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معلومات عن الﺑﻧك

إن ﺑنك سورية والخليج ش.م.س.ع "الﺑنك" هو شركة مساهمة مغفلة سورية عامة تم الترخيص لها ﺑموجب قرار رئاسة مجلس
الوزراء رقم ) /32م.و( الصادر ﺑتاريخ  13نيسان  ،2006وقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم /105ل أ الصادر
ﺑتاريخ  10شﺑاط  ،2007مسجل ﺑالسجل التجاري رقم  14765ﺑتاريخ  21تشرين الﺛاني لعام  ،2006وتخضع ﻷحكام القانون
رقم  23لعام  2002الخاص ﺑقانون النقد اﻷساسي والقانون رقم  28لعام  2001وتعليماته التنفيذية ،وقانون التجارة رقم 33
لعام .2007تم تسجيل الﺑنك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف تحت رقم  14تاريخ  10شﺑاط .2007
كما ﻓي  30حزيران  2020و 31كانون اﻷول  ،2019ﺑلﻎ رأسمال الﺑنك المكتتب ﺑه والمدﻓوع والمصرح عنه
 10,000,000,000ليرة سورية مقسم إلى  100مليون سهم ﺑقيمة اسمية قدرها  100ليرة سورية للسهم.
إن نسﺑة ﺑنك الخليج المتحد ،شركة الفتوح ،شركة الخليج المتحد من رأس المال المدﻓوع هي  ،% 21.7 ،% 11 ،% 9.3على
التوالي كما ﻓي  30حزيران 2020
يقوم الﺑنك ﺑتقديم جميع اﻷعمال الﺑنكية والمالية من خﻼل مركزه الرئيسي ﻓي دمشق وﻓروعه داخل الجمهورية العرﺑية السورية
وعددها  11ﻓرعا ً مرخصا ً كما ﻓي  30حزيران  2020موزعة ﻓي دمشق وريف دمشق وحلب وطرطوس وحماه وحمص
والﻼذقية.
لقد تم إيقاف العمل مؤقتا ً ﻓي ﺛﻼﺛة ﻓروع للﺑنك الكائنة ﻓي التل وحمص ودير الزور ﺑعد مواﻓقة مصرف سورية المركزي منذ عام
 ،2012وتم تسليم مقر ﻓرع دير الزور خﻼل العام  .2016ﻻ تزال رخصة الفروع الﺛﻼﺛة سارية.
إن عنوان الﺑنك الرئيسي المسجل هو الجمهورية العرﺑية السورية  -دمشق -شارع  29أيار.
ﺑدأ الﺑنك ﺑممارسة نشاطه الﺑنكي ﺑتاريخ  13حزيران .2007
إن أسهم الﺑنك مدرجة ﻓي سوق دمشق لﻸوراق المالية.

الموافقة على الﺑياﻧات المالية المرحلية المختصرة
تم إقرار الﺑيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة ستة أشهر المنتهية ﻓي  30حزيران  2020من قﺑل مجلس إدارة الﺑنك ﺑتاريخ
 24آب .2020

2

أسس إعداد الﺑياﻧات المالية المرحلية المختصرة

أعدت الﺑيانات المالية المرحلية المختص رة للﺑنك لفترة س تة أش هر المنتهية ﻓي  30حزيران  2020وﻓقا ً للمعيار المحاس ﺑي الدولي
رقم ) (34الخاص ﺑالتقارير المالية المرحلية ،إن الس ياس ات المحاس ﺑية المتﺑعة ﻓي إعداد الﺑيانات المالية المرحلية المختص رة تتفق
مع تلك السياسات التي تم على أساسها إعداد الﺑيانات المالية للسنة المنتهية ﻓي  31كانون اﻷول .2019
إن الﺑيانات المالية المرحلية المختص رة المرﻓقة ﻻ تحتوي على كاﻓة المعلومات واﻹيض احات المطلوﺑة للﺑيانات المالية الس نوية
وﺑالتالي ﻓإن هذه الﺑيانات المالية المرحلية المختص رة يجب أن تقرأ مع الﺑيانات المالية الس نوية للﺑنك كما ﻓي  31كانون اﻷول
 ،2019كما أن نتائج اﻷعمال لفترة س تة أش هر المنتهية ﻓي  30حزيران  2020ﻻ تمﺛل ﺑالض رورة مؤش را ً دقيقا ً على نتائج
اﻷعمال المتوقعة للسنة المنتهية ﻓي  31كانون اﻷول .2020
لقد تم إعداد الﺑيانات المالية المرحلية المختصرة وﻓقا لمﺑدأ التكلفة التاريخية.
إن عملة إظهار الﺑيانات المالية المرحلية المختصرة للﺑنك هي الليرة السورية.
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استخدام التقديرات

إن إعداد الﺑيانات المالية المرحلية المختصرة يتطلب من إدارة الﺑنك القيام ﺑتقديرات واجتهادات تؤﺛر ﻓي قيمة اﻹيرادات
والمصروﻓات ،والموجودات والمطلوﺑات ،واﻻيضاحات المرﻓقة ﺑالﺑيانات المالية المرحلية المختصرة والمطلوﺑات الطارئة المفصح
عنها ﻓي الﺑيانات المالية المرحلية المختصرة .إن ضﺑاﺑية الرؤية حول هذه الفرضيات والتقديرات قد تؤدي إلى نتائج تتطلب تعديﻼً
جوهريا ً للقيمة الدﻓترية للموجودات أوالمطلوﺑات المتأﺛرة ﻓي الفترات المستقﺑلية.
إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة ﺑالتقديرات المستقﺑلية لﻸحداث غي ر المؤكدة ﻓي تاريخ الﺑيانات المالية المرحلية المختصرة والتي
قد ينتج عنها مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديﻼت جوهرية ﻓي أرص دة الموجودات والمطلوﺑات الظاهرة ﻓي الﺑيانات
المالية المرحلية المختصرة خﻼل الفترة القادمة هي كما يلي:

مﺑدأ اﻻستمرارية
قامت إدارة الﺑنك ﺑتقدير مدى قدرة الﺑنك على اﻻستمرار ﻓي العمل على أساس مﺑدأ اﻻستمرارية ،وعلى الرغم من حالة عدم
اﻻستقرار التي تمر ﺑها الجمهورية العرﺑية السورية وحالة عدم التيقن المستقﺑلية ﻓإن إدارة الﺑنك متأكدة من أن الﺑنك لديه الموارد
الكاﻓية لتساعده على اﻻستمرار ﺑالعمل ﻓي المدى المستقﺑلي المنظور ،وعﻼوة على ذلك ،ﻓإن اﻹدارة ليست على دراية ﺑأية امور
جوهرية من الممكن أن تﺛير شكوكا ً هامة حول قدرة الﺑنك على اﻻستمرار كمنشأة مستمرة ،ﺑنا ًء عليه ،ﻓقد تم إعداد الﺑيانات المالية
المرحلية على أساس مﺑدأ اﻻستمرارية.
القيمة العادلة لﻸدوات المالية
ﻓي حال عدم توﻓر القيمة العادلة للموجودات والمطلوﺑات المالية ﺑتاريخ ﺑيان المركز المالي المرحلي عن طريق اﻷسعار المعلنة أو
التداول النشط لﺑعض اﻷدوات المالية ،يتم تقدير القيمة العادلة عﺑر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث
يتم الحصول على المعلومات من مﻼحظة السوق ،ﻓي حال تعذر ذلك ﻓإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واﻻجتهاد.
مخصص الخسائر اﻻئتماﻧية المتوقعة
يتطلب تحديد مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة من إدارة الﺑنك استخدام أحكام هامة لتقدير مﺑالﻎ وﻓترات التدﻓقات النقدية
المستقﺑلية وتقدير مخاطر الزيادة الجوهرية ﻓي مخاطر اﻻئتمان للموجودات المالية ﺑعد اﻻعتراف اﻷولي ﺑها ومعلومات القياس
المستقﺑلية لخسائر اﻻئتمان المتوقعة.
إن أهم السياسات والتقديرات المستخدمة من قﺑل إدارة الﺑنك هي كما يلي:
الزيادة الجوهرية في مخاطر اﻻئتمان

يتم قياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة لمدة اﺛني عشر شهراً لموجودات المرحلة اﻷولى
أو الخسائر اﻻئتمانية على كامل عمر التعرضات اﻻئتمانيةالمصنفة ضمن المرحلتين الﺛانية والﺛالﺛة .ينتقل اﻷصل إلى المرحلة
الﺛانية ﻓي حال زيادة مخاطر اﻻئتمان ﺑشكل كﺑير منذ اﻻعتراف اﻷولي .ﻻ يحدد معيار التقارير المالية الدولي رقم " 9اﻷدوات
المالية" ما الذي يشكل زيادة جوهرية ﻓي مخاطر اﻻئتمان ،وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر اﻻئتمان ﻷي من الموجودات قد ارتفعت
ﺑشكل كﺑير ،يأخذ الﺑنك ﻓي اﻻعتﺑار المعلومات الكمية والنوعية المستقﺑلية الموﺛوقة ﻓي التقديرات المستخدمة والمتعلقة ﺑالتغير المهم
ﻓي مخاطر اﻻئتمان والتي تؤدي إلى تغير التصنيف ضمن المراحل الﺛﻼث.
عوامل اﻻقتصاد الكلي وعدد ووزن السيﻧاريوهات

عند احتساب الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة ،يستخدم الﺑنك معلومات مستقﺑلية موﺛوقة تستند إلى اﻓتراضات مستقﺑلية لمختلف العوامل
اﻻقتصادية وكيف تؤﺛر هذه العوامل على ﺑعضها الﺑعض .تتطلب عملية تقدير وتطﺑيق المعلومات المستقﺑلية المتوقعة القيام ﺑاجتهادات
جوهرية ،يقوم الﺑنك ﺑوضع عدة سيناريوهات ويطﺑق منهج اﻻحتماﻻت المرجحة لكل سيناريو ﻻحتساب الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة.
يتم احتساب الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة مرجحة ﺑاحتمال التعﺛر خﻼل اﺛني عشر شهرا ً القادمة من عمر التسهيﻼت للتعرضات
المصنفة ضمن المرحلة اﻷولى ،ولكامل عمر التسهيﻼت للتعرضات المضنفة ضمن المرحلة الﺛانية أو الﺛالﺛة.
يقوم الﺑنك ﺑاحتساب الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة كما يلي:
الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة = احتمال التعﺛر × الخسارة عند التعﺛر × التعرض عند التعﺛر
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3

مخصص الخسائر اﻻئتماﻧية المتوقعة )تتمة(


احتمال التعثر

يقوم الﺑنك ﺑتقدير احتمال التعﺛر للتسهيﻼت اﻻئتمانية ﻓي تاريخ محدد ﺑاﻻستعانة ﺑنماذج إحصائية ،تعتمد هذه النماذج ﺑشكل أساسي
على ﺑيانات داخلية تاريخية تتضمن عوامل كمية ونوعية ويتم معالجتها لتعكس نظرة مستقﺑلية.


الخسارة عند التعثر

وهي حجم الخسائر المتوقعة في حال حدوث التعثر.


التعرض عند التعثر

تمثل قيمة التعرض عند التعثر التعرضات المتوقعة في حالة التعثر ،يقوم البنك عند احتساب قيمة التعرض عند التعثر باﻷخذ بعين
اﻻعتبار التسديدات المتوقعة بناءاً على الشروط التعاقدية الخاصة باﻷصل ،باﻹضافة إلى السقوف غير المستغلة وغيرها من
اﻻلتزامات التعاقدية خارج بيان المركز المالي إن وجدت.

4

ﻧقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

نقد ﻓي الخزينة
الحساﺑات الجارية مع مصرف سورية المركزي
احتياطي نقدي إلزامي على الودائع )*(
ودائع ﻷجل مع مصرف سورية المركزي
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

5,390,449,961
17,342,210,532
3,456,889,523
1,304,726,520
)(80,516,099

4,244,132,046
13,695,960,052
1,988,791,774
452,914,620
)(32,443,888

27,413,760,437

20,349,354,604

)*( وﻓقا لقوانين وأنظمة المصارف ،على الﺑنك اﻻحتفاظ ﺑاحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع من
دون ﻓوائد ،وقد ﺑلﻎ رصيد اﻻحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما ﻓي  30حزيران  2020مﺑلﻎ  3,456,889,523ليرة
سورية والذي يمﺛل نسﺑة  %5من متوسط ودائع العمﻼء وذلك ﺑاﻻستناد الى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5938
الصادر ﺑتاريخ  2أيار للعام  ،2011مقاﺑل مﺑلﻎ  1,988,791,774ليرة سورية كما ﻓي  31كانون اﻷول  .2019إن هذا
اﻻحتياطي إلزامي وﻻ يتم استعماله ﻓي أنشطة الﺑنك التشغيلية.
ﻓيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة لﻸرصدة لدى مصرف سورية المركزي كما ﻓي  30حزيران :2020
 30حزيران ) 2020غير مدققة(

المرحلة اﻷولى

المرحلة الثالثة

المرحلة الثاﻧية

المجموع

رصيد  1كانون الﺛاني 2020

32,443,888

-

-

32,443,888

خسائر ائتمانية متوقعة للفترة

12,576,441

-

-

12,576,441

أﺛر تغيرات أسعار الصرف

35,495,770

-

-

35,495,770

رصيد  30حزيران 2020

80,516,099

-

-

80,516,099
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أرصدة لدى المصارف

 30حزيران ) 2020غير مدققة(
حساﺑات جارية وتحت الطلب
ودائع استحقاقها اﻷصلي خﻼل ﻓترة
ﺛﻼﺛة أشهر أو أقل
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 31كانون اﻷول ) 2019مدققة(
حساﺑات جارية وتحت الطلب
ودائع استحقاقها اﻷصلي خﻼل ﻓترة
ﺛﻼﺛة أشهر أو أقل
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

مصارف محلية
ليرة سورية

مصارف خارجية
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

18,980,520,907

2,103,587,967

21,084,108,874

)(24,203,307

12,282,061,557
)(276,118,113

12,282,061,557
)(300,321,420

18,956,317,600

14,109,531,411

33,065,849,011

مصارف محلية
ليرة سورية

مصارف خارجية
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

6,246,787,871

769,111,156

7,015,899,027

2,413,260,000
)(15,155,655
8,644,892,216

8,314,187,140
)(88,659,112
8,994,639,184

10,727,447,140
)(103,814,767
17,639,531,400

ﺑلغت اﻷرصدة التي ﻻ تتقاضى ﻓوائد لدى المصارف والمؤسسات الﺑنكية  21,084,108,874ليرة سورية كما ﻓي  30حزيران
 ،2020مقاﺑل  7,015,899,027ليرة سورية كما ﻓي  31كانون اﻷول .2019
قام الﺑنك ﺑتسديد كفالتين صادرتين عنه مقاﺑل كفالتين خارجيتين ﺑالعمﻼت اﻷجنﺑية ﺑقيمة  21,149يورو ،و  35,232يورو .ﺑلغت
الكفاﻻت المدﻓوعة عن مصارف خارجية ما يعادل  79,440,054ليرة سورية كما ﻓي  30حزيران  ،2020مقاﺑل ما يعادل
 27,549,570ليرة سورية كما ﻓي  31كانون اﻷول .2019
قام الﺑنك ﺑتشكيل مؤونة ﺑالعملة اﻷصلية لتغطية المﺑلﻎ المدﻓوع لحين الﺑت ﺑتعويض قيمة الكفاﻻت المسددة.
ﻓيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة ﻷرصدة المصارف كما ﻓي  30حزيران :2020
 30حزيران ) 2020غير مدققة(

المرحلة اﻷولى

المرحلة الثالثة

المرحلة الثاﻧية

المجموع

رصيد  1كانون الﺛاني 2020

102,499,817

1,314,950

-

103,814,767

خسائر ائتمانية متوقعة للفترة
أﺛر تغيرات أسعار الصرف

)(78,296,510
-

105,345,669
35,155,320

2,618,080
131,684,094

29,667,239
166,839,414

رصيد  30حزيران 2020

24,203,307

141,815,939

134,302,174

300,321,420
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إيداعات لدى المصارف
مصارف محلية
ليرة سورية

 30حزيران ) 2020غير مدققة(
ودائع ﻷجل استحقاقها اﻷصلي أكﺛر
من ﺛﻼﺛة أشهر
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

مصارف خارجية
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

7,780,000,000
)(149,082,321

11,806,400,000
)(253,941,323

19,586,400,000
)(403,023,644

7,630,917,679

11,552,458,677

19,183,376,356

 31كانون اﻷول ) 2019مدققة(
ودائع ﻷجل استحقاقها اﻷصلي أكﺛر
من ﺛﻼﺛة أشهر
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

500,000,000
)(113,670
499,886,330

500,000,000
)(113,670
499,886,330

-

ﻓيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة ﻹيداعات لدى المصارف كما ﻓي  30حزيران :2020

 30حزيران ) 2020غير مدققة(

المرحلة اﻷولى

المرحلة الثالثة

المرحلة الثاﻧية

المجموع

رصيد  1كانون الﺛاني 2020

113,670

-

-

113,670

خسائر ائتمانية متوقعة للفترة

83,553,788

142,336,537

-

225,890,325

أﺛر تغيرات أسعار الصرف

65,414,864

111,604,785

-

177,019,649

رصيد  30حزيران 2020

149,082,322

253,941,322

-

403,023,644

7

تسهيﻼت ائتماﻧية مﺑاشرة )ﺑالصافي(

الشركات الكﺑرى
سندات محسومة*
حساﺑات جارية مدينة
قروض وسلف*
حساﺑات جارية مدينة ﺑالصدﻓة
اﻷفراد والقروض العقارية )التجزئة(
قروض*
حساﺑات جارية مدينة ﺑالصدﻓة

ينزل ﻓوائد معلقة )محفوظة(
ينزل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
صاﻓي التسهيﻼت اﻻئتمانية المﺑاشرة
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 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

4,818,980
1,306,621,201
60,331,481,118
17,594
61,642,938,893

4,659,755
1,038,593,504
26,034,784,428
14,145
27,078,051,832

1,003,636,584
4,738
1,003,641,322
62,646,580,215
)(22,947,769,941
)(21,233,378,012
18,465,432,262

630,815,872
2,690
630,818,562
27,708,870,394
)(9,798,217,596
)(8,691,312,644
9,219,340,154

ﺑنك سورية والخليج ش.م.س.ع
إيضاحات حول الﺑيانات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2020
7

تسهيﻼت ائتماﻧية مﺑاشرة )ﺑالصافي( )تتمة(

ﻓيما يلي الحركة على أرصدة التسهيﻼت اﻻئتمانية المﺑاشرة خﻼل الفترة /السنة:
 30حزيران 2020
)غير مدققة(

المرحلة الثالثة
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

5,147,169,229

18,475,720,717

27,708,870,394

)(571,286,069
2,078,838,022
)(230,002,326

)(4,014,944
)(485,744,396

2,976,120,089
)(987,199,316

التغير في اﻷرصدة
أثر تغيرات أسعار الصرف

351,612,049
-

6,604,559,489

2,098,604,698
23,894,012,812

2,450,216,747
30,498,572,301

رصيد  30حزيران 2020

5,638,722,983

13,029,278,345

43,978,578,887

62,646,580,215

 31كانون اﻷول 2019
)مدققة(

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

المرحلة الثانية
ليرة سورية

المرحلة الثالثة
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

5,506,645,674

18,239,137,850

25,085,940,945

)(121,468,527
469,733,228
)(2,383,078
606,000,000
)(1,459,502,754

)(74,243,933
2,383,078
1,170,814
)(1,300,425,187

3,370,914,084
)(2,963,480,737

التغير ﻓي اﻷرصدة
التسهيﻼت المشطوﺑة
أﺛر تغيرات أسعار الصرف

459,653,321
-

148,144,686
-

1,982,203,684
)(358,155,688
)(16,349,901

2,590,001,691
)(358,155,688
)(16,349,901

رصيد  31كانون اﻷول 2019

4,085,980,448

5,147,169,229

18,475,720,717

27,708,870,394

4,085,980,448
رصيد  1كاﻧون الثاﻧي 2020
تغيرات الرصيد اﻻفتتاحي ﻧتيجة التحويل ﺑين المراحل:
571,286,069
محول إلى المرحلة اﻷولى
)(2,074,823,078
محول إلى المرحلة الثاﻧية
محول إلى المرحلة الثالثة
2,976,120,089
التسهيﻼت الجديدة خﻼل الفترة
)(271,452,594
التسهيﻼت المسددة خﻼل الفترة

1,340,157,421
رصيد  1كانون الﺛاني 2019
تغيرات الرصيد اﻻﻓتتاحي نتيجة التحويل ﺑين المراحل:
121,468,527
محول إلى المرحلة اﻷولى
)(395,489,295
محول إلى المرحلة الﺛانية
محول إلى المرحلة الﺛالﺛة
2,763,743,270
التسهيﻼت الجديدة خﻼل الفترة
التسهيﻼت المسددة خﻼل الفترة
)(203,552,796

المرحلة الثانية
ليرة سورية

ﻓيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة خﻼل الفترة /السنة:
 30حزيران 2020
)غير مدققة(

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

رصيد  1كاﻧون الثاﻧي 2020

38,405,913

تغيرات الرصيد اﻻفتتاحي ﻧتيجة التحويل ﺑين المراحل:
14,942,263
محول إلى المرحلة اﻷولى
محول إلى المرحلة الثاﻧية
)(22,777,604
محول إلى المرحلة الثالثة

المرحلة الثانية
ليرة سورية
80,102,586

المرحلة الثالثة
ليرة سورية
8,572,804,145

المجموع
ليرة سورية
8,691,312,644

)(14,942,263
22,798,541
-

)(20,937
-

-

مستخدم ﻹقفال الديون المعدومة
خسائر ائتماﻧية متوقعة للفترة
أثر تغيرات أسعار الصرف

38,214,915
-

)(261,021
61,433,352

)(177,712,613
12,620,390,735

)(139,758,719
12,681,824,087

رصيد  30حزيران 2020

68,785,487

149,131,195

21,015,461,330

21,233,378,012

12

ﺑنك سورية والخليج ش.م.س.ع
إيضاحات حول الﺑيانات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2020
7

تسهيﻼت ائتماﻧية مﺑاشرة )ﺑالصافي( )تتمة(

* تشكلت ﻓروقات أسعار الصرف نتيجة تكوين مخصصات ﺑالعملة اﻷجنﺑية مقاﺑل التسهيﻼت الممنوحة ﺑالعملة اﻷجنﺑية.
 31كانون اﻷول 2019
)مدققة(

المرحلة الثانية
ليرة سورية

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

المرحلة الثالثة
ليرة سورية

رصيد  1كانون الﺛاني 2019
14,433,793
تغيرات الرصيد اﻻﻓتتاحي نتيجة التحويل ﺑين المراحل:

60,952,508

9,158,677,775

9,234,064,076

محول إلى المرحلة اﻷولى
محول إلى المرحلة الﺛانية
محول إلى المرحلة الﺛالﺛة

8,002,048
)(16,579,268
-

)(8,002,048
17,580,991
)(439,152

)(1,001,723
439,152

-

مستخدم ﻹقفال الديون المعدومة
خسائر ائتمانية متوقعة للسنة
أﺛر تغيرات أسعار الصرف

32,549,340
-

10,010,287
-

)(358,155,688
)(219,052,346
)(8,103,025

)(358,155,688
)(176,492,719
)(8,103,025

رصيد  31كانون اﻷول 2019

38,405,913

80,102,586

8,572,804,145

8,691,312,644

الفوائد المعلقة

الرصيد ﻓي  1كانون الﺛاني
يضاف :الفوائد المعلقة خﻼل الفترة  /السنة
يطرح :الفوائد المحولة الى ﺑيان الدخل خﻼل الفترة  /السنة
يطرح :الفوائد المعلقة المشطوﺑة خﻼل السنة
أﺛر تغيرات أسعار الصرف
الرصيد ﻓي نهاية الفترة  /السنة
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 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

9,798,217,596
1,222,835,639
)(236,277,659
)(869,856
12,163,864,221
22,947,769,941

8,959,399,407
2,013,483,806
)(118,641,228
)(1,047,888,447
)(8,135,942
9,798,217,596

موجودات مالية ﺑالتكلفة المطفأة

شهادات إيداع
إيرادات مقﺑوضة مقدما ً شهادات إيداع

 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

500,000,000
)(7,568,493

700,000,000
)(4,634,877

492,431,507

695,365,123

يمﺛل رصيد الموجودات المالية ﺑالتكلفة المطفأة كما ﻓي  30حزيران  2020خمس شهادات إيداع مشتراة من مصرف سورية
المركزي ﺑقيمة اسمية إجمالية  500,000,000ليرة سورية وﺑقيمة مخصومة  492,431,507ليرة سورية وﺑمعدل خصم سنوي
 %6.5تستحق ﻓي  23أيلول  ،2020مقاﺑل سﺑع شهادات إيداع مشتراة من مصرف سورية المركزي ﺑقيمة اسمية إجمالية
 700,000,000ليرة سورية وﺑقيمة مخصومة  695,365,123ليرة سورية وﺑمعدل خصم سنوي  %4.5كما ﻓي  31كانون
اﻷول  ،2019استحقت ﻓي  23شﺑاط .2020
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موجودات أخرى
 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

ﻓوائد محققة )غير مستحقة القﺑض(  -مصارف
ﻓوائد محققة )غير مستحقة القﺑض(  -تسهيﻼت ائتمانية مﺑاشرة

128,944,931
386,295,942
515,240,873

27,806,967
127,261,084
155,068,051

مصاريف مدﻓوعة مقدما ً
ذمم مدينة ﻷطراف ذات عﻼقة )إيضاح (24
سلف للموردين
مﺑالﻎ مستحقة التحصيل من مقاصة الصراف اﻵلي
عقارات آلت ملكيتها للﺑنك وﻓاء لديون مستحقة )*(
مصاريف دعاوي قضائية مستحقة من المقترضين )**(
مخزون طواﺑع
مدينون
تأمينات مدﻓوعة ﺑالنياﺑة عن الزﺑائن
المدﻓوع من مساهمة الﺑنك ﻓي رأسمال مؤسسة ضمان مخاطر
القروض
أخرى

219,466,801
4,405,853
81,753,008
47,416,100
343,477
64,476,400
938,330
68,526,810
217,341,572

77,599,551
2,008,025
48,624,098
98,300,250
757,977
54,600,304
558,270
81,594,754
76,743,044

85,699,440
29,636,350

85,699,440
26,888,588

1,335,245,014

708,442,352

)*( قام الﺑنك ﺑاستمﻼك عدة عقارات استيفا ًء لتسهيﻼت ائتمانية عائدة لعمﻼئه ،وﺑلغت القيمة الدﻓترية للعقارات المستملكة 343,477
ليرة سورية كما ﻓي  30حزيران  ،2020مقاﺑل  757,977ليرة سورية كما ﻓي  31كانون اﻷول  ،2019تم تسجيل هذه العقارات
ﺑنا ًء على التكلفة التاريخية لها وهي خاضعة للمعالجة القانونية والمحاسﺑية المفروضة من قﺑل مصرف سورية المركزي.

ﻓيما يلي ملخص الحركة على العقارات التي آلت ملكيتها للﺑنك وﻓاء لديون مستحقة:
 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

الرصيد ﻓي  1كانون الﺛاني
إضاﻓات
استﺑعادات

757,977
)(414,500

577,364,223
4,447,800
)(581,054,046

الرصيد ﻓي نهاية الفترة  /السنة

343,477

757,977

)**( يقوم الﺑنك منذ عام  2011ﺑرﻓع دعاوى قضائية على مديني القروض المتعﺛرين عن الدﻓع حيث ﺑلغت مجمل مصاريف هذه
الدعاوي  203,054,782ليرة سورية كما ﻓي  30حزيران  2020مقاﺑل  193,178,686ليرة سورية كما ﻓي  31كانون
اﻷول .2019
قام الﺑنك ﺑأخذ مخصصات مقاﺑل مصاريف الدعاوى القضائية المرﻓوعة على الزﺑائن والتي تستحق للﺑنك عند انتهاء هذه الدعاوى،
وﺑلغت هذه المخصصات  138,578,382ليرة سورية كما ﻓي  30حزيران  2020مقاﺑل  138,578,382ليرة سورية كما
ﻓي  31كانون اﻷول .2019
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الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

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

أرصدة ﺑالليرة السورية
أرصدة ﺑالدوﻻر اﻷميركي
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

536,425,938
4,822,089,644
)(97,647,306
5,260,868,276

536,425,938
1,673,910,384
)(33,896,676
2,176,439,646

ﻓيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة للوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي كما ﻓي  30حزيران
:2020
مدققة(
)غير
2020
حزيران
30
المجموع
المرحلة الثالثة
المرحلة الثاﻧية
المرحلة اﻷولى
رصيد  1كانون الﺛاني

33,896,676

-

-

33,896,676

خسائر ائتمانية متوقعة للفترة

10,245,711

-

-

10,245,711

أﺛر تغيرات أسعار الصرف

53,504,919

-

-

53,504,919

رصيد  30حزيران 2020

97,647,306

-

-

97,647,306

11

ودائع المصارف

 30حزيران ) 2020غير مدققة(

مصارف محلية
ليرة سورية

مصارف خارجية
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

حساﺑات جارية
ودائع ﻷجل استحقاقها اﻷصلي أكﺛر من
ﺛﻼﺛة أشهر

7,834,328,973

31,029,330

7,865,358,303

1,000,000,000
______________
8,834,328,973
______________

______________
31,029,330
______________

1,000,000,000
______________
8,865,358,303
______________

 31كانون اﻷول ) 2019مدققة(

مصارف محلية
ليرة سورية

مصارف خارجية
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

حساﺑات جارية
ودائع ﻷجل

4,614,486,152
2,492,013,000
______________
7,106,499,152
______________

15,836,494
______________
15,836,494
______________

4,630,322,646
2,492,013,000
______________
7,122,335,646
______________
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ودائع العمﻼء

الشركات الكﺑرى
حساﺑات جارية وتحت الطلب
ودائع ﻷجل وخاضعة ﻹشعار
اﻷفراد )التجزئة(
حساﺑات جارية وتحت الطلب
ودائع توﻓير
ودائع ﻷجل وخاضعة ﻹشعار

 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

28,373,472,554
2,938,196,090

14,993,483,251
2,607,289,850

7,029,536,237
3,466,924,403
13,531,889,875

4,677,153,264
3,707,064,119
9,402,518,314

55,340,019,159

35,387,508,798

تتضمن الودائع ﻷجل وخاضعة ﻹشعار ،ودائع مجمدة من شركات صراﻓة ﺑلغت  198,078,037ليرة سورية كما ﻓي  30حزيران
 2020أي ما نسﺑته  %0.36من إجمالي ودائع الزﺑائن )مقاﺑل  211,393,313ليرة سورية كما ﻓي  31كانون اﻷول 2019
أي ما نسﺑته  %0.60من إجمالي ودائع الزﺑائن(.
ﺑلغت الودائع التي ﻻ تحمل ﻓوائد  35,402,977,849ليرة سورية أي ما نسﺑته  %63.97من إجمالي الودائع كما ﻓي 30
حزيران ) 2020مقاﺑل  19,670,601,975ليرة سورية أي ما نسﺑته  %55.59من إجمالي الودائع كما ﻓي  31كانون اﻷول
,(2019
ﺑلغت ودائع القطاع العام مﺑلﻎ  417,315,749ليرة سورية أي ما نسﺑته  %0.75من إجمالي الودائع ﻓي  30حزيران 2020
)مقاﺑل  379,615,448ليرة سورية أي ما نسﺑته  %1.07من إجمالي الودائع ﻓي  31كانون اﻷول .(2019
ﺑلغت الودائع الخامدة مﺑلغا ً وقدره  2,154,688,785ليرة سورية كما ﻓي  30حزيران ) 2020مقاﺑل  2,707,286,255ليرة
سورية كما ﻓي  31كانون اﻷول .(2019
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تأميﻧات ﻧقدية

تأمينات نقدية مقاﺑل تسهيﻼت مﺑاشرة
تأمينات نقدية مقاﺑل تسهيﻼت غير مﺑاشرة
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 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

313,590,000
846,177,454

543,590,000
480,381,694

1,159,767,454

1,023,971,694
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مخصصات متﻧوعة

 30حزيران ) 2020غير مدققة(
مؤوﻧة خسائر محتملة  -فروع
مغلقة
مؤوﻧة رد فوائد*
مؤوﻧة تقلﺑات أسعار صرف
مخصصات كفاﻻت صادرة
مخصص مقاﺑل تسهيﻼت ائتماﻧية
مﺑاشرة غير مستخدمة
مخصص مقاﺑل تسهيﻼت ائتماﻧية
غير مﺑاشرة مرحلة أولى
مخصص مقاﺑل تسهيﻼت ائتماﻧية
غير مﺑاشرة مرحلة ثاﻧية

الرصيد في ﺑداية
الفترة  /السﻧة

المكون خﻼل
الفترة  /السﻧة

فروقات أسعار
الصرف

ما تم رده
لﻺيرادات

الرصيد في ﻧهاية
الفترة  /السﻧة

13,234,189
7,057,782
841,561
58,520,440

9,275,421
17,307,338

92,917,755

-

13,234,189
7,057,782
10,116,982
168,745,533

4,458,578

-

-

)(1,512,882

2,945,696

2,781,914

929,149

-

)(2,160,969

1,550,094

5,050,104
91,944,568

5,138,437
32,650,345

3,059,382
95,977,137

)(1,786,916
)(5,460,767

11,461,007
215,111,283

 31كانون اﻷول ) 2019مدققة(
مؤونة خسائر محتملة  -ﻓروع مغلقة
مؤونة رد ﻓوائد*
مؤونة تقلﺑات أسعار صرف
مخصصات كفاﻻت صادرة
مخصص مقاﺑل تسهيﻼت ائتمانية
مﺑاشرة غير مستخدمة
مخصص مقاﺑل تسهيﻼت ائتمانية
غير مﺑاشرة مرحلة أولى
مخصص مقاﺑل تسهيﻼت ائتمانية
غير مﺑاشرة مرحلة ﺛانية
المجموع
*

13,234,189
7,057,782
140,413
14,917,844

701,148
43,890,330

)(287,734

-

13,234,189
7,057,782
841,561
58,520,440

11,218,660

-

-

)(6,760,082

4,458,578

4,407,268

925,119

-

)(2,550,473

2,781,914

3,213,883
54,190,039

1,836,221
47,352,818

)(287,734

)(9,310,555

5,050,104
91,944,568

قام الﺑنك ﺑأخذ مؤونة لتغطية ﻓوائد تم تسجيلها كإيراد وﻻ يتوقع تحصيلها.

ﻓيما يلي الحركة على أرصدة التسهيﻼت اﻻئتمانية غير المﺑاشرة خﻼل الفترة:
 30حزيران ) 2020غير مدققة(

المرحلة الثانية
ليرة سورية

المرحلة الثالثة
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

570,545,665

-

815,647,804

)(657,160,070
65,031,772
)(35,796,505

-

4,350,000
)(72,471,315

التغير في اﻷرصدة
أثر تغيرات أسعار الصرف

4,042,000
-

124,587,585
412,219,942

-

128,629,585
412,219,942

رصيد  30حزيران 2020

808,947,627

479,428,389

-

1,288,376,016

245,102,139
رصيد  1كاﻧون الثاﻧي 2020
تغيرات الرصيد اﻻفتتاحي ﻧتيجة التحويل ﺑين المراحل:
657,160,070
محول إلى المرحلة اﻷولى
)(65,031,772
محول إلى المرحلة الثاﻧية
محول إلى المرحلة الثالثة
4,350,000
التسهيﻼت الجديدة خﻼل الفترة
)(36,674,810
التسهيﻼت المسددة خﻼل الفترة
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مخصصات متﻧوعة )تتمة(

 31كانون اﻷول 2019
)مدققة(

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

رصيد  1كانون الﺛاني 331,805,242 2019
تغيرات الرصيد اﻻﻓتتاحي نتيجة التحويل ﺑين المراحل:
65,717,075
محول إلى المرحلة اﻷولى
)(115,292,883
محول إلى المرحلة الﺛانية
محول إلى المرحلة الﺛالﺛة
التسهيﻼت الجديدة خﻼل الفترة 47,625,582
التسهيﻼت المسددة خﻼل الفترة )(107,355,877
التغير ﻓي اﻷرصدة
أﺛر تغيرات أسعار الصرف
رصيد  31كانون اﻷول
2019

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

444,627,719

-

776,432,961

)(65,717,075
115,292,883
)(21,001,197

-

47,625,582
)(128,357,074

22,603,000
-

99,142,875
)(1,799,540

-

121,745,875
)(1,799,540

245,102,139

570,545,665

-

815,647,804

ﻓيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة خﻼل الفترة /السنة:
 30ح زي ران ) 2020غ ي ر
مدققة(

المرحلة اﻷولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

5,610,825

-

12,290,596

)(1,183,312
711,399
-

-

-

مستخدم ﻹقفال الديون المعدومة
خسائر ائتماﻧية متوقعة للفترة
أثر تغيرات أسعار الصرف

)(3,230,536
-

3,837,355
3,059,382

-

606,819
3,059,382

رصيد  30حزيران 2020

3,921,148

12,035,649

-

15,956,797

 31كانون اﻷول ) 2019مدققة(

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

المرحلة الثانية
ليرة سورية

المرحلة الثالثة
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

4,117,221

-

18,839,811

)(317,180
143,074
-

-

-

مستخدم ﻹقفال الديون المعدومة
خسائر ائتمانية متوقعة للفترة
أﺛر تغيرات أسعار الصرف

)(7,656,204
-

1,106,989
-

-

)(6,549,215
-

رصيد  31كانون اﻷول
2019

7,240,492

5,050,104

-

12,290,596

6,679,771
رصيد  1كاﻧون الثاﻧي 2020
تغيرات الرصيد اﻻفتتاحي ﻧتيجة التحويل ﺑين المراحل:
1,183,312
محول إلى المرحلة اﻷولى
)(711,399
محول إلى المرحلة الثاﻧية
محول إلى المرحلة الثالثة

14,722,590
رصيد  1كانون الﺛاني 2019
تغيرات الرصيد اﻻﻓتتاحي نتيجة التحويل ﺑين المراحل:
317,180
محول إلى المرحلة اﻷولى
)(143,074
محول إلى المرحلة الﺛانية
محول إلى المرحلة الﺛالﺛة
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مطلوﺑات أخرى
 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

ﻓوائد محققة غير مستحقة الدﻓع
ودائع زﺑائن
ودائع مصارف
تأمينات
أرصدة دائنة للمساهمين )إيضاح (24
شيكات مصدقة
ذمم دائنة ﻷطراف ذات عﻼقة )إيضاح (24
مصاريف مستحقة الدﻓع
أمانات طواﺑع ومستحقات للتأمينات اﻻجتماعية وأمانات
ضريﺑية مستحقة
حواﻻت وشيكات قيد الدﻓع
ذمم دائنة )موردو اﻷصول الﺛاﺑتة(
إيرادات مؤجلة من ﺑيع عقارات مستملكة
إيرادات عموﻻت مقﺑوضة مقدما ً
عموﻻت تأمين مقﺑوضة مقدما ً
أخرى

16

 31كانون اﻷول
2019
مدققة
ليرة سورية

106,840,636
6,904,110
2,435,792

80,976,581
526,157
2,863,087

2,128,607,984
494,226,988
259,009,193
131,168,329

2,128,566,164
472,111,702
89,910,834
73,221,013

96,382,416
24,097,675
271,619,314
25,747,770
51,989,778
1,516,617
24,154,013

105,520,428
34,236,939
35,303,603
33,897,300
32,267,493
1,552,617
15,438,479

3,624,700,615

3,106,392,397

رأس المال المكتتب ﺑه والمدفوع

تأسس الﺑنك ﺑرأسمال قدره  1,500,000,000ليرة سورية موزع على  3,000,000سهم ﺑقيمة اسمية  500ليرة سورية
للسهم الواحد ،وقد تم زيادة رأس المال ليصل ﺑتاريخ  16أيلول  2007إلى  3,000,000,000ليرة سورية موزع على
 6,000,000سهم ﺑقيمة اسمية  500ليرة سورية للسهم الواحد خﻼل اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين ﺑتاريخ 26
نيسان  ،2011تمت المواﻓقة على تجزئة أسهم الﺑنك لتصﺑح  30,000,000سهم ﺑقيمة  100ليرة سورية للسهم الواحد وذلك
ﺑموجب قرار وزارة اﻹقتصاد رقم  1883تاريخ  27حزيران .2011
كما ﻓي  30حزيران  2020و 31كانون اﻷول  ،2019ﺑلﻎ رأسمال الﺑنك المكتتب ﺑه والمدﻓوع والمصرح عنه
 10,000,000,000ليرة سورية مقسم إلى  100مليون سهم ﺑقيمة اسمية قدرها  100ليرة سورية للسهم.
ﺑتاريخ  4كانون الﺛاني  2010صدر القانون رقم  3المتضمن تعديل ﺑعض أحكام ﺑنود القانون رقم  28لعام  2001والمرسوم
رقم  35لعام  2005والذي يتضمن زيادة الحد اﻷدنى لرأس مال الﺑنوك العاملة ﻓي الجمهورية العرﺑية السورية ليصﺑح 10
مليارات ليرة سورية ﻓيما يخص الﺑنوك التقليدية ،وقد منحت الﺑنوك المرخصة مهلة  3سنوات لتوﻓيق أوضاعها ﺑزيادة رأسمالها
إلى الحد اﻷدنى المطلوب ،وﺑموجب القانون رقم  17لعام  2011تم تمديد هذه المهلة من  4-3سنوات وقد تم تمديد المهلة لتصﺑح
 5سنوات ﺑموجب المرسوم التشريعي رقم  63لعام  ،2013وﺑموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /13م.و ﺑتاريخ 22
نيسان  2015تم تمديد المهلة لتصﺑح  6سنوات.
واﻓقت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الﺑنك المنعقدة ﺑتاريخ  19أيلول  2010على زيادة رأسمال الﺑنك ﺑمﺑلﻎ
 2,000,000,000ليرة سورية ليصﺑح مجمل رأسمال الﺑنك  5,000,000,000ليرة سورية ،وقد تم الحصول على المواﻓقة
النهائية من مصرف سورية المركزي على أن تتم الزيادة ﻓي شهر أيار من عام  ،2011إﻻ أنه تم خﻼل الرﺑع الﺛاني من عام
 2011تأجيل زيادة رأس المال إلى تاريخ يتم تحديده ﻻحقاً.
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رأس المال المكتتب ﺑه والمدفوع )تتمة(

تمت المواﻓقة على زيادة رأسمال الﺑنك من قﺑل المساهمين ﻓي اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد ﺑتاريخ  19آذار 2015
ﺑمﺑلﻎ  7,000,000,000ليرة سورية ليصﺑح رأسمال الﺑنك  10,000,000,000ليرة سورية ،وتم اﻻكتتاب ﺑمقدار
 38,501,405سهم حتى تاريخ  31كانون اﻷول  ،2018ﺑتاريخ  21شﺑاط  2019قامت شركة الخليج المتحد القاﺑضة وهي
الشركة القاﺑضة لﺑنك الخليج المتحد ﺑشراء حصة الﺑنك ﺑمﺑلﻎ قدره  3,530,981دينار أردني ما يعادل  2,170,000,000ليرة
سورية من زيادة رأس المال لتصﺑح حصة ﺑنك الخليج المتحد  %15.5وحصة شركة الخليج المتحد القاﺑضة  %36.3من رأس
المال المدﻓوع ،وﺑذلك أصﺑح رأس المال المدﻓوع كما ﻓي  31آذار  2019مﺑلﻎ  6,020,140,500ليرة سورية مقسم إلى
 60,201,405سهم ،وتم حجز مﺑلﻎ  497,707دوﻻر أمريكي تمﺛل  %10من الزيادة كوديعة مجمدة لدى مصرف سورية
المركزي ﺑتاريخ  17آذار  2019وذلك ﺑعد أخذ مواﻓقة مصرف سورية المركزي ﺑتجميد المﺑلﻎ ﺑعملة الدوﻻر اﻷمريكي رقم
/16/144ص تاريخ  12آذار .2019
ﺑتاريخ 13حزيران  2019قامت شركة الفتوح ﺑاﻻكتتاب ﺑمﺑلﻎ  1,252,134,32دينار أردني ما يعادل  770,000,000ليرة
سورية من زيادة رأس المال لتصﺑح حصة شركة الفتوح  %15.49من رأس المال المكتتب ﺑه ،وﺑتاريخ  24حزيران  2019تم
اﻻكتتاب ﺑـ  3,092,524سهم من عدة مساهمين وﺑذلك أصﺑح رأس المال المدﻓوع كما ﻓي  30حزيران  2019مﺑلﻎ
 7,099,392,900ليرة سورية مقسم إلى  70,993,929سهم.
ﺑتاريخ  10أيلول  2019تمت آخر عملية ﺑيع لﻸسهم ،وعليه تم استكمال عملية اﻻكتتاب ﺑكامل أسهم زيادة رأس المال ،لتصﺑح
قيمة رأس المال المدﻓوع  10,000,000,000ليرة سورية مقسمة على  100,000,000سهم.
إن نسﺑة ﺑنك الخليج المتحد وشركة الفتوح وشركة الخليج المتحد من رأس المال المدﻓوع هي  %21.7 ،%11 ،%9.3على
التوالي كما ﻓي  30حزيران  2020و 31كانون اﻷول .2019
تمت عملية زيادة رأس المال على المراحل التالية:
 مرحلة تداول حقوق اﻷﻓضلية ﻓي اﻻكتتاب  -واﻻكتتاب ،من تاريخ  27تشرين اﻷول  2015وحتى  13كانون اﻷول
.2015
 مرحلة ﺑيع اﻷسهم الفائضة ﻓي السوق.
تقسم جميع أسهم الﺑنك اﻻسمية إلى ﻓئتين:
الفئة أ :هي اﻷسهم التي ﻻ يجوز تملكها إﻻ من قﺑل أشخاص سوريين طﺑيعيين أو معنويين وتسدد قيمتها ﺑالليرات السورية،
ﺑالنسﺑة للسوريين المقيمين ﻓي الخارج ،يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاﺑاتهم ﺑالعمﻼت اﻷجنﺑية حسب سعر صرف نشرة
مصرف سورية المركزي ووﻓقا ً للمﺑين ﻓي الفقرة )ب( أدناه وﺑما يتواﻓق مع النظام اﻷساسي .تشكل هذه الفئة %51
من رأسمال الﺑنك.
الفئة ب :هي اﻷسهم التي يجوز تملكها من قﺑل أشخاص طﺑيعيين أو اعتﺑاريين عرب أو أجانب ﺑقرار من مجلس الوزراء وتسدد
قيمتها ﺑالعمﻼت اﻷجنﺑية حسب سعر الشراء المحدد ﻓي نشرة أسعار الصرف الحرة الصادرة عن مصرف سورية
المركزي السارية المفعول ﻓي اليوم الذي يسﺑق تاريخ ﺑدء اﻻكتتاب .وتشكل هذه الفئة  %49من رأسمال الﺑنك.

17

اﻷرﺑاح المدورة غير المحققة والخسائر المتراكمة المحققة

طﺑقا ً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة وقرار مجلس النقد والتسليف رقم  362لعام  2008والتعميم رقم 100/952
تاريخ  12شﺑاط  ،2009يتم ﻓصل اﻷرﺑاح المدورة لفروقات القطع غير المحققة وغير القاﺑلة للتوزيع الناتجة عن إعادة تقييم مركز
القطع الﺑنيوي من حساب اﻷرﺑاح المدورة )الخسائر المتراكمة المحققة(.
ﺑلغت اﻷرﺑاح المدورة غير المحققة مﺑلﻎ  7,803,630,264ليرة سورية كما ﻓي  30حزيران  2020و 31كانون اﻷول .2019
ﺑلغت الخسائر المتراكمة المحققة مﺑلﻎ  11,768,659,034ليرة سورية كما ﻓي  30حزيران  2020و 31كانون اﻷول .2019
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الفوائد الدائﻧة
 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

تسهيﻼت ائتماﻧية مﺑاشرة:
مؤسسات
حساﺑات جارية مدينة
حساﺑات جارية مدينة ﺑالصدﻓة
قروض
سندات محسومة
أفراد )التجزئة(
حساﺑات جارية مدينة ﺑالصدﻓة
قروض وسلف
أرصدة وإيداعات لدى المصارف

19

22,263,240
992,834
1,034,169,363
-

42,929,885
857,867
305,492,058
1,396,504

136,987
29,408,715
312,956,561
1,399,927,700

215,512
8,904,273
210,231,365
570,027,464

 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 30حزيران 2019
غير مدققة
ليرة سورية

7,325,168

5,164,072

100,040,618
361,657,594
2,461,999

82,017,931
534,343,549
2,444,593

471,485,379

623,970,145

الفوائد المديﻧة

ودائع مصارف
ودائع العمﻼء :
حساﺑات جارية وتحت الطلب
ودائع توﻓير
ودائع ﻷجل وخاضعة ﻹشعار
تأمينات نقدية

20

 30حزيران 2019
غير مدققة
ليرة سورية

ضريﺑة الدخل

ﻓيما يلي ملخص تسوية الخسارة الضريﺑية مع الخسارة المحاسﺑية:
 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 30حزيران 2019
غير مدققة
ليرة سورية

الرﺑح )الخسارة( قﺑل الضريﺑة
أرﺑاح تقييم مركز القطع الﺑنيوي غير المحققة
مخصصات متنوعة
استهﻼك المﺑاني
مصروف )استرداد( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
)مرحلة أولى وﺛانية(
تحويﻼت مخصص خسائر ائتمانية متوقعة من المرحلتين
اﻷولى والﺛانية إلى المرحلة الﺛالﺛة

31,438,880,602
)(31,093,102,944
26,582,759
14,790,662

)(402,179,368
)(1,377,080
708,289
14,749,694

314,322,349

)(50,067,906

)(20,937

-

الرﺑح الضريﺑي )الخسارة الضريﺑية(

701,452,491

)(438,166,371

نسﺑة ضريﺑة الدخل
ضريﺑة الدخل

25%
175,363,123

25%
-

لم يقم الﺑنك ﺑتشكيل مخصص ضرﺑية الدخل عن الفترة المنتهية ﻓي  30حزيران  2020نظرا لوجود خسائر ضريﺑية مدورة عن
خمس سنوات الساﺑقة والﺑالغة  4,870,430,148ليرة سورية.
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مصروف مخصص الخسائر اﻻئتماﻧية المتوقعة

 30حزيران ) 2020غير مدققة(

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

المرحلة الثاﻧية
ليرة سورية

المرحلة الثالثة
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مصارف ومؤسسات مصرفية

106,375,940

247,682,206

2,618,080

356,676,226

تسهيﻼت ائتمانية مﺑاشرة

38,214,915

-

-

38,214,915

ذمم خارج بيان المركز المالي

-

3,837,355

-

3,837,355

استرداد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مصارف ومؤسسات مصرفية

)(78,296,510

-

-

)(78,296,510

تسهيﻼت ائتمانية مﺑاشرة

-

)(261,021

)(177,712,613

)(177,973,634

ذمم خارج بيان المركز المالي

)(3,230,536

-

-

)(3,230,536

63,063,809

251,258,540

)(175,094,533

139,227,816

22

الحصة اﻷساسية والمخفضة للسهم من رﺑح )خسارة( الفترة

يمكن حساب حصة السهم العادي الواحد من خﻼل قسمة رﺑح )خسارة( الفترة على المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم القائمة خﻼل
الفترة وذلك كما يلي:
 30حزيران 2020
 30حزيران 2019
غير مدققة
غير مدققة
رﺑح )خسارة( الفترة )ليرة سورية(

31,438,880,602

)(402,179,368

وسطي عدد اﻷسهم قيد التداول خﻼل الفترة
الحصة اﻷساسية والمخفضة للسهم من رﺑح )خسارة( الفترة
)ليرة سورية(

100,000,000

55,063,892

314.39

)(7.30

إن قيمة الحصة المخفضة للسهم من رﺑح )خسارة( الفترة مطاﺑقة للحصة اﻷساسية لعدم إصدار الﺑنك ﻷدوات قد يكون لها تأﺛير
على حصة السهم من اﻷرﺑاح والخسائر عند تحويلها.

23

الﻧقد وما في حكمه

يتكون النقد وما ﻓي حكمه الظاهر ﻓي ﺑيان التدﻓقات النقدية من المﺑالﻎ التالية:
 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

النقد واﻷرصدة لدى مصرف سورية المركزي*
يضاف :أرصدة لدى المصارف-استحقاقها اﻷصلي خﻼل ﺛﻼﺛة أشهر
يطرح :ودائع المصارف – استحقاقها اﻷصلي خﻼل
)(7,865,358,303
ﺛﻼﺛة أشهر
48,233,472,621
22,732,660,493
33,366,170,431

 30حزيران 2019
غير مدققة
ليرة سورية
11,211,420,885
16,465,619,944
)(5,874,085,921
21,802,954,908

* ﻻ يستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المركزي ﻓي أنشطة الﺑنك التشغيلية اليومية لذلك ﻻ يعتﺑر جزء من النقد وما
ﻓي حكمه.
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تعامﻼت مع أطراف ذات عﻼقة
الشركة اﻷم
غير مدققة
ليرة سورية

الجهات ذات العﻼقة
الشركات الشقيقة
غير مدققة
ليرة سورية

المجموع
مساهمين
غير مدققة
ليرة سورية

 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

ﺑﻧود داخل ﺑيان المركز المالي:
اﻷرصدة المديﻧة
أرصدة لدى ﺑنك الخليج المتحد
تسهيﻼت ائتمانية ﻷطراف ذات عﻼقة ***
ذمم مدينة ﻷطراف ذات عﻼقة )إيضاح (9
ﻓوائد مستحقة وغير مقﺑوضة من ﺑنك الخليج المتحد

12,782,632,849
11,806,400

-

47,482,805
4,405,853
-

12,782,632,849
47,482,805
4,405,853
11,806,400

4,390,627,647
49,674,730
2,008,025
4,610,700

اﻷرصدة الدائﻧة
ذمم دائنة لﺑنك الخليج المتحد
أرصدة دائنة للمساهمين*
ودائع العمﻼء **

)(259,009,193
)(60,817,899

-

)(2,128,607,984
)(45,812,195

)(259,009,193
)(2,128,607,984
)(106,630,094

)(89,910,834
)(2,128,566,164
)(63,620,142

الشركة اﻷم
غير مدققة
ليرة سورية

الجهات ذات العﻼقة
الشركات الشقيقة
غير مدققة
ليرة سورية

مساهمين
غير مدققة
ليرة سورية

 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 30حزيران 2019
غير مدققة
ليرة سورية

149,327,816
-

-

)(14,389,760
)(7,276,940
-

)(14,389,760
)(7,276,940
149,327,816
-

)(14,457,760
)(1,996,933
96,601,200
)(3,153,629

عﻧاصر ﺑيان الدخل:
ﺑدﻻت مجلس اﻹدارة
مصاريف اجتماعات مجلس اﻹدارة والهيئة العامة
ﻓوائد مقﺑوضة من ﺑنك الخليج المتحد
ﻓوائد مدﻓوعة لﺑنك الخليج المتحد
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تعامﻼت مع أطراف ذات عﻼقة )تتمة(

24

تمﺛل أرصدة دائنة للمساهمين المﺑالﻎ الفائضة عن اكتتاب المساهمين.
*
** تمﺛل ودائع العمﻼء المدرجة ضمن ﺑنك الخليج المتحد ودائع عائدة لشركة سورية والخليج لﻼستﺛمار مودعة لدى ﺑنك سورية
والخليج.
*** إن التسهيﻼت الممنوحة ﻷطراف ذات عﻼقة والمشمولة ﺑأحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم )/500م ن/ب (4عام 2009
وهي تسهيﻼت ضمن المرحلة الﺛانية وتحمل متوسط معدل ﻓائدة  ،%15ويقاﺑلها ضمانات شخصية ﺑقيمة 60,000,000
ليرة سورية ،حيث ﺑلغت قيمة مخصص خسائر ائتمانية محتملة مﺑلﻎ  100,001ليرة سورية كما ﻓي  30حزيران ،2020
مقاﺑل  71,052ليرة سورية كما ﻓي  31كانون اﻷول .2019
تتكون تعويضات اﻹدارة العليا من المﺑالﻎ التالية:
 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 30حزيران 2019
غير مدققة
ليرة سورية

الراتب اﻷساسي
ميزات ومناﻓع قصيرة اﻷجل

101,944,502
6,355,915

101,369,292
5,444,527

مجموع تعويضات موظفي اﻹدارة الرئيسيين

108,300,417

106,813,819

إدارة المخاطر

25
25.1

مقدمة

تنظر اﻹدارة إلى المخاطر من منظور شامل ﻻ ينطوي ﻓقط على اﻷحداث التي تؤدي إلى تحقق خسائر ﺑل يمتد التعريف ليشمل
الفرص الضائعة ومن هنا تم تعريف المخاطر على أنها "أي أحداث مستقﺑلية تؤدي إلى آﺛار سلﺑية على أداء الﺑنك مما يحول دون
تحقيق اﻷهداف الموضوعة أو استغﻼل الفرص المتاحة" .تقوم إدارة المخاطر ﻓي الﺑنك على تحديد وﻓهم وتقييم المخاطر التي تواجه
أعمال الﺑنك والعمل على إﺑقائها ضمن المستويات المحدودة والمقﺑولة واتخاذ اﻹجراءات اﻷمﺛل لتحقيق التوازن ﺑين العائد
والمخاطرة.
إدراكا ً من إدارة الﺑنك ﺑتعدد المخاطر التي تواجهه والناجمة عن طﺑيعة اﻷعمال التي يقوم ﺑها ،وإدراكا ً ﻷهمية ترشيد القرارات
المتخذة ﻓي ضوء المخاطر المحيطة ،ﻓقد ق ام الﺑنك ﺑتﺑني مﺑدأ عملية اﻹدارة الشاملة للمخاطر ،وهي عملية رسمية وموﺛقة ومن ضمن
الهيكل التنظيمي للﺑنك ،وتعمل على تحقيق اﻹشراف والتوجيه الﻼزمين لسير العمل ضمن ﺑيئة رقاﺑية مناسﺑة.
يتعرض العمل ﻓي الﺑنك لمجموعة من المخاطر كما يلي:
أ -مخاطر اﻻئتمان :تنشأ مخاطر اﻻئتمان عن عدم رغﺑة أو قدرة من له التزام تجاه الﺑنك ﺑتنفيذ ﺑنود هذا اﻻلتزام.

ب-
.1
.2
.3
ج -مخاطر السيولة :تنشأ هذه المخاطر عن عدم قدرة الﺑنك على الوﻓاء ﺑالتزاماته المالية عند استحقاقها ﺑدون تحمل خسائر غير
مخاطر السوق :تنشأ مخاطر السوق عن التحركات السلﺑية ﻓي أسعار ومعدﻻت السوق وتشمل:
مخاطر أسعار الفوائد.
مخاطر أسعار الصرف.
مخاطر أسعار أدوات الملكية.

مرغوب ﻓيها أو غير متوقعة.

د -مخاطر التشغيل :تنشأ عن مشاكل ﻓي تقديم الخدمات والمنتجات وتشمل أنظمة الرقاﺑة الداخلية ،أنظمة المعلومات ،التزام
الموظفين وعمليات التشغيل.
ه -مخاطر الدﻓع المسﺑق.
عند تحديد المخاطر وتقييمها يراعى إطار العمل التالي والموضح ﻓي السياسة العامة ﻹدارة المخاطر:

•
•
•

تحديد احتمالية حدوث الخطر)منخفضة ،متوسطة ،مرتفعة(.
تحديد أﺛر حدوث الخطر )منخفض ،متوسط ،مرتفع(.
تصنيف الخطر حسب الﺑنود المذكورة أعﻼه ،ليتم ﺑعد ذلك دراسة الحد من احتمالية أو أﺛر حدوث هذه المخاطر.
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إدارة المخاطر )تتمة(

25.1

مقدمة )تتمة(

أﻧظمة إدارة المخاطر
مجلس اﻹدارة :يعتﺑر مجلس اﻹدارة المسؤول اﻷول أمام المساهمين وأصحاب المصالح ،وهو الجهة المسؤولة عن تحديد أنواع
المخاطر إضاﻓةً إلى الحد اﻷعلى ﻓيما يتعلق ﺑكل نوع من أنواع المخاطر ،يواﻓق مجلس اﻹدارة على سياسات وإجراءات إدارة
المخاطر ﺑكاﻓة أنواعها وهو يتلقى دوريا ً تقارير عن المخاطر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها الﺑنك مستقﺑﻼً.
لجنة إدارة المخاطر :تتﺑع لجنة إدارة المخاطر إلى مجلس اﻹدارة ،وتكون لجنة إدارة المخاطر مسؤولة عن وضع سياسة إدارة
المخاطر ﻓي الﺑنك والرقاﺑة على أداء اﻹدارة التنفيذية ﻓي إدارة اﻷنواع المختلفة من المخاطر .يجب أن تضم لجنة المخاطر على
اﻷقل ﺛﻼﺛة أعضاء من مجلس اﻹدارة ﺑحيث ﻻ يزيد عدد اﻷعضاء التنفيذيين عن عضو واحد ،ويجب أن يكون رئيس اللجنة من
اﻷعضاء المستقلين .تقوم اللجنة ﺑاﻻجتماع أرﺑع مرات سنويا ً على اﻷقل حيث يلتزم الﺑنك ﺑدليل الحوكمة من حيث الحد اﻷدنى من
عدد اﻷعضاء وصيغة تشكيل اللجنة واجتماعاته ا .وتعمل لجنة المخاطر ﺑشكل متواصل مع إدارة المخاطر ،وتقوم ﺑاﻹشراف عليها
وتقييم ﻓعاليتها ﺑاﻹضاﻓة إلى مراجعة واقتراح سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وتحديد القاﺑلية للمخاطر )(Risk Appetite
ورﻓعها إلى مجلس اﻹدارة ،وتعتﺑر لجنة المخاطر صلة الوصل ﺑين إدارة المخاطر ومجلس اﻹدارة ،تجتمع اللجنة ﺑشكل دوري
وتتكون مهامها اﻷساسية من:

-

مراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر لتتم المصادقة عليها من قﺑل مجلس اﻹدارة والتأكد من تنفيذ هذه السياسات
واﻹجراءات.

-

مراجعة الهيكل التنظيمي ﻹدارة المخاطر ووضع توصيات ﺑشأنه قﺑل اعتماده من مجلس اﻹدارة ،وضمان استقﻼل موظفي
إدارة المخاطر عن اﻷنشطة التي ينجم عنها تحمل المخاطر ﻓي الﺑنك ،وتواﻓر الموارد الﻼزمة لها.

-

مراقﺑة مدى اﻻمتﺛال لﻸنظمة والسياسات واﻹجراءات ،ومتطلﺑات ﺑازل.
مراجعة وتقديم تقارير دورية إلى مجلس اﻹدارة عن المخاطر التي يتعرض لها الﺑنك والتغيرات التي تطرأ على إدارة المخاطر.
مراجعة وإعطاء توصيات للمجلس عن حدود المخاطر والحاﻻت اﻻستﺛنائية التي تطرأ عليها والحاﻻت المستعجلة ﻓيما يتعلق
ﺑإدارة المخاطر.

-

مراقﺑة مدى التزام إدارة الﺑنك ﺑالمعايير الموضوعة من قﺑل لجنة ﺑازل ،والمتعلقة ﺑمخاطر اﻻئتمان ومخاطر السوق والمخاطر
التشغيلية وغيرها.

-

عقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها الﺑنك وكفاية طرق معالجتها وتقديم
التوصيات ﺑشأنها.

-

اﻹشراف على تطوير قاعدة الﺑيانات الﻼزمة ﻹدارة المخاطر.
مناقشة تقارير إدارة المخاطر وأي إﻓصاحات متعلقة ﺑإدارة المخاطر واتخاذ القرارات الﻼزمة حيالها.
التأكد من وجود خطة طوارئ وسياسة حماية لدى الﺑنك تنسجم وأهداف إدارة المخاطر.

اﻹدارة التنفيذية :تشارك اﻹدارة التنفيذية ﻓي صياغة السياسات واﻹجراءات المتعلقة ﺑإدارة المخاطر التي يتم اعتمادها من قﺑل
مجلس اﻹدارة ،ﺑاﻹضاﻓة لمراجعة كاﻓة التقارير الصادرة عن إدارة المخاطر.
لجنة الموجودات والمطاليب :هذه اللجنة تشارك ﻓي إدارة مخاطر السوق والسيولة ،تقوم اللجنة ﺑتحديد استراتيجيات مواجهة تلك
المخاطر ومراقﺑة مدى اﻻلتزام ﺑالسقوف المحددة ضمن السياسات واﻹجراءات المواﻓق عليها من قﺑل مجلس اﻹدارة ،كما تقوم
ﺑاﻹشراف على ومتاﺑعة كاﻓة العمليات التي تقوم ﺑه ا إدارة الخزينة ،ومراجعة كاﻓة التقارير الصادرة عن إدارة المخاطر والمتعلقة
ﺑمخاطر السوق.
إدارة المخاطر :تلتزم إدارة المخاطر وتتقيد ﺑالسياسات واﻹجراءات المعتمدة والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي،
تقوم وﺑشكل مستقل ﺑإﺑداء الرأي ﺑما يتعلق ﺑكاﻓة المخاطر التي يواجهها أو من الممكن أن يواجهها الﺑنك مستقﺑﻼً ،كما يتم إصدار
مجموعة من التقارير الد ورية تتعلق ﺑكاﻓة أنواع المخاطر ورﻓعها إلى اﻹدارة العليا ومجلس اﻹدارة لمناقشتها ،تعتﺑر إدارة المخاطر
اﻹدارة المسؤولة عن التأكد من وجود منهجية شاملة لتحديد وإدارة عوامل المخاطر المختلفة ووضع أطر عملية ﻹدارة هذه العوامل
لتتماشى مع استراتيجية أعمال الﺑنك ودرجة تحمله للمخاطر.
التدقيق الداخلي :يهتم ﺑالتحقق من توﻓر الﺑنى اﻷساسية الﻼزمة ﻹدارة المخاطر ومدى استقﻼلية هذه اﻹدارة ،مراقﺑة مدى التقيد
ﺑاﻷنظمة واﻹجراءات الواردة ﻓي السياسة العامة ﻹدارة المخاطر ومن كفاية وﻓعالية اﻷنشطة واﻷنظمة والسياسات واﻹجراءات
الموضوعة وترﻓع التقارير إلى لجنة التدقيق أو إلى مجلس اﻹدارة.
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اﻻستراتيجية العامة ﻹدارة المخاطر

-

ﺑناء إدارة مخاطر ﻓعّالة ﺑهدف تعزيز التحكم المؤسسي وتوﻓير نظام إداري متين يعزز دور إدارة المخاطر كجزء ﻻ يتجزأ
من العمل اليومي لكل موظف من موظفي الﺑنك ،واعتﺑار إدارة المخاطر الجزء اﻷهم ﻓي عملية إعداد خطط اﻷعمال لكاﻓة
أنشطة وخدمات الﺑنك.

-

تحفيز اﻹدارات على اتخاذ قرارات مدروسة المخاطر ﻻغتنام كاﻓة الفرص المتاحة ﻓي ظل الﺑيئة التناﻓسية والمتقلﺑة التي يعمل
ﺑها الﺑنك.

-

تحسين اﻷداء وتعظيم الرﺑحية من خﻼل التقييم اﻷﻓضل للتحديات التي تواجه عمل الﺑنك ورﻓع سوية القرارات المتخذة والتأكد
من وجود أنظمة ضﺑط وتحكم داخلية ﺑهدف تخفيف الخسائر وخفض التكاليف.
تطﺑيق المقاييس اﻷكﺛر تمﺛيﻼً للمخاطر مﺛل إحﻼل مقياس رأس المال المعدّل ﺑالمخاطر ) (RAROCﺑد ً
ﻻ من معدل العائد
على حقوق الملكية ) (ROEوذلك ﺑهدف الوصول ﺑالﺑنك لتحقيق أداء مالي متميز وﻓقا ً ﻷحدث المعايير المعمول ﺑها ﻓي هذا
المجال.

-

الحرص على تنويع مصادر أموال الﺑنك واتخاذ الخطوات الﻼزمة ﻹدارة مخاطر السيولة وإيجاد مصادر ﺑديلة وﻓعّالة لﻸموال.

-

-

التواﻓق مع متطلﺑات  Basel II,IIIوالتشريعات والقوانين المحلية والدولية وأحدث المعايير الصادرة ﺑهذا الخصوص.
اتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة والكفيلة ﺑتحقيق التواﻓق المطلوب مع أﻓضل التجارب والممارسات الدولية للمؤسسات المصرﻓية
والمنسجمة مع التشريعات المحلية والدولية.
اﻻرتقاء ﺑمستوى الﺑنك ﻓي مجال إدارة المخاطر للحصول على تصنيف مرتفع من قﺑل شركات التصنيف العالمية.
خلق ونشر ﺛقاﻓة المخاطر لدى موظفي الﺑنك.

الهيكل التﻧظيمي ﻹدارة المخاطر
تتواصل إدارة المخاطر مع كاﻓة اﻹدارات واﻷقسام ضمن الﺑنك ،لذلك تعتﺑر إدارة المخاطر من صلب الهيكل التنظيمي للﺑنك وهي
منظمة ضمن ﺛﻼﺛة مستويات رئيسية كما يلي:
 -المستوى اﻻستراتيجي :يتمﺛل ﺑدور مجلس اﻹدارة ولجنة إدارة المخاطر المنﺑﺛقة عنه ﺑاﻹضاﻓة إلى لجان اﻹدارة العليا.

-

المستوى التحليلي :يتجسد ﺑإدارة المخاطر المسؤولة عن ترجمة توجهات لجان إدارة المخاطر المختلفة إلى سياسات وإجراءات
والقيام ﺑشكل دوري ﺑقياس ومراقﺑة المخاطر المختلفة ورﻓع هذه التقارير للجهات المناسﺑة.

-

المستوى التقني :ويتمﺛل ﺑإدارة المخاطر من مصدر نشوئها ضمن الوحدات المختلفة للﺑنك ،إن هذه الوحدات هي المسؤولة
عن اتخاذ القرار المتعلق ﺑاختيار أي المخاطر التي سيتم تحملها وأي منها سيتم تخفيفها وﺑما يتفق مع سياسات وإجراءات إدارة
المخاطر الموضوعة من قﺑل إدارة المخاطر وإدارة الﺑنك.

تتألف إدارة المخاطر من ﺛﻼث وحدات رئيسية:

-

وحدة تنفيذ ومراقﺑة اﻻئتمان
وحدة إدارة مخاطر اﻻئتمان والسوق
وحدة إدارة المخاطر التشغيلية
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الهيكل التﻧظيمي ﻹدارة المخاطر )تتمة(

قياس المخاطر ونظام التقارير
يتم قياس مخاطر الﺑنك ﺑطريقة تعكس الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تنتج ﻓي الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة ﺑنا ًء على
تقدير ﻹجمالي الخسائر الفعلية ﺑاستخدام طرق إحصائية .هذه الطرق تعتمد على اﻻحتماﻻت المﺑنية من التجارب الساﺑقة ومعدلة
لتعكس الظروف اﻻقتصادية .
كما يدرس الﺑنك أسوأ اﻻحتماﻻت التي يمكن أن تنتج عن الظروف اﻻستﺛنائية.
تتم مراقﺑة وضﺑط المخاطر ﺑنا ًء على السقوف المعتمدة التي تعكس استراتيجية الﺑنك وحدود ومستويات المخاطر المقﺑولة .كما
يقوم الﺑنك ﺑقياس القدرة اﻹجمالية لتحمل المخاطر ومقارنتها ﺑالمخاطر اﻹجمالية ﺑمختلف أنواعها.
يتم تجميع المعلومات من جميع وحدات العمل ﻷغراض التحليل والمراقﺑة والتعرف على المخاطر ﻓي مرحلة مﺑكرة كما يتم تقديم
تقرير إلى مجلس اﻹدارة وإدارة المخاطر ورؤساء اﻷقسام يتضمن إجمالي مخاطر اﻻئتمان ونسب السيولة وتغيرات المخاطر .يتم
التحليل ﺑشكل مفصل دوريا ً حسب قطاعات اﻷعمال والزﺑائن والقطاعات الجغراﻓية .تقوم اﻹدارة ﺑتقييم مخصص الخسائر اﻻئتمانية
ﺑشكل رﺑع سنوي .يستلم مجلس اﻹدارة تقريراً شامﻼً عن المخاطر ﺑشكل رﺑع سنوي على اﻷقل لتزويده ﺑجميع المعلومات الﻼزمة
لتقييم مخاطر الﺑنك.
يتم تحضير تقارير مخاطر تفصيلية للتأكد من أن جميع المعلومات الضرورية والمحدﺛة متوﻓرة على مستويات الﺑنك كاﻓة.
سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وأساليب تخفيض المخاطر
إن العامل اﻷساسي ﻓي سياسة إدارة ومراقﺑة المخاطر اﻻئتمانية ﻓي الﺑنك هو السقوف التي يتم تحديدها من قﺑل مجلس اﻹدارة والتي
تعكس استراتيجية الﺑنك ﻓي تعاملها مع السوق واﻷهداف التي تعمل لتحقيقها ،وﻓي الوقت نفسه ﺑناء هذه السقوف يحدد مستوى
المخاطر القصوى المقﺑول ﺑها من قﺑل الﺑنك والتي ﻻ يجب تجاوزها .تتضمن هذه السقوف الحدود اﻻئتمانية ﺑشكل عام وﺑشكل محدد
ﻓي قطاعات معينة أو مناطق جغراﻓية واحدة.
يتم ﺑشكل دوري متاﺑعة ودراسة الﺑيانات من أجل تحديد وقياس المخاطر التي يتعرض لها الﺑنك ومقارنتها ﺑالسقوف المحددة وﺑالتالي
رﻓع نتائج هذه الدراسات إلى اﻹدارة العليا ﺑشكل دوري ،كما ترﻓع تقارير رﺑعية إلى مجلس اﻹدارة من أجل اتخاذ القرارات المناسﺑة
ﺑما يتعلق ﺑهذه المخاطر.
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سياسات و إجراءات إدارة المخاطر وأساليب تخفيض المخاطر )تتمة(
يعتمد الﺑنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر اﻻئتمان ،منها الحصول على ضمانات حيث يتم قﺑول الضمانات وﻓقا ً لمعايير
وأسس معتمدة.
مخاطر التركزات
تنشأ التركزات عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمﻼء ﺑأعمال متشاﺑهة أو ممارسة اﻷعمال ضمن ﺑيئة جغراﻓية واحدة أو ذات
ظروف اقتصادية متماﺛلة قد تؤﺛر على قدرة المراسلين أو العمﻼء على اﻹيفاء ﺑالتزاماتهم التعاقدية والتي من الممكن أن تتأﺛر ﺑنفس
التغيرات اﻻقتصادية والسياسية والظروف اﻷخرى .تدل التركزات على حساسية الﺑنك تجاه قطاع اقتصادي معين أو قطاع جغراﻓي
معين.
حددت سياسات وإجراءات الﺑنك أطراً للمحاﻓظة على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة ﻓي التركزات وإدارة مخاطر اﻻئتمان
وضﺑطها.
مخاطر اﻻئتمان
تعتﺑر أحد أقسام إدارة المخاطر ،تعرف مخاطر اﻻئتمان على أنها مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اﻵخر عن
الوﻓاء ﺑالتزاماته تجاه الﺑنك .يعمل الﺑنك على إدارة السقوف والرقاﺑة على مخاطر التركزات اﻻئتمانية على مستوى العميل )ﻓرد أو
مؤسسة( وحجم التعرض اﻻئتماني لكل قطاع أو منطقة جغراﻓية.
ويقوم الﺑنك ﺑتحديد مس تويات مخاطر اﻻئتمان المقﺑولة من خﻼل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقﺑولة للعﻼقة مع مجموعة متراﺑطة
من المقترضين.
تقوم وحدة المخاطر ﺑتوﻓير اﻵليات واﻷدوات للقياس والرقاﺑة ،كما تقوم إدارة مخاطر اﻻئتمان ﺑوضع سياسة واضحة تتضمن سقوف
لمﺑالﻎ التسهيﻼت الممنوحة ،مجموع التسهيﻼت اﻻئتمانية الممنوحة لكل قطاع وكل منطقة جغراﻓية ،متاﺑعة تنوع المحفظة للحد والقضاء
على مخاطر التركز واﻻلتزام ﺑالنسب المحددة من قﺑل مصرف سورية المركزي ،ﺑاﻹضاﻓة لما سﺑق يتم العمل وﺑاستمرار على تقييم
الوضع اﻻئتماني للمحفظة من كاﻓة الجوانب.
المخاطر اﻻئتماﻧية المتعلقة ﺑالتعهدات
يقوم الﺑنك ﺑتقديم كفاﻻت لتلﺑية احتياجات العمﻼء .تلزم هذه التسهيﻼت الﺑنك ﺑأداء دﻓعات ﺑالنياﺑة عن عمﻼئه .يتم تحصيل هذه الدﻓعات
وﻓقا ً لشروط اﻻعتماد .تتسم هذه التسهيﻼت ﺑنفس المخاطر اﻻئتمانية للقروض وتتم الوقاية من هذه المخاطر ﺑاتﺑاع نفس سياسات
الﺑنك وإجراءاته الرقاﺑية.
الضماﻧات المحتفظ ﺑها والتحسيﻧات اﻻئتماﻧية ومخففات مخاطر اﻻئتمان
يعتمد الﺑنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر اﻻئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قﺑول الضمانات وﻓقا ً لمعايير
وأسس معتمدة .يعتﺑر مﺑدأ التنويع ﻓي المحفظة من المﺑادئ اﻷساسية ﻓي تخفيف مخاطر اﻻئتمان ،كما يتم مراقﺑة التركزات حسب
القطاعات والمناطق واتخاذ إجراءات تصحيحية عند اللزوم.
تراقب اﻹدارة نوعية الضمانات المقدمة ومتاﺑعة قيمتها السوقية ﺑاستمرار وطلب ضمانات إضاﻓية وﻓقا ً لشروط اﻻتفاقية إذا اقتضى
اﻷمر.
إن أﺑرز أنواع الضمانات هي:

•
•

ﺑالنسﺑة للقروض التجارية :الرهونات للمﺑاني السكنية والعقارات والمخزون والضمانات النقدية.
ﺑالنسﺑة لﻸﻓراد :الرهونات للمﺑاني السكنية والعقارات والرواتب والضمانات النقدية.
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إدارة المخاطر )تتمة(

25.2

التركز حسب القطاع اﻻقتصادي

يﺑين الجدول التالي التركز ﻓي التعرضات اﻻئتمانية حسب القطاع اﻻقتصادي:
 30حزيران ) 2020غير مدققة(
)ليرة سورية(
القطاع اﻻقتصادي
مالي

صناعة

تجارة

أفراد -خدمات

عقارات

زراعة

اجمالي

البند
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
أرصدة لدى المصارف
ودائع لدى المصارف
التسهيﻼت اﻻئتمانية )ﺑالصافي(
موجودات مالية ﺑالتكلفة المطفأة
موجودات أخرى
الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية
المركزي

27,413,760,437
33,065,849,011
19,183,376,356
492,431,507
244,887,842

11,446,591,974
239,462,154

5,411,275,209
113,203,613

343,477

1,607,565,079
737,347,928

-

27,413,760,437
33,065,849,011
19,183,376,356
18,465,432,262
492,431,507
1,335,245,014

5,260,868,276

-

-

-

-

-

5,260,868,276

اﻹجمالي

85,661,173,429

11,686,054,128

5,524,478,822

343,477

2,344,913,007

-

105,216,962,863
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إدارة المخاطر )تتمة(

25.2

التركز حسب القطاع اﻻقتصادي )تتمة(

 31كانون اﻷول ) 2019مدققة(
)ليرة سورية(
القطاع اﻻقتصادي
البند
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
أرصدة لدى المصارف
ودائع لدى مصارف

مالي

صناعة

تجارة

أفراد -خدمات

عقارات

زراعة

اجمالي

التسهيﻼت اﻻئتمانية المباشرة )بالصافي(
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
موجودات أخرى
الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية
المركزي

20,349,354,604
17,639,531,400
499,886,330
695,365,123
232,941,526

4,118,646,876
56,852,600

3,592,856,799
49,594,747

757,977

1,507,836,479
368,295,502

-

20,349,354,604
17,639,531,400
499,886,330
9,219,340,154
695,365,123
708,442,352

2,176,439,646

-

-

-

-

-

2,176,439,646

اﻹجمالي

41,593,518,629

4,175,499,476

3,642,451,546

757,977

1,876,131,981

-

51,288,359,609
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إدارة المخاطر )تتمة(

25.3

مـخـاطـر الـسـوق

مخاطر أسعار الفائدة للتغير في سعر الفائدة )(%2
أثر الزيادة )(%2
العملة
ليرة سورية
دوﻻر أميركي
يورو
جﻧيه استرليﻧي
ين ياﺑاﻧي
عمﻼت أخرى

 30حزيران ) 2020غير مدققة(
اﻷثر على الرﺑح قﺑل اﻷثر على حقوق
الملكية
الضريﺑة
الفجوة التراكمية
ليرة سورية
ليرة سورية
ليرة سورية
)(325,854,508
482,498,609
8,838,712
4,868
144
172,613,267

)(16,292,725,403
24,124,930,458
441,935,609
243,424
7,190
8,630,663,357

)(244,390,881
361,873,957
6,629,034
3,651
108
129,459,950

الفجوة التراكمية
ليرة سورية

 31كانون اﻷول ) 2019مدققة(
اﻷﺛر على حقوق
اﻷﺛر على الرﺑح
الملكية
قﺑل الضريﺑة
ليرة سورية
ليرة سورية
134,676,823
286,517
)(300,982,842
1,737
49
59,116,606

6,733,841,140
14,325,840
)(15,049,142,117
86,848
2,475
2,955,830,305

101,007,617
214,888
)(225,737,132
1,303
37
44,337,455

أثر الﻧقص )(%2
العملة
ليرة سورية
دوﻻر أميركي
يورو
جﻧيه استرليﻧي
ين ياﺑاﻧي
عمﻼت أخرى

 30حزيران ) 2020غير مدققة(
اﻷثر على الرﺑح قﺑل اﻷثر على حقوق
الملكية
الضريﺑة
الفجوة التراكمية
ليرة سورية
ليرة سورية
ليرة سورية
325,854,508
)(482,498,609
)(8,838,712
)(4,868
)(144
)(172,613,267

16,292,725,403
)(24,124,930,458
)(441,935,609
)(243,424
)(7,190
)(8,630,663,357

244,390,881
)(361,873,957
)(6,629,034
)(3,651
)(108
)(129,459,950

الفجوة التراكمية
ليرة سورية

 31كانون اﻷول ) 2019مدققة(
اﻷﺛر على حقوق
اﻷﺛر على الرﺑح قﺑل
الملكية
الضريﺑة
ليرة سورية
ليرة سورية
)(134,676,823
)(286,517
300,982,842
)(1,737
)(49
)(59,116,606

)(6,733,841,140
)(14,325,840
15,049,142,117
)(86,848
)(2,475
)(2,955,830,305

)(101,007,617
)(214,888
225,737,132
)(1,303
)(37
)(44,337,455

مخاطر العمﻼت
مخاطر العمﻼت اﻷجنﺑية تتمﺛل ﺑتذﺑذب قيمة أداة مالية ﺑسﺑب التغيرات ﻓي أسعار صرف العمﻼت اﻷجنﺑية ،يعتﺑر الﺑنك الليرة السورية
العملة الرئيسية له ،وتقوم إدارة المخاطر ﺑوضع حدود لمراكز العمﻼت ﺑعد المواﻓقة عليها من مجلس اﻹدارة ،وتقوم وحدة مخاطر
السوق ﺑمراقﺑة المراكز ﺑشكل يومي للتأكد من أن المراكز ﻻ تتجاوز المستويات المحددة ،يقوم الﺑنك ﺑإعداد تحليل الحساسية لمراقﺑة
أﺛر التغيرات على صاﻓي اﻷرﺑاح والخسائر ﻓي حال حدوث تغير معقول ﻓي أسعار الصرف مع ﺑقاء ﺑقية المتغيرات ﺛاﺑتة ،يمﺛل المﺑلﻎ
السالب ﻓي الجدول أدناه صاﻓي اﻻنخفاض المتوقع ﻓي ﺑيان الدخل أو حقوق الملكية ﺑينما يمﺛل المﺑلﻎ الموجب صاﻓي اﻻرتفاع المتوقع.
أثر الزيادة في سعر الصرف %10
 30حزيران ) 2020غير مدققة(
اﻷثر على الرﺑح قﺑل اﻷثر على حقوق
الملكية
الضريﺑة
ليرة سورية
ليرة سورية

العملة

مركز القطع
ليرة سورية

دوﻻر أميركي
يورو
جﻧيه استرليﻧي
ين ياﺑاﻧي
ديﻧار أردﻧي
العمﻼت اﻷخرى

39,092,282,422
86,480,064
243,424
7,179
8,686,195,593
)(113,842,382

3,909,228,242
8,648,006
24,342
718
868,619,559
)(11,384,238

3,190,725,907
6,486,005
18,257
538
863,298,108
)(8,538,179

31

مركز القطع
ليرة سورية

 31كانون اﻷول ) 2019مدققة(
اﻷﺛر على الرﺑح قﺑل اﻷﺛر على حقوق
الملكية
الضريﺑة
ليرة سورية
ليرة سورية

13,534,950,696
)(16,391,294
86,848
2,471
3,000,327,588
)(101,045

1,353,495,070
)(1,639,129
8,685
247
300,032,759
)(10,105

1,354,898,464
)(1,229,347
6,514
185
298,558,996
)(7,579
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إدارة المخاطر )تتمة(

25.3

مـخـاطـر الـسـوق )تتمة(

مخاطر العمﻼت )تتمة(
أثر الﻧقص في سعر الصرف %10
 30حزيران ) 2020غير مدققة(
اﻷثر على حقوق
اﻷثر على الرﺑح قﺑل
الملكية
الضريﺑة
ليرة سورية
ليرة سورية

العملة

مركز القطع
ليرة سورية

دوﻻر أميركي
يورو
جﻧيه استرليﻧي
ين ياﺑاﻧي
ديﻧار أردﻧي
العمﻼت اﻷخرى

39,092,282,422
86,480,064
243,424
7,179
8,686,195,593
)(113,842,382

25.4

)(3,909,228,242
)(8,648,006
)(24,342
)(718
)(868,619,559
11,384,238

)(3,190,725,907
)(6,486,005
)(18,257
)(538
)(863,298,108
8,538,179

مركز القطع
ليرة سورية

 31كانون اﻷول ) 2019مدققة(
اﻷﺛر على الرﺑح قﺑل
الضريﺑة
ليرة سورية

13,534,950,696
)(16,391,294
86,848
2,471
3,000,327,588
)(101,045

)(1,353,495,070
1,639,129
)(8,685
)(247
)(300,032,759
10,105

اﻷﺛر على حقوق
الملكية
ليرة سورية
)(1,354,898,464
1,229,347
)(6,514
)(185
)(298,558,996
7,579

مـخـاطـر الـسيـولة

تتمﺛل مخاطر السيولة ﻓي عدم قدرة الﺑنك على توﻓير التمويل الﻼزم لتأدية التزاماته ﻓي تواريخ استحقاقها ،على الﺑنك أن يحتفظ
ﻓي كل يوم عمل ﺑنسﺑة سيولة ﺑكاﻓة العمﻼت ﻻ تقل عن  %30على أن ﻻ تقل نسﺑة السيولة ﺑالليرات السورية عن .%20

 26التحليل القطاعي
يمﺛل قطاع اﻷعمال القطاع الرئيسي ﺑينما يمﺛل قطاع التوزيع الجغراﻓي القطاع الﺛانوي.
 قطاع اﻷعمال:يتم تنظيم الﺑنك ﻷغراض إدارية من خﻼل أرﺑع قطاعات أعمال رئيسية هي :
التجزئة

يشمل متاﺑعة ودائع العمﻼء اﻷﻓراد واﻷعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى.

الشركات

يشمل متاﺑعة الودائع والتسهيﻼت اﻻئتمانية والخدمات الﺑنكية اﻷخرى الخاصة ﺑالعمﻼء من المؤسسات.

الخزينة

يشمل متاﺑعة الودائع والتسهيﻼت ﺑالﺑنوك والخدمات الﺑنكية اﻷخرى واﻻستﺛمارات وخدمات التداول.
يشمل ﺑقية الخدمات التي ﻻ تخص القطاعات المذكورة ساﺑقا ً.

أخرى

هذه القطاعات هي اﻷساس الذي يﺑني عليه الﺑنك تقاريره حول معلومات قطاعات اﻷعمال الرئيسية.
-

قطاع التوزيع الجغراﻓي:

يمﺛل هذا القطاع التوزيع الجغراﻓي ﻷعمال الﺑنك ،يمارس الﺑنك نشاطاته ﺑشكل رئيسي ﻓي الجمهورية العرﺑية السورية التي تمﺛل
اﻷعمال المحلية وكذلك يمارس الﺑنك نشاطاته ﻓي كاﻓة أنحاء العالم.
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التحليل القطاعي )تتمة(

قطاع اﻷعمال
ﻓيما يلي توزيع اﻹيرادات والرﺑح والموجودات والمطلوﺑات والمصاريف الرأسمالية كما ﻓي  30حزيران 2020
 30حزيران ) 2020غير مدققة(
التجزئة

ليرة سورية

الشركات

أخرى

الخزيﻧة

المـجـمـوع

 30حزيران ) 2019غيرمدققة(

 31كانون اﻷول ) 2019مدققة(

المـجـمـوع

المـجـمـوع

صاﻓي دخل الفوائد
صاﻓي إيرادات العموﻻت
صاﻓي اﻷرﺑاح الناتجة عن التعامﻼت
ﺑالعمﻼت اﻷجنﺑية
أرﺑاح تقييم مركز القطع الﺑنيوي
إيرادات أخرى
)مصروف( استرداد مخصص خسائر ائتمانية
متوقعة
مصاريف تشغيلية غير موزعة
الرﺑح )الخسارة( قﺑل الضريﺑة
مصروف )إيراد( ضريﺑة الدخل

)(348,489,270
59,026,074

971,300,198
34,852,864

305,631,393
)(23,560,206

-

928,442,321
70,318,732

)(53,942,681
172,955,022

145,725,377
267,431,317

-

-

-

260,930,282
31,093,102,944
8,447,157

260,930,282
31,093,102,944
8,447,157

30,218,884
1,377,080
190,074

32,967,425
1,377,080
230,086,488

8,512,296
)(280,950,900
-

130,639,604
1,136,792,666
-

)(278,379,716
3,691,471
-

)(783,133,018
30,579,347,365
-

)(139,227,816
)(783,133,018
31,438,880,602
-

90,608,087
)(643,585,834
)(402,179,368
-

319,787,400
)(1,516,700,913
)(519,325,826
-

رﺑح )خسارة( الفترة  /السنة

)(280,950,900

1,136,792,666

3,691,471

30,579,347,365

31,438,880,602

)(402,179,368

)(519,325,826

الموجودات والمطلوﺑات
موجودات القطاع
موجودات غير موزعة على القطاعات

599,280,590
-

18,534,609,063
-

85,545,230,523
-

537,842,680
1,530,658,632

105,216,962,856
1,530,658,632

46,149,022,531
1,052,139,178

51,288,359,602
1,547,577,573

مجموع الموجودات

599,280,590

18,534,609,063

85,545,230,523

2,068,501,312

106,747,621,488

47,201,161,709

52,835,937,175

مطلوﺑات القطاع
مطلوﺑات غير موزعة على القطاعات

24,117,254,524
-

32,565,986,062
-

9,394,182,692
-

3,127,533,536

66,077,423,278
3,127,533,536

43,493,362,590
387,475,689

44,193,794,017
2,538,359,086

مجموع المطلوﺑات

24,117,254,524

32,565,986,062

9,394,182,692

3,127,533,536

69,204,956,814

43,880,838,279

46,732,153,103

26,049,002
42,967,943

26,049,002
42,967,943

35,668,300
42,047,905

572,830,676
83,771,878

مصاريف رأسمالية
استهﻼكات وإطفاءات
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التحليل القطاعي )تتمة(

معلومات التوزيع الجغرافي
قطاع التوزيع الجغرافي
يمﺛل هذا القطاع التوزيع الجغراﻓي ﻷعمال الﺑنك ،يمارس الﺑنك نشاطاته ﺑشكل رئيسي ﻓي الجمهورية العرﺑية السورية التي تمﺛل
اﻷعمال المحلية وكذلك يمارس الﺑنك نشاطاته ﻓي الشرق اﻷوسط وآسيا وإﻓريقيا.
ﻓيما يلي توزع إجمالي الدخل التشغيلي والمصاريف الرأسمالية داخل وخارج سورية كما ﻓي  30حزيران  2020و 30حزيران
:2019
داخل سورية
 30حزيران 2020
 30حزيران 2019
غير مدققة
غير مدققة
ليرة سورية
ليرة سورية

إجمالي الدخل التشغيلي
مجموع الموجودات
مصاريف رأسمالية

27

1,049,674,941
81,016,962,569
26,049,002

1,543,923
38,274,764,871
35,668,300

خارج سورية
 30حزيران 2020
 30حزيران 2019
غير مدققة
غير مدققة
ليرة سورية
ليرة سورية
31,311,566,495
25,730,658,919
-

149,254,456
8,926,396,838
-

المجموع
 30حزيران 2020
 30حزيران 2019
غير مدققة
غير مدققة
ليرة سورية
ليرة سورية
32,361,241,436
106,747,621,488
26,049,002

150,798,379
47,201,161,709
35,668,300

إدارة رأس المال

يهدف الﺑنك من إدارة رأس المال إلى تحقيق اﻷهداف التالية :
التواﻓق مع متطلﺑات مصرف سورية المركزي المتعلقة ﺑرأس المال.
المحاﻓظة على قدرة الﺑنك على اﻻستمرارية.
اﻻحتفاظ ﺑقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور ﻓي أعمال الﺑنك.
إن كفاية رأس المال واستخدام اﻷموال الخاصة تُراقب ﺑشكل يومي من قﺑل إدارة الﺑنك.
حسب قرار مصرف سورية المركزي رقم  253الصادر ﻓي  24كانون الﺛاني  2007يجب أﻻ تتدنى نسﺑة المﻼءة المالية للﺑنوك
العاملة ﻓي الجمهورية العرﺑية السورية عن .%8
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إدارة رأس المال )تتمة(
 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

ﺑﻧود رأس المال اﻷساسي:
رأس المال المكتتب ﺑه والمدﻓوع
اﻻحتياطي القانوني
اﻻحتياطي الخاص
أرﺑاح مدورة غير محققة
الخسائر المتراكمة
صاﻓي الموجودات الﺛاﺑتة غير المادية
أصول مستملكه سدادا ً لديون محتفظ ﺑها أكﺛر من المهلة المحددة
المﺑالﻎ الممنوحة الى كﺑار المساهمين وأعضاء مجلس اﻹدارة
أو المستعملة من قﺑلهم )أيهما أكﺑر(
أرﺑاح تقييم مركز القطع الﺑنيوي غير المحققة للفترة
مجموع رأس المال اﻷساسي
ﺑﻧود رأس المال المساعد:
المؤونات المكونة لقاء الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة مقاﺑل التعرضات
المصنفة ضمن المرحلتين اﻷولى والﺛانية
اﻷموال الخاصة الصافية )رأس المال التﻧظيمي(

10,000,000,000
34,406,421
34,406,421
7,803,630,264
)(11,768,659,034
)(28,080,700
)(343,477

10,000,000,000
34,406,421
34,406,421
7,803,630,264
)(11,768,659,034
)(31,386,744
)(343,477

)(60,000,000
31,093,102,944
37,108,462,839

)(60,000,000
6,012,053,851

217,916,680
37,326,379,519

118,508,499
6,130,562,350

الموجودات المﺛقلة ﺑالمخاطر
حساﺑات خارج الميزانية المﺛقلة ﺑالمخاطر
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية

47,877,139,000
287,755,000
299,628,683
552,827,686

19,715,151,000
206,765,000
75,747,972
552,827,686

المجموع

49,017,350,369

20,550,491,658

نسﺑة كفاية رأس المال )*(%
نسﺑة كفاية راس المال اﻷساسي )(%
نسﺑة كفاية راس المال اﻷساسي إلى رأس المال التنظيمي )(%

%76.15
%75.70
%99.42

%29.83
%29.26
%98.07

كفاية رأس المال

حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم /253م.ن/ب 4الصادر ﻓي  24كانون الﺛاني 2007يجب أن ﻻ تتدنى نسﺑة كفاية رأس المال
للﺑنوك العاملة ﻓي الجمهورية العرﺑية السورية عن نسﺑة .%8
* صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم /1088م.ن/ب  4تاريخ  26شﺑاط  2014والذي تضمن تعديل المادة الﺛامنة من قرار مجلس
النقد والتسليف رقم /362م.ن/ب 1تاريخ  4شﺑاط  2008ﺑحيث يتم إدراج ﻓروقات تقييم القطع الﺑنيوي غير المحققة ضمن اﻷموال
الخاصة اﻷساسية ﻷغراض احتساب كفاية رأس المال وﻓق متطلﺑات قرار مجلس النقد والتسليف رقم /253م.ن/ب 4عام .2007
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ارتﺑاطات والتزامات محتمل أن تطرأ

 28.1ارتﺑاطات والتزامات ائتماﻧية
 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

تعهدات ﻧياﺑة عن العمﻼء
كفاﻻت :
 دﻓع حسن تنفيذ أخرىتعهدات ﻧياﺑة عن الﺑﻧوك
كفاﻻت

98,681,681
1,166,089,335
23,605,000

60,681,681
694,392,313
60,573,810

315,601,052

109,487,560

تعهدات لتقديم تسهيﻼت ائتماﻧية
سقوف مﺑاشرة غير مستغلة
سقوف غير مﺑاشرة غير مستغلة

850,939,015
1,337,985,567

1,041,565,103
925,854,900

3,792,901,650

2,892,555,367

 28.2التزامات تعاقدية وعقود إيجار تشغيلية
 30حزيران 2020
غير مدققة
ليرة سورية

عقود إيجار تشغيلية:
تستحق خﻼل سنة
تستحق خﻼل أكﺛر من سنة
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 31كانون اﻷول 2019
مدققة
ليرة سورية

107,900,000
-

63,900,000
-

107,900,000

63,900,000

تأثير فايروس كوروﻧا المستجد )(COVID 19

خﻼل شهر آذار من العام الحالي ،أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف تفشي ﻓايروس كورونا المستجد ) (COVID 19كجائحة نتيجة
ﻻنتشاره السريع ﻓي جميع دول العالم ،قام الفريق الحكومي المعني ﺑإجراءات التصدي لفايروس كورونا المستجد ) (COVID 19ﺑاتخاذ
إجراءات احترازية للحد من سرعة انتشار الفايروس تضمنت اﻹغﻼق المؤقت لﺑعض الفعاليات اﻻقتصادية والتجارية.
إن اﻷحداث الحالية والظروف اﻻقتصادية السائدة تتطلب من الﺑنك مراجعة ﺑعض المدخﻼت واﻻﻓتراضات لتحديد احتمالية التعﺛر والخسائر
اﻻئتمانية المتوقعة.
يقوم الﺑنك ﺑدراسة أﺛر عكس التغيرات الحالية على سيناريوهات اﻻقتصاد الكلي وعلى اﻷوزان المعتمدة وتعديل نماذج احتساب الخسائر
اﻻئتمانية المتوقعة للعمﻼء ﺑعد اﻷخذ ﺑعين اﻻعتﺑار تأﺛير ﻓايروس كورونا المستجد على نشاطات العمﻼء وتسهيﻼتهم اﻻئتمانية.
إن أي تغييرات ﻓي نماذج احتساب الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة ستخضع لدرجة عالية من عدم التيقن ،وﺑالتالي قد تختلف النتائج النهائية
الفعلية عن النتائج المتوقعة ،سيقوم الﺑنك ﺑمراقﺑة التغيرات وعكس نتائجها على توقعات اﻻقتصاد الكلي ،والنظر ﻓي أﺛر هذه التغيرات على
الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة ﺑشكل مستمر.
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ﺑنك سورية والخليج ش.م.س.ع

إيضاحات حول الﺑيانات المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2020
30

أرقام مقارﻧة

تم إعادة تصنيف ﺑعض أرصدة العام  2019لتتناسب مع تصنيف اﻷرقام للفترة الحالية ،لم تؤﺛر عملية إعادة التصنيف هذه على
حقوق الملكية أو صاﻓي رﺑح السنة الساﺑقة ،ويلخص الجدول التالي المﺑالﻎ التي تم إعادة تصنيفها ﻓي ﺑيان المركز المالي المرحلي:
التصﻧيف كما في
 31كاﻧون اﻷول 2019
قبل إعادة التصنيف

موجودات مالية ﺑالتكلفة المطفأة
مطلوﺑات أخرى

إعادة تبويب أرصدة إيرادات
مقبوضة مقدما ً شهادات إيداع
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700,000,000
3,111,027,274

ﺑعد إعادة التصنيف
695,365,123
3,106,392,397

