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التقرير السنوي

عن السنة المنتهية
في
(  / 31كانون األول ) 2021 /
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الرؤية
ُ

المشتركة
القيم ُ

()Vision

()Shared Values

ومتكام ً
ال ،يتف َرد بحلول
أن نكون بنكًا رائدًا ُ
مالية ومصرفية ُمبتكرة تلبي احتياجات
وتطلعات عمالئه ،يسير جنبًا إلى جنب
مع مساهميه وعمالئه وموظفيه لتنمية
االقتصاد والمجتمع السوري.

الرسالة
()Mission
نصبو إلى خدمة كافة شرائح المجتمع،
ُمتخطين الحدود وصو ً
ال إلى المغتربين
السوريين لتنمية وإعمار االقتصاد الوطني.

8

-1

ال َنزاهة Integrity
تمسكنا بأعلى معايير ال َنزاهة والكفاءة المهنية.
ُ

-2

العناية بالعميل Customer Care
ُ
شغفنا خدمة عمالئنا من خالل تقديم منتجات وخدمات
تفوق توقعاتهم.

-3

الرقي Courteousness
ُ
بيئة عم ُلنا مثال َية مدعومة بكادر وظيفي ُمؤهل ومتواضع.

-4

المرونة Flexibility
قدر ُتنا على إيجاد الحلول المصرفية لمساعدة ُعمالئنا في
تحقيق أهدافهم.

الم َ
فضل
نتطلع ألن نكون جسر التمويل ُ
ُمبتكرين خدمات ومنتجات
للعمالء،
صممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المالية
ُم َ
والمصرفية.

-5

نتب َنى ونستعمل الحلول المصرفية
التكنولوجية المتطورة ،ونتعامل مع أصحاب
الرقي والشفاف َية.
العالقة بأعلى درجات ُ

-6

االبتكار Innovation
تعزيزنا لإلبداع واالبتكار وصو ً
ُ
ال إلى أفضل ال َنتائج.
ال َنظرة بعيدة المدى Long-Term Vision
ُ
تخطيطنا لمستقبل واعد.

11

بنك سـورية والخليج  -التقرير السـنوي لعام 2021

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

واقليميًا ودوليًا ،حيث أفادت التوقعات بأن االقتصاد العالمي ُمقبل على سيناريوهات مختلفة خالل العام  2022في ظل
تأثيرات متداخلة على رأسها جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات ،في حين تباطأت حركة التعافي في عام  2021مع حالة
عدم اليقين التي تفرض نفسها ،من جراء تطورات الجائحة وظهور متحورات جديدة.
كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى اتجاه االقتصاد العالمي لتحقيق نسبة نمو تصل إلى  4.9في المئة خالل العام
قدرها الصندوق بـ  5.9بالمئة في .2021
 ،2022مقارنة بنسبة نمو ّ
لم تكن الجمهورية العربية السورية بمعزل عن تلك المجريات ،بل على العكس فقد واجه وطننا الحبيب العديد من الظروف
ً
وطأة من تلك المتعلقة بجائحة
والصعوبات دون غيره من بلدان العالم ،شكلت بحد ذاتها تحديات يمكن اعتبارها أشد
المحن التي أثقلت كاهله خالل سنوات الصراع الطويلة ،وبرهن للعالم
كورونا ،إال أنه ورغم ذلك أثبت مقدرته على تجاوز ِ
أجمع بأنه على استعداد لالنطالق مجددًا في مسيرة النهوض والتعافي على كافة األصعدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

السادة مساهمي بنك سورية والخليج
اسمحوا لي أن أستعرض لكم ملخصًا ألعمال وإنجازات البنك ،وكذلك أهم مؤشرات أدائه المالي عن السنة المنتهية في 31
كانون أول .2021
لقد أثبت بنك سورية والخليج قدرة كبيرة على التكيف ومواجهة التحديات التي تعرَض لها نتيجة للظروف االستثنائية التي
شهدها على مدار العام ،ليبرهن بوضوح على أن تذليل الصعاب ليس أمرًا مستحي ً
ال فبات بنكنا اليوم كيانًا مصرفيًا قائمًا على
مرتكزات ودعائم صلبة أهلته ليكون في مصاف المؤسسات المصرفية األكثر تميزًا في السوق.
على الرغم من الظروف والتحديات االقتصادية المنوه عنها آنفًا ،أظهرت البيانات المالية المدققة لعام  2021ارتفاعًا في
إجمالي موجودات البنك لتبلغ  743.35مليار ليرة سورية بزيادة نسبتها  %204عن العام السابق ،واستطاع البنك استقطاب
عمالء ُجدد نجم عنه زيادة في رصيد صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة ليبلغ  389.99مليار ليرة سورية بارتفاع وقدره
 320.13مليار ليرة سورية مقارنة بالعام  ،2020مع عدم إغفال الموازنة بين مستويات المخاطر والسيولة والربحية.
كما شهد إجمالي ودائع العمالء في نهاية العام مبلغ  297.23مليار ليرة سورية بزيادة نسبتها  %165كمؤشر واضح على
اتساع قاعدة عمالء البنك.
أظهر بيان الدخل تحقيق صافي أرباح بحوالي  67.83مليار ليرة سورية وبواقع  20.21مليار ليرة سورية كربح صافي حقيقي بعد
استبعاد أثر أرباح تقييم مركز القطع البنيوي.

حضرات السادة المساهمين الكرام,

أكدت النتائج االيجابية لبنك سورية والخليج كفاءة إدارته التنفيذية وحصافتها في اتخاذ القرارات ،كما ساهمت مرونة ومتانة
إجراءات العمل في تمكين البنك من تخطي األزمات وتعزيز مركزه التنافسي واالستفادة من الفرص المتاحة في السوق،
مما أثمر بمجمله عن ُ
تمكن البنك من تغطية كامل رصيد الخسائر المتراكمة المحققة والتي شكلت عبئًا على البنك لسنوات
طوال ،لتتحول البوصلة نحو الربحية الحقيقية.
ِ

.السيدات والسادة األكارم
تحيَة طيِبة وبعد،
َ
أضع بين أيديكم
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس إدارة بنك سورية والخليج ،يُسعدني أن
التقرير السنوي لمؤسستنا متضمنًا النتائج المالية عن السنة المنتهية بتاريخ  31كانون األول .2021
لقد كان عام  2021استثنائيًا بكافة المقاييس وتمنينا جميعًا أن يعقد اجتماعُ نا هذا وقد ُأسدل الستار عن المشهد
المظلم لجائحة كورونا التي تصدرت عناوين الصحف واألخبار عالميًا ،إال أنه ولألسف شاءت األقداراستمرار تلك
الجائحة وتداعياتها السلبية على مجريات األحداث خالل العام ،ملقية بظاللها على أسواق المال واألعمال محليًا
واقليميًا ودوليًا ،حيث أفادت التوقعات بأن االقتصاد العالمي ُمقبل على سيناريوهات مختلفة خالل العام  2022في
ظل تأثيرات متداخلة على رأسها جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات ،في حين تباطأت حركة التعافي في عام
 2021مع حالة عدم اليقين التي تفرض نفسها ،من جراء تطورات الجائحة وظهور متحورات جديدة.
لقد كان عام  2021استثنائيًا بكل المقاييس وتمنينا جميعًا أن يعقد اجتماعُ نا هذا وقد ُأسدل الستار عن المشهد
المظلم لجائحة كورونا التي تصدرت عناوين الصحف واألخبار عالميًا ،إال أنه ولألسف شاءت األقدار استمرار تلك
الجائحة وتداعياتها السلبية على مجريات األحداث خالل العام ،ملقية بظاللها على أسواق المال واألعمال محليًا

نأمل جميعنا أن يحمل عام  2022المزيد من النجاح والتقدم لمؤسستنا المصرفية ،وسنسعى جاهدين لقولبة استراتيجياتنا
لتتماشى مع المستجدات وبوادر التعافي االقتصادي المرتقبة بالشكل الذي يحقق طموحاتكم وتطلعات جميع العمالء
واألطراف ذات المصلحة ،وكذلك استمرار مساهمتنا الفعالة في التنمية االقتصادية للجمهورية العربية السورية.
وختامًا ،يطيب لي باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة بنك سورية والخليج أن أتقدم بالشكر الجزيل
إلى مساهمينا على دعمهم المتواصل كأحد أهم ركائز نجاح البنك ،وال يسعني إال أن أشكر عمالئنا الكرام على الثقة العالية
التي منحونا إياها والتي نعتز بها ونعمل بإخالص للمحافظة عليها.
كما أتوجه بخالص التقدير واالمتنان إلى مصرف سورية المركزي وهيئة األوراق واألسواق المالية السورية ووزارةالمالية ووزارة
االقتصادعلى دعمهم المستمر وتوجيهاتهم الرشيدة لضمان استقرار القطاع المصرفي السوري ودعم االقتصاد الوطني
على حد سواء.
والشكر موصول إلى اإلدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي لبنك سورية والخليج وجميع كوادره البشرية بمختلف
مستوياتهم اإلدارية عرفانًا بجهودهم وسعيهم الدؤوب لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك لالرتقاء بمؤسستنا المصرفية
نحو المزيد من التقدم والتطور واإلزدهار.

واهلل ولي التوفيق،
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فراس ابراهيم سلمان
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء
مجلس اإلدارة

وصون مصالح كافة األطراف ذوي العالقة
إن حماية وتعزيز حقوق المساهمين َ
ببنك سورية والخليج ُيعتبر بمثابة الدور الجوهري لمجلس اإلدارةُ ،محققًا ذلك
من خالل تحمل مسؤوليات الحوكمة المؤسسية وفقًا ألفضل الممارسات
العالمية.
يمتلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك سورية والخليج مهارات وخبرات علمية
وعملية متنوعة مكنتهم من المساهمة إيجابًا في أداء البنك على كافة
األصعدة.
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أعضاء مجلس اإلدارة

تجاوزت خبرة السيد فراس سلمان في المجاالت المصرفية
والتجارية العشرون عامًا ،تقلد خاللها العديد من المناصب
اإلدارية العليا ضمن القطاع المصرفي المحلي والدولي
فض ً
ال عن شغله لرئاسة وعضوية مجالس إدارات عدد من
البنوك والشركات والهيئات التجارية.
حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد وإدارة األعمال
من الجامعة الدولية األمريكية المصرية.

السيد فراس ابراهيم سلمان
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

خبرة مهنية وإدارية تناهز الستة والثالثين عامًا تقلد
خاللها العديد من المناصب اإلدارية العليا في مجاالت
متنوعة ضمن القطاعات الهندسية والتجارية والتأمين،
ويشغل حاليًا منصب العضو المنتدب لمجلس إدارة
الشركةالسورية الوطنية للتأمين.
حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة االلكترونيات
من جامعة دمشق.

السيد سامر بكداش
نائب رئيس مجلس اإلدارة

16

19

بنك سـورية والخليج  -التقرير السـنوي لعام 2021

أعضاء مجلس اإلدارة

تمتد الخبرة المصرفية للسيد كريم خونده ألكثر من
خمسة عشر عامًا كان أغلبها في المجاالت المصرفية
والتجارة الدولية وريادة األعمال ،وتقلد خاللها العديد
من المناصب وشغل عضوية مجالس إدارات في قطاع
الشركات التجارية ،كما سبق له أن شغل عضوية مجلس
إدارة الجمعية البريطانية السورية.
حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد وإدارة األعمال
من جامعة سان فرانسيسكو ،ودرجة الماجستير في
التنمية الحضرية المستدامة من جامعة أوكسفورد.

السيد كريم خوندة
عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة
تمتلك الدكتورة رانيا الزرير خبرة إدارية تناهز الخمسة عشر
عامًا في المجاالت المتعلقة بالتعليم الجامعي وتطويره،
وتقلدت خاللها العديد من المناصب ،حيث شغلت منصب
عمادة كلية العلوم اإلدارية في جامعة الشام الخاصة،
ورئيس قسم المصارف والتأمين في كلية االقتصاد
جامعة دمشق ،فض ً
ال عن عضويتها في مجلس إدارة
مركز التدريب المصرفي التابع لمصرف سورية المركزي،
وتشغل حاليًا منصب نائب رئيس جامعة الشام الخاصة
للشؤون اإلدارية.
تنوعت أبحاثها المنشورة في أهم الصحف والمجالت
المحلية واإلقليمية ،والتي تطرقت للعديد من المسائل
المتعلقة باالستثمار والمخاطر والمعايير المحاسبية
وتقييم جودة أداء المصارف والشركات ،فض ً
ال عن الكتب
الجامعية المنشورة في جامعة دمشق في مجاالت
المصارف والتأمين والرقابة المالية واإلدارية.
حاصلة على درجة الدكتوراه في االقتصاد اختصاص
محاسبة مصرفية من جامعة دمشق.

الدكتورة رانيا الزرير
عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

خبرة ألكثر من ثالثين عامًا تركزت في المجاالت ذات الصلة
باالستثمار والتخطيط واإلنماء االقتصادي وإدارة المشاريع
والدراسات واألبحاث االقتصادية ،وتقلد خاللها العديد
من المناصب اإلدارية العليا ،كما سبق له أن شغل عضوية
مجلس إدارة شركة دلما لالستثمارات السياحية بالمملكة
المغربية ممث ً
ال عن صندوق أبو ظبي لإلنماء االقتصادي
العربي ،فض ً
ال عن شغل عضوية مجلس إدارة شركة
المغرب واإلمارات.
حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من كلية
االقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة.

السيد خالد المالح
عضو مجلس اإلدارة

22

25

بنك سـورية والخليج  -التقرير السـنوي لعام 2021

أعضاء مجلس اإلدارة
خبرة امتدت ألكثر من عشرين عامًا كان أغلبها في
المجاالت المتعلقة بالمصارف واإلنشاءات العقارية واإلدارة
المالية وتدقيق الحسابات لدى كبريات الشركات المحلية
واإلقليمية ،وتقلد خاللها العديد من المناصب اإلدارية
العليا فض ً
ال عن شغل مناصب استشارية لبعض الشركات.
تخللت مسيرته المهنية شغل عضوية مجالس إدارات
العديد من الشركات المحلية بمختلف القطاعات
االقتصادية.
حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة واالقتصاد
اختصاص محاسبة من جامعة دمشق ،كما حصل على
شهادة المحاسب القانوني األمريكي ( )CPAوترخيص
مزاولة المهنة من والية نيو هامبشاير األمريكية ،وكذلك
شهادة المحاسب اإلسالمي المعتمد ( )CIPAمن هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
(األيوفي) في البحرين ،وكذلك شهادة محاسب قانوني
سوري.

السيد عبد اإلله الملوحي
عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

تمتد خبرة السيد إياد الخطيب ألكثر من عشرين عامًا
في المجاالت االقتصادية والتجارية وأنشطة االستيراد
والتصدير واالستشارات الفنية للمشاريع ومراقبة الجودة،
وتقلد خاللها العديد من المناصب اإلدارية العليا.
حاصل على إجازة في االقتصاد اختصاص محاسبة من
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

السيد إياد الخطيب
عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

خبرة مهنية تجاوزت العشرين عامًا في المجاالت
االقتصادية والتجارية واالستشارات المالية والمحاسبية
للمشاريع والشركات ،وتقلد خاللها العديد من المناصب
اإلدارية العليا.
حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة واالقتصاد
اختصاص محاسبة من جامعة حلب في الجمهورية
العربية السورية ،وكذلك شهادة محاسب قانوني سوري،
إضافة إلى حصوله على درجة الدبلوم من أكاديميات
دولية في مجالي دمج التكنولوجيا في التعليم وضمان
التفاوض والتحكيم والبروتوكوالت والتواصل وفقًا
لمعايير  ISOالدولية.

السيد حكم عبد اهلل
عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

خبرة مهنية تناهز الخمسة عشر عامًا في المجاالت
المالية واالقتصادية والتجارية واألنشطة اللوجستية،
تقلد خاللها العديد من المناصب اإلدارية وشغل عضوية
مجالس إدارة عدد من كبرى الشركات التجارية المحلية،
فض ً
ال عن مشاركته في العديد من المؤتمرات وورشات
العمل المالية والمصرفية المحلية منها والدولية.
حاصل على إجازة في االقتصاد اختصاص محاسبة من
جامعة تشرين في محافظة الالذقية.

السيد محمد الكيالني
عضو مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية
أدوات اإلرتقاء للريادة
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كلمة
الرئيس التنفيذي

جوهريًا ومنافسًا ال يُستهان به في السوق المصرفي المحلي ،منطلقين
من حرصنا على االستفادة القصوى من الخبرات والمهارات للتكيف مع
تلك المتغيرات المتسارعة ،واضعين نصب أعيننا ليس فقط الحفاظ على
جودة منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المقدمة لعمالئنا الكرام ،بل القيام
بتطويرها وتحسينها ما أمكن في خضم مواجهة الظروف والتقلبات.

نرتقي
بإنجازاتنا
نحو القمة

السادة المساهمين الكرام
تحيَة طيِبة وبعد،
يسرني أن ألتقي بكم مجددًا من
خالل هذا التقرير السنوي لبنك
سورية والخليج متضمنًا البيانات
المالية المدققة وأبرز المؤشرات
التشغيلية للعام  ،2021إللقاء
الضوء على أبرز إنجازات البنك
وخططه للمرحلة القادمة.
لقــد تمحور جوهر سعينا خالل العام  2021نحو إرساء دعائم االستدامة المؤسسية لبنك سورية
والخليج ،محققين جملة من اإلنجازات والنجاحــات علــى مختلف األصعدة وخاصة العمليــات الماليــة
والتشــغيلية ،إذ جاء ذلك نتيجة تضافر الجهود المبذولة في البنك سواء على مستوى مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ،بوجود كادر وظيفي استطاع تحقيق تلك المنجزات الكبيرة بفضل تفانيه وإخالصه
في عمله.
إن قسوة تداعيات جائحة كورونا إضافة إلى التحديات والصعوبات التي فرضتها المرحلة الراهنة ،لم تقف
حائ ً
ال أمام تمكن بنك سورية والخليج من الصمود واالرتقاء ليكون صرحًا مرتكزًا على أسس متينة والعبًا
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اإلخوة واألخوات األفاضل
الشك أن تحقيق أي نجاح في ظل هذه الظروف الصعبة ،يكتسب رونقًا
وقيمة ُمضاعفة.
دعونا نستعرض بإيجاز باقة إنجازات بنك سورية والخليج بأطيافها
المتعددة وكذلك مؤشرات أدائه المالي خالل عام  ،2021والتي يُسعدني
تقديمها لعمالئنا ومساهمينا وشركائنا في النجاح من خالل هذا التقرير،
حيث أن تلك المؤشرات كانت في معظمها في اإلتجاه اإليجابي ،بما
يدعم دور البنك في خدمة التنمية االقتصادية والمجتمعية على حد
سواء.
لقد تعين على بنك سورية والخليج ترتيب أولوياته لمواجهة التحديات
آنفة الذكر ،والتحرك سريعًا التخاذ القرارات المفصلية لمعالجة العديد
من المسائل المتعلقة بأوجه عمل البنك المختلفة ،إذ جاءت البنية التحتية
لمنظومة البنك التكنولوجية والمعلوماتية في مقدمة تلك األولويات،
حيث قطعنا شوطًا كبيرًا في تهيئتها وتدعيمها لتشكل منطلقًا صلبًا
نحو تقديم مختلف أنواع الخدمات المصرفية االلكترونية والتحول إلى
الصيرفة الرقمية ،والتي باتت تمثل نقطة محورية للتوجهات المستقبلية
في السوق المصرفي السوري.
أما على صعيد األنشطة التشغيلية ،فقد حافظ البنك على وتيرة توسيع
حجم أعماله وأنشطته وخاصة في مجال منح التسهيالت االئتمانية
المباشرة وغير المباشرة وفق أفضل الممارسات المصرفية وذلك بغية
تدعيم مركز ربحيته ،فقد شهد العام  2021نموًا ملحوظًا في حجم
المحفظة االئتمانية مقارنة بالعام السابق ،إذ بلغ صافي التسهيالت
االئتمانية المباشرة الممنوحة للعمالء حوالي  389.99مليار ليرة سورية
بزيادة نسبتها  ،% 458فض ً
ال عن تعزيز فعالية متابعة ومعالجة الديون
المتعثرة لتحسين جودة المحفظة اإلقراضية وزيادة حجم المتحصالت
من الديون غير العاملة والتي ستنعكس في نهاية المطاف على حجم
المخصصات المقتطعة.
كما ساهم نمو حجم أنشطة الخدمات التجارية المقدمة لجمهور
المتعاملين خالل العام  2021في تعزيز ربحية البنك من اإليرادات المساندة
التي كان لها األثر اإليجابي على الدخل التشغيلي للبنك.
أظهرت قائمة المركز المالي أيضًا ارتفاعًا في حسابات العمالء خالل العام
 2021لتبلغ حوالي  297.23مليار ليرة سورية بزيادة نسبتها  %165مقارنة
بالعام السابق ،مما يعطي مؤشرًا على زيادة إقبال جمهور المتعاملين
على خدمات البنك ومنتجاته.
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وبالتوازي مع هذه النتائج اإليجابية ،ارتفع إجمالي حقوق الملكية
بنسبة  %179ليبلغ حوالي  105.73مليار ليرة سورية ،كما ارتفع
إجمالي حجم موجودات بنك سورية والخليج بنهاية العام 2021
ليبلغ حوالي  743.35مليار ليرة سورية بزيادة نسبتها  % 204عن
العام السابق.
ُنعلن لمساهمينا وعمالئنا بكل فخر واعتزاز ،بأن نتائج وإنجازات
بنك سورية والخليج التي اع ُتبر تحقيقها تحديًا كبيرًا ،قد تكللت
بتغطية كامل الخسائر المتراكمة المحققة والتي بلغت 11.22
مليار ليرة سورية بنهاية عام  ،2020إذ تمكن البنك من تحقيق
إجمالي دخل تشغيلي بلغ  90.43مليارليرة سورية بنهاية العام
 2021متضمنًا األرباح غير المتحققة من تقييم مركز القطع
البنيوي ،وباستبعاد تلك األرباح يكون البنك قد سجل دخ ً
ال تشغيليًا
حقيقيًا بلغ  42.81مليار ليرة سورية بنهاية عام  2021مقارنة بـ 4.31
مليار ليرة سورية للعام  ،2020مما نجم عن أرباح صافية حقيقية
بلغت  20.21مليار ليرة سورية بنهاية العام .2021
من جانب آخر ،وإيمانًا من البنك بأن الكفاءات الواعدة اليوم هم
قادة المستقبل ،فقد عملنا جاهدين وما نزال نعمل على تطوير
وتدعيم مهارات كوادرنا البشرية من خالل تبني حزمة من
اإلجراءات أهمها اعتماد البرامج التدريبية التخصصية سواء محليًا
أو اقليميًا أو عالميًا ،فض ً
ال عن زيادة كتلة الرواتب واألجورسعيًا
لتحسين األوضاع المعيشية للموظفين في ظل الظروف
الراهنة ،مما ساهم في تعزيز الوالء واالنتماء الوظيفي وأصبح
بنك سورية والخليج وجهة مصرفية تستقطب الخريجين الجدد
وأصحاب الكفاءات على حد سواء.
وفي إطار التطبيق الفعلي لرؤيتنا ورسالتنا االجتماعية ،نعتز
بتقديمنا للعديد من المبادرات التي شملت رعاية بعض المراكز
الصحية ،مرورًا بتقديم الدعم التعليمي لألطفال ،فض ً
ال عن
المساهمة في دعم األطفال المصابين بمرض السرطان.
كما يواصل بنك سورية والخليج تطبيق ال ُنظم السليمة للرقابة
والضبط الداخلي في كافة إداراته وفروعه ،وبالشكل الذي
يساعد علـى تحديد وإدارة المخاطر التي قد تنشأ في سياق
مزاولة أعماله ،كما ويتم مراجعة تلك الضوابط وتحديثها بشكل
دوري لتتالءم مع المتغيرات والظروف ومستجدات األعمال.
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السيدات والسادة الكرام
إن استكمال اإلجراءات النهائية لطرح الخدمات المصرفية
االلكترونية والتحول التدريجي نحو الرقمية لمواكبة مجريات
الحداثة ،إضافة إلى التوسع في شبكة الفروع وتحسين تجربة
العميل ،كان على رأس أولوياتنا االستراتيجية لعام  ،2022وذلك
انطالقًا من إيماننا بأن استدامة أي مؤسسة مصرفية ترتبط
بشكل وثيق بالمقدرة على إحداث التغيير الجوهري واإلنتقال
إلى مراحل أخرى تتماشى مع المتغيرات المتسارعة في مختلف
الجوانب وخاصة القطاعات التكنولوجية واالقتصادية والمالية،
لهذا يسعى بنك سورية والخليج خالل السنوات المقبلة لوضع
االستراتيجيات المتينة وفقًا لمتطلبات كل مرحلة من مراحل
التنمية االقتصادية في الجمهورية العربية السورية ،والعمل
على قولبة أنشطته وأعماله بالشكل الذي يلبي طموحات
جمهور المتعاملين وتطلعاتهم.
وفي الختام ،ومن خالل اإلنجازات التي تتحدث عن نفسها ،ال
يسعني إال أن أتوجه بجزيل الشكر إلى مصرف سورية المركزي
على جهوده الرامية لدعم البنك خالل مسيرة النهوض فض ً
ال
عن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ككل ،كما يمتد الشكرإلى
السادة في وزارة المالية وهيئة األوراق واألسواق المالية السورية
وسوق دمشق لألوراق المالية على دعمهم وتعاونهم المستمر.
كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري للسادة رئيس وأعضاء
مجلس إدارة بنك سورية والخليج على دعمهم المستمر نحو
تحقيق أهداف البنك واستدامة مسيرة نجاحه ،وكذلك أتقدم
بالشكر لجمهور المساهمين وكافة عمالئنا األعزاء على ثقتهم
المستمرة بالبنك خالل رحلة التغيير نحو مستقبل مزدهر ،وال
يفوتني التوجه بالتقدير والشكر لجميع موظفي البنك على
أدائهم وتفانيهم في تحقيق أهدافنا اإلستراتيجية.

مع أطيب التمنيات،
ميسون فوزي غندور
الرئيس التنفيذي
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أعضاء
اإلدارة التنفيذية

لقــد تمحور جوهر سعينا خالل العام  2021نحو إرساء دعائم االستدامة المؤسسية
لبنك سورية والخليج ،محققين جملة من اإلنجازات والنجاحــات علــى مختلف
األصعدة وخاصة العمليــات الماليــة والتشــغيلية ،إذ جاء ذلك نتيجة تضافر الجهود
المبذولة في البنك سواء على مستوى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،بوجود كادر
وظيفي استطاع تحقيق تلك المنجزات الكبيرة بفضل تفانيه وإخالصه في عمله.
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أعضاء اإلدارة التنفيذية
ً
مستندة إلى خبرة
تعتبر من األسماء البارزة في عالم الصيرفة العربية واإلسالمية،
مصرفية عريقة تجاوزت  30عامًا عملت خاللها لدى العديد من البنوك المرموقة
وتقلدت العديد من المناصب والمسؤوليات.
استهلت اآلنسة غندور مسيرتها المهنية بالعمل لدى «البنك األردني الكويتي-
عمان» في أوائل عام  1990واستمرت فيه لمدة اثني عشر عامًا ،كما التحقت بالعديد
من الدورات التدريبية الخاصة بالعمليات المصرفية والتجارة الخارجية سواء داخل
أو خارج األردن لتكتسب من المعرفة العلمية والعملية ما مكنها من أداء المهام
عال من المهنية المصرفية.
المسندة إليها بمستوى ٍ
في عام  ،2002انضمت اآلنسة غندور إلى فريق عمل «بنك األردن -عَ مان» لتوكل
إليها مهام اإلشراف على خدمات التجارة الخارجية لمدة خمسة أعوام مما
ساهم في إثراء وبلورة خبراتها المصرفية ،كما لعبت دورًا جوهريًا في تأسيس
«البنك العربي-سورية» في أواخر عام  2005تاركة بصمتها المتميزة على أداء البنك،
وذلك قبل التحاقها للعمل في بنك سورية الدولي اإلسالمي في أيار من العام
 2007لتواصل مسيرتها الناجحة كإحدى الدعائم الرئيسية في تأسيس البنك وفي
إنشاء شبكة واسعة من البنوك المراسلة حول العالم.
أدت اآلنسة غندور دورًا محوريًا في رفع العقوبات األوروبية التي كانت مفروضة
على بنك سورية الدولي اإلسالمي من خالل اطالعها الدائم على القوانين الدولية
المتعلقة بالعقوبات المالية واالقتصادية ،والتواصل المستمر مع المحامي
َ
الموكل من قبل البنك في المحاكم األوروبية .وفي السياق ذاته ،تولت مهام
متابعة اإلجراءات القانونية مع محامي البنك في الواليات المتحدة األمريكية
بغية رفع العقوبات المفروضة على البنك من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية
 ،OFACوالتي نجم عنها بلوغ ملف البنك لمراحل متقدمة داخل أروقة الخزانة
األمريكية.
ترأست اآلنسة غندور فريق العمل الذي أوكلت إليه مهام ومسؤوليات تنفيذ
إجراءات تأسيس مصرفين محليين ،فض ً
ال عن قيادتها لمجموعة العمل
المتخصصة برفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس االتحاد األوروبي على
مجموعة من رجال األعمال والشركات الكبرى.
تولت اآلنسة غندور مهامها كرئيس تنفيذي لبنك سورية والخليج بتاريخ  10أيلول
.2020
تحمل اآلنسة ميسون غندور شهادة بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية
من جامعة اإلسراء األردنية.

ميسون فوزي غندور
الرئيس التنفيذي
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انضم السيد حسين شرف إلى أسرة بنك سورية والخليج في العام  ،2020ويشغل
منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك منذ آذار من العام 2021بعدما شغل منصب
مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات المركزية والمؤسسات المالية منذ أيلول من
العام .2020
تجاوزت الخبرة المصرفية للسيد شرف األربعة عشر عامًا كان معظمها في قطاع
الصيرفة اإلسالمية ،باإلضافة إلى مهاراته في التحليل المالي واالئتماني وتقييم
المخاطر وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع والخطط اإلستراتيجية
وإعادة الهيكلة.
استهل السيد شرف مسيرته المهنية في بنك سورية الدولي اإلسالمي منذ أيلول
عام  ،2007عمل خاللها في العديد من اإلدارات وخاصة إدارة العمليات المركزية
بشقيها المالي والتجاري ،كما لعب دورًا جوهريًا في هيكلة وتطوير إدارة
المؤسسات المالية من خالل ما يتمتع به من خبرات واسعة في مجال التحليل
االئتماني للبنوك المراسلة وتقييم مخاطر البلدان وتحديد جدوى التعامل معها
وفقًا ألحدث المنهجيات و المعايير الدولية.
كما عمل على متابعة إجراءات الدعوى القضائية مع المحامي في أوروبا ،حيث
أثمرت الجهود المبذولة عن رفع العقوبات األوروبية التي كانت مفروضة على
بنك سورية الدولي اإلسالمي من قبل مجلس االتحاد األوروبي مما أكسبه الخبرة
العلمية والعملية على صعيد القوانين الدولية ذات الصلة ،إضافة إلى مساهمته
في متابعة اإلجراءات القانونية مع محامي البنك في الواليات المتحدة األمريكية
لرفع العقوبات المفروضة على البنك آنف الذكر من قبل مكتب مراقبة األصول
األجنبية.
شارك السيد شرف بشكل فعال في إعادة هيكلة وتطوير إجراءات عمل بعض
إدارات بنك سورية الدولي اإلسالمي سواء الرقابية أو التشغيلية ،فض ً
ال عن إعداد
السياسات والخطط اإلستراتيجية لتطوير أعمال البنك وفقًا ألفضل الممارسات
المصرفية عالميًا.
تولى السيد شرف مهام إعداد دراسات الجدوى االقتصادية لتأسيس مصرفين
محليين باإلضافة إلى المساهمة الفعالة في إعداد معظم سياسات المصرفين
وإجراءات العمل الخاصة بهما .كما يعتبر أحد األعضاء الرئيسيين ضمن فريق
العمل لرفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس االتحاد األوروبي على مجموعة
من رجال األعمال والشركات الكبرى.
حاصل على درجة الماجستير في العلوم المصرفية من األكاديمية العربية
للعلوم المالية والمصرفية في دمشق ،ويحمل شهادة البكالوريوس في إدارة
األعمال من كلية االقتصاد جامعة دمشق.

حسين شرف
نائب الرئيس التنفيذي
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أنطون السماره
مساعد الرئيس التنفيذي
لقطاع الشركات

يتمتع بخبرة طويلة في مجال العمل المصرفي تجاوزت السبعة وثالثين عامًا ،تم من خاللها تبوء العديد من
المناصب واكتساب الخبرات المصرفية المتنوعة.
عمل لدى المصرف التجاري السوري لمدة إثنين وعشرين عامًا تدرج خاللها في المناصب الوظيفية كان آخرها
مديرًا ألحد فروع المصرف وعضوًا في العديد من لجانه.
لعب السيد سماره دورًا أساسيًا خالل مراحل انطالقة بنك سورية والخليج وخاصة على صعيد أعمال الفروع
ليشغل عدة مناصب إدارية عليا ،فض ً
ال عن مساهمته في تأسيس العديد من فروع البنك وتطوير استراتيجياته
وخططه التسويقية.
حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق.

مرفت رجب
مساعد الرئيس التنفيذي
للشؤون اإلدارية والموارد
البشرية

تتمتع السيدة مرفت رجب بخبرة مهنية طويلة تفوق الستة والثالثين عامًا ،بدأتها عام  1982ضمن مجال
المحاسبة في إدارة اإلشغال العسكرية ثم انتقلت إلى وزارة االقتصاد في العام  1987لتشغل منصب رئيس
الدائرة المالية ،لتعمل بعدها في الشركة السورية للسيارات والصيانة  /رينو – فورد كمدير مالي وإداري.
خالل مسيرة عملها لدى اإلتحاد السوري لشركات التأمين منذ عام  ،2008تقلدت السيدة رجب العديد من
المناصب أهمها نائب األمين العام والمدير مالي ومدير تنفيذي في تجمعات التأمين اإللزامي.
شغلت منصب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون اإلدارية في بنك سورية الدولي اإلسالمي ،ونظرًا لخبرتها في
مجال التأمين قام البنك باعتمادها ممثلة له في عضوية مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين.
خضعت السيدة رجب للعديد من الدورات التدريبية والتأهيلية محليًا وعالميًا لدى أهم المعاهد ومراكز
التدريب مما عزز خبراتها العملية.
تحمل إجازة في االقتصاد – قسم المحاسبة من جامعة دمشق ،وحاصلة على دبلوم محاسبة منشآت مالية
إضافة إلى شهادة محاسب قانوني من وزارة االقتصاد.
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يمتلك السيد عبد اهلل ادلبي خبرة مهنية في القطاع المصرفي المحلي تجاوزت
الثالثة عشر عامًا ،شغل خاللها العديد من المناصب اإلدارية والتي تركزت
بمعظمها في الشؤون الرقابية وبيئة الضبط الداخلي والحوكمة المؤسسية.
بدأ مسيرته المهنية عام  2008في بنك عودة سورية ،ثم انتقل في العام 2009
للعمل لدى البنك العربي سورية لمدة تقارب التسع سنوات ،تدرج خاللها في
المناصب الوظيفية والتي كان آخرها منصب نائب مدير إدارة الرقابة على عمليات
الفروع.
لعب السيد ادلبي منذ توليه مهامه في بنك سورية والخليج كأمين سر لمجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة عنه أواخر العام  ،2017دورًا رئيسيًا في تعزيز الحوكمة
المؤسسية في البنك من خالل إدارة وتطوير االلتزام بممارسات الحوكمة السليمة،
وتنظيم أعمال المجلس ولجانه ،والتأكد من قيام األعضاء بأداء مهامهم
ومسؤولياتهم بشكل فعال ،وتحسين بيئة التواصل بين المجلس واللجان
واإلدارات التنفيذية ،ومتابعة التوجيهات والقرارات المتخذة ،ومدى التزام المعنيين
بالمعالجة المطلوبة للعمل بموجبها ،وتسريع وتيرة العمل ،والمحافظة على
الدقة فيما يخص األمور التنظيمية وبما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة
الرشيدة.
خضع السيد ادلبي للعديد من الدورات التدريبية المحلية واإلقليمية في مجاالت
إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي واالمتثال واالستراتيجيات الجديدة للحوكمة
المؤسساتية والتحليل المالي ومهارات القيادة االدارية.
حاصل على درجة البكالوريوس في التأمين والمصارف من كلية االقتصاد جامعة
دمشق.

عبد اهلل ادلبي
مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون
مجلس اإلدارة والمساهمين
أمين سر المجلس
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نديم حسواني

يارا شاهين

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

إلدارة االئتمان

إلدارة الشؤون المالية

تجاوزت الخبرة المصرفية للسيد نديم حسواني الستة
عشر عامًا ،استهلها بالعمل في دائرة تنفيذ ورقابة
االئتمان لدى البنك العربي سورية منذ تأسيسه عام 2005
وكان ضمن مجموعة الموظفين المنتدبين لدورة الكوادر
القيادية التي امتدت لستة أشهر ،لينتقل بعدها للعمل
لدى بنك قطر الوطني سورية لتسع سنوات تدرج خاللها
في العديد من المناصب ضمن دائرة المخاطر والتي كان
آخرها مدير لمخاطر السوق.
التحق السيد نديم حسواني بأسرة بنك سورية والخليج
منذ أيلول من العام  ،2020ليكون مسؤو ً
ال عن مهام إدارة
االئتمان المصرفي بمنصب مدير تنفيذي.
شارك السيد حسواني في تنفيذ إجراءات تأسيس مصرف
محلي وذلك قبل التحاقه ببنك سورية والخليج ،باإلضافة
إلى المساهمة الفعالة في إعداد معظم سياسات
المصرف وإجراءات العمل الخاصة به ،كما يعتبر أحد
األعضاء الرئيسيين ضمن فريق العمل لرفع العقوبات
المفروضة من قبل مجلس االتحاد األوروبي على
مجموعة من رجال األعمال والشركات الكبرى.

تعتبر اآلنسة يارا شاهين من الكوادر التي شاركت
في تأسيس بنك سورية والخليج منذ التحاقها
به عام  ،2007تشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي
إلدارة الشؤون المالية بخبرة مصرفية تجاوزت
الخمسة عشر عامًا كان معظمها ضمن القطاع
المالي في البنك.
حاصلة على شهادة الماجستير في اإلدارة المالية
من المعهد العالي إلدارة األعمال ( ،)HIBAإضافة
إلى شهادة جامعية في المحاسبة من كلية
االقتصاد في جامعة دمشق.

حاصل على شهادة الماجستير في اإلدارة المالية من
األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية– دمشق،
إضافة إلى درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من كلية
االقتصاد في جامعة دمشق.
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شادي العدو

يوسف مراد

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

إلدارة الفروع

إلدارة اإللتزام

يمتلك السيد شادي العدو خبرة مصرفية تجاوزت
الخمسة عشر عامًا في مجال عمل الفروع ،استهل
مسيرته المهنية في العمل لدى البنك العربي
سورية في عام  ،2006التحق بأسرة بنك سورية
والخليج في العام  2009متدرجًا في المستويات
اإلدارية ليشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي إلدارة
الفروع.

يشغل السيد يوسف مراد منصب المدير التنفيذي
إلدارة االلتزام في بنك سورية والخليج ،بخبرة عملية
في القطاع المصرفي تجاوزت األربعة عشر عامًا،
كان له دور جوهري في تأسيس إدارة االلتزام في
البنك منذ العام  ،2011التحق ببنك سورية والخليج
منذ العام  2008وشغل خاللها العديد من المناصب
ضمن الفروع وإدارة التدقيق الداخلي.

حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال
اختصاص إدارة العمليات من المعهد العالي إلدارة
األعمال ( ،)HIBAباإلضافة إلى شهادة جامعية
في تكنولوجيا األعمال من الجامعة االفتراضية
السورية.

حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال/
اختصاص إدارة مالية من المعهد العالي إلدارة
األعمال ( ،)HIBAوكذلك إجازة جامعية في
التمويل والمصارف من جامعة القلمون الخاصة.
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ربا عبد المجيد

أسعد الطاير

المدير التنفيذي

مدير إدارة

إلدارة التدقيق الداخلي

الخزينة واالستثمار

تشغل السيدة ربا صالح عبد المجيد منصب المدير
التنفيذي إلدارة التدقيق الداخلي في بنك سورية
والخليج ،بخبرة عملية في القطاع المصرفي
تجاوزت الخمسة عشر عامًا تم من خاللها
اكتساب الخبرات المصرفية المتنوعة من خالل
العمل المحاسبي والعمل ضمن الفروع في قطاع
الصيرفة التقليدية واإلسالمية ،التحقت ببنك سورية
والخليج منذ العام  2014وشغلت خاللها العديد
من المناصب اإلدارية والتي تركزت بمعظمها في
الشؤون الرقابية بالبنك.

يشغل السيد أسعد الطاير منصب مدير إدارة
الخزينة واالستثمار في بنك سورية والخليج ،بخبرة
مصرفية امتدت لعشر سنوات تخللها العمل في
مجاالت الخزينة واالستثمار ومتابعة وتحليل أسواق
المال واالستثمارات قصيرة وطويلة األجل ودراسة
أسعار الصرف المحلية والعالمية ،وكذلك إعداد
ومتابعة الخطط واستراتيجيات التسعير وإدارة
السيولة الطارئة.

حاصلة على شهادة المحاسب القانوني ،وكذلك
درجة البكالوريوس في المصارف والتأمين من كلية
االقتصاد جامعة دمشق.

بدأ السيد أسعد مسيرته المصرفية في بنك سورية
والخليج منذ حزيران عام  ،2011متدرجًا بعدة مناصب
لينتقل في أيلول من عام  2018للعمل كرئيس
وحدة القطع األجنبي في بنك قطر الوطني
سورية ،ليعاود االلتحاق مجددًا إلى أسرة بنك
سورية والخليج في كانون األول من العام .2020
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال
اختصاص إدارة مالية من المعهد العالي إلدارة
األعمال ( ،)HIBAباإلضافة إلجازة جامعية في
الهندسة اختصاص تقانة المعلوماتية من جامعة
القلمون الخاصة.

فادي فلوح

مدين بحصاص

مدير

مدير إدارة

إدارة التجزئة

أنظمة المعلومات

التحق السيد فادي فلوح ببنك سورية والخليج عام
 ،2009مسته ً
ال مشواره العملي كموظف في إدارة
العمليات المركزية ،ومن ثم كموظف في إدارة
مراجعة االئتمان.

إنضم السيد مدين بحصاص إلى أسرة بنك سورية
والخليج منذ عام  ،2019ويمتلك خبرة تجاوزت
العشرين عامًا في مجال اال ّتصاالت والمعلوماتيّة،
أهلته لشغل منصب مدير إدارة تقانة المعلومات
بالتكليف.

يشغل السيد فادي فلوح حاليًا منصب مدير إدارة
التجزئة في البنك ،بخبرة مصرفية تجاوزت اإلثني
عشر عامًا تخللها عشر سنوات من العمل ضمن
إدارة تمويل قطاع الشركات تدرج خاللها في
العديد من المناصب اإلدارية.
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال
اختصاص إدارة مالية ومصارف من المعهد
العالي إلدارة األعمال ( ،)HIBAوكذلك شهادة
البكالوريوس في العلوم اإلدارية (إدارة مالية
ومصرفية) من المعهد المذكور.

شارك السيد مدين بحصاص في التنفيذ واإلشراف
على عدد من المشاريع الحيوية ،مثل مشروع
الشبكة الفقارية الضوئية مع شركة إيريكسون
السويدية ،ومشروع دعم قطاع االتصاالت
في سورية  TSSPمع شركة ديتيكون األلمانية،
ومشروع رعاية الزبائن والفوترة  CCBSمع شركة
ألكاتيل الفرنسية ،كما شغل عدة مواقع فنية
َ
وعمل مع العديد
في الشركة السورية لالتصاالت
ّ
الشركات المحليّة والعالميّة إلنجاز جملة
من
ّ
الهامة ،وحضر العديد من
قنية
ت
ال
المشاريع
من
ّ
الدورات اإلختصاصية في مراكز تدريب عالمية في
كل من فرنسا وإيطاليا والهند ومصر واألردن.
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة ال ّتقانة من
الجامعة اإلفتراضية السورية ،ودرجة بكالوريوس
في تكنولوجيا المعلومات من الجامعة اإلفتراضية
السورية.
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لؤي عثمان

منار خليل

مدير

مدير

إدارة المخاطر

إدارة تسهيالت الشركات

يشغل السيد لؤي عثمان منصب مدير إدارة
المخاطر في بنك سورية والخليج منذ التحاقة
بالبنك في شهر أيار من العام  ،2021بخبرة مصرفية
تجاوزت اإلثني عشر عامًا تخللها العمل لمدة سبع
سنوات لدى المصرف الدولي للتجارة والتمويل في
عدة مناصب كان آخرها معاون مدير إدارة االلتزام،
ومن ثم شغل منصب مدير إدارة التدقيق الداخلي
لدى مصرف الوطنية للتمويل األصغر منذ شهر
شباط من العام 2020

التحقت السيدة منار خليل بأسرة بنك سورية
ً
مستهلة مسيرتها المهنية
والخليج عام ،2007
كموظفة في قسم تنفيذ التسهيالت االئتمانية
التابع إلدارة العمليات المركزية ،لتعمل بعدها
في إدارة تسهيالت قطاع الشركات ،مما أكسبها
المزيد من المهارات العملية في مجال التحليل
المالي ودراسة الجدارة االئتمانية للعميل.

حاصل على إجازة في االقتصاد اختصاص محاسبة
صادرة عن جامعة دمشق.

تشغل السيدة منار خليل حاليًا منصب مدير إدارة
تسهيالت الشركات في بنك سورية والخليج بخبرة
مصرفية تجاوزت األربعة عشر عامًا تركزت في
قطاع تمويل الشركات.
حاصلة على درجة الماجستير اختصاص مصارف
من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،
كما تحمل شهادة البكالوريوس في علوم
المصارف والتامين من كلية االقتصاد في جامعة
دمشق.

راني العطار

ريم مطران

مدير

مدير

الخدمات المالية

المؤسسات المالية

يشغل السيد راني العطار منصب مدير الخدمات
المالية في بنك سورية والخليج ،بخبرة تجاوزت
الثالثة عشر عامًا تخللها العمل لدى عدد من
الشركات الخارجية في مجال المحاسبة المالية،
استهل مسيرته المصرفية عام  2009بالعمل في
بنك سورية الدولي اإلسالمي متدرجًا في المناصب
اإلدارية والتي كان آخرها تولي مهام اإلشراف على
دائرة الخدمات المالية ،إلى أن التحق بأسرة بنك
سورية والخليج أواخر عام .2020

انضمت اآلنسة ريم مطران إلى أسرة بنك سورية
والخليج عام  ،2016بخبرة مصرفية تجاوزت أحد عشر
عامًا تخللها ثمان سنوات من العمل ضمن إدارة
الخزينة واالستثمار والمؤسسات المالية تدرجت
خاللها في العديد من المناصب اإلدارية لتشغل
حاليًا مدير دائرة المؤسسات المالية في البنك.

حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم
اإلدارية من كلية اإلقتصاد في جامعة اليرموك -
األردن.
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حاصلة على شهادة دبلوم تقاني في االقتصاد
والتجارة – اختصاص محاسبة من المعهد التقاني
للمحاسبة والتمويل في دمشق.
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بيئـة عمل
إياد عازر
مدير إدارة
الشؤون القانونية

التحق األستاذ إياد عازر ببنك سورية والخليج منذ
حزيران من العام  ،2010ويشغل حاليًا منصب مدير
إدارة الشؤون القانونية في البنك ،استهل مسيرته
المهنية في شركة سيريتيل موبايل تيليكوم
واستمر يعمل لديها لمدة ست سنوات ،فاقت
خبرته القانونية ضمن القطاع المصرفي األحد
عشر عامًا ،شارك خاللها في العديد من الدورات
التخصصية المرتبطة بالتحكيم وتنظيم العقود
المصرفية والتجارية.
حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة البعث،
وكذلك اجازة في المحاماة صادرة عن فرع نقابة
المحاميين في ريف دمشق.

محمد سامر المغربي
المدير التنفيذي
للرقابة المالية

التحق السيد محمد سامر المغربي ببنك سورية
والخليج عام  ،2021شاغ ً
ال منصب المدير التنفيذي
للرقابة المالية ،بخبرة تجاوزت العشرين عامًا في
االختصاصات المالية تخللها ثمانية عشر عامًا من
العمل ضمن اإلدارة المالية لشركة  MTNسورية.
حاصل على شهادة الماجستير في اإلدارة المالية
من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،
وكذلك درجة الدبلوم في محاسبة المنشآت
المالية من جامعة دمشق  -كلية االقتصاد.
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واعية وسليمة
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هيكل
ملكية البنك
كبار مساهمي بنك سورية والخليج ممن يمتلكون نسب مساهمة مؤثرة (  % 5فما فوق ) من رأس المال
البالغ عشرة مليارات ليرة سورية كما في نهاية العام  2021مقارنة بنهاية العام .2020
بيانات عام 2020

بيانات عام 2021

اسم المساهم

الجنسية

شركة الخليج المتحد القابضة

بحرينية

21,700,000

شركة الفتوح القابضة

كويتية

11,000,000

% 11

بنك الخليج المتحد ش.م.ب

بحريني

9,300,000

% 9,3

9,300,000

خالد محاسن وأيمن بلليش

سوري

5,956,136

% 5.95

0

عدد األسهم

نسبة المساهمة

عدد األسهم

نسبة المساهمة

% 21,7

21,700,000

% 21,7

11,000,000

% 11
% 9,3
0

إفصاحات أخرى حول الملكية:
عدد األوراق المالية المملوكة من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكافة األطراف ذات العالقة كما في نهاية العام 2021
مقارنة بنهاية العام 2020
 31كانــون األول 2021

 31كانــون األول 2020

الرقم

االسم

المنصب

الجنسية

1

السيد فراس إبراهيم سلمان

رئيس مجلس اإلدارة

سورية

 4,500,000سهم

2

السيد سامر فؤاد بكداش

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سورية

 675,100سهم

% 0.6751

3

السيد كريم مهران خونده

عضو مجلس اإلدارة

سورية

 1,500,000سهم

% 1.5

 1,500,000سهم

4

الدكتورة رانيا محمد نزيه الزرير

عضو مجلس اإلدارة

سورية

 75,000سهم

% 0.075

 75,000سهم

% 0.075

5

السيد خالد خليل المالح

عضو مجلس اإلدارة

سورية

 75,190سهم

% 0.07519

 75,190سهم

% 0.07519

6

السيد عبد اإلله محمد مكرم الملوحي

عضو مجلس اإلدارة

سورية

 75,700سهم

% 0.0757

 75,700سهم

% 0.0757

7

السيد إياد وضاح الخطيب

عضو مجلس اإلدارة

سورية

 1,622,000سهم

% 1.622

 75,000سهم

% 0.075

8

السيد حكم محمد فؤاد عبد اهلل

عضو مجلس اإلدارة

سورية

 2,251,547سهم

% 2.251

 75,000سهم

% 0.075

9

السيد محمد فواز الكيالني

عضو مجلس اإلدارة

سورية

 2,225,000سهم

% 2.225

 75,000سهم

% 0.075

10

السيد أسعد جرجس الطاير

مدير إدارة الخزينة
واالستثمار

سورية

 4,713سهم % 0.0047

 4,230سهم

% 0.0042
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1.1ال يوجد أية تمويالت أو عمليات أخرى تمت
بين البنك وأعضاء مجلس اإلدارة.

عدد األوراق
المملوكة

نسبة
الملكية

عدد األوراق
المملوكة

نسبة
الملكية

% 4.5

 1,150,000سهم

% 1.15

 675,100سهم

% 0.6751
% 1.5

2.2ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أية رواتب
خالف بدالت حضور اجتماعات مجلس
اإلدارة.
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معالم
الخطة اإلستراتيجية

معالم الخطة االستراتيجية لبنك سورية والخليج خالل العام 2022
تم إعداد خطة البنك االستراتيجية لعام  2022بناء على تقييم ممنهج ومدروس لوضع بنك
سورية والخليج من عدة نواحي شملت الظروف والمتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر
على بيئة العمل ومستويات المنافسة في السوق المصرفي المحلي إضافة إلى التقييم
الداخلي للبنك ،وذلك بغية تحديد عوامل االستدامة والنجاح لبناء أهداف استراتيجية واضحة.
كما اتسمت الخطة االستراتيجية لبنك سورية والخليج لعام  2022بالمرونة الكافية لتحقيق
األهداف المرجوة في ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل ،والتي كان أبرزها متابعة
كافة اإلجراءات الكفيلة بإرساء دعائم االستدامة والعمل المؤسساتي السليم ،إضافة إلى
تطوير وتدعيم جودة خدمات البنك حفاظًا على مركزه التنافسي الجديد في السوق.

ستكون المعالم األساسية للخطة االستراتيجية للعام المقبل كاآلتي:
•تحقيق االستدامة على المدى الطويل ،وخاصة في ظل التحديات التي تشهدها المرحلة
الراهنة.
•توسيع شبكة فروع البنك بالتزامن مع تهيئة األوضاع لحقبة التحول التدريجي نحو
الصيرفة الرقمية.
•تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التنافسية بجودة عالية وبما يتناسب مع تطلعات
العمالء واالحتياجات التمويلية الفعلية للقطاعات االقتصادية المستهدفة ومن ضمنها
المشاريع الصغيرة ومتوسطة األجل.
•تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية بالشكل الذي يمنح العمالء تجربة مصرفية
فريدة ومتطورة.
•ضمان كفاءة تنفيذ العمليات المصرفية.
•زيادة فعالية آليات وأدوات الرقابة والضبط الداخلي.
•رفع كفاءة رأس المال البشري العامل في البنك ،وتعزيز التواصل والتفاعل البناء.
•االستمرار في دعم األنشطة التي تساهم في تعزيز المسؤولية االجتماعية.

إن تسارع األحداث وضبابية المشهد على الساحتين االقليمية والعالمية واالنعكاسات السلبية
لجائحة كورونا على القطاعات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ،يستوجب قيام البنك
بمراجعة خطته االستراتيجية خالل الفترة المقبلة إلعادة تقييمها وقولبتها لتتالءم مع تلك
المستجدات.
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الشفافية
من أهم دعائم اإلستدامة
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الحوكمة المؤسساتية الرشيدة

.ييصدر مجلس اإلدارة قراراته بناء على معلومات
دقيقة ومناسبة يتم الحصول عليها في الوقت
المناسب ،حيث يعتبر التأكد من أن أنظمة البنك
قادرة على توفير معلومات ذات صلة وصحيحة
وفي الوقت المناسب من مسؤولية المجلس.

تشكيل مجلس اإلدارة
1.1القواعد العامة في تشكيل المجلس

تكمن ضرورة تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في
أثرها اإليجابي والكبير على االقتصاد وخاصة ضمن
الظروف الراهنة ،كون اإلدارة السليمة تؤثر على التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
ومن هنا ينطلق بنك سورية والخليج في تمسكه بتطبيق
معايير الحوكمة الرشيدة وااللتزام بهذه الثقافة وهذا
األسلوب في ضبط العالقة بين مساهميه ،مجلس
إدارته ،إدارته التنفيذية ،وجمهور المتعاملين.
يتضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة شرحًا
واضحًا لدور مجلس اإلدارة ،تشكيلته ،دور رئيس
المجلس ،تنظيم أعمال المجلس وأنشطته ،وكذلك
أحكامًا عامة توضح أهداف وتشكيلة وصالحيات
ومهام اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
كما يشمل معايير وضوابط أنظمة الضبط والرقابة
الداخلية ،متطلبات الشفافية واإلفصاح بما يتعلق
بالجوانب التنظيمية واإلدارية والمالية ،باإلضافة إلى
العالقة مع المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين.
يتوفر الدليل التفصيلي للحوكمة الرشيدة الخاص ببنك
سورية والخليج على موقع البنك االلكتروني:

www.sgbsy.com
مجلس اإلدارة
.أتقع مسؤولية إدارة البنك بشكل رئيسي على
أعضاء مجلس اإلدارة كل على حدة وعلى أعضاء
مجلس اإلدارة متضامنين ،حيث يتحمل المجلس
كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات البنك
وسالمته المالية والتأكد من تلبية متطلبات
مجلس النقد والتسليف ومصالح المساهمين
والمودعين والدائنين والموظفين والجهات األخرى
ذات العالقة ،والتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل
حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة
والسياسات الداخلية للبنك.
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.بإن تشكيل اللجان أو تفويض اإلدارة التنفيذية أو أي
جهة أخرى ( )Outsourcingللقيام ببعض أعمال
المجلس ال يعفيه من هذه المسؤولية ،وتحدد
هذه المسؤولية ويتم التعامل معها وفق أحكام
قانون الشركات وتعديالته التشريعات النافذة
األخرى.
.جيقوم المجلس بترسيخ مبدأ التزام كل عضو
من أعضاء المجلس تجاه البنك وتمثيله جميع
المساهمين ،وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق
مصلحة البنك ومصلحة المودعين ومصلحة
أصحاب المصالح اآلخرين وليس مصلحة مجموعة
محددة فقط.
.دتقع على مجلس اإلدارة مسؤولية حماية البنك من
األعمال غير القانونية أو غير المالئمة للمساهمين
المسيطرين و/أو المساهمين الرئيسين وذات
التأثيرات السلبية على مصلحة البنك و/أو
المساهمين اآلخرين.
.هيجب على أعضاء مجلس اإلدارة تجنب المشاركة
في اتخاذ القرارات عند وجود أي تعارض في
المصالح يمنعهم من تأدية دورهم في حماية
مصالح البنك بشكل سليم.
.وعلى أعضاء مجلس اإلدارة فهم دورهم اإلشرافي
وعليهم التزام واجب الحرص واإلخالص تجاه
البنك ومساهميه وأصحاب المصالح اآلخرين وتجاه
المجتمع بشكل عام.
.زعلى أعضاء مجلس اإلدارة تكريس االهتمام
والوقت الكافي للقيام بواجباتهم وتحمل
مسؤولياتهم بصورة فعالة.
.حعلى أعضاء مجلس اإلدارة المساهمة بصورة فعالة
في القيام بوظائف المجلس وأن تكون لديهم
القدرة على تقديم خبرات خاصة للمجلس.
.طأي قرار يتخذه مجلس اإلدارة بالنسبة للمساهمين
يجب أن يأخذ في االعتبار معاملة المساهمين
على مبدأ المساواة.

.أيجب أن يكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة كاف
ّ
يمكن
ويتناسب مع حجم أعمال البنك ،بحيث
هذا العدد من امتالك المجلس الخبرة والمعرفة
في المجاالت المختلفة وتوزيع وظائف اإلشراف
واإلدارة بين أعضائه بشكل فعال ،وبنفس الوقت
الحد الذي يمنع
يجب أال يكون العدد كبيرًا إلى ّ
معه اتخاذ قرارات بصورة كفؤة.
.بيراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرة
العملية والمهنية والمهارات المتخصصة وأن
يكون األعضاء على معرفة بالقوانين واألنظمة
ذات العالقة وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة.
.جيتم انتخاب مجلس اإلدارة من قبل الهيئة
العامة للمساهمين ووفقا للتشريعات والقوانين
واألنظمة النافذة ،ويتم تقديم عرض عن كل
مرشح لعضوية المجلس عند االنتخاب لتسهيل
مهمة الهيئة العامة في انتخاب األفضل من
المرشحين لعضوية المجلس لتمثيل البنك.
.ديتألف مجلس اإلدارة من عدد من األعضاء ال يقل
عن ( 5خمسة) وال يزيد عن ( 13ثالثة عشر) (كما
هو وارد في قانون الشركات) ،ويتم تحديد عدد
األعضاء بموجب النظام األساسي للبنك وبما ال
يخالف قانون الشركات ،ويجوز أن يكون العضو
شخصًا اعتباريًا يمثله شخص طبيعي أو أكثر
يسميه لهذا الغرض.
.هيجب أن تكون غالبية أعضاء المجلس من األعضاء
غير التنفيذيين ،كما يجب أ ّ
ال يقل عدد األعضاء
المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس ،وذلك لضمان
المساءلة والموضوعية في اتخاذ القرارات وتجنب
تضارب المصالح ،وكذلك ضمان وجود نظم عمل
ورقابة كافية لحماية مصالح البنك.

بتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة بهذا
الخصوص ،ويجوز إعادة االنتخاب بعد انقضاء فترة
الوالية ،وتكون إعادة االنتخاب للفترات الالحقة
وفق القوانين واألنظمة النافذة ،حيث يعتبر
ذلك بمثابة ترشيح جديد ويقتضي توفر جميع
المسمى لعضوية
الشروط المطلوبة في الشخص ُ
المجلس للمرة األولى.
.حيجوز للمساهم أو المساهمين الذين يملكون ما
ال يقل عن /%10/من أسهم البنك الحق بتعيين عضو
أو أكثر في مجلس اإلدارة بنسبة ما يملكه من
األسهم على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء
مجلس اإلدارة وأال يتدخلوا في انتخاب األعضاء
الباقين.
.طيتمتع ممثلو الشخص االعتباري بما يتمتع به
األعضاء المنتخبون من الحقوق والواجبات ،ويكون
الشخص االعتباري مسؤو ً
ال عن أعمال ممثليه تجاه
البنك ودائنيه ومساهميه ،ويعتبر الممثل مفوضًا
مطلقًا باتخاذ القرارات في المجلس ويكون رأيه
ملزمًا للجهة التي انتدبته لتمثيلها.
.يال يجوز ألي شخص أن يعيّن أو ينتخب لعضوية
مجلس اإلدارة ما لم يتقدم بطلب خطي بذلك.
.كيجب على مجلس اإلدارة أن يقيِّم تركيبته وحجمه
بشكل دوري ،وأن يقوم عند اللزوم بإعادة تشكيل
نفسه أو اللجان التابعة له أصو ً
ال.

2.2تركيبة المجلس من حيث نوع األسهم
.أيتألف رأس مال البنك من نوعين من األسهم وهما:
•النوع /أ :/األسهم التي ال يجوز تملكها إ ّ
ال من
قبل أشخاص سوريين طبيعيين أو اعتباريين.
•النوع /ب :/األسهم التي يجوز تملكها من قبل
أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عرب أو أجانب.
.بيجوز أن يضم مجلس اإلدارة أربعة أعضاء على
األكثر ممثلين عن أصحاب أسهم الفئة (ب) وذلك
حسب نسبة مساهمتهم في رأس مال البنك.

شروط العضوية في مجلس اإلدارة

.ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه من األعضاء
غير التنفيذيين ،وأ َّ
ال تربطهما بالرئيس التنفيذي
(المدير العام) صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ،حيث
أن وظيفة رئيس مجلس اإلدارة ووظيفة الرئيس
التنفيذي يجب أ ّ
ال يمارسهما الشخص نفسه.

.أأن يكون بالغًا السن القانونية ومتمتعًا بحقوقه
المدنية.

.زيتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات
كحد أقصى ودون اإلخالل بالحد األقصى المعتمد

.بأ ّ
ال يكون محكومًا عليه بأية عقوبة جنائية أو في
جريمة من الجرائم المخلة بالشرف واألمانة.

يشترط في عضو مجلس اإلدارة أن يحقق الشروط
التالية:
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.جأ ّ
ال يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن عضو
مجلس اإلدارة ممث ً
ال إلحدى الجهات العامة،
.دأن يُصرح بقبوله عضوية مجلس اإلدارة كتابة ،وأن
يعلن عن أي مصلحة شخصية له في أي عمل
تجاري منافس.
.هأن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية أو
التجارية.
.وأن يمتلك ما ال يقل عن  75,000سهم من أسهم
البنك ،وينبغي على رئيس مجلس اإلدارة أن
يمتلك ضعف العدد المطلوب امتالكه من
األعضاء اآلخرين (ويستثنى من هذا الشرط ممثلي
األشخاص االعتباريين) ،ويجب أن يتم استيفاء هذا
الشرط خالل  30يومًا من انتخابه ،وإ ّ
ال فإن العضو
المنتخب يعتبر معزو ً
ال ،وهذه األسهم يتم رهنها
لصالح البنك للتأكد من قيام العضو بالتزاماته
تجاه البنك ،وتسقط العضوية عن عضو المجلس
في حال مخالفة هذا الشرط.
.زيتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح
موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي ُمصدق
أصو ً
ال .ويجب على عضو مجلس اإلدارة وعلى
رئيسه تقديم هذا التصريح إلى البنك خالل الشهر
األول من كل سنة.
.حيحق لمصرف سورية المركزي التأكد من توافر
الشروط المذكورة أعاله.

القيود المفروضة على عضوية المجلس
.أفيما يلي القيود المفروضة على عضوية مجلس
اإلدارة وفق أحكام قانون الشركات:
•يشترط في رئيس مجلس اإلدارةأال يكون
بصفته الشخصية أو بصفته ممث ً
ال للشخص
االعتباري رئيسًا لمجلس إدارة أكثرمن شركتين
مساهمتين من التي يسري عليها أحكام قانون
الشركات.
•أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين
ينبغي أال يكون عضو مجلس بصفته الشخصية
أو بصفته ممث ً
ال للشخص االعتباري عضوًا في
مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة
من التي تسري عليها أحكام قانون الشركات.
.ببالنسبة لعضو مجلس اإلدارة الذي يكون عضوًا
في شركة مساهمة أخرى في سورية يجب أال
تكون هذه الشركة بنكًا أو شركة مالية أخرى ذات
نشاط مشابه لنشاط البنك.
.جليس هناك قيد يمنع من أن يكون عضو مجلس
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اإلدارة في البنك عضوًا في مجلس إدارة لشركة
أخرى خارج سورية بما في ذلك المجموعة التي
ينتمي إليها البنك طالما أن هذه العضوية ال تشكل
عائق فيما يتعلق بقدرته على ممارسة مهامه
بشكل فعال ،ومع مراعاة موضوع الحد األدنى
لألعضاء المستقلين الواجب تحقيقه.

إنهاء عضوية أحد أعضاء المجلس
1.1سقوط العضوية
يتم إنهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة في أي من
األحوال التالية:
.أفي حال كان قد انتخب بما يتعارض مع أحكام
قانون الشركات أو النظام األساسي للبنك.
.بإذا فقد أي من المؤهالت أو أحد شروط العضوية
المطلوب توافرها في الفقرة  3-7أعاله وفي هذه
الحال يجب على مجلس اإلدارة اتخاذ قرار بذلك.
.جإذا أساء استخدام منصبه كعضو مجلس إدارة
بالقيام بأعمال تتعارض مع أعمال البنك أو سبب أي
ضرر للبنك.
.دالغياب عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية لمجلس
اإلدارة بدون عذر ،أو الغياب عن جميع اجتماعات
المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب
لعذر مشروع ،و/أو إذا لم يتمكن العضو غير
المستقل من حضور أربعة اجتماعات سنويا على
األقل أو  %75من االجتماعات على األقل بالنسبة
للعضو المستقل.
.هاالستقالة
.وإذا قبل التعيين في أي منصب آخر يتم ترشيحه له
في البنك براتب ثابت.
.زالوفاة.
.حانقضاء مدة المجلس.
.طاإلقالة.
2.2االستقالة
.أيجب أن تكون االستقالة خطية وأن تبلغ إلى
مجلس االدارة.
.بتعتبر االستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى
قبول من أحد وال يجوز
المجلس وال تتوقف على
ٍ
الرجوع عنها إ ّ
ال بموافقة المجلس.
.جاألخذ بعين االعتبار اختيار التوقيت المالئم
لالستقالة وإ َّ
ال فيكون مسؤو ً
ال تجاه البنك عن
األضرار التي يمكن أن تنجم عن استقالته.

3.3اإلقالة
يحق للهيئة العامة غير العادية للبنك إقالة أي من
أعضاء مجلس اإلدارة أو كلهم وذلك بناء على اقتراح
من مجلس اإلدارة أو على طلب موقع من مساهمين
يملكون ما ال يقل عن  % 20من أسهم البنك ويقدم
طلب اإلقالة إلى مجلس اإلدارة وعلى هذا المجلس
دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خالل
خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليه لتنظر
فيه وإصدار القرار الذي تراه مناسبًا وإذا لم يقم مجلس
اإلدارة بهذه الدعوة قامت الوزارة بتوجيهها بناء على
طلب من المساهمين .ويمكن للعضو الذي تتم إقالته
أن يطالب بتعويض من البنك إذا كانت هذه اإلقالة قد
تمت بدون وجود تبرير مناسب.

شغور العضوية
.أإذا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة لسبب من
األسباب ،فللمجلس أن يعين عضوًا في المركز
الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية
على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة في
أول اجتماع لها إلقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر،
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
.بإذا بلغت المراكز الشاغرة ثالثة أعضاء فيجب دعوة
الهيئة العامة لالجتماع خالل تسعين يومًا على
األكثر من تاريخ حدوث الشاغر األخير النتخاب من
يمأل المراكز الشاغرة ،ويكمل األعضاء الجدد مدة
سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر األخير.
تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

.هيجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة المقدم
للهيئة العامة قائمة بالمبالغ المستلمة خالل
السنة على شكل تعويضات ،توزيعات أرباح ،منافع
على شكل أسهم ،تعويض حضور ،تعويض تمثيل،
أو أي مصاريف أخرى.

تنظيم أعمال مجلس اإلدارة
.أيجتمع مجلس اإلدارة اجتماعًا عاديًا مرة كل
ثالثة أشهر على األقل وبما ال يقل عن الحد األدنى
لالجتماعات المقرر من مصرف سورية المركزي أو
مجلس النقد والتسليف ،ويجتمع أيضًا بدعوة من
رئيس المجلس أو نائبه (في حال غياب الرئيس أو
عدم قدرته على الحضور) أو بناء على طلب مقدم
خطي من ربع أعضاء المجلس على األقل ،ويعتبر
اجتماع المجلس صحيحًا بحضور غالبية أعضائه.
.بإذا ُفقد النصاب أثناء الجلسةُ ،تختتم تلك الجلسة
بتعليقها و ُتعتبر القرارات التي ا ُتخذت قبل فقدان
النصاب قانونية.
.جيجب على العضو غير المستقل أن يحضر
(بشخصه) أربعة اجتماعات في السنة على األقل،
ويجب على العضو المستقل حضور مااليقل عن
 % 75من اجتماعات المجلس ،وكل عضو يتغيب عن
حضور هذا النصاب يفقد عضويته حكمًا وبقرار
من مجلس اإلدارة ،كما يجب على أعضاء مجلس
اإلدارة المستقلين حضور كافة االجتماعات التي
سيتم فيها اتخاذ قرارات هامة تؤثر جوهريًا على
مصلحة البنك.

.أتحدد الهيئة العامة للبنك بدالت الحضور والمزايا
األخرى ألعضاء المجلس في ضوء نشاطات البنك
وفعالياته.

.ديجوز لبعض أعضاء مجلس اإلدارة حضور اجتماع
المجلس و/أو لجانه عبر وسائل االتصال الحديثة
في حالة الضرورة شريطة توثيق مجريات الجلسة،
ويعود تقدير الضرورة الملحة وقبولها إلى رئيس
مجلس اإلدارة أو نائبه في حال غيابه ،و/أو رئيس
اللجنة ذات الصلة.

.بيعين النظام األساسي طريقة تحديد المكافآت
السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة على أ ّ
ال تزيد هذه
المكافآت على  %5من األرباح الصافية ألي سنة
مالية.

.هاليجوز لعضو مجلس اإلدارة إنابة شخص آخر ليس
عضوًا في المجلس ،كما اليجوز للعضو حمل أكثر
من إنابة واحدة ،واليجوز أن يقوم أي عضو من
أعضاء المجلس بأكثر من إنابة واحدة في السنة.

.جيتم توزيع تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة بما
يتناسب مع نسبة حضورهم الجتماعات المجلس
واللجان المنبثقة عنه والمثبتة في محاضر هذه
االجتماعات.

.وبهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في
اجتماعات المجلس وتجنبًا لمشاركة أو تدخل
المجلس بإدارة العمليات اليومية للبنك ،يجب أن
يتم توضيح ،كتابيًا ،جميع العمليات واألنشطة التي
تدخل ضمن صالحيات المجلس وتتطلب موافقته
(وبما يتوافق مع ما هو وارد في النظام األساسي)،
كما يجب على اإلدارة التنفيذية أن تبادر إلى اقتراح
المواضيع التي تراها هامة على جدول أعمال كل
اجتماع حيث يحدد رئيس المجلس أولويات طرح
هذه المواضيع.

يتم تحديد التعويضات والمكافآت السنوية ألعضاء
مجلس اإلدارة ،وفق ما يلي:

.دال يجوز لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة تولي وظيفة
في البنك ذات أجر أو تعويض ،باستثناء ما يتقاضوه
من مكافآت أو تعويضات كأعضاء مجلس إدارة.
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.زيتم تزويد أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس
معززًا بالوثائق والمعلومات الالزمة قبل مدة كافية
من اجتماعات المجلس لتمكينهم من دراسة
المواضيع المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة.
.حيجب أن تكون مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة
محددة وواضحة وبما يتماشى والتشريعات ذات
العالقة ،وعلى البنك تزويد كل عضو من أعضاء
المجلس عند انتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو
ومسؤولياته وواجباته.
.طعلى أعضاء المجلس أن يكونوا على اطالع دائم
بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات
المصرفية المحلية والدولية ،وعلى إدارة البنك
تزويد األعضاء بملخص مناسب عن أعمال البنك
عند التعيين وخالل فترة العضوية وعند الطلب.
.ييجب أن يتاح ألعضاء المجلس ولجانه االتصال
المباشر مع اإلدارة التنفيذية ،على أن يتم اتصال
أعضاء المجلس مع اإلدارة التنفيذية عن طريق
لجان المجلس أو رئيسه ،ويكون للمجلس أو للجانه
 إذا مااقتضت الحاجة  -صالحية االستعانةبخبرات خارجية لمساعدتهم في القيام بالمهام
الموكلة إليهم على أكمل وجه.
.كتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات
الحاضرين والممثلين ،وفي حال تساوي األصوات
يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
.ليجب أن يحدد مجلس اإلدارة أمين سر له ،حيث
يكون تعيين وإقالة أمين السر بقرار من ثلثي أعضاء
مجلس اإلدارة على األقل ممن تتوافر فيهم
المؤهالت والشروط المنصوص عليها في القرارات
والتعاميم الرقابية ذات العالقة ،ويجب أن يقوم
المجلس بتحديد كتابي لوظيفة ومهام أمين
سرالمجلس بما يتماشى مع هذه القرارات ومع
مستوى المسؤوليات التي سيكلف بها.
.ميجب أن يقوم أمين سرالمجلس بتوثيق اجتماعات
مجلس اإلدارة بمحاضر رسمية في صفحات متتالية
مرقمة بالتسلسل ومحفوظة بسجل خاص
وموقعة من قبل رئيس المجلس وكافة األعضاء
الحاضرين إضافة إلى أمين سر المجلس ،ويجب أن
يتضمن محضر االجتماع أسماء األعضاء الحاضرين
والغائبين وأسباب الغياب في حال وجودها وأيضًا
أسماء األشخاص الحاضرين والغائبين من غير
األعضاء والذين يكون حضورهم مطلوب بقانون
أو قرار معين ،كما يجب أيضًا أن يتضمن محضر
االجتماع ملخص تفصيلي عن قرارات ومشاورات
المجلس والجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك
القرارات ومجريات االجتماع وأي أمر يطلب األعضاء
تسجيله في المحضر.
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.نعلى أمين سرالمجلس التأكد من إتباع أعضاء
المجلس لإلجراءات المقرة من المجلس ،والتأكد
من تبادل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه
واإلدارة التنفيذية وأية جهة أخرى ،باإلضافة إلى
تبليغ مواعيد اجتماعات المجلس قبل مدةزمنية
كافية.
.سيجب أن يتم اإلفصاح عن أي تعارض محتمل في
المصالح (بالنسبة ألعضاء المجلس) في األمور
المعروضة أمام المجلس ،وامتناع األعضاء ذوي
المصالح المتعارضة عن االشتراك في المناقشات
الخاصة ،واالمتناع عن التصويت وهو أمر يجب إثباته
في محضر الجلسة.
.عيجب أن يسجل في المحضر أي اعتراض أو تحفظ
من قبل أي عضو على أي من القرارات التي يقوم
المجلس بإصدارها ،ويكون األعضاء الذين يوقعون
على المحضر مسؤولين عن صحة المعلومات
المذكورة فيه.
.فيجوز إعطاء العضو صورة عن كل محضر اجتماع
موقعة من الرئيس واألعضاء الذين حضروا
الجلسة.

واجبات ومهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
1.1واجبات أعضاء مجلس اإلدارة
يلتزم كل عضو من األعضاء القيام بالمهام لتالية:
.أالمساهمة بصورة فعالة في القيام بوظائف
المجلس وحضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
بشكل دوري ،وتكريس االهتمام والوقت الكافي
للقيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم بصورة
فعالة.
.بالمشاركة الفعالة في اجتماعات الهيئة العامة،
وتحقيق مطالب أعضائها بطريقة متوازنة وعادلة.
.جإعطاء األولوية لمصلحة البنك على مصالحهم
الشخصية.
.دالمحافظة على سرية المعلومات التي يتلقاها
بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة.
.هاستخدام مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة مع
التخصصات والمؤهالت المتنوعة من خالل إدارة
فعالة ومنتجة للبنك والعمل على تحقيق مصالح
البنك والشركاء والمساهمين وأصحاب المصالح
األخرين.
.وإدراك وفهم دورهم اإلشرافي وااللتزام بواجب
الحرص واإلخالص تجاه البنك ومساهميه وأصحاب
المصالح اآلخرين وتجاه المجتمع بشكل عام.

.زعدم إصدار أي بيانات أو معلومات دون الحصول
على إذن خطي مسبق من مجلس اإلدارة.
.حاإلفصاح عن العالقات المالية ،والتجارية ،والمنازعات،
بما في ذلك القضايا التي قد تؤثر سلبًا على أداء
المهام والوظائف المكلفين بها.
.طتجنب المشاركة في اتخاذ القرارات عند وجود أي
تعارض في المصالح يمنعهم من تأدية دورهم
في حماية مصالح البنك بشكل سليم.
.ييدين كل عضو في مجلس اإلدارة للبنك بواجبات
العناية واإلخالص والتقيد بالقواعد المنصوص
عليها في قوانين الجمهورية العربية السورية ،بما
فيها تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف سورية
المركزي ،كما يعمل أعضاء مجلس اإلدارة في كل
األوقات على أساس معلومات واضحة وبحسن
نية وبالعناية واالهتمام الالزمين ولمصلحة البنك
والمساهمين كافة ،ويعملون بفعالية للقيام
بمسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك.
.كتحمل مسؤولية سالمة جميع اإلجراءات المطبقة
في البنك بما فيها أوضاعه المالية وسمعته
ومسؤولية تنفيذ متطلبات مصرف سورية
المركزي ،وكذلك متطلبات الجهات الرقابية
والجهات التنظيمية األخرى المتعلقة بعمله
ومراعاة «اصحاب المصالح» وأن يدار البنك ضمن إطار
التشريعات والسياسات الداخلية للبنك ،والتأكد من
أن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة
البنك.
.لينبغي على أعضاء المجلس أن يكونوا مثا ً
ال يحتذى
به من جميع العاملين في البنك في احترام
قواعد ممارسة االعمال واالخالقيات ،كما ينبغي
عليهم اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتفادي
أي مخالفة فعلية أو محتملة أو مقصودة.
2.2مهام ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة
يجب أن يكون هناك فصل واضح بين مسؤولية كل من
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وذلك بموجب
تعليمات كتابية مقرّ ة من المجلس ويتم مراجعتها
كلما اقتضت الحاجة ،كما ويقع على عاتق رئيس
مجلس اإلدارة القيام بما يلي:
.أإقامة عالقة بناءة بين كل من المجلس واإلدارة
التنفيذية للبنك.
.بخلق ثقافة خالل اجتماعات المجلس تشجع على
النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين
في وجهات النظر بين األعضاء ،كما تشجع على
النقاشات وتوفير اإلجماع حول تلك القضايا.
.جالتأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل
من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت
المناسب.

.دالتأكد من توفر معايير الحوكمة السليمة لدى
البنك.
3.3مهام مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع أهداف واستراتيجيات
البنك وتطويرها والتي تحدد نشاطاته المؤدية إلى
تحقيق هذه األهداف .كما أنه مسؤول عن الموافقة
على االستراتيجية التي تتضمن فهم مجلس اإلدارة
بشكل فعال للمخاطر التي تواجه البنك خالل
تحقيق أهدافه المعكوسة في هذه االستراتيجية.
باإلضافة إلى ذلك يقوم مجلس اإلدارة بممارسة
التوجيه والرقابة على إدارته التنفيذية التي تقع عليها
مسؤولية العمليات اليومية ومساءلتها ،كما يقوم
المجلس بالمصادقة على أنظمة الضبط والرقابة
الداخلية -السيما ميثاق التدقيق المتضمن توثيق
مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارةالتدقيق -والتأكد
من مدى فعالية هذه األنظمة ،وفيما يلي المهام
الرئيسية التي يُعنى بها مجلس اإلدارة:
في مجال التعيينات واإلحالل
.أتعيين رئيس تنفيذي يتمتع بالنزاهة والكفاءة
المهنية والخبرة المصرفية ،وأن يكون للمجلس
الحق بعزل واستبدال الرئيس التنفيذي عندما
تقتضي الحاجة.
.بالموافقة -بناء على توصية الرئيس التنفيذي  -على
تعيين بعض المديرين التنفيذيين مثل المديرالمالي
( )CFOوالتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.
.جيقوم المجلس بناء على توصية من لجنةالتدقيق
بما يلي:
I.Iتعيين مدير تدقيق داخلي بعد التأكد من توفر
الخبرات المطلوبة لديه.
IIIIترشيح مدقق خارجي مستقل من ذوي
االختصاص والكفاءة العالية والتعاقد معه
وتحديد أتعابه بعد موافقة الهيئة العامة
للمساهمين ،على أن يتم ذلك وفق قرار
مجلس النقد والتسليف رقم /232/م.ن/ب4
تاريخ  2006/10/18وتعديالته ،ووفق القرار رقم
 /3944/تاريخ  2006/8/28الخاص بنظام اعتماد
مفتشي الحسابات والصادر عن هيئة األوراق
واألسواق المالية السورية.
.ديقوم المجلس بالمصادقة على خطط اإلحالل
( )Succession Plansللرئيس التنفيذي والمديرين
التنفيذيين للبنك التي تتضمن المؤهالت
والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه
الوظائف.
.هالتأكد من نزاهة وشفافية ترشيح أعضاء المجلس.
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في مجال التخطيط ،أنظمة الضبط والرقابة،
ميثاق أخالق العمل

كافة موظفي البنك وأعضاء المجلس والحصول
على موافقتهم عليها ونشرها للجمهور.

.أالمصادقةعلى األهداف واالستراتيجيات والخطط
والسياسات الهامة للبنك بصورة واضحة ومحددة
وبشكل دوري ،باإلضافة إلى ممارسة التوجيه
والرقابة على إدارته التنفيذية ومساءلتها ،كما
يقوم المجلس بالمصادقة على أنظمة الضبط
السيما ميثاق التدقيقوالرقابة الداخلية
المتضمن توثيق مهام وصالحيات ومسؤوليات
إدارة التدقيق -والتأكد من مدى فعالية هذه
األنظمة.

.زيقوم المجلس  -وبهدف زيادة فعاليته  -بتشكيل
لجان منبثقة عنه حسب حاجة البنك وفق
ميثاق ( )Charterيوضح مدة اللجنة وصالحياتها
ومسؤولياتها وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها،
بحيث تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية إلى
المجلس ككل ،مع مراعاة مبدأ الشفافية عند
تعيين أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.

.بالموافقة على الموازنات ،ومقارنتها مع األداء
لتحديد االستراتيجيات والخطط القادمة.
.جالتأكدمن مدى تقيد البنك باالستراتيجيات والخطط
والسياسات واإلجراءات المعتمدة أو المطلوبة
بموجب القوانين والتعليمات ،والتأكد ومن قيام
اإلدارة التنفيذية بمراجعة إنجازات األداء وفقًا
لخطط العمل ومن اتخاذ اإلجراءات التصويبية
الالزمة ،باإلضافة إلى التأكد من أن جميع مخاطر
البنك قد تمت إدارتها بشكل سليم.
.داعتماد الهيكل التنظيمي المقترح من اإلدارة
التنفيذية والذي يبين التسلسل اإلداري (بما في
ذلك لجان المجلس واإلدارة التنفيذية) وفي هذا
المجال يقوم المجلس بمايلي:
I.Iاعتماد اللوائح واألنظمة الداخلية المتعلقة
بعمل البنك وتطويرها ،ومايتبع ذلك من
تحديد للمهام واالختصاصات والواجبات
والمسؤوليات والعالقات والتبعيات بين
المستويات التنظيمية المختلفة.
IIIIالمصادقة على سياسة تفويض وتنفيذ األعمال
المنوطة باإلدارة التنفيذية ،ويجب أن يكون كل
تفويض يصدر من مجلس اإلدارة (سواء ألحد
أعضائه أو لغيرهم) محددًا في موضوعه
وفي المدة الزمنية لسريانه.
.هالمصادقة على ميثاق أخالقيات العمل والتأكد
من تعميمها على كافة موظفي البنك وأعضاء
المجلس ونشرها للجمهور.
.ويتأكد المجلس من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في
ممارسة أعماله ويعمل على ترسيخ سياسة التطلع
نحو التفوق ( ،)Tone at The Topويتم ذلك من
خالل توفر سياسات وميثاق أخالق للعمل تتضمن
تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم
بها موظفوا البنك لمصلحتهم الشخصية بناء
على معلومات داخلية عن البنك حصلوا أو اطلعوا
عليها نتيجة الصالحيات الممنوحة لهم ،ويتم
تعميم هذه السياسات وميثاق أخالق العمل على
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.حفي حال كان البنك جزء من مجموعة مصرفية
يجب مراعاة النقطتين التاليتين:
I.Iعلى مجلس إدارة المؤسسة المصرفية األم
تحديد بنية الحوكمة المثلى التي تحقق عملية
رقابة فعالة وكافية على المجموعة ككل،
ويجب على مجلس إدارة المؤسسة المصرفية
األم أن يكون مدركا للمخاطر والقضايا
الهامة التي يحتمل أن تؤثر على المجموعة
وعليه أن يمارس إشرافا كافيا على المجموعة
والمؤسسات التابعة لها.

مقارنة مع البنوك األخرى والمؤسسات المالية
المشابهة ،باإلضافة إلى معايير سالمة وصحة
البيانات المالية للبنك ومدى االلتزام بالمتطلبات
الرقابية.
•مراقبة وتقييم أداء اإلدارة في تحقيق
االستراتيجية وخطط العمل الموضوعة
والتأكد من مالءمة وتوفر الموارد المطلوبة.
.بيقوم المجلس بتضمين التقرير السنوي للبنك
شرحًا موجزًا حول مدى كفاية أنظمة الضبط
والرقابة الداخلية المتعلقة بآلية إعداد التقارير
المالية (.)Financial Reporting
بناء على التقارير الدورية التي ترفع إلى المجلس
.ج ً
من قبل اإلدارة التنفيذية والمدقق الداخلي وتلك
التي ترسل إليه من قبل المدقق الخارجي ،يقوم
المجلس بمراجعة أداء البنك وتقييم أعماله
وحسن إدارته وتحديد االنحرافات والتجاوزات
أسبابها وتحديد المسؤولين عنها
وتحليل
والمحاسبة عليها وإصدار التعليمات الالزمة
لمعالجتها وتفادي تكرارها.

.ديقوم المجلس بمراجعة التعامالت مع األطراف
ذات العالقة التي التندرج ضمن أعمال البنك
االعتيادية لدراستها وذلك تمهيدًا لعرضها على
الهيئة العامة للمساهمين وعلى الجهات المعنية
األخرى.
.هاعتماد البيانات المالية الربعية والسنوية.
.ويقوم المجلس في كل اجتماع يعقده بطلب
معلومات عن قياس ومنظومة المخاطر (Risk
 )Profileفي البنك بهدف تحليل ومناقشة بيانات
وإحصاءات المخاطر (النوعية والكمية) في البنك.
.زيعتمد المجلس سياسة االلتزام في البنك ،ويكون
مسؤولية تطويرها من صالحيات الجهة المسؤولة
عن مراقبة االلتزام.
.حدراسة تقارير وتوصيات اإلدارة التنفيذية حول
التطورات والتحسينات وسبل تعزيز ممارسات البنك
في مجال اإلفصاح والمجاالت األخرى.

IIIIيتحمل مجلس إدارة المؤسسة المصرفية
التابعة مسؤوليات إتباع ممارسات حوكمة
سليمة للبنك تضمن سالمة البنك وحماية
مصالح المودعين والتأكد من التزام البنك
بكافة القوانين واألنظمة والمعايير الرقابية
التابع لها.
.طفي حال كان البنك يمارس أنشطة أو عمليات في
بيئة تعيق الشفافية أو يستخدم هياكل أو بنى
تعيق ذلك ،يجب على مجلس اإلدارة أن يتفهم
البنية التشغيلية للبنك وأن يضع حدودا مالئمة
لحجم العمليات المسموح بها في هذه المناطق
أو الستخدام هذه األدوات كما يجب عليه التأكد
من أن اإلدارة التنفيذية تضع سياسات لتحديد
وإدارة كافة أنواع المخاطر المرافقة لهذا النوع
من األدوات أو األنشطة ،واإلفصاح عنها للمدققين
والسلطة الرقابية.

عقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات خالل العام  2021على النحو التالي:

التاريخ

عدد األعضاء الحاضرين

أسماء األعضاء غير الحاضرين

 15آذار 2021

9

الحضور كامل.

 30آذار 2021

6

السادة كريم خونده وخالد المالح ورانيا الزرير.

 08حزيران 2021

9

الحضور كامل.

 31آب 2021

9

الحضور كامل.

التقييم الذاتي وتقييم األداء

 14تشرين الثاني 2021

9

الحضور كامل.

.أيقوم المجلس دوريًا (مرة في السنة على األقل)
من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

 22كانون األول 2021

9

الحضور كامل.

1.1تقييم أداء المجلس ككل.
2.2تقييم أداء الرئيس التنفيذي.
3.3تقييم أداء اللجان التابعة للمجلس.
•يكون معيار تقييم األداء موضوعيًا يتضمن
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
.أمن أجل أن يقوم مجلس اإلدارة بأداء واجباته
بكفاءة أكبر وبما يضمن مالءمة وفعالية وشمولية
وشفافية عملية الحوكمة ،يقوم مجلس إدارة
بنك سورية والخليج بتعيين لجان بمسؤوليات
وصالحيات محددة ،وتقوم هذه اللجان باالجتماع
بشكل دوري للقيام بالمهام المفوضة بها وتدوين
محاضر اجتماعاتها واالحتفاظ بسجل كامل عن
نشاطاتها واجتماعاتها .إضافة إلى ذلك يتم
تفويض مهام معينة ألعضاء معينين من مجلس
اإلدارة عندما يكون ذلك مناسبًا وبما يتناسب مع
أحكام دليل الحوكمة المعتمد من مجلس النقد
والتسليف بالقرار رقم /489م ن /ب  .4ويتوجب
على هذه اللجان رفع تقارير دورية إلى مجلس
اإلدارة بنتائج اجتماعاتها وأعمالها.
.بتتحمل اللجان المسؤولية عن أعمالها أمام
مجلس اإلدارة ،وذلك اليعفي مجلس اإلدارة من
مسؤوليته عن أعمال اللجان الواجب تشكيلها
وفق أحكام هذا الدليل.
.جيكون للجان مجلس اإلدارة أمين سر هو نفسه
أمين سر مجلس اإلدارة والذي يقع على عاتقه
تنظيم أعمال اللجان وتوثيق محاضر اجتماعاتها
والقرارات الصادرة عنها وبما يتوافق مع القرارات
والتعاميم ذات العالقة.

لجنة التدقيق
1.1أعضاء اللجنة
االسم

المنصب

الدكتورة رانيا الزرير

رئيس اللجنة

السيد كريم خونده

عضو

السيد حكم عبد اهلل

عضو

2.2صالحيات ومهام اللجنة
.أتقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في أداء
مسؤولياته فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ،االلتزام
بالقوانين واألنظمة ،التقارير المالية ،والسياسات
المحاسبية وسياسات الحوكمة ،ومدى كفاية
وفعالية التدقيق الخارجي.
.بيكون للجنة التدقيق سلطة الحصول على أي
معلومات في سبيل ممارسة عملها ،وللجنة أيضا
دعوة أي من األشخاص ذوي الخبرة أو االختصاص
لحضور االجتماعات لالستئناس برأيه ،ودعوة أي
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية
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لحضور اجتماعاتها ،ويدعى مدير التدقيق الداخلي
لحضور اجتماعات اللجنة.
.جمراجعة مدى نزاهة تقارير البنك المالية (وبشكل
محدد بالمقارنة بالمعلومات المقدمة إلى مجلس
اإلدارة) .ويجب أن تشمل هذه المراجعة السياسات
المحاسبية المتبعة ،ويجب أن تكون المعلومات
المطلوبة من قبل مجلس اإلدارة لتمكينه من
القيام بمهامه الرقابية محددة بشكل كتابي
لتقوم اللجنة بشكل دوري بالرقابة على هذه
المعلومات ،وتقوم اللجنة بمراجعة القوائم
المالية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
.دمراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على
مجلس اإلدارة ،والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة،
ومتابعة القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري
على البيانات المالية ،وذلك بهدف ضمان عدالة
وشفافية التقارير المالية.
.هالرقابة على عملية اختيار المدقق الخارجي
ومراجعة خطاب التعيين وقبوله ،ليتم تعيينه
والموافقة عليه من خالل اجتماع الهيئة العامة.
.والرقابة على العالقة مع المدقق الخارجي بما في
ذلك التأكد من موضوعيته واستقالليته (وبشكل
أكثر تحديدًا التأكد من عدم وجود أي عالقة مالية
أو غيرها بين شركة التدقيق الخارجي أو أي شريك
فيها وبين البنك من دون علم مجلس اإلدارة)،
كما تقوم بالتوصية للمجلس فيما يتعلق باختيار
وتعيين المدقق الخارجي وتعويضاته وتقييم
أداءه وعزله.
.زاالجتماع بالمدقق الخارجي كما هو مناسب على
أال تقل عدد هذه االجتماعات عن مرة واحدة سنويًا
على األقل وذلك بدون حضور أي ممثل عن اإلدارة
التنفيذية.
.حإقرار إمكانية تقديم المدقق الخارجي لخدمات
أخرى غير التدقيق الدوري ،وضمان عدم تأثير ذلك
على الرأي المستقل للمدقق الخارجي.
.طمراجعة نتائج تقارير التدقيق الخارجي وتقارير
السلطات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة بشأنها.
.يتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة
الداخلية.
.كاالجتماع بمدير التدقيق الداخلي كما هو مناسب
على أ ّ
ال يقل عدد هذه االجتماعات عن مرتين سنويًا،
كما وتقوم بمراجعة نشاطات وأداء التدقيق
الداخلي وتقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق
الداخلي ونطاقه وبرامجه والتأكد من االلتزام

.جيجب أ ّ
ال تضم اللجنة رئيس مجلس اإلدارة.

بالتعليمات النافذة الصادرة عن الجهات ذات
العالقة من خالل استالم تقارير أداءه الدورية ونسخ
عن تقارير التدقيق النهائية ومراجعتها والتأكد من
أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

.ديجب أن تضم اللجنة على األقل عضوًا واحدًا لديه
خبرات مالية ومحاسبية.

.لمراجعة والموافقة على سياسة وأهداف وخطط
التدقيق الداخلي.

.هيجب أن يكون رئيس لجنة التدقيق من األعضاء
المستقلين.

.مالتوصية بتعيين أو تغيير مدير التدقيق الداخلي
والتوصية بشأن نقله وعزله وتحديد تعويضاته
وتقييم أدائه.

.ويحق للجنة االستعانة بخبرات خارجية وذلك بعد
الحصول على موافقة مجلس اإلدارة.

.نيحق للمدقق الداخلي والخارجي طلب االجتماع
معا للجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك.
.سمراجعة مدى التزام البنك بالقوانين واألنظمة
ذات العالقة ومدى التقيد بسياسات البنك
ونظامه الداخلي والتأكد من أن البنك يقوم
بإعالم المساهمين وغيرهم من أصحاب العالقة
(الداخليين والخارجيين) وبشكل صريح بأي شكل
من أشكال عدم االلتزام.
.عاإلشراف على عمل إدارة مراقبة االلتزام.
.فمراجعة واإلشراف على والمطالبة بتطبيق قواعد
السلوك المهني للبنك.
.صمراجعة العمليات معا ألطراف ذوي العالقة
وإحاطة مجلس اإلدارة بها.
3.3تشكيل اللجنة ودورية اجتماعها
.أيتم تعيين أعضاء هذه اللجنة من قبل مجلس
اإلدارة ،ويجب أن تضم ما ال يقل عن ثالثة من
أعضاء المجلس شرط أن يكون جميع أعضاء لجنة
التدقيق من األعضاء غير التنفيذيين حصرًا والذين
تكون غالبيتهم من األعضاء المستقلين.
.بتتألف لجنة التدقيق من أعضاء لديهم الخبرات
الكافية التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة.

.زعدد اجتماعات اللجنة يجب أن يكون كافيًا
لتمكينها من القيام بمهامها ،ويجب أ َّ
ال تقل
هذه االجتماعات عن أربع مرات سنويًا ،وبحد أدنى
مرة كل ثالثة أشهر ،وتدون محاضر اجتماعاتها
بشكل أصولي ،وترفع تقاريرها ونتائج اجتماعاتها
وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة إلقرارها أصو ً
ال.
.حيكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور غالبية
أعضائها.
.طتعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز إدارة البنك أو
في أي مكان أخر تحدده اللجنة.
.ييجوز عقد اجتماعات اللجنة عبر وسائل االتصال
الحديثة (في حالة الضرورة) شرط توفر المتطلبات
الالزمة بهذا الخصوص.
4.4مدة اللجنة
.أمدة اللجنة هي مدة والية مجلس اإلدارة ما لم
يصدر قرار عن المجلس بخالف ذلك.
.بتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بمدة والية اللجنة،
وفي حال شغور أحد أعضاء اللجنة يعين مجلس
اإلدارة خلف له ليكمل مدة والية اللجنة.
5.5قرارات اللجنة
تصدر اللجنة قراراتها بغالبية أصوات األعضاء ،وفي حال
تساوي األصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحًا.

عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خالل عام :2021
التاريخ

عدد األعضاء الحاضرين

أسماء األعضاء غير الحاضرين

 09آذار 2021

3

الحضور كامل.

 07حزيران 2021

3

الحضور كامل.

 19آب 2021

3

الحضور كامل.

 15كانون األول 2021

2

السيد حكم عبد اهلل.
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لجنة المخاطر

.حالتقييم الدوري ألداء إدارة المخاطر والقائمين
عليها.

1.1أعضاء اللجنة
االسم

المنصب

السيد عبد االله الملوحي

رئيس اللجنة

السيد كريم خونده

عضو

السيد محمد الكيالني

عضو

2.2صالحيات ومهام اللجنة
I.Iتكون لجنة إدارة المخاطر مسؤولة عن ضمان
وجود سياسة إدارة المخاطر فاعلة وكافية
في البنك وعن متابعة أداء مختلف إدارات
البنك التنفيذية في ادارتها لألنواع المختلفة
من المخاطر (ائتمانية – سوقية – تشغيلية –
سمعة – أعمال ...الخ) وفق الطريقة األنسب
وبما يتناسب مع حدود المخاطر المقبولة
ووضع البنك.
IIIIاألمور التي تقع ضمن مهام لجنة إدارة
المخاطر:
.أاقتراح و/أو مراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة
المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
.بالـتأكد من التزام المعنيين لدى البنك بتنفيذ
السياسات واإلجراءات واالستراتيجيات المقرة.
.جالسعي لتعميق االلتزام بالمعايير المثلى في إدارة
المخاطر والسيما تلك المعتمدة من قبل لجنة بازل
للرقابة المصرفية بخصوص إدارة المخاطر وكفاية
رأس المال.
.داقتراح و/أو مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة
المخاطر ووضع التوصيات الالزمة بشأنه قبل
اعتماده من مجلس اإلدارة.
.هضمان كفاية واستقالل موظفي إدارة المخاطر
عن األنشطة التي ينجم عنها تحمل مخاطر في
البنك ،وتوافر الموارد والنظم والكوادر الكافية
إلدارة المخاطر.
.ومراجعة أنشطة إدارة المخاطر والتقارير الدورية
المرفوعة من قبلها حول محددات المخاطر
التي يتعرض لها البنك وحجمها ،والتغيرات التي
تطرأ على إدارة المخاطر ،وتقديم الرأي والتوصيات
الالزمة إلى مجلس اإلدارة بهذا الخصوص.
.زمراجعة وابداء الرأي أمام المجلس حول حدود
المخاطر ومدى ومالءمتها لوضع البنك ،والحاالت
االستثنائية التي تحتاج لمعالجة فيما يتعلق بإدارة
المخاطر.
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عقدت لجنة إدارة المخاطر أربعة اجتماعات خالل عام :2021
التاريخ

عدد األعضاء الحاضرين

أسماء األعضاء غير الحاضرين

 14آذار 2021

3

الحضور كامل.

 29حزيران 2021

3

الحضور كامل.

 28أيلول 2021

3

الحضور كامل.

 21كانون األول 2021

3

الحضور كامل.

.طعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة المخاطر
للوقوف على المخاطر التي يتعرض لها البنك
ومستجداتها ومدى استمرار كفاية آليات القياس
واإلدارة لهذه المخاطر وكفاية طرق معالجتها
وتقديم التوصيات بشأنها.
.يالقيام بالمهام المناطة بها بخصوص تطبيق
معيار التقارير المالية الدولي ( )IFRS9في البنك ،بما
يتسق مع التعليمات الواردة ضمن قرارات الجهات
اإلشرافية والوصائية ذات الصلة.
.كااللتزام بكافة المسؤوليات المنوطة بلجنة إدارة
المخاطر التابعة لمجلس إدارة البنك وفق المحدد
بالضوابط االحترازية الصادرة عن مصرف سورية
المركزي ووفق المبين بقرارات مجلس النقد
والتسليف ذات الصلة.
3.3تشكيل اللجنة ودورية اجتماعها
.أيجب أن تضم على األقل ثالثة أعضاء من مجلس
اإلدارة وال يجوز أن يزيد عدد األعضاء التنفيذيين عن
عضو واحد ،كما يجب أن يكون رئيس اللجنة من
األعضاء المستقلين.
.بتقوم اللجنة باالجتماع أربع مرات سنويًا على
األقل (مرة كل ثالثة أشهر) ،وترفع تقاريرها ونتائج
اجتماعاتها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة إلقرارها
أصو ً
ال.
.جيكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور غالبية
أعضائها.
.دتعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز إدارة البنك أو
في أي مكان أخر تحدده اللجنة.
.هيجوز عقد اجتماعات اللجنة عبر وسائل االتصال
الحديثة (في حالة الضرورة) شرط توفر المتطلبات
الالزمة بهذا الخصوص.
4.4مدة اللجنة
.أمدة اللجنة هي مدة والية مجلس اإلدارة ما لم
يصدر قرار عن المجلس بخالف ذلك.
.بتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بمدة والية اللجنة،
وفي حال شغور أحد أعضاء اللجنة يعين مجلس
اإلدارة خلف له ليكمل مدة والية اللجنة.
5.5قرارات اللجنة
تصدر اللجنة قراراتها بغالبية أصوات األعضاء الحاضرين،
وفي حال تساوي األصوات يكون صوت رئيس اللجنة
مرجحًا.

لجنة الترشيحات والمكافآت

للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي أو
مجلس النقد والتسليف (حسب الحالة).

1.1أعضاء اللجنة
االسم

المنصب

السيد سامر بكداش

رئيس اللجنة

السيد عبد االله الملوحي

عضو

السيد إياد الخطيب

عضو

2.2صالحيات ومهام اللجنة
I.Iتكون هذه اللجنة مسؤولة عن الرقابة على
وضمان شفافية عملية ترشيح وتعيين وعزل
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وعن تقييم فعالية أدائهم والتأكد من أن
تعويضاتهم ومكافآتهم متالئمة مع سياسة
البنك وأهدافه.
IIIIاألمور التي تقع ضمن مهام هذه اللجنة:
(الحداألدنى) للخبرات
.أوضع معايير وشروط
ّ
والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية
ومراجعتها بشكل سنوي لضمان االلتزام بأحكام
القوانين والتعليمات النافذة ،وتحديد الوقت الالزم
تخصيصه من العضو ألعمال المجلس ،ويقوم
مجلس اإلدارة بالمصادقة على المعايير والشروط
الموضوعة.
.بالتوصية بالترشيح وإعادة الترشيح  -لعضوية
مجلس اإلدارة ولجان المجلس والرئيس التنفيذي
واإلدارة التنفيذية -وإلغاء العضوية ،مع مراعاة
القوانين والقرارات النافذة ،مع األخذ بعين االعتبار
عدد مرات الحضور ونوعية وفعالية مشاركة
األعضاء في اجتماعات المجلس وتأديتهم
لواجباتهم ومسؤولياتهم ،وعلى اللجنة القيام
بهذه المهمة قبل إرسال إشعار أو تقديم طلب

.جوضع تعريف لألعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين
والمستقلين بما يتناسب مع دليل الحوكمة
المعتمد والتأكد من استقاللية األعضاء المستقلين
بما يتوافق مع المعايير الموضوعة في هذا الدليل،
والتأكد من أن حجم وتشكيلة المجلس تتناسب
مع حجم البنك وتعقيد عملياته.
.دتبني معايير موضوعية (ُ )KPIمصادق عليها
من قبل المجلس لتقييم فعالية أداء مجلس
اإلدارةككل وفعالية كل عضو من أعضاء المجلس
وكل لجنة من لجانه وتقييم أداء المديرين
التنفيذيين ،مع األخذ بعين االعتبار أداء المؤسسات
األخرى المشابهة ومدى االلتزام بالمتطلبات
الرقابية.
.هالتأكد من حصول أعضاء مجلس اإلدارة على
التدريب والتأهيل المستمر ،من خالل برامج تصمم
لهذا الغرض ،لمواكبة التطورات الحديثة في
صناعة الخدمات المالية.
.ووضع شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين
وتقييم أدائهم وخطة اإلحالل.
.زالتوصية لمجلس اإلدارة بإلغاء تعيين (عزل) أي
مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في
أداء واجباته ومسؤولياته.
.حإجراء المراجعة السنوية للشروط المطلوبة
لعضوية مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لضمان
االلتزام بأحكام القوانين واألنظمة والتعليمات
النافذة.
.طضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت
والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى ألعضاء
مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين تتناسب
مع خبراتهم ومؤهالتهم يُصادق عليها من
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قبل مجلس اإلدارة ومراجعة هذه السياسات
بشكل سنوي ،والبد أن يكون هناك توازن عند
وضع المكافآت والتعويضات والرواتب بحيث
تكون محفزة الستقطاب أشخاص مؤهلين وغير
ُمبالغ فيها ،ويجب أن يكون سلم هذه الرواتب
والمكافآت ضمن النطاق الذي تحدده سياسة
البنك وغير مرتبط باألداء في األجل القصير بهدف
تجنب تشجيع المخاطرة فوق الحدود المقبولة.
.ياالجتماع مع مدير الموارد البشرية مرة على األقل
خالل العام للتأكد من وجود وكفاية وعدالة
ووضوح آلية التعيين والتقييم للعاملين وسياسة
منح المكافآت والرواتب وسياسة التدريب والتأهيل
المستمر بما يضمن استقطاب أشخاص مؤهلين
للعمل في البنك واالحتفاظ بهم.
3.3تشكيل اللجنة ودورية اجتماعها
.أيجب أن تضم اللجنة على األقل ثالثة من أعضاء
مجلس اإلدارة على أن يكون جميع أعضاء اللجنة
من األعضاء غير التنفيذيين حصرًا بحيث تكون
غالبية أعضائها من األعضاء المستقلين ،وأن يرأس
اللجنة عضو مستقل.
.بيجب أ ّ
ال يشارك عضو اللجنة في المناقشات
والقرارات المتعلقة به وذلك تجنبًا لتعارض
المصالح.

.جتعقد اللجنة اجتماعًا واحدًا على األقل في السنة
وتدون محاضر اجتماعاتها بشكل أصولي.
.ديكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور غالبية
أعضائها.
.هتعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز إدارة البنك أو
في أي مكان أخر تحدده اللجنة.
.ويجوز عقد اجتماعات اللجنة عبر وسائل االتصال
الحديثة (في حالة الضرورة) شرط توفر المتطلبات
الالزمة بهذا الخصوص.
4.4مدة اللجنة
.أمدة اللجنة هي مدة والية مجلس اإلدارة ما لم
يصدر قرار عن المجلس بخالف ذلك.
.بتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بمدة والية اللجنة،
وفي حال شغور أحد أعضاء اللجنة يعين مجلس
اإلدارة خلف له ليكمل مدة والية اللجنة.
5.5قرارات اللجنة
تصدر اللجنة قراراتها بغالبية األعضاء الحاضرين ،وفي
حال تساوي األصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحًا.

لجنة الحوكمة

من األعضاء غير التنفيذيين حصرًا ،تضم اللجنة
أيضًا عضو من أعضاء لجنة التدقيق المستقلين
وأن يرأس اللجنة رئيس مجلس اإلدارة.

1.1أعضاء اللجنة
االسم

المنصب

السيد فراس سلمان

رئيس اللجنة

الدكتورة رانيا الزرير

عضو

السيد خالد المالح

عضو

.بتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل نصف سنوي
وتدون محاضر اجتماعاتها بشكل أصولي ،وترفع
تقاريرها ونتائج اجتماعاتها وتوصياتها إلى مجلس
اإلدارة إلقرارها أصو ً
ال.
.جيكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور غالبية
أعضائها.

2.2صالحيات ومهام اللجنة
.أتكون هذه اللجنة مسؤولة عن وضع والرقابة على
االلتزام بإطار ودليل الحوكمة الرشيدة وتعديله
عند الضرورة.
.باألمور التي تقع ضمن مهام هذه اللجنة:
I.Iاإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة
ومراجعته وتحديثه عند الضرورة.
IIIIالتنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من االلتزام
بالدليل.
.جتزويد مجلس اإلدارة ،سنويًا على األقل ،بالتقارير
والتوصيات بناء على النتائج التي تم التوص ل إليها
من خالل عمل اللجنة.
3.3تشكيل اللجنة ودورية اجتماعها

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثالثة اجتماعات خالل عام :2021
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التاريخ

عدد األعضاء الحاضرين

أسماء األعضاء غير الحاضرين

 18شباط 2021

3

الحضور كامل.

 26آب 2021

3

الحضور كامل.

 19كانون األول 2021

3

الحضور كامل.

.أيجب أن تضم اللجنة على األقل ثالثة من أعضاء
مجلس اإلدارة على أن يكون جميع أعضاء اللجنة

.دتعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز إدارة البنك أو
في أي مكان أخر تحدده اللجنة.
.هيجوز عقد اجتماعات اللجنة عبر وسائل االتصال
الحديثة (في حالة الضرورة) شرط توفر المتطلبات
الالزمة بهذا الخصوص.
4.4مدة اللجنة
.أمدة اللجنة هي مدة والية مجلس اإلدارة ما لم
يصدر قرار عن المجلس بخالف ذلك.
.بتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بمدة والية اللجنة،
وفي حال شغور أحد أعضاء اللجنة يعين مجلس
اإلدارة خلف له ليكمل مدة والية اللجنة.
5.5قرارات اللجنة
تصدر اللجنة قراراتها بغالبية أصوات األعضاء الحاضرين،
وفي حال تساوي األصوات يكون صوت رئيس اللجنة
مرجحًا.

عقدت لجنة الحوكمة اجتماعين خالل عام :2021
التاريخ

عدد األعضاء الحاضرين

أسماء األعضاء غير الحاضرين

 14آذار 2021

3

الحضور كامل.

 28آب 2021

3

الحضور كامل.
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اللجنة العليا لالستراتيجية والتسهيالت
1.1أعضاء اللجنة
االسم

المنصب

السيد فراس سلمان

رئيس اللجنة

السيد سامر بكداش

عضو

السيد عبد االله الملوحي

عضو

السيد إياد الخطيب

عضو

2.2صالحيات ومهام اللجنة
.أدراسة طلبات منح و/أو تجديد و/أو التسويات و/
أو الجدولة و/أو الهيكلة للتمويالت المرفوعة من
اللجنة التنفيذية التي تزيد قيمتها عن صالحيات
األخيرة ،واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق
الصالحيات والسقوف المنوطة باللجنة ،وبما
يتوافق مع تعليمات السلطات الرقابية وتوصيات
إدارة المخاطر وأدلة السياسات واإلجراءات
المعمول بها.
.بتقديم الرأي والتوصيات الالزمة إلى مجلس اإلدارة
بخصوص وضع المحفظة االئتمانية للبنك من
حيث حجمها والتطورات الناشئة عليها والتمويالت
المصنفة والمخصصات المعدة لمواجهة أية
خسائر محتملة وجهود المتابعة والتحصيل.
.جإعالم مجلس اإلدارة بشكل فوري بأية تغيرات
جوهرية تطرأ على وضع المحفظة االئتمانية
ووضع السياسة االئتمانية للبنك وشروط منح
القروض والضمانات والسقوف االئتمانية وحدود
صالحيات اللجنة التنفيذية ،بما يتوافق مع القوانين
وتعليمات السلطة الرقابية ،وقرارات وتوصيات
إدارة المخاطر والمعايير المصرفية وعرضها على
مجلس اإلدارة للمصادقة.
.داقتراح و/أو مراجعة السياسات االئتمانية بما يتناسب
مع التطورات في البيئة االقتصادية والسياسية
والمصرفية والتغيرات في وضع البنك.
الم ّعدة من اإلدارة
.هإقرار الخطط التسويقية
ُ
التنفيذية المختصة لمنح التمويالت بكافة
أشكالها ،والتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية للبنك
بالسياسات االئتمانية وبالصالحيات التي يحددها
مجلس اإلدارة.
.واقتراح المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة أو
تعديل القائم منها واقتراح االستثمارات وعمليات
الحيازة أو التصرف ورفعها للجنة صاحبة الصالحية
وفق الضوابط واألحكام الواردة في دليل
السياسات واإلجراءات وتعليمات السلطات الرقابة.
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.زاالطالع على وضع الديون المتعثرة القائمة،
ومراجعة الخطط المعتمدة من اإلدارة التنفيذية
للعمل على تخفيضها ،والتأكد من مدى كفاية
المخصصات المقابلة لها وفقًا لتعليمات السلطات
الرقابية ،إضافة لتقديم التوصيات المتعلقة
بإعدام هذه الديون حسب مصفوفة الصالحيات
المعتمدة.
.حالبت بطلبات وعمليات اإليداع لدى البنوك كافة
وعمليات االستثمار لدى الجهات السيادية ،والتي
تزيد عن الصالحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي
واللجنة التنفيذية وفق الضوابط واألحكام الواردة
في دليل السياسات واإلجراءات وفي قرارات
مجلس النقد والتسليف وأي أنظمة أو لوائح أخرى.
.طإبداء الرأي في االستراتيجيات والموازنات السنوية
والخطط الخاصة بالبنك واالفتراضات الكلية
والجزئية التي بنيت عليها هذه الموازنات والخطط
واالستراتيجيات ورفعها للمجلس للمصادقة.
.يرصد ومتابعة األداء الفعلي بالمقارنة مع الخطط
الموضوعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة
االنحرافات واقتراح التعديالت الواجبة بهذا
الخصوص.
.كمتابعة كافة التقارير والبيانات والدراسات التي
تمكنها من أداء عملها بمهنية وكفاءة.
3.3تشكيل اللجنة ودورية اجتماعها
.أتتألف اللجنة من أربعة أعضاء يتم اختيارهم من
قبل مجلس اإلدارة على أن يكون رئيس مجلس
اإلدارة رئيسًا للجنة مع األخذ بعين االعتبار عامل
الخبرة المصرفية ،وال يجوز ألعضاء اللجنة االنضمام
إلى عضوية لجنة التدقيق.
بناء على دعوة من رئيس اللجنة في
.بتجتمع اللجنة ً
تواريخ محددة مسبقًا أو كلما دعت الحاجة إلى
ذلك ،ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور غالبية
أعضائها.
.جيمكن أن تمارس اللجنة مهامها من خالل عقد
اجتماعات فعلية أو عبر وسائل االتصال الحديثة
أو بالتمرير من خالل تبادل رسائل البريد االلكتروني،
على أن يقوم أمين سر اللجنة بتوثيق القرارات
والتوصيات وبنتائج عملية التصويت وحفظ نسخ
ورقية بخصوص معالجات اللجنة لصالحياتها
ومهامها والمواضيع المعروضة عليها.
.دتعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز إدارة البنك أو
في أي مكان أخر تحدده اللجنة.
.هيجوز عقد اجتماعات اللجنة عبر وسائل االتصال
الحديثة (في حالة الضرورة) شرط توفر المتطلبات
الالزمة بهذا الخصوص.

4.4مدة اللجنة
.أمدة اللجنة هي ّمدة والية مجلس اإلدارة ما لم
يصدر قرار عن المجلس بخالف ذلك.
.بتحدد ّمدة عضوية أعضاء اللجنة بمدة والية اللجنة،
وفي حال شغور أحد أعضاء اللجنة يعين مجلس
اإلدارة خلف له ليكمل مدة والية اللجنة.
5.5قرارات اللجنة
تصدر اللجنة قرارتها بغالبية أصوات األعضاء الحاضرين،
وفي حال تساوي األصوات يكون صوت رئيس اللجنة
مرجحًا.

األخالقيات ،تعارض المصالح ،قواعد السلوك
المهني
•على مجلس اإلدارة أن يتأكد أن البنك يتمتع بنزاهة
عالية في ممارسة أعماله ،بحيث يقوم المجلس
بوضع قيم ومبادئ له ولإلدارة العليا ولجميع
موظفي البنك والتي يتم عكسها في دليل
قواعد السلوك المهني .هذه القيم يتم إيصالها
عبر جميع األطراف بحيث يكون مجلس اإلدارة،
اإلدارة العليا ،وكادر البنك مسؤولين عن االلتزام بها
تجاه مختلف أصحاب المصالح في البنك.
•توجب الممارسات الرائدة فيما يتعلق بقواعد
السلوك المهني على أي عضو من مجلس اإلدارة
واإلدارة العليا ما يلي:
.أأال يدخل في أي منافسة مع البنك.
.بأال يطلب أو يقبل أي هدية جوهرية لنفسه أو
لمساعديه.
.جأال يعمل على الحصول على منفعة شخصية من
أي فرصة عمل يدخل فيها البنك.
.دأن يرفع لمجلس اإلدارة أي حالة قد تتضمن تعارض
في المصالح نتيجة أي نشاط أو التزام من قبله
لجهات أخرى ،وفي جميع األحوال ،وينبغي على
جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التصريح
خطيًا للمجلس أو للجنة التدقيق عن أي مصالح
لهم في مؤسسات أو نشاطات أخرى (سواء
بصفتهم مساهمين ،مدراء أو غير ذلك) بشكل
سنوي.
.هالتغيب عن أي مناقشة أو عملية صنع قرار بأمر أو
موضوع معين يكونون فيه غير قادرين على إعطاء
رأي موضوعي أو عندما ينطوي هذا األمر على
تضارب مع مصالحهم.
.ويتوجب على مجلس اإلدارة أن يتأكد من أن هناك

نظام رقابة كافي لضمان سرية معلومات العمالء
وخصوصية البنك وبأن حقوق وممتلكات العمالء
محمية بشكل كافي.
.زتحدد قواعد السلوك المهني الممارسات
التي يتوجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
والموظفين أن يتبعوها في أداء واجباتهم .فيما
يلي ملخص عن دليل قواعد السلوك المهني
والمصادق عليه من مجلس اإلدارة:
I.Iالتزام مجلس وإدارة البنك بدليل قواعد
السلوك المهني .قواعد السلوك المهني
مرتبطة بأهداف البنك ،والتزاماته تجاه العمالء
والمساهمين والموظفين والمجتمع.
IIIIااللتزام بالقانون والمعايير والممارسات الدولية.
هذا االلتزام يشمل االلتزام بالمعايير المحاسبية،
المهنية ،الشفافية ،تجنب تضارب المصالح.
IIIIIممارسات التوظيف ،وتشمل صحة وسالمة
الموظفين وغيرها.
IVIVالسرية ،تتضمن عدم اإلفصاح عن معلومات
تتعلق بالبنك وعمالئه باستثناء الحاالت التي
يكون فيها هذا اإلفصاح مطلب قانوني.
V.Vالخالفات والشكاوى ،وتتضمن التعامل مع
النزاعات وشكاوى العمالء وحاالت عدم االمتثال
لقواعد السلوك المهني

الشفافية واإلفصاح
يشكل اإلفصاح والشفافية عنصرًا أساسيًا من عناصر
الحوكمة المؤسسية الرشيدة ،حيث أن لإلفصاح عدة
نواح إيجابية بالنسبة للبنك والمساهمين وأصحاب
المصالح األخرين.
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة بخصوص
اإلفصاح
.أيقوم البنك بعملية اإلفصاح حسب القوانين
واألنظمة النافذة ،ووفق ماتمليه المعايير الدولية
للتقاريرالمالية (.)IFRS
.بيتم اإلفصاح ،بشكل منتظم في األوقات
المحددة وبدون أي تأخير ،في التقرير السنوي
والتقارير الدورية على الموقع االلكتروني للبنك
وفي الوسائل األخرى المالئمة (باللغتين العربية
واالنكليزية) عن االجتماعات الدورية بين اإلدارة
التنفيذية في البنك والمستثمرين والمساهمين،
باإلضافة إلى التصريحات والملخصات الدورية
المقدمة من قبل الرئيس التنفيذي والموجهة
للمساهمين والمحللين الماليين والصحفيين.
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.جيقوم مجلس إدارة البنك باإلشراف على عملية
اإلفصاح تجاه أصحاب المصالح الداخليين
والخارجيين.
.ديتوجب على مجلس اإلدارة التأكد من أن عملية
اإلفصاح تعكس بشفافية وشمولية طبيعة
عمليات البنك ودرجة التعقيد والمخاطر التي
تتسم بها نشاطات وأعمال البنك.

سياسات أخرى
1.1لم يتم العمل بمعايير الجودة الدولية خالل العام
.2021
2.2يتم سنويًا إجراء تقييم ألنظمة الضبط والرقابة
الداخلية من قبل إدارة التدقيق الداخلي في البنك،
وبالشكل الذي يتواءم مع التعليمات والقرارات
الصادرة عن الجهات اإلشرافية والوصائية.

.هيتوجب على مجلس اإلدارة أن يتأكد من شمولية
اإلفصاح فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للبنك،
سياسة الحوافز (سياسة التعويضات ،المكافآت،
أسهم الموظفين ،الخ ،)...وطبيعة العمليات التي
تتم مع الجهات ذات العالقة.

3.3بلغت إجمالي أتعاب مدقق الحسابات الخارجي
السيد مجد شموط مبلغًا وقدره  /30,000,000/ليرة
سورية مقابل تدقيق البيانات المالية للبنك عن
العام .2021

.وكجزء من استراتيجية البنك فيما يتعلق بعملية
اإلفصاح فإن مجلس اإلدارة يجب أن ينشر على
األقل المعلومات التالية من خالل الموقع
االلكتروني وغيره من وسائل النشر:

4.4تنطبق على البنك كافة القوانين واألنظمة النافذة
على جميع البنوك العاملة في الجمهورية العربية
السورية ،كما ال يوجد أي امتيازات حكومية يتمتع
بها البنك.

I.Iنتائج أعمال البنك والنشاطات المهمة والنتائج
المالية الربعية.

5.5يتبنى البنك سياسة عادلة في منح المكافآت
والتعويضات بما يتناسب مع مؤهالت كوادره
البشرية وخبراتهم ومستوياتهم الوظيفية ،مع
األخذ بعين االعتبار نتائج أعمال البنك ضمن الظروف
الراهنة.

IIIIIجميع المعلومات التي يمكن أن تهم أصحاب
المصلحة في البنك على أن يتم نشرها في
الوقت المناسب وبطريقة فعالة ومالئمة.

6.6يلتزم البنك بكافة السياسات واإلجراءات واآلليات
والمواثيق الصادرة عن مجلس اإلدارة ،والتي تشمل
جميع جوانب وقنوات العمل المصرفي.

.زيحظر على أي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والرئيس
التنفيذي والمستشارين والمدققين الخارجيين
وكافة العاملين في البنك نشر أي معلومات
يمكن أن يكون لها تأثير على القيمة السوقية
لألسهم ،كما يمنع استعمال المعلومات الداخلية
غير القابلة للنشر للمتاجرة بأسهم البنك.

7.7يلتزم البنك بمبادئ ميثاق األخالق والسلوك
المهني المعتمد لديه.

IIIIالمعلومات الهامة المتعلقة بالمجموعة التي
ينتمي إليها البنك.

أبرز االفصاحات
1.1تم بتاريخ  2021/12/21اإلفصاح عن قرار حجز احتياطي
متعلق بمؤسس وعضو في مجلس إدارة البنك.
2.2تلتزم إدارة بنك سورية والخليج بتطبيق كافة البنود
الواردة ضمن دليل الحوكمة.

لخدمة العمالء
صرافات آلية في الفروع
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التوزع الجغرافي

لفروع البنك والصرافات اآللية كما في نهاية العام 2021

مدينة دمشق

المحافظات

اإلدارة العامة و الفرع الرئيسي
شارع  29أيار
جانب المركز الثقافي الروسي

هاتف011 - 9721 :
فاكس011 - 2326112 :

منطقة المزة

منطقة العباسين

أوتستراد المزة
جانب مستشفى الرازي

ساحة العباسيين

هاتف011 - 6119843 :
فاكس011 - 6118312 :

هاتف011 - 4436031 :
فاكس011 - 4436039 :

منطقة جرمانا

منطقة الحريقة

ساحة الرئيس
جانب مركز شركة MTN

ساحة الحريقة
مقابل قسم الشرطة

هاتف011 - 5642261 :
فاكس011 - 5642291 :

هاتف011 - 2215518 :
فاكس011 - 2216643 :

محافظة حلب

محافظة الالذقية

ساحة الملك فيصل
جسر الرازي

شارع بغداد
مقابل بنك الدم القديم  ،برج السالم

هاتف021 - 2280585 :
فاكس021 - 2280242 :

هاتف041 - 2576363 :
فاكس041 - 2570513 :

محافظة حماه

محافظة طرطوس

ساحة العاصي

مقابل مصرف سورية المركزي

شارع الثورة
جنوب دوار الجمارك

هاتف033 - 231051 :
فاكس033 - 231922 :

هاتف043 - 2229096 :
فاكس043 - 2229065 :

•إضافة إلى تواجد الصرافات اآللية في كل فرع من الفروع المبينة أعاله ،يتواجد
صراف آلي خارجي في محافظة الالذقية – الكورنيش الجنوبي – جانب مطعم
فيو ( . )View Cafe
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الهيكل التنظيمي للبنك
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التوظيفات

تدريب وتأهيل

وسوق العمل المصرفي

الكوادر البشرية

إن التغيرات اإليجابية التي شهدتها مسيرة بنك سورية والخليج وخاصة خالل العام  2021والذي اتسم بكونه عامًا
استثنائيًا على صعيد التوسع في حجم األعمال والهيكلة الشاملة على المستويين اإلداري والتنظيمي ،لعبت دورًا
جوهريًا في قدرة البنك على استقطاب المزيد من الكفاءات ضمن سوق العمل إضافة إلى زيادة عمليات التوظيف
بما يتماشى مع الهيكل التنظيمي الذي يواكب حجم البنك وتنوع أنشطته وأعماله سواء في اإلدارات أو الفروع أو
مراكز العمل على حد سواء.

وفي هذا اإلطار ،تركزت توجهات اإلدارة التنفيذية نحو استقطاب الخريجين الجامعيين الجدد بغية إكسابهم
المعرفة العملية وصقل مهاراتهم وتشجيعهم لالنخراط في سوق العمل ،مما سيساهم بشكل أو بآخر في
بناء جيل من الكوادر المصرفية المؤهلة.

يولي بنك سورية والخليج اهتمامًا خاصًا بكوادره البشرية ويسعى بشكل دائم لتعزيز الكفاءاتوالمهارات،
ومن هذا المنطلق تضمنت الخطط التدريبية لعام  2021العديد من البرامج التخصصية التي شملت تدريب
ما يزيد عن  227متدرّبًا ومتدرّبة في مجاالت متنوّ عة ٌّ
كل حسب اختصاصه ونطاق عمله.
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إن دراسات مسح السوق التي قام بها المعنيون في البنك ومواكبة التطورات الحاصلة به ،كانت لغاية ضمان
تحقيق ميزات تنافسية في سوق العمل لما فيه منفعة موظفي البنك واستثمارهم بالشكل األمثل وصو ً
ال
ألفضل النتائج وأعلى مستويات اإلنتاجية ،فض ً
ال عن تعزيز مبدأ الوالء الوظيفي ضمن الكوادر البشرية سواء من
خالل زيادة كتلة الرواتب واألجور ومنح المكافآت من جانب ،وتشجيعهم على طرح أفكارهم والمشاركة بها
التخاذ القرارات الصائبة من جانب آخر.

على الرغم من التأثريات السلبية لجائحة كورونا ،فقدتخلل عام  2021قيام البنك بإخضاع موظفيه بمختلف
مستوياتهم اإلدارية للعديد من الدورات التدريبية وفق أسس وخطط مدروسة ،حيث تم تقديم جزء من
الدورات التدريبية من قبل ممثلي أكبر الشركات الخارجية الرائدة في مجال عملها ،وذلك بغية تحقيق الغاية
المرجوّ ة واالرتقاء ببيئة العمل المصرفيّة وفقًا لخطط البنك وأهدافه.

84

الداخلي والخارجي ،لتعزيز
كما تضافرت الجهود في إطا ِر استراتيجيّة ال ّتكامل بين التدريب ّ
ّ
للموظفين ،من خالل تقديم الدورات التدريبية لموظفي البنك من
القدرات والمهارات العمليّة
قبل الكوادر اإلدارية المؤهلة وفق أحدث ال ّتقنيّات في هذا اإلطار.
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األنشطة واإلنجازات
في إطار المسؤولية االجتماعية

سورية والخليج والرعاية الصحية:
يُدرك بنك سورية والخليج أهمية دعم قطاع الصحة وخاصة في ظل التحديات والظروف
قدم البنك رعاي َت ُه لجمعيّة بسمة لدعم األطفال المصابين
الراهنة ،ومن هذا المنطلق ّ
بالسرطان في سورية من خالل حملة (مليون بسمة  ،)2021وتأتي هذه المبادرة في إطا ِر السعي
ّ
سبيل
بمختلف فئاتِه ،وتعظيم دو ِره في دعم األعمال الخيريّة في
المتواصل لخدمة المجتمع
ِ
ِ
تحقيق ال ّتنمية االجتماعيّة.

المبادرات التعليمية:
رفع سويّة المجتمع
انطالقًا من إيمان بنك سورية والخليج بالمسؤوليّة االجتماعيّة وضرورة المشاركة في
ِ
الدعم ال ّتعليمي لألطفال ممن فقدوا الرّ عاية االجتماعيّة ،أتت مبادرة البنك من خالل دعم جمعيّة
وتقديم ّ
الدعم ال ّتعليمي لخمسين طف ً
ال.
قرى األطفال ( )SOSعب َر المساهمة في برنامج كفالة ال ّتعليم وتقديم ّ
ُ
ترسيخ قيم ال ّتكافل وال ّتعاون االجتماعي،
حيث تأتي مبادرة البنك في إطا ِر استراتيجيّته الهادفة إلى
ِ
ّ
الدراسة األساسيّة ألبناءِ مجتمعنا الحبيب.
والمساهمة في إثراء البيئة التعليميّة وتوفير متطلبات ّ

ساهم بنك سورية والخليج في تقديم الدعم
التعليمي لألطفال من خالل المساهمة بكفالة
عشرين طالب علم بمساعدةٍ شهرية لمدة
ً
إضافة لتقديم عشر أجهزة حواسيب
عام،
محمولة ،تشجيعًا لهم لالرتقاء بتحصيلهم
العلمي وتماشيًا مع متطلبات العلم والعمل.
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الدور االجتماعي وتوفير الموارد
انطالقًا من رؤية بنك سورية والخليج واستراتيجيّته في تعظيم ّ
ساهم البنك متمث ً
الدعم
ال ّلازمة لدعم المصابين بكفاءة وفاعليّة،
ال بمجلس إدارته بتقديم ّ
َ
ُ
زرع نقي العظام والخاليا الجذعيّة في دمشق ،حيث تأتي هذه المبادرة تسجيدًا
المالي
ِ
لمركز ِ
قيم ال ّتكاتف وال ّتضافر االجتماعي لمساندة المرضى الذين يتطلب
لروح العطاء وانسجامًا مع
ِ
وضعهم الصحي إجراء عمليّات جراحيّة لزراعة نقي العظام والخاليا الجذعيّة.
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الفعاليات الرياضية:
السلة،
بتقديم الرّ عاية
ساهم بنك سورية والخليج
ِ
السوري لكرة ّ
السوبر ّ
لمنافسات كأس ّ
َ
ِ
العب في البطولة ،وتقديم
بتقديم الجوائز المالية للفائز بالمركز األوّ ل وألفضل
وذلك
ٍ
ِ
ِّ
تندرجُ
هذه المبادرة في إطار نهج المسؤولية
جوائز يوميّة ألفضل العب في كل مباراة ،حيث
االجتماعيّة في دعم جميع شرائح المجتمع.

لتنمية اإلقتصاد
والمجتمع الســــــوري
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تتكون هيكلية إدارة المخاطر في البنك من ثالث وحدات رئيسية:

إدارة المخاطر

وحدة المخاطر االئتمانية:
تتابع هذه الوحدة محفظة االئتمان في البنك وتطورها على المستوى الكلي ،بحيث يشمل
التركزات ومدى االلتزام بالحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة على مستوى القطاعات
االقتصادية والجغرافية ،من أجل تحقيق التنوع في أعمال التمويل .كما وتراقب جودة المحفظة
االئتمانية وتحدد صافي المخاطر المتبقية .وفي سياق متصل تقدم الوحدة توصياتها فيما يخص
تصميم المنتجات االئتمانية الجديدة أو التعديالت التي قد تطرأ عليها عبر وضع الضوابط المساعدة

يسعى بنك سورية والخليج إلى إيجاد التوازن بين المخاطر التي يتعرض لها والعائد الناتج مقابل تلك المخاطر،
وذلك في ظل الظروف التشغيلية وكافة المتغيرات التي تؤثر في بيئة األعمال ،وبالشكل الذي يساعد على
تحقيق أهدافه وإستراتيجيته.
بغية تحقيق الرؤية السابقة ،تبنى البنك إستراتيجية في إدارة المخاطر مرتكزة على المحاور التالية:
•تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر المصرفية ،وذلك من خالل تطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة
المصرفية وبما يتناسب مع خصوصية العمل والسوق المصرفي المحلي.
•تحديد وقياس ومراقبة جميع أنواع المخاطر الجوهرية التي يمكن أن يواجهها البنك.
•إعداد حدود لكافة أنواع المخاطر الجوهرية التي تواجه البنك ،والقيام بتحديث تلك الحدود وتطوير
األدوات الرقابية واإلجراءات المطلوبة لضمان التقيد بها.
•العمل على رصد وتجنب التركزات بكافة أنواعها وأشكالها والتخفيف منها.
•السعي لتحقيق توازن مناسب فيما بين آجال مصادر واستخدامات األموال بما يتماشى مع الظروف
التشغيلية وتطورها ،وبما يحقق ما أمكن من تعظيم لإليرادات الناجمة عن الفرق فيما بين تكلفة
مصادر األموال وعوائد استخداماتها.
•إعداد خطة طوارئ للسيولة وتطويرها باستمرار ،لتكون دلي ً
ال داعمًا إلدارة البنكفي اتخاذ إجراءات
استباقية لمواجهة األحداث السلبية غير المتوقعة والظروف الضاغطة على سيولته.
•تطبيق إجراءات وضوابط رقابية فاعلة على األنشطة االئتمانية والسعي للتأكد منتنويع محفظة

على التخفيف من المخاطر.
وال يقتصر دور إدارة المخاطر على المستوى الكلي بل يتعداه إلى تقديم الرأي بطلبات االئتمان من
ناحية التوافق مع القرارات الرقابية الصادرة عن مصرف سورية المركزي إضافة إلى توصيف المخاطر
المرتبطة بالنشاط الممول ،وكذلك تقديم التوصيات التي تساعد في التخفيف من المخاطر
المرتبطة بطلبات التمويل إلى لجان المنح االئتماني في البنك.
من جهة ثانية تشارك إدارة المخاطر كعضو في لجنة تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم
 9والصادر بقرار من مجلس النقد والتسليف رقم  4لعام  ،2019حيث يتم تقديم الرأي والتوصيات
بخصوص التطبيق األمثل والمناسب لخصوصية البنك والسوق المصرفية المحلية.

وحدة مخاطر السوق والسيولة:
يراقب البنك يوميًا مخاطر السيولة لديه على مستوى العملة المحلية وكافة العمالت ،باإلضافة
إلى التركزات في مصادر واستخدامات األموال مستخدمًا أدوات القياس المناسبة.
يتم تسخير هذه العملية للتأكد من االلتزام بالحدود الرقابية المفروضة على السيولة من قبل
مجلس النقد والتسليف وتلك المحددة من قبل مجلس اإلدارة.
تعمل وحدة إدارة مخاطر السوق والسيولة على تطوير أدوات القياس المستخدمة لمخاطر
السيولة بما يتوافق مع توصيات لجنة إدارة المخاطر ،من خالل تطبيق المنهجيات الصادرة عن لجنة
بازل للرقابة المصرفية لضمان جودة المعلومات المتاحة لمتخذي القرار في البنك بهدف المساعدة
على تدعيم الموجودات عالية السيولة وتلك المستقرة .كما وتقوم بمراجعة خطة طوارئ للسيولة

االئتمان ما أمكن ،واالنتقاء السليمللضماناتبالشكل الذي يخفف من المخاطروآثار الظروف الضاغطة.

وتحديثها لما يتناسب مع الظروف الحالية والتغيرات التي تطرأ عليها.

•رسم الخطط وتجهيز ما يلزم لتنفيذها بغية ضمان استمرار العمل في البنك بمختلف الظروف

من جهة أخرى تتم متابعة مخاطر أسعار الفائدة من خالل تحليل فجوة االستحقاق واختبارات

التشغيلية الضاغطة وبكافة أنواعها.

الجهد المنفذ عليها وبكافة العمالت.

•التدريب الدوري لكافة العاملين في البنك لتحسين مهاراتهم وقدرتهم على انجاز األعمال مع

كما يتم مراقبة التزام البنك يوميًا بالتعليمات الرقابية الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بخصوص

تبنيهم لثقافة المخاطر.

مراكز القطع البنيوية والتشغيلية من قبل إدارة المخاطر ووحدة مخاطر السوق والسيولة.
ترفع إدارة المخاطر تقارير ربعية عن مخاطر السوق والسيولة إلى اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة
من خالل لجنة إدارة المخاطر مشفوعة بالتوصيات المناسبة.
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وحدة المخاطر التشغيلية:
تتركز مهام الوحدة في تحديد ،متابعة ،تحليل المخاطر التشغيلية التي يتعرض أو قد يتعرض لها
البنكوقياس أثر األحداث على ربحية البنك ومؤشرات أدائه ومستوى تحقيق أهدافه .ويتم ذلك من
خالل تحديد الخسائر المالية وغير المالية وحجم الضرر الناتج أو المحتمل ،والتي قد ينتج بعضها
عن أخطاء بشرية أو فشل باألنظمة واألعطال االلكترونية أو عدم مالئمة البيئة التشغيلية واألنظمة
الرقابية أو عمليات االحتيال الداخلي والخارجي.
وفي هذا اإلطار ،تبنت إدارة المخاطر أسلوب التقييم الذاتي بالتعاون مع إدارة التدقيق الداخلي
واإلدارات التنفيذية لتحديد هذه المخاطر ووضع الضوابط والرقابة لتفادي حدوث تلك المخاطر أو
تخفيف أثرها مستقب ً
ال.
هذا وتكثفوحدة المخاطر التشغيلية الجهود لبناء قاعدة بيانات لألحداث التشغيلية شاملة لكافة
الحوادث التي تعرض لها البنك أو قد يتعرض لها ،وذلك من خالل تطبيق العديد من اآلليات التي
تتضمن نشر ثقافة المخاطر وتوعية كافة الموظفين على أهمية اإلبالغ عن المخاطر التشغيلية
والوقوف على أسبابها والطرق المثلى لمعالجتها بما يضمن تخفيف حجم الخسائر الناتجة عنها
إلى حدها األدنى.
إن بلوغ قاعدة بيانات األحداث التشغيلية للمستوى المناسب ستمكن البنك من تحقيق إدارة أفضل
للمخاطر التشغيلية عبر دراسة تكرار وأثر تلك األحداث ،وبالتالي اتخاذ القرار بتبني المنهج المناسب
للتعامل مع كل نوع من المخاطر المحددة.
يتم رفع تقارير دورية لإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر عن المخاطر التشغيلية األكثر خطورة
ونتائج اختبارات الجهد ألنواع تلك المخاطر التي يتعرض لها البنك مع التوصية بإجراءات مناسبة
لتالفيها .كما تعملوحدة المخاطر التشغيلية على تطوير اإلجراءات ومتابعة تأمين متطلبات تنفيذ
خطة الطوارئ واستمرارية األعمال.

اختبارات الجهد:
يقوم البنك بشكل دوري ومستمر بإجراء اختبارات الجهد المناسبة لمعرفة أثر بعض التغيرات
السلبية محتملة الحدوث والتي قد تؤثر على الوضع المالي واألموال الخاصة وسيولة البنك.
يتم رفع نتائج اختبارات الجهد إلى كل من مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر واإلدارة التنفيذية
للمساعدة في اتخاذ القرارات وتحديد اإلجراءات المناسبة وبما يتوافق مع الحدود المطلوبة من
قبل السلطات اإلشرافية.

استراتيجية البنك
توازن بين المخاطر والعائد الناتج
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إنجازات البنك خالل العام 2021
على صعيدالمركز المالي ونتائج األعمال:

شهدت الجوانب التشغيلية والمالية واإلدارية والتنظيمية على كافة األصعدة تطورات
نوعية خالل العام  ،2021والتي لم تكن لتتحقق لوال تضافر الجهود مجتمعة وبدعم مستمر
من مجلس اإلدارة إيمانًا منه بضرورة إرساء دعائم االستدامة والعمل المؤسساتي السليم.
إن تلك التغيرات اإليجابية جاءت بعد مراجعة شاملة لألهداف المطلوب إنجازها لجهة زيادة
الربحية واإلنتاجية وتحقيق معدل عائد ودخل كاف ،ومتابعة مكامن الضعف والقصور
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية واإلسعافية الالزمة لمعالجتها على عدة مستويات ،نذكر
منها:

1.1تعزيز أنشطة البنك والتوسع في عمليات منح التسهيالت االئتمانية المباشرة وغير
المباشرة.
 2.2الموائمة بين العوائد وتكلفة مصادر األموال.
3.3إعادة تفعيل دور وأعمال العديد من اإلدارات واللجان الداخلية.
 4.4تحسين واقع فروع البنك وعملها واستقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العمالء.
 5.5زيادة عمليات التحصيل ومعالجة الديون المتعثرة ،إضافة إلى تعزيز دور إدارة الشؤون
القانونية للمحافظة على حقوق البنك ومساهميه والعمالء واألطراف ذات الصلة.
6.6فعالية وكفاءة اإلدارة من خالل دعم وتطوير:
•المنظومة التكنولوجية والمعلوماتية في البنك.
•مجمل السياسات واإلجراءات والصالحيات.
•الهيكل التنظيمي.
•الموارد البشرية والشؤون اإلدارية.
•بيئة الرقابة والضبط الداخلي.
نتيجة لما سبق ،تمكن البنك من تحقيق العديد من النتائج الهامة السيما جهة إنجاز
وتحديث السياسات واإلجراءات ،وتحسين مستوى كافة التقارير في البنك سواء الداخلية
أو الخارجية ،فض ً
ال عن تطوير آليات التوثيق للعمليات المصرفية ،وكذلك تهيئة بيئة العمل
المالئمة لمنح القروض والتوسع في المحفظة االئتمانية لقطاعي الشركات والتجزئة،
إضافة إلى تعزيز روح الوالء واالنتماء لدى الكادر الوظيفي في البنك ككل وتدعيم المهارات
العملية وخلق البرامج التدريبية المناسبة لهذه الغاية.
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على الرغم من مجمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا ،إضافة إلى التحديات التي
تواجهها البيئة التشغيلية نتيجة الظروف والمتغيرات المتسارعة ،استطاع بنك سورية
والخليج إيجاد الصيغ المتوازنة التي تجمع ما بين التوسع في األعمال واألنشطة المختلفة
تحقيقًا للربحية من جانب ،وإدارة المخاطر بفعالية وكفاءة من جانب آخر ،مما أثمر عن زيادة
في موجودات البنك بشكل ملحوظ وبنسبة بلغت ،%204كان معظمها ناجمًا عن ارتفاع
حجم محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة والغير المباشرة والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة
 ،%458فض ً
ال عن توسع البنك في العديد من الخدمات المالية والمصرفية األخرى ،هذا على
صعيد استخدامات األموال ،أما على صعيد مصادر األموال فقد شهدت هي األخرى تحسنًا
جوهريًا من خالل ارتفاع حجم أرصدة وايداعات البنوك والعمالء على حد سواء.
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ساهم ما سبق في تعزيز مراكز ربحية البنك بشكل ملحوظ وذلك من خالل زيادة اإليرادات
من الفوائد لتبلغ بالصافي  29,668,094,350ليرة سورية بنهاية العام  ،2021وكذلك اإليرادات
من العموالت والرسوم لتبلغ  8,026,419,134ليرة سورية لنفس الفترة ،مما انعكس بمجمله
ايجابًا على واقع الدخل التشغيلي اإلجمالي للبنك والذي بات بإمكانه تغطية التكاليف
التشغيلية واإلدارية الكبيرة والضرورية للنهوض بالبنك على كافة األصعدة.
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على صعيد الخدمات والمنتجات المصرفية
استمر البنك خالل العام  2021بالتوسع في عمليات منح القروض وزيادة حجم محفظة
التسهيالت االئتمانية وفق استراتيجية مدروسة وممنهجة لتحقق المواءمة بين المخاطرة
واإليراد ،مع مراعاة جودة المحفظة االئتمانية ،مما أدى بمجملة إلى تعزيز إيرادات البنك من
الفوائد.
على الرغم من التوسع سابق الذكر في محفظة التسهيالت المباشرة ،إال أن اإلدارة لم تتوانى
في التوسع ما أمكن في تقديم الخدمات التجارية بأنواعها ،مما عزز بشكل ملحوظ من
ربحية البنك المساندة وكذلك األمر العوائد المتحققة من عمليات تبادل العمالت األجنبية.
أما على صعيد مواكبة مستجدات الحداثة في السوق ،ونتيجة لإلجراءات المتخذة لتهيئة
أوضاع البنك المستقبلية نحو الصيرفة الرقمية وااللكترونية ،تم إطالق خدمات الدفع
االلكتروني من خالل نقاط البيع .POS

على صعيدالمركز التنافسي
ساهمت السياسة التوسعية لبنك سورية والخليج على كافة األصعدة في تبوء البنك
لمراكز تنافسية مرموقة في السوق المصرفي المحلي ،وخاصة فيما يتعلق بمجموع
الموجودات والتسهيالت االئتمانية ومؤشرات الربحية الحقيقية.
على صعيد البرمجيات وأنظمة المعلومات
•تم إجراء إعادة هيكلة جذرية إلدارة أنظمة المعلومات ،وإعادة تشكيل هيكل تنظيمي
جديد لإلدارة ورفدها بالكوادر المؤهلة والمتخصصة ألداء المهام والواجبات على
أكمل وجه.
•وانطالقًا من الحاجة الملحة إلرساء دعائم البنية التحتية التكنولوجية في البنك
بتطلعات استراتيجية ،فقد تم إتمام التصور األولي لتحديث شامل لمركز البيانات وفق
أحدث ال ُنظم والبرمجيات والمعدات ليتالءم مع التوسع االستراتيجي في أعمال البنك
والخطط الموضوعة وخاصة في مجال تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية على
نطاق واسع ومن ثم التحول التدريجي نحو الخدمات الرقمية لمواكبة مستجدات
السوق المصرفي.
•تم إطالق الموقع االلكتروني الخارجي لبنك سورية والخليج بعد إجراء سلسلة من
الخطوات إلعادة هيكلة جذرية وفق أحدث المعايير المتبعة في هذا اإلطار ،لتثمر
النتائج إيجابًا بانطالقة مدوية للموقع الجديد الذي اعتبر بمثابة بوابة نموذجية لكافة
المتعاملين مع البنك وبتصميم مميز وفريد.
•دعم البنك بالبرمجيات والمعدات االلكترونية متعددة الوظائف وإجراء التحديثات
الالزمة لها لضمان أعلى مستويات أمن المعلومات ،فض ً
ال عن تنصيب برامج الكترونية
مساندة ألتمتة إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتوافق مع
الممارسات العالمية في هذا الصدد.

على صعيد الموارد البشرية
•تم إجراء إعادة هيكلة لسلم الرواتب واألجور في البنك وصو ً
ال للصيغة المثلى للدليل
بعد الهيكلة والمبنية على كافة المعطيات والمؤشرات ذات الصلة ،وبما يتناسب مع
مستوى الرواتب في السوق المصرفي ،وبالشكل الذي يحقق التنافسية من حيث
التمكن من استقطاب الكوادر المؤهلة وكذلك الحفاظ على الوالء الوظيفي لدى
كافة شرائح العاملين في البنك.
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•تكثيف الدورات التدريبية وفق االحتياجات المطلوبة لتعزيز المهارات والخبرات
واستدراك أوجه القصور ،حيث توزعت تلك البرامج التدريبية داخليًا وخارجيًا لتشمل
دورات اختصاصية في مجال العمل المصرفي.

على صعيد الحوكمة الرشيدة وبيئة الضبط والرقابة الداخلية
1.1تسارعت وتيرة العمل خالل عام  2021الستكمال تحديث الغالبية العظمى من سياسات
وإجراءات البنك ،وكذلك إعداد الجديد منها وفقًا لمتطلبات العمل وخطط التوسع
واإلدارات التي تم استحداثها ،حيث باتت أدلة سياسات وإجراءات البنك تتمتع بالمرونة
والمتانة والتكامل في آن واحد ،فض ً
ال عن توافقها مع متطلبات السلطات اإلشرافية
وبما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات المصرفية اقليميًا وعالميًا.
2.2اتخاذ جملة من اإلجراءات الكفيلة بزيادة فعالية وكفاءة إدارة المخاطر في البنك،
بحيث شملت تلك اإلجراءات إعادة الهيكلة الشاملة لإلدارة ورفدها بالكادر الوظيفي
المؤهل وتخصيص الموارد الالزمة لتعزيز دورها الرقابي على كافة األصعدة في البنك.
3.3دعم إدارة االلتزام ببرنامج آلي خاص بمراقبة العمليات اليومية وفق متطلبات قرار هيئة
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
4.4إجراء كافة االختبارات الالزمة لمركزي البيانات الرئيسي والرديف وفقًا لعدة سيناريوهات
مبنية على المخاطر التي تفرضها المتغيرات والظروف المحيطة.
5.5تطوير النظام اآللي الخاص بإعداد التقارير ،وبالشكل الذي يساهم في تخفيض
المخاطر التشغيلية إلى الحدود الدنيا وبما يتوافق مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية
في هذا اإلطار.
6.6إعادة هيكلة إدارات ودوائر وأقسام ومراكز العمل في البنك وتعيين البدائل الالزمة
وذلك بغية إيجاد الصيغة األمثل لالستفادة ما أمكن من الكادر البشري وضمان
استمرارية األعمال وتنفيذها بالشكل والتسلسل اإلداري السليم مع مراعاة تطبيق
األسس المعايير السليمة للرقابة والضبط الداخلي.

إجراءات بنك سورية والخليج لمواجهة جائحة كورونا
اتخذ البنك العديد من اإلجراءات لتوفير بيئة عمل صحية في اإلدارة العامة وكافة الفروع
وذلك لمواجهة جائحة  ،COVID-19حيث قام البنك باتباع اإلجراءات االحترازية التي لعبت
دورًا في الحد من تفشي الوباء داخل أماكن العمل لحماية الموظفين والعمالء على حد
سواء ،وذلك من خالل التعاقد مع الشركات المختصة لتنفيذ عمليات التعقيم المناسب
لمكاتب اإلدارة العامة والفروع ،كما قام البنك بنشر حمالت التوعية للموظفين التي
تضمنت ضرورة ارتداء الكمامات الطبية لتفادي اإلصابة بالمرض المعدي.
ونظرًا لضبابية المشهد على الساحة الدولية لإلحاطة بجائحة  COVID-19واحتمالية
ظهور أوبئة أخرى خالل العام  ،2022وانطالقًا من ضرورة تحقيق مبدأ االستمرارية في أعمال
وأنشطة البنك في ظل الظروف والتحديات االستثنائية ،تركزت جهود البنك خالل العام
 2021لتدعيم بنية منظومته االلكترونية لتهيئة أوضاعه خالل العام  2022لطرح المنتجات
المصرفية االلكترونية وعلى رأسها خدمات الدفع االلكتروني وفق مستجدات السوق وبما
يتواءم مع معايير أمن المعلومات الدولية ،مما يشكل بمجمله إطار عمل مرن يتناسب مع
المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.
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األداء المالي للبنك خالل العام 2021

ملخص البيانات المالية والسالسل الزمنية
2017

2018

2019

2020

2021

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

اإليرادات (بالليرات السورية)
()275,577,108

()384,145,750

145,725,377

2,240,923,598

29,668,094,350

صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات الرسوم والعموالت

66,528,383

78,940,232

267,431,317

1,578,679,144

8,026,419,134

إيرادات الخزينة واالستثمار

()66,441,000

222,954,914

32,967,425

472,463,103

5,077,136,415

إجمالي الدخل التشغيلي

()2,654,177,836

2,469,229

677,587,687

35,403,169,884

90,434,032,980

510,979,346

()881,114,277

()1,196,913,513

()3,508,290,216

()14,869,557,717

()2,339,819,655

()1,388,831,891

()519,325,826

31,797,360,788

67,835,456,121

54,544,180

()1,388,831,891

()520,702,906

704,257,844

20,209,929,597

إجمالي المصاريف التشغيلية
صافي الربح (قبل استبعاد أثر تقييم
مركز القطع البنيوي)
صافي الربح الحقيقي (بعد استبعاد أثر
تقييم مركز القطع البنيوي)
الوضع المالي (بالليرات السورية)

50,325,363,508

47,496,755,424

52,840,572,052

244,137,519,404

743,353,533,985

إجمالي الموجودات
صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

6,066,317,526

6,892,477,462

9,219,340,154

69,864,056,992

389,993,028,679

حسابات وأرصدة البنوك والمصارف

46,421,383,088

44,844,348,887

42,509,844,444

198,859,565,145

516,482,540,327

حسابات وودائع العمالء

38,713,437,208

35,660,353,473

35,387,508,798

111,959,729,764

297,231,030,474

إجمالي حقوق الملكية

1,730,803,389

532,304,841

6,103,784,072

37,901,144,859

105,736,600,981

مؤشرات األداء الرئيسية %
307.99

245.00

310.41

436.00

1,120.40

القيمة السوقية للسهم

% 64

% 58

% 48.45

% 23.42

% 9.28

% 93.00

%97.26

% 98.79

% 97.63

% 100.00

العائد على حقوق الملكية

% 135.19-

% 260.91-

% 8.51-

% 83.90

% 64.16

العائد على الموجودات

% 4.65-

% 2.92-

% 0.98-

% 13.02

% 9.13

61.01

()36.07

()5.19

317.97

678.35

نسبة التكلفة على اإليرادات التشغيلية

% 19.25

% 35683.78

% 176.64

% 9.91

% 16.44

نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي
الموجودات

% 3.44

% 1.12

% 11.55

% 15.52

% 14.22

نسبة كفاية رأس المال

% 8.78

% 2.58

% 29.83

% 18.37

% 22.82

نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي
القروض
نسبة تغطية القروض غير العاملة
بالمخصصات

العائد على السهم (ليرة سورية)
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الوضع المالي
أظهر األداء المالي لبنك سورية والخليج نتائج إيجابية على مختلف المؤشرات والنسب المالية وفقًا للبيانات
الختامية لعام  ،2021وذلك تأكيدًا على أن الجهود التي بُذلت ال بد لها أن تثمر على الرغم من الصعوبات التي فرضت
نفسها خالل العام وخاصة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
فمع نهاية عام  ،2021بلغ إجمالي موجودات البنك  743.35مليار ليرة سورية كما في  31ديسمبر  2021مقارنة بمبلغ
 244.14مليار ليرة سورية تم تسجيلها في العام السابق أي بزيادة نسبتها  ،%204وجاء هذا النمو بشكل أساسي
انعكاسًا للتوسع في حجم أعمال وأنشطة البنك وخاصة على صعيد المحفظة االئتمانية المباشرة وغير
المباشرة وبما يتوافق مع المتطلبات التمويلية في السوق المحلي ،وبالشكل الذي يلبي احتياجات كافة العمالء
ويحقق أهداف البنك ومساهميه وجمع األطراف ذات المصلحة ،حيث شهدت محفظة التسهيالت االئتمانية
نموًا ملحوظًا خالل العام  2021لتبلغ  389.99مليار ليرة سورية مقارنة مع  69.86مليار ليرة سورية بنهاية العام .2020
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إن زيادة حجم المخصصات المقتطعة خالل عام  2021تأتي في ضوء سياسة البنك التوسعية في مجال منح
التسهيالت االئتمانية وتطبيقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي  ،9-IFRSمع التأكيد على أن محفظة البنك
االئتمانية على الرغم من توسعها حافظت على جودتها خالل الفترة المذكورة ولم تشهد أي تعثرات من
العمالء المفترضين.

وفي السياق ذاته ،استمر النهج اإليجابي لتحصيل القروض المتعثرة سواء لقطاعي التجزئة والشركات،
وذلك من خالل تكثيف عمليات التفاوض مع العمالء المتعثرين من جانب ،وتصعيد النواحي القانونية
لبعض الحاالت من جانب آخر وذلك بغية تحصيل حقوق البنك ،مما انعكس بمجمله على حجم األرصدة
المتحصلة وبالتالي تحول جزء من المخصصات المقتطعة إلى أرباح ،كما أن استراتيجية التحصيل الشمولية
ستكون إحدى أهم توجهات البنك خالل المرحلة المقبلة.
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وعلى صعيد مصادر األموال ،فقد سجلت كافة حسابات العمالء ارتفاعًا بنسبة  % 165لتبلغ 297.23مليار
ليرة سورية ،حيث شهدت أرصدة الحسابات الجارية نموًا لتبلغ  180.8مليار ليرة سورية بنهاية العام 2021
بالمقارنة مع  49.06مليار ليرة سورية عن العام السابق ،وتزامن ذلك مع ارتفاع حجم الودائع اآلجلة
بنسبة  % 85.09لتبلغ 116.42مليار ليرة سورية ،ليكون ذلك مؤشرًا واضحًا وجليًا على تدعيم وتوسيع قاعدة
العمالء بكافة شرائحها ودلي ً
ال على ثقتهم بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك في إطار
السياسة الجديدة القائمة على إعادة الهيكلة والتوسع المدروس والممنهج.

نتائج األعمال

تعزيز حقوق الملكية
إن تسجيل البنك ألرباح حقيقية (بعد استبعاد أثر تقييم مركز القطع البنيوي) بنهاية العام  ،2021أثمر
عن إغالق كامل الرصيد المدور للخسائر المتراكمة التي كانت السبب الجوهري في تآكل رأسمال البنك
المدفوع ،إضافة إلى أن البنك تمكن من خالل تلك األرباح واإليرادات الحقيقية من تعزيز وتدعيم عناصر
حقوق الملكية وخاصة الشريحة األولى من رأس المال  ،1 Tierإذ شهدت االحتياطيات نموًا في الحجم بلغ
 5.18مليار ليرة سورية ،مما ساهم في استعادة متانة المركز المالي للبنك وانعكس ذلك إيجابًا على كافة
النسب االحترازية المرتبطة باألموال الخاصة الصافية ونسبة كفاية رأس المال التي بلغت % 22.82كما في
في  31كانون األول ،2021حيث تخطت النسبة المتحققة متطلبات لجنة بازل  2والنسب المحددة من قبل
مصرف سورية المركزي في هذا اإلطار.
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شهدت إيرادات البنك خالل العام  2021نموًا على كافة األصعدة لتنعكس إيجابًا على حجم الدخل
التشغيلي الحقيقي ،حيث حقق البنك صافي إيرادات من الفوائد بلغ  29.67مليار ليرة سورية بنهاية العام
 2021نتيجة التوسع في حجم المحفظة اإلقراضية ،إضافة إلى أن التوسع في حجم أعمال البنك في مجال
تقديم الخدمات المصرفية والخدمات التجارية لعب دورًا في توليد اإليرادات المساندة ،إذ بلغت إيرادات
البنك من الرسوم والعموالت ما يعادل  8.03مليار ليرة سورية عن عام  2021كما حقق البنك أرباحًا من أنشطة
الخزينة واالستثمار بلغت  5.08مليار ليرة سورية للفترة نفسها.
إن سياسة البنك المتبعة الستثمار الكوادر البشرية بالشكل األمثل ،إضافة إلى التكاليف والمصاريف
المتعلقة بتطوير وتحسين سير العمليات والبنى التكنولوجية والرقمية الضرورية لتعزيز المركز التنافسي
للبنك في السوق ورفع سوية أدائه مقارنة بالبنوك األخرى ،ساهم بمجمله في زيادة حجم المصروفات
التشغيلية خالل العام  2021لتبلغ  14.87مليار ليرة سورية مقارنة بـ  3.51مليار ليرة سورية عن العام .2020
وبعد استبعاد أثر أرباح تقييم مركز القطع البنيويَ ،تظهر حقيقة مركز ربحية البنك خالل العام  2021والتي
تمثلت بتسجيل صافي أرباح حقيقية بعد اقتطاع الضريبة بلغت  20.21مليار ليرة سورية بنهاية العام 2021
مقارنة بأرباح صافية بلغت  704.2مليون ليرة سورية عن نهاية عام .2020
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منوهين بأنه ال يوجد أرباح موزعة على مدى خمس سنوات سابقة.
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تقرير مدقق
الحسابات المستقل

والبيانات المالية
المدققة عن السنة المنتهية
في  31كانون األول 2021
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األداء المالي
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إيضاحات حول البيانات المالية

-2

أسس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة

1-2

أسس إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير وتفسيراتها وقرارات مجلس النقد والتسليف،
تم عرض البيانات المالية للبنك بالليرة السورية التي تعتبر العملة التشغيلية وفق القوانين النافذة.
تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.

-1

معلومات عن البنك

إن بنك سورية والخليج ش.م.س.ع «البنك» هو شركة مساهمة مغفلة سورية عامة تم الترخيص لها بموجب
قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ( 32/م.و) الصادر بتاريخ  13نيسان  ،2006وقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي
رقم  /105ل أ الصادر بتاريخ  10شباط  ،2007مسجل بالسجل التجاري رقم  14765بتاريخ  21تشرين الثاني لعام
 ،2006وتخضع ألحكام القانون رقم  23لعام  2002الخاص بقانون النقد األساسي والقانون رقم  28لعام
 2001وتعليماته التنفيذية ،وقانون التجارة رقم  33لعام .2007تم تسجيل البنك لدى مفوضية الحكومة لدى
المصارف تحت رقم  14تاريخ  10شباط .2007
اتخذ البنك عنوانًا رئيسيًا مسج ً
ال له في دمشق -شارع  29أيار -الجمهورية العربية السورية.
تأسس البنك برأسمال قدره  1,500,000,000ليرة سورية موزع على  3,000,000سهم بقيمة اسمية  500ليرة سورية
للسهم الواحد .وبدأ بممارسة نشاطه البنكي بتاريخ  13حزيران  2007وقد تم زيادة رأس المال ليصل بتاريخ 16
أيلول  2007إلى  3,000,000,000ليرة سورية موزع على  6,000,000سهم بقيمة اسمية  500ليرة سورية للسهم الواحد،
وقد تم إدراج أسهم البنك في سوق دمشق لألوراق المالية بتاريخ  15آب .2010

2-2

المعايير والتعديالت الجديدة – نافذة للتطبيق في  01كانون الثاني 2021

تم اتباع جميع المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الواردة أدناه والصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية ( )IASBولجنة تفسير إعداد التقارير المالية ( )IFRICالتابعة للمجلس والتي أصبحت
سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  31كانون األول  2020في إعداد القوائم المالية للبنك،
والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية للسنة والسنوات
السابقة ،علمًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجة المحاسبية للمعامالت والترتيبات المستقبلية.
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (- )16امتيازات اإليجار المتعلقة بمرض
كوفيد:19-
ً
نتيجة لجائحة فيروس كورونا) كوفيد ،(19-تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين .قد تتخذ هذه االمتيازات
ً
أشكاال متنوعة ،بما في ذلك التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار ،نشر مجلس معايير
المحاسبة الدولية تعدي ً
ال على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16الذي يوفر وسيلة عملية
اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد 19هو تعديل لعقد اإليجار.
يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت
على عقد اإليجار .في كثير من الحاالت ،سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة
(الفترات) التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات.

خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ  26نيسان  ،2011تمت الموافقة على تجزئة أسهم
البنك لتصبح  30,000,000سهم بقيمة  100ليرة سورية للسهم الواحد وذلك بموجب قرار وزارة االقتصاد رقم
 1883تاريخ  27حزيران .2011

يجب على البنوك التي تطبق هذه االمتيازات العملية اإلفصاح عن معلومات حول طبيعة العقود التي تم
تطبيقها عليها وكذلك المبلغ المعترف به في الربح أو الخسارة الناشئة عن االمتيازات اإليجارية.

تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك من قبل المساهمين في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد
بتاريخ  19آذار  2015بمبلغ  7,000,000,000ليرة سورية ليصبح رأسمال البنك  10,000,000,000ليرة سورية.

كان اإلعفاء في األصل محدودًا للتخفيض في مدفوعات اإليجار التي كانت مستحقة في  30حزيران 2021
أو قبله .ومدد المجلس الدولي لمعايير المحاسبة الحقًا هذا التاريخ حتى  30حزيران .2022

كما في  31كانون األول  ،2021بلغ رأسمال البنك المكتتب به والمدفوع والمصرح عنه  10,000,000,000ليرة سورية
مقسم إلى  100مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  100ليرة سورية للسهم.

إذا طبق المستأجر االمتياز السابق ،فيجب عليه االستمرار في تطبيقها لنهاية التمديد ،وذلك على جميع
عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة والظروف المماثلة ،أما إذا لم يطبق البنك (المستأجر) التعديالت
األصلية الصادرة سابقًا على امتيازات اإليجار المؤهلة ،فال يسمح بتطبيق االمتياز في تعديل .2021

تمتلك شركة الخليج المتحد ما نسبته  %21.7من رأسمال البنك المدفوع ،كما تبلغ حصة كل من شركة
الفتوح وبنك الخليج المتحد ما نسبته  %9.3 ،%11على التوالي وذلك وفقًا للبيانات بتاريخ  31كانون األول .2021
يقوم البنك بممارسة أنشطته وتقديم خدماته المصرفية والمالية من خالل مركزه الرئيسي في دمشق
وفروعه داخل الجمهورية العربية السورية البالغ عددها  11فرعًا مرخصًا كما في  31كانون األول  2021موزعة
في مدينة دمشق وريفها ومحافظات حلب وطرطوس وحماه وحمص ودير الزور والالذقية.
لقد تم إيقاف العمل مؤقتًا في ثالثة فروع للبنك الكائنة في التل وحمص ودير الزور بعد موافقة مصرف
سورية المركزي منذ عام  ،2012وتم تسليم مقر فرع دير الزور خالل العام  .2016ال تزال رخصة الفروع الثالثة
سارية.

الموافقة على البيانات المالية
تم إقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول  2021من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 09
آذار .2022
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ومع ذلك ،إذا لم يكن المستأجر قد وضع بعد سياسة محاسبية بشأن تطبيق (أو عدم) التطبيق الفعلي
المتيازات اإليجار المحددة باالستثناء السابق ،فال يزال خيار التطبيق متاح.

التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)9المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( ،)7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )4والمعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم (- )16المرحلة الثانية من إصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة:
في آب  ،2020أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( ،)9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()16
لمعالجة المشكالت التي نشأت أثناء إصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة.
•عند تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات والمطلوبات المالية (بما في ذلك
التزامات اإليجار) ،يعتبر التعديل التغييرات الضرورية كنتيجة مباشرة إلصالح المعدل المعياري لسعر
الفائدة ( Interbank Offered Rate) IBORوالتي تعتبر متعادلة من الناحية االقتصادية ،ولن تؤدي إلى
ربح أو خسارة فورية في بيان الدخل.
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•توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بإصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة .تتعلق
اإلعفاءات بحسابات التحوط ويتمثل تأثيرها في أن إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك يجب أال
يتسبب عمومًا في إنهاء محاسبة التحوط .ومع ذلك ،ينبغي االستمرار في تسجيل أي عدم فعالية
تحوط في بيان الدخل .وبالنظر إلى الطبيعة الواسعة للتحوطات التي تنطوي على عقود ،IBOR
فإن اإلعفاءات ستؤثر على البنوك في جميع الصناعات .تحتاج الجهات المتأثرة إلى اإلفصاح عن
معلومات حول طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصالح  IBORالذي يتعرض له البنك ،وكيفية
إدارة البنك لتلك المخاطر ،والتقدم الذي أحرزه البنك في إكمال االنتقال إلى معدالت مرجعية بديلة
وكيفية إدارته لهذا االنتقال.
 3 - 2المعايير والتعديالت الجديدة – صادرة وغير ملزمة للتطبيق بعد
ُنشير فيما يلي إلى المعايير والتفسيرات التي صدرت ،لكن لم يسر مفعولها بعد ،حتى تاريخ إصدار
البيانات المالية للبنك ،والتي ال يتوقع أن يكون لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك عندما
تصبح سارية المفعول:
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (- )16الممتلكات والمنشآت والمعدات :العائدات
قبل بدء االستخدام الفعلي ،تاريخ السريان 01 :كانون الثاني  .2022ضمن التعديالت على معيار المحاسبة
الدولي رقم ( )16الخاص بالممتلكات والمنشآت والمعدات ،يحظر على المنشأة أن تخصم من تكلفة
أي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أي عائدات مستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء قيام
المنشأة بإعداد األصل لالستخدام المقصود .كما يوضح أيضًا بأن تقييم جاهزية الممتلكات والمعدات
لالستخدام تقتصر على األداء الفني/التقني دون أي صلة لألداء المالي .كما يجب على البنوك أن تفصح
بشكل منفصل عن مبالغ العائدات والتكاليف المتعلقة بالبنود المنتجة والتي ال تعتبر من مخرجات
األنشطة العادية للبنوك.
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )3باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي،
تاريخ السريان 01 :كانون الثاني  .2022تم إجراء تعديالت طفيفة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( )3دمج األعمال لتحديث المراجع إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية وإضافة استثناء لالعتراف
بااللتزامات وااللتزامات الطارئة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37المخصصات وااللتزامات
الطارئة واألصول المحتملة والتفسير  21الرسوم .تؤكد التعديالت أيضًا أنه ال ينبغي االعتراف بالموجودات
الطارئة في تاريخ االستحواذ.
تكاليف تنفيذ تعديالت العقد لمعيار المحاسبة الدولي رقم (- )37العقود المثقلة بااللتزامات،
تاريخ السريان 01 :كانون الثاني  .2022توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أن التكاليف
المباشرة للوفاء بالعقد تشمل ك ً
ال من التكاليف التراكمية للوفاء بالعقد وتخصيص التكاليف األخرى
المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقود .قبل االعتراف بمخصص منفصل للعقد المثقل بااللتزامات ،يعترف
البنك بأي خسارة انخفاض حدثت على األصول المستخدمة في تنفيذ العقد.
التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية  ، - 2020 - 2018تاريخ السريان 01 :كانون الثاني
 .2022تم االنتهاء من التحسينات التالية في أيار :2020
األدوات المالية  -المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )9يوضح الرسوم التي يجب تضمينها
في اختبار  %10إللغاء االلتزامات المالية.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )16عقود اإليجار  -تعديل المثال التوضيحي  13إلزالة
الرسم التوضيحي للمدفوعات من المؤجر فيما يتعلق بتحسينات عقود اإليجار ،إلزالة أي لبس حول
معالجة حوافز اإليجار.
اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )1ألول مرة لمعايير التقارير المالية الدولية –
يسمح للشركات التي قامت بقياس أصولها ومطاليبها بالمبالغ الدفترية المسجلة في دفاتر الشركة
األم لقياس أي فروق تراكمية في الترجمة باستخدام المبالغ المبلغ عنها من قبل الشركة األم.
سينطبق التعديل أيضًا على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي حصلت على نفس اإلعفاء
من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)1
تصنيف المطلوبات على أنها تعديالت متداولة أو غير متداولة على معيار المحاسبة الدولي
رقم ( ،)1تاريخ السريان 01 :كانون الثاني ( 2023مؤجل من كانون الثاني  .)2022التعديالت المحدودة على
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معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية توضح أن االلتزامات/المطاليب تصنف على أنها
متداولة أو غير متداولة ،اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة إعداد البيانات المالية .ال يتأثر
التصنيف بتوقعات البنك أو األحداث بعد تاريخ التقرير (على سبيل المثال ،استالم تنازل أو عدم ايفاء
بالتعهدات) .توضح التعديالت أيضًا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عندما يشير إلى تسوية
التزام/المطاليب.
من الممكن أن تؤثر التعديالت على تصنيف االلتزامات/المطلوبات ،وخاصة بالنسبة للمنشآت التي
اعتمدت سابقًا على نية اإلدارة لتحديد التصنيف وبالنسبة لبعض االلتزامات التي يمكن تحويلها إلى
حقوق ملكية.
ويجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وفقًا للمتطلبات العادية في معيار المحاسبة الدولي رقم ()8
السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (- )1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية وبيان الممارسة
التطبيقية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)2تاريخ السريان 01 :كانون الثاني  ،2023قام
مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ليطلب من الشركات
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية الجوهرية وليس عن سياساتها المحاسبية الهامة .تحدد التعديالت
ما هي معلومات السياسة المحاسبية الجوهرية وتشرح كيفية تحديد متى تكون معلومات السياسة
المحاسبية جوهرية.
يوضحون كذلك أن معلومات السياسة المحاسبية غير الجوهرية ال تحتاج إلى اإلفصاح .إذا تم اإلفصاح
عنها فال يجب أن تحجب المعلومات المحاسبية الجوهرية .كما توضح التعديالت بأن االفصاح عن
السياسات المحاسبية غير الجوهرية ال يجب أن يطغى على ما هي جوهرية ومهم من السياسات
المفصح عنها.
لدعم هذه التعديالت ،قام مجلس معايير المحاسبة الدولية أيضًا بتعديل بيان الممارسة التطبيقية
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ( )2إلصدار أحكام جوهرية لتوفير إرشادات حول كيفية
تطبيق مفهوم األهمية النسبية على اإلفصاح عن السياسة المحاسبية.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )8تعريف التقديرات المحاسبية ،تاريخ السريان:
 01كانون الثاني  .2023يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )8السياسات المحاسبية
والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء الطريقة التي يتوجب على الشركات التمييز بها بين
التغييرات في السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية .يعتبر التمييز مهمًا ألن
التغييرات في التقديرات المحاسبية يتم تطبيقها مستقبليًا على المعامالت المستقبلية واألحداث
المستقبلية األخرى ،بينما يتم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية بشكل عام بأثر رجعي على
المعامالت السابقة واألحداث الماضية والحالية.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )12الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات
والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة ،تاريخ السريان 01 :كانون الثاني  .2023تتطلب التعديالت على
معيار المحاسبة الدولي رقم (« )12ضرائب الدخل» من الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة على
المعامالت التي ينتج عنها عند االعتراف األولي مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة
ً
عادة على المعامالت مثل التزامات المستأجرين وإيقاف التشغيل مما سيتطلب
والخصم .والتي تطبق
االعتراف بموجودات ومطلوبات ضريبية مؤجلة إضافية.
يجب تطبيق التعديل على المعامالت التي حدثت في أو بعد بداية أول فترة مقارنة مدرجة ضمن البيانات
المالية .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الشركات االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة (إلى الحد الذي
يحتمل معه إمكانية استخدامها) والمطلوبات الضريبية المؤجلة في بداية أقرب فترة مقارنة لجميع
الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بما يلي:
•أصول حق استخدام األصول والتزامات اإليجار.
•سحب أو استعادة المطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة المعترف بها كجزء من تكلفة األصول
ذات الصلة.
يتم االعتراف بالتأثيرات المتراكمة لالعتراف بهذه التعديالت في األرباح المحتجزة أو الحساب األنسب
ضمن حسابات حقوق الملكية حسب سياسة التسجيل المتبعة.
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إن معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12لم يتناول سابقًا كيفية حساب اآلثار الضريبية لعقود اإليجار
المسجلة في بيان المركز المالي ،سواء موجودات أو التزامات وقد أدرجت بعض الشركات اآلثار الضريبية
المؤجلة لهذه العقود ،لذلك من الممكن أال يكون هناك أثر لهذا التعديل على بياناتها المالية.

يتم االعتراف بفروقات العملة األجنبية الناتجة عن التحويل للعملة التشغيلية في بيان الدخل ،إال أن
فروقات العملة األجنبية الناتجة عن تحويل البنود التالية ،يتم االعتراف بها من خالل بيان الدخل الشامل
اآلخر:

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم
(- )28بيع أو المساهمة في األصول بين مستثمر وشركته الشقيقة/الزميلة أو المشروع المشترك ،تاريخ
السريان :غير محدد .اعتمد مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت محدودة النطاق على المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمارات في الشركات
الزميلة والمشاريع المشتركة.

•استثمارات حقوق الملكية في حال تم اختيار عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن بيان
الدخل الشامل اآلخر.

تتضمن التعديالت المعالجة المحاسبية للمبيعات أو المساهمات بين المستثمر وشركاته الزميلة أو
المشاريع المشتركة .يؤكدون أن المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كانت األصول غير النقدية
المباعة أو المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك تشكل نشاطًا تجاريًا (على النحو المحدد
في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )3دمج األعمال).
عندما تشكل األصول غير النقدية نشاطًا تجاريًا ،فسوف يعترف المستثمر بالمكاسب أو الخسارة
الكاملة على أصول البيع أو المساهمة .إذا كانت األصول ال تتوافق مع تعريف النشاط التجاري ،فإن
المستثمر يعترف بالربح أو الخسارة فقط في حدود حصص المستثمر اآلخر في الشركة الزميلة أو
المشروع المشترك .تسري التعديالت بأثر مستقبلي.
في كانون األول  2015قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية إرجاء تاريخ تطبيق هذا التعديل حتى الوقت
الذي ينتهي فيه مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBمن مشروعه البحثي حول طريقة حقوق
الملكية.
لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية .ومع ذلك ،فإن الكيانات التي تعتمد
على اإلطار في تحديد سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف التي لم يتم التعامل
معها بطريقة أخرى بموجب المعايير المحاسبية ستحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل من  01كانون الثاني
 ،2021سوف تحتاج هذه الكيانات إلى النظر فيما إذا كانت سياساتها المحاسبية ال تزال مناسبة بموجب
اإلطار المعدل.
تتوقع إدارة البنك أن يتم تطبيق المعايير المبينة أعاله في إعداد القوائم المالية عند تاريخ سريان كل
منها ،إال أنه من غير العملي أن يتم تقدير أثر تطبيق ذلك في الوقت الحالي بشكل معقول لحين قيام
اإلدارة باستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك المعايير على القوائم المالية للبنك.

•االلتزامات المالية والمصنفة كتحوط لصافي االستثمار في عملية أجنبية إلى الحد الذي كان فيه
التحوط فعا ً
ال.
•تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة إلى الحد الذي كان فيه التحوط فعا ً
ال.

األدوات المالية
االعتراف والقياس األولي
يقوم البنك باالعتراف األولي بالقروض والسلف والودائع وسندات الدين الصادرة وااللتزامات الثانوية في
التاريخ الذي نشأت به .بينما يتم االعتراف بجميع األدوات المالية األخرى بتاريخ العملية ،وهو التاريخ الذي
يصبح فيه البنك طرفًا في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة المالية.
يتم القياس األولي لألصل المالي أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة في حالة البنود المدرجة بغير القيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر ويضاف لها تكاليف المعاملة التي تنسب بشكل مباشر إلى اقتناء أو
إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي .وبشكل عام َّ
إن القيمة العادلة لألداة المالية عند االعتراف األولي
هي سعر المعاملة.

تصنيف األصول المالية وااللتزامات المالية
عند االعتراف األولي ،يتم تصنيف األصل المالي كما يقاس ،على النحو التالي :بالتكلفة المطفأة ،بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشروط التالية:
• لم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

4-2

أهم السياسات المحاسبية

تم إعداد البيانات المالية المرفقة وفقًا ألهم السياسات المحاسبية الواردة أدناه:

•األصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية.
• تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تساوي أصل الدين
مع الفائدة على المبلغ األصلي المستحق.

العمليات بالعملة األجنبية
يتم تحويل العمليات المنفذة بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية وذلك على أساس أسعار الصرف
السائدة في تاريخ العمليات ،ويتم تحويل األصول وااللتزامات المالية إلى العملة التشغيلية وهي الليرة
السورية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير .يتم احتساب مكاسب وخسائر أسعار
الصرف للبنود المالية بالفرق بين التكلفة المطفأة للعملة التشغيلية في بداية السنة ،التعديالت على
معدل الفائدة الفعلي ،التخفيضات والدفعات خالل السنة والتكلفة المخفضة للعملة التشغيلية
المحولة على أساس أسعار الصرف في نهاية السنة.
يتم تحويل األصول وااللتزامات غير المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية إلى
العملة التشغيلية على أساس أسعار الصرف السائدة عند تحديد القيمة العادلة.
يتم تحويل األصول وااللتزامات غير المالية والتي يتم قياسها بالقيمة التاريخية بالعملة األجنبية على
أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ القيام بالعملية.
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يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشروط التالية:
•لم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
•األصل محتفظ به ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
وكذلك بيع األصول المالية.
•تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تساوي ألصل الدين
مع الفائدة على المبلغ األصلي المستحق.
عند االعتراف األولي بأدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة ،يمكن للبنك أن يختار عرض
التغييرات الالحقة في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (خيار ال رجعة فيه).
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يتم تصنيف جميع األصول المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
باإلضافة إلى ذلك ،عند االعتراف األولي ،قد يأخذ البنك خيار ال رجعة فيه فيما يخص األصل المالي الذي
يفي بمتطلبات التصنيف بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بتصنيفه
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبير من عدم
التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.

•الشروط التي تحد من مطالبة البنك بالتدفقات النقدية من أصول محددة (مثل القروض بدون حق
الرجوع).
•الميزات التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود (مثل إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة).

عمليات إعادة التصنيف
نموذج األعمال
يقوم البنك بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة
ألن هذا يعكس أفضل طريقة إلدارة األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة .تشتمل المعلومات التي يتم
أخذها بعين االعتبار على:
•السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وآلية عمل هذه السياسات في الممارسة العملية ،وعلى
وجه الخصوص ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات الفوائد التعاقدية أو الحفاظ
على معدل فائدة معين ،أو مقابلة مدة األصول المالية مع مدة االلتزامات التي تمول تلك األصول أو
تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع األصول.
•كيفية تقييم أداء المحفظة واإلبالغ عنها إلى إدارة البنك.

إلغاء االعتراف
األصول المالية
يقوم البنك بإلغاء االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من
األصل المالي ،أو يقوم بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية لمعاملة ما يتم فيها إلى
حد كبير تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي أو في حاالت عدم قيام البنك بالتحويل
أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع المخاطر ومزايا الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.

•المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال
هذا) واستراتيجيته لكيفية إدارة تلك المخاطر.

عند إلغاء االعتراف بأصل مالي ،يعترف البنك بالربح والخسارة في بيان الدخل ،والتي تمثل الفرق بين
القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من األصل الذي تم استبعاده من الدفاتر)
ومجموع المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصًا أي التزام جديد
مفترض) وأي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر.

•تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات وتوقعات نشاط
المبيعات المستقبلي .ومع ذلك ،فإن المعلومات حول نشاط المبيعات ال تؤخذ على حدة ،ولكن
كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للبنك إلدارة األصول المالية وكيفية تحقيق
التدفقات النقدية.

ال يتم االعتراف ضمن بيان الدخل بأي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها سابقًا ضمن الدخل الشامل
اآلخر فيما يخص استثمارات أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة ضمن بيان الدخل الشامل
اآلخر.

•كيف يتم تعويض مديري األعمال (على سبيل المثال ،ما إذا كان التعويض يعتمد على القيمة
العادلة لألصول المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة).

تشمل األعمال المصرفية للبنك (تجزئة وشركات) بشكل أساسي قروض للعمالء محتفظ بها لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية.
تتكون القروض في قطاع التجزئة من القروض العقارية والسحب على المكشوف واإلقراض الشخصي
غير المضمون.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف «األصل» على أنه القيمة العادلة لألصل المالي في االعتراف األولي.
وتعرف «الفائدة» على أنها مقابل للقيمة الزمنية للنقود ولمخاطر االئتمان المرتبطة بأصل الدين غير
المسدد خالل فترة زمنية ،ولغيرها من مخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية (مثل مخاطر السيولة
والتكاليف اإلدارية) ،فض ً
ال عن هامش الربح.
وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط ،ينظر
البنك إلى الشروط التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كانت األصول المالية تتضمن شرطًا
تعاقديًا يمكن أن يغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي بهذا الشرط.

يأخذ البنك بعين االعتبار ما يلي لدى إجراء التقييم:
•األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية.
•ميزات الرافعة المالية.
•شروط الدفع المسبق والتمديد.
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ال يتم إعادة تصنيف األصول المالية بعد االعتراف األولي بها ،إال في الفترة التي يطرأ فيها تغيير على
نموذج أعمال البنك إلدارة األصول المالية.

يتم االعتراف بأي مصلحة في األصول المالية المحولة المؤهلة إللغاء االعتراف التي يتم إنشاؤها أو
االحتفاظ بها من قبل البنك باعتبارها كأصل أو التزام منفصل.
يمكن أن يدخل البنك في معامالت ينقل بموجبها األصول المعترف بها في بيان المركز المالي ،ولكنه
يحتفظ إما بجميع أو إلى حد كبير بجميع المخاطر والمنافع لألصول المحولة أو جزء منها .في مثل
هذه الحاالت ،ال يتم استبعاد األصول المحولة.
عند بيع األصول إلى طرف ثالث مع مقايضة إجمالي العائدات المتالزمة مع األصل المنقول ،يتم
احتساب المعاملة كمعاملة تمويل مضمون مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء ،ألن البنك يحتفظ
بجميع أو إلى حد كبير بجميع مخاطر ومنافع ملكية هذه األصول.
وفي المعامالت التي ال يحتفظ فيها البنك بجميع مخاطر ومنافع ملكية أصل مالي وال ينقلها إلى حد
كبير ،ويحتفظ بالسيطرة على األصل ،يواصل البنك االعتراف باألصل إلى حد مشاركته المستمرة به ،التي
يحددها مدى تعرضه للتغيرات في قيمة األصل المحول.
في بعض المعامالت ،يحتفظ البنك بالتزام خدمة األصول المالية المحولة مقابل رسوم .يتم إلغاء
االعتراف باألصل المحول إذا كان يستوفي معايير إلغاء االعتراف .يتم االعتراف باألصل أو االلتزام لعقد
الخدمة كأصل إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافية أو كالتزام إذا كانت أقل من كافية ألداء الخدمة.

االلتزامات المالية
يقوم البنك بإلغاء االعتراف بااللتزامات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء
صالحيتها.
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تعديالت األصول المالية وااللتزامات المالية

التقاص

األصول المالية

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في بيان المركز
المالي عندما ،وفقط عندما ،يكون للبنك حاليًا حق قانوني ملزم بالتقاص بين المبالغ وينوي إما
تسويتها على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام بنفس الوقت.

إذا تم تعديل شروط األصل المالي يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل
تختلف اختالفًا جوهريًا ،وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة اختالفًا جوهريًا ،فإن الحقوق التعاقدية
للتدفقات النقدية من األصل األصلي تعتبر منتهية الصالحية .في هذه الحالة ،يتم استبعاد األصل
المالي األصلي ويتم االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة باإلضافة إلى أي تكاليف معاملة
مؤهلة .أي رسوم يتم استالمها كجزء من التعديل يتم احتسابها على النحو التالي:

قياس القيمة العادلة

•الرسوم التي تؤخذ في االعتبار عند تحديد القيمة العادلة لألصل الجديد والرسوم التي تمثل سداد
تكاليف معاملة مؤهلة يتم تضمينها في القياس األولي لألصول؛

«القيمة العادلة» هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في األصل أو -في حال عدم وجوده -السوق األكثر
مالءمة الذي يمكن للبنك الوصول إليه في ذلك التاريخ .وتعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم
األداء.

إذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما يكون المقترض يواجه صعوبات مالية ،فإن الهدف من التعديل
عادة ما يكون لزيادة احتمال تحصيل الشروط التعاقدية األصلية إلى أقصى حد وليس إنشاء أصل
جديد بشروط مختلفة إلى حد كبير .إذا كان البنك يخطط لتعديل األصل المالي بطريقة من شأنها أن
تؤدي إلى اإلعفاء من التدفقات النقدية ،فإنه ينظر أو ً
ال فيما إذا كان يجب شطب جزء من األصل قبل
الكمي ويعني أنه عادة ال يتم استيفاء معايير إلغاء
إجراء التعديل .يؤثر هذا النهج على نتيجة التقييم
ّ
االعتراف في مثل هذه الحاالت.

وعند توفرها ،يقيس البنك القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشطة لتلك
األداة .يعتبر السوق «نشطًا» إذا تمت معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم كافيين لتوفير معلومات
التسعير على أساس مستمر.

•يتم تضمين الرسوم األخرى في الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف.

إذا لم ينتج عن تعديل األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر استبعاد األصل المالي ،فإن البنك يعيد أو ً
ال حساب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل
المالي باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل ويعترف بالتعديل الناتج كربح أو خسارة تعديل
في الربح أو الخسارة.
بالنسبة لألصول المالية ذات سعر الفائدة المتغير ،يتم تعديل سعر الفائدة الفعلي األصلي المستخدم
لحساب ربح أو خسارة التعديل ليعكس شروط السوق الحالية وقت التعديل ،أي تعدل التكاليف أو
الرسوم المتكبدة أو رسوم التعديل المستلمة القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي المعدل ،ويتم
إطفاؤها على مدى المدة المتبقية لألصل المالي المعدل.
إذا تم إجراء مثل هذا التعديل بسبب صعوبات مالية للمقترض ،فيتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر
انخفاض القيمة .وفي الحاالت األخرى ،يتم عرضه على أنه إيرادات فوائد محسوبة باستخدام طريقة
سعر الفائدة الفعلي.

االلتزامات المالية
يقوم البنك بإلغاء االعتراف بااللتزامات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية
لاللتزام المعدل اختالفًا كبيرًا .في هذه الحالة ،يتم االعتراف بالتزامات مالية جديدة بالقيمة العادلة
استنادًا على الشروط المعدلة .يتم االعتراف ضمن األرباح والخسائر بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام
المالي الذي تم إلغاء االعتراف به وبين المقابل المدفوع.
يتضمن المقابل المدفوع األصول غير المالية المحولة ،إن وجدت ،وااللتزامات المتحملة ،بما في ذلك
االلتزام المالي الجديد المعدل.
عندئذ يتم إعادة احتساب التكلفة
إذا لم يتم المحاسبة عن تعديل التزام مالي على أنه إلغاء اعتراف،
ٍ
المطفأة لاللتزام بخصم التدفقات النقدية المعدلة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي ويتم
االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة ضمن األرباح والخسائر.
وبالنسبة لاللتزامات المالية ذات سعر الفائدة المتغير ،يعدل سعر الفائدة الفعلي األصلي المستخدم
لحساب ربح أو خسارة التعديل ليعكس شروط السوق الحالية وقت التعديل.
يتم االعتراف بأي تكاليف ورسوم متكبدة كتعديل على القيمة الدفترية لاللتزامات ويتم إطفاؤها على
مدى الفترة المتبقية لاللتزامات المالية المعدلة عن طريق إعادة احتساب سعر الفائدة الفعلي على
األداة.
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إذا لم يكن هناك سعر مدرج في سوق نشط ،فإن البنك يستخدم تقنيات التقييم التي تزيد من
استخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وتقلل استخدام المدخالت التي ال يمكن
مالحظتها .تتضمن تقنية التقييم المختارة جميع العوامل التي سيأخذها المشاركون في السوق في
االعتبار عند تسعير المعاملة.
عادة ما يكون سعر المعاملة (القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم) أفضل دليل على القيمة
العادلة ألداة مالية عند االعتراف األولي .إذا قرر البنك أن القيمة العادلة عند االعتراف األولي تختلف عن
سعر المعاملة ،ولم يتم إثبات القيمة العادلة بسعر مقتبس من سوق نشطة ألصل أو التزام مطابق،
وال استنادًا إلى أسلوب التقييم الذي يعتبر أن أي مدخالت غير ملحوظة غير ذات أهمية بالنسبة للفرق،
عندها يتم القياس األولي لألداة المالية بالقيمة العادلة المعدلة لتظهر الفرق بين القيمة العادلة
وسعر المعاملة.
وفي وقت الحق ،يتم االعتراف بهذا الفرق ضمن األرباح والخسائر على أساس مناسب وعلى مدى عمر
األداة ولكن في موعد ال يتجاوز عندما يكون التقييم مدعومًا بالكامل ببيانات السوق التي يمكن
مالحظتها أو عندما يتم إنهاء العملية.

تدني الموجودات المالية

يعترف البنك بمخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال تقاس بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر:
•األصول المالية التي هي أدوات دين.
•الذمم المدينة من عقود اإليجار.
•عقود الضمانات المالية الصادرة.
•التزامات القروض الصادرة (غير المستغلة).
ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض قيمة لالستثمارات في حقوق الملكية.
يقيس البنك مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األصل،
باستثناء تلك التي يتم قياسها على اعتبار أن الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرًا ،كما يلي:
•االستثمار في سندات الدين التي ُتعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بها منخفضة في تاريخ التقرير.
•األدوات المالية األخرى (غير الذمم المدينة من عقود اإليجار) التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان
بشكل جوهري منذ االعتراف األولي.
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يتم دائمًا قياس مخصصات الخسارة للذمم المدينة من عقود اإليجار بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى عمر الذمم.

•الموجودات المالية المضمحلة ائتمانيًا في تاريخ التقرير :بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

يعتبر البنك االستثمارات في سندات الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيفها
االئتماني مساويًا للتعريف المفهوم عالميًا لـ «درجة االستثمار» .ال يطبق البنك إعفاء مخاطر االئتمان
المنخفضة على أي أدوات مالية أخرى.

•التزامات القروض غير المسحوبة (غير المستغلة) :بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية
التعاقدية المستحقة للبنك في حال تم استغالل االلتزام ،والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك
استالمها.

الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرًا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر
األداة والتي تنتج عن أحداث تعثر محتملة خالل  12شهرًا بعد تاريخ التقرير المالي .ويشار إلى األدوات
المالية التي يتم االعتراف لها بخسائر ائتمانية متوقعة لمدة  12شهرًا باسم «األدوات المالية للمرحلة
األولى» .ولم تتعرض األدوات المالية المصنفة ضمن المرحلة األولى لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
منذ االعتراف األولي بها وال تعتبر مضمحلة ائتمانيًا.

•عقود الضمانات المالية :بالمدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها مطروحًا منها أي مبالغ يتوقع
البنك استردادها.

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع
أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو عن الحد األقصى للفترة التعاقدية
للتعرض.
يشار إلى األدوات المالية التي يعترف لها بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى عمرها ،ولكنها ليست
مضمحلة ائتمانيًا ،باسم «األدوات المالية للمرحلة الثانية».
ً
ً
جوهرية في مخاطر
زيادة
إن األدوات المالية المصنفة ضمن المرحلة الثانية هي تلك التي شهدت
االئتمان منذ االعتراف األولي ولكنها ليست مضمحلة ائتمانيًا.
يشار إلى األدوات المالية التي يتم االعتراف لها بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى عمر األداة وتلك
المضمحلة ائتمانيًا باسم «األدوات المالية للمرحلة الثالثة».

عقود الضمان المالي والتزامات القروض (غير المستغلة)
«الضمانات المالية» هي عقود تلزم البنك بتسديد دفعات محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي
قد تحدث بسبب أن مدين ما لم يتمكن من تسديد الدفعات عند استحقاقها وذلك وفقًا لشروط أداة
الدين.
«التزامات القروض» هي التزامات البنك بتقديم االئتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقًا.
يتم القياس األولي بالقيمة العادلة للضمانات المالية الصادرة أو االلتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة
أقل من سعر السوق.
وفي وقت الحق ،تقاس بالقيمة األعلى بين مخصص الخسارة المحدد وفقًا لمعيار التقارير المالية
الدولي رقم ( )9وبين مبلغ االعتراف األولي مطروحًا منه -عند الحاجة -المبلغ التراكمي للدخل
المعترف به وفقًا لمبادئ المعيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)15أما التزامات القروض األخرى الصادرة
فتقاس بمجموع مخصص الخسارة المحدد وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومجموع
أي رسوم مستلمة مطروحًا منه المبلغ التراكمي لإليراد المعترف به ،في حال كان من غير المرجح أن
يسفر االلتزام عن إقراض .تطبق سياسات إلغاء االعتراف على التزامات القروض الصادرة والمحتفظ بها.
يتم تضمين االلتزامات الناشئة عن الضمانات المالية والتزامات القروض ضمن المخصصات.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للخسائر االئتمانية .وتقاس على النحو التالي:
•الموجودات المالية غير المضمحلة ائتمانيًا في تاريخ التقرير :بالقيمة الحالية للنقص في التدفقات
النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للبنك وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي
يتوقع البنك الحصول عليها).
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عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي:
•الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.
•التزامات القروض وعقود الضمان المالي :كمخصص؛
َ
َ
مستغل) وال يمكن
(مستغل وغير
•عندما تشتمل األداة المالية على مكون مسحوب وغير مسحوب
للبنك تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة على جزء التزام القرض بشكل منفصل عن تلك الخاصة
بالجزء المسحوب (المستغل) :يعرض البنك مخصص خسارة مجمعًا لكال الجزئين.يتم عرض
المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للجزء المسحوب .وأي زيادة في مخصص
الخسارة عن المبلغ اإلجمالي للجزء المسحوب يتم عرضه كمخصص.

الشطب
يتم شطب القروض وسندات الدين (إما جزئيًا أو كليًا) عندما ال يكون هناك توقع معقول باسترداد
أصل مالي بالكامل أو جزء منه .هذا هو الحال عمومًا عندما يقرر البنك أن المقترض ليس لديه أصول
أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب .يتم إجراء هذا
التقييم على مستوى كل أصل على حدة.
في حال كان المبلغ المعدوم أو المشطوب أكبر من مخصص الخسائر المتراكمة ،يتم معالجة الفرق
كإضافة على المخصص مقابل إجمالي القيمة الدفترية ،ويتم تسجيل المبالغ المستردة الالحقة
ضمن مصروف الخسائر االئتمانية.

تقييم الضمانات
يقوم البنك لغايات التخفيض من مخاطر االئتمان باستخدام الضمانات ،حيثما أمكن .وهناك عدة
أشكال للضمانات ،مثل الضمانات النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد والعقارات والمبالغ
المستحقة القبض والمخزون وغيرها من الموجودات غير المالية واتفاقيات التحسينات االئتمانية.
والسياسة المحاسبية المتبعة من قبل البنك للضمانات المستخدمة في اتفاقيات اإلقراض حسب
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9هي نفسها كما هي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم
(.)39
ال يتم تسجيل الضمانات ،ما لم يتم استردادها ،في بيان المركز المالي للبنك .ولكن تؤثر القيمة العادلة
للضمانات على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك .يتم تقييمها بشكل عام ،كحد أدنى،
عند االعتراف األولي ويتم إعادة تقييمها بشكل دوري .ومع ذلك ،بعض الضمانات ،على سبيل المثال
حد ممكن ،يستخدم البنك بيانات السوق
كالنقد أو األوراق المالية يتم تقييمها بشكل يوم .إلى اقصى ٍ
النشط لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمان .ويتم تقدير قيمة الموجودات المالية األخرى
التي ليس لديها سوق نشط باستخدام نماذج األعمال .يتم تقييم الضمانات غير المالية ،مثل الضمان
بناء على البيانات المقدمة من أطراف خارجية مثل خبراء التقييم العقاري والبيانات المالية
العقاريً ،
المدققة ومصادر أخرى مستقلة.
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الضمانات التي آلت ملكيتها للبنك
إن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل البنك فيما يخص الضمانات المستردة حسب المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ال تختلف مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)39تتمثل سياسة
البنك في تحديد ما إذا كان من األفضل استخدام األصل المسترد في نشاط البنك أو بيعه .يتم
تحويل الموجودات المقرر استخدامها في نشاط البنك إلى فئة الموجودات الثابتة ويتم االعتراف بها
بالقيمة المستردة أو صافي القيمة الدفترية ،أيهما أقل .بالنسبة للضمانات المقرر بيعها كخيار أفضل
يتم تحويلها إلى فئة الموجودات المحتفظ بها للبيع بقيمتها العادلة بالنسبة للموجودات المالية،
وبالقيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع للموجودات غير المالية في تاريخ االستحقاق حسب سياسة البنك،
ً
نتيجة لذلك ،ال يتم تسجيل
يتم إرجاع أي أموال فائضة من بيع الضمانات إلى العمالء  /المقترضين.
العقارات السكنية للضمانات المستردة في بيان المركز المالي.

النقد وما في حكمه
يتضمن «النقد وما في حكمه» النقد الموجود ،واألرصدة غير المقيدة المحتفظ بها لدى المصرف
المركزي واألرصدة لدى المصارف والموجودات المالية عالية السيولة التي تبلغ آجال استحقاقها األصلية
ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ حيازتها والتي تتعرض لخطر غير جوهري من التغيرات في قيمتها العادلة،
ويستخدمها البنك في إدارة التزاماته قصيرة األجل.

يتم مراجعة طرق االهتالك ،العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية من األصل في تاريخ كل تقرير ويتم
تعديلها إن دعت الحاجة.

موجودات غير ملموسة
يتم قياس البرمجيات التي حصل عليها البنك بالتكلفة مطروحًا منها اإلطفاء المتراكم وأي خسائر
انخفاض قيمة متراكمة.
يتم رسملة النفقات الالحقة على الموجودات غير الملموسة فقط في حال كانت تزيد المنافع
المستقبلية المتضمنة في األصل المتعلق .يتم االعتراف بجميع المصاريف األخرى ضمن األرباح والخسائر
فور تحققها.
يتم إطفاء البرمجيات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي ضمن حساب األرباح
والخسائر ،اعتبارًا من التاريخ الذي تكون فيه متاحة لالستخدام .العمر اإلنتاجي المقدر للبرمجيات
للفترات الحالية والمقارنة هو من ثالث إلى خمس سنوات.
يتم مراجعة طرق االطفاء ،العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية من األصل في تاريخ كل تقرير ويتم
تعديلها إن دعت الحاجة.

يتم تقييم النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.

برامج حاسوب

 5سنوات

موجودات ثابتة
يتم قياس الموجودات الثابتة بالتكلفة مطروحًا منها االهتالك المتراكم وأي خسائر انخفاض قيمة
متراكمة.
ويتم رسملة البرامج التي تم شراؤها والتي تشكل جزء ال يتجزأ من المعدات ذات الصلة ،كجزء من تلك
المعدات.
وإذا كان ألجزاء جوهرية من بند من بنود الممتلكات والمعدات عمر إنتاجي مختلف ،فإنها تعتبر بنودًا
منفصلة (مكونات رئيسية) من الممتلكات والمعدات.

يتم االعتراف بخسارة تدني في القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل مبلغ القيمة القابلة لالسترداد،
وتسجل خسارة تدني القيمة ضمن األرباح والخسائر.
يمكن عكس خسارة التدني الحقًا (باستثناء شهرة المحل) فقط إلى الحد الذي ال يؤدي ألن تتجاوز
قيمة األصل الدفترية بعد عكس مبلغ القيمة الدفترية السابقة مطروحًا منها اإلطفاء المتراكم ،في
حال لم يتم االعتراف بتدني القيمة في األصل.

يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أي من الموجودات الثابتة ضمن اإليرادات األخرى في
األرباح والخسائر.

التدني في قيمة الموجودات غير المالية

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط في حال كان من المرجح أن تتولد منافع مستقبلية من خالل هذه
النفقات للبنك .أما عمليات الصيانة واإلصالحات المستمرة فتعتبر مصاريف فور تحققها.

بتاريخ كل بيان مركز مالي ،يقوم البنك بمراجعة القيم الدفترية لموجوداته غير المالية لتحديد فيما إذا
كان هناك أي مؤشر على تدني القيمة .يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل في حال وجود مؤشر
على تدني القيمة.

يتم حساب االهتالك من أجل إعدام تكلفة بنود الممتلكات والمعدات (مطروحًا منها القيم المتبقية
المقدرة) على مدى عمرها اإلنتاجي وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت ،ويتم االعتراف بها بشكل
عام ضمن األرباح والخسائر .ال يتم اهتالك األراضي.
فيما يلي العمر اإلنتاجي التقديري للممتلكات والمعدات للفترات الحالية والمقارنة:
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مباني

 40-20سنة

وسائط نقل

 7سنوات

تجهيزات ومعدات مكتبية وأثاث

 10-7سنة

أجهزة الحاسب اآللي

 5سنوات

إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع وبين
القيمة الموضوعة باالستخدام .عند تحديد القيمة الموضوعة باالستخدام ،يتم خصم التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستعمال معدل خصم قبل الضريبة يعكس
تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد.

المؤونات
يتم قيد المؤونات إذا ترتب على البنك نتيجة حدث سابق موجب قانوني أو استنتاجي يمكن تقديره
بشكل موثوق ،وأنه من المحتمل أن يتوجب إجراء تدفق منافع اقتصادية إلى الخارج لتسديد الموجب.
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العناية بالعميل
من قيمنا المشتركة
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إيرادات الفوائد

البنك كمستأجر

معدل الفائدة الفعلي

يقوم البنك باالعتراف بحق استخدام أصل والتزام اإليجار بتاريخ بداية اإليجار .يتم القياس األولي لحق
استخدام األصل بالتكلفة ،والتي تتضمن المبلغ األولي لاللتزام معد ً
ال بأي دفعات إيجار عند أو بعد تاريخ
بداية اإليجار ،مضافًا إليها التكاليف األولية المباشرة المتكبدة والتكاليف المتوقعة إلعادة العقار إلى
حالته األولية.

يتم االعتراف بإيراد ومصروف الفائدة ضمن األرباح والخسائر باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
«معدل الفائدة الفعلي» هو المعدل الذي يتم فيه خصم الدفعات أو التحصيالت النقدية المستقبلية
خالل العمر المتوقع لألداة المالية لـ:
•إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي.
•التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.
التكلفة المطفأة وإجمالي القيمة الدفترية
إن «التكلفة المطفأة» لألصل المالي وااللتزام المالي هي القيمة التي يقاس بها األصل أو االلتزام المالي
عند االعتراف األولي مطروحًا منه تسديدات المبلغ األصلي ،ويضاف أو يطرح منه اإلطفاء التراكمي ألي
فرق بين ذلك المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق باستخدام معدل الفائدة الفعلي ،معدلة بأي مخصص
خسائر ائتمانية متوقعة بالنسبة لألصول المالية.
إن إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التعديل بمخصص
الخسائر االئتمانية المتوقعة.

إيرادات الرسوم والعموالت
يحقق البنك عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ويمكن تصنيف إيراد العموالت
كما يلي:
•العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة.
•تؤجل العموالت المحققة من تقديم الخدمات خالل فترة زمنية محددة ويتم االعتراف فيها
كإيراد على أساس الفترة الزمنية.
•العموالت الدائنة من تقديم خدمات مالية والمحققة عند تنفيذ عمل هام.

يتم الحقًا استهالك حق استخدام األصل باستخدام طريقة القسط الثابت ،منذ تاريخ البدء حتى نهاية
مدة اإليجار .وباإلضافة إلى ذلك ،يخفض حق االستخدام دوريًا بخسائر انخفاض القيمة إن وجدت،
ويعدل لمراعاة بعض عمليات إعادة قياس التزامات اإليجار.

تقاس التزامات اإليجار عند االعتراف األولي بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم تدفع في تاريخ
بداية العقد ،مخصومة باستخدام معدل الفائدة المتضمن في عقد اإليجار ،أو باستخدام معدل
االقتراض الضمني للبنك إذا كان من الصعوبة تحديد معدل الفائدة المتضمن بالعقد.

يتم قياس التزامات اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،ويعاد تقييمها
عندما:
•يكون هناك تغير في مدفوعات اإليجار المستقبلية ناجم عن تغيير في أحد المؤشرات أو المعدالت
المرتبطة بتحديد اإليجار؛
•أو إذا حدث تغير في تقدير البنك للمبلغ المتوقع دفعه لضمان القيمة المتبقية؛
•أو إذا غير البنك تقييمه لما إذا كان سيستخدم خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء؛
•أو إذا كان هناك تعديل جوهري في دفعات اإليجار الثابتة.

وعندما يعاد قياس التزامات اإليجار بهذه الطريقة ،يتم إجراء تسوية مقابلة للقيمة الدفترية لحق
االستخدام األصل ،أو يسجل المبلغ ضمن األرباح والخسائر في حال تم تخفيض حق استخدام األصل
إلى الصفر.

•يعترف بالعموالت والرسوم كإيرادات عند إنجاز العمل الهام ،مثال ذلك عمولة تخصيص أسهم
لعميل .يتم االعتراف بالعموالت المرتبطة بإنجاز عمل محدد بعد تنفيذ الشروط المتفق عليها في
هذا الخصوص.

يظهر حق استخدام األصل ضمن الموجودات كبند مستقل في بيان المركز المالي.

•العموالت الدائنة التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من أداة مالية.

عقود اإليجار واإليجارات القصيرة األجل لألصول المنخفضة القيمة

تتضمن العموالت التي يعتبرها البنك جزءًا ال يتجزأ من أداة مالية ما يلي :عموالت إصدار القروض وعموالت
االلتزام للقروض التي من المحتمل أن يتم سحبها وغيرها من العموالت المتعلقة باالئتمان .إن االعتراف
بهذه العموالت (مع أي تكاليف إضافية) يشكل جزءًا ال يتجزأ من األداة المالية المقابلة ويتم االعتراف
بها كإيرادات فوائد من خالل إجراء تعديل على معدل الفائدة الفعلي.
تتعلق مصاريف الرسوم والعموالت األخرى بشكل رئيسي برسوم المعامالت والخدمات ،والتي يتم
تسجيلها كمصاريف عند استالم الخدمات.

اختار البنك عدم االعتراف بحق استخدام األصول والتزامات اإليجار وذلك بالنسبة لعقود إيجار األصول
المنخفضة القيمة وعقود اإليجار القصيرة األجل (جميع عقود اإليجار الحالية).
يعترف البنك بمدفوعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروفات باستخدام طريقة القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار.

حصة السهم من الربح
عقود اإليجار

يعرض البنك بيانات حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح عن أسهمه العادية.

عند بداية العقد ،يقوم البنك بتقييم فيما إذا كان العقد عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي على إيجار.

يتم حساب حصة السهم األساسية من الربح بقسمة الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين
العاديين في البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة خالل الفترة .يتم حساب
حصة السهم المخفضة من الربح من خالل تعديل الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين
ومتوسط عدد األسهم العادية المرجحة المتداولة بآثار جميع األسهم العادية المحتملة المخففة،
والتي تشمل خيارات األسهم الممنوحة للموظفين.

يعتبر العقد عقد إيجار أو يحتوي على إيجار في حال كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام
أصل محدد لفترة من الزمن مقابل تعويض مالي.
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ضريبة الدخل
تتضمن ضريبة الدخل الحالية التزامات الضريبة أو األصول الضريبية المتوقعة على الربح الضريبي أو
الخسارة الضريبية للسنة باإلضافة ألي تسويات على االلتزامات أو األصول الضريبية الخاصة بالسنوات
السابقة.
يعتبر مبلغ التزامات أو أصول الضريبة أفضل تقدير لمبلغ الضريبة المتوقع أن يدفع أو إيراد الضريبة
المتوقع أن يستلم بما يعكس أي حالة عدم تيقن إن وجدت ،ويتم احتسابه باستخدام معدالت
الضريبة وفقًا للقوانين والتشريعات الصادرة ذات العالقة.
ال يقوم البنك بتسجيل أصول ضريبية مؤجلة على مبلغ الخسارة الضريبية إن وجدت ،إال أن الخسائر
الضريبية المدورة (بما ال يتجاوز الخمس سنوات السابقة) يتم استخدامها لمقابلة ضريبة الدخل الحالية
وتجنب تشكيل مخصص لضريبة الدخل.

-3

استخدام التقديرات

عند تطبيق السياسات المحاسبية للبنك ،يتوجب على اإلدارة أن تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات
وافتراضات بشأن القيم الدفترية لموجودات التزامات ال تتوضح بسهولة من مصادر أخرى .إن التقديرات
واالفتراضات الخاصة بها تبنى على أساس الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،وقد تختلف النتائج الفعلية
عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة ،ويتم إجراء التعديالت المحاسبية الناتجة عن
تعديل التقديرات المحاسبية في الفترة المالية التي يحصل فيها تعديل التقدير ،وذلك إذا كان التعديل
يؤثر فقط على تلك الفترة ،أو في فترة التعديل وفترات الحقة إذا كان التعديل يؤثر على الفترة الحالية
وفترات الحقة.

يقوم البنك بتصنيف التعرضات تجاه الجهات التي يتعامل معها إلى تعرضات سيادية وتعرضات
بنوك مراسلة ومؤسسات مالية وتعرضات تسهيالت ائتمانية ،وتطبق منهجية إلدارة هذه التعرضات
وتصنيفها ضمن ثالث مراحل واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لها.
يقوم البنك بتصنيف التعرضات ضمن ثالث مراحل:
المرحلة األولى :خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرًا :تتضمن المرحلة األولى األصول المالية عند
االعتراف األولي وتلك التي لم تزداد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ االعتراف األولي.
المرحلة الثانية :خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر االئتمان – غير مضمحلة ائتمانيًا :تتضمن
المرحلة الثانية األصول المالية التي ازدادت مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ االعتراف األولي
دون وجود دليل موضوعي على اضمحاللها .لغرض تحديد زيادة المخاطر االئتمانية بشكل جوهري
لمختلف تعرضات البنك ،يعتمد البنك عددًا من المؤشرات الكمية والنوعية ،منها الصعوبات المالية،
عدم االلتزام بالشروط التعاقدية ،انخفاض التصنيف االئتماني ،انخفاض جوهري في الدخل والتدفقات
النقدية المستقبلية ،تأخر عن السداد  30يوما فأكثر.
المرحلة الثالثة :األصول المالية المضمحلة ائتمانيًا :تتضمن المرحلة الثالثة األصول المالية التي يوجد
دليل موضوعي على اضمحاللها في تاريخ بيان المركز المالي .يعتمد البنك على عدد من المؤشرات
الكمية والنوعية لتحديد األصول المالية المضمحلة ،منها عدم تسديد االلتزامات في مواعيدها
المحددة (تأخر عن السداد  90يومًا فأكثر).

•منهجية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
تعكس الخسائر االئتمانية المتوقعة المبالغ التي ال يتوقع البنك تحصيلها حيث يتم قياسها بشكل
ربعي ،وترتكز منهجية احتسابها على المعامالت التالية:

مبدأ االستمرارية

1.1احتمال التعثر.

قامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية ،وعلى
الرغم من الظروف والتحديات االستثنائية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن
المستقبلية فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لديه الموارد الكافية لتساعده على االستمرار بالعمل
في المدى المستقبلي المنظور ،وعالوة على ذلك ،فإن اإلدارة ليست على دراية بأي أمور جوهرية من
بناء عليه ،فقد تم
الممكن أن تثير شكوكًا هامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرةً ،
إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

2.2معدل الخسارة عند التعثر.

القيمة العادلة لألدوات المالية
في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالية بتاريخ بيان المركز المالي عن طريق
األسعار المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات المالية ،يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم
مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات من مالحظة
السوق ،في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.

3.3قيمة التعرض عند التعثر.
•

احتمال التعثر

يقوم البنك بتقدير احتمال التعثر للتسهيالت االئتمانية في تاريخ محدد باالستعانة بنماذج إحصائية،
تعتمد هذه النماذج بشكل أساسي على بيانات داخلية تاريخية تتضمن عوامل كمية ونوعية ويتم
معالجتها لتعكس نظرة مستقبلية.
بناء
يتم عكس المخاطر االئتمانية المرتبطة بعمر التعرضات االئتمانية عن طريق معالجة احتمال التعثر ً
على الفترة الزمنية المتبقية الستحقاق التعرض لتكون إما على مدى  12شهرًا من تاريخ القياس أو على
مدى العمر المتوقع للتعرض االئتماني من تاريخ القياس وذلك تبعًا للمرحلة المصنف فيها التعرض:
•التعرضات المصنفة ضمن المرحلة األولى :يحتسب احتمال التعثر لغاية  12شهرًا باستثناء
التعرضات التي يقل العمر المتبقي لها عن  12شهرًا ،حيث يحتسب لها احتمال التعثر لمدة
العمر المتبقي للتعرض.
•التعرضات المصنفة ضمن المرحلة الثانية :يحتسب احتمال التعثر لمدة العمر المتبقي للتعرض.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتطلب تحديد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من إدارة البنك استخدام أحكام هامة لتقدير
مبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية وتقدير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان للموجودات
المالية بعد االعتراف األولي بها ومعلومات القياس المستقبلية لخسائر االئتمان المتوقعة.
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•التعرضات المصنفة ضمن المرحلة الثالثة :يكون احتمال التعثر .%100
•الخسارة عند التعثر
وهي حجم الخسائر المتوقعة في حال حدوث التعثر.
يقوم البنك باالستناد إلى النسب المحددة وفقًا لتعليمات مصرف سورية المركزي.
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•التعرض عند التعثر
تمثل قيمة التعرض عند التعثر التعرضات المتوقعة في حالة التعثر .يتم تقدير قيمة التعرض عند
التعثر من خالل االعتماد على القيمة الدفترية للتعرض بتاريخ القياس مضافًا إليها الفوائد المحققة
غير المستحقة ومع األخذ باالعتبار كافة التدفقات النقدية المتوقع استخدامها من قبل العميل
قبل تاريخ وقوع التعثر وذلك بالنسبة للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتين األولى والثانية ،في حين
يتم تقدير التعرض عند التعثر بالقيمة الدفترية كما في تاريخ القياس مطروحًا منه الفوائد المعلقة
بالنسبة للتعرضات المصنفة ضمن المرحلة الثالثة.
إن أهم السياسات والتقديرات المستخدمة من قبل إدارة البنك هي كما يلي:

وفقًا لقوانين وأنظمة المصارف ،على البنك االحتفاظ باحتياطي نقدي إلزامي لدى مصرف
(*)
سورية المركزي على شكل ودائع من دون فوائد ،بنسبة  %5من متوسط ودائع العمالء ،وذلك باالستناد
إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  5938الصادر بتاريخ  02أيار  2011وتعديالته بالتعميم الصادر عن مجلس
النقد والتسليف رقم /2/164ص المتضمن القرار رقم /7م ن تاريخ  21كانون الثاني  ،2020وقد بلغ رصيد
االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي مبلغ  15,559,910,838ليرة سورية كما في  31كانون األول 2021
(مقابل مبلغ  3,724,903,279ليرة سورية كما في  31كانون األول  .)2020إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم
استعماله في أنشطة البنك التشغيلية.
فيما يلي الحركة على األرصدة لدى بنوك مركزية خالل السنة:

•الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة اثني عشر
شهرًا لموجودات المرحلة األولى أو الخسائر االئتمانية على كامل عمر التعرضات االئتمانية المصنفة
ضمن المرحلتين الثانية والثالثة .ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية في حال زيادة مخاطر االئتمان بشكل
جوهري منذ االعتراف األولي .عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت
بشكل جوهري ،يأخذ البنك في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المستقبلية الموثوقة في
التقديرات المستخدمة والمتعلقة بالتغير الجوهري في مخاطر االئتمان والتي تؤدي إلى تغير التصنيف
ضمن المراحل الثالث.

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

رصيد  1كانون الثاني 2021

19,526,505,597

-

-

19,526,505,597

األرصدة الجديدة خالل السنة

53,839,827,639

-

-

53,839,827,639

األرصدة المسددة خالل السنة

()238,122,553

-

-

()238,122,553

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

5,411,708,844

-

-

5,411,708,844

78,539,919,527

-

2021

رصيد  31كانون األول 2021

78,539,919,527

•عوامل االقتصاد الكلي وعدد ووزن السيناريوهات
عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يستخدم البنك معلومات مستقبلية تستند إلى افتراضات
مستقبلية لمختلف العوامل االقتصادية وكيف تؤثر هذه العوامل على بعضها البعض .تتطلب
عملية تقدير وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة القيام باجتهادات جوهرية حيث يقوم البنك
بوضع عدة سيناريوهات ويطبق منهج االحتماالت المرجحة لكل سيناريو الحتساب الخسائر االئتمانية
المتوقعة.
يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة مرجحة باحتمال التعثر خالل اثني عشر شهرًا القادمة من
عمر التسهيالت للتعرضات المصنفة ضمن المرحلة األولى ،ولكامل عمر التسهيالت للتعرضات المصنفة
ضمن المرحلة الثانية أو الثالثة.
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ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

رصيد  1كانون الثاني 2020

16,137,666,446

-

-

16,137,666,446

األرصدة الجديدة خالل السنة

9,936,304,955

-

-

9,936,304,955

األرصدة المسددة خالل السنة

()10,282,368,784

-

-

()10,282,368,784

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

3,734,902,980

-

-

3,734,902,980

رصيد  31كانون األول 2020

19,526,505,597

-

2020

19,526,505,597

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

نقد في الخزينة

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

9,129,679,182

5,829,430,683

أرصدة لدى مصرف سورية المركزي:
الحسابات الجارية مع مصرف سورية المركزي

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى مصرف سورية المركزي كما
في  31كانون األول :2021
2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

56,339,833

-

-

56,339,833

-

-

35,187,555

-

88,519,086

60,468,008,689

14,443,838,661

ودائع ألجل مع مصرف سورية المركزي

2,512,000,000

1,357,763,657

رصيد  1كانون الثاني 2021

احتياطي نقدي إلزامي على الودائع (*)

15,559,910,838

3,724,903,279

خسائر ائتمانية متوقعة للسنة

35,187,555

()180,046,474

()56,339,833

أثر تغيرات أسعار الصرف

88,519,086

-

87,489,552,235

25,299,596,447

رصيد  31كانون األول 2021

180,046,474

-

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

إن األرصدة لدى مصرف سورية المركزي مصنفة ضمن المرحلة األولى كما في  31كانون األول  2021وكما
في  31كانون األول  ،2020وال يوجد تحويالت بين المراحل (األولى ،الثانية ،الثالثة) أو أرصدة معدومة خالل
السنة المنتهية في  31كانون األول  2021والسنة المنتهية في  31كانون األول .2020
ال تتقاضى الحسابات الجارية لدى مصرف سورية المركزي أية فوائد.
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المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

180,046,474
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المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

32,443,888

-

-

32,443,888

قيمة الكفاالت مقومة بالليرة السورية

160,423,826

86,429,637

خسائر ائتمانية متوقعة للسنة

10,325,419

-

-

10,325,419

مخصص الكفاالت الخارجية المدفوعة

()160,423,826

()86,429,637

أثر تغيرات أسعار الصرف

13,570,526

-

-

13,570,526

-

-

رصيد  31كانون األول 2020

56,339,833

-

2020
رصيد  1كانون الثاني 2020

-5

56,339,833

أرصدة لدى المصارف

مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

160,730,368,986

4,989,666,352

165,720,035,338

1,000,000,000

46,281,039,600

47,281,039,600

كفاالت مدفوعة

-

160,423,826

160,423,826

تأمينات اعتمادات مستندية

-

-

-

()232,388,084

()813,585,086

()1,045,973,170

161,497,980,902

50,617,544,692

212,115,525,594

2021
حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل

يوضح الجدول التالي الحركة على محفظة الكفاالت الخارجية المدفوعة:
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

قيمة الكفاالت مقومة بالليرة السورية

86,429,637

27,549,570

أثر تغيرات أسعار الصرف

73,994,189

58,880,067

160,423,826

86,429,637

فيما يلي الحركة على األرصدة لدى المصارف خالل السنة:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

83,447,736,634

49,936,872,285

82,857,386

133,467,466,305

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()26,103,030

26,103,030

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

األرصدة الجديدة خالل السنة

79,951,695,630

6,151,071,161

-

86,102,766,791

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

57,489,850,906

2,368,918,719

59,858,769,625

األرصدة المسددة

()9,453,172,636

()49,857,231,269

()222,278

()59,310,626,183

ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل

-

23,774,262,043

23,774,262,043

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

52,745,173,828

83,891,224

72,826,799

52,901,891,851

كفاالت مدفوعة

-

86,429,637

86,429,637

رصيد  31كانون األول 2021

206,665,330,426

6,340,706,431

155,461,907

213,161,498,764

تأمينات اعتمادات مستندية

-

49,748,005,000

49,748,005,000

()58,071,481

()459,105,699

()517,177,180

57,431,779,425

75,518,509,700

132,950,289,125

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

2020
حسابات جارية وتحت الطلب

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد مبلغ  161,486,054,185ليرة سورية كما في  31كانون
األول  ،2021مقابل  58,271,900,874ليرة سورية كما في  31كانون األول .2020
قام البنك بتسديد كفالتين صادرتين عنه مقابل كفالتين خارجيتين بالعمالت األجنبية بقيمة 21,149
يورو 35,232،يورو .بلغت الكفاالت المدفوعة عن مصارف خارجية ما يعادل  160,423,826ليرة سورية كما
في  31كانون األول  ،2021مقابل ما يعادل  86,429,637ليرة سورية كما في  31كانون األول .2020

فيما يلي محفظة الكفاالت الخارجية المدفوعة عن مصارف خارجية والمدرجة ضمن األرصدة الجارية
الخارجية:
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2021
رصيد  1كانون الثاني 2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

17,747,497,584

23,398,153

-

17,770,895,737

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

()188,867,286

188,867,286

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()10,730,650

()72,126,736

82,857,386

-

األرصدة الجديدة خالل السنة

52,206,529,454

49,748,005,120

-

101,954,534,574

األرصدة المسددة

()6,267,837,627

-

-

()6,267,837,627

19,961,145,159

48,728,462

-

20,009,873,621

83,447,736,634

49,936,872,285

82,857,386

133,467,466,305

2020
رصيد  1كانون الثاني 2020

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
رصيد  31كانون األول 2020
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فيما يلي الحركة على اإليداعات لدى المصارف خالل السنة:

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

434,181,474

138,320

82,857,386

517,177,180

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()93,093

93,093

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

71,183,195

68,393

-

71,251,588

اإليداعات الجديدة خالل السنة

-

-

-

()54,244,542

()390

()224,263

()54,469,195

1,000,000,000

-

-

1,000,000,000

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

6,280,000,000

-

-

6,280,000,000

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

438,939,622

245,191

72,828,784

512,013,597

رصيد  31كانون األول 2021

13,560,000,000

-

-

13,560,000,000

رصيد  31كانون األول 2021

889,966,656

544,607

155,461,907

1,045,973,170
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

رصيد  1كانون الثاني 2020

500,000,000

-

-

500,000,000

130,049,387

1,314,950

-

131,364,337

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()138,320

138,320

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()10,730,650

()72,126,736

82,857,386

-

اإليداعات الجديدة خالل السنة

6,280,000,000

-

-

6,280,000,000

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

130,242,670

70,749,530

23,588,336

224,580,536

اإليداعات المسددة

()500,000,000

-

-

()500,000,000

()26,232,898

-

-

()26,232,898

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

))63,286,803

))63,286,803

رصيد  31كانون األول 2020

6,280,000,000

-

-

6,280,000,000

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

210,991,285

62,256

39,698,467

250,752,008

رصيد  31كانون األول 2020

434,181,474

138,320

82,857,386

517,177,180

2021
رصيد  1كانون الثاني 2021

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
المسترد من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
أرصدة معدومة

2020
رصيد  1كانون الثاني 2020

المسترد من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
أرصدة معدومة

-6

إيداعات لدى المصارف
2021

ودائع ألجل استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر
ينزل :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

2021
رصيد  1كانون الثاني 2021

اإليداعات المسددة

2020

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

6,280,000,000

-

-

6,280,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة:
2021

ودائع ألجل استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر
ينزل :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
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المرحلة األولى المرحلة الثانية
ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

122,949,102

-

-

122,949,102

-

-

-

-

-

مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

13,560,000,000

-

13,560,000,000

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

()420,095,623

-

()420,095,623

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

-

13,139,904,377

-

13,139,904,377

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

87,169,155

-

-

87,169,155

مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

المسترد من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

-

-

-

-

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

209,977,366

-

-

209,977,366

6,280,000,000

-

6,280,000,000

رصيد  31كانون األول 2021

420,095,623

-

-

420,095,623

()122,949,102

-

()122,949,102

6,157,050,898

-

6,157,050,898

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
2020

المرحلة الثالثة

المجموع
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المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

113,670

-

-

113,670

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

68,914,146

-

-

68,914,146

()113,670

-

-

()113,670

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

54,034,956

-

-

54,034,956

رصيد  31كانون األول 2020

122,949,102

-

-

122,949,102

2020
إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
المسترد من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

-7

المرحلة األولى المرحلة الثانية

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

الشركات الكبرى
سندات محسومة
حسابات جارية مدينة
قروض وسلف*
حسابات جارية مدينة بالصدفة

5,141,001

4,979,955

935,424,905

1,220,177,911

485,951,040,517

115,621,517,995

4,182,509

19,029

486,895,788,932

116,846,694,890

األفراد والقروض العقارية (التجزئة)
2,067,926,792

1,025,053,220

قروض

1,018

189,614

2,067,927,810

1,025,242,834

488,963,716,742

117,871,937,724

ينزل فوائد معلقة (محفوظة)

()54,527,538,148

()25,164,540,147

ينزل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()44,443,149,915

()22,843,340,585

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

389,993,028,679

69,864,056,992

حسابات جارية مدينة بالصدفة

بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة غير العاملة مبلغ  94,833,487,576ليرة سورية أي ما نسبته %19.39
من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة كما في  31كانون األول  ،2021مقابل  46,878,446,064ليرة
سورية (ما نسبته  %39.77من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة كما في  31كانون األول .)2020
قام البنك بتشكيل مخصصات مقابل التسهيالت االئتمانية المباشرة غير العاملة بقيمة 40,305,949,428
ليرة سورية كما في  31كانون األول  2021مقابل ما قيمته  21,199,147,364ليرة سورية كما في  31كانون
األول .2020
بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة مبلغ  40,305,949,428ليرة
سورية ،أي ما نسبته  %9.28من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما
في كانون األول  ،2021مقابل  21,713,905,917ليرة سورية ،أي ما نسبته  %23.42من إجمالي التسهيالت
االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في  31كانون األول .2020
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فيما يلي التغير في أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل السنة:

2021
رصيد  1كانون الثاني 2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

59,274,738,743

11,718,752,917

46,878,446,064

117,871,937,724

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:
محول إلى المرحلة األولى

10,135,316,634

()10,044,592,119

()90,724,515

-

محول إلى المرحلة الثانية

()22,217,109,589

22,405,508,245

()188,398,656

-

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

ديون مشطوبة

-

-

()1,172,663

()1,172,663

التسهيالت الجديدة خالل السنة

280,605,936,839

42,619,311,689

41

323,225,248,569

التسهيالت المسددة خالل السنة

()1,426,279,557

()1,900,899,881

()761,725,781

()4,088,905,219

التغير في األرصدة

()1,727,002,936

611,274,600

8,970,112,819

7,854,384,483

أثر تغيرات أسعار الصرف

4,075,273,580

-

40,026,950,268

44,102,223,848

رصيد  31كانون األول 2021

328,720,873,714

65,409,355,451

94,833,487,577

488,963,716,742

2020
رصيد  1كانون الثاني 2020

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

4,085,980,448

5,147,169,229

18,475,720,717

27,708,870,394

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:
محول إلى المرحلة األولى

297,507,788

()297,507,788

-

-

محول إلى المرحلة الثانية

()1,516,272,700

1,516,272,700

-

-

محول إلى المرحلة الثالثة

()297,152,652

()131,729,590

428,882,242

-

التسهيالت الجديدة خالل السنة

57,657,702,064

1,103,876,164

192,233,196

58,953,811,424

التسهيالت المسددة خالل السنة

()1,191,392,013

()819,126,749

()795,819,530

()2,806,338,292

التغير في األرصدة

238,365,808

()642,227,740

4,471,831,814

4,067,969,882

أثر تغيرات أسعار الصرف

-

5,842,026,691

24,105,597,625

29,947,624,316

رصيد  31كانون األول 2020

59,274,738,743

11,718,752,917

46,878,446,064

117,871,937,724

155
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المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

التغير في األرصدة

-

-

-

-

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

أثر تغيرات أسعار الصرف

-

-

-

-

58,710,910,281

11,716,699,649

46,419,084,960

116,846,694,890

رصيد  31كانون األول 2021

1,020,732,160

-

4,986,352

1,025,718,512

2021

شركات كبرى
2021
رصيد  1كانون الثاني 2021

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:

فيما يلي تفاصيل الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة:

محول إلى المرحلة األولى

10,133,993,926

()10,043,269,411

()90,724,515

-

محول إلى المرحلة الثانية

()22,217,109,589

22,405,508,245

()188,398,656

-

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

التسهيالت الجديدة خالل السنة

279,336,927,346

42,619,311,689

-

321,956,239,035

رصيد  1كانون الثاني 2021

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:

2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

906,849,865

737,343,356

21,199,147,364

22,843,340,585

التسهيالت المسددة خالل السنة

()1,290,203,574

()1,900,169,321

()632,720,597

()3,823,093,492

التغير في األرصدة

()1,727,002,936

611,274,600

8,929,452,987

7,813,724,651

محول إلى المرحلة األولى

119,534,012

()119,043,602

()490,410

-

أثر تغيرات أسعار الصرف

4,075,273,580

-

40,026,950,268

44,102,223,848

محول إلى المرحلة الثانية

()347,132,182

351,200,919

()4,068,737

-

رصيد  31كانون األول 2021

327,022,789,034

65,409,355,451

94,463,644,447

486,895,788,932

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

ديون مشطوبة

-

-

()1,172,663

()1,172,663

2,298,989,223

136,656,126

()203,822,957

2,231,822,392

أثر تغيرات أسعار الصرف

52,802,769

-

19,316,356,832

19,369,159,601

رصيد  31كانون األول 2021

3,031,043,687

1,106,156,799

40,305,949,429

44,443,149,915

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

38,405,913

80,102,586

8,572,804,145

8,691,312,644

أفراد

صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

2021
رصيد  1كانون الثاني 2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

446,034,410

-

397,956,524

843,990,934

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:

2020

محول إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

محول إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

ديون مشطوبة

-

-

()1,172,663

()1,172,663

41

347,704,985

()72,586,956

()188,973,790
40,659,832

التسهيالت الجديدة خالل السنة

347,704,944

التسهيالت المسددة خالل السنة

()116,386,834

-

التغير في األرصدة

-

-

40,659,832

أثر تغيرات أسعار الصرف

-

-

-

-

رصيد  31كانون األول 2021

677,352,520

-

364,856,778

1,042,209,298

رصيد  1كانون الثاني 2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

117,794,052

2,053,268

61,404,580

181,251,900

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:
محول إلى المرحلة األولى

1,322,708

()1,322,708

-

-

محول إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

التسهيالت الجديدة خالل السنة

921,304,549

-

-

921,304,549

التسهيالت المسددة خالل السنة

()19,689,149

()730,560

()56,418,228

()76,837,937

154

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:
محول إلى المرحلة األولى

7,602,362

()7,602,362

-

-

محول إلى المرحلة الثانية

()61,932,058

61,932,058

-

-

محول إلى المرحلة الثالثة

()57,893,217

()47,025,334

104,918,551

-

صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

980,666,865

401,827,295

()221,472,708

1,161,021,452

أثر تغيرات أسعار الصرف

-

248,109,113

12,742,897,376

12,991,006,489

رصيد  31كانون األول 2020

906,849,865

737,343,356

21,199,147,364

22,843,340,585

شركات كبرى

قروض سكنية
2021

رصيد  1كانون الثاني 2020

2021
رصيد  1كانون الثاني 2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

897,622,800

736,695,778

21,058,514,846

22,692,833,424

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:
محول إلى المرحلة األولى

119,498,752

()119,008,342

()490,410

-

محول إلى المرحلة الثانية

()347,132,182

351,200,919

()4,068,737

-

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

2,286,581,494

137,268,444

()159,767,220

2,264,082,718

أثر تغيرات أسعار الصرف

52,802,769

-

19,316,356,832

19,369,159,601

رصيد  31كانون األول 2021

3,009,373,633

1,106,156,799

40,210,545,311

44,326,075,743

صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

157
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أفراد
2021
رصيد  1كانون الثاني 2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

7,076,074

-

119,177,054

126,253,128

214,248,600

85,699,440

-

-

214,248,600

85,699,440

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية
أدوات حقوق الملكية – أسهم

محول إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

محول إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

ديون مشطوبة

-

-

()1,172,663

()1,172,663

2,446,766

-

()24,693,322

()22,246,556

أثر تغيرات أسعار الصرف

-

-

-

-

رصيد  31كانون األول 2021

9,522,840

-

93,311,069

102,833,909

صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

تمثل االستثمارات المالية مساهمة بنك سورية والخليج ش.م.س.ع في رأس مال شركة /مؤسسة
ضمان مخاطر القروض /المساهمة المغفلة الخاصة ،حيث بلغ رأس مال الشركة  5,000,000,000ل.س وهو
موزع على  50,000,000سهم اسمي وقيمة كل سهم  100ل.س وقد اكتتب المؤسسون على رأس المال
بشكل كامل وكانت مساهمة بنك سورية والخليج ش.م.س.ع بنسبة  .%4.28تم اعتبار القيمة العادلة
لهذه األسهم بتاريخ  31كانون األول  2021مطابقة للتكلفة التاريخية.

 - 9موجودات ثابتة

قروض سكنية
2021
رصيد  1كانون الثاني 2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

2,150,991

647,578

21,455,464

24,254,033

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:

2021

المباني
وتحسيناتها

تجهيزات
ومعدات
مكتبية وأثاث

وسائل النقل

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

محول إلى المرحلة األولى

35,260

()35,260

-

-

محول إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

إضافات

-

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

استبعادات

-

()10,552,360

9,960,963

()612,318

()19,362,415

()10,013,770

1,135,158,555

2,516,786,681

أثر تغيرات أسعار الصرف

-

-

-

-

رصيد  31كانون األول 2021

12,147,214

-

2,093,049

14,240,263

تشكلت فروقات أسعار الصرف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت الممنوحة
بالعملة األجنبية.
تنتج االستردادات عن تسديد العمالء أو تحسن ناجم عن جدولة الديون غير المنتجة أو تحسن في
محفظة التسهيالت االئتمانية.
الفوائد المعلقة
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

الرصيد في  1كانون الثاني

25,164,540,147

9,798,217,596

يضاف :الفوائد المعلقة خالل السنة

7,974,016,813

3,579,917,571

ينزل :الفوائد المحولة الى بيان الدخل خالل السنة

()145,282,981

()316,452,747

ينزل :الفوائد المعلقة المشطوبة خالل السنة

()310,104,954

()209,955,295

أثر تغيرات أسعار الصرف

21,844,369,123

12,312,813,022

الرصيد في نهاية السنة

54,527,538,148

25,164,540,147

156

ليرة سورية

التكلفة:
الرصيد كما في  1كانون الثاني

صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

أجهزة
الكمبيوتر

مشاريع قيد
التنفيذ

المجموع

الرصيد كما في  31كانون األول

1,135,158,555

497,165,439

93,535,030

386,820,565

535,011,581

2,647,691,170

2,030,173,602

1,680,351,767

912,475,955

4,545,820,361

9,168,821,685

-

()16,148,172

-

()26,700,532

1,773,886,797

1,283,148,348

5,080,831,942

11,789,812,323

االستهالك المتراكم:
()355,937,287

()261,622,718

()17,044,309

()225,989,616

-

()860,593,930

الرصيد كما في  1كانون الثاني

()30,981,013

()115,886,636

()61,383,640

()111,291,811

-

()319,543,100

-

10,552,360

-

16,148,172

-

26,700,532

الرصيد كما في  31كانون األول

()386,918,300

()366,956,994

()78,427,949

()321,133,255

-

()1,153,436,498

صافي القيمة الدفترية كما
في  31كانون األول

748,240,255

2,149,829,687

1,695,458,848

962,015,093

5,080,831,942

10,636,375,825

إضافات
استبعادات

ً
نتيجة للظروف االستثنائية التي تشهدها بعض المناطق في الجمهورية العربية السورية ،تم إيقاف
العمل مؤقتًا في الفروع التالية (دير الزور ،التل ،حمص) وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سورية
المركزي وذلك لحين زوال الظروف االستثنائية لتعود بعدها إلى الخدمة ،وبحسب آخر معلومات متوفرة
للبنك ،تبين أن الفروع المذكورة لم يلحق بها أي ضرر يذكر باستثناء فرع دير الزور حيث تم تسليم فرع
دير الزور خالل عام  ،2016وعليه تم التنسيق مع شركة التأمين من أجل المباشرة بإجراءات التحقق من
الضرر وذلك للمطالبة بالتعويض ،إال أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية تؤكد حدوث الضرر وحجمه مع
اإلشارة إلى أن شركات التأمين ال تغطي هذا النوع من األحداث بالكامل ولم يتم التأكد من وقوع الضرر
وحجمه ،وعليه تم تكوين مؤونات لقاء خسائر محتملة  -فروع مغلقة لدواعي أمنية بلغت 13,234,189
ليرة سورية كما في  31كانون األول ( 2021مقابل  13,234,189ليرة سورية كما في  31كانون األول )2020
(إيضاح .)17
بلغت تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل والتي مازالت قيد التشغيل  446,434,144ليرة
سورية كما في  31كانون األول ( 2021مقابل  441,426,595ليرة سورية كما في  31كانون األول .)2020

159
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بيئة عمل راقية
من قيمنا المشتركة

158
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2020

المباني
وتحسيناتها

تجهيزات
ومعدات
مكتبية وأثاث

وسائل النقل

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

مشاريع قيد
التنفيذ

أجهزة
الكمبيوتر

المجموع
ليرة سورية

- 11

حق استخدام األصل

طبق البنك المعيار الدولي رقم  16إلعداد التقارير المالية ،لدى البنك ثالثة عقود إيجار متعلقة بإيجار
مكاتب لممارسة أعماله المصرفية واإلدارية:

التكلفة:
الرصيد كما في  1كانون الثاني
إضافات
الرصيد كما في  31كانون األول

1,135,158,555

303,475,439

16,060,030

312,495,365

525,202,400

2,292,391,789

-

193,690,000

93,535,030

74,325,200

9,809,181

355,299,381

حق استخدام األصل:

1,135,158,555

497,165,439

93,535,030

386,820,565

535,011,581

2,647,691,170

كما في  1كانون الثاني 2021

المكاتب

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

-

-

اإلضافات خالل السنة:

949,000,000

949,000,000

الرصيد كما في  1كانون الثاني

()326,088,613

()240,308,910

()16,059,995

()193,743,449

-

()776,200,967

كما في  31كانون األول 2021

949,000,000

949,000,000

إضافات

()29,848,674

()21,313,808

))984,314

()32,246,167

-

()84,392,963

مصروف إطفاء حق استخدام األصل:

الرصيد كما في  31كانون األول

()355,937,287

()261,622,718

()17,044,309

()225,989,616

-

()860,593,930

كما في  1كانون الثاني 2021

صافي القيمة الدفترية كما
في  31كانون األول

779,221,268

235,542,721

76,490,721

160,830,949

535,011,581

1,787,097,240

االستهالك المتراكم:

يوضح الجدول التالي تكلفة الموجودات الثابتة واالستهالك المتراكم المقابل لها في الفروع المغلقة:
التكلفة

االستهالك المتراكم

صافي القيمة الدفترية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

حمص

29,124,291

()23,609,003

5,515,288

التل (ريف دمشق)

13,020,805

()10,312,675

2,708,130

42,145,096

()33,921,678

8,223,418

التكلفة

االستهالك المتراكم

صافي القيمة الدفترية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

حمص

29,124,291

()22,902,445

6,221,846

التل (ريف دمشق)

13,020,805

()9,974,191

3,046,614

42,145,096

()32,876,636

9,268,460

2021

2020
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التسديدات خالل السنة:

()195,031,594

()195,031,594

صافي حق استخدام األصل كما في  31كانون األول 2021

753,968,406

753,968,406

األثر على قائمة الدخل:
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

ليرة سورية

ليرة سورية

مصروف إطفاء حق االستخدام

195,031,594

-

المجموع

195,031,594

-

- 12

موجودات أخرى
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

فوائد محققة (غير مستحقة القبض) -مصارف

147,031,192

52,503,068

فوائد محققة (غير مستحقة القبض) -تسهيالت ائتمانية مباشرة-تجزئة

6,603,296

3,326,853

10,134,833,782

988,041,412

10,288,468,270

1,043,871,333

مصاريف مدفوعة مقدمًا

906,367,448

758,866,606

تأمينات مدفوعة بالنيابة عن الزبائن

432,697,367

217,341,579

61,908,710

149,571,162

265,651,294

128,459,919

-

-

مصاريف دعاوي قضائية مستحقة من المقترضين (**)

51,594,425

54,601,304

ذمم مدينة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )33

8,078,623

4,405,853

82,660

865,550
343,477

فوائد محققة (غير مستحقة القبض)  -تسهيالت ائتمانية مباشرة-شركات

موجودات غير ملموسة
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

التكلفة
الرصيد كما في  1كانون الثاني

-

-

116,197,392

116,197,392

إضافات

870,886,572

-

الرصيد كما في  31كانون األول

987,083,964

116,197,392

اإلطفاء

مدينون
سلف للموردين
المدفوع من مساهمة البنك في رأسمال مؤسسة ضمان مخاطر القروض

الرصيد كما في  1كانون الثاني

()91,555,612

()84,810,648

مخزون طوابع

إضافات

()30,375,474

()6,744,964

عقارات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة (*)

343,477

الرصيد كما في  31كانون األول

()121,931,086

()91,555,612

مبالغ مستحقة التحصيل من مقاصة البنك المركزي

5,349,184,032

-

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون األول

865,152,878

24,641,780

151,286,636

10,068,143

17,515,662,942

2,368,394,926

160

أخرى
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استیفاء لتسهیالت ائتمانية عائدة لعمالئه ،وبلغت القیمة الدفتریة
(*) قام البنك باستمالك عدة عقارات
ً
للعقارات المستملكة  343,477ليرة سورية كما في  31كانون األول  ،2021مقابل  343,477ليرة سورية
بناء على التكلفة التاريخية لها وهي خاضعة
كما في  31كانون األول  ،2020تم تسجيل هذه العقارات ً
للمعالجة القانونية والمحاسبية المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي.
بلغت قيمة األصول المستملكة التي يملكها البنك لمدة سنتين ولم يتم بيعها مبلغ  343,477ليرة
سورية كما في  31كانون األول  ،2021مقابل  343,477ليرة سورية كما في  31كانون األول  ،2020وإن البنك
حاليًا بصدد التفرغ عن هذه األصول وفق القرارات واألنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

ودائع المصارف
مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

117,551,509,496

357

117,551,509,853

ودائع ألجل استحقاقها األصلي خالل فترة  3أشهر او اقل

37,600,000,000

-

37,600,000,000

ودائع استحقاقها االصلي أكثر من ثالثة أشهر

64,100,000,000

-

64,100,000,000

219,251,509,496

357

219,251,509,853

مصارف محلية

مصارف خارجية

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

48,899,835,204

177

48,899,835,381

38,000,000,000

-

38,000,000,000

86,899,835,204

177

86,899,835,381

2021
حسابات جارية

فيما يلي ملخص الحركة على العقارات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

343,477

757,977

إضافات

-

-

استبعادات

-

()414,500

343,477

343,477

الرصيد في  1كانون الثاني

الرصيد في نهاية السنة

(**) يقوم البنك منذ عام  2011برفع دعاوى قضائية على مديني القروض المتعثرين عن الدفع حيث بلغت
مجمل مصاريف هذه الدعاوي 251,792,025ليرة سورية كما في  31كانون األول  2021مقابل 205,451,853
ليرة سورية كما في  31كانون األول .2020
قام البنك بحجز مخصصات مقابل مصاريف الدعاوى القضائية المرفوعة على الزبائن والتي تستحق
للبنك عند انتهاء هذه الدعاوى ،وبلغت هذه المخصصات  200,197,600ليرة سورية كما في  31كانون األول
 2021مقابل  150,850,549ليرة سورية كما في  31كانون األول .2020

 - 13الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
بناء على أحكام البند األول من الفقرة رقم  19من قانون المصارف الخاصة رقم  28للعام  ،2001يجب
ً
على المصارف الخاصة االحتفاظ بـ  %10من رأسمال البنك لدى مصرف سورية المركزي على شكل وديعة
مجمدة وبدون فوائد ،يتم تحرير هذه الوديعة عند التصفية.
إن رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي هو كالتالي:
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

أرصدة بالليرة السورية

536,426,374

536,426,374

أرصدة بالدوالر األميركي

9,644,178,416

4,822,089,208

أرصدة باليورو

449,509,659

242,176,974

-

-

10,630,114,449

5,600,692,556

162

حسابات جارية
ودائع ألجل استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر
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قام البنك بتخمين العقار وال يوجد انخفاض في القيمة.

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

2020

ودائع العمالء
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

الشركات الكبرى
حسابات جارية وتحت الطلب

165,171,501,950

38,371,654,567

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

89,672,364,250

46,036,401,269

األفراد (التجزئة)
حسابات جارية وتحت الطلب

11,725,963,622

7,201,166,014

ودائع توفير

3,908,248,284

3,486,078,877

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

26,517,452,368

16,864,429,037

235,500,000

-

297,231,030,474

111,959,729,764

ودائع أخرى

تتضمن الودائع ألجل وخاضعة إلشعار ،ودائع مجمدة من شركات صرافة بلغت  4,016,842,878ليرة
سورية كما في  31كانون األول  2021أي ما نسبته  %1.35من إجمالي ودائع الزبائن (مقابل 488,834,277
ليرة سورية كما في  31كانون األول  2020أي ما نسبته  %0.44من إجمالي ودائع الزبائن) ،وذلك بموجب
قرار مصرف سورية المركزي رقم  24بتاريخ  24نيسان  2006والذي ينص على أن تحتفظ شركات الصرافة
بما نسبته  %25من رأسمالها لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية على شكل ودائع
مجمدة.
بلغت الحسابات الجارية التي ال تحمل فوائد  176,897,452,884ليرة سورية أي ما نسبته  % 59.52من
إجمالي الودائع كما في  31كانون األول ( 2021مقابل  45,572,792,639ليرة سورية أي ما نسبته  %40.70من
إجمالي الودائع كما في  31كانون األول .)2020
بلغت ودائع القطاع العام مبلغ  59,757,458,861ليرة سورية أي ما نسبته  % 20.10من إجمالي الودائع كما
في  31كانون األول ( 2021مقابل  33,706,737,919ليرة سورية أي ما نسبته  %30.31من إجمالي الودائع في
 31كانون األول .)2020
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بلغت حسابات التوفير التي ال تتقاضى فوائد مبلغ  898,297,297ليرة سورية كما في  31كانون األول 2021
(مقابل  610,807,836ليرة سورية كما في  31كانون األول .)2020
الرصيد في
بداية السنة

المكون خالل
السنة

فروقات أسعار
الصرف

ما تم رده
لإليرادات

الرصيد في
نهاية السنة

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

مؤونة خسائر محتملة  -فروع مغلقة

13,234,189

-

-

-

13,234,189

مؤونة رد فوائد*

7,057,782

-

-

-

7,057,782

مؤونة تقلبات أسعار صرف

841,561

34,468,666

-

-

35,310,227

مخصصات كفاالت صادرة

58,520,440

-

106,381,029

()164,567,452

334,017

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستخدمة

4,458,578

-

-

()2,070,605

2,387,973

2021

2020

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة مرحلة أولى

2,781,914

-

-

()410,316

2,371,598

ليرة سورية

ليرة سورية

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة مرحلة ثانية

5,050,104

-

489,490

()2,701,145

2,838,449

312,661,200

312,590,000

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة مرحلة ثالثة

-

3,158,200

-

-

3,158,200

تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غير مباشرة

87,622,376,731

1,532,275,866

91,944,568

37,626,866

106,870,519

()169,749,518

66,692,435

تأمينات اعتمادات مستندية

77,801,057,347

896,737,402

تأمينات كفاالت

2,312,955,987

-

تأمينات تعهدات تصدير

732,332,202

-

تأمينات شهادات جمركية

6,776,031,195

635,538,464

26,603,168

18,235,000

87,961,641,099

1,863,100,866

بلغت الودائع الخامدة حسب القرار رقم /1418م ن/ب 4تاريخ  24تموز  2016مبلغًا وقدره 10,638,962,330
ليرة سورية كما في  31كانون األول ( 2021مقابل  3,441,954,245ليرة سورية كما في  31كانون األول .)2020

2020

بلغت أرصدة ودائع البيوع العقارية والتي ال تحمل فوائد مبلغ  235,500,000ليرة سورية كما في  31كانون
األول  2021وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم /28م.و لعام .2021
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تأمينات نقدية

تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مباشرة

تأمينات أخرى
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*قام البنك بتكوين مؤونة لتغطية فوائد تم تسجيلها كإيراد وال يتوقع تحصيلها.
لم يكن هناك أرصدة لتسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير عاملة كما في  31كانون األول  ،2021مقابل
مبلغ  31,582,000ليرة سورية أي ما نسبته  %0.05من إجمالي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة كما في 31
كانون األول ُ 2020
وش ّكل لها مخصصات بقيمة  3,158,200ليرة سورية بتاريخه.

مخصصات متنوعة
2021

فيما يلي الحركة على األرصدة خارج الميزانية (مصارف) خالل السنة:
الرصيد في
بداية السنة

المكون خالل
السنة

فروقات
أسعار الصرف

المستخدم
خالل العام

ما تم رده
لإليرادات

الرصيد في
نهاية السنة

2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

333,423,514

-

-

333,423,514

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

مؤونة خسائر محتملة  -فروع مغلقة

13,234,189

-

-

-

-

13,234,189

رصيد 1كانون الثاني 2021

مؤونة رد فوائد*

7,057,782

-

-

-

-

7,057,782

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:

مؤونة تقلبات أسعار صرف

35,310,227

-

-

-

()15,278,683

20,031,544

محول إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

مخصصات كفاالت صادرة

334,017

340,150,239

285,954

-

-

340,770,210

محول إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

-

1,433,550,479

-

()106,014,368

-

1,327,536,111

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستخدمة

2,387,973

-

-

-

()2,387,973

-

التغير خالل السنة

-

-

-

-

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة مرحلة أولى

2,371,598

153,780,245

-

-

-

156,151,843

األرصدة الجديدة خالل السنة

-

-

-

-

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة مرحلة ثانية

2,838,449

83,736,401

19,206,045

-

-

105,780,895

األرصدة المسددة

-

-

-

-

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة مرحلة ثالثة

3,158,200

()3,158,200

-

-

-

-

أثر تغيرات أسعار الصرف

301,714,856

-

-

301,714,856

66,692,435

2,008,059,164

19,491,999

()106,014,368

()17,666,656

1,970,562,574

رصيد  31كانون األول 2021

635,138,370

-

-

635,138,370

مخصص نهاية خدمة
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2020
رصيد 1كانون الثاني 2020

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

-

-

109,487,560

109,487,560

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة خارج الميزانية للمصارف خالل
السنة:
2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

334,017

-

-

334,017

محول إلى المرحلة األولى

109,487,560

-

()109,487,560

-

رصيد  1كانون الثاني 2021

محول إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

محول إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

التغير خالل السنة

-

-

-

-

محول إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

األرصدة الجديدة خالل السنة

-

-

-

-

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

األرصدة المسددة

-

-

-

-

مستخدم إلقفال الديون المعدومة

-

-

-

-

أثر تغيرات أسعار الصرف

223,935,954

-

-

223,935,954

صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

340,150,239

-

-

340,150,239

رصيد  31كانون األول 2020

333,423,514

-

-

333,423,514

أثر تغيرات أسعار الصرف

285,954

-

-

285,954

رصيد  31كانون األول 2021

340,770,210

-

-

340,770,210

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

-

-

58,520,440

58,520,440

فيما يلي الحركة على أرصدة التسهيالت االئتمانية غير المباشرة خالل السنة:
2021
رصيد  1كانون الثاني 2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

57,964,574,119

94,329,752

31,582,000

58,090,485,871

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:

2020
رصيد  1كانون الثاني 2020

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:

محول إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

محول إلى المرحلة األولى

محول إلى المرحلة الثانية

()58,840,000

63,157,000

()4,317,000

-

محول إلى المرحلة الثانية

-

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

محول إلى المرحلة الثالثة

-

التسهيالت الجديدة خالل السنة

92,565,521,596

165,710,000

-

92,731,231,596

التسهيالت المسددة خالل السنة

()57,596,370,787

()25,195,417

()27,265,000

()57,648,831,204

58,520,440

-

()58,520,440

-

-

-

-

-

مستخدم إلقفال الديون المعدومة
()164,567,452

-

-

()164,567,452

505,675,615

17,717,265

-

523,392,880

أثر تغيرات أسعار الصرف

106,381,029

-

-

106,381,029

أثر تغيرات أسعار الصرف

17,717,265

-

-

17,717,265

رصيد  31كانون األول 2020

334,017

-

-

334,017

رصيد  31كانون األول 2021

93,398,277,808

315,718,600

-

93,713,996,408

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

245,102,139

570,545,665

-

815,647,804

التغير في األرصدة

2020
رصيد  1كانون الثاني 2020

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:
محول إلى المرحلة األولى

768,013,485

()768,013,485

-

-

محول إلى المرحلة الثانية

()25,729,217

25,729,217

-

-

محول إلى المرحلة الثالثة

()31,582,000

-

31,582,000

-

التسهيالت الجديدة خالل السنة

56,988,411,302

-

-

56,988,411,302

التسهيالت المسددة خالل السنة

()388,567,507

()197,092,883

-

()585,660,390

-

449,062,918

-

449,062,918

أثر تغيرات أسعار الصرف

408,925,917

14,098,320

-

423,024,237

رصيد  31كانون األول 2020

57,964,574,119

94,329,752

31,582,000

58,090,485,871

التغير في األرصدة

166

خسائر ائتمانية متوقعة للسنة

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت خارج الميزانية خالل السنة:
2021
رصيد  1كانون الثاني 2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

4,414,071

3,183,949

3,158,200

10,756,220

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:
محول إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

محول إلى المرحلة الثانية

()8,175,236

8,230,721

()55,485

-

محول إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

مستخدم إلقفال الديون المعدومة

-

-

-

-

صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

159,913,007

75,160,181

()3,102,715

231,970,473

أثر تغيرات أسعار الصرف

-

19,206,045

-

19,206,045

رصيد  31كانون األول 2021

156,151,842

105,780,896

-

261,932,738
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رأس المال المكتتب به والمدفوع

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

6,679,771

5,610,825

-

12,290,596

تأسس البنك برأسمال قدره  1,500,000,000ليرة سورية موزع على  3,000,000سهم بقيمة اسمية  500ليرة سورية
للسهم الواحد ،وقد تم زيادة رأس المال ليصل بتاريخ  16أيلول  2007إلى  3,000,000,000ليرة سورية موزع على
 6,000,000سهم بقيمة اسمية  500ليرة سورية للسهم الواحد.

محول إلى المرحلة األولى

2,284,657

()2,284,657

-

-

محول إلى المرحلة الثانية

()307,384

307,384

-

-

محول إلى المرحلة الثالثة

()3,158,200

-

3,158,200

-

-

-

-

-

()1,084,773

()939,093

-

()2,023,866

أثر تغيرات أسعار الصرف

-

489,490

-

489,490

بتاريخ  04كانون الثاني  2010صدر القانون رقم  3المتضمن تعديل بعض أحكام بنود القانون رقم 28
لعام  2001والمرسوم رقم  35لعام  2005والذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في
الجمهورية العربية السورية ليصبح  10مليارات ليرة سورية فيما يخص البنوك التقليدية ،وقد منحت
البنوك المرخصة مهلة  3سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب ،وبموجب
القانون رقم  17لعام  2011تم تمديد هذه المهلة من  3إلى  4سنوات ،وقد تم تمديد المهلة لتصبح 5
سنوات بموجب المرسوم التشريعي رقم  63لعام  ،2013وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /13م.و
بتاريخ  22نيسان  2015تم تمديد المهلة لتصبح  6سنوات.

رصيد  31كانون األول 2020

4,414,071

3,183,949

3,158,200

10,756,220

2020
رصيد  1كانون الثاني 2020

تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل:

مستخدم إلقفال الديون المعدومة
خسائر ائتمانية متوقعة للسنة
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مطلوبات أخرى
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

فوائد مستحقة غير مدفوعة

خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ  26نيسان  ،2011تمت الموافقة على تجزئة
أسهم البنك لتصبح  30,000,000سهم بقيمة  100ليرة سورية للسهم الواحد وذلك بموجب قرار وزارة
االقتصاد رقم  1883تاريخ  27حزيران .2011
تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك من قبل المساهمين في اجتماع الهيئة العامة غير العادية
المنعقد بتاريخ  19آذار  2015بمبلغ  7,000,000,000ليرة سورية ليصبح رأسمال البنك  10,000,000,000ليرة سورية ،وتم
االكتتاب بمقدار  8,501,4053سهم حتى تاريخ  31كانون األول  ،2018بتاريخ  21شباط  2019قامت شركة الخليج
المتحد القابضة وهي الشركة القابضة لبنك الخليج المتحد بشراء حصة البنك بمبلغ قدره 3,530,981
دينار أردني ما يعادل  2,170,000,000ليرة سورية من زيادة رأس المال لتصبح حصة بنك الخليج المتحد %15.5
وحصة شركة الخليج المتحد القابضة  %36.3من رأس المال المدفوع ،وبذلك أصبح رأس المال المدفوع
كما في  31آذار  2019مبلغ  6,020,140,500ليرة سورية مقسم إلى  60,201,405سهم ،وتم حجز مبلغ 497,707
دوالر أمريكي تمثل  %10من الزيادة كوديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ  17آذار  2019وذلك
بعد أخذ موافقة مصرف سورية المركزي بتجميد المبلغ بعملة الدوالر األمريكي رقم /16/144ص تاريخ
 12آذار .2019

ودائع زبائن

964,261,269

426,935,116

ودائع مصارف

1,288,980,138

112,787,671

4,668,663

3,250,624

2,128,672,040

2,128,607,984

شيكات مصدقة

12,304,299,868

743,161,094

ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )33

522,539,985

259,009,193

مصاريف مستحقة الدفع

1,607,461,454

114,890,852

أمانات طوابع ومستحقات للتأمينات االجتماعية وأمانات ضريبية مستحقة

937,808,290

371,203,317

حواالت وشيكات قيد الدفع

262,353,288

105,004

بتاريخ  10أيلول  2019تمت آخر عملية بيع لألسهم ،وعليه تم استكمال عملية االكتتاب بكامل أسهم زيادة
رأس المال ،لتصبح قيمة رأس المال المدفوع  10,000,000,000ليرة سورية مقسمة على  100,000,000سهم.

3,172,110,803

659,784,882

11,400,670

16,399,020

كما في  31كانون األول  2021و 31كانون األول  ،2020بلغ رأسمال البنك المكتتب به والمدفوع والمصرح عنه
 10,000,000,000ليرة سورية مقسم إلى  100مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  100ليرة سورية للسهم.

إيرادات عموالت مقبوضة مقدمًا

9,848,907

28,988,257

عموالت تأمين مقبوضة مقدمًا

1,249,961

1,516,617

226,581,613

482,857,587

23,442,236,949

5,349,497,218

تأمينات
أرصدة دائنة للمساهمين (إيضاح )33

موردون
إيرادات مؤجلة من بيع عقارات مستملكة

أخرى

بتاريخ 13حزيران  2019قامت شركة الفتوح باالكتتاب بمبلغ  1,252,134دينار أردني ما يعادل  770,000,000ليرة
سورية من زيادة رأس المال لتصبح حصة شركة الفتوح  %15.49من رأس المال المكتتب به ،وبتاريخ 24
حزيران  2019تم االكتتاب بـ  3,092,524سهم من عدة مساهمين وبذلك أصبح رأس المال المدفوع كما
في  30حزيران  2019مبلغ  7,099,392,900ليرة سورية مقسم إلى  70,993,929سهم.

إن نسبة بنك الخليج المتحد وشركة الفتوح وشركة الخليج المتحد من رأس المال المدفوع هي ،11% ،9.3%
 ،21.7%على التوالي كما في  31كانون األول  2021و 31كانون األول .2020

تمت عملية زيادة رأس المال على المراحل التالية:
•مرحلة تداول حقوق األفضلية في االكتتاب  -واالكتتاب ،من تاريخ  27تشرين األول  2015وحتى 13
كانون األول .2015
•مرحلة بيع األسهم الفائضة في السوق.
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تقسم جميع أسهم البنك االسمية إلى فئتين:
	.أ ةئفلاالفئة أ :هي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل أشخاص سوريين طبيعيين أو
معنويين وتسدد قيمتها بالليرات السورية ،بالنسبة للسوريين المقيمين في الخارج ،يتوجب
عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية حسب سعر صرف نشرة مصرف سورية
المركزي ووفقًا للمبين في الفقرة (ب) أدناه وبما يتوافق مع النظام األساسي .تشكل هذه
الفئة  %51من رأسمال البنك.
	.ب ةئفلاالفئة ب :هي األسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عرب أو
أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمتها بالعمالت األجنبية حسب سعر الشراء المحدد
في نشرة أسعار الصرف الحرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي السارية المفعول في
اليوم الذي يسبق تاريخ بدء االكتتاب .وتشكل هذه الفئة  %49من رأسمال البنك.

يتوزع رأسمال البنك بين الليرة السورية والدوالر األميركي والدينار األردني كما يلي:
عدد األسهم

العملة األصلية

التكلفة التاريخية

ليرة سورية

55,900,000

5,590,000,000

5,590,000,000

دوالر أمريكي

14,700,000

31,172,125

1,470,000,000

دينار أردني

29,400,000

4,783,116

2,940,000,000

100,000,000
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10,000,000,000

االحتياطيات

بناء على المرسوم التشريعي رقم  29لعام  2011ووفقًا للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي
ً
رقم  3/100/369الصادر بتاريخ  20كانون الثاني  2009ورقم  1/100/952الصادر بتاريخ  12شباط  2009يتم تحويل %10
من األرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غير المحققة إلى االحتياطي القانوني.
يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساويًا لـ  %25من
رأسمال البنك ،ويجوز بموافقة الهيئة العامة للبنك االستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع
االقتطاعات لهذا االحتياطي رأسمال البنك.
يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي القانوني:

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

صافي ربح/خسارة السنة قبل الضريبة

75,564,475,263

31,894,879,668

أرباح القطع غير المحققة

()47,625,526,524

()31,093,102,944

27,938,948,739

801,776,724

2,500,000,000

80,177,672

كانت حركة االحتياطي القانوني:

170

االحتياطي القانوني المشكل خالل السنة
الرصيد كما في  31كانون األول

ليرة سورية

ليرة سورية

114,584,093

34,406,421

2,385,415,907

80,177,672

2,500,000,000

114,584,093

تم التوقف عن تشكيل االحتياطي القانوني حيث تم احتجاز ما يعادل  %25من رأس المال.

احتياطي خاص
بناء على أحكام المادة  97من قانون النقد األساسي  23لعام  2002ووفقًا للتعميمين الصادرين عن
ً
مصرف سورية المركزي رقم  3/100/369الصادر بتاريخ  20كانون الثاني  2009ورقم  1/100/952الصادر بتاريخ 12
شباط  ،2009يحدد االحتياطي الخاص بنسبة  %10من األرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات
القطع غير المحققة حتى بلوغه  %100من رأسمال البنك.
يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي الخاص:
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

صافي ربح/خسارة السنة قبل الضريبة

75,564,475,263

31,894,879,668

أرباح القطع غير المحققة

()47,625,526,524

()31,093,102,944

27,938,948,739

801,776,724

2,793,894,874

80,177,672

احتياطي خاص % 10

احتياطي قانوني

احتياطي قانوني % 10

الرصيد كما في  1كانوني الثاني

2021

2020

كانت حركة االحتياطي الخاص كما يلي:
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

114,584,093

34,406,421

االحتياطي الخاص المشكل خالل السنة

2,793,894,874

80,177,672

الرصيد كما في  31كانون األول

2,908,478,967

114,584,093

الرصيد كما في  1كانوني الثاني

- 21

األرباح (الخسائر) المتراكمة المحققة واألرباح المدورة غير المحققة

طبقًا لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة وقرار مجلس النقد والتسليف رقم  362لعام 2008
والتعميم رقم  100/952تاريخ  12شباط  ،2009يتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غير المحققة
وغير القابلة للتوزيع الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب األرباح المدورة (الخسائر
المتراكمة المحققة).
بلغت األرباح المدورة غير المحققة مبلغ  86,522,259,732ليرة سورية كما في  31كانون األول  ،2021مقابل
مبلغ  38,896,733,208ليرة سورية كما في  31كانون األول .2020
بلغت األرباح المتراكمة المحققة مبلغ  3,805,862,282ليرة سورية كما في  31كانون األول  ،2021مقابل
خسائر متراكمة محققة بمبلغ  11,224,756,534ليرة سورية كما في  31كانون األول .2020
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نعزز اإلبداع
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وصو ً
ال إلى أفضل ال َنتائج
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الفوائد الدائنة
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

 - 25العموالت والرسوم المدينة

تسهيالت ائتمانية مباشرة:
مؤسسات
حسابات جارية مدينة
حسابات جارية مدينة بالصدفة
قروض
سندات محسومة

106,181,136

53,542,460

1,047,577,714

3,504,984

36,922,955,867

2,731,502,346

-

-

عموالت مدفوعة لقاء تشغيل الصراف اآللي
عموالت تحويالت مصرفية
عموالت ورسوم أخرى

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

-

5,858,033

1,213,405,537

85,767,661

265,600

50,000

1,213,671,137

91,675,694

أفراد (التجزئة)
حسابات جارية مدينة بالصدفة
قروض وسلف
أرصدة وإيداعات لدى المصارف

2,227,464

1,108,960

224,270,869

89,791,038

1,460,081,393

820,972,000

39,763,294,443

3,700,421,788

إيرادات أخرى *

 - 23الفوائد المدينة

ودائع مصارف
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إيرادات تشغيلية أخرى

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

3,598,601,036

143,838,101

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

36,856,557

18,001,095

36,856,557

18,001,095

* يتضمن بند اإليرادات األخرى األرباح الناتجة عن بيع العقارات المستملكة من قبل البنك باإلضافة لبيع
موجودات تالفة مستهلكة بشكل كامل.

ودائع العمالء :
حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع توفير
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
تأمينات نقدية

- 24

-

-

190,629,820

198,078,091

6,291,868,582

1,112,245,070

14,100,655

5,336,928

10,095,200,093

1,459,498,190

العموالت والرسوم الدائنة
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

عموالت ورسوم االئتمان

8,887,317,820

1,507,880,638

عموالت ورسوم الخدمات المصرفية

352,772,451

162,474,200

9,240,090,271

1,670,354,838

174
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نفقات الموظفين
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

رواتب الموظفين

2,438,495,340

506,932,386

مزايا ومنافع الموظفين

1,859,771,627

646,045,227

مصاريف طبية

61,148,745

18,265,273

تدريب موظفين

143,688,610

3,857,200

نقل وسفر

57,356,238

16,199,145

حصة البنك من التأمينات االجتماعية

242,611,335

43,499,514

4,803,071,895

1,234,798,745
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- 28

ضريبة الدخل

فيما يلي ملخص تسوية الربح الضريبي مع الربح المحاسبي:
2020

2019

ليرة سورية

ليرة سورية

الربح (الخسارة) قبل الضريبة

75,564,475,263

31,894,879,668

ينزل أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة

()47,625,526,524

()31,093,102,944

ينزل مخصصات متنوعة

 - 29مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()15,278,683

34,468,666

مصارف ومؤسسات مصرفية

479,352,510

161,095

-

479,513,605

30,981,013

29,848,674

تسهيالت ائتمانية مباشرة

2,071,391,055

368,813,445

-

2,440,204,500

ينزل إيرادات البنك من أعماله في الخارج (*)

()1,046,508,095

()854,054,500

ذمم خارج بيان المركز المالي

151,737,771

83,390,902

-

235,128,673

مصروف (استرداد) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة (مرحلة
أولى وثانية)

3,154,846,778

1,435,891,363

استرداد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

استهالك المباني

مصارف ومؤسسات مصرفية

-

-

()224,263

()224,263

-

()108,076,751

تسهيالت ائتمانية مباشرة

-

-

()208,382,108

()208,382,108

الربح الضريبي (الخسارة الضريبية)

30,062,989,752

1,339,854,176

ذمم خارج بيان المركز المالي

-

-

()3,158,200

()3,158,200

الخسارة المتراكمة

()2,299,959,201

-

2,702,481,336

452,365,442

()211,764,571

2,943,082,207

الربح الخاضع للضريبة

27,763,030,551

-

%25

%25

6,940,757,640

-

%10

%10

تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

تحويالت مخصص خسائر ائتمانية متوقعة من المرحلتين األولى
والثانية إلى المرحلة الثالثة

نسبة ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
نسبة ضريبة إعادة اإلعمار

2020

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

694,075,764

-

مصارف ومؤسسات مصرفية

209,482,235

70,749,530

23,588,336

303,820,101

7,634,833,404

-

تسهيالت ائتمانية مباشرة

980,666,865

401,827,295

-

1,382,494,160

-

-

-

-

رصيد ضريبة ريع رؤوس األموال في  1كانون الثاني

97,518,880

-

اإلضافة على ضريبة ريع رؤوس األموال (*)

27,599,771

97,518,880

مصارف ومؤسسات مصرفية

رصيد ضريبة ريع رؤوس األموال في  1كانون األول

125,118,651

97,518,880

تسهيالت ائتمانية مباشرة

ضريبة إعادة اإلعمار
مخصص ضريبة الدخل

ذمم خارج بيان المركز المالي
استرداد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

ذمم خارج بيان المركز المالي

بناء على قانون ضريبة الدخل رقم  24لعام  2003وقرار الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم 3/1238
*
ً
تاريخ  29نيسان  2019فإن إيرادات البنك من أعماله في الخارج تخضع لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة
بمعدل  ،%7.5باإلضافة إلى المساهمة الوطنية في إعادة اإلعمار بمعدل  %10من الضريبة ،ورسم اإلدارة
المحلية بمعدل  %10من الضريبة.
ليرة سورية
إيرادات البنك من أعماله في الخارج

1,046,508,095

ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة

78,488,107

إدارة محلية

7,848,811

المساهمة الوطنية في إعادة اإلعمار من ضريبة ريع رؤوس األموال

7,848,820

مصروف ضريبة ريع رؤوس األموال

94,185,738

بلغ مصروف ضريبة ريع رؤوس األموال  94,185,738ليرة سورية عن عام  ،2021سدد منها  66,585,967ليرة
سورية خالل العام.

176

()60,243,244

-

-

()60,243,244

-

-

()221,472,708

()221,472,708

()165,652,225

()939,093

-

()166,591,318

964,253,631

471,637,732

()197,884,372

1,238,006,991
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 - 32النقد وما في حكمه

 - 30مصاريف تشغيلية أخرى

يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في بيان التدفقات النقدية من المبالغ التالية:

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

إيجارات

187,059,992

109,884,390

بدالت مجلس اإلدارة ومصاريف اجتماعات مجلس اإلدارة والهيئة العامة

184,439,263

85,344,051

رسوم وأعباء حكومية

319,835,603

81,771,856

محروقات

475,680,675

79,033,905

صيانة

145,991,695

75,838,700

مصاريف تنظيف وحراسة

156,308,736

66,591,031

بريد وهاتف وإنترنت

143,730,088

46,475,770

استشارات

119,427,557

44,019,471

تأمين

74,420,119

42,368,196

مصاريف معلوماتية

142,777,108

40,627,600

مصاريف مهنية

32,550,000

34,410,000

نفقات الضيافة

426,835,227

27,921,404

قرطاسية ومطبوعات

148,243,088

26,748,915

إعالنات وعالقات عامة

94,888,792

20,956,570

ماء وكهرباء

37,854,521

18,840,927

خسائر عمليات

27,120,851

15,774,537

دعاوى قضائية

49,347,051

15,668,230

مصاريف سويفت

32,365,923

12,407,399

مصاريف ربط مع شركة الصرافات اآللية

300,000,000

9,091,460

مصاريف ورسوم قانونية

101,727,800

8,170,291

مصاريف الشحن النقدي

12,627,417

-

مصاريف أرشفة الكترونية

70,281,025

-

األرصدة الدائنة

تبرعات

191,991,500

-

ذمم دائنة لبنك الخليج المتحد

1,684,677,620

47,933,184

5,160,181,651

909,877,887

أخرى

 - 31الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

67,835,456,121

31,797,360,788

وسطي عدد األسهم قيد التداول خالل السنة

100,000,000

100,000,000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة (ليرة سورية)

678.35

317.97

إن قيمة الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مطابقة للحصة األساسية لعدم إصدار البنك ألدوات
قد يكون لها تأثير على حصة السهم من األرباح والخسائر عند تحويلها.

178

ليرة سورية

ليرة سورية

النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي *

69,597,687,871

20,273,269,344

يضاف :أرصدة لدى المصارف -استحقاقها األصلي خالل ثالثة أشهر

213,001,074,938

83,633,031,668

()155,151,509,853

()48,899,835,381

127,447,252,956

55,006,465,631

يطرح :ودائع المصارف – استحقاقها األصلي خالل ثالثة أشهر

* ال يستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المركزي في أنشطة البنك التشغيلية اليومية لذلك
ال يعتبر جزء من النقد وما في حكمه.

 - 33تعامالت مع أطراف ذات عالقة
المجموع

الجهات ذات العالقة
الشركة األم

الشركات
الشقيقة

مساهمين

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

بنود داخل بيان المركز المالي:
األرصدة المدينة
26,990,790,944

-

-

26,990,790,944

13,089,171,495

أرصدة لدى بنك الخليج المتحد
تسهيالت ائتمانية ألطراف ذات عالقة ***

-

-

()28,815,188

()28,815,188

()39,369,383

ذمم مدينة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )12

-

-

8,078,623

8,078,623

4,405,853

فوائد مستحقة وغير مقبوضة من
بنك الخليج المتحد

أرصدة دائنة للمساهمين*
ودائع العمالء **

20,661,225

-

-

20,661,225

10,330,613

()522,539,985

-

-

()522,539,985

()259,009,193

-

-

()2,128,672,040

()2,128,672,040

()2,128,607,984

()111,667,187

-

()277,438,401

()389,105,588

()483,137,123

عناصر بيان الدخل:

يمكن حساب حصة السهم العادي الواحد من خالل قسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد
األسهم القائمة خالل السنة وذلك كما يلي:

ربح السنة (ليرة سورية)

2021

2020

بدالت مجلس اإلدارة

-

-

()149,464,000

()149,464,000

()74,677,760

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

-

-

()40,088,836

()40,088,836

-

مصاريف اجتماعات مجلس اإلدارة
والهيئة العامة

-

-

()34,975,263

()34,975,263

()10,666,291

719,139,329

-

-

719,139,329

419,687,594

-

-

-

-

-

فوائد مقبوضة من بنك الخليج المتحد
فوائد مدفوعة لبنك الخليج المتحد

*

تمثل أرصدة دائنة للمساهمين المبالغ الفائضة عن اكتتاب المساهمين.

تمثل ودائع العمالء المدرجة ضمن بنك الخليج المتحد ودائع عائدة لشركة سورية والخليج
**
لالستثمار مودعة لدى بنك سورية والخليج.
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إن التسهيالت الممنوحة ألطراف ذات عالقة والمشمولة بأحكام قرار مجلس النقد والتسليف
***
رقم (/500م ن/ب )4عام  2009هي تسهيالت ضمن المرحلة الثانية وتحمل متوسط معدل فائدة ،%15
ويقابلها ضمانات شخصية بقيمة  60,000,000ليرة سورية ،وقد بلغت قيمة مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة لها مبلغ  427,346ليرة سورية كما في  31كانون األول  ،2021مقابل  2,263,185ليرة سورية كما
في  31كانون األول .2020

فيما يلي االفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة
في البيانات المالية:
المبلغ المسجل مساوي تقريبًا للقيمة العادلة:
من المفترض أن القيمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالية قصيرة األجل مساوية تقريبًا للقيمة
العادلة .ينطبق ذلك على ودائع التوفير وتحت الطلب واألدوات المالية ذات معدل فائدة متغير.

تتكون تعويضات اإلدارة العليا من المبالغ التالية:

الراتب األساسي

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

765,254,571

261,124,102

1,042,019,012

210,478,796

1,807,273,583

471,602,898

ميزات ومنافع قصيرة األجل
مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

األدوات المالية ذات المعدل الثابت:

 - 34القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة
العادلة بتاريخ البيانات المالية
كما في  31كانون األول 2020

كما في  31كانون األول 2021
القيمة الدفترية

القيمة العادلة

النتيجة غير
المعترف بها

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

النتيجة غير
المعترف بها

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية
المركزي

87,489,552,235

87,489,552,235

-

25,299,596,447

25,299,596,447

-

أرصدة لدى المصارف

212,115,525,594

212,115,525,594

-

132,950,289,125

132,950,289,125

-

ودائع لدى المصارف

13,139,904,377

13,139,904,377

-

6,157,050,898

6,157,050,898

-

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

389,993,028,679

386,715,798,584

()3,277,230,095

69,864,056,992

67,984,433,141

()1,879,623,851

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

214,248,600

214,248,600

-

85,699,440

85,699,440

-

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية
المركزي

10,630,114,449

10,630,114,449

-

5,600,692,556

5,600,692,556

-

713,582,373,934

710,305,143,839

()3,277,230,095

239,957,385,458

238,077,761,607

()1,879,623,851

المجموع

 - 35إدارة المخاطر
 1 - 35مقدمة
تنظر اإلدارة إلى المخاطر من منظور شامل ال ينطوي فقط على األحداث التي تؤدي إلى تحقق خسائر
بل يمتد التعريف ليشمل الفرص الضائعة ومن هنا تم تعريف المخاطر على أنها «أي أحداث مستقبلية
تؤدي إلى آثار سلبية على أداء البنك مما يحول دون تحقيق األهداف الموضوعة أو استغالل الفرص
المتاحة» .تقوم إدارة المخاطر في البنك على تحديد وفهم وتقييم المخاطر التي تواجه أعمال البنك
المـثلى لتحقيق التوازن
والعمل على إبقائها ضمن المستويات المحدودة والمقبولة واتخاذ اإلجراءات ُ
بين العائد والمخاطرة.
إدراكًا من إدارة البنك بتعدد المخاطر التي تواجهه والناجمة عن طبيعة األعمال التي يقوم بها ،وإدراكًا
ألهمية ترشيد القرارات المتخذة في ضوء المخاطر المحيطة ،فقد قام البنك بتبني مبدأ عملية اإلدارة
الشاملة للمخاطر ،وهي عملية رسمية وموثقة ومن ضمن الهيكل التنظيمي للبنك ،وتعمل على
تحقيق اإلشراف والتوجيه الالزمين لسير العمل ضمن بيئة رقابية مناسبة.

االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر

المطلوبات المالية
ودائع المصارف

219,251,509,853

219,251,509,853

-

86,899,835,381

86,899,835,381

-

ودائع الزبائن

297,231,030,474

297,241,534,777

()10,504,303

111,959,729,764

161,079,015,519

()49,119,285,755

تأمينات نقدية

87,961,641,099

87,961,641,099

-

1,863,100,866

1,863,100,866

-

مطلوبات أخرى (ذمم أطراف ذات
عالقة)

522,539,985

522,539,985

-

259,009,193

259,009,193

-

المجموع

604,966,721,411

604,977,225,714

()10,504,303

200,981,675,204

250,100,960,959

()49,119,285,755
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يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة
في السوق عند االعتراف األولي مع معدل الفائدة الحالي ألداة مالية مماثلة .يتم احتساب القيمة
بناء على التدفقات النقدية المخصومة
العادلة المقدرة للودائع التي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت
ً
باستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان واالستحقاق .يتم
تسجيل القيمة العادلة للسندات المتداولة في األسواق المالية النشطة والمنتظمة بالرجوع إلى
األسعار المعلنة في سوق األوراق المالية .أما فيما يتعلق بالسندات التي ليست متداولة في أسواق
مالية نشطة منتظمة ،يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنية التدفقات النقدية المخصومة على
أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتبقية لالستحقاق .

تتركز المحاور الرئيسية لالستراتيجية العامة الخاصة بإدارة المخاطر في النقاط التالية:
فعالة بهدف تعزيز التحكم المؤسسي وتوفير نظام إداري متين يعزز دور إدارة
•بناء إدارة مخاطر ّ
المخاطر كجزء ال يتجزأ من العمل اليومي لكل موظف من موظفي البنك ،واعتبار إدارة المخاطر
الجزء األهم في عملية إعداد خطط األعمال لكافة أنشطة وخدمات البنك.
•تحفيز اإلدارات على اتخاذ قرارات مدروسة المخاطر الغتنام كافة الفرص المتاحة في ظل البيئة
التنافسية والمتقلبة التي يعمل بها البنك.
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•تحسين األداء وتعظيم الربحية من خالل التقييم األفضل للتحديات التي تواجه عمل البنك ورفع
سوية القرارات المتخذة والتأكد من وجود أنظمة ضبط وتحكم داخلية بهدف تخفيف الخسائر
وخفض التكاليف.
•تطبيق المقاييس األكثر تمثي ً
ال للمخاطر وذلك بهدف الوصول بالبنك لتحقيق أداء مالي متميز وفقًا
ألحدث المعايير المعمول بها في هذا المجال.
•الحرص على تنويع مصادر أموال البنك واتخاذ الخطوات الالزمة إلدارة مخاطر السيولة وإيجاد
وفعالة لألموال.
مصادر بديلة
ّ
•التوافق مع متطلبات  Basel IIوالتشريعات والقوانين المحلية والدولية وأحدث المعايير الصادرة
بهذا الخصوص ،والسعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة إلدارة المخاطر وخاصة
توصيات .Basel III
•اتخاذ اإلجراءات الالزمة والكفيلة بتحقيق التوافق المطلوب مع أفضل التجارب والممارسات الدولية
للمؤسسات المصرفية والمنسجمة مع التشريعات المحلية والدولية.
•االرتقاء بمستوى البنك في مجال إدارة المخاطر.
•خلق ونشر ثقافة المخاطر لدى موظفي البنك.

أنظمة إدارة المخاطر
يُعتبر مجلس اإلدارة المسؤول األول أمام المساهمين وأصحاب المصالح عن إدارة المخاطر في البنك،
كما يقع على عاتقه تحديد أنواع المخاطر واعتماد الحدود المقبولة لها ،إضافة إلى المصادقة على
السياسات واإلجراءات ذات الصلة بإدارة المخاطر ،إضافة إلى مسؤوليته اإلشرافية على اإلدارة التنفيذية
للتأكد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد وقياس ومراقبة المخاطر من خالل التقارير الدورية ذات
الصلة بالمخاطر التي يواجهها البنك أو تلك التي من المحتمل حدوثها مستقب ً
ال.

لجنة إدارة المخاطر:
تعتبر إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ،وتكون مسؤولة عن وضع سياسة إدارة المخاطر في
البنك ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية في إدارة األنواع المختلفة من المخاطر.
يجب أن تضم لجنة إدارة المخاطر على األقل ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة بحيث ال يزيد عدد األعضاء
التنفيذيين عن عضو واحد ،ويجب أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين.
تقوم اللجنة باالجتماع أربع مرات سنويًا على األقل (مرة كل ثالثة أشهر) ،وترفع تقاريرها إلى مجلس
اإلدارة.
تقع ضمن مهام لجنة إدارة المخاطر األمور التالية:
•مراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر لتتم المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة
والتأكد من تنفيذ هذه السياسات واإلجراءات.
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•مراجعة وإعطاء توصيات للمجلس عن حدود المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها
والحاالت المستعجلة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.
•مراقبة مدى التزام إدارة البنك بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل ،والمتعلقة بمخاطر االئتمان
ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وغيرها.
•عقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك
وكفاية طرق معالجتها وتقديم التوصيات بشأنها.

اإلدارة التنفيذية:
تعمل اإلدارة التنفيذية في البنك على كافة اإلجراءات التي تضمن متانة وموضوعية واستقاللية إدارة
المخاطر ،وذلك من خالل توفير الموارد الالزمة لعمل إدارة المخاطر بالشكل األمثل وتأمين الكوادر
البشرية المؤهلة ضمن الرؤية الشمولية لتدعيم فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ،إضافة إلى
وضع الهياكل التنظيمية بغية تحديد المسؤوليات وفصل المهام والواجبات تفاديًا ألي تضارب في
المصالح.
كما تشارك اإلدارة التنفيذية في صياغة السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر التي يتم
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ،باإلضافة لمراجعة كافة التقارير الصادرة عن إدارة المخاطر.

إدارة المخاطر:
تعتبر اإلدارة المسؤولة عن التأكد من وجود منهجية شاملة لتحديد وإدارة عوامل المخاطر المختلفة،
ووضع ُأطر عملية إلدارة هذه العوامل لتتماشى مع استراتيجية أعمال البنك ودرجة تحمله للمخاطر،
حيث تلتزم إدارة المخاطر وتتقيد بالسياسات واإلجراءات المعتمدة والقرارات الصادرة عن مصرف سورية
المركزي ،وتقوم بشكل مستقل بإبداء الرأي فيما يتعلق بكافة المخاطر التي يواجهها البنك أو تلك
المحتملة الحدوث مستقب ً
ال ،كما تقوم بإصدار مجموعة من التقارير الدورية حول جميع أنواع المخاطر
ورفعها إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة لمناقشتها واتخاذ القرارات بخصوصها.
المهام والمسؤوليات األساسية إلدارة المخاطر في البنك:
•تطوير استراتيجيات وسياسات وإجراءات وصالحيات إدارة المخاطر في البنك بجميع أنواعها
(المخاطر التشغيلية وأمن المعلومات ،مخاطر السوق والسيولة ،مخاطر االئتمان ومراجعة
التمويل) ورفعها إلى لجنة المخاطر للمصادقة عليها واعتمادها أصو ً
ال من مجلس اإلدارة.
•المتابعة لمجمل األعمال واألنشطة ،والتأكد من مدى التقيد بالسقوف والمستويات المحددة في
البنك وضبط التجاوزات ومعالجتها بشكل فوري مع اإلدارة العليا.
•التحقق من تطبيق خطة البنك الخاصة بااللتزام بمعايير لجنة بازل  IIورفع تقارير ربعية لمجلس
اإلدارة عن طريق لجنة المخاطر للتجاوزات عن الخطة وأسبابها.
•دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية التي توصي بها إدارات العمل المعنية ،والتأكد من تطابقها
مع السقوف المقررة ،وذلك بهدف تحديد حجم المخاطر المتوقعة من هذه االستثمارات ووضع
الوسائل واإلجراءات لمواجهة هذه المخاطر أو التخفيف منها قدر اإلمكان.

•مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس اإلدارة،
وضمان كفاية واستقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تحمل المخاطر
في البنك ،وتوافر الموارد الالزمة لها.

•تحديد مخاطر االئتمان المحتملة وإدارتها في كل نشاط ائتماني جديد أو في كل أداة مالية جديدة
وذلك قبل التعامل بهما ،ووضع السياسات واإلجراءات والخطط الالزمة إلدارة هذه المخاطر.

•مراقبة مدى االمتثال لألنظمة والسياسات واإلجراءات ،ومراقبة مدى االلتزام بالمعايير الموضوعة
من قبل لجنة بازل.

•مراجعة وإصدار التوصيات الالزمة وتحديد المخاطر المرتبطة بالملفات االئتمانية المرفوعة من
إدارة التسهيالت.

•مراجعة وتقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة عن المخاطر التي يتعرض لها البنك والتغيرات
التي تطرأ على إدارة المخاطر.

•تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات في البنك ،وذلك بغرض التخفيف من
مخاطرها والتحقق من وضع الضوابط الالزمة لحماية كل ما يتعلق ببيانات البنك وأصول معلوماته.

185

بنك سـورية والخليج  -التقرير السـنوي لعام 2021

•اقتراح مؤشرات اإلنذار المبكر وحدود المخاطر المقبولة التي يمكن أن يتحملها البنك ومصادقتها
من قبل مجلس اإلدارة من خالل لجنة المخاطر ،وإصدار التقارير الالزمة المتعلقة بها.
•تحديد وتقييم المخاطر وخاصة التشغيلية بما يتوافق مع متطلبات لجنة بازل  ،IIوذلك من خالل
تطبيق عدة أساليب ومؤشرات للقياس ،إضافة إلى قيام البنك بتبني آلية التقييم الذاتي للمخاطر
التشغيلية.

1.1إيجاد الهيكل األمثل لقائمة المركز المالي للبنك والذي يحقق له أعلى عائد ُممكن ضمن مستوى
المحدد والمقبول لدى البنك( ،بما في ذلك مراجعة االستراتيجية العامة واستراتيجية
المخاطر ُ
التسعير والموازنات التقديرية والبدائل المتاحة لكل من جانبي الموجودات والمطلوبات ،وكذلك
عدة من قبل إدارة المخاطر والتعليق عليها ليصار إلى إجازتها
الم ّ
االطالع على المالحظات والحدود ُ
من قبل مجلس اإلدارة).

•مراقبة نسبة كفاية رأس المال بما يضمن التوافق مع متطلبات لجنة بازل  IIوالتعليمات الصادرة
عن مصرف سورية المركزي.

2.2متابعة تنفيذ الخطط االستثمارية وخطط اإلقراض ،باإلضافة إلى دراسة الفرص المتاحة واتخاذ
القرارات بخصوصها.

•التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطة الطوارئ واستمرارية العمل في كافة إدارات ومراكز
العمل المختلفة في البنك.

الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر:
صلب الهيكل
تتواصل إدارة المخاطر مع كافة اإلدارات واألقسام ضمن البنك ،لذا فهي تعتبر من ُ
التنظيمي الشامل.
تتألف إدارة المخاطر من ثالث وحدات رئيسية:
•وحدة إدارة المخاطر االئتمانية.
•وحدة إدارة مخاطر السوق والسيولة.
•وحدة إدارة المخاطر التشغيلية واألعمال.

3.3التأكد من التزام البنك بتطبيق سياسات السيولة ،بما في ذلك إقرار خطة طوارئ السيولة ومراجعة
استراتيجية إدارة السيولة أيضًا.
4.4المراجعة والتأكد من التزام البنك بتطبيق سياسات وخطط اإلقراض والتوظيف وأي سياسات أخرى
ذات الصلة.
5.5المراجعة والتأكد من تطبيق السياسات المتعلقة بإدارة العائد.
المعدة وحدود المخاطر للمحافظة على النسبة المستهدفة لكفاية
6.6التأكد من االلتزام بالخطط ُ
رأس المال ،باإلضافة إلى التأكد من التزام المعنيين بالحدود والتوزيعات التي تهدف لتوزيع مخاطر
البنك.
التبدالت الجارية على أسعار الصرف.
والتحوط من
7.7متابعة الخطط والحدود الموضوعة لالستفادة
ُّ
ُّ
8.8التأكد من التزام البنك بمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية والقوانين النافذة المتعلقة بإدارة
وقياس كافة أنواع المخاطر المرتبطة بأنشطة وأعمال البنك.

التدقيق الداخلي:
يكون مسؤو ً
ال عن التحقق من توفر البنى األساسية الالزمة إلدارة المخاطر ومدى استقاللية هذه اإلدارة،
وكذلك مراقبة مدى التقيد باألنظمة واإلجراءات الواردة في سياسة إدارة المخاطر ومن كفاية وفعالية
األنشطة واألنظمة والسياسات واإلجراءات الموضوعة ،وترفع التقارير إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة
التدقيق.

قياس المخاطر ونظام التقارير:
بناء على الحدود المقررة ضمن وثيقة تقبل المخاطر ،وبما ينسجم مع
تتم مراقبة وضبط المخاطر ً
الحدود والسقوف المقررة ضمن الخطط واالستراتيجيات المعتمدة من البنك والتي تم اعتمادها.
كما يتم العمل على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية والتوصية بإجراءات التحوط لها ،وذلك من خالل إعداد
الدراسات الضرورية المبنية على نماذج التوقع المعتمدة على البيانات التاريخية مع مراعاة أي مؤشرات
إضافية تنذر بمخاطر متوقعة يرى البنك ضرورة األخذ بها.
لجنة إدارة الموجودات والمطاليب:
تخصصة باتخاذ القرارات
الم
ِّ
تعتبر إحدى أهم اللجان التنفيذية الداخلية في البنك ،وهي اللجنة ُ
المتعلقة بإدارة موجودات ومطلوبات البنك ،بما فيها التخطيط لكفاية رأس المال ونسب الفوائد
والسيولة (قصيرة وطويلة األجل) وإدارة معظم المخاطر في البنك ،إضافة إلى تقييم مدى فاعلية
الخطط واالستراتيجيات االستثمارية واالئتمانية في البنك ،بالشكل الذي يضمن تعظيم الربحية ضمن
مستويات المخاطر المقبولة ،كما يهدف عمل اللجنة إلى تحقيق الجوانب التالية:
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لتحقيق إدارة مخاطر سليمة ،يعتمد البنك على نظام التقارير الدورية والتي يتم من خاللها اإلبالغ عن
أي مخاطر ضمن البنك من المستويات اإلدارية الدنيا وصو ً
ال للتقارير الكمية والنوعية التي ترفع للجنة
إدارة المخاطر ومنها لمجلس اإلدارة ،وفي هذا السياق تلتزم إدارة المخاطر برفع أربع تقارير ربعية على
األقل وعند الحاجة تتضمن بالحد األدنى تغطية المخاطر األساسية ،والسيما مخاطر االئتمان ونسب
السيولة وتغيرات المخاطر ،ويتم أيضًا عرض نتائج اختبارات الجهد الهادفة للوقوف على حال البنك
ضمن الظروف المعاكسة غير االعتيادية.
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يتبنى البنك جملة من الوسائل الكفيلة بتخفيض حجم المخاطر االئتمانية ،ومنها الحصول على
الضمانات وفق ما هو موضح أدناه وذلك بناء على األسس والسياسات المعتمدة أصو ً
ال.

يتم تعيين درجات التصنيف الموصوفة ألصول البنك المالية كافة بحسب نظام تقييم يتألف من 100
نقطة ،حيث تم تقسيم النقاط الى عدة مجاالت يقابل كل مجال منها درجة تصنيف من الدرجات
السبعة األولى ،في حين أن درجات التصنيف الثالث األخيرة مرتبطة بالتأخر عن السداد لفترات زمنية تزيد
عن  90يومًا.

ترتكز سياسة إدارة ومراقبة المخاطر االئتمانية على السقوف التي يتم إقرارها من قبل مجلس اإلدارة،
والتي تعكس استراتيجية البنك في تعامله مع السوق واألهداف التي يعمل على تحقيقها ،وبناء عليه
يتم تحديد مستوى المخاطر القصوى المقبولة والتي ال يجب تجاوزها ،بحيث تتضمن هذه السقوف
الحدود االئتمانية بشكل عام محددة بقطاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة.

تتوزع النقاط على مجموعة من المؤشرات المحددة (مثل نسبة المديونية ،سوق األصل المالي ،التأخر
عن السداد  ...الخ) وذلك بحسب درجة المخاطر التي تمثل كل منها ،وتتميز هذه المؤشرات بارتباط
بعضها باألصل المالي ذاته ومنها ما يرتبط باألطراف األخرى (العميل الحاصل على االئتمانُ ،مصدر
األدوات المالية ،المصارف  ...الخ) كما وتصنف هذه المؤشرات في مجموعتين:

يتم إجراء المتابعة الدورية للبيانات الصادرة عن إدارة التسهيالت االئتمانية ودراستها وتحليلها ،وذلك
بغية تحديد وقياس المخاطر التي يتعرض لها البنك ومقارنتها بالسقوف المحددة ،ومن ثم رفع نتائج
هذه الدراسات إلى اإلدارة العليا ،كما يتم رفع تقارير ربعية إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرارات المناسبة
فيما يتعلق بهذه المخاطر.

•المجموعة األولى :وهي مؤشرات كمية قابلة للقياس بدقة استنادًا الى بيانات رقمية متوفرة من
سجالت البنك (مثل األقساط المستحقة غير المسددة) وسجالت األطراف األخرى المتاحة (مثل
نسب الربحية في البيانات المالية للعمالء وسوق النشاط).

أساليب تخفيض المخاطر

المخاطر التي يتعرض لها البنك في ضوء ممارسة أنشطته وأعماله:
مخاطر التركزات

•المجموعة الثانية :خاصة بالمؤشرات النوعية ،وهي مؤشرات تقيم جوانب مهمة لألصل المالي
اال أنه ال تتوفر لقياسها بيانات رقمية او ان البيانات المتوفرة غير دقيقة فتعتمد في عملية التقييم
لها على الخبرة المتوفرة لدى البنك في إصدار آراء حكمية بخصوصها.
كما يوجد لدى البنك عدة أنظمة تقييم تتناسب وخصوصية الموجودات المالية موضوع التصنيف أو
األطراف المرتبطة بها كالمؤسسات المالية.

تنشأ التركزات عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة األعمال
ضمن بيئة جغرافية واحدة أو ذات ظروف اقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء
على اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي من الممكن أن تتأثر بنفس التغيرات االقتصادية والسياسية
والظروف األخرى ،تدل التركزات على حساسية البنك تجاه قطاع اقتصادي معين أو قطاع جغرافي
معين.

يقوم البنك بتحديث التصنيف االئتماني الداخلي ألصوله المالية بشكل دوري ،وفي حال حدوث ما
يستدعي إعادة التصنيف من أحداث سلبية ،وذلك ألصل او أكثر من األصول يستخدم البنك برمجية آلية
لتنفيذ التصنيف ،كما تخضع عملية إدخال بيانات العمالء لرقابة ثنائية.

حددت سياسات وإجراءات البنك أطرًا للمحافظة على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة في
التركزات وإدارة مخاطر االئتمان وضبطها ،مع القيام بما يلزم من متابعات دورية وفق حدود المخاطر
المقبولة والمعتمدة أصو ً
ال من مجلس اإلدارة.

تقييم انخفاض القيمة إفراديًا

 2- 35مخاطر االئتمان
تعرف مخاطر االئتمان على أنها مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء
بالتزاماته تجاه البنك .يعمل البنك على إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانية على
مستوى العميل (فرد أو مؤسسة) وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافية.
ويقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر
المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد أو مجموعة مترابطة من المقترضين ولكل قطاع أو منطقة
جغرافية ،مع مراعاة المالءة المالية للعميل وجدارته االئتمانية ضمن الدراسات المعدة لهذا الغرض.

نظام التصنيف االئتماني الداخلي
التزامًا بقرار مجلس النقد والتسليف رقم  ،2019/4الخاص بتطبيق معيار التقارير المالية رقم  ،9فقد تبنى
البنك نظام للتصنيف االئتماني الداخلي خاص باألصول المالية.
يتألف هذا النظام من  /10/درجات تتوزع على ثالث فئات :فئة االستثمار ،فئة المضاربة وفئة الديون غير
المنتجة .وبدورها تتألف كل منها من  /3/درجات باستثناء فئة االستثمار والتي تتكون من  /4/درجات.
ُتعبر درجات التصنيف سابقة الذكر عن مخاطر االئتمان المرتبطة باألصل المالي ،فمع ارتفاع درجة
التصنيف من الدرجة األولى الى الدرجة السابعة ترتفع مخاطر هذا األصل ،في حين أن الدرجات الثالثة
األخيرة تعبر عن تعثر األصل.
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إن المؤشرات الرئيسية النخفاض قيمة القروض هي استحقاق األصل أو الفائدة لفترة تزيد عن  90يومًا
أو وجود صعوبات مالية تواجه العميل أو تؤثر على تدفقاته النقدية ،أو اإلخالل بشروط العقد األصلي.

الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية
يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث
يتم قبول الضمانات وفقًا لمعايير وأسس معتمدة.
من أبرز أنواع الضمانات:
•بالنسبة للقروض التجارية :الرهونات العقارية السكنية والتجارية ،إضافة إلى المخزون والضمانات
النقدية والكفاالت المصرفية واألوراق المالية ،وذلك وفقًا لسياسة قبول الضمانات المعتمدة في
البنك.
•بالنسبة لألفراد :الرهونات للمباني السكنية والعقارات والرواتب والضمانات النقدية.
وفي هذا اإلطار ،تراقب اإلدارة باستمرار القيمة السوقية للضمانات المقدمة وطلب ضمانات إضافية
وفقًا لشروط االتفاقية إذا اقتضى األمر ،إضافة إلى مراجعة القيم السوقية للضمانات خالل عملية
قياس كفاية مخصص الخسائر االئتمانية ،كما يتم إجراء التقييم الالزم للضمانات بشكل دوري وفق
اإلجراءات المعتمدة وبما يتماشى مع ظروف السوق ولكافة أنواع الضمانات وخاصة في ظل التغيرات
االقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على قيمة الضمانة كما يتم إجراء ذلك التقييم حال تعثر المقترض ،حيث
تتم عملية التقييم من خالل الجهات المختصة المعتمدة أصو ً
ال من قبل البنك.
يعتبر مبدأ التنويع في المحفظة االئتمانية من المبادئ األساسية في تخفيف مخاطر االئتمان ،كما يتم
مراقبة التركزات حسب القطاعات والمناطق واتخاذ إجراءات تصحيحية عند اللزوم ،فض ً
ال عن إعداد
الدراسات الكافية عن مالءة العمالء ومتابعتها دوريًا لتقييم المتانة المالية والتأكد من سير نشاط فئات
العمالء المقترضين.
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المخاطر االئتمانية المتعلقة بالخدمات التجارية (البنود خارج الميزانية)

توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر:

يقوم البنك بتقديم كافة أنواع الخدمات التجارية من كفاالت صرفية واعتمادات مستندية وتعهدات
لتلبية احتياجات العمالء ،تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه ،ويتم تحصيل
هذه الدفعات حسب الشروط المتفق عليها.

تتوزع التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر كما في  31كانون األول  2021وفق الجدول
التالي:

تتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر االئتمانية للقروض وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس
سياسات البنك وإجراءاته الرقابية.

سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وأساليب تخفيض المخاطر
يوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر االئتمان لبنود داخل بيان المركز المالي بعد مخصص التدني
وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى ولبنود خارج بيان المركز المالي قبل مخصص التدني
والضمانات ومخففات المخاطر األخرى:
2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

األفراد

القروض السكنية

الشركات الكبرى

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

المرحلة األولى

677,352,520

1,020,732,160

327,022,789,034

328,720,873,714

المرحلة الثانية

-

-

65,409,355,451

65,409,355,451

المرحلة الثالثة

364,856,778

4,986,352

94,463,644,447

94,833,487,577

1,042,209,298

1,025,718,512

486,895,788,932

488,963,716,742

يطرح :فوائد معلقة

()271,545,710

()2,893,303

()54,253,099,135

()54,527,538,148

يطرح :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()102,833,909

()14,240,263

()44,326,075,743

()44,443,149,915

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

667,829,679

1,008,584,946

388,316,614,054

389,993,028,679

المجموع

بنود داخل بيان المركز المالي:
أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

78,359,873,053

19,470,165,764

أرصدة لدى المصارف

212,115,525,594

132,950,289,125

ودائع لدى المصارف

تتوزع التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر كما في  31كانون األول  2020وفق الجدول
التالي:

13,139,904,377

6,157,050,898

األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المجموع

389,993,028,679

69,864,056,992

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

لألفراد

667,829,679

438,958,341

المرحلة األولى

446,034,410

117,794,052

58,710,910,281

59,274,738,743

قروض سكنية

1,008,584,946

117,048,745

المرحلة الثانية

-

2,053,268

11,716,699,649

11,718,752,917

388,316,614,054

69,308,049,906

المرحلة الثالثة

397,956,524

61,404,580

46,419,084,960

46,878,446,064

214,248,600

85,699,440

17,515,662,942

2,368,394,926

843,990,934

181,251,900

116,846,694,890

117,871,937,724

10,630,114,449

5,600,692,556

()278,779,465

()39,949,122

()24,845,811,560

()25,164,540,147

يطرح :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()126,253,128

()24,254,033

()22,692,833,424

()22,843,340,585

721,968,357,694

236,496,349,701

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

438,958,341

117,048,745

69,308,049,906

69,864,056,992

صافي التسهيالت االئتمانية مباشرة

الشركات الكبرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

موجودات أخرى
الوديعة اﻟﻤﺠمدة لدى مصرف سورية المركزي

المجموع
يطرح :فوائد معلقة

بنود خارج بيان المركز المالي:
108,999,958,633

58,423,909,385

االلتزامات المحتملة
كفاالت زبائن

15,914,034,061

1,102,074,569

كفاالت مصارف

635,138,370

333,423,514

اعتمادات استيراد

26,391,644,442

49,828,073,801

اعتمادات تصدير

51,408,317,905

7,160,337,501

كفاالت تعهدات تصدير
سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
سقوف تسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير مستغلة

المجموع
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تتوزع التعرضات االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر كما في  31كانون األول  2021وفق الجدول
التالي:
األفراد

القروض السكنية

الشركات الكبرى

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

14,650,823,855

-

المرحلة األولى

-

-

93,398,277,808

93,398,277,808

-

2,618,162,497

المرحلة الثانية

-

-

315,718,600

315,718,600

4,865,292,123

2,798,012,140

المرحلة الثالثة

-

-

-

-

113,865,250,756

63,840,084,022

-

-

93,713,996,408

93,713,996,408

يطرح :فوائد معلقة

-

-

-

-

835,833,608,450

300,336,433,723

يطرح :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

-

-

()245,353,263

()245,353,263

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

-

-

93,468,643,145

93,468,643,145

المجموع
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تتوزع التعرضات االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر كما في  31كانون األول  2020وفق الجدول
التالي:
األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

المرحلة األولى

-

-

57,964,574,119

57,964,574,119

المرحلة الثانية

-

-

94,329,752

94,329,752

المرحلة الثالثة

-

-

31,582,000

31,582,000

-

-

58,090,485,871

58,090,485,871

يطرح :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

-

-

()7,789,665

()7,789,665

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

-

-

58,082,696,206

58,082,696,206

المجموع

توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة
يتم إدراج قيمة الضمانات مع األخذ باالعتبار أال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل إفراديًا.
فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة كما في  31كانون األول  2020وفق
الجدول التالي:
األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

المرحلة األولى

394,845,470

117,797,053

36,789,578,263

37,302,220,786

المرحلة الثانية

-

2,053,305

2,342,001,627

2,344,054,932

المرحلة الثالثة

875,000

34,970,364

1,280,288,361

1,316,133,725

395,720,470

154,820,722

40,411,868,251

40,962,409,443

المجموع
منها
تأمينات نقدية

•الديون المجدولة:
هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت
االئتمانية غير العاملة بموجب جدولة أصولية وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة ،وقد بلغت
 183,249,861ليرة سورية بتاريخ  31كانون األول ( 2021مقابل  4,014,944ليرة سورية بتاريخ  31كانون األول .)2020

-

-

312,590,000

312,590,000

395,720,470

154,820,722

40,099,278,251

40,649,819,443

أسهم متداولة

-

-

-

-

سيارات وآليات

-

-

-

-

395,720,470

154,820,722

40,411,868,251

40,962,409,443

عقارية

المجموع

•الديون المعاد هيكلتها:
يقصد بالهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر
التسهيالت االئتمانية أو تأجيل بعض األقساط أو تمديد فترة السماح ويتم تصنيفها كديون تحت
المراقبة ،وقد بلغت  30,051,022,177ليرة سورية بتاريخ  31كانون األول ( 2021مقابل  2,167,800,601ليرة سورية
بتاريخ  31كانون األول .)2020

توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت غير المباشرة
يتم إدراج قيمة الضمانات مع األخذ باالعتبار أال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل إفراديًا.
فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت غير المباشرة كما في  31كانون األول 2021
وفق الجدول التالي:

توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة

األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

المرحلة األولى

-

-

80,551,820,986

80,551,820,986

المرحلة الثانية

-

-

130,615,290

130,615,290

األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المجموع

المرحلة الثالثة

-

-

-

-

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

المجموع

-

-

80,682,436,276

80,682,436,276

المرحلة األولى

344,528,721

1,018,218,564

90,999,467,308

92,362,214,593

المرحلة الثانية

-

-

8,458,218,678

8,458,218,678

المرحلة الثالثة

-

-

527,610,786

527,610,786

344,528,721

1,018,218,564

99,985,296,772

101,348,044,057

يتم إدراج قيمة الضمانات مع األخذ باالعتبار أال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل إفراديًا.
فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة كما في  31كانون األول  2021وفق
الجدول التالي:

المجموع
منها

71,200

-

312,590,000

312,661,200

تأمينات نقدية

344,457,521

1,018,218,564

99,672,706,772

101,035,382,857

أسهم متداولة

-

-

-

-

سيارات وآليات

-

-

-

-

344,528,721

1,018,218,564

99,985,296,772

101,348,044,057

عقارية

المجموع
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منها
تأمينات نقدية

-

-

79,807,975,123

79,807,975,123

عقارية

-

-

874,461,153

874,461,153

أسهم متداولة

-

-

-

-

سيارات وآليات

-

-

-

-

المجموع

-

-

80,682,436,276

80,682,436,276
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سر النجاح
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فريق عمل مؤهل
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* يتضمن بند أرصدة لدى المصارف الكفاالت المدفوعة عن مصارف خارجية والمؤونات المقابلة لها
(إيضاح رقم .)5

توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت غير المباشرة
يتم إدراج قيمة الضمانات مع األخذ باالعتبار أال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل إفراديًا.
فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت غير المباشرة كما في  31كانون األول 2020
وفق الجدول التالي:
األفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

المرحلة األولى

-

-

976,162,817

976,162,817

المرحلة الثانية

-

-

64,452,177

64,452,177

المرحلة الثالثة

-

-

31,582,000

31,582,000

المجموع

-

-

1,072,196,994

1,072,196,994

التعرضات – محفظة الشركات
نوعية الموجودات المالية من ناحية جودة
ّ
يتم إجراء التقييم االئتماني للعمالء وفقًا لنظام التقييم االئتماني الداخلي المعتمد ضمن البنك ،حيث
يتم تقييم العميل بأحد درجات التقييم المعتمدة ضمن البنك (من الدرجة األولى والثانية والتي تمثل
تعرّ ضات ذات مستوى مرتفع من الجودة االئتمانية وصو ً
ال إلى الدرجات الخامسة ،السادسة والسابعة
والتي تمثل تعرّ ضات ذات مستوى منخفض من الجودة االئتمانية ،بينما تشير الدرجات الثامنة ،التاسعة
والعاشرة إلى التعرّ ضات غير المنتجة) ،يعرض الجدول أدناه الجودة االئتمانية للتعرّ ضات ومقدار التعرّ ض
بناء على درجات التقييم المعتمدة ضمن نظام التقييم االئتماني الداخلي ضمن البنك،
لمخاطر االئتمان ً
احتمال التعثر لمدة  12شهر وتصنيف العميل ضمن أحد المراحل الثالث كما في نهاية السنة المالية:

منها

2021

مجال احتمال
التعثر

تأمينات نقدية

-

-

963,722,237

963,722,237

عقارية

-

-

108,474,757

108,474,757

أسهم متداولة

-

-

-

-

درجات التقييم االئتماني الداخلي:

لمدة  12شهر

إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة
مرحلة أولى
ليرة سورية

مرحلة ثانية
ليرة سورية

المجموع

مرحلة ثالثة
ليرة سورية

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
مرحلة أولى

ليرة سورية

ليرة سورية

مرحلة ثانية
ليرة سورية

مرحلة ثالثة
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

سيارات وآليات

-

-

-

-

درجة عالية
(الدرجة )2-1

% 3.224 - % 2.040

4,770,391,746

598,625,666

-

5,369,017,412

20,911,935

3,586,247

-

24,498,182

المجموع

-

-

1,072,196,994

1,072,196,994

درجة قياسية
(الدرجة )3

% 4.192

22,346,442,654

73,583,954

-

22,420,026,608

114,565,067

913,174

-

115,478,241

درجة قياسية فرعية
(الدرجة )4

% 5.022

295,057,946,962

35,311,369,131

-

330,369,316,093

2,817,960,189

553,387,030

-

3,371,347,219

نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان

درجة منخفضة
(الدرجة )7-6-5

- % 5.757
% 7.046

4,848,007,672

29,425,776,700

3,137,936

34,276,922,308

55,936,442

548,270,348

2,485,148

606,691,938

يتم قياس نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان باستخدام آلية داخلية للتصنيف
االئتماني ،يوضح الجدول التالي نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان باستخدام اآللية
الداخلية للتصنيف االئتماني .إن األرقام المبينة ال تتضمن مخصص االنخفاض في القيمة:

غير منتجة
(الدرجة )10-9-8

% 100

-

-

94,460,506,511

94,460,506,511

-

-

40,208,060,163

40,208,060,163

327,022,789,034

65,409,355,451

94,463,644,447

486,895,788,932

3,009,373,633

1,106,156,799

40,210,545,311

44,326,075,743

% 0.92

% 1.69

% 42.57

المجموع
نسبة التغطية

جيد

عادي

منخفض
القيمة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

78,359,873,053

-

-

78,359,873,053

أرصدة لدى المصارف*

27,661,161,347

184,318,819,719

135,544,528

212,115,525,594

ودائع لدى المصارف

-

13,139,904,377

-

13,139,904,377

10,630,114,449

-

-

10,630,114,449

116,651,148,849

197,458,724,096

135,544,528

314,245,417,473

جيد

عادي

منخفض
القيمة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

19,470,165,764

-

-

19,470,165,764

أرصدة لدى المصارف*

22,479,185,837

110,471,103,288

-

132,950,289,125

ودائع لدى المصارف

6,157,050,898

-

-

6,157,050,898

المجموع

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

5,600,692,556

-

-

5,600,692,556

نسبة التغطية

53,707,095,055

110,471,103,288

-

164,178,198,343

كما في  31كانون األول 2021
أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

كما في  31كانون األول 2020
أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
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2020

مجال احتمال
التعثر
لمدة  12شهر

إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة
مرحلة أولى

مرحلة ثانية

مرحلة ثالثة

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

المجموع

ليرة سورية

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
مرحلة أولى

مرحلة ثانية

مرحلة ثالثة

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

درجات التقييم االئتماني الداخلي:
- % 4.565
% 7.970

درجة عالية
(الدرجة )2-1

1,817,233,273

140,808,687

-

1,958,041,960

17,823,735

2,929,586

-

20,753,321

درجة قياسية
(الدرجة )3

% 11.144

15,105,106,598

1,344,695,392

-

16,449,801,990

254,110,174

50,413,636

-

304,523,810

درجة قياسية فرعية
(الدرجة )4

% 14.216

41,788,570,410

5,468,497,910

-

47,257,068,320

625,688,891

362,536,509

-

988,225,400

درجة منخفضة
(الدرجة )7-6-5

% 22.915 - % 17.2

-

4,762,697,660

-

4,762,697,660

-

320,816,047

-

320,816,047

غير منتجة
(الدرجة )10-9-8

% 100

-

-

46,419,084,960

46,419,084,960

-

-

21,058,514,846

21,058,514,846

58,710,910,281

11,716,699,649

46,419,084,960

116,846,694,890

897,622,800

736,695,778

21,058,514,846

22,692,833,424

% 1.53

% 6.29

% 45.37
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2021

مجال احتمال
التعثر
لمدة  12شهر

إجمالي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة
مرحلة أولى
ليرة سورية

مرحلة ثانية
ليرة سورية

المجموع

مرحلة ثالثة
ليرة سورية

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
مرحلة أولى

ليرة سورية

ليرة سورية

مرحلة ثانية
ليرة سورية

مرحلة ثالثة
ليرة سورية

التعرضات – محفظة التجزئة
نوعية الموجودات المالية من ناحية جودة
ّ

المجموع
ليرة سورية

درجات التقييم االئتماني الداخلي:
درجة عالية
(الدرجة )2-1

% 3.224 - % 2.040

1,008,075,687

17,564,960

-

1,025,640,647

35,370,313

20,608,484

-

55,978,797

درجة قياسية
(الدرجة )3

% 4.192

1,418,338,000

45,853,800

-

1,464,191,800

2,522,666

451,636

-

2,974,302

درجة قياسية فرعية
(الدرجة )4

% 5.022

39,309,512,678

165,710,000

-

39,475,222,678

118,258,863

24,322,826

-

142,581,689

درجة منخفضة
(الدرجة )7-6-5

- % 5.757
% 7.046

254,033,538

86,589,840

-

340,623,378

-

60,397,950

-

60,397,950

غير منتجة
(الدرجة )10-9-8

% 100

-

-

-

-

-

-

-

-

41,989,959,903

315,718,600

-

42,305,678,503

156,151,842

105,780,896

-

261,932,738

% 0.37

% 33.50

-

المجموع
نسبة التغطية

2021

مجال احتمال
التعثر
لمدة  12شهر

إجمالي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة
مرحلة أولى
ليرة سورية

مرحلة ثانية
ليرة سورية

المجموع

مرحلة ثالثة
ليرة سورية

مرحلة أولى
ليرة سورية

2020

مجال احتمال
التعثر
لمدة  12شهر

إجمالي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة
مرحلة أولى
ليرة سورية

مرحلة ثانية
ليرة سورية

المجموع

مرحلة ثالثة
ليرة سورية

مرحلة أولى
ليرة سورية

ليرة سورية

مرحلة ثانية
ليرة سورية

مرحلة ثالثة
ليرة سورية

درجة عالية
درجة متوسطة
غير منتجة

% 7.38 - % 0.06

1,698,084,680

-

-

1,698,084,680

21,670,054

-

-

% 35.53 - % 8.99

-

-

-

-

-

-

-

-

% 100

-

-

369,843,130

369,843,130

-

-

95,404,118

95,404,118

1,698,084,680

-

369,843,130

2,067,927,810

21,670,054

-

95,404,118

117,074,172

% 1.28

-

% 25.8

المجموع
ليرة سورية

2020

درجة عالية
(الدرجة )2-1

- % 4.565
% 7.970

213,696,900

4,044,960

-

217,741,860

1,500,866

370,000

-

درجة قياسية
(الدرجة )3

% 11.144

54,520,000

25,729,217

-

80,249,217

629,068

307,384

-

936,452

درجة عالية

درجة قياسية فرعية
(الدرجة )4

% 14.216

45,000,000

-

-

45,000,000

241,664

-

-

241,664

درجة متوسطة

درجة منخفضة
(الدرجة )7-6-5

% 22.915 - % 17.2

662,945,917

64,555,575

-

727,501,492

-

2,161,065

-

2,161,065

غير منتجة

غير منتجة
(الدرجة )10-9-8

% 100

-

-

31,582,000

31,582,000

-

-

3,158,200

3,158,200

المجموع

976,162,817

94,329,752

31,582,000

1,102,074,569

2,371,598

2,838,449

3,158,200

8,368,247

% 0.24

% 3.01

% 10
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مجال احتمال
التعثر
لمدة  12شهر

1,870,866

نسبة التغطية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

21,670,054

المجموع

درجات التقييم االئتماني الداخلي:

المجموع

ليرة سورية

مرحلة ثانية

مرحلة ثالثة

درجات التقييم االئتماني الداخلي:

نسبة التغطية

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

المجموع

إجمالي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة
مرحلة أولى

مرحلة ثانية

مرحلة ثالثة

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

المجموع

ليرة سورية

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
مرحلة أولى

مرحلة ثانية

مرحلة ثالثة

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

درجات التقييم االئتماني الداخلي:

نسبة التغطية

% 10.40 - % 0.05

563,828,462

-

-

563,828,462

9,227,065

-

-

9,227,065

% 59.80

-

2,053,286

-

2,053,286

-

647,578

-

647,578

% 100

-

-

459,361,104

459,361,104

-

-

140,632,518

140,632,518

563,828,462

2,053,286

459,361,104

1,025,242,852

9,227,065

647,578

140,632,518

150,507,161

% 1.64

% 31.54

% 30.61
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المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

مالي

322,790,252,561

6,357,216,620

-

329,147,469,181

صناعة

10,552,814,415

41,239,947

-

10,594,054,362

تجارة

55,042,504,842

361,249,533

-

55,403,754,375

98,948,904

753,968,407

-

852,917,311

4,094,931,786

-

-

4,094,931,786

زراعي

267,849,370,941

63,909,507,326

-

331,758,878,267

المجموع

660,428,823,449

71,423,181,833

-

731,852,005,282

 31كانون األول 2021

التركز حسب القطاع االقتصادي

يبين الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

عقارات

مالي

صناعة

تجارة

عقارات

أفراد -
خدمات

زراعة

إجمالي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

87,489,552,235

-

-

-

-

-

87,489,552,235

أرصدة لدى المصارف

212,115,525,594

-

-

-

-

-

212,115,525,594

ودائع لدى مصارف

13,139,904,377

-

-

-

-

-

13,139,904,377

-

10,576,695,705

54,223,881,477

97,948,872

2,264,905,549

322,829,597,076

389,993,028,679

214,248,600

-

-

-

-

-

214,248,600

 31كانون األول 2021

التسهيالت االئتمانية المباشرة (بالصافي)
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
حق استخدام األصل
موجودات أخرى
الوديعة المجمدة لدى مصرف
سورية المركزي
اإلجمالي

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

مالي

120,271,668,273

49,936,733,965

-

170,208,402,238

-

-

-

753,968,406

-

-

753,968,406

صناعة

172,000,718

8,974,877,101

85,267,638

9,232,145,457

5,558,123,926

17,358,657

1,179,872,898

1,000,033

1,830,026,237

8,929,281,191

17,515,662,942

تجارة

1,831,554,520

1,899,369,647

221,991,910

3,952,916,077

10,630,114,449

-

-

-

-

-

10,630,114,449

343,477

-

-

343,477

329,147,469,181

10,594,054,362

55,403,754,375

852,917,311

4,094,931,786

331,758,878,267

731,852,005,282

2,883,327,105

141,153,435

207,499,006

3,231,979,546

زراعي

55,699,993,589

-

-

55,699,993,589

المجموع

180,858,887,682

60,952,134,148

514,758,554

242,325,780,384

مالي

صناعة

تجارة

عقارات

أفراد -
خدمات

زراعة

إجمالي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

25,299,596,447

-

-

-

-

-

25,299,596,447

أرصدة لدى المصارف

132,950,289,125

-

-

-

-

-

132,950,289,125

6,157,050,898

-

-

-

-

-

6,157,050,898

-

9,216,610,563

3,928,314,508

-

1,960,068,123

54,759,063,798

69,864,056,992

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

85,699,440

-

-

-

-

-

85,699,440

موجودات أخرى

115,073,772

15,534,894

24,601,569

343,477

1,271,911,423

940,929,791

2,368,394,926

الوديعة المجمدة لدى مصرف
سورية المركزي

5,600,692,556

-

-

-

-

-

5,600,692,556

اإلجمالي

170,208,402,238

9,232,145,457

3,952,916,077

343,477

3,231,979,546

55,699,993,589

242,325,780,384

 31كانون األول 2020

ودائع لدى مصارف
التسهيالت االئتمانية المباشرة (بالصافي)

أفراد وخدمات

 31كانون األول 2020

عقارات
أفراد وخدمات

التركز حسب التوزع الجغرافي
يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي:
داخل سورية

دول الشرق األوسط
األخرى

أوروبا

آسيا *

أخرى

اإلجمالي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

87,489,552,235

-

-

-

-

87,489,552,235

أرصدة ودائع لدى مصارف

212,115,525,594

41,690,336

89,651,279

599,009,113

49,887,193,965

161,497,980,901

إيداعات لدى المصارف

13,139,904,377

-

-

-

-

13,139,904,377

389,993,028,679

-

-

-

-

389,993,028,679

األفراد

667,829,679

-

-

-

-

667,829,679

القروض العقارية

1,008,584,946

-

-

-

-

1,008,584,946

الشركات الكبرى

388,316,614,054

-

-

-

-

388,316,614,054

214,248,600

-

-

-

-

214,248,600

17,515,662,942

-

-

-

60,141,461

17,455,521,481

10,630,114,449

-

-

-

-

10,630,114,449

اإلجمالي للسنة المنتهية
في  31كانون األول 2021

731,098,036,876

41,690,336

89,651,279

599,009,113

49,947,335,426

680,420,350,722

اإلجمالي للسنة المنتهية
في  31كانون األول 2020

242,325,780,384

21,081,345

48,329,113

324,254,230

75,144,348,510

166,787,767,186

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
الموجودات األخرى

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف ،تماشيًا مع المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( )9كما يلي:

198

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية
المركزي

* باستثناء دول الشرق األوسط
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مـخـاطـر الـسـوق

فجوة إعادة تسعير الفائدة

هي مخاطر الخسارة التي ربما تتعرض لها مراكز البنك داخل وخارج الميزانية كنتيجة للتغيرات في
(أسعار الفائدة ،سعر الصرف ،واألدوات المالية...... ،إلخ) والظروف االقتصادية في السوق التي يعمل
ضمنها البنك ،حيث أن أهم أهداف إدارة مخاطر السوق هو اإلبقاء على مستوى مقبول من المخاطر
التي لها نتائج سلبية على أرباح البنك ،باإلضافة إلى بذل العناية الالزمة في تجنب كافة أنواع التركزات
سواء على مستوى العملة أو البلدان أو البنوك وذلك وفقًا لسقوف يتم تحديدها بناء على سياسة البنك
االستثمارية ومصادقتها من قبل المجلس ،إضافة إلى قيام البنك بإجراء سلسلة من اختبارات الجهد
والتي تسمح بتقدير حجم المخاطر التي قد يتعرض لها البنك في حال:
.أتقلبات أسعار الصرف ارتفاعًا أو هبوطًا خالل فترة زمنية محددة وأثرها على تقييم مراكز القطع
للبنك.
.بتذبذب أسعار الفائدة في السوق ارتفاعًا أو هبوطًا خالل فترة زمنية محددة.

يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب:
2021

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

الموجودات
أرصدة لدى مصرف
سورية المركزي

60,460,192,942

-

-

2,474,941,960

-

-

-

24,554,417,333

87,489,552,235

أرصدة لدى المصارف

188,962,229,966

23,153,295,628

-

-

-

-

-

-

212,115,525,594

ودائع لدى المصارف

-

-

12,639,999,672

-

499,904,705

-

-

-

13,139,904,377

84,731,257,796

48,531,254,081

89,148,377,842

84,897,246,414

56,618,884,678

25,559,699,645

506,308,223

-

389,993,028,679

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل بيان
الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

-

-

214,248,600

214,248,600

موجودات ثابتة

-

-

-

-

-

-

-

10,636,375,825

10,636,375,825

صافي التسهيالت
االئتمانية المباشرة

مخاطر سعر الفائدة

أقل من شهر

من شهر حتى 3
أشهر

من  3أشهر
حتى  6أشهر

من  6أشهر
حتى  9أشهر

من  9أشهر حتى
سنة

من سنة حتى 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

ال تتأثر بأسعار
الفوائد

اإلجمالي

تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغير في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلية
للبنك .حيث يقوم البنك بصورة دورية بتقييم مخاطر أسعار الفائدة لكل عملة من العمالت الرئيسية
في محفظته من خالل دراسة تأثير تغير معدالت الفائدة بنسبة  %2على عوائد هذه الفوائد وقيمتها
االقتصادية .إضافة إلى قيام اإلدارة بإجراء اختبارات جهد من خالل مجموعة من السيناريوهات بهدف
اإلحاطة بالخطر قدر اإلمكان ومعالجة أماكن الضعف وإصدار التوصيات بخصوصها.

موجودات غير
ملموسة

-

-

-

-

-

-

-

865,152,878

865,152,878

حق استخدام األصل

-

-

-

-

-

-

-

753,968,406

753,968,406

موجودات أخرى

-

-

-

-

-

-

-

17,515,662,942

17,515,662,942

مخاطر أسعار الفائدة للتغير في سعر الفائدة ( ) % 2
أثر الزيادة ( ) % 2

2020

2021
الفجوة التراكمية

األثر على الربح
قبل الضريبة

األثر على حقوق
الملكية

الفجوة التراكمية

األثر على الربح
قبل الضريبة

األثر على حقوق
الملكية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

39,591,337,356

791,826,747

593,870,060

()46,999,360,926

()939,987,219

()704,990,414

دوالر أميركي

64,355,697,652

1,287,113,953

965,335,465

29,682,730,935

593,654,619

445,240,964

24,660,989,918

493,219,798

369,914,849

312,942,116

6,258,842

4,694,132

جنيه استرليني

597,183

11,944

8,958

281,479

5,630

4,222

ين ياباني

13,465

269

202

7,483

150

112

17,503,114,653

350,062,293

262,546,720

58,501,017,479

1,170,020,350

877,515,262

العملة

يورو

عمالت أخرى

أثر النقص ( ) % 2

2020

2021
الفجوة التراكمية

األثر على الربح
قبل الضريبة

األثر على حقوق
الملكية

الفجوة التراكمية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

39,591,337,356

()791,826,747

()593,870,060

()46,999,360,926

939,987,219

704,990,414

دوالر أميركي

64,355,697,652

()1,287,113,953

()965,335,465

29,682,730,935

()593,654,619

()445,240,964

24,660,989,918

()493,219,798

()369,914,849

312,942,116

()6,258,842

()4,694,132

جنيه استرليني

597,183

()11,944

()8,958

281,479

()5,630

()4,222

ين ياباني

13,465

()269

()202

7,483

()150

()112

17,503,114,653

()350,062,293

()262,546,720

58,501,017,479

()1,170,020,350

()877,515,262

العملة

يورو

عمالت أخرى

200

األثر على الربح
قبل الضريبة

األثر على حقوق الملكية
ليرة سورية

وديعة مجمدة لدى
مصرف سورية المركزي

-

-

-

-

-

-

-

10,630,114,449

10,630,114,449

مجموع الموجودات

334,153,680,704

71,684,549,709

101,788,377,514

87,372,188,374

57,118,789,383

25,559,699,645

506,308,223

65,169,940,433

743,353,533,985

المطلوبات
ودائع المصارف

154,651,509,853

10,600,000,000

6,000,000,000

23,000,000,000

25,000,000,000

-

-

-

219,251,509,853

ودائع الزبائن

211,649,577,781

14,643,913,117

26,954,447,211

5,684,930,072

32,643,705,965

5,654,456,328

-

-

297,231,030,474

15,881,468

608,425,497

123,082,128

10,000,000

67,763,900

-

-

87,136,488,106

87,961,641,099

مخصصات متنوعة

-

-

-

-

-

-

-

1,970,562,574

1,970,562,574

مخصص ضريبة ريع
رؤوس األموال

-

-

-

-

-

-

-

125,118,651

125,118,651

مخصص ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

-

7,634,833,404

7,634,833,404

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

-

-

-

23,442,236,949

23,442,236,949

مجموع المطلوبات

366,316,969,102

25,852,338,614

33,077,529,339

28,694,930,072

57,711,469,865

5,654,456,328

-

120,309,239,684

637,616,933,004

فجوة إعادة تسعير
الفائدة

()32,163,288,398

45,832,211,095

68,710,848,175

58,677,258,302

()592,680,482

19,905,243,317

506,308,223

()55,139,299,251

105,736,600,981

تأمينات نقدية
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مخاطر العمالت
مخاطر العمالت األجنبية تتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية ،يعتبر البنك الليرة السورية العملة الرئيسية له ،وتقوم إدارة المخاطر بوضع حدود لمراكز
العمالت بعد الموافقة عليها من مجلس اإلدارة ،وتقوم وحدة مخاطر السوق بمراقبة المراكز بشكل
يومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المستويات المحددة ،يقوم البنك بإعداد تحليل الحساسية لمراقبة
أثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول في أسعار الصرف مع بقاء بقية
المتغيرات ثابتة ،يمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في بيان الدخل أو
حقوق الملكية بينما يمثل المبلغ الموجب صافي االرتفاع المتوقع.

فجوة إعادة تسعير الفائدة

يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب:

2020

أقل من شهر

من شهر حتى 3
أشهر

من  3أشهر
حتى  6أشهر

من  6أشهر
حتى  9أشهر

من  9أشهر حتى
سنة

من سنة حتى 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

ال تتأثر بأسعار
الفوائد

اإلجمالي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

أثر الزيادة في سعر الصرف %10
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الموجودات
أرصدة لدى مصرف
سورية المركزي

14,442,761,866

-

-

1,337,957,113

-

-

-

9,518,877,468

25,299,596,447

أرصدة لدى المصارف

71,613,551,745

61,336,737,380

-

-

-

-

-

-

132,950,289,125

ودائع لدى المصارف

-

-

86,157,050,89

-

-

-

-

-

86,157,050,89

577,938,450

5,898,564,655

49,775,881,974

954,775,305

975,601,988

10,942,788,709

223,747,356

514,758,555

69,864,056,992

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل بيان
الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

-

-

85,699,440

85,699,440

موجودات ثابتة

-

-

-

-

-

-

-

1,787,097,240

1,787,097,240

موجودات غير
ملموسة

-

-

-

-

-

-

-

24,641,780

24,641,780

موجودات أخرى

-

-

-

-

-

-

-

2,368,394,926

2,368,394,926

وديعة مجمدة لدى
مصرف سورية المركزي

-

-

-

-

-

-

-

5,600,692,556

5,600,692,556

مجموع الموجودات

86,634,252,061

67,235,302,035

55,932,932,872

2,292,732,418

975,601,988

10,942,788,709

223,747,356

19,900,161,965

244,137,519,404

صافي التسهيالت
االئتمانية المباشرة

مركز القطع

األثر على الربح قبل
الضريبة

األثر على حقوق
الملكية

مركز القطع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

دوالر أميركي

79,300,502,908

7,930,050,291

7,905,147,166

39,634,097,925

3,963,409,793

3,951,362,069

يورو

()77,537,222

()7,753,722

()5,815,292

()41,322,032

()4,132,203

()3,099,152

جنيه استرليني

597,184

59,718

44,789

281,479

28,148

21,111

ين ياباني

13,465

1,347

1,010

7,483

748

561

17,405,535,830

1,740,553,583

1,729,082,064

58,442,909,381

5,844,290,938

4,595,051,642

العملة

عمالت أخرى

ودائع المصارف

48,899,835,381

2,000,000,000

5,000,000,000

1,000,000,000

25,000,000,000

5,000,000,000

-

-

86,899,835,381

ودائع الزبائن

58,785,315,747

3,937,435,797

4,190,456,526

1,427,449,090

23,286,737,268

20,332,335,336

-

-

111,959,729,764

6,446,283

40,550,000

1,574,700

963,969

22,000,000

-

-

1,791,565,914

1,863,100,866

مخصصات متنوعة

-

-

-

-

-

-

-

66,692,435

66,692,435

مخصص ضريبة ريع
رؤوس األموال

-

-

-

-

-

-

-

97,518,880

97,518,880

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

-

-

-

5,349,497,218

5,349,497,218

مجموع المطلوبات

107,691,597,411

5,977,985,797

9,192,031,226

2,428,413,059

48,308,737,268

25,332,335,336

-

7,305,274,447

206,236,374,544

فجوة إعادة تسعير
الفائدة

()21,057,345,350

61,257,316,238

46,740,901,646

()135,680,641

()47,333,135,280

()14,389,546,627

223,747,356

12,594,887,518

37,901,144,860

تأمينات نقدية

األثر على الربح قبل
الضريبة

األثر على حقوق
الملكية
ليرة سورية

أثر النقص في سعر الصرف %10
 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2020

مركز القطع

األثر على الربح قبل
الضريبة

األثر على حقوق
الملكية

مركز القطع

األثر على الربح قبل
الضريبة

األثر على حقوق
الملكية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

دوالر أميركي

79,300,502,908

))7,930,050,291

))7,905,147,166

39,634,097,925

()3,963,409,793

()3,951,362,069

يورو

()77,537,222

7,753,722

5,815,292

()41,322,032

4,132,203

3,099,152

جنيه استرليني

597,184

()59,718

()44,789

281,479

()28,148

()21,111

ين ياباني

13,465

()1,347

()1,010

7,483

()748

()561

17,405,535,830

()1,740,553,583

))1,729,082,064

58,442,909,381

()5,844,290,938

()4,595,051,642

العملة
المطلوبات

 31كانون األول 2020

عمالت أخرى

بلغ مركز القطع البنيوي بالدوالر األميركي ما يعادل  78,304,377,925ليرة سورية كما في  31كانون
األول ( 2021مقابل مبلغ  39,152,189,000ليرة سورية كما في  31كانون األول .)2020
بلغ مركز القطع البنيوي بالدينار األردني ما يعادل  16,946,675,048ليرة سورية كما في  31كانون األول
( 2021مقابل مبلغ  8,473,337,524ليرة سورية كما في  31كانون األول .)2020
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يوضح الجدول التالي التركز في مخاطر العمالت األجنبية بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية:

2021

دوالر أمريكي

يورو

جنيه إسترليني

عمالت أخرى

إجمالي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

الموجودات

2020

دوالر أمريكي

يورو

جنيه إسترليني

عمالت أخرى

إجمالي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

الموجودات

أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

25,020,806,203

6,196,065,841

-

1,872,625

31,218,744,669

أرصدة لدى المصارف

118,133,082,000

39,781,512,023

647,987

17,553,404,285

175,468,646,295

أرصدة لدى المصارف

ودائع لدى المصارف

12,140,045,268

-

-

-

12,140,045,268

ودائع لدى المصارف

6,157,050,898

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

7,768,107,217

-

-

-

7,768,107,217

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

8,143,616,934

718,519

-

-

-

-

-

-

-

-

موجودات أخرى

545,360,598

9,255,550

-

29,971,055

584,587,203

موجودات أخرى

368,095,543

6,519,452

-

4,570,868

وديعة مجمدة لدى مصرف
سورية المركزي

9,644,178,416

449,509,659

-

-

10,093,688,075

وديعة مجمدة لدى مصرف
سورية المركزي

4,822,089,208

242,176,974

-

-

5,064,266,182

173,251,579,702

46,436,343,073

647,987

17,585,247,965

237,273,818,727

مجموع الموجودات

73,093,050,784

7,637,413,280

325,747

58,533,258,226

139,264,048,037

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

مجموع الموجودات

المطلوبات
ودائع المصارف

أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

5,987,079,039

1,235,094,989

-

1,095,930

7,223,269,958

47,615,119,162

6,152,903,346

325,747

58,527,591,428

112,295,939,683

-

-

-

6,157,050,898

-

-

8,144,335,453

-

379,185,863

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

المطلوبات
64,066,173

7,915,417,743

-

357

7,979,484,273

ودائع المصارف

89,572,826,166

11,704,251,203

50,804

179,697,155

101,456,825,328

ودائع الزبائن

تأمينات نقدية

226,080,000

26,547,728,498

-

1,151

26,773,809,649

تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

38,412,090

340,770,210

-

-

379,182,300

مخصصات متنوعة

مطلوبات أخرى

4,049,692,364

5,712,646

-

7

4,055,405,017

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

93,951,076,793

46,513,880,300

50,804

179,698,670

140,644,706,567

مجموع المطلوبات

صافي التركز داخل
الميزانية للعام 2021

79,300,502,909

()77,537,227

597,183

17,405,549,295

96,629,112,160

صافي التركز داخل
الميزانية للعام 2020

ودائع الزبائن

4 - 35

32,045,647

2,059,302,854

-

182

2,091,348,683

29,761,964,804

4,846,714,203

44,268

90,340,346

34,699,063,621

113,040,000

637,050,285

-

576

750,090,861

-

1,052,536

-

-

1,052,536

3,551,902,408

134,615,434

-

258

3,686,518,100

33,458,952,859

7,678,735,312

44,268

90,341,362

41,228,073,801

39,634,097,925

()41,322,032

281,479

58,442,916,864

98,035,974,236

مخاطر الدفع المسبق

إن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض البنك إلى خسارة مالية نتيجة طلب أو دفع العمالء
اللتزاماتهم أو مستحقاتهم قبل استحقاقها ،مثل رهونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى
معدالت الفائدة ،إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق هي غير جوهرية في
األسواق التي يعمل فيها البنك.
ً
إضافة
وبالتالي ،فإن البنك يعتبر تأثير مخاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غير جوهري،
تحد من المخاطر الناتجة عن الدفع المسبق.
إلى قيام البنك باتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي
ّ

5 - 35

مخاطر التشغيل

يقصد بها خطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل كل من العمليات واإلجراءات الداخلية
واألشخاص واألنظمة اآللية واألحداث الخارجية ،وبحيث يتضمن هذا التعريف المخاطر القانونية.
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ولمواجهة هذه المخاطر تقوم وحدة المخاطر التشغيلية بشكل يومي بمتابعة وتجميع وتصنيف
ً
إضافة إلى إنشاء ملفات المخاطر ( )Risk Profileلكافة المراكز وإدارات
ودراسة وتحليل تلك المخاطر،
البنك بهدف تحديد المخاطر المحتملة واحتمالية حدوثها وتحديد األصل المرتبط بها واإلجراءات
الرقابية المتبعة للتخفيف منها وكفايتها ،كما تقوم وحدة المخاطر التشغيلية بالتأكد من متانة
البيئة الرقابية في البنك واستخدام سياسات وإجراءات وأنظمة وعمليات رقابة داخلية وأساليب مناسبة
للتخفيف من المخاطر التشغيلية ،وكذلك التأكد بأن أدوات الرقابة الداخلية مالئمة وقادرة على تبويب
المخاطر التشغيلية ومن وجود فصل مناسب للمهام والواجبات لتفادي حاالت تضارب المصالح.

6 - 35

مخاطر األعمال

تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على البنك أو قطاع البنوك بصفة عامة ،ومنها األخطار
الناتجة عن الظروف السياسية واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات
السلبية على نتائج أعمال البنك.
تقوم إدارة البنك بتقييم تلك المخاطر التي تؤثر على البنك بشكل مباشر أو غير مباشر ،والعمل بشكل
مستمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتخفيف منها.

7 - 35

مخاطر االمتثال

الخسائر المحتملة نتيجة فرض غرامات مالية على البنك من الجهات الرقابية والوصائية أو الخسارة
الناتجة من مخاطر السمعة نتيجة عدم االمتثال للقوانين أو اللوائح المطبقة محليًا ودوليًا ،بما في ذلك
قوانين مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و/أو تعليمات السلطات اإلشرافية والرقابية.

8 - 35

مخاطر السمعة

احتمالية انخفاض إيرادات البنك أو قاعدة عمالئه نتيجة تآكل االسم التجاري وذلك تحت تأثير مجموعة
من األحداث أو القرارات التي اتخذها البنك.

9 - 35

خطة الطوارئ وخطة استمرارية األعمال

تعتبر سمعة البنك وقدرته على االستمرار والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات بالجودة والوقت
المناسبين من أهم عوامل المنافسة في السوق المصرفية ،لذلك يسعى البنك التخاذ كافة اإلجراءات
التي تساعده على استمرارية أعماله في ظل أسوء الظروف وذلك من خالل خطة لمواجهة الحاالت
الطارئة التي يمكن أن يتعرض لها ،فض ً
ال عن التأكد من فعالية مركزي البيانات األساسي والبديل،
وشمولية خطط العمل ومستوى كفاية ومالءمة األنظمة المعلوماتية لتالفي مخاطر الحوادث
الداخلية أو الخارجية وبالشكل الذي يؤمن استمرارية العمل والقدرة على تجاوز المعوقات وتخفيض
الخسائر ضمن إطار زمني محدد مقبول.
ً
إضافة إلى قيام البنك بوضع خطة طوارئ السيولة بهدف إدارة األزمات وتحمل الظروف الطارئة غير
المتوقعة مستقب ً
ال ،وذلك من خالل افتراض مجموعة من السيناريوهات في اختبارات جهد السيولة
وتحديد كيفية التعامل معها.

10 - 35

مـخـاطـر الـسيـولة

ُتعرف مخاطر السيولة بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها ،أو اإليفاء بها مع حدوث
خسارة .حيث تنشأ مخاطر السيولة من جانبين رئيسين وهما:

206

•جانب األصول :وذلك عند مواجهة صعوبات في تسييل األصول المقابلة للتدفقات (كحالة عدم
إمكانية تسييل أصول أو تسييلها بسعر منخفض عن السعر السائد ،توقف سداد أقساط القروض
نتيجة تعثر العمالء ،تعرض التوظيفات لدى المصارف الداخلية والخارجية لمخاطر تؤثر على
استرجاعها... ،الخ).
•جانب االلتزامات :وذلك عندما يقوم المودعين بسحب أموالهم بشكل مفاجئ مما يتطلب من
البنك اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لضمان توفر أصول مالية عالية السيولة ،أو االقتراض من الغير أو
بيع بعض األصول لمقابلة عمليات السحب المفاجئ.
باإلضافة إلى احتمال أن تكون مخاطر السيولة ناتجة عن عناصر من خارج الميزانية (تحول بنود من خارج
الميزانية إلى داخل الميزانية  ...إلخ).

وتقوم إدارة المخاطر بإدارة مخاطر السيولة من خالل:
•القيام بمراجعة استراتيجية السيولة والتأكد من مناسبتها وتوافقها مع تعليمات الجهات
المدرجة ضمن وثيقة تقبل المخاطر ،وإبداء الرأي والتوصية
اإلشرافية والوصائية والنسب والحدود ُ
في أي تعديالت مطلوبة على تلك الحدود والنسب.
•مراقبة المخاطر التي يتعرض لها البنك في أدواته االستثمارية الرئيسية ،ومراقبة السقوف
والتجاوزات والنسب بهدف الرقابة على مؤشرات السيولة وإعداد التقارير الالزمة للجنة إدارة
المخاطر واإلدارة التنفيذية العليا.
•قياس التركز في مصادر األموال بصورة دورية ،وذلك لتجنب مخاطر السيولة التي يمكن أن تنشأ
من خالل تركز مصادر األموال لديه في مجموعة محدودة.
•متابعة ظهور أي من مؤشرات اإلنذار المبكر من خالل مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية
التي تنذر بوجود هذا الخطر ،نذكر منها زيادة حساسية التعرض لمخاطر السيولة نتيجة نقص كبير
في األصول السائلة ،أو عدم القدرة على تلبية االحتياجات التمويلية وغيرها من النسب المعتمدة.
•المراقبة الدورية من خالل عدد من النسب المالية بهدف الرقابة على السيولة والتي تعكس واقع
البنك وذلك بمقارنتها مع الحدود المعتمدة.
•إجراء اختبارات إجهاد لبيانات الموجودات والمطلوبات وذلك وفق عدة سيناريوهات وبنسب
متصاعدة لكل سيناريو لبيان أثرها على نسبة السيولة وفجوات االستحقاق.

2021

2020

النسبة كما في بداية السنة

% 57.54

% 55.76

المتوسط خالل السنة

% 55.50

% 97.02

أعلى نسبة

% 65.86

% 120.12

أدنى نسبة

% 39.17

% 55.62
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رؤيتنا أن نكون
بنكًا رائدًا ومتكام ً
ال
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يبين الجدول التالي توزيع الموجودات والمطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة المتبقية
لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية:

2021

عند الطلب أقل
من  8أيام

بين  8أيام
وشهر

من شهر حتى
 3أشهر

من  3أشهر
حتى  6أشهر

من  6أشهر
حتى  9أشهر

من  9أشهر حتى
سنة

أكثر من سنة

بدون استحقاق

اإلجمالي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

الموجودات

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

الموجودات

أرصدة لدى مصرف
سورية المركزي

69,589,872,124

-

-

-

2,474,941,960

-

-

15,424,738,151

87,489,552,235

أرصدة لدى المصارف

185,462,442,838

3,499,787,128

23,153,295,628

-

-

-

-

-

212,115,525,594

ودائع لدى المصارف

-

-

-

12,639,999,672

-

499,904,705

-

-

13,139,904,377

صافي التسهيالت
االئتمانية المباشرة

72,174,509,951

12,556,747,845

48,531,254,081

89,148,377,842

84,897,246,414

56,618,884,678

26,066,007,868

-

389,993,028,679

موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل
الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

-

-

214,248,600

214,248,600

موجودات ثابتة

-

-

-

-

-

-

-

10,636,375,825

10,636,375,825

موجودات
غير ملموسة

-

-

-

-

-

-

-

865,152,878

865,152,878

حق استخدام األصل

-

-

-

-

-

-

-

753,968,406

753,968,406

16,229,689,705

138,965

113,530,218

97,123,894

639,785

986,587,193

87,953,182

-

17,515,662,942

وديعة مجمدة لدى
مصرف سورية
المركزي

-

-

-

-

-

-

-

10,630,114,449

10,630,114,449

مجموع الموجودات

343,456,514,618

16,056,673,938

71,798,079,927

101,885,501,408

87,372,828,159

58,105,376,576

26,153,961,050

38,524,598,309

743,353,533,985

موجودات أخرى

2020

عند الطلب أقل
من  8أيام

بين  8أيام
وشهر

من شهر حتى
 3أشهر

من  3أشهر
حتى  6أشهر

من  6أشهر
حتى  9أشهر

من  9أشهر حتى
سنة

أكثر من سنة

بدون استحقاق

اإلجمالي

أرصدة لدى مصرف
سورية المركزي

20,272,192,549

-

-

-

1,337,957,113

-

-

3,689,446,785

25,299,596,447

أرصدة لدى المصارف

59,714,375,362

11,899,176,383

61,336,737,380

-

-

-

-

-

132,950,289,125

ودائع لدى المصارف

-

-

-

6,157,050,898

-

-

-

-

6,157,050,898

صافي التسهيالت
االئتمانية المباشرة

577,938,451

-

5,898,564,655

49,775,881,974

954,775,305

975,601,988

11,166,536,065

514,758,554

69,864,056,992

موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل
الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

-

-

85,699,440

85,699,440

موجودات ثابتة

-

-

-

-

-

-

-

1,787,097,240

1,787,097,240

موجودات
غير ملموسة

-

-

-

-

-

-

-

24,641,780

24,641,780

1,276,955,700

-

203,037,118

16,475,068

349,836

622,930,926

248,646,278

-

2,368,394,926

-

-

-

-

-

-

-

5,600,692,556

5,600,692,556

موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى
مصرف سورية
المركزي
مجموع الموجودات

81,841,462,062

11,899,176,383

67,438,339,153

55,949,407,940

2,293,082,254

1,598,532,914

11,415,182,343

11,702,336,355

244,137,519,404

المطلوبات
المطلوبات

ودائع المصارف

48,899,835,381

-

2,000,000,000

5,000,000,000

1,000,000,000

25,000,000,000

5,000,000,000

-

86,899,835,381

ودائع المصارف

137,051,509,853

17,600,000,000

10,600,000,000

6,000,000,000

23,000,000,000

25,000,000,000

-

-

219,251,509,853

ودائع الزبائن

51,563,317,644

7,221,998,103

3,937,435,797

4,190,456,526

1,427,449,090

23,286,737,268

20,332,335,336

-

111,959,729,764

ودائع الزبائن

184,473,206,537

27,176,371,244

14,643,913,117

26,954,447,211

5,684,930,072

32,643,705,965

5,654,456,328

-

297,231,030,474

تأمينات نقدية

3,820,000

5,656,251

186,663,222

969,959,379

607,295,037

87,381,977

2,325,000

-

1,863,100,866

59,873,872

51,449,473,405

1,103,407,086

8,072,074,577

579,807,100

295,360,616

26,401,644,443

-

87,961,641,099

مخصصات متنوعة

66,692,435

-

-

-

-

-

-

-

66,692,435

مخصصات متنوعة

-

-

-

-

-

-

-

1,970,562,574

1,970,562,574

ضريبة ريع
رؤوس اموال

ضريبة ريع
رؤوس اموال

97,518,880

-

-

-

-

-

-

-

97,518,880

-

-

-

-

-

-

-

125,118,651

125,118,651

مطلوبات أخرى

5,349,497,218

-

-

-

-

-

-

-

5,349,497,218

مخصص ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

-

7,634,833,404

7,634,833,404

مجموع المطلوبات

105,980,681,558

7,227,654,354

6,124,099,019

10,160,415,905

3,034,744,127

48,374,119,245

25,334,660,336

-

206,236,374,544

مطلوبات أخرى

23,442,236,949

-

-

-

-

-

-

-

23,442,236,949

مجموع المطلوبات

345,026,827,211

96,225,844,649

26,347,320,203

41,026,521,788

29,264,737,172

57,939,066,581

32,056,100,771

9,730,514,629

637,616,933,004

الصافي

()24,139,219,496

4,671,522,029

61,314,240,134

45,788,992,035

()741,661,873

()46,775,586,331

()13,919,477,993

11,702,336,355

37,901,144,860

الصافي

()1,570,312,593

()80,169,170,711

45,450,759,724

60,858,979,620

58,108,090,987

166,309,995

))5,902,139,721

28,794,083,680

105,736,600,981

تأمينات نقدية
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 - 36التحليل القطاعي

قطاع األعمال
فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاريف الرأسمالية كما في  31كانون
األول :2021

يمثل قطاع األعمال القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي.

2021

•قطاع األعمال:
يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل أربع قطاعات أعمال رئيسية هي :
التجزئة :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون
وخدمات أخرى.
الشركات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات البنكية األخرى الخاصة
بالعمالء من المؤسسات.
الخزينة :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت بالبنوك والخدمات البنكية األخرى واالستثمارات
وخدمات التداول.
أخرى :يشمل بقية الخدمات التي ال تخص القطاعات المذكورة سابقًا.
هذه القطاعات هي األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية.

•قطاع التوزيع الجغرافي:
يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك ،يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهورية
العربية السورية التي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطاته في كافة أنحاء العالم.

2020

التجزئة

الشركات

الخزينة

أخرى

المـجـمـوع

المـجـمـوع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

صافي دخل الفوائد

157,466,581

31,649,147,411

()2,138,519,642

-

29,668,094,350

2,240,923,598

صافي إيرادات العموالت

384,977,744

8,854,814,560

()1,213,373,170

-

8,026,419,134

1,578,679,144

صافي األرباح الناتجة عن
التعامالت بالعمالت األجنبية

-

-

-

5,077,136,415

5,077,136,415

472,463,103

أرباح تقييم مركز القطع البنيوي

-

-

-

47,625,526,524

47,625,526,524

31,093,102,944

إيرادات أخرى

-

-

-

36,856,557

36,856,557

18,001,095

(مصروف) استرداد مخصص
خسائر ائتمانية متوقعة

32,260,326

()2,496,053,190

()479,289,343

-

()2,943,082,207

()1,238,006,991

مصاريف تشغيلية غير موزعة

-

-

-

()11,926,475,510

()11,926,475,510

()2,270,283,225

الربح (الخسارة) قبل الضريبة

574,704,651

38,007,908,781

()3,831,182,155

40,813,043,986

75,564,475,263

31,894,879,668

مصروف (إيراد) ضريبة الدخل

-

-

-

()7,634,833,404

()7,634,833,404

-

مصروف ضريبة ريع رؤوس األموال

-

-

-

()94,185,738

()94,185,738

()97,518,880

574,704,651

38,007,908,781

()3,831,182,155

33,084,024,844

67,835,456,121

31,797,360,788

ربح (خسارة) السنة

الموجودات والمطلوبات
1,734,955,148

398,884,145,878

323,522,127,845

8,863,823,936

733,005,052,807

242,325,780,386

موجودات غير موزعة
على القطاعات

-

-

-

10,348,481,178

10,348,481,178

1,811,739,018

مجموع الموجودات

1,734,955,148

398,884,145,878

323,522,127,845

19,212,305,114

743,353,533,985

244,137,519,404

مطلوبات القطاع

41,589,099,869

344,878,650,532

233,264,080,860

-

619,731,831,261

202,057,852,834

مطلوبات غير موزعة
على القطاعات

-

-

-

17,885,101,743

17,885,101,743

4,178,521,710

مجموع المطلوبات

41,589,099,869

344,878,650,532

233,264,080,860

17,885,101,743

637,616,933,004

206,236,374,544

مصاريف رأسمالية

-

-

-

9,168,821,683

355,299,381

استهالكات وإطفاءات

-

-

-

544,950,168

91,137,927

موجودات القطاع
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معلومات التوزيع الجغرافي

كفاية رأس المال

ليرة سورية

ليرة سورية

بنود رأس المال األساسي:

قطاع التوزيع الجغرافي
يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك ،يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهورية
العربية السورية التي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطاته في الشرق األوسط وآسيا
وإفريقيا.

فيما يلي توزع إجمالي الدخل التشغيلي والمصاريف الرأسمالية داخل وخارج سورية كما في  31كانون
األول  2021و  31كانون األول :2020
داخل سورية

خارج سورية

رأس المال المكتتب به والمدفوع

10,000,000,000

10,000,000,000

االحتياطي القانوني

2,500,000,000

114,584,093

2,908,478,967

114,584,093

86,522,259,732

38,896,733,208

األرباح (الخسائر) المتراكمة المحققة

3,805,862,282

()11,224,756,534

صافي الموجودات الثابتة

()865,152,878

()24,641,780

()343,477

()343,477

()214,248,600

-

االحتياطي الخاص
أرباح مدورة غير محققة

أصول مستملكه سدادًا لديون محتفظ بها أكثر من المهلة المحددة
صافي األسهم والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية

المجموع

2021

2020

2021

2020

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

إجمالي الدخل التشغيلي

89,387,492,518

34,817,367,133

1,046,540,462

585,802,751

90,434,032,980

35,403,169,884

مجموع الموجودات

692,675,847,830

168,599,506,206

50,677,686,155

75,538,013,198

743,353,533,985

244,137,519,404

9,168,821,683

355,299,381

-

-

9,168,821,683

355,299,381

مصاريف رأسمالية

2021

2020

المبالغ الممنوحة الى كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة
أو المستعملة من قبلهم (أيهما أكبر)
مجموع رأس المال األساسي

()60,000,000

()60,000,000

104,596,856,026

37,816,159,603

بنود رأس المال المساعد:
المؤونات المكونة لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل التعرضات
المصنفة ضمن المرحلتين األولى والثانية

5,852,698,900

2,179,304,347

األموال الخاصة الصافية (رأس المال التنظيمي)

110,449,554,926

39,995,463,950

الموجودات المثقلة بالمخاطر

464,364,084,000

153,966,010,000

حسابات خارج الميزانية المثقلة بالمخاطر

3,851,828,000

11,722,044,000

مخاطر السوق

1,615,433,125

50,532,177,818

المخاطر التشغيلية

14,077,559,499

1,556,180,615

المجموع

483,908,904,624

217,776,412,433

•المحافظة على قدرة البنك على االستمرارية.

نسبة كفاية رأس المال ( ) %

% 22.82

% 18.37

•االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية لدعم النمو والتطور في أعمال البنك.

نسبة كفاية راس المال األساسي ( * ) %

% 21.61

% 17.36

نسبة كفاية راس المال األساسي إلى رأس المال التنظيمي ( ) %

% 94.70

% 94.55

 - 37إدارة رأس المال
يهدف البنك من إدارة رأس المال إلى تحقيق األهداف التالية:
•التوافق مع متطلبات مصرف سورية المركزي المتعلقة برأس المال.

إن كفاية رأس المال واستخدام األموال الخاصة ُتراقب بشكل يومي من قبل إدارة البنك.
حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم /253م.ن/ب  4الصادر في  24كانون الثاني 2007يجب أال تتدنى
نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية عن نسبة .%8
حسب قرار مصرف سورية المركزي رقم  253الصادر في  24كانون الثاني  2007يجب أال تتدنى نسبة
المالءة المالية للبنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية عن .%8
* صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم /1088م.ن/ب  4تاريخ  26شباط  2014والذي تضمن تعديل المادة
الثامنة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /362م.ن/ب 1تاريخ  04شباط  2008بحيث يتم إدراج فروقات
تقييم القطع البنيوي غير المحققة ضمن األموال الخاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس المال
وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم /253م.ن/ب 4عام .2007
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 - 38تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:
2021

لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

الموجودات

2020

لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

72,064,814,084

15,424,738,151

87,489,552,235

نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

21,574,693,167

3,724,903,280

25,299,596,447

أرصدة لدى المصارف

212,115,525,594

-

212,115,525,594

أرصدة لدى المصارف

132,950,289,125

-

132,950,289,125

ودائع لدى المصارف

13,139,904,377

-

13,139,904,377

ودائع لدى المصارف

6,157,050,898

-

6,157,050,898

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

363,927,020,811

26,066,007,868

389,993,028,679

58,182,762,372

11,681,294,620

69,864,056,992

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل الشامل اآلخر

-

214,248,600

214,248,600

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل الشامل اآلخر

-

85,699,440

85,699,440

موجودات ثابتة

-

10,636,375,825

10,636,375,825

موجودات ثابتة

-

1,787,097,240

1,787,097,240

موجودات غير ملموسة

-

865,152,878

865,152,878

موجودات غير ملموسة

-

24,641,780

24,641,780

حق استخدام األصل

-

753,968,406

753,968,406

موجودات أخرى

2,119,748,652

248,646,274

2,368,394,926

17,427,709,760

87,953,182

17,515,662,942

-

5,600,692,556

5,600,692,556

-

10,630,114,449

10,630,114,449

220,984,544,214

23,152,975,190

244,137,519,404

678,674,974,626

64,678,559,359

743,353,533,985

موجودات أخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
مجموع الموجودات

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
مجموع الموجودات

المطلوبات
المطلوبات

ودائع المصارف

81,899,835,381

5,000,000,000

86,899,835,381

ودائع المصارف

219,251,509,853

-

219,251,509,853

ودائع الزبائن

91,627,394,428

20,332,335,336

111,959,729,764

ودائع الزبائن

291,576,574,146

5,654,456,328

297,231,030,474

تأمينات نقدية

1,860,775,866

2,325,000

1,863,100,866

تأمينات نقدية

61,559,996,656

26,401,644,443

87,961,641,099

مخصصات متنوعة

66,692,435

-

66,692,435

1,970,562,574

-

1,970,562,574

مخصص ضريبة ريع رؤوس األموال

97,518,880

-

97,518,880

125,118,651

-

125,118,651

مطلوبات أخرى

5,349,497,218

-

5,349,497,218

مخصص ضريبة الدخل

7,634,833,404

-

7,634,833,404

مجموع المطلوبات

180,901,714,208

25,334,660,336

206,236,374,544

مطلوبات أخرى

23,442,236,949

-

23,442,236,949

مجموع المطلوبات

605,560,832,233

32,056,100,771

637,616,933,004

الصافي

40,082,830,006

()2,181,685,146

37,901,144,860

73,114,142,393

32,622,458,588

105,736,600,981

مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة ريع رؤوس األموال

الصافي
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 - 39ارتباطات والتزامات محتمل أن تطرأ
 1 - 39ارتباطات والتزامات ائتمانية

بنود خارج بيان المركز المالي:

2021

لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

تعهدات نيابة عن العمالء

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

اعتمادات:

2021

2020

ليرة سورية

ليرة سورية

اعتمادات استيراد

26,391,644,442

-

26,391,644,442

اعتمادات مستندية لالستيراد

26,391,644,442

49,828,073,801

اعتمادات تصدير

51,408,317,905

-

51,408,317,905

اعتمادات مستندية للتصدير

51,408,317,905

7,160,337,501

كفاالت

16,539,172,431

10,000,000

16,549,172,431

كفاالت :

15,914,034,061

1,102,074,569

كفاالت تعهدات تصدير

14,650,823,855

-

14,650,823,855

335,817,682

103,681,682

-

-

-

3,846,068,579

917,218,137

4,865,292,123

-

4,865,292,123

11,732,147,800

81,174,750

113,855,250,756

10,000,000

113,865,250,756

14,650,823,855

-

لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

تعهدات لتقديم تسهيالت ائتمانية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

سقوف مباشرة غير مستغلة

اعتمادات استيراد

49,828,073,801

-

49,828,073,801

اعتمادات تصدير

7,160,337,501

-

7,160,337,501

كفاالت

1,424,673,083

10,825,000

1,435,498,083

السقوف المباشرة غير المستغلة

2,618,162,497

-

2,618,162,497

السقوف غير المباشرة غير المستغلة

2,798,012,140

-

2,798,012,140

63,829,259,022

10,825,000

63,840,084,022

السقوف المباشرة غير المستغلة
السقوف غير المباشرة غير المستغلة
المجموع

 دفع حسن تنفيذ أخرى كفاالت تعهدات تصديرتعهدات نيابة عن البنوك
كفاالت

2020

المجموع

635,138,370

سقوف غير مباشرة غير مستغلة

- 40

333,423,514

-

2,618,162,497

4,865,292,123

2,798,012,140

113,865,250,756

63,840,084,022

الدعاوي القضائية

يعتبر التقاضي من األمور الشائعة لدى القطاع المصرفي نظرًا لطبيعة عمله ،حيث أن إدارة البنك
تقوم باتخاذ كل ما يلزم لتحصيل أموال البنك بحيث يكون اللجوء إلى القضاء ضرورة تستدعيها بعض
الحاالت التي استنفذت فيها إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي ،وعليه فإن البنك قد أقام العديد من
الدعاوي القضائية على بعض المدينين بهدف تحصيل الديون المتعثرة ،من جهة أخرى هناك بعض
الدعاوي المرفوعة على البنك ألسباب مختلفة ،برأي اإلدارة والمستشار القانوني البنك ال يوجد ضرورة
لتشكيل أي مخصصات إضافية.

- 41

الدعاوي القضائية

خالل شهر آذار  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف تفشي فايروس كورونا المستجد (COVID
 )19كجائحة نتيجة النتشاره السريع في جميع دول العالم ،قام الفريق الحكومي المعني بإجراءات
التصدي لفايروس كورونا المستجد ( )19 COVIDباتخاذ إجراءات احترازية للحد من سرعة انتشار
الفايروس تضمنت اإلغالق المؤقت لبعض الفعاليات االقتصادية والتجارية.
أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم /25م.ن تاريخ  26آذار  2020والمتضمن تأجيل كافة األقساط
المستحقة على العمالء المتأثرين من انتشار فايروس كورونا المستجد ( )19 COVIDلمدة ثالثة أشهر
من استحقاقها األصلي ،دون اعتبار تأجيل األقساط عملية هيكلة أو جدولة .التزم البنك بقرار مجلس
النقد والتسليف دون فرض أي عموالت أو فوائد تأخير على العمالء المستفيدين من القرار ،وقد قام
العمالء بتسديد مستحقاتهم تباعًا.
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إن األحداث الحالية والظروف االقتصادية السائدة تتطلب من البنك مراجعة بعض المدخالت
واالفتراضات لتحديد احتمالية التعثر والخسائر االئتمانية المتوقعة.
يقوم البنك بدراسة أثر عكس التغيرات الحالية على سيناريوهات االقتصاد الكلي وعلى األوزان المعتمدة
وتعديل نماذج احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للعمالء بعد األخذ بعين االعتبار تأثير فايروس
كورونا المستجد على نشاطات العمالء وتسهيالتهم االئتمانية.
إن أي تغييرات في نماذج احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ستخضع لدرجة عالية من عدم التيقن،
وبالتالي قد تختلف النتائج النهائية الفعلية عن النتائج المتوقعة ،سيقوم البنك بمراقبة التغيرات
وعكس نتائجها على توقعات االقتصاد الكلي ،والنظر في أثر هذه التغيرات على الخسائر االئتمانية
المتوقعة بشكل مستمر.

 - 42إعادة تصنيف أرقام سنوات سابقة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة المقارنة السابقة لكي تتناسب مع العرض المطبق في السنة
الحالية ،لم تؤثر إعادة التصنيف على صافي الدخل أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق المساهمين،
ويلخص ذلك كما يلي:

التصنيف السابق

موجودات أخرى

التصنيف الحالي

موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل
الشامل اآلخر

القيمة
ليرة سورية

85,699,440

سبب إعادة التصنيف
المعاد تصنيفه جزء من مساهمة بنك
يمثل المبلغ ُ
سورية والخليج ش.م.س.ع في رأس مال شركة /مؤسسة
ضمان مخاطر القروض /المساهمة المغفلة الخاصة
والمسدد خالل السنة المالية  ،2020وحيث أنه تم استكمال
سداد كامل قيمة المساهمة في السنة المالية  2021فقد
تم إعادة تصنيف هذه المساهمة إلى الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر بما
يتفق مع نموذج األعمال المعتمد لدى البنك وتعليمات
مصرف سورية المركزي.

رسالتنا هي التعامل
الر قي والشفاف َية
بأعلى درجات ُ
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إفصاحات أخرى

الشركات التابعة

أتعاب التدقيق الخارجي

ال يوجد أي شركات تابعة أو الشقيقة أو الحليفة لبنك سورية والخليج كما هو بتاريخ .2021/12/31

تنوه إدارة بنك سورية والخليج للمساهمين الكـرام بـأن مقـدار أتعـاب مدقق الحسـابات خالل العـام 2021
هـو  30,000,000ليرة سورية (فقط ثالثون مليون ليرة سورية ال غير).

االعتماد على الموردين
قام البنك باعتماد مجموعة من الموردين خالل العام  ،2021نذكر منهم شركة ICS FINANCIAL
 SYSTEM LTDالتي تقوم بتزويد البنك بخدمة النظام البنكي وتحديثاته.

1.1ال يتمتع البنك بأي حماية حكومية أو امتيازات من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
2.2ال توجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية لها أثر مادي على عمل البنك أو
منتجاته أو قدرته التنافسية.

التبرعات

3.3ال يوجد أي معايير جودة دولية خاصة لنشاطات البنك.

بلغت التبرعات  191,991,500ليرة سورية .

4.4لم يقم البنك بأي عملية ذات طبيعة متكررة خالل العام  2021ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي له.

تعويضات مجلس اإلدارة وإدارة البنك
بلغت تعويضات مجلس اإلدارة المدفوعة خالل عام  2021ما قيمته  149,464,000ليرة سورية ،كما
بلغت المصاريف األخرى المتعلقة بترتيبات عقد اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والهيئة العامة
ما قيمته  34,975,263ليرة سورية.
بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  40,088,836ليرة سورية تم التبرع بها.

5.5بناء على اإلفصاح أعاله ،ال يوجد عقود أو مشاريع عقدها بنك سورية والخليج مع الشركات التابعة
أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي
من موظفي البنك وأقرباء جميع المذكورين حتى الدرجة الرابعة وفق أحكام قانون الشركات.

مالحظات مدقق الحسابات المستقل
ال يوجد ضمن تقرير مدقق الحسابات أية تحفظات على البيانات المالية السنوية.

2021

2020

بآالف الليرات السورية

بآالف الليرات السورية

الراتب األساسي

765,255

261,124

ميزات ومنافع قصيرة األجل

1,042,019

210,479

مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

1,807,274

471,603

موظفو اإلدارة الرئيسيون
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إفصاحات إضافية

العقوبات المفروضة على البنك
ال يوجد أي عقوبات أو جزاءات مفروضة على بنك سورية والخليج من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو
قضائية لها تأثير جوهري.
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إقرارات مجلس اإلدارة
ُ 1.1يقر مجلس إدارة بنك سورية والخليج بعدم وجود أي مسائل أو أمور جوهرية
قد تؤثر على استمرارية البنك لعام  ،2021كما ُيقر مجلس اإلدارة بمسؤولية
إعداد البيانات المالية وضمان توفير ُنظم رقابة فعالة في البنك.
ُ 2.2يقر مجلس إدارة بنك سورية والخليج بعدم حصول أي من أعضائه أو ذوي
العالقة بهم خالل فترة شغل العضوية على أية منافع سواء مادية أو
عينية من البنك لم يتم اإلفصاح عنها خالل السنة المالية .2021

إقرار اإلدارة التنفيذية
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