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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ال�سادة امل�ساهمني املحرتمني،
ي�سرين بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س ادارة بنك �سورية واملهجر �أن �أرحب بكم �أجمل ترحيب
و�أن �أ�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي لعام  2016والذي يلقي ال�ضوء على �أداء البنك و�أن�شطته الرئي�سية ونتائجه
الت�شغيلية ومركزه املايل وحقوق امل�ساهمني وبيان القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول .2016
على الرغم من كافة الظروف والأزمات التي ع�صفت بالإقت�صاد ال�سوري واخل�سائر التي مني بها خالل الأزمة ال�سورية
فقد متكن القطاع امل�صريف ال�سوري من التما�سك ومواجهة التحديات على �أكرث من �صعيد والتكيف مع الأو�ضاع
امل�ستجدة الأمر الذي �أدى �إلى ك�سب ثقة العمالء وامل�ساهمني على حد �سواء.
ومن هذا املنطلق فقد وا�صل م�صرفنا م�سريته على الرغم من ظروف الأزمة وما رافقها من حتديات و�صعوبات مرتكزاً
بذلك على اجلهود املبذولة من قبل الإدارة التنفيذية للم�صرف لتنفيذ خطط وتوجيهات جمل�س الإدارة من خالل
اعتماد �سيا�سات احرتازية تعتمد على تكوين امل�ؤونات الالزمة للتحوط �ضد مختلف املخاطر �سيما املخاطر االئتمانية
هذا بالإ�ضافة �إلى املحافظة على معدالت كفاية ر�أ�س املال واال�ستمرار بتعزيز مالءة امل�صرف من خالل موجوداته الثابتة
و�سيولته املرتفعة.
ولقد ا�ستطاع امل�صرف حتقيق نتائج جيدة خالل العام  2016انعك�ست على متانته املالية وح�سن �أدائه حيث بلغت �أرباحه
ال�صافية حوايل  /7,8/مليار ل�.س مت�ضمنة �أرباح ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي مبقدار  /6,5/مليار ل�.س
و�أرباح محققة مبقدار  /1,3/مليار ل�.س ،كما بلغ حجم الودائع لديه حوايل /109/مليار ل�.س.
و�إذا تطلعنا �إلى امل�ستقبل القريب ،ندرك �أهمية الدور املناط بالقطاع امل�صريف يف �إنعا�ش ومنو االقت�صاد ال�سوري وامل�ساهمة
يف �إعادة الأعمار.
ومن هذا املنطلق ن�ؤكد على رغبة م�صرفنا اجلادة يف ا�ستمرارية تواجده وتطوره وتكاتفه مع مختلف امل�صارف املحلية
للنهو�ض بالإقت�صاد وذلك وفق ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات تن�سجم مع ر�ؤيته للحا�ضر وامل�ستقبل .وهذا الأمر يتطلب
جهوزية للمرحلة املقبلة وهو ما يعمل عليه م�صرفنا من خالل تهيئة كوادره الب�شرية والإ�ستثمار يف تطويرها وتنميتها
�سيما �أنها من الركائز الأ�سا�سية ال�ستمراره وجناحه.
ويف ختام كلمتي ال ي�سعني اال �أن �أعرب بالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�صرف وبالأ�صالة عن نف�سي وعن �إدارته
التنفيذية عن تقديرنا وامتناننا العميق مل�ساهمي امل�صرف لدعمهم وم�ؤازرتهم امل�ستمرة لنا ،ونتوجه بال�شكر العميق الى
عمالء امل�صرف على ثقتهم ووالئهم وتعاونهم الدائم معنا .كما نتقدم بخال�ص �شكرنا لإدارة وموظفي امل�صرف ملا قدموه
من جهد وتفاين واخال�ص يف العمل �ساهم يف حتقيق النتائج املن�شودة.
على �أمل �أن نحقق يف عام  2017ما ن�صبوا اليه من اجنازات على مختلف امل�ستويات وال�سعي لتح�سني الأداء وتعزيز
مكانتنا كواحد من �أهم امل�صارف الرائدة يف القطر.
و�أ�س�أل اهلل �أن يبارك يف اجلهود وميد اجلميع بعونه وتوفيقه.
		
							
									

الدكتور راتب ال�شالح
رئي�س جمل�س الإدارة
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لمحة عن بنك سورية والمهجر
لمحة عن البنك
ت�أ�س�س بنك �سورية واملهجر �ش.م.م.ع و�سجل يف ال�سجل التجاري مبحافظة دم�شق يف كانون الأول عام  2003و�سجل يف �سجل امل�صارف يف كانون الثاين  2004بر�أ�س
مال وقدره  /1.5/مليار ل�.س ويبلغ ر�أ�س ماله حالياً  /4/مليار ل�.س ،وهو من �أول امل�صارف التي با�شرت العمل يف ال�سوق ال�سورية ،واليوم �أ�صبح �أحد �أكرب امل�صارف
املحلية الذي �ساهم منذ ت�أ�سي�سه يف دعم حركة اال�ستثمار ،من خالل تقدمي منتجات وخدمات م�صرفية �شاملة ،تلبي متطلبات واحتياجات العمالء من مختلف فئات
املجتمع� ،سواء �أكانوا �أفراد� ،أو �شركات� ،أو م�ؤ�س�سات.
يقدم بنك �سورية واملهجر اخلدمات املالية والأعمال امل�صرفية لعمالئه من الأفراد وال�شركات وفقاً للقوانني والأنظمة املرعية وح�سب الت�سهيالت املتاحة ،نظراً
للظروف الراهنة ،و�أهمها:
قبول الودائع باللرية ال�سورية والعمالت الأجنبية.
العمليات امل�صرفية املتعلقة بالتجارة الداخلية واخلارجية ومتويلها وفتح االعتمادات امل�ستندية وحت�صيل بوال�ص الت�صدير واحلواالت وغريها.
منح القرو�ض والت�سهيالت التجارية.
�إ�صدار كتب كفاالت.
تنظيم تعهدات الت�صدير.
خدمات التمويل التجاري.
توطني الرواتب.
�إ�صدار بطاقات الدفع املحلية.
توطني فواتري الهاتف مل�شرتكي اخلليوي.
.
خدمة البنك االلكرتوين
بنك �سورية واملهجر من م�ساهمي ال�شركة ال�سورية الدولية للت�أمني �ش.م.م.ع (�آروب �سورية) التي تعد من �شركات الت�أمني اخلا�صة الرائدة يف ال�سوق ال�سورية والتي
بلغت �أرباحها ال�صافية حوايل  /228.554.946/مليون لرية �سورية ،كما بلغ �أجمايل الأق�ساط املكتتبة حوايل  /752.772.323/مليون لرية �سورية عن عام .2016

لمحة عن شركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية
ت�أ�س�ست �شركة �سورية و املهجر للخدمات املالية املحدودة امل�س�ؤولية مبوجب نظام الرتخي�ص ل�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية رقم  /3942/ال�صادرعن رئي�س
جمل�س الوزراء بتاريخ  2006/08/28بر�أ�س مال وقدره /300/مليون ل�.س ،وتتبع ال�شركة لبنك �سورية واملهجر والذي يتملك ن�سبة  %52من ر�أ�س مالها وبنك لبنان
واملهجر للأعمال والذي ميتلك ن�سبة  ،%23.5بالإ�ضافة �إلى جمموعة من �أهم رجال الأعمال ال�سوريني التي متلك  %24.5من الأ�سهم.
ً
با�شرت ال�شركة ن�شاطاتها يف ،2009/10/25بعد ح�صولها على الع�ضوية لدى �سوق دم�شق للأوراق املالية ،ومركز املقا�صة واحلفظ املركزي وتقدم حاليا اخلدمات
التالية:
الو�ساطة يف الأوراق املالية حل�ساب ال�شركة وحل�ساب الغري� :أي بيع و �شراء الأوراق املالية (�أ�سهم� ،سندات) لل�شركات املدرجة يف �سوق دم�شق للأوراق املالية.
�أما بالن�سبة للأداء املايل فقد بلغت الأرباح ال�صافية حوايل لل�شركة  /1.763.508/لرية �سورية عام  2016مع منو �إجمايل �أ�صول ال�شركة بن�سبة %1.49ومنو حقوق
امللكية بن�سبة .%0.52
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الخطة المستقبلية

التطور في خدمات المصرف والخطط المستقبلية

حر�ص امل�صرف منذ ت�أ�سي�سه على اتباع �سيا�سات ت�ؤمن وحتقق �أف�ضل عائد للم�ساهمني وت�ضمن حقوق املودعني وت�شجع الت�سليف الآمن وت�سيطر
على املخاطر قدر االمكان.

و ترتكز الخطة المستقبلية لعام  201٧على:
ا�ستمرار عمل امل�صرف يف جميع فروعه املوجودة يف الأماكن الآمنة واحلفاظ على اجلهوزية للإقالع بالعمل عند حت�سن الأو�ضاع.
اال�ستفادة من الفر�ص املتوفرة ل�شراء عقارات جتارية ب�أ�سعار جيدة يف مناطق �آمنة وت�صلح لفتح فروع جديدة.
عدم اخلو�ض يف عمليات متويل طويلة الأجل �أو يف مخاطر جديدة �إال ب�شكل ا�ستثنائي ومقابل �ضمانات وافية.
اال�ستمرار بالتحوط �ضد املخاطر االئتمانية والت�شغيلية.
اال�ستمرار يف الرتكيز على حت�صيل الديون.
املحافظة على ن�سبة �سيولة عالية متكن امل�صرف من مواجهة �أي طارئ.
ال�سعي لتخفيف الأعباء والكلف من خالل ال�سيطرة على امل�صاريف.
ال�سعي للمحافظة على ربحية ت�شغيلية مقبولة وكافية لتغطية امل�ؤونات املفرو�ضة.
املحافظة على عمالء امل�صرف القدامى والأ�سا�سيني.
جتهيز الكوارد الب�شرية والتقنية وتهيئة الإ مكانيات كافة من �أجل امل�ساهمة وامل�شاركة ب�شكل فعال يف �إعادة االعمار.
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لمحة عن مجلس اإلدارة
لمحة عن أعضاء المجلس

اال�سم

ال�صفة

امل�ؤهل العلمي

اخلربة

�سنوات اخلربة

د� .أحمد راتب ال�شالح

رئي�س جمل�س الإدارة

 -دكتوراه يف االقت�صاد

 رئي�س �سابق الحتاد غرفالتجارة ال�سورية
 رئي�س �سابق ل�سوق دم�شقللأوراق املالية

واحد و�ستون عاماً

د� .إح�سان البعلبكي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 دكتوراه يف التخطيطاالقت�صادي

جتارة و�صناعة مواد كيماوية

�سبعة وخم�سون عاماً

ع�ضو جمل�س الإدارة

 ماج�ستري هند�سة مدنية -ماج�ستري �إدارة الأعمال

م�صرفية
 �أمني عام جمموعة بنك لبنانواملهجر �ش .م .ل

واحد وثالثون عاماً

ع�ضو جمل�س الإدارة املفو�ض

 �إجازة يف االقت�صاد �إجازة يف احلقوق -ماج�ستري �إدارة الأعمال

م�صارف وت�أمني
 نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة�آروب للت�أمني � -سورية
 مدير عام بنك لبنان واملهجر�ش .م .ل

خم�سة وع�شرون عاماً

ع�ضو جمل�س الإدارة املفو�ض

 �إجازة يف احلقوق درا�سات عليا يف العلوماالقت�صادية

م�صرفية
 م�ست�شار لبنك لبنان واملهجر�ش .م .ل

ثمانية وخم�سون عاماً

الآن�سة ندى �شيخ ديب

ع�ضو جمل�س الإدارة

 �إجازة يف �إدارة الأعمال �إجازة محلل مايل معتمد -ماج�ستري يف االقت�صاد املايل

الإدارة املالية واملحا�سبة
والتحليل املايل

اثني ع�شر عاماً

ال�سيد فهد تفنكجي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�إجازة يف �إدارة الأعمال

جتارة و�صناعة

ت�سعة وثالثون عاماً

ال�سيد اياد بيتنجانة

ع�ضو جمل�س الإدارة

 �إجازة يف االقت�صاد -ماج�ستري �إدارة �أعمال

جتارة مواد غذائية

اثنني وع�شرون عاماً

ال�سيد محمد نزار مامي�ش

ع�ضو جمل�س الإدارة

الثانوية العامة

م�صرفية

�ستة و�ستون عاماً

ال�سيد محمد �أديب جود

م�ست�شار جمل�س الإدارة

�إجازة يف �إدارة اعمال

جتارة مواد غذائية

�سبعة وثالثون عاماً

ال�سيد مي�شال عزام

�أمني �سر املجل�س
املدير العام

 �إجازة يف �إدارة الأعمال ميرتيز �إدارة �أعمال -ماج�ستري �إدارة �أعمال

جتارية وم�صرفية
 م�ست�شار لبنك لبنان واملهجر�ش .م .ل

�أربعة وثالثون عاماً

بنك لبنان واملهجر*

(ممث ً
ال بال�سيد �سامر �أزهري)

بنك لبنان واملهجر *

(ممث ً
ال بال�سيد عمر �أزهري)

بنك لبنان واملهجر

( ممث ً
ال بال�سيد جورج �صايغ)

*بتاريخ  ٢٠١٧/٤/٦ا�ستقال بنك لبنان واملهجر �ش.م.ل ممث ً
ال بال�سيد �سامر �أزهري وال�سيد عمر �أزهري من من�صبني يف جمل�س �إدارة بنك �سورية واملهجر
6

لمحة عن مجلس اإلدارة

الدكتور أحمد راتب ّ
الشالح
عضو غير تنفيذي  -رئيس مجلس اإلدارة

ول�د يف ع�ام  ،1932متت�د خربت�ه يف التج�ارة واالقت�ص�اد ل�ـ  61ع�ام .وه�و رئي��س جمل��س
�إدارة بنك �سورية واملهجر منذ عام .2003
يحم�ل �ش�هادة دكت�وراه يف االقت�ص�اد م�ن بريكل�ي  -جامع�ة كاليفورني�ا يف الوالي�ات املتح�دة
الأمريكية.

الدكتور إحسان بعلبكي
عضو غير تنفيذي  -نائب رئيس مجلس اإلدارة

ول�د يف ع�ام  ،1932متت�د خربت�ه يف �صناع�ة امل�واد الكيماوي�ة ل�ـ  57ع�ام .وه�و نائ�ب رئي��س
جمل�س �إدارة بنك �سورية واملهجر.
حا�ص�ل عل�ى �إج�ازة يف االقت�ص�اد م�ن اجلامع�ة الأمريكي�ة يف بيروت  -لبن�ان ،ويحم�ل
�ش�هادة دكت�وراه يف التخطي�ط االقت�ص�ادي م�ن جامع�ة �س�تانفورد يف الوالي�ات املتح�دة
الأمريكية.

السيد سامر أزهري
ممثل بنك لبنان والمهجر  -عضو تنفيذي
(استقال من هذا المنصب بتاريخ )2017/4/6

ول�د يف ع�ام  ،1958وب�د�أ خربت�ه امل�صرفي�ة يف ع�ام  1985يف بن�ك بل�وم فرن�س�ا ،حالي�اً ه�و
�أمين ع�ام جمموع�ة بن�ك لبن�ان واملهج�ر ،مدي�ر ع�ام ورئي��س جمل��س �إدارة بن�ك بل�وم
فرن�س�ا ،ع�ض�و جمل��س �إدارة بن�ك لبن�ان واملهج�ر للأعم�ال ،يحم�ل �ش�هادة ماج�س�تري يف
الهند�س�ة املدني�ة م�ن جامع�ة ايليوني��س الوالي�ات املتح�دة الأمريكي�ة وماج�س�تري يف �إدارة
الأعمال من  INSEADيف فرن�سا.
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لمحة عن مجلس اإلدارة
السيد عمر أزهري
ممثل بنك لبنان والمهجر -عضو مجلس اإلدارة المفوض
عضو تنفيذي

(استقال من هذا المنصب بتاريخ )2017/4/6
ول�د يف ع�ام  1970وب�د�أ خربت�ه امل�صرفي�ة يف ع�ام  1991يف بن�ك بل�وم فرن�س�ا ،وه�و مدي�ر ع�ام
بن�ك لبن�ان واملهج�ر ،رئي��س جمل��س �إدارة بل�وم بن�ك للتنمي�ة ،ورئي��س جمل��س �إدارة �ش�ركة لبن�ان
واملهجر العقارية امل�ساهمة املغفلة.
حا�ص�ل عل�ى �إج�ازة يف االقت�ص�اد و�إج�ازة يف القان�ون امل�دين م�ن جامع�ة مكغي�ل يف مونرتي�ال -
كندا ويحمل �شهادة ماج�ستري يف ادارة االعمال من جامعة مكغيل يف مونرتيال  -كندا.

السيد جورج صايغ
ممثل بنك لبنان والمهجر -عضو مجلس اإلدارة المفوض
عضو تنفيذي

ول�د يف ع�ام  ،1940ومتت�د خربت�ه امل�صرفي�ة ل�ـ  58ع�ام ،حالي�اً ه�و ممث�ل بن�ك لبن�ان واملهج�ر-
ع�ض�و جمل��س الإدارة املفو��ض لبن�ك �س�ورية واملهج�ر ونائ�ب رئي��س جمل��س �إدارة �ش�ركة �آروب
للت�أمين �س�ورية ورئي��س جمل��س املديري�ن لل�ش�ركة ال�س�ورية للخدم�ات املالي�ة املح�دودة
امل�س��ؤولية ،كم�ا ي�ش�غل من�ص�ب م�ست�ش�ار االدارة العام�ة لبن�ك لبن�ان واملهج�ر.
حا�ص�ل عل�ى �إج�ازة يف احلق�وق م�ن جامع�ة حل�ب ،ودبل�وم درا�س�ات علي�ا يف العل�وم االقت�صادي�ة
م�ن اجلامع�ة الي�س�وعية يف بيروت (�س�ان جوزي�ف).

اآلنسة ندى شيخ ديب
عضو مستقل

ول�دت يف ع�ام  ،1981متت�د خربته�ا يف جم�ال الإدارة املالي�ة واملحا�س�بة والتحلي�ل امل�ايل ل�ـ  12ع�ام.
وه�ي حالي�اً ع�ض�و يف جمل��س �إدارة بن�ك �س�ورية واملهج�ر.
حا�صل�ة عل�ى �إج�ازة يف �إدارة الأعم�ال م�ن اجلامع�ة الأمريكي�ة يف بيروت و�إج�ازة محل�ل م�ايل
معتم�د ،وحتم�ل �ش�هادة ماج�س�تري يف االقت�ص�اد امل�ايل.

السيد فهد تفنكجي
عضو مستقل

ول�د يف ع�ام  ،1956متت�د خربت�ه يف القط�اع التج�اري وال�صناع�ي ل�ـ  39ع�ام .وه�و حالي�اً ع�ض�و يف
جمل�س �إدارة بنك �سورية واملهجر.
حا�صل على �إجازة يف �إدارة الأعمال من جامعة  San Diegoيف الواليات املتحدة الأمريكية.
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لمحة عن مجلس اإلدارة
السيد اياد بيتنجانة
عضو مستقل

ول�د يف ع�ام  ،1973متت�د خربت�ه يف جت�ارة امل�واد الغذائي�ة ل�ـ  22ع�ام .وه�و حالي�اً رئي��س جمل��س
�إدارة راي�ة ال�ش�ام لال�س�تثمارات ال�س�ياحية ومدي�ر ع�ام ال�ش�ركة ال�س�ورية ل�صناع�ة تكري�ر الزي�وت.
كم�ا �أن�ه املدي�ر الع�ام ل�ش�ركة زي�ت الزيت�ون ال�س�ورية وع�ض�و يف جمل��س �إدارة بن�ك �س�ورية
واملهجر.
حا�ص�ل عل�ى �إج�ازة يف االقت�ص�اد م�ن جامع�ة دم�ش�ق ،ويحم�ل �ش�هادة ماج�س�تري يف �إدارة الأعم�ال
من جامع  ESAيف بريوت.

السيد محمد نزار ماميش
عضو مستقل

ول�د يف ع�ام  ،1932متت�د خربت�ه امل�صرفي�ة ل�ـ  66ع�ام .حي�ث �ش�غل من�ص�ب مدي�ر يف بن�ك لبن�ان
واملهج�ر يف بيروت مل�دة ثم�ان وثالث�ون عام�ا ً،وه�و حالي�اً ع�ض�و يف جمل��س �إدارة بن�ك �س�ورية
واملهجر.

السيد محمد أديب جود
مستشار المجلس

ول�د يف ع�ام  ،1965ول�ه خبرة يف القط�اع التج�اري وال�صناع�ي والبح�ري تبل�غ  37ع�ام .وه�و
حالي�اً ع�ض�و جمل��س �إدارة �ش�ركة ج�ود ومدي�ر ع�ام �ش�ركة ج�ود للت�س�ويق وم�ست�ش�ار جمل��س �إدارة
بنك �سورية واملهجر منذ عام .2003
حا�صل على �إجازة يف �إدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف بريطانيا.

السيد ميشال عزام
أمين سر المجلس  -المدير العام

ول�د يف ع�ام  ،1959ومتت�د خربت�ه املهني�ة ل�ـ  34عام�اً مت�ضمن�ة خبرة م�صرفي�ة تتج�اوز ل�ـ 24
عام�اً ،ي�ش�غل حالي�اً �أمان�ة �س�ر جمل��س الإدارة ومن�ص�ب املدي�ر الع�ام لبن�ك �س�ورية واملهج�ر ،كم�ا
يتول�ى من�ص�ب نائ�ب رئي��س جمل��س املديري�ن لل�ش�ركة ال�س�ورية للخدم�ات املالي�ة املح�دودة
امل�س��ؤولية ،ومن�ص�ب ممث�ل بن�ك �س�ورية واملهج�ر  -ع�ض�و جمل��س االدارة ل�ش�ركة �آروب للت�أمين
�سورية.
حا�ص�ل عل�ى �إج�ازة يف �إدارة الأعم�ال م�ن جامع�ة القدي��س يو�س�ف يف بيروت ،ويحم�ل �ش�هادة
ماج�س�تري يف �إدارة الأعم�ال ( )Finance et Banqueم�ن جامع�ة القدي��س يو�س�ف يف بيروت،
و �ش�هادة ماج�س�تري يف �إدارة الأعم�ال ( )International Business - Marketingم�ن
جامعة مكغيل يف مونرتيال  -كندا.
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الحوكمة
دور مجلس اإلدارة:

يعترب جمل�س الإدارة م�س�ؤو ًال �أمام امل�ساهمني عن ر�سم اال�سرتاتيجية العامة للم�صرف وتوجيه الإدارة التنفيذية لو�ضع اخلطط الالزمة لتحقيقها .كما �أنه معني
بتحقيق التوازن بني م�صالح جميع الأطراف ذات العالقة من م�ساهمني ومودعني ومتعاملني مع امل�صرف.

�أع�ضاء جمل�س االدارة
اال�سم

ال�صفة

ن�سبة امللكية من �إجمايل ر�أ�س املال

الدكتور �أحمد راتب ال�شالح

رئي�س املجل�س

%1.25

الدكتور �إح�سان بعلبكي

نائب رئي�س املجل�س

%5

بنك لبنان واملهجر (ممث ً
ال بال�سيد �سامر �أزهري)*

ع�ضو

بنك لبنان واملهجر (ممث ً
ال بال�سيد عمر �أزهري)*

ع�ضو جمل�س الإدارة املفو�ض

بنك لبنان واملهجر (ممث ً
ال بال�سيد جورج �صايغ)

ع�ضو جمل�س الإدارة املفو�ض

الآن�سة ندى �شيخ ديب

ع�ضو

%1.56

ال�سيد فهد تفنكجي

ع�ضو

%0.41

ال�سيد اياد بيتنجانة

ع�ضو

%0.62

ال�سيد محمد نزار مامي�ش

ع�ضو

-

اال�سم

ال�صفة

ن�سبة امللكية من �إجمايل ر�أ�س املال

ال�سيد محمد �أديب جود

م�ست�شار املجل�س

%0.6

ال�سيد مي�شال عزام

�أمني �سر املجل�س  -املدير العام

-

%49

بلغ عدد ا�سهم امل�صرف  40مليون �سهم .علماً ب�أن كبار مالكي الأ�سهم الذين ميتلكون � %5أو �أكرث من ر�أ�س املال هم:

�أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم الذين ميتلكون � %5أو �أكرث من ر�أ�س املال
اال�سم

ال�صفة

ن�سبة امللكية من �إجمايل ر�أ�س املال

بنك لبنان واملهجر

ع�ضو جمل�س الإدارة

%49

الدكتور �إح�سان بعلبكي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

%5

مع العلم ب�أن ن�سب امللكية مل تتغري مقارنة مع العام ال�سابق.

مفو�ضو الرقابة
�شركة ح�صرية وم�شاركوه �إرن�ست ويونغ �سورية (محدودة امل�س�ؤولية)

* بتاريخ  2017/4/6ا�ستقال بنك لبنان واملهجر �ش م ل ممث ً
ال بال�سيد �سامر �أزهري وال�سيد عمر �أزهري من من�صبني يف جمل�س ادارة بنك �سورية واملهجر.
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الحوكمة
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام :2016

ا�سم الع�ضو

اجتماع يف
تاريخ
2016/1/22

اجتماع يف
تاريخ
2016/2/12

اجتماع يف
تاريخ
2016/3/18

اجتماع يف
تاريخ
2016/4/27

اجتماع يف
تاريخ
2016/5/20

اجتماع يف
تاريخ
2016/6/24

اجتماع يف
تاريخ
2016/7/29

اجتماع يف
تاريخ
2016/8/10

اجتماع يف
تاريخ
2016/10/7

اجتماع يف
تاريخ
2016/10/28

اجتماع يف
تاريخ
2016/12/28

اجتماع يف
تاريخ
2016/12/28

احل�ضور

ن�سبة
احل�ضور

الدكتور �أحمد
راتب ال�شالح

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

%100

الدكتور
�إح�سان بعلبكي

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

%100

بنك لبنان
واملهجر

(ممث ً
ال بال�سيد
�سامر �أزهري)

بنك لبنان
واملهجر

(ممث ً
ال بال�سيد
عمر �أزهري
ع�ضو جمل�س
الإدارة املفو�ض)

بنك لبنان
واملهجر

(ممث ً
ال بال�سيد
جورج �صايغ
ع�ضو جمل�س
الإدارة املفو�ض)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

%100

%100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

%100

الآن�سة ندى
�شيخ ديب

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

%100

ال�سيد فهد
تفنكجي

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

%92

1

-

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

10

%83

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

%100

ال�سيد اياد
بيتنجانة
ال�سيد محمد
نزار مامي�ش

واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة:
�إن �أهم م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة تتلخّ �ص يف مايلي:
 -1مراجعة �أهداف وا�سرتاتيجيات امل�صرف على املدى الطويل وامل�صادقة عليها.
 -2امل�صادقة على ال�سيا�سات الهامة للم�صرف والت�أكد من التزام امل�صرف بها.
 -3درا�سة تقارير وتو�صيات الإدارة التنفيذية حول التطورات والتح�سينات و�سبل تعزيز ممار�سات امل�صرف يف كافة املجاالت.
 -4مراجعة �أداء امل�صرف بنا ًء على التقارير الدورية ،التي ترفع للم�صرف من قبل الإدارة التنفيذية واملدقق الداخلي واملدقق اخلارجي� .إ�ضاف ًة �إلى حتديد االنحرافات
والتجاوزات وحتليل �أ�سبابها و�إ�صدار التعليمات الالزمة ملعاجلتها وتفادي تكرارها.
 -5مناق�شة بيانات و�إح�صائيات املخاطر (النوعية والكمية) يف امل�صرف ب�شكل منتظم.
 -6املوافقة على تعيني املدير العام ون ّوابه وم�ساعديه واملدراء التنفيذيني والت�أكد من توفر اخلربات املطلوبة لديهم والرقابة على عملهم وذلك ب�شكل مبا�شر �أو عرب
جلان جمل�س الإدارة.
 -7اعتماد البيانات املالية الف�صلية وال�سنوية.
 -8الت�أكد من مت ّتع امل�صرف بنزاهة عالية يف ممار�سة �أعماله.
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الحوكمة
متطلبات ومعايير عضوية مجلس اإلدارة:
حر�صاً من امل�صرف على تطبيق مبادئ احلوكمة والإدارة الر�شيدة التي تعينه على حتقيق �أداء �أف�ضل وتعزز ثقة امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح به .مت يف العام  2015و�ضع
�سيا�سة خا�صة مبتطلبات ومعايري (احلد الأدنى) للخربات وامل�ؤهالت واملهارات املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة .و�أهم املعايري واملتطلبات التي يجب �أن يتحلى بها
ع�ضو جمل�س الإدارة هي ما يلي:
� -1أن يكون حا�ص ً
ال على �شهادة جامعية �أو خربة مهنية ال تقل عن خم�سة ع�شر عاماً.
� -2أن يكون متمتعاً بخربات وا�سعة ومهارات متنوعة يف الأعمال املالية �أو امل�صرفية �أو التجارية �أو ال�صناعية ،ت�شري �إلى قدرته على �إثراء مناق�شات جمل�س الإدارة يف
املوا�ضيع املطروحة.
� -3أن يكون على معرفة بحقوق وواجبات جمل�س الإدارة وملماً بالقوانني والتعليمات الناظمة لعمل القطاع امل�صريف يف �سورية.
� -4أن يخ�ص�ص وقتاً كافياً لأداء مهامه وم�س�ؤولياته.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
 -1جلنة التدقيق:
 مهام اللجنة:تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة التدقيق املهام الرئي�سية التالية:
 -1مراجعة و�إقرار خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية الذي يقرتحها املدقق الداخلي.
 -2مراجعة تقارير التدقيق الداخلي واخلارجي وتقارير ال�سلطات الرقابية ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ش�أنها.
 -3مراجعة مدى التقيد بالقوانني والأنظمة وب�سيا�سات امل�صرف ونظامه الداخلي.
 -4مراجعة �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف امل�صرف والتحقق من مدى كفايتها.
 -5التو�صية �إلى جمل�س الإدارة بتعيني مدير التدقيق الداخلي وعزله وحتديد تعوي�ضاته وتقييم �أدائه.
 -6التو�صية �إلى جمل�س الإدارة بتعيني وعزل املدقق اخلارجي وحتديد تعوي�ضاته وتقييم �أداءه وتقييم مو�ضوعيته وا�ستقالليته.
 �أع�ضاء اللجنة:تتكون اللجنة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة :رئي�س اللجنة ال�سيد محمد نزار مامي�ش .وال�سادة د�.إح�سان بعلبكي وفهد تفنكجي.
 اجتماعات اللجنة:اجتماعات جلنة التدقيق خالل العام 2016
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الأع�ضاء

االجتماعات

ال�سيد محمد نزار مامي�ش
رئي�س اللجنة

الدكتور �إح�سان بعلبكي

ال�سيد فهد تفنكجي

اجتماع يف تاريخ 2016/2/8
اجتماع يف تاريخ 2016/2/12
اجتماع يف تاريخ 2016/2/22
اجتماع يف تاريخ 2016/4/5
اجتماع يف تاريخ 2016/4/25
اجتماع يف تاريخ 2016/6/14
اجتماع يف تاريخ 2016/7/29
اجتماع يف تاريخ 2016/8/9
اجتماع يف تاريخ 2016/8/24
اجتماع يف تاريخ 2016/10/28
اجتماع يف تاريخ 2016/12/16
عدد االجتماعات التي ح�ضرها الع�ضو
ن�سبة احل�ضور

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

11

11

%100

%100

%100

الحوكمة
 -٢جلنة �إدارة املخاطر:
 مهام اللجنة:تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة �إدارة املخاطر املهام الرئي�سية التالية:
 -1مراجعة �سيا�سات �إدارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة والت�أكد من تنفيذها.
 -2مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي يتعر�ض لها امل�صرف وحجمها.
 -3مراقبة مدى التزام �إدارة املخاطر باملعايري املو�ضوعة من قبل جلنة بازل .واملتعلقة مبخاطر االئتمان ومخاطر ال�سوق واملخاطر الت�شغيلية وغريها.
 -4الت�أكد ومتابعة قيام الإدارة العليا باملعاجلة الفورية لأي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل �إدارة املخاطر.
 -5مراجعة و�إبداء الر�أي �أمام جمل�س الإدارة حول �سقوف املخاطر واحلاالت اال�ستثنائية التي تطر�أ عليها.
 �أع�ضاء اللجنة:وتتكون اللجنة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة :رئي�س اللجنة ال�سيد فهد تفنكجي .وال�سادة :جورج �صايغ وندى �شيخ ديب واياد بيتنجانة.
 اجتماعات اللجنة:اجتماعات جلنة �إدارة املخاطر خالل العام 2016
الأع�ضاء

االجتماعات

ال�سيد فهد تفنكجي
رئي�س اللجنة

ال�سيد جورج �صايغ

الآن�سة ندى �شيخ ديب

ال�سيد اياد بيتنجانه

اجتماع يف تاريخ 2016/1/22

1

1

1

1

اجتماع يف تاريخ 2016/2/11
اجتماع يف تاريخ 2016/3/17

1

1

1

1

1

1

1

1

اجتماع يف تاريخ 2016/4/18

1

1

1

1

اجتماع يف تاريخ 2016/5/19

1

1

1

1

اجتماع يف تاريخ 2016/6/7

1

1

1

1

اجتماع يف تاريخ 2016/10/7

1

1

1

1

اجتماع يف تاريخ 2016/12/27

1

1

1

1

عدد االجتماعات التي ح�ضرها الع�ضو

8

8

8

8

ن�سبة احل�ضور

%100

%100

%100

%100

 -٣جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
 مهام اللجنة:تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املهام الرئي�سية التالية:
 -1و�ضع املعايري و�شروط احلد الأدنى للخربات وامل�ؤهالت واملهارات املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة وللمديرين التنفيذيني� .إ�ضاف ًة �إلى و�ضع معايري تقييم فعال ّية
جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وتقييم �أداء املديرين التنفيذيني.
 -2التو�صية ملجل�س الإدارة بخ�صو�ص تعيني املديرين التنفيذيني و�إلغاء تعيني �أي مدير تنفيذي �إذا ثبت عدم فاعليته وتق�صريه يف �أداء واجباته وم�س�ؤولياته.
 -3و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيني.
 -4درا�سة طلبات الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة والت�أكد من توافقها مع القوانني والأنظمة النافذة.
 -5تزويد جمل�س الإدارة بالتقارير والتو�صيات بناء على النتائج التي مت التو�صل �إليها من خالل عمل اللجنة.

13

الحوكمة
 �أع�ضاء اللجنة:وتتكون اللجنة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة :رئي�س اللجنة فهد تفنكجي .وال�سادة :د�.أحمد راتب ال�شالح ومحمد نزار مامي�ش.
 اجتماعات اللجنة:اجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت خالل العام 2016
الأع�ضاء

االجتماعات

ال�سيد فهد تفنكجي
رئي�س اللجنة

الدكتور �أحمد راتب ال�شالح

ال�سيد نزار مامي�ش

اجتماع يف تاريخ 2016/1/14
اجتماع يف تاريخ 2016/1/29
اجتماع يف تاريخ 2016/2/29
اجتماع يف تاريخ 2016/4/18
اجتماع يف تاريخ 2016/4/28
اجتماع يف تاريخ 2016/5/20
اجتماع يف تاريخ 2016/6/21
اجتماع يف تاريخ 2016/8/9
اجتماع يف تاريخ 2016/10/6
اجتماع يف تاريخ 2016/11/1
اجتماع يف تاريخ 2016/12/12
اجتماع يف تاريخ 2016/12/23
عدد االجتماعات التي ح�ضرها الع�ضو
ن�سبة احل�ضور

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

%100

%100

%100

 -4جلنة احلوكمة:
 مهام اللجنة:تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة احلوكمة املهام الرئي�سية التالية:
 -1و�ضع �إطار ودليل احلوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند ال�ضرورة.
 -2تعزيز ممار�سات احلوكمة يف امل�صرف.
 �أع�ضاء اللجنة:وتتكون اللجنة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة :رئي�س اللجنة د�.أحمد راتب ال�شالح .وال�سادة :الآن�سة ندى �شيخ ديب وال�سيد فهد تفنكجي.
 اجتماعات اللجنة:اجتماعات جلنة احلوكمة خالل العام 2016
الأع�ضاء

االجتماعات
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الدكتور �أحمد راتب ال�شالح
رئي�س اللجنة

الآن�سة ندى �شيخ ديب

ال�سيد فهد تفنكجي

اجتماع يف تاريخ 2016/١٠/٦

1

1

1

اجتماع يف تاريخ 2016/12/27

1

1

1

عدد االجتماعات التي ح�ضرها الع�ضو

2

2

2

ن�سبة احل�ضور

%100

%100

%100

الحوكمة
سياسة المصرف المتعلقة بتعارض المصالح:
حتدث حالة تعار�ض امل�صالح عندما تت�أثر مو�ضوعية وا�ستقاللية قرار موظف (�أو ع�ضو جمل�س �إدارة) مب�صلحة �شخ�صية مادية �أو معنوية تهمه �شخ�صياً �أو تهم �أحد
�أقاربه� ،أو عندما يت�أثر �أدا�ؤه باعتبارات �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو مبعرفته باملعلومات التي تتعلق بالقرار.
وتتمحور �سيا�سة امل�صرف املتعلقة بتعار�ض امل�صالح مبا يلي:
ينبغي على �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني جتنب املواقف التي ميكن �أن ت�ؤدي ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إلى نزاع �أو تعار�ض فعلي بني م�صاحلهم ال�شخ�صية
وواجباتهم وم�س�ؤولياتهم يف امل�صرف.
ال ينبغي على املوظفني ا�ستغالل مواقعهم الوظيفية يف امل�صرف واال�ستفادة من املعلومات واخلدمات والأمالك والتجهيزات العائدة للم�صرف� .أو من �أية فر�صة
جتارية عن طريق امل�صرف ما مل يكن ذلك مبوافقة �إدارة امل�صرف.
ال ينبغي على املوظف تنفيذ �أو �إعطاء املوافقة على �أية عملية م�صرفية مرتبطة بح�ساباته امل�صرفية ال�شخ�صية �أو بح�سابات �أي من �أفراد عائلته� ،أو باحل�سابات التي
يكون له م�صلحة مادية �أو مالية فيها �أو باحل�سابات التي قد يكون مخول بالتوقيع عليها.

سياسات أخرى:
ال يوجد �أي حماية �أو امتيازات حكومية يتمتع بها امل�صرف .حيث تنطبق عليه جميع القوانني والأنظمة النافذة على كافة امل�صارف العاملة يف اجلمهورية العربية
ال�سورية ،لكن يجب الذكر �أن مزاولة مهنة امل�صارف تتطلب ر�ؤو�س �أموال كبرية وخربة م�صرفية عالية واحل�صول على رخ�صة من م�صرف �سورية املركزي.
�إن الأثر املادي لأي قرار �صادر عن احلكومة يتمثل ب�شكل عام بالإجراءات والتعليمات التنفيذية للقرارات ال�صادرة عن جمل�س النقد والت�سليف �أو اجلهات الرقابية.
حيث يواجه امل�صرف حالياً �صعوبات يف التعامل مع بع�ض املرا�سلني الأجانب ب�سبب العقوبات االقت�صادية املفرو�ضة على �سورية.
يلتزم امل�صرف ب�إعداد القوائم املالية وفقاً ملعايري املحا�سبة الدولية .كما ويتم مراجعة ح�ساباته من قبل مدقق خارجي معتمد وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق.
مل يقم امل�صرف خالل ال�سنة املالية بعمليات ذات طبيعة غري متكررة لها ت�أثري على بيان دخله �أو ميزانيته.
ال يتقا�ضى �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أي تعوي�ضات �أو مكاف�آت لقاء ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة ولقاء ح�ضور اجتماعات هذا املجل�س.
يتبع امل�صرف �سيا�سة عادلة مبنح املكاف�آت والتعوي�ضات تتنا�سب مع م�ؤهالت املوظفني وخرباتهم ومواقعهم الوظيفية و�أداءهم والنتائج ال�سنوية التي يحققها
امل�صرف ف�ض ً
ال عن الظروف االقت�صادية ال�سائدة .حيث بلغت جمموع تعوي�ضات موظفي الإدارة العليا  /77.871.913/ل�.س خالل العام 2016
يلتزم امل�صرف ب�إدارة �أعماله با�ستقامة و�شفافية و�سرية ومب�ستوى عالٍ من الأخالقية املهنية .وذلك عرب االلتزام مببادىء ميثاق الأخالق وال�سلوك املهني املعتمد
يتوجب على موظفي امل�صرف التقيد بها ،والتي تتمثل بال�شفافية وامل�صداقية واملو�ضوعية والنزاهة والأمانة املهنية� .إ�ضاف ًة �إلى ال�سر ّية
لديه والذي يت�ضمن معايري ّ
والدقة والتجرد واحليادية والإح�سا�س بامل�س�ؤولية واللباقة وح�سن التعامل مع الآخرين.
يلتزم امل�صرف ب�آليات و�إجراءات ومواثيق العمل ال�صادرة عن جمل�س �إدارته واملتعلقة بكافة جوانب العمل امل�صريف.
يعتمد امل�صرف مناذج خا�صة لتقييم �أداء وفعالية جمل�س الإدارة وجلانه ،وال�سيما جلهة التزامهم بامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقهم واملحددة بدليل احلوكمة اخلا�ص
بامل�صرف.

سياسة المصرف الخاصة بممارسة الحوكمة:
يلتزم امل�صرف بكافة �أحكام دليل احلوكمة اخلا�ص به .كما يعكف وب�شكلٍ م�ستمر على ت�ضمني وتعزيز مبادىء احلوكمة بكافة �أن�شطته.

إفصاحات أخرى:
مل يتم العمل وفق معايري اجلودة الدولية حتى تاريخه.
قام املدقق اخلارجي ال�سادة �شركة ح�صرية وم�شاركوه و�إرن�ست ويونغ �سورية (محدودة امل�س�ؤولية) بتدقيق البيانات العائدة لعام  2016لبنك �سورية واملهجر .كما
بلغت �إجمايل �أتعاب التدقيق لعام  2016مبلغاً وقدره  /30.000.000/ل�.س.
قام املدقق اخلارجي الدكتور قحطان �سيويف بتدقيق البيانات العائدة لعام  2016ل�شركة �سورية واملهجر للخدمات املالية .كما بلغت �إجمايل �أتعاب التدقيق مبلغاً
وقدره  /925.000/ل�.س.
بلغت �إجمايل تربعات امل�صرف خالل العام  2016مبلغاً وقدره  /3.813.158/ل�.س.
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سياسة إدارة المخاطر
إدارة المخاطر:
إستراتيجية إدارة المخاطر:
يقوم امل�صرف ب�إدارة املخاطر التي يتعر�ض لها من خالل �إ�سرتاتيجية �شاملة من�سجمة مع حجم وطبيعة الأن�شطة التي يقوم بها وتعليمات ال�سلطات الرقابية،
بالإ�ضافة �إلى مراعاة �أف�ضل املعايري واملمار�سات امل�صرفية� .إن عملية �إدارة املخاطر يف امل�صرف ت�شتمل على �أن�شطة حتديد وقيا�س وتقييم واحلد من املخاطر التي ميكن
�أن ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أداء امل�صرف و�سمعته ومبا ي�ضمن حتقيق العائد الأمثل مقابل املخاطر امل�أخوذة .تقوم مديرية �إدارة املخاطر وهي مديرية م�ستقلة عن
�أن�شطة العمل يف امل�صرف ،باملراقبة امل�ستمرة حلدود املخاطر املقبولة واملحددة من قبل جمل�س الإدارة والتو�صية بخ�صو�صها .كما تقوم برفع تقارير دورية بو�ضعية
املخاطر �إلى جلنة �إدارة املخاطر.
هذا ويتعر�ض امل�صرف للمخاطر التالية:
 مخاطر االئتمان:هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام �أو عجز املدين عن الوفاء بالتزاماته جتاه امل�صرف مما ي�ؤدي �إلى حدوث خ�سائر .يعمل امل�صرف على �إدارة مخاطر االئتمان
من خالل و�ضع وتطوير ال�سيا�سات والإجراءات التي حتدد وتعالج كافة جوانب منح ومتابعة االئتمان .كذلك يعمل امل�صرف با�ستمرار على تقييم الو�ضع االئتماين
للعمالء واملرا�سلني ومراقبة ومتابعة االئتمان املمنوح.
 مخاطر الرتكز:تن�ش�أ مخاطر الرتكز يف حال اعتماد امل�صرف يف مزاولة ن�شاطه على توظيفات يف �أن�شطة محدودة �أو على م�صادر محدودة للح�صول على التمويل �أو اخلدمات الأخرى
الالزمة ملزاولة �أعماله .يعمل امل�صرف قدر الإمكان على التخفيف من مخاطر الرتكز من خالل تنويع توظيفاته على عدة ن�شاطات وقطاعات اقت�صادية وعلى قاعدة
وا�سعة من العمالء .كما ويقوم امل�صرف بو�ضع حدود ق�صوى ملقدار املخاطر املقبولة للتوظيفات مع املرا�سلني وبالأدوات املالية وللتوظيفات على م�ستوى العميل
الواحد واملجموعات املرتابطة من العمالء.
 مخاطر ال�سوق:تت�ضمن مخاطر ال�سوق ب�شكل رئي�سي ك ً
ال من مخاطر �أ�سعار الفائدة ومخاطر العمالت .حيث تتم متابعة مخاطر ال�سوق ب�شكل يومي من خالل الت�أكد من االلتزام
بال�سقوف وال�سيا�سات والإجراءات املحددة من قبل جمل�س الإدارة .يقوم امل�صرف ب�صورة دورية بتقييم مخاطر �أ�سعار الفائدة لكل عملة من العمالت الرئي�سية يف
محفظته من خالل درا�سة ت�أثري تغري معدالت �أ�سعار الفائدة بن�سبة اثنان باملئة على �إيرادات امل�صرف .كما ويقوم امل�صرف بتقييم مخاطر �أ�سعار �صرف العمالت
الأجنبية من خالل مراقبة م�ستمرة لو�ضعيته ال�صافية والإجمالية من العمالت.
 مخاطر ال�سيولة:تتمثل مخاطر ال�سيولة يف عدم قدرة امل�صرف على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها .وللوقاية من هذه املخاطر تقوم الإدارة بتنويع م�صادر
التمويل واملوائمة بني ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبة ال�سيولة على �أ�سا�س يومي .كما ويحتفظ امل�صرف مبوجودات ذات قابلية للت�سييل ب�سهولة كحماية
�ضد �أي حالة نق�ص غري منظورة يف ال�سيولة.
 مخاطر الت�شغيل:هي مخاطر اخل�سائر الناجتة عن عدم كفاية �أو �إخفاق الإجراءات الداخلية �أو املوظفون �أو الأنظمة الداخلية �أو تلك التي قد تن�ش�أ نتيجة �أحداث خارجية .وحيث �أن
الرقابة الداخلية هي من �أهم الأدوات امل�ستخدمة يف �إدارة هذا النوع من املخاطر ،ف�إن �إدارة امل�صرف �أولت اهتماماً كبرياً يف التطوير امل�ستمر للبيئة الرقابية على كافة
الأن�شطة والعمليات التي يقوم بها.
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سياسة إدارة المخاطر
الهيكل التنظيمي لمديرية إدارة المخاطر:

جمل�س الإدارة
جلنة �إدارة املخاطر
مديرية �إدارة املخاطر

مخاطر االئتمان

�إدارة االئتمان

املتابعة االئتمانية

مخاطر ال�سوق
وال�سيولة

مخاطر الت�شغيل

سياسات إدارة المخاطر:
يت�ضمن الإطار العام ل�سيا�سات امل�صرف املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة يف عملية �إدارة املخاطر النقاط الرئي�سية التالية:
م�س�ؤوليات ومهام الأطراف املختلفة يف عملية �إدارة املخاطر.
حتديد املخاطر املختلفة التي يتعر�ض لها امل�صرف.
الطرق املعتمدة يف عملية قيا�س املخاطر و�إدارتها.
احلدود الق�صوى للمخاطر التي ميكن القبول بها.
الأ�ساليب املختلفة للتخفيف من املخاطر التي يتعر�ض لها امل�صرف.

اختبارات الجهد
يجري امل�صرف اختبارات اجلهد ب�شكل دوري وم�ستمر ملعرفة �أثر بع�ض التغريات ال�سلبية املحتملة احلدوث على الو�ضع املايل للم�صرف و�أمواله اخلا�صة وم�ستويات
ال�سيولة لديه .هذا وت�ساعد النتائج التي يتم الو�صول �إليها لكلٍ من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف عملية التخطيط امل�ستقبلي حلجم الأموال اخلا�صة املطلوبة
وال�سيولة الالزمة ال�ستمرار امل�صرف وا�ستدامة �أعماله.
�إن جميع اختبارات اجلهد املنفذة خالل العام � 2016أثبتت قدرة امل�صرف على مواجهة الأحداث ال�سلبية املرتبطة بالعديد من املخاطر ،مما يدل على قوة املركز املايل
للم�صرف .وفيما يلي تو�ضيح حول طبيعة هذه االختبارات ،و�أهم النتائج التي مت الو�صول �إليها:
اختبار احل�سا�سية وال�سيناريوهات على الو�ضع املايل للم�صرف:
 -1اختبارات احل�سا�سية:
وهي اختبارات لأثر كل عامل (على حدة) من عوامل املخاطرة التي قد يتعر�ض لها امل�صرف على الو�ضع املايل له مع افرتا�ض ثبات العوامل الأخرى.
 -2اختبارات ال�سيناريوهات:
وهي اختبارات ت�شمل �أثر كل عوامل من عوامل املخاطر التي قد يتعر�ض لها امل�صرف يف وقت واحد على الو�ضع املايل له.
يق�صد بعوامل املخاطر لأغرا�ض هذه االختبارات ما يلي( :ارتفاع ن�سبة الديون غري املنتجة  -قيام العمالء ب�سحب جزء من ودائعهم  -حتول ن�سبة من التزامات خارج
امليزانية �إلى ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة).
تبني االختبارات املنفذة خالل العام  2016قوة ومتانة املركز املايل للم�صرف وكفاية �أر�صدته النقدية لتغطية ال�سحوبات املفرت�ضة ب�أقل تكلفة ممكنة� .إ�ضاف ًة �إلى
القدرة على متويل الزيادة يف جانب املوجودات مع االحتفاظ مب�ستويات عالية من ال�سيولة.
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سياسة إدارة المخاطر
اختبار اجلهد لتقدير كفاية �أر�صدة املخ�ص�صات العامة:
يويل امل�صرف عناية خا�صة لتخفيف مخاطر محفظة ت�سهيالته االئتمانية عن طريق مخ�ص�صات عامة ملقابلة مخاطر حتول الديون املنتجة �إلى ديون غري متنجة.
حيث يتم حتديد كفاية هذه املخ�ص�صات وفقاً �إلى اختبار جهد يجريه امل�صرف ي�ؤخذ يف االعتبار معدل زيادة الديون املتعرثة وم�ؤ�شرات الإنذار املبكر للعمالء املدينني
والديون الآيلة الى الت�صنيف وحجم مخ�ص�صات التدين املطلوب ت�شكيلها مقابل هذه الديون.
تبني االختبارات املنفذة خالل العام � 2016أن �أر�صدة املخ�ص�صات املحتفظ بها عن فرتات �سابقة تفوق ما هو مطلوب لتغطية مخاطر محفظة الت�سهيالت االئتمانية
املنتجة .حيث قررت �إدارة امل�صرف االحتفاظ بالأر�صدة الفائ�ضة ملزيد من التحوط.
اختبار اجلهد لدرا�سة �أثر تقلبات �أ�سعار الفائدة على �إيرادات امل�صرف:
يت�ضمن هذا االختبار افرتا�ض حدوث تقلبات يف �أ�سعار الفائدة بن�سب مدرو�سة وحتديد �أثرها على �إيرادات امل�صرف .مما مي ّكن من اتخاذ اخلطوات والإجراءات
املنا�سبة ملراقبة ومتابعة هذه املخاطر.
تبني االختبارات املنفذة خالل العام  2016قدرة امل�صرف على حتمل اخل�سائر الناجتة عن تقلبات �أ�سعار الفائدة.
اختبار اجلهد على �صعيد خماطر الت�شغيل:
يت�ضمن هذا االختبار افرتا�ض وقوع حوادث ت�شغيلية وت�ضرر موجودات امل�صرف املادية .تبني االختبارات املنفذة خالل العام  2016قدرة امل�صرف على حتمل اخل�سائر
الت�شغيلية املفرت�ضة مع بقاء ن�سبة كفاية الأموال اخلا�صة �أكرب من احلد الأدنى (.)%8
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املوارد الب�شرية

الإعالم

ال�ش�ؤون القانونية

جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت

ال�ش�ؤون الإدارية

املعلوماتية

املراقب امل�صريف
الداخلي

اخلدمات التجارية

املحا�سبة

اللجان التنفيذية *

ال�صريفة
بالتجزئة

اخلدمات امل�صرفية
لل�شركات

العالقات الدولية

االلتزام

العمليات

وحدة التحقق

فروع امل�صرف

* اللجان التنفيذية:
جلنة الت�سليف  -جلنة ادارة املطلوبات واملوجودات  -جلنة املوارد الب�شرية  -جلنة مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية  -اللجنة القانونية  -جلنة الأنظمة املعلوماتية  -جلنة امل�شرتيات  -جلنة الطوارئ (ا�ستمرارية الأعمال)  -جلنة تطوير الأعمال (متوقفة حالياً)  -جلان ال�صريفة بالتجزئة (الأولى والثانية).

التدقيق الداخلي

�إدارة املخاطر

جلنة التدقيق

جلنة �إدارة
املخاطر
جلنة احلوكمة

جلان جمل�س الإدارة

الإدارة العامة

جمل�س الإدارة

امل�ساهمني

الهيكل التنظيمي لبنك سورية والمهجر ش.م.م.ع

21

اإلدارة التنفيذية
السيد ميشال عزام

أمين سر المجلس  -المدير العام
ي�ش�غل ال�س�يد مي�ش�ال ع�زام من�ص�ب املدي�ر الع�ام لبن�ك �س�ورية واملهج�ر كم�ا يتول�ى �إ�ضاف� ًة �إل�ى من�صب�ه احل�ايل من�ص�ب نائ�ب رئي��س جمل��س املديري�ن
لل�شركة ال�سورية للخدمات املالية املحدودة امل�س�ؤولية ومن�صب ممثل بنك �سورية واملهجر يف جمل�س �إدارة �شركة �أروب للت�أمني �سورية.
يتمت�ع ال�س�يد ع�زام بخبرة مهني�ة عريق�ة ومتمر�س�ة متت�د لأكثر م�ن  34عام�اً م�ن �ضمنه�ا خبرة يف املج�ال امل�ص�ريف تتج�اوز ال�ـ 24عام�اً حي�ث تول�ى
العديد من املنا�صب القيادية يف عدة م�صارف ريادية يف لبنان وقرب�ص و�سورية.
ال�س�يد ع�زام حا�ص�ل عل�ى �إج�ازة يف �إدارة الأعم�ال م�ن جامع�ة القدي��س يو�س�ف يف بيروت ،ويحم�ل �ش�هادة ماج�س�تري يف �إدارة الأعم�ال (Finance et
 )Banqueم�ن جامع�ة القدي��س يو�س�ف يف بيروت ،و �ش�هادة ماج�س�تري يف �إدارة الأعم�ال ( )International Business - Marketingم�ن
جامعة مكغيل يف مونرتيال  -كندا.

السيد سمير باصوص
نائب المدير العام

ي�ش�غل ال�س�يد �س�مري با�صو��ص من�ص�ب نائ�ب املدي�ر الع�ام يف بن�ك �س�ورية واملهج�ر ه�ذا بالإ�ضاف�ة ال�ى كون�ه ع�ض�و يف جمل��س املديري�ن لل�ش�ركة ال�س�ورية
للخدمات املالية املحدودة امل�س�ؤولية.
خالل خربته املهنية امل�صرفية التي تتجاوز  21عاما ً،تولى ال�سيد با�صو�ص عدة منا�صب �إدارية يف امل�صارف �ضمن لبنان و�سورية.
ال�سيد با�صو�ص حائز على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة �أورورا يف الواليات املتحدة الأمريكية.

السيدة ريما جواد

مدير عام مساعد  -مديرية الموارد البشرية
متتد خربتها امل�صرفية لأكرث من  26عاماً وت�شغل حالياً من�صب مدير عام م�ساعد ل�ش�ؤون املوارد الب�شرية يف بنك �سورية واملهجر.
حائ�زة عل�ى �إج�ازة يف الإدارة العام�ة م�ن اجلامع�ة الأمريكي�ة يف بيروت ه�ذا بالإ�ضاف�ة �إل�ى �إمتامه�ا كاف�ة مق�ررات منه�اج ماج�س�تري الإدارة العام�ة يف نف��س
اجلامعة.

السيدة عناية سوبرة

مدير رئيسي  -مديرية العالقات الدولية
متتد خربتها امل�صرفية لأكرث من  36عاماً وت�شغل حالياً من�صب املدير الرئي�سي ملديرية العالقات الدولية يف بنك �سورية واملهجر.
حائ�زة عل�ى �إج�ازة يف العل�وم الطبيعي�ة م�ن اجلامع�ة الأمريكي�ة يف بيروت وحتم�ل �ش�هادة الدرا�س�ات التقني�ة امل�صرفي�ة م�ن مرك�ز الدرا�س�ات امل�صرفي�ة يف
جامعة القدي�س يو�سف يف بريوت،

السيد فراس السمان

مدير رئيسي  -مديريتي المعلوماتية والشؤون اإلدارية
متتد خربته املهنية حلوايل  26عاماً وي�شغل حالياً من�صب املدير الرئي�سي لكل من مديريتي املعلوماتية وال�ش�ؤون الإدارية.
و حائ�ز عل�ى بكالوريو��س يف الهند�س�ة الكهربائي�ة م�ن جامع�ة دم�ش�ق و يحم�ل �ش�هادة ماج�س�تري يف عل�وم الكمبيوت�ر م�ن جامع�ة والي�ة كارولين�ا اجلنوبي�ة
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
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مديريات اإلدارة العامة
مديريات الإدارة العامة
هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينhrd@bso.com.sy :

املوارد الب�شرية

رميا جواد
(مدير عام م�ساعد)

العالقات الدولية

عناية �سوبرة
(مدير رئي�سي)

املعلوماتية

فرا�س ال�سمان (مدير رئي�سي)
ماهر را�شد (قائم ب�أعمال مدير)

االلتزام

قيد التعيني

ال�ش�ؤون الإدارية

فرا�س ال�سمان (مدير رئي�سي)
�سمري �أ�سمر(مدير)

�إدارة املخاطر

�سهى حنا
(مدير)

التدقيق الداخلي

�أدوني�س زودة
(مدير)

املحا�سبة

رغد عبيد
(قائم ب�أعمال مدير)

هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينaccounting@bso.com.sy :

ال�صريفة بالتجزئة

مي�سون مهتدي
(قائم ب�أعمال مدير)

هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينretaildept@bso.com.sy :

ال�ش�ؤون القانونية

مو�سى ال�شيخة
(قائم ب�أعمال مدير)

هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينlegal@bso.com.sy :

اخلدمات امل�صرفية لل�شركات

ميالد اليو�سفي

هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينcorporate@bso.com.sy :

العمليات

�سومر حماده

هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينoperations@bso.com.sy :

اخلدمات التجارية

هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينinternational@bso.com.sy :
هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينitdept@bso.com.sy :
هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينcompliance@bso.com.sy :
هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينadministration@bso.com.sy :
هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينrisk.management@bso.com.sy :
هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينaudit@bso.com.sy :

هاتف+963 11 2260560 :
فاك�س+963 11 2260560 :
بريد �إلكرتوينlcdept@bso.com.sy :
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الموارد البشرية
نشاطات الموارد البشرية لعام 2016
وا�صلت مديرية املوارد الب�شرية �سعيها خالل العام  2016خلدمة توجهات امل�صرف و�أهدافه الإ�سرتاتيجية عرب تطوير �سيا�ستها مبا يكفل مواجهة
التحديات التي فر�ضتها الظروف الراهنة ،وما خلفته من ت�أثريات على القوى العاملة والتي تعترب من الدعامات الأ�سا�سية لنجاح امل�صرف.
ومن هذا املنطلق فقد متكن بنك �سورية واملهجر من املحافظة على م�ستوى عالٍ من الكفاءات املهنية لديه عرب اعتماد �سيا�سات عدة �أه ّمها:
العمل على حتقيق الر�ضا واال�ستقرار الوظيفي من خالل ال�سعي �إلى توفري املناخ الوظيفي املالئم الذي يكفل حتفيز موظفي امل�صرف ودفعهم للعطاء
والإنتاجية.
احل�سا�سة ال�سيما على م�ستوى كل من الإدارة التنفيذية و�إدارات الفروع .وذلك عرب حت�ضري وت�أهيل املوظفني
العمل على تدارك ال�شواغر يف املنا�صب ّ
ذوي القدرات واملهارات العالية لتويل مراكز مب�س�ؤوليات �أعلى ومبا يتوافق مع خطة الإحالل العائدة للم�صرف.
ا�ستقطاب كفاءات وطنية �شابة عند احلاجة وذلك يف �إطار �سيا�سة التوظيف القائمة على �أ�س�س اجلدارة واملو�ضوعية وتكاف�ؤ الفر�ص مللء ال�شواغر
الطارئة يف امل�صرف.
توفري التدريب والت�أهيل امل�ستمر ملوظفي امل�صرف مبا يتالءم مع متطلبات وظائفهم احلالية وامل�ستقبلية.
نتيج ًة لهذا اجلهد احلثيث ،حافظ امل�صرف على بنية القوى الب�شرية لديه بحيث بلغ عدد موظفيه  351موظفاً يف نهاية عام  ،2016كما �شكلت ن�سبة
املوظفني من حملة ال�شهادات اجلامعية والدرا�سات العليا  %77.5من �إجمايل عدد موظفي امل�صرف.

توزيع املوظفني وفق امل�ؤهل العلمي:

%77.5
م�ستوى جامعي ومافوق
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%22.5
�أدنى من م�ستوى جامعي

الموارد البشرية
مت ّيز بنك �سورية واملهجر من جه ٍة �أخرى بكوادره الب�شر ّية ال�شا ّبة� .إذ بلغ متو�سط عمر املوظفني فيه  32,64عاماً .كما بلغت ن�سبة املوظفني ممن مل تتجاوز
�أعمارهم  35عاماً  %75,5من �إجمايل القوى الب�شر ّية يف امل�صرف.
توزيع املوظفني وفق الفئات العمرية:

%75.5

%24.5
 ٣٥عاماً ودون

فوق  ٣٥عاماً

وحيث �أن �سيا�سة بنك �سورية واملهجر تعطي الأولو ّية يف التوظيف للقوى الب�شر ّية ال�سورية التي متلك الكفاءة وامل�ؤهالت ،ف�إن �أغلبية موظفي امل�صرف هم
�سوريون وي�شكلون حوايل  99,5من العدد الإجمايل ملوظفي امل�صرف.
�إ�ضاف ًة �إلى ذلك� ،شكل عدد الإناث يف امل�صرف  %46من عدد املوظفني ،مقابل  %54من الذكور.

توزيع املوظفني بني ذكور و�إناث:
%54
ذكور

%46
�إناث

وانطالقاً من �إميان �إدارة امل�صرف مبا للتدريب امل�ستمر من �أث ٍر ف ّعالٍ يف رفع كفاءة �أداء موظفي امل�صرف و�إجناح عملية التقدم والتطور الوظيفي ،فقد
ا�ستمرت مدير ّية املوارد الب�شرية خالل العام  2016بتنظيم دورات تدريبية داخلية غطت موا�ضيع تخ�ص�ص ّية متنوعة ،تهدف �إلى �إثراء معرفة موظفي
امل�صرف يف جماالت م�صرف ّية متنوعة كالنواحي القانونية للعمليات امل�صرفية والوكاالت واالئتمان امل�صريف واالعتمادات امل�ستند ّية والكفاالت وتعهدات
الت�صدير وال�سندات التجارية� .إ�ضاف ًة �إلى مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب و�أحكام االمتثال ال�ضريبي على احل�سابات اخلارجية الأمريكية (فاتكا)
واملخاطر امل�صرفية وغريها.
25

الموارد البشرية
كما �سعت مديرية املوارد الب�شرية خالل العام � 2016إلى تنظيم دورات موجهة للم�شرفني وامل�س�ؤولني يف امل�صرف بهدف �صقل مهاراتهم الإ�شرافية والإدارية.
هذا بالإ�ضافة �إلى �أنه قد مت �إ�شراك العديد من املوظفني بدورات تدريبية منظمة من قبل مراكز تدريب ّية متخ�ص�صة مبا يتوافق مع االحتياجات
التدريبية امل�ستجدة والتي يتم قيا�سها �سنوياً عرب عملية التقييم ال�سنوي للأداء.
كما خ�ضع العديد من موظفي امل�صرف من ناحي ٍة �أخرى �إلى برامج تدريبية عملية مت حتديدها بنا ًء على متطلبات وظائفهم يف امل�صرف .ولقد غطت هذه
الربامج مختلف نواحي العمل يف الفروع واملديريات بهدف تنمية مهاراتهم وتو�سيع معرفتهم وخرباتهم التقنية.
ولقد جت�سدت نتائج هذا التدريب امل�ستمر وفعاليته يف جناح العديد من الكوادر ال�شابة ّ
بتول مراكز �إ�شرافية و�إدارية يف فروع امل�صرف و�إدارته العامة،
محافظني بذلك على م�ستوى الأداء املهني الرفيع الذي يتميز به بنك �سورية واملهجر.
وانطالقاً من التزام امل�صرف مب�س�ؤولياته االجتماعية ،فقد حر�ص على دعم طالب اجلامعات يف �سورية .متيحاً الفر�صة �أمامهم لاللتحاق بربامج
تدريبية عملية يتم تنظيمها يف فروع امل�صرف بحيث متكن ه�ؤالء الطالب من االنخراط يف بيئة العمل امل�صريف والتعرف عن كثب على مختلف العمليات
امل�صرفية.
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دراسة تحليلية في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 201٦

تغري حجم ودائع الزبائن

القيم ب�آالف اللريات ال�سورية
١٢٠,000,000

108,9٢0,744

100,000,000

84,169,307

٨٠,000,000
٦0,000,000

48,515,771

61,282,733

70,179,146

٤٠,000,000
٢0,000,000
-

2012

2013

2014

2015

2016
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تغير أهم المؤشرات

 -1تغري املوجودات

القيم ب�آالف اللريات ال�سورية
٢٠٠,000,000

١٩٥,٢٢٣,٥٧٧

١٥0,000,000
١٠٠,000,000
٥0,000,000
-

 -2تغري الأرباح ال�صافية

١٠٥,٤٢٠,٢٠٢
٥٦,٧٥٤,٢١٤

١٤٣,١٢٢,٢٨٩

91,885,560

201٣

2012

201٤

القيم ب�آالف اللريات ال�سورية
8,000,000

201٥

٦,٤٠١,١٠٣

6,000,000

201٦

٧,٨٠١,٩٧١

١,٩٨٧,١٦٦

4,000,000
2,000,000
-

-3تغري حقوق امل�ساهمني

١٧٢,٦٨١

60,674

201٣

2012

201٤

القيم ب�آالف اللريات ال�سورية
٢٥,000,000

٢١,٩٠٦,٨٩١

٢٠,000,000

١٤,١٠٩,٢٦٢

١٥,000,000
١٠,000,000
٥,000,000
-

-٤تغري �صايف الت�سليفات

5,581,415

5,736,805

2012

201٣

القيم ب�آالف اللريات ال�سورية
١٣,٧٧٧,٩١٩
١٤,000,000
١٢,000,000
١٠,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-

٩,٦١٣,٧٥٢

2012

القيم ب�آالف اللريات ال�سورية
 -٥تغري الأرباح املوزعة *
6٠٠,000
5٠٠,000
4٠٠,000
3٠٠,000
2٠٠,000
١٠٠,000
* مل يتم توزيع �أية �أرباح يف ال�سنوات اخلم�سة الأخرية.
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201٥

201٦

201٣

٧,٧١٦,١٥١

201٤

٦,٩٤٢,٧٣٦

201٤

600,000
400,000

2009

2010

201٥

٥,٨٥٧,٦٦١

201٥

201٦

٤,١٥٠,٣٥١

201٦

المٔوشرات المالية الرٔييسية
المؤشرات األساسية لعام 2016
القيم ب�آالف اللريات ال�سورية
2014

2015

2016

ن�سبة التغري 2016

املوجودات

105.420.202

143.122.289

195.223.577

%36

ودائع الزبائن

70.179.146

84.169.307

108.920.744

%29

حقوق امل�ساهمني

7.716.151

14.109.262

21.906.891

%55

�صايف �أرباح (خ�سائر) الفرتة

1.987.166

6.401.013

7.801.971

%22

احل�سابات لدى املرا�سلني

72.892.780

112.691.451

158.644.073

%41

الودائع لدى امل�صارف املنتجة للفوائد

47.463.607

74.414.748

138.410.197

%86

اال�ستثمارات املالية

1.671.236

80.908

76.494

%5-

الت�سهيالت االئتمانية (بال�صايف)

6.942.736

5.857.661

4.150.351

%29-

الربحية

2014

2015

2016

معدل العائد على متو�سط املوجودات

%2.01

%5.15

%4.61

معدل العائد على متو�سط حقوق امللكية

%28.86

%57.80

%42.93

العائد على املوجودات املنتجة للدخل

%2.77

%2.26

%1.89

فارق عائد الفائدة (مدينة و دائنة)

%1.41

%1.48

%1.21

ا�ستخدامات الأموال

2014

2015

2016

ن�سبة املوجودات املنتجة للفوائد �إلى �إجمايل املوجودات

%77.32

%82.89

%83.43

ن�سبة املوجودات املنتجة للفوائد �إلى الودائع

%88.01

%96.99

%99.69

�صايف الت�سليفات �إلى �إجمايل املوجودات

%6.59

%4.09

%2.13

�صايف الت�سليفات باللرية ال�سورية �إلى الودائع باللرية ال�سورية

%28.00

%27.21

%18.46

�صايف الت�سليفات بالعملة الأجنبية �إلى الودائع بالعملة الأجنبية

%0.03

%0.01

%0.01

�صايف الت�سليفات �إلى الودائع

%9.89

%6.96

%3.81

الديون غري املنتجة �إلى �إجمايل الت�سليفات

%46.61

%52.80

%62.49
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حركة سهم بنك سورية والمهجر لعام 2016
�شهد �سهم بنك �سورية واملهجر يف عام  2016ارتفاعاً يف القيمة ال�سوقية حيث �أغلق ال�سهم يف نهاية عام  2016على �سعر  266ل�.س .مرتفعاً بن�سبة  %13.9عن
�سعر نهاية عام  2015البالغ  235ل�.س .وقد �سجل ال�سهم عام � 2016أعلى �سعر له بتاريخ  2016/12/05بقيمة  269،25ل�.س .و�أدنى �سعر له بتاريخ
 2016/01/25بقيمة  240ل�.س.
يف عام  2016مت تداول �سهم امل�صرف من خالل  23جل�سة من �أ�صل � 200أي مبا يعادل ن�سبة  %11من جل�سات التداول يف �سوق دم�شق للأوراق املالية.
بلغت قيمة تداوالت �سهم بنك �سورية واملهجر ما ن�سبته  %0.32من كامل قيمة تداوالت �سوق دم�شق للأوراق املالية (من دون ال�صفقات ال�ضخمة) حيث
بلغت قيمة التداوالت ب�شكل عام يف �سوق دم�شق للأوراق املالية يف عام  2016ما يقارب  2,920مليار ل�.س .وبلغت قيمة تداوالت ال�صفقات ال�ضخمة 180,8
مليون ل�.س.
بلغ حجم تداول �سهم بنك �سورية واملهجر ما يقارب � 37ألف �سهم �أي  %0،09من كامل �أ�سهم البنك البالغة  40مليون �سهم ،وقد بلغت قيمة جمموع تداوالت
ال�سهم يف ال�سوق دون ال�صفقات ال�ضخمة ما يقارب  9،5مليون ل�.س.
لمحه تاريخية:
ت�أ�س�س بنك �سورية واملهجر عام  2003حيث مت االكتتاب على كافة الأ�سهم املعرو�ضة ليبد�أ امل�صرف �أعماله بر�أ�س مال قدره  1,5مليار لرية �سورية موزعاً
على  3ماليني �سهم بقيمة ا�سمية مقدارها  500ل�.س .ومتت زيادة ر�أ�س املال تباعاً وعلى عدة مراحل ،حيث طرح  3ماليني �سهم بقيمة  1,5مليار لرية
�سورية لالكتتاب عام ( 2005ومت االكتتاب عليها كافة) ،وقد اعتمد توزيع جزء من الأرباح املدورة على �شكل �أ�سهم جمانية للم�ساهمني بقيمة  600مليون
لرية �سورية عام  2010وثم  400مليون لرية �سورية عام .2011
�أدرجت �أ�سهم امل�صرف يف �سوق دم�شق للأوراق املالية لتكون قابلة للتداول يف  2009/03/05ب�سعر ا�ستك�شايف قدره  750ل�.س .وبا�شر �سعر �سهم امل�صرف
باالرتفاع ليغلق يف نهاية عام  2009على �سعر  1070،50ل�.س .محققاً منواً بن�سبة  %48عن ال�سعر اال�ستك�شايف ،ويف العام  2010وبعد تخفي�ض �سعر ال�سهم
بن�سبة ( )%16,70نتيجة لآلية توزيع الأ�سهم املجانية فقد عاود �سعر ال�سهم االرتفاع ليغلق نهاية العام على ال�سعر  1575ل�.س .مرتفعاً بن�سبة  %47عن نهاية
عام .2009
تراجع ال�سعر ال�سوقي ل�سهم امل�صرف لي�صل �إلى  875ل�.س .يف نهاية عام  2011منخف�ضاً بن�سبة قدرها ( )%44.44عن عام  2010وذلك نتيجة للأو�ضاع
ال�سيا�سية واالقت�صادية التي �شهدتها البالد وارتباطاً بالتدهور العام لأ�سعار الأ�سهم وبالإ�ضافة النخفا�ض قيمة ال�سهم نتيجة لآلية توزيع الأ�سهم املجانية.
ويف عام  2012وعم ً
ال ب�أحكام قانون ال�شركات متت جتزئة �أ�سهم بنك �سورية واملهجر بواقع � 5أ�سهم جديدة لكل �سهم قدمي وبنا ًء على ذلك انخف�ض ال�سعر
ال�سوقي لل�سهم ليتنا�سب مع التجزئة احلا�صلة و�أقفل ال�سهم يف نهاية عام  2012على قيمة �سوقية بلغت  142,5ل�.س .م�ستقراً على هذا ال�سعر حتى منت�صف
عام  2013حيث بد�أ باالرتفاع ليغلق يف نهاية  2013على �سعر  215,5ل�.س .وا�ستمر �سعر ال�سهم باالرتفاع ليغلق يف نهاية العام  2014على �سعر  229ل�.س .ويف
نهاية العام  2015على �سعر  235ل�.س.
ومن اجلدير بالذكر �أن �سعر �سهم امل�صرف �سجل �أعلى ارتفاع له عام  2010بقيمة  2065,44لرية �سورية (مبا يعادل  413,08لرية �سورية بعد التجزئة)
و�أكرب انخفا�ض له عام  2012على �سعر  139,75ل�.س.
مل يقم البنك بتوزيع �أية �أرباح عن الأعوام  2011و 2012و 2013و 2014و.2015
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تغري القيمة ال�سوقية لل�سهم:
300
250
200
150
100
50
-

266
215,50

229

235

143

2012

201٣

201٤

201٥

201٦

تغري القيمة اال�سمية لل�سهم:
١٠٠

100

100

100

100

100

٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
-

2012

201٣

201٤

201٥

201٦

 -3تغري القيمة الدفرتية لل�سهم:

600
500
400
300
200
100
-

548
353
143
2012

147,3

201٣

197

201٤

201٥

201٦
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تحليل البيانات
التحليل المالي

 -1الودائع:
بلغت ودائع الزبائن  108.92مليار لرية �سورية بنهاية عام  2016مقارنة مع  84.17مليار لرية �سورية بنهاية عام . 2015

 1-1هيكلية الودائع:

هيكلية ودائع الزبائن ٢٠١٦
%51

%1

%48

ح�سابات جارية
ودائع توفري
ودائع لأجل

هيكلية ودائع الزبائن ٢٠١٥
%5٠

%٢

%48

ح�سابات جارية
ودائع توفري
ودائع لأجل

هيكلية ودائع الزبائن ٢٠١٤
%5١
ح�سابات جارية
ودائع توفري
ودائع لأجل
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%٢

%4٧

تحليل البيانات
التحليل المالي

 -٢التوظيفات :
بلغت التوظيفات يف عام  2016حوايل  142.64مليار لرية �سورية مقارن ًة بـ  80.35مليار لرية �سورية بنهاية عام .2015

التوظيفات لدى امل�صارف
اال�ستثمارات املالية
عمليات الت�سليف

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

2015

2014

2016

 1-2التوظيفات املنتجة للفوائد لدى امل�صارف:
ارتفعت التوظيفات املنتجة للفوائد لدى امل�صارف لت�سجل حوايل  138.4مليار ل�.س يف نهاية عام  2016مقابل  74.4مليار ل�.س بنهاية عام .2015
القيم ب�آالف اللريات ال�سورية
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

138.410.197

74.414.748
47.463.607

2015

2014

2016

� -3صايف الت�سهيالت االئتمانية:
بلغ حجم �صايف الت�سهيالت االئتمانية  4.15مليار ل�.س يف نهاية عام  201٦مقارن ًة مع  5.86مليار ل�.س بنهاية عام .201٥
القيم ب�آالف اللريات ال�سورية
6.942.736
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
2014

5.857.661
4.150.351

2015

2016

* القيمة مح�سوبة بعد تنزيل قيمة الفوائد املحفوظة ومخ�ص�ص الت�سهيالت االئتمانية
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وقد �شكلت احل�سابات اجلارية املدينة  %63من �إجمايل الت�سهيالت ,بينما �شكلت قرو�ض الزبائن �سندات لأمر امل�صرف ن�سبة .%٣٧
القيم مباليني اللريات ال�سورية
8.000
6.000
قرو�ض الزبائن و�سندات لأمر املر�صف

4.000

�سندات مح�سومة

2.000

ح�سابات جارية مدينة

-

2014

2015

2016

 1-3الديون امل�صنفة:
بلغت الديون امل�صنفة املبا�شرة غري املنتجة للفوائد يف عام  2016حوايل  7.65مليار ل�.س (مقابل  6.77مليار يف عام  ,)2015وهذا املبلغ متت تغطيته عن طريق:
 م�ؤونات مخ�ص�صة لتغطية هذه الديون بقيمة  6.28مليار ل�.س. �ضمانات تبلغ قيمتها العادلة حوايل  3.90مليار ل�.س.مباليني اللريات ال�سورية
7.653
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
الديون امل�صنفة

6.281
3.903

امل�ؤونة املحتجزة

القيمة العادلة لل�ضمانات

� -٤صايف الربح:
بلغت الأرباح ال�صافية  7.80مليار ل�.س يف نهاية عام  2016مقابل  6.40مليار ل�.س عام  ,2015وقد ت�ضمنت هذه الأرباح �أرباحاً غري محققة ناجتة عن تقييم مركز
القطع البنيوي بقيمة  6.47مليار ل�.س (مقابل  4.97مليار ل�.س عام .)2015
ب�آالف اللريات ال�سورية
8.000.000

7.801.971

7.000.000

6.401.013

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000

1.987.166

1.000.000
-
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2014

2015

2016
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 -٥الإيرادات :
� 1-5إيرادات الفوائد:
بلغت �إيرادات الفوائد  3.08مليار لرية �سورية خالل عام  2016محققة ارتفاعاً مقداره  %15عن عام .2015
ربحية الفوائد:

�إيراد الفوائد
�أعباء الفوائد
�صايف �إيراد الفوائد

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-

2014

2015

2016

وقد �شكلت فوائد الودائع لدى امل�صارف ن�سبة  %67.94من �إجمايل �إيرادات الفوائد ,يف حني �أ�صبحت الفوائد الناجتة عن الت�سهيالت االئتمانية ت�شكل ما ن�سبته
 %32.06من �إجمايل �إيرادات الفوائد.
بنية �إيرادات الفوائد:

%32.06

%67.94

الت�سهيالت االئتمانية
ودائع لدى البنوك

 2-5الإيرادات الناجتة عن عمليات القطع الأجنبي الت�شغيلية:
بلغت الإيرادات الناجتة عن عمليات القطع الأجنبي الت�شغيلية امل�سجلة خالل عام  201٦حوايل  691مليون ل�.س بارتفاع قدره  %17عن عام  591( 2015مليون ل�.س).
ب�آالف اللريات ال�سورية
690.713

700.000

591.308

600.000
500.000
400.000

355.609

300.000
200.000
100.000
-

2014

2015

2016
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 3-5الإيرادات الناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي:
بلغت الإيرادات الناجتة عن �إعادة تقييم مركز القطع البنيوي عام  201٦حوايل  6.47مليار ل�.س مقابل  4.97مليار ل�.س بنهاية عام  2015ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى
ارتفاع و�سطي �سعر �صرف الدوالر الأمريكي خالل عام  2016مبقدار  180.78ل�.س يف حني ارتفع و�سطي �سعر ال�صرف خالل عام  201٥مبقدار  138.69ل�.س ،علماً �أن
�سعر الإقفال بلغ  517.43ل�.س بنهاية عام .2016
ب�آالف اللريات ال�سورية
6.471.924

700.000
600.000

4.965.102

500.000
400.000
300.000
200.000

1.949.310

100.000
-

2014

2015

2016

 -٦امل�صاريف:
� 1-٦أعباء الفوائد :
ارتفع حجم �أعباء الفوائد بن�سبة  %17عن العام ال�سابق حيث �سجلت مبلغ  1.12مليار ل�.س بنهاية عام  2016مقارنة مببلغ  0.96مليار ل�.س بنهاية عام .2015
ب�آالف اللريات ال�سورية
1.400.000
1.200.000

1.258.344

1.119.989
960.065

1.000.000
٨00.000
٦00.000
٤00.000
200.000
-
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التحليل المالي
 2-6امل�صاريف الإدارية والعمومية:
بلغت امل�صاريف الإدارية والعمومية مبا فيها نفقات املوظفني خالل عام  2016مبلغاً مقداره  1.83مليار ل�.س مقابل  1.34مليار ل�.س يف عام  ,2015و قد توزعت هذه
امل�صاريف على ال�شكل التايل :
 �أعباء املوظفني بن�سبة  %58مببلغ قدره  1.06مليار ل�.س بارتفاع مقداره  %32عن عام  803( 2015مليون ل�.س) وذلك ب�سبب �سيا�سة البنك بزيادة الرواتب �سنوياًوزيادة تعوي�ضات غالء املعي�شة ب�شكل م�ستمر.
 امل�صاريف الإدارية بن�سبة  %36مببلغ قدره  665مليون ل�.س بارتفاع مقداره  %55عن عام  429( 2015مليون ل�.س ). -اال�ستهالكات و الإطفاءات بن�سبة  %6مببلغ قدره  103مليون ل�.س بانخفا�ض مقداره  %8عن عام  112( 2015مليون ل�.س).

امل�صاريف الإدارية والعمومية ٢٠١٦
%٥٨

%٦

%٣٦

�أعباء املوظفني
اال�ستهالكات والإطفاءات
امل�صاريف الإدارية

امل�صاريف الإدارية والعمومية ٢٠١٥
%60

%8

%32

�أعباء املوظفني
اال�ستهالكات والإطفاءات
امل�صاريف الإدارية

امل�صاريف الإدارية والعمومية ٢٠١4
%61

%12

%27

�أعباء املوظفني
اال�ستهالكات والإطفاءات
امل�صاريف الإدارية
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الوضع التنافسي للمصارف
فيما يلي جدول يبني حجم املوجودات والودائع والت�سهيالت للم�صارف التقليدية يف �سورية موقوفة يف 2016/9/30
القيم ب�آالف اللريات ال�سورية
ا�سم امل�صرف

املوجودات

الرتبة

الودائع

الرتبة

الت�سليفات

الرتبة

الأرباح

الرتبة

بنك بيمو ال�سعودي
الفرن�سي

237,829,485

1

185,458,805

1

32,363,385

1

9,667,128

4

بنك �سورية واملهجر

196,825,981

2

111,799,402

2

4,540,734

9

7,823,897

6

امل�صرف الدويل للتجارة
والتمويل

125,256,990

3

74,256,114

3

15,297,681

5

4,966,624

10

فرن�سبنك

119,175,350

4

44,099,157

6

16,464,783

2

11,345,146

3

بنك عودة

112,455,570

5

51,503,119

4

11,769,593

4

11,585,380

2

بنك قطر الوطني

107,895,032

6

14,024,201

10

2,595,811

11

27,891,826

1

بنك بيبلو�س

75,456,378

7

35,988,351

7

12,149,226

3

6,434,966

7

البنك العربي

72,361,148

8

44,275,958

5

12,295,210

6

8,412,931

5

بنك �سورية واخلليج

54,252,233

9

35,838,398

8

9,884,151

7

1,388,089

11

بنك ال�شرق

34,369,081

10

15,350,284

9

7,896,944

8

5,138,315

9

بنك الأردن � -سورية

29,675,276

11

9,392,279

11

11,142,334

10

5,785,501

8

حافظ امل�صرف على مركزه الريادي ن�سبة للموجودات وودائع الزبائن
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تعامالت مع األطراف ذات العالقة
قامت املجموعة امل�صرفية (�ضمن �أعمالها االعتيادية) بتعامالت جتارية مع الأطراف ذات العالقة بحدود التعامالت التجارية ال�سائدة وامل�سموحة مبوجب القرارات
والأنظمة النافذة ,وبا�ستخدام �أ�سعار الفوائد والعموالت التجارية ال�سائدة.
مت االتفاق مع بنك لبنان واملهجر لتقدمي امل�ساعدة الإدارية والتقنية �إلى بنك �سورية واملهجر وذلك مبوجب اتفاقية موقعة بني الطرفني.
مت االتفاق مع �شركة �آروب للت�أمني على ت�سويق املنتجات الت�أمينية من خالل نوافذ ت�أمني منت�شرة يف جميع فروع امل�صرف .حيث يقوم موظفو �شركة الت�أمني
بتقدمي اخلدمات الت�أمينية لعمالء امل�صرف وعمالء ال�شركة.
اجلهة ذات العالقة
ال�شركة الأم
وال�شركات
ال�شقيقة
لرية �سورية
بنود داخل بيان املركز املايل املوحد:
ح�سابات جارية مدينة
(موجودات)

املجموع

ال�شركات احلليفة ال�شركات التابعة*
لرية �سورية

لرية �سورية

�أع�ضاء جمل�س
الإدارة

2016

2015

لرية �سورية

لرية �سورية

لرية �سورية

68,040,840,479

-

-

-

68,040,840,479

49,196,246,481

ح�سابات جارية دائنة (مطلوبات)

52,850,235,897

46,751,105

17,667,156

36,864,963

52,951,519,121

37,416,561,218

ودائع لأجل (مطلوبات)

-

716,739,557

-

-

716,739,557

473,038,359

ايجارات مدفوعة مقدماّ

-

12,833,334

-

-

12,833,334

10,000,000

بنود خارج بيان املركز املايل املوحد:
كفاالت واردة

192,311,997

-

-

-

192,311,997

205,638,307

بوال�ص

29,467,251

-

-

-

29,467,251

-

معلومات �إ�ضافية
ا�ستثمارات وم�ساهمات

-

75,215,000

178,475,711

-

253,690,711

257,433,687

عنا�صر بيان الدخل املوحد:
فوائد وعموالت دائنة

980,941,124

-

-

-

980,941,124

927,341,943

فوائد وعموالت مدينة

218,810,786

5,490,202

-

** 36,043

224,337,031

41,409,729

م�صاريف الت�أمني (�إي�ضاح )30

-

109,348,326

-

-

109,348,326

67,404,058

ت�أمني �صحي موظفني
(�إي�ضاح )28
�إيجارات

-

24,212,112

-

-

24,212,112

18,169,345

-

11,166,666

-

-

11,166,666

-

�أتعاب الإدارة ***

78,788,875

-

-

-

78,788,875

5,070,765

*مت ا�ستبعاد االرقام الواردة �ضمن ال�شركات التابعة يف البيانات املالية املوحدة
**معدالت الفائدة املمنوحة على الودائع لأع�ضاء جمل�س ا الدارة بلغت %7
***متثل اتعاب االدارة :امل�صاريف امل�ستحقة لبنك لبنان واملهجر نتيجة تقدميه خدمات وم�ساعدات فنية للبنك.
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شبكة الفروع
دمشق
فرع احلريقة

فرع املنطقة احلرة

احلريقة  -باب بريد  -بناء خزانة تقاعد املحامني.
الهاتف011 9792 / +963 11 2260560 :
الفاك�س+963 11 2260555 :
خليوي+963 932460460 :
�ص.ب 3103 :دم�شق � -سورية
مدير الفرع :ال�سيد طارق �شهاب
الربيد االلكرتوينbsoharika@bso.com.sy :

الربامكة  -املنطقة احلرة.
الهاتف+963 11 2133170 :
الفاك�س+963 11 2133173 :
خليوي+963 991471888 :
�ص.ب 3103 :دم�شق � -سورية
مدير الفرع :ال�سيد عا�صم �أبا زيد
الربيد االلكرتوينbsofreezone@bso.com.sy :

فرع �ساحة النجمة

فرع الق�صاع

�ساحة النجمة � -شارع الربملان.
الهاتف+963 11 3344001 :
الفاك�س+963 11 3344021 :
خليوي+963 988488488 :
�ص.ب 3103 :دم�شق � -سورية
مدير الفرع :ال�سيد رامي الب�شارة
الربيد االلكرتوينbsodamnejmeh@bso.com.sy :

ق�صاع  -برج الرو�س.
الهاتف+963 11 5431350 :
الفاك�س+963 11 5431360 :
خليوي+963 988880900 :
�ص.ب 3103 :دم�شق � -سورية
مدير الفرع :ال�سيد حبيب �صائغ
الربيد االلكرتوينbsokassaa@bso.com.sy :

فرع املزة

فرع املزرعة

اوت�سرتاد املزة  -جانب م�شفى الرازي.
الهاتف+963 11 6132411 :
الفاك�س+963 11 6132409 :
خليوي+963 966969695 :
�ص.ب 3103 :دم�شق � -سورية
مدير الفرع :ال�سيد اياد ال�ساطي
الربيد االلكرتوينbsomezzeh@bso.com.sy :

املزرعة � -شارع امللك العادل.
الهاتف+963 11 4430140 :
الفاك�س+963 11 4430145 :
�ص.ب 3103 :دم�شق � -سورية
مدير الفرع :ال�سيد جورج فيا�ض
الربيد االلكرتوينbsomazraa@bso.com.sy :
فرع امليدان

فرع عدرا (متوقف م�ؤقتاً عن العمل)

مدينة عدرا ال�صناعية  -جانب مبنى �إدارة املدينة ال�صناعية.
الهاتف+963 11 5851350 :
الفاك�س+963 11 5851360 :
خليوي+963 967774775 :
�ص.ب 3103 :دم�شق � -سورية
الربيد االلكرتوينbsoadraa@bso.com.sy :
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امليدان  -حي الغوا�ص.
الهاتف+963 11 8838971 :
الفاك�س+963 11 8838975 :
خليوي+963 966009996 :
�ص.ب 3103 :دم�شق � -سورية
مدير الفرع :الآن�سة �إميان عبيد
الربيد االلكرتوينbsomidan@bso.com.sy :

شبكة الفروع
فرع كفر�سو�سة

فرع التاون مول (متوقف م�ؤقتاً عن العمل)

كفر�سو�سة  -دام�سكينو مول.
الهاتف+963 11 2143701 :
الفاك�س+963 11 2143705 :
خليوي+963 991000053 :
�ص.ب 3103 :دم�شق � -سورية
مدير الفرع :ال�سيدة هديل ديب
الربيد االلكرتوينbsokafarsusseh@bso.com.sy :

كفر حمرة  -طريق اعزاز.
الهاتف021 9967 / +963 21 2521020 :
الفاك�س+963 21 2521025 :
خليوي+963 966009964 :
�ص.ب 9966 :حلب � -سورية
الربيد االلكرتوينbsoalptownmall@bso.com.sy :
فرع الفرقان (متوقف م�ؤقتاً عن العمل)

فرع الرو�ضة

الرو�ضة  -دوار نوري با�شا.
الهاتف+963 11 3314560 :
الفاك�س+963 11 3314565 :
خليوي+963 932058888 :
�ص.ب 3103 :دم�شق � -سورية
مدير الفرع :ال�سيدة �سهيلة افرام
الربيد االلكرتوينbsorawda@bso.com.sy :

حلب
فرع العزيزية

العزيزية � -شارع جمد الدين اجلابري.
الهاتف021 9960 / +963 21 2126081 :
الفاك�س+963 21 2125197 :
خليوي+963 966009960 :
�ص.ب 9966 :حلب � -سورية
مدير الفرع :ال�سيد عمرو كيال
الربيد االلكرتوينbsoaleppo@bso.com.sy :
فرع ال�سليمانية

�شارع ال�سليمانية.
الهاتف021 9963 / +963 21 4611102 :
الفاك�س+963 21 4611107 :
خليوي+963 966009963 :
�ص.ب 9966 :حلب � -سورية
الربيد االلكرتوينbsosuleimaniah@bso.com.sy :

الفرقان � -شارع االك�سربي�س  -طلعة �سريياتيل.
الهاتف+963 21 2645820 :
الفاك�س+963 21 2645825 :
�ص.ب 9966 :حلب � -سورية
قائم ب�أعمال مدير الفرع :ال�سيد محمد زكوان اخلطيب
الربيد االلكرتوينbsoalpfourkan@bso.com.sy :
فرع املدينة (متوقف م�ؤقتاً عن العمل)

املدينة� -شارع ال�سبع بحرات.
الهاتف021 9961 /+963 21 3335277 :
الفاك�س+963 21 3335377 :
خليوي+963 988688868 :
�ص.ب 9966 :حلب � -سورية
الربيد االلكرتوينbsoalpmedinah@bso.com.sy :
فرع املحافظة

املحافظة � -شارع القاهرة.
الهاتف021 9962 / +963 21 2665022 :
الفاك�س+963 21 2665035 :
خليوي+963 966009962 :
�ص.ب 9966 :حلب � -سورية
مدير الفرع :ال�سيدة داليا عبد الكرمي
الربيد االلكرتوينbsoalpmuhafaza@bso.com.sy :
فرع ال�شيخ جنار (متوقف م�ؤقتاً عن العمل)

مدينة ال�شيخ جنار ال�صناعية  -منطقة امل�صارف
الهاتف+963 21 4716600 :
الفاك�س+963 21 4716605 :
خليوي+963 992228333 :
�ص.ب 9966 :حلب � -سورية
الربيد االلكرتوينbsoalpsheikhnajjar@bso.com.sy :
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شبكة الفروع
حماه
فرع حماه

�شارع القوتلي
الهاتف033 9960 / +963 33 2213834 :
الفاك�س+963 33 2213833 :
خليوي+963 947009960 :
�ص.ب 820 :حماه � -سورية
مدير الفرع :ال�سيد مرهف ال�شققي
الربيد االلكرتوينbsohama@bso.com.sy :
فرع محردة

�شارع الكني�سة اجلديدة
الهاتف+963 33 4742070 :
الفاك�س+963 33 4742075 :
�ص.ب 820 :حماه � -سورية
مدير الفرع :ال�سيد فرا�س با�صيل
الربيد االلكرتوينbsomharda@bso.com.sy :

حمص
فرع �سيتي �سنرت (متوقف م�ؤقتاً عن العمل)

بناء �سيتي �سنرت
الهاتف031 9960 / +963 31 2453925 :
الفاك�س+963 31 2453936 :
خليوي+963 988848444 :
�ص.ب 1377 :حم�ص � -سورية
الربيد االلكرتوينbsohoms@bso.com.sy :
فرع ح�سياء

مدينة ح�سياء ال�صناعية -منطقة امل�صارف -خلف
مبنى �إدارة املدينة ال�صناعية
الهاتف+963 31 5360730:
الفاك�س+963 31 5360735 :
خليوي+963 966009965 :
�ص.ب 1377 :حم�ص � -سورية
الربيد االلكرتوينbsohassia@bso.com.sy :
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فرع املحطة

املحطة � -شارع با�سل الأ�سد  -مقابل فرع احلزب القدمي
الهاتف+963 31 2131200 :
الفاك�س+963 31 2131251 :
�ص.ب 1377 :حم�ص � -سورية
مدير الفرع :ال�سيد خالد زاهد
الربيد االلكرتوينhomsmahata@bso.com.sy :
طرطوس
�شارع الثورة  -مقابل محطة فل�سطني
الهاتف043 9960 / +963 43 227474 :
الفاك�س+963 43 226869 :
خليوي+963 988888008 :
�ص.ب 824 :طرطو�س � -سورية
قائم ب�أعمال مدير الفرع  :ال�سيد ن�سيم قزما
الربيد االلكرتوينbsotartous@bso.com.sy :
الالذقية
الكاملية � -شارع � 8آذار
الهاتف041 3010 / +963 41 452516 :
الفاك�س+963 41 452573 :
خليوي+963 988818881 :
�ص.ب 371 :الالذقية � -سورية
مدير الفرع  :ال�سيد ظافر وزان
الربيد االلكرتوينbsolattakia@bso.com.sy :
درعا (متوقف م�ؤقتاً عن العمل)

املحطة � -شارع القوتلي.
الهاتف015 9960 / +963 15 233309:
الفاك�س+963 15 233055:
خليوي+963 947609960 :
�ص.ب 555 :درعا � -سورية
الربيد االلكرتوينbsodaraa@bso.com.sy :

شبكة الفروع
القامشلي (متوقف م�ؤقتاً عن العمل)

�شارع القوتلي
الهاتف+963 52 449 6700 :
الفاك�س+963 52 433 105 :
خليوي+963 991666698 :
�ص.ب 670 :القام�شلي � -سورية
الربيد االلكرتوينbsokameshli@bso.com.sy :
السويداء
�شارع ت�شرين.
الهاتف016 9960 / +963 16 233328 :
الفاك�س+963 16 233478 :
خليوي+963 949669960 :
�ص.ب 74 :ال�سويداء � -سورية
مدير الفرع  :ال�سيد توفيق باز ر�ضوان
الربيد االلكرتوينbsosweidaa@bso.com.sy :
فروع قيد اإلنشاء
املالكي  -دم�شق
املهاجرين  -دم�شق
الزراعة  -الالذقية
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دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والمقرر انعقاده في
2017/5/3
يت�شرف جمل�س �إدارة بنك �سورية واملهجر �شركة م�ساهمة مغفلة عامة �سورية �أن يدعو ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادية والتي تقوم
مقام الهيئة العامة العادية املقرر انعقاده يف متام ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع يف الثالث من �شهر �أيار لعام  2017يف فندق فور�سيزين قاعة
ليفانت ملناق�شة بنود جدول الأعمال املت�ضمن املوا�ضيع التالية :
 -1اال�ستماع �إلى تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط البنك للدورة املالية  2016وخطة العمل للعام .2017
 -2اال�ستماع �إلى تقرير مدقق احل�سابات عن �أحوال البنك وعن ح�ساب ميزانيته وم�صري الأرباح واخل�سائر وعن احل�سابات املقدمة من قبل جمل�س الإدارة
واملوقوفة بتاريخ  31كانون الأول .2016
 -3مناق�شة تقريري جمل�س الإدارة ومدقق احل�سابات واحل�سابات اخلتامية وامل�صادقة عليهما.
 -4اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين االحتياطيات وفق �أحكام القوانني النافذة واملطبقة على امل�صارف.
 -5اتخاذ القرار بخ�صو�ص الأرباح واخل�سائر بناء على االقرتاح املقدم من جمل�س الإدارة .
 -6االطالع على قرار جمل�س الإدارة بتعيني ع�ضوي جمل�س �إدارة جدد بد ًال من الع�ضوين امل�ستقيلني مللء املركزين ال�شاغرين وليكمال مدة �سلفهما واتخاذ القرار
باملوافقة على هذا التعيني �أو انتخاب ع�ضوي جمل�س �إدارة جدد.
 -7امل�صادقة على تعوي�ضات جمل�س االدارة لعام  2016والبحث يف تعوي�ضات جمل�س الإدارة للعام  2017واتخاذ القرار بخ�صو�صها.
 -8البحث يف مو�ضوع مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة للعام  2016واتخاذ القرار بخ�صو�صها.
� -9إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وممثلي ال�شركة عن �أعمالهم خالل العام . 2016
 -10انتخاب مدقق احل�سابات ل�سنة واحدة وتعيني تعوي�ضاته .
 -11الرتخي�ص لأع�ضاء جمل�س الإدارة مبمار�سة �أعمال م�شابهة والتعاقد مع ال�شركة وفق �أحكام املادة 152من املر�سوم الت�شريعي رقم  29لعام .2011
 -12اتخاذ القرار بخ�صو�ص جتديد اتفاقية �إ�سداء امل�ساعدة الإدارية والتقنية مع بنك لبنان واملهجر �ش.م.ل.
 -13اتخاذ القرار بخ�صو�ص تعديل الفقرة ج من املادة  13من النظام الأ�سا�سي للبنك واملتعلقة بن�صاب احل�ضور يف اجتماعات جمل�س الإدارة لت�صبح كمايلي« :
مادة /13ج تكون مداوالت املجل�س قانونية بح�ضور �أكرثية الأع�ضاء �أو ممثليهم وتتخذ القرارات ب�أكرثية �أ�صوات احلا�ضرين و�إذا ت�ساوت الأ�صوات فيعترب �صوت
الرئي�س مرجحاً.
 -14االطالع على م�ستجدات تعديل النظام الأ�سا�سي للبنك وفق قرارات الهيئة العامة املنعقدة يف  2012/4/24ومقرتح م�صرف �سورية املركزي بخ�صو�ص هذه
التعديالت مبوجب الكتاب رقم  161/3252تاريخ .2016/9/8
يرجى من ال�سادة امل�ساهمني الراغبني بامل�شاركة يف اجتماع الهيئة العامة املذكور املبادرة �إلى ت�سجيل طلبات ا�شرتاكهم �أ�صال ًة �أو وكال ًة لدى ق�سم ال�ش�ؤون القانونية
يف مبنى �إدارة بنك �سورية واملهجر �ش.م.م.ع الكائن يف دم�شق -احلريقة  -بناء خزانة تقاعد املحامني  -م�صطحبني معهم وثيقة �إثبات ال�شخ�صية ،ويبد�أ الت�سجيل
خالل �أوقات الدوام الر�سمي للبنك اعتباراً من يوم الثالثاء الواقع يف  2017/4/18من ال�ساعة التا�سعة �صباحاً وحتى ال�ساعة الرابعة م�ساءً ،وينتهي الت�سجيل يف
متام ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم االربعاء الواقع يف  2017/5/3لينتقل الت�سجيل بتاريخ يوم انعقاد اجلل�سة �إلى فندق فور�سيزين من ال�ساعة احلادية ع�شر
�صباحاً وي�ستمر حتى ال�ساعة الواحدة بعد الظهر من يوم انعقاد اجلل�سة.
يف حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غري العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية يف متام ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع يف
 2017/5/3يف فندق فور�سيزين يف دم�شق لعدم اكتمال الن�صاب القانوين ميدد الت�سجيل بح�سب الأحكام الواردة �آنفاً �إلى ال�ساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء
الواقع يف  2017/5/3لتنعقد هيئة عامة جديدة غري عادية تقوم مقام الهيئة العامة العادية يف ال�ساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع يف  2017/5/3يف
نف�س املكان وتعترب اجلل�سة قانونية بح�ضور ن�سبة من �أ�سهم ال�شركة وفقاً ملا هو وارد يف نظامها الأ�سا�سي واملر�سوم الت�شريعي رقم  29لعام  2011ويعترب الت�سجيل
للجل�سة التي مل يكتمل ن�صابها �ساري املفعول للجل�سة الثانية.
و�ستكون البيانات املالية متاحة لكل م�ساهم يف بنك �سورية واملهجر يف مبنى الإدارة العامة الكائن يف دم�شق احلريقة  -بناء خزانة تقاعد املحامني  -ق�سم ال�ش�ؤون
القانونية خالل �أوقات الت�سجيل مع العلم �أنه ميكن للم�ساهمني االطالع على البيانات املالية لبنك �سورية واملهجر وتقرير مدقق احل�سابات على املوقع االلكرتوين
لبنك �سورية واملهجر  www.bso.com.syواملوقع االلكرتوين لهيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية .www.scfms.sy
يحق للم�ساهم الذي يرغب بتوكيل الغري حل�ضور اجلل�سة �أن يتقيد ب�أحكام التوكيل الواردة يف املر�سوم الت�شريعي رقم  29لعام .2011
يف حال قيام �أحد امل�ساهمني ببيع �أ�سهمه قبل اليوم املحدد النعقاد الهيئة العامة فانه �سيفقد حقه يف ح�ضور االجتماع.
ملزيد من اال�ستف�سار يرجى االت�صال بالبنك على رقم الهاتف011-22962071 :
															

								
44

		

رئي�س جمل�س الإدارة

بنك سورية والمهجر ش.م.م.ع
البيانات المالية الموحدة
 ٣١كانون األول ٢٠١6

46

47

48

49

50

51

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

24
25

3,082,749,572
)(1,119,989,139
______________
1,962,760,433
______________

2,686,331,011
)(960,064,533
______________
1,726,266,478
______________

26
26

944,374,066
)(12,574,120
______________
931,799,946
______________
2,894,560,379

787,593,811
)(43,444,352
______________
744,149,459
______________
2,470,415,937

690,713,192
6,471,924,000
245,755
3,500,000
______________
10,060,943,326
______________

591,308,224
4,965,102,000
)(73,580
5,000,000
3,037,985
______________
8,034,790,566
______________

28
9
10
29
16, 4
30

)(1,062,631,788
)(97,635,085
)(5,473,358
438,885,224
)(316,564,120
)(665,460,905
______________
)(1,708,880,032
______________
8,352,063,294

)(803,018,715
)(105,265,388
)(6,495,121
)(126,607,690
)(80,349,119
)(428,703,482
______________
)(1,550,439,515
______________
6,484,351,051

17

)(550,092,249
______________
7,801,971,045
______________

)(83,338,182
______________
6,401,012,869
______________

7,801,124,561
846,484
______________
7,801,971,045
______________

6,398,041,483
2,971,386
______________
6,401,012,869
______________

195.03
______________

159.95
______________

إﯾﺿﺎح
اﻟﻔواﺋد اﻟداﺋﻧﺔ
اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻔواﺋد
اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟداﺋﻧﺔ
اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم
ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
أرﺑﺎح ﺗﻘﯾﯾم ﻣرﻛز اﻟﻘطﻊ اﻟﺑﻧﯾوي ﻏﯾراﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
أرﺑﺎح )ﺧﺳﺎﺋر( ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
أرﺑﺎح ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ وإﯾرادات أﺧرى

27
27

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن
اﺳﺗﮭﻼﻛﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
إطﻔﺎءات اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﺳﺗرداد )ﻣﺻروف( اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ:
ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك
ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ )اﻟﺟﮭﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة(

اﻟﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك

31

إن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  39ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرأ ﻣﻌﮭﺎ.
3

52

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣد

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

إﯾﺿﺎح
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

7,801,971,045

6,401,012,869

ﻣﻛوﻧﺎت اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل:

اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

22

)(4,660,000

)(6,575,000

ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

22

1,165,000
______________
7,798,476,045
______________

1,643,750
______________
6,396,081,619
______________

7,797,629,561
846,484
______________
7,798,476,045

6,393,110,233
2,971,386
______________
6,396,081,619

______________

______________

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ:
ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك
ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ )اﻟﺟﮭﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة(

إن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  39ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرأ ﻣﻌﮭﺎ.
4
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2016

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون
اﻷول 2015

ﺗﺧﺻﯾص رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣول ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

2015
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون
اﻟﺛﺎﻧﻲ 2015

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون
اﻷول 2016

ﺗﺧﺻﯾص رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣول ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون
اﻟﺛﺎﻧﻲ 2016

4000,000,000
___________
__

____________
__

-

-

4,000,000,000

4,000,000,000
___________
__

____________
__

-

-

4000,000,000

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺗب
ﺑﮫ واﻟﻣدﻓوع

563,718,811
___________
___

____________
__

151,627,767

-

412,091,044

751,648,092
___________
___

____________
__

187,929,281

-

563,718,811

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣد

142,986,709
___________
___

____________
__

-

-

142,986,709

142,986,709
___________
___

____________
__

-

-

142,986,709

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﺎم ﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﺗﻣوﯾل

22,406,250
_________
_____

_________
_____

-

27,337,500
)(4,931,250

18,911,250
_________
_____

_________
_____

)(375,858,562

____________
__

)(6,094,785,949
_____________
_

)(303,255,534

6,398,041,483

____________
__

)(7,425,265,999
_____________
_

-

22,406,250
)(3,495,000

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

7,801,124,561

اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺗراﻛم
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة
ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

)(1,350,292,517
______________

1,129,683,949
_____________
_

-

-

)(2,479,976,466

)(396,950,518
______________

953,341,999
_____________
_

-

-

)(1,350,292,517

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

10,166,723,648
____________
__

4,965,102,000
____________
__

-

5,201,621,648

16,638,647,648
____________
__

6,471,924,000
____________
__

-

10,166,723,648

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة ﻏﯾر
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

إن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  39ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرأ ﻣﻌﮭﺎ.
5

563,718,811
___________
___

____________
__

151,627,767

-

412,091,044

751,648,092
___________
___

____________
__

187,929,281

-

563,718,811

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺧﺎص

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

14,109,261,712
____________
__

____________
__

-

6,393,110,233

7,716,151,479

21,906,891,273
____________
__

____________
__

-

7,797,629,561

14,109,261,712

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق
ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك

163,900,328
___________
___

___________
___

-

160,928,942
2,971,386

164,746,812
___________
___

___________
___

-

163,900,328
846,484

14,273,162,040
____________
__

____________
__

-

6,396,081,619

7,877,080,421

22,071,638,085
____________
__

____________
__

-

14,273,162,040

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

7,798,476,045

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ
)اﻟﺟﮭﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﺳﯾطرة(

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣد

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

8,352,063,294

6,484,351,051

97,635,085
5,473,358
)(438,885,224
316,564,120
)(245,755
334,426

105,265,388
6,495,121
126,607,690
80,349,119
73,580
)(2,887,986

8,332,939,304

6,800,253,963

381,014,164
)(17,175,172,411
206,972,000
2,181,477,453
)(133,122,854
157,969,010
)(7,941,928,379
)(106,802,164

1,255,829,385
)(2,287,459,169
1,034,750,411
67,783,201
)(188,462,538
)(15,192,515,917
)(226,293,895

)(14,096,653,877
)(45,840,340

)(8,736,114,559
)(66,002,622

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

)(14,142,494,217

)(8,802,117,181

اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺑﯾﻊ و اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺷراء ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

)(611,580,553
-

1,758,320,000
)(255,605,199
2,888,000

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ( ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

)(611,580,553

1,505,602,801

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
أرﺑﺎح ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻋن ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ

)(73,936

)(78,683

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

)(73,936

)(78,683

ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف

19,252,210,603

19,862,668,098

ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ

4,498,061,897
68,350,004,351

12,566,075,035
55,783,929,316

72,848,066,248

68,350,004,351

2,916,720,746
1,035,430,433
3,500,000

2,628,907,974
1,004,675,449
5,000,000

إﯾﺿﺎح
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺑﻧود ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ:
اﺳﺗﮭﻼﻛﺎت
اطﻔﺎءات
)اﺳﺗرداد( ﻣﺻروف ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋراﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺻروف ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ )ﺻﺎﻓﻲ ﻣن اﻻﺳﺗردادات(
)أرﺑﺎح( ﺧﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﺧﺳﺎﺋر )أرﺑﺎح( اﺳﺗﺑﻌﺎد  /ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

9
10
29
16, 4
27

اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻹﯾداﻋﺎت ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي )اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻻﻟزاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ(
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ

اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد وأﻧﺻﺑﺔ اﻷرﺑﺎح
ﻓواﺋد ﻣﻘﺑوﺿﺔ
ﻓواﺋد ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﻘﺑوﺿﺔ

17

32

إن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  39ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرأ ﻣﻌﮭﺎ.
6

55

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 1ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺑﻧك
ﺗم اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر ش.م.م.ع )اﻟﺑﻧك( ﻛﺷرﻛﺔ ﺳورﯾﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرار رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم
/20م.و ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻧﯾﺳﺎن  2003وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  28ﻟﻌﺎم  2001اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺣداث اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ واﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺣت اﻟرﻗم  13900ﺗﺎرﯾﺦ  29ﻛﺎﻧون اﻷول .2003
ﺳﺟل اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺳﺟل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻣﺳوك ﻟدى ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣت اﻟرﻗم  /9/ﺑوﺻﻔﮫ ﺑﻧﻛﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  7ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
.2004
ﯾﺑﻠﻎ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﮫ واﻟﻣدﻓوع  4,000,000,000ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻣوزﻋﺎ ﻋﻠﻰ  40,000,000ﺳﮭم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﮭم اﻟواﺣد اﻻﺳﻣﯾﺔ
 100ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016و 31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015
ﺗﺄﺳس اﻟﺑﻧك ﺑرأﺳﻣﺎل ﻣﻘداره  1,500,000,000ﻣوزع ﻋﻠﻰ  3,000,000ﺳﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ  500ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد ،وﻗد
ﺗم زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﯾﺻل ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2010إﻟﻰ  3,600,000,000ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻣوزع ﻋﻠﻰ
 7,200,000ﺳﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ  500ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  4ﻧﯾﺳﺎن  2011واﻓﻘت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل وذﻟك ﺑﺗوزﯾﻊ ﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﺑﻘﯾﻣﺔ
 400,000,000ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﺳﮭم ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻛل ﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﻠﻛﮫ ﻟﯾﺻﺑﺢ رأس اﻟﻣﺎل  4,000,000,000ﻟﯾرة
ﺳورﯾﺔ ﻣوزع ﻋﻠﻰ  8,000,000ﺳﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ  500ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2011
ﺧﻼل اﺟﺗ ﻣﺎع اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  24ﻧﯾﺳﺎن  ،2012ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟزﺋﺔ أﺳﮭم اﻟﺑﻧك ﻟﺗﺻﺑﺢ
 40,000,000ﺳﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ  100ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد.
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣرﻛزه وﻓروﻋﮫ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددھﺎ  27ﻓرع ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول
 2016ﻣﻧﺗﺷرة داﺧل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن دﻣﺷق ورﯾف دﻣﺷق وﺣﻠب واﻟﻼذﻗﯾﺔ وﺣﻣﺎة وﺣﻣص وطرطوس ودرﻋﺎ
واﻟﺳوﯾداء واﻟﺣﺳﻛﺔ .ﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔرع رﻗم  28ﻟﻠﺑﻧك واﻟﻛﺎﺋن ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻼذﻗﯾﺔ – ﻣﺷروع اﻟزراﻋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2016وﻟم ﯾﺑﺎﺷر
اﻟﻌﻣل ﺑﻌد.
ﺧﻼل ﻋﺎم  2014ﺗم إﻋﺎدة اﻟﻌﻣل ﺑﻔرع اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﻛﺎﺋن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﻣص ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻋدد اﻟﻔروع اﻟﺗﻲ ﺗم إﯾﻘﺎف اﻟﻌﻣل ﻣؤﻗﺗﺎ ﺑﮭﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻓروع ﻟﻠﺑﻧك ﻣﺗوزﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻣص ورﯾف دﻣﺷق )ﻋدرا( وﺣﻠب ودرﻋﺎ واﻟﺣﺳﻛﺔ )اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ(.
ﯾﺳﺎھم ﺑﻧك ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻣﮭﺟر ش.م.ل ﺑﻧﺳﺑﺔ  %49ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك.
إن أﺳﮭم اﻟﺑﻧك ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق دﻣﺷق ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﻘدم ﺑﻧك ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻣﮭﺟر ش.م.ل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻹﺟراءات.
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن.
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻗﺳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ.
اﻟﺗدرﯾب.
ﺗطوﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
ﺗﻠزﯾم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺑراﻣﺞ.

وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﺳداء اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﺑﻧك ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻣﮭﺟر واﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم  ،2004واﻟﺗﻲ ﺗﻣت
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾدھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  6ﺗﻣوز  2014وذﻟك ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 11
ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ .2015
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوﻗﯾﻊ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠدﻋم اﻟﻔﻧﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  4ﺷﺑﺎط  2016ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘد
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27ﻧﯾﺳﺎن  2016وﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻻﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ
ﺗﺟدﯾد ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ وﻓق اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة.
ﯾﺳﺎھم ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر ش.م.م.ع ﺑﻧﺳﺑﺔ  %52ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرت
أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ  25ﺗﺷرﯾن اﻷول  2009ﺑﻘرار رﻗم  /105م اﻟﺻﺎدر ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻷوراق واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ.
ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎﻋﮫ رﻗم
 111ﺗﺎرﯾﺧﮫ  17ﺷﺑﺎط  2017ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
 2.1أﺳس إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
-

ﺗم إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ�ﺔ
ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد.
ﺗم إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾراﺗﮭﺎ وﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف.
ﺗم ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟﻠﯾرة اﻟﺳورﯾﺔ وھﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ�ﺔ ﻟﺑﻧ�ك ﺳ�ورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟ�ر ش.م.م.ع واﻟﺷ�رﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌ�ﺔ ﻛﻣ�ﺎ ﻓ�ﻲ  31ﻛ�ﺎﻧون
اﻷول .2016
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌرض ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﯾﺗم ادراج اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑ�ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ�ﺔ
ﻋﺎد َة ﺑﺎﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﯾ�ﺎن اﻟﻣرﻛ�ز اﻟﻣ�ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣ�د ،ﯾ�ﺗم ﺗﻘﺎﺻ�ﮭﺎ واﻹﻓﺻ�ﺎح ﻋﻧﮭ�ﺎ ﺑﺎﻟﺻ�ﺎﻓﻲ ﻓﻘ�ط ﻛﻣ�ﺎ ھ�و ﻣﻧﺻ�وص ﻋﻠﯾ�ﮫ ﻓ�ﻲ
ﻣﻠﺧص أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﯾﺿﺎح .2.5
ﺑﻌ�د اﻷﺧ��ذ ﺑﻌ��ﯾن اﻻﻋﺗﺑ��ﺎر أﺣ��د� ﻣؤﺷ�ر رﺳ��ﻣﻲ ﻷﺳ��ﻌﺎر اﻟﻣﺳ��ﺗﮭﻠك واﻟﻣؤﺷ��رات اﻟﻧوﻋﯾ�ﺔ اﻷﺧ��رى ،ﻻ ﯾﻌﺗﺑ��ر اﻻﻗﺗﺻ��ﺎد اﻟ��ذي
ﺗﻌﻣل ﺑﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻗﺗﺻﺎداً ذا ﺗﺿﺧم ﻣرﺗﻔﻊ.

أﺳس ﺗوﺣﯾد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﺷﻣل أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك وأﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺷرﻛﺔ ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ .إن اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﮭذه اﻟﺷرﻛﺔ ھو ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرات وﺗﺣﻠﯾل وﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎل ﺷراء وﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ وﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر وإدارة اﻹﺻدارات اﻷوﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .ﺑﺎﺷرت ﺷرﻛﺔ
ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  25ﺗﺷرﯾن اﻷول  2009وﺳﺟﻠت ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺣت رﻗم
 .15664إن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ھذه اﻟﺷرﻛﺔ ھﻲ .%52
ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﯾطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﻘوق ﻣن اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ وﻟﮭﺎ ﻗدرة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
ھذه اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ.
ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻓردﯾﺔ ،ﻗد ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺳﯾطرة ﺑﺄﻗل ﻣن  ٪50ﻣن اﻷﺳﮭم أو ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻗﺎدر ًة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾطرة ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻣﺗﻼك أﻛﺛر ﻣن  ٪50ﻣن أﺳﮭم اﻟﻣﻧﺷﺄة .ﻋﻧد
ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﻌواﺋد ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛل
اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟظروف ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك:
 ﻏرض وﺗﺻﻣﯾم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ اﻷﻧﺷطﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺣول ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗوﺟﯾﮫ ھذه اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﺷراء وﺣﻘوق اﻟﺑﯾﻊ وﺣﻘوق اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋرﺿﺔ ،أو ﻟدﯾﮭﺎ ﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗ ﻐﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،وﻟﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰاﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ھذه اﻟﻌواﺋد.
ﺗﻌود اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وإﻟﻰ ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ
)اﻟﺣﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة( ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ھذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﺟز ﻓﻲ أرﺻدة ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ )اﻟﺣﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة( .ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﯾﺗم
إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻌل ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم ﺣذف
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻋﻧد اﻟﺗوﺣﯾد.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ھﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ واﺣد أو
أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة .ﯾﺑدأ ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺻل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﯾﺗوﻗف
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗدرج اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو
اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن اﻟﺳﯾطرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،دون ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ،ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .إذا ﻓﻘدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ
ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻠﻐﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷﮭرة( واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة وﻣﻛوﻧﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﺿﻣن ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄي اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة.
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2

أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 2.2اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت
اﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓ�ﻲ إﻋ�داد اﻟﺑﯾﺎﻧ�ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ�ﺔ اﻟﻣوﺣ�دة ھ�ﻲ ﻣطﺎﺑﻘ�ﺔ ﻟﺗﻠ�ك اﻟﺗ�ﻲ ﺗ�م اﺳ�ﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓ�ﻲ اﻟﺳ�ﻧﺔ اﻟﺳ�ﺎﺑﻘﺔ .ﻗﺎﻣ�ت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻷول ﻣرة واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻧﺎﻓذة اﺑﺗداء ﻣن  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛ�ﺎﻧﻲ  .2016ﻟ�م ﺗﻘ�م اﻟﻣﺟﻣوﻋ�ﺔ
ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر ﻷي ﻣﻌﯾﺎر أو ﺗﻔﺳﯾر أو ﺗﻌ�دﯾل ﻣ�ن اﻟﻣﻌ�ﺎﯾﯾر اﻟﺻ�ﺎدرة وﻏﯾ�ر ﻧﺎﻓ�ذة اﻟﺗطﺑﯾ�ق .ﻋﻠ�ﻰ اﻟ�رﻏم ﻣ�ن ﺗطﺑﯾ�ق ھ�ذه اﻟﻣﻌ�ﺎﯾﯾر
واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016إﻻ أﻧﮫ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أﺛر ھﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛ�ز اﻟﻣ�ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ�ﺔ أو أداﺋﮭ�ﺎ اﻟﻣ�ﺎﻟﻲ .إن طﺑﯾﻌ�ﺔ
وأﺛر ﻛل ﻣﻌﯾﺎر أو ﺗﻌدﯾل ﺟدﯾد ﻣﺑﯾﻧﺔ ادﻧﺎه:
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " - 14اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ"
إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  14ھو ﻣﻌﯾﺎر اﺧﺗﯾﺎري ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ أﻧﺷطﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﺳﻌﺎر ﻣﺣددة ﺑﻣوﺟ�ب ﻗ�واﻧﯾن
ﺑﺎﻻﺳ�ﺗﻣرار ﺑﺗطﺑﯾ��ق ﻣﻌظ�م اﻟﺳﯾﺎﺳ�ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ��ﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ��ﺔ ﻷرﺻ��دة اﻟﺣﺳ�ﺎﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ��ﺔ اﻟﻣ�ﺟﻠ��ﺔ ﻋﻧ��د ﺗﺑﻧ�ﻲ ﻣﻌ��ﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘ��ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ��ﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ .إن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  14ﯾﺟ�ب ان ﺗﻌ�رض اﻟﺣﺳ�ﺎﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ�ﺔ اﻟﻣ�ﺟﻠ�ﺔ
ﻛﺑﻧود ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻌ�رض اﻟﺣرﻛ�ﺔ ﻓ�ﻲ أرﺻ�دة ھ�ذه اﻟﺣﺳ�ﺎﺑﺎت ﻛﺑﻧ�ود ﻣﺳ�ﺗﻘﻠﺔ ﻓ�ﻲ ﺑﯾ�ﺎن اﻟ�دﺧل اﻟﺷ�ﺎﻣل .ﯾﺗطﻠ�ب
اﻟﻣﻌﯾ�ﺎر اﻹﻓﺻ��ﺎ� ﻋ�ن طﺑﯾﻌ��ﺔ اﻻﺳ��ﻌﺎر اﻟﻣﺣ�ددة ﺑﻣوﺟ��ب ﻗ��واﻧﯾن ﻟﻠﻣﻧﺷ�ﺄة واﻟﺧط��ر اﻟﻣﺗﻌﻠ��ق ﺑﮭ�ﺎ ،وأﺛ��ر ﺗﺣدﯾ��د اﻻﺳ�ﻌﺎر ﻋﻠ��ﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭ��ﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺣﯾث أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘوم أﺻﻼً ﺑﺈﻋداد ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وأﻧﮭﺎ ﻏﯾ�ر ﻣرﺗﺑط�ﺔ ﺑ�ﺄي أﻧﺷ�طﺔ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﻣﺣددة ،ﻓﺈن ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 11اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻص
ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  11ﻣن اﻟﻣﺷﺎرك ﻓ�ﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ�ﺎت اﻟﻣﺷ�ﺗرﻛﺔ اﻟ�ذي ﯾﻘ�وم ﺑﻣﺣﺎﺳ�ﺑﺔ اﻻﺳ�ﺗﺣواذ
ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺷﻛل ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺷروع أﻋﻣﺎل ،ﺑﺄن ﯾطﺑق اﻟﻣﺑ�ﺎد� اﻟﻣﻼﺋﻣ�ﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺑﺔ ﺗﺟﻣﯾ�ﻊ
اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  .3ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أﯾﺿﺎ ً ﺑﺄن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﻓ�ﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ�ﺔ اﻟﻣﺷ��ﺗرﻛﺔ ﻻ ﯾ�ﺗم
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﺳ�ﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺣﺻ�ﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔ�س اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷ�ﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣ��ﺎل اﻻﺣﺗﻔ�ﺎظ ﺑﺎﻟﺳ��ﯾطرة اﻟﻣﺷ�ﺗرﻛﺔ .ﺑﺎﻹﺿ�ﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﻣت إﺿﺎﻓﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘ�ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ�ﺔ اﻟ�دوﻟﻲ رﻗ�م  11ﻣ�ن أﺟ�ل ﺗﺣدﯾ�د أن اﻟﺗﻌ�دﯾﻼت ﻻ ﺗﻧطﺑ�ق ﻋﻧ�دﻣﺎ ﺗﻛ�ون
اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎرك اﻟﺳﯾطرة ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ،ﺗﻘﻊ ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟطرف اﻟﻣﺳﯾطر اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ.
ﺗﻧطﺑق اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻛ ﱟل ﻣن اﻻﺳﺗﺣواذ اﻷوﻟﻲ ﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﺳﺗﺣواذ أي ﺣﺻص إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
وﺗﻛون ﻧﺎﻓذة اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .ﻟﯾس ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم وﺟ�ود اﺳ�ﺗﺣواذ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺻ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻋﻣﻠﯾ�ﺔ
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  16وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  : 38ﺗوﺿﯾﺢ اﻟطرق اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﮭﻼﻛﺎت
واﻻطﻔﺎءات
ﺗوﺿﺢ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺑدأ اﻟوارد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  16وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  38وھو أن اﻻﯾرادات ﺗﻌﻛس
ﻧﻣط اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣن ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷروع )واﻟذي ﯾﺷﻛل اﻷﺻل ﺟزء ﻣﻧﮫ( ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل .وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺳﻠوب اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت
واﻟﻣﻌدات ،وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺣدودة ﺟدا ﻓﻲ إطﻔﺎء اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ .ﺗطﺑق ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .وﻟﯾس ﻟﮭﺎ
أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧظراً ﻷن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺳﻠوب اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات ﻓﻲ اﺳﺗﮭﻼك أﺻوﻟﮭﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.2اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  : 27طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
ﺗﺳﻣﺢ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ .اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﺧﺗﺎرت أن ﺗﻐﯾر إﻟﻰ
طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﯾﺟب أن ﺗطﺑق ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ .ﻟﯾس ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )دورة  2012اﻟﻰ :(2014
ھذه اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﺗﺗﺿﻣن:
§ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  :5اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑرﺳم اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة
§ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  :7اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت
§ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  :19ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
§ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  :34اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ
ﻟﯾس ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  :1ﻣﺑﺎدرة اﻹﻓﺻﺎح:
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " 1ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻻ ﺗﻐﯾر ﺟوھرﯾﺎ ً ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  1ﺑل ﺗوﺿﺢ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر .ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗوﺿﺢ:
§ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 1
§ أن ﺑﻧود ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل وﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل
§ أن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻋرض اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
§ أن اﻟﺣﺻﺔ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ً ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﯾﺟب ﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺑﻧد واﺣد ،وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﻧود ﺳﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر وأﺧرى ﻟن
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً إﻟﻰ اﻻرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر.
ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻧد ﻋرض ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻓرﻋﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺑﯾﺎﻧﻲ
اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل .ﻟﯾس ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎري اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﯾن رﻗم  10و ،12وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  28ﻣﻧﺷﺂت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:
ﺗطﺑﯾق اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗوﺣﯾد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ظﮭرت ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧﺷﺂت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  .10ﺗوﺿﺢ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  10أن اﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة
اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻋﻧد ﻗﯾﺎم ﻣﻧﺷﺄة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻘﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻋﻼو ًة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  10ﺗوﺿﺢ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت
ﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺣد ذاﺗﮭﺎ وﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ھﻲ ﻓﻘط اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  28ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ،ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺑﺈﺑﻘﺎء ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟذي ﺗطﺑﻘﮫ ﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺛﻣﺎر زﻣﯾﻠﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺻﮭﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗطﺑق ھذه
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ وﻟﯾس ﻟﮭﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗطﺑق اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗوﺣﯾد.
 2.3اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﺗطﺑﯾق
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر ﻧﺎﻓذة ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺻدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺗﻌﺗزم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،إن ﻟزم اﻻﻣر ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول.
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " - 9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"
ﻓﻲ ﺗﻣوز  ،2014أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ) (IASBاﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  9اﻷدوات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  39اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس وﻛل اﻹﺻدارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  .9ﯾﺟﻣﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  9ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻣﺷروع ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﺗﺻﻧﯾف
واﻟﻘﯾﺎس ،وﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط .إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  9ﻧﺎﻓذ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو
ﺑﻌد  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،2018ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮫ .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ،ﯾﺟب ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ،إﻻ أن
ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﯾس إﻟزاﻣﯾﺎ ً .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ،ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ،ﻣﻊ ﺑﻌض
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺣددة.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.3اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﺗطﺑﯾق )ﺗﺗﻣﺔ(
 ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " - 9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" )ﺗﺗﻣﺔ(اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس
§
ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد ﺗﻘﯾﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣزﯾﺞ ﻣن ﻧﻣوذج
أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹدارة اﻟﻣوﺟودات وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط
§
ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  9ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط وﻓق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  39ﺣﺗﯽ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ .2018
اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
§
ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﯾﺣل ﻣﺣل ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻛﺑدة اﻟﻣطﺑق وﻓق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم .39
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 15اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن
ﺗم إﺻدار ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  15ﻓﻲ أﯾﺎر  .2014أﺳس اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻧﻣوذج ﻣن ﺧﻣس ﺧطوات ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻹﯾرادات
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻟﯾﻌﻛس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺣق ﻓﯾﮫ
ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن .إن ﻣﻌﯾﺎر اﻹﯾرادات اﻟﺟدﯾد ﺳﯾﺣل ﻣﺣل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات .ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻛﺎﻣل أو ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻣﻌدل ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد 1
ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  .2018ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر.
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  10وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  : 28اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﺎﻷﺻول ﺑﯾن
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﺷرﻛﺗﮫ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو ﻣﺷﺎرﯾﻌﮫ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ:
ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  10وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  28ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ
ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗم ﺑﯾﻌﮭﺎ أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك .ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﯾﻊ
أﺻول أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻋﻣل ﺗﺟﺎري ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌرف ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ،3ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﺷرﻛﺗﮫ
اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو ﻣﺷروﻋﮫ اﻟﻣﺷﺗرك ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل .ﺑﯾﻧﻣﺎ أي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﯾﻊ أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﺄﺻول ﻻ ﺗﻣﺛل ﻋﻣل
ﺗﺟﺎري ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻘط ﺑﺣدود ﺣﺻ ص اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻏﯾر ذي اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك .ﻗﺎم ﻣﺟﻠس
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺗﺄﺟﯾل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻟﻰ أﺟل ﻏﯾر ﻣﺳﻣﻰ ،وﻟﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑوﻗت
ﻣﺑﻛر ﯾﺟب أن ﺗطﺑﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.
-

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 7ﻣﺑﺎدرة اﻹﻓﺻﺎح

إن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  7ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ھﻲ ﺟزء ﻣن ﻣﺑﺎدرة اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘدﯾم اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ .ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ،ﻻ ﯾطﻠب ﻣن
اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻧﺎﻓذة ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ، 2017ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر .إن ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺗﻘدﯾم إﻓﺻﺎح اﺿﺎﻓﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
-

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 12اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﺣد ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ،
ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي اﻟﻰ ﺣدوث اﻗﺗطﺎﻋﺎت ﻣن اﺳﺗردادات اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻗﺗطﺎع .ﻋﻼو ًة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗوﻓر
ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺎة ﺑﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎ ح اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺷرح اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﻓﯾﮭﺎ اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﺳﺗردادا ﻟﺑﻌض اﻟﻣوﺟودات ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ .وﻟﻛن ﻋﻧد اﻟﺗطﺑﯾق اﻷوﻟﻲ ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ،ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ
ﻟﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻷﻗدم ﻓﺗرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة )أو ﻓﻲ ﻣﻛون آﺧر ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻧﺎﺳب( ،ﺑدون ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﯾن اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .اﻟﻣﻧﺷﺂت
اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ھذا اﻻﻋﻔﺎء ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﻓﺻﺎح ﻋن ذﻟك .إن ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻧﺎﻓذة ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
 2017ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر .وﻓﻲ ﺣﺎل طﺑﻘت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻔﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ذﻟك .ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن
ﯾﻛون ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.3اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﺗطﺑﯾق )ﺗﺗﻣﺔ(
-

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 2ﺗﺻﻧﯾف وﻗﯾﺎس ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم

أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  2اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻷﺳﮭم واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺛﻼث
ﺟواﻧب رﺋﯾﺳﯾﺔ :ﺗﺄﺛﯾر ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻧﻘدا ،ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدﻓﻊ
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻷﺳﮭم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺑﻠ ﻎ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام ﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻘﺗطﻌﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤدي ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم اﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻧﻘدا اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗم
ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﻋﻧد اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ،ﯾﺟب ﻋ ﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣن دون إﻋﺎدة ﻋرض اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر
رﺟﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﺗطﺑﯾق ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﻊ ﺗواﻓر ﺷروط أﺧرى .إن ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻧﺎﻓذة ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  1ﻛﺎﻧون اﻷول  2018ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر .ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
-

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 16ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﺗم اﺻدار ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  16ﻓﻲ ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2016واﻟذي ﺣل ﻣﺣل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  17ﻋﻘود
اﻹﯾﺟﺎر ،وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  4ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻘد اﯾﺟﺎر ،ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر رﻗم  15اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ – اﻟﺣواﻓز ،وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر رﻗم  27ﺗﻘﯾﯾم ﺟوھر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر .إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  16ﯾﺣدد ﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح اﻟﺧﺎص ﺑﻌﻘود
اﻻﯾﺟﺎر ،وﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر وﻓق ﻧﻣوذج ﻣوﺣد ﺿﻣن ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  .17ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋﺗراف
ﺑﺎﻹﯾﺟﺎر وھﻣﺎ اﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣوﺟودات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ )ﻣﺛل أﺟﮭزة اﻟﺣﺎﺳب اﻟﺷﺧﺻﻲ( وﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﻣد )ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر ﻟﻣدة
ﺳﻧﺔ أو ﻷﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ( .ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء ﺑﺎﻹﯾﺟﺎر ،ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺗﻌﻠق ﺑدﻓﻊ اﻻﯾﺟﺎر )اﻟﺗزام اﻻﯾﺟﺎر( وﺑﺄﺻل ﯾﻣﺛل
ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر )ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل( .ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻻﻋﺗراف ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل
ﺑﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎر وﻣﺻروف اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل.
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﺗزام اﻻﯾﺟﺎر ﻋﻧد وﻗوع أﺣداث ﻣﻌﯾﻧﺔ )ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻻﯾﺟﺎر
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣؤﺷر أو ﻣﻌدل ﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ھذه اﻟدﻓﻌﺎت( .ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺑﻠﻎ إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﺗزام
اﻻﯾﺟﺎر ﻛﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل.
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر وﻓق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  16ﻟم ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻋن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
وﻓق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  . 17ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻣؤﺟر ﺑﺗﺻﻧﯾف ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس ﻣﺑدأ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  17واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﯾﺟﺎر :اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ.
ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  16أﯾﺿﺎ ً ﻣن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻓﺻﺎﺣﺎت أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ
رﻗم  .17إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  16ﻧﺎﻓذ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2019ﻣﻊ
اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر وﻟﻛن ﻟﯾس ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  .15ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﺧﯾﺎر ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻣﺎ ﺑﺄﺛر
رﺟﻌﻲ ﻛﺎﻣل او ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻣﻌدل .ﺗﺳﻣﺢ اﻷﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر ﺑﺑﻌض اﻻﻋﻔﺎءات.
 2.4أھم اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
إن إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﯾﺗطﻠب ﻣن إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘدﯾرات واﺟﺗﮭﺎدات واﻓﺗراﺿﺎت ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾﺮادات
واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ،واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ،واﻻﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .إن ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﺮؤﯾﺔ ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻼً ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
إن اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟ�ﺣ�ﺪا� �ﯿ�ﺮ اﻟﻤﺆﻛ�ﺪة ﻓ�ﻲ ﺗ�ﺎ�ﯾ� اﻟﺒﯿﺎﻧ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة واﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﯾﻨ�ﺘﺞ �ﻨ��ﺎ
ﻣﺨﺎطﺮ ھﺎﻣﺔ ﻣ� اﻟﻤﻤ�� أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ أ��ﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟ�ﺎھﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﻓ�ﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.4أھم اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
اﻟظروف واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﺟﻠﯾﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻓﺈن إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺄﻛدة ﻣن أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺳﺎﻋدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
اﻟﻣﻧظور .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺄﯾﺔ أﻣور ﺟوھرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺛﯾر ﺷﻛوﻛﺎ ً ھﺎﻣﺔ ﺣول ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻛﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻣرة .ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻘد ﺗم إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﮫ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﻗﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻋن طرﯾق اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ أو
اﻟﺗداول اﻟﻧﺷط ﻟﺑﻌض اﻷدوات واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﺑر طرق ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج
اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳوق .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌذر ذﻟك ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻘدﯾر واﻻﺟﺗﮭﺎد.
طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ )(EIR
ﯾﻌﺗرف اﻟﺑﻧك ،ﺣﺳب طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺑﺈﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﻣﺛل أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻣﻌدل ﻋﺎﺋد ﺛﺎﺑت
ﺧﻼل اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻘروض واﻟوداﺋﻊ وﯾﻌﺗرف ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل وﻏﯾرھﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص
دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻓواﺋد ورﺳوم اﻟﺗﺄﺧﯾر(.
ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل رﺑﻊ ﺳﻧوي وﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣؤوﻧﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓ�ﻲ ﺑﯾ�ﺎن اﻟ�دﺧل اﻟﻣوﺣ�د ﺑﻧ�ﺎء ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻘ�دﯾرات
اﻹدارة ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ وﻓﺗرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ،وذﻟك ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻﺻﺎت:
• ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻓردي ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد
• ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ:
 oﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠف ﻏﯾر اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد
 oﺧﺳﺎﺋر ﺣﺻﻠت وﻟم ﺗﺣدد ﺑﻌد

ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺎﻻﺟﺗﮭﺎد ﺣول وﺿﻊ اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿ�ﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗوﻗ�ﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭ�ﺎ .إن ھ�ذه
اﻟﺗﻘدﯾرات ﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددة ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺑﯾﺎن ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺣد ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ھﻧﺎك اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﺗطﻠب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘدﯾرات ،وذﻟك ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺧرى ﻟﺧﺻم
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،وﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻧﺧﻔﺎض ﺟوھري أو ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ.
اﻟـﻣــوﺟــودات اﻟـﺿـرﯾـﺑـﯾـﺔ اﻟﻣؤﺟـﻠـﺔ
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﺣﻘق اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ .ﯾﺗطﻠب اﻻﻋﺗراف
ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣـؤﺟﻠﺔ ﺗﻘدﯾرات ﻣن اﻹدارة ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗر ة وﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺧطط اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻷﺧرى
ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ،ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ،ﻋﻧﺻر ﻋﺎل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫ .وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك،
ﯾﻛون اﻟﺑﻧك طرف ﻓﻲ اﻟﺗ ﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗﺣﻛﯾم وﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻘﯾﺎس ﻣوﺛوق ﻟﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﯾﻌﺗﺑر ھذه اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،ﯾﺳﺟل اﻟﺑﻧك
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك أن اﺣﺗﻣﺎل ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌﯾد ،أو ﻣﺣﺗﻣﻼً ،وﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻣوﺛوق ﻟﮫ،
ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت طﺎرﺋﺔ.
وﻧظرا ﻟﻌدم اﻟﺗﯾﻘن واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع اﻟﺧﺳﺎﺋر وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ،ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋدداً ﻣن اﻟﻌواﻣل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻘﺿﯾﺔ واﻷدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺣوادث ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾرات ھﺎﻣﺔ ﻟﯾﺻل ﻻﺳﺗﻧﺗﺎج
ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.5أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
أﻋدت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدوث ھذه اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ،وﯾﺗم
ﺗﺣوﯾل أرﺻدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌﻠﻧﺔ
ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد.
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ

§

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗراف

ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ووداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة )اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﺑﻧك طرﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء .ﯾﻌﺗرف اﻟﺑﻧك ﺑوداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻل اﻷﻣوال ﻟﻠﺑﻧك.
§ اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺻﻧﯾف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ واﻟﻐرض ﻣن اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ
وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ً إﻟﯾﮭﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر.
§ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾ ف اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺷراؤھﺎ أو إﺻدارھﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻟﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،أو ﺗﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟزء ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ ﺗدار ﻣﻊ
ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض وﯾوﺟد دﻟﯾل ﻓﻌﻠﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺳﺗﺣﻘق رﺑﺣﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل وﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم إدراج اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
إﯾرادات اﻟﻣﺗﺎﺟرة .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل إﯾراد اﻟﻔواﺋد وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح أو ﻣﺻروﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط
اﻟﻌﻘد ،أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺣق ﺑﺎﺳﺗﻼم اﻟدﻓﻌﺎت.
§ طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ
إن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ) (EIRھو اﻟﻣﻌدل اﻟذي ﯾﺧﺻم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو ﻟﻔﺗرة أﻗﺻر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً ،إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم
ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ إذا ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻌدﯾل ﺗﻘدﯾراﺗﮫ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ أو أﺣدث إﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻐﯾر ﺿﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟداﺋﻧﺔ
ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن أداة
ﻷﺧرى.
§ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﯾوم اﻷول
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷداة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻠﺣوظ أو ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻌﺗﻣد ﻣﺗﻐﯾراﺗﮫ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ،ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر
اﻟﻣﻌﺎﻣـﻠـﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﯾوم اﻷول( ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
ﻋﻧد ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ،ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺣﺗﻰ
ﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ أو إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.5أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ )ﺗﺗﻣﺔ(
§ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ :أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وأدوات دﯾن أﺧرى .إن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
ﻛﻣوﺟو دات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة أو ﻣوﺟودات
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل.
إن أدوات اﻟدﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻣدة ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻣن اﻟوﻗت وﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻟﻠوﻓﺎء
ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ظروف اﻟﺳوق.
ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺣﺳب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﺿﻣن ﺑﻧد "اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ" .ﻋﻧد
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﻓﯾﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﺿﻣن ﺑﻧد "إﯾرادات ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺧرى" .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻣﻠك اﻟﺑﻧك ﻷﻛﺛر ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﺳﮭم
ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟوارد أوﻻً ﺻﺎدر أوﻻً.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔواﺋد ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻻﻋﺗراف ﺑﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﺣق
ﺑﺎﺳﺗﻼم اﻟدﻓﻌﺎت.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل وﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة
ﻓﻲ ﺑﻧد "اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ" ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
§ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ أو
ﻣﺣددة وﻟﮭﺎ ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻧﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ.
ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺧﺻص اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺧﺻم أو
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء واﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾد اﻹطﻔﺎء ﺿﻣن ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﻓﻲ ﺑﻧد اﻟﻔواﺋد
اﻟداﺋﻧﺔ او اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺳب واﻗﻊ اﻟﺣﺎل.
ﯾﺗم ﻗﯾد ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﺿﻣن ﺑﻧد "ﻣﺻروف ﺧﺳﺎرة اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ".
§ اﻷرﺻدة واﻹﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻟﻠﻌﻣﻼء
اﻷرﺻدة واﻹﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻟﻠﻌﻣﻼء ھﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ ذات ﻣدﻓوﻋﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ
وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء:
• ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻧوي اﻟﺑﻧك ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻓوراً أو ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب ،وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ،ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر
• ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻧﻔﮭﺎ اﻟﺑﻧك ،ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﻛﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
• ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺑﻧك ﻣن اﺳﺗﻌﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻟﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى ﺑﺧﻼف ﺗدھور اﻟﻘدرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷرﺻدة واﻹﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام
طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣطروﺣﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ أﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وأﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗم إطﻔﺎؤھﺎ.
§ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر
إن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن
ﻗﺑل اﻹدارة وذﻟك ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ .ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة أن ﺗﺣدد أداة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد
اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء أي ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺗم اﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداة ﻋﻠﻰ ﺣدة:
• ﯾﻠﻐﻲ ھذا اﻟﺗﺣدﯾد ،أو ﯾﻘﻠل ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ،اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت أو
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺗﻠف .أو
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.5أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ )ﺗﺗﻣﺔ(
§

اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﺗﺗﻣﺔ(

• ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗدار
وﯾﻘﯾم أداﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣوﺛﻘﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .أو
• ﺗﺣﺗوي اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗق ﺿﻣﻧﻲ ،واﺣد أو أﻛﺛر ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻻ ﺗﻌدل ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت
ﺳﺗﻛون ﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد ،أو أﻧﮫ ﻣن اﻟواﺿﺢ ﺑﺎﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻷداة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺣظور ﻓﺻل اﻟﻣﺷﺗق.
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻐﯾرا ت ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ أو اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد أو ﻣﺻروﻓﺎت
اﻟﻔواﺋد ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻣ ﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺧﺻم  /ﻋﻼوة وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛوﻧﮭﺎ
ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻷداة ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﺟل ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺣق ﺑﺎﺳﺗﻼم اﻟدﻓﻌﺎت.
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

§

اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑ ﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ﺟزء ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ – ﺣﺳب
ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل( ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم أﯾﺿﺎ ً إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ
إذا ﺗم ﺗﺣوﯾل اﻷﺻل وﻛﺎن اﻟﺗﺣوﯾل ﯾﺣﻘق ﺷروط إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف.
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣوﯾل اﻷﺻل ،إذا وﻓﻘط إذا:
 ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﻧﻘل ﺣﻘوﻗﮫ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ھذا اﻷﺻلأو
 اﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﺑﺣﻘوﻗﮫ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،وﻟﻛﻧﮫ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﺣﺎلاﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر ﺟوھري ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺣوﯾل.
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻐﺎء اﻋﺗراف ،ﻓﻘط إذا:
 ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﺑﺷﻛل ﺟوھريأو
 ﻟم ﯾﻘم اﻟﺑﻧك ﺑﻧﻘل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻل ﺑﺷﻛل ﺟوھري ،إﻻ أﻧﮫ ﺣول اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل.ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻧﻘل ﺣﻘوق اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﺻل أو ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺣوﯾل ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﯾم ﻓﯾﻣﺎ إذا اﺣﺗﻔظ ﺑﻣﺧﺎطر
وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل وإﻟﻰ أي ﻣدى .إذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﺑﻧك ﺑﻧﻘل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﺑﺷﻛل ﺟوھري،
وﻟم ﯾﺣول اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﻧﻘول ،ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺗﻣر ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﻧﻘول إﻟﻰ ﺣد ﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﯾﮫ .ﻓﻲ
ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك أﯾﺿﺎ ً ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺻﺎﺣب .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻل اﻟﻣﻧﻘول واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺷﻛل ﺿﻣﺎن ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻧﻘول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن
ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧك دﻓﻌﮭﺎ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.
§ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻧﻘﺿﺎﺋﮫ أو إﻟﻐﺎﺋﮫ أو اﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮫ .ﻋﻧد اﺳﺗﺑدال اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺂﺧر وﺑﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻧﻘﺿﺎء ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ واﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﺟدﯾد .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن
ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2.5

ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن أﺟل إظﮭ ﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺗﺻﻧف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،اﻟﻣوﺿﺢ
أدﻧﺎه:
 اﻟﻣﺳﺗوى ) :(1اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم ھﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
 اﻟﻣﺳﺗوى ) :(2اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم ھﻲ ﻣﺳﺗﻣدة ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺳوق ﻣﻠﺣوظ.ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻋﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ.
 اﻟﻣﺳﺗوى ) :(3ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ.ﯾﻘو م اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل دوري ﺑﻣراﺟﻌﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻣﻌﺎﯾرة اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ.
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداة ﻋﻠﻰ ﺣدة ،وﯾﺣدد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻼت
ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ،وﻓﻘط إذا ،ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟواﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻷﺻل )ﺣدث ﺧﺳﺎرة( وﯾﻛون ﻟﺣدث )أو
أﺣداث( اﻟﺧﺳﺎرة ﺗﻠك أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﻣوﺛوﻗﯾﺔ .ﺗﺷﻣل اﻷدﻟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣؤﺷرات ﺗدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻘﺗرض أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﯾواﺟﮭون ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻛﺑﯾرة ،اﺣﺗﻣﺎل ﻛﺑﯾر ﻟﻺﻓﻼس أو إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻣﺎﻟﻲ؛ إﺧﻼل وﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ؛ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﻠﺣوظﺔ إﻟﻰ أن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ،ﻣﺛﻼً ﻋدد ﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟدﯾون اﻟﻣؤﺟﻠﺔ أو
اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻌﺛر ﺑﺎﻟﺳداد.

§

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة:
أ .ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ﻟﻠﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﺣددة ﺑﺷﻛل ﻓردي
ب .ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣن:
-

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻏﯾر اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد

-

ﺧﺳﺎﺋر ﺣﺻﻠت وﻟم ﺗﺣدد ﺑﻌد

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )ﻣﺛل اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻘروض
واﻟﺳﻠف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛ ﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق( ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك أوﻻً ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎﻟك دﻟﯾل
ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ھﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ،أو ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻣن
ﻗﺑل ﺑﺷﻛل إﻓرادي.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗواﺟد دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎرة ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻸﺻل
واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ( .ﯾﺗم
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة ﺿﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل .ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺣﺳﺎب اﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎرة اﻟﺗدﻧﻲ.
ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻘروض وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﮭﺎ ﻣن ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل واﻗﻌﻲ ﻻﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
وﺗم ﺗﺳﯾﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك .إذا ،ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ ،ازدادت أو اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ ﺧﺳﺎرة اﻟﺗدﻧﻲ
اﻟﻣﻘدرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣدث وﻗﻊ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم زﯾﺎدة أو ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ ﺧﺳﺎرة اﻟﺗدﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
)وﻟﻛن ﻓﻘط إﻟﻰ ﺣد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرض أﻧﮫ ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎﺋر ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ( ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل ﺣﺳﺎب
اﻟﻣﺧﺻص .ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗرداد ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺷطوب ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ،ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗرد ﻣن "ﻣﺻروف اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ".

17

66

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2.5

ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

§

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )ﺗﺗﻣﺔ(

ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ .إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻘرض ﻣﻌدل
ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾر ،ﯾﻛون ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻟﻘﯾﺎس أي ﺧﺳﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ھو ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﯾﻌﻛس ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟرھن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ
اﻟرھن ﻣطروﺣﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن وﺑﯾﻌﮫ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻠرھن ﻣﻣﻛﻧﺔ أو ﻻ.

§

ﻧﻣوذج اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧﺻرﯾن:
 اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻓرديﺗﺗﻛون ھذه اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،اﻟﻘروض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ،
وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﺑﻌض اﻟﻘروض ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ .ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف إﻟﻰ
ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺻﻐﯾرة )أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻏﯾر اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻓردي( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧﺻﺎﺋص
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻣوﺟودات ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 ﺧﺳﺎﺋر ﺣﺻﻠت وﻟم ﺗﺣدد ﺑﻌدﺗﺗﻣﺛل اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣددة ﺑﻌد ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ دﯾون ﻣﻧﺗﺟﺔ وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾدھﺎ ،ﻻ ﺿﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﻓرادي وﻻ ﺿﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ .ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻏﯾر اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻓردي ،ﯾﺗم
ﺗﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟﻘروض داﺧل ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ أﺻﻐر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻧﺻر اﻟﺧطر .ھذه اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﺣﺗﻣﺎل
اﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﺳداد ،وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌرض ﻓﻲ وﻗت اﻟﺗﻌﺛر واﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﺧﻼل ﻓﺗرة ظﮭور
اﻟﺧﺳﺎرة )اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﺣدث اﻟﺧﺳﺎرة وﺣدث ﺗﺣدﯾد اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ(.

§

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺑﯾﺎن ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل إﻓرادي ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل
ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﻣﻼﺣظﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺷﺄن اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة و/أو اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ .وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻛﺧﺳﺎرة
ﺗدﻧﻲ ھو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﮭﺎ أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﺗدﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل .إن إﯾراد اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ھو ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ
واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻧﻲ .إذا ،ﻓﻲ ﻓﺗرة
ﻻﺣﻘﺔ ،زادت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن وﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﺣدث اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻗﻊ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف
ﺑﺧﺳﺎرة اﻟﺗدﻧﻲ ،ﻋﻧدھﺎ ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻟﺗدﻧﻲ ﺿﻣن ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﻓﺈن اﻟدﻟﯾل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﯾﺿﺎ ً اﻻﻧﺧﻔﺎض
"اﻟﺟوھري" أو "اﻟداﺋم" ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋن اﻟﻛﻠﻔﺔ و  /أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺣول ﻣﺻدر أداة ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺻدرة .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض "اﻟﺟوھري" ﺑﻧﺳﺑﺔ %20
و"اﻟداﺋم" ﻟﻔﺗرة اﻛﺛر ﻣن  6أﺷﮭر .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺟد دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻧﺎﻗﺻﺎ ً أي ﺧﺳﺎرة ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺿﻣن
ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ،ﯾﺗم اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل .ﻻ ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ
ادوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺿﻣن ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ،ﺑل ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺳﺑق ﺑﺧﺳﺎرة
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2

أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2.5

ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

§

اﻟﻘروض اﻟﻣﻌﺎد اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺷروطﮭﺎ

ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻧﺎزﻻت أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘروض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﻘﺗرض،
وذﻟك ﺑدل اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ أو ﻓرض اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت .ﻗد ﯾﻧطوي إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺳداد
واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻗروض ﺟدﯾدة )ﺟدوﻟﺔ أو إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ( .إن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧك ﺗﺗﺿﻣن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻌﺎد اﻟﺗﻔﺎوض
ﻋﻠﻰ ﺷروطﮭﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺑﻧك ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ .وإذا ﻧﺗﺞ ﻋن ھذه اﻹﺟراءات ﺗﺣدﯾد ﺧﺳﺎرة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻘروض،
ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﻛﻣوﺟودات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ أو ﺷطﺑﮭﺎ.

§

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت

ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎً ،ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺗﺄﺗﻲ ھذه
ا ﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﻧﻘد واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻛﻔﺎﻻت ،واﻟﻌﻘﺎرات ،واﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣﺧزون
واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﺗﻌزﯾزات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻘﺎص .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻣوﻣﺎ ً،
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻟﻘرض .اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺛل اﻟﻌﻘﺎرات ،ﺗﻘﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل طرف ﺛﺎﻟث
ﻣﺛل ﺧﺑراء اﻟﺗﺧﻣﯾن اﻟﻌﻘﺎري ،واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ وﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

§

اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣﻠﻛﺔ

وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧك ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﻣﻠﻛﺔ ﻣن اﻷﻓﺿل أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﯾﺟب أن ﺗﺑﺎع.
ﯾﺗم ﻧﻘل اﻷﺻول اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﺣﺳب ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣﻠﻛﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل
اﻟﻣﺿﻣون اﻷﺻﻠﻲ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﯾﺗم ﻧﻘل اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺧﯾﺎر ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻟﯾﻛون اﻟﺧﯾﺎر اﻷﻓﺿل ،ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻣﻠك وذﻟك ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺑﻧك.
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ،واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﻣن أﺟل إدارة ﻣﺧﺎطر
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺷروط ﻣﺣددة.
ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوط ،ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣوط ﻟﮫ وأداة اﻟﺗﺣوط ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،وھدف
وإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣوط ،واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺣوط وﺧﻼل ﻓﺗرة ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ.
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
إن ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻘد ﻣﺎ ھو إﯾﺟﺎر أو ﯾﺗﺿﻣن إﯾﺟﺎر ﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺟوھر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،وﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘد
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل أو أﺻول ﻣﺣددة وإن اﻟﻌﻘد ﯾﻧﻘل اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ھذا اﻷﺻل.
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
إن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻘود
إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻣدة اﻟﻌﻘد .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻓﯾﮭﺎ.
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 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

2.5

ﺗﺣﻘق اﻹﯾرادات واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن اﻟ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳوف ﺗﺗدﻓق إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد:
§ اﻟﻔواﺋد اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﻓﺎﺋدة واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾ ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ،ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔواﺋد اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌدل
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻋﻧد اﻻﺣﺗﺳﺎب ،ﯾؤﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺧﯾﺎرات اﻟدﻓﻊ
اﻟﻣﺳﺑق( وﺗﺷﻣل أي رﺳوم أو ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﻧﺳب ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻷداة وﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺧﺳﺎرة ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف
ﺑدﺧل اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻐرض اﺣﺗﺳﺎب ﺧﺳﺎرة ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
§ اﻟﻌﻣوﻻت اﻟداﺋﻧﺔ
ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣوﻻت داﺋﻧﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف إﯾراد اﻟﻌﻣوﻻت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

اﻟﻌﻣوﻻت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ

ﺗؤﺟل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺣﻘ ﻘﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓﯾﮭﺎ ﻛﺈﯾراد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة
اﻟزﻣﻧﯾﺔ .وﺗﺷﻣل إﯾرادات اﻟﻌﻣوﻻت ورﺳوم إدارة اﻷﺻول وﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟرﺳوم اﻷﺧرى اﻹدارﯾﺔ
واﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ.
-

اﻟﻌﻣوﻻت اﻟداﺋﻧﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣل ھﺎم

ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم ﻛﺈﯾرادات ﻋﻧد إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل اﻟﮭﺎم ،ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻋﻣوﻟﺔ ﺗﺧﺻﯾص أﺳﮭم ﻟﻌﻣﯾل .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف
ﺑﺎﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻋﻣل ﻣﺣدد ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص.
-

اﻟﻌﻣوﻻت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﻋﻣوﻻت إﺻدار اﻟﻘروض وﻋﻣوﻻت
اﻻﻟﺗزام ﻟﻠﻘروض اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗم ﺳﺣﺑﮭﺎ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن .إن اﻻﻋﺗراف ﺑﮭذه
اﻟﻌﻣوﻻت )ﻣﻊ أي ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ( ﯾﺷﻛل ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات ﻓواﺋد
ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

§

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﺣق ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻼم اﻟدﻓﻌﺎت ،واﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﺎدة ﻋﻧد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻋﻠﻰ
اﻟﺗوزﯾﻌﺎت.
§ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻣﺗﺎﺟرة
ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺑﻧد ﺟﻣﯾﻊ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻔواﺋد اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة.
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺷﻣل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ،وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف ،وﺗطرح وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻣﻠك اﻷﺻﻠﻲ.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
2.5

أھـم اﻟﺳـﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﮭﻼك
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻋﻣرھﺎ اﻟزﻣﻧﻲ ﻋﻧد ﺗﻐﯾر ﻧﻣط اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﯾﮭﺎ وﺗﻌﺎﻟﺞ ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت وذﻟك ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ طول ﻋﻣرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ،
ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷراﺿﻲ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ:
ﻣن  5إﻟﻰ  20ﺳﻧﺔ
ﻣن  5إﻟﻰ  10ﺳﻧوات

§ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
§ اﻟﻣﻔروﺷﺎت واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﺳﯾﺎرات

ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎده أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮫ أو اﺳﺗﺑﻌﺎده .أﯾﺔ أرﺑ�ﺎح
أو ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻧﺟم ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻ�ل ﺗﺣﺗﺳ�ب ﻋﻠ�ﻰ أﻧﮭ�ﺎ اﻟﻔ�رق ﺑ�ﯾن ﻋواﺋ�د اﺳ�ﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻ�ل وﻗﯾﻣ�ﺔ اﻷﺻ�ل اﻟﻣﺳ�ﺗﺑﻌد .ﺗﺳ�ﺟل ھ�ذه
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ﺿﻣن ﺑﻧد إﯾرادات أو ﻣﺻﺎرﯾف أﺧر� ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ�م اﺳ�ﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻ�ل ﻓﯾﮭ�ﺎ.
ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﺧدام وﺗوﺿﻊ ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل.
ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺷﮭرة
ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﺳﺗﺧدا م طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ .وھذا ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ إدراج اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣددة )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣوﺟودات
ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ( واﻟﻣطﻠوﺑﺎت )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ وﻟﻛن ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(
ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄي زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول
اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺷﮭرة .إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺻم
اﻟﺷراء ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﺷراء.
إذا ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم أي ﺣﺻﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄي
رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺷﮭرة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﻛﺣﻘوق أﻗﻠﯾﺔ ،وأي ﺣﺻص ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻋن ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ.
ﺑﻌد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺷﮭرة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣطروﺣﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﺷﮭرة ﺳﻧوﯾﺎ ،أو أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك أﺣداث أو ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
ﻟﻐرض اﺧﺗﺑﺎر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﺗم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺷﮭرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺧﻼل ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ،ﻋﻠﻰ ﻛل وﺣدات
ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ) (CGUsأو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات ،اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷﺗراة ﻟﺗﻠك اﻟوﺣدات.
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق وﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺳوف ﺗﺗدﻓق إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷراﺋﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .إن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ
اﻷﻋﻣﺎل ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﯾﺎزة .وﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻣﻧزﻻً ﻣﻧﮭﺎ أﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻺطﻔﺎء وأﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻋﻣر اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة أو ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة .وﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ
ﻟﮭﺎ ﻋﻣر زﻣﻧﻲ ﻣﺣدد ﺧﻼل ھذا اﻟﻌﻣر .ﻛذﻟك ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ وطرق اﻹطﻔﺎء ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل
ﺳﻧﺔ وﯾﺗم إﺟراء أﯾﺔ ﺗﻌد ﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ .ﯾﺟب ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ إطﻔﺎء اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس وﻋﻣره اﻟزﻣﻧﻲ ﻋﻧد ﺗﻐﯾر
ﻧﻣط إطﻔﺎء اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﯾﮫ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾﺎ وﺗﻌﺎﻟﺞ ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ
اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺻﺎرﯾف إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ﻣﻊ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟطﺑﯾﻌﺔ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻹطﻔﺎء ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت وذﻟك ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ طول ﻋﻣرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ .ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ:
 5ﺳﻧوات
§ ﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
 20ﺳﻧﺔ
§ اﻟﻔروغ
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اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
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 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.5أھـم اﻟﺳـﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑـﯾـﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗدﻧﻲ ﻗﯾم اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل .وإذا وﺟد
أي ﻣؤﺷر ﻣن ھذا اﻟﻧوع ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺑﯾن أن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ أﻛﺑر
ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﺣﺗﻰ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺑﯾﺎن ﻣ رﻛز ﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد أﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺳﺎرة ﺗدﻧﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻷﺻل ،ﻋدا اﻟﺷﮭرة ،ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة أو أﻧﮭﺎ ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ،وإذا وﺟدت ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻟذﻟك اﻷﺻل.
ﯾﺟب ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻟﺗدﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗ رف ﺑﮭﺎ ﻷﺻل ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑل
ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف ﺑﺂﺧر ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛذﻟك ،ﺗﺗم زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣرﺣل ﻟﻸﺻل إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻐﮫ
اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد .ﻻ ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﮭرة ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﮫ اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻧﺢ ﻛﻔﺎﻻت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ،ﻛﻔﺎﻻت ،وﻗﺑوﻻت وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف
اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن ﺑﻧد ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﻘﺳط اﻟﻣﺣﺻل .ﺑﻌد اﻹﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس
اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك ﺑﻛل ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳط اﻟﻣﺣﺻل ﻣطروﺣﺎ ً ﻣﻧﮫ اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل وأﻓﺿل
ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ھذه اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ ،اﻷﻛﺑر ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.
إن أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﺿﻣن ﺑﻧد "ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ" ﻓﻲ ﺑﯾﺎن
اﻟدﺧل .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﺳط اﻟﻣﺣﺻل ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﺿﻣن ﺑﻧد "اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟداﺋﻧﺔ" ﻣن ﺧﻼل إطﻔﺎء اﻟﻘﺳط اﻟﻣﺣﺻل
ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ.
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧد وﺟو د اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣﺗوﻗﻊ( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑق ،واﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺗﺳوﯾﺔ ھذا اﻻﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ.
اﻟﺿراﺋب
أ -اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت )اﻟﻣوﺟودات( اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮫ )اﺳﺗرداده ﻣن( اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدﻻت اﻟﺿرﯾﺑﺔ )وﻗواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ( اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻌﻼً ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد.
ب -ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
ﺗؤﺧذ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﻣوﺟودات اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺑﯾﺎن ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺣد وﺗﺧﻔض إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﻻ ﺗوﺟد
ﻓﯾﮫ أرﺑﺎح ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﺎﻣل أو ﺟزء ﻣن ﻣوﺟودات اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ .ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣوﺟودات اﻟﺿراﺋب
اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺑﯾﺎن ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺣد وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗوﺟد ﻓﯾﮫ أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻐطﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﺳب اﻟﺿرﯾﺑﺔ )أو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ أو اﻟﺗﻲ ھﻲ ﺑﺣﻛم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻛﻣﺎ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون ﻧﺎﻓذة ﻋﻧد ﺗﺣﻘق اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎق
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟداﺋﻧﺔ.
ﺗدرج اﻟﺿراﺋب اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻛﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ دﺧل أو إﯾراد ﺿرﯾﺑﻲ ﻣؤﺟل ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوطﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟل
ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ھذه اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻣن ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل إﻟﻰ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﻣﻊ رﺑﺣﮭﺎ أو
ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 2أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.5أھـم اﻟﺳـﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑـﯾـﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋن اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋن اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗزام وﯾﺗم ﺗﻧزﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺎھﻣﻲ
اﻟﺑﻧك.
ﻛﻣﺎ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣواﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻛﺣدث ﻻﺣق.
ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﺗﺟزﺋﺔ ،ﺷرﻛﺎت ،ﺧزﯾﻧﺔ وأﺧرى.
اﻟﺗﻘﺎص
ﯾﺗم إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإظﮭﺎر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد إذا ﻛﺎن
ھﻧﺎك ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻗﺎﺋم وﻣﻠزم ﻹﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ،وأن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ ،ﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻣوﺟودات وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت.
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺎرج ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد
ﺗﺳﺟل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗطرأ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻛﺣﺳﺎﺑﺎت ﻧظﺎﻣﯾﺔ وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﺗﺣت
ﺑﻧود ﺧﺎرج ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ،وﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻣﻧﺢ ﺳﻠف وﻛﺗب اﻟﻛﻔﺎﻻت وﻗﺑوﻻت واﻋﺗﻣﺎدات
ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ .ﻻ ﺗﺣﺳم ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻣدرﺟﺔ ﺗﺣت ھذا اﻟﺑﺎب اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ واﻟﻌﺎﺋدة ﻟﮭﺎ.
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ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
اﺣﺗﯾﺎطﻲ وداﺋﻊ )*(
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﻔروع اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟظروف اﻟراھﻧﺔ )**(

2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

1,734,805,965
19,441,403,240
5,728,597,402
27,913,654
______________
26,932,720,261
______________

916,941,267
15,073,834,882
4,382,376,214
23,732,225
______________
20,396,884,588
______________

)*( وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻧﯾن وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ،ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻟزاﻣﻲ ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ ﺷﻛل وداﺋﻊ ﻣن
دون ﻓواﺋد ،وﻗد ﺑﻠﻎ رﺻﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﺑﻠﻎ
 5,728,597,402ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ  %5ﻣن ﻣﺗوﺳط وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء وذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد اﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن
رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  5938ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2أﯾﺎر ﻟﻠﻌﺎم  2011ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ  4,382,376,214ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
ﻛﺎﻧون اﻷول  .2015إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻟزاﻣﻲ وﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
)**( ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻓرع ﺣﻠب اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﺣﯾث ﺗم إﻏﻼﻗﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟظروف اﻟراھﻧﺔ
ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي رﻗم  .161/3201ﯾﺗﻛون اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣن أرﺻدة ﺑﺎﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ
 15,608,912ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ وأرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  12,304,742ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ وذﻟك
ﺣﺳب ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﻘﺎﺑل أرﺻدة ﺑﺎﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  15,608,912ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
وأرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  8,123,313ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ وذﻟك ﺣﺳب ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول  .2015وﻧظرا ﻟﻛون ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑرم ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻻ ﯾﺷﻣل إﻻ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺣرﯾق وﻻ ﯾﺷﻣل
اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل إرھﺎﺑﯾﺔ  ،ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ،وﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺄت إدارة اﻟﺑﻧك ﺗﻛوﯾن
ﻣؤوﻧﺎت ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﻣذﻛور ،وﻗد ﺗم إدراج ھذه اﻟﻣؤوﻧﺎت ﺿﻣن ﺑﻧد ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟظﺎھر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد.
ﻻ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ اﻷرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي أﯾﺔ ﻓواﺋد.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 4أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
2016
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب
وداﺋﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة 3
أﺷﮭر أو أﻗل

2015
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب
وداﺋﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة 3
أﺷﮭر أو أﻗل

اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣﺻﺎرف ﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣﺻﺎرف ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

1,415,410,298

86,859,305,736

88,274,716,034

1,521,658,441

16,127,164,000

17,648,822,441

2,937,068,739
______________

102,986,469,736
______________

105,923,538,475
______________

ﻣﺻﺎرف ﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣﺻﺎرف ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

594,985,774

86,877,964,004

87,472,949,778

3,027,821,918
______________
3,622,807,692
______________

______________
86,877,964,004
______________

3,027,821,918
______________
90,500,771,696
______________

ﺑﻠﻐت اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﻓواﺋد  1,415,410,298ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016
ﻣﻘﺎﺑل  594,985,774ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015
ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺧﻼل ﻋﺎم  2016ﺑﺗﻛوﯾن ﻣؤوﻧﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺎﻣل رﺻﯾد ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣراﺳﻠﯾن ﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ  212,552,018ﻟﯾرة
ﺳورﯾﺔ .وﺧﻼل ﻋﺎم  2014ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺳدﯾد ﻛﻔﺎﻟﺗﯾن ﺧﺎرﺟﯾﺗﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  272,400ﯾورو ،ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺳدﯾد ﻣﺑﻠﻎ  59,780,904ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ وﻗد ﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣؤوﻧﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺣﯾن اﻟﺑت ﺑﺗﻌوﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳددة .ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺻروف اﻟﻣؤوﻧﺔ ﺿﻣن ﺑﻧد ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﻟظﺎھر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ،ﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣؤوﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟﺗظﮭر ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻷرﺻدة
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ.
 5إﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
2016
إﯾداﻋﺎت ) وداﺋﻊ ﻷﺟل ذات اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻﻠﻲ أﻛﺛر ﻣن
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر(

2015
إﯾداﻋﺎت ) وداﺋﻊ ﻷﺟل ذات اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻﻠﻲ أﻛﺛر ﻣن
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر(

ﻣﺻﺎرف ﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣﺻﺎرف ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

860,000,000
____________

51,860,534,804
_____________

52,720,534,804
_____________

ﻣﺻﺎرف ﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣﺻﺎرف ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

756,828,170
______________

21,433,851,101
______________

22,190,679,271
______________

ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ اﻹﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف ﻓواﺋد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016و 31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 6ﻣـوﺟـودات ﻣـﺎﻟـﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

أﺳﮭم ﺷرﻛﺎت ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

1,278,538

1,032,783

1,278,538

1,032,783

 7ﺗـﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ ﺻدﻓﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

7,697,949,431
9,278,852

7,220,576,543
5,293,383

ﻗروض
ﻓواﺋد ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻋن اﻟﻘروض

3,366,113,031
)(67,642,700

4,066,119,748
)(70,624,827

ﺳﻧدات ﻣﺣﺳوﻣﺔ
ﻓواﺋد ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻋن اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺣﺳوﻣﺔ

299,000
11,005,997,614

3,070,000
11,224,434,847

63,849,302
)(202,844
63,646,458

109,370,619
)(1,958,642
107,411,977

1,298,391,403
)(121,343,288
1,177,048,115

1,642,335,521
)(148,322,733
1,494,012,788

12,246,692,187

12,825,859,612

)(5,464,944,728

)(4,879,303,585

)(816,194,450
)(1,815,201,752

)(784,593,742
)(1,304,301,493

4,150,351,257
__________________

5,857,660,792
__________________

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
ﻗروض
ﻓواﺋد ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻋن اﻟﻘروض

اﻷﻓراد واﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )اﻟﺗﺟزﺋﺔ(
ﻗروض
ﻓواﺋد ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻋن اﻟﻘروض
اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﻧزل  :ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ(
ﯾﻧزل  :ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾون ﻣﻧﺗﺟﺔ(
ﯾﻧزل  :ﻓواﺋد ﻣﻌﻠﻘﺔ )ﻣﺣﻔوظﺔ(
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
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7

ﺗـﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ( )ﺗﺗﻣﺔ(

-

ﺑﻠﻐت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ(  7,652,567,562ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ،أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ
 % 62.49ﻣن رﺻﯾد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ،2016ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ(  6,772,326,090ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ،أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ
 % 52.80ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015

-

ﺑﻠﻐت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ  5,837,365,810ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ،أي
ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  % 47.66ﻣن رﺻﯾد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ،2016ﻓﻲ
ﺣﯾن ﺑﻠﻐت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ  5,468,024,597ﻟﯾرة
ﺳورﯾﺔ ،أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  % 42.63ﻣن رﺻﯾد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول
.2015

-

ﺑﻠﻐت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  2,540,380,591ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون
اﻷول  ،2016ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  1,849,731,522ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ،
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ،2015ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﺑﻧك ﯾﻘوم ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻗرارات
ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف ،وﯾﺗم إدراج ھذه اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺿﻣن ﺑﻧد ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟظﺎھر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد.

ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة:
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة:
2016

اﻟﺷرﻛﺎت
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﻓراد
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2016
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

4,788,161,286
720,543,712

875,736,041
)(103,301,861

5,663,897,327
617,241,851

ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

5,508,704,998

772,434,180

6,281,139,178

ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2016
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻣﻧﺗﺟﺔ

4,254,172,266
533,989,020

625,131,319
250,604,722

4,879,303,585
784,593,742

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻣﻧﺗﺟﺔ
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻓرادﯾﺎ ً )ﻓروﻗﺎت أﺳﻌﺎر
اﻟﺻرف(*
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ً )ﻓروﻗﺎت أﺳﻌﺎر
اﻟﺻرف(*
اﺳﺗردادات ﻣن دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ **
اﺳﺗردادات ﻣن دﯾون ﻣﻧﺗﺟﺔ **
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ ***

265,561,916
4,299,792

33,205,783
164,084

298,767,699
4,463,876

1,068,333,094

-

1,068,333,094

27,210,527
)(637,766,704
)(56,304
)(7,038,609

)(136,357,875
)(17,391
)(296,462

27,210,527
)(774,124,579
)(73,695
)(7,335,071

ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻣﻧﺗﺟﺔ

4,943,261,963
565,443,035

521,682,765
250,751,415

5,464,944,728
816,194,450

ﻣﺧﺻص ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة

5,508,704,998

772,434,180

6,281,139,178
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ﺗـﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ( )ﺗﺗﻣﺔ(

2015

اﻟﺷرﻛﺎت
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﻓراد
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2015
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

3,931,051,783
857,109,503

833,992,190
41,743,851

4,765,043,973
898,853,354

ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015

4,788,161,286

875,736,041

5,663,897,327

ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2015
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻣﻧﺗﺟﺔ

2,662,242,642
1,268,809,141

491,523,496
342,468,694

3,153,766,138
1,611,277,835

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻣﻧﺗﺟﺔ
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻓرادﯾﺎ ً )ﻓروﻗﺎت أﺳﻌﺎر
اﻟﺻرف(*
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ً )ﻓروﻗﺎت أﺳﻌﺎر
اﻟﺻرف(*
اﺳﺗردادات ﻣن دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ **
اﺳﺗردادات ﻣن دﯾون ﻣﻧﺗﺟﺔ **
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ ***

967,451,208
447,124

252,696,693
8,607

1,220,147,901
455,731

807,190,476

-

807,190,476

35,070,352
)(182,712,060
)(770,337,597
-

)(119,023,948
)(91,872,579
)(64,922

35,070,352
)(301,736,008
)(862,210,176
)(64,922

ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﯾون ﻣﻧﺗﺟﺔ

4,254,172,266
533,989,020

625,131,319
250,604,722

4,879,303,585
784,593,742

ﻣﺧﺻص ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة

4,788,161,286

875,736,041

5,663,897,327

* ﺗﺷﻛﻠت ﻓروﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
** ﺗﻨﺘﺞ اﻻﺳﺘﺮدادات ﻋﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء أو ﺗﺤﺴﻦ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﺠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ أو
ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ.
*** إن اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ دﯾﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺰء ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺪد ﻣﻦ دﯾﻮن ﻣﺘﻌﺜﺮة ﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻋﻤﻼء ﺗﻢ إﻋﻔﺎؤھﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺘﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ.
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم )/902م ن/ب (4ﺗﺎرﯾﺦ  13ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،2012واﻟﻣﺗﺿﻣن
ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم )/597م ن/ب ،(4واﻟﻘرار رﻗم )/1079م
ن/ب (4ﺗﺎرﯾﺦ  29ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2014واﻟﺗﻌﻣﯾم رﻗم /1145م 1/ﺗﺎرﯾﺦ  6ﻧﯾﺳﺎن  2015واﻟﺗﻌﻣﯾم رﻗم /2271م1/
ﺗﺎرﯾﺦ  30ﺣزﯾران  2015واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﯾن ﺗﻣدﯾد اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘرار رﻗم )/902م ن/ب (4ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
-

ﺗم إﻋداد إﺧﺗﺑﺎرات ﺟﮭد ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ،وﻗد أظﮭرت ﺗﻠك
اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺿرورة ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﮭﯾﻼت إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺑﻠﻎ  628,492,810ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
وﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﮭﯾﻼت إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺑﻠﻎ  508,990,317ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ،وارﺗﺄت إدارة اﻟﺑﻧك
ﺣﺟز ﻣﺧﺻﺻﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ رﺻﯾد ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺑﻠﻎ  770,477,393ﻟﯾرة
ﺳورﯾﺔ وﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺑﻠﻎ  533,233,158ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون
اﻷول  2016ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ  744,271,261ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻣﺑﻠﻎ 582,172,298
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  .2015وﺑذﻟك ﯾﺻﺑﺢ إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﺑﻠﻎ  1,303,710,551ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ
 1,326,443,559ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015
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7

ﺗـﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ( )ﺗﺗﻣﺔ(

-

ﻧﺗﯾﺟ َﺔ ﻟﺗﺳدﯾدات اﻟﻌﻣﻼء اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟذي ﻛﺎن ﻣطﻠوﺑﺎ اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ وﻓق
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف )/902م ن/ب (4ﻟﯾﺻﺑﺢ رﺻﯾدھﺎ  31,153,916ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ  33,552,721ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015

اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ:
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﯾﺿﺎف :اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﯾﻧزل :اﻻﺳﺗرداد ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ

1,304,301,493
824,201,839
)(313,301,580

976,411,159
585,778,075
)(257,887,741

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

1,815,201,752

1,304,301,493

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ

8

ﻣـوﺟـودات ﻣـﺎﻟـﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠـﺑـﯾـﻊ
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓر ﻟﮭﺎ أﺳﻌﺎر ﺳوﻗﯾﺔ
75,215,000

79,875,000

75,215,000

79,875,000

ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳﮭم واﻟﺳﻧدات:

2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ذات ﻋﺎﺋد ﻣﺗﻐﯾر

75,215,000

79,875,000

75,215,000

79,875,000

أﺳﮭم ﺷرﻛﺎت )أ(

)أ(

ﺗﻣﺛل اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ أروب ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ  %5ﻣن أﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺔ وﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮫ ﺑﺳﻌر
اﻟﺳوق .ﯾﻌﺗزم اﻟﺑﻧك اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد.
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9

ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻐرض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣن  5إﻟﻰ  20ﺳﻧﺔ
ﻣن  5إﻟﻰ  10ﺳﻧوات

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻔروﺷﺎت واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﺳﯾﺎرات
اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ

اﻟﺳﯾﺎرات

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﻔروﺷﺎت
واﻟﺗﺟﮭﯾزات
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2016
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2016

1,763,879,039

18,290,000

385,001,056

791,526,316

2,958,696,411

اﺿﺎﻓﺎت

-

-

34,142,131

956,215

35,098,346

ﺗﺣوﯾﻼت

-

-

35,514,124

-

35,514,124

اﺳﺗﺑﻌﺎدات

-

-

)(7,756,000

-

)(7,756,000

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

1,763,879,039

18,290,000

446,901,311

792,482,531

3,021,552,881

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2016

419,751,552

7,711,804

319,515,674

740,581,291

1,487,560,321

اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻧﺔ

49,373,708

2,326,356

25,110,164

20,824,857

97,635,085

اﻹﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم

اﺳﺗﺑﻌﺎدات

-

-

)(7,421,574

-

)(7,421,574

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

469,125,260

10,038,160

337,204,264

761,406,148

1,577,773,832

ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2016

737,657,000

-

18,807,035

-

756,464,035

إﺿﺎﻓﺎت

495,086,979

-

81,395,228

-

576,482,207

ﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

-

-

)(35,514,124

-

)(35,514,124

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

1,232,743,979

-

64,688,139

-

1,297,432,118

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

2,527,497,758

8,251,840

174,385,186

31,076,383

2,741,211,167

2015
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2015

2,927,049,474

1,763,582,039

16,837,600

359,141,377

787,488,458

اﺿﺎﻓﺎت

297,000

7,800,000

18,385,389

750,460

27,232,849

ﺗﺣوﯾﻼت

-

-

8,616,340

3,287,398

11,903,738

اﺳﺗﺑﻌﺎدات

-

)(6,347,600

)(1,142,050

-

)(7,489,650

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015

1,763,879,039

18,290,000

385,001,056

791,526,316

2,958,696,411

اﻹﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2015

370,516,098

13,038,693

296,200,816

710,028,962

1,389,784,569

اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻧﺔ

49,235,454

1,020,710

24,456,895

30,552,329

105,265,388

اﺳﺗﺑﻌﺎدات

-

)(6,347,599

)(1,142,037

-

)(7,489,636

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015

419,751,552

7,711,804

319,515,674

740,581,291

1,487,560,321

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2015

519,819,526

-

20,175,897

-

539,995,423

إﺿﺎﻓﺎت

227,085,350

-

1,287,000

-

228,372,350

ﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

)(9,247,876

-

)(2,655,862

-

)(11,903,738

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015

737,657,000

-

18,807,035

-

756,464,035

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

2,081,784,487

10,578,196

84,292,417

50,945,025

2,227,600,125

ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
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9

ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﮭدھﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﯾﺗم ﺣﺎﻟﯾﺎ إﯾﻘﺎف اﻟﻌﻣل ﻣؤﻗﺗﺎ ﻓﻲ
ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓروع ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻣص وﻋدرا وﺣﻠب ودرﻋﺎ واﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ،وذﻟك ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ
اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ ﻣؤﻗﺗﺎ ﻟﺣﯾن زوال اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻌود ﺑﻌدھﺎ إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ،وﺑﺣﺳب آﺧر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗوﻓرة
ﻟﻺدارة ﺗﺑﯾن ﺑﺄن اﻟﻔروع اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟم ﯾﻠﺣق ﺑﮭﺎ أي ﺿرر ﯾذﻛر ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺿرار
اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  184,895,771ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ  158,072,319ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻋﺎم .2015
ﻟم ﯾﺗم ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻛون ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻻ ﺗﺷﻣل إﻻ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣرﯾق واﻟﺳرﻗﺔ دون أن ﺗﺷﻣل اﻷﺿرار
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﻏﯾر إﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺄت إدارة اﻟﺑﻧك ﺗﻛوﯾن ﻣؤوﻧﺎت ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺎﻣل اﻷﺿرار اﻟﻣﻘدرة )إﯾﺿﺎح
.(16
ﻻ ﺗزال ﺑﻌض اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن اﻷدوات وﻟوازم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر وآﻟﯾﺎت اﻟﻧﻘل واﻟﺻراﻓﺎت اﻵﻟﯾﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام رﻏم
أﻧﮭﺎ اﺳﺗﮭﻠﻛت دﻓﺗرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
 10ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻷﻏراض اﺣﺗﺳﺎب اﻹطﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر  5ﺳﻧوات
 20ﺳﻧﺔ
اﻟﻔروغ
ﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻔروغ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2016
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2016
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

31,375,266

91,000,000

122,375,266

31,375,266

91,000,000

122,375,266

اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2016
إطﻔﺎء اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

29,060,294
910,892
29,971,186

48,009,303
4,562,466
52,571,769

77,069,597
5,473,358
82,542,955

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر
اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

1,404,080

38,428,231

39,832,311

-

-

-

2015
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2015
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015

31,375,266

91,000,000

122,375,266

31,375,266

91,000,000

122,375,266

اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2015
إطﻔﺎء اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015

27,115,173
1,945,121
29,060,294

43,459,303
4,550,000
48,009,303

70,574,476
6,495,121
77,069,597

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر
اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

2,314,972

42,990,697

45,305,669

-

-

-
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 11ﻣوﺟودات أﺧرى

ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
ﻣﺧزون ﻣطﺑوﻋﺎت وﻗرطﺎﺳﯾﺔ
طواﺑﻊ
ذﻣم وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺳﻠف ﺗراﺧﯾص ﻋﻣل
ﺳﻠف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻓواﺋد ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض  -ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻓواﺋد ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض  -ﺗﺳﮭﯾﻼت إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة -
ﻣؤﺳﺳﺎت
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻣﺗﻌﺛرﯾن )*(
ﻣوﺟودات آﻟت ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﺑﻧك وﻓﺎء ﻟدﯾون ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ )**(
ﺳﻠف ﻣوردﯾن

2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

114,569,676
16,364,994
2,628,281
6,972,418
3,805,345
1,079,340
385,094,018

58,564,903
11,623,823
2,598,090
8,551,838
4,905,345
914,755
256,600,947

5,818,385
8,256,484
7,167,778
62,320,000
614,076,719

8,723,116
6,829,735
359,312,552

)*( ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﻣﻧذ ﻋﺎم  2013ﺑرﻓﻊ دﻋﺎوي ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﺗوﻗﻔﯾن ﻋن اﻟدﻓﻊ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻣﺟﻣل
ﻣﺻﺎرﯾف ھذه اﻟدﻋﺎوي  63,634,944ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﻘﺎﺑل  57,965,768ﻟﯾرة
ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ،2015ﻛﻣ ﺎ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺳدﯾد ﻗﯾم ﺑواﻟص ﺣﯾﺎة وﺣرﯾق ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن
اﻟﻣذﻛورﯾن ﺑﻘﯾﻣﺔ  1,166,285ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ  1,602,093ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻻول  .2015وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺧﻼل ﻋﺎم  2016ﺑﺄﺧذ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻘﺎﺑل ھذه اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادھﺎ ،ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ھذه اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﺑﻠﻎ  56,544,745ﻟﯾرة
ﺳورﯾﺔ .ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ھذه اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت  50,844,745ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  .2015ﺗم ﺗﺧﻔﯾض
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻣﺗﻌﺛرﯾن ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻟﺗظﮭر ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ.
وﻓﺎء ﻟدﯾون ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
)**( ﻣوﺟودات آﻟت ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
ً
ﺧﻼل ﻋﺎم  2016ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺳﺗﻣﻼك ﻋﻘﺎر إﺳﺗﯾﻔﺎ ًء ﻟﺗﺳﮭﯾﻼت إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﺋدة ﻷﺣد اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
 338,043ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة .إن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺻدد اﻟﺗﻔرغ ﻋن ھذا اﻟﻌﻘﺎر ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ً ﻣﻊ
اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ آﻟت ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﺑﻧك وﻓﺎء ﻟدﯾون ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ:
2016
اﻟﻣﺟﻣوع
ﻋﻘﺎرات ﻣﺳﺗﻣﻠﻛﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول ) ***(

6,829,735
338,043
7,167,778

6,829,735
338,043
7,167,778

2015
اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
6,829,735
6,829,735

)***( ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻘﺎرﯾن ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ إﺳﺗﯾﻔﺎ ًء ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻌﻣﯾﻠﯾن ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎل
إﺟراءات ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾن ﺑﺎﺳم اﻟﺑﻧك ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2015و .2016ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾن ﺧﻼل
ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﻣﻼك وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة ب ﻣن اﻟﺑﻧد  2ﻣن اﻟﻣﺎدة  100ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  23ﻋﺎم
.2002
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12

ودﯾﻌﺔ ﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  1ﻣن اﻟﻣﺎدة رﻗم  19ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺧﺎﺻﺔ رﻗم  28ﻟﻠﻌﺎم  ،2001ﯾﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑـ  %10ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ودﯾﻌﺔ ﻣﺟﻣدة
وﺑدون ﻓواﺋد .ﯾﺗم ﺗﺣرﯾر ھذه اﻟودﯾﻌﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
ﺑﻠﻎ رﺻﯾد اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

أرﺻدة ﺑﺎﻟﻠﯾرة اﻟﺳورﯾﺔ
أرﺻدة ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣﯾرﻛﻲ

2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

215,789,800
1,809,028,956

215,789,800
1,176,989,347

2,024,818,756

1,392,779,147

 13وداﺋﻊ ﺑﻧوك
ﻣﺻﺎرف ﻣﺣﻠﯾﺔ

ﻣﺻﺎرف ﺧﺎرﺟﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

2016

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

1,358,851,907

52,892,829,525

54,251,681,432

206,972,000

-

206,972,000

1,565,823,907

52,892,829,525

54,458,653,432

ﻣﺻﺎرف ﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣﺻﺎرف ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ

761,790,166

37,379,753,328

38,141,543,494

وداﺋﻊ ﻷﺟل

-

-

-

ﻣﺟﻣوع

761,790,166

37,379,753,328

38,141,543,494

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
وداﺋﻊ ﻷﺟل ) ذات اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻﻠﻲ أﻛﺛر ﻣن
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر(
ﻣﺟﻣوع
2015

32
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
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 14وداﺋـﻊ اﻟـﻌـﻣـﻼء
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب )*(
وداﺋﻊ ﺗوﻓﯾر
وداﺋﻊ ﻷﺟل وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺷﻌﺎر

54,965,059,122
1,635,715,674
52,177,634,426

41,756,710,959
1,609,801,444
40,673,786,844

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻣدة ) ﻣﻘﯾدة اﻟﺳﺣب(

142,335,183

129,007,655

108,920,744,405

84,169,306,902

* ﻣﻧﮭﺎ وداﺋﻊ ﺟﺎﻣدة ﺑﻣﺑﻠﻎ  22,832,334,969ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  % 20.96ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ 31
ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ  595,382,263ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  % 0.71ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ 31
ﻛﺎﻧون اﻷول .2015
ﺑﻠﻐت وداﺋﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ واﻟﻣﺷﺗرك داﺧل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ  439,757,574ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ
 % 0.40ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ  302,089,376ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ
 % 0.36ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015
ﺑﻠﻐت اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻣل ﻓواﺋد  55,011,225,630ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  % 50.51ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﻘﺎﺑل  41,793,836,729ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  % 49.65ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ
 31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015
ﺑﻠﻐت اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺟﻣدة )ﻣﻘﯾدة اﻟﺳﺣب( اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوع ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻛﺗﺗﺎﺑﺎت ﺷرﻛﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﺄﺳﯾس وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘطﺎع
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟﻘﺎء رأس اﻟﻣﺎل  142,335,183ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  % 0.13ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﻘﺎﺑل  129,007,655ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  % 0.15ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ
ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015
15

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺑﺎﺷرة
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺑواﻟص

82

33

2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

276,953,301
1,677,806,497
66,012,435

152,343,757
1,160,181,898
74,758,091

2,020,772,233

1,387,283,746

ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة/ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة /ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة

ﻣﺧﺻص ﻓروﻗﺎت ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻔروع
ﻣﺧﺻص ﻟﻣواﺟﮭﺔ أﻋﺑﺎء ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻣﺧﺻص ﻓروع ﻣﺗﺿررة
ﻣؤوﻧﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
ﻣﺧﺻص ﻋﺎم ﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻔﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯾﺔ

2015

ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة/ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة /ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة

ﻣﺧﺻص ﻓروﻗﺎت ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻔروع
ﻣﺧﺻص ﻟﻣواﺟﮭﺔ أﻋﺑﺎء ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ )**(
ﻣﺧﺻص ﻓروع ﻣﺗﺿررة )***(
ﻣؤوﻧﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
ﻣﺧﺻص ﻋﺎم ﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻔﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯾﺔ )****(

2016

 16ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

2,292,387,314

722,595,181
1,031,475,090

308,879,909

1,260,912,224

934,290,985

13,081,699

124,933,019

72,536,966

116,069,555

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

3,479,808,158

1,635,218,184

582,172,298

1,053,045,886

1,844,589,974

1,418,834,389

17,166,174

158,072,319

25,818,250

224,698,842

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

34

1,014,707,925

110,012,619
869,352,919

759,340,300

145,355,006

14,326,131

4,084,475

33,139,300

42,000,000

51,805,100

اﻟﻣﻛون ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

614,571,708

451,189,218

104,838,235

346,350,983

163,382,490

12,192,989

-

26,823,452

49,570,749

74,795,300

اﻟﻣﻛون ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )*(
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

)(52,897,071

-

-

)(52,897,071

-

-

-

)(52,811,071

)(86,000

اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

)(22,550,693

-

-

-

)(22,550,693

-

-

-

)(22,550,693

-

اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

)(864,408,564

)(776,920,992
)(799,402,677

)(22,481,685

)(65,005,887

)(29,098,242

-

-

)(35,907,645

-

ﻣﺎ ﺗم رده ﻟﻺﯾرادات
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

)(478,478,131

)(419,107,743

)(400,995,989

)(18,111,754

)(59,370,388

)(48,172,733

)(11,197,655

-

-

-

ﻣﺎ ﺗم رده ﻟﻺﯾرادات
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

1,090,018,554

526,485,490
533,792,852

7,307,362

556,225,702

499,315,515

-

-

-

56,910,187

ﻓروﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

1,477,655,418

709,843,385

3,479,808,158

582,172,298
1,635,218,184

1,053,045,886

1,844,589,974

1,418,834,389

17,166,174

158,072,319

25,818,250

224,698,842

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

533,233,158

1,843,909,886

2,693,863,416

5,071,006,460

-

2,377,143,044

247,218,614

462,624,771

767,812,033

675,234,426

52,838,306

5,968,519

184,895,771

392,071,749

2,058,089,071

-

-

92,577,607

ﻓروﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

83
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 16ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
)*( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻛون ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،ﯾﺗﺿﻣن ﺑﻧد اﻟﻣﻛون ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺻروف
ﻣؤوﻧﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣراﺳﻠﯾن ﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮭﺎ )إﯾﺿﺎح .(4
)**( ﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻣواﺟﮭﺔ أﯾﺔ أﻋﺑﺎء ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗظﮭر أو ﯾﺗوﺟب ﺳداداھﺎ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
)***( ﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻓروع ﻣﺗﺿررة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻔروع اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ واﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﻣﻧﺎطق
ﻏﯾر آﻣﻧﺔ ،وﻗد ﺗﻧﺎول ھذا اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻓرع ﺣﻣص -ﺳﯾﺗﻲ ﺳﻧﺗر ،ﻓرع ﺣﻠب  -اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻓرع ﺣﻠب -
اﻟﺷﯾﺦ ﻧﺟﺎر ،وﻓرع دﯾر اﻟزور – ﻗﯾد اﻹﻧﺷﺎء.
)****( ﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻋﺎم ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ أي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ ﻋن
ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣن اﻟﺑﻧك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﺑﻧوك ﻣراﺳﻠﺔ.
 17ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

إن ﺗﻔﺎﺻﯾل ھذا اﻟﺑﻧد ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2016
رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
)ﻣوﺟودات
ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ(
ﻣﺧﺻص
ﺿرﯾﺑﺔ دﺧل

)(70,387,044

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣررة

45,840,340

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ

458,411,569

2015
رﺻﯾد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

433,864,865

ﻣﺻروف اﻟﺿرﯾﺑﺔ

504,251,909

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
ﻣﺻروف اﻟﺿرﯾﺑﺔ

17,335,560

إن اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل واﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓروﻗﺎت ﺿرﯾﺑﺔ ﻋن ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﯾطرح :ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ

)(70,387,044
45,840,340
)(45,840,340

)(87,722,604
66,002,622
)(66,002,622

ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

504,251,909

17,335,560

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

433,864,865

)(70,387,044

2015

ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋن أﻋوام  2012إﻟﻰ ) 2015ﺿﻣﻧﺎ ً( ﺣﺳب اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺣددة ﻟذﻟك ،وﺗم ﺗﺳدﯾد
ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وھﻲ ﻣﺎزاﻟت ﻗﯾد اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟدى اﻟدواﺋر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،إﻻ أن اﻟﺑﻧك اﺳﺗﻠم
اﻟﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣؤﻗت ﻋن ﻋﺎم  2012ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،وﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﺎﻻﻋﺗراض ﻟدى ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن وإﻋﺎدة اﻟﻧظر.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 17ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل )ﺗﺗﻣﺔ(
)*(

ﻣﻠﺧص ﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻊ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ:

2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

8,352,063,294
)(1,763,508
)(6,471,924,000
4,562,466
46,982,600
)(3,500,000
)(291,767,573
)(11,197,655
212,552,018
156,889,501
)(22,550,693
)(35,979,744

6,484,351,051
)(6,190,387
)(4,965,102,000
4,550,000
46,844,346
)(5,000,000
)(1,528,662,818
4,084,475
138,044,400
)(88,804,716
)(14,772,111

1,934,366,706

69,342,240

ﻧﺳﺑﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

25%

25%

ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

483,591,677

17,335,560

ﯾطرح :ﻣوﺟودات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ

)(70,387,044

)(87,722,604

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟرﺳم إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر

413,204,633

)(70,387,044

ﻧﺳﺑﺔ رﺳم إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر

5%

5%

ﯾﺿﺎف رﺳم إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر

20,660,232

-

ﯾﺿﺎف ﻓروﻗﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻋن ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ

45,840,340

66,002,622

ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد

550,092,249

83,338,182

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﯾﻧزل أرﺑﺎح ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﯾﻧزل أرﺑﺎح ﺗﻘﯾﯾم ﻣرﻛز اﻟﻘطﻊ اﻟﺑﻧﯾوي ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
ﯾﺿﺎف إطﻔﺎء اﻟﻔروغ
ﯾﺿﺎف اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﯾﻧزل ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺷرﻛﺎت ﺣﻠﯾﻔﺔ
ﯾﻧزل اﺳﺗرداد ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
) ﯾﻧزل( ﯾﺿﺎف ﺻﺎﻓﻲ ﻣؤوﻧﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر ﻗطﻊ
ﯾﺿﺎف ﻣؤوﻧﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣراﺳﻠﯾن ﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﯾﺿﺎف ﻣؤوﻧﺎت ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺎ
ﯾﻧزل ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻣت ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﻣؤوﻧﺎت ﻣرﻓوﺿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﯾﻧزل اﺳﺗرداد ﻣﺧﺻص ﻛﻔﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯾﺔ
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 18ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣطﻠوﺑﺎت
ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ
اﻟﺳﻧﺔ

أﺻول ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ ﻣن
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

7,468,750

)(1,165,000

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣردودات ﻣطﻠوﺑﺎت
ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

رﺻﯾد ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﺳﻧﺔ

رﺻﯾد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

-

6,303,750

7,468,750

ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺑﻠﻎ  6,303,750ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أرﺑﺎح ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﺿﻣن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر رﺻﯾد اﻟﺗﻐﯾر
اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2016واﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
19

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

ﺣواﻻت وﺷﯾﻛﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﺣﺻﯾل
أﻣﺎﻧﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ذﻣم داﺋﻧﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻓواﺋد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ  -وداﺋﻊ ﻋﻣﻼء
أﻧﺻﺑﺔ أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣدﻓوﻋﺔ ﻋن ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣوظﻔﯾن ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
أﺧرى
ﻋﻣوﻻت ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ -ﻛﻔﺎﻻت ﻋﻣﻼء
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2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

1,020,868,842
107,003,852
63,508,158
120,477,359
513,318,148
12,441,198
75,341,789
302,778,088
10,039,881
14,816,743

610,780,032
82,015,023
31,398,130
91,361,482
428,759,442
12,515,134
41,946,488
347,711,693
11,016,341
6,211,812

2,240,594,058

1,663,715,577

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 20رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﮫ واﻟﻣدﻓوع
ﯾﺑﻠﻎ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﮫ واﻟﻣدﻓوع  4,000,000,000ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻣوزﻋﺎ ﻋﻠﻰ  40,000,000ﺳﮭم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﮭم
اﻟواﺣد اﻻﺳﻣﯾﺔ  100ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016و 31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015
ﺟﻣﯾﻊ أﺳﮭم اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻣﯾﺔ ﺗﻘﺳم اﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن:
ﻓﺋﺔ أ -وھﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ إﻻ ﻣن ﻗﺑل أﺷﺧﺎص ﺳورﯾﯾن طﺑﯾﻌﯾﯾن أو ﻣﻌﻧوﯾﯾن وﺗﺳدد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳورﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ،ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﮭم ﺗﺳدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻛﺗﺗﺎﺑﺎﺗﮭم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺣﺳب ﺳﻌر ﺻرف ﻧﺷرة
ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي .ﺗﺷﻛل ھذه اﻟﻔﺋﺔ  % 51ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك.
ﻓﺋﺔ ب -وھﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن أو ﻣﻌﻧوﯾﯾن ﻋرب أو أﺟﺎﻧب ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
وﺗﺳدد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺣﺳب ﺳﻌر ﺻرف ﻧﺷرة ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي .وﺗﺷﻛل ھذه اﻟﻔﺋﺔ  %49ﻣن
رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك.
ﯾﻣﺗﻠك ﺑﻧك ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻣﮭﺟر ش.م.ل ﻧﺳﺑﺔ  %49ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  4ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2010ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  3اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﺑﻧود اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  28ﻟﻌﺎم 2001
واﻟﻣرﺳوم رﻗم  35ﻟﻌﺎم  2005واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن زﯾﺎدة اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
ﻟﯾﺻﺑﺢ  10ﻣﻠﯾﺎرات ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ .وﻗد ﻣﻧﺣت اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻣﮭﻠﺔ  3ﺳﻧوات ﻟﺗوﻓﯾق أوﺿﺎﻋﮭﺎ
ﺑزﯾﺎدة رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب .وﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  17ﻟﻌﺎم  2011ﺗم ﺗﻣدﯾد ھذه اﻟﻣﮭﻠﺔ ﻣن  3ﺳﻧوات إﻟﻰ 4
ﺳﻧوات وﻗد ﺗم ﺗﻣدﯾد اﻟﻣﮭﻠﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ  5ﺳﻧوات ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  63ﻟﻌﺎم  ،2013وﺑﻣوﺟب ﻗرار رﺋﺎﺳﺔ
ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  /13م.و ﺗﺎرﯾﺦ  22ﻧﯾﺳﺎن  2015ﺗم ﺗﻣدﯾد اﻟﻣﮭﻠﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ  6ﺳﻧوات ،واﻟﺗﻲ اﻧﺗﮭت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار
اﻟﻣذﻛور ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،وﺳﯾﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣو ﺿوع اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻧد ﺗزوﯾد اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ﻣن اﻟﺟﮭﺎت
اﻟوﺻﺎﺋﯾﺔ ﻛوﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺣﺳب اﻷﺻول.
21

اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  29ﻟﻌﺎم  2011وإﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻣﯾﻣﯾن اﻟﺻﺎدرﯾن ﻋن ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي رﻗم
 3/100/369اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2009ورﻗم  1/100/952اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﺷﺑﺎط  2009ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل
 %10ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺛر أرﺑﺎح ﻓروﻗﺎت اﻟﻘطﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .ﯾﺣق
ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﺛل ھذا اﻟﺗﺣوﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ رﺻﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳﺎوﯾﺎ ً ﻟـ  % 25ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك.
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ طرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ:
2016

2015

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

7,801,124,561

6,398,041,483

550,092,249

83,338,182

)(6,471,924,000

)(4,965,102,000

ﻣﺟﻣوع

1,879,292,810

1,516,277,665

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ %10

187,929,281

151,627,767

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك
ﯾﺿﺎف ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﯾﻧزل أرﺑﺎح اﻟﻘطﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻘﺗطﻊ  751,648,092ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2016
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اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(

-

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺧﺎص

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد اﻷول ﻣن اﻟﻣﺎدة  97ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  23ﺗﺎرﯾﺦ  17آذار  2002واﻟﺗﻌﻣﯾﻣﯾن اﻟﺻﺎدرﯾن ﻋن ﻣﺻرف
ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي رﻗم  3/100/369ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2009ورﻗم  1/100/952اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﺷﺑﺎط 2009
ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل  %10ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺛر أرﺑﺎح ﻓروﻗﺎت اﻟﻘطﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﺧﺎص .ﯾﺣق ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﺛل ھذا اﻟﺗﺣوﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ رﺻﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺧﺎص ﻣﺳﺎوﯾﺎ ً ﻟـ  % 100ﻣن رأﺳﻣﺎل
اﻟﺑﻧك.
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ طرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺧﺎص:
2016

2015

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

7,801,124,561

6,398,041,483

550,092,249

83,338,182

)(6,471,924,000

)(4,965,102,000

ﻣﺟﻣوع

1,879,292,810

1,516,277,665

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺧﺎص %10

187,929,281

151,627,767

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك
ﯾﺿﺎف ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﯾﻧزل أرﺑﺎح اﻟﻘطﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺧﺎص اﻟﻣﻘﺗطﻊ  751,648,092ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2016
-

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﺎم ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل

ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم /650م ن/ب 4اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  14ﻧﯾﺳﺎن  2010واﻟﻣﻌدل ﻟﺑﻌض
أﺣﻛﺎم اﻟﻘرار رﻗم/597/م ن/ب 4اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9ﻛﺎﻧون اﻷول  ،2009ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﺣﺗﺟﺎز اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﺎم
ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ رﺑﺢ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ،ﯾﺣﺗﺳب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
  %1ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟدﯾون اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة.  %0.5ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟدﯾون اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة.  %0.5ﻋﻠﻰ ﺟزء اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑدون ﺿﻣﺎﻧﺔ واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛدﯾون ﻋﺎدﯾﺔأو ﺗﺗطﻠب اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ.
واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة ب ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﮭﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2014ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻص
واﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋن اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2009واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  36,383,344ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻘل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺷﻛل
ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻋﺎم ﻋن .%25
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم /902م ن/ب 4اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  13ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ  2012واﻟﻣﻌدل
ﻟﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘرارﯾن /650م ن/ب 4اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  14ﻧﯾﺳﺎن  2010واﻟﻘرار رﻗم/597/م ن/ب 4اﻟﺻﺎدرﺑﺗﺎرﯾﺦ
 9ﻛﺎﻧون اﻷول  2009واﻟذي ﺗم ﺗﻣدﯾده ﺑﺎﻟﻘرار رﻗم /1079م ن /ب 4ﺗﺎرﯾﺦ  29ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2014واﻟﺗﻌﻣﯾم رﻗم
/1145م 1/ﺗﺎرﯾﺦ  6ﻧﯾﺳﺎن  2015واﻟﺗﻌﻣﯾم رﻗم /2271م 1/ﺗﺎرﯾﺦ  30ﺣزﯾران  2015ﺗم اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺗﻌﻠﯾق
ﺣﺟز أﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻘرار ﻟﺣﯾن ﺻدور ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص.
ﺣﯾث ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻐﺎﯾﺔ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﺑﻠﻎ  142,986,709ﻟﯾرة
ﺳورﯾﺔ ،وھو ﻧﻔس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗم ﺗﻛوﯾﻧﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ،2015ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﺑﻧك ﻣﻠزم ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل اﺣﺗﺟﺎز
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗوﺟب وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﻘرار رﻗم/597/م ن/ب 4وﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘرار رﻗم /650م ن/ب
4ﻋﻧد إﻧﺗﮭﺎء اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘرار رﻗم /902م ن/ب 4واﻟﻘرارات اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﮫ.
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اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
2016
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺳﻧدات
أﺳﮭم
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
22,406,250

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
22,406,250

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ *

1,165,000

-

1,165,000

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

18,911,250

-

18,911,250

)(4,660,000

)(4,660,000

-

2015
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺳﻧدات
أﺳﮭم
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ *
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول

27,337,500
)(6,575,000
1,643,750
22,406,250

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
27,337,500
)(6,575,000
1,643,750
22,406,250

* ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ.
إن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣن ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣد إﻟﻰ
ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ وذﻟك ﻋﻧد ﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾر ﻋﻠﯾﮭﺎ.
23

)اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ( اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

طﺑﻘﺎ ً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺻﺎدرة و ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم  362ﻟﻌﺎم  2008واﻟﺗﻌﻣﯾم رﻗم
 100/952ﺗﺎرﯾﺦ  12ﺷﺑﺎط  ،2009ﯾﺗم ﻓﺻل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة ﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻘطﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣرﻛز اﻟﻘطﻊ اﻟﺑﻧﯾوي ﻣن ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة .وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد أرﺑﺎح ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016و ،2015ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﺑﻠﻎ  396,950,518ﻟﯾرة
ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ  1,350,292,517ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم .2015
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

24

اﻟﻔواﺋد اﻟداﺋﻧﺔ
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻓواﺋد أرﺻدة واﯾداﻋﺎت ﻟدى ﻣﺻﺎرف
ﻓواﺋد ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت

2,094,471,742
-

1,589,955,128
9,227,888

ﻓواﺋد ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ﻓواﺋد ﺳﻧدات ﻣﺣﺳوﻣﺔ

201,314,410
-

281,948,092
560,270

ﻓواﺋد ﻗروض – ﻣؤﺳﺳﺎت
ﻓواﺋد ﻣﺳﺗردة ﻣن دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻟﻸﻓراد )اﻟﺗﺟزﺋﺔ(
ﻓواﺋد ﻗروض  -ﻟﻸﻓراد )اﻟﺗﺟزﺋﺔ(

439,618,565
313,301,580

486,794,718
257,887,741

34,043,275

59,957,174

3,082,749,572

2,686,331,011
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اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﯾﻧﺔ
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
وداﺋﻊ ﺗوﻓﯾر
وداﺋﻊ ﻷﺟل وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﻌﺎر
وداﺋﻊ ﺑﻧوك
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

41
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92,824,671
797,082,099
229,219,820
862,549

33,607,875
2,775,781

1,119,989,139

960,064,533

101,478,419
822,202,458

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم

2016

2015

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻋﻣوﻻت واﯾرادات أﻋﻣﺎل اﻟوﺳﺎطﺔ

37,154,676
107,055,145
799,229,104
935,141

45,192,376

597,134

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟداﺋﻧﺔ

944,374,066

787,593,811

ﻋﻣوﻻت اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻋﻣوﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻋﻣوﻻت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ

62,030,102
679,774,199

ﯾﻧزل :اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻋﻣوﻻت ﺗﺣوﯾﻼت ﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻋﻣوﻻت ورﺳوم ﻣﺗﻧوﻋﺔ أﺧرى

)(8,447,307
)(4,126,813

)(38,737,602
)(4,706,750

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟﻣدﯾﻧﺔ

)(12,574,120

)(43,444,352

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم

931,799,946

744,149,459
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ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ

 27.1ﺧﺳﺎﺋر /أرﺑﺎح ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﺑﻠﻐت أرﺑﺎح ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻋن ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺑﻠﻎ  245,755ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻋن ﻋﺎم
 ،2016ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر ﺑﻣﺑﻠﻎ  73,580ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015ظﮭرت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣذﻛورة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 27.2ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺑﻠﻐت ﻋواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت أﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ آروب ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن  3,500,000ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول
 2016ﻣﻘﺎﺑل  5,000,000ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ،2015ﺣﯾث ﯾﺣﻣل اﻟﺑﻧك اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ھذه
اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ .%5
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

28

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن

رواﺗﺐ وﻣﻨﺎﻓﻊ وﻋﻼوات اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺂت
ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﻤﺜﯿﻞ
ﻣﻼﺑﺲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ
ﺗﺄﻣﯾن ﺻﺣﻲ ﻣوظﻔﯾن )إﯾﺿﺎح (33
ﺗﻌوﯾﺿﺎت أﺧرى
ﻣﺻروف ﻣؤوﻧﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣوظﻔﯾن

29

2016

2015

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

662,419,531
49,944,750
301,813,150
13,518,627
10,483,718
239,900
24,212,112
-

474,583,188
41,828,953
210,210,288
11,304,003
6,152,244
249,470
18,169,345
9,065,862
31,455,362

1,062,631,788

803,018,715

اﺳﺗرداد )ﻣﺻروف( اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
2016

2015

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺗﺳﮭﯾﻼت إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ﺷرﻛﺎت

367,961,300

)(14,848,675

ﻣﻧﺗﺞ
ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺞ
أﻓراد
ﻣﻧﺗﺞ
ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺞ

)(4,243,488
372,204,788
103,005,399
)(146,693
103,152,092

769,890,473
)(784,739,148
)(41,808,773
91,863,972
)(133,672,745

470,966,699

)(56,657,448

ﺗﺳﮭﯾﻼت إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
ﺷرﻛﺎت )إﯾﺿﺎح (16
ﻣﻧﺗﺞ
ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺞ

296,157,754
)(328,239,229
)(32,081,475

666,908,373
)(736,858,615
)(69,950,242

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﺗﺞ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺞ

291,767,573
147,117,651

1,528,662,818
)(1,655,270,508

اﻟﻣﺟﻣوع

438,885,224

)(126,607,690
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 30ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ أﺧﺮى

2016

2015

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣﺻﺎرﯾف إﻋﻼن وﺗﺳوﯾق

11,304,038

7,559,130

اﯾﺟﺎرات

44,073,632

24,688,188

ﻣﺻﺎرﯾف ﻗرطﺎﺳﯾﺔ وﻣطﺑوﻋﺎت

27,327,542

24,235,423

ﻣﺻﺎرﯾف وأﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ

152,349,670

42,620,280

ﺑرﯾد وھﺎﺗف واﻧﺗرﻧت

35,787,774

31,412,748

ﻣﺻﺎرﯾف ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن

15,574,091

14,180,932

رﺳوم وأﻋﺑﺎء ﺣﻛوﻣﯾﺔ

17,631,457

14,808,745

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺳوﯾﻔت

12,462,325

7,093,445

ﺻﯾﺎﻧﺔ

55,605,204

42,838,097

ﻧﻘل وﺳﻔر

20,325,449

13,156,141

ﺗﺄﻣﯾن )إﯾﺿﺎح (33

109,348,326

67,404,058

ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ

20,820,917

14,147,815

ﺧدﻣﺎت ﺗﻧظﯾف وأﻣن وﺣراﺳﺔ وطﺎﻗﺔ

115,112,789

102,640,253

ﺗﺑرﻋﺎت

3,813,158

2,011,500

أﺧرى

17,890,107

8,806,727

ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘروض ﻣﺗﻌﺛرة *
ﺧﺳﺎﺋر ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

5,700,000
334,426

11,100,000
-

665,460,905

428,703,482

* ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل ﻋﺎم  2016ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺑﻮاﻟﺺ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺤﺮﯾﻖ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ
اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﯾﻦ )إﯾﻀﺎح .(11
31

اﻟﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك

ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﺣﺻﺔ اﻟﺳﮭم اﻟﻌﺎدي اﻟواﺣد ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ أرﺑﺎح اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2016

2015

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك )ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ(

7,801,124,561

6,398,041,483

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻻﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

40,000,000

40,000,000

اﻟﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك
)ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ(

195.03

159.95

إن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﺻ ﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌدم إﺻدار اﻟﺑﻧك ﻷدوات ﻗد ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
ﺣﺻﺔ اﻟﺳﮭم ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻋﻧد ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
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اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
2016

2015

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي )*(
ﯾﺿﺎف :أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر

21,176,209,205
105,923,538,475

15,990,776,149
90,500,771,696

ﯾﻧزل :وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر

)(54,251,681,432

)(38,141,543,494

72,848,066,248

68,350,004,351

)*( ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻌﺗﺑر
ﺟزء ﻣن اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ.
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اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺗﺗﻛون ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

ﻣﺟﻣوع ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن

2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

77,871,913

50,696,197

77,871,913

50,696,197

ﻻ ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أﯾﺔ رواﺗب أو ﺗﻌوﯾﺿﺎت أو ﻣﻛﺎﻓﺂت.
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻋﺿﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﺿﻣن أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ( ﺑﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ
اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺣدود اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﻣﺳﻣوﺣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرارات واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ،وﺑﺎﺳﺗﺧدام
أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة.
ﺗﺷﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ.
إن ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣوﺿﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك
%
52

ﺷرﻛﺔ ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ

ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻣن ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
2016
2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
178,475,711

177,558,687

ﯾﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  300,000,000ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ .ﺑﻠﻐت
ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻣن رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  156,000,000ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
ﻻ ﻏﯾر.
ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد رﺻﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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980,941,124
218,810,786
78,788,875

-

192,311,997
29,467,251

68,040,840,479
52,850,235,897
-

اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

5,490,202
109,348,326
24,212,112
11,166,666
-

75,215,000

-

46,751,105
716,739,557
12,833,334

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻠﯾﻔﺔ

-

178,475,711

-

17,667,156
-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ*

اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

* ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﻗﺎم اﻟواردة ﺿﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
** ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻠﻐت .%7
*** ﺗﻣﺛل أﺗﻌﺎب اﻹدارة اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺑﻧك ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻣﮭﺟر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﺧدﻣﺎت وﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك.

أﺗﻌﺎب اﻹدارة ***

اﯾﺟﺎرات

ﻋﻧﺎﺻر ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد:
ﻓواﺋد وﻋﻣوﻻت داﺋﻧﺔ
ﻓواﺋد وﻋﻣوﻻت ﻣدﯾﻧﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﻣﯾن )إﯾﺿﺎح (30
ﺗﺄﻣﯾن ﺻﺣﻲ ﻣوظﻔﯾن )إﯾﺿﺎح (28

ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻣﺳﺎھﻣﺎت

ﺑﻧود ﺧﺎرج ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد:
ﻛﻔﺎﻻت واردة
ﺑواﻟص

اﯾﺟﺎرات ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ّ

ﺑﻧود داﺧل ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد:
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ )ﻣوﺟودات(
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ )ﻣطﻠوﺑﺎت(
وداﺋﻊ ﻷﺟل )ﻣطﻠوﺑﺎت(
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اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

**36,043
-

-

-

36,864,963
-

أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
اﻹدارة
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

980,941,124
224,337,031
109,348,326
24,212,112
11,166,666
78,788,875

253,690,711

192,311,997
29,467,251

68,040,840,479
52,951,519,121
716,739,557
12,833,334

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2016

927,341,943
41,409,729
67,404,058
18,169,345
5,070,765

257,433,687

205,638,307
-

49,196,246,481
37,416,561,218
473,038,359
10,000,000

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015

اﻟﻣﺟﻣوع

95

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

76,493,538

1,278,538

75,215,000

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول

-

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻼت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
6

8

إﯾﺿﺎح

ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

-

-

-

76,493,538

1,278,538

اﻟﻣﺟﻣوع

75,215,000

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2016

80,907,783

1,032,783

79,875,000

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳب ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎل ﻟﻣوﺟودات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺧﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :طرق ﺗﻘﯾﯾم ﺣﯾث أن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳوق ﻣﻠﺣوظﺔ.

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:

34

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

-

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

-

-

-

80,907,783

1,032,783

اﻟﻣﺟﻣوع

79,875,000

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
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)ﺗﺗﻣﺔ(

2016

2015

54,458,653,432
108,920,744,405
2,020,772,233

4,150,351,257
2,024,818,756

26,932,720,261
105,923,538,475
52,720,534,804

11,464,482
-

634,122
-

45,922,443

54,458,653,432
108,909,279,923
2,020,772,233

4,150,985,379
2,024,818,756

26,932,720,261
105,923,538,475
52,754,358,643

33,823,839

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

38,141,543,494
84,169,306,902
1,387,283,746

5,857,660,792
1,392,779,147

90,500,771,696
22,190,679,271

20,396,884,588

10,729,128
-

)(9,348,535
-

32,092,800

33,473,393

38,141,543,494
84,158,577,774
1,387,283,746

5,848,312,257
1,392,779,147

90,500,771,696
22,222,772,071

20,396,884,588

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
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ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻣﺳﺎوي ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﻧطﺑق ذﻟك ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر وﺗﺣت اﻟطﻠب واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾر.
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻣﻌدل اﻟﺛﺎﺑت
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻣﻌدل اﻟﺛﺎﺑت ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﻓﺎﺋدة
ﺑﻣﻌدل ﺛﺎﺑت ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻷداة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻧدات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ،ﺑﺎﻟرﺟوع
إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣردود ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺣﻘﺎق.

ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ

وداﺋﻊ ﺑﻧوك
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

اﻟـﻣـوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟرﺑﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف
ﺑﮫ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟرﺑﺢ) /اﻟﺧﺳﺎرة(
ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗظﮭر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﻻ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟدول اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾراﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

 34اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

35

 35.1ﻣﻘدﻣﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر ھﻲ ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف واﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد وﻓﮭم
وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣدودة واﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗوازن اﻷﻣﺛل ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطرة واﻟﻌﺎﺋد.
إن أھم أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر ھﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ،ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل .ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺗﺗﺿﻣن
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت.
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر
•

ﺗﺗﻠﺧص إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺳﺎﻧدة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﮫ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص. اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطور اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد اﻟﺗوازن اﻷﻣﺛل ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطرة واﻟﻌﺎﺋد إﺿﺎﻓﺔإﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎر أﯾﺔ أﺣداث ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ" ﻋﻠﻰ رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك وأرﺑﺎﺣﮫ.
 اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣدى اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطرة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺳﻘوف ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ ﯾﺟبﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺑﻧك أن ﺗﻌﻣل.
 اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺳﻘوف اﻟﻣﺧﺎطراﻟﻣﺣددة.

•

ﻣﺟﻠس اﻹدارة ھو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﺣدﯾد أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻘوف اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺑول ﺑﮭﺎ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ وھﻲ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑــ "اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺧﺎطر" . Risk Appetiteﯾواﻓق ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﮭﺎ
وھو ﯾﺗﻠﻘﻰ دورﯾﺎ ﺗﻘﺎرﯾر ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭﮭﺎ أو ﯾﻣﻛن أن ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.

ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة
 ﻣراﺟﻌﺔ أداء اﻟﺑﻧك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدورﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻌﮭﺎ إﻟﯾﮫ اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻣدﻗق اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﻣدﻗقاﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﺗﺟﺎوزات وﺗﺣﻠﯾل أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ وإﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ وﺗﻔﺎدي
ﺗﻛرارھﺎ.
 دراﺳﺔ ﺗﻘﺎرﯾر وﺗوﺻﯾﺎت اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺣول اﻟﺗطورات واﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت وﺳﺑل ﺗﻌزﯾز ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺑﻧك ﻓﻲﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت.
 ﻣراﺟﻌﺔ أھداف واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ. اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك ﺑﮭﺎ. ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت وإﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎطر )اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ( ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم. اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم وﻧواﺑﮫ وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ واﻟﻣدراء اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺧﺑرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔﻟدﯾﮭم واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﮭم وذﻟك ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻋﺑر ﻟﺟﺎن ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
 اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ واﻟﺳﻧوﯾﺔ. اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧزاھﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻟﮫ.اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك
اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻹدارة:
•
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ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻣراﺟﻌﺔ وإﻗرار ﺧطﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن اﻟﻣدﻗق اﻟداﺧﻠﻲ.
ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ.
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدى اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ وﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﻧك وﻧظﺎﻣﮫ اﻟداﺧﻠﻲ.
ﻣراﺟﻌﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﺑط واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ.
اﻟﺗوﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻋزﻟﮫ وﺗﺣدﯾد ﺗﻌوﯾﺿﺎﺗﮫ وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﮫ.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.1ﻣﻘدﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
•

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﮭﻤﺘﮭﺎ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ،
وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

-

ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدورﯾﺔ ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺑﻧك وﺣﺟﻣﮭﺎ وأﻧﺷطﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر.
إﺑداء اﻟرأي أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺣول ﺳﻘوف اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ﺿﻣﺎن ﺗواﻓر اﻟﻣوارد واﻟﻧظم اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى اﻟﺗزام إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ،واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ.

•
-

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ،وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﮭﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺷروط اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺧﺑرات واﻟﻣؤھﻼت واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة،
وﻟﻠﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾن .ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﮫ وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣدﯾرﯾن
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن.
اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺧﺻوص ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ،وإﻟﻐﺎء ﺗﻌﯾﯾن أي ﻣدﯾر ﺗﻧﻔﯾذي إذا ﺛﺑت ﻋدم
ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮫ وﺗﻘﺻﯾره ﻓﻲ أداء واﺟﺑﺎﺗﮫ وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮫ.
ﺿﻣﺎن وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت وﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن.
دراﺳﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة.

•

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ،وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﮭﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

-

اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﻋداد وﺗطﺑﯾق دﻟﯾل اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﻣراﺟﻌﺗﮫ وﺗﺣدﯾﺛﮫ ﻋﻧد اﻟﺿرورة.
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑدﻟﯾل اﻟﺣوﻛﻣﺔ.
اﻟﻠﺟﺎن اﻷﺧرى

•

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾف وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﮭﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

-

اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﮭﺎ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺷروطﮫ أو إﻟﻐﺎءه وﯾﺣﻛم ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ھذا
اﻟﺷﺄن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﺑﻧك واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة.
ﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺔ أداء ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ.

•

ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وھﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻋن إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﺣدﯾد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﮭﺔ ھذه اﻟﻣﺧﺎطر وﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾق أﺳس إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻘوف اﻟﻣﺣددة
واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣواﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

-

• ﺗﻘوم ﻣدﯾرﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﺑﻧك وﺗطوﯾر ﻣﻧﮭﺟﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ وﺿﺑطﮭﺎ وإﺑداء
اﻟرأي ﺑﺧﺻوﺻﮭﺎ وإﺻدار اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدورﯾﺔ ﻋن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ورﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻹدارة
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك .ھذا وﺗﺗﺄﻟف ﻣدﯾرﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻣس دواﺋر رﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ:
-

داﺋرة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
داﺋرة إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن.
داﺋرة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ.
داﺋرة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﺳﯾوﻟﺔ.
داﺋرة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.1ﻣﻘدﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
•

اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﻘوم ﺑﺗدﻗﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﺳﻧوي ﺣﯾث ﯾراﺟﻊ ﻣدى ﺗواﻓق اﻟﺑﻧك ﻣﻊ اﻹﺟراءات
واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ .وﺗﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدﻗﯾق ﻣﻊ اﻹدارة وﺗرﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻻﻗﺗراﺣﺎت إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق.

اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﯾﺗﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﻘﺎط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﻣﮭﺎم اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر. ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺑﻧك. اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر وإدارﺗﮭﺎ. اﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺑول ﺑﮭﺎ. اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺑﻧك.اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺟﮭد
ﯾﺟري اﻟﺑﻧك اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺟﮭد ﺑﺷﻛل دوري وﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﺛر ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺣدوث ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك وأﻣواﻟﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدﯾﮫ .ھذا وﺗﺳﺎﻋد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس
اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﻣرار
اﻟﺑﻧك واﺳﺗداﻣﺔ أﻋﻣﺎﻟﮫ.
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 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.1ﻣﻘدﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
وھﻲ اﺧﺘﺒﺎرات ﻷﺛﺮ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﮫ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻊ اﻓﺘﺮاض ﺛﺒﺎت اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ،وھﺬه اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﻦ رﺻﯿﺪ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ. ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺤﺐ ﻧﺴﺐ ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﻦ وداﺋﻌﮭﻢ. اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺴﺐ ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮف اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ.ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺸﻤﻞ أﺛﺮ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ )اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه( اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ
وﻗﺖ واﺣﺪ.
ﯾﺘﻢ دراﺳﺔ أﺛﺮ ھﺬه اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ ﻗﻮة وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟ ﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،وﻛﻔﺎﯾﺔ أرﺻﺪﺗﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ.
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﮭد ﻟﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ أرﺻدة اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﯾوﻟﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋن طرﯾق ﺗﻛوﯾن
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﺣول اﻟدﯾون اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ إﻟﻰ دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﻔﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
وﻓﻘﺎ ً ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺟﮭد ﯾﺟرﯾﮫ اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛل ﻓﺻﻠﻲ وﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ .وﯾﺄﺧذ ھذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر وﺿﻊ ﻣﺣﻔظﺔ
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل.
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﮭد ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣن ﺛم ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ
إﯾرادات اﻟﺑﻧك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﮭذه اﻟﺗﻐﯾرات.
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﮭد ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت وﻗوع ﺣوادث ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺟداً أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﺧﺳﺎرة أو
ﺗﻌرض أﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ أﺿرار ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣدوث اﺿطراﺑﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﺑرى ﻣﺛل) :اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،أﻋﻣﺎل
اﻟﺷﻐب ،ﺣروب ،أﻋﻣﺎل إرھﺎﺑﯾﺔ(.
ﯾﺗم دراﺳﺔ أﺛر ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ.
ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر وﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎرﯾر
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾدرس
اﻟﺑﻧك أﺳواً اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ.
ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ وﺿﺑط اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻘوف اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣدود وﻣﺳﺗوﯾﺎت
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘدرة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻣﺣﺗﻠف أﻧواﻋﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ وﺣدات اﻟﻌﻣل ﻷﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛرة
ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺳﺎم ﯾﺗﺿﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻧﺳب
اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺧﺎطر .ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل ﺷﮭرﯾﺎ ً ﺣﺳب ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل واﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
وﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل رﺑﻊ ﺳﻧوي .ﯾﺳﺗﻠم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﻘرﯾراً ﺷﺎﻣﻼً ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر
ﺑﺷﻛل دوري ﻟﺗزوﯾده ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺣﺿﯾر ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺧﺎطر ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ وﺗوزع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗﺳﺎم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﻣﺣدﺛﺔ
ﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
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 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.1ﻣﻘدﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﺑول
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وأﺳس ﻣﻌﺗﻣدة.
ﺗرﻛزات اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗرﻛزات ﻋﻧد ﻗﯾﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺳﻠﯾن أو اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ
واﺣدة أو ذات ظروف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣراﺳﻠﯾن أو اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﺗﻲ
ﻣﻣﻛ ن أن ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻧﻔس اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟظروف اﻷﺧرى .ﺗدل اﻟﺗرﻛزات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟﺎه
ﻗطﺎع اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﯾن أو ﻗطﺎع ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﻌﯾن.
ﺣددت ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات اﻟﺑﻧك أطراً ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻔظﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗرﻛزات وإدارة
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺿﺑطﮭﺎ.
 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺣدوث ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺧﻠف أو ﻋﺟز اﻟطرف اﻵﺧر ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺳﻘوف واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛزات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﯾل )ﻓرد أو ﻣؤﺳﺳﺔ(
وﺣﺟم اﻟﺗﻌرض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻛل ﻗطﺎع أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ.
وﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺳﻘوف ﻟﻣﻘدار اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﻣﻘﺗرض اﻟواﺣد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن وﻟﻛل ﻗطﺎع أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻛﻔﺎﻻت ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء .ﺗﻠزم ھذه اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄداء دﻓﻌﺎت ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل ھذه اﻟدﻓﻌﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط اﻻﻋﺗﻣﺎد .ﺗﺗﺳم ھذه اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘروض وﺗﺗم اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن
ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﺗﺑﺎع ﻧﻔس ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وإﺟراءاﺗﮭﺎ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ.
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺑﻧود داﺧل ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد
أرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻟﻸﻓراد
اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
ﻣوﺟودات أﺧرى
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

25,170,000,642
105,923,538,475
52,720,534,804
4,150,351,257
196,615,839
3,952,284,372
1,451,046
390,912,403
2,024,818,756

256,600,947
1,392,779,147

190,380,156,337

139,654,702,949

19,456,211,096
90,500,771,696
22,190,679,271
5,857,660,792
7,356,257
354,764,057
5,485,699,438
9,841,040

ﺑﻧود ﺧﺎرج ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد
ﻛ ﻔﺎﻻت ﺗﻌﮭدات ﺗﺻدﯾر
ﻛﻔﺎﻻت :
دﻓﻊ
ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ
أﺧرى
ﺳﻘوف ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ

4,751,287,600
1,090,325,470
979,600,259
2,681,361,871
1,296,115,911

9,599,677
3,217,391,741
496,007,985
781,434,734
1,939,949,022
2,693,657,210

ﺳﻘوف ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ

4,464,217,080

2,233,468,642

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

10,511,620,591
200,891,776,928

8,154,117,270
147,808,820,219

ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم /597م ن/ب 4وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت إﻟﻰ ﺳت ﻓﺋﺎت وذﻟك
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣؤﺷرات واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳم ﺑﮭﺎ ﻛل دﯾن ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ.
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اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘرار رﻗم /902م ن /ب 4اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف ﺑﺗﺎرﯾﺦ  13ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ
 2012واﻟذي ﺟﺎء ﻣﻌدﻻ ً ﻟﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘرارﯾن اﻟﺻﺎدرﯾن ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم / 597م ن/ب 4اﻟﺻﺎدر
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9ﻛﺎﻧون اﻷول  2009واﻟﻘرار رﻗم /650م ن/ب 4اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  14ﻧﯾﺳﺎن  ،2010وﻗد ﺗم ﺗﻣدﯾد اﻟﻌﻣل
ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار /1079م ن/ب 4اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  29ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2014ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ،2014
وﺻدر ﻻﺣﻘﺎ ً اﻟﺗﻌﻣﯾم رﻗم /1145م 1/ﺗﺎرﯾﺦ  6ﻧﯾﺳﺎن  2015واﻟﺗﻌﻣﯾم رﻗم /2271م 1/ﺗﺎرﯾﺦ  30ﺣزﯾران 2015
واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﯾن ﺗﻣدﯾد اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘرار رﻗم /902م ن/ب 4ﺧﻼل ﻋﺎم  2015ﻟﺣﯾن ﺻدور ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص.
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﻓراد

اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑﯾرة

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾون ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

-

-

-

299,000

299,000

ﻋﺎدﯾﺔ )ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر(

55,580,510

231,649,821

-

3,056,513,296

3,343,743,627

ﻣﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

55,124,231

209,844,534

-

3,042,331,322

3,307,300,087

ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ:

456,279

21,805,287

-

14,181,974

36,443,540

ﻟﻐﺎﯾﺔ  30ﯾوم

28,754

11,845,921

-

3,527,669

15,402,344

ﻣن 31ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  60ﯾوم

226,731

4,872,250

-

-

5,098,981

ﻣن  61ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  90ﯾوم

200,794

5,087,116

-

10,654,305

15,942,215

ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ )ﺗﺗطﻠب اھﺗﻣﺎﻣﺎ
ﺧﺎﺻﺎ"(

670,031

29,252,038

3,788,156

1,216,371,773

1,250,081,998

ﻣﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

504,490

16,211,645

1,990,825

1,083,363,702

1,102,070,662

ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ:

165,541

13,040,393

1,797,331

133,008,071

148,011,336

ﻟﻐﺎﯾﺔ  90ﯾوم

114,444

-

1,537,331

79,855,892

81,507,667

ﻣن  91ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  120ﯾوم

51,097

1,347,301

260,000

48,521,565

50,179,963

ﻣن  121ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  150ﯾوم

-

11,693,092

-

4,625,000

16,318,092

ﻣن  151ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  179ﯾوم

-

-

-

5,614

5,614

ﻏﯾر ﻋﺎﻣﻠﺔ:

570,130,920

289,764,795

59,858,302

6,732,813,545

7,652,567,562

دون اﻟﻣﺳﺗوى

223,844

16,362,878

-

-

16,586,722

ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ

1,042,099

33,724,240

-

116,678,980

151,445,319

ھﺎﻟﻛﺔ ) ردﯾﺋﺔ (

568,864,977

239,677,677

59,858,302

6,616,134,565

7,484,535,521

اﻟﻣﺟﻣوع

626,381,461

550,666,654

63,646,458

11,005,997,614

12,246,692,187

ﯾطرح  :ﻓواﺋد ﻣﻌﻠﻘﺔ

)( 77,108,880

)(130,889,216

)(7,564,499

)( 1,599,639,157

)(1,815,201,752

ﯾطرح  :ﻣﺧﺻص اﻟﺗدﻧﻲ

) ( 549,272,581

) ( 223,161,599

)( 54,630,913

)( 5,454,074,085

)(6,281,139,178

اﻟﺻﺎﻓﻲ

-

196,615,839

1,451,046

3,952,284,372

4,150,351,257

ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺎﻣل رﺻﯾد اﻟدﯾن ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺣد اﻷﻗﺳﺎط أو اﻟﻔواﺋد ،وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟﻣدﯾن ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ إذا
ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻘف اﻟﻣﻣﻧوح.
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اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
35.2

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﻓراد

اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑﯾرة

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾون ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

14,886

-

-

1,957,414

1,972,300

ﻋﺎدﯾﺔ )ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر(

78,385,523

287,346,175

-

4,692,418,384

5,058,150,082

ﻣﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

66,881,517

250,257,116

-

4,620,795,347

4,937,933,980

ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ:

11,504,006

37,089,059

-

71,623,037

120,216,102

ﻟﻐﺎﯾﺔ  30ﯾوم

5,080,572

18,001,718

-

3,098,930

26,181,220

ﻣن 31ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  60ﯾوم

2,447,556

14,882,971

-

68,524,107

85,854,634

ﻣن  61ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  90ﯾوم

3,975,878

4,204,370

-

-

8,180,248

ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ )ﺗﺗطﻠب اھﺗﻣﺎﻣﺎ
ﺧﺎﺻﺎً(

4,865,397

19,410,095

15,129,905

954,005,743

993,411,140

ﻣﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

1,016,773

5,495,386

12,735,043

866,823,916

886,071,118

ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ:

3,848,624

13,914,709

2,394,862

87,181,827

107,340,022

ﻟﻐﺎﯾﺔ  90ﯾوم

566,286

2,106,906

1,093,124

61,765,450

65,531,766

ﻣن  91ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  120ﯾوم

1,770,098

5,672,326

88,745

-

7,531,169

ﻣن  121ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  150ﯾوم

1,054,227

6,135,477

1,212,993

21,701,377

30,104,074

ﻣن  151ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  179ﯾوم

458,013

-

-

3,715,000

4,173,013

ﻏﯾر ﻋﺎﻣﻠﺔ:

751,562,065

352,428,647

92,282,072

5,576,053,306

6,772,326,090

دون اﻟﻣﺳﺗوى

4,216,070

55,908,184

160,000

87,054,372

147,338,626

ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ

11,951,724

11,736,625

3,748,399

231,887,200

259,323,948

ھﺎﻟﻛﺔ ) ردﯾﺋﺔ (

735,394,271

284,783,838

88,373,673

5,257,111,734

6,365,663,516

اﻟﻣﺟﻣوع

834,827,871

659,184,917

107,411,977

11,224,434,847

12,825,859,612

ﯾطرح  :ﻓواﺋد ﻣﻌﻠﻘﺔ

)(95,683,345

)(160,473,088

)(10,272,055

)(1,037,873,005

)(1,304,301,493

ﯾطرح  :ﻣﺧﺻص اﻟﺗدﻧﻲ

) ( 731,788,269

) ( 143,947,772

)( 87,298,882

)( 4,700,862,404

)(5,663,897,327

اﻟﺻﺎﻓﻲ

7,356,257

354,764,057

9,841,040

5,485,699,438

5,857,660,792
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

دﯾون ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻋﺎدﯾﺔ )ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر(
ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ )ﺗﺗطﻠب اھﺗﻣﺎﻣﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ً(
ﻣﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ:
ﻟﻐﺎﯾﺔ  90ﯾوم
ﻣن  91ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  120ﯾوم
ﻣن  121ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  150ﯾوم
ﻣن  151ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  179ﯾوم
ﻏﯾر ﻋﺎﻣﻠﺔ:
دون اﻟﻣﺳﺗوى
ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ
ھﺎﻟﻛﺔ ) ردﯾﺋﺔ (

106

اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺻﻐﯾرة
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

اﻟﻘروض
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﻷﻓراد

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى

-

-

-

2,008,930,340

2,008,930,340

-

-

-

923,898,485

923,898,485

-

-

-

373,888,687

373,888,687

-

-

-

373,888,687

373,888,687

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,540,380,591

2,540,380,591

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,540,380,591

2,540,380,591

-

-

-

5,847,098,103

5,847,098,103

اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾطرح  :ﻓواﺋد ﻣﻌﻠﻘﺔ
ﯾطرح  :ﻣﺧﺻص اﻟﺗدﻧﻲ

-

-

-

-

-

-

-

-

)(2,377,143,044

)(2,377,143,044

اﻟﺻﺎﻓﻲ

-

-

-

3,469,955,059

3,469,955,059
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

35

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

دﯾون ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻋﺎدﯾﺔ )ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر(
ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ )ﺗﺗطﻠب اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ً(
ﻣﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ:
ﻟﻐﺎﯾﺔ  90ﯾوم
ﻣن  91ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  120ﯾوم
ﻣن  121ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  150ﯾوم
ﻣن  151ﯾوم ﻟﻐﺎﯾﺔ  179ﯾوم

اﻟﻘروض
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﻷﻓراد

اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺻﻐﯾرة
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى

-

-

-

1,284,543,457

1,284,543,457

-

-

-

459,908,112

459,908,112

-

-

-

268,824,103

268,824,103

-

-

-

268,824,103

268,824,103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,849,731,522

1,849,731,522

-

-

-

1,199,789,100

1,199,789,100

-

-

-

-

-

ﻏﯾر ﻋﺎﻣﻠﺔ:
دون اﻟﻣﺳﺗوى
ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ
ھﺎﻟﻛﺔ ) ردﯾﺋﺔ (

-

-

-

649,942,422

649,942,422

اﻟﻣﺟﻣوع

-

-

-

3,863,007,194

3,863,007,194

ﯾطرح  :ﻓواﺋد ﻣﻌﻠﻘﺔ

-

-

-

-

-

ﯾطرح  :ﻣﺧﺻص اﻟﺗدﻧﻲ

-

-

-

)(1,635,218,184

)(1,635,218,184

اﻟﺻﺎﻓﻲ

-

-

-

2,227,789,010

2,227,789,010
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة

ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺑﺎﺷرة داﺧل ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾون ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻋﺎدﯾﺔ )ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر(
ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ )ﺗﺗطﻠب اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ً(
ﻏﯾر ﻋﺎﻣﻠﺔ:
دون اﻟﻣﺳﺗوى
ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ
ھﺎﻟﻛﺔ ) ردﯾﺋﺔ (
اﻟﻣﺟﻣوع

26,435,117
261,828
262,557,916
49,152
920,011
261,588,753
289,254,861

155,782,821
26,738,192
195,374,588
11,398,200
29,790,211
154,186,177
377,895,601

3,788,156
59,858,302
59,858,302
63,646,458

299,000
2,397,844,642
660,753,992
3,385,290,433
101,204,417
3,284,086,016
6,444,188,067

299,000
2,580,062,580
691,542,168
3,903,081,239
11,447,352
131,914,639
3,759,719,248
7,174,984,987

ﻣﻧﮭﺎ:
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺳﯾﺎرات وآﻟﯾﺎت
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

2,551,892
17,482,879
224,966,420
44,253,670
289,254,861

362,209,824
15,685,777
377,895,601

1,116,786
62,083,770
445,902
63,646,458

267,824,117
1,832,827,899
186,622,019
4,156,914,032
6,444,188,067

271,492,795
2,274,604,372
411,588,439
4,217,299,381
7,174,984,987

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﻓراد

اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾون ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻋﺎدﯾﺔ )ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر(
ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ )ﺗﺗطﻠب اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ً(
ﻏﯾر ﻋﺎﻣﻠﺔ:
دون اﻟﻣﺳﺗوى
ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ
ھﺎﻟﻛﺔ ) ردﯾﺋﺔ (

14,884
49,732,459
4,547,813
394,287,013
3,426,250
10,543,580
380,317,183

176,272,416
17,444,976
230,559,326
41,153,869
8,979,845
180,425,612

15,129,905
92,282,072
160,000
3,748,399
88,373,673

1,957,411
2,653,948,476
723,778,569
3,253,485,412
83,843,395
166,967,700
3,002,674,317

1,972,295
2,879,953,351
760,901,263
3,970,613,823
128,583,514
190,239,524
3,651,790,785

اﻟﻣﺟﻣوع

448,582,169

424,276,718

107,411,977

6,633,169,868

7,613,440,732

ﻣﻧﮭﺎ:
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺳﯾﺎرات وآﻟﯾﺎت
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

2,838,621
52,929,143
343,680,838
49,133,567
448,582,169

404,127,495
20,149,223
424,276,718

106,966,074
445,903
107,411,977

136,115,446
2,520,998,171
308,767,078
3,667,289,173
6,633,169,868

138,954,067
3,085,020,883
652,447,916
3,737,017,866
7,613,440,732

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﻓراد

اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﻓراد

اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾون ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻋﺎدﯾﺔ )ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر(
ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ )ﺗﺗطﻠب اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ً(
ﻏﯾر ﻋﺎﻣﻠﺔ:
دون اﻟﻣﺳﺗوى
ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ
ھﺎﻟﻛﺔ ) ردﯾﺋﺔ (

-

-

-

1,312,147,676
326,478,485
98,360,835
523,963,541
523,963,541

1,312,147,676
326,478,485
98,360,835
523,963,541
523,963,541

اﻟﻣﺟﻣوع

-

-

-

2,260,950,537

2,260,950,537

-

-

-

1,661,188,843
61,151,835
538,609,859

1,661,188,843
61,151,835
538,609,859

2,260,950,537

2,260,950,537

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﻓراد

اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾون ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻋﺎدﯾﺔ )ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر(
ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ )ﺗﺗطﻠب اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ً(
ﻏﯾر ﻋﺎﻣﻠﺔ:
دون اﻟﻣﺳﺗوى
ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ
ھﺎﻟﻛﺔ ) ردﯾﺋﺔ (

-

-

-

884,692,928
298,733,632
49,053,179
387,464,472
161,893,600
225,570,872

884,692,928
298,733,632
49,053,179
387,464,472
161,893,600
225,570,872

اﻟﻣﺟﻣوع

-

-

-

1,619,944,211

1,619,944,211

-

-

-

1,151,327,956
55,226,105
413,390,150

1,151,327,956
55,226,105
413,390,150

1,619,944,211

1,619,944,211

ﻣﻧﮭﺎ:
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺳﯾﺎرات وآﻟﯾﺎت
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

ﻣﻧﮭﺎ:
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺳﯾﺎرات وآﻟﯾﺎت
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

ﯾﺗم إدراج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر أﻻ ﺗزﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋن ﻣﺑﻠﻎ اﻟدﯾن ﻟﻛل ﻋﻣﯾل إﻓرادﯾﺎ.
اﻟدﯾون اﻟﻣﻌﺎد ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ
ﺑﻠﻐت اﻟدﯾون اﻟﻣﻌﺎد ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ )دﯾون ﺟﯾدة ﻣﻌﺎد اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺷروطﮭﺎ( ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﺑﻠﻎ 25,848,100
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل  284,804,248ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015
اﻟدﯾون اﻟﻣﺟدوﻟﺔ
ﺑﻠﻐت اﻟدﯾون اﻟﻣﺟدوﻟﺔ )دﯾون ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﻌﺎد ﺟدوﻟﺗﮭﺎ( ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  2016ﻣﺑﻠﻎ  468,064,689ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
ﻣﻘﺎﺑل  134,403,073ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015
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5
12

4

3

إﯾﺿﺎح

12

5

4

3

)*( ﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣؤوﻧﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺎﻣل اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮭﺎ )اﯾﺿﺎح رﻗم .(4

إﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

أرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015

إﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

أرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

إﯾﺿﺎح
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51,124,202,642

1,392,779,147

30,275,212,399

19,456,211,096

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺟﯾد

45,966,119,039

2,024,818,756

-

18,771,299,641

25,170,000,642

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺟﯾد

82,416,238,568

22,190,679,271
-

60,225,559,297

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻋﺎدي

139,872,773,638

-

52,720,534,804

87,152,238,834

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻋﺎدي

-

-

-

-

133,540,441,210

22,190,679,271
1,392,779,147

19,456,211,096

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

185,838,892,677

2,024,818,756

52,720,534,804

105,923,538,475

25,170,000,642

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

90,500,771,696

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮫ

-

-

-

-

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮫ*

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن:
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ،ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻵﻟﯾﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ :

 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(

35

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

35

 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر:
اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟداﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻣﺧﺎطر
ﺟﯾد
اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ )*(
اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

ﻋﺎدي
اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ )**(
اﻟدرﺟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
اﻟدرﺟﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ﻣﺻﺎرف ﻏﯾرﻣﺻﻧﻔﺔ

ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب
S&P

AAA
ﻣن  AA-و ﺣﺗﻰ AA+
ﻣن  A-و ﺣﺗﻰ A+

ﻣن  BBB-و ﺣﺗﻰ BBB+
ﻣن  BB-و ﺣﺗﻰ BB+
ﻣن  B-و ﺣﺗﻰ B+

2016

2015

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

27,194,819,398

20,848,990,243

18,771,299,641

30,275,212,399

45,966,119,039

51,124,202,642

3,828,273,020

15,315,176,322

-

-

89,919,549,723
46,124,950,895

54,919,296,468
12,181,765,778

139,872,773,638

82,416,238,568

185,838,892,677

133,540,441,210

)*( ﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﺟﯾد ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
)**( ﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ.
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* ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء دول اﻟﺷرق اﻷوﺳط

اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻣﺟﻣوع

اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(:
ﻟﻸﻓراد
اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

أرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

35,174,269,812

2,024,818,756

32,030,418

196,615,839
3,952,284,372
1,451,046

25,170,000,642
2,937,068,739
860,000,000

داﺧل اﻟﻘطر
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

136,297,422,888

-

358,881,985

-

84,078,006,099
51,860,534,804

دول اﻟﺷرق اﻷوﺳط
اﻷﺧرى
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﺗرﻛز اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر)ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

18,900,023,903

-

-

-

18,900,023,903
-

أوروﺑﺎ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

8,439,734

-

-

-

8,439,734
-

آﺳﯾﺎ*
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

-

-

-

-

-

190,380,156,337

2,024,818,756

390,912,403

196,615,839
3,952,284,372
1,451,046

25,170,000,642
105,923,538,475
52,720,534,804

أﻣرﯾﻛﺎ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
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* ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء دول اﻟﺷرق اﻷوﺳط

اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

ﻟﻸﻓراد

أرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(:

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015

31,086,286,897

1,392,779,147

-

7,356,257
354,764,057
5,485,699,438
9,841,040

19,456,211,096
3,622,807,692
756,828,170

داﺧل اﻟﻘطر
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
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78,396,873,720

256,600,947
-

-

56,706,421,672
21,433,851,101

دول اﻟﺷرق اﻷوﺳط
اﻷﺧرى
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺗرﻛز اﻟﺟﻐراﻓﻲ )ﺗﺗﻣﺔ(

 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر)ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

30,155,383,475

-

-

-

30,155,383,475
-

أوروﺑﺎ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

-

-

-

139,654,702,949

256,600,947
1,392,779,147

16,158,857

-

-

-

-

7,356,257
354,764,057
5,485,699,438
9,841,040

16,158,857
-

-

19,456,211,096
90,500,771,696
22,190,679,271

* آﺳﯾﺎ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

أﻣرﯾﻛﺎ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ
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اﻟﻣﺟﻣوع

إﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
)ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف
ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

أرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ
اﻟﻣرﻛزي

اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي )ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ(

186,223,986,695

2,024,818,756

385,094,018

-

52,720,534,804

105,923,538,475

25,170,000,642

ﻣﺎﻟﻲ

1,102,247,793

-

1,543,080

1,100,704,713

-

-

-

ﺻﻧﺎﻋﺔ

1,741,755,453

-

2,438,352

1,739,317,101

-

-

-

ﺗﺟﺎرة

65

798,087,264

-

1,117,274

796,969,990

-

-

-

ﻋﻘﺎرات

زراﻋﺔ

26,623,329

-

37,271

26,586,058

-

-

-

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول :2016

اﻟﺗرﻛز ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي

 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(

35

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

487,455,803

-

190,380,156,337

-

-

-

-

4,150,351,257

2,024,818,756

-

-

-

52,720,534,804

105,923,538,475

682,408

-

-

-

-

-

25,170,000,642

390,912,403

486,773,395

-

-

-

أﻓراد  -ﺧدﻣﺎت

ﺣﻛوﻣﻲ وﻗطﺎع
ﻋﺎم داﺧل ﺳورﯾﺔ

ﺣﻛوﻣﻲ وﻗطﺎع
ﻋﺎم ﺧﺎرج ﺳورﯾﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ
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اﻟﻣﺟﻣوع

إﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
)ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف
ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

أرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ
اﻟﻣرﻛزي
أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي )ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ(

133,797,042,157

1,392,779,147

256,600,947

-

22,190,679,271

90,500,771,696

19,456,211,096

ﻣﺎﻟﻲ

1,325,313,800

-

-

1,325,313,800

-

-

-

ﺻﻧﺎﻋﺔ

2,444,094,996

-

-

2,444,094,996

-

-

-

ﺗﺟﺎرة

66

1,074,348,020

-

-

1,074,348,020

-

-

-

ﻋﻘﺎرات

زراﻋﺔ

39,203,526

-

-

39,203,526

-

-

-

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول :2015

اﻟﺗرﻛز ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي )ﺗﺗﻣﺔ(

 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(

35

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

974,700,450

-

-

974,700,450

-

-

-

أﻓراد  -ﺧدﻣﺎت

-

-

-

-

-

-

-

139,654,702,949

1,392,779,147

256,600,947

5,857,660,792

22,190,679,271

-

-

-

-

-

90,500,771,696

-

-

19,456,211,096

ﺣﻛوﻣﻲ وﻗطﺎع ﻋﺎم
داﺧل ﺳورﯾﺔ

ﺣﻛوﻣﻲ وﻗطﺎع ﻋﺎم
ﺧﺎرج ﺳورﯾﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.2ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﺑول
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وأﺳس ﻣﻌﺗﻣدة.
وأﺑرز أﻧواع اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ھﻲ:
•

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ :اﻟرھوﻧﺎت ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻣﺧزون واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.

•

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد :اﻟرھوﻧﺎت ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎرات واﻟرواﺗب واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.

ﺗراﻗب اﻹدارة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت وﯾﺗم طﻠب ﺿﻣﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،وﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ.
ﺗﻘﯾﯾم اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻓرادﯾﺎ ً
إن اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘروض ھﻲ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻸﺻل أو اﻟﻔﺎﺋدة أو وﺟود ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗواﺟﮫ اﻟﻌﻣﯾل أو ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎﺗﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻹﺧﻼل ﺑﺷروط اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ،وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗدﻧﻲ اﻟﺗﻲ
ﺗﺧﻔض ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘروض ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻟدﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﮫ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد وﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ.
اﻟﻣﺧﺻص اﻹﻓرادي

ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣؤﺷرات اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة
ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف ذات اﻟﺻﻠﺔ وھﻲ اﻟﻘرار رﻗم /902م ن/ب 4ﺗﺎرﯾﺦ  13ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ  2012واﻟﻘرار رﻗم
/ 597م ن/ب 4ﺗﺎرﯾﺦ  9ﻛﺎﻧون اﻷول  2009واﻟﻘرار /650م ن/ب 4ﺗﺎرﯾﺦ  14ﻧﯾﺳﺎن  2010ووﻓﻘﺎ َ ﻟﻠﻣؤﺷرات
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت،
• اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع ﻣوﺿوع اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت،
• ﻗدرة اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﮫ ﻋﻧد ﻣواﺟﮭﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ،
• اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﻓﻼس،
• ﺗوﻓر ﻣﺻﺎدر ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻟﻠﺿﻣﺎن،
• ﻓﺗرة اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺑﯾﺎن ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ وﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك.
اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺻص ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ھﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل
ﻣﻧﻔرد أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺑﯾﺎن
ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺻص وﻣراﺟﻌﺔ ﻛل ﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة.
ﯾؤﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﻧد ﻋدم وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﻲ.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ،اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﺄﺧر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻓﺗرة ﺗﺣﻘق اﻟﺧﺳﺎﺋر وﻓﺗرة ﺗﺣدﯾد ﺿرورة
وﺟود ﻣﺧﺻص إﻓرادي ﻟﮭذه اﻟﺧﺳﺎﺋر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻻﺳﺗردادات ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ .إن
اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﺣدﯾد طول ھذه اﻟﻣد ة اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
ﺗﻘوم إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓﻘﮫ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺻص اﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘروض.
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.3ﻣـﺧـﺎطـر اﻟـﺳـوق
ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻛﻼ ﻣن ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ،ﺣﯾث ﺗﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻘوف واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﻔواﺋد وﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ وأﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺦ...
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺻورة دورﯾﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻛل ﻋﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ
ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻐﯾر ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻧﺳﺑﺔ اﺛﻧﺎن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ھذه اﻟﻣﻌدﻻت وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر
أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟوﺿﻌﯾﺗﮫ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ واﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،وﯾﺣرص
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗداول ﺑﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء أدﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﮭﺎ.
إن أھم أھداف إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ھو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﺗدل ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ
أرﺑﺎح اﻟﺑﻧك أو ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗم إﺟراء ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺟﮭد واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾر ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد
ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﺎل:
 .1اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ أرﺻدة ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف.
 .2ﺗذﺑذب أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ارﺗﻔﺎﻋﺎ أو ھﺑوطﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة.
اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ:
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺳوق واﻟﺗﻲ ﺗ�ﺛر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ�ﺔ اﻟﻣﺳ�ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو
اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾراﻗب ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺎطر ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﺑوﺿﻊ ﺣدود ﻟﻔﺟوات ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة
ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻣﺣددة .ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣراﻛز ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣراﻛز ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣددة.
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث
ﺗﻐﯾر ﻣﻌﻘول ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺛﺎﺑﺗﺔ.
إن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ھو أﺛر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻔﺗرض ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ،وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
ﻓﺟوة إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗراﻛﻣ ﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ھو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑﻌد
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﺛر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل.
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إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

35

 35.3ﻣـﺧـﺎطـر اﻟـﺳـوق )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة %2
أﺛر اﻟزﯾﺎدة

اﻟﻌﻣﻠﺔ

دوﻻر أﻣﯾرﻛﻲ

2016

اﻟﻔﺟوة اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻔﺟوة اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن
اﻷﺛر ﻋ ﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد
إﻗﺗطﺎع اﻟﺿرﯾﺑﺔ(
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

16,028,465,000

320,569,300

240,426,975

12,588,959,000

251,779,180

188,834,385

ﯾورو

) (13,870,655,000

) ( 277,413,100

) ( 208,059,825

1,776,887,000

35,537,740

26,653,305

ﺟﻧﯾﮫ اﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ

) (13,236,000

)(264,720

)(198,540

)(5,221,000

)(104,420

)(78,315

ﯾن ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ

)(11,000

)(220

)(165

3,362,000

67,240

50,430

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

1,476,438,000

29,528,760

22,146,570

2,783,803,000

55,676,060

41,757,045

ﻓرﻧك ﺳوﯾﺳري

)(273,000

)(5,460

)(4,095

884,000

17,680

13,260

اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى

) ( 265,854,000

)(5,317,080

)(3,987,810

) ( 147,792,000

)(2,955,840

)(2,216,880

أﺛر اﻟﻧﻘﺻﺎن

2016

2015

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )اﻟﻧﺎﺗﺞ
ﻋن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد إﻗﺗطﺎع
اﻟﺿرﯾﺑﺔ(
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻔﺟوة اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ
ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

16,028,465,000

) ( 320,569,300

) ( 240,426,975

12,588,959,000

) ( 251,779,180

) ( 188,834,385

ﯾورو

) (13,870,655,000

277,413,100

208,059,825

1,776,887,000

) (35,537,740

) (26,653,305

ﺟﻧﯾﮫ اﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ

) (13,236,000

264,720

198,540

)(5,221,000

104,420

78,315

اﻟﻌﻣﻠﺔ

دوﻻر أﻣﯾرﻛﻲ
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اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ
ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )اﻟﻧﺎﺗﺞ
ﻋن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد إﻗﺗطﺎع
اﻟﺿرﯾﺑﺔ(
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015

اﻟﻔﺟوة اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ
ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
)اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد إﻗﺗطﺎع
اﻟﺿرﯾﺑﺔ(
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﯾن ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ

)(11,000

220

165

3,362,000

)(67,240

)(50,430

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

1,476,438,000

) (29,528,760

) (22,146,570

2,783,803,000

) (55,676,060

) (41,757,045

ﻓرﻧك ﺳوﯾﺳري

)(273,000

5,460

4,095

884,000

)(17,680

)(13,260

اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى

) ( 265,854,000

5,317,080

3,987,810

) ( 147,792,000

2,955,840

2,216,880
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 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.3ﻣـﺧـﺎطـر اﻟـﺳـوق )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ:
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻠﯾرة اﻟﺳورﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﮫ ،وﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻠس ﺑوﺿﻊ ﺣدود ﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻣﻼت ،وﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣراﻛز ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن
اﻟﻣراﻛز ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣددة.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋداد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث ﺗﻐﯾر ﻣﻌﻘول
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺛﺎﺑﺗﺔ .ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺳﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣوﺟب ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗوﻗﻊ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت :أﺛر اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف %10
2016

أﺛر اﻟزﯾﺎدة

اﻟﻌﻣﻠﺔ

دوﻻر أﻣﯾرﻛﻲ
ﯾورو
ﺟﻧﯾﮫ اﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ
ﯾن ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻓرﻧك ﺳوﯾﺳري
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى

ﻣراﻛز اﻟﻘطﻊ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ

اﻷﺛر اﻟﻣرﺣل اﻟﻰ
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﺑﻌد
اﻗﺗطﺎع اﻟﺿرﯾﺑﺔ

ﻣراﻛز اﻟﻘطﻊ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ

اﻷﺛر اﻟﻣرﺣل اﻟﻰ
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﺑﻌد
اﻗﺗطﺎع اﻟﺿرﯾﺑﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

18,608,375,279
72,789,074
882,403
)(11,267
313,996
)(263,884,978

دوﻻر أﻣﯾرﻛﻲ
ﯾورو
ﺟﻧﯾﮫ اﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ
ﯾن ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻓرﻧك ﺳوﯾﺳري
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى

1,860,837,528
7,278,907
88,240
)(1,127
31,400
)(26,388,498

1,858,727,996
5,459,181
66,180
)(845
23,550
)(19,791,373

12,728,551,471
22,583,756
10,552,833
3,361,661
1,109,001
)(377,671,426

2016

أﺛر اﻟﻧﻘﺻﺎن

اﻟﻌﻣﻠﺔ

2015

1,272,855,147
2,258,376
1,055,283
336,166
110,900
)(37,767,143

1,255,943,110
1,693,782
791,462
252,125
83,175
)(28,325,357

2015

ﻣراﻛز اﻟﻘطﻊ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ

اﻷﺛر اﻟﻣرﺣل اﻟﻰ
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﺑﻌد
اﻗﺗطﺎع اﻟﺿرﯾﺑﺔ

ﻣراﻛز اﻟﻘطﻊ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ

اﻷﺛر اﻟﻣرﺣل اﻟﻰ
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﺑﻌد
اﻗﺗطﺎع اﻟﺿرﯾﺑﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

18,608,375,279
72,789,074
882,403
)(11,267
313,996
)(263,884,978

)(1,860,837,528
)(7,278,907
)(88,240
1,127
)(31,400
26,388,498

)(1,858,727,996
)(5,459,181
)(66,180
845
)(23,550
19,791,373

)(1,272,855,147
)(2,258,376
)(1,055,283
)(336,166
)(110,900
37,767,143

)(1,255,943,110
)(1,693,782
)(791,462
)(252,125
)(83,175
28,325,357

12,728,551,471
22,583,756
10,552,833
3,361,661
1,109,001
)(377,671,426
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.3ﻣـﺧـﺎطـر اﻟـﺳـوق )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم ھﻲ ﻣﺧﺎطر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣؤﺷرات
اﻷﺳﮭم.
إن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾرات ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺷرات
اﻷﺳﮭم أو ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ ،ھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣؤﺷرات اﻟﺳوق

أﺳﮭم ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
أﺳﮭم ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
أﺳﮭم ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
أﺳﮭم ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
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 %اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
2016

اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣد
2016

اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
2016

%10+
%10%10+
%10-

127,854
)(127,854

5,641,125
)(5,641,125
95,891
)(95,891
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 %اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
2015

اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣد
2015

اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
2015

%10+
%10%10+
%10-

103,278
)(103,278

5,990,625
)(5,990,625
77,459
)(77,459

اﻟﻔﺟوة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻹﻋﺎدة
ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة

ﻓﺟوة إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

وداﺋﻊ ﺑﻧوك

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف
ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

ﻣوﺟودات أﺧرى

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
)ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف
ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

ﻣوﺟودات

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

4,679,906,138

4,679,906,138

150,370,128,452

-

-

-

-

-

96,118,447,020

54,251,681,432

155,050,034,590

-

-

-

-

-

1,542,127,136

-

28,642,965,739

105,423,538,475

19,441,403,240

دون اﻟﺷﮭر

213,924,081

)(4,465,982,057

5,558,816,709

-

-

-

-

-

5,558,816,709

-

1,092,834,652

-

-

-

-

-

532,834,652

-

60,000,000

500,000,000

-

ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ  3أﺷﮭر

2,262,318,005

2,048,393,924

3,393,838,301

-

-

-

-

-

3,393,838,301

-

5,442,232,225

-

-

-

-

-

512,792,225

-

4,929,440,000

-

ﻣن  3إﻟﻰ  6أﺷﮭر

1,808,037,665

)(454,280,340

3,243,533,999

-

-

-

-

2,020,772,233

1,222,761,766

-

2,789,253,659

-

-

-

-

-

578,651,659

-

2,210,602,000

-

-

ﻣن  6إﻟﻰ  9أﺷﮭر

845,166,836

)(962,870,829

2,790,548,600

-

-

-

-

-

2,583,576,600

206,972,000

1,827,677,771

-

-

-

-

-

204,137,771

-

1,623,540,000

-

-

ﻣن  9إﻟﻰ  12ﺷﮭر
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9,146,245,117

8,301,078,281

35,457,942

-

-

-

-

-

35,457,942

-

8,336,536,223

-

-

-

-

-

117,889,158

-

8,218,647,065

-

-

ﻣن  1إﻟﻰ  2ﺳﻧﺔ

ﯾﺗم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أﯾﮭﻣﺎ أﻗرب ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2016

ﻓﺟوة إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة

 35.3ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺗﺗﻣﺔ(

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

16,238,465,083

7,092,219,966

7,846,067

-

-

-

-

-

7,846,067

-

7,100,066,033

-

-

-

-

-

64,726,033

-

7,035,340,000

-

-

ﻣن  2إﻟﻰ  3ﺳﻧوات

16,287,072,676

48,607,593

-

-

-

-

-

-

-

-

48,607,593

-

-

-

-

-

48,607,593

-

-

-

-

ﻣن  3إﻟﻰ  4ﺳﻧوات

16,383,897,477

96,824,801

-

-

-

-

-

-

-

-

96,824,801

-

-

-

-

-

96,824,801

-

-

-

-

ﻣن  4إﻟﻰ  5ﺳﻧوات

16,468,960,627

85,063,150

-

-

-

-

22,071,638,085

5,602,677,458

7,751,769,133

2,240,594,058

433,864,865

6,303,750

22,071,638,085

173,151,939,203

2,240,594,058

5,071,006,460

2,020,772,233

108,920,744,405

54,458,653,432

195,223,577,288

6,303,750

5,071,006,460

-

-

-

13,354,446,591

614,076,719

433,864,865

-

-

-

-

85,063,150

-

-

2,024,818,756

614,076,719

39,832,311

39,832,311

2,024,818,756

-

-

-

75,215,000

1,278,538

2,741,211,167

1,278,538

4,150,351,257

75,215,000

-

366,697,079

-

-

52,720,534,804

105,923,538,475

2,741,211,167

85,063,150

-

-

-

7,491,317,021

26,932,720,261

أﻛﺛر ﻣن  5ﺳﻧوات

ﺑﻧود ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻔواﺋد

اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﻔﺟوة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻹﻋﺎدة
ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة

ﻓﺟوة إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

وداﺋﻊ ﺑﻧوك

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف
ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

ﻣوﺟودات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ

ﻣوﺟودات أﺧرى

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
)ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف
ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

ﻣوﺟودات

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2,258,874,848

2,258,874,848

111,566,477,416

-

-

-

-

73,424,933,922

38,141,543,494

113,825,352,264

-

-

-

-

-

-

3,005,736,415

-

7,745,009,271

88,000,771,696

15,073,834,882

دون اﻟﺷﮭر

1,112,554,873

)(1,146,319,975

4,678,949,392

-

-

-

-

4,678,949,392

-

3,532,629,417

-

-

-

-

-

-

1,032,629,417

-

-

2,500,000,000

-

ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ  3أﺷﮭر

1,421,889,258

309,334,385

2,920,443,949

-

-

-

-

2,920,443,949

-

3,229,778,334

-

-

-

-

-

-

494,198,334

-

2,735,580,000

-

-

ﻣن  3إﻟﻰ  6أﺷﮭر

4,620,840,877

3,198,951,619

2,603,712,709

-

-

-

1,387,283,746

1,216,428,963

-

5,802,664,328

-

-

-

-

-

-

79,614,328

-

5,723,050,000

-

-

ﻣن  6إﻟﻰ  9أﺷﮭر

9,032,066,290

4,411,225,413

1,887,042,676

-

-

-

-

1,887,042,676

-

6,298,268,089

-

-

-

-

-

-

311,228,089

-

5,987,040,000

-

-

ﻣن  9إﻟﻰ  12ﺷﮭر
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9,167,522,602

135,456,312

41,508,000

-

-

-

-

41,508,000

-

176,964,312

-

-

-

-

-

-

176,964,312

-

-

-

-

ﻣن  1إﻟﻰ  2ﺳﻧﺔ

ﯾﺗم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أﯾﮭﻣﺎ أﻗرب ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول .2015

ﻓﺟوة إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة )ﺗﺗﻣﺔ(

 35.3ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺗﺗﻣﺔ(

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

9,200,821,791

33,299,189

-

-

-

-

-

-

-

33,299,189

-

-

-

-

-

-

33,299,189

-

-

-

-

ﻣن  2إﻟﻰ  3ﺳﻧوات

9,225,358,849

24,537,058

-

-

-

-

-

-

-

24,537,058

-

-

-

-

-

-

24,537,058

-

-

-

-

ﻣن  3إﻟﻰ  4ﺳﻧوات

9,244,537,910

19,179,061

-

-

-

-

-

-

-

19,179,061

-

-

-

-

-

-

19,179,061

-

-

-

-

ﻣن  4إﻟﻰ  5ﺳﻧوات

9,340,771,154

96,233,244

14,273,162,040

4,932,390,886

5,150,992,485

14,273,162,040

128,849,126,627

-

7,468,750

-

-

1,663,715,577

3,479,808,158

1,387,283,746

84,169,306,902

38,141,543,494

7,468,750

3,479,808,158

-

-

1,392,779,147

1,663,715,577

-

-

-

-

-

10,083,383,371

-

96,233,244

-

1,392,779,147

70,387,044

359,312,552

-

143,122,288,667

-

70,387,044

359,312,552

45,305,669

45,305,669

-

79,875,000

-

2,227,600,125

5,857,660,792

1,032,783

22,190,679,271

90,500,771,696

79,875,000

584,041,345

1,032,783

-

-

5,323,049,706

20,396,884,588

2,227,600,125

96,233,244

-

-

-

-

أﻛﺛر ﻣن  5ﺳﻧوات

ﺑﻧود ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻔواﺋد

اﻟﻣﺟﻣوع
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

وداﺋﻊ ﺑﻧوك

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

ﻣوﺟودات أﺧرى

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(

اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

اﻟﻌﻣﻠﺔ
اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

ﺑﺎﻟﻠﯾرة اﻟﺳورﯾﺔ

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

 35.3ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺗﺗﻣﺔ(

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

18,608,375,279

70,792,605,651

356,982,450

2,351,133,314

849,516,786

67,018,411,560

216,561,541

89,400,980,930

1,809,028,956

235,474,425

-

14,539,292,073

67,215,966,934

5,601,218,542

دوﻻر أﻣﯾرﻛﻲ

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

72,789,074

74,945,171,002

203,908,046

2,106,727,556

536,519,915

18,518,804,519

53,579,210,966

75,017,960,076

-

123,407,819

9,214,537

37,321,242,731

35,448,932,595

2,115,162,394

ﯾورو

74

882,403

305,882,312

1,526,943

-

-

304,355,369

-

306,764,715

-

-

5,423

-

291,113,534

15,645,758

ﺟﻧﯾﮫ اﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ

)( 11,267

)(263,570,982

623,775,839

312,670

18,418,464,507

22,326,346

-

22,326,346

-

22,315,079

-

19

-

562,730,109

4,457,860,870

1,386,036,701

86,481,017,103

53,802,116,367

165,108,225,657

1,809,028,956

358,882,263

9,227,751

-

146,689,761,150

-

-

-

617,119,309

6,343,860

360,204,857

-

-

7,791

-

51,860,534,804

-

7,485,594

7,739,512,288
22,315,060

352,711,472

103,331,039,595

ﯾن ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ

ﻣﺎ ﯾوازي اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﯾرة اﻟﺳورﯾﺔ

أﺧرى

ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت :
وداﺋﻊ ﺑﻧوك
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات أﺧرى
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

اﻟﻌﻣﻠﺔ

اﻟﻣوﺟودات

ﺑﺎﻟﻠﯾرة اﻟﺳورﯾﺔ

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015

اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 35.3ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺗﺗﻣﺔ(

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

دوﻻر أﻣﯾرﻛﻲ

12,728,551,471

4,104,184
49,420,349,883
552,742,407
1,514,267,778
421,299,941
51,912,764,193

4,998,093,114
49,024,228,762
9,291,831,101
150,173,340
1,176,989,347
64,641,315,664

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

22,583,756

37,342,336,813
12,495,111,811
326,475,620
1,407,740,280
368,356,214
51,940,020,738

1,727,724,860
38,011,518,214
12,142,020,000
7,505,030
73,836,390
51,962,604,494

ﯾورو

75

10,552,833

271,469,585
1,271,681
272,741,266

17,046,331
266,246,899
10
859
283,294,099

ﺟﻧﯾﮫ اﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ

ﻣﺎ ﯾوازي اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﯾرة اﻟﺳورﯾﺔ

3,361,661

14,081,112
14,081,112

17,442,761
12
17,442,773

ﯾن ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ

)(376,562,425

4,129,880
468,015,800
203,220
472,348,900

6,180,376
89,573,891
32,208
95,786,475

12,388,487,296

37,350,570,877
62,669,028,191
879,218,027
2,922,008,058
791,131,056
104,611,956,209

6,749,044,681
87,409,010,527
21,433,851,101
7,537,248
224,010,601
1,176,989,347
117,000,443,505

أﺧرى

ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
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ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 35.4ﻣﺧﺎطر اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق
إن ﻣﺧﺎطر اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ طﻠب أو دﻓﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم أو ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮭم ﻗﺑل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ،
ﻣﺛل رھوﻧﺎت ذات ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗدﻧﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ،إن ﻋواﻣل اﻟﺳوق اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق ھﻲ ﻏﯾر
ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧﺎطر اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ
ﻏﯾر ﺟوھري ،ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﯾﺔ ﻏراﻣﺎت ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق.
ﺧطﺔ اﻟطوارئ وﺧطﺔ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣل
اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﻣﺑﺎدئ ﺑﺎزل وﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم /391م ن/ب 4اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  5أﯾﺎر  ،2008ﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﺧطﺔ ﻟﻠطوارئ
واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳواء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل أو
اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ أو اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﺗم ﺗﺣﺿﯾر ﺧطﺔ ﻣرﻧﺔ ﻻﻧﺗﻘﺎل وﺗﺷﻐ ﯾل إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣوﻗﻊ ﺛﺎﻧﻲ ﺑدﯾل وﻣؤﻗت ،ﻣﺟﮭز ﻟﺧدﻣﺔﻓرﯾق ﻋﻣل رﺋﯾﺳﻲ ﻹدارة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺛﻧﺎء ﺣدوث أزﻣﺔ ﻣﺎ.
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟﮭﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،ﻓﻘد ﺗم ﺗﺎﻣﯾن ﺗﻘﻧﯾﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ )ﺑرﻣﺟﯾﺔ وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺎدﯾﺔ( ﻟﺿﻣﺎناﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣل ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟرﺑط اﻟﺷﺑﻛﻲ ﻟﻔروع اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وإدارﺗﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﺎﻣﯾن أﻧظﻣﺔ اﺗﺻﺎﻻت طوارئ
ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻘطر.
 ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻓﻘد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻓرﯾق ﻋﻣل رﺋﯾﺳﻲ وآﺧر ﺑدﯾل ،ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرات واﻟﻛﻔﺎءات ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل واﻟﻌﻣلﻣن ﻣوﻗﻊ إدارة اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣل.
 35.5ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ .وﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ھذه
اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ وإدارة اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ أﺧذ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ،وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾوﻣﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗوﻓر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﺗوﻓﯾر
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ.
ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣوﺟودات ذات ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾل ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻛﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد أي ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘص ﻏﯾر ﻣﻧظورة ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﻘوم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ودﯾﻌﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي ﺗﺳﺎوي  %5ﻣن ﻣﺗوﺳط وداﺋﻊ اﻟزﺑﺎﺋن .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ورﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟظروف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟطﺎرﺋﺔ .وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم .588
ﯾﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺣدود ﻟﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻰ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻼت.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ:

اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ
أﻗل ﻧﺳﺑﺔ

2016
%

2015
%

107.19
110.12
104.25

101.38
104.08
98.68

76
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اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗراﻛﻣﻲ

اﻟﺻﺎﻓﻲ

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

وداﺋﻊ ﺑﻧوك

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

ﻣوﺟودات أﺧرى

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

-

)(13,868,071,616

)(13,868,071,616

6,378,737,957

20,230,855,707

198,462,788

-

-

-

-

20,032,392,919

-

40,477,665,280

-

334,129,426

-

-

-

260,375,843

-

23,231,165,739

16,651,994,272

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

20,246,809,573

130,526,605,499

188,869,966

-

-

-

-

76,086,054,101

54,251,681,432

116,658,533,883

-

15,950,644

-

-

-

1,281,751,293

1,278,538

5,411,800,000

88,771,544,203

21,176,209,205

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻋﻧد اﻟطﻠب إﻟﻰ أﻗل ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم

ﺑﯾن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم و
ﺷﮭر

-

)(4,934,012,728

)(11,312,750,685

12,411,970,725

1,782,147,556

-

-

5,071,006,460

-

5,558,816,709

-

1,099,220,040

-

6,385,388

-

-

-

532,834,652

-

60,000,000

500,000,000

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺑﯾن ﺷﮭر و  3أﺷﮭر

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺳﺗردادھﺎ أو ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول :2016

 35.5ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

77

)(3,350,667,804

1,583,344,924

3,861,326,239

33,623,073

433,864,865

-

-

-

3,393,838,301

-

5,444,671,163

-

2,438,938

-

-

-

512,792,225

-

4,929,440,000

-

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺑﯾن  3ﺷﮭور و6
أﺷﮭر

)(3,734,597,214

)(383,929,410

3,254,897,254

11,363,255

-

-

-

2,020,772,233

1,222,761,766

-

2,870,967,844

-

81,714,185

-

-

-

578,651,659

-

2,210,602,000

-

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺑﯾن  6ﺷﮭور و9
أﺷﮭر

)(4,723,178,390

)(988,581,176

2,822,550,753

25,698,403

-

6,303,750

-

-

2,583,576,600

206,972,000

1,833,969,577

-

6,291,806

-

-

-

204,137,771

-

1,623,540,000

-

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺑﯾن  9أﺷﮭر وﺳﻧﺔ

11,003,032,716

15,726,211,106

22,071,638,085

11,068,605,369

-

-

22,071,638,085

173,151,939,203

2,240,594,058

43,733,026

429,017

-

-

54,458,653,432

-

5,071,006,460

2,020,772,233

108,920,744,405

195,223,577,288

2,024,818,756

614,076,719

39,832,311

-

75,215,000

6,303,750

-

-

-

-

11,068,605,369

2,024,818,756

64,320,000

39,832,311

2,741,211,167

26,932,720,261

75,215,000

4,150,351,257

1,278,538

52,720,534,804

105,923,538,475

2,741,211,167

366,697,079

-

-

-

5,756,511,056

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

433,864,865

-

-

43,304,009

-

15,769,944,132

-

102,846,332

-

-

-

413,110,735

-

15,253,987,065

-

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ

ﺑدون اﺳﺗﺣﻘﺎق

اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗراﻛﻣﻲ

اﻟﺻﺎﻓﻲ

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

وداﺋﻊ ﺑﻧوك

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

ﻣوﺟودات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ

ﻣوﺟودات أﺧرى

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي

10,353,348,067

10,353,348,067

96,342,726,776

151,883,820

-

-

-

58,049,299,462

38,141,543,494

106,696,074,843

-

-

11,364,045

-

-

-

2,723,123,917

1,032,783

496,828,171

87,472,949,778

15,990,776,149

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻋﻧد اﻟطﻠب إﻟﻰ أﻗل ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم

-

-

3,058,378,046

)(7,294,970,021

15,539,741,124

164,106,664

-

-

-

15,375,634,460

-

8,244,771,103

-

-

186,155,587

-

-

-

)(2,835,009,467

)(5,893,387,513

9,442,893,642

1,284,136,092

-

3,479,808,158

-

4,678,949,392

-

3,549,506,129

-

-

16,876,712

-

-

-

282,612,498

-

-

2,500,000,000

1,032,629,417

-

7,248,181,100

527,821,918

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺑﯾن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم و ﺷﮭر

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺑﯾن ﺷﮭر و  3أﺷﮭر

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺳﺗردادھﺎ أو ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول :2015

 35.5ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 35إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

78

)(2,482,010,984

352,998,483

2,951,686,245

31,242,296

-

-

-

2,920,443,949

-

3,304,684,728

-

70,387,044

4,519,350

-

-

-

494,198,334

-

2,735,580,000

-

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺑﯾن  3ﺷﮭور و 6أﺷﮭر

842,797,423

3,324,808,407

2,615,428,185

11,715,476

-

-

1,387,283,746

1,216,428,963

-

5,940,236,592

-

-

137,572,264

-

-

-

79,614,328

-

5,723,050,000

-

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺑﯾن  6ﺷﮭور و 9أﺷﮭر

5,229,191,494

4,386,394,071

1,914,698,612

20,187,186

7,468,750

-

-

1,887,042,676

-

6,301,092,683

-

-

2,824,594

-

-

-

311,228,089

-

5,987,040,000

-

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﺑﯾن  9أﺷﮭر وﺳﻧﺔ

5,537,452,315

308,260,821

14,273,162,040

8,735,709,725

-

-

-

-

-

-

-

8,735,709,725

1,392,779,147

-

-

45,305,669

2,227,600,125

79,875,000

14,273,162,040

128,849,126,627

1,663,715,577

7,468,750

3,479,808,158

1,387,283,746

84,169,306,902

38,141,543,494

143,122,288,667

1,392,779,147

70,387,044

359,312,552

45,305,669

2,227,600,125

79,875,000

-

41,952,043

444,043

-

-

-

41,508,000

-

350,212,864

-

-

-

-

-

350,212,864

-

20,396,884,588

584,041,345

22,190,679,271

90,500,771,696

1,032,783

-

-

4,406,108,439

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

5,857,660,792

-

-

-

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ

ﺑدون اﺳﺗﺣﻘﺎق

اﻟﻣﺟﻣوع

127

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

35

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 35.5ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺑﻧود ﺧﺎرج ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد
 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2016

ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣن ﺳﻧﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ  5ﺳﻧوات
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻛﻔﺎﻻت ﺗﻌﮭدات ﺗﺻدﯾر
اﻟﻛﻔﺎﻻت
ﺳﻘوف ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ
ﺳﻘوف ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ

4,741,931,850
1,296,115,911

9,355,750
-

4,751,287,600
1,296,115,911

4,464,217,080
10,502,264,841

9,355,750

4,464,217,080
10,511,620,591

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015

ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣن ﺳﻧﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ  5ﺳﻧوات
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻛﻔﺎﻻت ﺗﻌﮭدات ﺗﺻدﯾر
اﻟﻛﻔﺎﻻت
ﺳﻘوف ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ
ﺳﻘوف ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ

9,599,677
3,215,478,391
2,693,657,210

1,913,350
-

9,599,677
3,217,391,741
2,693,657,210

2,233,468,642
8,152,203,920

1,913,350

2,233,468,642
8,154,117,270

 35.6ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌطل اﻷﻧظﻣﺔ ،ﺧطﺄ إﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﺣﺗﯾﺎل وﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺧرى.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺟز أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل ،ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺳﺑب اﺿرار ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺳﺑب ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎدﯾﺔ .ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إزاﻟﺔ ﻛل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ
إدارة ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﺑر ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣل وﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .إن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﺻل اﻟﻣﮭﺎم ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ،
إﺟراءات اﻟﺗﻔوﯾض واﻟﻣراﻗﺑﺔ ،ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗﻘﯾﯾم اﻹﺟراءات.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات ﻟﻧﺷر اﻟﺗوﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺗواﺻل ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣداث واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﻧﮭﺞ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﺳﺗﻣﺎرات ﺗرﺳل إﻟﻰ ﻗﺳم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺣﯾث
ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ.
ﻣن أھم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻘﯾﺎس وﺗﺧﻔﯾف ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ھو اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﻟﺿواﺑط اﻟذي ﺗﻘوم
إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺗﺣﺿﯾره ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ ﺗﺣدﯾد
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻷﻗﺳﺎم ﺧﻼل أداﺋﮭﺎ ﻟﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﺗﺄﺛﯾر ھﻛذا ﻣﺧﺎطر
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳم أو اﻟﻔرع اﻟذي ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮫ .ﯾﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذا اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻣن أﺟل اﻗﺗراح آﻟﯾﺎت ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻧﮭﺎﺋﻲ .إن أﺣد أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎ ھو اﻋﺗﻣﺎد ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﺟل
ﺗﻐطﯾﺔ أﻧواع ﻣﺣددة ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل.
اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﻗﺳﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻔروع ﻣن اﺟل ﺗﻌرﯾف اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ
ﺗﺣدﯾدھﺎ واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻠﻘﺳم اﻟﻣﺧﺗص.
إﻋداد ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣن اﺟل اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻗﺳﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻔروع واﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ
ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ ھذه اﻷﻗﺳﺎم واﻟﻔروع ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﯾﺟﺎد وﺳﺎﺋل ﺗﺧﻔﯾف ھﻛذا ﻣﺧﺎطر ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
إﻋداد وﺗدرﯾب ﻣوظف ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻟﻔﺗرة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن اﺟل اﻟﺑدء ﺑﻣﮭﻣﺎﺗﮫ ﻛﻣﻧﺳق ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻧك.
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إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 35.7ﻣﺧﺎطر اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﻋدة ﻋواﻣل ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أو ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣﻧﮭﺎ اﻻﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك.
ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن ﻣن أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 36اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ
ﯾﻣﺛل ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﺎﻧوي.
 ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل:ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﻏراض إدارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻗطﺎﻋﺎت أﻋﻣﺎل رﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ :
اﻟﺗﺟزﺋﺔ :ﯾﺷﻣل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻷﻓراد واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻐﯾرة وﻣﻧﺣﮭم اﻟﻘروض واﻟدﯾون وﺧدﻣﺎت أﺧرى.
اﻟﺷرﻛﺎت :ﯾﺷﻣل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟوداﺋﻊ واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ ﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
اﻟﺧزﯾﻧﺔ :ﯾﺷﻣل ھذا اﻟﻘطﺎع ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗداول واﻟﺧزﯾﻧﺔ وإدارة أﻣوال اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ھذه اﻟﻘطﺎﻋﺎت ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘﺎرﯾرھﺎ ﺣول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.
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اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻹﯾرادات واﻟرﺑﺢ واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ:
2016

2015

أﻓراد

ﺷرﻛﺎت

ﺧزﯾﻧﺔ

أﺧرى ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
)ﺑﺎﺳﺗﺛﺎء ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻣن
أرﺑﺎح ﺷرﻛﺎت ﺣﻠﯾﻔﺔ(

84,313,139

639,063,806

9,334,066,381

-

10,057,443,326

8,029,790,566

ﻣﺻروف اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

103,005,399

335,879,825

-

-

438,885,224

)(126,607,690

10,496,328,550

7,903,182,876

ﻣﺻﺎرﯾف ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘطﺎﻋﺎت

-

-

-

)(2,147,765,256

)(2,147,765,256

)(1,423,831,825

ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻣن أرﺑﺎح
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻠﯾﻔﺔ

-

-

3,500,000

-

3,500,000

5,000,000

8,352,063,294

6,484,351,051

)(550,092,249

)(83,338,182

7,801,971,045

6,401,012,869

اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

-

-

)(550,092,249

-

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى
ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
ﺷرﻛﺎت ﺣﻠﯾﻔﺔ(

967,824,128

3,191,917,635

188,034,404,838

-

192,194,146,601

140,608,964,494

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺣﻠﯾﻔﺔ

-

-

75,215,000

-

75,215,000

79,875,000

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘطﺎﻋﺎت

-

-

-

2,954,215,687

2,954,215,687

2,433,449,173

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

967,824,128

3,191,917,635

188,109,619,838

2,954,215,687

195,223,577,288

143,122,288,667

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع

80,281,272,611

35,676,785,291

54,474,281,292

-

170,432,339,194

127,239,148,261

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘطﺎﻋﺎت

-

-

-

2,719,600,009

2,719,600,009

1,609,978,366

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

80,281,272,611

35,676,785,291

54,474,281,292

2,719,600,009

173,151,939,203

128,849,126,627

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟراﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

611,580,553

255,605,199

اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﺎت

97,635,085

105,265,388

اﻻطﻔﺎءات

5,473,358

6,495,121
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اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ )ﺗﺗﻣﺔ(
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ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
-

ﻗطﺎع اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ:

ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوزﯾﻊ إﯾرادات وﻣوﺟودات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﺻﺎرﯾﻔﮭﺎ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﻐراﻓﻲ:
داﺧل ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

ﺧﺎرج ﺳورﯾﺔ

2016

2015

2016

2015

2016

2015

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ

8,438,728,354

6,699,366,513

1,622,214,972

1,335,424,053

10,060,943,326

8,034,790,566

ﻣﺟﻣوع
اﻟﻣوﺟودات

40,017,690,763

34,553,872,615

155,205,886,525

108,568,416,052

195,223,577,288

143,122,288,667

ﻣﺻﺎرﯾف
رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

611,580,553

255,605,199

-

-

611,580,553

255,605,199
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ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل

37

ﯾﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ رأﺳﻣﺎل ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻼزم أﻧﺷطﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻣن
ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف واﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻣﻘررات ﺑﺎزل اﻟدوﻟﯾﺔ.
ﯾدﯾر اﻟﺑﻧك ھﯾﻛﻠﯾﺔ رأﺳﻣﺎﻟﮫ وﯾﺟري ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ووﺻف
اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﮫ.
ﯾراﻋﻲ اﻟﺑﻧك ﺗﻼءم ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻊ ﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ وﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ .وﯾﻠﺗزم اﻟﺑﻧك ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﮫ
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﺗﻔوق اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ،ﻛﻣﺎ ﯾراﻋﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛزات
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﻣؤﺷر ﻟﺗﻠك اﻟﺗرﻛزات.
ﺗﺗﻛون اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ :وﺗﺗﻛون ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﮫ واﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺧﺎصواﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻟﻣدورة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻌد أن ﯾﺗم ﺗﻧزﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ.
ﺗﻐﯾرت ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾر ﻗﯾم رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت واﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر(
اﻟﻣدورة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ.
-

اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة :وﺗﺗﻛون ﻣن  %50ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﺎم ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ،و ﺗﻐﯾرت ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ.

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ،وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻠوب اﻟﻣؤﺷر
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ إن وﺟد
ووﻓﻘﺎ ً ﻷوزان اﻟﺗﺛﻘﯾل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف وذﻟك ﺑﻌد طرح اﻟﻣؤوﻧﺎت واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ،أﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻓﺗم أﺧذ ﻗﯾﻣﺔ ﻣراﻛز اﻟﻘطﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺛﻘﯾﻠﮭﺎ ﺑﺄوزان اﻟﺗﺛﻘﯾل اﻟﻣﺷﺎر
إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺟﻠس ،وأﺧﯾراً ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻠوب اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﯾث ﯾﺗم أﺧذ ﻣﺗوﺳط
ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات ﻟﺻﺎﻓﻲ إﯾراد اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت وﻣن ﺛم ﺗﺛﻘﯾل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﺄوزان اﻟﺗﺛﻘﯾل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
اﻟﻣﺟﻠس.
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 37ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل:
2016

2015

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

21,869,907,815

14,062,463,412

4,164,746,812
751,648,092
751,648,092

4,163,900,328
563,718,811
563,718,811

16,638,647,648
)(396,950,518

10,166,723,648
)(1,350,292,517

)(39,832,311

)(45,305,669

ﺑﻧود رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻋد:

152,442,334

154,189,834

ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﻌد ﺧﺻم  %50ﻣﻧﮭﺎ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﺎم ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل

9,455,625
142,986,709

11,203,125
142,986,709

ﻣﺟﻣوع رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ )اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ(

22,022,350,149

14,216,653,246

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺎرج ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل )(%
ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )(%

148,403,946,262

2,027,074,000
321,858,000
1,976,047,197
%14.42
%99.09

ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )(%

%14.32

88,098,429,736
1,250,107,000
752,953,000
1,687,856,840
%15.49
%98.52
%15.32

ﺑﻧود رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ:
اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ:
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﮫ
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺧﺎص
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة ﻏﯾراﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
ﯾﻧزل ﻣﻧﮭﺎ:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﺣﺳب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم  253اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  24ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2007ﯾﺟب أﻻ ﺗﺗدﻧﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻋن ﻧﺳﺑﺔ  ،%8ﻛﻣﺎ ﯾراﻋﻲ اﻟﺑﻧك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛزات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﻣؤﺷر ﻟﺗﻠك اﻟﺗرﻛزات.
ﺻدر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم /1088م ن  /ب 4ﺗﺎرﯾﺦ  26ﺷﺑﺎط  2014واﻟذي ﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن
ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﯾف رﻗم  / 362م ن  /ب 1ﺗﺎرﯾﺦ  4ﺷﺑﺎط  2008ﺑﺣﯾث ﯾﺗم إدراج ﻓروﻗﺎت ﺗﻘﯾﯾم ﻣرﻛز اﻟﻘطﻊ
اﻟﺑﻧﯾوي ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺿﻣن اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷﻏراض اﺣﺗﺳﺎب ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﻓق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد
واﻟﺗﺳﻠﯾف  /253م ن  /ب 4ﻟﻌﺎم  2007وذﻟك اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻛﺎﻧون اﻷول . 2013
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38

ﺗﺣﻠﯾل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد و أرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻣوﺟودات أﺧرى
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

21,176,209,205
105,923,538,475
37,466,547,739
1,278,538
3,370,543,443
446,910,387
168,385,027,787

5,756,511,056
15,253,987,065
779,807,814
75,215,000
2,741,211,167
39,832,311
167,166,332
2,024,818,756
26,838,549,501

26,932,720,261
105,923,538,475
52,720,534,804
1,278,538
4,150,351,257
75,215,000
2,741,211,167
39,832,311
614,076,719
2,024,818,756
195,223,577,288

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وداﺋﻊ ﺑﻧوك
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﺻﺎﻓﻲ

54,458,653,432
108,877,440,396
2,020,772,233
5,071,006,460
6,303,750
433,864,865
2,240,165,041
173,108,206,177
)(4,723,178,390

43,304,009
429,017
43,733,026
26,794,816,475

54,458,653,432
108,920,744,405
2,020,772,233
5,071,006,460
6,303,750
433,864,865
2,240,594,058
173,151,939,203
22,071,638,085

 31ﻛﺎﻧون اﻷول 2015
اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
أرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
اﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻣوﺟودات أﺧرى
ﻣوﺟودات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣدة ﻟدى ﻣﺻرف ﺳورﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
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اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وداﺋﻊ ﺑﻧوك
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﺻﺎﻓﻲ

15,990,776,149
90,500,771,696
22,190,679,271
1,032,783
4,923,406,583
359,312,552
70,387,044
134,036,366,078

4,406,108,439
934,254,209
79,875,000
2,227,600,125
45,305,669
1,392,779,147
9,085,922,589

20,396,884,588
90,500,771,696
22,190,679,271
1,032,783
5,857,660,792
79,875,000
2,227,600,125
45,305,669
359,312,552
70,387,044
1,392,779,147
143,122,288,667

38,141,543,494
84,127,798,902
1,387,283,746
3,479,808,158
7,468,750
1,663,271,534
128,807,174,584

41,508,000
444,043
41,952,043

38,141,543,494
84,169,306,902
1,387,283,746
3,479,808,158
7,468,750
1,663,715,577
128,849,126,627

5,229,191,494
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9,043,970,546
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39.1

ارﺗﺑﺎطﺎت واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ارﺗﺑﺎطﺎت واﻟﺗزاﻣﺎت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ )ﺧﺎرج ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد(
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻛﻔﺎﻻت ﺗﻌﮭدات ﺗﺻدﯾر
ﻛﻔﺎﻻت:

4,751,287,600

9,599,677
3,217,391,741

 دﻓﻊ ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ -أﺧرى

1,090,325,470
979,600,259
2,681,361,871

496,007,985
781,434,734
1,939,949,022

ﺳﻘوف ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ

1,296,115,911

2,693,657,210

ﺳﻘوف ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ

4,464,217,080

2,233,468,642

10,511,620,591

8,154,117,270

39.2

اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
2016
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2015
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

إرﺗﺑﺎطﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﺳﻧﺔ
ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ
ﻣﺟﻣوع ارﺗﺑﺎطﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد

55,294,455
54,960,304

27,005,175
66,531,729

110,254,759

93,536,904

ﺗﻣﺛل ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣﺑﻧﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻌض ﻓروع اﻟﺑﻧك.
 39.3اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات أﻧﺸﺄت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑطﻠب اﺳﺗﺷﺎرة ﻓﻧﯾﺔ ﺣول وﺿﻊ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وإذا وﺟد ﺗوﻗﻊ
ﻟﺧﺳﺎرة ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزھﺎ
اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋدة دﻋﺎوي ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة أﻧﮫ
ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺪﻋﺎوي أي أﺛﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
 39.4ﻛﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح  ،17ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺗم ﺗﺳدﯾد ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﺗوارﯾﺦ
اﻟﻣﺣددة ﻋن أﻋوام  2012إﻟﻰ  .2015ﻣﺎ زاﻟت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﺳﻧوات ﻗﯾد اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟدى اﻟدواﺋر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻌﺗﻘد إدارة اﻟﺑﻧك ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،أن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟدواﺋر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳوف ﻟن ﺗﻛون ﺟوھرﯾﺔ وﻟﯾس ﻟﮭﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك أو ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل.
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