املوجودات املنتجة للدخل خالل العام  2019مبعدل
منو بلغ حوالي  %22ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى ارتفاع
قيمة التسهيالت االئتمانية املمنوحة والتي كانت نتيجة حتمية
جلهود اإلدارة في تنفيذ خطتها االستراتيجية التوسعية واحلصول
على قاعدة عمالء مهمة.
مما انعكس ايجاباً على صافي الدخل حيث متكن املصرف من
حتقيق نسبة ربحية جيدة على الرغم من عدم استقرار السوق
احمللية اقتصادياً.

100,000

النشـــاطـات التســويقية
واالجتماعية

فرنسبنك سورية من احلصول على حصة جيدة من حيث
فقد متكن
َ
إجمالي التسهيالت املقدمة للعمالء مقارنة مع البنوك األخرى،
حيث بلغت نسبة منو صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة %52
عن العام السابق ،وقد مت بذل الكثير من اجلهد من قبل إدارة
املصرف لتخفيض قيمة الديون املتعثرة واتخاذ التدابير املناسبة
إلدارتها ابتداء من التواصل الدائم مع العمالء وتقييم أوضاعهم
وجدارتهم االئتمانية بشكل دوري.

2011

31,113
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22%

10,829

10,491

10,109

9,781
7,677

Performing Loans

8,350

5,675

Non-Performing Loans

1,699

78%
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•هيكل الودائع لدى املصرف
شهدت ودائع املصرف استقراراً نسبياً خالل العامني األخيرين
نظراً لقلة مجاالت التوظيف املتاحة وارتفاع كلفة مصادر األموال،
مما شكل ضغوطاً إضافية للحد من احلاجة إلى جذب واستقطاب
املزيد من الودائع .وبغرض التحوط ضد أية مخاطر محتملة،
حرص املصرف على إدارة مطلوباته وموجوداته بالشكل الذي
يضمن له استقراراً في السيولة ،فقد اعتمد املصرف بشكل كبير
على الودائع ألجل والتي شكلت ( )%69من إجمالي الودائع إضاف ًة
إلى اجلهود املبذولة من قبل إدارة املصرف ملنع التركز في الودائع
بنا ًء على الظروف الراهنة وبالشكل الذي يضمن لها استقراراً في
إدارة موجوداتها ومصادر أموالها.

 )- Net Interest Income (Million SYP2,000
1,500
1,000
500
2018

2019

2016

2017

•صافي الدخل من الرسوم والعموالت
ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعموالت في عام  2019فقد
زادت العموالت املقبوضة بنسبة  %77عن عام .2018

874

10,000
2019

2018

2017

Term Deposits

Other Deposits

-

Current Deposits

•إجمالي الدخل التشغيلي
ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة منو بلغت  %85نتيجة الرتفاع صافي
الدخل من الفوائد وصافي الدخل من الرسوم والعمالت.
 )- Operating Income (Million SYP14,000
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•املصاريف التشغيلية
استمرت إدارة املصرف بضبط باقي املصاريف (نفقات املوظفني
 واملصاريف التشغيلية األخرى) حيث لم تتجاوز نسبة االرتفاعبها  %12.5األمر الذي يعكس حرص اإلدارة وسياستها بترشيد
االنفاق مع احملافظة على السير األمثل للعمل .وكان االرتفاع ناجم
عن تشكيل مخصصات خسائر ائتمانية لإليفاء مبتطلبات املعيار
الدولي  IFRS9مقارن ًة بالعام  2018حيث كان املصرف قد استرد
مخصصات انتفت احلاجة اليها.
 )- Total Operating Expenses (Million SYP4,745
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4,500
4,000

3,375

3,500

2,987
2,250

3,000

2,303

2,500
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•صافي الدخل من الفوائد
ارتفع صافي الدخل من الفوائد في عام  2019مقارنة بالعام
السابق بنسبة  %91ليصبح  2,319مليون ل.س مقابل 1,212
مليون ل.س ،وهو ما يؤكد حرص املصرف على زيادة ربحيته من
خالل البحث الدائم عن قنوات توظيف جديدة على الرغم من كافة
املعوقات السائدة في السوق املصرفية.
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* مت إدراج أسهم املصرف في السوق في العام 2011
** لم يتم توزيع أرباح خالل الفترة املذكورة بسبب األوضاع االستثنائية التي متر بها البالد
*** مت تقسيم القيمة االسمية للسهم على  5بناء على قرار هيئة األوراق املالية
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السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة والموزعة منذ تأسيس المصرف

األرباح املوزعة ** **

- Customer's Deposits (Million SYP) -
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كما يظهر الرسم البياني أعاله انخفاض في القيمة السوقية
للسهم عن السنة السابقة ،اال ان سعر السهم في سوق األوراق
املالية ال يعكس األداء املالي للمؤسسات وامنا يعكس حجم العرض
والطلب املوجود في السوق.
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وصف المخاطر وقياسها
إدارة المخاطر

فرنسبنك سورية خالل ممارسة نشاطه املصرفي ،عدداً من
يواجه
َ
اخملاطر التي يقوم بتحديدها وقياسها ومتابعتها ضمن إطار إدارة
اخملاطر ،مبا ينسجم ومتطلبات مصرف سورية املركزي وأفضل
املعايير واملمارسات املصرفية في هذا اخلصوص.
تشمل عملية إدارة اخملاطر التع ّرف على اخملاطر وقياسها ومتابعتها
ومراقبتها بشكل مستمر .فهذه اخملاطر قد يكون لها تأثيراً سلبياً على
أداء املصرف واستمراريته في حال بقائها وعدم معاجلتها .كما تشمل
إدارة اخملاطر كيفية إدارة وتوزيع رأس املال بشكل ف ّعال ،مبا يضمن
كفاية هذه األموال ملواجهة اخملاطر التي قد يتع ّرض لها املصرف.

نسبة كفاية رأس المال

استناداً إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم  253الصادر بتاريخ
 2007/1/24املتعلق بالتعليمات اخلاصة بتحديد نسبة كفاية رأس
املال يلتزم املصرف باحملافظة على معدالت تفوق احلد األدنى
ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  %8حسب تعليمات مجلس النقد
والتسليف ( %12حسب جلنة بازل الدولية) حيث بلغت نسبة كفاية
رأسمال املصرف  %26كما في  .2019/12/31وفي حال تد ّنت عن
واحلد
هذه النسبة ،على املصرف أن يعمل فوراً على تعديل عملياته
ّ
من مخاطره أو تقدمي أموال خاصة إضافية لتعزيز مالءته.
أما نسبة كفاية صافي األموال اخلاصة األساسية فقد بلغت %25
علماً أنه ال يوجد حداً أدنى لها.

مخاطر االئتمان

تنشأ مخاطر االئتمان نتيجة تخلّف أو عجز الطرف املدين للمصرف
مما يؤدي إلى حتمل املصرف
عن الوفاء بالتزاماته بشكل جزئي أو كليّ ،
ً
ً
للخسائر .والطرف املدين قد يكون دولة أو مصرفا أو شخصا ،سواء
كان طبيعياً أم اعتبارياً .وتقوم دائرة إدارة اخملاطر مبراقبة مخاطر
االئتمان ،وتقييم الوضع االئتماني ،وباتباع نظام اللجان في اتّخاذ
القرارات.
ش ّكلت مخاطر االئتمان واملوجودات األخرى ومخاطر حسابات خارج
امليزانية  %97من مجموع املوجودات املثقّلة كما بتاريخ ،2019/12/31
وهي تتض ّمن ( )1اخملاطر السيادية ،و( )2مخاطر املصارف ،و()3
مخاطر الشركات ،والشركات الصغيرة واملتوسطة ،والتجزئة.
1 .اخملاطر السيادية :تقتصر على احلسابات اجلارية
واالحتياطيات اإللزامية املودعة لدى مصرف سورية املركزي.
تثقّل هذه التوظيفات بنسبة صفر باملئة وال يترتب عليها أية
أعباء على األموال اخلاصة.
2 .مخاطر املصارف :تشمل جميع مخاطر التوظيفات في
املصارف السورية (العامة واخلاصة) ،وفي املصارف األجنبية.
3 .مخاطر الشركات ،والشركات الصغيرة واملتوسطة ،والتجزئة:
تشمل جميع القروض والتسهيالت داخل وخارج امليزانية.
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مخاطر السوق

تنحصر مخاطر السوق املتعلقة بالدعامة األولى من بازل  2مبخاطر
مراكز القطع ،إذ ليس لدى املصرف حالياً أية محفظة لألوراق املالية
املصنّفة للمتاجرة .وتشمل محفظة مركز القطع التشغيلي للمصرف
مراكزاً بالدوالر األميركي واليورو واجلنيه االسترليني والفرنك
السويسري وعمالت أخرى.
ش ّكلت مخاطر السوق ما نسبته  %0.17من مجموع املوجودات املثقّلة
كما في .2019/12/31

مخاطر السيولة

تنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة املصرف على توفير التمويل
الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها،
أو متويل نشاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر.
بفرنسبنك سورية كما بتاريخ 2019/12/31
إن نسب السيولة اخلاصة
َ
أعلى من احلدود املفروضة من قبل مجلس النقد والتسليف مبوجب
القرار رقم  588تاريخ  ،2009/11/22حيث بلغت نسبة السيولة بكافة
أن احل ّد
العمالت  ،%66ونسبة السيولة بالليرة السورية  ،%28في حني ّ
األدنى لألولى هو  ،%30ولألخيرة  .%20وبلغت نسبة السيولة الصافية
بالعمالت األجنبية  %107علماً أن ال ح ّداً أدنى لها.
ويلتزم املصرف باحلدود الدنيا املفروضة لفجوات االستحقاق في
جميع الفترات الزمنية لـكافة العمالت بحسب القرار املذكور .كما
يقوم املصرف بتبويب املوجودات بحسب قابليتها للتسييل ،بحيث
ش ّكلت املوجودات سريعة التجهيز  ،%59واجلاهزة  ،%8واألق ّل سيولة
.%33

مخاطر التشغيل

تشمل مخاطر التشغيل اخملاطر التالية :تنفيذ وإدارة العمليات،
العنصر البشري ،األنظمة اآللية واالتصاالت ،واألحداث املتعلقة
بالبيئة اخلارجية.
حتتسب األموال اخلاصة ملواجهة اخملاطر التشغيلية للمصرف بحسب
التعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف رقم  253تاريخ
 ،2007/01/24وفق أسلوب املؤشر األساسي؛ حيث يتم االحتفاظ
بأموال خاصة تساوي  %15من متوسط إجمالي اإليرادات خالل
السنوات الثالث السابقة ،مع عدم األخذ باالعتبار السنة التي يكون
فيها إجمالي الدخل سالباً.
بلغت املوجودات املثقّلة خملاطر التشغيل ما نسبته  %3من مجموع
املوجودات املثقّلة كما بتاريخ .2019/12/31

التطورات المستقبلية العامة
فرنسبنك سورية بتطبيق خطته في احملافظة على حصته
يستمر
َ
السوقية وتكثيف تواجده في احملافظات احلالية والولوج الى
محافظات جديدة ،لم تسنح الظروف سابقاً الفتتاح فروع له فيها
نتيجة األوضاع التي مرت بها البالد.
ويعمل على توسيع قاعدة العمالء عبر استهداف املزيد من القطاعات
االقتصادية ذات الربحية املقبولة واخلطورة األقل ،مع احلفاظ

املوجهة نحو القطاعات
على حصة مهمة من التسهيالت االئتمانية
ّ
اإلنتاجية التي تدعم االقتصاد الوطني.
يتجه املصرف الى حتسني مستوى اخلدمات املصرفية املقدمة حالياً
وبناء عالقات طويلة األمد مع العمالء عبر إدخال مفهوم الشراكة
والرشد املالي والتخطيط إلدخال خدمات  E-Bankingلتواكب
التقدم
التطورات املصرفية وتلبي احتياجات العمالء مبا يخدم
ّ
املستمر في مجال أمتتة العمل الذي سينعكس إيجابياً على األداء
املالي للمصرف.
ولكن ،ووفقاً لألحداث الطارئة التي استجدت مؤخّ راً ،سيتريث
املصرف في اتخاذ اخلطوات التنفيذية لتطبيق بعض جوانب ّ
خطته
االستراتيجية ،وسيقرر الوقت األنسب للشروع بها ،بعد وضوح الرؤية
جتاه املتغ ّيرات السريعة والطارئة.
املزايا واملكافآت التي متتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا خالل السنة املالية.
لم يتم دفع أي تعويضات أو مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة منذ
تأسيس املصرف ولغاية .2019/12/31
بلغت رواتب اإلدارة العليا لنهاية العام  77,326,701ليرة سورية.

تقييم إجراءات الرقابة الداخلية
يقوم املصرف بتقييم اإلجراءات الرقابية الداخلية بشكل دوري حيث
تقوم دائرة التدقيق الداخلي دورياً بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية
في كل مهماتها حيث تقوم بالتأكد من تطبيق كافة القرارات واملذكرات
ذات الصلة ،إضاف ًة إلى قيامها بإجراء مه ّمة خاصة بإجراءات
الضبط الداخلي في املصرف (امتثاالً للقرار رقم /120م ن /ب 4
لعام  ،)2005وتضع توصياتها بشأن ذلك ،ويتم عرض نتائج التقييم
واملالحظات املكتشفة على جلنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة
خالل اجتماعات جلنة التدقيق ،والتي خلصت مبجملها إلى أن
إجراءات الرقابة الداخلية في املصرف جيدة جداً ،كما يصار إلى حل
املالحظات الناجتة بشكل فوري والتحقق منها الحقاً من خالل مهام ا
لتحقق التي تقوم بها دائرة التدقيق الداخلي.

األحداث الجوهرية
صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  IFRS-9نهاية العام 2018
وأصبح واجب التطبيق منذ بداية العام  2019والذي طرح مفاهيم
جديدة وأسس مختلفة إلدارة اخملاطر االئتمانية وأهمها التحوط
خملاطر عدم السداد وذلك قبل الوقوع الفعلي للخطر ،بإدخال مفهوم
التوقع واحتمالية التعثر بنا ًء على معايير كمية ونوعية األمر الذي
تطلب احتجاز مخصصات مقابل كافة الديون املمنوحة املستغلة وغير
املستغلة واملنتجة واملتعثرة ،مما أدى الى ازدياد قيمة هذه اخملصصات
لدى املصرف.
تأثرت أعمال املصرف خالل األشهر األخيرة من العام املاضي بالوضع
السياسي واألمني في لبنان فقد بدأت حركة احتجاجات شعبية
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وتفاقم الوضع ليؤثر سلباً على كافة متغيرات االقتصاد اللبناني مع
ما له من أثر على االقتصاد السوري ،مما زاد من حجم الصعوبات
املفروضة على سير العمل املصرفي.
زاد اجمالي موجودات املصرف مطلع العام  2020نتيجة ارتفاع سعر
صرف الدوالر األمريكي من  436نهاية العام  2019إلى  704خالل
الربع احلالي والذي انعكس على تقييم املوجودات وإيرادات الفوائد
والعموالت األجنبية بالليرات السورية ،كما حقق املصرف  15مليار
ل.س ربحاً ناجماً عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي.
ومن ضمن املستجدات األخيرة التي طرأت على العام هو انتشار
فايروس كورونا املستجد COVID-19
والذي أثر بشكل سلبي على مختلف االقتصاديات وكان إلقتصاد
السورية نصيب من ذلك فضمن اإلجراءات االحترازية التي مت اتخاذها
هو إغالق املعابر احلدودية بني كل من سورية والعراق واألردن ولبنان
بشكل كامل.

ثبات سعر الصرف:
شهد عام  2019استقرارا في سعر الصرف مقابل الليرة السورية
بقيمة  436ل.س

التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة:
فرنسبنك سورية خالل العام  2019مببلغ 2,435,712
•تب ّرع
َ
ليرة سورية لصالح جهات مدنية سورية ضمن إطار املسؤولية
االجتماعية.
•لم يحدث أية عمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن
النشاط الرئيسي للمصرف خالل السنة املالية.
•ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها املصرف أو أي
من منتجاته مبوجب القوانني واألنظمة أو غيرها ،وال يوجد أي
براءات اختراع أو حقوق امتياز خاصة مت احلصول عليها.
•ال يوجد أي قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية
أو غيرها ،لها أثر مادي على عمل املصرف أو منتجاته أو قدرته
التنافسية ،وإمنا بعض العقوبات املطبقة على اجلمهورية العربية
السورية بشكل عام والقطاع املصرفي بشكل خاص.
•يلتزم املصرف مبعايير العمل املصرفي املطلوبة من قبل مجلس
النقد والتسليف ومصرف سورية املركزي وكافة اجلهات الرقابية
باإلضافة إلى املمارسات املصرفية الفضلى.
•ال يوجد أية عقود مبشاريع وارتباطات مع الشركات التابعة أو
الشقيقة أو احلليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء اجمللس أو
املدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
•وال يوجد حالياً معايير جودة دولية معينة مطبقة.
•ال يوجد شركات تابعة للمصرف.
•اليوجد حتفظات في تقرير مدقق احلسابات على البيانات املالية
السنوية.
•اليوجد عقوبات أو جزاءات مفروضة على املصرف ذات أثر
جوهري.

التقرير السنوي 2019

التقرير السنوي 2019

26

27

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

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

28
32
33
34
35
36
38

التقرير السنوي 2019

التقرير السنوي 2019

28

مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

إلى السادة املساهمني احملترمني
مصرف فرنسبنك سورية
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
دمشق  -سورية

الـرأي
قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة ملصرف فرنسبنك سورية ش.م.م .عامة سورية والتي تشمل بيان الوضع املالي كما في  31كانون
األول  ،2019وكل من بيانات الدخل ،الدخل الشامل اآلخر ،التغيرات في حقوق املساهمني والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ
وملخص للسياسات احملاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.
في رأينا ،إن البيانات املالية املرفقة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،الوضع املالي للمصرف كما في  31كانون األول
 2019وأدائه املالي وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية والقوانني املصرفية السورية النافذة
وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف.
أساس الـرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق .لقد مت شرح مسؤولياتنا مبوجب تلك املعايير في فقرة «مسؤولية مدقق احلسابات حول
تدقيق البيانات املالية» من تقريرنا .إننا مستقلون عن املصرف وفق «قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني» الصادرة عن مجلس
معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني وقواعد السلوك املهني في اجلمهورية العربية السورية واملتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية
للمصرف .هذا ،وقد التزمنا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه املتطلبات .نعتقد بأن ب ّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية
ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية مبوجب تقديرنا املهني ،هي األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات املالية للفترة املالية احلالية .ومت تناول هذه األمور
في سياق تدقيقنا للبيانات املالية ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وال نبدي رأياً منفص ً
ال بشأنها.
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تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ()9

اخلسارة االئتمانية املتوقعة واحملتسب بنا ًء على عدة دورات
اقتصادية محددة.

أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولي املعيار الدولي إلعداد التقارير

•مراجعة احتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة في حالة حدوث

املالية رقم (« )9األدوات املالية» والذي يحل محل معيار احملاسبة

التعثر في السداد املستخدمة في احتسابها مبا في ذلك مدى

الدولي رقم (.)39

مالئمة الضمانات والعمليات احلسابية الناجتة عن ذلك.

قام املصرف بتطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ()9
اعتباراً من أول كانون الثاني  2019بأثر رجعي مع إعادة عرض أرقام

•مراجعة اكتمال التسهيالت االئتمانية واألوراق املالية االستثمارية
واإليداعات املستخدمة في عملية احتساب اخلسارة االئتمانية

املقارنة مبا يتفق مع املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (.)1

املتوقعة.

إن التغيرات الرئيسية الناجتة عن تطبيق املعيار الدولي إلعداد

•فهم العمليات االئتمانية الرئيسية للمصرف املشتملة على منح

التقارير املالية رقم ( )9هي أن اخلسائر االئتمانية للمصرف تستند
حالياً على نهج اخلسارة املتوقعة بدالً من نهج اخلسارة املتكبدة،

وإثبات ومراقبة وحتديد اخملصصات ومراجعة نظام الرقابة
الداخلي على تلك العمليات.
•مراجعة وفهم املنهجية املستخدمة من قبل املصرف لتحديد

والتغير في تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية للمصرف.
إن التسهيالت االئتمانية تشكل جزءاً رئيسياً من موجودات املصرف،

اخملصصات املرصودة مقابل التعرضات املصنفة على أنها

ونظراً ألهمية االجتهادات املستخدمة في تصنيف التسهيالت

ضمن املراحل (األولى والثانية والثالثة) ،وتقييم مدى معقولية

االئتمانية في املراحل اخملتلفة املنصوص عليها في املعيار الدولي

االفتراضات األساسية ومدى كفاية البيانات املستخدمة من قبل

إلعداد التقارير املالية رقم ( )9وحتديد متطلبات اخملصصات ذات

املصرف.

الصلة ،مت اعتبارها من مخاطر التدقيق الرئيسية.
متارس إدارة املصرف اجتهادات مهمة وتستخدم افتراضات لتحديد
ك ً
ال من التوقيت ومقدار اخملصص الذي يتوجب تسجيله كخسائر

فروقات أسعار صرف
لدى املصرف أصول والتزامات نقدية مهمة بالعمالت األجنبية،

ائتمانية متوقعة .لقد قمنا بفهم سياسة املصرف لتصنيف وقياس
املوجودات واملطلوبات املالية املعدة وفقاً ملعيار التقارير املالية رقم ()9

والتي يتم حتويلها الى الليرة السورية (العملة التشغيلية وعملة اعداد

وقمنا مبقارنتها مع متطلبات املعيار رقم ( )9والتعليمات الرقابية بهذا

البيانات املالية) حسب أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف

اخلصوص.

سورية املركزي بنهاية كل دورة مالية.

كما قمنا بفهم منهجية اخلسائر االئتمانية املتوقعة املتبعة من قبل
املصرف من خالل االستعانة باخلبراء حيثما كان ذلك مناسباً إلرضاء

بسبب التغير املستمر واحلاد في سعر صرف الليرة السورية مقابل
العمالت األجنبية ،هناك خطر من أن يتم تطبيق أسعار صرف

أنفسنا حول تلك البيانات والتي اشتملت على عدة بنود أهمها:

خاطئة عند إعادة حتويل األصول وااللتزامات النقدية ،أو خطر
عدم حتويل جميع احلسابات النقدية املعنونة بالعمالت األجنبية إلى

•اإلطالع على سياسة حتديد مخصصات اخلسائر االئتمانية
للمصرف وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم (.)9

الليرة السورية .ما ميكن أن يؤدي الى أخطاء جوهرية في البيانات

والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية املركزي.

املالية.

•حتديد حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان تصنيف

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها:
التأكد من أن أسعار الصرف املطبقة في املصرف مطابقة

التعرضات االئتمانية املمنوحة من قبل املصرف.

-

•فهم مصادر البيانات الرئيسية واالفتراضات للبيانات

ألسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية املركزي.
القيام بتحديد املعامالت واألرصدة املعنونة بالعمالت

املستخدمة في مناذج اخلسارة االئتمانية املتوقعة ،وافتراضات

-

النظرة املستقبلية املستخدمة في احتساب اخلسارة االئتمانية

األجنبية والتأكد ،على أساس العينة ،من:

املتوقعة اخلاصة بها.

•اعتماد أسعار الصرف املناسبة

•مراجعة مبلغ التعرض عند التعثر في السداد لعينة من

•دقة عملية التحويل الى عملة إعداد البيانات املالية

التعرضات.

•قيد فروقات الصرف الى احلسابات املناسبة في بيان الوضع

•مراجعة احتمال حدوث التعثر في السداد املستخدم في احتساب

املالي وبيان الدخل.
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أمور أخرى

املالية ،أو ،في حال كانت هذه اإلفصاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي

دققت البيانات املالية للسنة املنتهية في  31كانون األول  2018من قبل مدقق حسابات مستقل آخر والذي أصدر رأي غير متحفظ بتاريخ

مت احلصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي األحداث أو الظروف املستقبلية باملنشأة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة

 15نيسان .2019

عاملة .

معلومات أخرى

•بتقييم العرض اإلجمالي بنية ومحتوى البيانات املالية ،مبا في ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانت البيانات املالية تظهر العمليات
واألحداث ذات العالقة بطريقة حتقق العرض العادل.

إن اإلدارة مسؤولة عن املعلومات األخرى التي يتم تضمينها في التقرير السنوي من خارج القوائم املالية املرفقة مع تقرير مدقق احلسابات.

نقوم بالتواصل مع القيمني على احلوكمة فيما يتعلق على سبيل املثال ال احلصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ،مبا في ذلك أي خلل

إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا وال يشمل رأينا حول القوائم املالية هذه املعلومات األخرى وإننا ال نبدي

جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبني لنا من خالل تدقيقنا.

أي نوع من التأكيد أو استنتاج حولها  .تنحصر مسؤوليتنا في حدود قراءة املعلومات األخرى املذكورة أعاله عندما تصبح متاحة لنا ،بحيث

كما نقوم بإطالع القيمني على احلوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك املهني املتعلقة باالستقاللية ،والتواصل معهم بخصوص جميع

قدر فيما إذا كانت غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم املالية أو املعلومات التي اطلعنا عليها من خالل تدقيقنا أو أن هذه املعلومات
نُ ّ
األخرى تتضمن أخطاء جوهرية .

مسؤوليات اإلدارة والقيمني على احلوكمة في إعداد البيانات املالية للمصرف
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات املالية بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية ،كذلك إن اإلدارة مسؤولة عن
الضبط الداخلي الذي تراه ضرورياً لتمكينها من إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ.
عند إعداد البيانات املالية تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة املصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح حيث ينطبق ،عن
املسائل املتعلقة باالستمراريـــة واعتماد مبدأ االستمراريـة احملاسبي ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية املصرف أو وقف عملياته ،أو عندما ال يتوفر

العالقات وغيرها من املسائل التي يحتمل االعتقاد بتأثيرها على استقالليتنا بشكل معقول وإجراءات احلماية ذات الصلة ،حيث ينطبق.
من األمور التي مت التواصل بشأنها مع القيمني على احلوكمة ،نقوم بتحديد أكثر هذه األمور أهمية في تدقيق البيانات املالية للفترة احلالية،
والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم بتوصيف هذه األمور في تدقيقنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون اإلفصاح العلني
عنها ،أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية ،أن ال يتم عرض أمر معني في تقريرنا في حال كان لإلفصاح تأثيرات سلبية يتوقع منها بشكل
معقول أن تفوق منفعتها املصلحة العامة.
إفصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية
إن نطاق تدقيقنا يتضمن أيضاً التأكد من مدى التزام املصرف بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة األوراق واألسواق املالية السورية وخصوصاً

لديها بديل واقعي إال القيام بذلك.

املتعلقة منها بالبيانات املالية.

إن القيمني على احلوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمصرف.

يحتفظ املصرف بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات املالية متفقة معها ونوصي باملصادقة عليها.

مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق البيانات املالية
إن هدفنا احلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن غش أو

دمشق  -سورية

عال من التأكيد ،ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق
عن خطأ ،وكذلك إصدار تقرير املدقق الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد املعقول هو مستوى ٍ
التي ّ
متت وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،وفي نطاق القوانني املصرفية املرعية اإلجراء ،سوف تكشف دائماً أي خطأ جوهري في حال

11أيار 2020

وجوده .وقد تنشأ األخطاء عن الغش أو عن اخلطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمج ّمع فيما إذا كان من املتوقع تأثيرها على القرارات

االقتصادية املتخذة من املستخدمني بنا ًء على هذه البيانات املالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية ،فإننا منارس التقدير املهني ونحافظ على الشك املهني طوال فترة التدقيق .كما نقوم
أيضاً :
•بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية في البيانات املالية ،سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ ،وكذلك التصميم والقيام
بإجراءات التدقيق مبا ينسجم مع تلك اخملاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف
خطأ جوهري ناجت عن الغش تفوق تلك الناجتة عن اخلطأ ،حيث يشمل الغش التواطؤ ،التزوير ،احلذف املتعمد ،سوء التمثيل أو جتاوز
نظام الرقابة الداخلي.

•باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة وفقاً للظروف ،ولكن ليس من أجل
إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمصرف.
•بتقييم مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية واإليضاحات املتعلقة بها املعدة من قبل اإلدارة.
•باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية احملاسبي ،وبنا ًء على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها ،استنتاج عما إذا
كان هناك حالة جوهرية من عدم اليقني متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكاً هامة حول قدرة املصرف على االستمرار .وفي حال
االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم اليقني ،يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات

احملاسب القانوني
فرزت العمادي
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بيان الوضع المالي

بيان الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول

كما في  31كانون األول كما في  31كانون األول كما في  1كانون الثاني

إيضاح
املوجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
موجودات ثابتة ملموسة
موجودات غير ملموسة
حق استخدام أصول مستأجرة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
مجموع املوجودات

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2019

2018

(معدلة)
ّ

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

30.174.909.640
32.288.495.426
2.354.930.254
39.738.844.336
14.711.243.245
7.912.499.893
245.941.639
884.499.292
1.407.664.651
3.089.948.903
132.808.977.279

29.452.880.252
31.452.388.826
3.658.787.329
26.095.662.683
16.667.505.343
4.679.425.566
229.347.654
131.997.819
2.189.922.055
3.089.296.379
117.647.213.906

20.592.687.931
47.612.130.902
20.264.719.319
2.253.396.837
5.541.063.560
2.462.205.623
220.021.110
96.305.121
1.660.743.844
3.089.296.379
103.792.570.626

كما في  31كانون األول كما في  31كانون األول كما في  1كانون الثاني

إيضاح
املطلوبات
ودائع مصارف
ودائع الزبائن
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
حقوق املساهمني
رأس املال الصادر واملكتتب به واملسدد بالكامل
احتياطي قانوني
احتياطي خاص
التغير املتراكم في القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
خسائر متراكمة محققة
أرباح مدورة غير محققة
مجموع حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

2019

2018

(معدلة)
ّ

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

16
17
18
19
20

29.543.991.204
77.861.960.396
2.759.419.363
71.538.621
1.977.110.953
112.214.020.537

26.039.764.828
65.021.671.367
4.501.476.855
33.258.461
1.880.845.509
97.477.017.020

29.872.247.365
49.791.806.501
2.400.638.974
10.710.227
1.483.716.757
83.559.119.824

21
22
23

5.250.000.000
233.968.769
233.968.769
-

5.250.000.000
178.293.001
178.293.001
-

5.250.000.000
152.047.306
152.047.306
107.078.092

23
23

()7.683.843.591
22.560.862.795
20.594.956.742
132.808.977.279

()7.997.251.911
22.560.862.795
20.170.196.886
117.647.213.906

()7.988.584.697
22.560.862.795
20.233.450.802
103.792.570.626

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  43تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية

إيضاح

2019
ل.س

(معدلة)
2018
ّ
ل.س

•الفوائد الدائنة

24

5.294.353.202

3.854.465.247

•الفوائد املدينة

25

()2.974.596.932

()2.642.362.945

2.319.756.270

1.212.102.302

•الرسوم والعموالت الدائنة

26

875.221.535

495.169.673

•الرسوم والعموالت املدينة

27

()1.204.556

()2.298.350

874.016.979

492.871.323

3.193.773.249

1.704.973.625

352.373.463

178.404.106

-

49.777.710

()1.513.701

()19.103.074

3.544.633.011

1.914.052.367

•نفقات املوظفني

29

()1.658.081.219

()1.508.466.188

•استهالكات موجودات ثابتة ملموسة

10

()149.965.673

()74.148.943

•استهالكات حق استخدام أصول مستأجرة

12

()57.383.118

-

•إطفاءات موجودات ثابتة غير ملموسة

11

()4.502.733

()2.130.889

•تشكيل مخصصات متنوعة

19

()66.385.091

()2.853.360

•(تشكيل)  /استرداد مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

30

()359.664.128

367.310.031

•مصاريف تشغيلية أخرى

31

()691.673.743

()615.287.013

()2.987.655.705

()1.835.576.362

()219.631

()1.268

556.757.675

78.474.737

()131.997.819

()34.650.561

424.759.856

43.824.176

8.09

0.83

•صافي الدخل من الفوائد

•صافي الدخل من الرسوم والعموالت
•صافي الدخل من الفوائد والرسوم والعموالت
•صافي األرباح الناجتة عن التعامالت بالعمالت األجنبية
•أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
•خسائر بيع موجودات مالية بالكلفة املطفأة

9

إجمالي الدخل التشغيلي

•إجمالي املصروفات التشغيلية
•خسائر رأسمالية

28

•الربح قبل الضريبة
•مصروف ضريبة دخل

13

•صافي ربح السنة
•حصة السهم األساسية واخملفضة

32
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بيان الدخل الشامل اآلخر

بيان التغييرات في حقوق المساهمين

35

للسنة المنتهية في  31كانون األول

إيضاح

2019

(معدلة)
2018
ّ

•صافي ربح السنة

24

424.759.856

43.824.176

•مكونات بنود الدخل الشامل األخرى:
•البنود التي ميكن تصنيفها الحقاً ضمن الدخل:

25

•صافي اخلسائر الناجتة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية

26

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

27

ل.س

•استرداد مطلوبات ضريبية ناجتة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات

-

ل.س

()91.940.140
22.985.035

املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
•حتويل األرباح الناجتة عن بيع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل

-

()50.830.650

الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل
•إطفاء املطلوبات الضريبية الناجتة عن بيع املوجودات املالية
الدخل الشامل للسنة		

9

-

12.707.663

424.759.856

()63.253.916

التغير
المتراكم
في القيمة
العادلة
للموجودات
المالية
المتوفرة
للبيع

االحتياطي
العام
لمخا طر
التمويل

ل.س

ل.س

178.293.001 178.293.001 5.250.000.000
55.675.768 55.675.768
-

-

-

(20.170.196.886 22.560.862.795 )7.997.251.911
424.759.856
424.759.856
(313.408.320 )424.759.856

233.968.769

-

-

(20.594.956.742 22.560.862.795 )7.683.843.591

رأس المال
المكتتب به
والمدفوع

الرصيد كما في
(معدلة)
 1كانون الثاني 2019
ّ
الدخل الشامل للسنة

تخصيص أرباح السنة
الرصيد كما في
 31كانون األول 2019

ل.س

احتياطي
قانوني

ل.س

233.968.769 5.250.000.000

احتياطي
خاص

ل.س

الرصيد كما في

(معدلة) 136.203.333 107.078.092 152.047.306 152.047.306 5.250.000.000
 1كانون الثاني 2018
ّ
()136.203.333
تغييرات التطبيق األولي للمعيار
الدولي للتقارير املالية رقم 9
بنود معاد تصنيفها
(معدلة)
الدخل الشامل للسنة
ّ

تخصيص أرباح السنة

الرصيد كما في
(معدلة)
 31كانون األول 2018
ّ

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  43تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية

-

26.245.695

178.293.001 5.250.000.000

()107.078.092
26.245.695
178.293.001

-

-

صافي
ربح السنة

خسائر
متراكمة
محققة

ل.س

-

-

ل.س

ل.س

ل.س

(21.146.276.377 22.535.769.195 )7.186.868.855
()912.825.575
()776.622.242

()25.093.600
43.824.176
()8.667.214( )43.824.176
-

أرباح مدورة
غير محققة

المجموع

25.093.600
-

()63.253.916
-

(20.170.196.886 22.560.862.795 )7.997.251.911

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  43تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية
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بيان التدفقات النقدية

بيان التدفقات النقدية  -تابع
للسنة المنتهية في  31كانون األول

إيضاح

2019
ل.س

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

556.757.675

•الربح ( /اخلسارة) قبل الضريبة

(معدلة)
2018
ّ
ل.س

78.474.737

تعديل ملطابقة اخلسائر الصافية مع النقد الناجت عن النشاطات التشغيلية

إيضاح

•إطفاء العالوة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

211.851.524

76.279.832

-

396.324

اآلخر
-

•إطفاء احلسم على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

()28.127

اآلخر

التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

•إطفاء العالوة على املوجودات املالية بالكلفة املطفأة

9

68.324.361

•إطفاء احلسم على املوجودات املالية بالكلفة املطفأة

9

()66.260.931

()15.621.692

359.664.128

()367.310.031

-

()49.777.710

•تشكيل ( /استرداد) اخلسائر االئتمانية
•أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

•شراء موجودات مالية بالكلفة املطفأة

9

•املتحصل من بيع موجودات مالية بالكلفة املطفأة

9

485.479.450

2.371.840.000

-

2.160.035.560

اآلخر
•املتحصل من استحقاق موجودات مالية بالكلفة املطفأة

9

1.962.000.000

-

•شراء موجودات ثابتة ملموسة

10

()1.097.340.774

()1.924.757.279

()3.174.000

-

495.000

-

()2.304.336.575

()378.070.308

()2.484.876.899

()11.510.205.827

()168.984.722

()285.060.826

()285.859.649

()12.357.083.889

34.202.277.193

46.559.361.082

33.916.417.544

34.202.277.193

•شراء موجودات ثابتة غير ملموسة
•الزيادة في املشاريع قيد التنفيذ

11-10

صافي األموال املستخدمة في النشاطات االستثمارية
فروقات أسعار الصرف
صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما يوازي النقد

•خسائر بيع موجودات مالية بالكلفة املطفأة

9

1.513.701

19.103.074

•خسائر ( /أرباح) رأسمالية

28

219.631

1.268

•تشكيل مخصصات متنوعة

19

66.385.091

2.853.360

النقد وما يوازي النقد في نهاية السنة

1.198.455.180

()176.719.693

التغير في املوجودات واملطلوبات
•الزيادة في اإليداعات لدى املصرف املركزي التي تزيد عن ثالثة أشهر
•(الزيادة)  /النقص في اإليداعات لدى املصارف التي يزيد استحقاقها عن
 3أشهر
		
•الزيادة في صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة
		
•الزيادة في حق استخدام األصول املستأجرة
		
•(الزيادة)  /النقص في موجودات أخرى
		
•(النقص)  /الزيادة في ودائع املصارف
		
•الزيادة في ودائع الزبائن
		
•(النقص)  /الزيادة في التأمينات النقدية
		
•الزيادة ( /النقص) في مطلوبات أخرى
•املدفوع لقاء تسوية مخصصات أخرى		
			
•ضريبة دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
صافي األموال الناجتة عن ( /املستخدمة في) النشاطات التشغيلية

()2.207.520.140

()831.000.000

1.293.710.821

()3.660.188.287

()13.032.000.451

()6.192.679.793

()941.882.410

-

780.669.810

()542.698.565

3.958.733.425

()7.316.817.302

12.984.396.874

15.685.931.423

()1.738.901.470

2.109.900.669

96.111.293

397.104.873

()23.770.960

-

-

()34.650.561

2.368.001.972

()561.817.236

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  43تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية

ل.س

()1.528.000.000

النقد وما يوازي النقد في بداية السنة

الربح قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

(معدلة)
2018
ّ

()13.739.253.800

•املتحصل من بيع أصول ثابتة
78.909.272

2019
ل.س

•املتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
12-10

•االستهالكات واإلطفاءات

للسنة المنتهية في  31كانون األول

34
33

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
•فوائد مقبوضة

3.826.411.091

3.743.114.206

•فوائد مدفوعة

()2.828.372.853

()2.885.261.818

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  43تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

معلومات عامة
مت تأسيس مصرف فرنسبنك سورية ش.م.م.عامة سورية مبوجب
قانون املصارف رقم  28لعام  2001وهو شركة مساهمة سورية مسجلة
في السجل التجاري حتت الرقم  15413تاريـخ  13متوز  2008وفي
سجل املصارف حتت الرقم .18
تأسس املصرف برأس مال مقداره  1.750.000.000ليرة سورية
موزع على  3.500.000سهم اسمي بقيمة  500ليرة سورية للسهم
الواحد ،مرخص له ومدفوع بالكامل.
مت إدراج أسهم املصرف في سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ  5كانون
الثاني .2011
يقع املركز الرئيسي وفق السجل التجاري للمصرف في أبو رمانة
شارع املهدي بن بركة بناء العتقي طابق أرضي ،دمشق  -سورية ،بينما
يقع املركز الرئيسي وفق سجل املصارف في شارع بغداد مقابل معهد
الشهيد باسل حافظ األسد العقار رقم  1136/9ساروجة ،وجاري
العمل على التوفيق في عنوان املركز الرئيسي للمصرف بني السجل
التجاري وسجل املصارف.
باشر املصرف أعماله املصرفية في 15كانون الثاني  .2009يقوم
املصرف بكافة اخلدمات املصرفية من خالل مركزه الرئيسي
وفروعه األحد عشر في دمشق (أبو رمانة ،شارع بغداد ،املنطقة
احلرة ،الغساني) ،وحلب (العزيزية ،امللك فيصل) ،حمص (شارع
هاشم األتاسي) ،طرطوس (شارع الثورة) والالذقية (شارع الكورنيش
الغربي) وريف دمشق (السيدة زينب ،جرمانا) حيث مت افتتاح فرع
الغساني في  7متوز  2019وقد مت إغالق ك ً
ال من فرع ريف دمشق
(السيدة زينب) وحمص (شارع هاشم األتاسي) بشكل مؤقت.
ميتلك مصرف فرنسبنك ش.م.ل .لبنان حالياً نسبة  %55.66من
رأسمال املصرف.
كما وافق مجلس املفوضني مبوجب القرار رقم /69م املنعقد بتاريخ
 13حزيران  2011على قيام مصرف فرنسبنك سورية بإصدار وطرح
 7.000.000سهم بقيمة إسمية تبلغ  500ليرة سورية للسهم الواحد
وبقيمة إجمالية تبلغ  3.500.000.000ليرة سورية وذلك بغرض
زيادة رأسمال املصرف.
كما حددت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم
(/822ص  -إ.م) تاريخ  14حزيران  2011الفترات الزمنية إلجراءات
إصدار وطرح أسهم الزيادة كما يلي:
•تاريخ اكتساب حق األفضلية بأسهم الزيادة :نهاية يوم االثنني
الواقع في  27حزيران .2011
•فترة تداول حقوق األفضلية في السوق والتي تبدأ في  29حزيران
 2011وحتى نهاية  17متوز .2011

التقرير السنوي 2019

•فترة اإلكتتاب باألسهم والتي تبدأ في  24متوز  2011وحتى نهاية
 14آب .2011
•فترة بيع األسهم غير املكتتب بها خالل ثالثة أشهر من تاريخ
إدراج أسهم من الزيادة.
ولكون نسبة التغطية احملققة حتى نهاية فترة االكتتاب لم تتجاوز %70
فقد وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية مبوجب القرار رقم
(/1130ص  -إ.م) تاريخ  14آب  2011على متديد فترة اإلكتتاب
بأسهم زيادة رأس مال مصرف فرنسبنك سورية حتى تاريخ  11أيلول
.2011
وفي تاريخ  12أيلول  2011وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية
مبوجب القرار رقم (/1206ص  -إ.م) على متديد فترة اإلكتتاب ملرة
ثانية نظراً لكون نسبة التغطية احملققة حتى تاريخه لم تتجاوز الـ%70
حتى تاريخ  23تشرين األول .2011
وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب الكتاب رقم
/375ص-إ.م تاريخ  14تشرين الثاني  2011على اعتبار رأس مال
املصرف املصرح به  5.250.000.000ليرة سورية ورأس املال
املدفوع (أو املكتتب به)  4.122.266.500ليرة سورية ،وذلك حلني
االنتهاء من جميع إجراءات بيع وتسجيل كامل األسهم غير املكتتب
بها والبالغة قيمتها االسمية اإلجمالية  1.127.733.500ليرة سورية
عن طريق سوق دمشق لألوراق املالية خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ
إدراج أسهم الزيادة وفقاً ألحكام تعليمات التعامل بحقوق األفضلية
باالكتتاب املشار إليها سابقاً.
وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب الكتاب رقم
/1335ص-إ.م تاريخ  30تشرين األول  2011على نتائج االكتتاب
وبيع األسهم الفائضة غير املكتتب بها والبالغ عددها (2.255.467
سهماً) عن طريق سوق دمشق لألوراق املالية بعد االنتهاء من إجراءات
تسجيلها في الهيئة وإدراجها في السوق وذلك وفقاً ألحكام املادة /9/
من تعليماته التعامل بحقوق األفضلية باالكتتاب الصادرة مبوجب قرار
اجمللس رقم /38م لعام .2011
وبسبب تعذر بيع أسهم زيادة رأس املال  -غير املكتتب بها -عن طريق
سوق دمشق لألوراق املالية خالل املهلة احملددة بثالثة أشهر والتي
بدأت من تاريخ إدراج أسهم الزيادة في سوق دمشق لألوراق املالية
وانتهت في  28آذار  ،2012وافق مجلس املفوضني بجلسته رقم
 14تاريخ  9نيسان  2012على منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة
إضافية قدرها ثالثة أشهر تنتهي في  28حزيران  2012لبيع األسهم
غير املكتتب بها والبالغ عددها ( 2.255.467سهماً) من خالل سوق

دمشق لألوراق املالية .كما مت متديد املهلة اإلضافية السابقة مبوجب
قرار مجلس املفوضني رقم (/)43م تاريخ  2متوز  2012والذي منح
مصرف فرنسبنك سورية مهلة إضافية لبيع أسهم زيادة رأس املال
غير املكتتب بها والبالغ عددها ( 2.255.467سهماً) من خالل سوق
دمشق لألوراق املالية حتى تاريخ  28كانون األول  .2012كما وافق
رئيس مجلس املفوضني مبوجب القرار رقم /4م على تعديل القيمة
االسمية لسهم مصرف فرنسبنك  -سورية لتصبح مائة ليرة سورية
للسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإلجمالي ألسهم املصرف بعد
التجزئة  52.500.000سهم بقيمة إجمالية تبلغ خمسة مليارات
ومائتني وخمسني مليون ليرة سورية ،كما مت حتديد تاريخ تنفيذ تعديل
القيمة االسمية ألسهم املصرف في سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ
 16متوز  ،2012وفي تاريخ  28كانون األول  2012مت منح املصرف
مهلة إضافية قدرها عام كامل تنتهي في  31كانون األول  2013لبيع
أسهم زيادة رأس املال غير املكتتب بها مبوجب القرار الصادر عن هيئة
األوراق واألسواق املالية السورية رقم (/)16م ومن تاريخ  14كانون
األول صدر قرار مجلس املفوضني رقم /3م املتضمن املوافقة على منح
املصرف مهلة إضافية حتى نهاية عام  2014لبيع باقي أسهم زيادة
رأس املال ،كما مت منح مهلة أخرى بالقرار ( )33لعام  2015تنتهي
بتاريخ  31كانون األول  .2015بتاريخ  30كانون األول  2015صدر
القرار رقم / 1189ص -إ.م القاضي مبنح مهلة أخرى لغاية  31كانون
األول  ،2016وفي تاريخ  28كانون األول  ،2016مت منح املصرف مهلة
إضافية حتى نهاية عام  2017بنا ًء على القرار الصادر رقم /175م.
أمت فرنسبنك سورية بيع كامل األسهم الفائضة عن عملية زيادة رأس
مساو
املال بتاريخ  24كانون الثاني  ،2017ليصبح رأس املال املكتتب به
ٍ
لرأس املال املصرح به والبالغ  5.250.000.000ليرة سورية.
إن أسهم فرنسبنك  -سورية مدرجة في سوق دمشق لألوراق املالية،
وقد بلغ سعر اإلغالق للسهم في السوق  328ل.س بتاريخ  31كانون
األول .2019
بتاريخ  11أيار  2020وافق رئيس مجلس اإلدارة على البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31كانون األول  2019مبوجب التفويض املمنوح من
مجلس اإلدارة في اجللسة التي انعقدت بتاريخ 23آذار  2020وذلك
بنا ًء على اقتراح جلنة التدقيق في نفس التاريخ.

تطبيق المعايير الدولية إلعداد للتقارير
المالية
 -1المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة
والمعدلة

قام املصرف بإعداد البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في  31كانون
األول  2018وفقاً للسياسات احملاسبية املتبعة في سورية بسبب
تأجيل تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9لغاية  1كانون
الثاني  ،2019وذلك وفقاً لقرار مجلس احملاسبة والتدقيق في سورية
في جلسته رقم ( )1لعام  2018والتعميم رقم  13الصادر عن هيئة
األوراق واألسواق املالية بتاريخ  25شباط .2018
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قام املصرف في عام  ،2019بتطبيق متطلبات املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم »1تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية ألول مرة» ،والتي
حتضر وتعرض بيان مركز مالي افتتاحي
تفرض على املنشأة أن
ّ
مع ّد وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية في تاريخ التحول إلى هذه
املعايير.
كان للمعايير الدولية للتقارير املالية املذكورة أدناه ،تأثير هام على
البيانات املالية للمصرف:
 .1،1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 9األدوات المالية»

اعتمد املصرف املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9الصادر عن
اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة في متوز  ،2014حيث كان تاريخ
التطبيق املبدئي لهذا املعيار في  1كانون الثاني  .2018اعتمد املصرف
التعديالت املرتبطة باملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  7األدوات
املالية «اإلفصاحات» والتي مت تطبيقها على اإلفصاحات للعام .2018
يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9متطلبات جديدة بخصوص:
1 .تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية.
2 .تدني قيمة املوجودات املالية.
3 .سياسة التحوط العامة.
أ) تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية:

بتاريخ  1كانون الثاني  ،2019طبق املصرف املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم  9والذي قام بتقييم أسس تصنيف وقياس املوجودات
واملطلوبات املالية القائمة بتاريخ  1كانون الثاني .2018
جميع املوجودات املالية ضمن نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم
 ،9يتم قياسها بشكل الحق إما بالقيمة املطفأة أو القيمة العادلة ،بنا ًء
على منوذج أعمال املنشأة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفق
النقدي التعاقدي للموجودات املالية:
•تقاس بالقيمة املطفأة أدوات الدين التي يتم االحتفاظ بها ضمن
منوذج أعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات
النقدية التعاقدية ،وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املالي
في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ
األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم.
•تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
( ،)FVTOCIأدوات الدين التي يتم االحتفاظ بها ضمن منوذج
أعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية
التعاقدية وبيع األصول املالية ،وينشأ عن الشروط التعاقدية
لألصل املالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط
دفعات من املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم.
•يتم قياس كافة أدوات الدين وحقوق امللكية األخرى بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة (.)FVTPL
•ميكن للمصرف أن يقوم باختيارات ال رجوع عنها ،عند اإلثبات /
االعتراف األولي ألصل مالي.
•ميكن للمصرف أن يختار ،بشكل الرجوع عنه أن يعرض ضمن
الدخل الشامل اآلخر التغيرات الالحقة في القيمة العادلة
لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة
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•ميكن للمصرف أن يختار ،بشكل ال رجوع عنه ،أن يصنف ضمن
األدوات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر،
أدوات دين ينطبق عليها شروط القياس بالقيمة املطفأة أو القيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،إذا كان هذا اخليار يزيل
أو يقلص بشكل جوهري عدم التطابق احملاسبي.
•عندما يتم إلغاء إثبات أدوات دين مقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يعاد تصنيف األرباح أو
اخلسائر اجملمعة ،املعترف بها سابقاً ضمن الدخل الشامل
اآلخر ،من حقوق امللكية إلى األرباح أو اخلسائر على أنه تعديل
إعادة تصنيف .أما في حال مت إلغاء تثبيت أدوات حقوق ملكية
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم
حتويل األرباح أو اخلسائر اجملمعة املعترف بها سابقاً ضمن
الدخل الشامل اآلخر ،إلى األرباح املدورة.
•يقوم املصرف بتخصيص مؤونة مقابل اخلسائر االئتمانية
املتوقعة بالنسبة ألدوات الدين املقاسة بالقيمة املطفأة أو القيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (الفقرة ب أدناه)
•إن األثر على تصنيف املوجودات املالية وقيمتها الدفترية ،موضح
في الفقرة «د» أدناه.
ب) تدني قيمة املوجودات املالية:

يستبدل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9منوذج «اخلسارة املتكبدة»
ضمن معيار احملاسبة الدولي رقم  39بنموذج «اخلسارة االئتمانية
املتوقعة» .يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9االعتراف
باخلسائر االئتمانية املتوقعة والتغيرات في هذه اخلسائر االئتمانية
املتوقعة في نهاية كل فترة مالية من أجل إظهار أثر التغيرات في
األخطار االئتمانية من تاريخ االعتراف األساسي للموجودات املالية،
أي أنه لم يعد من الضروري انتظار حدث من أجل االعتراف باخلسائر
االئتمانية.
ينطبق منوذج انخفاض القيمة اجلديد على جميع املوجودات املالية
التي يتم قياسها بالكلفة املطفأة (تشمل أدوات الدين املقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) .كما ينطبق هذا النموذج على
بعض التزامات الدين وعقود الضمان املالي.
يعتمد املصرف لقياس تدني قيمة املوجودات املالية على تصنيفها
ضمن إحدى املراحل الثالث كما يلي:
املرحلة األولى :خسارة ائتمانية متوقعة ملدة  12شهراً .تتضمن
األدوات املالية التي لم تشهد زيادة جوهرية باخملاطر
االئتمانية من تاريخ االعتراف األولي .بالنسبة لهذه
املوجودات املالية ،يتم احتساب الفوائد بنا ًء على
القيمة الدفترية قبل خسائر التدني.
املرحلة الثانية :خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة .تتضمن
األدوات املالية التي شهدت زيادة جوهرية باخملاطر
االئتمانية من تاريخ االعتراف األولي ،لكن دون وجود
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دالئل موضوعية على تدني القيمة .يتم احتساب
اخلسائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن جميع
األحداث احملتملة الوقوع على مدى حياة األصل
املالي .يتم احتساب الفوائد على القيمة الدفترية قبل
خسائر التدني.

أو ال متثل  /معترف بها من قبل الشاري في عملية اندماج أعمال.

التقرير السنوي 2019

املرحلة الثالثة :خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة .تتضمن
األدوات املالية ذات داللة موضوعية على تدني قيمتها
بنهاية الفترة املالية.
يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى حياة األصل
املالي.
إن أثر تطبيق منوذج تدني القيمة حسب املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم  ،9على قيم املوجودات املالية وحقوق امللكية ،مفصل في الفقرة
«د» أدناه.
ج) سياسة التحوط العامة:

يتضمن املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،9قواعد محاسبية جديدة
للتحوط والتي توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة اخملاطر .ال
يغطي املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9سياسة التحوط الكلي،
حيث أن مجلس املعايير احملاسبية الدولية  IASBبصدد العمل على
مشروع مستقل بهذا اخلصوص.
مينح املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9الشركات احلق بتأجيل
تطبيق متطلبات سياسة التحوط حسب املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم  9واالستمرار بالعمل مبتطلبات املعيار الدولي للمحاسبة رقم .39
قرر املصرف العمل باملتطلبات اجلديدة للتحوط حسب املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم .9
لم يكن لتطبيق هذه املتطلبات اجلديدة أي أثر على البيانات املالية
للمصرف.
د) االنتقال:

مت تطبيق التغيرات بالسياسات احملاسبية الناجتة عن املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم  9بأثر رجعي ،باستثناء املذكورة أدناه:
 مت قيد الفروقات في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات املاليةالناجتة عن تطبيق املعيار الدولي رقم  9في الرصيد االفتتاحي
لألرباح املدورة كما في  1كانون الثاني .2018
 اعتمد املصرف على وقائع معروفة بتاريخ التطبيق األساسي ،للقيامبالتقديرات التالية:
•حتديد منوذج األعمال الذي يحتفظ باألصل املالي.
•تصنيف بعض االستثمارات بأدوات حقوق ملكية غير محتفظ
بها للمتاجرة ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر (.)FVTOCI
•بتاريخ التطبيق األولي ،وفي حال كان ألداة الدين خطر ائتماني
متدني ،اعتبر املصرف أن اخملاطر االئتمانية لألصل املالي ،لم
تزداد بشكل كبير من تاريخ االعتراف األولي باألصل.

املوجودات
•أرصدة لدى مصارف
•صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة
•موجودات مالية بالكلفة املطفأة
•موجودات أخرى
•وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
املطلوبات
•مخصصات متنوعة
حقوق امللكية
•خسائر متراكمة محققة
•احتياطي عام خملاطر التمويل
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التصنيف حسب المعيار المحاسبة
الدولي للتقارير المالية رقم 39
كما في  31كانون األول 2017

القياس

التصنيف حسب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 9
كما في  1كانون الثاني 2018

القيمة

الخسائر االئتمانية المتوقعة

ا لقيمة

47.639.403.708
21.137.872.064
5.545.729.023
1.661.262.725
3.089.948.903

()27.272.806
()873.152.745
()4.665.463
()518.881
()652.524

47.612.130.902
20.264.719.319
5.541.063.560
1.660.743.844
3.089.296.379

4.147.071

6.563.156

10.710.227

()7.186.868.855
136.203.333

()776.622.242
()136.203.333

()7.963.491.097
-

إن األثر على مخصص التدني في القيمة احملتسب وفق متطلبات منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،9مقارنة
مع متطلبات املعيار الدولي للمحاسبة رقم  39كما في  1كانون الثاني  2018هو  3.861.859.993ليرة سورية موزعة كما يلي:
ليرة سورية

27.272.806
3.822.187.163
4.665.463
518.881
652.524
6.563.156
3.861.859.993

•أرصدة لدى مصارف
•مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
•موجودات مالية بالكلفة املطفأة
•موجودات أخرى
•وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
•مخصصات متنوعة

إن األثر املتوقع لتطبيق املعيار الدولي التقارير املالية رقم  9هو كما مبني أدناه:

ليرة سورية

•إجمالي مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
•احتياطي عام خملاطر التمويل
•املبالغ احملولة من مخصصات خسائر التدني احملتسبة على اخلسارة اجلماعية
احملول إلى اخلسائر املتراكمة احملققة

3.861.859.993
()136.203.333
()2.949.034.418
776.622.242

إن األثر على على البيانات املالية املنشورة كما في  31كانون األول  2018هو كالتالي:
املوجودات
•أرصدة لدى مصارف
•إيداعات لدى مصارف
•صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة
•موجودات مالية بالكلفة املطفأة
•موجودات أخرى
•وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
املطلوبات
•مخصصات متنوعة
حقوق امللكية
•خسائر متراكمة محققة
•احتياطي عام خملاطر التمويل
قائمة الدخل
•مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

قبل التعديل

التعديالت

بعد التعديل

ل.س.

ل.س.

ل.س.

31.460.448.730
3.660.188.287
26.992.543.892
16.830.752.169
2.190.022.139
3.089.948.903

()8.059.904
()1.400.958
()896.881.209
()163.246.826
()100.084
()652.524

31.452.388.826
3.658.787.329
26.095.662.683
16.667.505.343
2.189.922.055
3.089.296.379

6.792.181

26.466.280

33.258.461

()7.036.647.459
136.203.333

()960.604.452
()136.203.333

()7.997.251.911
-

551.292.241

()183.982.210

367.310.031
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 .2،1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 15اإليراد من
العقود مع العمالء»

قام املصرف في السنة احلالية بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم  15اإليراد من العقود مع العمالء (املعدل في نيسان )2016
والساري املفعول للفترات التي تبدأ كما في أو بعد  1كانون الثاني
 .2018أدخل املعيار الدولي رقم  15منوذجاً من خمس خطوات
لالعتراف باإليراد.
قدر املصرف أن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  15لم يكن
له أي أثر على البيانات املالية للمصرف.
 .3،1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار»

يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16منوذجاً شام ً
ال لتحديد عقود
اإليجار واملعاجلة احملاسبية لهذه العقود في البيانات املالية للمؤجر
واملستأجر .يحل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16مكان معيار
احملاسبة الدولي رقم  17والتفسيرات املتعلقة به عندما يصبح ساري
املفعول للفترات املالية التي تبدأ كما في أو بعد  1كانون الثاني .2019

لم يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16تغييرات جوهرية على
املعاجلة احملاسبية في قيود املؤجر مقارنة باملعيار احملاسبة الدولي
رقم .17
أثر التعريف اجلديد لعقود اإليجار:

سيستفيد املصرف من اإلعفاءات املتاحة في املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم  16بأن ال يقوم بإعادة تقييم ما إذا كان العقد ميثل عقد
إيجار أو ال .وبالتالي ،فإن تعريف عقود اإليجار كما ورد في معيار
احملاسبة الدولي رقم  17والتفسير رقم  4الصادر عن جلنة تفسير
التقارير املالية الدولية ( )IFRIC4سيستمر العمل به لعقود اإليجار
املعقودة أو املعدلة قبل  1كانون الثاني .2019
إن التغيرات في تعريف عقود اإليجار ،ترتبط بشكل رئيسي مببدأ
السيطرة .مييز املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16بني عقود اإليجار
وعقود اخلدمات وفق ما إذا كان استخدام األصل احملدد خاضع
لسيطرة املستأجر .تكون السيطرة بيد املستأجر إذا كان للمستأجر:
•احلق باحلصول على جميع املنافع االقتصادية الناشئة عن
استخدام األصل احملدد.
•احلق باالستخدام املباشر لألصل احملدد.

قام املصرف بدراسة مفصلة أظهرت أن التعريف اجلديد لعقود
اإليجار لن يغير بشكل جذري نطاق العقود التي ينطبق عليها تعريف
عقود اإليجار.
أثر السياسات احملاسبية للمستأجر
اإليجارات التشغيلية

سيغير املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،16املعاجلة احملاسبية
لعقود اإليجار املصنفة سابقاً كتشغيلية وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي
رقم  ،17والتي كانت تظهر كبنود خارج امليزانية.
بتاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير املالية ،وباستثناء ما
ذكر في الفقرات الالحقة ،سيقوم املصرف:
•باالعتراف بحق االستخدام ألصول ومستحقات مالية مقابلة
في البيانات املالية ،تعادل القيمة احلالية للدفعات املستقبلية
املترتبة على العقد.
•استهالك حق استخدام األصول والفوائد على االلتزامات املالية
في بيان الدخل.
•فصل املبالغ املدفوعة بني القيمة األساسية (تصنف ضمن
النشاطات التمويلية) والفوائد (تصنف ضمن النشاطات
التشغلية) وذلك في بيان التدفقات النقدية.
سيتم االعتراف باحلوافز (مث ً
ال فترة إيجار مجانية) كجزء من قيمة
حق استخدام األصل وااللتزامات املالية املترتبة ،بينما كان معيار
احملاسبة الدولي رقم  17ينص على االعتراف بها بطريقة القسط
الثابت وتخفيضها من مصاريف اإليجار.
سيتم مراجعة قيم حق استخدام األصول للتأكد من عدم وجود
انخفاض في القيمة وذلك وفقاً ملتطلبات معيار احملاسبة الدولي رقم
 ،36وبالتالي سيتم إلغاء املتطلبات السابقة والتي كانت تقضي بحجز
مؤونة مقابل عقود اإليجار املتعثرة.
أما بالنسبة لعقود اإليجار القصيرة األجل ( 12شهر أو أقل) ،وعقود
إيجار األصول ذات القيمة املتدنية (مثال الكمبيوترات الشخصية
وأثاث املكتب) ،سيقوم املصرف باالعتراف مبصروف إيجار بإتباع
طريقة القسط الثابت ،حسب ما يسمح به املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم .16

إن احلركة على حقوق استخدام األصول املستأجرة والتزامات عقود التأجير خالل السنة كانت كما يلي:

•رصيد  1كانون الثاني 2019
•االستهالك خالل السنة
رصيد  31كانون األول 2019
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قام املصرف بتطبيق تعريف عقود اإليجار حسب املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم  16على جميع عقود اإليجار التي ستنشأ أو تع ّدل
ابتدا ًء من  1كانون الثاني ( 2019سواء كان املصرف مستأجراً أو
مؤجراً).

قام املصرف بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16بأثر رجعي
معدل ،وبالتالي لم يقم بتعديل بيانات املقارنة للفترة قبل تاريخ التطبيق.
ّ

حقوق استخدام األصول المستأجرة

التزامات عقود األجار

ل.س

ل.س
-

941.882.410
()57.383.118
884.499.292

-
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 -3السياسات المحاسبية الهامة
أسس إعداد البيانات المالية

مت إعداد البيانات املالية للمصرف للسنة املالية املنتهية في  31كانون
األول  2019وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية ،ووفقاً للقوانني
احمللية النافذة وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف.
لقد جرى تصنيف احلسابات في املوجودات واملطلوبات حسب طبيعة
كل منها وجرى تبويبها في البيانات املالية مبوجب ترتيب تقريبي تبعاً
لسيولتها النسبية.
أسس التقييم

مت إعداد البيانات على أساس مبدأ الكلفة التاريخية باستثناء البنود
التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة:
•األدوات املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل
الدخل.
•االستثمارات في حقوق امللكية.
•األدوات املالية املشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
إن السياسات احملاسبية األساسية هي مدرجة أدناه:
(أ) العمالت األجنبية :

إن العمليات اجملراة بعمالت غير عملة إعداد التقارير املالية (عمالت
أجنبية) يتم تسجيلها على أساس أسعار القطع السائدة بتواريخ
العمليات .بتاريخ كل بيان وضع مالي يتم إعادة حتويل البنود املالية
بالعمالت األجنبية على أساس أسعار القطع السائدة بتاريخ بيان
الوضع املالي
حيث بلغ  436ليرة سورية للدوالر األمريكي كما في  31كانون األول
( 2019مقابل  436ليرة سورية للدوالر األمريكي كما في  31كانون
األول  .)2018إن البنود غير املالية بالعمالت األجنبية املسجلة على
أساس القيمة العادلة يعاد حتويلها على أساس أسعار القطع السائدة
في التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة .ان البنود غير املالية
التي جرى تقييمها على أساس الكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يعاد
حتويلها.
تقيد فروقات القطع في األرباح واخلسائر في الفترة التي نشأت فيها،
باستثناء فروقات القطع على العمليات املنفذة بقصد التح ّوط خملاطر
محددة بعمالت أجنبية وفروقات القطع على بنـود مالية متثل أرصدة
مدينة مطلوبة من أو دائنة متوجبة إلى نشاط أجنبي من غير املقرر أو
املتوقع تسديدها يتم تسجيلها في الدخل الشامل اآلخر وإظهارها في
حساب فـروقات حتويل عمالت أجنبية ضمن حقوق املساهمني ومن
ثم تقيد في الدخل عند التفرغ عن صافي املساهمة.
(ب) األدوات المالية

يُعترف باملوجودات واملطلوبات املالية في بيان الوضع املالي للمصرف
عندما يصبح املصرف طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.
تُقاس املوجودات واملطلوبات املالية املعترف بها مبدئياً بالقيمة
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العادلة .كما تُضاف تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة باقتناء أو
إصدار املوجودات املالية واملطلوبات املالية (بخالف املوجودات املالية
واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر) إلى
القيمة العادلة للموجودات املالية أو املطلوبات املالية ،أو تطرح منها،
حسب اإلقتضاء ،عند اإلعتراف األولي .كما تُثبت تكاليف املعاملة
املتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر مباشرة في الربح أو اخلسارة.
إذا كان سعر املعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند اإلعتراف األولي،
فإن املصرف يعالج هذا الفرق محاسبياً على النحو التالي:
•إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق نشط ملوجودات
أو مطلوبات متماثلة أو بنا ًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط
بيانات من أسواق ميكن مالحظتها ،فإنه يُعترف بالفرق في الربح
أو اخلسارة عند اإلعتراف األولي (أي ربح أو خسارة منذ اليوم
األول)؛
•في جميع احلاالت األخرى ،تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع
سعر املعاملة (أي أنه سيتم تأجيل ربح أو خسارة منذ اليوم
األول من خالل تضمينه  /تضمينها في القيمة الدفترية األولية
لألصل أو اإللتزام).
بعد االعتراف األولي ،يتم تسجيل الربح أو اخلسارة املؤجلة إلى الربح
أو اخلسارة على أساس منطقي ،فقط إلى احلد الذي ينشأ فيه عن
تغيير في عامل (مبا في ذلك الوقت) يأخذه املشاركون في السوق بعني
االعتبار عند تسعير األصل أو اإللتزام.
املوجودات املالية

تُثبت جميع املوجودات املالية ويعترف بها في تاريخ املتاجرة حيث يكون
شراء أو بيع أحد األصول املالية مبوجب عقد تتطلب شروطه تسليم
األصل املالي ضمن اإلطار الزمني احملدد من السوق املعني ،ويقاس
مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف املعاملة ،باستثناء تلك
املوجودات املالية املصنفة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح
أو اخلسائر ( .)FVTPLكما تُثبت تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة
باقتناء موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة مباشرة في الربح أو اخلسارة.
يجب قياس جميع املوجودات املالية املعترف بها والتي تقع ضمن نطاق
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  9الحقاً بالكلفة املطفأة أو
القيمة العادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية
وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية .وعلى وجه
التحديد:
•تقاس أدوات الدين احملتفظ بها في منوذج أعمال هدفها حتصيل
التدفقات النقدية التعاقدية ،والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية
هي فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي
القائم ( )SPPIالحقاً بالتكلفة املطفأة .
•تقاس أدوات الدين احملتفظ بها في منوذج أعمال هدفها حتصيل
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين ،والتي لها تدفقات
نقدية تعاقدية هي مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ
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األصلي القائم ( )SPPIالحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر؛ و

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( )FVTOCIكما مت قياسها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر (.)FVTPL

•تُقاس جميع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين التي تدار
على أساس القيمة العادلة أو احملتفظ بها للبيع) واستثمارات
األسهم بعد ذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
ومع ذلك ،يجوز للمصرف إجراء االختيار  /التعيني غير القابل
لإللغاء بعد االعتراف األولي باملوجودات املالية على أساس كل
أصل على حدة:

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

•يجوز للمصرف أن يختار بشكل غير قابل لإللغاء إدراج التغييرات
الالحقة في القيمة العادلة الستثمار أسهم غير محتفظ بها
للمتاجرة أو إلعتبار محتمل معترف به من املستحوذ في مجموعة
األعمال التي ينطبق عليها املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3
( ،)IFRS 3في الدخل الشامل اآلخر؛ و
•يجوز للمصرف تعيني أداة دين غير قابلة لإللغاء تتوافق مع الكلفة
املطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
( )FVTOCIكما يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة عدم التطابق احملاسبي أو تقليله
بشكل كبير (يشار إليه بخيار القيمة العادلة).
(ج) أدوات الدين بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

يعتبر تقييم مناذج العمل إلدارة األصول املالية أمراً أساسياً لتصنيف
األصل املالي .كما يحدد املصرف مناذج العمل على مستوى يعكس
كيفية إدارة مجموعات األصول املالية معاً لتحقيق هدف أعمال معني.
ال يعتمد منوذج العمل اخلاص باملصرف على نوايا اإلدارة فيما يتعلق
بأداة فردية ،وبالتالي يقيم منوذج العمل عند مستوى جتميع أعلى
وليس على أساس كل أداة على حدة.
لدى املصرف أكثر من منوذج أعمال واحد إلدارة أدواته املالية التي
تعكس كيفية إدارة املصرف ألصوله املالية من أجل توليد التدفقات
النقدية .حتدد مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية
سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول
املالية أو كليهما.
عندما تُستبعد أداة الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ( ،)FVTOCIيُعاد تصنيف الربح  /اخلسارة املتراكمة
املعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إلى
الربح أو اخلسارة .وعلى النقيض من ذلك ،وبخصوص االستثمار
في األسهم املعينة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،ال يعاد تصنيف الربح  /اخلسارة املتراكمة املعترف بها
سابقاً في الدخل الشامل اآلخر الحقاً إلى الربح أو اخلسارة ولكن
حتول ضمن حقوق امللكية.
تخضع أدوات الدين التي تقاس الحقاً بالكلفة املطفأة أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدني.
في فترة التقرير احلالية والسابقة ،طبق املصرف خيار القيمة العادلة
وكذلك حدد أدوات الدين التي تفي بالكلفة املطفأة أو معايير القيمة
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املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
( )FVTPLهي:

•املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تكون فقط
مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي ( )SPPI؛
أو/و
•املوجودات احملتفظ بها في منوذج أعمال بخالف االحتفاظ بها
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ بها وبيعها ؛
أو
•املوجودات احملددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
باستخدام خيار القيمة العادلة.

تقاس هذه املوجودات بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻊ اﻻعتراف بأية أرﺑﺎح أو
خسائر ناجتة عن إﻋﺎدة القياس في الربح أو اخلسارة.
إعادة التصنيف:

إذا تغير منوذج األعمال الذي يحتفظ مبوجبه املصرف مبوجودات
مالية ،فإنه يعاد تصنيف املوجودات املالية املتأثرة .تسري متطلبات
التصنيف والقياس املتعلقة بالفئة اجلديدة بأثر مستقبلي اعتباراً
من اليوم األول من فترة التقرير األولي التي تعقب التغيير في منوذج
األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف األصول املالية للمصرف.
تدني قيمة املوجودات املالية:

يستدرك املصرف مخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة على
األدوات املالية التالية التي لم تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو اخلسائر:
•القروض والسلف للبنوك.
•قروض ودفعات مقدمة للعمالء.
•مدينون مبوجب قبوالت.
•أوراق استثمار الديون.
•التزامات القروض الصادرة.
•عقود الضمان املالي الصادرة.
ال يتم إثبات خسارة تدني القيمة في استثمارات األسهم.
باستثناء املوجودات املالية املشتراة أو الناشئة ذات التدني االئتماني
(( )POCIالتي يتم اعتبارها بشكل منفصل أدناه) ،يجب قياس خسائر
اإلئتمان املتوقعة من خالل مخصص خسارة مببلغ مساوي:
•خسارة إئتمانية متوقعة ملدة  12شهراً ،أي خسارة إئتمانية
متوقعة مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفتراضية على
األدوات املالية التي ميكن حتقيقها في غضون  12شهراً بعد
تاريخ اإلبالغ( ،يشار إليها في املرحلة  )1؛ أو
•خسارة إئتمانية متوقعة ملدى احلياة ،أي خسارة إئتمانية
متوقعة ملدى احلياة التي تنتج عن جميع األحداث االفتراضية
احملتملة على مدى عمر األداة املالية (املشار إليها في املرحلة 2
واملرحلة.)3

يجب تكوين مؤونة خسارة للخسارة اإلئتمانية املتوقعة على مدى
احلياة لألداة املالية إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة املالية
بشكل كبير منذ االعتراف األولي .وبخصوص جميع األدوات املالية
األخرى ،تقاس اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة مببلغ يعادل اخلسارة
اإلئتمانية املتوقعة ملدة  12شهراً.
إن اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح باالحتمالية للقيمة
احلالية خلسائر االئتمان ،وتقاس على أنها القيمة احلالية للفرق
بني التدفقات النقدية املستحقة للمصرف مبوجب العقد والتدفقات
النقدية التي يتوقع املصرف تلقيها والتي تنشأ من ترجيح عدة
سيناريوهات اقتصادية مستقبلية ،مخصومة وفقاً لسعر الفائدة
الفعلية لألصل.
•بخصوص التزامات القروض غير املسحوبة ،فإن اخلسارة
اإلئتمانية املتوقعة هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات
النقدية التعاقدية املستحقة للمصرف إذا قام املقترض بسحب
القرض والتدفقات النقدية التي يتوقع املصرف تلقيها في حالة
السحب من القرض ؛ و
•بخصوص عقود الضمان املالي ،فإن اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة
هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الدين
املضمونة ناقصاً أي مبالغ يتوقع املصرف استالمها من املالك أو
املدين أو أي طرف آخر.
يقيس املصرف اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة على أساس فردي ،أو
على أساس جماعي حملافظ القروض التي تتقاسم خصائص مخاطر
اقتصادية مماثلة .ويستند قياس بدل اخلسارة إلى القيمة احلالية
للتدفقات النقدية املتوقعة لألصل باستخدام سعر الفائدة الفعال
األصلي لألصل ،بصرف النظر عما إذا كان يُقاس على أساس فردي
أو على أساس جماعي.
املوجودات املالية املتدنية ائتماني ًا:

يحصل «التدني» في املوجودات املالية إئتمانياً عند وقوع حدث أو أكثر
له تأثير ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة للموجودات
املالية .ويشار إلى املوجودات املالية ذات التدني اإلئتماني كموجودات
املرحلة  .3تشمل األدلة على التدني االئتماني بيانات ميكن مالحظتها
حول األحداث التالية:
•صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو املصدر ؛ أو
•خرق للعقد مثل احلدث االفتراضي أو املتأخر ؛ أو
•قيام املصرف مبنح املقترض ،ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق
بالصعوبة املالية للمقترض ،تنازالً ؛ أو
•اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوبات املالية ؛ أو
•شراء أصل مالي بسعر مخفض تخفيضاً كبيراً يعكس خسائر
االئتمان املتكبدة.
يقوم املصرف وفي حال تعذر حتديد حدث منفرد ،وبدالً من ذلك،
قد يتسبب التأثير املشترك لعدة أحداث في حتول األصول املالية إلى
موجودات ذات قيمة ائتمانية متدنية .يقوم املصرف بتقييم ﻣﺎ إذا كان
قد حصل تدني إئتماني ألدوات الدين التي متثل املوجودات املالية
املقاسة بالكلفة املطفأة أو القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ من ﺧﻼل الدخل الشامل
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اآلخر ( )FVTOCIﻓﻲ تاريخ كل تقرير .لتقييم ﻣﺎ إذا كان هناك تدني
ائتماني في أدوات الدين السيادية والعائدة للشركات ،يعتبر املصرف
عوامل مثل عائدات السندات والتصنيف االئتماني وقدرة املقترض
على زيادة التمويل.
املوجودات املالية املشتراة أو املنشأة املتدنية إئتماني ًا (:)POCI

يتم التعامل مع املوجودات املالية املشتراة أو املنشأة املتدنية إئتمانياً
( )POCIبطريقة مختلفة نظراً ألن األصل يكون ذو قيمة ائتمانية
منخفضة عند االعتراف األولي .وبخصوص هذه املوجودات،
يستدرك املصرف جميع التغيرات في اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة
على مدى احلياة منذ االعتراف األولي كمخصص خسارة ،وتستدرك
أي تغييرات في الربح أو اخلسارة .يؤدي التغيير اإليجابي ملثل هذه
األصول إلى حتقيق مكاسب تدني القيمة.
التخلف عن السداد:

يُعتبر تعريف التخلف عن السداد أمراً في غاية األهمية عند حتديد
اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة .يستخدم تعريف التخلف عن السداد
في قياس قيمة اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة وفي حتديد ما إذا كان
مخصص اخلسارة يستند إلى اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة ملدة 12
شهراً أو ملدى احلياة ،ألن التخلف عن السداد هو أحد مكونات نسبة
احتمال التعثر ( )Probability of Default؛ التي تؤثر على كل من
قياس اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة وحتديد الزيادة الكبيرة في مخاطر
االئتمان.
يعتبر املصرف ما يلي مبثابة حدث تخلف عن السداد:
•تخلف املقترض عن السداد ألكثر من  90يوماً بخصوص أي
التزام ائتماني مهم إلى املصرف ؛ أو
•من غير احملتمل أن يدفع املقترض التزاماته اإلئتمانية للمصرف
بالكامل.
يُصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس اخلصائص
اخملتلفة ألنواع مختلفة من األصول .وتعتبر السحوبات على تسهيالت
ائتمانية مستحقة الدفع مبجرد إنتهاك العميل حداً محدداً أو مت
إعالمه بحد أصغر من املبلغ احلالي غير املسدد.
عند تقييم ما إذا كان من غير احملتمل أن يدفع املقترض التزامه
االئتماني ،يأخذ املصرف في احلسبان املؤشرات النوعية والكمية.
وتعتمد املعلومات التي تقييم على نوع األصل ،وعلى سبيل املثال في
اإلقراض املؤسسي ،فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق العهود،
وهو أمر غير مناسب لإلقراض بالتجزئة .إن املؤشرات الكمية ،مثل
التأخر في السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرف املقابل ذاته ،هي
مدخالت رئيسية في هذا التحليل .كما يستخدم املصرف مصادر
معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن السداد والتي ت َُطور داخلياً أو يتم
احلصول عليها من مصادر خارجية.
الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان:

يراقب املصرف جميع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة
وعقود الضمان املالي التي تخضع ملتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما
إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.
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إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ،فإن املصرف يقيس
مخصصات اخلسارة على أساس اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة مدى
احلياة بدالً من  12شهراً.
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة املالية قد ارتفعت
ارتفاعاً كبيراً منذ االعتراف األولي ،يقوم املصرف مبقارنة مخاطر
حدوث التخلف في السداد على األداة املالية في تاريخ التقرير
استناداً إلى اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث تخلف
عن السداد كان متوقعاً لفترة االستحقاق املتبقية في تاريخ التقرير
احلالي عندما مت االعتراف باألداة املالية ألول مرة .عند إجراء هذا
التقييم ،يأخذ املصرف باالعتبار ك ً
ال من املعلومات الكمية والنوعية
التي تكون معقولة وقابلة للدعم ،مبا في ذلك اخلبرة التاريخية
واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له ،بنا ًء على
اخلبرة التاريخية للمصرف وتقييم اخلبير اإلئتماني مبا في ذلك
املعلومات املستقبلية.
تعديل واستبعاد املوجودات املالية:

يحدث التعديل في املوجودات املالية عند إعادة التفاوض على
الشروط التعاقدية التي حتكم التدفقات النقدية للموجودات املالية
أو تُعدل بطريقة أخرى بني االعتراف األولي واستحقاق األصل املالي.
يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء
على الفور أو في تاريخ مستقبلي .باإلضافة لذلك ،سيشكل إدخال
أو تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم تعدي ً
ال حتى إذا لم تؤثر هذه
املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد على التدفقات النقدية على الفور
ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماداً على ما إذا كان امليثاق
مستوفياً أم ال ( على سبيل املثال التغيير في زيادة معدل الفائدة الذي
ينشأ عندما يتم خرق املواثيق).
عند تعديل املوجودات املالية ،يقيم املصرف ما إذا كان هذا التعديل
يؤدي إلى إلغاء االعتراف .ووفقاً لسياسة املصرف ،يؤدي التعديل إلى
عدم االعتراف عندما ينتج عنه اختالف كبير في الشروط.
يلغي املصرف االعتراف باألصل املالي فقط عندما تنتهي صالحية
احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل (مبا في ذلك انتهاء
الصالحية الناجتة عن التعديل مع شروط مختلفة إلى حد كبير) ،أو
عندما يحول األصل املالي وكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى كيان
آخر .إذا لم يحول املصرف أو يحتفظ بكافة مخاطر ومزايا امللكية
بشكل جوهري واستمر في السيطرة على املوجودات احملولة ،فإن
املصرف يعترف بحصته احملتفظ بها في األصل وااللتزام املرتبط
باملبالغ التي قد يضطر لدفعها .إذا احتفظ املصرف بكافة مخاطر
ومزايا ملكية األصل املالي احملول ،فإن املصرف يستمر في اإلعتراف
باألصل املالي ويقر أيضاً باقتراض مضمون للعائدات املستلمة.
عند إلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية بالكامل ،فإنه يُعترف بالفرق
بني القيمة الدفترية للموجودات ومجموع اإلعتبار املستلم واملدين
واألرباح /اخلسائر املتراكمة التي مت إثباتها في الدخل الشامل اآلخر
وتراكمت في حقوق امللكية في الربح أو اخلسارة ،بإستثناء االستثمار
في األسهم احملددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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( ،)FVTOCIحيث ال تصنف األرباح  /اخلسائر املتراكمة املعترف بها
سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو اخلسارة.
عند إلغاء االعتراف باملوجودات املالية بخالف بالكامل (على سبيل
املثال عندما يحتفظ املصرف بخيار إعادة شراء جزء من املوجودات
احملولة) ،فإن املصرف يخصص القيمة الدفترية السابقة للموجودات
املالية بني اجلزء الذي ما يزال يدرجه كتحسني مستمر واجلزء الذي
لم يعد يعترف به على أساس القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء في
تاريخ التحويل .يتم إثبات الفرق بني القيمة الدفترية اخملصصة للجزء
الذي لم يعد معترف به ومجموع اإلعتبار املستلم للجزء الذي لم يعد
معترف به وأي أرباح  /خسائر تراكمية خُ صصت له واعترف بها
في الدخل الشامل اآلخر في الربح أو اخلسارة .يتم توزيع األرباح /
اخلسائر املتراكمة التي اعترف بها في الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء
الذي ما يزال يعترف به واجلزء الذي لم يعد يُعترف به على أساس
القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء .ال ينطبق هذا على االستثمارات
في األسهم احملددة كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،حيث ال يعاد تصنيف األرباح  /اخلسائر املتراكمة املعترف بها
سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو اخلسارة.
الشطب:

يتم شطب القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى املصرف توقعات
معقولة السترداد املوجودات املالية (إما في مجملها أو في جزء منها).
هذه هي احلالة عندما يقرر املصرف بأنه ال يوجد لدى املقترض
أصول أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ
اخلاضعة للشطب .ميثل الشطب حدث إلغاء اإلعتراف ،في حال قام
املصرف باالستعانة بالقوانني والتعليمات النافذة حملاولة استرداد
الذمم املدينة املستحقة على املوجودات املالية املشطوبة فإنه يتم
قيدها في بيان الدخل عند استردادها.
عرض مخصص اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة في بيان الوضع املالي:

يتم عرض مخصصات اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة في بيان الوضع
املالي كما يلي:
•للموجودات املالية املقاسة بالكلفة املطفأة :كاستقطاع من القيمة
الدفترية اإلجمالية لألصول؛
•ألدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر )FVTOCI( :ال يتم إثبات مخصص خسارة في بيان الوضع
املالي حيث أن القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة .ومع ذلك،
يتم تضمني مخصص اخلسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم في
التغير املتراكم في القيمة العادلة الستثمارات في أوراق مالية؛
•التزامات القروض وعقود الضمان املالي :كمخصص ؛ و
•عندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغير مسحوب،
وال ميكن للمصرف حتديد اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة على مكون
التزام القرض بشكل منفصل عن تلك على املكون املسحوب :فإن
املصرف يقدم مخصص خسارة مجمع لكال املكونني .يُعرض
املبلغ اجملمع كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للمكون
املسحوب .تُعرض أي زيادة في مخصص اخلسارة عن املبلغ
اإلجمالي للمكون املسحوب كمخصص.

(د) المطلوبات المالية وحقوق الملكية

تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو
كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الترتيب التعاقدي.
إن املطلوبات املالية هي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي
آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر وفق
شروط قد تكون غير مواتية للمصرف أو عقد سيتم تسويته أو رمبا
يتم تسويته بأدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف وهو عقد من غير
املشتقات حيث يكون املصرف ملزم أو قد يكون ملزم بتسليم عدد
متغير من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به ،أو عقد املشتقات على
حقوق امللكية اخلاصة التي سيتم أو ميكن تسويتها بخالف تبادل مبلغ
محدد من النقد (أو أصل مالي آخر) لعدد محدد من أدوات حقوق
امللكية اخلاصة باملصرف.
أدوات حقوق امللكية:

أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات املنشأة
بعد خصم جميع مطلوباتها .يُعترف بأدوات حقوق امللكية الصادرة عن
املصرف وفقاً للعوائد املستلمة ،بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة.
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يتم تصنيف املطلوبات املالية على أنها ( )FVTPLعندما يتم االحتفاظ
بااللتزام املالي للتداول أو يتم تعيينها على أنها (.)FVTPL
ميكن حتديد اإللتزام املالي بخالف االلتزام املالي احملتفظ به لغرض
املتاجرة أو اإلعتبار احملتمل الذي ميكن أن يدفعه مشتري كجزء من
دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ()FVTPL
عند االعتراف األولي إذا:
•كان هذا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس
أو االعتراف الذي قد ينشأ خالفاً لذلك ؛ أو
•كان اإللتزام املالي يُشكل جزءاً من مجموعة موجودات مالية أو
مطلوبات مالية أو كليهما ،والتي تدار ويقيم أداءها على أساس
القيمة العادلة ،وفقاً إلستراتيجية إدارة اخملاطر أو االستثمار
املوثق للمصرف ،وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف
مقدمة داخلياً على هذا األساس؛ أو،
•إذا كان اإللتزام املالي يشكل جزءاً من عقد يحتوي على مشتق
واحد أو أكثر من املشتقات ،ويسمح املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم  9بعقد هجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو اخلسارة (. )FVTPL

أسهم اخلزينة:

يُعترف بإعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف وتخصم
مباشرة في حقوق املساهمني .ال يتم إثبات أي ربح  /خسارة في الربح
أو اخلسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية
اخلاصة باملصرف.
أدوات مركبة:

تصنف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل)
الصادرة من املصرف بشكل منفصل كمطلوبات مالية وحقوق ملكية
وفقاً ملضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات
حقوق امللكية .إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خالل تبديل
مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر بعدد محدد من أدوات حقوق
امللكية اخلاصة باملصرف هو أداة حقوق ملكية.
في تاريخ اإلصدار ،تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوبات باستخدام
معدل الفائدة السائد في سوق األدوات املماثلة غير القابلة للتحويل.
وفي حالة وجود مشتقات غير مضمنة ذات صلة ،يتم فصلها أوالً
وتسجل باقي املطلوبات املالية على أساس التكلفة املطفأة باستخدام
طريقة الفائدة الفعالة حتى إطفائها عند التحويل أو في تاريخ
استحقاق األداة.
املطلوبات املالية:

تُصنف املطلوبات املالية إما كمطلوبات مالية «بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو اخلسائر» أو «املطلوبات املالية األخرى».
املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة:

يتم قياس االلتزامات املالية غير احملتفظ بها للمتاجرة والتي لم يتم
حتديدها على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
( )FVTPLالحقاً بالكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

(هـ) تقاص الموجودات والمطلوبات المالية

تقاص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر في بيان الوضع املالي
بالقيمة الصافية فقط عندما يكون هناك حق قانوني لعمل ذلك أو
عندما ينوي املصرف إما القيام بالتسوية على أساس صافي القيمة
وإما أن يحقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن.

(و) القيمة العادلة

إن القيمـة العادلة هي السعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األصل
أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني في السوق
في تاريخ القياس.
يتم قياس القيمة العادلة ألصل والتزام معني استناداً إلى خصائص
األصل أو االلتزام والتي يقوم املتشاركني في السوق بأخذها بعني
االعتبار عند عملية تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.
يتم قياس القيمة العادلة لألصول غير املالية باألخذ بعني االعتبار
قدرة متشارك في السوق على انتاج منافع اقتصادية من خالل
التوظيفات الفضلى لألصل أو من خالل بيعه ملتشارك آخر في السوق
الذي قد يقوم بتوظيفات فضلى لألصل.
يقوم املصرف باعتماد أسعار السوق لتقييم أدواته املالية املتداولة في
سوق مالي نشط .إذا لم يكن سوق األداة نشطاً يقوم املصرف باعتماد
تقنيات لقياس القيمة العادلة تأخذ في االعتبار االستعمال األقصى
ملعلومات منظورة في السوق حيث ينطبق.
حدد املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  13مستويات التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة :
•املستوى  : 1األسعار املعلنة (غير املعدلة) في األسواق النشطة
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لألصول أو االلتزامات املتطابقة التي ميكن للمنشأة الوصول
إليها في تاريخ القياس؛
•املستوى  : 2املدخالت عدا األسعار املعلنة املتضمنة في املستوى
األول والتي تعتبر ملحوظة لألصل أو التزام إما بشكل مباشر أو
غير مباشر؛
•املستوى  : 3املدخالت غير امللحوظة لألصل أو االلتزام.
يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام
عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقاً إلى قيمتها العادلة في تاريخ كل
بيان وضع مالي .يتم إثبات األرباح  /اخلسائر الناجتة في الربح أو
اخلسارة على الفور ما لم حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط،
وفي هذه احلالة يعتمد توقيت االعتراف في الربح أو اخلسارة على
طبيعة عالقة التحوط.
(ز) األدوات المالية المشتقة

يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد
املشتقات ويعاد قياسها الحقاً إلى قيمتها العادلة في تاريخ كل بيان
وضع مالي .يتم إثبات األرباح  /اخلسائر الناجتة في بيان األرباح أو
اخلسائر على الفور ما لم حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط،
وفي هذه احلالة يعتمد توقيت االعتراف في بيان األرباح أو اخلسائر
على طبيعة عالقة التحوط.
املشتقات املتضمنة:

يتم التعامل مع املشتقات املتضمنة في األدوات املالية واألخرى أو
العقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنة كمشتقات منفصلة
عندما ال تكون مخاطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق مبخاطر
العقود املضيفة:
•ال تقاس العقود املضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة
•ليست من ضمن األصول ضمن نطاق املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم .9
(ح) عقود الضمان المالي

عقد الضمان املالي هو عقد يتطلب من املصدر أن يسدد دفعات
محددة لتعويض حامله عن اخلسارة التي تكبدها بسبب إخفاق املدين
احملدد في سداد املدفوعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين.
تقاس عقود الضمانات املالية الصادرة من كيان يعود للمصرف
مبدئياً بالقيمة العادلة لها ،وفي حالة عدم حتديدها بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو اخلسارة والتي ال تنتج عن حتويل أصل مالي ،يتم
قياسها الحقاً :
•مببلغ مخصص اخلسارة احملدد وفقاً للمعيار الدولي إلعداد
التقارير املالية رقم 9؛ و
•املبلغ املعترف به مبدئياً ،مطروحاً منه ،عندما يكون ذلك مناسباً،
مبلغ الربح املتراكم املعترف به وفقاً لسياسات حتصيل اإليرادات
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للمصرف ،أيهما أكبر.
لم يحدد املصرف أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر (.)FVTPL
(ط) محاسبة التحوط

يُحدد املصرف بعض املشتقات كأدوات حتوط فيما يتعلق مبخاطر
العمالت األجنبية ومخاطر سعر الفائدة في حتوطات القيمة العادلة
أو حتوطات التدفقات النقدية أو حتوطات صافي االستثمارات في
العمليات األجنبية حسب االقتضاء .كما يتم احملاسبة عن حتوطات
مخاطر الصرف األجنبي على التزامات املصرف كتحوطات للتدفق
النقدي .ال يطبق املصرف محاسبة التحوط للقيمة العادلة على
حتوطات محفظة مخاطر سعر الفائدة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ لذلك ،ﻻ يستخدم
املصرف اﻹﻋﻔﺎء ملواصلة قواعد محاسبة التحوط باستخدام معيار
احملاسبة الدولي رقم  ،39أي أن املصرف يطبق قواعد محاسبة
التحوط ملعيار التقارير املالية الدولي رقم .9
عند بداية عالقة التحوط ،يوثق املصرف العالقة بني أداة التحوط
والبند املتحوط له ،باإلضافة إلى أهداف إدارة اخملاطر وإستراتيجيتها
للقيام مبعامالت حتوط متنوعة .عالوة على ذلك ،عند بداية التحوط
وعلى أساس مستمر ،يوثق املصرف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة في
تقاص التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط
له التي ميكن أن تعزى للخطر املتحوط له ،والتي تلبي عندها جميع
عالقات التحوط متطلبات فعالية التحوط التالية:
•تواجد عالقة اقتصادية بني البند املتحوط له وبني أداة التحوط
؛و
•ﻻ يهيمن أﺛر مخاطر االئتمان على تغيرات القيمة التي تنتج عن
هذه العالقة االقتصادية؛ و
•نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناجتة عن كمية البند
املتحوط له والتي يقوم املصرف بالتحوط له فعلياً وكمية أداة
التحوط التي يستخدمها املصرف بالفعل للتحوط لتلك الكمية
من البند املتحوط له.
يقوم املصرف بإعادة توازن عالقة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات
نسبة التحوط عند الضرورة .في مثل هذه احلاالت ،قد يتم تطبيق
اإليقاف على جزء فقط من عالقة التحوط .على سبيل املثال ،قد
تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند التحوط ال يعد جزءاً
من عالقة التحوط ،وبالتالي ال يتم إيقاف محاسبة التحوط إال حلجم
بند التحوط الذي لم يعد جزءاً من عالقة التحوط.
إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء مبتطلبات فعالية التحوط املتعلقة
بنسبة التحوط ولكن ما زال هدف إدارة اخملاطر لعالقة التحوط هذه
هو ذات الشيء ،فإن املصرف يعدل نسبة التحوط لعالقة التحوط
(مثل إعادة توازن التحوط) بحيث جتتمع معايير التأهيل مرة أخرى.
في بعض عالقات التحوط ،يحدد املصرف القيمة احلقيقية
للخيارات فقط .وفي هذه احلالة ،يؤجل تغيير القيمة العادلة ملكون
القيمة الزمنية لعقد اخليار في الدخل الشامل اآلخر ،على مدى فترة
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التحوط ،إلى احلد الذي يتعلق به بالبند املتحوط له ويعاد تصنيفه من
حقوق امللكية إلى الربح أو اخلسارة عندما ال يؤدي البند املتحوط له
إلى اإلعتراف بالبنود غير املالية .ال تتضمن سياسة املصرف إلدارة
اخملاطر حتوطات البنود التي تؤدي إلى االعتراف بالبنود غير املالية،
وذلك ألن مخاطر املصرف تتعلق باملواد املالية فقط.

ﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻤﻟﺘﺤﻮط لها
واﻟﺘﻲ تُستخدم بشأنها ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة الفعلية (أي أدوات اﻟﺪﻳﻦ
اﻤﻟﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻤﻟﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر) الناجت ﻋﻦ اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ اﻤﻟﺘﺤﻮط ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﺨﻟﺴﺎرة ﺑﺪءاً ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ال يتجاوز تاريخ التوقف عن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.

إن البنود املتحوط لها والتي يحددها املصرف هي بنود حتوط ذات
صلة بالفترة الزمنية ،مما يعني أنه تُطفأ القيمة الزمنية األصلية
للخيار املتعلق بالبند املتحوط له من حقوق امللكية إلى الربح أو
اخلسارة على أساس منطقي (على سبيل املثال ،وفقاً لطريقة القسط
الثابت) على مدى فترة عالقة التحوط.

حتوطات التدفق النقدي:

ﻓﻲ بعض ﻋﻼﻗﺎت التحوط ،يستبعد املصرف من التحديد العنصر
اآلجل للعقود اآلجلة أو الفرق على أساس العمالت ﻷدوات التحوط
عبر العمالت .في هذه احلالة ،تُطبق معاملة مماثلة للحالة املطبقة
على القيمة الزمنية للخيارات ،وتعتبر معاجلة العنصر اآلجل للعقد
اآلجل والعنصر على أساس العملة أمراً اختيارياً ويطبق اخليار على
أساس كل حتوط على حدى ،بخالف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات
التي تعتبر إلزامية .وبخصوص عالقات التحوط واملشتقات اآلجلة أو
العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عبر العمالت ،عندما
يُستبعد العنصر اآلجل أو الفرق على أساس العملة من التصنيف ،فإن
املصرف يعترف عموماً بالعنصر املستبعد في الدخل الشامل اآلخر.
التحوطات بالقيمة العادلة:

يُعترف بتغير القيمة العادلة ألدوات التحوط املؤهلة في األرباح أو
اخلسائر فيما عدا عندما حتوط أداة التحوط أداة حقوق امللكية
احملددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وفي هذه
احلالة ،يُعترف به في الدخل الشامل اآلخر .ﻟﻢ يحدد املصرف ﻋﻼﻗﺎت
ﺤﺗﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ عندما حتوط أداة اﻟﺘﺤﻮط أداة حقوق اﻤﻟﻠﻜﻴﺔ
احملددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (.)FVTOCI
تُعدل القيمة الدفترية للبند املتحوط له الذي لم يتم قياسه بالقيمة
اﻟﻌﺎدﻟﺔ بالتغيير في القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ الذي ميكن أن يعزى الى اخملاطر
املتحوط لها
وإجراء قيد مقابل ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اخلسارة .وبخصوص أدوات الدين التي
تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( ،)FVTOCIال
تُعدل القيمة الدفترية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة ،ولكن يُدرج جزء
الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط
باخلطر املتحوط له في الربح أو اخلسارة بدالً من الدخل الشامل
اآلخر .عندما يكون البند املتحوط له أداة حقوق ملكية محددة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( ،)FVTOCIتبقى أرباح /
خسائر التحوط في الدخل الشامل اآلخر ملطابقة أداة التحوط.
عندما يُعترف مبكاسب  /خسائر التحوط في األرباح أو اخلسائر،
فإنه يُعترف بها في نفس البند مثل البند املتحوط له.
ال يتوقف املصرف عن محاسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة
التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايير املؤهلة (بعد إعادة التوازن،
إن وجدت) .يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها
أو إنهاؤها أو ممارستها ،ويحتسب االستبعاد لألثر املستقبلي .كما

يُستدرك اجلزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات
وأدوات التحوط األخرى املؤهلة والتي حتدد وتؤهل كتحوطات
للتدفقات النقدية في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية ،وهو مكون
منفصل في الدخل الشامل اآلخر ،محصوراً بالتغير التراكمي في
القيمة العادلة للبند املتحوط له من بداية التحوط مطروحاً منه أي
مبالغ أعيد تدويرها إلى الربح أو اخلسارة.
يعاد تصنيف املبالغ املعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر
وتراكم في حقوق امللكية في بيان الربح أو اخلسارة في الفترات التي
يؤثر فيها بند التحوط على الربح أو اخلسارة ،في نفس سطر البند
املتحوط له املستدرك .إذا لم يعد املصرف يتوقع حدوث املعاملة ،فإنه
يعاد تصنيف هذا املبلغ فوراً الى الربح أو اخلسارة.
يتوقف املصرف عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة
التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايير املؤهلة (بعد إعادة التوازن،
إن وجدت) .ويشمل ذلك احلاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم
بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها ،أو عندما ال يعتبر حدوث معاملة حتوط
محددة أمراً محتم ً
ال بدرجة كبيرة ،ويُحتسب التوقف بأثر مستقبلي.
تبقى أي أرباح  /خسائر معترف بها في الدخل الشامل اآلخر ومراكمة
في حقوق امللكية في ذلك الوقت في حقوق امللكية ويعترف بها عند
تسجيل املعاملة املتوقعة في النهاية في الربح أو اخلسارة .عندما
يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غير متوقع ،فإنه يعاد تصنيف
األرباح  /اخلسائر املتراكمة في حقوق امللكية ويعترف بها مباشرة في
الربح أو اخلسارة.
حتوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية:

تُعالج حتوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية محاسبياً
على نحو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية .ويعترف ﺑﺄي أرباح /
خسائر على أداة التحوط املتعلقة باجلزء اﻟﻔﻌﺎل للتحوط في الدخل
الشامل اآلخر وتراكم في احتياطي حتويل العمالت األجنبية.
يُعاد تصنيف األرباح واخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة
باجلزء الفعال للتحوط املتراكم في احتياطي حتويل العمالت األجنبية
إلى األرباح أو اخلسائر بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف
العمالت األجنبية العائدة للعملة األجنبية كما هو موضح أعاله.
(ي) قروض وتسليفات

القروض والتسليفات هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات
ثابتة أو قابلة للتحديد ،وغير مدرجة في سوق مالي ناشط .تظهر
القروض والتسليفات على أساس الكلفة املطفأة بعد تنـزيل مؤونة
اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
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(ك) ممتلكات ومعدات:

تظهر املمتلكات واملعدات على أساس الكلفة التاريخية ،بعد تنـزيل
االستهالكات املتراكمة وخسارة تدني القيمة ،إن وجدت.
يتم احتساب استهالك األصول الثابتة املادية الطفاء تكلفة املوجودات،
باستثناء االراضي والدفعات على حساب نفقـات رأسمالية ،باستعمال
طريقة القسط الثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية
كما يلي:
مباني وعقارات
معدات حتسينات املباني
آالت وأجهزة وأثاث
سيارات
احلاسب اآللي
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7
5
7-3

في نهاية كل عام ،يتم مراجعة طريقة احتساب االستهالك ومدى مدة
اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغيير في التقديرات بأثر مستقبلي.
إن األرباح واخلسائر الناجتة عن استبعاد أو تقاعد أي من األصول
الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفترية
للموجودات ويتم تسجيلها ضمن الدخل.
(ل) موجودات غير ملموسة:

يتم اطفاء املوجودات غير امللموسة ،باستثناء الشهرة ،باستعمال
طريقة القسط الثابت وبنسبة  %33وهي تخضع الختبار التدني في
قيمتها.
(م) التدني في قيمة أصول ملموسة وغير ملموسة (باستثاء
الشهرة):

في نهاية كل فترة تقرير ،يقوم املصرف مبراجعة القيم الدفترية
ألصوله امللموسة وغير امللموسة لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر
بإن تلك األصول قد اصابها خسارة تدني في قيمتها .ان وجد هكذا
مؤشر ،يتم تقدير القيمة االستردادية لألصل لتحديد مدى خسارة
تدني القيمة (إن وجدت ).
القيمة االستردادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص
كلفة البيع والقيمة االستعمالية .عند حتديد القيمة االستعمالية،
يتم حسم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها احلالية
باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية
للقيمة الزمنية للنقد واخملاطر املالزمة لألصل الذي لم يتم بشأنه
تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.
إذا كان تقدير القيمـة االستردادية لألصل أقل من قيمته الدفترية،
يتم انقاص القيمة الدفترية لألصل لتوازي القيمة االستردادية .تقيد
خسارة تدنـي القيمة حاالً في الدخل ،إال إذا كان األصل اخملتص
مسجل دفترياً بقيمة إعادة التقييم ،وفي هذه احلالة تعامل خسارة
تدني القيمة كتخفيض لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً).
في حال ان خسارة تدني القيمة انعكست الحقاً ،يتم زيادة القيمة
الدفترية لألصل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) إلى ان تصل إلى
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التقدير املع ّدل لقيمتها االستردادية ،لكن بحيث ان القيمة الدفترية
بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفترية التي كان ميكن ان حتدد فيما
لو لم يتم قيد خسارة تدني قيمة لألصل ( وحدة منتجة لتدفقات
نقدية) في سنوات سابقة .يتم قيد عكس خسارة تدني القيمة حاالً
في الدخل ،إال إذا كان األصل اخملتص مسجل دفترياً بقيمة إعادة
التقييم ،وفي هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدني القيمة كزيادة
لوفر إعادة التقييم ( املقيد سابقاً).

حتديد املؤونات عن طريق حسم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة
باستعمال نسبة قبل الضريبة التي تعكس تقييمات السوق احلالية
للقيمة الزمنية للنقد واخملاطر احملددة لاللتزام ،حسبما ينطبق.
(ف) تحقق اإليرادات واألعباء:

تقيد إيرادات وأعباء الفوائد على أساس االستحقاق ،مع األخذ
باحلسبان رصيد األصل والنسبة املطبقة ،باستثناء القروض
والتسليفات املصنفة دون املستوى العادي واملشكوك بتحصيلها
والرديئة التي يتم االعتراف بعائداتها فقط عند حتقق استردادها.
تتضمن إيرادات وأعباء الفوائد اطفاء احلسومات والعالوات.

إن القيمة العادلة ملمتلكات املصرف اخلاصة واملمتلكات املأخوذة
استيفاء لقروض هي القيمة السوقية املقدرة كما حتدد من قبل
مخمني العقارات على أساس توافق السوق من خالل املقارنة مع
عمليات مشابهة في املنطقة اجلغرافية نفسها وعلى أساس القيمة
املتوقعة لعملية بيع حالية بني مشتري راغب وبائع راغب ،أي في غير
عمليات البيع القسرية أو التصفية بعد تعديل عامل عدم السيولة
وقيود السوق.

إن إيرادات وأعباء الرسـوم والعـموالت التي تشكـل جزءاً أساسياً من
نسـبـة الفـائـدة الفعـليــة علـى موجــودات مـالية أو مطـلوبـات مـاليـة (
مثل العموالت والرسوم املكتسبة على القروض) يتم إدراجها ضمن
إيرادات وأعباء الفوائد.

وفاء لديون
(ن) الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف
ً

تقيد إيرادات الرسوم والعموالت األخرى عند تنفيذ اخلدمات املعنية.

مستحقة :

تظهر املوجودات التي آلت ملكيتها للمصرف بالكلفة أو بالقيمة العادلة
أيهما أقل .في نهاية كل فترة تقرير ،يقوم املصرف مبراجعة القيم
الدفترية للموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفا ًء لديون مستحقة
لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر بأن تلك املوجودات قد أصابها
أي خسارة تدني في قيمتها .إن وجد هكذا مؤشر ،يتم تقدير القيمة
العادلة للموجودات لتحديد مدى خسارة تدني القيمة (إن وجدت).
إن كانت القيمة العادلة للموجودات بشكل إفرادي أقل من قيمتها
الدفترية ،يتم إنقاص القيمة الدفترية لتوازي القيمة العادلة .تقيد
خسارة تدني القيمة حاالً في األرباح أو اخلسائر ،إال إذا كان األصل
اخملتص مسجل دفترياً بقيمة إعادة التقييم ،وفي هذه احلالة تعامل
خسارة تدني القيمة كتخفيض لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً).
في حال أن خسارة تدني القيمة انعكست الحقاً ،يتم زيادة القيمة
الدفترية لألصل إلى أن تصل إلى التقدير املعدل لقيمته العادلة ،لكن
بحيث أن القيمة الدفترية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفترية التي
كان ميكن أن حتدد فيما لو لم يتم قيد خسارة تدني قيمة لألصل في
سنوات سابقة .يتم قيد عكس خسارة تدني القيمة حاالً في األرباح
أو اخلسائر ،إال إذا كان األصل اخملتص مسجل دفترياً بقيمة إعادة
التقييم ،وفي هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدني القيمة كزيادة
لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً).
يجب على املصرف بيع املوجودات التي آلت ملكيتها له وفا ًء لديون
مستحقة خالل سنتني من تاريخ االستحواذ عليها وفقاً ألحكام قانون
النقد األساسي رقم  23لعام .2002
(ع) المؤونات:

يتم قيد املؤونات إذا ،نتيجة حدث سابق ،ترتب على املصرف موجب
قانوني أو استنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق ،وإنه من احملتمل أن
يتوجب إجراء تدفق منافع اقتصادية إلى اخلارج لتسديد املوجب .يتم

يتم إظهار إيرادات الفوائد على املوجودات املالية احملددة وإيرادات
الفوائد على محفظة املتاجرة على أساس القيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر.
(ص) ضريبة الدخل:

متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب
املؤجلة.
يحتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون  28تاريخ
 16نيسان  ،2001والذي حدد الضريبة مبعدل  % 25من صافي األرباح
اخلاضعة للضريبة.
تختلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة في
بيان الدخل بسبب استبعاد املبالغ غير اخلاضعة للضريبة وإضافة
املبالغ غير اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضريبي.
إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو استردادها
نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات
في البيانات املالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على
أساسها .وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي
يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو حتقيق املوجودات
الضريبية املؤجلة.
يتم االعتراف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية التي
سينتج عنها مبالغ سوف تدخل في احتساب الربح الضريبي مستقب ً
ال.
بينما يتم االعتراف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية
التي سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقب ً
ال عند احتساب الربح
الضريبي.
يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة في تاريخ البيانات
املالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك
املوجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.
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(ق) النقد وما يوازي النقد:

هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة
أشهر(استحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر فأقل) ،وتتضمن :النقد
واألرصدة لدى بنوك مركزية واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املصرفية ،وتنـزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق
خالل مدة ثالثة أشهر(استحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر فأقل)
واألرصدة املقيدة السحب.
(ر) حصة السهم من األرباح:

يعرض املصرف معلومات حول حصة السهم من األرباح األساسية
وحصة السهم من األرباح اخملفضة بالنسبة ألسهمه العادية .يتم
احتساب حصة السهم من األرباح األساسية بتقسيم صافي الربح أو
اخلسارة للفترة العائد حلملة األسهم العادية للمصرف على املعدل
املوزون لعدد األسهم العادية املتداولة خالل الفترة .يتم احتساب حصة
السهم من األرباح اخملفضة عبر تعديل الربح أو اخلسارة على حملة
األسهم العادية واملعدل املوزون لعدد األسهم العادية املتداولة جلميع
تأثيرات التخفيضات احملتملة على األسهم العادية والتي تتضمن خيار
األسهم املمنوح للموظفني ،حسبما ينطبق.

 - 4المقررات المحاسبية الهامة والمصادر
األساسية لعدم اليقين في التقدير
عند تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف ،املذكورة في االيضاح ،3
يتوجب على اإلدارة أن تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وافتراضات
بشأن القيم الدفترية ملوجودات ومطلوبات ال تتوضح بسهولة من
مصادر أخرى .إن التقديرات واالفتراضات اخلاصة بها تبنى على
أساس اخلبرة السابقة وعوامل أخرى تعتبر ذات صلة .إن النتائج
الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات اخلاصة بها بصورة مستمرة،
يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية في الفترة
املالية التي يحصل فيها تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر
فقط على تلك الفترة ،أو في فترة التعديل وفترات الحقة إذا كان
التعديل يؤثر على الفترة احلالية وفترات الحقة.

(.4أ) المقررات المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات
المحاسبية:
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

يتطلب من إدارة املصرف استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير
مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها وتقدير مخاطر الزيادة
الهامة في مخاطر اإلئتمان للموجودات املالية بعد اإلعتراف األولي
بها ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر اإلئتمان املتوقعة .إن أهم
السياسات والتقديرات املستخدمة من قبل إدارة املصرف مفصلة
أدناه:

التقرير السنوي 2019

تقييم منوذج األعمال

يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية ﻋﻟﯽ نتائج اختبار مدفوعات
املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج
األعمال .يحدد املصرف منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية
إدارة مجموعات املوجودات املالية معاً لتحقيق هدف أعمال معني.
ويتضمن هذا التقييم احلكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة مبا
في ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها ،واخملاطر التي تؤثر
على أداء املوجودات وكيفية إدارتها .يراقب املصرف املوجودات املالية
املقاسة بالكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر والتي مت استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها
وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف من األعمال احملتفظ بها.
وتعتبر املراقبة جزءاً من التقييم املتواصل للمصرف حول ما إذا كان
منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية
مناسباً ،وإذا كان من غير املناسب ألن هناك تغيير في منوذج األعمال
وبالتالي يتم إدخال تغييراً مستقبلياً لتصنيف تلك املوجودات.

زيادة هامة في مخاطر االئتمان

يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة
االئتمانية املتوقعة ملدة ( )12شهراً ملوجودات املرحلة األولى ،أو
اخلسارة االئتمانية على مدى العمر الزمني للموجودات من املرحلة
الثانية أو املرحلة الثالثة .ينتقل األصل إلى املرحلة الثانية في حال زيادة
مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف األولي .ال يحدد املعيار
الدولي للتقارير املالية رقم ( )9ما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر
االئتمان .وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من املوجودات
قد ارتفعت بشكل كبير ،يأخذ املصرف في االعتبار املعلومات الكمية
والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة في التقديرات املستخدمة من
قبل إدارة املصرف املتعلقة بالتغير املهم في مخاطر اإلئتمان والتي
تؤدي إلى تغير التصنيف ضمن املراحل الثالث ( 1و 2و.)3
إنشاء مجموعات من املوجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية
مماثلة

عندما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس جماعي ،يتم
جتميع األدوات املالية على أساس خصائص اخملاطر املشتركة (مثل
نوع األداة ،درجة مخاطر االئتمان ،نوع الضمانات ،تاريخ االعتراف
األولي ،الفترة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق ،الصناعة ،املوقع اجلغرافي
للمقترض ،الخ) .يراقب املصرف مدى مالءمة خصائص مخاطر
االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة .إن هذا
األمر مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان،
تكون هناك إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسب .وقد ينتج عن
ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة حالية تعكس
بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من
املوجودات.
إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ

يعد إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعاً عند
حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة
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الكبيرة) وبالتالي تنتقل األصول من اخلسائر االئتمانية املتوقعة
التي تتراوح مدتها بني ( )12شهراً إلى آخر ،أو العكس ،ولكنها قد
حتدث أيضاً ضمن احملافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس
من اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة ( )12شهراً أو مدى احلياة ولكن
مقدار تغييرات اخلسائر االئتمانية املتوقعة نظراً الختالف مخاطر
االئتمان من احملافظ.
(.4ب) المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية
تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف والتي لها التأثير األكثر أهمية
على املبالغ املعترف بها في البيانات املالية:
مبدأ االستمرارية:

قامت إدارة املصرف بتقييم قدرة املصرف على االستمرار كمنشأة
مستمرة وهي مقتنعة بأن املصرف ميتلك املوارد الالزمة ملواصلة
األعمال في املستقبل املنظور .باإلضافة إلى ذلك ،إن إدارة املصرف
ليست على علم بأي شكوك جوهرية التي قد تؤثر بشكل جوهري على
قدرة املصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة .وبالتالي إن البيانات
املالية محضرة على أساس مبدأ االستمرارية.
حتديد القيم العادلة:

إن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس لها سعر سوق ميكن
حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقييم كما هو مذكور في االيضاح ( 3ز).
وبالنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل غير متكرر وأسعارها قليلة
الشفافية ،فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية ،وتتطلب درجات
متفاوتة من األحكام تعتمد على السيولة ،التركيز ،عوامل سوق غير
أكيدة ،افتراضات تسعير ،ومخاطر أخرى تؤثر على األداة املعنية.
تستخدم املعطيات غير املنظورة في قياس الوحدة العادلة عندما تكون
املعطيات املنظورة غير متوفرة ،وبالتالي تنطبق في احلاالت التي تكون
فيها حركة السـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا إن وجدت ،ويجب أن تبقى
الغـاية من قيــاس القــيمة العــادلة نفسها ،أي أن متثل السعر املقبول
للتفرغ عنها من مالك األدوات املالية أو صاحب االلتزام ملطلوبات أدوات
مالية .يتم الوصول إلى املعطيات غير املنظورة باالعتماد على أفضل
املعلومات املتوفرة في ظل الظروف احمليطة ،والتي ميكن أن تتضمن
املعلومات املتوفرة لدى املنشأة باإلضافة إلى تطبيق معدالت حسم
معينة عم ً
ال باالجراءات الداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم
املستخدم في تقييم محفظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القيمة
العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر وعلى أساس الكلفة املطفأة.
حتديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات ،النظرة املستقبلية لكل

نسبة احتمال التعثر

األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة:

تشكل نسبة احتمال التعثر مدخ ً
ال رئيسياً في قياس اخلسارة االئتمانية
املتوقعة .وتعتبر نسبة احتمال التعثر تقديراً الحتمالية التعثر عن
السداد على مدى فتره زمنية معينة ،والتي تشمل إحتساب البيانات
التاريخية واالفتراضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية.

كما هو موضح في اإليضاح رقم ( )3أعاله إن املصرف يراجع األعمار
اإلنتاجية في نهاية كل فترة مالية .خالل الفترة لم تظهر أية مؤشرات
تدعو إلى تغيير األعمار املقدرة للموجودات الثابتة.

تدني قيمة املوجودات غير املالية وتكوين املؤونات الالزمة:

في ظل الظروف الراهنة التي متر بها اجلمهورية العربية السورية،
قامت اإلدارة بتقدير القيمة االستردادية لألصول غير املالية وذلك
من خالل إجراء مراجعة للقيم الدفترية لهذه األصول لتحديد فيما
إذا كان هناك أي مؤشر على تدني قيمتها .باعتقاد اإلدارة ،ال توجد
مؤشرات لتكوين مؤونات تدني إضافية.

اخلسارة في حال التعثر

تعتبر اخلسارة في حال التعثر هي تقدير للخسارة الناجتة عن التعثر
في السداد .وهو يستند إلى الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية
املستحقة وتلك التي يتوقع املمول حتصيلها ،مع األخذ في اإلعتبار
التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية
املتكاملة.

 -5نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في  31كانون األول

كما في  31كانون األول

2019

الرصيد كما في نهاية السنة

7.960.455.847
		
17.949.657.443
3.542.766.962
29.452.880.252
29.452.880.252

15.517.038.159
1.744.000.000
3.997.220.736
30.183.634.534
()8.724.894
30.174.909.640

فيما يلي احلركة على نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية خالل السنة:

(معدلة)
ّ

ل.س.

8.925.375.639

* وفقاً للقوانني والتشريعات املصرفية املطبقة في اجلمهورية العربية
السورية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم  5938تاريخ
 2أيار  2011على املصارف أن حتتفظ باحتياطي نقدي الزامي لدى
مصرف سورية املركزي بنسبة  %5من متوسط الودائع حتت الطلب،
ودائع التوفير والودائع ألجل باستثناء ودائع اإلدخار السكني ،إن هذا
االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله في األنشطة التشغيلية للمصرف.

الرصيد كما في بداية السنة
األرصدة اجلديدة خالل السنة
زيادة ناجتة عن التغير في أرصدة لدى بنوك مركزية
فروقات أسعار الصرف

2018

ل.س.

نقد في اخلزينة
أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
		
•حسابات جارية وحتت الطلب
•ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فترة  3أشهر أو أكثر)
•احتياطي نقدي الزامي *
•
•مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

7.152.325.881
10.703.388.775
2.736.973.275
20.592.687.931
20.592.687.931

مت إيقاف العمل لفرعني مؤقتاً نتيجة للظروف االستثنائية التي متر
فيها اجلمهورية العربية السورية بعد احلصول على املوافقة من
قبل مصرف سورية املركزي حلني زوال هذه الظروف لتعود بعدها
للخدمة .خالل عام  2015مت نقل كامل رصيد النقد في الفروع املغلقة
إلى فروع عاملة دون أي خسائر ومت إلغاء اخملصص املقابل لها ضمن
بند مخصصات متنوعة.
كما في  31كانون األول 2019

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

21.492.424.405
1.744.000.000
()1.948.600.472
()29.565.038
21.258.258.895

-

-

21.492.424.405
1.744.000.000
()1.948.600.472
()29.565.038
21.258.258.895

(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
ّ

نوع من أنواع املنتجات  /السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات
الصلة بكل سيناريو

عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة ،يستخدم املصرف معلومات
مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى افتراضات احلركة املستقبلية
خملتلف احملركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه احملركات على بعضها
البعض.
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الرصيد كما في بداية السنة
زيادة ناجتة عن التغير في أرصدة لدى بنوك مركزية
فروقات أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

13.440.362.050
8.100.570.002
()48.507.647
21.492.424.405

-

-

13.440.362.050
8.100.570.002
()48.507.647
21.492.424.405
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فيما يلي احلركة على مخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنة:

فيما يلي احلركة على األرصدة لدى املصارف خالل السنة:
كما في  31كانون األول 2019

كما في  31كانون األول 2019

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

7.934.696
788.066
2.132
8.724.894

-

-

7.934.696
788.066
2.132
8.724.894

31.460.448.730
()13.354.421.774
()5.404.188.285
2.933.557.490
()127.057.832
15.508.338.329

13.354.421.774
3.753.097.031
()97.862.184
17.009.656.621

-

31.460.448.730
()5.404.188.285
6.686.654.521
()224.920.016
32.517.994.950

الرصيد كما في بداية السنة
خسائر تدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة
زيادة ناجتة عن التغير في مخاطر االئتمان
فروقات أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

-

-

-

الرصيد كما في نهاية السنة

الرصيد كما في بداية السنة
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
األرصدة املسددة
زيادة ناجتة عن التغير في األرصدة لدى املصارف
فروقات أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

كما في  31كانون األول 2018

الرصيد كما في بداية السنة
خسائر تدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة
زيادة ناجتة عن التغير في مخاطر االئتمان
فروقات أسعار الصرف

إن األرصدة لدى مصرف سورية املركزي مصنفة ضمن املرحلة األولى كما في  31كانون األول  2019وكما في  31كانون األول  ،2018وال يوجد
حتويالت بني املراحل (األولى ،الثانية ،والثالثة) أو أرصدة معدومة خالل السنة املنتهية في  31كانون األول  2019والسنة املنتهية في  31كانون األول
.2018

كما في  31كانون األول 2018

الرصيد كما في بداية السنة
األرصدة املسددة
زيادة ناجتة عن التغير في األرصدة لدى املصارف
الرصيد كما في نهاية السنة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

47.639.403.708
()24.389.390.968
8.210.435.990
31.460.448.730

-

-

47.639.403.708
()24.389.390.968
8.210.435.990
31.460.448.730

كما في  31كانون األول 2019

يتكون هذا البند مما يلي:

•مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

فيما يلي احلركة على مخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة لألرصدة لدى املصارف خالل السنة:

 -6أرصدة لدى مصارف

•حسابات جارية وحتت الطلب
•ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فترة  3أشهر أو أقل)
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كما في  31كانون األول 2019
مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

15.493.922.617
15.493.922.617
()1.318.657
15.492.603.960

9.341.290.792
7.682.781.541
17.024.072.333
()228.180.867
16.795.891.466

24.835.213.409
7.682.781.541
32.517.994.950
()229.499.524
32.288.495.426

الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار رقم ()9
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
املستردة من خسائر التدني على األرصدة املسددة
زيادة ناجتة عن التغير في مخاطر االئتمان
فروقات أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

8.059.904
()1.878.518
()5.005.099
138.232
5.137
1.319.656

1.878.518
226.321.232
()19.882
228.179.868

-

8.059.904
()5.005.099
226.459.464
()14.745
229.499.524

كما في  31كانون األول 2018

(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
ّ
مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

•حسابات جارية وحتت الطلب
•ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فترة  3أشهر أو أقل)

14.032.642.626
4.058.727.975

5.736.060.438
7.633.017.691

19.768.703.064
11.691.745.666

•مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()6.181.336
18.085.189.265

()1.878.568
13.367.199.561

8.059.904
31.452.388.826

(معدلة)
كما في  1كانون الثاني 2018
ّ
مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

الرصيد كما في بداية السنة
أثر التطبيق األولي للمعيار رقم ()9
الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار رقم ()9
خسائر تدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة
املستردة من خسائر التدني على األرصدة املسددة
زيادة ناجتة عن التغير في مخاطر االئتمان
فروقات أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

27.272.806
27.272.806
1.992.168
()21.167.603
()37.467
8.059.904

-

-

27.272.806
27.272.806
1.992.168
()21.167.603
()37.467
8.059.904

ل.س.

ل.س.

ل.س.

•حسابات جارية وحتت الطلب
•ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فترة  3أشهر أو أقل)

17.168.228.243
5.935.626.143

2.955.213.684
21.580.335.638

20.123.441.927
27.515.961.781

بلغت األرصدة لدى املصارف التي ال تتقاضى فوائد  24.835.213.409ليرة سورية كما في  31كانون األول ( 2019مقابل 21.521.703.062
ليرة سورية كما في  31كانون األول .)2018

•مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 			

()5.800.832
23.098.053.554

()21.471.974
24.514.077.348

()27.272.806
47.612.130.902

التوجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحب كما في  31كانون األول  ،2019والتوجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحب كما في  31كانون األول
.2018

التقرير السنوي 2019

التقرير السنوي 2019
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كما في  31كانون األول 2018

 -7إيداعات لدى مصارف
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في  31كانون األول 2019

•ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من  3أشهر)
•مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

2.366.477.466
()11.547.212
2.354.930.254

-

2.366.477.466
()11.547.212
2.354.930.254

(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
ّ

•ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
•مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

3.660.188.287
()1.400.958
3.658.787.329

-

3.660.188.287
()1.400.958
3.658.787.329

مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

-

-

•ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
•مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

فيما يلي احلركة على اإليداعات لدى املصارف خالل السنة:

الرصيد كما في نهاية السنة

الرصيد كما في بداية السنة
أثر التطبيق األولي للمعيار رقم ()9
الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار رقم ()9
خسائر تدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة

الرصيد كما في نهاية السنة

الرصيد كما في نهاية السنة

يتكون هذا البند مما يلي:
شركات كبرى:
•حسابات جارية مدينة
•حسابات دائنة صدفة مدينة
•قروض وسلف
•فوائد مقبوضة مقدماً على القروض
صافي تسهيالت شركات كبرى

كما في  31كانون األول 2019

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

3.660.188.287
51.749.489
()1.345.460.310
2.366.477.466

-

-

3.660.188.287
51.749.489
()1.345.460.310
2.366.477.466

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

3.660.188.287
3.660.188.287

-

-

3.660.188.287
3.660.188.287

فيما يلي احلركة على مخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة لإليداعات لدى املصارف خالل السنة:
كما في  31كانون األول 2019

الرصيد كما في نهاية السنة

1.400.958
1.400.958

-

-

1.400.958
1.400.958

ال توجد لدى املصرف إيداعات ال تتقاضى فوائد كما في  31كانون
األول  2019وكما في  31كانون األول .2018
ال توجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحب كما في  31كانون األول
 2019وال توجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحب كما في 31
كانون األول .2018

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

1.400.958
747.309
9.398.945
11.547.212

-

-

1.400.958
747.309
9.398.945
11.547.212

كما في  31كانون األول

2019

شركات متوسطة وصغيرة:
•حسابات جارية مدينة
•قروض وسلف
•حسابات دائنة صدفة مدينة
•فوائد مقبوضة مقدماً على القروض
أفراد:

صافي تسهيالت شركات متوسطة وصغيرة

•قروض وسلف
•حسابات دائنة صدفة مدينة
صافي تسهيالت أفراد

قروض سكنية:
•قروض سكنية

		
صافي تسهيالت قروض سكنية

ينـزل:

•مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
•الفوائد والعموالت املعلقة

صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة

الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار رقم ()9
خسائر تدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة
زيادة ناجتة عن التغير في مخاطر االئتمان

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

إن اإليداعات لدى مصارف مصنفة ضمن املرحلة األولى كما في 31
كانون األول  2019وكما في  31كانون األول  ،2018وال يوجد حتويالت
بني املراحل (األولى ،الثانية ،والثالثة) أو أرصدة معدومة خالل السنة
املنتهية في  31كانون األول  2019والسنة املنتهية في  31كانون األول
.2018

كما في  31كانون األول 2018

الرصيد كما في بداية السنة
األرصدة اجلديدة خالل السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

 -8صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

(معدلة)
كما في  1كانون الثاني 2018
ّ

الرصيد كما في بداية السنة
األرصدة اجلديدة خالل السنة
صافي التغير في اإليداعات لدى املصارف
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كما في  31كانون األول

2018

(معدلة)
ّ

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

3.580.108.365
23.662.478
43.040.474.533
()67.027.861
46.577.217.515

1.678.196.066
18.560.630
33.781.567.043
()55.565.299
35.422.758.440

946.634.811
21.676.857
28.716.531.296
()60.066.231
29.624.776.733

53.066.855
1.063.899.847
2.388.648
()4.590.246
1.114.765.104

43.847.607
459.917.531
1.976.900
()1.380.070
504.361.968

36.595.512
250.213.745
1.616.736
()436.287
287.989.706

308.445.496
457.001
308.902.497

206.752.971
322.628
207.075.599

118.490.036
323.666
118.813.702

2.567.491.409
2.567.491.409
50.568.376.525

452.404.065
452.404.065
36.586.600.072

342.078.497
342.078.497
30.373.658.638

()6.302.377.536
()4.527.154.653
39.738.844.336

()7.277.604.809
()3.213.332.580
26.095.662.683

()7.867.825.601
()2.241.113.718
20.264.719.319

بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة املباشرة 11.113.923.484
ليرة سورية أي ما نسبته  %21.97من رصيد التسهيالت االئتمانية
املباشرة كما في  31كانون األول ( 2019مقابل 13.158.080.398
ليرة سورية أي ما نسبته  %35.96من رصيد التسهيالت االئتمانية
املباشرة كما في  31كانون األول .)2018
بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة
 6.586.768.831ليرة سورية أي ما نسبته  %14.30من رصيد
التسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما في 31
كانون األول ( 2019مقابل  9.944.747.818ليرة سورية أي ما

نسبته  %29.80كما في  31كانون األول .)2018
بلغت التسهيالت االئتمانية غير املباشرة وغير العاملة 20.365.750
ليرة سورية كما في  31كانون األول ( 2019مقابل  25.156.320ليرة
سورية كما في  31كانون األول .)2018
بلغ مخصص تدني التسهيالت االئتمانية غير املباشرة 24.568.149
ليرة سورية كما في  31كانون األول ( 2019مقابل  28.902.120ليرة
سورية كما في  31كانون األول  )2018والتي تظهر ضمن اخملصصات
املتنوعة (اإليضاح .)19
اليوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة السورية أو بكفالتها.

التقرير السنوي 2019

التقرير السنوي 2019
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(معدلة)
للسنة المنتهية في 31كانون األول 2018
ّ

فيما يلي احلركة على أرصدة التسهيالت االئتمانية املباشرة خالل السنة:
للسنة المنتهية في 31كانون األول 2019

الرصيد كما في بداية السنة
ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زيادة ( /نقص) ناجت عن تغير أرصدة الزبائن
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

20.148.933.067
6.382.931.814
()1.235.209.935
()312.104.535
()6.025.237.863
20.164.600.143
()1.709.960.324
()240.640.646
37.173.311.721

3.279.586.607
()3.002.866.281
1.498.001.811
()26.658.511
()135.780.389
889.437.034
()220.578.950
2.281.141.321

13.158.080.398
()3.380.065.533
()262.791.876
338.763.046
()43.780.397
1.284.564.960
210.333.386
()162.077.991
()29.102.510
11.113.923.483

36.586.600.072
()43.780.397
()4.876.453.292
21.264.370.563
()2.092.617.265
()269.743.156
50.568.376.525

(معدلة)
للسنة المنتهية في 31كانون األول 2018
ّ

الرصيد كما في بداية السنة
ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زيادة ( /نقص) ناجت عن تغير أرصدة الزبائن
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

16.589.548.743
1.069.984.940
()3.547.379.816
()44.251.197
1.039.369.463
6.281.706.494
()765.529.487
()474.516.073
20.148.933.067

1.203.327.089
()815.883.417
3.834.454.237
()358.543.716
()573.663.461
()10.104.125
3.279.586.607

12.580.782.806
()254.101.523
()287.074.421
402.794.913
()44.248.079
1.000.988.755
()174.771.328
()66.290.725
13.158.080.398

30.373.658.638
()44.248.079
1.466.694.757
6.281.706.494
()950.404.940
()540.806.798
36.586.600.072

فيما يلي احلركة على مخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنة:

الرصيد كما في نهاية السنة

الرصيد كما في بداية السنة
أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9
الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار
ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زيادة ( /نقص) ناجت عن تغير في مخاطر االئتمان
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي:

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

1.381.230.222
()1.233.163.446
148.066.776
85.925.796
()40.155.938
()73.633
72.238.406
75.507.201
()12.074.885
()7.646.459
321.787.264

2.927.015.610
()2.896.448.149
30.567.461
()21.777.690
154.985.707
()8.121.094
()148.884.201
()229.008
()6.541.175
-

2.686.427.024
5.002.764.340
7.689.191.364
()64.148.106
()114.829.769
8.194.727
()28.350.023
55.474.102
()569.479.767
()20.234.983
6.955.817.545

6.994.672.856
873.152.745
7.867.825.601
()28.350.023
()21.171.693
75.507.201
()581.783.660
()34.422.617
7.277.604.809

كما في  31كانون األول

2019
ل.س.

الرصيد في بداية السنة
يضاف:
•الفوائد املعلقة خالل السنة
ينـزل:
•الفوائد املعلقة التي مت شطبها خالل السنة
•الفوائد املعلقة املستردة خالل السنة
•فروقات اسعار الصرف

الرصيد كما في نهاية السنة

كما في  31كانون األول

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

3.213.332.580

2.241.113.718

1.697.893.462

1.398.816.688

1.050.037.379

820.447.328

()43.548.980
()39.614.339
()1.831.296
()4.527.154.653

()15.898.056
()58.577.050
()3.343.411
3.213.332.580

()207.893.144
()65.655.400
()3.678.528
2.241.113.718

 -9موجودات مالية بالكلفة المطفأة

للسنة المنتهية في 31كانون األول 2019

الرصيد كما في بداية السنة
ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زيادة ( /نقص) ناجت عن تغير في مخاطر االئتمان
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
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المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

321.787.264
2.531.019.846
46.893.406
()54.595.964
()1.411.909.770
47.368.397
()25.950.911
()34.052.656
1.420.559.612

58.223.344
243.355
22.128.418
29.358.848
109.953.965

6.955.817.545
()2.531.019.846
()105.116.750
54.595.964
()7.969.123
436.705.890
81.132.983
()59.260.643
()53.022.061
4.771.863.959

7.277.604.809
()7.969.123
()974.960.525
150.629.798
()85.211.554
()57.715.869
6.302.377.536

كما في  31كانون األول

2019
سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد ثابت)
شهادات إيداع (ذات عائد ثابت)
شهادات إيداع مصرف سوريا املركزي		
مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

ل.س.

3.914.612.026
10.900.000.000
1.093.083.562
15.907.695.588
()1.196.452.343
14.711.243.245

كما في  31كانون األول

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

5.930.752.169
10.900.000.000
16.830.752.169
()163.246.826
16.667.505.343

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

5.545.729.023
5.545.729.023
()4.665.463
5.541.063.560

التقرير السنوي 2019

أ -سندات شركات (ذات عائد ثابت):

كما في  31كانون األول

2019
سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد ثابت)
•القيمة االسمية للسندات
•القيمة االسمية للسندات املشتراة
•القيمة االسمية للسندات املستحقة  /املباعة
•احلسم
•العالوة
•القيمة الدفترية للسندات
•إطفاء العالوة
•إطفاء احلسم
•إطفاء الباقي من عالوة للسندات املباعة
•إطفاء الباقي من حسم للسندات املباعة
•مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

كما في  31كانون األول

2018

(معدلة)
ّ

60

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

5.886.000.000
()1.962.000.000
()51.164.600
153.003.300
4.025.838.700
()150.733.013
39.506.339
3.914.612.026
()880.628
3.913.731.398

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
()2.381.734
5.928.370.435

5.450.000.000
()49.159.000
145.743.900
5.546.584.900
()1.093.362
237.485
5.545.729.023
()4.665.463
5.541.063.560

متثل املوجودات املالية بالكلفة املطفأة سندات صادرة عن مصارف جتارية غير مقيمة بالدوالر األمريكي بفائدة تتراوح بني  %2.75إلى .%7.5
قام املصرف ببيع سندات بقيمة  5.500.000دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام  ،2018ونتج عن عملية بيع املوجودات املالية بالكلفة املطفأة
خسائر بقيمة  17.904.074ليرة سورية والتي متثل التغير لتلك السندات من تاريخ شرائها كما تكبد املصرف عموالت بيع بقيمة 1.199.000
ليرة سورية لتصبح قيمتها  19.103.074ليرة سورية خالل عام .2018
تاريخ اإلستحقاق

 27تشرين األول 2020
 25تشرين الثاني 2020

ب  -شهادات شركات (ذات عائد ثابت):

دوالر أمريكي

4.500.000
4.500.000
9.000.000

1.962.000.000
1.962.000.000
3.924.000.0000

2019
•القيمة االسمية للسندات
•القيمة االسمية للسندات املشتراة
•القيمة االسمية للسندات
•مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

كما في  31كانون األول

2018

(معدلة)
ّ

%2.75
%3.50

كما في  1كانون الثاني

2018

ل.س.

ل.س.

10.900.000.000
10.900.000.000
()1.195.571.715
9.704.428.285

10.900.000.000
10.900.000.000
()160.865.092
10.739.134.908

-

متثل املوجودات بالكلفة املطفأة (شهادات إيداع) قيمة شهادات إيداع صادرة عن مصارف جتارية غير مقيمة بقيمة  25مليون دوالر أمريكي بفائدة
سنوية .%7.5
كما في  31كانون األول 2019
القيمة االسمية

 4أيار 2023

معدل الفائدة

دوالر أمريكي

بالليرة السورية

25.000.000
25.000.000

10.900.000.000
10.900.000.000

كما في  31كانون األول

2019
•القيمة االسمية للسندات املشتراة
•القيمة االسمية للسندات املباعة
•العالوة
•القيمة الدفترية للسندات
•إطفاء احلسم
•إطفاء الباقي من عالوة السندات املباعة

2018

(معدلة)
ّ

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

1.600.000.000
()500.000.000
()72.000.000
1.028.000.000
52.076.713
13.006.849
1.093.083.562

-

-

متثل املوجودات املالية بالكلفة املطفأة (شهادات إيداع مصرف سوريا املركزي) قيمة شهادات إيداع صادرة عن مصرف سوريا املركزي بالليرة
السورية بفائدة سنوية  %4.5تستحق خالل سنة.
قام املصرف بإعادة خصم شهادات إيداع بقيمة  500مليون ليرة سورية لدى مصرف سوريا املركزي خالل الربع الثالث من عام  2019مبعدل خصم
 ،%5وننتج عن عملية خصم تلك الشهادات خسائر بقيمة  1.513.701ليرة سورية خالل عام .2019

كما في  31كانون األول 2019

الرصيد كما في بداية السنة
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
االستثمارات اجلديدة خالل السنة
االستثمارات املستحقة خالل السنة
التغير في القيمة الدفترية للسندات (عالوة  /خصم)
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

16.830.752.169
()10.900.000.000
1.528.000.000
()2.448.993.151
()2.063.430
5.007.695.588

10.900.000.000
10.900.000.000

-

16.830.752.169
1.528.000.000
()2.448.993.151
()2.063.430
15.907.695.588

(معدلة)
ّ

ل.س.

تاريخ اإلستحقاق

كما في  31كانون األول

معدل الفائدة
بالليرة السورية

كما في  31كانون األول

شهادات إيداع مصرف سوريا املركزي

فيما يلي حركة املوجودات املالية بالكلفة املطفأة خالل السنة:

كما في  31كانون األول 2019
القيمة االسمية

التقرير السنوي 2019

%7.5
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كما في  31كانون األول 2018

الرصيد كما في بداية السنة
االستثمارات اجلديدة خالل السنة
االستثمارات املستحقة خالل السنة
التغير في القيمة الدفترية للسندات (عالوة  /خصم)
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

5.545.729.023
13.739.253.800
()2.391.118.612
()63.112.042
16.830.752.169

-

-

5.545.729.023
13.739.253.800
()2.391.118.612
()63.112.042
16.830.752.169

التقرير السنوي 2019

التقرير السنوي 2019
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 -10موجودات ثابتة ملموسة

فيما يلي احلركة على مخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية بالكلفة املطفأة خالل السنة:

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في  31كانون األول 2019

الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار رقم ()9
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
النقص الناجت عن أرصدة مسددة
زيادة ناجتة عن التغير في مخاطر االئتمان
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

163.246.826
()160.865.092
()1.501.107
880.627

160.865.092
1.034.706.624
1.195.571.716

-

163.246.826
()1.501.107
1.034.706.624
1.196.452.343

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

4.665.463
4.665.463
161.354.729
()2.773.366
163.246.826

-

-

4.665.463
4.665.463
161.354.729
()2.773.366
163.246.826

كما في  31كانون األول 2019

الرصيد كما في بداية السنة
أثر التطبيق األولي للمعيار رقم ()9
الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار رقم ()9
خسائر تدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة
املسترد من خسائر التدني على األرصدة املسددة
الرصيد كما في نهاية السنة

63

:2019
الكلفة التاريخية:
الرصيد 1 ،كانون الثاني 2019
إضافات
مناقالت
حتويل من مشاريع حتت التنفيذ
استيعادات
الرصيد 31 ،كانون األول 2019
اإلستهالكات املتراكمة:
الرصيد 1 ،كانون الثاني 2019
إضافات ،أعباء السنة
استبعادات
الرصيد 31 ،كانون األول 2019
مشاريع قيد التنفيذ:
الرصيد 1 ،كانون الثاني 2019
إضافات
مناقالت
حتويل إلى أصول ثابتة ملموسة
الرصيد 31 ،كانون األول 2019
صافي القيمة الدفترية:

الرصيد 31 ،كانون األول 2019

:8201
الكلفة التاريخية:
الرصيد 1 ،كانون الثاني 2018
إضافات
استبعادات
حتويل من مشاريع حتت التنفيذ
إلى أصول ثابتة ملموسة
الرصيد 31 ،كانون األول 2018
اإلستهالكات املتراكمة:
الرصيد 1 ،كانون الثاني 2018
إضافات ،أعباء السنة
استبعادات
الرصيد 31 ،كانون األول 2018
مشاريع قيد التنفيذ:
الرصيد 1 ،كانون الثاني 2018
إضافات
حتويل إلى أصول ثابتة ملموسة
الرصيد 31 ،كانون األول 2018
صافي القيمة الدفترية:

الرصيد 31 ،كانون األول 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.

18.705.804
()767.892
17.937.912

3.745.474.952
902.508.189
767.892
4.648.751.033

562.033.630
31.586.451
156.887.430
()321.828
750.185.683

264.239.009
64.784.450
()2.156.750
326.866.709

2.651.849
23.900.000
26.551.849

122.257.819
74.561.684
2.532.600
()150.000
199.202.103

4.715.363.063
1.097.340774
159.420.030
()2.628.578
5.969.495.289

-

()44.504.847
()22.366.152
()66.870.999

()191.140.547
()70.586.788
226.258
()261.501.077

()103.726.871
()35.296.737
1.537.689
()137.485.919

()2.396.492
()4.236.176
()6.632.668

()96.512.659
()17.479.820
150.000
()113.842.479

()438.281.416
()149.965.673
1.913.947
()586.333.142

-

2.038.975
2.038.975

396.777.944
2.134.647.507
()156.887.430
2.374.538.021

164.400
110.382.850
110.547.250

-

3.362.600
41.383.500
()2.532.600
42.213.500

402.343.919
2.286.413.857
()159.420.030
2.529.337.746

2.863.222.627 4.583.919.009

299.928.040

19.919.181

127.573.124

7.912.499.893

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.

17.937.912

18.705.804
-

1.980.523.707
1.764.951.245
-

207.738.166
81.643.654
272.651.810

198.200.830
59.252.246
()615.067
7.401.000

2.651.849
-

103.369.085
18.910.134
()21.400
-

2.511.189.441
1.924.757.279
()636.467
280.052.810

18.705.804

3.745.474.952

562.033.630

264.239.009

2.651.849

122.257.819

4.715.363.063

-

()35.930.700
()8.574.147
()44.504.847

()161.639.325
()29.501.222
()191.140.547

()77.161.975
()27.178.695
613.799
()103.726.871

()2.121.122
()275.370
()2.396.492

()87.914.550
()8.619.509
21.400
()96.512.659

()364.767.672
()74.148.943
635.199
()438.281.416

-

1.038.975
1.000.000
2.038.975

306.349.479
363.080.275
()272.651.810
396.777.944

7.565.400
()7.401.000
164.400

-

830.000
2.532.600
3.362.600

315.783.854
366.612.875
()280.052.810
402.343.919

18.705.804

3.703.009.080

767.671.027

160.676.538

255.357

29.107.760

4.679.425.566

نتيجة للظروف االستثنائية التي تشهدها بعض املناطق في اجلمهورية العربية السورية ،مت إيقاف العمل مؤقتاً في بعض الفروع وذلك بعد احلصول على موافقة مصرف سورية
املركزي وذلك حلني زوال الظروف االستثنائية ليعود بعدها إلى اخلدمة .خالل العام  ٢٠١٥مت نقل موجودات هذه الفروع إلى مستودعات املصرف والفروع األخرى العاملة
حيث مت استبعاد اجلزء غير الصالح وبيع اجلزء اآلخر من هذه املوجودات التي تعرضت للتخريب والتلف.
 مت افتتاح فرع الغساني خالل عام .2019بلغت قيمة املوجودات الثابتة التي استهلكت ومازالت في اخلدمة  316.993.108ليرة سورية كما في  ٣١كانون األول ( 2019مقابل 275.314.332ليرة سورية كما في ٣١
كانون األول .)2018

التقرير السنوي 2019

التقرير السنوي 2019
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 -11موجودات غير ملموسة

 -13موجودات ضريبية مؤجلة

يتكون هذا البند مما يلي:

يتكون هذا البند ممايلي:
برامج معلوماتية

فروغ

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

39.978.538
3.174.000
11.793.940
54.946.478

209.647.463
209.647.463

249.626.001
3.174.000
11.793.940
264.593.941

()36.898.288
()4.502.733
()41.401.021

-

()36.898.288
()4.502.733
()41.401.021

16.619.941
17.922.718
()11.793.940
22.748.719

-

16.619.941
17.922.718
()11.793.940
22.748.719

36.294.176

209.647.463

245.941.639

برامج معلوماتية

فروغ

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

39.978.538
39.978.538

209.647.463
209.647.463

249.626.001
249.626.001

()34.767.399
()2.130.889
()36.898.288

-

()34.767.399
()2.130.889
()36.898.288

5.162.508
11.457.433
16.619.941

-

5.162.508
11.457.433
16.619.941

19.700.191

209.647.463

229.347.654

2019
الكلفة التاريخية
•الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
		
•اإلضافات
•حتويل من مشاريع قيد التنفيذ
•الرصيد كما في  31كانون األول 2019
اإلطفاءات املتراكمة
•الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
•إضافات ،أعباء السنة
•الرصيد كما في  31كانون األول 2019
مشاريع قيد التنفيذ
•الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
		
•إضافات
•حتويالت إلى موجودات غير ملموسة
•الرصيد كما في  31كانون األول 2019
صافي القيمة الدفترية

•الرصيد كما في  31كانون األول 2019

:2018
الكلفة التاريخية
•الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
		
•إضافات
•الرصيد كما في  31كانون األول 2018
اإلطفاءات املتراكمة
•الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
•إضافات ،أعباء السنة
•الرصيد كما في  31كانون األول 2018
مشاريع قيد التنفيذ
•الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
		
•إضافات
•الرصيد كما في  31كانون األول 2018
صافي القيمة الدفترية

•الرصيد كما في  31كانون األول 2018

 -12حقوق استخدام األصول المستأجرة

يتكون هذا البند ممايلي:

حقوق استخدام أصول مستأجرة
مجمع استهالك حقوق استخدام موجودات مستأجرة

التزامات عقود التأجير

كما في  31كانون األول

2019

كما في  31كانون األول

2018

(معدلة)
ّ

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

1.041.550.000
()157.050.708
884.499.292

-

-

كما في  31كانون األول

2019
موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن:
الرصيد كما في بداية السنة
مصروف ضريبة الدخل
إطفاء ضريبة على التغير في القيمة العادلة للموجودات
املالية من خالل الدخل الشامل
الرصيد كما في نهاية السنة

الرصيد كما في بداية السنة
أثر التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()16
مصروف االستهالك

الرصيد كما في نهاية السنة

حقوق استخدام األصول المستأجرة
ل.س.

ل.س.

941.882.410
()57.383.118
884.499.292

-

2018

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

(معدلة)
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

131.997.819
()131.997.819
-

96.305.121
35.692.698

356.423.977
()262.384.153
2.265.297

-

131.997.819

96.305.121

مت إتباع أسلوب التقاص في احتساب املوجودات واملطلوبات الضريبية فيما يخص املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن ربح السنة كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول

صافي الربح ( /اخلسارة) قبل الضريبة
استهالك املباني
استهالك حتسينات على املباني اململوكة
استرداد مخصص اخلسائر االئتمانية (الديون املنتجة)
استرداد مؤونات خضعت مسبقاً للضريبة
ديون معدومة
ضريبة عقود غير مقيمني
مؤونة تقلب أسعار القطع
مخصص ملواجهة أعباء محتملة
فوائد محققة من خارج األراضي السورية
الضريبة على فوائد محققة من خارج األراضي السورية
مخصص تدني قيمة الديون املنتجة
غرامة
(اخلسارة)  /الربح الضريبي
مصروف ضريبة الدخل عن أرباح السنة ()%25
ضريبة إعادة إعمار (* )%10
إجمالي الضريبة

2019

2018

ل.س.

ل.س.

556.757.675
22.366.152
44.239.507
()4.988.904.998
7.737.126
1.414.458
()3.614.909
46.229.040
()1.195.709.085
107.613.817
4.894.359.804
1.360.000
()506.151.413
-

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
-

مت تغيير املعاجلة الضريبية ملصروف مخصص اخلسائر االئتمانية اإلفرادي مقابل تسهيالت غير منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبياً في العام  2011استناداً للبيان
الضريبي للمصارف الصادر عن وزارة املالية للعام  2011واخلاص بالعام .2010
* مت تعديل نسبة املساهمة الوطنية إلعادة اإلعمار لتصبح  %10بنا ًء على القانون رقم  46لعام .2017
خالل العام  2018صدر التكليف الضريبي النهائي عن عام  2012حيث ُكلف املصرف بدفع مبلغ  34.650.561ليرة سورية .ومت دفعها من قبل املصرف.
مت احتساب ضريبة الدخل عن عام  2018باالنسجام مع القوانني والتشريعات الضريبية املطبقة في عام  ،2018لم يصدر من الدوائر املالية أي تعليمات تتعلق باألثر الضريبي
لتطبيق املعيار رقم  9وعليه فقد مت عرض أرقام املقارنة مبا ينسجم مع البيان الضريبي املقدم عام .2018

مت احتساب ضريبة الدخل املؤجل كمايلي:

تتوزع حقوق استخدام أصول مستأجرة والتزامات عقود التأجير كما يلي:
التزامات عقود التأجير

كما في  31كانون األول
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مصروف ضريبة دخل
إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة عن أعوام سابقة

كما في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

131.997.819

-

131.997.819

قررت إدارة املصرف عدم احتساب ضريبة دخل مؤجل واالستمرار بإطفاء املوجودات الضريبية املؤجلة بقيمة  131.997.819ليرة سورية كما في  31كانون األول  ،2019والتي
لم يتم االستفادة منها على مدى اخلمس سنوات السابقة ،ولم يتم إطفاء أي موجودات ضريبية مؤجلة خالل عام .2018
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ملخص حركة املطلوبات الضريبية املؤجلة الناجتة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
وحركة املوجودات الضريبية املؤجلة خالل السنة:
كما في  31كانون األول

موجودات ضريبية مؤجلة
مطلوبات ضريبية مؤجلة

التقرير السنوي 2019

بداية الفترة

المكون خالل الفترة

إطفاء

نهاية الفترة

كما في  31كانون
األول

كما في  1كانون
الثاني

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

131.997.819
131.997.819

-

()131.997.819
()131.997.819

-

131.997.819
131.997.819

131.997.819
()35.692.698
96.305.121

 -15وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
بنا ًء على أحكام املادة ( )12للفقرة (ب) من التعليمات التنفيذية للقانون رقم ( )28لعام  2001يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز %10
من رأسمالها لدى مصرف سورية املركزي كحساب مجمد بدون فوائد ميكن استرداده عند تصفية املصرف.
بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي كالتالي:
كما في  31كانون األول

2019
ليرة سورية
دوالر أمريكي
			
مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

 -14موجودات أخرى
يتكون هذا البند ممايلي:
كما في  31كانون األول

2019
فوائد وإيرادات محققة غير مستحقة القبض
مصارف
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
مصاريف مدفوعة مقدماً
مخزون طباعة وقرطاسية
سلف لقاء تعهدات أعمال
طوابع
موجودات أخرى
ضريبة قابلة االسترداد *
تقاص بطاقات الصراف اآللي
تأمينات مدفوعة وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل
سلفة عن شراء أسهم مؤسسة ضمان القروض **
موجودات ثابتة آلت ملكيتها للمصرف وفا ًء لديون مستحقة ***

*
**
***

كما في  31كانون األول

2018

(معدلة)
ّ

2018

ل.س.

68.129.026
11.118.710
133.877.584
213.125.320
34.540.929
79.995.153
489.591.691
255.000
160.804.572
253.486.662
11.598.826
2.050.000
104.367.120
57.849.378

14.126.214
6.496.368
164.852.995
185.475.577
997.731.387
78.516.936
358.186.328
147.000
147.123.607
253.486.662
4.988.060
2.050.000
104.367.120
57.849.378

3.589.909
6.512.656
28.011.513
35.591.661
73.705.739
1.042.030.657
44.719.661
22.393.511
127.000
154.816.329
253.486.662
8.114.907
3.500.000
57.849.378

1.407.664.651

1.660.743.844

متثل الضريبة قابلة لالسترداد قيمة ضريبة أعمال عام  2016مت دفعها من قبل املصرف ومن املتوقع استردادها ،حيث لم يتم حسمها من
خسائر السنوات السابقة وذلك استناداً إلى املادة  12من قانون ضريبة الدخل رقم  4لعام .2003
ميثل سلفة عن شراء األسهم الدفعة األولى من حصة املصرف من أسهم شركة ضمان القروض والبالغ قيمتها  260.917.800ليرة سورية.
متثل املوجودات التي آلت ملكيتها للمصرف إليفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملكيتها للمصرف بتاريخ  16كانون األول  ،2016ومت
تخفيض دين العميل املستحق بنفس القيمة حيث يتوجب تصفية العقارين خالل عامني من تاريخ التملك ،وفق أحكام املادة /2/100ب من
القانون رقم  23لعام  ،2002حتى تاريخ إصدار البيانات املالية لم يتم تصفية العقارين.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

189.841.750
2.900.107.153
3.089.948.903
-

189.841.750
2.900.107.153
3.089.948.903
()652.524

189.841.750
2.900.107.153
3.089.948.903
()652.524

3.089.948.903

3.089.296.379

3.089.296.379

 -16ودائع مصارف
يتكون هذا البند مما يلي:

حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أقل من  3أشهر)

تتمثل حركة املوجودات التي آلت ملكيتها للمصرف كما يلي:

2019

2018

ل.س.

ل.س.

57.849.378
57.849.378

57.849.378
57.849.378

كما في  31كانون األول 2019
مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

17.022.578.510
12.521.412.694
29.543.991.204

-

17.022.578.510
12.521.412.694
29.543.991.204

(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
ّ

حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أقل من  3أشهر)

مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

14.589.142.472
11.450.622.356
26.039.764.828

-

14.589.142.472
11.450.622.356
26.039.764.828

(معدلة)
كما في  1كانون الثاني 2018
ّ

حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أقل من  3أشهر)

الرصيد في بداية السنة
الرصيد في نهاية السنة

2018

(معدلة)
ّ

2018

(معدلة)
ّ

(معدلة)
ّ

ل.س.

2.189.922.055

كما في  31كانون األول

كما في  1كانون الثاني

كما في  1كانون الثاني
ل.س.
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مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

10.939.247.890
18.932.999.475
29.872.247.365

-

10.939.247.890
18.932.999.475
29.872.247.365
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فيما يلي احلركة على التسهيالت االئتمانية غير املباشرة خالل السنة:

 -17ودائع الزبائن

للسنة المنتهية في 31كانون األول 2019

يتكون هذا البند ممايلي:

المرحلة األولى

كما في  31كانون األول

كما في  31كانون األول

2019
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
حسابات مجمدة أخرى *
ودائع التوفير

2018

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

(معدلة)
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

20.665.892.648
53.503.987.788
426.920.178
3.265.159.782
77.861.960.396

10.577.732.373
52.292.895.694
318.440.230
1.832.603.070
65.021.671.367

9.078.349.012
39.824.625.656
251.355.691
637.476.142
49.791.806.501

بلغت الودائع التي ال حتمل فوائد  15.814.157.154ليرة سورية أي
ما نسبته  %20.31من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول 2019
(مقابل  10.815.693.853ليرة سورية أي ما نسبته  %16.63من
إجمالي الودائع كما في  31كانون األول .)2018
* ميثل هذا البند مبلغ الودائع اجملمدة لقاء رأس مال قطاع مالي غير
مصرفي لشركات قيد التأسيس وقيمة حقوق األفضلية الناشئة عن
زيادة رأس مال املصرف بقيمة  163.961.762ليرة سورية كما في
 31كانون األول ( 2019مقابل  166.856.791ليرة سورية كما في 31
كانون األول  ،)2018وبدأ املصرف بتوزيعها على املساهمني الذين لم

ميارسوا حق األفضلية في االكتتاب بتاريخ  11آذار .2018
بلغت ودائع مقيدة السحب مبلغ  1.693.201.968ليرة سورية كما
في  31كانون األول ( 2019مقابل  372.002.740ليرة سورية كما في
 31كانون األول .)2018
بلغت الودائع اجلامدة حسب القرارا رقم /1418م ن/ب 4تاريخ 24
متوز  2016مبلغ  21.626.943.171ليرة سورية كما في  31كانون
األول ( 2019مقابل  9.052.416.600ليرة سورية كما في 31كانون
األول .)2018

 -18تأمينات نقدية
يتكون هذا البند ممايلي:

كما في  31كانون األول

كما في  31كانون األول

2019
تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة
تأمينات نقدية أخرى

2018

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

(معدلة)
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

1.869.681.506
889.737.857
2.759.419.363

3.523.680.244
975.120.578
2.676.033
4.501.476.855

1.150.313.174
1.166.849.599
83.476.201
2.400.638.974

 -19مخصصات متنوعة
احلركة على اخملصصات املتنوعة هي كما يلي:

 31كانون األول 2019
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على
التسهيالت االئتمانية غير املباشرة:
مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
مخصص ملواجهة أعباء محتملة *
مؤونة تقلبات أسعار الصرف **
		
(معدلة)
 31كانون األول 2018
ّ
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على
التسهيالت االئتمانية غير املباشرة:
مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
مؤونة نقلبات أسعار الصرف
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رصيد بداية
السنة
ل.س.

المكون خالل
السنة
ل.س.

28.902.120

49.048

-

28.902.120
4.356.341

49.048
70.000.000
4.190.960

()23.770.960
-

()4.123.873
7.805.869

-

()383.989
()383.989
-

33.258.461

74.240.008

9.207.246
9.207.246
1.502.981

20.130.709
20.130.709
2.853.360

10.710.227

22.984.069

* مت تكوين مخصص ملواجهة أية أعباء محتملة متعلقة بسنوات
سابقة من احملتمل أن تظهر أو يتوجب سدادها خالل سنوات الحقة.
** يتم احتساب مؤونة مركز القطع التشغيلي بنا ًء على املادة السابعة
من قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /362م ن /ب 1تاريخ  4شباط

تأثير فروقات
أسعار الصرف
ل.س.

رصيد نهاية
السنة
ل.س.

المستخدم خالل ما تم رده خالل
السنة
السنة
ل.س.
ل.س.

()4.123.873

()259.146

24.568.149

()259.146
-

24.568.149
46.229.040
741.432

()11.929.742( )23.770.960

()383.989

()259.146

71.538.621

()51.846
()51.846
-

28.902.120
28.902.120
4.356.341

()51.846

33.258.461

واملعدل بالقرار /1416م ن/ب 4الصادر بتاريخ  24متوز
2008
ّ
 ،2016حيث يتوجب على املصارف العاملة في سورية أن حتجز
مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس  %5من وسطي مراكز
القطع التشغيلي خالل الشهر.

الرصيد كما في بداية السنة
ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
زيادة ( /نقص) ناجت عن التغير في أرصدة الزبائن
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

9.163.960.566
5.631.570
()65.336.300
162.227.103
3.736.806.800
()735.119.182
()81.489.491
12.186.681.066

4.253.624
65.336.300
()2.826.000
()8.558.800
()1.427.624
56.777.500

25.156.320
()5.631.570
2.826.000
()1.985.000
20.365.750

9.193.370.510
151.683.303
3.736.806.800
()736.546.806
()81.489.491
12.263.824.316

(معدلة)
للسنة المنتهية في 31كانون األول 2018
ّ
المرحلة األولى

الرصيد كما في بداية السنة
ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
زيادة  /نقص ناجت عن التغير في أرصدة الزبائن
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املستحقة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية الفترة

المجموع

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

6.691.575.334
()3.249.009
()6.261.000
958.692.693
1.861.970.671
()148.770.460
()189.997.663
9.163.960.566

3.249.009
1.004.615
4.253.624

20.119.750
6.261.000
()1.224.430
25.156.320

6.711.695.084
958.472.878
1.861.970.671
()148.770.460
()189.997.663
9.193.370.510

فيما يلي احلركة على مخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنة:

(معدلة)
للسنة المنتهية في 31كانون األول 2018
ّ

الرصيد كما في بداية السنة
ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زيادة ( /نقص) ناجت عن التغير في مخاطر االئتمان
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية الفترة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

24.663.592
1.126.314
()58.960
()7.897.080
49.048
()1.642.419
()259.146
15.981.349

58.960
()58.165
795

4.238.528
()1.126.314
5.473.791
8.586.005

28.902.120
()2.481.454
49.048
()1.642.419
()259.146
24.568.149

(معدلة)
للسنة المنتهية في 31كانون األول 2018
ّ

الرصيد كما في بداية السنة
أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9
الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار
ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
زيادة ناجتة عن التغير في مخاطر االئتمان
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
املسترد من خسارة التدني على التسهيالت املسددة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

6.011.732
6.011.732
()779
()13.400
15.070.242
4.030.853
()383.210
()51.846
24.663.592

779
()779
-

2.644.090
551.424
3.195.514
13.400
1.029.614
4.238.528

2.644.090
6.563.156
9.207.246
16.099.856
4.030.853
()383.989
()51.846
28.902.120
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 -20مطلوبات أخرى
كما في  31كانون األول

2019
فوائد مستحقة غير مدفوعة:
إيرادات مقبوضة مقدماً
دائنون مختلفون
رواتب مستحقة وغير مدفوعة
اشتراكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني
ضرائب مقتطعة على الفوائد املدفوعة على حسابات الزبائن
مستحقات ملوردي أصول ثابتة
شيكات برسم الدفع
حواالت وشيكات برسم الدفع
شيكات مصدقة
تقاص بطاقات صراف آلي
موردون آخرون
حسابات دائنة أخرى
ضرائب مقتطعة على الفوائد املدفوعة في اخلارج

كما في  31كانون األول

2018

(معدلة)
ّ

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

637.241.461
18.955.275
22.652.280
150.000.000
7.921.733
241.297.308
47.521.245
344.000.000
101.585.940
150.265.400
70.215.615
7.513.479
70.327.400
107.613.817
1.977.110.953

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

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
1.483.716.757

 -21رأس المال
يتكون رأس املال ممايلي:

كما في  31كانون األول
عدد األسهم

2019
52.500.000

52.500.000

القيمة المعادلة التاريخية لتاريخ االكتتاب

2018
52.500.000

52.500.000

2019
5.250.000.000

5.250.000.000

2018
5.250.000.000

5.250.000.000

يتكون رأس املال الصادر واملكتتب به واملسدد بالكامل مما يلي:
كما في  31كانون األول 2019

رأس املال املكتتب كما في  31كانون األول 2011
بالليرة السورية
		
بالدوالر األمريكي
رأس املال املكتتب به عند الزيادة بالليرة السورية:
•عام 2012
• 30أيلول 2013
• 31كانون األول 2013
• 14كانون الثاني 2014
• 14آب 2014
• 31كانون األول 2016
• 14كانون الثاني 2017
بالدوالر األمريكي
تكوين قطع بينيوي
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يتكون رأس املال الصادر واملكتتب به واملسدد بالكامل مما يلي:

يتكون هذا البند ممايلي:

رأس املال املصرح به واملسدد بالكامل

التقرير السنوي 2019

عدد األسهم

دوالر أمريكي

القيمة المعادلة التاريخية
لتاريخ االكتتاب

فروقات تقييم مركز
قطع بنيوي

10.760.060
6.739.940
17.500.000

14.000.000
14.000.000

1.076.006.000
673.994.000
1.750.000.000

5.455.100.000
5.455.100.000

2.897.665
782.119
45.000
70.078
2.170.750
5.941.011
168.377
22.925.000
52.500.000

44.554.852
339.583
58.894.435

289.766.500
78.211.900
4.500.000
7.007.800
217.075.000
594.101.100
16.837.700
2.292.500.000
5.250.000.000

17.133.415.039
()27.652.244
22.560.862.795

عدد األسهم

رأس املال املكتتب كما في  31كانون األول 2011
•بالليرة السورية
•بالدوالر األمريكي
		
رأس املال املكتتب به عند الزيادة بالليرة السورية:
•عام 2012
• 30أيلول 2013
• 31كانون األول 2013
• 14كانون الثاني 2014
• 14آب 2014
• 31كانون األول 2016
• 14كانون الثاني 2017
بالدوالر األمريكي
تكوين قطع بينيوي
		

كما في  31كانون األول 2018
دوالر أمريكي

القيمة المعادلة التاريخية
لتاريخ االكتتاب

فروقات تقييم مركز
قطع بنيوي

10.760.060
6.739.940
17.500.000

14.000.000
14.000.000

1.076.006.000
673.994.000
1.750.000.000

5.455.100.000
5.455.100.000

2.897.665
782.119
45.000
70.078
2.170.750
5.941.011
168.377
22.925.000
52.500.000

44.554.852
339.583
58.894.435

289.766.500
78.211.900
4.500.000
7.007.800
217.075.000
594.101.100
16.837.700
2.292.500.000
5.250.000.000

17.133.415.039
()27.652.244
22.560.862.795

* عند إمتام االكتتاب برأس مال املصرف خالل الربع األول من العام
 ،2017مت االكتتاب بأسهم عددها ( )2.100.000بالعملة األجنبية
بقيمة إجمالية  745.435دوالر أمريكي (منها  405.852دوالر أمريكي
كقيمة إسمية و 339.583دوالر أمريكي كمبلغ فائض عن القيمة
اإلسمية) ،ارتأى املصرف تدعيم مركز القطع البنيوي بكامل املساهمات
املسددة أعاله ،كونه ضمن حدود النسب الرقابية املسموحة مبوجب
قرار مجلس النقد و التسليف رقم / 362م ن  /ب 1تاريخ 4شباط ،2008
وتقدم املصرف بطلب إلى مصرف سورية املركزي للموافقة على ذلك.
وافق مجلس النقد و التسليف بالقرار رقم (/40م ن) تاريخ  25آذار
 2018على اعتبار كافة املساهمات املسددة بالعملة األجنبية لعام 2011
والبالغة  44.149.000دوالر أمريكي ،واملساهمات املسددة بالعملة
األجنبية الناجتة عن استكمال زيادة رأس املال لعام  2017والبالغة
 745.435دوالر أمريكي ضمن مركز القطع احملمول لدى املصرف.
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جميع أسهم املصرف اإلسمية تقسم إلى:
•الفئة أ :هي األسهم التي ال يجوز متلكها إال ألشخاص سوريني
طبيعيني أو اعتباريني وتسدد قيمتها بالليرات السورية ،باستثناء
السوريني املقيمني في اخلارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة
اكتتاباتهم باألسهم بالقطع األجنبي بحسب نشرة أسعار الصرف
احلرة وسطي أسعار الصرف احلرة الصادرة عن مصرف سورية
املركزي في اليوم السابق لبدء االكتتاب.
•الفئة ب :هي األسهم التي يجوز متلكها من قبل أشخاص طبيعيني
أو اعتباريني غير سوريني عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء
ووفق احلد األعلى للنسب كما هي واردة بالقانون رقم  3لعام 2010
وتعديالته وتسدد قيمتها بالقطع األجنبي بحسب نشرة أسعار
الصرف املعتمدة في اليوم السابق لبدء االكتتاب.
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بتاريخ  4كانون الثاني  2010صدر القانون رقم  3املتضمن تعديل
بعض أحكام مواد القانون رقم  28لعام  2001واملرسوم رقم  35لعام
 2005الذي تضمن زيادة احلد األدنى لرأسمال املصارف العاملة في
اجلمهورية العربية السورية ليصبح فيما يخص املصارف التقليدية 10
مليار ليرة سورية وقد منحت املصارف املرخصة مهلة ثالث سنوات
لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى احلد األدنى املطلوب ،وقد مت
متديد املهلة لتصبح أربع سنوات مبوجب القانون رقم  17لعام .2011
في عام  2013صدر املرسوم التشريعي رقم  /63/والذي تضمن زيادة
املهلة املمنوحة للمصارف التقليدية في اجلمهورية العربية السورية
لزيادة احلد األدنى لرأسمالها حتى نهاية العام  2014ومت مبوجب
قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (/13م و) الصادر بتاريخ  22نيسان
 2015متديد هذه املهلة حتى نهاية العام .2015
ميتلك فرنسبنك ش.م.ل .ما نسبته  %55.66من رأس مال املصرف
من خالل متلكه ألسهم من الفئة ب.
وافق مجلس املفوضني مبوجب القرار رقم /69م املنعقد بتاريخ 13
حزيران  2011على قيام مصرف فرنسبنك سورية بإصدار وطرح
 7.000.000سهم بقيمة اسمية تبلغ  500ليرة سورية للسهم الواحد
وبقيمة إجمالية تبلغ  3.500.000.000ليرة سورية وذلك بغرض
زيادة رأسمال املصرف.
كما حددت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم
(/822ص  -إ.م) تاريخ  14حزيران  2011الفترات الزمنية إلجراءات
إصدار وطرح أسهم الزيادة كما يلي:
•تاريخ اكتساب حق األفضلية بأسهم الزيادة :نهاية يوم االثنني
الواقع في  27حزيران .2011
•فترة تداول حقوق األفضلية في السوق والتي تبدأ في  29حزيران
 2011وحتى نهاية  17متوز .2011
•فترة اإلكتتاب باألسهم والتي تبدأ في  24متوز  2011وحتى نهاية
 14آب .2011
•فترة بيع األسهم غير املكتتب بها خالل ثالثة أشهر من تاريخ
إدراج أسهم من الزيادة.
ولكون نسبة التغطية احملققة حتى نهاية فترة االكتتاب لم تتجاوز
 %70فقد وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية مبوجب القرار رقم
(/1130ص – إ.م) تاريخ  14آب  2011على متديد فترة اإلكتتاب
بأسهم زيادة رأس مال مصرف «فرنسبنك سورية» حتى تاريخ 11
أيلول .2011
وفي تاريخ  12أيلول  2011وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية
مبوجب القرار رقم (/1206ص – إ.م) على متديد فترة اإلكتتاب ملرة
ثانية نظراً لكون نسبة التغطية احملققة حتى تاريخه لم تتجاوز الـ%70
حتى تاريخ  23تشرين األول .2011
وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب الكتاب رقم
/1335ص-إ.م تاريخ  30تشرين األول  2011على نتائج االكتتاب
وبيع األسهم الفائضة غير املكتتب بها والبالغ عددها (2.255.467
سهماً) عن طريق سوق دمشق لألوراق املالية بعد االنتهاء من إجراءات
تسجيلها في الهيئة وإدراجها في السوق وذلك وفقاً ألحكام املادة /9/
من تعليماته التعامل بحقوق األفضلية باالكتتاب الصادرة مبوجب قرار
اجمللس رقم /38م لعام .2011
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وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب الكتاب رقم
/375ص-إ.م تاريخ  14تشرين الثاني  2011على اعتبار رأس مال
املصرف املصرح به  5.250.000.000ليرة سورية ورأس املال
املدفوع (أو املكتتب به)  4.122.266.500ليرة سورية ،وذلك حلني
االنتهاء من جميع إجراءات بيع وتسجيل األسهم غير املكتتب بها
والبالغة قيمتها االسمية اإلجمالية  1.127.733.500ليرة سورية
عن طريق سوق دمشق لألوراق املالية خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ
إدراج أسهم الزيادة وفقاً ألحكام تعليمات التعامل بحقوق األفضلية
باالكتتاب املشار إليها سابقاً .وقد مت متديد الفترة حتى نهاية عام
 2013لبيع أسهم زيادة رأس املال غير املكتتب عليها مبوجب القرار
الصادر عن هيئة األوراق املالية السورية رقم ( / )16م تاريخ  28كانون
األول .2012
في تاريخ  28كانون األول  2012مت منح املصرف مهلة إضافية قدرها
عام كامل تنتهي في  31كانون األول  2013لبيع أسهم زيادة رأس املال
غير املكتتب بها مبوجب القرار الصادر عن هيئة األوراق واألسواق
املالية السورية رقم (/)16م ومن تاريخ  14كانون األول صدر قرار
مجلس املفوضني رقم /3م املتضمن املوافقة على منح املصرف مهلة
إضافية حتى نهاية عام  2014لبيع باقي أسهم زيادة رأس املال ،كما مت
منح مهلة أخرى بالقرار ( )33لعام  2015تنتهي بتاريخ  31كانون األول
 .2015بتاريخ  30كانون األول  2015صدر القرار رقم / 1189ص-
إ.م القاضي مبنح مهلة أخرى لغاية  31كانون األول  ،2016وفي تاريخ
 28كانون األول  ،2016مت منح املصرف مهلة إضافية حتى نهاية عام
 2017بنا ًء على القرار الصادر رقم /175م.
أمت فرنسبنك سورية بيع كامل األسهم الفائضة عن عملية زيادة رأس
مساو
املال بتاريخ  24كانون الثاني  ،2017ليصبح رأس املال املكتتب به
ٍ
لرأس املال املصرح به والبالغ  5.250.000.000ليرة سورية.
بتاريخ  4كانون الثاني  2010صدر القانون رقم  3املتضمن تعديل
بعض أحكام مواد القانون رقم  28لعام  2001واملرسوم رقم  35لعام
 2005الذي يتضمن زيادة احلد األدنى لرأس مال البنوك العاملة
في اجلمهورية العربية السورية ليصبح  10.000.000.000ليرة
سورية وقد منحت البنوك مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة
رأسمالها إلى احلد األدنى املطلوب وقد مت متديد املهلة لتصبح خمس
سنوات مبوجب املرسوم التشريعي رقم  63لعام  .2013ينتظر املصرف
صدور تعليمات جديدة من السلطات املصرفية والرقابية اخملتصة
التخاذ اإلجراءات املناسبة بهذا اخلصوص في حينه.
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 -22االحتياطي القانوني والخاص
حددت املادة  197من قانون الشركات رقم  29تاريخ  24شباط 2011
االحتياطي القانوني مبعدل  % 10من صافي األرباح السنوية حتى
بلوغه  % 25من رأس املال .حددت املادة  97من قانون النقد األساسي
رقم ( )23لعام  2002االحتياطي اخلاص مبعدل  %10من صافي
األرباح السنوية حتى بلوغه  %100من رأس املال.
مت تعريف األرباح الصافية حسب املادة  200من قانون الشركات رقم

 29تاريخ  24شباط  2011بأنها تشكل الفارق بني مجموع اإليرادات
احملققة ومجموع املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل مخصص
ضريبة الدخل على األرباح .مت تشكيل احتياطي قانوني وخاص بقيمة
 %10من الربح قبل الضريبة بعد تنزيل أرباح تقييم القطع البنيوي
لعامي  2019و ،2018وتخضع هذه االحتياطات ملوافقة الهيئة العامة
للمساهمني.

باالستناد إلى ماسبق لعامي  2019و 2018وباإلشارة إلى التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي رقم  3/100/369بتاريخ  20كانون الثاني
 2009والتعميم رقم  1/100/952الصادر بتاريخ  12شباط  ،2009مت احتساب االحتياطي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول

الربح قبل الضريبة
يضاف ( /ينزل) خسائر تقييم مركز القطع البنيوي
			
االحتياطي القانوني ()%10
االحتياطي اخلاص ()%10

إن حركة االحتياطي القانوني كما يلي:

رصيد بداية السنة
االحتياطي القانوني املشكل خالل السنة
رصيد نهاية السنة

إن حركة االحتياطي اخلاص كمايلي:

رصيد بداية السنة
االحتياطي اخلاص املشكل خالل السنة
رصيد نهاية السنة

2019

2018

ل.س.

ل.س.

556.757.675
556.757.675

262.456.947
262.456.947
26.245.695
26.245.695

55.675.768
55.675.768

 31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

178.293.001
55.675.768

152.047.306
26.245.695

178.293.001

233.968.769
 31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

178.293.001
55.675.768

152.047.306
26.245.695

233.968.769

178.293.001

 -23الخسائر المتراكمة المحققة واألرباح
المدورة غير المحققة
طبقاً لتعليمات مصرف سورية املركزي الصادرة بنا ًء على قرار مجلس
النقد والتسليف رقم (/362م ن/ب  )1يتم فصل اخلسائر أو األرباح
املتراكمة لفروقات القطع غير احملققة وغير القابلة للتوزيع الناجتة
عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب األرباح املدورة .مبا إن
األرباح الصافية تشكل الفارق بني مجموع اإليرادات احملققة ومجموع
املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل مخصص ضريبة الدخل على
األرباح.
قام البنك خالل عام  2018بتحويل مبلغ  25.093.600ليرة سورية
متثل أرباح مدورة غير محققة من اخلسائر املتراكمة احملققة والتي
متثل تعديل الرصيد االفتتاحي لفرق تقييم مركز القطع البنيوي لعام
.2008

بلغت قيمة اخلسائر املتراكمة احملققة  7.683.843.591ليرة سورية
كما في  31كانون األول ( 2019مقابل  7.997.251.911ليرة سورية
كما في  31كانون األول .)2018
بلغت قيمة األرباح املدورة غير احملققة  22.560.862.795ليرة
سورية كما في  31كانون األول ( 2019مقابل 22.560.862.795
ليرة سورية كما في  31كانون األول .)2018
ال يوجد أرباح قابلة للتوزيع بتاريخ  31كانون األول  2019وبتاريخ 31
كانون األول .2018
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 -24الفوائد الدائنة

يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

313.343.018
969.364.789
1.282.707.807

169.253.399
29.754.598
721.548.774
920.556.771

266.691.719
3.744.953.676
4.011.645.395

68.462.370
2.865.446.106
2.933.908.476

5.294.353.202

3.854.465.247

 -25الفوائد المدينة
يتكون هذا البند مما يلي:

ودائع مصارف
ودائع زبائن:
•حسابات جارية
•ودائع توفير
		
•ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
تأمينات نقدية
		

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

259.742.115

488.475.974

58.759.361
155.862.865
2.487.197.591
2.961.561.932
13.035.000

13.501.826
59.448.777
2.075.987.170
2.637.413.747
4.949.198

2.974.596.932

2.642.362.945

 -26الرسوم والعموالت الدائنة
يتضمن هذا البند ما يلي:

عموالت تسهيالت مباشرة
عموالت تسهيالت غير مباشرة
عموالت خدمات مصرفية
عموالت إيداع حسابات بالعمالت األجنبية
عموالت على عمليات القطع
عموالت أخرى

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

42.807.337
108.364.611
52.816.356
22.657.198
606.381.266
42.194.767

23.075.743
111.956.057
20.844.888
15.045.862
302.848.305
21.398.818

875.221.535

495.169.673

 -27الرسوم والعموالت المدينة
يتضمن هذا البند ما يلي:

عموالت مدفوعة (حواالت وشيكات)
عموالت مدفوعة أخرى
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 -29نفقات الموظفين

يتكون هذا البند مما يلي:

أرصدة وإيداعات لدى مصارف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
		
التسهيالت االئتمانية املباشرة:
•حسابات جارية مدينة
•قروض وسلف
		

التقرير السنوي 2019

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

1.190.709
13.847

2.188.050
110.300

1.204.556

 -28خسائر رأسمالية
ميثل هذا البند خسائر رأسمالية ناجتة عن بيع أصول ثابتة مادية كما في  31كانون األول  2019و.2018

2.298.350

رواتب ومنافع ومكافآت املوظفني
مساهمة املصرف في التأمينات االجتماعية
نفقات طبية
تدريب املوظفني
مصاريف نقل وانتقال

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

1.557.996.311
62.149.088
23.251.484
5.296.514
9.387.822

1.419.681.432
53.605.865
19.886.736
5.923.371
9.368.784

1.658.081.219

 -30مصروف ( /استرداد) خسائر ائتمانية متوقعة
يتكون هذا البند مما يلي:
مصروف مخصص أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
مصروف مخصص أرصدة لدى املصارف
مصروف ( /استرداد) مخصص إيداعات لدى املصارف
مصروف ( /استرداد) مخصص استثمارات مالية بالكلفة املطفأة
مصروف ( /استرداد) مخصص فوائد مستحقة القبض
مصروف ( /استرداد) الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي
مصروف ( /استرداد) مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة:
• املرحلة األولى
• املرحلة الثانية
• املرحلة الثالثة
مصروف ( /استرداد) مخصص تسهيالت ائتمانية غير مباشرة:
•املرحلة األولى
• املرحلة الثانية
•املرحلة الثالثة
		

مصاريف إعالنات وتسويق
مصاريف حكومية
ضرائب ورسوم
		
إيجارات
سفر وضيافة
أتعاب مهنية
صيانة وإصالحات
مصاريف شحن
مصاريف كهرباء ومياه
مصاريف محروقات
مصاريف تنقالت
مصاريف هاتف واتصاالت
تأمني
حراسة وتنظيف
قرطاسية ومطبوعات
لوازم احلواسب
هبات ومساعدات
مصاريف أخرى
ضرائب مقتطعة على الفوائد املدفوعة في اخلارج

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

8.722.762
221.454.365
10.146.254
1.033.205.518
404.859
()652.524

()19.175.435
1.400.958
158.581.363
()415.485
-

()1.390.492.284
22.371.773
458.578.230

135.670.722
()149.113.209
()514.005.665

()9.490.451
()58.165
5.473.791

18.717.885
()779
1.029.614

359.664.128

 -31مصاريف تشغيلية أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:

1.508.466.188

()367.310.031

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

42.537.766
60.504.726
19.656.871
35.655.001
69.571.166
92.573.148
5.617.850
30.905.134
28.095.370
13.663.535
31.048.291
60.315.404
34.084.750
18.662.467
11.316.555
1.960.712
27.891.180
107.613.817

691.673.743

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
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 -35عمليات األطراف ذات العالقة

 -32حصة السهم األساسية والمخفضة
يتكون هذا البند مما يلي:

صافي ربح السنة
املتوسط املرجح لعدد األسهم

حصة السهم األساسية واخملفضة

أسهم املكتتب بها كما في  31كانون األول 2019

يتكون هذا البند مما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

424.759.856
52.500.000

43.824.176
52.500.000

8.09

مت احتساب املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يلي:

املتوسط املرجح لعدد األسهم كما في  31كانون األول 2019

التقرير السنوي 2019

0.83

2019
عدد األسهم

الفترة/يوم

متوسط إعداد أسهم
مرجح بالفترة

52.500.000

365
365

52.500.000
52.500.000

الجهة ذات العالقة
تعامالت مع أطراف ذات عالقة:

أ  -بنود داخل بيان الوضع املالي:
احلسابات املدينة
أرصدة لدى املصارف
ودائع ألجل املصارف
فوائد مستحقة غير مقبوضة
مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
احلسابات الدائنة
ودائع الزبائن
فوائد مستحقة وغير مدفوعة

2018

أسهم املكتتب بها كما في  31كانون األول 2018

املتوسط املرجح لعدد األسهم كما في  31كانون األول 2018

عدد األسهم

الفترة/يوم

متوسط إعداد أسهم
مرجح بالفترة

52.500.000

365
365

52.500.000
52.500.000

 -33النقد وما يوازي النقد
يتألف هذا البند مما يلي:
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي تستحق خالل ثالثة
أشهر (عدا اإلحتياطي اإللزامي على الودائع)
أرصدة لدى مصارف تستحق خالل ثالثة أشهر
ينـزل ودائع مصارف تستحق خالل ثالثة أشهر

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

24.442.413.798

25.910.113.290

32.517.994.950
()23.043.991.204
33.916.417.544

31.460.448.730
()23.168.284.827
34.202.277.193

لم يتم إدراج مبلغ االحتياطي اإللزامي على الودائع ألنه ال يستخدم في نشاطات املصرف التشغيلية كونه مقيد السحب.

المجموع
كما في 31
كما في  31كانون
كانون األول 2018
األول 2019
(معدلة)
ّ
ل.س.
ل.س.

كما في  1كانون
الثاني 2018
(معدلة)
ّ
ل.س.

5.725.921.707
7.633.017.691
12.104.694
13.371.044.092
()1.878.521
13.369.165.571

2.921.001.377
16.379.035.638
3.119.754
19.303.156.769
()20.341.244
19.282.815.525

104.434.523
283.065
104.717.588

88.164.285
131.403
88.295.688

مساهمون
يمتلكون أكثر من
 %5من األسهم

الشركات الحليفة

أعضاء مجلس
اإلدارة وكبار
الموظفين

ل.س.

ل.س.

ل.س.

9.326.875.081
7.682.781.541
15.410.381
17.025.067.003
()228.180.818
16.796.886.185

4.472.535
4.472.535
4.472.535

-

9.331.347.616
7.682.781.541
15.410.381
17.029.539.538
()228.180.818
16.801.358.720

-

-

92.524.452
255.008
92.779.460

92.524.452
255.008
92.779.460

الجهة ذات العالقة

ب  -بنود بيان الدخل
فوائد دائنة
فوائد مدينة

المجموع

مساهمون يمتلكون
أكثر من  %5من
األسهم
ل.س.

الشركات الحليفة

أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار الموظفين

كما في  31كانون
األول 2019

كما في  31كانون
(معدلة)
األول 2018
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

210.453.105
()193.357

-

()3.254.044

210.453.105
()3.447.401

128.411.945
()2.936.064

قام املصرف بتعامالت مع مساهمون ميتلكون أكثر من  %5من األسهم والشركات احلليفة ضمن النشاطات االعتيادية املسموحة للمصرف وباستخدام
أسعار العمالت والفوائد التجارية.
بلغ أعلى معدل فائدة على الودائع لدى األطراف ذات العالقة ( %3.06دوالر أميركي) أما أدنى معدل فبلغ ( %0دوالر أميركي).
إن منافع اإلدارة التنفيذية العليا هي كالتالي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول

رواتب ومكافآت
ال يوجد قروض ممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واليتقاضى
أعضاء مجلس اإلدارة أي تعويضات.

2019

2018

ل.س.

ل.س.

77.326.701

64.172.400

 -36القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:
أوالً :يبني اجلدول التالي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية:

 -34فروقات أسعار الصرف
بنا ًء على القرار رقم /6254/16ص بتاريخ  24متوز  2017الصادر عن مصرف سوريا املركزي ،مت فصل فروقات سعر الصرف املتعلقة بترجمة
بنود التدفقات بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية ،حيث مت عزل آثر فروق سعر الصرف من كافة األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية
واإلفصاح عنها كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول

احتياطي نقدي إلزامي
صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة
موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
ودائع مصارف
ودائع الزبائن
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
		
مطلوبات أخرى
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2019

2018

ل.س.

ل.س.

()9.066.366
()298.348.019
()1.183.181
330.213.426
144.107.845
3.156.022
259.146
()154.151
168.984.722

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

كما في  31كانون األول 2019

املوجودات املالية:
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
ودائع مصارف
ودائع الزبائن
تأمينات نقدية
مطلوبات أخرى
اجملموع

(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
ّ

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

(الخسائر)  /األرباح
غير المعترف بها

القيمة الدفترية
(معدلة)
ّ

القيمة العادلة
(معدلة)
ّ

(الخسائر)  /األرباح
غير المعترف بها

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

30.174.909.640
32.288.495.426
2.354.930.254
39.738.844.336
14.711.243.245
1.407.664.651
3.089.948.903
29.543.991.204
77.861.960.396
2.759.419.363
1.977.110.953

30.174.909.640
32.288.495.426
2.354.930.254
39.175.719.270
14.711.243.245
1.407.664.651
3.089.948.903
29.543.991.204
77.877.135.454
2.759.419.363
1.977.110.953

()563.125.066
()15.175.058
()578.300.124

29.452.880.252
31.452.388.826
26.095.662.683
16.667.505.343
2.189.922.055
3.089.296.379
26.039.764.828
65.021.671.367
4.501.476.855
1.880.845.509

29.452.880.252
31.452.388.826
25.932.098.615
16.667.505.343
2.189.922.055
3.089.296.379
26.039.764.828
65.031.453.242
4.501.476.855
1.880.845.509

()163.564.068
()9.781.875
()173.345.943

بالنسبة للبنود ذات استحقاق أكثر من سنة ،مت احتساب القيمة العادلة على أنها تساوي صافي القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة على أساس معدل حسم بلغ
 %7.1للودائع بالليرة السورية و %13.08للتسهيالت االئتمانية بالليرة السورية كما في  31كانون األول ( 2019مقابل  %7.2للودائع و %13.97للتسهيالت االئتمانية بالليرة
السورية لعام  )2018ومعدل حسم بلغ  %7.5للتسهيالت االئتمانية بالدوالر األمريكي كما في  31كانون األول  %7.6( 2019كما في  31كانون األول  .)2018إما البنود ذات
استحقاق أقل من سنة ،مت اعتبار القيمة العادلة مساوية للقيمة الدفترية.
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 -37إدارة المخاطر
فرنسـبنك سورية من خالل ممارسة نشاطه املصرفي،
يواجه مصرف
َ
عدداً من اخملاطر التي يقوم بتحديدها وقياسها ومتابعتها ضمن إطار
إلدارة اخملاطر ،ينسجم ومتطلبات مصرف سورية املركزي وأفضل
املعايير واملمارسات املصرفية في هذا اخلصوص.
تشمل عملية إدارة اخملاطر التعرف على اخملاطر وقياسها ومتابعتها
ومراقبتها بشكل مستمر .فهذه اخملاطر قد يكون لها تأثيراً سلبياً على
أداء املصرف واستمراريته في حال استمرارها وعدم معاجلتها .كما
تشمل إدارة اخملاطر كيفية إدارة وتوزيع رأس املال بشكل ف ّعال يضمن
كفاية هذه األموال ملواجهة اخملاطر التي يتع ّرض لها املصرف.
إستراتيجية إدارة المخاطر:

تتلخص إستراتيجية إدارة اخملاطر بتحديد وفهم اخملاطر التي
يتعرض لها املصرف وقياسها ومراقبتها ومتابعتها والتأكد من بقائها
ضمن املستويات احملددة واملقبولة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقليص
اخملاطر للوصول إلى التوازن األمثل بني اخملاطر والعائد على رأس
املال.
وتتضمن اإلستراتيجية أيضاً إدارة وتوزيع راس املال بشكل فعال
يضمن كفاية هذه األموال ملواجهة اخملاطر التي يتعرض لها املصرف،
ومواكبة حثيثة لتطور أعمال املصرف ومنتجاته التجارية واملالية
وتركزاتها ،باإلضافة إلى حتديد احلدود املسموح التعامل بها أو
ضمنها ومراجعتها ومراقبتها وتعديلها.
وتنسجم هذه اإلستراتيجية مع متطلبات مجلس النقد والتسليف
ومصرف سورية املركزي وتوصيات جلنة بازل وأفضل املعايير
واملمارسات املصرفية في إدارة اخملاطر املصرفية.
كما تسعى إدارة اخملاطر من خالل السياسات االئتمانية االستثمارية
لتحقيق التوازن األمثل ما بني العائد على االستثمار لصالح املصرف
وعامل اخملاطر التي يتعرض لها املصرف من خالل هذه املمارسات.
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فيها الهيكل التنظيمي،العمليات ،السياسات
واإلجراءات،الكادر الكفء واألنظمة التكنولوجية التي
تكفل وباستمرار(حتديد وحصر ،قياس ،متابعة وضبط)
اخملاطر مبا ينسجم وحدود وسياسات اخملاطر املصادق
عليها.
2 .تأسيس وإيجاد بنية حتتية مستقلة إلدارة اخملاطر والتي
يكون أحد مهامها العمل على تقدمي تقارير مباشرة إلى
مجلس اإلدارة عن التعرضات والتجاوزات على احلدود
املوضوعة.
•استالم تقارير دورية تعد من قبل اإلدارة العليا وإدارة اخملاطر
حول التعرضات للمخاطر وذلك بهدف تقييم األداء فيما يتعلق
بصالحيات اخملاطر املوافق عليها.
•املتابعة الدورية ملدى فعالية اإلدارة العليا وإدارة اخملاطر وذلك
باالعتماد على مراجعة أو تدقيق مستقلة .عالوة على ذلك ،على
مجلس اإلدارة
•العمل على اتخاذ ومتابعة كافة اإلجراءات التصحيحية املناسبة
والكفيلة بتحسني وزيادة فعالية نظام إدارة اخملاطر وذلك بنا ًء
على املالحظات والتوصيات الواردة في تقارير إدارة اخملاطر في
املصرف وتقارير التدقيق الداخلي ،وتقارير مراقبي مفوضية
احلكومة بنتيجة ممارستهم ملهامهم.
مسؤولية لجنة إدارة المخاطر

مت تشكيل جلنة إلدارة مخاطر تضم أعضاء غير تنفيذيني من أعضاء
مجلس اإلدارة من ذوي اخلبرة في إدارة اخملاطر املصرفية ،باإلضافة
إلى مدير دائرة إدارة اخملاطر.
تعمل اللجنة بشكل متواصل مع دائرة إدارة اخملاطر في املصرف لرسم
وحتديد سياسات إدارة اخملاطر املرتبطة بالنشاط القائم للمصرف،
باإلضافة إلى تلك املتعلقة بأي نشاط أو منتج مصرفي جديد.

مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بإدارة المخاطر:

تتأكد اللجنة من قيام اإلدارة العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم
التقرير عنها من قبل إدارة اخملاطر.

يعتبر مجلس اإلدارة املسؤول األول أمام املساهمني وأصحاب املصالح
عن إدارة مخاطر املصرف.حيث يقع على عاتقه ما يلي:

مسؤولية اإلدارة العليا في إدارة المخاطر:

مسؤولية مجلس اإلدارة في إدارة المخاطر

•تشكيل وحدة مستقلة إلدارة اخملاطر ،باإلضافة إلى مدير إدارة
اخملاطر في املصرف.
•فهم وتعزيز ثقافة إدارة اخملاطر بكافة أشكالها وذلك على كافة
املستويات العاملة في املصرف.
•العمل على تشكيل جلنة إدارة اخملاطر يكون معظم أعضائها من
أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيني.
•حتديد مستويات اخملاطر التي ميكن للمصرف حتملها أو القبول
بها.
•املصادقة على دليل إجراءات عمل إدارة اخملاطر.
•املصادقة دورياً على السياسة العامة إلدارة مخاطر املصرف
بكافة أنواعها املعدة من قبل جلنة إدارة اخملاطر.
•التأكيد على مسؤوليات اإلدارة العليا للمصرف:
1 .تأسيس وإيجاد بنية أساسية مالئمة وكافية مبا
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تعمل اإلدارة في املصرف على إيجاد كافة البنى الالزمة إلدارة ومتابعة
كافة اخملاطر التي يتعرض لها املصرف بشكل مستمرة باإلضافة إلى
العمل على وضع سياسات ،إجراءات ،ومخططات تنظيمية تساعد
على حتديد املسؤوليات والصالحيات بشكل واضح ،مبا يضمن
فصل املهام والصالحيات ،وذلك لتجنب أي تعارض في املصالح بني
مختلف األقسام من جهة ،ويفعل نظام الضبط الداخلي من جهة ثانية
من خالل حتديد قنوات التواصل اإلداري ،األمر الذي يساهم بشكل
مباشر في مواجهة كافة أنواع اخملاطر التي قد يتعرض لها املصرف
كما تعمل على تنفيذ إستراتيجية اخملاطر املعتمدة من قبل مجلس
اإلدارة ،مبا يتفق مع سقوف اخملاطر احملددة.
أنظمة تقارير وقياس اخملاطر

تقوم دائرة إدارة اخملاطر بأداء مهامها باستقاللية ،وهي تابعة بأعمالها
للجنة إدارة اخملاطر بشكل مباشر .كما تقوم بإعداد تقاريرها الرقابية

إلى جلنة إدارة اخملاطرة املنبثقة عن مجلس اإلدارة وإلى اإلدارة
التنفيذية.
إن أنشطة مصرف «فرنسبنك سورية» حتتوي عدد من اخملاطر ولهذا
فإن إدارة اخملاطر بشكل فعال تعتبر األساس في احملافظة على متانة
املصرف وربحيته.
إن عملية إدارة اخملاطر تشمل التعرف ،القياس ،اإلدارة والرقابة
املستمرة على اخملاطر املالية وغير املالية التي من املمكن أن تؤثر
بشكل سلبي على أداء املصرف وسمعته ،إضافة إلى ضمان توزيع فعال
لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل اخملاطر.
تندرج مخاطر املصرف حتت األنواع الرئيسية التالية:
•مخاطر االئتمان
•مخاطر السوق
•مخاطر السيولة
•اخملاطر التشغيلية
•مخاطر االلتزام
إن إدارة اخملاطر لدى املصرف تسير وفق مبادئ رئيسية وحاكمية
مخاطر تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات
السلطات الرقابية وأفضل املمارسات الدولية بهذا اخلصوص .تتمثل
تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واستراتيجيات مجلس اإلدارة
في إدارة اخملاطر وسياسات اخملاطر املعتمدة من قبله إضافة إلى
استقاللية دائرة إدارة اخملاطر.
تخضع سياسات إدارة اخملاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب
كافة املستجدات والنمو في اعمال املصرف والتوسع في خدماته ،كما
أن فلسفة إدارة اخملاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلبرة
وقدرة اإلدارة االشرافية على احلكم على األمور ووجود دليل واضح
للصالحيات موضوع من قبل مجلس اإلدارة.

أ -اخملاطر االئتمانية:
تنشأ اخملاطر االئتمانية عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء
بالتزاماته جتاه املصرف مما يؤدي إلى حدوث خسائر ،وعادة يتم
متييز ثالث أنواع حتت اخملاطر االئتمانية وهي مخاطر تعثر الطرف
املقابل ،مخاطر التسوية ،ومخاطر البلد .يتم تقييم مخاطر االئتمان
للعمالء دورياً بنا ًء على معايير مالية وغير مالية ومؤشرات تصنيف
الديون الواردة في القرار  /4م.ن تاريخ  14شباط .2019
إن العوامل األساسية إلدارة مخاطر االئتمان بشكل فعال هي:
•إيجاد بيئة مناسبة إلدارة اخملاطر االئتمانية
•العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات.
•احملافظة على إدارة إئتمان مالئمة ،وتوفير آليات وأدوات للقياس
والرقابة.
•التأكد من وجود ضوابط كافية على إجراءات إدارة اخملاطر
االئتمانية.
ولتحقيق ما ذكر يقوم املصرف بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن
سقوف ملبالغ التسهيالت االئتمانية املمنوحه (فرد أو مؤسسة)
ومجموع التسهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية .يعمل
املصرف على مراقبة مخاطر االئتمان ويعمل باستمرار على تقييم
الوضع االئتماني للعمالء ،إضافة إلى حصول املصرف على ضمانات
مناسبة من العمالء.
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يحرص املصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء
املتميزين من خالل العمل على تخفيض احتماالت التعثر بهدف
السيطرة على اخملاطر االئتمانية ،وذلك بإجراء الدراسات االئتمانية
املعمقة وحتديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد.
كما يتم اعتماد إجراءات رقابية ومتابعة مستمرة للتسهيالت املمنوحة
مبا يكفل مصلحة املصرف .كما يحرص املصرف على أن تكون
نسبة (اخملاطر على العائد) هي ضمن النسب املثلى للمصرف .هذا
وصادقت جلنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة على سياسات
وإجراءات إدارة مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل.
توصيات سياسة املنح:

يلتزم املسؤولون عن منح االئتمان بتطبيق مبدأ «اعرف عميلك»
 .know your customerومن ناحية أخرى ،يت ّم تنفيذ عمليات
االستعالمات االئتمانية من قبل األطراف املرخص لها قانوناً وأصوالً
القيام بذلك ،مع مراعاة كافة القوانني واألنظمة ذات العالقة في
سورية ،مع اتباع أفضل املمارسات املصرفية في هذا اجملال.
كما يتم متابعة القروض والتسهيالت املمنوحة في قطاع الشركات
وقطاع الشركات املتوسطة والصغيرة احلجم ،باإلضافة إلى قروض
التجزئة وقروض السيارات والقروض السكنية.
توصيات سياسة التصنيف االئتماني ومتابعة القروض املتعثرة:

يتم التأكد من االلتزام بتطبيق مبادئ التصنيف االئتماني وفق القرار
(/4م.ن) الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ  14شباط .2019
كما يتم التأكيد على متابعة الديون ضمن املرحلة الثانية والثالثة إلى
تسويات مع العمالء ،مع األخذ بعني االعتبار إلى ضرورة قيام املصرف
مبباشرة اإلجراءات القضائية والتنفيذ على كافة الضمانات املتخذة
لقاء الديون غير املنتجة املصنفة ضمن املرحلة الثالثة.
كما تعمل إدارة املصرف بشكل دائم على القيام بتنفيذ التوصيات
لضمان حقوق املصرف والتخفيض من اخملاطر احملتملة إلى احلد
األدنى.
توصيات حول تركز اخملاطر االئتمانية:

يعمل املصرف على احلد من التركيز في زبائن التسليف من حيث
حجم التسهيالت مبا يتوافق مع أفضل املمارسات الدولية .كما يعمل
على التنويع في احملفظة االئتمانية من حيث النشاط االقتصادي
والضمانات املقدمة مبا يتوافق مع الظروف الراهنة.
هذا وتقوم اإلدارة دورياً بتقييم مدى قدرة املصرف على االستمرار
في العمل حيث اعتمدت اإلدارة بتقييمها على مجموعة من املؤشرات
االقتصادية واملالية والتشغيلية .وبالرغم من حالة عدم االستقرار
التي متر بها اجلمهورية العربية السورية ،فإن املصرف ميتلك املوارد
الكافية لالستمرار بالعمل ،ويسعى لتحسني األداء املصرفي ملا فيه من
مصلحة للمصرف وللقطاعات االقتصادية في سورية.
تشمل إجراءات إدارة اخملاطر االئتمانية ما يلي:
•حتديد التركزات االئتمانية والسقوف:

تتضمن السياسة االئتمانية نسب محددة وواضحة للحد
االقصى املمكن منحه ألي عميل أو مجموعة مترابطة من العمالء
وذلك حسب نسب التركزات املقرة من مجلس النقد والتسليف
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باإلضافة إلى وضع سقوف للقطاعات االقتصادية أو املناطق
اجلغرافية ،ونوع التسهيل وطبيعة املنتج املصرفي ،كما أن هناك
سقوفاً حلجم االئتمان املمكن منحه من قبل كل مستوى إداري.
•التصنيف االئتماني للعمالء:

فرنسـبنك سورية ملتزم بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية
إنّ
َ
رقم  )IFRS 9( 9مبوجب منهجية احتساب للمخصصات تقوم
على مناذج اخلسائر املقدرة للمخاطر االئتمانية الناجتة عن
الشركات ،واملؤسسات املتوسطة والصغيرة احلجم ،والتجزئة،
باإلضافة على اخملاطر السيادية ومخاطر املصارف ومخاطر
األدوات املالية ،وذلك بدالً عن منهجية االحتساب التي كانت
تقوم على اخلسائر احملققة للمحفظة االئتمانية.
إنّ اإلجراءات املوضوعة متوافقة مع تعليمات معيار التقارير
املالية الدولي رقم  »9امللحقة بالقرار رقم /4م.ن ،وهي تشمل
البنود التالية:
1 .التعرضات االئتمانية جتاه احلكومات وبنوكها املركزية
.Sovereign

2 .التعرضات االئتمانية جتاه البنوك واملؤسسات املالية
اخلاضعة ملتطلبات رأس املال التنظيمي وفق بازل .3
3 .التعرضات االئتمانية جتاه الشركات (مبا في ذلك
التعرضات االئتمانية للشركات املالية التي ال تخضع
ملتطلبات رأس املال التنظيمي وفق بازل  ،)3التي تقسم
احملفظة إلى خمس محافظ فرعية تتمثل في:
»متويل املشاريع (.)Project Finance
»متويل األصول (.)Object Finance
»متويــــل البضــــــــــائع واملـــــخزون واملدينني
(.)Finance Commodities
»متويــــــــل العقــــــــارات املنتجــــــــــــة للدخـــل
(.)Income Producing Real Estate
»متويــــــل العقــــــــــــارات التجــــــــــارية ذات التغـــير
العـــــــالي فـــــــــــي األســــــعار
(.)High-Volatility Commercial Real Estate
»التعرضـــــات االئتمـــــــانية اجتــــــاه الشـــــركات
واملشــــــــــــــاريع الصـــــــــــــغيرة واملتوســــــــــطة
(.)Small and Medium Entities

4 .تعرضات التجزئة ( ،)Retail Exposureوتقسم هذه
احملفظة الى ثالث محافظ فرعية هي:
»القروض السكنية

(.)Residential Mortgage Loans

»تسهيالت التجزئة املتجددة

(.)Revolving Retail Exposures

»محفظة متويالت التجزئة األخرى.

تتم ّثل مسؤولية دائرة إدارة اخملاطر باتخاذ اإلجراءات الالزمة لربط
السياسات اخلاصة بإدارة مخاطر االئتمان مع متطلبات املعيار رقم ،9
وإصدار التوصيات الالزمة لضمان سير وفعالية املنهجيات واألنظمة
املستخدمة ومتابعة تطويرها ،وتأمني االتصال الالزم مع دائرة اإلدارة
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املالية والدوائر األخرى املسؤولة عن األنشطة التشغيلية ،وذلك
لضمان احلصول على مدخالت عملية لتقييم اخلسائر االئتمانية
املتوقعة بشكل مالئم ،وإلبالغ دائرة اإلدارة املالية في الوقت املناسب
وبالدقة املطلوبة.

كما يقوم املصرف بتصنيف العمالء داخلياً باعتماد نظام تصنيف
ائتماني داخلي مك ّون من عدة درجات من ( 1األفضل) إلى ( 10األسوأ)
وفق مالئتهم االئتمانية والتزامهم بالسداد عبر استخدام معايير مالية
وغير مالية بحيث يت ّم مراجعته وتقييمه من خالل دائرة إدارة اخملاطر.

تقوم دائرة التدقيق الداخلي بإجراء تقييم دوري مستقل ملدى التزام
اإلدارة التنفيذية وسائر الدوائر املعنية بالسياسات واإلجراءات املتعلقة
بتطبيق املعيار رقم  ،9وخاصة اإلجراءات املتعلقة بتصنيف املوجودات
املالية وتبويبها وااللتزام بنماذج االعمال املعتمدة ،ومنهجية حساب
خسائر االئتمان املتوقعة والتعرض عند التعثر واخلسارة في حال
التعثر ،باإلضافة الى أنظمة الضبط الداخلي املتعلقة بآلية احتساب
اخلسائر االئتمانية املتوقعة ،وإلى اختبار فعالية نظام التصنيف
االئتماني الداخلي وأنظمة تقييم وقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة
وصالحية النماذج واألنظمة املستخدمة وتقيد املصرف بها.

تعتبر الدرجات من  0إلى  4درجات استثمارية ،ومن  5إلى  7درجات
حتوطية.

يلتزم مجلس إدارة املصرف بهيكل حوكمة يتالءم مع تطبيق متطلبات
املعيار رقم  9جهة:
1 .التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية باتخاذ كافة اإلجراءات املطلوبة
لتعزيز وتطوير البنى التحتية الالزمة لتلبية متطلبات احتساب
اخلسائر االئتمانية املتوقعة ،مبا في ذلك بناء وتطوير مناذج
داخلية أو شراء أنظمة من موردين خارجيني ألغراض تفعيل
نظام التصنيف االئتماني الداخلي واحتساب معامالت اخلسائر
االئتمانية املتوقعة وفق املنهجيات التي يعتمدها املصرف في هذا
اخلصوص.
2 .املصادقة على كافة السياسات واإلجراءات الهامة ذات الصلة،
وأن يكون املسؤول األخير عن مالئمة وحصافة ممارسات
إدارة مخاطر االئتمان في املصرف ومتانة وفعال ّية بيئة الضبط
الداخلي ذات العالقة لديه ومبا يضمن كفاية املؤونات اخلاصة
واحتسابها مبا يتسق مع السياسات واإلجراءات الداخلية
املعتمدة ومتطلبات هذه التعليمات واملعيار رقم .9
3 .التأكد من قيام الوظائف املستقلة بكل تدقيق وتقييم وخبرة
للتأكد من صالحية وفعالية األنظمة والنماذج املستخدمة ،ومدى
االلتزام بالسياسات واإلجراءات املعتمدة.
4 .ممارسة دوره االشرافي واالطالع على كافة اجملريات عن كثب
وتقييم النتائج واخملرجات من خالل تفعيل دور جلنة إدارة
اخملاطر املنبثقة عنه في هذا اخلصوص ،وكذلك من خالل
جلنة التدقيق التي متارس دورها في معاجلة مخرجات عمليات
التدقيق الداخلي واخلارجي وأن تكون مسؤولة عن التحقق من
كفاية املؤونات اخلاصة وفقاً ملتطلبات هذه التعليمات واملعيار
رقم .9
وتقوم جلنة إدارة اخملاطر وجلنة التدقيق وجلنة االلتزام ومكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب املنبثقني عن مجلس إدارة املصرف
بالتأكد من حسن تطبيق املعيار رقم  ،9ك ّل بحسب اختصاصه
وبحسب املهام الرقابية للدوائر التابعة لتلك اللجان ،وذلك باإلضافة
الى مهامهم باطالع مجلس اإلدارة على كافة املعطيات ملساعدته في
ممارسة دوره االشرافي.

•إنّ انخفاض التقييم الداخلي ثالث درجات (مث ً
ال ،من الدرجة
األولى إلى الدرجة الرابعة) ،يوجب تخفيض التصنيف الرقابي
من املرحلة األولى إلى الثانية أو من املرحلة الثانية إلى الثالثة.
•في حال كان التقييم الداخلي للعميل من الدرجة  5إلى الدرجة
( 7الدرجات التحوطية) وانخفض درجة واحدة ،يت ّم تخفيض
تصنيفه الرقابي من املرحلة األولى إلى الثانية أو من املرحلة
الثانية إلى الثالثة.
•إنّ انخفاض التقييم الداخلي من درجة استثمارية الى درجة
حتوطية ،أي من  4الى  ،5يؤدي الى تخفيض التصنيف الرقابي
للعميل من املرحلة األولى الى الثانية أو من املرحلة الثانية الى
الثالثة.
•في حال كان التقييم الداخلي للعميل  8أو  9أو  ،10يُصنّف في
املرحلة الثالثة (ديون متعثرة).
تعريف حالة التع ّثر:
هي احلالة التي يكون فيها العميل عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته جتاه
املصرف ،إما نتيجة تدهور أعماله أو لعدم رغبته في السداد .وبنا ًء
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عليه ووفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة ،ميكن توصيف حالة التع ّثر
وفقاً إلحدى احلاالت التالية:
 .أعدم قدرة أو رغبة العميل في سداد التزاماته جتاه املصرف دون
اتخاذ أية إجراءات بحقه.
 .بإعالن العميل إفالسه أو وضعه حتت التصفية.
 .جمضي  90يوم وأكثر على واحدة مما يلي:
•استحقاق الدين أو أحد أقساطه أو فوائده.
•انكشاف احلسابات اجلارية حتت الطلب.
•انقضاء تاريخ جتديد التسهيالت االئتمانية املتجددة.
•دفع املطالبات الناجمة عن احلسابات خارج امليزانية نيابة
عن العمالء ،دون أن يتم سدادها.
•جمود احلساب اجلاري املدين.
•جتاوز السقف املمنوح للحساب اجلاري املدين بنسبة %10
منه أو أكثر .
 .دعدم التزام العميل بشروط إعادة الهيكلة مرتني متتاليتني ،أو
بشروط إعادة اجلدولة األصولية.
 .هعدم التزام العميل بشروط التعرضات التي مت حتسني تصنيفها
االئتماني وإخراجها من املرحلة الثالثة وذلك في حالة املستحقات
التي لم تتجاوز مدة التأخر عن سدادها  180يوم.

وبالتالي ،يجب أن يتطابق التقييم الداخلي والتصنيف االئتماني الرقابي بحسب اجلدول التالي:
المرحلة
منتج
غير منتج

األولى :مخاطر ائتمانية منخفضة
الثانية :مخاطر ائتمانية غير منخفضة
الثالثة :متعثرة

ويت ّم تكوين اخملصصات الالزمة واالفصاح عنها للجهات الرقابية ،بنا ًء
على املعادلة التالية:
ECL = EAD* LGD * PD*DF
•اخلسائر االئتمانية املتو ّقعةECL Expected Credit Loss :

•التع ّرض عند السدادEAD Exposure At Default :
•اخلسارة عند التع ّثرLGD Loss Given Default :
•إحتمالية التع ّثرPD Probability of Default :
•عامل اخلصمDF Discount Factor :

•أساليب تخفيف اخملاطر:

تعتمد عملية إدارة اخملاطر في املصرف على العديد من األساليب من
أجل تخفيف اخملاطر منها:

المحدث
التقييم الداخلي
ّ
للعميل override
 1و 2و 3و 4و 5و 6و7
 8و 9و10

تصنيف
مصرف سورية المركزي
1
2
3

 الضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان املمنوحوالتي يتم مراقبتها وتقييمها بصورة مستمرة.
 إتباع نظام اللجان في منح االئتمان وتعتمد على حجم محفظةالعميل واالستحقاق ودرجة مخاطرة العميل.
إن التنويع في احملفظة هو مبدأ أساسي في تخفيف مخاطر االئتمان،
حيث تتضمن خطة املصرف السنوية التوزيع املستهدف لالئتمان
واالستثمارات على عدة قطاعات وأسواق مختلفة مع التركيز على
القطاعات الواعدة ،كما يوجد لدى املصرف نظام لتصنيف مخاطر
القطاعات االقتصادية.
الضمانات املقبولة:

صادقت جلنة إدارة اخملاطر على أنواع الضمانات املقبولة لتخفيف
مخاطر االئتمان ،والتي يتم قبولها وتقسيمها وإعادة تقيمها وفق
أسس ومعايير محددة.
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وأبرز أنواع الضمانات:رهون العقارات واملباني والسكن والضمانات
النقدية والكفاالت املصرفية والسيارات والرواتب وغيرها.
الطرق املتبعة لقياس اخملاطر:

تعتمد دائرة إدارة اخملاطر عند احتساب األموال اخلاصة ملواجهة
اخملاطر على كل من الطرق التالية بحسب كل نوع من أنواع اخملاطر:
الطريقة املعيارية املبسطة :الحتساب األموال اخلاصة ملواجهة
مخاطر االئتمان.
املنهج املعياري :الحتساب األموال اخلاصة ملواجهة مخاطر السوق.
أسلوب املؤشر األساسي :الحتساب األموال اخلاصة ملواجهة مخاطر
التشغيل.
دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:

يقوم املصرف بتطوير السياسات واإلجراءات الالزمه لتحديد أسلوب
دراسة االئتمان واحملافظة على حيادية وتكامل عملية اتخاذ القرارات
والتأكد من أن مخاطر االئتمان يتم تقييمها بدقة واملوافقة عليها
بشكل صحيح ومتابعة مراقبتها باستمرار .إن اإلطار العام للسياسة
االئتمانية تتضمن وضع صالحيات للموافقة االئتمانية ،توضح حدود
االئتمان وأسلوب حتديد درجة اخملاطر.
تتولى عملية إدارة مخاطر االئتمان وظيفة منفصلة لضمان التنفيذ
املناسب للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة على مدد االستحقاق
للتسهيالت وانتهاء صالحيات احلدود وتقييم الضمانات.

ب -اخملاطر السوقية:
إن مراقبة جميع أنواع اخملاطر السوقية تتم بشكل دوري عن طريق
املراقبة املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية ويتم التأكد من االلتزام
بالسقوف احملددة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف والسقوف
الداخلية املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
حتدد عملية إدارة مخاطر السوق كيفية التعامل مع جميع أنواع اخملاطر
السوقية التي قد تنجم عن عمليات املصرف ،سواء في األصول أو
املطلوبات ،وذلك عند تغير أسعار الفوائد أو أسعار الصرف .هذا
باإلضافة إلى التأكد من توفر سيولة وفق النسب املقبولة من كافة
العمالت وفي كل األوقات ،حيث يقوم املصرف بتقدير التدفقات
النقدية املستقبلية وتوفر الضمانات املمكن استعمالها عند احلاجة.
كما متت املصادقة على خطة الطوارئ ملواجهة مخاطر السيولة من
قبل جلنة إدارة اخملاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة لتكون اإلطار
العام للسياسة التي تعتمدها إدارة املصرف وجلنة إدارة املوجودات
واملطلوبات في اتخاذ القرارات ملواجهة أي طارئ على سيولة املصرف.
مخففات مخاطر السوق:

يستخدم املصرف نظاماً داخلياً لتقدير مخاطر السوق واحلدود
القصوى للخسائر املتوقعة ،وفقاً لفرضيات متعلقة بتغيرات السوق
والتي ال يجب أن تتخطى احلدود املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية
وأفضل املمارسات العاملية.
وقد يتعرض املصرف خملاطر عمليات القطع الناجتة عن تأثير تقلبات
أسعار القطع على وضعه املالي ،فهذه تُعتبر إحدى مصادر مخاطر
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السوق التي من املمكن أن يتع ّرض لها املصرف كما يعتبر املصرف
الليرة السورية العملة الرئيسية للتعامل .وبهدف التخفيف من هذه
اخملاطر تقوم دائرة اخلزينة بالتنسيق املباشر مع دائرة احملاسبة
والرقابة املالية مبراقبة مراكز القطع األجنبية الثالث (التشغيلي
والبنيوي واإلجمالي) بشكل مستمر لضمان التأكد من عدم جتاوز
احلدود املنصوص عنها وفقاً لقرار مجلس النقد والتسليف رقم 362
تاريخ  ،2008/2/4املتعلّق باعتماد التعليمات اخلاصة مبراكز القطع
األجنبي .كما تقوم دائرة إدارة اخملاطر من ضمن مهامها مبتابعة
مراكز القطع بالتعاون مع الدائرتني املذكورتني.
كما أن املصرف ال يقوم بعمليات قطع ضمن مراكز القطع األجنبي
ألغراض املضاربة ،وإمنا ألغراض التداول حلسابات عمالئه حصراً.
كما يستثمر املصرف باألدوات املالية بسياسة رشيدة من حيث العائد
التوجه إلى األدوات املالية عالية اخلطورة .ويعتمد
املضمون ،من دون
ّ
سياسة عدم التر ّكز من حيث بلد املنشأ والعملة واالستحقاق والقطاع
االقتصادي .ويقوم مبتابعة مستمرة الستثماراته ،ومقارنة ربحيتها مع
مردود أدوات مالية مشابهة ضمن فئة اخلطورة ذاتها.

ج -مخاطر السيولة:
في سياق نشاطه املصرفي ،قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم قدرة
املصرف على توفير مصادر التمويل الالزمة لتنفيذ التزاماته عند
استحقاقها و/أو متويل منو موجوداته .ويعتمد املصرف للوقاية من
مخاطر السيولة استراتيجية إلدارة موجوداته تقضي باحملافظة
الدائمة على نسب عالية من السيولة اجلاهزة ملواجهة أي نقص في
مصادر التمويل املصرفية.
ويعتبر املصرف ودائع الزبائن مصدر رئيسي للتمويل وعليه يعتمد
سياسة تهدف إلى حتفيز الودائع آلجال مختلفة وتوسيع قاعدة العمالء
بهدف احلد من مخاطر التمركز في الودائع .ويحتفظ املصرف بشكل
عام بنسبة سيولة عالية حتسباً ألي حركة سحوبات غير مسبوقة على
ودائعهم.
ويسعى املصرف على تنويع مصادر التمويل املتوفرة لديه في السوق
املصرفية وآلجال مختلفة ،وذلك ملواجهة أي نقص مفاجئ في مصادر
التمويل ،وللحد من فجوات االستحقاق بني املوجودات واملطلوبات،
وكذلك للحد من مخاطر الفائدة.
وتعتمد إجراءات إدارة مخاطر السيولة في املصرف على قياس ورقابة
السيولة على أساس الظروف الطبيعية واالسثنائية .ويتم احتسابها
وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم /588م ن/ب .4كما تتم املراقبة
اليومية لوضعية السيولة وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر
الضمانات املمكن تسييلها عند احلاجة.
وبشكل عام ،يحتفظ املصرف مبوجودات ذات قابلية عالية للتسييل
في حال أي نقص غير مرتقب في السيولة .علماً أن املصرف يحتفظ
باحتياطي إلزامي على الودائع بنسبة  %5منها ،واحتياطي إلزامي
على رأس املال بنسبة  ،%10إضافة إلى اعتماده على سياسة توظيف
السيولة املتوفرة لدى املصارف املراسلة آلجال قصيرة وفي أدوات
استثمارية قابلة للبيع.

د -اخملاطر التشغيلية:
تتم مراقبة مخاطر التشغيل التي يتعرض لها املصرف من خالل
تقارير احلوادث ( )Incident Reportingالتي يتم إرسالها إلى
وحدة إدارة مخاطر التشغيل عند وقوع أي حدث تشغيلي ،ومن خالل
استمارة التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط
(Risk and Control Self Assessment «RCSA»).
تقوم وحدة إدارة مخاطر التشغيل بإعداد تقارير دورية عن مخاطر
التشغيل املص ّرح عنها ،بحيث يتضمن التقرير ايضاً توصيات لتالفي
هذه احلوادث أو التخفيف من أثرها في املستقبل .ومن ثم تتم متابعة
احلد من
تنفيذ هذه التوصيات من قبل دائرة إدارة اخملاطر .إن
ّ
مخاطر التشغيل يتطلب تعاون مختلف دوائر املصرف وفروعه مع
وحدة إدارة مخاطر التشغيل ،وهذا بدوره يتطلب بشكل أساسي العمل
على نشر ثقافة إدارة اخملاطر التشغيلية على مختلف دوائر وفروع
املصرف (األمر الذي مت العمل عليه بشكل مكثف منذ العام .)2011
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جلميع الدوائر والفروع بهدف اإلبالغ الفوري عن احلوادث التشغيلية
( )Incident Reportingمن أهم العوامل املؤثرة للتخفيف من
حدوث اخملاطر تشغيلية ومن آثارها السلبية .وفي املرحلة التي تلي
القيام باإلجراءين املذكورين ،تتابع دائرة إدارة اخملاطر جميع اخملاطر
املص ّرح عنها عبر تقدمي االقتراحات لتفعيل وتقوية الضوابط املوجودة
على تلك اخملاطر و/أو اقتراح وضع ضوابط جديدة ،للتمكن من
حتديد اخملاطر الناشئة وقياسها وحتليلها بهدف الوصول إلى القرار
املناسب بشأن قبولها أو إضافة ضوابط أو التأمني على اخملاطر.
الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر:

ومن أهم مهام دائرة إدارة اخملاطر هو تخفيف أثر اخملاطر التشغيلية،
ونشر ثقافة «التبليغ عن احلوادث في الوقت املناسب» وضمان
استمرارية وسالمة املوظفني في مراكز عملهم .من ناحية أخرى،
مت العمل على حتديث خطة استمرارية العمل لكافة السيناريوهات
احملتمل حدوثها والتي ميكن أن يتعرض لها املصرف ،بحيث مت توفير
موقع بديل ملوقع العمل األساسي لإلدارة العامة .كما مت القيام بتعيني
مسؤول بديل عن املسؤول األساسي في كل الدوائر األساسية في
اإلدارة العامة ،ومت التدريب الالزم للمسؤولني البدالء في حال غياب
أحد املسؤولني األساسيني عن مركز العمل.
اختبارات اجلهد خملاطر التشغيل:

تعتمد اختبارات اجلهد خملاطر التشغيل على دراسة أسباب اخملاطر
بحسب التعريف املعتمد في بازل  2واحملددة باألفراد والعمليات
الداخلية والنظم واحلوادث اخلارجية ،باإلضافة إلى اخملاطر
القانونية ومخاطر السمعة .كما تعتمد على خطوط العمل احملدد بـ
«متويل الشركات ،جتارة ومبيعات ،أعمال التجزئة املصرفية ،أعمال
مصرفية جتارية ،املدفوعات والتسويات ،خدمات الوكالة ،إدارة
املوجودات ،وأعمال السمسرة بالتجزئة» .كما يعتمد في اختبارات
اجلهد على أنواع اخملاطر ،وهي :احتيال من جهة داخلية ،احتيال
من جهة خارجية ،ممارسة العمل وسالمة مكان العمل في املصرف،
العالقات مع العمالء ،البرامج املصرفية  /املالية والعمليات اليومية،
تعرض أصول املصرف للضرر ،توقف أو تعطل األنظمة االلكترونية،
التنفيذ والتسليم واآللية اإلدارية .ويشمل اختبار اجلهد جهوزية
الضوابط املوضوعة (الوقائية ،التصحيحية ،الكشفية ،والردعية)
على اخملاطر املصرح عنها ،وتوزيعها على األسباب وعلى خطوط
العمل املذكورة آنفاً.
مخففات مخاطر التشغيل:

يعتبر املصرف أن ( )1اإلجراء الدوري الستمارة التقييم الذاتي
للمخاطر والضوابط
)»(Risk and Control Self Assessment «RCSA
التي جتريها جميع الدوائر والفروع بإشراف دائرة إدارة اخملاطر،
باإلضافة إلى ( )2إجراء املتابعة الدقيقة من قبل دائرة إدارة اخملاطر

تتكون جلنة إدارة اخملاطر من اربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة،
وال يزيد عدد األعضاء التنفيذيني عن عضو واحد ،كما أن رئيس
اللجنة من األعضاء املستقلني .تعقد اللجنة اجتماعات فصلية على
األقل وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
وضعت اللجنة سياسة اخملاطر مبا ينسجم مع قدرة املصرف ومدى
قبوله لتحمل اخملاطر ،كما تقوم مبراجعة أداء اإلدارة التنفيذية في
إدارة مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغيرها .وتقوم
اللجنة مبراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة اخملاطر قبل اعتمادها
من قبل اجمللس ،وتتأكد من تنفيذها من قبل اإلدارة التنفيذية.
كما تضمن اللجنة توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة اخملاطر،
واستقاللية موظفيها عن األنشطة التي ينجم عنها حتمل املصرف
للمخاطر ،وتقوم مبراجعة التقارير الدورية حول طبيعة اخملاطر التي
يتعرض لها املصرف وحجمها ،وأنشطة إدارة اخملاطر.
ترفع اللجنة تقارير دورية إلى اجمللس وتقدم إحصائيات بخصوص
اخملاطر التي يتعرض لها املصرف والتغيرات والتطورات التي تطرأ
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على إدارة اخملاطر ،وتراقب مدى التزام إدارة اخملاطر باملعايير
املوضوعة من قبل جلنة بازل ،واملتعلقة مبخاطر االئتمان والسوق
والسيولة والتشغيل وغيرها.
كما أنشأ املصرف جلان أخرى للمساهمة في إدارة اخملاطر ،منها
اللجنة التنفيذية وجلنتي االئتمان «أ» و»ب» وجلنة إدارة املوجودات
واملطلوبات وجلنة التصنيفات ،حيث أن لك ّل من هذه اللجان دور مؤ ّثر
في عملية إدارة مخاطر املصرف االئتمانية والسوقية والتشغيلية.

هـ -مخاطر االلتزام:
يلتزم املصرف بالضوابط املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية في
سورية ملراقبة مخاطر االلتزام ،وباألسس الفضلى النابعة من خبرة
مراجعه .لذلك فقد قام املصرف بإنشاء دائرة مستقلة إلدارة مخاطر
االلتزام ومكافحة االرهاب وتبييض االموال ،بحيث تكون تابعة للجنة
االلتزام ومكافحة االرهاب وتبييض االموال ضمن الهيكل التنظيمي
للمصرف ،وأن تقوم بالتنسيق مع إدارة املصرف ألداء نشاطها الرقابي.
ومن أهم مهام الدائرة متابعة التعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف
سورية املركزي ومجلس النقد والتسليف وإعداد ملخّ صات دورية
عنها لإلدارة التنفيذية ،والتأكد من التزام املصرف بتطبيق القوانني
واألنظمة والتعاميم ،وتقدمي تقارير دورية لإلدارة التنفيذية تبني التزام
املصرف بها ،والتنسيق مع دائرة التدقيق الداخلي ملتابعة أي قصور
في تطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم والسياسات واإلجراءات،
وتوضيح اخملالفات لإلدارة التنفيذية ،باإلضافة إلى التأكد من مدى
التزام املصرف بسياسات وإجراءات االلتزام مبا يضمن امتثاله جلميع
القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة ،ووضع السياسات واإلجراءات
واحلد من عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب
الكفيلة بالكشف
ّ
مبا يتوافق مع القوانني واألطر التشريعية الناظمة ألعمال املصرف
بالتنسيق مع باقي الدوائر والفروع ذات الصلة ،وكذلك التحقّق من
حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراءات واألنظمة املتّبعة ملكافحة عمليات
غسل األموال ومتويل اإلرهاب على نحو دوري ومتكرر من قبل كافة
املوظفني املعنيني ،إضافة إلى التحقق من مدى االلتزام بدليل إجراءات
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومناذج معرفة العمالء وغيرها
من النماذج اخلاصة باملتطلبات القانونية والتنظيمية واإلشرافية
املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
احلوكمة:

فرنسـبنك سورية بأهمية احلوكمة إذ أنها توفر أساساً لنمو
يؤمن
َ
كمتلق إلموال املساهمني
وحتسني أدائه وتدعيم الثقة في أنشطته
ٍ
واملودعني ،ولتمكينه من املساهمة بنجاح في تطوير اجلهاز املصرفي
ككل ،األمر الذي يساهم في ضمان النم ّو اإلقتصادي واإلستقرار في
القطر العربي السوري وعليه فقد قرر مجلس اإلدارة إعتماد دليل
للحوكمة بشكل يتوافق مع كل من تعليمات مصرف سورية املركزي
وهيئة األوراق واألسواق املالية السورية وأفضل معايير وممارسات
احلوكمة الدولية.
تُش ّكل احلوكمة من منظار شمولي ،نظاماً لتوجيه املصرف وإدارته.
ويعالج مفهومها املتضمن في الدليل قواعد إدارة األعمال الداخلية
كما القوانني ذات الصلة التي ترسي وتعزز وحتمي إدارة وملكية حقوق
وواجبات مدراء املصرف وموظفيه والعالقة مع املساهمني .من هذه
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الناحية ،تعنى احلوكمة بكيفية إدارة املصرف وتوجيه عمله ومراقبته
وبكيفية مساءلة األطراف املعنية بتوجيه اإلدارة ومراقبتها.
كما توفر احلوكمة احلوافز الضرورية التي متكن اجمللس واإلدارة
التنفيذية من متابعة األهداف التي تصب في مصلحة املصرف
ُيسر املراقبة الفعالة.
واملساهمني والتي من شأنها أن ت ّ
فرنسـبنك سورية ملتزم ببنود دليل احلوكمة ،السيما من ناحية عدد
إن
َ
أعضاء مجلس اإلدارة واخلبرات الالزمة ،وعدد االجتماعات السنوية
جمللس اإلدارة ،وفصل مهام رئيس مجلس اإلدارة عن مهام املدير
التنفيذي ،وتكوين جميع اللجان املنبثقة عنه .فجميع تلك اللجان قد
مت إنشاءها حسب األصول ،وهي مستوفية كافة معايير الشفافية من
حيث عدد األعضاء املستقلني وعدد األعضاء غير التنفيذيني .كما
أن جميع تلك اللجان تقوم مبهامها وبالعدد املطلوب من االجتماعات
السنوية.
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اإلفصاحات الكمية:
مخاطر االئتمان:

 -1التعرضات خملاطر االئتمان (بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات اخملاطر األخرى):
يتضمن هذا البند ما يلي:

كما في  31كانون األول

 - 1بنود داخل بيان الوضع املالي:
أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
		
صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة:
•األفراد
•القروض العقارية
•الشركات الكبرى
•الشركات الصغيرة واملتوسطة
		
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
فوائد وإيرادات محققة غير مستحقة القبض
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
 - 2بنود خارج بيان الوضع املالي:
كفاالت (صافي)
سقوف تسهيالت مباشرة وغير مباشرة غير مستعملة

2019

2018

ل.س.

ل.س.

21.249.534.001
32.288.495.426
2.354.930.254
55.892.959.681

21.492.424.405
31.452.388.826
3.658.787.329
56.603.600.560

267.418.303
2.542.682.967
36.037.430.963
891.312.103
39.738.844.336
14.711.243.245
213.125.320
3.089.948.903
113.646.121.485

162.042.361
413.881.814
25.208.230.469
311.508.039
26.095.662.683
16.667.505.343
185.475.577
3.089.296.379
102.641.540.542

2.184.251.018
10.055.005.148
12.239.256.166

3.145.927.998
6.018.540.392
9.164.468.390

 - 2توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة اخملاطر:
تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للمصرف وفق اجلدول التالي:
للسنة المنتهية في 31كانون األول 2019

الدرجات من  4-1املنخفضة اخملاطر
الدرجات من  7-5حتت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك في حتصيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إجمالي التعرضات املباشرة
الفوائد املعلقة *
مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
صافي التعرضات االئتمانية

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى  12شهرًا

الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى عمر الرصيد

الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى عمر الرصيد

الخسائر االئتمانية المتوقعة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

27.198.978.772
9.974.332.949
37.173.311.721
()1.420.559.612

2.246.208.971
34.932.350
2.281.141.321
()109.953.965

285.786.578
10.828.136.905
11.113.923.483
()4.527.154.653
()4.771.863.959

27.198.978.772
12.220.541.920
320.718.928
10.828.136.905
50.568.376.525
()4.527.154.653
()6.302.377.536

35.752.752.109

2.171.187.356

1.814.904.871

39.738.844.336

(معدلة)
للسنة المنتهية في 31كانون األول 2018
ّ

الدرجات من  4-1املنخفضة اخملاطر
الدرجات من  7-5حتت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك في حتصيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إجمالي التعرضات املباشرة
الفوائد املعلقة *
مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
صافي التعرضات االئتمانية

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى  12شهرًا

الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى عمر الرصيد

الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى عمر الرصيد

الخسائر االئتمانية المتوقعة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

19.802.993.316
345.939.751
20.148.933.067
()321.787.264

3.100.309.751
179.276.856
3.279.586.607
-

3.474.369.815
22.875.713
9.660.834.870
13.158.080.398
()3.213.332.580
()6.955.817.545

22.903.303.067
525.216.607
3.474.369.815
22.875.713
9.660.834.870
36.586.600.072
()3.213.332.580
()7.277.604.809

19.827.145.803

3.279.586.607

2.988.930.273

26.095.662.683
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 )3توزيع القيمة العادلة للضمانات:

تتوزع التعرضات االئتمانية غير املباشرة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للمصرف وفق اجلدول التالي:
للسنة المنتهية في 31كانون األول 2019

الدرجات من  4-1املنخفضة اخملاطر
الدرجات من  7-5حتت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك في حتصيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إجمالي التعرضات غير املباشرة
مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

صافي التعرضات االئتمانية غير املباشرة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

10.820.747.821
1.365.933.245
12.186.681.066
()15.981.349

56.777.500
56.777.500
()795

20.365.750
20.365.750
()8.586.005

10.820.747.821
1.422.710.745
20.365.750
12.263.824.316
()24.568.149

12.170.699.717

56.776.705

11.779.745

12.239.256.167

(معدلة)
للسنة المنتهية في 31كانون األول 2018
ّ

الدرجات من  4-1املنخفضة اخملاطر
الدرجات من  7-5حتت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك في حتصيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إجمالي التعرضات غير املباشرة
مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

صافي التعرضات االئتمانية غير املباشرة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

9.163.960.566
9.163.960.566
()24.663.592

4.253.624
4.253.624
-

2.381.000
22.775.320
25.156.320
()4.238.528

9.163.960.566
4.253.624
2.381.000
22.775.320
9.193.370.510
()28.902.120

9.139.296.974

4.253.624
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20.917.792

أ -مقابل التعرضات املباشرة:
يتضمن هذا البند كما في  31كانون األول  2019ما يلي:

الضمانات مقابل:
املرحلة األولى
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
		
اجملموع
منها:
تأمينات نقدية
كفاالت مصرفية مقبولة
عقارية
أسهم متداولة
سيارات وآليات
		
شخصية
		
أخرى
		

األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

ل.س.

ل.س.

ل.س.

158.200.276
158.200.276

11.993.507
135.692.326
6.812.658
3.701.785
158.200.276

2.284.542.857
35.232.973
13.270.654
2.333.046.484

4.500.000
2.199.733.594
128.812.890
2.333.046.484

28.623.437.032
2.098.272.921
1.763.697.904
32.485.407.857

1.784.338.129
525.000.000
20.295.884.251
2.766.100
6.937.105.003
2.940.314.374
32.485.407.857

الشركات الصغيرة
والمتوسطة
ل.س.

835.803.450
37.620.061
17.888.592
891.312.103

890.798.376
387.398
126.329
891.312.103

المجموع
ل.س.

31.901.983.615
2.171.125.955
1.794.857.150
35.867.966.720

1.800.831.636
525.000.000
23.522.108.547
2.766.100
6.944.305.059
3.072.955.378
35.867.966.720

تخفض الضمانات بحيث ال تتجاوز التعرضات املستعملة لكل زبون على حدة.

9.164.468.390

يعتبر كامل الدين مستحقاً في حال استحقاق أحد أقساطه ،وبالنسبة للحسابات اجلارية املدينة إذا مت جتاوز السقف املمنوح لفترة تزيد عن تسعني يوم.

الديون اجملدولة:
هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتعرضات ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التعرضات االئتمانية غير العاملة مبوجب جدولة أصولية ومت تصنيفها كديون حتت
املراقبة ،ال يوجد لدى املصرف ديون مجدولة خالل عام  2019و.2018
الديون املعاد هيكلتها:
يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التعرضات االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التعرضات االئتمانية أو تأجيل بعض األقساط أو متديد فترة السماح ومت
تصنيفها كديون تتطلب اهتماماً خاصاً ،وبلغت الديون املعاد هيكلتها مبلغ  680.521.859ليرة سورية خالل عام ( 2019مقابل  3.430.164.097ليرة سورية خالل عام .)2018

يتضمن هذا البند كما في  31كانون األول  2018ما يلي:
األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

ل.س.

ل.س.

ل.س.

الضمانات مقابل:
املرحلة األولى
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
		
اجملموع

73.397.248
65.961
73.463.209

منها:
تأمينات نقدية
كفاالت مصرفية مقبولة
عقارية
أسهم متداولة
سيارات وآليات
		
شخصية
		
أخرى
		

9.305.269
63.795.355
835
361.750
73.463.209

351.924.502
12.875.758
49.081.554
413.881.814

409.760.135
4.121.679
413.881.814

تخفض الضمانات بحيث ال تتجاوز التعرضات املستعملة لكل زبون على حدة.

16.340.432.778
3.237.114.411
2.351.753.499
21.929.300.688

3.510.753.353
525.000.000
8.626.664.895
22.994.086
19.881.527
7.080.650.078
2.143.356.749
21.929.300.688

الشركات الصغيرة
والمتوسطة
ل.س.

280.608.113
29.596.437
727.046
310.931.596

307.404.718
3.526.878
310.931.596

المجموع
ل.س.

17.046.362.641
3.279.586.606
2.401.628.060
22.727.577.307

3.520.058.622
525.000.000
9.407.625.103
22.994.086
23.409.240
7.080.650.078
2.147.840.178
22.727.577.307
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 - 1التركز اجلغرافي:
يوضح اجلدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرافي:

األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

ل.س.

ل.س.

ل.س.

الضمانات مقابل:
املرحلة األولى
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
		
اجملموع

-

-

2.008.432.342
42.440.000
7.525.146
2.058.397.488

منها:
تأمينات نقدية
كفاالت مصرفية مقبولة
عقارية
أسهم متداولة
سيارات وآليات
		
شخصية
		
أخرى
		

-

-

892.053.054
411.095.253
3.600.450
760.800
684.933.480
65.954.451
2.058.397.488

الشركات الصغيرة
والمتوسطة
ل.س.

ل.س.

14.307.983
4.254.600
18.562.583

2.022.740.325
42.440.000
11.779.746
2.076.960.071

9.981.056
8.190.605
390.922
18.562.583

المجموع

902.034.110
419.285.858
3.600.450
760.800
685.324.402
65.954.451
2.076.960.071

البند  /المنطقة الجغرافية

أرصدة لدى بنوك مركزية		
		
أرصدة لدى مصارف
		
إيداعات لدى مصارف
		
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة
				
لألفراد
			
القروض العقارية
			
الشركات الكبرى
		
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
فوائد وإيرادات محققة غير مستحقة القبض

		

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي

				
اإلجمالي

(معدلة)
اإلجمالي كما في  31كانون األول 2018
ّ

كما في  31كانون األول 2019

داخل الجمهورية
العربية السورية

دول الشرق
األوسط األخرى

أوروبا

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

21.249.534.001
15.492.603.960
2.354.930.254
39.738.844.336
267.418.303
2.542.682.967
36.037.430.963
891.312.103
213.125.320
3.089.948.903
82.138.986.774
72.606.835.686

16.791.418.934
14.711.243.245
31.502.662.179
30.030.187.282

4.472.532
4.472.532
4.517.574

21.249.534.001
32.288.495.426
2.354.930.254
14.711.243.245
39.738.844.336
267.418.303
2.542.682.967
36.037.430.963
891.312.103
213.125.320
3.089.948.903
113.646.121.485
102.641.540.542

تخفض الضمانات بحيث ال تتجاوز التعرضات املستعملة لكل زبون على حدة.
تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرافي وفق مراحل التصنيف ،متاشياً مع املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9كما يلي:
كما في  31كانون األول 2019
المنطقة الجغرافية  /المرحلة

يتضمن هذا البند كما في  31كانون األول  2018ما يلي:
األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

ل.س.

ل.س.

ل.س.

الضمانات مقابل:
املرحلة األولى
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
		
اجملموع

-

منها:
تأمينات نقدية
كفاالت مصرفية مقبولة
عقارية
أسهم متداولة
سيارات وآليات
		
شخصية
		
أخرى
		

-

-

3.014.535.788
18.752.052
3.033.287.840

الشركات الصغيرة
والمتوسطة
ل.س.

1.221.436
2.826.000
2.228.616
6.276.052

المجموع
ل.س.

3.015.757.224
2.826.000
20.980.668
3.039.563.892

داخل اجلمهورية العربية السورية
اإلجمالي

داخل اجلمهورية العربية السورية
اإلجمالي

تخفض الضمانات بحيث ال تتجاوز التعرضات املستعملة لكل زبون على حدة.

-

960.275.165
645.339.197
4.505.256
742.779
701.960.250
720.465.193
3.033.287.840

4.057.700
1.752.416
465.936
6.276.052

964.332.865
647.091.613
4.505.256
742.779
702.426.186
720.465.193
3.039.563.892

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

35.752.751.132
35.752.751.132

2.171.187.354
2.171.187.354

1.814.905.850
1.814.905.850

39.738.844.336
39.738.844.336

(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
ّ
المنطقة الجغرافية  /المرحلة
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المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

19.827.145.743
19.827.145.743

3.279.586.607
3.279.586.607

2.988.930.333
2.988.930.333

26.095.662.683
26.095.662.683
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 -4التركز حسب القطاع االقتصادي:
يوضح اجلدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:
كما في  31كانون األول 2019

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي

مالي

تجارة

عقارات

صناعي

أفراد وخدمات
أخرى

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

21.249.534.001
32.288.495.426
2.354.930.254
14.711.243.245
202.006.610
3.089.948.903
73.896.158.439

23.438.474.017
5.961.080
23.444.435.097

2.209.966.727
515.585
2.210.482.312

6.503.634.768
1.979.731
6.505.614.499

7.586.768.824
1.197.201.645
8.783.970.469

21.249.534.001
32.288.495.426
2.354.930.254
39.738.844.336
14.711.243.245
1.407.664.651
3.089.948.903
114.840.660.816

(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
ّ

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
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مالي

تجارة

عقارات

صناعي

أفراد وخدمات
أخرى

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

21.492.424.405
31.452.388.826
3.658.787.329
16.667.505.343
180.894.575
3.089.296.379
76.541.296.857

17.339.732.295
4.102.661
17.343.834.956

1.534.014.928
321.507
1.534.336.435

4.917.075.957
1.217.571
4.918.293.528

2.304.839.503
2.003.385.741
4.308.225.244

21.492.424.405
31.452.388.826
3.658.787.329
26.095.662.683
16.667.505.343
2.189.922.055
3.089.296.379
104.645.987.020

ب -مخاطر السوق:

 )1مخاطر أسعار الفائدة:

تنشأ مخاطر السوق عن التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار صرف
العمالت وأسعار األسهم .وتتم مراقبة جميع مخاطر السوق بشكل
دوري عبر تقارير داخلية حيث يتم التأكد من االلتزام بالسقوف
احملددة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ،ووفق السقوف
الداخلية املعتمدة من مجلس اإلدارة .تع ّرف مخاطر السوق بأنها
مخاطر محفظة األدوات املالية في داخل وخارج امليزانية والتي تتأثر
سلباً نتيجة حتركات معاكسة في أسعار السوق تتضمن هذه اخملاطر:

تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار
الفائدة على أرباح املصرف أو على قيمة األدوات املالية .يتعرض
املصرف خملاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في
مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة
مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمنية معينة ويقوم املصرف بإدارة هذه
اخملاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات.

 اخملاطر املتعلقة بالسندات املالية واحملتفظ بها للمتاجرة التي تتأثربتغ ّير أسعار الفوائد.

تتضمن سياسة إدارة املوجودات واملطلوبات حدود حلساسية أسعار
الفائدة وتقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات بدراسة مخاطر
أسعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية ويتم دراسة الفجوات
في استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسعار
الفائدة السائدة واملتوقعة ومقارنتها باحلدود املوافق عليها وتطبيق
استراتيجيات التحوط إذا لزم األمر.

 مخاطر األسهم في محفظة املتاجرة (.)Trading Book مخاطر أسعار العمالت األجنبية (.)Banking Book مخاطر األدوات املالية التي تتأثر بتغ ّير سعر الفائدة في محفظةاملصرف ككل (.)Banking Book
ومبا أن املصرف ليس لديه حالياً أي محفظة للمتاجرة ،لذلك تنحصر
مخاطر السوق التي يتعرض لها املصرف مبخاطر العمالت األجنبية
باإلضافة إلى مخاطر أسعار الفائدة في محفظة املصرف.

ويتم احلد من أية آثار سلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع أو انخفاض
أسعار الفائدة من خالل استراتيجيات إدارة اخملاطر ويتم مراقبة
فجوات الفوائد بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها
ضمن سياسات املصرف.

الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة  -التغير بسعر الفائدة:

أو ًال :زيادة معدل الفائدة %2
العملة

دوالر أمريكي
		
يورو
		
ليرة سورية
جنيه استرليني
فرنك سويسري

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف ،متاشياً مع املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9كما يلي:

كما في  31كانون األول 2019

الفجوة التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

حساسية حقوق
ا لملكية

8.026.784.170
()3.597.786.860
()25.486.625.130
3.615.410
25.210

160.535.683
()71.955.737
()509.732.503
72.308
504

120.401.762
()53.966.803
()382.299.377
54.231
378

(معدلة)
 31كانون األول 2018
َ

كما في  31كانون األول 2019
القطاع االقتصادي  /المرحلة

		
صناعة
		
جتارة
		
عقارات
أفراد وخدمات
		
اإلجمالي

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

5.688.114.095
21.375.651.548
1.987.883.830
6.701.101.658

654.766.293
562.248.585
101.932.897
852.239.582

160.754.380
1.500.573.884
120.150.000
33.427.584

6.503.634.768
23.438.474.017
2.209.966.727
7.586.768.824

35.752.751.131

2.171.187.357

1.814.905.848

39.738.844.336

(معدلة)
كما في 31كانون األول 2018
ّ
القطاع االقتصادي  /المرحلة

		
صناعة
		
جتارة
		
عقارات
أفراد وخدمات
		
اإلجمالي

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

4.490.201.309
11.744.153.790
1.533.032.664
2.059.757.979

243.880.995
3.021.847.592
982.264
12.875.758

182.993.653
2.573.730.913
232.205.766

4.917.075.957
17.339.732.295
1.534.014.928
2.304.839.503

19.827.145.742

3.279.586.609

2.988.930.332

26.095.662.683
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العملة

دوالر أمريكي
		
يورو
		
ليرة سورية
جنيه استرليني
فرنك سويسري

الفجوة التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

حساسية حقوق
ا لملكية

1.248.567.657
()2.255.049.127
()16.317.081.369
3.491.760
24.760

24.971.353
()45.100.983
()326.341.627
69.835
495

18.728.515
()33.825.737
()244.756.220
52.376
371

ثانيا ً :نقص معدل الفائدة %2
العملة

دوالر أمريكي
		
يورو
		
ليرة سورية
جنيه استرليني
فرنك سويسري

كما في  31كانون األول 2019

الفجوة التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

حساسية حقوق
ا لملكية

8.026.784.170
()3.597.786.860
()25.486.625.130
3.615.410
25.210

()160.535.683
71.955.737
509.732.503
()72.308
()504

()120.401.762
53.966.803
382.299.377
()54.231
()378
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فجوة إعادة تسعير الفائدة:

(معدلة)
 31كانون األول 2018
َ
العملة

دوالر أمريكي
		
يورو
		
ليرة سورية
جنيه استرليني
فرنك سويسري

الفجوة التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

حساسية حقوق
ا لملكية

1.248.567.657
()2.255.049.127
()16.317.081.369
3.491.760
24.760

()24.971.353
45.100.983
326.341.627
()69.835
()495

()18.728.515
33.825.737
244.756.220
()52.376
()371

 )2مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر العمالت بتغير قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في
أسعار صرف العمالت األجنبية.
يعتبر املصرف الليرة السورية العملة الرئيسية له ،ويقوم مجلس إدارة
املصرف بوضع حدود ملراكز العمالت ،ويتم مراقبة املركز بشكل يومي
ليتم التأكد من عدم جتاوز املستويات احملددة.

يقوم املصرف بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغيرات على
صافي األرباح واخلسائر في حال حدوث تغير معقول في أسعار
الصرف وقد مت اعتماد نسبة  %10بدالً من  %2استناداً إلى تعميم
مفوضية احلكومة لدى املصارف – رقم  166/437لتاريخ  12شباط
.2013

زيادة ( )%10في سعر الصرف:
العملة

دوالر أمريكي-قطع بنيوي
دوالر أمريكي-قطع تشغيلي
			
يورو
			
جنيه استرليني
			
فرنك سويسري
			
أخرى

كما في  31كانون األول 2019

مركز القطع

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

25.677.973.660
() 45.299.157
96.735.532
4.307.352
25.219
582.025

2.567.797.366
()4.529.916
9.673.553
430.735
2.522
58.203

2.567.797.366
()3.397.437
7.255.165
323.051
1.892
43.652

كما في  31كانون األول 2019
العملة

دوالر أمريكي-قطع بنيوي
دوالر أمريكي-قطع تشغيلي
			
يورو
			
جنيه استرليني
			
فرنك سويسري
			
أخرى

مركز القطع

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

25.677.973.660
()635.588.802
()973.981.502
4.160.996
24.762
581.974

2.567.797.366
()63.558.880
()97.398.150
416.100
2.476
58.197

2.567.797.366
()47.669.160
()73.048.613
312.075
1.857
43.648

نقص ( )%10في سعر الصرف:
العملة

دوالر أمريكي-قطع بنيوي
دوالر أمريكي-قطع تشغيلي
			
يورو
			
جنيه استرليني
			
فرنك سويسري
			
أخرى

كما في  31كانون األول 2019

مركز القطع

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

25.677.973.660
()45.299.157
96.735.532
4.307.352
25.219
582.025

()2.567.797.366
4.529.916
()9.673.553
()430.735
()2.522
()58.203

()2.567.797.366
3.397.437
()7.255.165
()323.051
()1.892
()43.652

دوالر أمريكي-قطع بنيوي
دوالر أمريكي-قطع تشغيلي
			
يورو
			
جنيه استرليني
			
فرنك سويسري
			
أخرى

يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب:
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 في الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
حق استخدام األصول املستأجرة
		
موجودات ثابتة
		
موجودات غير ملموسة
		
موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي

15.517.038.160
32.517.994.950
2.128.828.199
-

1.308.000.000
2.366.477.466
2.643.772.889
1.093.083.562
-

436.000.000
9.653.617.448
-

املطلوبات:
ودائع مصارف
ودائع الزبائن
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات

10.089.617.448

3.206.819.614
3.206.819.614

9.198.714.764
3.914.612.026
-

13.113.326.790

1.433.622.744
1.433.622.744

25.043.991.204
40.968.130.578
66.012.121.782

3.500.000.000
21.888.180.050
25.388.180.050

1.000.000.000
4.154.217.450
5.154.217.450

2.490.306.590
2.490.306.590

6.000.440.730
6.000.440.730

2.089.764.820
2.089.764.820

كما في  31كانون األول 2019

مجموع املوجودات

فجوة إعادة تسعير الفائدة
فجوة إعادة تسعير الفائدة املتراكمة

كما في  31كانون األول ( / 2019تابع)

نقد في الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
		
أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
		
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
حق استخدام األصول املستأجرة
			
موجودات ثابتة
		
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
		
مجموع املوجودات

املطلوبات:
			
ودائع مصارف
			
ودائع الزبائن
			
تأمينات نقدية
		
مخصصات متنوعة
			
مطلوبات أخرى
		
مجموع املطلوبات

فجوة إعادة تسعير الفائدة
فجوة إعادة تسعير الفائدة املتراكمة

(معدلة)
 31كانون األول 2018
َ
العملة
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مركز القطع

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

25.677.973.660
()635.588.802
()973.981.502
4.160.996
24.762
581.974

()2.567.797.366
63.558.880
97.398.150
()416.100
()2.476
()58.197

()2.567.797.366
47.669.160
73.048.613
()312.075
()1.857
()43.648

50.163.861.309

7.411.333.917

()17.976.846.133( )15.848.260.473

716.513.024

4.935.399.998

7.112.886.060

()656.142.076

()21.716.449.600( )21.060.307.524( )28.173.193.584( )28.889.706.608( )33.825.106.606( )15.848.260.473

من سنتين
إلى ثالثة

من ثالثة
إلى خمسة

أكثر من
خمس سنوات

بنود
غير حساسة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

954.473.007
-

8.250.251.967
10.900.000.000
-

1.984.409.738
-

12.913.871.480
()241.046.736
284.333.966
()1.196.452.343
884.499.292
7.912.499.893
245.941.639
1.407.664.651
3.089.948.903

30.174.909.640
34.643.425.680
39.738.844.336
14.711.243.245
884.499.292
7.912.499.893
245.941.639
1.407.664.651
3.089.948.903

954.473.007

-

954.473.007

()20.761.976.593

19.150.251.967

-

19.150.251.967

()1.611.724.626

1.984.409.738

-

1.984.409.738
372.685.112

25.301.260.745

270.920.178
2.759.419.363
71.538.621
1.977.110.953
5.078.989.115

20.222.271.630
20.594.956.742

132.808.977.279

29.543.991.204
77.861.960.396
2.759.419.363
71.538.621
1.977.110.953
112.214.020.537
20.594.956.742

-

التقرير السنوي 2019

كما في  31كانون األول 2018
(معدلة)
ّ

94

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 في الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
		
أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
		
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
			
موجودات ثابتة
		
موجودات غير ملموسة
		
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى		
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي

17.949.657.450
33.376.637.017
1.128.482.518
-

1.744.000.000
542.474.696
-

14.787.082.696
-

932.199.079
-

825.661.366
2.027.805.650
-

املطلوبات:
			
ودائع مصارف
			
ودائع الزبائن
			
تأمينات نقدية
		
مخصصات متنوعة
			
مطلوبات أخرى
		
مجموع املطلوبات

2.853.467.016

894.134.556
3.902.946.519
4.797.081.075

22.543.284.828
22.328.610.337
38.015.246.721

2.496.480.000
28.475.572.399
30.972.052.399

5.831.491.786
5.831.491.786

1.000.0000.000
3.024.876.520
4.024.876.520

4.971.707.110
4.971.707.110

239.500.000
239.500.000

فجوة إعادة تسعير الفائدة املتراكمة

7.582.881.820

		
مجموع املوجودات

		
فجوة إعادة تسعير الفائدة

كما في  31كانون األول 2018
(معدلة) ( /تابع)
ّ

املوجودات:
نقد في الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
		
أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
		
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
			
موجودات ثابتة
		
موجودات غير ملموسة
		
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى		
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
		
مجموع املوجودات

املطلوبات:
			
ودائع مصارف
			
ودائع الزبائن
			
تأمينات نقدية
		
مخصصات متنوعة
			
مطلوبات أخرى
		
مجموع املطلوبات
		
فجوة إعادة تسعير الفائدة

فجوة إعادة تسعير الفائدة املتراكمة

52.454.776.985

7.582.881.820

2.286.474.696

()28.685.577.703

932.199.079

14.787.082.696

()3.092.677.441

8.955.590.910

()2.118.240.094

4.557.581.075

()12.800.441.433( )17.358.022.508( )15.239.782.414( )12.147.104.973( )21.102.695.883

من سنتين
إلى ثالثة

من ثالثة
إلى خمسة

أكثر من
خمس سنوات

بنود
غير حساسة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

961.892.176
-

2.419.010.717
10.900.000.000
-

937.581.811
-

11.503.222.802
()9.460.862
2.667.143.068
()163.246.826
4.679.425.566
229.347.654
131.997.819
2.189.922.055
3.089.296.379

29.452.880.252
35.111.176.155
26.095.662.683
16.667.505.343
4.679.425.566
229.347.654
131.997.819
2.189.922.055
3.089.296.379

-

-

-

149.913.215
4.501.476.855
33.258.461
1.880.845.509
6.565.494.040

26.039.764.828
65.021.671.367
4.501.476.855
33.258.461
1.880.845.509
97.477.017.020

961.892.176

961.892.176

()11.838.549.257

13.319.010.717

13.319.010.717
1.480.461.460

937.581.811

937.581.811

2.418.043.271

24.317.647.655

17.752.153.615
20.170.196.886

117.647.213.906

20.170.196.886

-
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التركز في مخاطر العمالت األجنبية:

املوجودات:
نقد في الصندوق
أرصدة وإيداعات لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات املصارف
التسهيالت االئتمانية
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
إجمالي املوجودات

املطلوبات:
ودائع املصارف
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
مخصصات اخرى
مطلوبات أخرى
إجمالي املطلوبات
صافي التركز داخل امليزانية للسنة احلالية

صافي التركز خارج امليزانية للسنة احلالية

صافي التركز للسنة احلالية

كما في  31كانون األول 2018
(معدلة)
ّ
املوجودات:
نقد في الصندوق
أرصدة وإيداعات لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات املصارف
التسهيالت االئتمانية
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
إجمالي املوجودات

املطلوبات:
ودائع املصارف
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
مخصصات اخرى
مطلوبات أخرى
إجمالي املطلوبات
صافي التركز داخل امليزانية للسنة احلالية

صافي التركز خارج امليزانية للسنة احلالية

صافي التركز للسنة احلالية

دوالر أمريكي

يورو

جنيه استرليني

فرنك سويسري

عمالت أخرى

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

3.377.069.392
9.480.845.390
22.420.558.800
1.520.832.994
14.083.164.911
216.700.713
2.900.107.153

2.895.961.955
1.207.014.979
9.181.336.723
12.635.911.493
()465.005.228
3.289.316
-

691.951
5.771.856
-

508.705
-

582.025
-

6.273.723.298
10.687.860.369
31.608.758.109
14.156.744.487
13.618.159.683
219.990.029
2.900.107.153

53.999.279.353

25.458.509.238

6.463.807

508.705

582.025

79.465.343.128

2.365.152.960
24.327.885.843
1.485.680.625
13.763.944
174.121.478
28.366.604.850
25.632.674.503
-

10.711.205.019
14.526.351.656
105.865.804
2.131.267
16.219.960
25.361.773.706
96.735.532
-

2.156.455
2.156.455
4.307.352
-

483.486
483.486
25.219
-

483.486
582.025
-

13.076.357.979
38.856.877.440
1.591.546.429
15.895.211
190.341.438
53.731.018.497
25.734.324.631
-

دوالر أمريكي

يورو

جنيه استرليني

فرنك سويسري

عمالت أخرى

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

25.632.674.503

96.735.532

4.307.352

25.219

582.025

25.734.324.631

5.294.099.044
4.483.139.646
20.127.193.122
1.320.179.176
16.667.505.343
239.262.348
2.899.454.629

418.350.704
1.532.828.758
11.659.927.119
14.159.335.732
3.673.383
-

669.239
5.582.409
-

499.492
-

581.974
-

5.713.118.987
6.015.968.404
31.793.784.116
15.479.514.908
16.667.505.343
242.935.731
2.899.454.629

2.365.152.959
21.790.557.025
1.722.150.628
515.147
110.072.691
25.988.448.450
25.042.384.858
-

17.795.304.807
10.725.769.274
190.459.425
16.009.792
20.553.900
28.748.097.198
()973.981.502
-

2.090.652
2.090.652
4.160.996
-

474.730
474.730
24.762
-

581.974
-

20.160.457.766
32.518.891.681
1.912.610.053
16.524.939
130.626.591
54.739.111.030
24.073.171.088
-

51.030.833.308

25.042.384.858

27.774.115.696

()973.981.502

6.251.648

4.160.996

499.492

24.762

581.974

581.974

78.812.282.118

24.073.171.088
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 -3مخاطر السيولة:

يقوم املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته إضافة إلى أي
تغيرات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل يومي.

تنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة املصرف على توفير التمويل
الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها أو متويل نشاطاته بدون
حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر.

إشارة إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم ( 588م ن /ب) تاريخ 22
تشرين الثاني  2009كانت نسب السيولة بتاريخ  31كانون األول بكافة
العمالت كما يلي:

تتضمن إجراءات إدارة مخاطر السيولة ما يلي:
 تنويع مصادر التمويل -حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها
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كما في  31كانون األول
(2018معدلة)
ّ

رصدة وإيداعات لدى املصارف
صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
حق استخدام األصول املستأجرة
موجودات ثابتة
موجودات أخرى

نسبة السيولة بتاريخ  31كانون األول
أقل نسبة
أعلى نسبة
املتوسط خالل العام

2019
ل.س.

ل.س.

66.07
60.53
78.71
67.81

77.78
71.10
81.76
78.16

السيناريوهات املطبقة لتنفيذ اختبارات الضغط خملاطر السيولة:

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي

تعتمد اختبارات اجلهد على حتليل سيناريوهات والتي تتضمن عوامل
مخاطر تقسم إلى نوعني أساسيني األول يعتمد سيناريوهات حدثت
في املاضي ،والثاني يعتمد على أحداث استثنائية ولكن محتملة قد
يتأثر بها السوق بشكل عام وليس املصرف وحده.
خطة الطوارئ ملواجهة مخاطر السيولة:

بنا ًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم /74من/ب 4الصادر
بتاريخ ،2004/9/19وعلى حاجة املصرف لوضع خطة طوارئ ملواجهة

أيام

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

25.910.113.290

-

-

-

-

-

-

3.542.766.962

29.452.880.252

2.312.579.712

31.057.453.275

1.060.710.828

56.493.378

-

-

-

-

-

-

-

-
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5.025

-

-

كما في  31كانون األول 2019

عند الطلب إلى

من ثمانية أيام

من شهر إلى

من ثالثة أشهر

من ستة أشهر

من تسعة أشهر

أقل من ثمانية

إلى شهر

ثالثة أشهر

إلى ستة أشهر

إلى تسعة أشهر

إلى سنة

أكثر من سنة

-

4.501.476.855

-

33.258.461

12.671.549

1.865.053.097

مطلوبات أخرى

38.015.246.721

19.008.818.247

فجوة االستحقاقات

أيام

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

24.433.688.903

-

1.308.000.000

436.000.000

-

-

-

3.997.220.737

30.174.909.640

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
رصدة وإيداعات لدى املصارف
صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
حق استخدام األصول املستأجرة
موجودات ثابتة
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي

مجموع املوجودات حسب درجة استحقاقها

32.288.494.334
1.123.004.759
171.613
-

1.004.510.067
6.360
-

2.354.931.346
2.643.025.664
1.093.083.562
550.000
582.261
-

9.651.568.668
2.600.743
-

3.164.568.543
1.101.635
-

9.196.872.805
3.913.731.398
2.342.927
-

11.140.387.980
9.704.428.285
883.949.292
4.370.505
-

1.814.905.850
7.912.499.893
245.941.639
1.396.488.607
3.089.948.903

34.643.425.680
39.738.844.336
14.711.243.245
884.499.292
7.912.499.893
245.941.639
1.407.664.651
3.089.948.903

57.845.359.609

1.004.516.427

7.400.172.833

10.090.169.411

3.165.670.178

13.112.947.130

21.733.136.062

18.457.005.629

132.808.977.279

18.022.578.509

7.021.412.695

3.500.000.000

1.000.000.000

-

-

-

-

29.543.991.204

املطلوبات:
ودائع مصارف
ودائع الزبائن
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مطلوبات أخرى

مجموع املطلوبات
فجوة االستحقاقات

29.387.837.856
2.759.419.363
71.538.621
1.868.421.756
52.109.796.105
5.735.563.504

11.851.212.900
54.880.980
18.927.506.575

21.888.180.050
51.075.341
25.439.255.391

()18.039.082.558( )17.922.990.148

3.998.217.450
2.732.876
5.000.950.326

5.089.219.085

2.490.306.590
2.490.306.590
675.363.588

6.000.440.730
6.000.440.730

7.112.506.400

2.245.764.820
2.245.764.820

19.487.371.242

-

18.457.005.629

77.861.960.396
2.759.419.363
71.538.621
1.977.110.953
112.214.020.537
20.594.956.742

-

3.144.988

-

-

-

ودائع مصارف

مجموع املطلوبات

ل.س.

-

-

15.464.142.471

13.583.948.626

()10.210.658.070

14.677.961.747
5.829.417.600

28.312.719.590

-

-

-

-

-

408.535
30.809.608.125

28.530.371.806

5.829.417.600

8.848.544.147

917.927.770
351.534
-

-

802.138.979
2.026.407.467
131.997.819
301.885
-

918.279.304
1.000.000.000

-

2.712.328
4.027.588.848

()3.109.309.544

-

2.960.846.150

3.024.876.520

5.056.551.486
14.641.097.876

2.789.141
19.700.438.503
-

4.971.707.100
-

239.500.000
-

-

-

4.971.707.100

()2.010.860.950

239.500.000

19.460.938.503

2.988.930.332
4.679.425.566
229.347.654
2.183.329.466
3.089.296.379
16.713.096.359
-

16.713.096.359

35.111.176.155
26.095.662.683
16.667.505.343
4.679.425.566
229.347.654
131.997.819
2.189.922.055
3.089.296.379
117.647.213.906
26.039.764.828
65.021.671.367
4.501.476.855
33.258.461
1.880.845.509
97.477.017.020

20.170.196.886

ثانيـاً :بنود خارج بيان الوضع املالي:
كما في  31كانون األول 2019

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
سقوف تسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير مستغلة
الكفاالت املعطاة للزبائن
كفاالت معطاة جلهات أخرى

بدون استحقاق

-

7.079.142.357

مخصصات متنوعة

المجموع

-

2.496.480.000

تأمينات نقدية

أوالً :يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات واملوجودات (غير مخصومة) على أساس الفترة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات املالية:

-

مجموع املوجودات حسب درجة استحقاقها

ودائع الزبائن

-

57.024.064.968

16.151.315.837

14.674.816.759

538.093.151

3.373.290.556

6.492.134.720

-

1.741.143.168

2.279.236.319

املطلوبات:

أزمات السيولة مت وضع خطة الطوارئ ملواجهة مخاطر السيولة على
أن ال تنخفض نسبة السيولة الصافية لكافة العمالت عن  ،%30ونسبة
السيولة الصافية بالليرة السورية عن  %20كما جاء في قرار مجلس
النقد والتسليف رقم  588الصادر بتاريخ  .2009/11/22ومتت
املصادقة على اخلطة من قبل جلنة إدارة اخملاطر.
وتشمل اخلطة كافة األهداف املنتظرة منها.واجلهات املسؤولة عن
املصادقة عليها ومراجعتها وحتديثها ،باإلضافة إلى اإلنذارات املبكرة
لبدء أزمات السيولة واألدوار املنوطة باجلهات املسؤولة عن تطبيقها.

أقل من ثمانية

إلى شهر

ثالثة أشهر

إلى ستة أشهر

إلى تسعة أشهر

إلى سنة

المجموع

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

موجودات غير ملموسة

2018

عند الطلب إلى

من ثمانية أيام

من شهر إلى

من ثالثة أشهر

من ستة أشهر

من تسعة أشهر

أكثر من سنة

بدون استحقاق

97

(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
ّ

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
سقوف تسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير مستغلة
الكفاالت املعطاة للزبائن
كفاالت معطاة جلهات أخرى

لغاية سنة

من سنة إلى خمس سنوات

المجموع

8.132.085.213
1.923.018.243
2.208.720.860
12.263.824.316
4.360.000
12.268.184.316

-

8.132.085.213
1.923.018.243
2.208.720.860
12.263.824.316
4.360.000
12.268.184.316

لغاية سنة

من سنة إلى خمس سنوات

المجموع

4.975.955.924
1.057.998.413
3.156.666.173
9.190.620.510
4.360.000
9.194.980.510

2.750.000
2.750.000
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
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 -38التحليل القطاعي

مخاطر التشغيل

أ .معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:

يتم تنظيم املصرف ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
•حسابات األفراد.
•حسابات املؤسسات.
•اخلزينة.
فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:
للفترة المنتهية في  31كانون األول 2019
البيان

إجمالي الدخل التشغيلي
مصروف مخصص اخلسائر االئتمانية
نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة على القطاعات
الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل
صافي ربح السنة
مصاريف رأسمالية
استهالكات واطفاءات

األفراد

المؤسسات

الخزينة

أخرى

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

179.296.038
()12.181.821
167.114.217
-

1.357.435.715
925.798.928
2.283.234.643
-

2.007.901.258
()1.273.281.235
734.620.023
-

()2.628.211.208
3.381.126.047
()211.851.524

3.544.633.011
()359.664.128
3.184.968.883
()2.628.211.208
556.757.675
()131.997.819
424.759.856
3.381.126.047
()211.851.524

كما في  31كانون األول 2019
البيان

موجودات القطاع
موجودات غير موزعة على القطاعات
مجموع املوجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غير موزعة على القطاعات
مجموع املطلوبات

األفراد

المؤسسات

الخزينة

أخرى

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

2.810.101.261
-

36.928.743.085
-

82.632.218.856
-

10.437.914.077

122.371.063.202
10.437.914.077

2.810.101.261
()50.802.841.855
-

()50.802.841.855

36.928.743.085
()29.818.537.905
-

()29.818.537.905

82.632.218.856
()29.543.991.204
-

()29.543.991.204

10.437.914.077
()2.048.649.573

()2.048.649.573

132.808.977.279
()110.165.370.964
()2.048.649.573

()112.214.020.537

(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
ّ
البيان

إجمالي الدخل التشغيلي
مصروف مخصص اخلسائر االئتمانية
نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة على القطاعات
الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل
صافي ربح السنة
مصاريف رأسمالية
استهالكات واطفاءات

األفراد

المؤسسات

الخزينة

أخرى

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

117.737.747
227.146.298
344.884.045
-

713.735.052
280.884.350
994.619.402
-

1.082.579.568
()140.720.617
941.858.951
-

()2.202.887.661
2.291.368.886
()76.279.832

1.914.052.367
367.310.031
2.281.362.398
()2.202.887.661
78.474.737
()34.650.561
43.824.176
2.291.368.886
()76.279.832

(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
َ
البيان

موجودات القطاع
موجودات غير موزعة على القطاعات
مجموع املوجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غير موزعة على القطاعات
مجموع املطلوبات
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األفراد

المؤسسات

الخزينة

أخرى

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

575.924.176
-

25.519.738.567
-

80.663.982.248
-

10.887.568.915

106.759.644.991
10.887.568.915

575.924.176
()48.055.951.516
-

()48.055.951.516

25.519.738.567
()21.467.196.709
-

()21.467.196.709

80.663.982.248
()26.039.764.827
-

()26.039.764.827

10.887.568.915
1.914.103.968
1.914.103.968

117.647.213.906
()95.562.913.052
()1.914.103.968

()97.477.017.020

متثل مخاطر التشغيل اخلسائر التي ميكن للمصرف أن يتكبدها
نتيجة خلل في السياسات وإجراءات العمل ،العنصر البشري ،األنظمة
املالية والبنية التكنولوجية ،إضافة إلى وقوع حوادث خارجية ،ويتم
قياس هذه اخملاطر باستخدام منهجيات إحصائية تنسجم مع طبيعة
عمليات املصرف .ال ميكن للمصرف إزالة جميع مخاطر التشغيل
ولكن ميكن إدارة هذه اخملاطر عبر نظام رقابة شامل ومتابعة األخطار
احملتملة.
يعتمد املصرف أسلوب املؤشر األساسي Basic Indicator Approach
حسب مقررات إتفاقية بازل  2وذلك بأن تغطي األموال اخلاصة
ٍ
كحد أدنى نسبة مئوية ثابتة مقدارها  %15من متوسط
للمصرف
إجمالي اإليراد خالل السنوات الثالث السابقة.
 -أساليب تخفيف اخملاطر التشغيلية

يولي املصرف عناية دقيقة للمخاطر التشغيلية التي تتصف باحتمالية
حدوث منخفضة ولكن يترتب عليها خسائر مالية عالية إذ يقوم
املصرف بتحديد هذا النوع من اخملاطر التشغيلية ومن ثم فرزها إلى
نوعني:
•اخملاطر التشغيلية التي ميكن التحكم بها وبالتالي حتديد املدى
الذي ميكن للمصرف أن يتحمله من خسائر قد تنتج عنها ،أو
حتديد املقدار الذي يكون من األفضل فيه جتيير بعض نشاطات
ٍ
طرف خارجي متخصص ضمن تعاقدات واضحة
املصرف إلى
يتحمل فيها هذا الطرف اخملاطر التشغيلية احملتملة ،أو حتديد
املقدار الذي ميكن للمصرف أن يلجأ فيه إلى شركات التأمني.
•اخملاطر التشغيلية التي ال ميكن التحكم بها وبالتالي إما القيام
بتخفيض مستوى النشاطات التي ينجم عنها مثل هذا النوع
من اخملاطر أو حتى إلغائها بالكامل ،أو جتيير هذه النشاطات
ٍ
طرف خارجي ،أو اللجوء إلى شركات التأمني حسبما هو
إلى
مناسب.
إدارة اخملاطر التشغيلية:

حتدد سياسات وإجراءات إدارة اخملاطر التشغيلية كيفية التعامل مع
مسببات خسائر محتملة قد تنجم عن ممارسة املصرف لنشاطاته
اخملتلفة فيما يسمى «حوادث تشغيلية» ناجمة عن أخطاء بشرية أو
ٍ
ضعف في اإلجراءات الداخلية أو في النظام اآللي أو ناجمة عن
بسبب
مؤثرات وعوامل خارجية كالكوارث أو االحتيال .حتدد هذه السياسات
واإلجراءات كيفية حصر وقياس هذه اخملاطر والعمل على التأكد من

أن هذه اخملاطر إما معدومة أو أنها في حدها األدنى املمكن حتمله
والعمل على اتخاذ كافة االحتياطات املمكنة التي جتنب املصرف هذا
النوع من اخملاطر والتي من ضمنها جتيير اخملاطر احملتملة إما إلى
ٍ
طرف ثالث أو إلى شركات التأمني ،حسب احلالة.
حملة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل:

لقد مت إحداث خطة شاملة الستمرارية العمل والتي تتضمن
اإلجراءات التي يتوجب على املصرف اتخاذها في حاالت الطوارئ
ومت تشكيل جلنة من اإلدارة التنفيذية العليا والوسطى إلدارة األزمات
ومت تعيني الكادر البشري الواجب تواجده في املوقع البديل (املسمى
فريق استمرارية العمل) في حاالت الطوارئ ومت تدريبه على العمل
الذي يجب أن يقوم به.
ويقوم املصرف بإجراء اختبارات دورية للخطة من قبل فريق
استمرارية العمل في املوقع البديل في حاالت الطوارئ حيث أجرى
فريق استمرارية العمل خاللها اختبار لكل العمليات التي يجب أن
تنفذ ولكل البرامج املستخدمة في حالة الطوارئ وفق ظروف متعددة
وقد مت تطوير اإلجراءات وفق نتائج االختبار.
مخاطر األعمال

تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع املصارف بصفة
عامة ،ومنها األخطار الناجتة عن الظروف السياسية واإلقتصادية
احمليطة والتي حتمل في طياتها العديد من املؤشرات السلبية على
نتائج األعمال .تقوم إدارة املصرف بتقييم تلك اخملاطر بشكل مستمر
وإتخاذ اإلجراءات املناسبة للتقليل بقدر اإلمكان من أثرها على نتائج
األعمال والوضع املالي للمصرف.
مخاطر الدفع المسبق

إن مخاطر الدفع املسبق تكمن في تعرض املصرف إلى خسائر مالية
نتيجة طلب أو دفع العمالء إللتزاماتهم أو مستحقاتهم قبل استحقاقها،
مثل رهونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة.
إن عوامل السوق األخرى التي تؤدي إلى الدفع املسبق هي غير
جوهرية في األسواق التي يعمل بها املصرف .وبالتالي ،فإن املصرف
يعتبر تأثير مخاطر الدفع املسبق على صافي الفائدة املقبوضة غير
جوهري ،بعد األخذ بعني االعتبار أية غرامات مقبوضة قد تنتج عن
الدفع املسبق.

ب .معلومات التوزيع الجغرافي:

ميارس املصرف نشاطاته بشكل رئيسي في اجلمهوية العربية السورية الذي متثل أعماله احمللية من خالل فروعه الثمانية في احملافظات.
فيما يلي توزيع إيرادات املصرف حسب القطاع اجلغرافي:
كما في  31كانون األول 2019

إجمالي الدخل التشغيلي
صافي املصروفات الرأسمالية

مجموع املوجودات مبا فيها املصروفات الرأسمالية
(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
ّ

إجمالي الدخل التشغيلي
صافي املصروفات الرأسمالية

مجموع املوجودات مبا فيها املصروفات الرأسمالية
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داخل سورية

خارج سورية

المجموع

2.417.095.746
3.381.126.047

1.127.537.265
-

3.544.633.011
3.381.126.047

101.301.842.568

31.507.134.711

132.808.977.279

داخل سورية

خارج سورية

المجموع

1.492.248.688
2.291.368.886

421.803.679
-

1.914.052.367
2.291.368.886

87.612.509.050

30.034.704.856

117.647.213.906
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 -39إدارة رأس المال

يحافظ املصرف على رأس مال مناسب ملواجهة اخملاطر التي تالزم
أنشطته اخملتلفة .يتم مراقبة مدى كفاية رأس املال من خالل النسب
الصادرة مبوجب مقررات بازل الدولية والتي يتم تبنيها من خالل
مجلس النقد والتسليف.
يلتزم املصرف باحملافظة على معدالت تفوق احلد األدنى ملتطلبات
كفاية رأس املال والبالغة  %8حسب تعليمات مجلس النقد والتسليف

رأس املال األساسي:
رأس املال املكتتب به واملدفوع
احتياطي قانوني
احتياطي خاص
أرباح مدورة غير محققة
ينـزل منها:
اخلسارة املتراكمة احملققة
موجودات غير ملموسة
أصول مستملكة إلى ما بعد انتهاء الفترة احملددة قانونياً
صافي رأس املال األساسي
يضاف رأس املال املساعد:
املؤونات املكونة لقاء خسائر ائتمانية متوقعة للتعرضات
املصنفة ضمن املرحلتني األولى والثانية
احتياطي عام ملواجهة مخاطر التمويل
مجموع رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)
مخاطر االئتمان ومخاطر املوجودات األخرى املرجحة باخملاطر
مخاطر حسابات خارج امليزانية املرجحة باخملاطر
مخاطر السوق
اخملاطر التشغيلية
مجموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باخملاطر
نسبة كفاية رأس املال ()%
نسبة كفاية رأس املال األساسي ()%
نسبة رأس املال األساسي إلى إجمالي حقوق املساهمني ()%
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( %12حسب جلنة بازل الدولية)،كما يراعي كافة النسب املتعلقة
بالتركزات االئتمانية والتي تستخدم راس املال التنظيمي كمؤشر لتلك
التركزات.
يدير املصرف هيكلية رأس ماله ويجري تعديالت عليه في ضوء
التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف اخملاطر في
أنشطته.

يتضمن هذا البند ما يلي:

كما في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.

ل.س.

5.250.000.000
233.968.769
233.968.769
22.560.862.795

5.250.000.000
178.293.001
178.293.001
22.560.862.795

()7.683.843.591
()245.941.639
()57.849.378
20.291.165.725

()7.997.251.911
()229.347.654
()57.849.378
19.882.999.854

984.867.149
21.276.032.874
78.323.255.119
466.116.831
101.650.128
2.387.282.964
81.278.305.042
%26.18
%24.97
%98.52

804.957.698
20.687.957.552
63.579.178.292
817.449.397
50.947.381
2.173.820.435
66.621.395.505
%31.05
%29.84
%98.58
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صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم (/1088م ن/ب )4تاريخ  26شباط  2014والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم
(/362م ن/ب )1تاريخ  4شباط  2008بحيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض احتساب
كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم (/253م ن/ب )4الصادر عام .2007

-40تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

يبني اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفترة املتوقعة الستردادها أو تسويتها:
كما في  31كانون األول 2019

املوجودات:
		
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
			
أرصدة لدى مصارف
			
إيداعات لدى مصارف
		
صافي التسهيالت االئتمانية مباشرة
			
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
		
حق استخدام األصول املستأجرة
			
موجودات ثابتة ملموسة
			
موجودات غير ملموسة
			
موجودات أخرى
		
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
			
مجموع املوجودات

املطلوبات:
			
ودائع مصارف
ودائع عمالء			
			
تأمينات نقدية
			
مخصصات متنوعة
			
مطلوبات أخرى

			
مجموع املطلوبات
				
الصافي

(معدلة)
كما في  31كانون األول 2018
ّ

املوجودات:
		
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
			
أرصدة لدى مصارف
			
إيداعات لدى مصارف
		
صافي التسهيالت االئتمانية مباشرة
			
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
		
حق استخدام األصول املستأجرة
			
موجودات ثابتة ملموسة
			
موجودات غير ملموسة
			
موجودات أخرى
		
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي
			
مجموع املوجودات

املطلوبات:
			
ودائع مصارف
ودائع عمالء			
			
تأمينات نقدية
			
مخصصات متنوعة
			
مطلوبات أخرى

			
مجموع املطلوبات
				
الصافي

لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

30.174.909.640
32.288.495.426
2.354.930.254
28.598.456.356
5.006.814.960
550.000
6.805.539
98.430.962.175

11.140.387.980
9.704.428.285
883.949.292
7.912.499.893
245.941.639
1.400.859.112
3.089.948.903
34.378.015.104

30.174.909.640
32.288.495.426
2.354.930.254
39.738.844.336
14.711.243.245
884.499.292
7.912.499.893
245.941.639
1.407.664.651
3.089.948.903
132.808.977.279

29.543.991.204
75.616.195.576
2.759.419.363
71.538.621
1.977.110.953
109.968.255.717
()11.537.293.542

2.245.764.820
2.245.764.820
32.132.250.284

29.543.991.204
77.861.960.396
2.759.419.363
71.538.621
1.977.110.953
112.214.020.537
20.594.956.742

لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

29.452.880.252
31.452.388.826
3.658.787.329
18.050.180.865
2.026.407.467
131.997.819
3.803.448
84.776.446.006

8.045.481.818
14.641.097.876
4.679.425.566
229.347.654
2.186.118.607
3.089.296.379
32.870.767.900

29.452.880.252
31.452.388.826
3.658.787.329
26.095.662.683
16.667.505.343
4.679.425.566
229.347.654
131.997.819
2.189.922.055
3.089.296.379
117.647.213.906

26.039.764.828
64.782.171.367
4.501.476.855
33.258.461
1.880.845.509
97.237.517.020
()12.461.071.014

239.500.000
239.500.000
32.631.267.900

26.039.764.828
65.021.671.367
4.501.476.855
33.258.461
1.880.845.509
97.477.017.020
20.170.196.886
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 - 41ارتباطات والتزامات محتملة (خارج بيان الوضع المالي)

عناوين اإلدارة العامة وشبكة الفروع

يتكون هذا البند ممايلي:

كما في  31كانون األول

2019
أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية
كفاالت دفع
كفاالت حسن تنفيذ
كفاالت أولية
مجموع الكفاالت املعطاة للزبائن
سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
سقوف تسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير مستغلة
االرتباطات وااللتزامات املمنوحة للزبائن
كفاالت معطاة جلهات أخرى

كما في  31كانون األول

2018

(معدلة)
ّ

كما في  1كانون الثاني

2018

(معدلة)
ّ

ل.س.

ل.س.

ل.س.

77.497.450
1.985.820.360
145.403.050
2.208.720.860
8.132.085.213
1.923.018.243
12.263.824.316
4.360.000
12.268.184.316

69.235.550
2.855.842.623
234.338.000
3.159.416.173
4.975.955.924
1.057.998.413
9.193.370.510
4.360.000
9.197.730.510

67.838.850
3.518.788.910
154.530.180
3.741.157.940
2.587.510.575
383.026.569
6.711.695.084
4.360.000
6.716.055.084

ب -التزامات تعاقدية
ال يوجد لدى املصرف التزامات تعاقدية لعامي  2019و.2018

دمشق
أبو رمانة (الفرع الرئيسي)

شارع مهدي بن بركة

هاتف 963- 11 - 3353030 / 1 / 2 / 3 :
فاكس 963- 11 - 3353037 :

ص ّراف آلي

شارع بغداد

شارع بغداد  -مقابل معهد احلرية

الغساني

الغساني  -شارع حلب

هاتف 963- 11 - 2326890 / 1 :
فاكس 963- 11 - 23268929 :

ص ّراف آلي

املنطقة احلرة (فرع خارجي)

البرامكة  -ساحة اجلمارك

هاتف 963- 11 - 4476841 :
فاكس 963- 11 - 4476840 :
هاتف 963- 11 - 2321008 :
فاكس 963- 11 - 2113150 :

ص ّراف آلي
ال يوجد
ص ّراف آلي

ريف دمشق
جرمانا

شارع البلدية  -بناء احلناوي

هاتف 963- 11 - 5642027 :
فاكس 963- 11 - 5664838 :

ص ّراف آلي

حلب

 -42األحداث الالحقة
الحقاً لتاريخ إعداد البيانات املالية ،اجتاحت العالم جائحة فيروس
كورونا ( ،)COVID-19حيث سبب هذا احلدث اضطرابات واسعة
النطاق لألعمال ،وانعكس سلباً على النشاط االقتصادي ملعظم
الشركات واملنشآت ،بنا ًء على تقييم اإلدارة ،ال ميكن التتبؤ بتأثير ذلك
على األنشطة التشغيلية للمصرف في حالة عدم اليقني االقتصادي
املستمرة ،وبالتالي ال ميكن تقدير قيمة هذا األثر بشكل موثوق في
تاريخ املوافقة على إصدار البيانات املالية.
في احلالة الراهنة النتشار الفيروس ،فإن حتديد املبالغ الدفترية

التقرير السنوي 2019

لبعض األصول وااللتزامات يتطلب تقديراً آلثار األحداث املستقبلية
غير املؤكدة على تلك األصول وااللتزامات في نهاية فترة التقرير والتي
قد يسببها هذا الوباء .من احملتمل أن تتطلب النتائج التي تختلف عن
االفتراضات احلالية خالل الفترات الالحقة إلعداد البيانات املالية،
تعدي ً
ال ذا أهمية نسبية على املبلغ الدفتري لألصل أو االلتزام املتأثر
و سيتم اإلفصاح عن هذه التأثيرات في الفترات الالحقة بعد أن
تستكمل اإلدارة تقييمها لتأثير هذا احلدث على عمليات املصرف
واتخاذ اإلجراءات املناسبة.

العزيزية

شارع أمني الريحاني/الشالالت /بناء رقم 4482

هاتف 963- 21 - 2242601 :
فاكس 963- 21 - 2242603 :

ص ّراف آلي

امللك فيصل

شارع امللك فيصل  -مقابل معهد جورج سالم

هاتف 963- 11 - 2218265 / 1 :
فاكس 963- 11 - 2218270 :

ص ّراف آلي

الالذقية
فرع الالذقية

شارع الكورنيش الغربي

هاتف 963- 41 - 459829 / 30 :
فاكس 963- 41 - 459907 :

ص ّراف آلي

طرطوس
فرع طرطوس

 -43الدعاوى القضائية
نظراً لطبيعة األعمال يعتبر التقاضي شائع في القطاع املصرفي،
لدى البنك سياسات وإجراءات أنشئت للتعامل مع مثل هذه الدعاوى
القضائية ،حيث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل مايلزم لتحصيل
أموال البنك .لذلك يكون اللجوء إلى القضاء ضرورة تستدعيها بعض
احلاالت التي استنفذت فيها إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي،
وعليه فإن البنك أقام العديد من الدعاوى القضائية على بعض
املدينني بهدف حتصيل الديون املتعثرة .من جهة أخرى قام بعض
املدينني برفع دعاوى تخاصم أخرى ألسباب مختلفة.
في كال احلالتني فإن لدى البنك مجموعة من اإلجراءات التي يتم

إتباعها لتقييم تلك القضايا ،يقوم البنك بطلب استشارة فنية وقانونية
حول وضع الدعاوى القضائية ،وإذا وجد توقع خلسارة ميكن حتديد
قيمتها ،يقوم البنك بالتعديالت الالزمة لتعكس اآلثار السلبية للدعاوى
القضائية على مركزه املالي.
بتاريخ البيانات املالية احلالية يوجد قضايا مازالت منظورة أمام
القضاء ولم تفصل بأحكام نهائية وعليه قام البنك بتشكيل مخصصات
مناسبة ملواجهة هذه القضايا ،بتاریخ  19متوز  2017مت تسویة أحد
القضایا العالقة كما هو مبنی في اإلیضاح رقم  19حول البيانات
املالية.

شارع الثورة – بناء عبد اللّطيف اسماعيل

هاتف 963- 43 - 329060 :
فاكس 963- 43 - 329064 :

حمص

احملطة (قريباً)
احلواش (قريباً)
•ويوجد عدد من املواقع قيد التجهيز في دمشق وحلب وحماة واملناطق الصناعية السورية

ص ّراف آلي
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