مصرف "فرنسبنك سورية"
شركة مسامهة مغفلة عامة سورية
املعلومات املالية املرحلية املوجزة وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران 2022

مصرف "فرنسبنك سورية"
شركة مسامهة مغفلة عامة سورية
املعلومات املالية املرحلية املوجزة وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران 2022

جدول احملتوايت
صفح ــة
تقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية موجزة



2-1

املعلومات املالية املرحلية املوجزة
بيان الوضع املايل املرحلي املوجز
بيان الدخل املرحلي املوجز

3
5-4

بيان الدخل الشامل املرحلي املوجز

6

بيان التغييات يف حقوق امللكية املرحلي املوجز

7

بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة

9-8
62-10

مصرف "فرنسبنك سورية"

شركة مسامهة مغفلة عامة سورية
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)

 -1معلومات عامة
مت أتسين مصرف فرنسبنك سورية وريرير عامة سورية اوجد انون املصارف ر  28لعاي  2001وهو شركة مسامهة سورية مسجلة يف السجل
التجار حت الر  15413اتريـخ  13متوز  2008ويف سجل املصارف حت الر 18ر
أتسن املصرف برأس مال مقداره  1.750.000.000لية سورية موز على  3.500.000سه امسي بقي ة  500لية سورية للسه الواحد مرخص
له ومدفو لكاملر
مت إدراج أسه املصرف يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ  5كانون ال ا 2011ر
يقع املركز الرؤيسي وفق السجل التجار لل صرف يف أبو رمانة شار املهد با بركة بناء العتقي طابق أرضي دمشق – سورية بين ا يقع املركز الرؤيسي
وفق سجل املصارف يف شار بغداد مقابل معهد الشهيد سل حافظ ا سد العقار ر  1136/9ساروجة وجار الع ل على التوفيق يف عنوان املركز
الرؤيسي لل صرف بني السجل التجار وسجل املصارفر
شر املصرف أع اله املصرفية يف  15كانون ال ا  2009ر يقوي املصرف بكافة اخلدمات املصرفية ما خ،ل مركزه الرؤيسي وفروعه ا حد عشر يف
دمشق (أبو رمانة شار بغداد املنطقة احلرة الغسا ) وحلد (العزيزية امللك فيصل) محص (شار هاش ا اتسي) طرطوس (شار ال ورة) وال،ذ ية
(شار الكورنيش الغريب) وري دمشق (السيدة زيند جرماان) حيث مت افتتاق فر الغسا يف  7متوز  2019و د مت إغ،ق ك ،ما فر ري دمشق
(السيدة زيند) ومحص (شار هاش ا اتسي) بشكل م تر
تلك مصرف فرنسبنك وريرلر لبنان حاليا نسبة  %55.66ما رأمسال املصرفر
ك ا وافق الن املفوضني اوجد القرار ر /69ي املنعقد بتاريخ  13حزيران  2011على ياي مصرف فرنسبنك سورية إبصدار وطرق 7.000.000
سه بقي ة امسية تبلغ  500لية سورية للسه الواحد وبقي ة إمجالية تبلغ  3.500.000.000لية سورية وذلك بغرض زايدة رأمسال املصرفر
بتاريخ  24كانون ال ا  2017أمت فرنسبنك سورية ع لية زايدة رأس املال ليصب  5.250.000.000لية سوريةر
إن أسه فرنسبنك سورية مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية و د بلغ سعر اإلغ،ق يف السوق  827.21لية سورية بتاريخ  30حزيران 2022ر
وافق الن اإلدارة يف جلسته املنعقدة بتاريخ  10آب  2022على املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران 2022ر
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تطبيق املعايي الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة

يف الفرتة احلالية اي املصرف بتطبيق مجيع املعايي والتفسيات املعدلة واجلديدة الصادرة عا الن معايي احملاسبة الدولية ( )IASBوجلنة تفسي إعداد
التقارير املالية ( )IFRICالتابعة لل جلن واليت ختص وتسر على نشاطات املصرف للفرتات احملاسبية اليت تبدأ ما  1كانون ال ا 2022ر
مل يطرأ أ تعديل على املعلومات املالية املرحلية املوجزة جراء تطبيق هته املعايي وتفسياهتار
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السياسات احملاسبية
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إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية
جر إعداد املعلومات املالية املرحلية املرفقة يف  30حزيران  2022وفقا لل عيار احملاسا الدويل ر ( 34املتعلق لتقارير املالية املرحلية) ووفقا للقوانني
املصــرفية الســورية النافتة وتعلي ات و رارات الن النقد والتســلي ر إن الســياســات احملاســبية املتبعة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع
تلك اليت اتبعت يف إعداد البياانت املالية للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول 2021ر
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة س تتضـ ـ ـ ـ ا كافة املعلومات واإليضـ ـ ـ ــاحات املطلوبة لل علومات املالية السـ ـ ـ ــنوية واملعدة وفقا لل عايي الدولية للتقارير
املالية ك ا أن نتاؤج أع ال املصـ ـ ـ ــرف للسـ ـ ـ ــتة أشـ ـ ـ ــهر املنتهية يف  30حزيران  2022س مت ل لضـ ـ ـ ــرورة م شـ ـ ـ ـرا على النتاؤج املتو عة للسـ ـ ـ ــنة املنتهية يف
 31كانون ا ول 2022ر
لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جر إعداد املعلومات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاراية سـ ــت ناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع واليت تظهر لقي ة العادلةر لقد جر تصـ ــني
احلس ـ ــا ت يف املوجودات واملطل ـ ــو ت حسد طبيع ـ ــة كل منها وج ـ ــر تبويبها يف املعلومات املالية اوجد ترتيد تقري ـ ـب ـ ــي تبعا لسيولتها النسبيةر تظهر
املعلومات املالية للية السورية (لرسر) ع لـة إعداد املعلومات املاليـة وع لة اس تصادر
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املقررات احملاسبية ااامة واملصادر ا ساسية لعدي اليقني يف التقدير

عند تطبيق السياسات احملاسبية لل صرف يتوجد على اإلدارة أن تتخت رارات وتقوي بتقديرات وافرتاضات بش ن القي الدفرتية ملوجودات ومطلو ت
س تتوض بسهولة ما مصادر أخر ر إن التقديرات واسفرتاضات اخلاصة هبا تبىن على أساس اخلربة السابقة وعوامل أخر تعترب ذات صلةر إن النتاؤج
الفعلية د ختتل عا هته التقديراتر
يت مراجعة التقديرات واسفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مست رة يت إجراء القيود الناجتة عا تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل فيها
تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل ي ار فقط على تلك الفرتة أو يف فرتة التعديل وفرتات سحقة إذا كان التعديل ي ار على الفرتة احلالية وفرتات
سحقةر
(4رأ) املقررات احملاسبية ااامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:
صص اخلساؤر اسؤت انية املتو عة
يتطلد ما إدارة املصرف استخداي اجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير اطر الزايدة ااامة يف اطر
اسؤت ان لل وجودات املالية بعد اسعرتاف ا ويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلساؤر اسؤت ان املتو عةر إن أه السياسات والتقديرات املستخدمة
ما بل إدارة املصرف مفصلة أدانه:
تقيي منوذج ا ع ال
يعت د تصني و ياس املوجودات املالية علﯽ نتاؤج اختبار مدفوعات املبلغ ا صلي والفاؤدة على املبلغ ا صلي القاؤ واختبار منوذج ا ع الر حيدد
املصرف منوذج ا ع ال على مستو يعكن كيفية إدارة ا وعات املوجودات املالية معا لتحقيق هدف أع ال معنير ويتض ا هتا التقيي احلك
الت يعكن مجيع ا دلة ذات الصلة اا يف ذلك كيفية تقيي أداء املوجودات و ياس أداؤها واملخاطر اليت ت ار على أداء املوجودات وكيفية إدارهتار
يرا د املصرف املوجودات املالية املقاسة لكلفة املطف ة أو القي ة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل ابخر واليت مت استبعادها بل استحقا ها لفه
سبد استبعادها وما إذا كانت ا سباب متفقة مع اادف ما ا ع ال احملتفظ هبار وتعترب املرا بة جزءا ما التقيي املتواصل لل صرف حول ما إذا
كان منوذج ا ع ال الت يت اوجبه اسحتفاظ ملوجودات املالية املتبقية مناسبا وإذا كان ما غي املناسد ن هناك تغيي يف منوذج ا ع ال
و لتايل يت إدخال تغييا مستقبليا لتصني تلك املوجوداتر
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زايدة هامة يف اطر اسؤت ان
يت ياس اخلسارة اسؤت انية املتو عة ك خصص يعادل اخلسارة اسؤت انية املتو عة ملدة ( )12شهرا ملوجودات املرحلة ا وىل أو اخلسارة اسؤت انية على
مد الع ر الزمين لل وجودات ما املرحلة ال انية أو املرحلة ال ال ةر ينتقل ا صل إىل املرحلة ال انية يف حال زايدة اطر اسؤت ان بشكل كبي منت
اسعرتاف ا ويلر س حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )9ما الت يشكل زايدة كبية يف اطر اسؤت انر وعند تقيي ما إذا كانت اطر اسؤت ان
ما املوجودات د ارتفعت بشكل كبي أيخت املصرف يف اسعتبار املعلومات الك ية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة يف التقديرات املستخدمة
ما بل إدارة املصرف املتعلقة لتغي امله يف اطر اسؤت ان واليت ت د إىل تغي التصني ض ا املراحل ال ،ث ( 1و 2و)3ر
إنشاء ا وعات ما املوجودات ذات خصاؤص اطر اؤت انية مماالة
عندما يت ياس خساؤر اسؤت ان املتو عة على أساس مجاعي يت جت يع ا دوات املالية على أساس خصاؤص املخاطر املشرتكة (م ل نو ا داة
درجة اطر اسؤت ان نو الض اانت اتريخ اسعرتاف ا ويل الفرتة املتبقية لتاريخ اسستحقاق الصناعة املو ع اجلغرايف لل قرتض اخل)ر يرا د
املصرف مد م،ءمة خصاؤص اطر اسؤت ان بشكل مست ر لتقيي ما إذا كانت س تزال مماالةر إن هتا ا مر مطلوب لض ان أنه يف حالة تغيي
خصاؤص اطر اسؤت ان تكون هناك إعادة تقسي لل وجودات بشكل مناسدر و د ينتج عا ذلك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل موجودات إىل
حمفظة حالية تعكن بشكل أفضل خصاؤص اطر اسؤت ان امل االة لتلك اجمل وعة ما املوجوداتر
إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ
يعد إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ أك ر شيوعا عند حدوث زايدة كبية يف اطر اسؤت ان (أو عندما تنعكن تلك الزايدة الكبية) و لتايل
تنتقل ا صول ما اخلساؤر اسؤت انية املتو عة اليت ترتاوق مدهتا بني ( )12شهرا إىل آخر أو العكن ولكنها د حدث أيضا ض ا احملافظ اليت
يست ر ياسها على نفن ا ساس ما اخلساؤر اسؤت انية املتو عة ملدة ( )12شهرا أو مد احلياة ولكا مقدار تغييات اخلساؤر اسؤت انية املتو عة نظرا
سخت،ف اطر اسؤت ان ما احملافظر
(4رب) املصادر الرؤيسية للتقديرات غي امل كدة
في ا يلي التقديرات الرؤيسية اليت استخدمتها اإلدارة يف ع لية تطبيق السياسات احملاسبية لل صرف واليت اا الت اي ا ك ر أمهية على املبالغ املعرتف هبا
يف املعلومات املالية املرحلية املوجزة:
مبدأ اسست رارية:

امت إدارة املصرف بتقيي درة املصرف على اسست رار ك نش ة مست رة وهي مقتنعة أبن املصرف تلك املوارد ال،زمة ملواصلة ا ع ال يف املستقبل
املنظورر إلضافة إىل ذلك إن إدارة املصرف ليست على عل أب شكوك جوهرية اليت د ت ار بشكل جوهر على درة املصرف على اسست رار
ك نش ة مست رةر و لتايل إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة حمضرة على أساس مبدأ اسست راريةر
حديد القي العادلة:

إن حديد القي ة العادلة ملوجودات مالية لين اا سعر سوق كا حلظه يتطلد استع ال تقنيات تقيي ر و لنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل غي
متكرر وأسعارها ليلة الشفافية فإن القي ة العادلـة تكون أ ل موضوعية وتتطلد درجات متفاوتة ما ا حكاي تعت د على السيولة الرتكيز عوامل
سوق غي أكيدة افرتاضات تسعي و اطر أخر ت ار على ا داة املعنيةر
تستخدي املعطيات غي املنظورة يف ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غي متوفرة و لتايل تنطبق يف احلاست اليت تكون فيها حركة
السـوق بتاريخ التقيي ضعيفة هتا إن وجدت وتد أن تبقى الغـاية ما يــاس القــي ة العــادلة نفسها أ أن مت ل السعر املقبول للتفرغ عنها ما
مالك ا دوات املالية أو صاحد اسلتزاي ملطلو ت أدوات ماليةر يت الوصول إىل املعطيات غي املنظورة سعت اد على أفضل املعلومات املتوفرة يف
ظل الظروف احمليطة واليت كا أن تتض ا املعلومات املتوفرة لد املنش ة إلضافة إىل تطبيق معدست حس معينة ع  ،إلجراءات الداخلية
لل صرف وذلك ض ا منوذج التقيي املستخدي يف تقيي حمفظة ا وراق املالية الظاهرة على أساس القي ة العادلة ما خ،ل ا ر ق أو اخلساؤر وعلى
أساس الكلفة املطف ةر
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حديد العدد والوزن النسا للسيناريوهات النظرة املستقبلية لكل نو ما أنوا املنتجات  /السوق وحديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل
سيناريو
عند ياس اخلسارة اسؤت انية املتو عة يستخدي املصرف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختل احملركات
اس تصادية وكي ت ار هته احملركات على بعضها البعضر
نسبة احت ال التع ر
تشكل نسبة احت ال التع ر مدخ ،رؤيسيا يف ياس اخلسارة اسؤت انية املتو عةر وتعترب نسبة احت ال التع ر تقديرا سحت الية التع ر عا السداد على
مد فرته زمنية معينة واليت تش ل احتساب البياانت التاراية واسفرتاضات والتو عات املتعلقة لظروف املستقبليةر
اخلسارة يف حال التع ر
تعترب اخلسارة يف حال التع ر هي تقدير للخسارة الناجتة عا التع ر يف السداد ر وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعا دية املستحقة وتلك
اليت يتو ع امل ول حصيلها مع ا خت يف اسعتبار التدفقات النقدية ما الض اانت اإلضافية والتعدي،ت اسؤت انية املتكاملةر
ا ع ار اإلنتاجية املقدرة لل وجودات ال ابتة:

يراجع املصرف ا ع ار اإلنتاجية يف هناية كل فرتة ماليةر خ،ل الفرتة مل تظهر أية م شرات تدعو إىل تغيي ا ع ار املقدرة لل وجودات ال ابتةر
تد ي ة املوجودات غي املالية وتكويا امل وانت ال،زمة:

يف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا اجل هورية العربية السورية امت اإلدارة بتقدير القي ة اسسرتدادية لألصول غي املالية وذلك ما خ،ل إجراء
مراجعة للقي الدفرتية اته ا صول لتحديد في ا إذا كان هناك أ م شر على تد ي تهار عتقاد اإلدارة س توجد م شرات لتكويا م وانت تد
إضافيةر
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نقد وأرصدة لد مصرف سورية املركز

يتكون هتا البند مما يلي:

ك ا يف  30حزيران
( 2022غي مد قة)
لرسر

نقد يف اخلزينة
أرصدة لد مصرف سورية املركز :
حسا ت جارية وحت الطلد
وداؤع جل (استحقا ها ا صلي
خ،ل فرتة  3أشهر أو أك ر)
احتياطي نقد الزامي*

ك ا يف  31كانون ا ول
( 2021مد قة)
لرسر

34.549.461.006

42,979,735,860

137.118.034.159

109,904,492,470

13.006.975.059
15.816.920.208

10,953,829,687
13,987,717,605

177,825,775,622
200.491.390.432
)
) (62,061,611
(212.819.540

صص اخلساؤر اسؤت انية املتو عة

200.278.570.892
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177,763,714,011

في ا يلي احلركة على نقد وأرصدة لد بنوك مركزية خ،ل الفرتة  /السنة:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

اجمل و
لرسر

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
زايدة انجتة عا التغي يف
أرصدة لد بنوك مركزية
فرو ات أسعار الصرف

134,846,039,762

-

-

134,846,039,762

21.050.487.240
10.045.402.424

-

-

21.050.487.240
10.045.402.424

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

165.941.929.426

-

-

165.941.929.426

للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

اجمل و
لرسر

64.378.771.877

الرصيد ك ا يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف
أرصدة لد بنوك مركزية
فرو ات أسعار الصرف

64.378.771.877

-

-

16.499.237.436
53.968.030.449

-

-

16.499.237.436
53.968.030.449

الرصيد ك ا يف هناية السنة

134.846.039.762

-

-

134.846.039.762

في ا يلي احلركة على صص اخلسارة اسؤت انية املتو عة خ،ل الفرتة  /السنة:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

62,061,611

اجمل و
لرسر

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
زايدة ( /نقص) انجتة عا التغي يف
122.363.890
اطر اسؤت ان
28.394.039
فرو ات أسعار الصرف

-

-

62,061,611

-

-

122.363.890
28.394.039

212.819.540

-

-

212.819.540

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

31.260.075

الرصيد ك ا يف بداية السنة
نقص انتج عا التغي يف
اطر اسؤت ان
فرو ات أسعار الصرف

(53.148.443
83.949.979

الرصيد ك ا يف هناية السنة

62.061.611

)

اجمل و
لرسر

-

-

-

-

(53.148.443
83.949.979

-

-

62.061.611
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31.260.075
)

إن ا رصدة لد مصرف سورية املركز مصنفة ض ا املرحلة ا وىل ك ا يف  30حزيران  2022وك ا يف  31كانون ا ول  2021وس يوجد حوي،ت
بني املراحل (ا وىل ال انية وال ال ة) أو أرصدة معدومة خ،ل فرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران  2022والسنة املنتهية يف  31كانون ا ول
2021ر
* وفقا للقوانني والتشريعات املصرفية املطبقة يف اجل هورية العربية السورية الصادرة عا الن النقد والتسلي ر /7ير ن اتريخ  21كانون ال ا
 2020املع ّدل حكاي القرار الصادر عا رائسة الن الوزراء ر  5938اتريخ  2أاير  2011على املصارف أن حتفظ حتياطي نقد إلزامي
لد مصرف سورية املركز بنسبة  %5ما متوسط الوداؤع حت الطلد وداؤع التوفي والوداؤع جل ست ناء وداؤع اسدخار السكين إن هتا
اسحتياطي إلزامي وس يت استع اله يف ا نشطة التشغيلية لل صرفر
مت إيقاف الع ل لفرعني م تا نتيجة للظروف اسست ناؤية اليت متر فيها اجل هورية العربية السورية بعد احلصول على املوافقة ما بل مصرف سورية املركز
حلني زوال هته الظروف لتعود بعدها للخدمةر خ،ل عاي  2015مت نقل كامل رصيد النقد يف الفرو املغلقة إىل فرو عاملة دون أ خساؤر ومت إلغاء
املخصص املقابل اا ض ا بند صصات متنوعةر
-6

أرصدة لد مصارف

يتكون هتا البند مما يلي:

حسا ت جارية وحت الطلد
وداؤع جل (استحقا ها ا صلي خ،ل فرتة  3أشهر أو أ ل)
صص خساؤر اؤت انية متو عة

مصارف حملية
لرسر

47.100.463.648
15.550.453.532

ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
مصارف خارجية
لرسر

12.797.896.235
71.594.140.000

مصارف حملية
لرسر

صص خساؤر اؤت انية متو عة

59.898.359.883
87.144.593.532

147.042.953.415
84.392.036.235
62.650.917.180
) () 21.568.894.798( ) 21.568.750.117
(144.681
62.823.286.118 62.650.772.499

حسا ت جارية وحت الطلد
وداؤع جل (استحقا ها ا صلي خ،ل فرتة  3أشهر أو أ ل)

اجمل و
لرسر

63,212,821,232
13,837,915,266

125.474.058.617

ك ا يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
مصارف خارجية
لرسر

9,331,164,951
65,868,801,000

اجمل و
لرسر

72,543,986,183
79,706,716,266

152,250,702,449
75,199,965,951
77,050,736,498
) () 19.595.172.079( ) 19.595.030.660
(141.419
77,050,595,079
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55.604.935.291

132.655.530.370

في ا يلي احلركة على ا رصدة لد املصارف خ،ل الفرتة  /السنة:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
ا رصدة اجلديدة خ،ل العاي

اجمل و
لرسر

77,076,646,151
4.814.754.000

-

75,174,056,298
-

152,250,702,449
4.814.754.000

ا رصدة لد املصارف
فرو ات أسعار الصرف

() 27.429.837.396
8.217.229.085

-

2.360.305.612
6.829.799.665

() 25.069.531.784
15.047.028.750

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

62.678.791.840

-

84.364.161.575

147.042.953.415

(نقص)  /زايدة انتج عا التغي يف

للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

الرصيد ك ا يف بداية السنة

34.264.859.569

الرصيد ك ا يف هناية السنة

77.076.646.151

-

ما مت حويله إىل املرحلة ال ال ة
(نقص)  /زايدة انجتة عا التغي يف
19.583.769.788
ا رصدة لد املصارف
23.228.016.794
فرو ات أسعار الصرف

اجمل و
لرسر

39.240.641.468

-

() 1.329.331.126
37.262.745.956

-

18.254.438.662
60.490.762.750

-

75.174.056.298

152.250.702.449

(75.174.056.298 ) 75.174.056.298

73.505.501.037

-

في ا يلي احلركة على صص اخلسارة اسؤت انية املتو عة لألرصدة لد املصارف خ،ل الفرتة  /السنة:

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

141,419

املسرتد ما خساؤر التد
على ا رصدة املسددة
خساؤر تد على ا رصدة
اجلديدة خ،ل السنة
زايدة ( /نقص) انجتة عا التغي يف
اطر اسؤت ان
فرو ات أسعار الصرف

(23.396
17.321

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

144.681

(20.196

)

29.533
)

اجمل و
لرسر

19,595,172,079

-

19,595,030,660

-

-

(20.196

-

-

29.533

-

1.973.719.457

(23.396
1.973.736.778

-

21.568.750.117

21.568.894.798
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)

)

املرحلة ا وىل
لرسر

ما مت حويله إىل املرحلة ال ال ة

461.106
-

(نقص)  /زايدة انجتة عا التغي
يف اطر اسؤت ان
فرو ات أسعار الصرف

(405.076
85.389

الرصيد ك ا يف هناية السنة

141,419

الرصيد ك ا يف بداية السنة

للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

2.637.860.654
(4.931.913.924 ) 4.931.913.924

)
2,294,053,270
-

اجمل و
لرسر

2.638.321.760
-

14.663.116.736
-

14.662.711.660
2.294.138.659

19.595.030.660

19.595.172.079

بلغت ا رصدة لد املصارف اليت س تتقاضى فواؤد  86.232.123.884لية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل  98.009.779.182لية
سورية ك ا يف  31كانون ا ول )2021ر
س توجد لد املصرف إيداعات مقيدة السحد ك ا يف  30حزيران  2022وس توجد لد املصرف إيداعات مقيدة السحد ك ا يف  31كانون
ا ول 2021ر
وفقا لقرار مصرف سورية املركز ر /2/133س بتاريخ  22شباط  2022و رار الن النقد والتسلي ر /15ي ن بتاريخ  22شباط  2022اي
املصرف بتصني التعرضات اسؤت انية املباشرة لد املصارف يف دولة لبنان ض ا املرحلة ال ال ة وتقدير صص اخلساؤر اسؤت انية بشكل تدرتي إىل
أن تصل نسبة التغطية إىل  %30مع هناية عاي 2022ر
-7

إيداعات لد مصارف

يتكون هتا البند مما يلي:
مصارف حملية
لرسر

وداؤع جل (استحقا ها ا صلي أك ر ما  3أشهر)
صص خساؤر اؤت انية متو عة

اجمل و
لرسر

2.285.472.635
)
(324.905

-

2.285.472.635
(324.905

2.285.147.730

-

2.285.147.730

مصارف حملية
لرسر

وداؤع جل (استحقا ها ا صلي أك ر ما  3أشهر)
صص خساؤر اؤت انية متو عة

ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
مصارف خارجية
لرسر

ك ا يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
مصارف خارجية
لرسر

اجمل و
لرسر

2,024,755,725
)
(30.144

-

2,024,755,725
(30.144

2,024,725,581

-

2,024,725,581
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)

)

في ا يلي احلركة على اإليداعات لد املصارف خ،ل الفرتة  /السنة:

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
صايف التغي يف
اإليداعات لد املصارف
فرو ات سعر الصرف
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ا رصدة اجلديدة خ،ل العاي
فرو ات أسعار الصرف
الرصيد ك ا يف هناية السنة

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

2,024,755,725

-

-

15.438.752
245.278.158
2.285.472.635

-

-

للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

-

1,019,955,725
1,004,800,000
2,024,755,725

-

اجمل و
لرسر

2,024,755,725
15.438.752
245.278.158
2.285.472.635
اجمل و
لرسر

1,019,955,725
1,004,800,000
2,024,755,725

في ا يلي احلركة على صص اخلسارة اسؤت انية املتو عة لإليداعات لد املصارف خ،ل الفرتة  /السنة:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
نقص انتج عا التغي يف
اطر اسؤت ان
فرو ات سعر صرف
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

30,144

-

-

30,144

265.258
29.503
324.905

-

-

265.258
29.503
324.905

للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

الرصيد ك ا يف بداية السنة

خساؤر تد على ا رصدة
اجلديدة خ،ل السنة
نقص انتج عا التغي يف
اطر اسؤت ان
فرو ات أسعار الصرف
الرصيد ك ا يف هناية السنة

اجمل و
لرسر

اجمل و
لرسر

-

-

-

992.730

-

-

992.730

-

-

(1.955.316
992,730
30,144

(1.955.316
992,730
30,144

)
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-

)

إن اإليداعات لد مصارف مصنفة ض ا املرحلة ا وىل ك ا يف  30حزيران  2022وك ا يف  31كانون ا ول  2021وس يوجد حوي،ت بني املراحل
(ا وىل ال انية وال ال ة) أو أرصدة معدومة خ،ل السنة املنتهية يف  30حزيران  2022والسنة املنتهية يف  31كانون ا ول 2021ر
س توجد لد املصرف إيداعات س تتقاضى فواؤد ك ا يف  30حزيران  2022وك ا يف  31كانون ا ول 2021ر
س توجد لد املصرف إيداعات مقيدة السحد ك ا يف  30حزيران  2022وس توجد لد
 31كانون ا ول 2021ر
-8

املصرف إيداعات مقيدة السحد ك ا يف

صايف التسهي،ت اسؤت انية املباشرة

يتكون هتا البند مما يلي:

ك ا يف  30حزيران
( 2022غي مد قة)
لرسر

تسهي،ت الشركات الكرب :
حسا ت جارية مدينة
حسا ت داؤنة صدفة مدينة
روض وسل
تسهي،ت الشركات املتوسطة والصغية:
حسا ت جارية مدينة
روض وسل
حسا ت داؤنة صدفة مدينة
تسهي،ت ا فراد:

روض وسل
حسا ت داؤنة صدفة مدينة

القروض السكنية:
روض سكنية

ينـزل:
صص خساؤر اؤت انية متو عة
الفواؤد والع وست املعلقة

ك ا يف  31كانون ا ول
( 2021مد قة)
لرسر

1.850.332.651
11.262.710
63.311.208.349

1,700,235,735
10,556,490
66,210,154,475

65.172.803.710

67,920,946,700

84.096.602
26.513.730.810
4.046.759

76,533,423
11,604,643,981
3,529,120

26.601.874.171

11,684,706,524

1.567.805.307
587.184

1,153,994,200
2,211,454

1.568.392.491

1,156,205,654

6.408.011.273

6,317,288,239

6.408.011.273

6,317,288,239

99.751.081.645

87,079,147,117

() 21.148.647.841( ) 21.158.944.926
() 10,078,890,486( ) 11.111.704.298
67.480.432.421

صايف التسهي،ت اسؤت انية املباشرة
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55.851.608.790

بلغت التسهي،ت اسؤت انية غي العاملة املباشرة  26.139.054.382لية سورية أ ما نسبته  %26.20ما رصيد التسهي،ت اسؤت انية املباشرة ك ا يف

 30حزيران ( 2022مقابل  24.471.712.015لية سورية أ ما نسبته  %28.10ما رصيد التسهي،ت اسؤت انية املباشرة ك ا يف  31كانون ا ول
)2021ر
بلغت التسهي،ت اسؤت انية غي العاملة بعد تنـزيل الفواؤد املعلقة  15.027.350.084لية سورية أ ما نسبته  %16.95ما رصيد التسهي،ت اسؤت انية

املباشرة بعد تنزيل الفواؤد املعلقة ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل  14.392.821.529لية سورية أ ما نسبته  %18.69ما رصيد التسهي،ت
اسؤت انية املباشرة بعد تنزيل الفواؤد املعلقة ك ا يف  31كانون ا ول )2021ر
س يوجد تسهي،ت اؤت انية غي مباشرة وغي عاملة ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل  86.500لية سورية ك ا يف  31كانون ا ول )2021ر
بلغ صص تد التسهي،ت اسؤت انية غي املباشرة  20.262.316لية سورية ك ا يف ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل  10.645.539لية سورية ك ا
يف  31كانون ا ول  )2021واليت تظهر ض ا املخصصات املتنوعة (إيضاق )16ر
بلغت الديون املعدومة نتيجة ياي املصرف بع ليات تسوية مع الز ؤا مبلغ  73.915.430لية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل 217.978.408
لية سورية ك ا يف  31كانون ا ول )2021ر
س يوجد تسهي،ت اؤت انية ممنوحة للحكومة السورية أو بكفالتهار

في ا يلي احلركة على أرصدة التسهي،ت اسؤت انية املباشرة خ،ل الفرتة  /السنة:
املرحلة ا وىل
لرسر

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل
ما مت حويله إىل املرحلة ال انية
ما مت حويله إىل املرحلة ال ال ة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عا
(392.272.969( ) 3.615.541.135
تغي أرصدة الز ؤا
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة 14.540.123.765
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة (187.971.988( ) 231.957.308
786.805.508
تعدي،ت نتيجة تغي أسعار الصرف 559.367.343

اجمل و
لرسر

87.079.147.117
24.471.712.015
16.810.094.135 45.797.340.967
() 1.178.058.153
1.178.058.153
(604.680.807 ) 604.680.807
453.961.056
() 453.961.056
)
) (73,915,430
(73,915,430
-

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

57.168.749.922

16.443.277.340
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)

(2.729.864.259
) 1.277.949.845
14.540.123.765
) () 1.192.192.195( ) 772.262.899
2.127.782.647
781.609.796
26.139.054.383

99.751.081.645

للسنة املنتهية يف 31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

املرحلة ا وىل
لرسر

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل
ما مت حويله إىل املرحلة ال انية
ما مت حويله إىل املرحلة ال ال ة
الديون املعدومة
(نقص)  /زايدة انجتة عا
() 12.900.279.519
تغي أرصدة الز ؤا
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة 28.563.910.720
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة () 18.664.241.044
تعدي،ت نتيجة تغي أسعار الصرف 9.915.033.868

اجمل و
لرسر

69.467.112.252
17.465.310.893
2.731.034.895 49.270.766.464
)
(77,928,282( ) 1.107.050.083
1.184.978.365
(11.516.606.777 ) 11.516.606.777
) (205,204,273 ) 148,983,163
(56,221,110
)
(217.978.408( ) 217.978.408
-

الرصيد ك ا يف هناية السنة

45.797.340.967

() 12.769.260.333
(2.197.657.001 ) 2.066.637.815
28.945.673.975
381.763.255
() 20.404.363.209( ) 1.398.679.754( ) 341,442,411
22.057.962.840
6.298.126.292
5.844.802.680
16.810.094.135

24.471.712.015

87.079.147.117

في ا يلي احلركة على صص اخلسارة اسؤت انية املتو عة خ،ل الفرتة  /السنة:
املرحلة ا وىل
لرسر

237.479.817
280.763.911
(10.145.010
(4.805.040
-

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل
ما مت حويله إىل املرحلة ال انية
ما مت حويله إىل املرحلة ال ال ة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عا
(227.463.551
تغي يف أرصدة الز ؤا
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة 171.758.678
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة (1.913.826
تعدي،ت نتيجة تغي أسعار الصرف 178.966
الرصيد ك ا يف هناية السنة

445.853.945

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

اجمل و
لرسر

21.148.647.841
13.067.895.284
7.843.272.740
() 280.763.911
) 10.145.010
4.805.040
)
)
) (1,595,500
(1,595,500
) (744.796.612
4.651.604
) (2.985.825
456.328.772
7.285.851.778
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) 80.429.960
) (306.670.950
582.375.369
13.427.239.203

(891.830.203
176.410.282
) (311.570.601
1.038.883.107
21.158.944.926

)
)

املرحلة ا وىل
لرسر

للسنة املنتهية يف 31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

اجمل و
لرسر

11.421.616.311
8.903.934.222
102.543.531
2.415.138.558
)
(13,456,771( ) 109.159.200
122.615.971
(6.035.199.240 ) 6.035.199.240
) 6,830,285
) (5.861.186
(969,099
)
) (1.887.867
(1.887.867
-

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل
ما مت حويله إىل املرحلة ال انية
ما مت حويله إىل املرحلة ال ال ة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عا
(2.650.698.226 ) 291.926.945
1.828.389.569
1.114.235.602
تغي يف اطر اسؤت ان
92.411.017
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة 92.411.017
) (567.368.188( ) 536.545.813
) (11,936,367
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة (18.886.008
7.553.178.342
5.000.948.173
4.097.153
تعدي،ت نتيجة تغي أسعار الصرف 2.548.133.016
الرصيد ك ا يف هناية السنة

237.479.817

7.843.272.740

تتلخص حركة الفواؤد املعلقة ك ا يلي:

13.067.895.284

 30حزيران
( 2022غي مد قة)
لرسر

10.078.890.486

7,041,040,195

1.375.237.084

2.545.986.106

(72,319,930
(469.337.767
199.234.425

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة /السنة

11.111.704.298
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21.148.647.841

 31كانون ا ول
( 2021مد قة)
لرسر

الرصيد يف بداية الفرتة /السنة
يضاف:
الفواؤد املعلقة خ،ل الفرتة /السنة
ينـزل:
الفواؤد املعلقة اليت مت شطبها خ،ل الفرتة /السنة
الفواؤد املعلقة املسرتدة خ،ل الفرتة /السنة
فرو ات اسعار الصرف

)

) (216.090.541
) (587.643.357
1.295.598.083
10.078.890.486

)
)

-9

موجودات مالية لكلفة املطف ة

يتكون هتا البند مما يلي:
ك ا يف  30حزيران
( 2022غي مد قة)
لرسر

شهادات إيدا (ذات عاؤد اثبت)

ك ا يف  31كانون ا ول
( 2021مد قة)
لرسر

62,800,000,000
70.350.000.000
62,800,000,000
70.350.000.000
() 16.365.751.722( ) 18.108.623.666

صص اخلساؤر اسؤت انية املتو عة

46.434.248.278
52.241.376.334
مت ل املوجودات لكلفة املطف ة (شهادات إيدا ) ي ة شهادات إيدا صادرة عا مصارف جتارية غي مقي ة بقي ة  25مليون دوسر أمريكي بفاؤدة
سنوية %7.5ر
اتريخ اسستحقاق

 28نيسان 2023

ك ا يف  30حزيران 2022
القي ة اسمسية
للية السورية
دوسر أمريكي

25.000.000

70.350,000,000

25.000.000

70.350,000,000

معدل الفاؤدة

%7.5

في ا يلي حركة املوجودات املالية لكلفة املطف ة خ،ل الفرتة  /السنة:
املرحلة ا وىل
لرسر

-

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

اجمل و
لرسر

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
اسست ارات املستحقة خ،ل السنة
التغي يف القي ة الدفرتية
للسندات (ع،وة  /خص )
تعديل نتيجة لفرو ات أسعار الصرف

-

62,800,000,000
-

-

-

7.550.000.000

7.550.000.000

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

-

-

70.350.000.000

70.350.000.000

املرحلة ا وىل
لرسر

الرصيد ك ا يف بداية السنة

-

للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

31.400.000.000

-

62,800,000,000
-

اجمل و
لرسر

31.400.000.000

ما مت حويله إىل املرحلة ال ال ة
تعدي،ت نتيجة فرو ات أسعار الصرف

-

(62.800.000.000 ) 62.800.000.000
31,400,000,000

31,400,000,000

الرصيد ك ا يف هناية السنة

-

62.800.000.000

62,800,000,000
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في ا يلي احلركة على صص اخلسارة اسؤت انية املتو عة لل وجودات املالية لكلفة املطف ة خ،ل الفرتة  /السنة:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
زايدة انجتة عا التغي يف اطر اسؤت ان
فرو ات سعر صرف

املرحلة ا وىل
لرسر

-

املرحلة ال انية
لرسر

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

-

-

املرحلة ا وىل
لرسر

-

16.365.751.722
1.742.871.944

16.365.751.722
1.742.871.944

18.108.623.666

18.108.623.666

للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

اجمل و
لرسر

ما مت حويله إىل املرحلة ال ال ة
زايدة انجتة عا التغي يف
اطر اسؤت ان
فرو ات أسعار الصرف

4.465.605.447
(8.686.047.738 ) 8.686.047.738

4.465.605.447
-

-

4,220,442,291

7.679.703.984
-

7.679.703.984
4,220,442,291

الرصيد ك ا يف هناية السنة

-

-

16.365.751.722

16.365.751.722

الرصيد ك ا يف بداية السنة

-10

-

املرحلة ال ال ة
لرسر

اجمل و
لرسر

موجودات مالية لقي ة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل ابخر

يتكون هتا البند مما يلي:

ك ا يف  30حزيران
( 2022غي مد قة)
لرسر

أسه م سسة ض ان القروض

ك ا يف  31كانون ا ول
( 2021مد قة)
لرسر

260.917.800

260.917.800

260.917.800

260.917.800

ل هتا البند است ار املصرف يف رأس مال م سسة ض ان اطر القروض والبالغة  %5.22ما رأس مال امل سسة حيث مت إعادة تصني هته احلصة
ما موجودات ا خر بعد صدور شهادة ا سه النهاؤية خ،ل الربع ال الث ما عاي 2021ر
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موجودات أخر

يتكون هتا البند مما يلي:
ك ا يف  30حزيران

ك ا يف  31كانون ا ول

( 2022غي مد قة)
لرسر

( 2021مد قة)
لرسر

فواؤد وإيرادات حمققة غي مستحقة القبض
مصارف
تسهي،ت اؤت انية مباشرة
موجودات مالية لكلفة املطف ة

238.275.056
25.021.631
832.635.614

538,498,746
39,913,956
754,890,414

مصاري مدفوعة مقدما
زون طباعة و رطاسية
سل لقاء تعهدات أع ال
طوابع
ضريبة ابلة ل،سرتداد*
موجودات أخر
تقاس بطا ات الصراف ابيل
أتمينات مدفوعة وزارة الش ون اسجت اعية والع ل
موجودات اثبتة آلت ملكيتها لل صرف وفاء لديون مستحقة**

1.095.932.301
497.356.280
118.121.350
1.206.841.216
493.000
447.173.430
820.404.566
2,050,000
57.849.378

1,333,303,116
295,749,604
107,187,724
623,113,020
328,000
490,719,044
2,050,000
57,849,378

4.246.221.521

2,910,299,886

* مت ل الضريبة القابلة ل،سرتداد ضريبة رواتد وأجور عا السنوات ما  2013إىل  2020مت دفعها ما بل املصرف وما املتو ع اسرتدادها حيث
مت اسعرتاض على صحة هته التكالي (إيضاق ر )30ر
** مت ل املوجودات اليت آلت ملكيتها لل صرف إليفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملكيتها لل صرف بتاريخ  16كانون ا ول  2016ومت
ختفيض ديا الع يل املستحق بنفن القي ة حيث يتوجد تصفية العقاريا خ،ل عامني ما اتريخ الت لك وفق أحكاي املادة /2/100ب ما
القانون ر  23لعاي  2002حىت اتريخ إصدار البياانت املالية مل يت تصفية العقاريار
تت ل حركة املوجودات اليت آلت ملكيتها لل صرف ك ا يلي:
الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة

2022
لرسر

57.849.378

2021
لرسر

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

57.849.378

57.849.378
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57.849.378

-12

وديعة ا دة لد مصرف سورية املركز

بناء على أحكاي املادة ( )12الفقرة (ب) ما القانون ر ( )28لعاي  2001يتوجد على مصارف القطا اخلاس أن حتجز  %10ما رأمسااا لد
مصرف سورية املركز كحساب ا د كا اسرتداده عند تصفية املصرفر يتكون هتا البند مما يلي:
ك ا يف  30حزيران
( 2022غي مد قة)
لرسر

لية سورية
دوسر أمريكي

-13

189,841,750
18.717.664.055

189.841.750
16,708,874,238

18.907.505.805

16,898,715,988

وداؤع مصارف

يتكون هتا البند مما يلي:
مصارف حملية
لرسر

حسا ت جارية وحت الطلد
وداؤع جل

حسا ت جارية وحت الطلد
وداؤع جل
-14

ك ا يف  31كانون ا ول
( 2021مد قة)
لرسر

وداؤع الز ؤا

ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
مصارف خارجية
لرسر

اجمل و
لرسر

37.278.941.991
43.759.227.959

-

37.278.941.991
43.759.227.959

81.038.169.950

-

81.038.169.950

مصارف حملية
لرسر

ك ا يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
مصارف خارجية
لرسر

اجمل و
لرسر

34,333,384,411
42,123,345,108

-

34,333,384,411
42,123,345,108

76,456,729,519

-

76,456,729,519

يتكون هتا البند مما يلي:

ك ا يف  30حزيران
( 2022غي مد قة)
لرسر

حسا ت جارية وحت الطلد
وداؤع جل وخاضعة إلشعار
حسا ت ا دة أخر *
وداؤع التوفي
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ك ا يف  31كانون ا ول
( 2021مد قة)
لرسر

149.360.224.405
105.238.851.527
339.546.629
2.939.693.766

140,536,490,415
98,301,845,614
374,530,017
3,093,669,867

257.878.316.327

242,306,535,913

بلغت الوداؤع اليت س ح ل فواؤد  156.574.202.976لية سورية أ ما نسبته  %61ما إمجايل الوداؤع ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل
 142.502.061.747لية سورية أ ما نسبته  %58.81ما إمجايل الوداؤع ك ا يف  31كانون ا ول )2021ر
 ل هتا البند مبلغ الوداؤع اجمل دة لقاء رأس مال طا مايل غي مصريف لشركات يد الت سين و ي ة حقوق ا فضلية الناشئة عا زايدة رأس مال
املصرف بقي ة  161.875.543لية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل  162.212.407لية سورية ك ا يف  31كانون ا ول )2021
وبدأ املصرف بتوزيعها على املسامهني التيا مل ارسوا حق ا فضلية يف اسكتتاب بتاريخ  11آذار 2018ر
بلغت وداؤع مقيدة السحد مبلغ  15.359.807.805لية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل  13.752.965.686لية سورية ك ا يف 31
كانون ا ول )2021ر
بلغت الوداؤع اجلامدة حسد القرار ر / 1418ي ن/ب  4اتريخ  24متوز  2016مبلغ  124.229.152.631لية سورية ك ا يف  30حزيرانر
( 2022مقابل  110.075.953.775لية سورية ك ا يف  31كانون ا ول )2021ر
-15

أتمينات نقدية

يتكون هتا البند مما يلي:
ك ا يف  30حزيران
( 2022غي مد قة)
لرسر

3.275.877.553
4.857.870.988
451.113.534

أتمينات مقابل تسهي،ت مباشرة
أتمينات مقابل تسهي،ت غي مباشرة
أتمينات نقدية أخر

8.584.862.075
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ك ا يف  31كانون ا ول
( 2021مد قة)
لرسر

2,396,152,962
4,427,049,593
1,826,875,161
8,650,077,716

-16

صصات متنوعة

يتكون هتا البند مما يلي:

صص خساؤر اؤت انية متو عة على التسهي،ت اسؤت انية غي املباشرة:

صص مقابل سقوف تسهي،ت اؤت انية غي مستغلة
صص مقابل تسهي،ت اؤت انية غي مباشرة

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

صص خساؤر اؤت انية متو عة على التسهي،ت اسؤت انية غي املباشرة:

صص مقابل سقوف تسهي،ت اؤت انية غي مستغلة
صص مقابل تسهي،ت اؤت انية غي مباشرة

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

ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
رصيد بداية
الفرتة
لرسر

املكون خ،ل
الفرتة
لرسر

املستخدي خ،ل
الفرتة
لرسر

ما مت رده خ،ل
الفرتة
لرسر

215,354
10,430,185
10,645,539
31.329.040
8.132.432

3.781.344
7.566.283
11.347.626
206.000.000
83.500.000

-

(1.837.349
(1.837.349
-

50,107,011

300.847.626

-

(1.837.349

رصيد بداية
السنة
لرسر

املكون خ،ل
السنة
لرسر

أتاي فرو ات
أسعار الصرف
لرسر

)
)

)

ك ا يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املستخدي خ،ل
السنة
لرسر

ما مت رده خ،ل
السنة
لرسر

رصيد هناية
الفرتة
لرسر

106.500
106.500
-

3.996.698
16.265.618
20.262.316
237.329.040
91.632.432

106.500

349.223.788

أتاي فرو ات
أسعار الصرف
لرسر

)
)
)

(111
2.407.779
2.407.668
-

1.330.787
14.835.022
16,165,809
31,329,040
23,132,432

4.137.186
4.137.186
-

-

(1.115.322
(10.949.802
(12.065.124
(15,000,000

)

2.407.668

70,627,281

4.137.186

-

(27.065.124

)

رصيد هناية
السنة
لرسر

)

215.354
10.430.185
10,645,539
31.329.040
8.132.432
50,107,011

مت تكويا صص ملواجهة أية أعباء حمت لة متعلقة بسنوات سابقة ما احملت ل أن تظهر أو يتوجد سدادها خ،ل سنوات سحقةر
 يت احتساب م ونة مركز القطع التشغيلي بناء على املادة السابعة ما رار الن النقد والتسلي ر  /362ي ن /ب 1اتريخ  4شباط  2008واملع ّدل لقرار /1416ي ن/ب 4الصادر بتاريخ  24متوز
 2016حيث يتوجد على املصارف العاملة يف سورية أن حجز م ونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس  %5ما وسطي مراكز القطع التشغيلي خ،ل الشهرر
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في ا يلي احلركة على التسهي،ت اسؤت انية غي املباشرة خ،ل الفرتة  /السنة:
املرحلة ا وىل
لرسر

13.595.234.922

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
زايدة ( /نقص) انتج عا
326.740.225
التغي يف أرصدة الز ؤا
التسهي،ت اجلديدة خ،ل الفرتة 500.058.400
التسهي،ت املسددة خ،ل الفرتة (200.000.000
تعدي،ت نتيجة تغي أسعار الصرف 897.657.209
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

15.119.690.756

املرحلة ا وىل
لرسر

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

32.045.414

) (31,055,222
(990.192

) (86,500
)
-

للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل
ما مت حويله إىل املرحلة ال انية
زايدة ( /نقص) انتج عا
76.270.598
التغي يف أرصدة الز ؤا
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة 2.524.444.525
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة (888( ) 2.739.691.651
14.780.687
تعدي،ت نتيجة تغي أسعار الصرف 4.064.483.500
الرصيد ك ا يف هناية السنة

-

-

200.000.000
9.486.993.565
(200,000,000
200,000,000
) 17,265,615
(17,265,615

13.595.234.922

86.500

32.045.414
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اجمل و
لرسر

13.627.366.836
326.740.225
500.058.400
) (231.141.722
896.667.017
15.119.690.756

اجمل و
لرسر

7.316.149
)
-

9.694.309.714
-

) (7.229.649
-

76.270.598
2.524.444.525
) (2.746.922.188
4.079.264.187

86.500

)

13.627.366.836

)

في ا يلي احلركة على صص اخلسارة اسؤت انية املتو عة خ،ل الفرتة  /السنة:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية

املرحلة ا وىل
لرسر

10.645.539

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
زايدة انتج عا التغي
8.988.209
يف أرصدة الز ؤا
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة 2.359.417
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة (1.837.349
تعدي،ت نتيجة تغي أسعار الصرف 106.500
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

20.262.316

املرحلة ا وىل
لرسر

12.287.918
951,072
(1,299,230

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت حويله إىل املرحلة ا وىل
ما مت حويله إىل املرحلة ال انية
نقص انتج عا التغي
(5.087.768
يف اطر اسؤت ان
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة 4.137.186
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة (2.751.307
تعدي،ت نتيجة تغي أسعار الصرف 2.407.668
الرصيد ك ا يف هناية السنة

10.645.539

لرسر

لرسر

-

-

8.988.209
2.359.417
(1.837.349
106.500

-

-

20.262.316

-

)

اجمل و

-

للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
لرسر
لرسر

128.667
(951,072
) 1,299,230

3.749.224
)
-

) (476,825
)
-

)
(3,749,224
-

-
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-

لرسر

10.645.539

)

اجمل و
لرسر

16.165.809
(5.564.593
4.137.186
) (6.500.531
2.407.668
10.645.539

)
)

مطلو ت أخر
-17
يتكون هتا البند مما يلي:

ك ا يف  30حزيران
( 2022غي مد قة)
لرسر

899.645.604
96.463.579
140.227.374
75.739.756
18.884.943
625.851.343
44.555.030
1,800,000
61.148.020
1.142.039.240
62.847.000
529.627.687
13.794.786
415.387.619
288.428.021
4.416.440.002

فواؤد مستحقة غي مدفوعة
إيرادات مقبوضة مقدما
داؤنون تلفون
رواتد مستحقة وغي مدفوعة
اشرتاكات م سسة الت مينات اسجت اعية املستحقة
ضراؤد مقتطعة على رواتد وأجور املوظفني
ضراؤد مقتطعة على الفواؤد املدفوعة على حسا ت الز ؤا
مستحقات ملورد أصول اثبتة
ضريبة طوابع للدفع
شيكات برس الدفع
حواست وشيكات برس الدفع
شيكات مصد ة
تقاس بطا ات صراف آيل
موردون آخرون
حسا ت داؤنة أخر
ضراؤد مقتطعة على الفواؤد املدفوعة يف اخلارج

ك ا يف  31كانون ا ول
( 2021مد قة)
لرسر

1,050,901,609
146,564,154
69,008,482
14,269,267
560,942,912
25,866,203
1,800,000
808,019,626
1,020,244
80,835,621
7,921,000
242,089,362
1,498,800
460,177,425
3,470,914,705

الفواؤد الداؤنة
-18
يتكون هتا البند مما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غي مد قة)
2021
2022
لرسر
لرسر

تسهي،ت اؤت انية مباشرة:
حسا ت جارية مدينة
روض وسل

64.359.500
4.483.182.098
4.547.541.598
422.431.446
2.212.381.851
2.634.813.297
7.182.354.895

أرصدة وإيداعات لد مصارف
موجودات مالية لكلفة املطف ة
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151.468.942
3.749.613.207
3,901,082,149
310,816,946
1,498,167,124
1,808,984,070
5,710,066,219

-19

الفواؤد املدينة

يتكون هتا البند مما يلي:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غي مد قة)
2021
2022
لرسر
لرسر

وداؤع مصارف
وداؤع ز ؤا:
حسا ت جارية
وداؤع توفي
وداؤع جل وخاضعة إلشعار
أتمينات نقدية

-20

952.504.391

794,315,913

40.447.849
79.632.875
1.469.508.131
1.589.588.855
9.118.194

65,236,710
81,358,463
1,212,955,366
1,359,550,539
10,768,807

2.551.211.440

2,164,635,259

اسرتداد صص خساؤر اؤت انية متو عة

يتكون هتا البند مما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غي مد قة)
2021
2022
لرسر
لرسر

مصروف صص أرصدة لد مصرف سورية املركز
مصروف ( /اسرتداد) صص أرصدة لد املصارف
اسرتداد صص إيداعات لد املصارف
مصروف صص است ارات مالية لكلفة املطف ة
مصروف ( /اسرتداد) صص تسهي،ت اؤت انية مباشرة:
املرحلة ا وىل
املرحلة ال انية
املرحلة ال ال ة
مصروف ( /اسرتداد) صص تسهي،ت اؤت انية غي مباشرة:
املرحلة ا وىل
املرحلة ال انية
املرحلة ال ال ة
ديون معدومة مسرتدة

122.363.890
)14.059
265.258
-

56.456.432
( 1.589.330
(961.330
-

208.195.162
(1.013.749.734
(221.435.950

698.725.000
) 309.041.767
) (497.015.583

)

7.586.662
542.180
(3.749.224
(828.000

)
)

9.510.277
(894.865.156
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) 571.387.234

)

-21

مصروف ضريبة الدخل

مت احتساب ضريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل ك ا يلي:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غي مد قة)
2021
2022
لرسر
لرسر

75.017.711.897
15.701.535.651
14.154.346
14.154.346
8,615,221
10.141.014
(73,971,410,360( ) 15.100.000.000
(98,541,759( ) 1.419.859.380
(828,000
581.832
15,000,000
83.500.000
206.000.000
(1,552,090,834( ) 2.216.215.589
1,171,521,801
746.430.174
(606,595,148
2,462,836
1.200.000

صايف الرب بل الضريبة
استه،ك املبا
استه،ك حسينات على املبا امل لوكة
أر ق غي حمققة انجتة عا تقيي مركز القطع البنيو
اسرتداد م وانت خضعت مسبقا للضريبة
ديون معدومة
ضريبة عقود غي مقي ني
م ونة تقلد أسعار القطع
صص ملواجهة أعباء حمت لة
فواؤد حمققة ما خارج ا راضي السورية
صص تد ي ة الديون املنتجة (املرحلة ا وىل وال انية)
خساؤر ضريبية عا سنوات سابقة
غرامة
اخلسارة الضريا
ضريبة ريع رلوس أموال متداولة

(1.972.531.952
199.459.403

إمجايل الضريبة

199.459.403

)
)
)

)
)

)
139,688,175
139,688,175

مت تغيي املعاجلة الضريبية ملصروف اخلساؤر اسؤت انية اإلفراد مقابل التسهي،ت الغي منتجة (املرحلة ال ال ة) حيث مت اعتبارها نفقة مقبولة ضريبيا يف
العاي  2011استنادا للبيان الضريا لل صارف الصادر عا وزارة املالية للعاي  2011واخلاس لعاي  2010ومت أتكيد ذلك لتع ي ر
س 16/1445/الصادر عا مصرف سوراي املركز بتاريخ  23آذار 2022ر
ررت إدارة املصرف عدي احتساب ضريبة دخل م جل للفرتة املنتهية يف  30حزيران 2022ر
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بناء على رار اايئة العامة للضراؤد والرسوي ر  1238/3الصادر بتاريخ  29نيسان  2019والت بني عدي خضو ا ر ق والفواؤد النامجة عا
أع ال املصارف يف اخلارج لضريبة الدخل على ا ر ق احلقيقية وإمنا ختضع لضريبة ريع رلوس ا موال املتداولة واليت مت احتساهبا ك ا يلي:
ضريبة ريع رلوس ا موال املتداولة
ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
2021
2022
لرسر
لرسر

فواؤد حمققة ما خارج ا راضي السورية
معدل الضريبة
الضريبة
إدارة حملية
إعادة إع ار

-22

2.216.215.589
%7.5
166.216.169
16.621.617
16.621.617

1.552.090.834
%7.5
116,406,813
11,640,681
11,640,681

199.459.403

139,688,175

حصة السه ا ساسية واملخففة

يتكون هتا البند مما يلي:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غي مد قة)
2021
2022
لرسر
لرسر

15.502.076.248
52.500.000

صايف رب السنة
املتوسط املرج لعدد ا سه

295.28

حصة السه ا ساسية واملخفضة

1.426.25
2022

عدد ا سه ابتداء ما بداية السنة املالية وحىت هناية الفرتة

متوسط ا سه
املرج لفرتة

عدد ا سه

الفرتة/يوي

52.500.000

180

52.500.000

180

52.500.000

املتوسط املرج لعدد ا سه ك ا يف  30حزيران 2021

2021

عدد ا سه ابتداء ما بداية السنة املالية وحىت هناية الفرتة

74.878.023.722
52.500.000

عدد ا سه

52.500.000

املتوسط املرج لعدد ا سه ك ا يف  30حزيران 2021

الفرتة/يوي

180
180
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متوسط ا سه
املرج لفرتة

52.500.000
52.500.000

-23

النقد وما يواز النقد

يت ل هتا البند مما يلي:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غي مد قة)
2021
2022
لرسر
لرسر

نقد وأرصدة لد مصرف سورية املركز تستحق خ،ل ا،اة أشهر
(عدا اسحتياطي اإللزامي على الوداؤع)
أرصدة لد مصارف تستحق خ،ل ا،اة أشهر
ينـزل وداؤع مصارف تستحق خ،ل ا،اة أشهر

141.712.955.578
171.667.495.165
147.245.018.793
147.042.953.415
() 60.326.906.567( ) 63.384.957.606
255.325.490.974

-24

228.631.067.804

ع ليات ا طراف ذات الع ،ة

يتكون هتا البند مما يلي:
أ -بنود بيان الوضع املايل
مسامهون تلكون أك ر
ما  %5ما ا سه
لرسر

احلسا ت املدينة
أرصدة لد املصارف

12.770.021.577

وداؤع جل لد املصارف
فواؤد مستحقة غي مقبوضة

71.594.140.000
100.572

ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
أعضاء الن
اإلدارة وكبار املوظفني
الشركات احلليفة
لرسر
لرسر

-

12.797.896.236

9,331,164,951

-

71.594.140.000
100.572

65,868,801,000
202,015

27.874.659 84.364.262.149
صص اخلساؤر اسؤت انية املتو عة ()21.568.750.117

-

75,200,167,966 84.392.136.808
() 19.595.030.660( )21.568.750.117

27.874.659

-

احلسا ت الداؤنة
وداؤع الز ؤا
فواؤد مستحقة وغي مدفوعة

ب -بنود بيان الدخل

فواؤد داؤنة
فواؤد مدينة

27.874.659

اجمل و
لرسر

اجمل و ك ا يف
 31كانون ا ول
( 2021مد قة)
لرسر

-

62.823.386.691

55.605.137.306

62.795.512.032
-

-

603.229.908
215.981

603.229.908
215.981

519.378.013
153.318

-

-

603.445.889

603.445.889

519.531.331

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
أعضاء الن
مسامهون تلكون أك ر
اإلدارة وكبار املوظفني
الشركات احلليفة
ما  %5ما ا سه
لرسر
لرسر
لرسر

3.832.868
(164.594

)

-

(2.121.501
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اجمل و
لرسر

3.832.868
) (2.286.095

اجمل و لفرتة الستة أشهر
املنتهية يف  30حزيران
2021
لرسر

53.923.710
) () 1.732.207

اي املصرف بتعام،ت مع مسامهون

تلكون أك ر ما  %5ما ا سه والشركات احلليفة ض ا النشاطات اسعتيادية املس وحة لل صرف و ستخداي أسعار

الع ،ت والفواؤد التجاريةر
بلغ أعلى معدل فاؤدة على الوداؤع لد ا طراف ذات الع ،ة ( %0.2دوسر أميكي) أما أدىن معدل فبلغ ( %0دوسر أميكي)ر
إن منافع اإلدارة التنفيتية العليا واإلدارة املركزية هي كالتايل:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران
(2021غي مد قة)
(2022غي مد قة)
لرسر
لرسر

(727.625.042
-

رواتد وإضافات وتعويضات
بدست وتعويضات الن اإلدارة

) (556.601.800
-

)

وس يوجد روض ممنوحة عضاء الن اإلدارةر
 -25إدارة املخاطر
نسـبنك سورية ما خ،ل ممارسة نشاطه املصريف عددا ما املخاطر اليت يقوي بتحديدها و ياسها ومتابعتها ض ا إطار إلدارة املخاطر
يواجه مصرف فر َ
ينسج ومتطلبات مصرف سورية املركز وأفضل املعايي وامل ارسات املصرفية يف هتا اخلصوسر
تش ل ع لية إدارة املخاطر التعرف على املخاطر و ياسها ومتابعتها ومرا بتها بشكل مست رر فهته املخاطر د يكون اا أتايا سلبيا على أداء املصرف
فعال يض ا كفاية هته ا موال ملواجهة
واست راريته يف حال است رارها وعدي معاجلتهار ك ا تش ل إدارة املخاطر كيفية إدارة وتوزيع رأس املال بشكل ّ
يتعرض اا املصرفر
املخاطر اليت ّ
إسرتاتيجية إدارة املخاطر:
تتلخص إسرتاتيجية إدارة املخاطر بتحديد وفه املخاطر اليت يتعرض اا املصرف و ياسها ومرا بتها ومتابعتها والت كد ما بقاؤها ض ا املستوايت احملددة
واملقبولة واختاذ اإلجراءات ال،زمة لتقليص املخاطر للوصول إىل التوازن ا م ل بني املخاطر والعاؤد على رأس املالر
وتتض ا اإلسرتاتيجية أيضا إدارة وتوزيع راس املال بشكل فعال يض ا كفاية هته ا موال ملواجهة املخاطر اليت يتعرض اا املصرف ومواكبة ح ي ة
لتطور أع ال املصرف ومنتجاته التجارية واملالية وتركزاهتا إلضافة إىل حديد احلدود املس وق التعامل هبا أو ض نها ومراجعتها ومرا بتها وتعديلهار
وتنسج هته اإلسرتاتيجية مع متطلبات الن النقد والتسلي ومصرف سورية املركز وتوصيات جلنة زل وأفضل املعايي وامل ارسات املصرفية يف إدارة
املخاطر املصرفية.
ك ا تسعى إدارة املخاطر ما خ،ل السياسات اسؤت انية اسست ارية لتحقيق التوازن ا م ل ما بني العاؤد على اسست ار لصاحل املصرف وعامل املخاطر
اليت يتعرض اا املصرف ما خ،ل هته امل ارساتر
مس وليات الن اإلدارة واإلدارة العليا إبدارة املخاطر:
* مس ولية الن اإلدارة يف إدارة املخاطر
يعترب الن اإلدارة املس ول ا ول أماي املسامهني وأصحاب املصاحل عا إدارة اطر املصرفر حيث يقع على عاتقه ما يلي:
•

تشكيل وحدة مستقلة إلدارة املخاطر إلضافة إىل مدير إدارة املخاطر يف املصرفر

•

فه وتعزيز اقافة إدارة املخاطر بكافة أشكااا وذلك على كافة املستوايت العاملة يف املصرفر

•

الع ل على تشكيل جلنة إدارة املخاطر يكون معظ أعضاؤها ما أعضاء الن اإلدارة غي التنفيتينير

•

حديد مستوايت املخاطر اليت كا لل صرف ح لها أو القبول هبار
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•

املصاد ة على دليل إجراءات ع ل إدارة املخاطرر

•

املصاد ة دوراي على السياسة العامة إلدارة اطر املصرف بكافة أنواعها املعدة ما بل جلنة إدارة املخاطرر

•

الت كيد على مس وليات اإلدارة العليا لل صرف:
 −أتسين وإتاد بنية أساسية م،ؤ ة وكافية اا فيها اايكل التنظي ي الع ليات السياسات واإلجراءات الكادر الك ء وا نظ ة التكنولوجية
اليت تكفل و ست رار (حديد وحصر ياس متابعة وضبط) املخاطر اا ينسج وحدود وسياسات املخاطر املصادق عليهار
 −أتسين وإتاد بنية حتية مستقلة إلدارة املخاطر واليت يكون أحد مهامها الع ل على تقدمي تقارير مباشرة إىل الن اإلدارة عا التعرضات
والتجاوزات على احلدود املوضوعةر
•

•
•

است،ي تقارير دورية تعد ما بل اإلدارة العليا وإدارة املخاطر حول التعرضات لل خاطر وذلك هبدف تقيي ا داء في ا يتعلق بص،حيات
املخاطر املوافق عليهار
املتابعة الدورية ملد فعالية اإلدارة العليا وإدارة املخاطر وذلك سعت اد على مراجعة أو تد يق مستقلةر ع،وة على ذلك على الن اإلدارةر
الع ل على اختاذ ومتابعة كافة اإلجراءات التصحيحية املناسبة والكفيلة بتحسني وزايدة فعالية نظاي إدارة املخاطر وذلك بناء على امل،حظات
والتوصيات الواردة يف تقارير إدارة املخاطر يف املصرف وتقارير التد يق الداخلي وتقارير مرا ا مفوضية احلكومة بنتيجة ممارسته ملهامه ر

* مس ولية جلنة إدارة املخاطر
مت تشكيل جلنة إلدارة اطر تض أعضاء غي تنفيتيني ما أعضاء الن اإلدارة ما ذو اخلربة يف إدارة املخاطر املصرفية إلضافة إىل مدير داؤرة
إدارة املخاطرر
تع ل اللجنة بشكل متواصل مع داؤرة إدارة املخاطر يف املصرف لرس وحديد سياسات إدارة املخاطر املرتبطة لنشاط القاؤ لل صرف إلضافة
إىل تلك املتعلقة أب نشاط أو منتج مصريف جديدر
تت كد اللجنة ما ياي اإلدارة العليا ملعاجلة الفورية

جتاوزات يت التقرير عنها ما بل إدارة املخاطرر

* مس ولية اإلدارة العليا يف إدارة املخاطر:
تع ل اإلدارة يف املصرف على إتاد كافة البىن ال،زمة إلدارة ومتابعة كافة املخاطر اليت يتعرض اا املصرف بشكل مست رة إلضافة إىل الع ل على
وضع سياسات إجراءات و ططات تنظي ية تساعد على حديد املس وليات والص،حيات بشكل واض اا يض ا فصل املهاي والص،حيات
وذلك لتجند أ تعارض يف املصاحل بني تل ا ساي ما جهة ويفعل نظاي الضبط الداخلي ما جهة اثنية ما خ،ل حديد نوات التواصل
اإلدار ا مر الت يساه بشكل مباشر يف مواجهة كافة أنوا املخاطر اليت د يتعرض اا املصرف ك ا تع ل على تنفيت إسرتاتيجية املخاطر
املعت دة ما بل الن اإلدارة اا يتفق مع سقوف املخاطر احملددةر
أنظ ة تقارير و ياس املخاطر
تقوي داؤرة إدارة املخاطر أبداء مهامها ستق،لية وهي اتبعة أبع ااا للجنة إدارة املخاطر بشكل مباشرر ك ا تقوي إبعداد تقاريرها الر ابية إىل جلنة إدارة
املخاطرة املنب قة عا الن اإلدارة وإىل اإلدارة التنفيتيةر
إن أنشطة مصرف "فرنسبنك سورية" حتو عدد ما املخاطر واتا فإن إدارة املخاطر بشكل فعال تعترب ا ساس يف احملافظة على متانة املصرف ورحبيتهر
إن ع لية إدارة املخاطر تش ل التعرف القياس اإلدارة والر ابة املست رة على املخاطر املالية وغي املالية اليت ما امل كا أن ت ار بشكل سلا على أداء
املصرف ومسعته إضافة إىل ض ان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل ا م ل للعواؤد مقابل املخاطرر
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تندرج اطر املصرف حت ا نوا الرؤيسية التالية:
 اطر اسؤت ان اطر السوق اطر السيولة املخاطر التشغيلية اطر اسلتزايإن إدارة املخاطر لد املصرف تسي وفق مبادئ رؤيسية وحاك ية اطر تنسج مع حج نشاطاته وتعقيد ع لياته وتعلي ات السلطات الر ابية وأفضل
امل ارسات الدولية هبتا اخلصوسر تت ل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واسرتاتيجيات الن اإلدارة يف إدارة املخاطر وسياسات املخاطر
املعت دة ما بله إضافة إىل استق،لية داؤرة إدارة املخاطرر
ختضع سياسات إدارة املخاطر لد املصرف للتطوير املست ر لتواكد كافة املستجدات والن و يف اع ال املصرف والتوسع يف خدماته ك ا أن فلسفة
إدارة املخاطر لد املصرف مبنية على املعرفة واخلربة و درة اإلدارة اسشرافية على احلك على ا مور ووجود دليل واض للص،حيات موضو ما بل
الن اإلدارةر
أ -املخاطر اسؤت انية :تنش املخاطر اسؤت انية عا ختل أو عجز الطرف ابخر عا الوفاء لتزاماته جتاه املصرف مما ي د إىل حدوث خساؤر وعادة
يت متييز ا،ث أنوا حت املخاطر اسؤت انية وهي اطر تع ر الطرف املقابل اطر التسوية و اطر البلد .يت تقيي اطر اسؤت ان للع ،ء دوراي بناء
على معايي مالية وغي مالية وم شرات تصني الديون الواردة يف القرار  /4يرن اتريخ  14شباط 2019ر
إن العوامل ا ساسية إلدارة اطر اسؤت ان بشكل فعال هي:
 إتاد بيئة مناسبة إلدارة املخاطر اسؤت انية الع ل ض ا إطار واض وسلي لل وافقات والص،حياتر احملافظة على إدارة اؤت ان م،ؤ ة وتوفي آليات وأدوات للقياس والر ابةر الت كد ما وجود ضوابط كافية على إجراءات إدارة املخاطر اسؤت انيةرولتحقيق ما ذكر يقوي املصرف بوضع سياسة اؤت انية واضحة تتض ا سقوف ملبالغ التسهي،ت اسؤت انية امل نوحة (فرد أو م سسة) وا و التسهي،ت
اسؤت انية لكل طا وكل منطقة جغرافيةر يع ل املصرف على مرا بة اطر اسؤت ان ويع ل ست رار على تقيي الوضع اسؤت ا للع ،ء إضافة إىل
حصول املصرف على ض اانت مناسبة ما الع ،ء.
حيرس املصرف على جودة ع لية التسلي والتعامل مع الع ،ء املت يزيا ما خ،ل الع ل على ختفيض احت است التع ر هبدف السيطرة على املخاطر
اسؤت انية وذلك إبجراء الدراسات اسؤت انية املع قة وحديد نقاط القوة والضع ومد درة الع يل على السدادر ك ا يت اعت اد إجراءات ر ابية
ومتابعة مست رة للتسهي،ت امل نوحة اا يكفل مصلحة املصرفر ك ا حيرس املصرف على أن تكون نسبة (املخاطر على العاؤد) هي ض ا النسد
امل لى لل صرفر هتا وصاد ت جلنة إدارة املخاطر املنب قة عا الن اإلدارة على سياسات وإجراءات إدارة اطر اسؤت ان والسوق والسيولة والتشغيلر
توصيات سياسة املن :
يلتزي املس ولون عا من اسؤت ان بتطبيق مبدأ "اعرف ع يلك"  .know your customerوما انحية أخر يت ّ تنفيت ع ليات اسستع،مات
اسؤت انية ما بل ا طراف املرخص اا انوان وأصوس القياي بتلك مع مراعاة كافة القوانني وا نظ ة ذات الع ،ة يف سورية مع اتبا أفضل امل ارسات
املصرفية يف هتا اجملالر
ك ا يت متابعة القروض والتسهي،ت امل نوحة يف طا الشركات و طا الشركات املتوسطة والصغية احلج
السيارات والقروض السكنيةر
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إلضافة إىل روض التجزؤة و روض

توصيات سياسة التصني اسؤت ا ومتابعة القروض املتع رة:
يت الت كد ما اسلتزاي بتطبيق مبادئ التصني اسؤت ا وفق القرار (/4يرن) الصادر عا الن النقد والتسلي بتاريخ  14شباط 2019ر ك ا يت
الت كيد على متابعة الديون ض ا املرحلة ال انية وال ال ة إىل تسوايت مع الع ،ء مع ا خت بعني اسعتبار إىل ضرورة ياي املصرف اباشرة اإلجراءات
القضاؤية والتنفيت على كافة الض اانت املتختة لقاء الديون غي املنتجة املصنفة ض ا املرحلة ال ال ةر
ك ا تع ل إدارة املصرف بشكل داؤ على القياي بتنفيت التوصيات لض ان حقوق املصرف والتخفيض ما املخاطر احملت لة إىل احلد ا دىنر
توصيات حول تركز املخاطر اسؤت انية:
يع ل املصرف على احلد ما الرتكيز يف ز ؤا التسلي م ا حيث حج التسهي،ت اا يتوافق مع أفضل امل ارسات الدوليةر ك ا يع ل على التنويع يف
احملفظة اسؤت انية ما حيث النشاط اس تصاد والض اانت املقدمة اا يتوافق مع الظروف الراهنةر
هتا وتقوي اإلدارة دوراي بتقيي مد درة املصرف على اسست رار يف الع ل حيث اعت دت اإلدارة بتقيي ها على ا وعة ما امل شرات اس تصادية واملالية
والتشغيليةر و لرغ ما حالة عدي اسستقرار اليت متر هبا اجل هورية العربية السورية فإن املصرف تلك املوارد الكافية ل،ست رار لع ل ويسعى لتحسني
ا داء املصريف ملا فيه ما مصلحة لل صرف وللقطاعات اس تصادية يف سوريةر
تش ل إجراءات إدارة املخاطر اسؤت انية ما يلي:
1ر حديد الرتكزات اسؤت انية والسقوف:
ع يل أو ا وعة مرتابطة ما الع ،ء وذلك حسد نسد الرتكزات
تتض ا السياسة اسؤت انية نسد حمددة وواضحة للحد اس صى امل كا منحه
املقرة ما الن النقد والتسلي إلضافة إىل وضع سقوف للقطاعات اس تصادية أو املناطق اجلغرافية ونو التسهيل وطبيعة املنتج املصريف ك ا أن
هناك سقوفا حلج اسؤت ان امل كا منحه ما بل كل مستو إدار ر
2ر ر التصني اسؤت ا للع ،ء:
نسـبنك سورية ملتزي بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ر  )IFRS 9( 9اوجد منهجية احتساب لل خصصات تقوي على مناذج اخلساؤر
إ ّن فر َ
املقدرة لل خاطر اسؤت انية الناجتة عا الشركات وامل سسات املتوسطة والصغية احلج والتجزؤة إلضافة على املخاطر السيادية و اطر املصارف
و اطر ا دوات املالية وذلك بدس عا منهجية اسحتساب اليت كانت تقوي على اخلساؤر احملققة لل حفظة اسؤت انيةر
إ ّن اإلجراءات املوضوعة متوافقة مع تعلي ات معيار التقارير املالية الدويل ر  "9امللحقة لقرار ر /4يرن وهي تش ل البنود التالية:
 -1التعرضات اسؤت انية جتاه احلكومات وبنوكها املركزية Sovereignر
 -2التعرضات اسؤت انية جتاه البنوك وامل سسات املالية اخلاضعة ملتطلبات رأس املال التنظي ي وفق زل 3ر
 -3التعرضات اسؤت انية جتاه الشركات (اا يف ذلك التعرضات اسؤت انية للشركات املالية اليت س ختضع ملتطلبات رأس املال التنظي ي وفق زل )3
اليت تقس احملفظة إىل مخن حمافظ فرعية تت ل يف:
➢ متويل املشاريع )(Project Financeر
➢ متويل ا صول )(Object Financeر
➢ متويل البضاؤع واملخزون واملدينني )(Finance Commoditiesر
➢ متويل العقارات املنتجة للدخل )(Income Producing Real Estateر
➢ متويل العقارات التجارية ذات التغي العايل يف ا سعار )(High-Volatility Commercial Real Estateر
- 39 -

 -4التعرضات اسؤت انية اجتاه الشركات واملشاريع الصغية واملتوسطة )(Small and Medium Entitiesر
 -5تعرضات التجزؤة ) (Retail Exposureوتقس هته احملفظة اىل ا،ث حمافظ فرعية هي:
➢ القروض السكنية )(Residential Mortgage Loansر
➢ تسهي،ت التجزؤة املتجددة )(Revolving Retail Exposuresر
➢ حمفظة متوي،ت التجزؤة ا خر ر
تت ّل مس ولية داؤرة إدارة املخاطر ختاذ اإلجراءات ال،زمة لربط السياسات اخلاصة إبدارة اطر اسؤت ان مع متطلبات املعيار ر  9وإصدار التوصيات
ال،زمة لض ان سي وفعالية املنهجيات وا نظ ة املستخدمة ومتابعة تطويرها وأتمني استصال ال،زي مع داؤرة اإلدارة املالية والدواؤر ا خر املس ولة
عا ا نشطة التشغيلية وذلك لض ان احلصول على مدخ،ت ع لية لتقيي اخلساؤر اسؤت انية املتو عة بشكل م،ؤ وإلب،غ داؤرة اإلدارة املالية يف
الو ت املناسد و لد ة املطلوبةر
تقوي داؤرة التد يق الداخلي إبجراء تقيي دور مستقل مل د التزاي اإلدارة التنفيتية وساؤر الدواؤر املعنية لسياسات واإلجراءات املتعلقة بتطبيق املعيار
ر  9وخاصة اإلجراءات املتعلقة بتصني املوجودات املالية وتبويبها واسلتزاي بن اذج اسع ال املعت دة ومنهجية حساب خساؤر اسؤت ان املتو عة
والتعرض عند التع ر واخلسارة يف حال التع ر إلضافة اىل أنظ ة الضبط الداخلي املتعلقة آبلية احتساب اخلساؤر اسؤت انية املتو عة وإىل اختبار فعالية
نظاي التصني اسؤت ا الداخلي وأنظ ة تقيي و ياس اخلساؤر اسؤت انية املتو عة وص،حية الن اذج وا نظ ة املستخدمة وتقيد املصرف هبار
يلتزي الن إدارة املصرف هبيكل حوك ة يت،ءي مع تطبيق متطلبات املعيار ر  9جهة:
 -1الت كد ما ياي اإلدارة التنفيتية ختاذ كافة اإلجراءات املطلوبة لتعزيز وتطوير البىن التحتية ال،زمة لتلبية متطلبات احتساب اخلساؤر اسؤت انية
املتو عة اا يف ذلك بناء وتطوير مناذج داخلية أو شراء أنظ ة ما مورديا خارجيني غراض تفعيل نظاي التصني اسؤت ا الداخلي واحتساب
معام،ت اخلساؤر اسؤت انية املتو عة وفق املنهجيات اليت يعت دها املصرف يف هتا اخلصوسر
 -2املصاد ة على كافة السياسات واإلجراءات ااامة ذات الصلة وأن يكون املس ول ا خي عا م،ؤ ة وحصافة ممارسات إدارة اطر اسؤت ان
يف املصرف ومتانة وفعاليّة بيئة الضبط الداخلي ذات الع ،ة لديه واا يض ا كفاية امل وانت اخلاصة واحتساهبا اا يتسق مع السياسات
واإلجراءات الداخلية املعت دة ومتطلبات هته التعلي ات واملعيار ر 9ر
 -3الت كد ما ياي ا لوظاؤ املستقلة بكل تد يق وتقيي وخربة للت كد ما ص،حية وفعالية ا نظ ة والن اذج املستخدمة ومد اسلتزاي
لسياسات واإلجراءات املعت دةر
 -4ممارسة دوره اسشرايف واسط ،على كافة اجملرايت عا ك د وتقيي النتاؤج واملخرجات ما خ،ل تفعيل دور جلنة إدارة املخاطر املنب قة عنه
يف هتا اخلصوس وكتلك ما خ،ل جلنة التد يق اليت متارس دورها يف معاجلة رجات ع ليات التد يق الداخلي واخلارجي وأن تكون مس ولة
عا التحقق ما كفاية امل وانت اخلاصة وفقا ملتطلبات هته التعلي ات واملعيار ر 9ر
وتقوي جلنة إدارة املخاطر وجلنة التد يق وجلنة اسلتزاي ومكافحة غسل ا موال ومتويل اإلرهاب املنب قني عا الن إدارة املصرف لت كد ما حسا تطبيق
كل حبسد اختصاصه وحبسد املهاي الر ابية للدواؤر التابعة لتلك اللجان وذلك إلضافة اىل مهامه ط ،الن اإلدارة على كافة
املعيار ر ّ 9
املعطيات ملساعدته يف ممارسة دوره اسشرايفر
مكون ما عدة درجات ما ( 1ا فضل) إىل ( 10ا سوأ) وفق
ك ا يقوي املصرف بتصني الع ،ء داخليا عت اد نظاي تصني اؤت ا داخلي ّ
م،ؤته اسؤت انية والتزامه لسداد عرب استخداي معايي مالية وغي مالية حبيث يت ّ مراجعته وتقيي ه ما خ،ل داؤرة إدارة املخاطرر
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تعترب الدرجات ما  0إىل  4درجات است ارية وما  5إىل  7درجات حوطيةر
➢
➢
➢
➢

إ ّن اخنفاض التقيي الداخلي ا،ث درجات (م  ،ما الدرجة ا وىل إىل الدرجة الرابعة) يوجد ختفيض التصني الر ايب ما املرحلة ا وىل
إىل ال انية أو ما املرحلة ال انية إىل ال ال ةر
يف حال كان التقيي الداخلي للع يل ما الدرجة  5إىل الدرجة ( 7الدرجات التحوطية) واخنفض درجة واحدة يت ّ ختفيض تصنيفه الر ايب
ما املرحلة ا وىل إىل ال انية أو ما املرحلة ال انية إىل ال ال ةر
إ ّن اخنفاض التقيي الداخلي ما درجة است ارية اىل درجة حوطية أ ما  4اىل  5ي د اىل ختفيض التصني الر ايب للع يل ما املرحلة
ا وىل اىل ال انية أو ما املرحلة ال انية اىل ال ال ةر
يف حال كان التقيي الداخلي للع يل  8أو  9أو  10يُصنّ يف املرحلة ال ال ة (ديون متع رة)ر

تعري حالة التع ّر:

هي احلالة اليت يكون فيها الع يل عاجزا عا الوفاء لتزاماته جتاه املصرف إما نتيجة تدهور أع اله أو لعدي رغبته يف السدادر وبناء عليه ووفقا لل عايي
الدولية ذات الصلة كا توصي حالة التعّر وفقا إلحد احلاست التالية:
 )1عدي درة أو رغبة الع يل يف سداد التزاماته جتاه املصرف دون اختاذ أية إجراءات حبقه.
 )2إع،ن الع يل إف،سه أو وضعه حت التصفية.
 )3مضي  90يوي وأك ر على واحدة مما يلي:
 1.3استحقاق الديا أو أحد أ ساطه أو فواؤده.
 2.3انكشاف احلسا ت اجلارية حت الطلد.
 3.3انقضاء اتريخ جتديد التسهي،ت اسؤت انية املتجددةر
 4.3دفع املطالبات النامجة عا احلسا ت خارج امليزانية نيابة عا الع ،ء دون أن يت سدادها.
 5.3مجود احلساب اجلار املديا.
 6.3جتاوز السق امل نوق للحساب اجلار املديا بنسبة  %10منه أو أك ر.
 )4عدي التزاي الع يل بشروط إعادة اايكلة مرتني متتاليتني أو بشروط إعادة اجلدولة ا صولية.
 )5عدي التزاي الع يل بشروط التعرضات اليت مت حسني تصنيفها اسؤت ا وإخراجها ما املرحلة ال ال ة وذلك يف حالة املستحقات اليت مل تتجاوز
مدة الت خر عا سدادها  180يوير
و لتايل تد أن يتطابق التقيي الداخلي والتصني اسؤت ا الر ايب حبسد اجلدول التايل:
املرحلة
منتج
غي منتج

ا وىل :اطر اؤت انية منخفضة
ال انية :اطر اؤت انية غي منخفضة

التقيي الداخلي احمل ّدث للع يل
()override
 1و 2و 3و 4و 5و 6و7
 8و 9و10

ال ال ة :متع رة
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تصني
مصرف سورية املركز
1
2
3

ويت ّ تكويا املخصصات ال،زمة واسفصاق عنها للجهات الر ابية بناء على املعادلة التالية:
-

ECL = EAD* LGD * PD*DF
اخلساؤر اسؤت انية املتوّعةECL Expected Credit Loss :
التعرض عند السدادEAD Exposure At Default :
ّ
اخلسارة عند التع ّرLGD Loss Given Default :
احت الية التعّرPD Probability of Default :
عامل اخلص DF Discount Factor :

3ر أساليد ختفي املخاطر:
تعت د ع لية إدارة املخاطر يف املصرف على العديد ما ا ساليد ما أجل ختفي املخاطر منها:
 الض اانت وحسد ابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها ل،ؤت ان امل نوق واليت يت مرا بتها وتقيي ها بصورة مست رةر إتبا نظاي اللجان يف من اسؤت ان وتعت د على حج حمفظة الع يل واسستحقاق ودرجة اطرة الع يلرإن التنويع يف احملفظة هو مبدأ أساسي يف ختفي اطر اسؤت ان حيث تتض ا خطة املصرف السنوية التوزيع املستهدف ل،ؤت ان واسست ارات على
عدة طاعات وأسواق تلفة مع الرتكيز على القطاعات الواعدة ك ا يوجد لد املصرف نظاي لتصني اطر القطاعات اس تصاديةر
الض اانت املقبولة:
صاد ت جلنة إدارة املخاطر على أنوا الض اانت املقبولة لتخفي اطر اسؤت ان واليت يت بواا وتقسي ها وإعادة تقي ها وفق أسن ومعايي حمددةر
وأبرز أنوا الض اانت :رهون العقارات واملبا والسكا والض اانت النقدية والكفاست املصرفية والسيارات والرواتد وغيهار
الطرق املتبعة لقياس املخاطر:
تعت د داؤرة إدارة املخاطر عند احتساب ا موال اخلاصة ملواجهة املخاطر على كل ما الطرق التالية حبسد كل نو ما أنوا املخاطر:
الطريقة املعيارية املبسطة :سحتساب ا موال اخلاصة ملواجهة اطر اسؤت انر
املنهج املعيار  :سحتساب ا موال اخلاصة ملواجهة اطر السوقر
أسلوب امل شر ا ساسي :سحتساب ا موال اخلاصة ملواجهة اطر التشغيلر
دراسة اسؤت ان والر ابة عليه ومتابعته:
يقوي املصرف بتطوير السياسات واإلجراءات ال،زمة لتحديد أسلوب دراسة اسؤت ان واحملافظة على حيادية وتكامل ع لية اختاذ القرارات والت كد ما
أن اطر اسؤت ان يت تقيي ها بد ة واملوافقة عليها بشكل صحي ومتابعة مرا بتها ست رارر إن اإلطار العاي للسياسة اسؤت انية تتض ا وضع ص،حيات
لل وافقة اسؤت انية توض حدود اسؤت ان وأسلوب حديد درجة املخاطرر
تتوىل ع لية إدارة اطر اسؤت ان وظيفة منفصلة لض ان التنفيت املناسد للع ليات اسؤت انية والر ابة الفعالة على مدد اسستحقاق للتسهي،ت وانتهاء
ص،حيات احلدود وتقيي الض اانتر
ب -املخاطر السو ية:
إن مرا بة مجيع أنوا املخاطر السو ية تت بشكل دور عا طريق املرا بة املست رة للتقارير الداخلية واخلارجية ويت الت كد ما اسلتزاي لسقوف احملددة
وفق رارات الن النقد والتسلي والسقوف الداخلية املعت دة ما بل الن اإلدارةر

- 42 -

حدد ع لية إدارة اطر السوق كيفية التعامل مع مجيع أنوا املخاطر السو ية اليت د تنج عا ع ليات املصرف سواء يف ا صول أو املطلو ت
وذلك عند تغي أسعار الفواؤد أو أسعار الصرفر هتا إلضافة إىل الت كد ما توفر سيولة وفق النسد املقبولة ما كافة الع ،ت ويف كل ا و ات
حيث يقوي املصرف بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الض اانت امل كا استع ااا عند احلاجةر ك ا متت املصاد ة على خطة الطوارئ ملواجهة
اطر السيولة ما بل جلنة إدارة املخاطر املنب قة ما الن اإلدارة لتكون اإلطار العاي للسياسة اليت تعت دها إدارة املصرف وجلنة إدارة املوجودات
واملطلو ت يف اختاذ القرارات ملواجهة أ طارئ على سيولة املصرفر
ففات اطر السوق:
يستخدي املصرف نظاما داخليا لتقدير اطر السوق واحلدود القصو للخساؤر املتو عة وفقا لفرضيات متعلقة بتغيات السوق واليت س تد أن تتخطى
احلدود املوضوعة ما بل اجلهات الر ابية وأفضل امل ارسات العامليةر
و د يتعرض املصرف ملخاطر ع ليات القطع الناجتة عا أتاي تقلبات أسعار القطع على وضعه املايل فهته تُعترب إحد مصادر اطر السوق اليت ما
يتعرض اا املصرف ك ا يعترب املصرف اللية السورية الع لة الرؤيسية للتعاملر وهبدف التخفي ما هته املخاطر تقوي داؤرة اخلزينة لتنسيق
امل كا أن ّ
املباشر مع داؤرة احملاسبة والر ابة املالية ارا بة مراكز القطع ا جنبية ال ،ث (التشغيلي والبنيو واإلمجايل) بشكل مست ر لض ان الت كد ما عدي جتاوز
احلدود املنصوس عنها وفقا لقرار الن النقد والتسلي ر  362اتريخ  2008/2/4املتعلّق عت اد التعلي ات اخلاصة اراكز القطع ا جنار ك ا
تقوي داؤرة إدارة املخاطر ما ض ا مهامها اتابعة مراكز القطع لتعاون مع الداؤرتني املتكورتنير
ك ا أن املصرف س يقوي بع ليات طع ض ا مراكز القطع ا جنا غراض املضاربة وإمنا غراض التداول حلسا ت ع ،ؤه حصرار
التوجه إىل ا دوات املالية عالية اخلطورةر ويعت د سياسة عدي
ك ا يست ر املصرف دوات املالية بسياسة رشيدة ما حيث العاؤد املض ون ما دون ّ
الرتّكز ما حيث بلد املنش والع لة واسستحقاق والقطا اس تصاد ر ويقوي اتابعة مست رة سست اراته ومقارنة رحبيتها مع مردود أدوات مالية مشاهبة
ض ا فئة اخلطورة ذاهتار
ج -اطر السيولة:
يف سياق نشاطه املصريف د تنتج اطر السيولة عا عدي درة املصرف على توفي مصادر الت ويل ال،زمة لتنفيت التزاماته عند استحقا ها و/أو متويل
منو موجوداتهر ويعت د املصرف للو اية ما اطر السيولة اسرتاتيجية إلدارة موجوداته تقضي حملافظة الداؤ ة على نسد عالية ما السيولة اجلاهزة
ملواجهة أ نقص يف مصادر الت ويل املصرفيةر
ويعترب املصرف وداؤع الز ؤا مصدر رؤيسي للت ويل وعليه يعت د سياسة هتدف إىل حفيز الوداؤع بجال تلفة وتوسيع اعدة الع ،ء هبدف احلد ما
حركة سحو ت غي مسبو ة على وداؤعه ر
اطر الت ركز يف الوداؤعر وحيتفظ املصرف بشكل عاي بنسبة سيولة عالية حسبا
ويسعى املصرف على تنويع مصادر الت ويل املتوفرة لديه يف السوق املصرفية وبجال تلفة وذلك ملواجهة أ نقص مفاجئ يف مصادر الت ويل وللحد
ما فجوات اسستحقاق بني املوجودات واملطلو ت وكتلك للحد ما اطر الفاؤدةر
وتعت د إجراءات إدارة اطر السيولة يف املصرف على ياس ور ابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية واسست ناؤيةر ويت احتساهبا وفق رار الن
النقد والتسلي ر /588ي ن/ب 4ر ك ا تت املرا بة اليومية لوضعية السيولة وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الض اانت امل كا تسييلها عند
احلاجةر
وبشكل عاي حيتفظ املصرف اوجودات ذات ابلية عالية للتسييل يف حال أ نقص غي مرتقد يف السيولةر عل ا أن املصرف حيتفظ حتياطي إلزامي
على الوداؤع بنسبة  %5منها واحتياطي إلزامي على رأس املال بنسبة  %10إضافة إىل اعت اده على سياسة توظي السيولة املتوفرة لد املصارف
املراسلة بجال صية ويف أدوات است ارية ابلة للبيعر
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د -املخاطر التشغيلية:
تت مرا بة اطر التشغيل اليت يتعرض اا املصرف ما خ،ل تقارير احلوادث ( )Incident Reportingاليت يت إرسااا إىل وحدة إدارة اطر التشغيل
عند و و أ حدث تشغيلي وما خ،ل است ارة التقيي التايت لل خاطر والضوابط (")Risk and Control Self Assessment "RCSAر
املصرق عنها حبيث يتض ا التقرير ايضا توصيات لت،يف هته احلوادث أو
تقوي وحدة إدارة اطر التشغيل إبعداد تقارير دورية عا اطر التشغيل ّ
التخفي ما أارها يف املستقبلر وما مث تت متابعة تنفيت هته التوصيات ما بل داؤرة إدارة املخاطرر إن احل ّد ما اطر التشغيل يتطلد تعاون تل
دواؤر املصرف وفروعه مع وحدة إدارة اطر التشغيل وهتا بدوره يتطلد بشكل أساسي الع ل على نشر اقافة إدارة املخاطر التشغيلية على تل
دواؤر وفرو املصرف (ا مر الت مت الع ل عليه بشكل مك منت العاي )2011ر
وما أه مهاي داؤرة إدارة املخاطر هو ختفي أار املخاطر التشغيلية ونشر اقافة "التبليغ عا احلوادث يف الو ت املناسد" وض ان است رارية وس،مة
املوظفني يف مراكز ع له ر ما انحية أخر مت الع ل على حديث خطة است رارية الع ل لكافة السيناريوهات احملت ل حدواها واليت كا أن يتعرض
اا املصرف حبيث مت توفي مو ع بديل ملو ع الع ل ا ساسي لإلدارة العامةر ك ا مت القياي بتعيني مس ول بديل عا املس ول ا ساسي يف كل الدواؤر
ا ساسية يف اإلدارة العامة ومت التدريد ال،زي لل س ولني البدسء يف حال غياب أحد املس ولني ا ساسيني عا مركز الع لر
اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل:
تعت د اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل على دراسة أسباب املخاطر حبسد التعري املعت د يف زل  2واحملددة فراد والع ليات الداخلية والنظ
واحلوادث اخلارجية إلضافة إىل املخاطر القانونية و اطر الس عةر ك ا تعت د على خطوط الع ل احملدد بـ "متويل الشركات جتارة ومبيعات أع ال
التجزؤة املصرفية أع ال مصرفية جتارية املدفوعات والتسوايت خدمات الوكالة إدارة املوجودات وأع ال الس سرة لتجزؤة"ر ك ا يعت د يف اختبارات
اجلهد على أنوا املخاطر وهي :احتيال ما جهة داخلية احتيال ما جهة خارجية ممارسة الع ل وس،مة مكان الع ل يف املصرف الع ،ات مع
الع ،ء الربامج املصرفية  /املالية والع ليات اليومية تعرض أصول املصرف للضرر تو أو تعطل ا نظ ة اسلكرتونية التنفيت والتسلي وابلية اإلداريةر
ويش ل اختبار اجلهد جهوزية الضوابط املوضوعة (الو اؤية التصحيحية الكشفية والردعية) على املخاطر املصرق عنها وتوزيعها على ا سباب وعلى
خطوط الع ل املتكورة آنفار
ففات اطر التشغيل:
يعترب املصرف أن ( )1اإلجراء الدور سست ارة التقيي التايت لل خاطر والضوابط (" )Risk and Control Self Assessment "RCSAاليت
جتريها مجيع الدواؤر والفرو إبشراف داؤرة إدارة املخاطر إلضافة إىل ( ) 2إجراء املتابعة الد يقة ما بل داؤرة إدارة املخاطر جل يع الدواؤر والفرو
هبدف اإلب،غ الفور عا احلوادث التشغيلية ( ) Incident Reportingما أه العوامل امل ارة للتخفي ما حدوث املخاطر تشغيلية وما آاثرها
املصرق عنها عرب تقدمي اس رتاحات لتفعيل وتقوية
السلبيةر ويف املرحلة اليت تلي القياي إلجراءيا املتكوريا تتابع داؤرة إدارة املخاطر مجيع املخاطر ّ
الضوابط املوجودة على تلك املخاطر و/أو ا رتاق وضع ضوابط جديدة للت كا ما حديد املخاطر الناشئة و ياسها وحليلها هبدف الوصول إىل القرار
املناسد بش ن بواا أو إضافة ضوابط أو الت مني على املخاطرر
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اايكل التنظي ي لداؤرة إدارة املخاطر:
الن اسدارة
اللجان املنب قة ما
الن اسدارة

املدير العاي
جلنة إدارة املخاطر

داؤرة إدارة املخاطر

وحدة اطر اسؤت ان

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

وحدة اطر السوق
وحدة اطر التشغيل

تتكون جلنة إدارة املخاطر ما اربعة أعضاء ما أعضاء الن اإلدارة وس يزيد عدد ا عضاء التنفيتيني عا عضو واحد ك ا أن رؤين اللجنة ما
ا عضاء املستقلنير تعقد اللجنة اجت اعات فصلية على ا ل وترفع تقاريرها إىل الن اإلدارةر
وضعت اللجنة سياسة املخاطر اا ينسج مع درة املصرف ومد بوله لتح ل املخاطر ك ا تقوي اراجعة أداء اإلدارة التنفيتية يف إدارة اطر اسؤت ان
والسوق والسيولة والتشغيل وغيهار وتقوي اللجنة اراجعة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املخاطر بل اعت ادها ما بل اجمللن وتت كد ما تنفيتها ما
بل اإلدارة التنفيتيةر
ك ا تض ا اللجنة توافر املوارد والنظ الكافية إلدارة املخاطر واستق،لية موظفيها عا ا نشطة اليت ينج عنها ح ل املصرف لل خاطر وتقوي اراجعة
التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتعرض اا املصرف وحج ها وأنشطة إدارة املخاطرر
ترفع اللجنة تقارير دورية إىل اجمللن وتقدي إحصاؤيات خبصوس املخاطر اليت يتعرض اا املصرف والتغيات والتطورات اليت تطرأ على إدارة املخاطر
وترا د مد التزاي إدارة املخاطر ملعايي املوضوعة ما بل جلنة زل واملتعلقة اخاطر اسؤت ان والسوق والسيولة والتشغيل وغيهار
ك ا أنش املصرف جلان أخر لل سامهة يف إدارة املخاطر منها اللجنة التنفيتية وجلنيت اسؤت ان "أ" و"ب" وجلنة إدارة املوجودات واملطلو ت وجلنة
لكل ما هته اللجان دور م اّر يف ع لية إدارة اطر املصرف اسؤت انية والسو ية والتشغيليةر
التصنيفات حيث أن ّ
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ه -اطر اسلتزاي:
يلتزي املصرف لضوابط املوضوعة ما بل اجلهات الر ابية يف سورية ملرا بة اطر اسلتزاي و سن الفضلى النابعة ما خربة مراجعهر لتلك فقد اي
املصرف إبنشاء داؤرة مستقلة إلدارة اطر اسلتزاي ومكافحة اسرهاب وتبييض اسموال حبيث تكون اتبعة للجنة اسلتزاي ومكافحة اسرهاب وتبييض
اسموال ض ا اايكل التنظي ي لل صرف وأن تقوي لتنسيق مع إدارة املصرف داء نشاطها الر ايبر
ملخصات دورية عنها لإلدارة التنفيتية
وما أه مهاي الداؤرة متابعة التعامي والقرارات الصادرة عا مصرف سورية املركز والن النقد والتسلي وإعداد ّ
والت كد ما التزاي املصرف بتطبيق القوانني وا نظ ة والتعامي وتقدمي تقارير دورية لإلدارة التنفيتية تبني التزاي املصرف هبا والتنسيق مع داؤرة التد يق
الداخلي ملتابعة أ صور يف تطبيق القوانني وا نظ ة والتعامي والسياسات واإلجراءات وتوضي املخالفات لإلدارة التنفيتية إلضافة إىل الت كد ما
مد التزاي املصرف بسياسات وإجرا ءات اسلتزاي اا يض ا امت اله جل يع القوانني وا نظ ة والتعلي ات النافتة ووضع السياسات واإلجراءات الكفيلة
لكش واحل ّد ما ع ليات غسل ا موال ومتويل اإلرهاب اا يتوافق مع القوانني وا طر التشريعية الناظ ة ع ال املصرف لتنسيق مع ي الدواؤر
والفرو ذات الصلة وكتلك التح ّقق ما حسا تطبيق وما فعالية اإلجراءات وا نظ ة املتّبعة ملكافحة ع ليات غسل ا موال ومتويل اإلرهاب على حنو
دور ومتكرر ما بل كافة املوظفني املعنيني إضافة إىل التحقق ما مد اسلتزاي بدليل إجراءات مكافحة غسل ا موال ومتويل اإلرهاب ومناذج معرفة
الع ،ء وغيها ما الن اذج اخلاصة ملتطلبات القانونية والتنظي ية واإلشرافية املتعلقة اكافحة غسل ا موال ومتويل اإلرهابر
احلوك ة:
ي ما فرنسـبنك سورية أبمهية احلوك ة إذ أهنا توفر أساسا لن و وحسني أداؤه وتدعي ال قة يف أنشطته ك ٍ
تلق إلموال املسامهني واملودعني ولت كينه ما
َ
املسامهة بنجاق يف تطوير اجلهاز املصريف ككل ا مر الت يساه يف ض ان الن ّو اس تصاد واسستقرار يف القطر العريب السور وعليه فقد رر الن
اإلدارة اعت اد دليل للحوك ة بشكل يتوافق مع كل ما تعلي ات مصرف سورية املركز وهيئة ا وراق وا سواق املالية السورية وأفضل معايي وممارسات
احلوك ة الدوليةر
تُش ّكل احلوك ة ما منظار مشويل نظاما لتوجيه املصرف وإدارتهر ويعاجل مفهومها املتض ا يف الدليل واعد إدارة ا ع ال الداخلية ك ا القوانني ذات
الصلة اليت ترسي وتعزز وح ي إدارة وملكية حقوق وواجبات مدراء املصرف وموظفيه والع ،ة مع املسامهنير ما هته الناحية تعىن احلوك ة بكيفية
إدارة املصرف وتوجيه ع له ومرا بته وبكيفية مساءلة ا طراف املعنية بتوجيه اإلدارة ومرا بتهار
ك ا توف ر احلوك ة احلوافز الضرورية اليت متكا اجمللن واإلدارة التنفيتية ما متابعة ا هداف اليت تصد يف مصلحة املصرف واملسامهني واليت ما ش هنا
يسر املرا بة الفعالةر
أن تُ ّ
نسـبنك سورية ملتزي ببنود دليل احلوك ة سسي ا ما انحية عدد أعضاء الن اإلدارة واخلربات ال،زمة وعدد اسجت اعات السنوية جمللن اإلدارة
إن فر َ
وفصل مهاي رؤين الن اإلدارة عا مهاي املدير التنفيت وتكويا مجيع اللجان املنب قة عنهر فج يع تلك اللجان د مت إنشاءها حسد ا صول وهي
مستوفية كافة معايي الشفافية ما حيث عدد ا عضاء املستقلني وعدد ا عضاء غي التنفيتينير ك ا أن مجيع تلك اللجان تقوي اهامها و لعدد املطلوب
ما اسجت اعات السنويةر
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اسفصاحات الك ية:

أ  -اطر اسؤت ان:
 )1توزيع التعرضات اسؤت انية حسد درجة املخاطر:
تتوز التعرضات اسؤت انية املباشرة للشركات حسد فئات التصني اسؤت ا الداخلي لل صرف وفق اجلدول التايل:

احت ال التع ر
%
الدرجات ما  2-1املنخفضة املخاطر
الدرجة ما  4-3املتوسطة املخاطر
الدرجات ما  7-5حت املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف حصيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إمجايل التعرضات املباشرة
الفواؤد املعلقة*
صص اخلساؤر اسؤت انية املتو عة
صايف التعرضات اسؤت انية
نسبة التغطية ()%

0.05-0
7.26-0.05
20.10-0.05
100
100
100

املرحلة ا وىل اخلساؤر

ك ا يف 30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة اخلساؤر
املرحلة ال انية اخلساؤر

اسؤت انية املتو عة على
مد  12شهرا
لرسر

اسؤت انية املتو عة على
مد ع ر الرصيد
لرسر

اسؤت انية املتو عة على
مد ع ر الرصيد
لرسر

اجمل و
لرسر

422.876.819
36.125.367.397
12.737.700.651
-

484.674.509
15.956.321.153
-

15.126.640.830
246.485.047
10.674.611.478

422.876.819
36.610.041.906
28.694.021.804
15.126.640.830
246.485.047
10.674.611.478

49.285.944.867
(420.648.677

16.440.995.662
) (7.285.805.148

26.047.737.355
(11.067.167.942
) (13.391.844.477

91.774.677.884
) (11.067.167.942
) (21.098.298.302

48.865.296.190

9.155.190.514
44

1
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1.588.724.936
89

59.609.211.640
26

)
)

ك ا يف 31كانون ا ول ( 2021مد قة)

احت ال التع ر
%
الدرجات ما  2-1املنخفضة املخاطر
الدرجة ما  4-3املتوسطة املخاطر
الدرجات ما  7-5حت املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف حصيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إمجايل التعرضات املباشرة
الفواؤد املعلقة*
صص اخلساؤر اسؤت انية املتو عة
صايف التعرضات اسؤت انية
نسبة التغطية ()%

0.05-0
13.32-0.05
20.31-9.11
100
100
100

املرحلة ا وىل اخلساؤر
اسؤت انية املتو عة على
مد  12شهرا
لرسر
37,883,009,137
565,421,758

املرحلة ال انية اخلساؤر
اسؤت انية املتو عة على
مد ع ر الرصيد
لرسر
401,495,013
16,408,290,575

38,448,430,895
(228,750,803
38,219,680,092

16,809,785,588
) (7,843,272,683
8,966,512,905
47

1
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املرحلة ال ال ة اخلساؤر
اسؤت انية املتو عة على
مد ع ر الرصيد
لرسر
-

اجمل و
لرسر
38,284,504,150
16,973,712,333

13,396,049,058
189,759,919
10,761,627,770

13,396,049,058
189,759,919
10,761,627,770

24,347,436,747
(10,028,476,125
) (13,026,846,980

79,605,653,230
) (10,028,476,125
) (21,098,870,466

1,292,113,642
91

48,478,306,639
30

)
)

تتوز التعرضات اسؤت انية املباشرة لألفراد حسد فئات التصني اسؤت ا الداخلي لل صرف وفق اجلدول التايل:

الدرجات ما  2-1املنخفضة املخاطر
الدرجة ما  4-3املتوسطة املخاطر
الدرجات ما  7-5حت املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف حصيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إمجايل التعرضات املباشرة
الفواؤد املعلقة*
صص اخلساؤر اسؤت انية املتو عة
صايف التعرضات اسؤت انية
نسبة التغطية ()%

احت ال التع ر
%
6.93-0.05
12.63-0.05
12.56-6.93
100
100
100

املرحلة ا وىل اخلساؤر
اسؤت انية املتو عة على
مد  12شهرا
لرسر
6.332.284.171
1.447.395.902
103.124.983
7.882.805.056
(25.205.267
7.857.599.789

ك ا يف 30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة اخلساؤر
املرحلة ال انية اخلساؤر
اسؤت انية املتو عة على
اسؤت انية املتو عة على
مد ع ر الرصيد
مد ع ر الرصيد
لرسر
لرسر
2.041.245
240.433
27.098.680
64.218.352
2.281.678

-

) (46.632
2.235.046
2

-

- 49 -

اجمل و
لرسر
6.334.325.416
1.447.395.902
103.365.416
27.098.680
64.218.352

91.317.032
(44.536.356
) (35.394.725

7.976.403.766
) (44.536.356
) (60.646.624

11.385.951

7.871.220.786

76

1

)
)

ك ا يف 31كانون ا ول ( 2021مد قة)

الدرجات ما  2-1املنخفضة املخاطر
الدرجة ما  4-3املتوسطة املخاطر
الدرجات ما  7-5حت املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف حصيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إمجايل التعرضات املباشرة
الفواؤد املعلقة*
صص اخلساؤر اسؤت انية املتو عة
صايف التعرضات اسؤت انية
نسبة التغطية ()%

احت ال التع ر
%
0.48-0
13.47-0.05
18-9
100
100
100

املرحلة ا وىل اخلساؤر
اسؤت انية املتو عة على
مد  12شهرا
لرسر
6,475,574,386
873,335,688
7,348,910,074
(8,729,012
7,340,181,062

املرحلة ال انية اخلساؤر
اسؤت انية املتو عة على
مد ع ر الرصيد
لرسر
308,547
308,547
) (61

-

308,486

-

124,275,266
(50,414,361
) (41,048,302
32,812,603

-
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املرحلة ال ال ة اخلساؤر
اسؤت انية املتو عة على
مد ع ر الرصيد
لرسر
61,150,321
63,124,945

56

اجمل و
لرسر
6,475,882,933
873,335,688
61,150,321
63,124,945
7,473,493,887
) (50,414,361
) (49,777,375
7,373,302,151
1

)
)

تتوز التعرضات اسؤت انية غي املباشرة حسد فئات التصني اسؤت ا الداخلي لل صرف وفق اجلدول التايل:

الدرجات ما  2-1املنخفضة املخاطر
الدرجات ما  4-3املتوسطة املخاطر
الدرجات ما  7-5حت املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف حصيلها
الدرجة  10ديون رديئة

احت ال التع ر
%
0.05-0
7.26-5.54
11.52-8.97
100
100
100

إمجايل التعرضات غي املباشرة
صص اخلساؤر اسؤت انية املتو عة

15.119.690.756
(20.262.316

صايف التعرضات اسؤت انية غي املباشرة
نسبة التغطية ()%

الدرجات ما  2-1املنخفضة املخاطر
الدرجات ما  4-3املتوسطة املخاطر
الدرجات ما  7-5حت املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف حصيلها
الدرجة  10ديون رديئة

املرحلة ا وىل
ل رس ر
10.930.490.756
4.189.200.000
-

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 30حزيران ( 2022غي مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
ل رس ر
ل رس ر
)

15.099.428.440
-

احت ال التع ر
%
0.05-0
6-0.05
18-9
100
100
100

-

إمجايل التعرضات غي املباشرة
صص اخلساؤر اسؤت انية املتو عة

13,595,234,922
(10.645.539

صايف التعرضات اسؤت انية غي املباشرة
نسبة التغطية ()%

13.584.589.383
-

-

-

15.119.690.756
(20.262.316

-

-

15.099.428.440
-

للسنة املنتهية يف 31كانون ا ول ( 2021مد قة)
املرحلة ال ال ة
املرحلة ال انية
ل رس ر
ل رس ر
32,045,414
86,500
-

املرحلة ا وىل
ل رس ر
13,595,234,922
-

)

32,045,414
32.045.414
-
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اجمل و
لرسر
10.930.490.756
4.189.200.000
-

86,500
86,500
-

)

اجمل و
لرسر
13,595,234,922
32,045,414
86,500
13,627,366,836
(10.645.539
13.616.721.297
-

)

يعترب كامل الديا مستحقا يف حال استحقاق أحد أ ساطه و لنسبة للحسا ت اجلارية املدينة إذا مت جتاوز السق امل نوق لفرتة تزيد عا تسعني يوير
الديون اجملدولة  :هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتسهي،ت اؤت انية غي عاملة وأخرجت ما إطار التسهي،ت اسؤت انية غي العاملة اوجد
جدولة أصولية ومت تصنيفها كديون حت املرا بة س يوجد لد املصرف ديون ادولة لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022مقابل مبلغ
 122.732.416لية سورية للسنة املنتهية يف  31كانون ا ول )2021ر
الديون املعاد هيكلتها  :يقصد إبعادة اايكلة إعادة ترتيد وضع التسهي،ت اسؤت انية ما حيث تعديل ا ساط أو إطالة ع ر التسهي،ت اسؤت انية
أو أتجيل بعض ا ساط أو متديد فرتة الس اق ومت تصنيفها كديون تتطلد اهت اما خاصار بلغ رصيد الديون املعاد هيكلتها  3.815.226.068لية
سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل مبلغ  10.717.944.774لية سورية ك ا يف  31كانون ا ول )2021ر
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 )2الرتكز حسد القطا اس تصاد :
يوض اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات اسؤت انية حسد القطا اس تصاد :

أرصدة لد بنوك مركزية
أرصدة لد مصارف
إيداعات لد مصارف
التسهي،ت اإلؤت انية املباشرة
موجودات مالية موجودات مالية لقي ة
العادلة ما خ،ل الدخل الشامل ابخر
موجودات مالية لكلفة املطف ة
املوجودات ا خر
وديعة ا دة لد مصرف سورية املركز

أرصدة لد مصرف سورية املركز
أرصدة لد مصارف
إيداعات لد مصارف
صايف التسهي،ت اسؤت انية املباشرة
موجودات مالية لقي ة العادلة
ما خ،ل الدخل الشامل ابخر
موجودات مالية لكلفة املطف ة
موجودات أخر
وديعة ا دة لد مصرف سورية املركز

مايل
لرسر
165.729.109.886
125.474.058.617
2.285.147.730
-

جتارة
لرسر
39.975.965.232

ك ا يف  30حزيران (2022غي مد قة)
صناعي
عقارات
لرسر
لرسر
-

أفراد وخدمات أخر
لرسر
-

9.287.781.356

14.290.565.012

67.480.432.421

3.157.066.974
-

260,917,800
52.241.376.334
4.246.221.521
18.907.505.805

9.292.055.112

17.447.631.986

436.624.770.114

أفراد وخدمات أخر
لرسر
11,375,499,037

اجمل و
لرسر
134,783,978,151
132.655.530.370
2,024,725,581
55.851.608.790

1,586,488,338
-

260,917,800
46.434.248.278
2,910,299,886
16,898,715,988

12,961,987,375

391.820.024.844

3.926.120.821

260,917,800
52.241.376.334
1.070.910.670
18.907.505.805

12.195.861
-

365.969.026.842

39.988.161.093

3.927.895.081

مايل
لرسر
134,783,978,151
132.655.530.370
2,024,725,581
-

جتارة
لرسر
33,314,067,393

ك ا يف  31كانون ا ول (2021مد قة)
صناعي
عقارات
لرسر
لرسر
7,720,136,735
3,441,905,625

260,917,800
46.434.248.278
1,293,389,161
16,898,715,988

20,613,875
-

3,072,437
-

334.351.505.329

33,334,681,268

3,444,978,062

1.774.260

-

4.273.756

-
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-

6,736,075

-

7,726,872,810

اجمل و
لرسر
165.729.109.886
125.474.058.617
2.285.147.730

ب -اطر السوق :تنش اطر السوق عا التقلبات يف أسعار الفواؤد وأسعار صرف الع ،ت وأسعار اسسه ر
يقوي الن اإلدارة عت اد سقوف لقي ة املخاطر املقبولة ويت مرا بة التغي يف ا سعار ومقارنتها لسقوف بشكل يومير
 -)1اطر أسعار الفاؤدة:
تنج اطر أسـ ـ ــعار الفاؤدة عا احت ال أتاي التغيات يف أسـ ـ ــعار الفاؤدة على أر ق املصـ ـ ــرف أو على ي ة ا دوات املالية .يتعرض املصـ ـ ــرف ملخاطر
أسعار الفاؤدة نتيجة لعدي توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلو ت حسد ابجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفواؤد يف فرتة
زمنية معينة ويقوي املصرف إبدارة هته املخاطر عا طريق مراجعة أسعار الفواؤد على املوجودات واملطلو تر
تتض ـ ا س ــياس ــة إدارة املوجودات واملطلو ت حدود حلس ــاس ــية أس ــعار الفاؤدة وتقوي جلنة إدارة املوجودات واملطلو ت بدراس ــة اطر أس ــعار الفاؤدة ما
خ،ل اجت اعاهتا الدورية ويت دراسـة الفجوات يف اسـتحقا ات املوجودات واملطلو ت ومد أتارها أبسـعار الفاؤدة السـاؤدة واملتو عة ومقارنتها حلدود
املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذا لزي ا مرر
ويت احلد ما أية آاثر سلبية د حدث نتيجة ارتفا أو اخنفاض أسعار الفاؤدة ما خ،ل اسرتاتيجيات إدارة املخاطر ويت مرا بة فجوات الفواؤد بشكل
مست ر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ض ا سياسات املصرفر
الوص

الك ي ملخاطر أسعار الفاؤدة  -التغي بسعر الفاؤدة:

أوس :زايدة معدل الفاؤدة %2

الع لة

دوسر أمريكي
يورو
لية سورية
جنيه اسرتليين
أخر

الع لة

دوسر أمريكي
يورو
لية سورية
جنيه اسرتليين
فرنك سويسر

ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
حساسية إيراد الفاؤدة
(ا ر ق واخلساؤر)
الفجوة الرتاك ية
لرسر
لرسر

حساسية حقوق
امللكية
لرسر

ك ا يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
حساسية إيراد الفاؤدة
(ا ر ق واخلساؤر)
الفجوة الرتاك ية

حساسية حقوق
امللكية

2.709.907.012
135.495.350.590
(610.566.365( ) 30.528.318.240
(1.376.084.384( ) 68.804.219.216
648.993
32.449.630
3.022
151.100

لرسر

لرسر

1.061.888.701
53.094.435.040
(692.900.741( ) 34.645.037.040
(1.209.259.148( ) 60.462.957.422
643.626
32.181.320
2.810
140.490
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2.032.430.259
) (457.924.774
) (1.032.063.288
486.745
2.267

)
)

لرسر

796.416.526
) (519.675.556
) (906.944.361
482.720
2.108

)
)

اثنيا :نقص معدل الفاؤدة %2

الع لة

دوسر أمريكي
يورو
لية سورية
جنيه اسرتليين
أخر

الع لة

ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
حساسية إيراد الفاؤدة
(ا ر ق واخلساؤر)
لرسر

حساسية حقوق
امللكية
لرسر

ك ا يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
حساسية إيراد الفاؤدة
(ا ر ق واخلساؤر)
الفجوة الرتاك ية
لرسر
لرسر

حساسية حقوق
امللكية
لرسر

الفجوة الرتاك ية
لرسر

(2.709.907.012
135.495.350.590
(610.566.365 ) 30.528.318.240
(1.376.084.384 ) 68.804.219.216
(648.993
32.449.630
(3.022
151.100

(1.061.888.701
53.094.435.040
(692.900.741 ) 34.645.037.040
(1.209.259.148 ) 60.462.957.422
(643.626
32.181.320
(2.810
140.490

) (2.032.430.259
457.924.774
1.032.063.288
) (486.745
) (2.267

) (796.416.526
519.675.556
906.944.361
) (482.720
) (2.108

)

)
)

دوسر أمريكي
يورو
لية سورية
)
جنيه اسرتليين
)
فرنك سويسر
 -)2اطر الع ،ت
تت ل اطر الع ،ت بتغي ي ة ا دوات املالية بسبد التغيات يف أسعار صرف الع ،ت ا جنبيةر
يعترب املصرف اللية السورية الع لة الرؤيسية له ويقوي الن إدارة املصرف بوضع حدود ملراكز الع ،ت ويت مرا بة املركز بشكل يومي ليت الت كد ما
عدي جتاوز املستوايت احملددةر
يقوي املصرف إبعداد حليل احلساسية ملرا بة أار التغيات على صايف ا ر ق واخلساؤر يف حال حدوث تغي معقول يف أسعار الصرف
زايدة ( )%10يف سعر الصرف:

ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
الع لة

دوسر أمريكي -طع بنيو
دوسر أمريكي -طع تشغيلي
يورو
جنيه إسرتليين
فرنك سويسر
أخر

مركز القطع
لرسر

140.700.000.000
1.531.151.935
379.310.683
33.542.137
151.097
3.740.472
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ا ار على ا ر ق
واخلساؤر
لرسر

14.070.000.000
153.115.194
37.931.068
3.354.214
15.110
374.047

ا ار على
حقوق امللكية
لرسر

14.070.000.000
114.836.396
28.448.301
2.515.661
11.333
280.535

)

زايدة ( )%10يف سعر الصرف:

الع لة

دوسر أمريكي -طع بنيو
دوسر أمريكي -طع تشغيلي
يورو
جنيه اسرتليين
فرنك سويسر
أخر
نقص ( )%10يف سعر الصرف:

الع لة

دوسر أمريكي -طع بنيو
دوسر أمريكي -طع تشغيلي
يورو
جنيه إسرتليين
فرنك سويسر
أخر
نقص ( )%10يف سعر الصرف:

الع لة

دوسر أمريكي -طع بنيو
دوسر أمريكي -طع تشغيلي
يورو
جنيه اسرتليين
فرنك سويسر
أخر

ك ا يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
مركز القطع
لرسر

ا ار على ا ر ق
واخلساؤر
لرسر

12.560.000.000
125.600.000.000
) (15,759,866
(157,598,660
21,076,759
210,767,593
3,326,514
33,265,139
14,048
140,483
333,755
3,337,554

ا ار على
حقوق امللكية
لرسر

12.560.0000.000
)
) (11,819,900
15,807,569
2,494,886
10,536
250,316

ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
مركز القطع
لرسر

140.700.000.000
1.531.151.935
379.310.683
33.542.137
151.097
3.740.472

ا ار على ا ر ق
واخلساؤر
لرسر

() 14.070.000.000( ) 14.070.000.000
)
) (114.836.396
(153.115.194
)
) (28.448.301
(37.931.068
)
) (2.515.661
(3.354.214
)
) (11.333
(15.110
)
) (280.535
(374.047

ك ا يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)
ا ار على ا ر ق
واخلساؤر
مركز القطع
لرسر

لرسر

() 12.560.000.000
125.600.000.000
) 15,759,866
(157,598,660
)
(21,076,759
210,767,593
)
(3,326,514
33,265,139
)
(14,048
140,483
)
(333,755
3,337,554
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ا ار على
حقوق امللكية
لرسر

ا ار على
حقوق امللكية
لرسر

()12.560.0000.000
11,819,900
)
(15,807,569
)
(2,494,886
)
(10,536
)
(250,316

ج -اطر السـيولة :تنشـ اطر السـيولة ما عدي درة املصـرف على توفي الت ويل ال،زي لت دية التزاماته يف تواريخ اسـتحقا ها أو متويل نشـاطاته بدون
ح ل تكالي مرتفعة أو حدوث خساؤرر
تتض ا اجراءات إدارة اطر السيولة ما يلي:
 تنويع مصادر الت ويل حليل آجال استحقا ات املوجودات واملطلو ت ومرا بتهايقوي املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلو ته إضافة إىل أ تغيات حدث على موجوداته ومطلو ته بشكل يومير
السيناريوهات املطبقة لتنفيت اختبارات الضغط ملخاطر السيولة:
تعت د اختبارات اجلهد على حليل سيناريوهات واليت تتض ا عوامل اطر تقس إىل نوعني أساسيني ا ول يعت د سيناريوهات حدات يف املاضي
وال ا يعت د على أحداث است ناؤية ولكا حمت لة د يت ار هبا السوق بشكل عاي ولين املصرف وحدهر
خطة الطوارئ ملواجهة اطر السيولة:
بناء على رار الن النقد والتسلي ر /74ما/ب 4الصادر بتاريخ  19أيلول  2004وعلى حاجة املصرف لوضع خطة طوارئ ملواجهة أزمات
السيولة مت وضع خطة الطوارئ ملواجهة اطر السيولة على أن س تنخفض نسبة السيولة الصافية لكافة الع ،ء عا  %30ونسبة السيولة الصافية للية
السورية عا  %20ك ا جاء يف رار الن النقد والتسلي ر  588الصادر بتاريخ 22تشريا ال ا 2009ر ومتت املصاد ة على اخلطة ما بل جلنة
إدارة املخاطرر
وتش ل اخلطة كافة ا هداف املنتظرة منهار واجلهات املس ولة عا املصاد ة عليها ومراجعتها وحدي ها إلضافة إىل اإلنتارات املبكرة لبدء أزمات السيولة
وا دوار املنوطة جلهات املس ولة عا تطبيقهار
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-26

التحليل القطاعي

أر معلومات عا طاعات أع ال املصرف:
يت تنظي املصرف غراض إدارية ما خ،ل طاعات ا ع ال الرؤيسية التالية:
 حسا ت ا فرادر حسا ت امل سساتر اخلزينةرفي ا يلي معلومات عا طاعات أع ال املصرف:
البيان
إمجايل الدخل التشغيلي
اسرتداد صص
اخلساؤر اسؤت انية املتو عة

ا فراد
لرسر
568.116.853
(9.660.264

558.456.589
نتاؤج أع ال القطا
مصاري غي موزعة على القطاعات
الرب بل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
اخلزينة
امل سسات
لرسر
لرسر
17.562.465.643
2.854.987.360
) 1.027.140.510
3.882.127.870
-

(122.615.090
17.439.850.553
-

صايف رب الفرتة

-

-

-

مصاري رأمسالية
استه،كات واطفاءات

-

-

-

)

أخر
لرسر
-

(6.178.899.361
678.076.321
(146.626.224

اجمل و
لرسر
20.985.569.856
894.865.156
21.880.435.012
) () 6.178.899.361
15.701.535.651
)
(199.459.403
15.502.076.248
678.076.321
) (146.626.224

ا فراد
البيان
لرسر
7.871.220.787
موجودات القطا
موجودات غي موزعة على القطاعات

ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
أخر
اخلزينة
امل سسات
لرسر
لرسر
لرسر
399.447.577.179
59.609.211.640
22.737.019.826
-

اجمل و
لرسر
466.928.009.606
22.737.019.826

7.871.220.787

22.737.019.826 399.447.577.179

489.665.029.432

ا و املوجودات

59.609.211.640

)

() 81.038.169.951( ) 82.852.400.171( ) 183.610.778.231
مطلو ت القطا
(4.765.663.789
مطلو ت غي موزعة على القطاعات

() 347.501.348.353
) () 4.765.663.789

(4.765.663.789( ) 81.038.169.951( ) 82.852.400.171( ) 183.610.778.231

) () 352.267.012.142

ا و املطلو ت
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البيان
إمجايل الدخل التشغيلي
اسرتداد صص
اخلساؤر اسؤت انية املتو عة

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2021غي مد قة)
اخلزينة
امل سسات

ا فراد
لرسر
336.062.368
(5.243.144

لرسر
2.345.135.634
) (509.059.658

330.819.224
نتاؤج أع ال القطا
مصاري غي موزعة على القطاعات
الرب بل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل

لرسر
76.973.334.547
) (57.084.432

1.836.075.976
-

)

76.916.250.115
-

صايف رب الفرتة

-

-

-

مصاري رأمسالية
استه،كات واطفاءات

-

-

-

أخر
لرسر
-

(4.065.433.418
802.382.800
(103.195.826

اجمل و
لرسر
79.654.532.549
(571.387.234

)

79.083.145.315
) () 4.065.433.418
75.017.711.897
)
(139,688,175
74.878.023.722
802.382.800
) (103.195.826

)

ك ا يف  31كانون ا ول ( 2021مد قة)

موجودات القطا
موجودات غي موزعة على القطاعات

ا فراد
لرسر
7,373,302,158
-

البيان

اخلزينة
لرسر
376,037,852,022
-

امل سسات
لرسر
48,478,306,638
-

أخر
لرسر
20,940,845,088

اجمل و
لرسر
431,889,460,818
20,940,845,088

ا و املوجودات
مطلو ت القطا
مطلو ت غي موزعة على القطاعات

7,373,302,158
(164,963,971,440
-

48,478,306,638
) (85,992,642,188
-

20,940,845,088 376,037,852,022
) () 76,456,729,519
(3,521,021,717
-

452,830,305,906
() 327,413,343,147
)
) (3,521,021,717

ا و املطلو ت

(164,963,971,440

) (85,992,642,188

) (3,521,021,717( ) 76,456,729,519

) () 330,934,364,864

بر معلومات التوزيع اجلغرايف:
في ا يلي توزيع إيرادات املصرف حسد القطا اجلغرايف:

إمجايل الدخل التشغيلي
مصروفات رأمسالية

داخل سورية
لرسر

18.769.518.861
678.076.321
داخل سورية
لرسر

إمجايل الدخل التشغيلي
مصروفات رأمسالية

ك ا يف  30حزيران ( 2022غي مد قة)
خارج سورية
لرسر

اجمل و
لرسر

ك ا يف  30حزيران ( 2021غي مد قة)
خارج سورية
لرسر

اجمل و
لرسر

2.216.050.995
-

78.102.552.670
802.382.800
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1.551.979.879
-

20.985.569.856
678.076.321

79.654.532.549
802.382.800
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إدارة رأس املال

حيافظ املصرف على رأ س مال مناسد ملواجهة املخاطر اليت ت،زي أنشطته املختلفةر يت مرا بة مد كفاية راس املال ما خ،ل النسد الصادرة اوجد
مقررات زل الدولية واليت يت تبنيها ما خ،ل الن النقد والتسلي ر
يلتزي املصرف حملافظة على معدست تفوق احلد اسدىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  %8حسد تعلي ات الن النقد والتسلي ( %12حسد
جلنة زل الدولية) ك ا يراعي كافة النسد املتعلقة لرتكزات اسؤت انية واليت تستخدي راس املال التنظي ي ك شر لتلك الرتكزاتر
يدير املصرف هيكلية رأس ماله وتر تعدي،ت عليه يف ضوء التغيات اليت تطرأ على الظروف اس تصادية ووص املخاطر يف أنشطتهر
يتض ا هتا البند ما يلي:

رأس املال ا ساسي:
رأس املال املكتتد به واملدفو
احتياطي انو
احتياطي خاس
فرو ات انجتة عا تقيي مركز القطع البنيو غي احملققة خ،ل الفرتة*
أر ق مدورة غي حمققة
ينـزل منها:
اخلسارة املرتاك ة احملققة
موجودات غي مل وسة
صايف ا سه واملسامهات يف املصارف وامل سسات املالية
أصول مست لكة إىل ما بعد انتهاء الفرتة احملددة انونيا
النقص يف امل وانت املقدرة على ي املوجودات وغي املكونة**
صايف رأس املال ا ساسي
يضاف رأس املال املساعد:
امل وانت املكونة لقاء خساؤر اؤت انية متو عة للتعرضات
املصنفة ض ا املرحلتني ا وىل وال انية
ا و رأس املال التنظي ي (ا موال اخلاصة)
اطر اسؤت ان و اطر املوجودات ا خر املرجحة ملخاطر
اطر حسا ت خارج امليزانية املرجحة ملخاطر
اطر السوق
املخاطر التشغيلية
ا و املوجودات واسلتزامات خارج امليزانية املرجحة ملخاطر
نسبة كفاية رأس املال ()%
نسبة كفاية رأس املال ا ساسي ()%
نسبة رأس املال ا ساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني ()%

ك ا يف  30حزيران
( 2022غي مد قة)

ك ا يف  31كانون ا ول
(2021مد قة)

لرسر

لرسر

5,250,000,000
317,018,850
317,018,850
15.100.000.000
122.953.671.580

5,250,000,000
317,018,850
317,018,850
122,953,671,580

(6.941.768.238
(277.442.714
(260,917,800
(57,849,378
(6.986.695.545
129.413.035.605

2.911.870.776
132.324.906.381
230.454.426.342
2.495.235.735
1.947.896.325
6.764.991.385
241.662.549.787
%54.76
%53.55
%94.19
- 60 -

)
)
)
)
)

(6,941,768,238
(295,342,595
(260,917,800
(57,849,378
121,281,831,269

2,657,800,711
123,939,631,980
208,370,682,586
4,253,374,277
247,510,770
6,764,991,385
219,636,559,018
%56.43
%55.22
%99.50

)
)
)
)

* اوجد تع ي مصرف سورية املركز ر /16/1866س بتاريخ  18نيسان  2022مت إدراج فرو ات تقيي مركز القطع البنيو غي احملققة الناجتة
عا تغيي سعر الصرف خ،ل الفرتة املنتهية يف  30حزيران  2022يف احتساب ا موال اخلاصة الصافيةر
** اوجد رار الن النقد والتسلي ر /16يرن بتاريخ  22شباط  2022اي املصرف بتخفيض النقص يف املخصصات الواجبة التشكيل عا
نسبة  %30ما ا موال اخلاصة ا ساسية لل صرفر
اوجد رار الن النقد والتسلي ر ( /4ي ن) يت اسعرتاف ملخصصات املكونة لقاء اخلساؤر اسؤت انية املتو عة للتعرضات املصنفة ض ا املرحلتني
ا وىل وال انية ض ا ا موال املساندة وذلك على أس يتجاوز تلك املخصصات املعرتف هبا ض ا هته ا موال مضافا إليها رصيد حساب اسحتياطي
العاي ملخاطر الت ويل (يف حال وجوده) ما نسبته  %1.25ما املوجودات املرجحة اخاطر اسؤت ان احملتسبة وفقا لتعلي ات كفاية ا موال اخلاصةر
صدر رار الن النقد والتسلي ر (/1088ي ن/ب )4اتريخ  26شباط  2014والت تض ا تعديل املادة ال امنة ما رار الن النقد والتسلي
ر (/362ي ن/ب )1اتريخ  4شباط  2008حبيث يت إدراج فرو ات تقيي مركز القطع البنيو غي احملققة ض ا ا موال اخلاصة ا ساسية غراض
احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات رار الن النقد والتسلي ر (/253ي ن/ب )4الصادر عاي 2007ر
-28

ارتباطات والتزامات حمت لة (امليزانية)

يتكون هتا البند مما يلي:

أ-

ك ا يف  30حزيران
( 2022غي مد قة)
لرسر

ارتباطات والتزامات اؤت انية

كفاست دفع
كفاست حسا تنفيت
كفاست أولية

ك ا يف  31كانون ا ول
( 2021مد قة)
لرسر

375.096.356
13.708.623.003
463.408.400

353,824,347
12,517,884,117
264,997,500

ا و الكفاست املعطاة للز ؤا
سقوف تسهي،ت اؤت انية مباشرة غي مستغلة
سقوف تسهي،ت اؤت انية غي مباشرة غي مستغلة

14.547.127.759
572.562.997

13,136,705,964
490,660,872

اسرتباطات واسلتزامات امل نوحة للز ؤا
كفاست معطاة جلهات أخر

15.119.690.756
30.140.000

13,627,366,836
27.120.000

15.149.830.756

13.654.486.836

ب -التزامات تعا دية

س يوجد لد املصرف التزامات تعا دية خ،ل الربع ال ا ما عاي  2022وعاي 2021ر
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أار انتشار فيوس كوروان )(COVID-19

بسبد است رار جاؤحة فيوس كوروان ( )COVID-19الت سبد اضطرا ت واسعة النطاق لألع ال وانعكن سلبا على النشاط اس تصاد ملعظ
الشركات واملنشآت بناء على تقيي اإلدارة س كا التتب بت اي ذلك على ا نشطة التشغيلية لل صرف يف حالة عدي اليقني اس تصاد املست رة
و لتايل س كا تقدير ي ة هتا ا ار بشكل مواوق يف اتريخ املوافقة على إصدار املعلومات املالية املرحلية املوجزةر
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يف احلالة الراهنة سنتشار الفيوس فإن حديد املبالغ الدفرتية لبعض ا صول واسلتزامات يتطلد تقديرا باثر ا حداث املستقبلية غي امل كدة على تلك
ا صول واسلتزامات يف هناية فرتة التقرير واليت د يسببها هتا الو ءر ما احملت ل أن تتطلد النتاؤج اليت ختتل عا اسفرتاضات احلالية خ،ل الفرتات
ال،حقة إلعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة تعدي ،ذا أمهية نسبية على املبلغ الدفرت لألصل أو اسلتزاي املت ار وسيت اإلفصاق عا هته الت ايات
يف الفرتات ال،حقة بعد أن تستك ل اإلدارة تقيي ها لت اي هتا احلدث على ع ليات املصرف واختاذ اإلجراءات املناسبةر
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التزامات طارؤة

بتاريخ 28 :نيسان  2022تبلغ املصرف إخبارات تكالي بضريبة الرواتد وا جور صادرة عا مديرية مالية دمشق /مديرية الرواتد وا جور عا
السنوات ما  2013إىل  2020متض نة مطالبة املصرف بتسديد فرو ات الضريبة عا دخل الرواتد وا جور مع الغرامات املستحقة عنها والبالغ
ا وعها  447,173,430لية سورية امت إدارة املصرف سعرتاض على صحة هته التكالي والت كيد على أن املصرف س يقبل هبا حيث اي
املصرف بتسديد املبلغ املطلوب ض ا املهلة القانونية املس وحة مع اسعرتاض أصوس إضافة إىل اختاذ إجراءات إدارية أخر حلفظ حقوق املصرف ورفَع
دعو ضاؤية دي ما خ،اا ا وعة ما احلقاؤق والرباهني اليت ت كد عدي أحقية هته التكالي وحفظه على صحتهار
حىت اتريخ صدور هته البياانت املالية ما زالت الدعو منظورة أماي القضاء املختص ومل تُفصل حكاي هناؤيةر
-31

الدعاو القضاؤية

نظرا لطبيعة ا ع ال يعترب التقاضي شاؤع يف القطا املصريف لد البنك سياسات وإجراءات أنشئت للتعامل مع م ل هته الدعاو القضاؤية حيث
أن إدارة البنك تقوي ختاذ كل ما يلزي لتحصيل أموال البنكر لتلك يكون اللجوء إىل القضاء ضرورة تستدعيها بعض احلاست اليت استنفتت فيها
إجراءات التوصل إىل حل تفاوضي وعليه فإن البنك أ اي العديد ما الدعاو القضاؤية على بعض املدينني هبدف حصيل الديون املتع رةر ما جهة أخر
اي بعض املدينني برفع دعاو ختاص أخر سباب تلفةر
يف ك ،احلالتني فإن لد البنك ا وعة ما اإلجراءات اليت يت إتباعها لتقيي تلك القضااي يقوي البنك بطلد استشارة فنية و انونية حول وضع
الدعاو القضاؤية وإذا وجد تو ع خلسارة كا حديد ي تها يقوي البنك لتعدي،ت ال،زمة لتعكن اباثر السلبية للدعاو القضاؤية على مركزه
املايلر
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