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 -1معلومات عامة
مت أبسي مصرف فرنسبنك سورية

عامة سورية مبوجو انون املصارف ر  08لعا  0331وهو شركة مسامهة سورية مسجلة يف السجل

التجارو حت الر  15410اتريـخ  10متوز  0338ويف سجل املصارف حت الر 18
أبس املصرف برأس مال مقداره  1475343334333لية سورية موزا علد  045334333سه امسي بقي ة  533لية سورية للسه الواحدي مرخص
له ومدفوا ابلكامل
مت إدراج أسه املصرف يف سو دمشق لألورا املالية بتاريخ  5كانون النا 0311
يقع املركز الرشيسي لل صرف يف أبو رمانة شارا املهدو بي بركة بناء العتقي طابق أرضيي دمشق – سورية
ابشر املصرف أع اله املصرفية يف  15كانون النا  0339يقو املصرف بكافة اخلدمات املصرفية مي خمل مركزه الرشيسي وفروعه ا حد عشر يف
دمشق (أبو رمانةي شارا بغدادي املنطقة احلرةي الغسا )ي وحلو (العزيزيةي امللك فيصل)ي محص (شارا هاش ا اتسي)ي طرطوس (شارا النورة) والمذ ية
(شارا الكورنيش الغريب) وريف دمشق (السيدة زينوي جرماان) حيث مت افتتا فرا الغسا يف  7متوز  0319و د مت إغم كمن مي فرا ريف دمشق

(السيدة زينو) ومحص (شارا هاش ا اتسي) بشكل م ت
ميتلك مصرف فرنسبنك

ل لبنان حاليان نسبة  %55466مي رأمسال املصرف

ك ا وافق ل املفوضني مبوجو القرار ر  /69املنعقد بتاريخ  10حزيران  0311علد يا مصرف فرنسبنك سورية إبصدار وطر 743334333
سه بقي ة امسية تبلغ  533لية سورية للسه الواحد وبقي ة إمجالية تبلغ  0453343334333لية سورية وذلك بغرض زايدة رأمسال املصرف
ك ا حددت هيئة ا ورا وا سوا املالية السورية مبوجو القرار ر (/800ر – إ ) اتريخ  14حزيران  0311الفرتات الزمنية إلجراءات إصدار
وطر أسه الزايدة ك ا يلي:
 اتريخ اكتساب حق ا فضلية سسه الزايدة :هناية يو اس نني الوا ع يف  07حزيران 0311
 فرتة تداول حقو ا فضلية يف السو واليف تبدأ يف  09حزيران  0311وحىت هناية  17متوز 0311
 فرتة اسكتتاب اب سه واليف تبدأ يف  04متوز  0311وحىت هناية  14آب 0311
 فرتة بيع ا سه غي املكتتو هبا خمل م ة أشهر مي اتريخ إدراج أسه مي الزايدة
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ولكون نسبة التغطية احملققة حىت هناية فرتة اسكتتاب مل تتجاوز  %73فقد وافقت هيئة ا ورا وا سوا املالية مبوجو القرار ر (/1103ر – إ )
اتريخ  14آب  0311علد متديد فرتة اسكتتاب سسه زايدة رأس مال مصرف فرنسبنك سورية حىت اتريخ  11أيلول 0311
ويف اتريخ  10أيلول  0311وافقت هيئة ا ورا وا سوا املالية مبوجو القرار ر (/1036ر – إ ) علد متديد فرتة اسكتتاب ملرة اثنية نظران لكون
نسبة التغطية احملققة حىت اترخيه مل تتجاوز الـ %73حىت اتريخ  00تشريي ا ول 0311
وافقت هيئة ا ورا وا سوا املالية السورية مبوجو الكتاب ر /075ر-إ اتريخ  14تشريي النا  0311علد اعتبار رأس مال املصرف املصر
به  5405343334333لية سورية ورأس املال املدفوا (أو املكتتو به)  4410040664533لية سوريةي وذلك حلني اسنتهاء مي مجيع إجراءات بيع
وتسجيل كامل ا سه غي املكتتو هبا والبالغة ي تها اسمسية اإلمجالية  1410747004533لية سورية عي طريق سو دمشق لألورا املالية خمل
مهلة م ة أشهر مي اتريخ إدراج أسه الزايدة وفقان حكا تعلي ات التعامل حبقو ا فضلية ابسكتتاب املشار إليها سابقان

وافقت هيئة ا ورا وا سوا املالية السورية مبوجو الكتاب ر /1005ر-إ اتريخ  03تشريي ا ول  0311علد نتاشج اسكتتاب وبيع ا سه
الفاشضة غي املكتتو هبا والبالغ عددها ( 040554467سه ان) عي طريق سو دمشق لألورا املالية بعد اسنتهاء مي إجراءات تسجيلها يف اايئة
وإدراجها يف السو وذلك وفقان حكا املادة  /9/مي تعلي اته التعامل حبقو ا فضلية ابسكتتاب الصادرة مبوجو رار اجملل ر  /08لعا 0311

وبسبو تعقر بيع أسه زايدة رأس املال – غي املكتتو هبا -عي طريق سو دمشق لألورا املالية خمل املهلة احملددة بنم ة أشهر واليف بدأت مي
اتريخ إدراج أسه الزايدة يف سو دمشق لألورا املالية وانتهت يف  08آذار 0310ي وافق ل املفوضني جبلسته ر  14اتريخ  9نيسان 0310

علد منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة إضافية درها م ة أشهر تنتهي يف  08حزيران  0310لبيع ا سه غي املكتتو هبا والبالغ عددها
( 040554467سه ان) مي خمل سو دمشق لألورا املالية ك ا مت متديد املهلة اإلضافية السابقة مبوجو رار ل املفوضني ر ( /)40اتريخ 0
متوز  0310والقو منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة إضافية لبيع أسه زايدة رأس املال غي املكتتو هبا والبالغ عددها ( 040554467سه ان) مي
خمل سو دمشق لألورا املالية حىت اتريخ  08كانون ا ول  0310ك ا وافق رشي ل املفوضني مبوجو القرار ر  /4علد تعديل القي ة
اسمسية لسه مصرف فرنسبنك -سورية لتصبح ماشة لية سورية للسه الواحد وبقلك يكون العدد اإلمجايل سه املصرف بعد التجزشة 5045334333

سه بقي ة إمجالية ت بلغ مخسة مليارات وماشتني ومخسني مليون لية سوريةي ك ا مت حديد اتريخ تنفيق تعديل القي ة اسمسية سه املصرف يف سو
دمشق لألورا املالية بتاريخ  16متوز 0310ي ويف اتريخ  08كانون ا ول  0310مت منح املصرف مهلة إضافية درها عا كامل تنتهي يف  01كانون
ا ول  0310لبيع أسه زايدة رأس املال غي املكتتو هبا مبوجو القرار الصادر عي هيئة ا ورا وا سوا املالية السورية ر ( /)16ومي اتريخ 14
كانون ا ول صدر رار ل املفوضني ر  / 0املتض ي املوافقة علد منح املصرف مهلة إضافية حىت هناية عا  0314لبيع اب ي أسه زايدة رأس
املالي ك ا مت منح مهلة أخر ابلقرار ( )00لعا  0315تنتهي بتاريخ  01كانون ا ول  0315بتاريخ  03كانون ا ول  0315صدر القرار ر
/ 1189ر -إ القاضي مبنح مهلة أخر لغاية  01كانون ا ول 0316ي ويف اتريخ  08كانون ا ول 0316ي مت منح املصرف مهلة إضافية حىت
بناء علد القرار الصادر ر  /175ي ومت بيع ما تبقد مي أسه زايدة رأس املال خمل الربع ا ول مي عا 0317
هناية عا  0317ن
أمت فرنسبنك سورية بيع كامل ا سه الفاشضة عي ع لية زايدة رأس املال بتاريخ  04كانون النا 0317
إن أسه فرنسبنك سورية مدرجة يف سو دمشق لألورا املاليةي و د بلغ سعر اإلغم يف السو  401لية سورية بتاريخ  03أيلول 0303
وافق ل
0303

اإلدارة يف جلسته املنعقدة بتاريخ  18تشريي ا ول  0303علد املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول
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-0

تطبيق املعايي الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة

يف الفرتة احلاليةي ا املصرف بتطبيق مجيع املعايي والتفسيات املعدلة واجلديدة الصادرة عي ل معايي احملاسبة الدولية ( )IASBوجلنة تفسي إعداد
واليف ختص وتسرو علد نشاطات املصرف للفرتات احملاسبية اليف تبدأ مي
التقارير املالية ( ) IFRICالتابعة لل جل
 1كانون النا 0303
مل يطرأ أو تعديل علد املعلومات املالية املرحلية املوجزةي جراء تطبيق هقه املعايي وتفسياهتا
-0

السياسات احملاسبية

إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية
جر إعداد املعلومات املالية املرحلية املرفقة يف  03أيلول  0303وفقان لل عيار احملاس ـ ـ ـ الدويل ر ( 04املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية) ووفقان للقوانني
املصــرفية الســورية النافقة وتعلي ات و رارات ل النقد والتســليف إن الســياســات احملاســبية املتبعة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزةي تتفق مع
تلك اليف اتبعت يف إعداد البياانت املالية للسنة املنتهية يف  01كانون ا ول 0319
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة س تتض ـ ـ ـ ـ ي كافة املعلومات واإليض ـ ـ ــاحات املطلوبة لل علومات املالية السـ ـ ـ ــنوية واملعدة وفقان لل عايي الدولية للتقارير
املاليةي ك ا أن نتاشج أع ال املص ـ ـ ــرف للتس ـ ـ ــعة أش ـ ـ ــهر املنتهية يف  03أيلول  0303س متنل ابلض ـ ـ ــرورة م شـ ـ ـ ـران علد النتاشج املتو عة للس ـ ـ ــنة املنتهية يف

 01كانون ا ول 0303
لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جر إعداد املعلومات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية ابس ـ ــتنناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع واليف تظهر ابلقي ة العادلة لقد جر تص ـ ــنيف
احلس ـ ــاابت يف املوجودات واملطل ـ ــوابت حسو طبيع ـ ــة كل منها وج ـ ــر تبويبها يف املعلومات املالية مبوجو ترتيو تقريـ ـ ـب ـ ــي تبعان لسيولتها النسبية تظهر
املعلومات املالية ابللية السورية (ل س )ي ع لـة إعداد املعلومات املاليـةي وع لة اس تصاد

-4

املقررات احملاسبية ااامة واملصادر ا ساسية لعد اليقني يف التقدير

عند تطبيق السياسات احملاسبية لل صرف ي يتوجو علد اإلدارة أن تتخق رارات وتقو بتقديرات وافرتاضات بش ن القي الدفرتية ملوجودات ومطلوابت
س تتوضح بسهولة مي مصادر أخر إن التقديرات واسفرتاضات اخلاصة هبا تبىن علد أساس اخلربة السابقة وعوامل أخر تعترب ذات صلة إن النتاشج
الفعلية د ختتلف عي هقه التقديرات
يت مراجعة التقديرات واسفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مست رةي يت إجراء القيود الناجتة عي تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليف حيصل فيها
تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل ي ر فقط علد تلك الفرتةي أو يف فرتة التعديل وفرتات سحقة إذا كان التعديل ي ر علد الفرتة احلالية وفرتات
سحقة
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( 4أ)

املقررات احملاسبية ااامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:
صص اخلساشر اإلشت انية املتو عة
يتطلو مي إدارة املصرف استخدا إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير اطر الزايدة ااامة يف
اطر اإلشت ان لل وجودات املالية بعد اإلعرتاف ا ويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلساشر اإلشت ان املتو عة إن أه السياسات والتقديرات
املستخدمة مي بل إدارة املصرف مفصلة أدانه:
تقيي منوذج ا ع ال
يعت د تصنيف و ياس املوجودات املالية علﯽ نتاشج اختبار مدفوعات املبلغ ا صلي والفاشدة علد املبلغ ا صلي القاش واختبار منوذج ا ع ال
حيدد املصرف منوذج ا ع ال علد مستو يعك كيفية إدارة وعات املوجودات املالية معان لتحقيق هدف أع ال معني ويتض ي هقا التقيي
احلك القو يعك مجيع ا دلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقيي أداء املوجودات و ياس أداشهاي واملخاطر اليف ت ر علد أداء املوجودات
وكيفية إدارهتا يرا و املصرف املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة أو القي ة العادلة مي خمل الدخل الشامل اغخر واليف مت استبعادها بل
استحقا ها لفه سبو استبعادها وما إذا كانت ا سباب متفقة مع اادف مي ا ع ال احملتفظ هبا وتعترب املرا بة جزءان مي التقيي املتواصل

لل صرف حول ما إذا كان منوذج ا ع ال القو يت مبوجبه اسحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباني وإذا كان مي غي املناسو ن هناك
تغيي يف منوذج ا ع ال وابلتايل يت إدخال تغييان مستقبليان لتصنيف تلك املوجودات
زايدة هامة يف اطر اسشت ان
يت ياس اخلسارة اسشت انية املتو عة ك خصص يعادل اخلسارة اسشت انية املتو عة ملدة ( )10شهران ملوجودات املرحلة ا وىلي أو اخلسارة اسشت انية

علد مد الع ر الزمين لل وجودات مي املرحلة النانية أو املرحلة النالنة ينتقل ا صل إىل املرحلة النانية يف حال زايدة اطر اسشت ان بشكل
كبي منق اسعرتاف ا ويل س حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )9ما القو يشكل زايدة كبية يف اطر اسشت ان وعند تقيي ما إذا كانت
اطر اسشت ان و مي املوجودات د ارتفعت بشكل كبيي أيخق املصرف يف اسعتبار املعلومات الك ية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة
يف التقديرات املستخدمة مي بل إدارة املصرف املتعلقة ابلتغي امله يف اطر اإلشت ان واليف ت دو إىل تغي التصنيف ض ي املراحل النمث (1
و 0و)0
إنشاء

وعات مي املوجودات ذات خصاشص اطر اشت انية سا لة

عندما يت ياس خساشر اسشت ان املتو عة علد أساس مجاعيي يت جت يع ا دوات املالية علد أساس خصاشص املخاطر املشرتكة (منل نوا ا داةي
درجة اط ر اسشت اني نوا الض اانتي اتريخ اسعرتاف ا ويلي الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقا ي الصناعةي املو ع اجلغرايف لل قرتضي اخل) يرا و
املصرف مد ممءمة خصاشص اطر اسشت ان بشكل مست ر لتقيي ما إذا كانت س تزال سا لة إن هقا ا مر مطلوب لض ان أنه يف حالة
تغيي خصاشص اطر اسشت اني تكون هناك إعادة تقسي لل وجودات بشكل مناسو و د ينتج عي ذلك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل
موجودات إىل حمفظة حالية تعك بشكل أفضل خصاشص اطر اسشت ان امل ا لة لتلك اجمل وعة مي املوجودات
إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ
يعد إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ أكنر شيوعان عند حدوث زايدة كبية يف اطر اسشت ان (أو عندما تنعك تلك الزايدة الكبية)
وابلتايل تنتقل ا صول مي اخلساشر اسشت انية املتو عة اليف ترتاو مدهتا بني ( )10شهران إىل آخري أو العك ي ولكنها د حدث أيضان ض ي

احمل افظ اليف يست ر ياسها علد نف ا ساس مي اخلساشر اسشت انية املتو عة ملدة ( )10شهران أو مد احلياة ولكي مقدار تغييات اخلساشر
اسشت انية املتو عة نظران سختمف اطر اسشت ان مي احملافظ
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( 4ب) املصادر الرشيسية للتقديرات غي امل كدة
في ا يلي التقديرات الرشيسية اليف استخدمتها اإلدارة يف ع لية تطبيق السياسات احملاسبية لل صرف واليف اا الت ي ا كنر أمهية علد املبالغ املعرتف هبا
يف املعلومات املالية املرحلية املوجزة:
مبدأ اسست رارية:

امت إدارة املصرف بتقيي درة املصرف علد اسست رار ك نش ة مست رة وهي مقتنعة سن املصرف ميتلك املوارد المزمة ملواصلة ا ع ال يف
املستقبل املنظور ابإلضافة إىل ذلكي إن إدارة املصرف ليست علد عل سو شكوك جوهرية اليف د ت ر بشكل جوهرو علد درة املصرف
علد اسست رار ك نش ة مست رة وابلتايل إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة حمضرة علد أساس مبدأ اسست رارية
حديد القي العادلة:

إن حديد القي ة العادلة ملوجودات مالية لي اا سعر سو ميكي حلظه يتطلو استع ال تقنيات تقيي وابلنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل
غي متكرر وأسعارها ليلة الشفافيةي ف ن القي ة العادلـة تكون أ ل موضوعيةي وتتطلو درجات متفاوتة مي ا حكا تعت د علد السيولةي الرتكيزي

عوامل سو غي أكيدةي افرتاضات تسعيي و اطر أخر ت ر علد ا داة املعنية
تستخد املعطيات غي املنظورة يف ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غي متوفرةي وابلتايل تنطبق يف احلاست اليف تكون فيها
حركة السـو بتاريخ التقيي ضعيفة هقا إن وجدتي ولو أن تبقد الغـاية مي يــاس القــي ة العــادلة نفسهاي أو أن متنل السعر املقبول للتفرغ
عنها مي مالك ا دوات املالية أو صاحو اسلتزا ملطلوابت أدوات مالية يت الوصول إىل املعطيات غي املنظورة ابسعت اد علد أفضل املعلومات
املتوفرة يف ظل الظروف احمليطةي واليف ميكي أن تتض ي املعلومات املتوفرة لد املنش ة ابإلضافة إىل تطبيق معدست حس معينة ع من ابسجراءات

الداخلية لل صرف وذ لك ض ي منوذج التقيي املستخد يف تقيي حمفظة ا ورا املالية الظاهرة علد أساس القي ة العادلة مي خمل ا راب أو
اخلساشر وعلد أساس الكلفة املطف ة

حديد العدد والوزن النس للسيناريوهاتي النظرة املستقبلية لكل نوا مي أنواا املنتجات  /السو وحديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل
سيناريو
عند ياس اخلسارة اسشت انية املتو عةي يستخد املصرف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلف
احملركات اس تصادية وكيف ت ر هقه احملركات علد بعضها البعض
نسبة احت ال التعنر
تشكل نسبة احت ال التعنر مدخمن رشيسيان يف ياس اخلسارة اسشت انية املتو عة وتعترب نسبة احت ال التعنر تقديران سحت الية التعنر عي السداد
علد مد فرته زمنية معينةي واليف تش ل إحتساب البياانت التارخيية واسفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظروف املستقبلية
اخلسارة يف حال التعنر
تعترب اخلسارة يف حال التعنر هي تقدير للخسارة الناجتة عي التعنر يف السداد وهو يستند إىل الفر بني التدفقات النقدية التعا دية املستحقة
وتلك اليف يتو ع امل ول حصيلهاي مع ا خق يف اإلعتبار التدفقات النقدية مي الض اانت اإلضافية والتعديمت اسشت انية املتكاملة
ا ع ار اإلنتاجية املقدرة لل وجودات النابتة:

يراجع املصرف ا ع ار اإلنتاجية يف هناية كل فرتة مالية خمل الفرتة مل تظهر أية م شرات تدعو إىل تغيي ا ع ار املقدرة لل وجودات النابتة

تد ي ة املوجودات غي املالية وتكويي امل وانت المزمة:

يف ظل الظروف الراهنة اليف متر هبا اجل هورية العربية السوريةي امت اإلدارة بتقدير القي ة اسسرتدادية لألصول غي املالية وذلك مي خمل إجراء
مراجعة للقي الدفرتية اقه ا صول لتحديد في ا إذا كان هناك أو م شر علد تد
تد إضافية
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ي تها ابعتقاد اإلدارةي س توجد م شرات لتكويي م وانت

-5

نقد وأرصدة لد مصرف سورية املركزو

يتكون هقا البند سا يلي:

 03أيلول
( 0303غي مد قة)
لس

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)
لس

نقد يف اخلزينة
أرصدة لد مصرف سورية املركزو:

07417549494178

8490540754609

حساابت جارية وحت الطلو

53408048344480

15451743084159

وداشع جل (استحقا ها ا صلي خمل فرتة  0أشهر أو أكنر)
احتياطي نقدو الزامي*

5401640434003
7486347364076
93450647334057

1474443334333
0499740034706
03418046044504

(5648994851

صص اخلساشر اسشت انية املتو عة

) (847044894

93447948334436

)

03417449394643

في ا يلي احلركة علد نقد وأرصدة لد بنوك مركزية خمل الفرتة  /السنة:
املرحلة ا وىل

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية

اجمل وا

لس

لس

لس

لس

01405840584895

-

-

01405840584895

17484446684797

-

-

17484446684797

فرو ات أسعار الصرف

04405748004087

-

-

04405748004087

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

60406347514379

-

-

60406347514379

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
زايدة انجتة عي التغي يف
أرصدة لد بنوك مركزية

املرحلة ا وىل

للسنة املنتهية يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية

اجمل وا

لس

لس

لس

لس

الرصيد ك ا يف بداية السنة

01449044044435

-

-

01449044044435

ا رصدة اجلديدة خمل السنة

1474443334333

-

-

1474443334333

نقص انتج عي التغي يف
أرصدة لد بنوك مركزية
فرو ات أسعار الصرف

() 1494846334470
)
(0945654308

-

-

(1494846334470
(0945654308

الرصيد ك ا يف هناية السنة

01405840584895

-

-

01405840584895
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)
)

في ا يلي احلركة علد صص اخلسارة اسشت انية املتو عة خمل الفرتة  /السنة:
املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

847044894

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

-

-

اجمل وا
لس

847044894

زايدة انجتة عي التغي يف
اطر اسشت ان

943014604

-

-

943014604

فرو ات أسعار الصرف

0941504000

-

-

0941504000

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

5648994851

-

-

5648994851

املرحلة ا وىل

الرصيد ك ا يف بداية السنة

للسنة املنتهية يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية

اجمل وا

لس

لس

لس

لس

-

-

-

-

خساشر تد علد ا رصدة
اجلديدة خمل السنة
زايدة انجتة عي التغي يف

749044696

-

-

749044696

اطر اسشت ان
فرو ات أسعار الصرف

7884366
04100

-

-

7884366
04100

الرصيد ك ا يف هناية السنة

847044894

-

-

847044894

* وفقان للقوانني والتشريعات املصرفية املطبقة يف اجل هورية العربية السورية الصادرة عي ل

النقد والتسليف ر  /7ن اتريخ  01كانون النا

 0303علد املصارف أن حتفظ ابحتياطي نقدو إلزامي لد مصرف سورية املركزو بنسبة  %5مي متوسط الوداشع حت الطلوي وداشع التوفي
والوداشع جل ابستنناء وداشع اإلدخار السكيني إن هقا اسحتياطي إلزامي وس يت استع اله يف ا نشطة التشغيلية لل صرف

مت إيقاف الع ل لفرعني م تان نتيجة للظروف اسستنناشية اليف متر فيها اجل هورية العربية السورية بعد احلصول علد املوافقة مي بل مصرف سورية املركزو
حلني زوال هقه الظروف لتعود بعدها للخدمة خمل عا  0315مت نقل كامل رصيد النقد يف الفروا املغلقة إىل فروا عاملة دون أو خساشر ومت إلغاء
املخصص املقابل اا ض ي بند صصات متنوعة
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أرصدة لد مصارف
-6
يتكون هقا البند سا يلي:
مصارف حملية
لس

حساابت جارية وحت الطلو
وداشع جل (استحقا ها ا صلي خمل فرتة  0أشهر أو أ ل)

ك ا يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
مصارف خارجية
لس

16456843784905
00400046044141

09404144614164
6485649844913

اجمل وا
لس

45493945434399
09438946394351

74499941494153
08483347304376
06419844464374
) (48047764053
) (48040154964
(4634086

صص خساشر اشت انية متو عة

08401840874110

06419749854688

)

74451640704833

بلغت ا رصدة لد كافة املصارف اليف س تتقاضد فواشد مبلغ  45493945434399لية سورية ك ا يف  03أيلول  0303وس توجد لد املصرف
أرصدة مقيدة السحو
مصارف حملية
لس

حساابت جارية وحت الطلو
وداشع جل (استحقا ها ا صلي خمل فرتة  0أشهر أو أ ل)

ك ا يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
مصارف خارجية
لس

15449049004617
-

9404140934790
7468047814541

اجمل وا
لس

04480540104439
7468047814541

00451749944953
17430443704000
15449049004617
) (00944994504
) (00841834867
(140184657

صص خساشر اشت انية متو عة

15449046304963

16479548914466

)

00408844954406

بلغت ا رصدة لد كافة املصارف اليف س تتقاضد فواشد مبلغ  04480540104439لية سورية ك ا يف  01كانون ا ول  0319وس توجد لد
املصرف أرصدة مقيدة السحو
في ا يلي احلركة علد ا رصدة لد املصارف خمل الفرتة  /السنة:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)

املرحلة ا وىل
لس

املرحلة النانية
لس

املرحلة النالنة
لس

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

15453840084009

17433946564601

-

00451749944953

ا رصدة اجلديدة خمل العا
نقص انتج عي التغي يف

6485649844913

-

-

6485649844913

-

() 01434749304394

فرو ات أسعار الصرف

00493146684900

00477344304450

-

56467043714084

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

06404146074774

08475745014076

-

74499941494153

ا رصدة لد املصارف

() 11430045074697( ) 13430540644097
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اجمل وا
لس

للسنة املنتهية يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

املرحلة ا وىل
لس

اجمل وا
لس

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت حويله إىل املرحلة النانية

01446344484703
() 10405444014774

10405444014774

-

01446344484703
-

ا رصدة املسددة

() 5443441884085

-

-

(5443441884085

زايدة انجتة عي التغي يف
ا رصدة لد املصارف

0490045574493

فرو ات أسعار الصرف

(10743574800

الرصيد ك ا يف هناية السنة

15453840084009

0475043974301
) (9748604184

)

17433946564601

-

6468646544501

-

(00449034316

-

00451749944953

)

)

في ا يلي احلركة علد صص اخلسارة اسشت انية املتو عة لألرصدة لد املصارف خمل الفرتة  /السنة:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

140194656

خساشر تد علد ا رصدة
اجلديدة خمل السنة

0884058

نقص انتج عي التغي يف
اطر اسشت ان

(440954763

) (13440384354

-

00841794868

-

)

اجمل وا
لس

00944994504
0884058

-

(13846304814

فرو ات أسعار الصرف

043484094

05844404988

-

06144904080

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

4634548

48040154830

-

48047764053

للسنة املنتهية يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية السنة

843594934

-

ما مت حويله إىل املرحلة النانية

(148784518

املسرتدة مي خساشر التد علد
ا رصدة املسددة
زايدة انجتة عي التغي يف

(543354399

اطر اسشت ان
فرو ات أسعار الصرف

1084000
54107

00640014000
(194880

الرصيد ك ا يف هناية السنة

140194656

00841794868

)
)

-

148784518
-
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)

)

اجمل وا
لس

843594934
-

-

(543354399

)

-

00644594464
(144745

)

-

00944994504

إيداعات لد مصارف
-7
يتكون هقا البند سا يلي:

وداشع جل (استحقا ها ا صلي أكنر مي  0أشهر)
صص خساشر اشت انية متو عة

وداشع جل (استحقا ها ا صلي أكنر مي  0أشهر)
صص خساشر اشت انية متو عة

مصارف حملية
لس

ك ا يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
مصارف خارجية
لس

اجمل وا
لس

-

-

-

-

-

-

مصارف حملية
لس

ك ا يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
مصارف خارجية
لس

اجمل وا
لس

0406644774466
(1145474010
0405449034054

)

-

0406644774466
(1145474010

)

0405449034054

في ا يلي احلركة علد اإليداعات لد املصارف خمل الفرتة  /السنة:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
صايف التغي يف اإليداعات

0406644774466

املرحلة النانية
لس

-

املرحلة النالنة
لس

لد املصارف
فرو ات سعر الصرف

() 0406644774466
-

-

-

-

-

-

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ا رصدة اجلديدة خمل السنة

املرحلة ا وىل
لس

املرحلة ا وىل
لس

0466341884087
5147494489

-

للسنة املنتهية يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

-

-

اجمل وا
لس

0406644774466
(0406644774466
-

)

اجمل وا
لس

0466341884087
5147494489

صايف التغي يف اإليداعات
لد املصارف
الرصيد ك ا يف هناية السنة

() 1404544634013
0406644774466

-
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-

(1404544634013
0406644774466

)

في ا يلي احلركة علد صص اخلسارة اسشت انية املتو عة لإليداعات لد املصارف خمل الفرتة  /السنة:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

1145474010

نقص انتج عي التغي يف
اطر اسشت ان

(0045194041

فرو ات سعر صرف

0149704109

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

-

املرحلة ا وىل
لس

)

-

اجمل وا
لس

1145474010

-

-

(0045194041

-

-

0149704109

-

-

للسنة املنتهية يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس

لس

)

-

اجمل وا
لس

الرصيد املعدل بعد
تطبيق املعيار ر ()9
خساشر تد علد
ا رصدة اجلديدة خمل السنة 7474039

-

-

144334958

144334958

-

-

7474039

زايدة انجتة عي التغي يف
اطر اسشت ان

940984945

-

-

940984945

الرصيد ك ا يف هناية السنة

1145474010

-

-

1145474010

س توجد لد

املصرف إيداعات ستتقاضد فواشد ك ا يف  03أيلول  0303وس توجد لد

 01كانون ا ول 0319
س توجد لد املصرف إيداعات مقيدة السحو ك ا يف  03أيلول  0303وس توجد لد
 01كانون ا ول 0319

- 01 -

املصرف إيداعات س تتقاضد فواشد ك ا يف
املصرف إيداعات مقيدة السحو ك ا يف

صايف التسهيمت اسشت انية املباشرة
-8
يتكون هقا البند سا يلي:

 03أيلول
( 0303غي مد قة)
لس

شركات كرب :
حساابت جارية مدينة

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)
لس

4438049034168

0458341384065

حساابت داشنة صدفة مدينة
روض وسلف

1341674375
64453641014545

0046604478
40434344744500

فواشد مقبوضة مقدمان علد القروض

) (6743074861
(540874461
46457740174515
68459048014007

صايف تسهيمت شركات كرب

شركات متوسطة وصغية:
حساابت جارية مدينة

6345514055

5043664855

حساابت داشنة صدفة مدينة

047694133

1436048994847

روض وسلف
فواشد مقبوضة مقدمان علد القروض

1451040434749
(0564061
1457640344940

صايف تسهيمت شركات متوسطة وصغية

040884648
) (445934046
1411447654134

)

)

أفراد:
روض وسلف

01649304048

03844454496

حساابت داشنة صدفة مدينة

140404388
01841454406

4574331
03849304497

صايف تسهيمت أفراد

روض سكنية:
روض سكنية
صايف تسهيمت روض سكنية

0450748414098

0456744914439

0450748414098
70430641104334

0456744914439
53456840764505

ينـزل:
(6403040774506( ) 11436740404311
(4450741544650( ) 6449644064556

صص خساشر اشت انية متو عة
الفواشد والع وست املعلقة

55446040004407

صايف التسهيمت اسشت انية املباشرة

- 00 -

09470848444006

)
)

في ا يلي احلركة علد أرصدة التسهيمت اسشت انية املباشرة خمل الفرتة  /السنة:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

07417040114701

0408141414001

11411049004480

ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل
ما مت حويله إىل املرحلة النانية

76448014978
(90140464403

(76448014978
) 90140464403

)

ما مت حويله إىل املرحلة النالنة
الديون املعدومة

(14941164194
-

) (14045454740
-

) 09046614907
-

زايدة ( /نقص) انتج عي
تغي أرصدة الزابشي

() 8488440854417

01040134311

تعديمت نتيجة تغي أسعار الصرف 00413747964044
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

0493849684956

50409740464685

53456840764505

-

-

1403440594573

1400048834099
التسهيمت اجلديدة خمل الفرتة 13433040404617
التسهيمت املسددة خمل الفرتة (03943104707( ) 90040014474( ) 7469743884944
-

اجمل وا
لس

(7406648154806

)

11400740044316
) () 8480844044145

4401749664133

07400547604444

16471947974060

70430641104334

للسنة املنتهية يف 01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة النانية
لس

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل

03414849004367
6408049014814

ما مت حويله إىل املرحلة النانية

() 1400540394905

ما مت حويله إىل املرحلة النالنة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عي
تغي أرصدة الزابشي

(01041344505
-

1449843314811

) (0646584511
-

التسهيمت اجلديدة خمل السنة 88944074304 03416446334140
التسهيمت املسددة خمل السنة (00345784953( ) 1473949634004
الرصيد ك ا يف هناية السنة

07417040114701

املرحلة النالنة
لس

10415843834098
0407945864637
() 0408343654500( ) 0433048664081

(10547834089( ) 6430540074860

تعديمت نتيجة تغي أسعار الصرف (04346434646

اجمل وا
لس

)

0408141414001

- 00 -

(06047914876
) 00847604346
(4047834097

)

06458646334370
-

) (4047834097

)

) 1408445644963

(4487644504090

01340004086
) (16043774991

01406440734560
) () 0439046174065

(0941304513
11411049004480

) (06947404156
53456840764505

)

)

في ا يلي احلركة علد صص اخلسارة اسشت انية املتو عة خمل الفرتة  /السنة:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

1440345594610

ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل
ما مت حويله إىل املرحلة النانية

11540414781
(0974570

ما مت حويله إىل املرحلة النالنة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عي
تغي يف اطر اسشت ان

13949504965
(11540414781
) 0974570

(76348864104

التسهيمت اجلديدة خمل الفرتة 6047044850
التسهيمت املسددة خمل الفرتة (044184064

(1843474504
)

0345084350
) (047584030

تعديمت نتيجة تغي أسعار الصرف 0473746814076
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

7348514164

0454047354651

اجمل وا
لس

4477148604959
)

6403040774506
-

-

-

) 1843474504
77343774170
) (049934085

8343404030
9040604934
) (841664850

434754

1489041354393

4459948074003

7545004989

7444941304071

11436740404311

)

للسنة املنتهية يف 01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل

00147874064
0450143194846

ما مت حويله إىل املرحلة النانية

4648904436

ما مت حويله إىل املرحلة النالنة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عي

(5445954964
-

تغي يف اطر اسشت ان

املرحلة النانية
لس

املرحلة النالنة
لس

-

6495548174545
() 0450143194846

5840004044

اجمل وا
لس

7407746344839
-

(13541164753

)

5445954964
(749694100

) (749694100

)

-

() 1441149394773

0404055

40647354893

)

(97449634505

)

التسهيمت اجلديدة خمل السنة 4740684097
التسهيمت املسددة خمل السنة (0549534911

)

0041084418
-

8141004980
(5940634640

15346094798
) (8540114554

)

تعديمت نتيجة تغي أسعار الصرف (0443504656

)

0940584848

(5043004361

) (5747154869

)

13949504965

4477148604959

الرصيد ك ا يف هناية السنة

1440345594610
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6403040774506

تتلخص حركة الفواشد املعلقة ك ا يلي:

 03أيلول
( 0303غي مد قة)
لس

الرصيد يف بداية السنة

4450741544650

يضاف:
الفواشد املعلقة خمل الفرتة  /السنة

1443847004491

ينـزل:
الفواشد املعلقة اليف مت شطبها خمل السنة

(0640434749
59647934161

الفواشد املعلقة املسرتدة خمل السنة
فرو ات اسعار الصرف

6449644064556

الرصيد ك ا يف هناية السنة

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)
لس

0401040004583
1409848164688
(4045484983

)

) (0946144009
(148014096

)
)

4450741544650

بلغت التسهيمت اسشت انية غي العاملة املباشرة  16471947974060لية سورية أو مانسبته  %0049مي رصيد التسهيمت اسشت انية املباشرة ك ا يف 03

أيلول ( 0303مقابل  11411049004480لية سورية أو ما نسبته  %01497مي رصيد التسهيمت اسشت انية املباشرة ك ا يف  01كانون ا ول
)0319
بلغت التسهيمت اسشت انية غي العاملة بعد تنـزيل الفواشد املعلقة  13400040634837لية سورية أو ما نسبته  %15407مي رصيد التسهيمت اسشت انية

املباشرة بعد تنزيل الفواشد املعلقة ك ا يف  03أيلول ( 0303مقابل  6458647684803لية سورية أو ما نسبته  %14403مي رصيد التسهيمت
اسشت انية املباشرة بعد تنزيل الفواشد املعلقة ك ا يف  01كانون ا ول )0319

بلغت التسهيمت اسشت انية غي املباشرة وغي العاملة  1146554453لية سورية ك ا يف ك ا يف  03أيلول ( 0303مقابل  0340654753لية سورية ك ا
يف  01كانون ا ول )0319
بلغ صص تد التسهيمت اسشت انية غي املباشرة  0840064976لية سورية ك ا يف ك ا يف  03أيلول ( 0303مقابل  0445684149لية سورية ك ا
يف  01كانون ا ول  ) 0319واليف تظهر ض ي املخصصات املتنوعة (إيضا )16
س يوجد تسهيمت اشت انية سنوحة للحكومة السورية أو بكفالتها
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موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
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يتكون هقا البند سا يلي:

سندات صادرة عي مصارف (ذات عاشد اثبت)

 03أيلول
( 0303غي مد قة)

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)

لس

لس

-

شهادات إيداا (ذات عاشد اثبت)
شهادات إيداا مصرف سوراي املركزو

0491446104306
13493343334333
1439043804560

01443343334333
-

15493746954588
01443343334333
(1419644504040( ) 4408340854383

صص اخلساشر اسشت انية املتو عة

07431947144903
أ -سندات شركات (ذات عاشد اثبت):

)

14471140404045

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)
لس

 03أيلول
( 0303غي مد قة)
لس

سندات صادرة عي مصارف (ذات عاشد اثبت)
القي ة اسمسية للسندات

11403443334333

القي ة اسمسية للسندات املستحقة  /املباعة

(1496043334333( ) 11403443334333

احلس

(11548664333

العموة

0349104433

القي ة الدفرتية للسندات
إطفاء العموة
إطفاء احلس

(9449504633
(1745504633
13349764748

إطفاء البا ي مي عموة السندات املباعة

(040594833

إطفاء البا ي مي حس السندات املباعة

1448894050
-

صص اخلساشر اسشت انية املتو عة

5488643334333
) (5141644633

)
)

15043304033
) 4430548084733
) (15347004310
0945364009
)

)

0491446104306
(8834608
0491047014098

)

متنل املوجودات املالية ابلكلفة املطف ة سندات صادرة عي مصارف جتارية غي مقي ة ابلدوسر ا مريكي بفاشدة ترتاو بني  %0475إىل %745
ا املصرف ببيع سندات بقي ة  9مليون دوسر أمريكي خمل الربع النا مي عا 0303ي ونتج عي ع لية بيع املوجودات املالية ابلكلفة املطف ة خساشر
بقي ة  980808684لية سورية واليف متنل التغي يف ي ة تلك السندات مي اتريخ شراشها مضافان اا ع وست البيع
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ب -سندات شركات (ذات عاشد اثبت):

 03أيلول
( 0303غي مد قة)

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)

لس

لس

13493343334333

القي ة اسمسية للسندات

01443343334333

القي ة اسمسية للسندات
صص اخلساشر اسشت انية املتو عة

13493343334333
01443343334333
(1419545714715( ) 4408340854383

)

9473444084085
07431947144903
متنل املوجودات ابلكلفة املطف ة (شـ ــهادات إيداا) ي ة شـ ــهادات إيداا صـ ــادرة عي مصـ ــارف جتارية غي مقي ة بقي ة  05مليون دوسر أمريكي بفاشدة
سنوية %745
اتريخ اإلستحقا

 4أاير 0300

ك ا يف  03أيلول 0303
القي ة اسمسية
ابللية السورية
دوسر أمريكي

0543334333
0543334333

01443343334333
01443343334333

- 07 -

معدل الفاشدة

%745

شهادات إيداا مصرف سوراي املركزو

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)
لس

 03أيلول
( 0303غي مد قة)
لس

القي ة اسمسية للسندات املشرتاة
القي ة اسمسية للسندات املشرتاة

1413343334333
-

القي ة اسمسية للسندات املستحقة املباعة
احلس

(1413343334333
(5849904151

) (53343334333
) (7043334333

القي ة الدفرتية للسندات
إطفاء احلس

(5849904151
5849904151

) 1430843334333
5043764710

إطفاء البا ي مي عموة السندات املباعة

1463343334333

-

1043364849

-

1439043804560

)
)

متنل املوجودات املالية ابلكلفة املطف ة (شــهادات إيداا مص ــرف س ــوراي املركزو) ي ة ش ــهادات إيداا صــادرة عي مص ــرف س ــوراي املركزو ابللية الس ــورية
بفاشدة سنوية  %445تستحق خمل سنة
ا املصـرف إبعادة خصـ شـهادات إيداا بقي ة  533مليون لية ســورية لد مصـرف سـوراي املركزو خمل الربع النالث مي عا  0319مبعدل خصـ
%5ي وننتج عي ع لية خص تلك الشهادات خساشر بقي ة  145104731لية سورية خمل عا 0319
في ا يلي حركة املوجودات املالية ابلكلفة املطف ة خمل الفرتة  /السنة:

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

املرحلة ا وىل
لس

5433746954588

اسستن ارات املستحقة خمل السنة () 10443443334333
التغي يف القي ة الدفرتية
1640344410
للسندات (عموة  /خص )
تعديل نتيجة لفرو ات أسعار الصرف 7408343334333
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

-

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

اجمل وا
لس

13493343334333

-

-

-

() 10443443334333

-

-

1640344410

03453343334333

-

07488343334333

01443343334333

-

01443343334333
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15493746954588

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت حويله إىل املرحلة النانية

16480347504169
() 13493343334333

اسستن ارات اجلديدة خمل السنة

1450843334333

للسنة املنتهية يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

اجمل وا
لس

13493343334333

-

-

-

1450843334333

اسستن ارات املستحقة خمل السنة () 0444849904151

-

-

(0444849904151

التغي يف القي ة الدفرتية
للسندات (عموة  /خص )

(043604403

الرصيد ك ا يف هناية السنة

5433746954588

)

16480347504169
-

-

-

(043604403

13493343334333

-

15493746954588

)
)

في ا يلي احلركة علد صص اخلسارة اسشت انية املتو عة لل وجودات املالية ابلكلفة املطف ة خمل الفرتة  /السنة:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد اك ا يف بداية الفرتة

8834607

(نقص)  /زايدة انجتة عي التغي يف
(040094979
اطر اسشت ان
فرو ات سعر صرف
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

)

140594050
-

لس

لس

1419545714716

-

اجمل وا
لس

1419644504040

78349864879

-

77847464933

0443047064485

-

0443543854807

4408340854383

-

4408340854383

للسنة املنتهية يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة النانية
لس

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد اك ا يف بداية السنة
ما مت حويله إىل املرحلة النانية

16040464806
(16348654390

)

النقص الناتج عي أرصدة مسددة

(145314137

)

16348654390
-

املرحلة النالنة
لس

اجمل وا
لس

-

16040464806
-

-

(145314137

زايدة انجتة عي التغي يف
اطر اسشت ان
الرصيد ك ا يف هناية السنة

-

1430447364604

-

1430447364604

8834607

1419545714716

-

1419644504040

- 09 -
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موجودات ضريبية م جلة

يتكون هقا البند سايلي:

 03أيلول
( 0303غي مد قة)

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)

موجودات ضريبية م جلة انجتة عي:

لس

لس

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة  /السنة
مصروف ضريبة الدخل

-

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة  /السنة

-

10149974819
(10149974819

)

-

مت احتساب املوجودات الضريبية امل جلة الناجتة عي ربح الفرتة ك ا يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مد قة)
0319
0303
لس

لس

صايف الربح بل الضريبة

49400447184061

1437047604309

استهمك املبا
استهمك حسينات علد املبا امل لوكة

0140014501
4440014488

1540884983
0944964333

اسرتداد صص اخلساشر اإلشت انية (الديون املنتجة)

() 48409044064733
(98748964345

ديون معدومة
اسرتداد م وانت خضعت مسبقان للضريبة

1844503

ضريبة عقود غي مقي ني

ضريبة ريع علد فواشد حمققة مي اخلارج

-

747074106
) (0489043694830
140504045

(1401040154095

) (51740344064

)

(040544939

)

صص تقلو أسعار القطع

940914333

صص تد ي ة الديون املنتجة
صص ملواجهة أعباء حمت لة

1430546934065
(1449334333

0449540644805
)

4334333
(17046134875

140334333
) 01145704049

غرامة
(خسارة)  /الربح الضري
مصروف ضريبة الدخل عي أراب السنة ()%05
ضريبة إعادة إع ار ()%13

-

ضريبة ريع راوس أموال متداولة

11841984085

(5048904387
(540894039

 0311استنادان للبيان الضري لل صارف الصادر عي وزارة املالية للعا  0311واخلار ابلعا 0313

* مت تعديل نسبة املسامهة الوطنية إلعادة اإلع ار لتصبح  %13بناء علد القانون ر  46لعا 0317

)
)

-

(5841804096
11841984085
إمجايل الضريبة
مت تغيي املعاجلة الضريبية ملصروف صص اخلساشر اسشت انية اإلفرادو مقابل تسهيمت غي منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبيان يف العا

- 03 -

)

)

ررت إدارة املصرف عد احتساب ضريبة دخل م جل وعد اطفاء أو موجودات ضريبية لفرتة التسعة ا شهر املنتهية يف  03أيلول  0303وك ا يف
 01كانون ا ول  0319اليف مل يت تسجيلها ك وجودات ضريبية
مت تغيي املعاجلة الضريبية ملصروف صص اخلساشر اسشت انية اإلفرادو مقابل تسهيمت غي منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبيان يف العا 0311
استنادان للبيان الضري لل صارف الصادر عي وزارة املالية للعا  0311واخلار ابلعا 0313
بناءن علد رار اايئة العامة للضراشو والرسو ر  0/1008الصادر بتاريخ  09نيسان 0319ي والقو بني عد خضوا ا راب والفواشد النامجة عي
أع ال املصارف يف اخلارج لضريبة الدخل علد ا راب احلقيقيةي وإمنا ختضع لضريبة ريع راوس ا موال املتداولة واليف مت احتساهبا ك ا يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مد قة)
0319
0303
لس

لس

فواشد حمققة مي خارج سورية
معدل الضريبة
الضريبة

1401040154095
%745
9844984655

إدارة حملية
إعادة إع ار

948494865
948494865

-

11841984085

-

ررت إدارة املصرف عد احتساب ضريبة دخل م جل

- 01 -

%745
-
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موجودات أخر

يتكون هقا البند سا يلي:
 03أيلول

 01كانون ا ول

( 0303غي مد قة)
لس

( 0319مد قة)
لس

فواشد وإيرادات حمققة غي مستحقة القبض
مصارف
تسهيمت اشت انية مباشرة

15641764309
1548934098

6841094306
1141184713

موجودات مالية ابلكلفة املطف ة

87143074096
1434043904700

10048774584
01041054003

مصاريف مدفوعة مقدمان
زون طباعة و رطاسية

10146744137

0445434909

7841564006

7949954150

سلف لقاء تعهدات أع ال

07849704758

48945914691

طوابع
موجودات أخر

0554333
49847114491

0554333
16348344570

-

ضريبة ابلة اسسرتداد*

05044864660

تقار بطا ات الصراف اغيل

8154057

1145984806

أبمينات مدفوعة وزارة الش ون اإلجت اعية والع ل
سلفة عي شراء أسه م سسة ض ان القروض**
موجودات اثبتة آلت ملكيتها

043534333
13440674103

043534333
13440674103

5748494078
0419549464173

5748494078
1443746644651

لل صرف وفاءن لديون مستحقة***

* متنل الضريبة ابلة لمسرتداد ي ة ضريبة أع ال عا  0316مت دفعها مي بل املصرف ومي املتو ع اسرتدادهاي حيث مل يت حس ها مي خساشر
السنوات السابقة وذلك استنادان إىل املادة  10مي انون ضريبة الدخل ر  04لعا 0330
** مينل سلفة عي شراء ا سه الدفعة ا وىل مي حصة املصرف مي أسه شركة ض ان القروض والبالغ ي تها  06389178833لية سورية
*** متنل املوجودات اليف آلت ملكيتها لل صرف إليفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملكيتها لل صرف بتاريخ  16كانون ا ول 0316ي ومت
ختفيض ديي الع يل املستحق بنف القي ة حيث يتوجو تصفية العق اريي خمل عامني مي اتريخ الت لكي وفق أحكا املادة /0/133ب مي
القانون ر  00لعا 0330ي حىت اتريخ إصدار املعلومات املالية املرحلية املوجزة مل يت تصفية العقاريي

- 00 -
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وديعة

دة لد مصرف سورية املركزو

بناءن علد أحكا املادة ( )10الفقرة (ب) مي القانون ر ( )08لعا  0331يتوجو علد مصارف القطاا اخلار أن حتجز  %13مي رأمسااا لد
مصرف سورية املركزو كحساب د ميكي اسرتداده عند تصفية املصرف يتكون هقا البند سا يلي:
 03أيلول
( 0303غي مد قة)
لس

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)
لس

لية سورية

18948414753

18948414753

دوسر أمريكي

8405444074119

0493341374150

8454440784869

0438949484930

-1 0

وداشع مصارف

يتكون هقا البند سا يلي:
مصارف حملية
لس

حساابت جارية وحت الطلو
وداشع جل

 03أيلول ( 0303غي مد قة)
مصارف خارجية
لس

اجمل وا
لس

01404147904057
00480045874984

-

01404147904057
00480045874984

44436540814041

-

44436540814041

مصارف حملية
لس

 01كانون ا ول ( 0319مد قة)
مصارف خارجية
لس

اجمل وا
لس

حساابت جارية وحت الطلو

17430045784513

-

17430045784513

وداشع جل (استحقا ها ا صلي أ ل مي  0أشهر)

10450144104694

-

10450144104694

09454049914034

-

09454049914034

- 00 -
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وداشع الزابشي

يتكون هقا البند سا يلي:

 03أيلول
( 0303غي مد قة)

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)

لس

لس

حساابت جارية وحت الطلو
وداشع جل وخاضعة إلشعار
حساابت دة أخر *

40447440164953
98491647704066
06341054946

03466548904648
50453049874788
40649034178

وداشع التوفي

0435043544370
144483441794004

0406541594780
77486149634096

بلغت الوداشع اليف س ح ل فواشد  07414543034978لية سورية أو ما نسبته  %18475مي إمجايل الوداشع ك ا يف  03أيلول ( 0303مقابل
 15481441574154لية سورية أو ما نسبته  %03401مي إمجايل الوداشع ك ا يف  01كانون ا ول )0319
 مينل هقا البند مبلغ الوداشع اجمل دة لقاء رأس مال طاا مايل غي مصريف لشركات يد الت سي و ي ة حقو ا فضلية الناشئة عي زايدة رأس مال
املصرف بقي ة  16040504316لية سورية ك ا يف  03أيلول ( 0303مقابل  16049614760لية سورية ك ا يف  01كانون ا ول )0319ي
وبدأ املصرف بتوزيعها علد املسامهني القيي مل ميارسوا حق ا فضلية يف اسكتتاب بتاريخ  11آذار 0318
بلغت وداشع مقيدة السحو مبلغ  4445045814004لية سورية ك ا يف  03أيلول ( 0303مقابل  1469040314968لية سورية ك ا يف
 01كانون ا ول )0319
بلغت الوداشع اجلامدة حسو القرار ر  / 1418ن/ب  4اتريخ  04متوز  0316مبلغ  18496145604853لية سورية ك ا يف  03أيلول 0303
(مقابل 01860689408171لية سورية ك ا يف  01كانون ا ول )0319
-1 5

أبمينات نقدية

يتكون هقا البند سا يلي:
 03أيلول
( 0303غي مد قة)
لس

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)
لس

أبمينات مقابل تسهيمت مباشرة

5464044514579

1486946814536

أبمينات مقابل تسهيمت غي مباشرة
أبمينات نقدية أخر

0408045654755
10543744000

88947074857
-

8436143914656

0475944194060

- 04 -
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صصات متنوعة

صص خساشر اشت انية متو عة علد التسهيمت اسشت انية غي املباشرة:

صص مقابل تسهيمت اشت انية غي مباشرة

صص ملواجهة أعباء حمت لة*
م ونة نقلبات أسعار الصرف**

ك ا يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)

رصيد بداية

املكون خمل

املستخد خمل

ما مت رده خمل

أب ي فرو ات

رصيد هناية

السنة
لس

السنة
لس

السنة
لس

السنة
لس

أسعار الصرف
لس

السنة
لس

-

0445684149

1341064471

0445684149
4640094343
7414400

1341064471
940914333

(1449334333
-

)

7145084601

1945074471

(1449334333

)

(1644094301

)

949514077

0840064976

(1644094301
-

)

949514077
-

0840064976
0140094343
1341004400

(1644094301

)

949514077

6946884448

ك ا يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)

صص خساشر اشت انية متو عة علد التسهيمت اسشت انية غي املباشرة:

صص مقابل تسهيمت اشت انية غي مباشرة
صص ملواجهة أعباء حمت لة*
م ونة نقلبات أسعار الصرف**

*

رصيد بداية
السنة
لس

املكون خمل
السنة
لس

املستخد خمل
السنة
لس

0849304103
0849304103
440564041

494348
494348
7343334333
441934963

(0047734963
-

0040584461

7440434338

(0047734963

ما مت رده خمل
السنة
لس

)
)

أب ي فرو ات
أسعار الصرف
لس

(441004870
(441004870
(748354869

) (0594146
) (0594146
)

(1149094740

) (0594146

رصيد هناية
السنة
لس

)
)

0445684149
0445684149
4640094343
7414400

)

7145084601

مت تكويي صص ملواجهة أية أعباء حمت لة متعلقة بسنوات سابقة مي احملت ل أن تظهر أو يتوجو سدادها خمل سنوات سحقة

** يت احتس ــاب م ونة مركز القطع التش ــغيلي بناءن علد املادة الس ــابعة مي رار ل النقد والتس ــليف ر  / 060ن /ب  1اتريخ  4ش ــبا  0338واملع ّدل ابلقرار  / 1416ن/ب  4الص ــادر بتاريخ
 04متوز  0316ي حيث يتوجو علد املصارف العاملة يف سورية أن حجز م ونة لتقلبات أسعار الصرف علد أساس  %5مي وسطي راكز القطع التشغيلي خمل الشهر
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في ا يلي احلركة علد التسهيمت اسشت انية غي املباشرة خمل الفرتة  /السنة:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

10418646814366

ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل
ما مت حويله إىل املرحلة النانية
ما مت حويله إىل املرحلة النالنة

4044434333
(034857
-

5647774533
(4044434333
) 1174057
-

اجمل وا
لس

0340654753
)

10406048044016

)

(864533
-

-

زايدة ( /نقص) انتج عي
التغي يف أرصدة الزابشي
التسهيمت اجلديدة خمل الفرتة

0049064884
-

(640404833
-

التسهيمت املسددة خمل الفرتة (1440074533( ) 0445944814650
تعديمت نتيجة تغي أسعار الصرف 10404440444499

) (040814333
-

) (0447640334150
10404440444499

0443444041

1146554453

06437746304043

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

8456840844614
5404946644879

06430149304549

للسنة املنتهية يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل

9416049634566
546014573

ما مت حويله إىل املرحلة النانية

(6540064033

ما مت حويله إىل املرحلة النالنة
زايدة ( /نقص) انتج عي

-

16040074130
التغي يف أرصدة الزابشي
التسهيمت اجلديدة خمل السنة 0470648364833
التسهيمت املسددة خمل السنة (70541194180
تعديمت نتيجة تغي أسعار الصرف (8144894491
الرصيد ك ا يف هناية السنة

10418646814366

)

لس

440504604
)

6540064033
(048064333
(845584833
-

) (149854333
-

) (144074604
)
5647774533

- 06 -

لس

)

) 048064333

)

0340654753

)

اجمل وا

لس

0541564003
(546014573

8459643684698
5404946644879

9419040734513
-

)

15146804030
0470648364833
(70645464836
(8144894491
10406048044016

)
)

في ا يلي احلركة علد صص اخلسارة اسشت انية املتو عة خمل الفرتة  /السنة:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

املرحلة ا وىل
لس

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

1549814049

ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل
ما مت حويله إىل املرحلة النانية
ما مت حويله إىل املرحلة النالنة
الديون املعدومة

074365
(44563

795

اجمل وا
لس

845864335

(074365
) 44563
-

)
-

0445684149
-

-

زايدة ( /نقص) انتج عي
5664408
54776

(1046064057
التغي يف أرصدة الزابشي
التسهيمت اجلديدة خمل الفرتة 1341034695

)

التسهيمت املسددة خمل الفرتة (1684708

) (4004164

) (1534044

-

-

تعديمت نتيجة تغي أسعار الصرف 949514077
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

1184003

0040934841

(046174856
-

949514077

448174835

الرصيد ك ا يف بداية السنة

0446604590

-

440084508

ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل

141064014

-

(141064014

ما مت حويله إىل املرحلة النانية
ما مت حويله إىل املرحلة النالنة

(584963

0840064976

)

584963

اجمل وا
لس

0849304103
)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(748974383
التغي يف اطر اسشت ان
التسهيمت اجلديدة خمل السنة 494348
التسهيمت املسددة خمل السنة (146404419

)

-

تعديمت نتيجة تغي أسعار الصرف (0594146

)

-

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

) (7414006

)

للسنة املنتهية يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس

املرحلة ا وىل
لس

الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عي

) (1546874785
1341064471

)

1549814049

) (584165

795

) 544704791
845864335

- 07 -

(044814454
494348
(146404419

)

(0594146

)

0445684149

)
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مطلوابت أخر

يتكون هقا البند سا يلي:

 03أيلول
( 0303غي مد قة)
لس

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)
لس

فواشد مستحقة غي مدفوعة:
إيرادات مقبوضة مقدمان
داشنون تلفون
رواتو مستحقة وغي مدفوعة

76045634990
10444164345
7145784044
046134604

60740414461
1849554075
0046504083
15343334333

اشرتاكات م سسة الت مينات اسجت اعية املستحقة

845584793

749014700

ضراشو مقتطعة علد رواتو وأجور املوظفني
ضراشو مقتطعة علد الفواشد املدفوعة علد حساابت الزابشي

07048874156
0441844503

04140974038
4745014045

مستحقات ملوردو أصول اثبتة

15141334333

04443334333

ضريبة طوابع للدفع
شيكات برس الدفع
حواست

6945964736
03840044695
945834733

13145854943
15340654433

شيكات مصد ة

10546604035

7340154615

تقار بطا ات صراف آيل
موردون آخرون

047004479
8440844569

745104479
7340074433

حساابت داشنة أخر
تقار شيكات

1574333
164673

ضراشو مقتطعة علد الفواشد املدفوعة يف اخلارج

01441454651
0406040974047

- 08 -

13746104817
1497741134950

-18

الفواشد الداشنة

يتكون هقا البند سا يلي:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مد قة)
0319
0303
لس
لس

حساابت جارية مدينة
روض وسلف
أرصدة وإيداعات لد مصارف
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة

-19

41647504780
4435846364337

18548974795
0466143594880

4447540594789

0484649574678

09147504371
1419747064500

01849744416
71048934407

1448944784630

90048644850

5496448084090

0477948004501

الفواشد املدينة

يتكون هقا البند سا يلي:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مد قة)
0319
0303
لس

لس

وداشع مصارف

63040064387

وداشع زابشي:
حساابت جارية

8544854740

0741804035

10647004777
1491949764493
0414041864339

11143734487
1487840744070
0430645084365

1044594379

747304513

0475848714175

0417841844118

وداشع توفي
وداشع جل وخاضعة إلشعار
أبمينات نقدية
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14049504540

-03

اسرتداد صص خساشر اشت انية متو عة

يتكون هقا البند سا يلي:

مصروف
مصروف
مصروف
مصروف

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مد قة)
0319
0303
لس
لس

943014604
(13840154456
(0045194041
77847464933

صص أرصدة لد مصرف سورية املركزو
صص أرصدة لد املصارف
صص إيداعات لد املصارف
صص استن ارات مالية ابلكلفة املطف ة

مصروف صص فواشد مستحقة القبض

-

(اسرتداد)  /مصروف صص الوديعة اجمل دة لد مصرف سورية املركزو
مصروف ( /اسرتداد) صص تسهيمت اشت انية مباشرة:

-

)
)

1740014171
649004199
1340114007
741974146
040804366
(6504504

)

(58545054007

) (05041984399

)

(0444634703
78541044000

) (6445074646
00846804735

)

املرحلة ا وىل

(046414885

) (0444084077

)

املرحلة النانية
املرحلة النالنة

1174505
(047684033

(143004079
) 543104587

)

(846104194
-

747074106
-

املرحلة ا وىل
املرحلة النانية
املرحلة النالنة
مصروف ( /اسرتداد) صص تسهيمت اشت انية غي مباشرة:

ديون معدومة
ما مت حويله إىل املخصصات اجل اعية

79640674048
-01

)

(14644634698

حصة السه ا ساسية واملخففة

يتكون هقا البند سا يلي:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مد قة)
0303
لس

0319
لس

صايف ربح الفرتة

49403645194976

1431445794640

املتوسط املرجح لعدد ا سه

5045334333

5045334333

907407

حصة السه ا ساسية واملخففة
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19400

)

0303

عدد ا سه ابتداءن مي بداية السنة املالية وحىت هناية الفرتة

عدد ا سه

الفرتة/يو

متوسط ا سه
املرجح ابلفرتة

5045334333

074

5045334333

074

5045334333

املتوسط املرجح لعدد ا سه ك ا يف  03أيلول 0303

0319

عدد ا سه ابتداءن مي بداية السنة املالية وحىت هناية الفرتة

عدد ا سه

الفرتة/يو

متوسط ا سه
املرجح ابلفرتة

5045334333

074

5045334333

074

5045334333

املتوسط املرجح لعدد ا سه ك ا يف  03أيلول 0319
-00

النقد وما يوازو النقد

يت لف هقا البند سا يلي:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مد قة)
0319
0303
لس
لس

نقد وأرصدة لد مصرف سورية املركزو
( تستحق خمل م ة أشهر عدا اإلحتياطي اإللزامي علد الوداشع)
أرصدة لد مصارف (تستحق خمل م ة أشهر)

77445947504661
74499941494153

ينـزل وداشع مصارف (تستحق خمل م ة أشهر)

() 01436349064003( ) 05436540814043
117409045014571

- 41 -

19411147734393
09417549694059
07400648304309

-00

ع ليات ا طراف ذات العم ة

يتكون هقا البند سا يلي :
أ -بنود بيان الوضع املايل
مسامهون ميتلكون أكنر
مي  %5مي ا سه
لس

احلساابت املدينة
أرصدة لد املصارف
وداشع جل لد املصارف

اإلدارة وكبار املوظفني
لس

( 0319مد قة)
لس

اجمل وا
لس

1041944359
-

-

16450843914095
00400046044141

540494064
فواشد مستحقة غي مقبوضة
1041944359 08476047734741
صص اخلساشر اسشت انية املتو عة () 48040154817
1041944359 08408344544904

-

1544134081
540494064
17430945094508 08477549644833
)
(00841834818( ) 48040154817
16483140584703 08409046484980

احلساابت الداشنة
وداشع الزابشي
فواشد مستحقة وغي مدفوعة

16450448974006
00400046044141

ك ا يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
أعضاء ل
الشركات احلليفة
لس

اجمل وا ك ا يف
 01كانون ا ول

-

ب -بنود بيان الدخل
مسامهون ميتلكون أكنر
مي  %5مي ا سه
لس

فواشد داشنة
فواشد مدينة

10345144404
-

-

05548394146
1504654
05549604833

05548394146
1504654
05549604833

للفرتة املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
أعضاء ل
اإلدارة وكبار املوظفني
الشركات احلليفة
لس

-

لس

(545894670

9400140474616
7468047814541

9045044450
0554338
9047794463

اجمل وا

اجمل وا للفرتة املنتهية
يف  03أيلول
0319

لس

لس

10345144404
) (141144446( ) 545894670

14440504796
)

ا املصرف بتعاممت مع مسامهون ميتلكون أكنر مي  %5مي ا سه والشركات احلليفة ض ي النشاطات اسعتيادية املس وحة لل صرف وابستخدا أسعار
الع مت والفواشد التجارية
بلغ أعلد معدل فاشدة علد الوداشع لد ا طراف ذات العم ة ( %345دوسر أميكي) أما أدىن معدل فبلغ ( %345دوسر أميكي)
إن منافع اإلدارة التنفيقية العليا هي كالتايل:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول
( 0303غي مد قة)
لس

7146194390

رواتو ومكافآت

س يوجد روض سنوحة عضاء ل اإلدارة وس يتقاضد أعضاء ل اإلدارة أو تعويضات
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( 0319غي مد قة)
لس

5749654373

إدارة املخاطر

-04

نسـبنك سورية مي خمل سارسة نشاطه املصريفي عددان مي املخاطر اليف يقو بتحديدها و ياسها ومتابعتها ض ي إطار إلدارة املخاطري
يواجه مصرف فر َ
ينسج ومتطلبات مصرف سورية املركزو وأفضل املعايي وامل ارسات املصرفية يف هقا اخلصور

تش ل ع لية إدارة املخاطر التعرف علد املخاطر و ياسها ومتابعتها ومرا بتها بشكل مست ر فهقه املخاطر د يكون اا أب يان سلبيان علد أداء املصرف

فعال يض ي كفاية هقه ا موال ملواجهة
واست راريته يف حال است رارها وعد معاجلتها ك ا تش ل إدارة املخاطر كيفية إدارة وتوزيع رأس املال بشكل ّ
يتعرض اا املصرف
املخاطر اليف ّ
إسرتاتيجية إدارة املخاطر:
تتلخص إسرتاتيجية إدارة املخاطر بتحديد وفه املخاطر اليف يتعرض اا املصرف و ياسها ومرا بتها ومتابعتها والت كد مي بقاشها ض ي املستوايت احملددة
واملقبولة واختاذ اإلجراءات المزمة لتقليص املخاطر للوصول إىل التوازن ا منل بني املخاطر والعاشد علد رأس املال
وتتض ي اإلسرتاتيجية أيضان إدارة وتوزيع راس املال بشكل فعال يض ي كفاية هقه ا موال ملواجهة املخاطر اليف يتعرض اا املصرفي ومواكبة حنينة
لتطور أع ال املصرف ومنتجاته التجارية واملالية وتركزاهتاي ابإلضافة إىل حديد احلدود املس و التعامل هبا أو ض نها ومراجعتها ومرا بتها وتعديلها
وتنسج هقه اإلسرتاتيجية مع متطلبات ل النقد والتسليف ومصرف سورية املركزو وتوصيات جلنة ابزل وأفضل املعايي وامل ارسات املصرفية يف إدارة
املخاطر املصرفية.
ك ا تسعد إدارة املخاطر مي خمل السياسات اس شت انية اسستن ارية لتحقيق التوازن ا منل ما بني العاشد علد اسستن ار لصاحل املصرف وعامل املخاطر
اليف يتعرض اا املصرف مي خمل هقه امل ارسات
مس وليات ل اإلدارة واإلدارة العليا إبدارة املخاطر:
* مس ولية ل اإلدارة يف إدارة املخاطر
يعترب ل اإلدارة املس ول ا ول أما املسامهني وأصحاب املصاحل عي إدارة اطر املصرف حيث يقع علد عاتقه ما يلي:


تشكيل وحدة مستقلة إلدارة املخاطري ابإلضافة إىل مدير إدارة املخاطر يف املصرف



فه وتعزيز قافة إدارة املخاطر بكافة أشكااا وذلك علد كافة املستوايت العاملة يف املصرف



الع ل علد تشكيل جلنة إدارة املخاطر يكون معظ أعضاشها مي أعضاء ل اإلدارة غي التنفيقيني
حديد مستوايت املخاطر اليف ميكي لل صرف ح لها أو القبول هبا
املصاد ة علد دليل إجراءات ع ل إدارة املخاطر
املصاد ة دوراين علد السياسة العامة إلدارة اطر املصرف بكافة أنواعها املعدة مي بل جلنة إدارة املخاطر





الت كيد علد مس وليات اإلدارة العليا لل صرف:



 أبسي وإلاد بنية أساسية ممش ة وكافية مبا فيها اايكل التنظي يي الع لياتي السياسات واإلجراءاتي الكادر الكفء وا نظ ة التكنولوجية
اليف تكفل وابست رار (حديد وحصري ياسي متابعة وضبط) املخاطر مبا ينسج وحدود وسياسات املخاطر املصاد عليها
 أبسي وإلاد بنية حتية مستقلة إلدارة املخاطر واليف يكون أحد مهامها الع ل علد تقدمي تقارير مباشرة إىل ل اإلدارة عي التعرضات
والتجاوزات علد احلدود املوضوعة





استم تقارير دورية تعد مي بل اإلدارة العليا وإدارة املخاطر حول التعرضات لل خاطر وذلك هبدف تقيي ا داء في ا يتعلق بصمحيات
املخاطر املوافق عليها
املتابعة الدورية ملد فعالية اإلدارة العليا وإدارة املخاطر وذلك ابسعت اد علد مراجعة أو تد يق مستقلة عموة علد ذلكي علد ل اإلدارة
بناء علد املمحظات
الع ل علد اختاذ ومتابعة كافة اإلجراءات التصحيحية املناسبة والكفيلة بتحسني وزايدة فعالية نظا إدارة املخاطر وذلك ن

والتوصيات الواردة يف تقارير إدارة املخاطر يف املصرف وتقارير التد يق الداخليي وتقارير مرا
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مفوضية احلكومة بنتيجة سارسته ملهامه

* مس ولية جلنة إدارة املخاطر
مت تشكيل جلنة إلدارة اطر تض أعضاء غي تنفيقيني مي أعضاء ل اإلدارة مي ذوو اخلربة يف إدارة املخاطر املصرفيةي ابإلضافة إىل مدير داشرة
إدارة املخاطر
تع ل اللجنة بشكل متوا صل مع داشرة إدارة املخاطر يف املصرف لرس وحديد سياسات إدارة املخاطر املرتبطة ابلنشا القاش لل صرفي ابإلضافة
إىل تلك املتعلقة سو نشا أو منتج مصريف جديد
تت كد اللجنة مي يا اإلدارة العليا ابملعاجلة الفورية و جتاوزات يت التقرير عنها مي بل إدارة املخاطر
* مس ولية اإلدارة العليا يف إدارة املخاطر:
تع ل اإلدارة يف املصرف علد إلاد كافة البىن المزمة إلدارة ومتابعة كافة املخاطر اليف يتعرض اا املصرف بشكل مست رة ابإلضافة إىل الع ل علد
وضع سياساتي إجراءاتي و ططات تنظي ية تساعد علد حديد املس وليات والصمحيات بشكل واضحي مبا يض ي فصل املها والصمحياتي
وذلك لتجنو أو تعارض يف املصاحل بني تلف ا سا مي جهةي ويفعل نظا الضبط الداخلي مي جهة اثنية مي خمل حديد نوات التواصل
اإلداروي ا مر القو يساه بشكل مباشر يف مواجهة كافة أنواا املخاطر اليف د يتعرض اا املصرف ك ا تع ل علد تنفيق إسرتاتيجية املخاطر
املعت دة مي بل ل اإلدارةي مبا يتفق مع سقوف املخاطر احملددة
أنظ ة تقارير و ياس املخاطر
تقو داشرة إدارة املخاطر سداء مهامها ابستقمليةي وهي اتبعة سع ااا للجنة إدارة املخاطر بشكل مباشر ك ا تقو إبعداد تقاريرها الر ابية إىل جلنة إدارة
املخاطرة املنبنقة عي ل اإلدارة وإىل اإلدارة التنفيقية
إن أنشطة مصرف "فرنسبنك سورية" حتوو عدد مي املخاطر واقا ف ن إدارة املخاطر بشكل فعال تعترب ا ساس يف احملافظة علد متانة املصرف ورحبيته
إن ع لية إدارة املخاطر تش ل التعرفي القياسي اإلدارة والر ابة املست رة علد املخاطر املالية وغي املالية اليف مي امل كي أن ت ر بشكل سل علد أداء
املصرف ومسعتهي إضافة إىل ض ان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل ا منل للعواشد مقابل املخاطر
تندرج اطر املصرف حت ا نواا الرشيسية التالية:
-

اطر اسشت ان
اطر السو
اطر السيولة
املخاطر التشغيلية
اطر اسلتزا

إن إدارة املخاطر لد املصرف تسي وفق مبادئ رشيسية وحاك ية اطر تنسج مع حج نشاطاته وتعقيد ع لياته وتعلي ات السلطات الر ابية وأفضل
امل ارسات الدولية هبقا اخلصور تت نل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واسرتاتيجيات ل اإلدارة يف إدارة املخاطر وسياسات املخاطر
املعت دة مي بله إضافة إىل استقملية داشرة إدارة املخاطر
ختضع سياسات إدارة املخاطر لد املصرف للتطوير املست ر لتواكو كافة املستجدات والن و يف اع ال املصرف والتوسع يف خدماتهي ك ا أن فلسفة
إدارة املخاطر لد املصرف مبنية علد املعرفة واخلربة و درة اإلدارة اسشرافية علد احلك علد ا مور ووجود دليل واضح للصمحيات موضوا مي بل
ل اإلدارة
أ -املخاطر اسشت انية  :تنش املخاطر اسشت انية عي ختلف أو عجز الطرف اغخر عي الوفاء ابلتزاماته جتاه املصرف سا ي دو إىل حدوث خساشري وعادة
يت متييز مث أنواا حت املخاطر اسشت انية وهي اطر تعنر الطرف املقابلي اطر التسويةي و اطر البلد .يت تقيي
علد معايي مالية وغي مالية وم شرات تصنيف الديون الواردة يف القرار  /4ن اتريخ  14شبا 0319
إن العوامل ا ساسية إلدارة اطر اسشت ان بشكل فعال هي:
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اطر اسشت ان للع مء دوراين بناءن

 إلاد بيئة مناسبة إلدارة املخاطر اسشت انية الع ل ض ي إطار واضح وسلي لل وافقات والصمحيات احملافظة علد إدارة إشت ان ممش ةي وتوفي آليات وأدوات للقياس والر ابة الت كد مي وجود ضوابط كافية علد إجراءات إدارة املخاطر اسشت انيةولتحقيق ما ذكر يقو املصرف بوضع سياسة اشت انية واضحة تتض ي سقوف ملبالغ التسهيمت اسشت انية امل نوحه (فرد أو م سسة) و وا التسهيمت
اسشت انية لكل طاا وكل منطقة جغرافية يع ل املصرف علد مرا بة اطر اسشت ان ويع ل ابست رار علد تقيي الوضع اسشت ا للع مءي إضافة إىل
حصول املصرف علد ض اانت مناسبة مي الع مء.

حيرر املصرف علد جودة ع لية التسليف والتعامل مع الع مء املت يزيي مي خمل الع ل علد ختفيض احت است التعنر هبدف السيطرة علد املخاطر
اسشت انيةي وذلك إبجراء الدراسات اسشت انية املع قة وحديد نقا القوة والضعف ومد درة الع يل علد السداد ك ا يت اعت اد إجراءات ر ابية
ومتابعة مست رة للتسهيمت امل نوحة مبا يكفل مصلحة املصرف ك ا حيرر املصرف علد أن تكون نسبة (املخاطر علد العاشد) هي ض ي النسو
املنلد لل صرف هقا وصاد ت جلنة إدارة املخاطر املنبنقة عي ل اإلدارة علد سياسات وإجراءات إدارة اطر اسشت ان والسو والسيولة والتشغيل
توصيات سياسة املنح:
يلتز املس ولون عي منح اسشت ان بتطبيق مبدأ "اعرف ع يلك"  .know your customerومي انحية أخر ي يت ّ تنفيق ع ليات اسستعممات
اسشت انية مي بل ا طراف املرخص اا انوانن وأصوسن القيا بقلكي مع مراعاة كافة القوانني وا نظ ة ذات العم ة يف سوريةي مع اتباا أفضل امل ارسات
املصرفية يف هقا اجملال
ك ا يت متابعة القروض والتسهيمت امل نوحة يف طاا الشركات و طاا الشركات املتوسطة والصغية احلج ي ابإلضافة إىل روض التجزشة و روض
السيارات والقروض السكنية
توصيات سياسة التصنيف اسشت ا ومتابعة القروض املتعنرة:
يت الت كد مي اسلتزا بتطبيق مبادئ التصنيف اسشت ا وفق القرار ( /4ن) الصادر عي ل النقد والتسليف بتاريخ  14شبا  0319ك ا يت
الت كيد علد متابعة الديون ض ي املرحلة النانية والنالنة إىل تسوايت مع الع مءي مع ا خق بعني اسعتبار إىل ضرورة يا املصرف مبباشرة اإلجراءات
القضاشية والتنفيق علد كافة الض اانت املتخقة لقاء الديون غي املنتجة املصنفة ض ي املرحلة النالنة
ك ا تع ل إدارة املصرف بشكل داش علد القيا بتنفيق التوصيات لض ان حقو املصرف والتخفيض مي املخاطر احملت لة إىل احلد ا دىن
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توصيات حول تركز املخاطر اسشت انية:
يع ل املصرف علد احلد مي الرتكيز يف زابشي التسليف مي حيث حج التسهيمت مبا يتوافق مع أفضل امل ارسات الدولية ك ا يع ل علد التنويع يف
احملفظة اسشت انية مي حيث النشا اس تصادو والض اانت املقدمة مبا يتوافق مع الظروف الراهنة
درة املصرف علد اسست رار يف الع ل حيث اعت دت اإلدارة بتقيي ها علد

وعة مي امل شرات اس تصادية واملالية

هقا وتقو اإلدارة دوراين بتقيي مد
والتشغيلية وابلرغ مي حالة عد اسستقرار اليف متر هبا اجل هورية العربية السوريةي ف ن املصرف ميتلك املوارد الكافية لمست رار ابلع لي ويسعد لتحسني
ا داء املصريف ملا فيه مي مصلحة لل صرف وللقطاعات اس تصادية يف سورية
تش ل إجراءات إدارة املخاطر اسشت انية ما يلي:
 1حديد الرتكزات اسشت انية والسقوف:
تتض ي السياسة اسشت انية نسو حمددة وواضحة للحد اس صد امل كي منحه و ع يل أو

وعة مرتابطة مي الع مء وذلك حسو نسو الرتكزات

املقرة مي ل النقد والتسليف ابإلضافة إىل وضع سقوف للقطاعات اس تصادية أو املناطق اجلغرافيةي ونوا التسهيل وطبيعة املنتج املصريفي ك ا أن
هناك سقوفان حلج اسشت ان امل كي منحه مي بل كل مستو إدارو

 0التصنيف اسشت ا للع مء:
نسـبنك سورية ملتز بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ر  )IFRS 9( 9مبوجو منهجية احتساب لل خصصات تقو علد مناذج اخلساشر
إ ّن فر َ
املقدرة لل خاطر اسشت انية الناجتة عي الشركاتي وامل سسات املتوسطة والصغية احلج ي والتجزشةي ابإلضافة علد املخاطر السيادية و اطر املصارف

و اطر ا دوات املاليةي وذلك بدسن عي منهجية اسحتساب اليف كانت تقو علد اخلساشر احملققة لل حفظة اسشت انية
إ ّن اإلجراءات املوضوعة متوافقة مع تعلي ات معيار التقارير املالية الدويل ر  "9امللحقة ابلقرار ر  /4ني وهي تش ل البنود التالية:
 -1التعرضات اسشت انية جتاه احلكومات وبنوكها املركزية Sovereign
 -0التعرضات اسشت انية جتاه البنوك وامل سسات املالية اخلاضعة ملتطلبات رأس املال التنظي ي وفق ابزل 3
 -0التعرضات اسشت انية جتاه الشركات (مبا يف ذلك التعرضات اسشت انية للشركات املالية اليف س ختضع ملتطلبات رأس املال التنظي ي وفق ابزل )0ي
اليف تقس احملفظة إىل مخ حمافظ فرعية تت نل يف:
 متويل املشاريع )(Project Finance
 متويل ا صول )(Object Finance
 متويل البضاشع واملخزون واملدينني )(Finance Commodities
 متويل العقارات املنتجة للدخل )(Income Producing Real Estate
 متويل العقارات التجارية ذات التغي العايل يف ا سعار )(High-Volatility Commercial Real Estate
 -4التعرضات اسشت انية اجتاه الشركات واملشاريع الصغية واملتوسطة )(Small and Medium Entities
 -5تعرضات التجزشة )(Retail Exposureي وتقس هقه احملفظة اىل مث حمافظ فرعية هي:
 القروض السكنية )(Residential Mortgage Loans
 تسهيمت التجزشة املتجددة )(Revolving Retail Exposures
 حمفظة متويمت التجزشة ا خر
تت نّل مس ولية داشرة إدارة املخاطر ابختاذ اإلجراءات المزمة لربط السياسات اخلاصة إبدارة اطر اسشت ان مع متطلبات املعيار ر 9ي وإصدار التوصيات
المزمة لض ان سي وفعالية املنهجيات وا نظ ة املستخدمة ومتابعة تطويرهاي وأبمني استصال المز مع داشرة اإلدارة املالية والدواشر ا خر املس ولة
عي ا نشطة التشغيليةي وذلك لض ان احلصول علد مدخمت ع لية لتقيي اخلساشر اسشت انية املتو عة بشكل ممش ي وإلبمغ داشرة اإلدارة املالية يف
الو ت املناسو وابلد ة املطلوبة
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تقو داشرة التد يق الداخلي إبجراء تقيي دورو مستقل ملد التزا اإلدارة التنفيقية وساشر الدواشر املعنية ابلسياسات واإلجراءات املتعلقة بتطبيق املعيار
ر  9ي وخاصة اإلجراءات املتعلقة بتصنيف املوجودات املالية وتبويبها واسلتزا بن اذج اسع ال املعت دةي ومنهجية حساب خساشر اسشت ان املتو عة
والتعرض عند التعنر وا خلسارة يف حال التعنري ابإلضافة اىل أنظ ة الضبط الداخلي املتعلقة آبلية احتساب اخلساشر اسشت انية املتو عةي وإىل اختبار فعالية
نظا التصنيف اسشت ا الداخلي وأنظ ة تقيي و ياس اخلساشر اسشت انية املتو عة وصمحية الن اذج وا نظ ة املستخدمة وتقيد املصرف هبا
يلتز ل إدارة املصرف هبيكل حوك ة يتمء مع تطبيق متطلبات املعيار ر  9جهة:
 -1الت كد مي يا اإلدارة التنفيقية ابختاذ كافة اإلجراءات املطلوبة لتعزيز وتطوير البىن التحتية المزمة لتلبية متطلبات احتساب اخلساشر اسشت انية
املتو عةي مبا يف ذلك بناء وتطوير مناذج داخلية أو شراء أنظ ة مي مورديي خارجيني غراض تفعيل نظا التصنيف اسشت ا الداخلي واحتساب
معاممت اخلساشر اسشت انية املتو عة وفق املنهجيات اليف يعت دها املصرف يف هقا اخلصور
 -0املصاد ة علد كافة السياسات واإلجراءات ااامة ذات الصلةي وأن يكون املس ول ا خي عي ممش ة وحصافة سارسات إدارة اطر اسشت ان
يف املصرف ومتانة وفعاليّة بيئة الضبط الداخلي ذات العم ة لديه ومبا يض ي كفاية امل وانت اخلاصة واحتساهبا مبا يتسق مع السياسات
واإلجراءات الداخلية املعت دة ومتطلبات هقه التعلي ات واملعيار ر 9
 -0الت كد مي يا الوظاشف املستقلة بكل تد يق وتقيي وخربة للت كد مي صمحية وفعالية ا نظ ة والن اذج املستخدمةي ومد اسلتزا
ابلسياسات واإلجراءات املعت دة
 -4سارسة دوره اسشرايف واسطما علد كافة اجملرايت عي كنو وتقيي النتاشج واملخرجات مي خمل تفعيل دور جلنة إدارة املخاطر املنبنقة عنه
يف هقا اخلصوري وكقلك مي خمل جلنة التد يق اليف متارس دورها يف معاجلة رجات ع ليات التد يق الداخلي واخلارجي وأن تكون مس ولة
عي التحقق مي كفاية امل وانت اخلاصة وفقان ملتطلبات هقه التعلي ات واملعيار ر 9
وتقو جلنة إدارة املخاطر وجلنة التد يق وجلنة اسلتزا ومكافحة غسل ا موال ومتويل اإلرهاب املنبنقني عي ل إدارة املصرف ابلت كد مي حسي تطبيق
كل حبسو اختصاصه وحبسو املها الر ابية للدواشر التابعة لتلك اللجاني وذلك ابإلضافة اىل مهامه ابطما ل
املعيار ر 9ي ّ

اإلدارة علد كافة

املعطيات ملساعدته يف سارسة دوره اسشرايف

مكون مي عدة درجات مي ( 1ا فضل) إىل ( 13ا سوأ) وفق
ك ا يقو املصرف بتصنيف الع مء داخليان ابعت اد نظا تصنيف اشت ا داخلي ّ
ممشته اسشت انية والتزامه ابلسداد عرب استخدا معايي مالية وغي مالية حبيث يت ّ مراجعته وتقيي ه مي خمل داشرة إدارة املخاطر

تعترب الدرجات مي  3إىل  4درجات استن اريةي ومي  5إىل  7درجات حوطية
 إ ّن اخنفاض التقيي الداخلي مث درجات (منمني مي الدرجة ا وىل إىل الدرجة الرابعة)ي يوجو ختفيض التصنيف الر ايب مي املرحلة ا وىل
إىل النانية أو مي املرحلة النانية إىل النالنة
 يف حال كان التقيي الداخلي للع يل مي الدرجة  5إىل الدرجة ( 7الدرجات التحوطية) واخنفض درجة واحدةي يت ّ ختفيض تصنيفه الر ايب
مي املرحلة ا وىل إىل النانية أو مي املرحلة النانية إىل النالنة
 إ ّن اخنفاض التقيي الداخلي مي درجة استن ارية اىل درجة حوطيةي أو مي  4اىل  5ي ي دو اىل ختفيض التصنيف الر ايب للع يل مي املرحلة
ا وىل اىل النانية أو مي املرحلة النانية اىل النالنة
 يف حال كان التقيي الداخلي للع يل  8أو  9أو 13ي يُصنّف يف املرحلة النالنة (ديون متعنرة)

تعريف حالة التعنّر:

هي احلالة اليف يكون فيها الع يل عاجزان عي الوفاء ابلتزاماته جتاه املصرفي إما نتيجة تدهور أع اله أو لعد رغبته يف السداد وبناءن عليه ووفقان لل عايي
الدولية ذات الصلةي ميكي توصيف حالة التعنّر وفقان إلحد احلاست التالية:
 )1عد درة أو رغبة الع يل يف سداد التزاماته جتاه املصرف دون اختاذ أية إجراءات حبقه.
 )0إعمن الع يل إفمسه أو وضعه حت التصفية.
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 )0مضي  93يو وأكنر علد واحدة سا يلي:
 140استحقا الديي أو أحد أ ساطه أو فواشده.
 040انكشاف احلساابت اجلارية حت الطلو.
 040انقضاء اتريخ جتديد التسهيمت اسشت انية املتجددة.
 440دفع املطالبات النامجة عي احلساابت خارج امليزانية نيابة عي الع مءي دون أن يت سدادها.
 540مجود احلساب اجلارو املديي.
 640جتاوز السقف امل نو للحساب اجلارو املديي بنسبة  %13منه أو أكنر.
 )4عد التزا الع يل بشرو إعادة اايكلة مرتني متتاليتنيي أو بشرو إعادة اجلدولة ا صولية.
 )5عد التزا الع يل بشرو التعرضات اليف مت حسني تصنيفها اسشت ا وإخراجها مي املرحلة النالنة وذلك يف حالة املستحقات اليف مل تتجاوز
مدة الت خر عي سدادها  183يو
وابلتايلي لو أن يتطابق التقيي الداخلي والتصنيف اسشت ا الر ايب حبسو اجلدول التايل:
املرحلة
منتج
غي منتج

التقيي الداخلي احمل ّدث للع يل
()override

ا وىل :اطر اشت انية منخفضة

 1و 0و 0و 4و 5و 6و 7

النانية :اطر اشت انية غي منخفضة

 8و 9و13

النالنة :متعنرة

تصنيف
مصرف سورية املركزو
1
0
0

بناء علد املعادلة التالية:
ويت ّ تكويي املخصصات المزمة واسفصا عنها للجهات الر ابيةي ن
ECL = EAD* LGD * PD*DF

 اخلساشر اسشت انية املتوّعةECL Expected Credit Loss :التعرض عند السدادEAD Exposure At Default :
ّ
 اخلسارة عند التعنّرLGD Loss Given Default : إحت الية التعنّرPD Probability of Default : -عامل اخلص DF Discount Factor :

 0أساليو ختفيف املخاطر:
تعت د ع لية إدارة املخاطر يف املصرف علد العديد مي ا ساليو مي أجل ختفيف املخاطر منها:
 الض اانت وحسو ابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لمشت ان امل نو واليف يت مرا بتها وتقيي ها بصورة مست رة إتباا نظا اللجان يف منح اسشت ان وتعت د علد حج حمفظة الع يل واسستحقا ودرجة اطرة الع يلإن التنويع يف احملفظة هو مبدأ أساسي يف ختفيف اطر اسشت اني حيث تتض ي خطة املصرف السنوية التوزيع املستهدف لمشت ان واسستن ارات علد
عدة طاعات وأ سوا

تلفة مع الرتكيز علد القطاعات الواعدةي ك ا يوجد لد املصرف نظا لتصنيف اطر القطاعات اس تصادية
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الض اانت املقبولة:
صاد ت جلنة إدارة املخاطر علد أنواا الض اانت املقبولة لتخفيف اطر اسشت اني واليف يت بواا وتقسي ها وإعادة تقي ها وفق أس ومعايي حمددة
وأبرز أنواا الض اانت:رهون العقارات واملبا والسكي والض اانت النقدية والكفاست املصرفية والسيارات والرواتو وغيها
الطر املتبعة لقياس املخاطر:
تعت د داشرة إدارة املخاطر عند احتساب ا موال اخلاصة ملواجهة املخاطر علد كل مي الطر التالية حبسو كل نوا مي أنواا املخاطر:
الطريقة املعيارية املبسطة :سحتساب ا موال اخلاصة ملواجهة اطر اسشت ان
املنهج املعيارو :سحتساب ا موال اخلاصة ملواجهة اطر السو
أسلوب امل شر ا ساسي :سحتساب ا موال اخلاصة ملواجهة اطر التشغيل
دراسة اسشت ان والر ابة عليه ومتابعته:
يقو املصرف بتطوير السياسات واإلجراءات المزمه لتحديد أسلوب دراسة اسشت ان واحملافظة علد حيادية وتكامل ع لية اختاذ القرارات والت كد مي
أن اطر اسشت ان يت تقيي ها بد ة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مرا بتها ابست رار إن اإلطار العا للسياسة اسشت انية تتض ي وضع صمحيات
لل وافقة اسشت انيةي توضح حدود اسشت ان وأسلوب حديد درجة املخاطر
تتوىل ع لية إدارة اطر اسشت ان وظيفة منفصلة لض ان التنفيق املناسو للع ليات اسشت انية والر ابة الفعالة علد مدد اسستحقا للتسهيمت وانتهاء
صمحيات احلدود وتقيي الض اانت
ب -املخاطر السو ية:
إن مرا بة مجيع أنواا املخاطر السو ية تت بشكل دورو عي طريق املرا بة املست رة للتقارير الداخلية واخلارجية ويت الت كد مي اسلتزا ابلسقوف احملددة
وفق رارات ل النقد والتسليف والسقوف الداخلية املعت دة مي بل ل اإلدارة
حدد ع لية إدارة اطر السو كيفية التعامل مع مجيع أنواا املخاطر السو ية اليف د تنج عي ع ليات املصرفي سواء يف ا صول أو املطلوابتي
وذلك عند تغي أسعار الفواشد أو أسعار الصرف هقا ابإلضافة إىل الت كد مي توفر سيولة وفق النسو املقبولة مي كافة الع مت ويف كل ا و اتي
حيث يقو املصرف بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الض اانت امل كي استع ااا عند احلاجة ك ا متت املصاد ة علد خطة الطوارئ ملواجهة
اطر السيولة مي بل جلنة إدارة املخاطر املنبنقة مي ل اإلدارة لتكون اإل طار العا للسياسة اليف تعت دها إدارة املصرف وجلنة إدارة املوجودات
واملطلوابت يف اختاذ القرارات ملواجهة أو طارئ علد سيولة املصرف
ففات اطر السو :
يستخد املصرف نظامان داخليان لتقدير اطر السو واحلدود القصو للخساشر املتو عةي وفقان لفرضيات متعلقة بتغيات السو واليف س لو أن تتخطد
احلدود املوضوعة مي بل اجلهات الر ابية وأفضل امل ارسات العاملية
و د يتعرض املصرف ملخاطر ع ليات القطع الناجتة عي أب ي تقلبات أسعار القطع علد وضعه املايلي فهقه تُعترب إحد مصادر اطر السو اليف مي
يتعرض اا املصرف ك ا يعترب املصرف اللية السورية الع لة ا لرشيسية للتعامل وهبدف التخفيف مي هقه املخاطر تقو داشرة اخلزينة ابلتنسيق
امل كي أن ّ
املباشر مع داشرة احملاسبة والر ابة املالية مبرا بة مراكز القطع ا جنبية النمث (التشغيلي والبنيوو واإلمجايل) بشكل مست ر لض ان الت كد مي عد جتاوز
احلدود املنصور عنها وفقان لقرار ل النقد والتسليف ر  060اتريخ 0338/0/4ي املتعلّق ابعت اد التعلي ات اخلاصة مبراكز القطع ا جن ك ا
تقو داشرة إدارة املخاطر مي ض ي مهامها مبتابعة مراكز القطع ابلتعاون مع الداشرتني املقكورتني

ك ا أن املصرف س يقو بع ليات طع ض ي مراكز القطع ا جن

غراض املضاربةي وإمنا غراض التداول حلساابت ع مشه حصران
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التوجه إىل ا دوات املالية عالية اخلطورة ويعت د سياسة عد
ك ا يستن ر املصرف اب دوات املالية بسياسة رشيدة مي حيث العاشد املض وني مي دون ّ

الرتّكز مي حيث بلد املنش والع لة واسستحقا والقطاا اس تصادو ويقو مبتابعة مست رة سستن اراتهي ومقارنة رحبيتها مع مردود أدوات مالية مشاهبة

ض ي فئة اخلطورة ذاهتا
ج -اطر السيولة:

يف سيا نشاطه املصريفي د تنتج اطر السيولة عي عد درة املصرف علد توفي مصادر الت ويل المزمة لتنفيق التزاماته عند استحقا ها و/أو متويل
منو موجوداته ويعت د املصرف للو اية مي اطر السيولة اسرتاتيجية إلدارة موجوداته تقضي ابحملافظة الداش ة علد نسو عالية مي السيولة اجلاهزة
ملواجهة أو نقص يف مصادر الت ويل املصرفية
ويعترب املصرف وداشع الزابشي مصدر رشيسي للت ويل وعليه يعت د سياسة هتدف إىل حفيز الوداشع غجال تلفة وتوسيع اعدة الع مء هبدف احلد مي
اطر الت ركز يف الوداشع وحيتفظ املصرف بشكل عا بنسبة سيولة عالية حسبان و حركة سحوابت غي مسبو ة علد وداشعه
ويسعد املصرف علد تنويع مصادر الت ويل املتوفرة لديه يف السو املصرفية وغجال تلفةي وذلك ملواجهة أو نقص مفاجئ يف مصادر الت ويلي وللحد
مي فجوات اسستحقا بني املوجودات واملطلوابتي وكقلك للحد مي اطر الفاشدة
وتعت د إجراءات إدارة اطر السيولة يف املصرف علد ياس ور ابة السيولة علد أساس الظروف الطبيعية واسسنناشية ويت احتساهبا وفق رار ل
النقد والتسليف ر  /588ن/ب 4ك ا تت املرا بة اليومية لوضعية السيولة وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الض اانت امل كي تسييلها عند
احلاجة
وبشكل عا ي حيتفظ املصرف مبوجودات ذات ابلية عالية للتسييل يف حال أو نقص غي مرتقو يف السيولة عل ان أن املصرف حيتفظ ابحتياطي إلزامي

علد الوداشع بنسبة  %5منهاي واحتياطي إلزامي علد رأس املال بنسبة %13ي إضافة إىل اعت اده علد سياسة توظيف السيولة املتوفرة لد املصارف
املراسلة غجال صية ويف أدوات استن ارية ابلة للبيع
د -املخاطر التشغيلية:
تت مرا بة اطر التشغيل اليف يتعرض اا املصرف مي خمل تقارير احلوادث ( )Incident Reportingاليف يت إرسااا إىل وحدة إدارة اطر التشغيل
عند و وا أو حدث تشغيليي ومي خمل است ارة التقيي القايت لل خاطر والضوابط ( ")Risk and Control Self Assessment "RCSA
املصر عنهاي حبيث يتض ي التقرير ايضان توصيات لتميف هقه احلوادث أو
تقو وحدة إدارة اطر التشغيل إبعداد تقارير دورية عي اطر التشغيل ّ
التخفيف مي أ رها يف املستقبل ومي مث تت متابعة تنفيق هقه التوصيات مي بل داشرة إدارة املخاطر إن احل ّد مي اطر التشغيل يتطلو تعاون تلف
دواشر املصرف وفروعه مع وحدة إدارة اطر التشغيلي وهقا بدوره يتطلو بشكل أساسي الع ل علد نشر قافة إدارة املخاطر التشغيلية علد تلف
دواشر وفروا املصرف (ا مر القو مت الع ل عليه بشكل مكنف منق العا )0311
ومي أه مها داشرة إدارة املخاطر هو ختفيف أ ر املخاطر التشغيليةي ونشر قافة "التبليغ عي احلوادث يف الو ت املناسو" وض ان است رارية وسممة
املوظفني يف مراكز ع له مي انحية أخر ي مت الع ل علد حديث خطة است رارية الع ل لكافة السيناريوهات احملت ل حدو ها واليف ميكي أن يتعرض
اا املصرفي حبيث مت توفي مو ع بديل ملو ع الع ل ا ساسي لإلدارة العامة ك ا مت القيا بتعيني مس ول بديل عي املس ول ا ساسي يف كل الدواشر
ا ساسية يف اإلدارة العامةي ومت التدريو المز لل س ولني البدسء يف حال غياب أحد املس ولني ا ساسيني عي مركز الع ل
اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل:
تعت د اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل علد دراسة أسباب املخاطر حبسو التعريف املعت د يف ابزل  0واحملددة اب فراد والع ليات الداخلية والنظ
واحلوادث اخلارجيةي ابإلضافة إىل املخاطر القانونية و اطر الس عة ك ا تعت د علد خطو الع ل احملدد بـ "متويل الشركاتي جتارة ومبيعاتي أع ال
التجزشة املصرفيةي أع ال مصرفية جتاريةي املدفوعات والتسوايتي خدمات الوكالةي إدارة املوجوداتي وأع ال الس سرة ابلتجزشة" ك ا يعت د يف اختبارات
اجلهد علد أنواا املخاطري وهي :احتيال مي جهة داخليةي احتيال مي جهة خارجيةي سارسة الع ل وسممة مكان الع ل يف املصرفي العم ات مع
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الع مءي الربامج املصرفية  /املالية والع ليات اليوميةي تعرض أصول املصرف للضرري تو ف أو تعطل ا نظ ة اسلكرتونيةي التنفيق والتسلي واغلية اإلدارية
ويش ل اختبار اجلهد جهوزية الضوابط املوضوعة (الو اشيةي التصحيحيةي الكشفيةي والردعية) علد املخاطر املصر عنهاي وتوزيعها علد ا سباب وعلد
خطو الع ل املقكورة آنفان
ففات اطر التشغيل:
يعترب املصرف أن ( )1اإلجراء الدورو سست ارة التقيي القايت لل خاطر والضوابط (" )Risk and Control Self Assessment "RCSAاليف
جتريها مجيع الدواشر والفروا إبشراف داشرة إدارة املخاطري ابإلضافة إىل ( ) 0إجراء املتابعة الد يقة مي بل داشرة إدارة املخاطر جل يع الدواشر والفروا
هبدف اإلبمغ الفورو عي احلوادث التشغيلية ( ) Incident Reportingمي أه العوامل امل رة للتخفيف مي حدوث املخاطر تشغيلية ومي آاثرها
املصر عنها عرب تقدمي اس رتاحات لتفعيل وتقوية
السلبية ويف املرحلة اليف تلي القيا ابإلجراءيي املقكورييي تتابع داشرة إدارة املخاطر مجيع املخاطر ّ
الضوابط املوجودة علد تلك املخاطر و/أو ا رتا وضع ضوابط جديدةي للت كي مي حديد املخاطر الناشئة و ياسها وحليلها هبدف الوصول إىل القرار

املناسو بش ن بواا أو إضافة ضوابط أو الت مني علد املخاطر
اايكل التنظي ي لداشرة إدارة املخاطر:
ل اسدارة
اللجان املنبنقة مي
ل اسدارة

املدير العا
جلنة إدارة املخاطر

داشرة إدارة املخاطر

وحدة اطر اسشت ان

يبني العم ة الوظيفية ()Functional Relation
اخلط املن ّقط ّ
يبني العم ة اارمية ()Hierarchical Relation
اخلط العريض ّ

وحدة اطر السو
وحدة اطر التشغيل

تتكون جلنة إدارة املخاطر مي اربعة أعضاء مي أعضاء ل

اإلدارةي وس يزيد عدد ا عضاء التنفيقيني عي عضو واحدي ك ا أن رشي

اللجنة مي

ا عضاء املستقلني تعقد اللجنة اجت اعات فصلية علد ا ل وترفع تقاريرها إىل ل اإلدارة
وضعت اللجنة سياسة املخاطر مبا ينسج مع درة املصرف ومد بوله لتح ل املخاطري ك ا تقو مبراجعة أداء اإلدارة التنفيقية يف إدارة اطر اسشت ان
والسو والسيولة والتشغيل وغيها وتقو اللجنة مبراجعة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املخاطر بل اعت ادها مي بل اجملل ي وتت كد مي تنفيقها مي
بل اإلدارة التنفيقية
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ك ا تض ي اللجنة توافر املوارد والنظ الكافية إلدارة املخاطري واستقم لية موظفيها عي ا نشطة اليف ينج عنها ح ل املصرف لل خاطري وتقو مبراجعة
التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليف يتعرض اا املصرف وحج هاي وأنشطة إدارة املخاطر
ترفع اللجنة تقارير دورية إىل اجملل

وتقد إحصاشيات خبصور املخاطر اليف يتعرض اا املصرف والتغيات والتطورات اليف تطرأ علد إدارة املخاطري

وترا و مد التزا إدارة املخاطر ابملعايي املوضوعة مي بل جلنة ابزلي واملتعلقة مبخاطر اسشت ان والسو والسيولة والتشغيل وغيها
ك ا أنش املصرف جلان أخر لل سامهة يف إدارة املخاطري منها اللجنة التنفيقية وجلنيف اسشت ان "أ" و"ب" وجلنة إدارة املوجودات واملطلوابت وجلنة
لكل مي هقه اللجان دور م ّر يف ع لية إدارة اطر املصرف اسشت انية والسو ية والتشغيلية
التصنيفاتي حيث أن ّ
ه -اطر اسلتزا :
يلتز املصرف ابلضوابط املوضوعة مي بل اجلهات الر ابية يف سورية ملرا بة اطر اسلتزا ي واب س

الفضلد النابعة مي خربة مراجعه لقلك فقد ا

املصرف إبنشاء داشرة مستقلة إلدارة اطر اسلتزا ومكافحة اسرهاب وتبييض اسموالي حبيث تكون اتبعة للجنة اسلتزا ومكافحة اسرهاب وتبييض
اسموال ض ي اايكل التنظي ي لل صرفي وأن تقو ابلتنسيق مع إدارة املصرف داء نشاطها الر ايب
ملخصات دورية عنها لإلدارة التنفيقيةي
ومي أه مها الداشرة متابعة التعامي والقرارات الصادرة عي مصرف سورية املركزو و ل النقد والتسليف وإعداد ّ

وال ت كد مي التزا املصرف بتطبيق القوانني وا نظ ة والتعامي ي وتقدمي تقارير دورية لإلدارة التنفيقية تبني التزا املصرف هباي والتنسيق مع داشرة التد يق
الداخلي ملتابعة أو صور يف تطبيق القوانني وا نظ ة والتعامي والسياسات واإلجراءاتي وتوضيح املخالفات لإلدارة التنفيقيةي ابإلضافة إىل الت كد مي
مد التزا املصرف بسياسات وإجراءات اسلتزا مبا يض ي امتناله جل يع القوانني وا نظ ة والتعلي ات النافقةي ووضع السياسات واإلجراءات الكفيلة
ابلكشف واحل ّد مي ع ليات غسل ا موال ومتويل اإلرهاب مبا يتوافق مع القوانني وا طر التشريعية الناظ ة ع ال املصرف ابلتنسيق مع اب ي الدواشر

والفروا ذات الصلةي وكقلك التح ّقق مي حسي تطبيق ومي فعالية اإلجراءات وا نظ ة املتّبعة ملكافحة ع ليات غسل ا موال ومتويل اإلرهاب علد حنو
دورو ومتكرر مي بل كافة املوظفني املعنينيي إضافة إىل التحقق مي مد اسلتزا بدليل إجراءات مكافحة غسل ا موال ومتويل اإلرهاب ومناذج معرفة
الع مء وغيها مي الن اذج اخلاصة ابملتطلبات القانونية والتنظي ية واإلشرافية املتعلقة مبكافحة غسل ا موال ومتويل اإلرهاب

احلوك ة:

ي مي فرنسـبنك سورية سمهية احلوك ة إذ أهنا توفر أساسان لن و وحسني أداشه وتدعي النقة يف أنشطته ك ٍ
تلق إلموال املسامهني واملودعنيي ولت كينه مي
َ
املسامهة بنجا يف تطوير اجلهاز املصريف ككلي ا مر القو يساه يف ض ان الن ّو اإل تصادو واإلستقرار يف القطر العريب السورو وعليه فقد رر ل
اإلدارة إعت اد دليل للحوك ة بشكل يتوافق مع كل مي تعلي ات مصرف سورية املركزو وهيئة ا ورا وا سوا املالية السورية وأفضل معايي وسارسات
احلوك ة الدولية

تُش ّكل احلوك ة مي منظار مشويلي نظامان لتوجيه املصرف وإدارته ويعاجل مفهومها املتض ي يف الدليل واعد إدارة ا ع ال الداخلية ك ا القوانني ذات

الصلة اليف ترسي وتعزز وح ي إدارة وملكية حقو وواجبات مدراء املصرف وموظفيه والعم ة مع املسامهني مي هقه الناحيةي تعىن احلوك ة بكيفية
إدارة املصرف وتوجيه ع له ومرا بته وبكيفية مساءلة ا طراف املعنية بتوجيه اإلدارة ومرا بتها
ك ا توفر احلوك ة احلوافز الضرورية اليف متكي اجملل واإلدارة التنفيقية مي متابعة ا هداف اليف تصو يف مصلحة املصرف واملسامهني واليف مي ش هنا

يسر املرا بة الفعالة
أن تُ ّ
نسـبنك سورية ملتز ببنود دليل احلوك ةي سسي ا مي انحية عدد أعضاء ل اإلدارة واخلربات المزمةي وعدد اسجت اعات السنوية جملل اإلدارةي
إن فر َ
وفصل مها رشي ل اإلدارة عي مها املدير التنفيقوي وتكويي مجيع اللجان املنبنقة عنه فج يع تلك اللجان د مت إنشاءها حسو ا صولي وهي
مستوفية كافة معايي الشفافية مي حيث عدد ا عضاء املستقلني وعدد ا عضاء غي التنفيقيني ك ا أن مجيع تلك اللجان تقو مبهامها وابلعدد املطلوب
مي اسجت اعات السنوية
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اسفصاحات الك ية:

أ  -اطر اسشت ان:
 )1توزيع التعرضات اسشت انية حسو درجة املخاطر:
تتوزا التعرضات اسشت انية املباشرة حسو فئات التصنيف اسشت ا الداخلي لل صرف وفق اجلدول التايل:

للفرتة املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)

املرحلة النانية
اخلساشر اسشت انية املتو عة
علد مد ع ر الرصيد
لس

املرحلة النالنة
اخلساشر اسشت انية املتو عة
علد مد ع ر الرصيد
لس

املرحلة ا وىل
اخلساشر اسشت انية املتو عة
علد مد  10شهران
لس

الدرجات مي  4-1املنخفضة املخاطر 51490041034809
1446440154856
الدرجات مي  7-5حت املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف حصيلها
الدرجة  13ديون رديئة

67644094819
0400045094107
-

7437844994550
00349064681
9440340714109

إمجايل التعرضات املباشرة
الفواشد املعلقة*
صص اخلساشر اسشت انية املتو عة

50409740464685
(0454047354651

0493849684956
(7545004989

صايف التعرضات اسشت انية

49485446414304

)

0480044044967

16471947974060
(6449644064556
) (7444941304071
0477440574406

اخلساشر اسشت انية املتو عة
اجمل وا
لس

50463945634648
0469647544990
7437844994550
00349064681
9440340714109
70430641104334
) (6449644064556
) (11436740404311

)
)

55446040004407

للسنة املنتهية يف 01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة ا وىل
اخلساشر اسشت انية املتو عة
علد مد  10شهران
لس

الدرجات مي  4-1املنخفضة املخاطر 07419849784770
9497440004949
الدرجات مي  7-5حت املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف حصيلها
الدرجة  13ديون رديئة

-

إمجايل التعرضات املباشرة
الفواشد املعلقة*
صص اخلساشر اسشت انية املتو عة

07417040114701
(1440345594610

صايف التعرضات اسشت انية

05475047504139

املرحلة النانية
اخلساشر اسشت انية املتو عة
علد مد ع ر الرصيد
لس

املرحلة النالنة
اخلساشر اسشت انية املتو عة
علد مد ع ر الرصيد
لس

0404640384971
0449004053

08547864578

07419849784770
10400345414903
00347184908

13480841064935

13480841064935

11411049004480
(4450741544650
) (4477148604959

53456840764505
) (4450741544650
) (6403040774506

-

)

0408141414001
(13949504965
0417141874056
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1481449344871

اخلساشر اسشت انية املتو عة
اجمل وا
لس

09470848444006

)
)

تتوزا التعرضات اسشت انية غي املباشرة حسو فئات التصنيف اسشت ا الداخلي لل صرف وفق اجلدول التايل:
للفرتة املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
املرحلة النالنة
املرحلة النانية
لس
لس
-

املرحلة ا وىل
لس
الدرجات مي  4-1املنخفضة املخاطر 05451646794591

اجمل وا
لس
05451646794591

الدرجات مي  7-5حت املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف حصيلها
الدرجة  13ديون رديئة

51540004958
-

0443444041
-

041304633
945514853

54940674199
041304633
945514853

إمجايل التعرضات غي املباشرة

06430149304549

0443444041

1146554453

06437746304043

صص اخلساشر اسشت انية املتو عة
صايف التعرضات اسشت انية غي املباشرة

(0040934841

)

06433846114738

(1184003
0049054911

) (448174835
648074645

) (0840064976

)

06434940754064

للسنة املنتهية يف 01كانون ا ول ( 0319مد قة)
املرحلة ا وىل
لس
الدرجات مي  4-1املنخفضة املخاطر 13480347474801
1406549004045
الدرجات مي  7-5حت املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف حصيلها
الدرجة  13ديون رديئة
إمجايل التعرضات غي املباشرة
صص اخلساشر اسشت انية املتو عة

10418646814366
(1549814049

صايف التعرضات اسشت انية غي املباشرة

10417346994717

املرحلة النانية
لس
5647774533
)

املرحلة النالنة
لس
0340654753

اجمل وا
لس
13480347474801
1440047134745
0340654753

5647774533
(795

0340654753
) (845864335

10406048044016
) (0445684149

5647764735

1147794745

10400940564167

)

يعترب كامل الديي مستحقان يف حال استحقا أحد أ ساطهي وابلنسبة للحساابت اجلارية املدينة إذا مت جتاوز السقف امل نو لفرتة تزيد عي تسعني يو
الديون اجملدولة  :هي تلك الديون اليف سبق وأن صنفت كتسهيمت اشت انية غي عاملة وأخرجت مي إطار التسهيمت اسشت انية غي العاملة مبوجو
جدولة أصولية ومت تصنيفها كديون حت املرا بةي س يوجد لد املصرف ديون دولة خمل الربع النالث مي عا  0303وخمل عا 0319
الديون املعاد هيكلتها  :يقصد إبعادة اايكلة إعادة ترتيو وضع التسهيمت اسشت انية مي حيث تعديل ا سا أو إطالة ع ر التسهيمت اسشت انية
أو أبجيل بعض ا سا أو متديد فرتة الس ا ومت تصنيفها كديون تتطلو اهت امان خاصان بلغ رصيد الديون املعاد هيكلتها  1409940054916لية
سورية خمل الربع النالث مي عا ( 0303مقابل مبلغ  68345014859لية سورية خمل عا )0319
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 )0الرتكز حسو القطاا اس تصادو:
يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات اسشت انية حسو القطاا اس تصادو:

ك ا يف  03أيلول (0303غي مد قة)
صناعي
عقارات
لس
لس
4403149184034
0430749194436
-

أرصدة لد بنوك مركزية
أرصدة لد مصارف
ايداعات لد مصارف
التسهيمت اإلشت انية املباشرة
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة

مايل
لس
60403048514008
74451640704833
07431947144903

جتارة
لس
40400040694501
-

املوجودات ا خر
وديعة دة لد مصرف سورية املركزو

1430740304405
8454440784869

1144084778
-

7754494

174441144014050

40400047984099

0430846944933

مايل
أرصدة لد مصرف سورية املركزو
أرصدة لد مصارف
إيداعات لد مصارف

لس
01404945044331
00408844954406
0405449034054

صايف التسهيمت اسشت انية املباشرة
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
موجودات أخر
وديعة دة لد مصرف سورية املركزو

جتارة

141494085
-

4403043674589

ك ا يف  01كانون ا ول (0319مد قة)
صناعي
عقارات
لس
-

لس
-

لس
-

أفراد وخدمات أخر
لس
6493341064036
-

اجمل وا
لس
60403048514008
74451640704833
55446040004407
07431947144903

1415540894378
-

0419549464173
8454440784869

8435545154084

001434044974404

أفراد وخدمات أخر
لس
-

اجمل وا
لس
01404945044331
00408844954406
0405449034054

14471140404045
03043364613
0438949484930

00440844744317
549614383
-

0403949664707
5154585
-

6453046044768
149794701
-

7458647684804
1419740314645
-

09470848444006
14471140404045
1443746644651
0438949484930

70489641584409

00444444054397

0401344804010

6453546144499

8478049734469

114484346634816
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ب -اطر السو  :تنش اطر السو عي التقلبات يف أسعار الفواشد وأسعار صرف الع مت وأسعار اسسه
يقو ل اإلدارة ابعت اد سقوف لقي ة املخاطر املقبولةي ويت مرا بة التغي يف ا سعار ومقارنتها ابلسقوف بشكل يومي
 -)1اطر أسعار الفاشدة:
تنج اطر أسـ ـ ــعار الفاشدة عي احت ال أب ي التغيات يف أسـ ـ ــعار الفاشدة علد أراب املصـ ـ ــرف أو علد ي ة ا دوات املالية .يتعرض املصـ ـ ــرف ملخاطر
أســعار الفاشدة نتيجة لعد توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوابت حســو اغجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أســعار الفواشد يف فرتة
زمنية معينة ويقو املصرف إبدارة هقه املخاطر عي طريق مراجعة أسعار الفواشد علد املوجودات واملطلوابت
تتض ـ ي س ــياســة إدارة املوجودات واملطلوابت حدود حلس ــاســية أس ــعار الفاشدة وتقو جلنة إدارة املوجودات واملطلوابت بدراســة اطر أس ــعار الفاشدة مي
خمل اجت اعاهتا الدورية ويت دراسـة الفجوات يف اسـتحقا ات املوجودات واملطلوابت ومد أب رها سسـعار الفاشدة الســاشدة واملتو عة ومقارنتها ابحلدود
املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحو إذا لز ا مر
ويت احلد مي أية آاثر سلبية د حدث نتيجة ارتفاا أو اخنفاض أسعار الفاشدة مي خمل اسرتاتيجيات إدارة املخاطر ويت مرا بة فجوات الفواشد بشكل
مست ر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ض ي سياسات املصرف
الوصف الك ي ملخاطر أسعار الفاشدة  -التغي بسعر الفاشدة:

أوسن :زايدة معدل الفاشدة %0
الع لة

ك ا يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
الفجوة الرتاك ية
لس

حساسية حقو
امللكية
لس

حساسية إيراد الفاشدة
(ا راب واخلساشر)
لس

دوسر أمريكي
يورو

48940314364
04446343504183
(19443674300( ) 9473040514609

06649334798
) (14545534075

)

لية سورية

(60347794159( ) 01450849574961

) (47043844069

)

جنيه اسرتليين
أخر

الع لة

1540134633
694853

0364010
14097

ك ا يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
حساسية إيراد الفاشدة
(ا راب واخلساشر)
الفجوة الرتاك ية
لس
لس

دوسر أمريكي

8430647844173

يورو
لية سورية
جنيه اسرتليين

(7149554707( ) 0459747864863
(53947004530( ) 05448646054103
704038
046154413

فرنك سويسرو

054013

16345054680

534
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0094659
14348

حساسية حقو
امللكية
لس

10344314760

) (5049664830
) (08040994077
544001
078

)
)

اثنيان :نقص معدل الفاشدة %0
الع لة

دوسر أمريكي
يورو
لية سورية
جنيه اسرتليين
أخر

ك ا يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
حساسية إيراد الفاشدة
(ا راب واخلساشر)
الفجوة الرتاك ية
لس
لس

(48940314364
04446343504183
(19443674300 ) 9473040514609
(60347794159 ) 01450849574961
(0364010
1540134633
(14097

694853

حساسية حقو
امللكية
لس

) (06649334798
14545534075
47043844069
) (0094659

)

) (14348

)

ك ا يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
حساسية إيراد الفاشدة
الع لة

دوسر أمريكي
يورو
لية سورية
جنيه اسرتليين

الفجوة الرتاك ية
لس

(ا راب واخلساشر)
لس

(16345054680
8430647844173
(7149554707 ) 0459747864863
(53947004530 ) 05448646054103

)

حساسية حقو
امللكية
لس

) (10344314760
5049664830
08040994077

)

046154413

(704038

) (544001

)

054013

(534

) (078

)

فرنك سويسرو
 -)0اطر الع مت
تت نل اطر الع مت بتغي ي ة ا دوات املالية بسبو التغيات يف أسعار صرف الع مت ا جنبية

يعترب املصرف اللية السورية الع لة الرشيسية لهي ويقو ل إدارة املصرف بوضع حدود ملراكز الع متي ويت مرا بة املركز بشكل يومي ليت الت كد مي
عد جتاوز املستوايت احملددة
يقو املصرف إبعداد حليل احلساسية ملرا بة أ ر التغيات علد صايف ا راب واخلساشر يف حال حدوث تغي معقول يف أسعار الصرف
زايدة ( ) %13يف سعر الصرف:

ك ا يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
الع لة

دوسر أمريكي -طع بنيوو

مركز القطع
لس

70497144134063

ا ر علد ا راب
واخلساشر
لس

7409741414306

ا ر علد
حقو امللكية
لس

7409741414306

دوسر أمريكي -طع تشغيلي 0846104713
(0648094534
يورو

048614071
) (046804953

048964308
) (043104960

جنيه اسرتليين

1548064640

145804664

141864998

فرنك سويسرو

694850

64985

54009

أخر

146734571

1674357

1054090
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)

زايدة ( ) %13يف سعر الصرف:

الع لة

ك ا يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
ا ر علد ا راب
واخلساشر
مركز القطع
لس

ا ر علد
حقو امللكية
لس

لس

0456747974066
0456747974066
دوسر أمريكي -طع بنيوو 05467749704663
)
) (040974407
) (445094916
دوسر أمريكي -طع تشغيلي (4540994157
740554165
946704550
9647054500
يورو
جنيه اسرتليين
فرنك سويسرو

440374050
054019

4034705
04500

0004351
14890

أخر

5804305

584030

404650

نقص ( )%13يف سعر الصرف:

ك ا يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
الع لة

مركز القطع
لس

دوسر أمريكي -طع بنيوو 70497144134063
دوسر أمريكي -طع تشغيلي 0846104713

ا ر علد ا راب
واخلساشر
لس

ا ر علد
حقو امللكية
لس

() 7409741414306( ) 7409741414306
)
) (048964308
(048614071

يورو
جنيه اسرتليين

(0648094534
1548064640

) 046804953
(145804664

فرنك سويسرو
أخر

694850
146734571

(64985
(1674357
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043104960
) (141864998

)

) (54009
) (1054090

)
)

نقص ( )%13يف سعر الصرف:
ك ا يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
ا ر علد ا راب
واخلساشر
مركز القطع

الع لة

لس

ا ر علد
حقو امللكية
لس

لس

دوسر أمريكي -طع بنيوو ) 0456747974066( ) 0456747974066( 05467749704663
040974407
) 445094916
دوسر أمريكي -طع تشغيلي (4540994157
)
) (740554165
(946704550
9647054500
يورو
جنيه اسرتليين
فرنك سويسرو

440374050
054019

(4034705
(04500

) (0004351
) (14890

)
)

أخر

5804305

(584030

) (404650

)

ج -اطر السيولة  :تنش اطر السيولة مي عد درة املصرف علد توفي الت ويل المز لت دية التزاماته يف تواريخ استحقا ها أو متويل نشاطاته بدون
ح ل تكاليف مرتفعة أو حدوث خساشر
تتض ي اجراءات إدارة اطر السيولة ما يلي:
 تنويع مصادر الت ويل حليل آجال استحقا ات املوجودات واملطلوابت ومرا بتهايقو املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوابته إضافة إىل أو تغيات حدث علد موجوداته ومطلوابته بشكل يومي
السيناريوهات املطبقة لتنفيق اختبارات الضغط ملخاطر السيولة:
تعت د اختبارات اجلهد علد حليل سيناريوهات واليف تتض ي عوامل اطر تقس إىل نوعني أساسيني ا ول يعت د سيناريوهات حد ت يف املاضيي
والنا يعت د علد أحداث استنناشية ولكي حمت لة د يت ر هبا السو بشكل عا ولي املصرف وحده
خطة الطوارئ ملواجهة اطر السيولة:
بناءن علد رار ل النقد والتسليف ر /74مي/ب 4الصادر بتاريخ  19أيلول 0334ي وعلد حاجة املصرف لوضع خطة طوارئ ملواجهة أزمات
السيولة مت وضع خطة الطوارئ ملواجهة اطر السيولة علد أن س تنخفض نسبة السيولة الصافية لكافة الع مء عي %03ي ونسبة السيولة الصافية
ابللية السورية عي  %03ك ا جاء يف رار ل النقد والتسليف ر  588الصادر بتاريخ 00تشريي النا  0339ومتت املصاد ة علد اخلطة مي
بل جلنة إدارة املخاطر
وتش ل اخلطة كافة ا هداف املنتظرة منها واجلهات املس ولة عي املصاد ة عليها ومراجعتها وحدينهاي ابإلضافة إىل اإلنقارات املبكرة لبدء أزمات السيولة
وا دوار املنوطة ابجلهات املس ولة عي تطبيقها
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-05

التحليل القطاعي

أ معلومات عي طاعات أع ال املصرف:
يت تنظي املصرف غراض إدارية مي خمل طاعات ا ع ال الرشيسية التالية:
 حساابت ا فراد حساابت امل سسات اخلزينةفي ا يلي معلومات عي طاعات أع ال املصرف:
البيان
إمجايل الدخل التشغيلي
اسرتداد صص
اخلساشر اسشت انية املتو عة

للفرتة املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)

ا فراد
لس
07043014038

امل سسات
لس
1480341584058

1146814598

(14640464176

08447104936
نتاشج أع ال القطاا
مصاريف غي موزعة علد القطاعات
الربح بل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل

اخلزينة
لس
51437340934335
) (66147304673

1467049104180
-

53443846874005
-

صايف ربح الفرتة

-

-

-

مصاريف رأمسالية
استهمكات واطفاءات

-

-

-

ا فراد
البيان
لس
0476845004394
موجودات القطاا
موجودات غي موزعة علد القطاعات

أخر
لس
)

(0434045944360
0430840404051
(14840084304

ك ا يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
أخر
اخلزينة
امل سسات
لس
لس
لس
033456341664996
50469048334040
10434046144011
-

اجمل وا
لس
50416045794671
(79640674048

)

50406740104400
) () 0434045944360
49400447184061
)
(11841984085
49403645194976
0430840404051
) (14840084304

)

اجمل وا
لس
056430045334400
10434046144011

069436541144644
10434046144011 033456341664996
50469048334040
0476845004394
وا املوجودات
() 196490346504006
() 44436540814043( ) 50451444054506( ) 99405348054473
مطلوابت القطاا
() 0400049854693( ) 0400049854693
مطلوابت غي موزعة علد القطاعات
وا املطلوابت

(0400049854693( ) 44436540814043( ) 50451444054506( ) 99405348054473
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) () 199406046074906

البيان
إمجايل الدخل التشغيلي

ا فراد
لس
16745934300

(تشكيل)  /اسرتداد صص
(1041814801
اخلساشر اسشت انية املتو عة
15544384030
نتاشج أع ال القطاا
مصاريف غي موزعة علد القطاعات
الربح بل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل
صايف ربح الفرتة
مصاريف رأمسالية
استهمكات واطفاءات

للفرتة املنتهية يف  03أيلول ( 0319غي مد قة)
اخلزينة
امل سسات
لس
لس
1408044074000
1433645384400
) 03049444755
1403944504187
-

-

وا املوجودات
مطلوابت القطاا
مطلوابت غي موزعة علد القطاعات
وا املطلوابت

-

(5841804096
1431445794640
0430344794188
0430344794188
(13747374974( ) 13747374974

ك ا يف  01كانون ا ول ( 0319مد قة)
اخلزينة
امل سسات
لس
لس
80460040184856
06490847404385
-

أخر
لس
13440749144377

)
)

)

اجمل وا
لس
100407143604030
13440749144377

0481341314061
(53483048414855
-

100483849774079
13440749144377
80460040184856
06490847404385
() 113416540734964
) () 09454049914034( ) 09481845074935
)
(0434846494570( ) 0434846494570
-

(53483048414855

) () 110401443034507( ) 0434846494570( ) 09454049914034( ) 09481845074935

ب معلومات التوزيع اجلغرايف:
في ا يلي توزيع إيرادات املصرف حسو القطاا اجلغرايف:

ك ا يف  03أيلول ( 0303غي مد قة)
داخل سورية
لس

إمجايل الدخل التشغيلي
مصروفات رأمسالية

أخر
لس
-

14644634698
() 4440304006
0473049964486
1400841054397
(1460340044447( ) 1460340044447
1437047604309
-

-

ا فراد
البيان
لس
0481341314061
موجودات القطاا
موجودات غي موزعة علد القطاعات

اجمل وا
لس
0455645054788

خارج سورية
لس

1401148804081
-

51485146974093
0430840404051

ك ا يف  03أيلول ( 0319غي مد قة)
خارج سورية
لس

داخل سورية
لس

إمجايل الدخل التشغيلي

1468545914915

مصروفات رأمسالية

0430344794188
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87349404870
-

اجمل وا
لس

50416045794671
0430840404051
اجمل وا
لس

0455645054788
0430344794188
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إدارة رأس املال

حيافظ املصرف علد رأ س مال مناسو ملواجهة املخاطر اليف تمز أنشطته املختلفة يت مرا بة مد كفاية راس املال مي خمل النسو الصادرة مبوجو
مقررات ابزل الدولية واليف يت تبنيها مي خمل ل النقد والتسليف
يلتز املصرف ابحملافظة علد معدست تفو احلد اسدىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  %8حسو تعلي ات ل النقد والتسليف ( %10حسو
جلنة ابزل الدولية)ي ك ا يراعي كافة النسو املتعلقة ابلرتكزات اسشت انية واليف تستخد راس املال التنظي ي ك شر لتلك الرتكزات
يدير املصرف هيكلية رأ س ماله ولرو تعديمت عليه يف ضوء التغيات اليف تطرأ علد الظروف اس تصادية ووصف املخاطر يف أنشطته
يتض ي هقا البند ما يلي:

رأس املال ا ساسي:
رأس املال املكتتو به واملدفوا

ك ا يف  03أيلول

ك ا يف  01كانون ا ول

( 0303غي مد قة)
لس

(0319مد قة)
لس

5405343334333

5405343334333

احتياطي انو

00049684769

00049684769

احتياطي خار
أراب مدورة غي حمققة

00049684769
00456348604795

00049684769
00456348604795

فرو ات انجتة عي تقيي مركز القطع البنيوو غي احملققة *

48409044064733

ينـزل منها:
اخلسارة املرتاك ة احملققة
موجودات غي مل وسة
أصول مست لكة إىل ما بعد انتهاء الفرتة احملددة انونيان

صايف رأس املال ا ساسي

-

( 7468048404591

) ( 7468048404591

)

( 05347074309
( 5748494078

) ( 04549414609
) ( 5748494078

)
)

68457948174305

03409141654705

يضاف رأس املال املساعد:
امل وانت املكونة لقاء خساشر اشت انية متو عة للتعرضات
املصنفة ض ي املرحلتني ا وىل والنانية **

0430147174437

98448674149

وا رأس املال التنظي ي (ا موال اخلاصة)

73463145044440

01407643004874

اطر اسشت ان و اطر املوجودات ا خر املرجحة ابملخاطر

163443147614038

78400040554119

اطر حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر

1400546014000

46641164801

اطر السو

5641834776

13146534108

0408740804964
164418348564073
%40

0408740804964
81407840354340
%06418

املخاطر التشغيلية
وا املوجودات واسلتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر
نسبة كفاية رأس املال ()%
نسبة كفاية رأس املال ا ساسي ()%

%41477

%04497

نسبة رأس املال ا ساسي إىل إمجايل حقو املسامهني ()%

%98405

%98450
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* مبوجو تع ي مصرف سوراي املركزو ر /16/1036ر الصادر بتاريخ  06شبا  0303والتع ي ر  /16/0030ر الصادر بتاريخ 00
حزيران  0303مت إدراج فرو ات تقيي مركز القطع البنيوو غي احملققة الناجتة عي تغي سعر الصرف وفق أحكا القرار ر /053ل أ لعا 0303
يف احتساب ا موال اخلاصة الصافية
** مبوجو رار ل النقد والتسليف ر (  /4ن) يت اسعرتاف ابملخصصات املكونة لقاء اخلساشر اسشت انية املتو عة للتعرضات املصنفة ض ي
املرحلتني ا وىل والنانية ض ي ا موال املساندةي وذلك علد أس يتجاوز تلك املخصصات املعرتف هبا ض ي هقه ا موالي مضافان إليها رصيد
حساب اسحتياطي العا ملخاطر الت ويل (يف حال وجوده)ي ما نسبته  %1405مي املوجودات املرجحة مبخاطر اسشت ان احملتسبة وفقان لتعلي ات
كفاية ا موال اخلاصة
صدر رار ل النقد والتسليف ر ( /1388ن/ب )4اتريخ  06شبا  0314والقو تض ي تعديل املادة النامنة مي رار ل النقد والتسليف
ر ( /060ن/ب )1اتريخ  4شبا  0338حبيث يت إدراج فرو ات تقيي مركز القطع البنيوو غي احملققة ض ي ا موال اخلاصة ا ساسية غراض
احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات رار ل النقد والتسليف ر ( /050ن/ب )4الصادر عا 0337
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ارتباطات والتزامات حمت لة (امليزانية)

يتكون هقا البند سايلي:

أ-

 03أيلول
( 0303غي مد قة)
لس

ارتباطات والتزامات اشت انية

46343034005
6446147774744

كفاست دفع
كفاست حسي تنفيق

-

كفاست أولية
وا الكفاست املعطاة للزابشي

 01كانون ا ول
( 0319مد قة)
لس

7744974453
1498548034063
14544304353

6490147984369

0403847034863

سقوف تسهيمت اشت انية مباشرة غي مستغلة
سقوف تسهيمت اشت انية غي مباشرة غي مستغلة
اسرتباطات واسلتزامات امل نوحة للزابشي

04416043454146
4499047594305
06437746304043

8410043854010
1490043184040
10406048044016

كفاست معطاة جلهات أخر

1045634333
06439341604043

440634333
10406841844016

ب -التزامات تعا دية

س يوجد لد املصرف التزامات تعا دية خمل الربع النالث مي عا 0303وعا 0319
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أ ر انتشار فيوس كوروان )(COVID-19

سحقان لتاريخ إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزةي وبسبو است رار جاشحة فيوس كوروان ()COVID-19ي حيث سبو هقا احلدث اضطراابت واسعة
النطا لألع الي وانعك سلبان علد النشا اس تصادو ملعظ الشركات واملنشآتي بناءن علد تقيي اإلدارةي س ميكي التتب بت ي ذلك علد ا نشطة
التشغيلية لل صرف يف حالة عد اليقني اس تصادو املست رةي وابلتايل س ميكي تقدير ي ة هقا ا ر بشكل مو و يف اتريخ املوافقة علد إصدار املعلومات
املالية املرحلية املوجزة
يف احلالة الراهنة سنتشار الفيوسي ف ن حديد املبالغ الدفرتية لبعض ا صول واسلتزامات يتطلو تقديران غاثر ا حداث املستقبلية غي امل كدة علد تلك
ا صول واسلتزامات يف هناية فرتة التقرير واليف د يسببها هقا الوابء مي احملت ل أن تتطلو النتاشج اليف ختتلف عي اسفرتاضات احلالية خمل الفرتات المحقة
إلعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزةي تعديمن ذا أمهية نسبية علد املبلغ الدفرتو لألصل أو اسلتزا املت ر وسيت اإلفصا عي هقه الت يات يف الفرتات
المحقة بعد أن تستك ل اإلدارة تقيي ها لت ي هقا احلدث علد ع ليات املصرف واختاذ اإلجراءات املناسبة
-09

الدعاو القضاشية

نظران لطبيعة ا ع ال يعترب التقاضي شاشع يف القطاا املصريفي لد البنك سياسات وإجراءات أنشئت للتعامل مع منل هقه الدعاو القضاشيةي حيث أن

إدارة البنك تقو ابختاذ كل مايلز لتحصيل أموال البنك لقلك يكون اللجوء إىل القضاء ضرورة تستدعيها بعض احلاست اليف استنفقت فيها إجراءات
التوصل إىل حل تفاوضيي وعليه ف ن البنك أ ا العديد مي الدعاو القضاشية علد بعض املدينني هبدف حصيل الديون املتعنرة مي جهة أخر ا بعض
املدينني برفع دعاو ختاص أخر

سباب تلفة

يف كم احلالتني ف ن لد البنك

وعة مي اإلجراءات اليف يت إت باعها لتقيي تلك القضاايي يقو البنك بطلو استشارة فنية و انونية حول وضع الدعاو

القضاشيةي وإذا وجد تو ع خلسارة ميكي حديد ي تهاي يقو البنك ابلتعديمت المزمة لتعك اغاثر السلبية للدعاو القضاشية علد مركزه املايل
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