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مهمة بنك الشرق

بنك الشرق هو مصرف شامُل يتميز بمنتجاته وخدماته المصرفية والمالية في خدمة االقتصاد السوري.
نلتزم في بنك الشرق:

• ببناء عالقات ثقة مع عمالئنا فنكون المساهم الحقيقي في طموحاتهم،
• بالعمل على تحقيق ربحية مستمرة للمساهمين،

• بالعمل على توفير بيئة عمل تحفز على التقدم والنمو الذاتي للموظفين وتأمين المستقبل اآلمن لهم،
• بالمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في سورية
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 قيم  بنك  الشرق

قيم بنك الشرق

المسؤولية
نطّبق أفضل الممارسات والمعايير المهنية المتعارف عليها محليًا ودوليًا. • 
ال نهاب المقارنة مع منافسينا، ونتقّبل محاسَبتنا وفق نتائجنا. • 
دارتها وااللتزام بتعهداتهم وتحّمل •  نشّجع المسؤولية الفردية لضمان المسؤولية الجماعية. نؤّهل موظفينا ليتمّكنوا من استباق المخاطر واإ

مسؤولية قراراتهم والحرص الدائم على جودة الخدمة والعمل بتفاعل مع بعضهم البعض وتقييم نتائج أفعالهم.

النزاهة
تتمّيز أفعالنا باالستقامة والوالء واالنضباط والشفافية. • 
يحرص مصرفنا على سمعته كمصرف “جدير بالثقة”. • 
مهما تكن ظروف مبادراتنا والمشاريع التي نتبّناها، فإننا ال نتساهل حول النزاهة واألخالق وسلوكيات المهنة، وال نتنازل عن مبادئنا • 

الراسخة التي نفتخر بتطبيقها أينما كان وفي جميع األحوال.

المهارات

نستثمر باستمرار في تطوير معارف العاملين في مصرفنا وفي تأهيل كفاءاتهم ومهاراتهم من خالل رعايتهم وتدريبهم بغية االستجابة • 
لمتطلبات زبائننا وترّقباتهم ولمواكبة تطّورات األسواق والتقنيات.

اإلنسانية

نحترم زبائننا ونخلص لهم وندعمهم في فترات االزدهار كما في الفترات الصعبة التي يمّرون بها.• 
بالتوازي، تمّثل مواردنا البشرية رأسمااًل أساسيًا لمصرفنا. نسهر على ارتباطها برؤيته وقّيمه في جّو من االحترام والعدالة مّما يساعد على • 

شراقهم.  تحفيزهم وتطويرهم واإ
نسعى إلى دعم احتياجات المجتمع والمحافظة على البيئة• 

االلتزام

يرتكز مصرفنا على التزامنا تجاه جميع أصحاب المصالح: زبائننا، موظفينا، مساهمينا وبشكل أعّم االقتصاد السوري. • 
إيمانًا مّنا بقدرات سوريا وثرواتها الطبيعية والبشرية، نلتزم بدعم مشاريع زبائننا الكبيرة منها والصغيرة والتي تساهم جميعها في التنمية • 

االقتصادية واالجتماعية.  
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حضرة المساهمين الكرام، 

أشكركم باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة لحضوركم هذا االجتماع السنوي لهيئتكم العامة، حيث نضع بين أيديكم جدول أعمال هذا االجتماع 
لمناقشة بنوده واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل منها. 

كما نضع بأيديكم التقرير السنوي لمجلس اإلدارة الذي يتضمن عرضًا لممارسات الحوكمة واإلدارة السليمة للمصرف كما يتضمن عرضًا لنشاطه 
المهني وأدائه المالي. وتجدون في هذا التقرير البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 2018/12/31 مرفقًا بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي 

المفوض السيد فرزات العمادي. 

وقد نشرنا هذه البيانات المالية مرفقة بالدعوة لحضور هذا االجتماع لهيئتكم العامة الكريمة بتاريخ 2019/4/24 في كل من صحيفتي تشرين 
والوطن. كما أعدنا نشر هذه الدعوة للمرة الثانية في كل من الصحيفتين المذكورتين أعاله بتاريخ 2019/5/4

سيداتي سادتي،

تظهر البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 2018/12/31 مقارنة مع البيانات المالية العائدة لتاريخ 2017/21/31 النتائج الرئيسية التالية:
زيادة في إجمالي الموجودات بنسبة %46• 
زيادة في حجم ودائع الزبائن بكافة العمالت بنسبة اجمالية %72• 
زيادة في صافي التسهيالت االئتمانية بكافة العمالت بنسبة %112 • 
زيادة في صافي إيراد الفوائد بنسبة %19 • 
زيادة في صافي إيرادات الرسوم والعموالت بنسبة 86 %• 
زيادة في إجمالي التكاليف التشغيلية دون رصيد المؤونات بنسبة %19. وترتفع هذه النسبة إلى 34% بعد احتساب رصيد المؤونات • 
زيادة في صافي الربح المحقق بعد الضريبة بنسبة %117 • 
زيادة في النتيجة اإلجمالية بنسبة 124 %، بما فيها آثار تغير سعر صرف الليرة السورية تجاه العمالت األجنبية والمطبقة على مركز • 

القطع البنيوي. علمًا أن المصرف قد حافظ خالل عام 2018 على قيمة مركزه للقطع البنيوي البالغ حوالي 29 مليون دوالر أميركي.

ويتبين أن هذه النتائج االيجابية بمجملها هي حصيلة تفاعالت متشابكة فيما بينها جرت خالل السنة داخل األسواق السورية نذكر منها: 

االنعكاسات السلبية لألزمة على حركة األسواق، وخاصة لجهة ضغوطات العقوبات الخارجية على البالد، مما يسبب بشكل خاص تغيرات   •  
جذرية في حركة التجارة الخارجية. 

السياسة النقدية وخاصة لجهة خلق حالة تنافسية بين المصارف حول أسعار الفوائد المدفوعة منها على الودائع ألجل بالليرة السورية مما   •  
يعكس انخفاضًا على الفوائد المحصلة من التسهيالت والتسليفات وذلك تحفيزًا لنمو األسواق اإلنتاجية والتجارية. أضف إلى ذلك آثار هذه 
التدابير على حجم السيولة المتوفرة بالليرة السورية، علمًا أنه وبالتوازي قرر مصرف سورية المركزي اوائل الفصل األخير من السنة قبوله 
وألول مرة إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية ذات مردود من ضمن ضوابط محددة. كما قرر أيضًا قبوله إيداعات بالدوالر األميركي 

وبمردود يحدد عند كل إيداع بهذه العملة. 
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طريق •  عن  النظامي  االستيراد  بوالص  تمويل  حركة  نمو  حفز  مما  الموازي  والسعر  الرسمي  السعر  بين  الصرف  سعر  فروقات  حركة 
المصارف.

سياسة المصرف الهادفة إلى زيادة حجم حصته من السوق إيداعًا وتسليفًا مع حرصه على االلتزام الكامل بالقواعد السليمة للعمل المصرفي • 
لتطور خبرات ومؤهالت موارده  تبعًا  بالعمل  إلى حرصه  والرقابية، إضافة  المعنية  السلطات  بتوجيهات وقرارات  االلتزام  لجهة  وخاصة 

البشرية.

ولما يعود لرأس مال الشركة من المعلوم أنه تمت زيادة رأس مال الشركة التي قررتها هيئتكم الكريمة في اجتماعها للعام المنصرم بحيث أصبح 
رأس مال الشركة بقيمة مليارين وسبعمائة وخمسين مليون ليرة سورية وبعدد أسهم سبع وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم، وتم تخصيص 
أسهم الزيادة هذه وتوزيعها على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم يملكونها بتاريخ 2018/8/13 بموافقة هيئة األوراق واألسواق 

المالية. 

وشهد سهم بنك الشرق في األسواق المالية خالل عام 2018 حركة تداول مقبولة. وقد سجل ارتفاعًا مهمًا بنسبة 108.5% في سعر السهم 
بحيث أقفل بنهاية العام 2018 على 921.19 ل.س. مقابل 441.75 ل.س بنهاية عام 2017، وذلك بالطبع توازيًا مع النتائج االيجابية 

لألداء اإلجمالي للمصرف. 

وعلى صعيد االنتشار والتوسع نبلغكم أنه قد تم أواخر عام 2018 افتتاح فرع الغساني-دمشق- برعاية وحضور حاكم مصرف سورية المركزي 
الدكتور حازم قرفول مشكورًا. 

كما أتمت اإلدارة كافة إجراءات شراء مقر جديد في منطقة جرمانا وتم وضع كافة التصاميم التنفيذية لمباشرة تأهيله وتحضيره لالفتتاح قبل 
نهاية عام 2019 إنشاء اهلل. 

كما قامت اإلدارة بجهود حثيثة لتأمين الموارد البشرية الالزمة لدعم نشاط فرع حلب الذي بقي عاماًل بشكل محدود طوال فترة األزمة. 

سيداتي سادتي،

مازالت األزمة المعروفة في البالد ترمي بثقلها سلبًا على األداء االقتصادي الكلي بالرغم من الجهود الجبارة المبذولة في مقاومة آثارها السلبية 
الضخمة على البنيان السوري. 

وبالرغم من ذلك، استطاع مصرفكم خالل السنوات العشر التي مرت منذ تاريخ  بدء نشاطه أوائل عام 2009 أن يصل حاليًا إلى بنية صلبة 
ومتماسكة، قاعدتها مجموعة موظفيه وعلى رأسهم فريق المدراء التنفيذيين بإدارة المدير العام, بتميز ملفت لهذه القاعدة وخاصة لجهة المؤهالت 

والهمة وااللتزام والوالء. 

سيداتي وسادتي،

يبين تقرير األداء السنوي بمضمونه الكلي رؤية المصرف الهادفة على الدوام إلى تثبيت وتوسيع حضوره وانتشاره في سورية انطالقًا من مهمته 
وقيمه التي تقضي أساسًا بمساهمة المصرف في النمو االقتصادي واالجتماعي في سورية مهما كانت المعوقات والصعوبات.

أكرر باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة شكرنا لحضوركم هذا االجتماع، راجين أن نوجه رسالة تقدير للفريق العامل في المصرف وألعضاء 
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وألمانة سره لنشاطهم ومتابعتهم الحثيثة ألعمال المصرف. 

ناجي الشاوي 
رئيس مجلس اإلدارة
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المالكي



المالكي

باشر بنك الشرق نشاطه في سوريا عام 2009 من خالل فرعه األول في المالكي 
في دمشق، مقابل السفارة البابوية 
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1. حوكمة بنك الشرق
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يكرس دليل الحوكمة الخاص ببنك الشرق االلتزام المصرف بقيمه في كافة تعامالته واحترامه الدائم للقوانين والتشريعات المصرفية النافذة. 
وتتجلى حوكمة بنك الشرق في منظومة إدارة المصرف وفي عمل مجلس إدارته من خالل: 

مشاركة مجلس اإلدارة الدائمة في رسم استراتيجيات المصرف ومتابعته الحثيثة لإلدارة التنفيذية.• 
المتابعة الدائمة للتعديالت الطارئة على األداء االقتصادي وعلى التشريعات الرقابية الناظمة للعمل المصرفي، وتحليل أثرها على تطور • 

نشاط المصرف والتحوط لها. وتساهم اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والسيما لجنة التدقيق وااللتزام ولجنة إدارة المخاطر في رصد 
التعديالت المرتقبة واتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية المناسبة. 

الرعاية والحرص الدائمين لتوفير البيئة المناسبة التي تسمح للعاملين بااللتزام بمسؤولياتهم بكفاءة وموضوعية واستقاللية، وذلك من خالل • 
دعم قنوات التواصل وتأمين الشفافية في اإلفصاح وتبادل المعلومات.

اإلقرار بأن الحوكمة واإلدارة السليمة تسمح بخلق القيم المضافة وتحفيز التنمية المستدامة لكافة أصحاب المصالح: مساهمي المصرف • 
وزبائنه وموظفيه.

خلق ثقافة مصرفية هدفها تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وضوابط إدارة المخاطر المصرفية وااللتزام بمعايير الرقابة والجودة في األداء • 
المصرفي. وتنعكس هذه الثقافة في كافة السياسات واإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والناظمة للعمل اليومي، كما تنعكس في 

نظام المصرف األساسي وميثاق األخالق والنظام الداخلي للعاملين.

يؤكد مجلس اإلدارة التزام المصرف بكافة مديرياته خالل العام 2018 بتطبيق معايير الرقابة والجودة المعتمدة في األداء المصرفي والمبينة 
في ما يلي: 

دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف بموجب القرار رقم 489/م.ن./ب4 لعام 2009 • 
القرار 31 لعام 2008 الخاص بنظام الممارسات السليمة إلدارة الشركات الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية• 
التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية وبشكل خاص تلك الصادرة عن مصرف سورية المركزي لجهة حوكمة المصرف وحسن إدارة • 

نشاطه وعملياته 
أحكام بازل الدولية الخاصة بمتطلبات وقواعد الحوكمة السليمة للمصارف • 
أحكام بازل 2 و3 الدولية لإلدارة المالية والسالمة المصرفية المعتمدة من السلطات الرقابية السورية• 
معايير المحاسبة الدوليةـ IFRS والمعتمدة من السلطات الرقابية السورية، بما فيها التحضير لتطبيق المعيار المحاسبي رقم 9، حيث تضمن • 

هذه المعايير جودة اإلجراءات واألنظمة الخاصة باإلدارة المالية والمحاسبية كما وشفافية االفصاحات
معايير التدقيق الدولية IAS والمعتمدة من السلطات الرقابية السورية، حيث تضمن هذه المعايير جودة إجراءات التدقيق على نظم الرقابة • 

وعمليات المصرف
ويرى المصرف بأن التزامه بتطبيق المعايير واألحكام الواردة أعاله تضمن التزامه بمعايير الجودة الدولية للإلدارة المصرفية بالرغم من عدم 

طلب المصرف لشهادة الـISO التي ال تفرضها متطلبات الجودة الدولية في القطاع المصرفي.

تابع مجلس اإلدارة خالل العام 2018 التزام أعضائه وسائر أقسام المصرف واألطراف ذات العالقة بتطبيق قواعد الحوكمة المعتمدة من خالل: 
جراءات العمل. 1 تقارير مراقبة االلتزام والتدقيق الداخلي الدورية حول التقيد بسياسات واإ
تقرير لجنتي الحوكمة والتدقيق المنبثقتين عنه حول نتائج التدقيق على ممارسات الحوكمة في المصرف وكفاية أنظمة الضبط الداخلي . 2

وبرامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
جراءاته. 3 اإلبالغ الدائم عن المخالفات والتجاوزات، ومتابعة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة ألي انحراف عن تطبيق مبادئ المصرف واإ

يمكن االطالع على دليل الحوكمة الخاص ببنك الشرق المعتمد من قبل مصرف سورية المركزي أصواًل من خالل الموقع اإللكتروني الخاص 
بالمصرف. 

االلتزام بالحوكمة ومعايير الجودة
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على  المحافظة  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس  إن 
أنظمة فّعالة لإلدارة السليمة للمصرف

آلية عمل مجلس اإلدارة ونمط اتخاذ القرارات

بشكل  القانونية  اإلعمال غير  المصرف وحمايته من  إدارة  تقع مسؤولية 
رئيسي على أعضاء مجلس اإلدارة كل على حدة وبالتضامن. 

التنفيذية  اإلدارة  عن  تامة  استقاللية  تؤمن  هيكلية  اإلدارة  مجلس  اعتمد 
والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  مهام  بين  التام  الفصل  مبدأ  يكرس  بحيث 
التنفيذية  اإلدارة  تطبيق  حسن  لمراقبة  المناسبة  القنوات  وتوفر  العام، 

لالستراتيجيات والسياسات المعتمدة.

عقد مجلس اإلدارة 6 اجتماعات خالل العام 2018 ملتزمًا بالمتطلبات 
الرقابية، تأمنت في معظمها في دمشق بنصاب قانوني وبحضور جميع 

األعضاء. 

كافة  حضر  كما  المجلس.  اجتماعات  كافة  المستقلين  األعضاء  حضر 
أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة كافة اجتماعاتها السنوية المقررة.

تتسم تداوالت المجلس بالموضوعية، وبمشاركة كافة األعضاء في النقاشات 
والتعبير بحرية عن رأيهم. 

يحرص رئيس مجلس اإلدارة على توّفر كافة المعلومات والبيانات الخاصة 
بالمواضيع قيد البحث إلى أعضاء المجلس لتأمين اتخاذ القرارات المناسبة 

بشأنها.

تؤمن أمانة سر مجلس اإلدارة أمانة سر كل من اللجان المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة. .

)وفق  اآلخرون  والمشاركون  والغائبون  كما  الحاضرون  األعضاء  يطلع 
الحالة( على محاضر اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للمصادقة 

بالتوقيع على القرارات المتخذة أو تسجيل أية تحفظات )عند الحاجة(.

←

←

←

←

←

←

←

←

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
بتفويض من مجلس اإلدارة، تتابع هذه اللجان فعالية وكفاية أنظمة الضبط 
والرقابة الداخلية وترفع التوصيات للمجلس في قرارات التسليف ومواضيع 
واألجور،  الرواتب  التوظيف،  المخاطر،  إدارة  االلتزام،  ومراقبة  التدقيق 

خطط اإلحالل، عضوية مجلس اإلدارة وتنظيم أعماله، والحوكمة. 

يراجع مجلس اإلدارة مواثيق عمل اللجان المنبثقة عنه سنويًا، وحرص على 
قيام كافة اللجان بمسؤولياتها ومشاركة أعضائها خالل العام 2018

ثقافة المصرف 
يؤمن مجلس اإلدارة أن إرساء قواعد الثقافة المؤسساتية من شأنها تعزيز 

تطور نشاط المصرف وحماية أصوله من المخاطر. 

التقرير  هذا  بداية  في  الموثقة  والمبادئ  القيم  في  مصرفنا  ثقافة  تتجلى 
وبالتفصيل في أحكام ميثاق األخالق وفي النظام الداخلي اللذان يشكالن 
إطارًا جوهريًا لتعامالت المصرف مع موظفيه وعمالئه وأصحاب المصالح 

اآلخرين. 
يعتبر المجلس واجب اإلبالغ عن المخالفات أمرًا أساسيًا يهدف إلى تحسين 
بالمخالفات  بالتحقيق  ويؤمن  القوانين،  احترام  من  والتأكد  الخدمة  جودة 

وحاالت االشتباه بها بمسؤولية.   
للمدراء التنفيذيين دور هام في ترسيخ هذه الثقافة وهذه القيم واتباع نهج 

القيادة النموذجية، فيكونوا قدوة بالتصرف. 

تنظيم حوكمة بنك الشرق

مجلس اإلدارة
مسؤول عن: 

تأمين قيادة ألعمال المصرف• 
أداء المصرف بشكل عام وتطور نشاطه بصورة مستدامة • 
رسم االستراتيجيات واألهداف العامة • 
اإلشراف والرقابة الدورية على نشاط المصرف • 
الحرص على سالمة المصرف المالية • 
تأمين إحالل ألعضاء مجلس اإلدارة والوظائف التنفيذية الرئيسية بما • 

يسمح باستمرار نشاط المصرف بمستوى مناسب
اعتماد ميثاق أخالق المصرف والحرص على االلتزام به• 
التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية• 
جراءات تقييم المخاطر والتحّوط لها•  التأكد من كفاية أنظمة واإ
التزام الحرص واإلخالص تجاه المساهمين• 
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مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق
مراجعة التقارير المالية 

تقييم أداء التدقيق الداخلي 

تقييم أداء التدقيق الخارجي

 التأكد من كفاية وفعالية أنظمة
 الضبط والرقابة الداخلية بما

فيها ضوابط المخاطر وااللتزام

لجنة إدارة المخاطر
 تحديد حدود المخاطر

 تقييم إدارة المخاطر من
قبل اإلدارة التنفيذية

 التأكد من كفاية وفعالية
 أنظمة  إدارة المخاطر

 بما فيها استقاللية مديرية
إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات والتعويضات
 تنظيم عضوية المجلس

تقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه

 تعيين اإلدارة التنفيذية وتقييم أدائها

تحديد تعويضات أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية

 تقييم كفاية سياسة التوظيف والتدريب والرواتب
للموظفين

لجنة التسليف 
 المصادقة على قرارات
 لجان التسليف اإلدارية

 إقرار المخاطر االئتمانية
المرتفعة

 متابعة الديون غير
جراءات  المنتجة واإ

التحصيل

لجنة الحوكمة
 وضع أسس الحوكمة

والتأكد من تطبيقها

 التأكد من فعالية
 الهيكلية التنظيمية

جراءات اإلفصاح  واإ
اإلداري

مسؤول عن قيادة المجلس واإلشراف 
الفّعال على أعماله 

يجتمع دوريًا مع اإلدارة التنفيذية 
لالطالع على آخر المستجدات

يتأكد من إيصال المعلومات الكافية 
لإلدارة التنفيذية وللمساهمين

 خبرات متنوعة في اإلدارة المالية والمصرفية
 والتجارية والصناعية، تمّثل القطاعات

 االقتصادية السورية

 المساهمة في تطوير استراتيجية المصرف
ونشاطه

 مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية والنقد البناء لمدى
 التزامها بتطبيق االستراتيجيات ومعالجة

المخاط

مراعاة دائمة لحقوق المساهمين

أمانة سر مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة األعضاء غير التنفيذين والمستقلين
 إدارة أعمال مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

 تقديم المؤازرة إلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بشؤون الحوكمة

 تأمين حصول مجلس اإلدارة ولجانه على كافة المعلومات ذات الصلة
بنشاط المصرف

ضابط االرتباط بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 إدارة العالقات مع المساهمين

تحضير اجتماعات الهيئات العامة السنوية

ضابط االتصال بين المصرف وهيئات األسواق المالية

إدارة سجالت المصرف القانونية

 مسؤول عن قيادة النشاط
 التنفيذي وتطبيق استراتيجية

 المصرف

 يرأس اللجنة التنفيذية وباقي
اللجان اإلدارية

 يتخذ كافة اإلجراءات لتفعيل
 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

دارة المخاطر واإ

 يشرف على إعداد اإلفصاحات
المالية وعلى اكتمالها ودقتها

اللجنة التنفيذيةالمدير العام التنفيذي
استراتيجيات  تطبيق  عن  مسؤولة 
وأهداف المصرف المعتمدة وتحقيق 
مراعاة  مع  تنافسي  تجاري  أداء 
وسياسات  المخاطر  إدارة  ضوابط 
الداخلية  الرقابة  وأنظمة  االلتزام 

ومتطلبات اإلفصاح

لجنة الموارد البشرية

اللجنة اإلداريةلجنة مراقبة االلتزام اإلدارية

لجنة الموجودات والمطلوبات

لجان التسليف اإلدارية

اللجان اإلدارية

راجع الصفحة 51-53 لالطالع على مهام وموسؤوليات هذه اللجان
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السيد ناجي شاوي  رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس إدارة الدكتور سليم الشالح

عضو غير تنفيذي السيد فتحي انطاكي

عضو غير تنفيذي السيد نجيب برازي

عضو مستقل السيد كريم ركابي

عضو غير تنفيذي السيدة سلمى صبرا

عضو مستقل  السيد عبد المنعم عدره

عضو مستقل السيد هيثم عبد السالم

عضو غير تنفيذي السيد جمال الدين منصور

مستشار قانوني خارجي مكتب سركيس للمحاماة

مدقق خارجي فرزت العمادي

يتولى إدارة بنك الشرق مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، ثلثهم من األعضاء المستقلين التزامًا بمتطلبات الحوكمة مما يخفف من احتماالت 
نشوء حاالت تضارب المصالح لدى اتخاذ القرارات االستراتيجية ويضمن وجود رقابة كافية لحماية مصالح المصرف. 

ويتمتع كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بصوت واحد في المجلس أسوة بباقي األعضاء، فيتحملون جميعًا متضامنين كافة 
المسؤوليات المتعلقة بعمليات المصرف وسالمته المالية والتأكد من تلبية متطلبات المساهمين والمودعين الدائنين والموظفين والجهات األخرى 
ذات العالقة والتأكد من أن إدارة المصرف تتم بشكل سليم وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للمصرف. ويتابع 
مجلس اإلدارة سنويًا أداء األعضاء المستقلين وبخاصة احترامهم معايير ضمان استقالليتهم المعتمدة في دليل الحوكمة، حيث لم يسجل أي 

تجاوز خالل العام 2018.   

تغّيرات على عضوية مجلس اإلدارة خالل العام 2018
تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي من الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها تاريخ 2018/4/30.  وقد نتج عن عملية االنتخاب هذه 
دخول أربعة أعضاء مجلس إدارة جدد من أصحاب الكفاءات والخبرات المختلفة، من ضمنهم كفاءات شابة أثبتت عن جدارتها في قطاعات 

اقتصادية مختلفة، نشأ عنها ديناميكية جديدة في مجلس اإلدارة بما يخدم مصلحة المصرف واستمرارية نشاط مجلس اإلدارة بمستوى جيد. 

وقد قام مجلس اإلدارة بإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه وانتخاب أعضائها. 

ولم يسجل أي تعديل على عضوية مجلس اإلدارة المنتخب ولجانه خالل العام 2018. 

مجلس اإلدارة 
قيادة متنوعة الخبرات، ترعى مبادئ االستقاللية
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مجلس اإلدارة

4

5

1

3

4

5

تنوع الخبرات االقتصادیة

زراعة

صناعة

إدارة مالیة ومصرفیة 

تجارة

غير تنفيذي 
مستقل 

هيكلية مجلس اإلدارة
 واستقالليته

33%
67%

ويظهر الجدوالن أدناه التزام المجلس ولجانه بدورية االجتماعات وفق متطلبات الحوكمة كما يظهرا التزام أعضاء مجلس اإلدارة في المشاركة 
في حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه.  

هيكلية مجلس اإلدارة

 نسبة االلتزام
 بالحد األدنى من

اإلجتماعات

 كانون
األول

 تشرين
الثاني

 تشرين
األول تموز حزيران نيسان شباط

%100 * * * ** * مجلس اإلدارة

%100 * * * * لجنة التدقيق

%100 * * * * لجنة إدارة المخاطر

%100 * *  لجنة الترشيحات
والتعويضات

%100 * * لجنة الحوكمة

%100 *  لجنة التسليف لمجلس
اإلدارة

*ينشط بعض األعضاء في أكثر من قطاع

اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه 2018
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مجلس اإلدارة

 نسبة التزام
األعضاء بالحضور

 لجنة التسليف
لمجلس اإلدارة لجنة الحوكمة  لجنة الترشيحات

والتعويضات
 لجنة إدارة
المخاطر لجنة التدقيق مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

%100 2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 6/6 السيد ناجي شاوي

األعضاء المستقلين

%100 - 2/2 2/2 - 4/4 6/6 السيد هيثم عبد السالم

%100 - - 1/1 3/3 2/2 4/4 السيد عبد المنعم عدره*

%100 - - 1/1 - 2/2 4/4 السيد كريم ركابي*

%100 - - 1/1 - - 2/2 السيد مازن حمور**

األعضاء غير التنفيذيين

%100 - - 1/1 - 2/2 4/4 السيد فتحي انطاكي*

%100 - - 1/1 - 4/4 6/6 السيد نجيب برازي

%100 2/2 2/2 - - - 6/6 الدكتور سليم الشالح

%100 2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 6/6 السيد جمال الدين منصور

%100 2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 6/6 السيدة سلمى صبرا

%50 - - - - - 1/2 السيد جورج انطاكي**

%100 %100 %100 %100 %100 %100 نسبة المشاركة
* تم انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة في 2018/4/30

** انتهت عضويتهم في مجلس اإلدارة في 2018/4/30
شارك رئيس مجلس اإلدارة في اجتماعات لجنة الترشيحات والتعويضات ولجنة التدقيق باإلضافة إلى عضويته في اللجان األخرى.

شارك السيد منصور في اجتماعات مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة باإلضافة إلى عضويته في لجنة إلدارة المخاطر ولجنة التسليف لمجلس اإلدارة بموجب تفوضيه 
باإلشراف على أداء اإلدارة التنفيذية

شاركت السيدة صبرا في اجتماعات مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة باإلضافة إلى عضويتها في لجنة إلدارة المخاطر ولجنة التسليف لمجلس اإلدارة بموجب تعيينها 
امين سر مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.

فيما يلي النبذة التعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة والتي تشير إلى تنوع المهارات المهنية والخبرات العملية ألعضاء مجلس إدارة بنك الشرق.

جدول حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه 2018
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مجلس اإلدارة

السيد ناجي الشاوي

سوري الجنسية، مواليد سنة 1949. 
رئيس مجلس إدارة بنك الشرق منذ 2014/10/30. أعيد انتخابه لرئاسة المجلس في 

 2018/4/30
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ كانون األول 2008، وأعيد انتخابه لدورة رابعة في 

30/4/2018
تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 2021 

رئيس لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الحوكمة

عضو غير تنفيذي في لجنة إدارة المخاطر
حائز على شهادة في التجارة من مدرسة لندن للتجارة الخارجية في بريطانيا

الخبرات المهنية
تعاطــى الســيد شــاوي فــي الشــؤون المصرفيــة منــذ فتــرة طويلــة، بحيــث أصبــح متمرســًا فــي 
متطلبــات العمــل المصرفــي. فهــو مــن مؤسســي بنــك الشــرق، حيــث كان لــه دوُر ريــادُي 
كعضــو فــي لجنــة المصــرف التأسيســية بيــن العــام 2004 و2008. وقــد شــارك بعدهــا فــي 
عضويــة عــدد مــن اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة منــذ العــام 2010 لتاريخــه. وقــد اثبــت 
الســيد ناجــي الشــاوي خــالل ممارســته لمهامــه كرئيــس مجلــس إدارة مقدرتــه علــى متابعــة 
متطلبــات العمــل المصرفــي علــى مســتوى مجلــس اإلدارة بمــا فيهــا المتطلبــات والضوابــط 

الصــادرة عــن الســلطات الرقابيــة علــى المصــارف فــي ســورية.
ويعمــل الســيد ناجــي الشــاوي فــي مجــال التجــارة والصناعــة منــذ عــام 1974 حيــث هــو 
والشــركة  م.م.  لالســتثمار  شــاوي  شــركة  منهــا  شــركات  لعــدة  إدارة  شــريك ورئيــس مجلــس 
الســورية الفنلنديــة لأللبــان م.م.. هــو أيضــًا شــريك ومديــر عــام الشــركة الســورية للــورق م.م. 
وشــركة العنايــة لألغذيــة واألدويــة واألجهــزة الطبيــة والصيدالنيــة م.م. وشــريك ورئيــس مجلــس 
المديريــن فــي شــركة شــاوي وشــركاه م.م.، وشــريك ومديــر عــام شــركة الشــفاء للتجهيــزات 

الطبيــة والجراحيــة. 

مناصب واهتمامات أخرى
رئيس غرفة التجارة الدولية – سورية• 
نائب رئيس جمعية رجال وسيدات األعمال السورية• 
األيتــام •  عــن  مســؤولة  ومؤسســات  خيريــة  مؤسســات  عـــدة  فــي  إدارة  مجلــس  عضــو 

واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة والمســنين، نذكــر منهــا “ديــر مــار بولــس علــى 
و“الســفينة”. الســور” 

القنصل الفخري إليرلندا وهو حائز على ميدالية الوردة البيضاء الفنلندية.• 

لمحة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد فتحي أنطاكي

سوري الجنسية، مواليد سنة 1979
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك الشرق منذ نيسان 2018

تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 
 2021

عضو غير تنفيذي في لجنة التدقيق
عضو غير تنفيذي في لجنة الترشيحات والتعويضات 

حائز على إجازة في إدارة اإلعمال من الجامعة األميركية في بيروت – 
لبنان

الخبرات المهنية
يعمــل الســيد فتحــي أنطاكــي فــي مجــال التجــارة والصناعــة منــذ العــام 2001، 
فــي  إنتاجيــة أساســية مختلفــة  فــي قطاعــات  ويحــوز علــى خبــرات عمليــة 
ســورية الســيما فــي تجــارة وصناعــة الــورق والكرتــون ومشــتقاته، فــي قطــاع 
التعبئــة والتغليــف، فــي قطــاع األغذيــة، فــي قطــاع االســتثمار العقــاري، وفــي 
صناعــة الباطــون الجاهــز. وهــو مؤســس ومديــر تنفيــذي وعضــو مجلــس 
 NanoReality إدارة لعــدد مــن الشــركات فــي ســورية والخــارج منهــا شــركة
Games وشــركة ميريام شــاوي وأوالدها وشــركة Omnipap. ويتمتع الســيد 

انطاكــي بعالقــات جيــدة ووثيقــة فــي ســورية وخاصــًة فــي مدينــة حلــب.

الدكتور سليم الشالح

سوري الجنسية، مواليد سنة 1939 
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشرق منذ 2018/4/30

عضــو مجلــس إدارة فــي بنــك الشــرق منــذ نيســان 2011. أعيــد انتخابــه لــدورة 
ثالثة في 2018/4/30

تنتهــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة ســنة 
2021

عضو غير تنفيذي في لجنة الحوكمة
عضو غير تنفيذي في لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة

حائــز علــى ماجســتير ودكتــوراه فــي االقتصــاد الزراعــي مــن جامعــة واليــة 
أوكالهومــا فــي الواليــات المتحــدة

الخبرات المهنية
واالســتثمار  والزراعــة  التجــارة  مجــال  فــي  الشــالح  ســليم  الدكتــور  عمــل 
العقــاري فــي ســورية منــذ العــام 1970، حيــث أســس وعمــل كمديــر تنفيــذي 
لعــدد مــن الشــركات منهــا شــركة بــار كــود ويــر المتخصصــة باالستشــارات 
والشــركة  والجــوار،  ســورية  فــي  قليميــة  واإ محليــة  لشــركات  التقنــي  والدعــم 
المتحــدة للتجــارة )United Trading Company( المتخصصــة بالتجــارة 

العقــاري.  بالمجــال  المتخصصــة  الشــالح  والصناعــة، وشــركة 
وللدكتــور الشــالح عــدد مــن المؤلفــات والدراســات حــول الشــؤون االقتصاديــة 
فــي ســورية منــذ العــام 1980 لتاريخــه. كمــا شــغل منصــب عضــو مجلــس 
إدارة ســوق دمشــق المالــي منــذ العــام 2012 ومنصــب نائــب رئيــس لهــذه 
الســوق منــذ العــام 2015. ويتمتــع بعالقــات جيــدة مــع الهيئــات االقتصاديــة 
ن الدكتــور الشــالح مّطلــع علــى متطلبــات العمــل  المختلفــة فــي ســورية. واإ
المصرفــي حيــث ســعى خــالل فتــرات عضويتــه الســابقة فــي مجلــس إدارة بنــك 
الشــرق متابعــة تطــور نشــاط المصــرف وقــد أثبــت عــن قــدرة أكيــدة فــي متابعــة 
عالقــات المصــرف مــع هيئــات اقتصاديــة مختلفــة وبصــورة خاصــة مــع ســوق 

دمشــق لــألوراق الماليــة ووزارة الماليــة. 

مناصب واهتمامات أخرى
عضــو مجلــس اإلنمــاء الدولــي لـ”أطبــاء مــن اجــل الســالم” منــذ العــام • 

لتاريخــه  1986
عضــو مجلــس اإلدارة الدولــي مركــز أبحــاث ســرطان األطفــال ســانت • 

جــود للشــرق األوســط منــذ عــام 1999 
رئيس مجلس اللجنة السورية للمساعدة الطبية منذ العام 1995 • 
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سوري الجنسية، مواليد سنة 1966
عضو مجلس إدارة منذ كانون األول 2008. أعيد انتخابه لدورة رابعة 

في 2018/4/30.
 تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية 

سنة 2021
عضو غير تنفيذي في لجنة الترشيحات والتعويضات

عضو غير تنفيذي في لجنة التدقيق 
حائز على إجازة في إدارة األعمال وماجستير في إدارة األعمال من 

جامعة هيوستن في الواليات المتحدة

الخبرات المهنية
للصناعــة  الســورية  الــوكاالت  لشــركة  عــام  مديــر  البــرازي  نجيــب  الســيد 
العالميــة  الشــركات  كبــرى  تمثيــل  فــي  الناشــطة  )ســيما(  واآلليــات 
المتخصصــة فــي مجــال المعــدات الثقيلــة واإلنشــائية – محــركات الديــزل 
ومجموعــات التوليــد – ضواغــط الهــواء – المعــدات المقلعيــة والمنجميــة 
واآلالت الطرقيــة والزراعيــة.  وهــو أيضــًا مســاهم ونائــب رئيــس مجلــس 
للعلــوم  الوطنيــة  الشــركة  فــي  اآلبــار ومســاهم  إدارة شــركة غديــر لحفــر 
ن  والتنميــة وهــي الشــركة المؤسســة للجامعــة الوطنيــة الخاصــة بحمــاه. واإ
الســيد بــرازي مّطلــع علــى متطلبــات العمــل المصرفــي حيــث ســعى خــالل 
فترات عضويته الســابقة في مجلس إدارة بنك الشــرق متابعة تطور نشــاط 

المصــرف وكفايــة أنظمــة الرقابــة علــى عملياتــه. 

السيد كريم ركابيالسيد نجيب البرازي

سوري الجنسية، مواليد سنة 1979
عضو مجلس إدارة مستقل منذ 2018/4/30 

تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 
2021

عضو مستقل في لجنة التدقيق
عضو مستقل في لجنة الترشيحات والتعويضات

متخصص في إدارة األعمال الدولية لدى الجامعة األوروبية إلدارة 
األعمال في بريطانيا

دارة المبيعات في األسواق المحلية  متخصص في تطوير األعمال واإ
والدولية لدى جامعة INSEAD في فرنسا

الخبرات المهنية
العــام  منــذ  والخــارج  ســورية  فــي  التجــارة  مجــال  فــي  ركابــي  الســيد  يعمــل 
2001. وهــو مــن رجــال األعمــال الشــباب فــي ســورية الــذي يتابــع مســيرة 
والكرتــون  الــورق  أنــواع  تجــارة  مجــاالت  فــي  الركابــي  مجموعــة  أعمــال 
مــن خــالل  المجموعــة  نشــاط  الطباعــة والتغليــف كمــا طــّور  ومســتلزمات 
فتــح أســواق جديــدة فــي الجزائــر وجنــوب أفريقيــا. وهــو أحــد مؤسســي الشــركة 
المتحــدة للتأميــن فــي ســورية، وكان قــد شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة 
فيهــا بيــن العــام 2006 و2012.  ويتمتــع الســيد ركابــي بعالقــات ومعــارف 

فــي عالــم األعمــال فــي ســورية وخارجهــا.
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السيد هيثم عبد السالم

سوري الجنسية، مواليد عام 1944
ثالثــة  لــدورة  انتخابــه  أعيــد   .2014 أيلــول  منــذ  إدارة  مجلــس  عضــو 

فــي2018/4/30
تنتهــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة ســنة 

 2021
عضو مجلس إدارة مستقل 

رئيس لجنة التدقيق
رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات

الخبرات المهنية
الماليــة  االستشــارات  مجــال  فــي  المهنيــة  مســيرته  الســالم  عبــد  الســيد  بــدأ 
هيثــم  لشــركة  التنفيــذي  والمديــر  مؤســس  وهــو   .1965 عــام  والمحاســبية 
عبــد الســالم وشــركاه لالستشــارات الماليــة والتجاريــة التــي تعنــى منــذ العــام 
1982 بتقديــم االستشــارات الماليــة والضريبيــة والمحاســبية والتجاريــة لعــدد 
مــن الشــركات الســورية والدوليــة مــن أصحــاب الفعاليــات التجاريــة والصناعيــة 
علــى  مّطلــع  الســالم  عبــد  الســيد  ن  واإ النفــط.  إنتــاج  وشــركات  والتعهــدات 
متطلبــات العمــل المصرفــي حيــث ســعى خــالل فتــرات عضويتــه الســابقة 
فــي مجلــس إدارة بنــك الشــرق متابعــة تطــور نشــاط المصــرف وكفايــة أنظمــة 

الرقابــة علــى عملياتــه. 

مناصب واهتمامات أخرى
عضــٌو فــي جمعيــة المحاســبين التجارييــن فــي دمشــق منــذ العــام 1980 • 

لتاريخــه
عضو في اتحاد الفروسية السوري – مدير المكتب الفني• 

السيدة سلمى صبرا

لبنانية الجنسية، مواليد عام 1971
عضو مجلس إدارة منذ نيسان 2018.  

تنتهــي مــدة عضويتهــا بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة 
 2021 ســنة 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 
عضو لجنة إدارة المخاطر

عضو لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أميــن ســر مجلــس اإلدارة وكافــة اللجــان المنبثقــة عنــه منــذ العــام 2010 

لتاريخــه
 ESA/HEC حائــزة علــى إجــازة ماجيســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة

فــي لبنــان وفرنســا
حائــزة علــى إجــازة ماجيســتير فــي العلــوم السياســية مــن الجامعــة األميركيــة 

فــي بيــروت - لبنــان

الخبرات المهنية
تعمــل الســيدة صبــرا فــي مجــال قطــاع الخدمــات الماليــة والمصرفيــة منــذ 
العــام 1998. وهــي تحــوز علــى خبــرة فــي التدقيــق الخارجــي واالستشــارات 
الماليــة واإلداريــة فــي نشــاطات مختلفــة: تجاريــة، صناعيــة، خدماتيــة وماليــة. 
ســنة،   16 تفــوق  المصرفــي  العمــل  فــي  بخبــرة  الســيدة صبــرا  تحــوز  كمــا 
منهــا 13 عامــًا لــدى مجموعــة البنــك اللبنانــي الفرنســي حيــث تابعــت عــدد 
مــن المشــاريع االنمائيــة ضمــن المجموعــة، منهــا إدارة مشــروع تأســيس بنــك 
الشــرق فــي ســورية منــذ العــام 2006، وقــد شــغلت تباعــًا منصــب األميــن 
العــام للمصــرف لغايــة العــام 2014، كمــا شــغلت منصــب أميــن ســر مجلــس 
إدارة المصــرف واللجــان المنبثقــة عنــه منــذ العــام 2010.   وللســيدة صبــرا 
اطــالع كامــل ومعرفــة وثيقــة بكافــة نشــاطات بنــك الشــرق ومتطلبــات إدارة 
المصــرف وعالقاتــه بالســلطات الرقابيــة، كمــا تتمتــع بمعرفــة وثيقــة بمتطلبــات 

الحوكمــة وباآلليــات المناســبة لتوفــر وتحقيــق هــذه المتطلبــات.
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مجلس اإلدارة

لبناني الجنسية، مواليد سنة 1940
عضو مجلس إدارة في بنك الشرق منذ أيار 2015. أعيد انتخابه لدورة 

ثانية في 2018/4/30
تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية 

سنة 2021
عضو غير تنفيذي في لجنة إدارة المخاطر 

عضو غير تنفيذي في لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة
حائز على شهادة في علوم اإلحصاء واالقتصاد من المعهد الوطني 

لإلحصاء والعلوم االقتصادية )فرنسا( وشهادة في الدراسات المعمقة في 
اقتصاد ومالية المؤسسات من جامعة بوردو )فرنسا(

الخبرات المهنية
يتمتــع الســيد منصــور بخبــرة مصرفيــة تفــوق األربعيــن عامــًا، منهــا 39 
العــام  الفرنســي، حيــث انضــم منــذ  اللبنانــي  البنــك  لــدى مجموعــة  ســنة 
1978 إلــى البنــك اللبنانــي الفرنســي فعمــل أواًل كمديــر فــرع لغايــة عــام 
1988 ومــن ثــم كمديــر إقليمــي خــالل الفتــرة مــا بيــن 1991-1988 
وأخيــرًا كنائــب مديــر عــام منــذ العــام 1991 لتاريخــه.  وللســيد منصــور 
معرفــة وثيقــة بنشــاط بنــك الشــرق ومتطلبــات إدارة هــذا النشــاط إذ شــغل 
منصــب المديــر العــام لبنــك الشــرق فــي ســورية منــذ العــام 2009 ولغايــة 
بموافقــة   2015/5/13 فــي  المصــرف  إدارة  لمجلــس  عضــوًا  انتخابــه 
مصــرف ســورية المركــزي. ويحــوز علــى ســمعة طيبــة فــي عالــم المصــارف 

واألعمــال. 

مناصب واهتمامات أخرى
عضو مجلس إدارة في بنك SBA – فرنسا • 
عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة كفــاالت ش.م.ل. فــي لبنــان )ممثــاًل • 

البنــك اللبنانــي الفرنســي(

السيد جمال الدين منصور السيد عبد المنعم عدره

لبناني الجنسية، مواليد عام 1944
عضو مجلس إدارة منذ نيسان 2018.  

تنتهــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة 
ســنة 2021 

عضو مجلس إدارة مستقل 
رئيس لجنة إدارة المخاطر

عضو مستقل في لجنة التدقيق
حائز على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة في مصر

الخبرات المهنية
يحــوز الســيد عــدره علــى خبــرة طويلــة ومشــهود لهــا فــي العمــل المصرفــي 
الخدمــات  وتســويق  الفــروع  إدارة  فــي   ســيما  وال  ســنة(   40 )حوالــي 
اللبنانــي  البنــك  المصرفيــة والتســليف، منهــا 27 ســنًة ضمــن مجموعــة 
الفرنســي فــي لبنــان. يعــرف بعالقاتــه الجيــدة مــع البيئــة المصرفيــة، كمــا 

يعــرف بمهنيــة تعاطيــه مــع رجــال األعمــال. 

مناصب واهتمامات أخرى
عضٌو في الجمعية العامة للمستشفى اإلسالمي الخيري 
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نشاط مجلس اإلدارة
تركزت اهتمامات مجلس اإلدارة خالل العام 2018 حول تحقيق األهداف االستراتيجية التالية: 

1. زيادة حجم النشاط التجاري ورفع حصة بنك الشرق في السوق المصرفية، وذلك من خالل اعتماد السياسات واالستراتيجيات التالية:

أ. زيادة حجم الودائع بكافة العمالت بهدف زيادة حجم مصادر التمويل المتوفرة لزيادة جحم التوظيف االئتماني.

االستمرار في قبول الودائع الجديدة بكافة العمالت وعدم رفض أي منها بالرغم من تسجيل نسب سيولة مرتفعة بكافة العمالت وتراجع  ب. 
الطلبات على التسهيالت االئتمانية بالليرة السورية ابتداًء من النصف الثاني من العام 2018 نتيجة ارتفاع أسعار الفوائد المطبقة على 

التسهيالت االئتمانية من جهة، وندرة فرص التوظيف االئتماني المتوفرة بالعمالت األجنبية من جهة أخرى. 

الطلب من اإلدارة خفض متوسط الكلفة على الودائع والسيما خفض الكلفة على الودائع ألجل وتشجيع اإليداعات في الحسابات الجارية  ت. 
غير المكلفة للفوائد، التي أصبحت تشكل 35% من قاعدة ودائع المصرف، بهدف تعزيز الميزة التنافسية للمصرف في منح القروض 
والتسهيالت االئتمانية من جهة ودعم ربحية المصرف من جهة أخرى. وقد نجح المصرف بنهاية العام 2018 بخفض متوسط كلفة 

قاعدة ودائعه بنسبة 34% تقريبًا.  

السعي إلى إعادة هيكلة قاعدة ودائع المصرف وتوسيع قاعدة العمالء بهدف تأمين مصادر تمويل مستقرة آلجال طويلة وبكلف مقبولة  ث. 
ومنخفضة.  وقد نجح المصرف بنهاية العام 2018 بخفض نسب التركز في ودائع كبار المودعين وفي خفض كلف الودائع الخاصة 

بهم واستقطاب عدد جديد من صغار المودعين. 

إعادة هيكلة فترات استحقاق الودائع ما أّمن إدارة مجدية بأقل كلفة للسيولة بالليرة السورية والعمالت األجنبية وذلك مع المحافظة على  ج. 
وفر في مصادر تمويل القروض والتسهيالت االئتمانية آلجال قصيرة وطويلة. 

متابعة نتائج اختبارات الجهد على أصول ومطلوبات المصرف وحساسية اإليرادات لتقلبات األسعار، واعتماد توجيهات بهدف تحقيق  ح. 
توازن مجٍد لألرباح بين توفير مصادر تمويل مستقرة بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية من جهة وزيادة تدريجية في حجم التوظيفات 

االئتمانية واالستثمارات المالية مع المحافظة دومًا على نسب سيولة وافرة. 

االنفتاح على زيادة حجم التسهيالت االئتمانية بشكل ملحوظ ومنح تسهيالت بالعمالت األجنبية باإلضافة إلى تلك بالليرات السورية،  خ. 
وآلجال متوسطة وطويلة نسبيًا لقطاعات إنتاجية مختلفة، بما فيها تمويل المشاريع الصناعية قدر المستطاع ضمن سقف مخاطر مقبول، 

وتأمين حاجات استيراد المواد االستهالكية األساسية. 

التسليف، وااللتزام بالضوابط الصادرة عن السلطات الرقابية أضف إلى مراعاة  اعتماد سياسة حذرة وانتقائية جدًا في قبول عمليات  د. 
الضوابط الناتجة مباشرًة و/أو غير مباشرًة عن العقوبات الخارجية المفروضة على سورية حمايًة ألصول المصرف. 

متابعة المخاطر المتعلقة باستثمارات وتوظيفات المصرف المالية واعتماد سياسة توظيف فوائض السيولة بالعمالت األجنبية الناتجة عن  ذ. 
استحقاق أدوات استثمار مالية في حسابات ألجل مجدية للفوائد بنسب مرتفعة نسبيًا لدى مصارف المجموعة المصرفية الخاصة بالشريك 
االستراتيجي تنتج إيرادات منافسة للمصرف، وذلك في حال عدم توفر أية فرص أخرى أكثر جدوى. كما اعتمد المجلس توظيف فوائض 
السيولة بالعمالت األجنبية في حسابات ألجل مجدية للفوائد لدى مصرف سورية المركزي كانت قد توفرت ألول مرة خالل العام 2018. 
كما اعتمد المجلس توظيف فوائض السيولة بالليرة السورية في شهادات إيداع صادرة عن مصرف سورية المركزي فور إصدارها. ويؤكد 
المجلس على أهمية هذه التوظيفات لدعم إيرادات المصرف في ظل ضعف حجم التوظيفات والسيما بالعمالت األجنبية في سورية ضمن 

سقف مخاطر مقبولة. 

مراجعة كفاية اإلجراءات لتحصيل الديون المتعثرة ومتابعة إجراءات المالحقة القضائية من جهة والسماح لإلدارة العامة بمرونة نسبية  ر. 
في التفاوض مع العمالء المتعثرين لسداد مديونيتهم من جهة أخرى، نتج عنها معالجة خالل العام 2018 عدد إضافي من هذه الديون، 
بما فيه تسجيل تقدم ملحوظ في التفاوض مع أحد العمالء المتعثرين بالعملة األجنبية  لدى المصرف، حيث من المرتقب الوصول معه 

إلى تسوية مقبولة لسداد هذه المديونية بداية العام 2019.

نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل عام 2018 
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التأكد من صحة وكفاية تكوين المؤونات لقاء المخاطر االئتمانية بناًء على نتائج اختبارات الجهد على األصول المصرفية، وبما يتوافق  ز. 
مع التعليمات المرعية اإلجراء بهذا الشأن. ونتيجة ترقب تطبيق أحكام المعيار المحاسبي رقم 9 بدًأ من العام 2019، تابع مجلس اإلدارة 
عن قرب تحضيرات اإلدارة العامة ومديرية إدارة المخاطر لتطبيق هذه األحكام بما فيها إعداد نموذج وبرمجيات متطورة لتحليل وتقييم 
الجدارة االئتمانية للعمالء ترتكز على تقديرات المصرف الحتمال تعثر العميل والخسارة المقدرة لدى التعثر وحجم التعّرض االئتماني 
لدى التعثر. وقد اعتمد مجلس اإلدارة نموذج التصنيف االئتماني هذا، كما اعتمد سياسة لقياس وتصنيف المخاطر االئتمانية واحتساب 
المؤونات بما يتوافق مع متطلبات هذه األحكام والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، متوقفًا عند الزيادة المتوقعة على حجم 
المؤونات المتوجب تكوينها لقاء المخاطر المصرفية وبالتالي أثرها السلبي على ربحية المصرف وضرورة توفر الموارد المطلوبة لزيادة 
حجم نشاطه والمحافظة على قدرته التنافسية في منح التسهيالت االئتمانية. وكان مجلس اإلدارة قد أقر نهاية العام 2018 رفع حجم 
المؤونات المكونة لقاء مخاطر التسليف بحوالي 70 مليون ل.س. اقتطعت من أرباح المصرف نهاية العام 2018، وقد اعتبرت كافية 
لتغطية هذه المخاطر بما يتوافق مع متطلبات المعيار رقم 9. وفي ضوء ذلك أكد مجلس اإلدارة على ضرورة متابعة سياسة زيادة حجم 

النشاط التجاري للمصرف وتأمين المؤونات الالزمة لكافة توظيفات المصرف تبعًا لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم 9.

متابعة مخاطر التعامل مع المصارف المراسلة عمومًا، والسعي لتأمين خدمات عمليات التجارة الخارجية للعمالء في ظل الضوابط التي  س. 
تحددها العقوبات الخارجية على سورية، وتلك المعتمدة من قبل السلطات الرقابية حمايًة ألصول المصرف.

2. دعم إدارة شبكة فروع المصرف وتحفيز نشاط الفروع التجاري: 

أ. االستمرار في دعم وتوسيع شبكة فروع المصرف: 
افتتاح مقر فرع الالذقية الجديد الذي كان المصرف قد تملكه وبدء العمل فيه خالل شهر أيار 2018• 
افتتاح فرع رابع للمصرف في مدينة دمشق في منطقة الغساني ومزاولة العمل بعد تعيين وتدريب الموظفين خالل شهر كانون األول • 

2018
تملك مقر جديد للمصرف بهدف استحداث فرع خامس في دمشق في منطقة جرمانا التي تشهد كثافة سكانية وحركة تجارية ناشطة، • 

وتوجيه اإلدارة لتأهيله وتجهيزه بهدف افتتاحه خالل العام 2019.
البحث في جدوى استحداث مكاتب مصرفية و/أو فروع جديدة في حلب وحمص والمنطقة الساحلية وفي المدن الصناعية. • 

ب. االطالع على تقارير دورية عن أداء الفروع في المناطق وعلى كفاية الكوادر البشرية العاملة فيها وكفاءة مدراء الفروع ومتابعة نسب 
االنجاز والتقدم في معالجة التوصيات وتدريب الموظفين بهدف تفادي تكرار المالحظات. كما تابع المجلس بشكل أساسي جهود اإلدارة في 
عادة إحياء النشاط  رفع مستوى أداء فرع حلب إداريًا من خالل تعيين موظفين جدد بما فيهم مدير أصيل للفرع بكفاءات مصرفية، كما واإ

التجاري للفرع ودعم التواصل مع الفعاليات االقتصادية واالجتماعية في هذه المدينة.   

ت. إقرار العمل على تطوير عدد من الخدمات المصرفية الجديدة وتأمين المؤازرة المهنية المناسبة اينما توفرت إلعداد التطبيقات واالستثمار 
بالبرمجيات المعلوماتية المصرفية لذلك والسيما: 

 • Mobile Banking الخدمات المصرفية اإللكترونية عبر الهاتف الجوَال
 •E-banking الخدمات المصرفية اإللكترونية
 •Third Party Payment الخدمات اإللكترونية لتسديد الفواتير
إصدار بطاقات مصرفية إلكترونية جديدة • 

ث. توجيه اإلدارة في اعتماد سياسة انتقائية احترازية في منح قروض استهالكية وسكنية. 

ج. توجيه اإلدارة لتقديم عروض بباقات خدمات المصرف للمنظمات الدولية والشركات وتخصيص قسم متفرغ لخدمتها ومتابعة حاجاتها ضمن   
مديرية إدارة شبكة الفروع وصيرفة التجزئة. وقد ساهم ذلك في توسيع قاعدة مودعي المصرف.
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3- متابعة وضع المصرف المالي:

أ. متابعة متطلبات رأس مال المصرف ومالءته المالية بما في ذلك:
التأكيد على أهمية المحافظة على مركز القطع البنيوي وعدم المساس به ليشكل هذا المركز احتياطيًا متينًا يمكن التأسيس عليه بانتظار • 

مرحلة انطالق الحركة االقتصادية وحركة النمو بشكل عام.
متابعة إجراءات زيادة رأس مال المصرف عماًل بقرار الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها تاريخ 2018/4/30، بحيث تم الحصول • 

تمام عملية الزيادة هذه وتسجيل اسهم الزيادة الناتجة عنها لدى  على موافقة وزارة التجارة الداخلية وهيئة األوراق واألسواق المالية أصواًل واإ
هيئة األوراق واألسواق المالية وسوق دمشق المالي وتعديل المادة 6 من النظام األساسي تبعًا لذلك وشهره بداية شهر أيلول 2018. 
كما تابع المجلس إجراءات بيع كسور األسهم الناتجة عن هذه الزيادة في سوق دمشق المالي أصواًل. ويتابع المصرف سداد المبالغ 

الناتجة عن عملية البيع هذه للمساهمين الثالثة واألربعين المنتفعين منها.  
اعتماد سياسة لزيادة رأس مال المصرف ليصل إلى الحد األدنى المطلوب والمحدد بعشرة مليار ل.س. تدريجيًا من خالل ضم األرباح • 

المحققة سنويًا وجزء من االحتياطي الخاص عند الضرورة وذلك بعد تأمين حجم المؤونات المطلوب تكوينها لقاء مختلف المخاطر 
إنفاذًا لمتطلبات السلطات الرقابية وحاجات تطوير نشاط المصرف  وحماية أصوله.

ب. اعتماد خطط العمل والموازنة السنوية ومراجعتها دوريًا عند كل اجتماع للمجلس 

ت. مراجعة التقارير الدورية الخاصة بتطور وضع المصرف المالي وحجم عملياته والتقارير الخاصة بمتابعة المخاطر التي يتعرض لها 
المصرف واإلجراءات المتخذة لتداركها. 

ث. مراجعة التقارير الربعية لتطور أداء القطاع المصرفي السوري مقارنة بأداء المصرف

ج. إقرار صحة االفصاحات المالية وغير المالية الربعية والسنوية واالستثنائية

ح. مراجعة صحة ودقة اإلفصاح الضريبي والتأكد من كفاية المؤونات المكونة خالل السنة لهذا الغرض.  كما تابع مجلس اإلدارة التطورات 
في إجراءات االعتراض على التكاليف الضريبية الصادرة عام 2017 أمام المحاكم المالية والقضائية المختصة وفق ما يلي: 

لجهة تكليف المصرف على أرباحه المعلنة عن األعوام 2009 و2010 و2011، ما زال المصرف بانتظار الحصول على ردود لجنة • 
إعادة النظر لدى وزارة المالية على هذا االعتراض.

لجهة الطعن في قرارات التكليف بضريبة الرواتب واألجور عن الدورة الثانية لعام 2007 والدورتين األولى والثانية لعام 2008، فقد • 
تم الكشف في تشرين الثاني 2018على بيانات المصرف من قبل خبير مكلف من قبل محكمة القضاء اإلداري في دمشق، وما تزال 

إجراءات التقاضي جارية بانتظار حصول ردود الطرفين على هذا التقرير. 
لجهة االعتراض على ضبط االستعالم الضريبي موضوع رواتب وأجور موظفي المصرف بين العام 2011 و2015، ما زالت إجراءات • 

التقاضي مستمرة للحصول على ردود بنك الشرق على جواب إدارة قضايا الدولة. وبإجراء روتيني لقاء هذه الدعوى، قامت وزارة المالية 
في كانون األول 2018 ممثلة بالحق العام برفع دعوى جزائية ضد أحد موظفي بنك الشرق بصفته المسؤول الذي وقع على تعهد 
بتحمل اإلجراءات نتيجة هذا الضبط. ومن المرتقب إصدار قرار بوقف التبعات القضائية لهذه الدعوى بداية العام 2019، بعد إبراز 
بنك الشرق أمام المحكمة بأنه كان قد سدد إجمالي مبلغ التكليف المطالب به بقيمة إجمالية بلغت 14.708.000 ل.س. علمًا أنه 

تمت اإلفادة من اإلعفاء من الغرامة على هذه الضريبة بموجب القانون 2017/25.

4- مواكبة تطوير أنظمة المصرف المعلوماتية والتأكد من كفايتها وسالمتها:

تكليف مدققين خارجيين متخصصين للتدقيق على كفاية أنظمة المعلوماتية في المصرف وكفاية الرقابة على الخدمات اإللكترونية ورصد  أ. 
االستثمارات المطلوبة لرفع مستوى جهوزيتها ومتابعة التطور في تطبيق الحلول المعتمدة دوريًا. وقد تابع مجلس اإلدارة مهام التدقيق 

التالية:
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نتائج تدقيق شركة ديلويت أند توش، تميمي والسمان الخارجية حول كفاية أنظمة الرقابة على الخدمات المصرفية. وتم التأكد من التزام • 
هذه األنظمة بأحكام التعميم رقم 1180 الصادر عن مصرف سورية المركزي بهذا الشأن. 

نتائج اختبارات الجهد التي قامت بها شركة تكنوويف المحلية موضوع االختراق من الداخل والتأكد من استقاللية النظم المعلوماتية • 
اللذان يحددان  العالميان أيزو 27001 و22301  التدقيق بمدى االلتزام بأحكام المعياران  المستثمرة من بنك الشرق باإلضافة إلى 
المعلوماتي ورفع  التشغيل  أنظمة  لتحديث  اإلدارة موازنة خاصة  اعتمد مجلس  الطوارئ. وقد  لدى  العمل  استمرارية  تأمين  متطلبات 
مستويات أنظمة الحماية الملحوظة لها بما في ذلك تحديث إجراءات وتقنيات تشفير المعلومات والنسخ االحتياطية لبيانات المصرف. 
كما تابع مجلس اإلدارة مدى التقدم في تحديث أنظمة الربط الشبكي لتعمل على تقنية األلياف الضوئية ذات الجودة العالية وتأمين قنوات 
تواصل شبكي بديلة تعمل بتقنية ISDN لالستخدام لدى الطوارئ. وتابع التقدم في تأهيل وتجهيز مركز العمل االحتياطي الرئيسي البديل 
للمصرف والذي تم استحداثه في طرطوس، بحيث تكتمل استقاللية أنظمة معلوماتية المصرف وكفاية خطط استمرارية العمل البديلة 
لدى المباشرة باستثمار هذا المركز والمرتقب نهاية العام 2019.  وقد توقف المجلس عند الصعوبات التي واجهت المصرف في عملية 
تحديث أنظمة المعلوماتية وتجهيز مقراته بأنظمة تكنولوجية وتطبيقات جديدة ومتطورة، والناجمة بشكل خاص عن مفاعيل العقوبات 
الخارجية على سورية والتي تعيق توريد أنظمة المعلوماتية. وتابع تأمين الحلول لهذه الصعوبات بمؤازرة الموردين المتخصصين بذلك 

في سورية والخارج. 
نتائج اختبارات الجهد التي قامت بها شركة “بوتك” موضوع االختراق من الخارج، بحيث سجل حماية كافية نسبيًا ألنظمة المصرف • 

على هذا الصعيد. وقد تابع المجلس نسب التقدم في تحديث تراخيص استخدام أنظمة االختراق هذه. 

تكليف فريق التدقيق الداخلي لدى بنك الشرق بالتدقيق على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الخاصة بنظم المعلوماتية، حيث تابع مجلس  ب. 
اإلدارة خطط اإلدارة الستكمال توثيق إجراءات العمل بهذا الشأن بما فيها إعداد وتنصيب البرمجيات ومعالجة المعلومات والبيانات، 

والتأكد من احترام مبدأ فصل المهام بين مدراء أنظمة المعلوماتية حمايًة لبيانات المصرف وعمالئه. 

التعاقد مع شركة البريد المتخصصة بتطوير برمجيات وتطبيقات خاصة بالخدمات المصرفية اإللكترونية بهدف إعداد قاعدة البرامج  ت. 
والتطبيقات الخاصة ببنك الشرق لتقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية  عبر الهاتف الجوَال Mobile Banking والخدمات المصرفية 
اإللكترونية E-banking والخدمات اإللكترونية لتسديد الفواتير Third Party Payment. ومن المتوقع إطالق هذه الخدمات بداية 

العام 2019. 

االستثمار في التجهيزات الفنية لتفعيل منظومة عمليات المقاصة المصرفية وبرنامج التسويات اإلجمالية السوري SYGS في المقر  ث. 
الرئيسي لمصرف سورية المركزي وفي شراء التجهيزات الفنية االحتياطية لهذه المنظومة وتركيبها في المركز البديل المعتمد للمصرف 

المركزي في فرعه في طرطوس. 

التعاقد مع شركة متخصصة لتوريد نظام أرشفة إلكتروني متطور خاص بالمصرف. وقد سجل بنهاية العام 2018 إنجاز األرشفة  ج. 
والحفظ اإللكتروني لكشوفات العمليات المصرفية وكافة الوثائق الرسمية والقانونية الخاصة بالمصرف مؤمنًا بالتالي التزام المصرف 
بالتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن باإلضافة إلى رفع سرعة الرجوع إلى المعلومات المطلوبة تأمينًا لمتطلبات العمل 

الرقابي اليومي. 

5- اإلقرار بتوفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية والتأكد من كفايتها:

االطالع بشكل ربعي على تقارير إدارة المخاطر حول المخاطر التي يتعرض لها المصرف ومدى التزامه بسقوف ومستويات المخاطر   أ . 
التي يمكن القبول بها. ولم يسجل خالل العام 2018 أي تجاوز على السقوف والمستويات المعتمدة داخليًا وتلك المحددة من قبل 

السلطات الرقابية لهذه المخاطر. 

االطالع بشكل ربعي على تقارير مديرية التدقيق الداخلي ومديرية مراقبة االلتزام بما فيها التقارير الصادرة عن المراقبين المصرفيين  ب . 
الداخليين حول كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ومخاطر عدم االلتزام وعلى التوصيات الصادرة بشأنها من قبل لجنة التدقيق 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة. وقد اعتمد المجلس أسلوب المساءلة والمحاسبة في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مهام التدقيق 
الداخلي ومراقبة االلتزام، وتحميل أسباب التأخر في معالجة المالحظات المسجلة و/أو تكرار األخطاء على مدراء الفروع والمديريات 

المعنية واتخاذ إجراءات عقابية في حال عدم تحسن األداء.  
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دارة المخاطر المتعلقة  جراءات مراقبة االلتزام واإ االطالع على التقرير السنوي الصادر عن مديرية التدقيق الداخلي حول فعالية أنظمة واإ ت . 
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، كما وكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وااللتزام بأحكام الحوكمة المصرفية والتوصيات 

الصادرة عن لجنتي التدقيق والحوكمة بذلك. حيث سجل التزام بمستوى جيد. 

االطالع على التقرير السنوي الصادر عن المدقق الخارجي حول كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والتي قد تؤثر على صحة  ث . 
االفصاحات المالية.  والتأكيد بناًء على توصية لجنة التدقيق المنبثقة عنه على توفر الضوابط المطلوبة المتعلقة بأمور التدقيق األساسية 
Key Audit Matters الملحوظة في التقرير السنوي للمدقق الخارجي، السيما تقدير المؤونات المتوجب تكوينها والضوابط المعتمدة 
إلدارة أنظمة المعلوماتية والتأكد من االلتزام بأسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي لدى تنفيذ عمليات المصرف 

ذات الصلة. 

مواكبة نسب إنجاز خطة اإلدارة العامة في مراجعة وتحديث إجراءات عمل المصرف. وقد اعتمد مجلس اإلدارة سياسة قضت بضرورة  ج . 
مراجعة وتحديث إجراءات عمل المصرف بكاملها مرة كل سنتين. وقد بلغت نسبة اإلجراءات التي تمت مراجعتها وتحديثها إلى %66 
من إجمالي إجراءات المصرف بنهاية العام 2018. ذلك وقد صادق مجلس اإلدارة على خطة استكمال مراجعة اإلجراءات العمل 
المتبقية خالل العام 2019. ذلك وقد اعتمد المجلس آلية قضت بقيام كل من مديرية إدارة المخاطر ومديرية مراقبة االلتزام ومديرية 
التدقيق الداخلي التأكد من صحة إجراءات العمل التي تمت مراجعتها من قبل المديريات المعنية ووحدة التنظيم واإلجراءات وكفاية 

الضوابط المعتمدة ضمنها والتزامها بالقوانين المرعية اإلجراء قبل المصادقة عليها من مجلس اإلدارة. 

التأكد من كفاية أنظمة وسياسات مديريات الرقابة الداخلية السيما إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام واستقالليتها. وقد  ح . 
تابع المجلس زيادة عديد الكادر العامل في مديرية مراقبة االلتزام بحيث تأمن تفعيل شامل لكافة الوظائف ضمن هذه المديرية ورفدها 
بالكفاءات المطلوبة إلنجاز المهام الموكلة إليها. كما أقر مجلس اإلدارة زيادة عدد الكفاءات العاملة في مديرية التدقيق الداخلي وتكريس 

تخصص الكوادر بمهمات التدقيق بما يؤمن إنجاز عدد أكبر من مهام التدقيق بمواضيع مختلفة. 

خ .   متابعة استثمار نظام خاص بإصدار تقارير رقابية مختلفة على صعيد مختلف مديريات المصرف وبشكل خاص مديرية مراقبة االلتزام 
للتأكد من صحة تنفيذ العمليات وضبط التجاوزات أينما وردت. 

متابعة ورشة عمل تصحيح وتحديث بيانات العمالء ومعالجة الحسابات الراكدة والحسابات الدائنة صدفة مدينة. ذلك وقد اقر المجلس  د . 
سياسة التواصل الدوري مع العمالء، بما فيها اعتماد آلية للتواصل مع العمالء المقيمين خارج سورية على األقل مرة سنوية، بهدف 

تحديث بياناتهم والتأكد من تفعيل حساباتهم. وقد تأمن التزام المصرف بتعليمات مصرف سورية المركزي بهذا الشأن. 

جراءات العمل المصرفي وأحكام  التدريب المنجزة من قبل اإلدارة لموظفي الفروع بموضوع متطلبات مراقبة االلتزام واإ متابعة برامج  ذ . 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  

متابعة ورشة استكمال منظومة اإلفصاح والتقارير اإلدارية على مستوى كافة مديريات وأقسام المصرف لتأمين شفافية اإلفصاح من  ر . 
جهة واطالع الجهات المختصة والمعنية على المعلومات المطلوبة إلدارة نشاط المصرف. 

6- دعم الهيكلية اإلدارية والتنظيمية للمصرف واستقطاب الخبرات التنفيذية والمحافظة على الكفاءات الواعدة:

مراجعة الهيكلية التنظيمية واإلدارية لكافة أقسام المصرف والتأكد من كفاية الكوادر والكفاءات العاملة. وقد اعتمد مجلس اإلدارة خالل  أ. 
العام 2018:

فتح باب التوظيف بهدف:• 
- استقطاب الخبرات المصرفية والمؤهالت التقنية، فتوفر لدى المصرف كوادر إدارية تنفيذية من الصف األول على رأس المديريات 

التنفيذية المركزية الرئيسية.
- توظيف كافة الكفاءات المتوفرة لزيادة حجم الموظفين في فرق العمل المساندة للمدراء التنفيذيين بهدف تأمين الدعم لهم. 

- استمرار دعم أنشطة اإلنتاج التجارية وتوجيه اإلدارة الستقطاب كوادر من أصحاب المهارات والخبرات التقنية في تسويق الخدمات 
والمنتجات المصرفية وتطوير نشاط الفروع التجاري ونشاط التسليف والذين يتمتعون بحضور ممّيز وبمعرفة بمتطلبات األسواق 

السورية.  
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دعم الكفاءات الواعدة من بين كوادر الصف الثاني )رؤساء أقسام / موظفين رئيسيين( بهدف المحافظة على عملهم في المصرف • 
العاملة  البنية اإلدارية للمصرف ووطد عديد الخبرات والكفاءات  التنفيذيين الرئيسيين. وقد عزز ذلك متانة  وتأمين اإلحالل للمدراء 

ضمنه. 
الموارد •  إدارة  باإلشراف على عمل وحدة  المخاطر  إدارة  مدير  تكليف  استمرار  المطلوبة،  المصرفية  الكفاءات  ندرة  استثنائيًا وبسبب 

البشرية. وقد أكد المجلس إيالء األولوية لتعيين مدير متفرغ إلدارة الموارد البشرية من أصحاب المؤهالت والخبرات العملية في هذا 
المجال. 

إقرار السياسات ومتابعة التقارير الدورية الخاصة بإدارة الموارد البشرية والسيما لجهة:  ب. 
حركة دوران الموظفين والتزام اإلدارة في ملء حاجات التوظيف وفق السياسة المعتمدة:• 
تأمين إحالل للوظائف الرئيسية باالعتماد على توفر الموارد البشرية الكفؤة التي تتمتع بخبرة مصرفية ومنح المرؤوسين الصالحيات • 

التي يحتاجونها في اتخاذ القرارات وتنفيذها عند غياب رؤسائهم والتركيز على تطوير كفاءتهم دون التقّيد بالمنصب اإلداري للموظف. 
اعتماد خطط إحالل اإلدارة العامة التنفيذية والموظفين الرئيسيين: وقد تأمن إحالل للوظائف الرئيسية على صعيد المديريات المركزية • 

وفروع المصرف من كوادر محلية أثبتت عن جدارتها في تحمل المسؤوليات. أما على صعيد اإلدارة التنفيذية، تابع مجلس اإلدارة تأمين 
اإلحالل للمدير العام من قبل المدراء التنفيذيين في المصرف. 

اعتماد خطة لتعيين نائب للمدير العام لتأمين اإلحالل للمدير العام غير السوري ارتكزت على العمل بالتوازي على مسارين مختلفين، • 
السيما: 

الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على ترشيح المدراء التنفيذيين الرئيسيين السوريين الثالثة الذين أثبتوا عن جدارة في . 1
تحمل مسؤوليات اإلدارة التنفيذية وتحضير أحدهم ضمن مهلة زمنية أقصاها ثالثة سنوات ابتدًأ من 2018/1/1 لتعيينه بمنصب 

نائب المدير العام.
توجيه اإلدارة لتكثيف الجهود الستقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات المصرفية الشابة السورية العاملة في منطقة الخليج العربي من . 2

خالل التواصل مع مكاتب توظيف متخصصة باإلضافة إلى فتح حساب خاص ببنك الشرق على تطبيق LinkedIn لإلعالن عن 
حاجة التوظيف هذه. 

كفاية سياسة الرواتب والمكافآت والتعويضات والمنافع وعدالة تطبيقها: • 
إقرار موازنة مكافآت األداء والزيادات السنوية على الرواتب بناًء على قدرة المصرف في تحمل األعباء الناتجة عنها من جهة وأهمية . 1

دعم القدرة الشرائية للموظفين لتأمين استمراريتهم في العمل من جهة أخرى.  
اعتماد حوافز استثنائية مالية وغيرها للحفاظ على الموظفين الذين أثبتوا عن كفاءة في تحمل المسؤوليات. . 2
التأكد من قيام اإلدارة باعتماد الزيادات على الرواتب ومكافآت األداء بإنصاف وفق الرتب الوظيفية وفيما بين المديريات واألقسام. . 3

وضع األهداف السنوية للمدير العام ومتابعة التزامه بها وتقييم مستوى أدائه. وقد اعتمد المجلس تحديد أتعاب المدير العام بناًء على  ت. 
نتائج تقييم األداء وعلى قدرة المصرف المالية تحمل إجمالي تكاليفه وتعويضاته. 

إقرار زيادة ميزانية تدريب الموظفين انطالقًا من قناعة المجلس في أهمية تطوير المهارات لتحقيق الجودة في العمل وترسيخ الثقافة  ث. 
المصرفية ونمو المسار المهني للموظف ضمانًا الستمراريته في العمل. وتابع المجلس برامج التدريب والتأهيل المستمر المقدمة لموظفي 
التابع لمصرف سورية المركزي  المصرف داخل المصرف كما والمشاركة في دورات تدريبية لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي 

باإلضافة إلى مشاركة عدد من مدراء المصرف في دورات تدريب مصرفي متخصصة خارج سورية. 

7- متابعة إجراءات تأسيس مؤسسة ضمان القروض المتوسطة والصغيرة حيث تم تسديد 40% من حصة المصرف بنسبة 4.19% في 
الرأسمال المعلن لهذه المؤسسة والبالغ خمس مليار ل.س..
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لجنة التدقيق

عضوية اللجنة خالل العام 2018
رئيسها:السيد هيثم عبد السالم، رئيس – عضو مجلس إدارة مستقل. ويتمتع بخبرة مهنية وعملية في المحاسبة واإلدارة المالية والضريبية في 

سورية. 
السيد كريم ركابي عضوًا مستقاًل، والسيد نجيب برازي عضوًا غير تنفيذي، والسيد عبد المنعم عدره عضوًا مستقاًل، والسيد فتحي  األعضاء: 

انطاكي عضوًا غير تنفيذي. 
تشترط عضوية لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة  وفق متطلبات الحوكمة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، أن يكون ثلثي 
المالية  واإلدارة  المحاسبة  في  الخبرات  توفر  إلى  باإلضافة  بمسؤولياتها،  للقيام  المرجوة  االستقاللية  تأمين  بهدف  المستقلين  من  أعضائها 

والمصرفية. وقد تأّمن خالل العام 2018 االلتزام بشروط العضوية هذه، ولم يسجل أي تعديل على عضوية اللجنة خالل العام 2018. 

اجتماعات اللجنة 
التزامًا بمتطلبات الحوكمة وميثاق عملها المعتمد، عقدت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات لها خالل السنة بوتيرة 

اجتماع واحد كل فصل. ولم تحتاج اللجنة إلى عقد اجتماعات إضافية لها خالل العام 2018. 
وقد حرصت اللجنة على عقد اجتماعاتها ضمن مهلة يوم قبل انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة، فيعزز من فعالية التواصل مع المجلس واعتماد 

التوصيات الصادرة عنها في السرعة المرجوة. 
ودعي لحضور اجتماعات اللجنة مدير التدقيق الداخلي ومدير مراقبة االلتزام في المصرف، باإلضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي. وقد 

حرص أعضاء اللجنة االجتماع باالنفراد بكل من مدير التدقيق الداخلي لدى المصرف ومدقق الحسابات الخارجي مرة خالل السنة. 

أهداف اللجنة 
تهدف لجنة التدقيق إلى مساعدة مجلس اإلدارة على مراجعة التقارير المالية وتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية بما فيها استقاللية 
التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام وحسن أدائهما ومراجعة التقارير الصادرة عن المراقبين المصرفيين الداخلين المعتمدين والتأكد من أن اإلدارة 
التنفيذية  قد اتخذت كافة اإلجراءات لتصحيح القصور التي تمت اإلشارة لها ضمن تقارير المهام الرقابية ومهام التدقيق.  ذلك وتتأكد اللجنة 
من التزام المصرف بالتطبيق السليم للقوانين والتعليمات النافذة الصادرة عن السلطات الرقابية، وللسياسات واإلجراءات الداخلية المعتمدة من 
مجلس اإلدارة. كما تهدف اللجنة إلى مساعدة المجلس في تحديد اطر عمل المدقق الخارجي وتنسيق مهامه وتقييم استقالليته وعمله بموضوعية 

وقبول خطاب تعيينه وتحديد تعويضاته. 

نشاط اللجنة خالل عام 2018
رفعت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2018: 

صحة ودقة وشفافية البيانات المالية والتزام المصرف بالمعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات السلطات الرقابية. وتابعت اللجنة التحضيرات . 1
لتطبيق معيار المحاسبة الدولية رقم 9 الجديد IFRS9 بدًء من العام 2019 وفق تعليمات السلطات الرقابية. 

كفاية المؤونات لقاء المخاطر االئتمانية وغيرها المقررة من إدارة المصرف، و/أو الحاجة إلى تكوين مبالغ إضافية أو استرداها حسب . 2
الحاجة. 

الشؤون الضريبية والقضايا ذات األثر الجوهري على البيانات المالية.. 3

جراءات المصرف بناء لنتائج تقارير التدقيق الداخلي . 4 فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية وااللتزام بالتطبيق السليم للقوانين النافذة واإ
ومراقبة االلتزام. وقد تابعت اللجنة خالل العام 2018 رفع مستوى الرقابة على عمليات الفروع وتحسين جودة األداء اإلداري ضمنها 
والتأكد من تطبيق التوصيات الصادرة عن مهام التدقيق الداخلي. كما أكدت  على أهمية التدريب المستمر للموظفين على إجراءات عمل 

المصرف وتابعت الدورات التدريبية المقدمة بهذا الشأن.
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كفاية الكوادر والكفاءات العاملة في كل من مديرية التدقيق الداخلي ومديرية مراقبة االلتزام، حيث تابعت اللجنة عن قرب خالل العام . 5
عالية  بكفاءة  الداخلي  التدقيق  مديرية  عمل  اللجنة  وأكدت  ضمنها.  العاملين  عدد  وزيادة  المديريتين  هذه  عمل  نطاق  تطور   2018
وباستقاللية وموضوعية تامة. أما لجهة مراقبة االلتزام، تابعت اللجنة تفعيل كافة وظائفها بحيث تأمن بنهاية العام 2018 فريق عمل من 

10 موظفين يتابعون مختلف عمليات المصرف. 

نطاق عمل التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام بما فيها المراقبين المصرفيين الداخليين ونتائج تقييم أدائهما واستقالليتهما واستمرار رفدهما . 6
بكوادر إضافية وتدريبها.

كفاية أنظمة الضبط والرقابة على الخدمات اإللكترونية المصرفية وعلى أنظمة المصرف المعلوماتية وكفاية الخطط المعتمدة لتأمين . 7
استمرارية العمل: وقامت اللجنة بما يلي: 

أ. تكليف شركة Technowave للقيام باختبار االختراق من الداخل والتدقيق على استقاللية أنظمة معلوماتية المصرف وخطط استمرارية 
العمل وااللتزام بمعيار الجودة ISO 27001 وتحديد أتعابها 

ب. تكليف شركة Potech  للقيام باختبار االختراق من الخارج وتحديد أتعابها. 

جراءات الرقابة والضبط،  ت. تكليف فريق التدقيق الداخلي بالقيام بمهمة تدقيق على كفاية أنظمة المصرف المعلوماتية وأنظمة التشغيل واإ
والتأكد من سالمتها. كما والتأكد من كفاية الخبرات العاملة في هذا المجال لدى بنك الشرق. 

ث. الطلب من اإلدارة متابعة تطبيق متطلبات مصرف سورية المركزي لجهة إلدارة األنظمة المعلوماتية واألمن المادي والمعلوماتي كما 
  Technowave ومعالجة التوصيات الصادرة عن مهام التدقيق على استقاللية هذه األنظمة واختبارات االختراق المنفذة من شركتي

 .Potechو

العالجية  إلى اإلجراءات  التدقيق الصادرة عن كل من شركة Technowave و Potech باإلضافة  نتائج مهمات  اللجنة  ورفعت 
المعتمدة من قبل المصرف تجاه المالحظات المسجلة إلى مصرف سورية المركزي نزواًل لطلبه. وتوقفت اللجنة عند الحاجة إلى تحديث 
عدد من أنظمة المصرف بما فيها تطوير النظام المعلوماتي المصرفي، والضوابط الناتجة عن العقوبات الخارجية على سورية التي تعيق 
مبادرات المصرف بهذا الشأن. وتابعت اللجنة جهود اإلدارة في اللجوء إلى تطوير برمجيات داخل المصرف لمعالجة جوانب القصور 
في النظام المعلوماتي المصرفي، باإلضافة إلى تأمين الحلول المتوفرة لتخطي صعوبات توريد أنظمة جديدة والحصول على تراخيص 
تشغيل محدثة. وقد أكدت اللجنة على استقاللية أنظمة معلوماتية المصرف، كما أكدت على تسجيل تقدم في تجهيز مركز العمل البديل 

للمصرف في طرطوس الذي يوفر للمصرف استقاللية تامة في خطط استمرارية عمله في حال الطوارئ. 

متابعة االفصاحات المتوجبة على المصرف وفق متطلبات االلتزام بأحكام فاتكا. 8

الوقوف عند حاالت التضارب في المصالح، واإلقرار بعدم تسجيل أي حالة بنهاية العام 2018. 9

تحديد نطاق عمل التدقيق الخارجي موضوع  االفصاحات المالية ومتابعة التوصيات الصادرة عنه. 10

تقييم أداء مدقق الحسابات الخارجي المعتمد بناًء لمعايير اعتمدها مجلس اإلدارة شملت تقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي . 11
وكفاية خبرات فريق عمله والتزامه بخطاب تعيينه. واعتمدت آلية التقييم على الحصول على ردود أعضاء لجنة التدقيق باإلضافة إلى 
ردود أعضاء اإلدارة التنفيذية التي لها تعامل مستمر مع المدقق الخارجي. وقد تم التأكيد على استقاللية وموضوعية المدقق الخارجي 

المعتمد للعام 2018.
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لجنة إدارة المخاطر

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيد عبد المنعم عدره رئيسًا مستقاًل

األعضاء: السيد ناجي شاوي عضو غير تنفيذي والسيد جمال منصور عضو غير تنفيذي، السيدة سلمى صبرا عضو غير تنفيذي

وتشترط عضوية اللجنة، وفق متطلبات الحوكمة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، أن تتألف على األقل من ثالثة أعضاء غير 
تنفيذيين، على اال يزيد عدد األعضاء التنفيذيين عن عضو واحد وعلى أن يكون رئيسها عضوًا مستقاًل. 

وقد تأّمن خالل العام 2018 االلتزام بشروط العضوية هذه، ولم يسجل أي تعديل على عضوية اللجنة خالل العام 2018.

اجتماعات اللجنة
التزامًا بمتطلبات الحوكمة وميثاق عملها المعتمد، عقدت لجنة إدارة المخاطر أربعة اجتماعات لها خالل العام بوتيرة اجتماع واحد كل فصل. 
وقد دعي لحضور اجتماعات اللجنة مدير إدارة المخاطر لدى بنك الشرق. كما دعي المدير العام لحضور االجتماعات. وحرص أعضاء 
اللجنة االجتماع دوريًا وباالنفراد بمدير إدارة المخاطر في المصرف دون حضور اإلدارة العامة التنفيذية لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض 

لها المصرف وكفاية طرق معالجتها. 

أهداف اللجنة 
تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى ترسيخ ثقافة إدارة مخاطر بكافة أشكالها على مختلف مستويات المصرف ومساعدة مجلس اإلدارة على وضع 
سياسة إدارة مخاطر المصرف بما ينسجم وقدرته ومدى قبوله على تحمل المخاطر كما ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية في إدارة كافة المخاطر 
المصرفية من مخاطر االئتمان والسيولة والسوق والتشغيل وعدم االلتزام والسمعة وغيرها، باإلضافة إلى تقيم خطط طوارئ إلدارة األزمات 
التي يكون المصرف عرضة لها. كما تتأكد اللجنة من استقاللية مديرية إدارة المخاطر وضمان توافر الموارد البشرية والنظم الكافية إلدارتها. 

نشاط اللجنة خالل العام 2018
رفعت لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2018: 

التأكيد على فعالية واستقاللية وظيفة إدارة المخاطر: وتابعت اللجنة خالل العام تطور الكوادر العاملة ضمن مديرية إدارة المخاطر بما . 1
فيها تعيين مسؤول متخصص في إدارة المخاطر التشغيلية. كما تابعت الجهود المبذولة لتعيين موظفين إضافيين بمستوى مسؤولين 
رئيسيين من أصحاب الخبرات في إدارة مخاطر السوق واالئتمانية، بهدف رفد هذه المديرية بعدد إضافي من الكفاءات التي يمكن االتكال 

عليها لتأمين اإلحالل مستقباًل لمدير إدارة المخاطر الحالي الذي يتم تحضيره لتحمل مسؤوليات إدارية إضافية أخرى. 

استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر في المصرف )التسليف، تحصيل الديون، السيولة، إدارة محفظة االستثمارات المالية، إدارة القطع . 2
البنيوي، المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية، وخطط الطوارئ(.

نتائج التقارير الدورية واختبارات الجهد حول تعرضات المصرف للمخاطر وحجمها والمؤونات المكونة للتحوط لها، ومواجهة الصعوبات . 3
التي تواجه اإلدارة في زيادة حجم المحفظة االئتمانية بالسرعة المرجوة، نتيجة مفاعيل الضوابط الرقابية على التسليف المعتمدة من قبل 
مصرف سورية المركزي من جهة ومن المنافسة الشديدة على طلب التسليف من جهة أخرى.  وبشكل خاص، تابعت اللجنة خالل العام 

 :2018
عادة  أ. تطور حركة الودائع والتأكيد على عدم رفض قبول أي وديعة، ومتابعة اإلدارة على خفض كلفة ودائع المصرف بكافة العمالت واإ
هيكليتها بحيث تأمن للمصرف بنهاية العام 2018 قاعدة مستقرة من مصادر التمويل الخارجية، والسيما بالليرة السورية، يمكن االتكال 
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عليها لمنح تسهيالت آلجال مختلفة بما فيها آجال متوسطة وطويلة األجل بكلفة مقبولة. 
ب. تأمين مصادر تمويل خارجية باليورو بديلة لودائع الزبائن النادرة حاليًا بهذه العملة وبكلفة منخفضة بهدف تلبية طلبات التسليف، بما 

فيها قبول الودائع باليورو من المصارف المعتمدة ومصارف مجموعة الشريك االستراتيجي. 
ت. تقييم حساسية إيرادات المصرف لمخاطر تقلبات أسعار الفوائد وتكييف زيادة حجم توظيفات المصرف االئتمانية بما يؤمن المحافظة 
على توازن مجٍد بين زيادة حجم اإليرادات من جهة واالحتفاظ بنسب سيولة وافرة من جهة أخرى. ذلك وقامت اللجنة بتقييم مخاطر 
التوظيف األخرى التي توفرت خالل العام 2018، ما سمح باعتماد فرص توظيف جديدة لفوائض السيولة بالعمالت األجنبية لدى 

مصرف سورية المركزي أمنت إيرادات إضافية للمصرف. 
ث. مراجعة الفوائد المدينة والدائنة وخفضها لزيادة الميزة التنافسية للمصرف في منح التسهيالت االئتمانية. 

ج. متابعة التواصل مع رجال األعمال المحليين الستقطاب زبائن جدد ورفع حجم محفظة التسهيالت. ذلك وقد أكدت اللجنة على استمرار 
اعتماد سياسة انتقائية في منح التسهيالت االئتمانية بهدف المحافظة على درجة مخاطر مقبولة، بحيث شكلت الديون غير المنتجة  

7.85% من إجمالي محفظة الديون نهاية العام 2018 مقابل 14.4% نهاية العام 2017.
ح. اختبار الجهد على محفظة التسليف والتأكيد بكفاية المؤونات المكونة على األساس اإلفرادي وعلى أساس المحفظة. وقد واكبة اللجنة 

عن قرب تطور التحضيرات لتطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 بما في ذلك: 
الوقوف عند التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الشأن ونتائج مشاورات مديرية إدارة المخاطر معه في آليات تطبيق • 

هذا المعيار مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات القطاع المصرفي السوري بما يسمح للمصرف باستمرار تطوير نشاطه بكلف مقبولة
توفير الدعم الفني والتقني والتدريب لفريق عمل مديرية إدارة المخاطر لتطوير نموذج معلوماتي داخلي خاص بتقييم مخاطر أصول • 

المصرف )تسليف واستثمار مالي(، في ظل عدم توفر الحصول على برامج معلوماتية متخصصة بهذا الشأن نتيجة ضوابط العقوبات 
الخارجية على سورية. بحيث اعتمدت اللجنة نموذج التقييم هذا بعد اختباره بنجاح، كما اعتمدت سياسة تكوين المؤونات وفق المعيار 
المحاسبي رقم 9، بحيث اكتملت بنهاية العام 2018 منظومة تطبيق أحكام هذا المعيار من قبل المصرف، بانتظار اعتمادها في 

اإلفصاحات المالية بقرار من مصرف سورية المركزي ابتداًء من الفصل األول 2019. 
أثر هذا المعيار على حجم المؤونات المتوجب تكوينها. وعليه تم وتكوين مؤونات إضافية تحوطًا لمتطلبات تطبيق هذه األحكام في • 

العام 2019 وفق تعليمات مصرف سورية المركزي. 
التأكيد على التزام اإلدارة التنفيذية خالل العام 2018 بالعمل وفق استراتيجيات وسياسات المصرف المعتمدة  خ. 

مراجعة كفاية إجراءات التحّوط للمخاطر التشغيلية التي يتعرض المصرف، بما في ذلك: . 4
أ. مراجعة ضوابط وشروط منح المنتجات المصرفية الجديدة  والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي لتسويقها، السيما القروض 
 Platinum »السكنية والشخصية، منتجات اإليداع، أدوات الدفع واالستعالم اإللكتروني )بطاقة الصرف اآللي من فئة »بالتينوم

.)E-Banking و Mobile Banking برامج الصيرفة اإللكترونية ،Prepaid Card بطاقة مسبقة الدفع ،Debit Card
مراجعة العقود المبرمة مع الّموردين وكفاية ضوابطها. ب. 

مراجعة المخاطر المتعلقة باألنظمة المعلوماتية والتنسيق مع لجنة التدقيق في التوصيات الصادرة بشأنها،  باإلضافة إلى وضع  ت. 
إجراءات رقابية إضافية تساهم في التحوط لهذه القصور وتكثيف تدريب العاملين في الفروع والمديريات المركزية على أصول الضبط 

والرقابة على العمليات وتعميق معرفتهم بكافة منتجات المصرف.

التزام المصرف بمستويات وحدود للمخاطر التي يمكن للمصرف القبول بها ذلك باإلضافة إلى الحدود والمستويات الرقابية المفروضة . 5
من قبل مصرف سورية المركزي. وعدم تسجيل أي تجاوز يذكر خالل العام 2018. 

التزام المصرف بتطبيق أحكام بازل وفق متطلبات السلطات الرقابية واإلدارة المصرفية السليمة، وتسجيل تقدم مستمر في إعداد منظومة . 6
التقارير لمتابعة مختلف المخاطر المصرفية. 
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لجنة الترشيحات والتعويضات

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيد هيثم عبد السالم رئيسًا مستقاًل

األعضاء: السيد كريم ركابي عضوًا مستقاًل، والسيد نجيب برازي عضوًا غير تنفيذي، والسيد عبد المنعم عدره عضوًا مستقاًل، والسيد فتحي 
انطاكي عضوًا غير تنفيذي. 

تتألف على األقل من ثالثة أعضاء غير  أن  اإلدارة،  قبل مجلس  المعتمدة من  الحوكمة والمعايير  اللجنة، وفق متطلبات  تشترط عضوية 
تنفيذيين، غالبيتهم من األعضاء المستقلين، وعلى أن يكون رئيسها عضوًا مستقاًل، بهدف ضمان استقاللية القرار وموضوعية الحوار عند 
تحديد سياسات التوظيف والرواتب والتعويضات لموظفي المصرف والسيما المدراء التنفيذيين منهم، كما وتحديد معايير تعيين أعضاء مجلس 

اإلدارة وسياسة تعويضاتهم. 
وقد تأّمن خالل العام 2018 االلتزام بشروط العضوية هذه، ولم يسجل أي تعديل على عضوية اللجنة خالل العام 2018.

اجتماعات اللجنة 
التزمت لجنة الترشيحات والتعويضات بعقد اجتماعين لها في السنة بوتيرة اجتماع واحد خالل النصف األول من السنة واجتماع ثاٍن خالل 
النصف الثاني منه وفق لمتطلبات الحوكمة وميثاق عملها. وقد شارك في االجتماعات المدير العام بصفته مسؤواًل مباشرًا عن إدارة الموارد 

البشرية في المصرف بحكم الصالحيات الموكلة اليه. 

أهداف اللجنة
تهدف لجنة الترشيحات والتعويضات إلى مساعدة مجلس اإلدارة في: 

مراقبة وضمان شفافية عمليات اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وتعيينهم وتبديلهم وتقييم فعالية مجلس اإلدارة ككل وفعالية أعضائه بشكل . 1
مستقل وضمان شفافية سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس. 

قالتهما باإلضافة إلى تعيين المدراء التنفيذيين الرئيسيين وتقييم أدائهم . 2 ضمان شفافية عملية اختيار المدير العام التنفيذي ونائبه وتعيينهما واإ
وتحديد تعويضاتهم انسجامًا مع األهداف العامة للمصرف. 

مراجعة سياسة التوظيف المعتمدة في المصرف وسلم الرتب والرواتب وسياسة التدريب المعتمدة لضمان كفايتها وعدالتها بهدف استقطاب . 3
ذوي الكفاءات العالية. 

التأكد من وجود سياسة إحالل على كافة مستويات المصرف وبشكل أساسي على مستوى اإلدارة العامة والمديريات التنفيذية الرئيسية . 4
لضمان استمرارية العمل في المصرف. 

نشاط اللجنة خالل عام 2018
رفعت لجنة إدارة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 

 :2018
تنظيم عضوية مجلس اإلدارة: . 1

ورفعت •  رابعة.  لوالية  إدارة  مجلس  أعضاء  النتخاب  التحضيرات  ومتابعة  المجلس  لعضوية  المطلوبة  األهلية  ومعايير  اعتماد شروط 
توصيتها بطلبات 9 من أصل 10 مرشحين لموافقة مصرف سورية المركزي، تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة في نيسان 2018. 

التزام األعضاء بحضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه أصواًل وبتخصيص الوقت الالزم خالل العام 2018 لممارسة واجباتهم.• 
االلتزام بصرف التعويضات المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2018 وفق قرار الهيئة العامة بهذا الشأن.• 
نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واألعضاء عن العام 2018 بمستوى جيد. • 
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تنظيم عضوية اإلدارة التنفيذية: مراجعة وتحديث معايير األهلية المطلوبة لتعيين المدير العام وموظفي المصرف وتقييم أدائهم. وأكدت اللجنة . 2
التزام اإلدارة بتطبيق هذه المعايير ورفعت تقريرها بنتائج تقييم أداء المدراء التنفيذيين وتحديد تعويضاتهم، بما فيها تقييم أداء المدير العام 

بمستوى جيد والتوصية بتجديد التعاقد معه وتحديد تعويضاته. )راجع ص. 42 لتعويضات اإلدارة التنفيذية للعام 2018(. 

مراجعة سياسة الرواتب والتعويضات في المصرف والتأكيد لمجلس اإلدارة على كفايتها بما يضمن المحافظة على الكفاءات المصرفية . 3
وتحفيزها، كما والتأكيد على مالءمتها لحجم إيرادات المصرف وترقبات تطور نشاطه.  ذلك مع التأكيد على التزام اإلدارة التنفيذية بتطبيق 
نصاف على الموظفين ضمن الرتبة الوظيفية الواحدة وفيما بين الرتب  الموازنة المرصودة للزيادة السنوية على الرواتب ومكافأة األداء بعدالة واإ

الوظيفية ككل، وفيما بين مديريات وأقسام المصرف. 

مراجعة سلم الرتب والرواتب وسياسة التوظيف في المصرف لعام 2018 والـتأكد من التزام اإلدارة بتطبيقها ذلك مع اإلشارة إلى تسجيل بعض . 4
االستثناءات والتي فرضتها سياسة المحافظة على الكفاءات وتأمين استمراريتها في العمل في المصرف في ظل ندرة المهارات المصرفية. 

ن حاجات التوظيف الملحوظة قد ساعدت في تأمين كفاية خطط اإلحالل.  ذلك واإ

مراجعة سياسة وخطط اإلحالل للموظفين بما فيها اإلدارة التنفيذية، حيث أكدت اللجنة على توفر الموارد البشرية الكفؤة التي تتمتع بخبرة . 5
مصرفية لتأمين استمرارية العمل. مع التأكيد على التزام اإلدارة بتكريس مبدأ مداورة األدوار لضمان توفر الكفاءات باستمرار والتحوط دون 

الشواغر التي قد تطرأ. 

متابعة دعم كوادر وحدة إدارة الموارد البشرية والموافقة االستثنائية والمرحلية لتعيين مدير إدارة المخاطر لإلشراف على مهام مديرية الموارد . 6
البشرية وحسن أداء فريق عملها لحين تعيين مدير من أصحاب األهلية والكفاءات على هذه المديرية. 

سهر اإلدارة التنفيذية على مشاركة الموظفين في دورات تدريبية بمختلف المواضيع ذات الصلة المصرفية. . 7
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لجنة الحوكمة

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيد ناجي شاوي بصفته رئيس مجلس اإلدارة 

األعضاء: الدكتور سليم الشالح عضوًا غير تنفيذي، السيد هيثم عبد السالم عضوًا مستقاًل وهو عضو في لجنة التدقيق. 

وتشترط عضوية اللجنة، وفق متطلبات الحوكمة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، أن تتألف على األقل من ثالثة أعضاء غير 
تنفيذيين، على أن تضم أحد أعضاء لجنة التدقيق المستقلين وعلى أن يترأسها رئيس مجلس اإلدارة. 

وقد تأّمن خالل العام 2018 االلتزام بشروط العضوية هذه، ولم يسجل أي تعديل على عضوية اللجنة خالل العام 2018.

اجتماعات اللجنة
التزامًا بمتطلبات الحوكمة وميثاق عملها المعتمد، عقدت لجنة الحوكمة اجتماعين خالل العام 2018. وقد دعي لحضور االجتماعات المدير 

العام بهدف عرض تقريره عن تنظيم اإلدارة التنفيذية. 

أهداف اللجنة 
جراءات  تهدف لجنة الحوكمة إلى وضع دليل الحوكمة وتعديله عند الضرورة، بما في ذلك مراجعة الهيكل التنظيمي الوظائفي للمصرف واإ
اإلفصاح اإلداري، وتبني دليل اإلجراءات التنظيمية الداخلية، مراجعة ميثاق أخالق المصرف ونظام السلوكيات، والتأكد من االلتزام بدليل 

الحوكمة المعتمد وحسن تطبيقه. كما تحدد هذه اللجنة مهام أمين سر مجلس اإلدارة. 

نشاط اللجنة خالل عام 2018
رفعت لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2018: 

مراجعة وتحديث دليل حوكمة المصرف ومواثيق عمل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بما يتوافق مع التعديالت المقررة على القوانين. . 1

نتائج مهام التدقيق على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وأنظمة مكافحة غسل األموال ومدى االلتزام بأحكام الحوكمة. وقد شددت . 2
اللجنة تفعيل عمل اللجان التنفيذية اإلدارية بمواضيع مختلفة فتعزز بذلك البنية اإلدارية المصرفية التي أصبحت ترتكز على فرق عمل 

متخصصة تتابع إدارة مشاريع المصرف كل وفق تخصصها وتكون اإلدارة العامة التنفيذية مرجعًا لها. 

مراجعة ميثاق األخالق والتأكد من التزام أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين بأحكام هذا النظام وبأحكام النظام الداخلي.  . 3

خطط مراجعة دليل إجراءات عمل المصرف ودليل التوصيف الوظيفي وتسجيل تقدم ملحوظ في اإلنجاز. 4

التغّيرات الطارئة على سياسة وصالحيات التوقيع عن المصرف وفق التعديالت المقررة على الهيكلية التنظيمية . 5

مراجعة الهيكل التنظيمي العام للمصرف وعلى التراتبية الهرمية. وقد أكدت اللجنة نجاح اإلدارة نهاية العام 2018 ملء المراكز اإلدارية . 6
األساسية من خالل استقطاب كوادر من أصحاب المهارات والخبرات الفنية والتقنية. ذلك وشددت على زيادة حجم الكوادر اإلدارية من 

الصف الثاني بهدف دعم تطور نشاط المصرف من جهة وتأمين اإلحالل للمدراء التنفيذيين بشكل أوفر من جهة أخرى. 

مراجعة إجراءات اإلفصاح اإلداري في مختلف األقسام. . 7
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لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيد ناجي شاوي رئيسًا بصفته رئيس مجلس اإلدارة

األعضاء: الدكتور سليم الشالح عضوًا غير تنفيذي، والسيد جمال منصور عضوًا غير تنفيذي، والسيدة سلمى صبرا عضوًا غير تنفيذي. 

تشترط عضوية اللجنة، وفق المعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وعماًل بالمسؤوليات الموكلة إليها بناًء لتعليمات السلطات الرقابية، أن 
يكون أعضاؤها من األعضاء غير التنفيذيين وغير المشاركين في لجنة التدقيق لضمان الفصل بين المهام الرقابية، فضاًل عن إلزامية توفر 

الخبرات في إدارة المخاطر االئتمانية المصرفية والمعرفة المعمقة في السوق المحلي.

وقد تأّمن خالل العام 2018 االلتزام بشروط العضوية هذه، ولم يسجل أي تعديل على عضوية اللجنة خالل العام 2018.

أهداف اللجنة
تهدف لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة مراجعة كافة قرارات التسليف المتخذة من قبل لجان التسليف اإلدارية والمصادقة عليها كما 
واتخاذ قرارات التسليف التي تتضمن تعرضات لمخاطر ائتمانية كبيرة تفوق مبالغها الصالحيات الممنوحة للجان التسليف اإلدارية، والتي تتسم 
جراءات التحصيل  بمواصفات تجعلها تؤثر جوهريًا على عمل المصرف. كما تقوم اللجنة بمتابعة الديون المتعثرة والسيما غير المنتجة منها واإ

المتخذة. 

اجتماعات اللجنة ونشاطها خالل عام 2018
بناًء لميثاق عملها، تعقد لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة اجتماعان لها خالل العام بوتيرة اجتماع واحد خالل النصف األول من السنة 

واجتماع ثاٍن خالل النصف الثاني منه. ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة مدير إدارة المخاطر لدى بنك الشرق. 

تلخص نشاط لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل العام 2018 بما يلي: 

مراجعة ضوابط وصالحية منح التسهيالت االئتمانية المفوضة للجان التسليف اإلدارية والتأكيد على أهمية مشاركة الشريك االستراتيجي . 1
في قرارات التسليف ذات األثر الجوهري وفي كفاية أنظمة الرقابة الداخلية الضابطة لقرارات التسليف على كافة مستويات المصرف.

مراجعة وضع محفظة التسليف ككل بما فيها قروض التجزئة الممنوحة من قبل المصرف واالطالع على كافة التسهيالت الممنوحة من . 2
قبل لجان التسليف اإلدارية.  

مراجعة ضوابط وشروط منح قروض بالتجزئة )سكنية / استهالكية( واعتماد إجراءات عمل كافية إلدارة مخاطرها. . 3

قرار منحها.. 4 دراسة طلبات تسليف جديدة بما يفوق الصالحيات المفوضة للجان التسليف اإلدارية واإ

المصادقة على الديون التي تم تصنيفها ضمن فئة الدوين التي تتطلب اهتمامًا خاصًا بسبب النقص في بعض البيانات المطلوبة وتلك . 5
جراءات متابعتها ومعالجتها. التي تم تصنيفها بسبب التأخر في سداد المديونية واإ

متابعة كفاية إجراءات تحصيل الديون المتعثرة والتطورات في إجراءات المالحقات القضائية لهذا الغرض، والمصادقة على المبالغ التي . 6
تم تحصيلها سدادًا لهذه الديون.  
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بهدف مساعدة أعضاء المجلس على مواكبة التطورات في متطلبات اإلدارة المصرفية واطالعهم على القضايا الهامة في المصرف، فقد تأكد 
المجلس، ومن ضمن عمل مختلف اللجان المنبثقة عنه، من توفير اطالع األعضاء على أهم القرارات والتشريعات المصرفية الصادرة خالل 
العام 2018 ومدى تأثيرها على نشاط المصرف، كما أمنت اإلدارة التنفيذية تواصل أعضاء مجلس اإلدارة مع مختلف المدراء التنفيذيين ما 

سمح لهم التعّرف عن قرب عن متطلبات العمل والمعوقات والمخاطر التشغيلية. 

ذلك وتم تزويد كافة أعضاء مجلس اإلدارة لدى تعيينهم قائمة بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء، وتعريف عن نشاطات وهيكلية المصرف، باإلضافة 
إلى تعريف عن مهام ومسؤوليات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومسؤولياتهم كأعضاء لدى المشاركة في اجتماعات المجلس واللجان.

فعالية مجلس اإلدارة

شروط ومعايير عضوية مجلس اإلدارة وانتخاب مجلس إدارة لوالية رابعة
راجع مجلس اإلدارة خالل العام 2018 المعايير واإلجراءات المعتمدة سابقًا لتعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف وأكد على دقتها وشفافيتها 
والتزامها بالقوانين المرعية اإلجراء والسيما متطلبات الحوكمة قبل اعتمادها. بحيث تتم الموافقة على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة بناء 
مكانية  على الكفاءة واألهلية بهدف ضمان تعدد الخبرات المصرفية والمالية واإلدارية والتجارية والمهارات الفنية فضاًل عن السمعة الحسنة واإ

تخصيص الوقت الالزم للقيام بالمسؤوليات المطلوبة من عضو مجلس اإلدارة بما في ذلك من مصلحة للمصرف والمساهمين ككل. 

وقد أكد مجلس اإلدارة المنتهية واليته خالل العام 2018 تّوفر معايير وشروط العضوية المطلوبة هذه في كافة المرشحين التسعة الذين تم رفع 
طلب ترشحهم لعضوية مجلس اإلدارة في دورته الرابعة، بما في ذلك تأمين عضوية خبرات مصرفية ومالية فضاًل عن رجال أعمال يتمتعون 

بمعرفة وثيقة بالسوق المحلية، والتّقيد بتعيين أعضاء مستقلين بنسبة ثلث أعضاء المجلس.

تقييم أداء وفّعالية المجلس ولجانه وأعضائه
قامت لجنة الترشيحات والتعويضات خالل العام 2018 بمراجعة وتحديث المعايير المعتمدة سابقًا لتقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه لتأخذ 
بعين االعتبار تطورات نشاط المصرف من جهة، ومن جهة أخرى أفضل الممارسات بهذا الشأن باالستعانة بمراجع متخصصة في تقييم أداء 
مجالس اإلدارة ولجانه. وقد تم اعتماد استمارة تقييم خاصة لكل من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه إضافة إلى معايير وضعت لتقييم 

مشاركة األعضاء الفردية. 

مكانية  ويشمل التقييم مدى االطالع على نشاط المصرف وأهدافه واكتمال مصفوفة التقارير المرفوعة ومدى االلتزام بممارسات اإلدارة السليمة واإ
إبداء رأي مستقل وموضوعي خالل النقاشات. كما شمل تقييم فعالية أداء المجلس قيام لجنة التدقيق بتقييم أداء المدققين الخارجيين المعتمدين 
خالل العام 2018 بناًء لمعايير موضوعية واستمارة تقييم خاصة تم من خاللها أيضًا رصد رأي ومالحظات أعضاء اإلدارة التنفيذية الذين لهم 

تواصل مهني مع المدققين الخارجيين خالل العام. 

وقد قام مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بتقييم أداءها كما قام األعضاء بتقييم أداء زمالءه كما وتقييم أداءه الشخصي عن العام 2018  
وتم رفع استمارات التقييم إلى أمانة سر مجلس اإلدارة التي عرضت تقريرًا بالنتائج على رئيس مجلس اإلدارة، الذي بدوره ناقشها مع المجلس 
مجتمعًا. وقد أظهرت نتائج التقييم التزام المجلس واللجان واألعضاء بممارسة مسؤولياتهم المناطة بهم عماًل بمتطلبات الحوكمة بمستوى “جيد” 

خالل العام 2018. 
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وبهدف اطالع األعضاء وفهمهم مختلف جوانب متطلبات تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 وتقييم أثره على نشاط المصرف من جهة واعتماد 
دارة مخاطره على ضوء هذا المعيار من جهة أخرى،  اآلليات التي تسمح لهم في اعتماد االستراتيجيات والقرارات بشأن تطوير نشاط المصرف واإ
فقد حرص المجلس خالل العام 2018 على مشاركة أعضائه بدورتين تدريبيتين بهذا الموضوع. وقد تم االستعانة لتقديم الدورة األولى بمستشار 
خارجي متخصص في هذا المجال، قام بتعريف أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على آليات تقييم مخاطر األصول المصرفية واحتساب 
المؤونات لها وفق المعيار المحاسبي رقم 9 عارضًا نموذج معلوماتي متخصص لتسهيل تنفيذ هذه العملية. أما في الدورة الثانية، فقد اطلع 
أعضاء المجلس على التعليمات المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي لتطبيق أحكام المعيار رقم 9 على القطاع المصرفي السوري وعلى 

معادلة احتساب المؤونات لقاء مخاطر التسليف ومخاطر االستثمار المالي. 

وبهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وأثرها على نمو القطاعات االقتصادية وعلى البيئة والخدمات المصرفية، شارك بعض أعضاء المجلس في 
دورة متخصصة في الجامعة األميركية في بيروت تناولت التحديات التي تواجه اإلدارة السليمة للشركات في عصر التكنولوجيا الرقمية والتغّيرات 
التي تحدثها في تقديم الخدمات التجارية والمصرفية التقليدية، والتي شددت على ضرورة اعتماد مجالس إدارة الشركات سبل التكنولوجيا الرقمية 

لدى ابتكار وتسويق منتجاتهم وخدماتهم لضمان استمرارية عمل الشركة وضمان حصتها في السوق مستقباًل. 

تعارض المصالح 

تنشأ حاالت تعارض المصالح حين يتأثر قرار الموظف أو عضو مجلس اإلدارة وأداؤه بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيًا أو 
تهم أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة. وقد شدد ميثاق أخالق المصرف على التزام موظفي المصرف وأعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

عدم قبول المبالغ المالية والهدايا غير الرمزية والضيافة المفرطة من قبل أي طرف ثالث له تأثير على التعامالت التجارية الحالية والمستقبلية • 
للمصرف. 

عدم القيام بأي نشاط تجاري من شأنه أن يؤثر على قدرة الفرد في تكريس الوقت الالزم والعناية المطلوبة للقيام بمسؤولياته. وال يجوز • 
للموظف التعاطي باالنفراد أو االشتراك في أية مؤسسة تجارية أخرى، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة احدى الشركات. كما ال يجوز 
لعضو مجلس اإلدارة الجمع بين مسؤوليته في المجلس والمشاركة في عضوية مجالس إدارة احدى الشركات األخرى باستثناء ما تسمح بذلك 

القوانين المرعية اإلجراء ودليل حوكمة المصرف. 

التأكد من ان الجوانب التقنية والتجارية والقانونية وغيرها واضحة وموضوعية لدى إدارة العالقة مع الموردين لتجنب حاالت المحسوبية • 
واالنحياز.

وقد اعتمد مجلس اإلدارة عدد من السياسات واإلجراءات الضابطة لحاالت تعارض المصالح يتأكد من خاللها ومن خالل التقارير المرفوعة 
له عبر لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر من التزام اإلدارة التنفيذية بالتّقيد بأحكامها. كما تقوم أمانة السر سنويًا بتحديث البيانات الخاصة 
بأعضاء مجلس اإلدارة، ما يسمح لمجلس اإلدارة االطالع على كافة التزامات ومسؤوليات أعضائه الشخصية والتأكد من عدم تعارضها مع 
مصالح المصرف ومسؤولياتهم في عضوية المجلس وفق أحكام الحوكمة والنظام األساسي المعتمد والقوانين المرعية اإلجراء. وعلى أعضاء 
مجلس اإلدارة واجب إبالغ رئيس المجلس و/أو أمانة السر عند وجود أي تعارض في المصالح وتجنب المشاركة في النقاشات و/أو المشاركة 

في اتخاذ أي قرار بذلك. 

ويفيد المجلس انه لم تنشأ خالل العام 2018 أي حالة تعارض في المصالح.
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التعامل مع األطراف ذوو العالقة

يشمل مفهوم األطراف ذوي عالقة:

أعضاء في مجلس إدارة المصرف أو المؤسسة األم أو أًيا من المؤسسات التابعة أو الشقيقة أو الزميلة للمصرف، أو المدققين الخارجيين،  أ. 
أو مستشاري المصرف أو إدارته التنفيذية، أو أقارب المذكورين حتى الدرجة الرابعة، 

أي شخص طبيعي وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو أي شخص اعتباري، يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة مؤثرة في المصرف.  ب. 

ت.  المؤسسات األم والشقيقة والتابعة والزميلة للمصرف، علمًا أنه ال يوجد لبنك الشرق أية شركات تابعة.

حرص مجلس اإلدارة خالل العام 2018 على االلتزام بأن تكون تعامالته مع األطراف ذوي العالقة ضمن الضوابط الناظمة لذلك وفق أحكام 
الحوكمة وقواعد اإلدارة السليمة للشركات والقوانين المرعية اإلجراء. وقد تابع خالل العام 2018 تقارير إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي حول 
التدقيق الدوري في التعامالت الناشئة مع األطراف ذوي العالقة، والتي بّينت اقتصار هذه التعامالت على العمليات العادية والمقبولة دون 

تسجيل أي تجاوز أو عمليات مشبوهة على حسابات أعضاء مجلس اإلدارة و/أو الموظفين وغيرهم من أصحاب العالقة. 

التعامل مع الموردين واالمتيازات الحكومية
يفيد المجلس أن المصرف لم يتمتع بأي حماية أو امتياز حكومي خاص خالل العام 2018. 

سّجل المصرف خالل العام 2018 تركزًا في تعامله مع عميل من كبار عمالئه بنسبة %15.9 من مجموع إيرادات المصرف، نتجت عن إقدام 
المصرف على تمويل تطوير مشاريع استثمارية سياحية إنمائية في مدينة دمشق خالل العام ذات الحجم المرتفع مقارنًة بالعمليات والخدمات 

المصرفية األخرى. 

ل تعامل بنسبة %42.2 من قيمة إجمالي مشتريات المصرف خالل العام 2018 مع شركة صقر  أما لجهة التعامل مع المّوردين، فقد سجِّ
للمقاوالت، وذلك كون المصروفات لهذه الشركة شملت أعمال تأهيل وتجهيز مقر فرع المصرف في الالذقية وفي دمشق – الغساني وفي دمشق 
-جرمانا، وهي بطبيعتها مرتفعة مقارنًة لقيمة مشتريات المصرف األخرى. وتنخفض نسبة التركز هذه إلى ما دون %5 في تعامل المصرف 

مع باقي مورديه. 

التعامالت مع الشريك االستراتيجي وخدمات الدعم 

يفيد مجلس اإلدارة أن بنك الشرق، وبناًء لقرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة تاريخ 2018/4/30، لم يجدد عقد الدعم الفني مع الشريك 
االستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي خالل العام 2018.

كما جدد مجلس اإلدارة طلب خدمة إصدار ومعالجة عمليات بنك الشرق الخاصة بالبطاقات المصرفية اإللكترونية من قبل شركة

)Centre de Traitement Monetique CTM(، وذلك بموجب فواتير مطالبة صادرة عن الشركة بقيمة إجمالية سنوية للعام 2018 بلغت 
17,895.48دد.أ..  

سياسة التعويضات المعتمدة

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
التزامًا بأحكام دليل الحوكمة، تحدد الهيئة العامة، وبناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة، المكافآت ألعضاء المجلس على أن ال تتعدى %5 من 

األرباح السنوية الصافية، كما تحدد بدالت الحضور والتعويضات والمزايا األخرى لهم على ضوء نشاطات المصرف.  

وبناًء لقرار الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها تاريخ 2018/4/30، لم تصرف أية مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن نشاطهم لعام 
2017. وقد أقر مجلس اإلدارة فقط صرف مبلغ إجمالي صافي بقيمة 41.739.726 ل.س. كتعويض ألعضاء مجلس اإلدارة على أساس 
صرف تعويض سنوي مقطوع بقيمة خمسة ماليين ليرة سورية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لقاء عضويته في المجلس وتوليه مهامه 
ومشاركته في اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة خالل العام 2018 مضافًا إليه مصروف الضريبة المتوجبة على هذا التعويض. وقد 
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وقد تضمن هذا التعويض بدالت الحضور وكافة المصاريف التي يتكبدها من مصاريف السفر واإلقامة لحضور هذه االجتماعات سواء تمت 
في سورية أو الخارج. 

كما أقر مجلس اإلدارة صرف مبلغ إضافي بقيمة 5.543.558 لعضو مجلس اإلدارة السيد جمال الدين منصور ناتجة عن مصاريف إقامته 
شراف على نشاط اإلدارة التنفيذية تم تفويضه بها من قبل مجلس اإلدارة خالل العام 2018. كما  بموجب فواتير أثناء القيام بمهام متابعة واإ
تم صرف مبلغ بقيمة 1.198.825 ل.س. لعضو مجلس اإلدارة السيدة سلمى صبرا ناتجة عن مصاريف إقامتها بموجب فواتير للقيام بمهام 

أمانة سر مجلس اإلدارة ولجانه. 

تعويضات اإلدارة التنفيذية
عماًل بأحكام دليل حوكمة المصرف، يحدد مجلس اإلدارة بناًء لتوصية من لجنة الترشيحات والتعويضات، كافة التعويضات والمستحقات لإلدارة 
التنفيذية وفقًا لتقييم أدائها. وقد سدد المصرف خالل العام 2018 تعويضات للمدراء التنفيذيين بقيمة إجمالية حوالي 130.6 مليون ل.س. 

شملت مجموع الرواتب والتعويضات والمكافآت. 

تعويضات مدقق الحسابات الخارجي
بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها السنوي تاريخ 2018/4/30 والذي انتخبت من خالله السيد فرزت العمادي مدققًا لحسابات 
المصرف للسنة المالية 2018، وفّوضت مجلس اإلدارة للتعاقد معه وتحديد أتعابه، فقد قام مجلس اإلدارة بالتعاقد مع المدقق الخارجي السيد 
فرزت العمادي كمدقق حسابات خارجي للمصرف وصرف مبلغ وقدره 3.5 مليون ل.س. فقط ال غير شمل التدقيق على بيانات المصرف 

المالية الربعية والسنوية بما يتوافق مع القوانين المرعية اإلجراء للعام 2018.  

ويقترح مجلس اإلدارة إعادة انتخاب السيد فرزت العمادي كمدقق حسابات خارجي للمصرف للعام 2019 ليقوم بالتدقيق على بيانات المصرف 
صدار التقارير بشأنها أصواًل. المالية الربعية والسنوية التزامًا بالقوانين المرعية اإلجراء واإ

العمليات غير المتكررة ذات األثر المالي

يسجل المصرف خالل العام 2018 العمليات التالية ذات الطابع غير المتكرر والتي لها أثر مالي نسبي: 

قيام مصرف سورية المركزي بتكليف بنك الشرق بغرامة مالية بقيمة إجمالية 3 مليون ل.س. نتيجة تسجيل مخالفة واحدة خالل العام 2018 • 
نتجت عن خطأ في فتح حساب ألحد الشركات كانت قد أدرجت على اللوائح السوداء المحلية. وقد تابع مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات 

التصحيحية المناسبة وتأكد من ترقينها وتفادي تكرارها. 

قيام مصلحة الكهرباء في محافظة دمشق بتكليف بنك الشرق بغرامة مالية بقيمة إجمالية 5 مليون ل.س. نتيجة ادعائها وجود تالعب في • 
عدادات الكهرباء الخاصة بالعقار المستأجر بفرع المصرف في دمشق – الحريقة والمسجلة باسم مالك العقار. ونشير إلى أن إدارة المصرف 

قد توصلت إلى خفض مبلغ الغرامة إلى ما هو مشار إليه أعاله بعد تقديم اعتراض على صحة التكليف لدى المؤسسة العامة للكهرباء
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يقر مجلس إدارة بنك الشرق ما يلي: 

أن المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمصرف لسنة 2018 هي صحيحة ودقيقة ومكتملة، . 1

انه قد اّطلع على إعداد البيانات المالية المرفقة لبنك الشرق والمنتهية بتاريخ 2018/12/31، . 2

انه قد وضع أنظمة تأمين الرقابة الفعالة على عمليات ونشاط المصرف،. 3

انه ال يوجد أي أمر جوهري قد يؤثر على استمرارية  ونشاط بنك الشرق ش.م.س. . 4

إقرارات مجلس اإلدارة
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هيكلية رأس المال

زيادة رأس المال المكتتب والمدفوع 

تأسس بنك الشرق في العام 2008 برأسمال مدفوع بالكامل بلغ /2,500,000,000/ ل.س. موزع على /2.500.000/ سهمًا بقيمة إسمية 
ألف ليرة سورية للسهم الواحد. وفي العام 2012، والتزامًا بمتطلبات أحكام المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وبعد 
الحصول على الموافقات المطلوبة أصواًل، تم تجزئة اسهم المصرف بواقع عشرة أسهم من فئة المئة ليرة سورية لكل سهٍم من فئة األلف ليرة 

سورية، بحيث عدلت القيمة األسمية للسهم الواحد إلى 100 ل.س. وأصبح رأسمال المصرف موزعًا على خمس وعشرون مليون سهمًا. 

وفي العام 2018، والتزامًا بمتطلبات مصرف سورية المركزي بضرورة العمل على زيادة رأس مال المصرف إنفاذًا ألحكام القانون رقم 3 لعام 
2010 والذي قضى بزيادة الحد األدنى لرأسمال المصارف التقليدية العاملة في سورية ليصبح 10 مليارات ل.س.، فقد أقرت الهيئة العامة 
غير العادية للمصرف في اجتماعها تاريخ 2018/4/30، وبناًء على توصية من مجلس اإلدارة، الموافقة على زيادة رأس مال المصرف عن 
طريق ضم رصيد األرباح المحققة المتراكمة كما في 2017/12/31 بمبلغ وقدره 179.450.500 ل. س. )مائة وتسعة وسبعون مليون 
وأربعمائة وخمسون ألفًا وخمسمائة ليرة سورية( وجزء من االحتياطي الخاص بمبلغ وقدره 70.549.500 ل.س. )سبعون مليون وخمسمائة 
وتسع وأربعون ألفًا وخمسمائة ليرة سورية(، بحيث تبلغ زيادة رأس المال مبلغًا إجماليًا بقيمة 250 مليون ل.س. )مئتان وخمسون ليرة سورية(، 
وتوزيع األسهم الناجمة عن هذه الزيادة والبالغة 2.500.000 سهمًا كأسهم منحة على المساهمين بقيمة اسمية مائة ليرة سورية للسهم  ووفق 

األصول والقانون والقرارات النافذة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصواًل. 

6 من  المادة  وتعديل  المصرف  زيادة رأسمال  المستهلك على  الداخلية وحماية  التجارة  موافقة وزارة  الحصول على  تم   2018/7/15 وفي 
النظام األساسي لتحديد رأس مال بنك الشرق بمبلغ /2.750.000.000/ ل.س. )ملياران وسبعمائة وخمسون مليون ليرة سورية( موزع على 
/27.500.000/ سهمًا )فقط سبع وعشرون مليون وخمسمائة الف( اسميًا قيمة كل سهم 100 ل.س.. و في 2018/7/30 حصل المصرف 
على موافقة هيئة األوراق والسواق المالية على طلب زيادة رأس مال المصرف هذه، وتم بناًء عليه تخصيص أسهم الزيادة وتوزيعها على 
المساهمين المكتسبين حق الحصول عليها كل وفق نسبة مساهمته في رأس المال بتاريخ 2018/8/13. وقد صدرت موافقة هيئة األوراق 

واألسواق المالية على تسجيل أسهم زيادة رأسمال المصرف بتاريخ 2018/9/3. 

ذلك وقد نتج عن عملية تخصيص أسهم زيادة رأس مال المصرف تسجيل كسور أسهم بقيمة 20 سهمًا تم بيعها في سوق دمشق المالي وفق 
القوانين واإلجراءات المعتمدة. وما زالت إدارة المصرف تتابع عملية توزيع ناتجها إلى المساهمين المستحقين. 

وقد بلغت المصاريف الناتجة عن عملية زيادة رأسمال المصرف مبلغًا إجماليًا بقيمة /3.784.796/ ل.س. توزعت ما بين مصاريف رسم 
الطابع المالي على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبدالت دراسة تعديل النظام األساسي وتصديقه، وبدالت طلب موافقة هيئة 
األوراق والسواق المالية على طلب زيادة رأس مال، وبدالت إدراج وتسجيل أسهم الزيادة لديها، وبدل تسجيل و إيداع هذه األسهم في سوق 
دمشق المالي، ورسوم تصديق السجل التجاري.  وعماًل بتعميم هيئة األوراق واألسواق المالية رقم 26 العام 2018 واستنادًا ألحكام القانون 
لى نظام وتعليمات اإلفصاح للجهات الخاضعة إلشراف هيئة األوراق واألسواق المالية السورية  رقم 22 لعام 2005 والسيما المادة )3( منه واإ
الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 3943 لعام 2006، فقد تم االعتراف في حقوق الملكية مباشرة بجزء من هذه المصاريف التي خفضت 
من األرباح المدّورة المسجلة كما في 2018/12/31 بقيمة 3.075.088 ل.س. تشكل المصاريف والرسوم المتعلقة بزيادة رأس المال التي 

تدفع لمرة واحدة للجهات الحكومية. 
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مركز القطع البنيوي

المصرف  تأسيس  لدى  المركز  هذا  بلغ  وقد  ماله.  األميركي من رأس  بالدوالر  المدفوع  الجزء  الشرق  بنك  لدى  البنيوي  القطع  يشكل مركز 
نفاذًا لتعليمات مصرف سورية المركزي، كان المصرف قد قام بتحويل مبلغ /1,173,126/ دوالر أميركي  /28,954,529/ دوالر أميركي. واإ
خالل العام 2011 ومبلغ /6,036,000/ دوالر أميركي خالل العام 2012 من مركز القطع المقابل لرأس المال المكتتب بالدوالر األميركي 
إلى الليرة السورية.  ثم بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1116/م ن/ب4 تاريخ 2014/4/23، الذي سمح بموجبه للمصارف بإعادة 
وترميم مراكز قطعها البنيوية، فقد نجح بنك الشرق بإعادة ترميم كامل مركز القطع البنيوي خالل العام 2017 لما كان عليه لدى تأسيس 
المصرف بحيث بلغ حجم مركز القطع البنيوي /28,954,529/ دوالر أميركي. ولم يسجل أي تعديل على قيمة هذا المركز خالل العام 
2018، إذ أكد مجلس اإلدارة سياسته بالمحافظة على مركز القطع البنيوي بعد أن تمت إعادة تكوينه بالكامل دون القيام بأية حركة عليه وذلك 

حفاظًا على أصول المصرف المالية وحقوق المساهمين بما يتوافق مع الضوابط المقررة عن مصرف سورية المركزي. 

ويلخص الجدول التالي هيكلية رأسمال المصرف كما في 2018/12/31

ملكية األسهم وحركة التداول على أسهم المصرف

أسفرت عملية زيادة رأسمال المصرف خالل العام 2018 وتوزيع األسهم الناتجة عنها كاسهم مجانية على المساهمين وفق ما تمت اإلشارة 
إليه أعاله ، إلى تعديل ملكية مساهمي المصرف بواقع سهم مجاني واحد لكل عشرة أسهم كانوا يملكونها بتاريخ 2018/8/13، من بينهم 
تعديل ملكية أسهم المساهم الرئيسي للمصرف البنك اللبناني الفرنسي بحيث ارتفع عدد األسهم التي يملكها إلى /13.475.000/ سهمًا كما 
في 2018/12/31 مقابل /12,250,000/ سهمًا في 2017/12/31، مع اإلشارة إلى المحافظة على نسبة ملكيته من رأسمال المصرف 

دون تعديل بنسبة 49%. ذلك ونفيد أنه ال يملك أي مساهم آخر ما نسبته 5% أو أكثر من اسهم المصرف.

ونشير إلى تأثر ملكية عدد من أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بالمصرف بهذه الزيادة فضاًل عن قيام بعضهم بعمليات تداول 
خالل العام 2018. ويلخص الجدول أدناه مقدار تملك األطراف ذوي العالقة ألسهم بنك الشرق كما في 2018/12/31، والتعديالت المسجلة 

في حجم ملكيتهم. 

عدد األسهم القيمة بالدوالر األميركي  القيمة المعادلة التاريخية بالليرة
 السورية

11,609,800 - 1,160,980,000 رأس المال المدفوع بالليرة السورية

2,500,000 250,000,000 زيادة رأس المال

3,333,500 7,209,126 333,350,000 عمليات بيع من مركز القطع البنيوي

)3,333,500( )7,209,126( )333,350,000( عمليات ترميم لمركز قطع البنيوي

13,390,200 28,954,529 1,339,020,000 رأس المال المدفوع بالدوالر األميركي

27,500,000 28,954,529 2,750,000,000 المجموع
*سعر الصرف بتاريخ تسديد رأس مال المصرف: 46.25 ل.س. للدوالر الواحد

 

*

هيكلية رأس المال
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التغيير في ملكية األطراف ذوي العالقة ألسهم بنك الشرق 2017 – 2018

وكانت حركة التداول على أسهم المصرف خالل العام 2018 مقبولة نسبيًا بالمقارنة مع المصارف األخرى، إذ بلغت القيمة التراكمية للتداوالت 
على أسهم بنك الشرق نهاية العام 2018 ما يقارب 292.4 مليون ل.س. نتجت عن تداول ما مجموعه 424,060 سهمًا خالل العام 2018 
مقابل 14,050 سهمًا خالل العام 2017.  وقد كان سهم بنك الشرق من أكبر الرابحين بين المصارف كافة خالل العام 2018 إذ ارتفع سعر 
سهم المصرف بنسبة %108.5 سنويًا بحيث أقفل سعره نهاية العام على 921.19 ل.س. للسهم الواحد مقابل 441.75 ل.س. نهاية العام 
2017.  وقد تراوح سعر سهم بنك الشرق خالل العام 2018 بين 441.75 ل.س. كحد أدنى و 945 ل.س. كحد أقصى. ذلك وقد بلغت 

القيمة الدفترية لسهم بنك الشرق 456.75 ل.س. بنهاية العام 2018 مقابل 486.75 ل.س. بنهاية العام 2017. 

1,225,000 13,475,000 12,250,000 عضو مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل

5,000 55,000 50,000 عضو مجلس إدارة كريم محمد ركابي

65,942 267,032 201,090 ابن عضو مجلس إدارة فتحي جورج انطاكي

31,620 347,820 316,200 زوجة عضو مجلس إدارة فدوى مردم بك

15,000 165,005 150,005 عضو مجلس إدارة ناجي بطرس إميل الشاوي

1,500 16,500 15,000 عضو مجلس إدارة محمد هيثم عمر عبد السالم

1,636 17,996 16,360 عضو مجلس إدارة نجيب محمد سمير الباكير البرازي

16,500 16,500 - عضو مجلس إدارة سليم بدر الدين الشالح

150 1,650 1,500 موظفة في المصرف رنا غسان عويل

هيكلية رأس المال

 التغّير في عدد
السهم

 رصيد االسهم المملوكة
كما في 2018/12/31

 رصيد االسهم المملوكة كما
في 2017/12/31 الصفة اسم الطرف ذو العالقة



46

اإلدارة العامة
المدير العام التنفيذي                                شربل فرام

مساعد المدير العام                                شادي ديار بكرلي)1(
مساعد المدير العام                                زياد الحاج 

المديريات التجارية
الخزينة                                          زياد الحاج

التسليف                                           زياد الحاج 
العالقات الدولية                                ناديا الشّعار

الفروع وصيرفة التجزئة                             ناديا الشّعار   

مديريات الدعم 
المديرية المالية                                محمد طالل الهبل 

المشتريات والشؤون اإلدارية                       شادي ديار بكرلي )1(
الموارد البشرية                                أحمد وراق ووائل سلوم)2(

مراقبة االلتزام                                هوفيك بريصيان
اإلعالن واإلعالم                                سلمى جليالتي)3(

العمليات المركزية                                ناديا الشّعار
الشؤون القانونية                                أحمد عطاهلل)4(

التدقيق الداخلي                                رفيق مخول
إدارة المخاطر                                ميشال معماري

التنظيم والتخطيط االستراتيجي                      محمد طالل الهبل
عمليات التقانة المعلوماتية                         محمد معتصم عرموش

دارة البرمجيات                           نسرين قصار التطوير واإ
وحدة إدارة البيانات وقواعد المعطيات               عبد القادر الصواف

األمن المادي والمعلوماتي                     عقبة مصري

)1( تقدم السيد شادي ديار بكرلي باستقالته وكان آخر يوم عمل 2018/11/30.

)2( يقوم كاًل من السادة احمد وراق ووائل سلوم بمهام وحدة الموارد البشرية تحت إشراف المدير العام.

)3( تقوم اآلنسة سلمى جليالتي بمهام وحدة اإلعالن واإلعالم تحت إشراف المدير العام.

)4( تقدم السيد أحمد عطا اهلل باستقالته بتاريخ  2018/9/30، ويقوم حاليًا كاًل من السادة راية الحفار

وعالء الدين الشمدين بمهام مديرية الشؤون القانونية تحت إشراف المدير العام.

اإلدارة التنفيذية
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اإلدارة التنفيذية

مواليد سنة 1974
المدير العام منذ 2015/8/11

مدير التسليف ومشرف على مديرية الخزينة ومديرية شبكة الفروع 
وخدمات التجزئة منذ عام 2011 ولغاية تعينه بمنصب المدير العام 

عمل السيد شربل فرام قبل انضمامه لبنك الشرق ش.م.س لدى بنك 
بيبلوس  - بيروت – لبنان كانون األول 2006 -  تموز 2007 في 
مديرية التسليف، وثم انتقل إلى بنك بيبلوس - دمشق- سورية وشغل 
منصب رئيس قسم تسليف –محافظة دمشق منذ عام 2007 ولغاية 

.2011
ومن عام 2000 ولغاية عام 2006، شغل منصب مسؤول وحدة 

التسليف )جونيه، جبيل، جديدة( في بنك بيروت، لبنان.
ساهم بتأسيس مكتب تمثيلي لبنك بيروت ش.م.ل، في مدينة الغوس، 

نيجيريا.
وفي عام 1999 عمل في مديرية التسليف لدى نير إيست المصرف 

التجاري ش.م.ل-بيروت. 
لدى السيد فرام خبرة مصرفية حوالي 20 سنة.

ويحوز السيد شربل فرام على إجازة في علوم اإلدارة اختصاص بنوك 
وتمويل من جامعة اللويزة، لبنان.

 INSEAD Exectuive Certificate in( ويحوز على شهادة
GlobaleManagement ( لدى جامعة INSEAD في باريس، بعد أن 
تابع البرنامج الخاص بها خالل أربعة مراحل، ولفترات مختلفة امتدت بين 

عام 2016 ولغاية عام 2018.

السيد شربل فرام
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اإلدارة التنفيذية

السيد محمد طالل الهبل
مواليد سنة 1983

المدير المالي منذ نهاية عام 2015
مدير التخطيط والتنظيم االستراتيجي منذ نهاية عام 2017

انضــم الســيد محمــد طــالل الهبــل إلــى بنــك الشــرق منــذ عــام 2010، وشــغل 
بذلــك التاريــخ منصــب مســؤول رئيســي فــي وحــدة الموازنــة والتحليــل المالــي 
فــي مديريــة الماليــة، و فــي عــام 2012 تمــت ترقيتــه إلــى منصــب رئيــس 
وحــدة الموازنــة والتحليــل المالــي، وفــي منتصــف عــام 2014 تــم ترقيتــه إلــى 
منصــب نائــب المديــر المالــي، حيــث شــغل ذلــك المنصــب حتــى تاريــخ تعيينــه 
بمنصــب المديــر المالــي، وفــي شــهر تشــرين األول عــام 2017، تــم تعينــه 
مديــرًا لمديريــة التخطيــط والتنظيــم االســتراتيجي باإلضافــة إلــى مهامــه كمديــر 

لمديريــة الماليــة والمحاســبة.
وكان قــد عمــل مستشــارًا وخبيــرًا ماليــًا لــدى المكتــب االستشــاري الســوري فــي 
دمشــق حتى عام 2010. لدى الســيد الهبل خبرة حوالي 13 ســنة متضمنة 
خبــرة لــدى المصــارف حوالــي 11 ســنوات. يحــوز الســيد الهبــل علــى إجــازة 

فــي االقتصــاد اختصــاص محاســبة مــن جامعــة دمشــق.

السيد زياد الحاج

مواليد سنة 1974
مساعد مدير العام لشؤون التسليف والخزينة منذ نهاية عام 2015

 
انضــم الســيد الحــاج إلــى بنــك الشــرق منــذ عــام 2009، وشــغل بذلــك التاريــخ 
مســؤول وحــدة العمليــات االئتمانيــة فــي المنطقــة الوســطى )حمــص، حمــاه، 
الالذقيــة، طرطــوس( وفــي عــام 2013 شــغل منصــب مديــر شــبكة الفــروع 
وخدمــات التجزئــة، وفــي نهايــة عــام 2015 شــغل منصــب مســاعد المديــر 
العــام، باإلضافــة إلــى مديــر مديريــة التســليف، كمــا يشــرف علــى مديريــة 

الخزينــة، 
لدى السيد زياد الحاج خبرة مصرفية حوالي 17 سنة.

يحــوز الســيد الحــاج علــى إجــازة فــي العلــوم االقتصاديــة مــن جامعــة اليســيوعية 
ســان جوزيف، لبنان
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اإلدارة التنفيذية

مواليد سنة 1983
مدير إدارة المخاطر المصرفية منذ نهاية عام 2015

انضــم الســيد معمــاري إلــى بنــك الشــرق منــذ عــام 2009، وشــغل بذلــك 
التاريــخ مســؤول فــي إدارة ضبــط االئتمــان فــي مديريــة المخاطــر المصرفيــة، 
وفــي عــام 2012 شــغل منصــب مســؤول رئيســي فــي إدارة ضبــط االئتمــان، 
وفــي منتصــف عــام 2014 تــم ترقيتــه إلــى منصــب نائــب مديــر المخاطــر 
المصرفيــة، حيــث شــغل ذلــك المنصــب حتــى تاريــخ تعينــه بمنصــب مديــر 
لــدى الســيد ميشــيل معمــاري  المخاطــر المصرفيــة بتاريــخ 2016/1/1، 
خبــرة مصرفيــة حوالــي 10 ســنوات، وقبــل انضمامــه لبنــك الشــرق، خضــع 
الســيد ميشــيل إلــى دورة تدريبيــة لــدى الشــريك االســتراتيجي البنــك اللبنانــي 
الفرنســي منــذ عــام 2008، حتــى تاريــخ افتتــاح البنــك أول شــهر أيــار عــام 

.2009
يحــوز الســيد ميشــيل معمــاري علــى إجــازة فــي العلــوم اإلداريــة اختصــاص 

ماليــة ومصــارف، مــن المعهــد العالــي إلدارة األعمــال فــي دمشــق.

السيدة ناديا الشّعارالسيد ميشيل معماري
مواليد سنة 1984

مدير إدارة العمليات المركزية منذ نهاية عام 2015
مدير إدارة شبكة الفروع وخدمات التجزئة منذ نهاية عام 2017

انضمــت الســيدة ناديــا الشــعار إلــى بنــك الشــرق منــذ عــام 2009، وشــغلت 
بذلــك التاريــخ منصــب مســؤول عمليــات التجــارة الخارجيــة فــي فــرع المالكــي، 
وفــي عــام 2011 انتقلــت الســيدة الشــعار إلــى مديريــة العمليــات المصرفيــة 
رئيــس  منصــب  وشــغلت  الوظيفــي،  المنصــب  بنفــس  العامــة  اإلدارة  فــي 
 2014 عــام  منتصــف  وفــي   ،2012 عــام  منــذ  الخارجيــة  التجــارة  وحــدة 
تــم ترقيتهــا إلــى منصــب نائــب مديــر العمليــات المصرفيــة، حيــث شــغلت 
ذلــك المنصــب حتــى تاريــخ تعينهــا بمنصــب مديــر العمليــات المركزيــة عــام 
2016، وفــي شــهر تشــرين األول عــام 2017، تــم تعينهــا مديــرًة لمديريــة 
لمديريــة  كمديــرة  مهامهــا  إلــى  باإلضافــة  التجزئــة  الفــروع وخدمــات  شــبكة 

المصرفيــة. العمليــات 
لــدى  خبــرة  متضمنــة  ســنة   11 حوالــي  خبــرة  الشــعار  ناديــا  الســيدة  لــدى 

ســنوات.  10 حوالــي  المصــارف 
وقبــل انضمامهــا لبنــك الشــرق، خضعــت الســيدة ناديــا إلــى دورة تدريبيــة لــدى 
الشــريك االســتراتيجي البنــك اللبنانــي الفرنســي منــذ عــام 2008، حتــى تاريــخ 

افتتــاح البنــك أول شــهر أيــار عــام 2009.
تحــوز الســيدة ناديــا الشــعار علــى إجــازة فــي االقتصــاد اختصــاص المصــارف 
والتأمين من جامعة دمشــق وعلى شــهادة ماجســتير التأهيل والتخصص في 

إدارة األعمــال )MBA( مــن المعهــد العالــي إلدارة األعمــال.
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السيد هوفيك بريصيان
مواليد سنة 1983

مدير االلتزام منذ عام 2015

انضــم الســيد بريصيــان إلــى أســرة بنــك الشــرق كنائــب مديــر لمديريــة مراقبــة 
االلتــزام بتاريــخ 2015/1/5. وكان قــد شــغل منصــب مستشــار قانونــي لــدى 
بنــك الشــرق منــذ عــام 2013 ولغايــة عــام 2014، ويحــوز الســيد بريصيــان 
علــى إجــازة فــي الحقــوق مــن جامعــة دمشــق، وهــو حاليــًا بصــدد الحصــول 

علــى شــهادة الماجســتير فــي القانــون الخــاص مــن جامعــة دمشــق.

اإلدارة التنفيذية

السيد رفيق مخول

مواليد سنة 1984
مدير التدقيق الداخلي منذ عام 2017

انضــم الســيد مخــول إلــى بنــك الشــرق عــام 2012، وشــغل بذلــك التاريــخ 
منصــب مدقــق فــي مديريــة التدقيــق الداخلــي. وفــي شــهر آذار عــام 2014 
شــغل منصــب رئيــس وحــدة التدقيــق الداخلــي، وفــي عــام 2016 تــم ترقيتــه 
إلــى منصــب نائــب مديــر التدقيــق الداخلــي، حيــث شــغل ذلــك المنصــب حتــى 
تاريــخ تعينــه بمنصــب مديــر التدقيــق الداخلــي بدايــة عــام 2017. ويتمتــع 
الســيد رفيــق مخــول بخبــرة مصرفيــة حوالــي 11 ســنة، متضمنــة 7 ســنوات 
ضمــن بنــك الشــرق. يحــوز الســيد رفيــق مخــول علــى إجــازة فــي االقتصــاد 
اختصــاص محاســبة مــن جامعــة دمشــق، باإلضافــة إلــى شــهادة محاســب 

قانونــي. 
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لكل لجنة من هذه اللجان ميثاق يحدد عضويتها، رئيسًا، عددًا ووظيفًة، كما يحدد عدد اجتماعاتها ومهامها. 
ونعرض نشاط كل من هذه اللجان كما يلي:

اللجنة التنفيذية

تعنى اللجنة باتخاذ قرارات تتعلق بجميع أنشطة المصرف لضمان تنفيذ الخطة السنوية. ومن جهة أخرى تتابع هذه اللجنة خطط المصرف 
االستراتيجية للنمو بما فيها الخطط المتعلقة بسياسة االستثمار وبالموجودات الثابتة والموارد البشرية فضاًل عن مواصلة البحث عن منتجات 
وخدمات جديدة لتلبية متطلبات العمالء وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين. تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة وتتألف من سبعة أعضاء 

برئاسة المدير العام. 

لجنة الموجودات والمطاليب

تعنى اللجنة بإدارة موجودات ومطاليب المصرف لجهة المخاطر الناتجة عن أسعار الفائدة وتقلبات أسواق العمالت ومخاطر السيولة، باإلضافة 
دارة المحفظة  إلى تحديد سياسة سيولة المصرف وسياسة الفوائد الدائنة والمدينة ونسب العموالت المطبقة على العمليات والمنتجات المصرفية واإ

االستثمارية للمصرف، كما تعتمد المنتجات المصرفية  المقترح تسويقها من المصرف.
تجتمع هذه اللجنة بشكل شهري وتتألف حاليًا من ستة أعضاء برئاسة المدير العام. 

خالل العام 2018 عقدت هذه اللجنة ثمانية اجتماعات اتخذت خاللها العديد من القرارات، من أهمها:
إدارة السيولة لدى المصرف بحيث تضمن قدرة المصرف على تأمين طلبات السحب واإليداع لدى فروعه من جهة واتخاذ القرارات بتوظيف • 

فوائض السيولة المتوفرة.
متابعة وتعديل شبكة  للفوائد على الودائع بالعمالت )ليرة سورية، يورو والدوالر األمريكي( عند االقتضاء.• 
وضع سياسة عامة لقبول ودائع الزبائن بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية  تماشيًا مع مصرف سورية المركزي من جهة ولتحرير الفوائد • 

على الودائع بالليرة السورية ورفع الفوائد على الودائع بالعمالت األجنبية من جهة أخرى.
البحث في البدائل االستثمارية المتاحة في األسواق الدولية واتخاذ القرار المناسب وفق لقرارات مصرف سورية المركزي ومتطلبات اإلدارة • 

السليمة للمخاطر المتعلقة بهذه االستثمارات.
تعديل الئحة الرسوم والعموالت الخاصة بالعلمليات المصرفية لدى بنك الشرق.• 

اللجنة اإلدارية

هذه اللجنة تعنى بمتابعة تنفيذ كافة مشاريع الخطة السنوية على صعيد كل من مديريات المصرف و قد قامت خالل العام بتشكيل لجان مصغرة 
خاصة بكل مشروع على حدى، حيث قامت هذه اللجان بمتابعة تطور مدى التقدم في تنفيذ خطة العمل لكل من هذه المشاريع.

حيث تابعت اللجنة خالل العام 2018:
انجاز مشروع  األرشيف اإللكتروني الخاص بالمصرف ولذلك انجاز  البرنامج المعلوماتي الخاص به والذي يتوافق مع حاجات العمل به.• 
جراء •  اتمام مشروع الخدمات المصرفية اإللكترونية E-banking، وتم االنتهاء من تطوير البرنامج المعلوماتي وهو في مرحلة التجريب واإ

اختبارات اإلختراق اإللكتروني بهدف إطالقه.
دارة المصرف واالنتقال إلى تقنية األلياف الضوئية التي تؤمن حجم أكبر وأسرع النتقال البيانات •  تطوير شبكة الربط المعلوماتي بين فروع واإ

بينهما.
اإلشراف على كافة األعمال االنشائية والهندسية المتعلقة بفرع الغساني الجديد.• 

اللجان اإلدارية
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اللجان اإلدارية

لجان التسليف اإلدارية 

شكلت إدارة المصرف لجنتي تسليف إدارية، فّوضت كل منها بمسؤولية دراسة ومنح التسهيالت االئتمانية ضمن سقوف صالحيات محددة 
لكل منها كما يلي: 

لجنة التسليف “أ”: مسؤولة عن دراسة طلبات التسليف الخاصة بعمالء التجزئة والمهنيين والشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط.  وتجتمع 
هذه اللجنة عند الحاجة وفق متطلبات نشاط المصرف برئاسة المدير العام وعدد من المدراء القيمين على صيرفة التجزئة والتسليف ومشاركة 

مدير إدارة المخاطر. 

لجنة التسليف “ب”: مسؤولة عن دراسة طلبات التسليف الخاصة بالعمالء والشركات ذات الحجم الكبير. وترفع هذه اللجنة توصيتها بطلبات 
التسليف ذات تعرضات المخاطر التي تفوق صالحياتها الى لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة للمصادقة عليها. وتجتمع هذه اللجنة 
وفق متطلبات نشاط المصرف وعلى األقل مرة شهريًا، برئاسة المدير العام وعدد من المدراء القيمين على شؤون التسليف وبمشاركة مدير 

إدارة المخاطر. 

جراءات تحصيلها وتكوين المؤونات  كما تتابع كل من هاتين اللجنتين، وضمن منظومة السقوف والصالحيات المعتمدة لها، الديون المتعثرة واإ
بشأنها و/أو استردادها. 

لجنة مراقبة االلتزام اإلدارية

تقوم هذه اللجنة بمراقبة التزام المصرف بكافة المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والسرية المصرفية، وقرارات مجلس 
النقد والتسليف، وبمراجعة التقارير والتوصيات الصادرة عن مديرية مراقبة االلتزام، كما تقوم هذه اللجنة بمراقبة التزام المصرف بقانون االمتثال 

الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(، وبمتابعة التوصيات الصادرة عن لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة بهذا الشأن، وذلك من خالل:
مراجعة سياسات وضوابط المصرف المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وااللتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية والدولية.• 
الموافقة على إجراءات وأنظمة الضبط الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وااللتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية والدولية.• 
متابعة تطبيق السياسات واإلجراءات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وااللتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية والدولية.• 
المراجعة الدورية لفعالية وكفاية السياسات واإلجراءات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وااللتزام بالتشريعات والضوابط • 

الداخلية والدولية.
وضع واعتماد البرامج التدريبية المستمرة بشؤون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وااللتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية والدولية • 

بالتنسيق مع مديرية مراقبة االلتزام.
االطالع على التقارير الفصلية المرفوعة إليها من قبل مديرية مراقبة االلتزام بشأن مخاطر عدم االلتزام التي قد يتعرض إليها المصرف.• 
االطالع على التشريعات والضوابط الداخلية والدولية الجديدة.• 
مناقشة الخطة السنوية الخاصة بمديرية مراقبة االلتزام.• 

اللجنة من ستة أعضاء دائمين يرأسهم المدير العام، وهي تجتمع بشكل ربعي بنصاب أكثري )50% زائد 1( من األعضاء  وتتألف هذه 
الدائمين، بمن فيهم رئيس اللجنة ومدير مراقبة االلتزام. ومن أبرز أعمال هذه اللجنة في العام 2018 تحديث ميثاق عملها الخاص ليضم مدير 
شبكة الفروع والصيرفة بالتجزئة كعضو دائم في اللجنة، إلى جانب تحديد دور هذه اللجنة بتقديم المقترحات إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة ألخذ التوصيات الالزمة، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة المصرف التخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
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اللجان اإلدارية

لجنة إدارة شؤون الموارد البشرية 

تهدف لجنة إدارة شؤون الموارد البشرية إلى تقديم المقترحات بشأن سياسة التوظيف وتقييم األداء والتدريب المستمر باإلضافة إلى مقترحات 
سياسة الرتب والرواتب ومنافع الموظفين العتمادها من قبل اإلدارة العامة قبل عرضها على لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة لدراستها ووضع التوصيات بشأنها، على أن تعرض على مجلس اإلدارة لمناقشتها وأخذ القرارات المناسبة بشأنها. وتتابع اللجنة مع 

اإلدارة العامة حسن تطبيق قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة بشؤون الموارد البشرية والسياسات المعتمدة إلدارتها.  

كما تقدم اللجنة مقترحًا بسياسة اإلحالل للموظفين على كافة مستويات المصرف وتتابع تطور المسار الوظيفي للعاملين من خالل اعتماد برامج 
تأهيل متخصصة بهدف المحافظة على الكفاءات العاملة في المصرف. 

ومن مهام اللجنة أيضًا متابعة التزام العاملين في المصرف بميثاق األخالق والنظام الداخلي للعاملين المعتمدين من قبل مجلس اإلدارة واقتراح 
اإلجراءات التأديبية والتصحيحية المناسبة عند االقتضاء. 

خالل العام 2018 عقدت اللجنة ثالث اجتماعات  اتخذت خالله العديد من القرارات، من أهمها إقرار خطة اإلحالل وفق الهياكل التنظيمية 
التوصيف  إقرار مراجعة  المصادق عليهما من قبل مجلس اإلدارة،  التدريب والتوظيف  المصرف، وضع وتطبيق خطط  لمديريات  المعتمدة 
والمرضية،  السنوية  واإلجازات  المياومة  كبدالت  اليومية  العاملين  بشؤؤون  متعلقة  قرارات  إلى  باإلضافة  المصرف  وظائف  لكافة  الوظيفي 

باإلضافة إلقرار ميثاق لجنة إدارة الموارد البشرية.

باإلضافة إلى ذلك اجتمعت اللجنة خالل شهر تشرين الثاني لعام 2018 لتقييم أداء الموظفين واقتراح ترقيات لبعض الموظفين األكفاء ويرفع 
قرارها. توصيات مكافآت األداء وزيادة الرواتب إلى لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة للمصادقة عليها واإ
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حلب



حلب

ومن ثم افتتح فرعه في مدينة حلب عام 2009 في حّي العزيزية، شارع الشهداء
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2. تطور اإلقتصاد السوري
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األداء االقتصادي

تميز العام 2018 في سوريا بتحسن ملموس في مستويات األمان والخدمات مقارنة بسنوات األزمة السابقة، وقد أشاعت هذه الظروف أجواءًا 
ايجابية انعكست استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف خالل النصف األول من العام وحركة لدى بعض الصناعيين والتجار إلعادة تفعيل نشاطهم، 
واهتمامًا متزايدًا من رجال األعمال في الدول المجاورة )مثل: لبنان واألردن( الستكشاف مدى القدرة على المشاركة اإلقتصادية وخاصًة في 

مشاريع إعادة اإلعمار.

لم تدم هذه األجواء اإليجابية طوياًل وخاصًة مع نهاية الربع الثالث من العام حيث ُشددت العقوبات االقتصادية المفروضة على سورية وبدأ 
توريد بعض المواد األساسية يتأثر وبخاصة المشتقات النفطية، وبالتزامن عمد االتحاد األوروبي إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات على 
رجال أعمال سوريين يعملون في مجاالت البناء والتجارة، كما عاد الحديث مجددًا عن مشروع قانون “قيصر” األمريكي لفرض عقوبات موسعة 

على كل من يتعامل اقتصاديًا مع سورية. 

أسهمت هذه اإلجراءات في إحداث خلل في التوازن النسبي لسعر الصرف مما أدى إلى ارتفاعه في السوق غير النظامية، ومن جهة أخرى 
أبطأت من التسارع النسبي في النشاط االقتصادي بشكل عام، وفي ظل مواجهة هذه الظروف والسعي إلى المحافظة على ظروف االستقرار 
في السوق لجأت الحكومة من خالل مصرف سورية المركزي إلى تفعيل مختلف أدوات السياسة النقدية حيث اتجهت إلى قبول الودائع بالدوالر 
األمريكي من المصارف العاملة وبأسعار فائدة تنافسية، كما أتمت وللمرة األولى خالل سنوات األزمة عملية إصدار شهادات إيداع بالليرة 

السورية، أخيرًا أصدرت جملة من القرارات التي كانت تحد من مرونة المصارف وقدرتها على التسليف وتدعم القطاعات االنتاجية المختلفة.

االنكماش االقتصادي
عانى االقتصاد السوري من انكماش اقتصادي واضح خالل عمر األزمة حيث انخفض الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي 55% بين عامي 
2010 و2011 وبلغ ذروته في األعوام 2012 و2013، في حين بدأ باالنخفاض نسبيًا منتصف العام 2014 وبشكل ملحوظ في عامي 
2016 و2017، حيث بدأ النشاط االقتصادي بالتعافي نسبيًا وخاصة في المدن الكبرى دمشق، حلب، الالذقية وطرطوس، حيث بدأ النشاط 

الصناعي والتجاري بالظهور بسبب تحسن الحالة األمنية عمومًا وفتح طرق اإلمداد والمعابر الحدودية.

ومع غياب االحصاءات الحكومية الدقيقة تشير التقديرات األخيرة وبحسب توقعات نشرتها مجلة “The Economist” الشهيرة إلى أنه يمكن 
لالقتصاد السوري أن يحقق معدل نمو يصل 9.9% للعامين 2018، 2019 في حين كانت مؤسسة فيتش أقل تفاؤاًل وتوقعت معدل نمو 

يصل تقريبًا إلى %6 .

ويعرض الجدول التالي تقديرات معدل النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )2017-2011( وهي التقديرات األخيرة 
المنشورة:

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 معدل النمو في الناتج المحلي

(3.9%)اإلجمالي (%5.8) (%8.0) (%9.9) (%16.7) (%28.2) (%6.8)

المصادر: اإلسكوا )دراسة استقصائية للتطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 2016 - 2017(
          صندوق النقد الدولي )الوضع االقتصادي العالمي وآفاقه 2018(

تطور االقتصاد السوري في العام 2018
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تطور االقتصاد السوري في العام 2018

التجارة الخارجية
ال شك أن عوامل الحرب ومنعكساتها على مخرجات االقتصاد الكلي السوري من جهة، ومن جهة أخرى لعبت العقوبات الخارجية دورًا أساسيًا  
كعامل من عوامل التصعيد على المحور االقتصادي، كما أثرت وبشكل سلبي واضح على عمليات التجارة الخارجية، حيث انخفضت الصادرات 
والواردات بنسبة ٪91 و ٪66 على التوالي بين العام 2011 و2018، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، كما هو مبين في المخطط البياني 

أدناه.

المصدر: اإلسکوا، دراسة استقصائية للتطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 2016 – 2017، تقديرات صندوق النقد الدولي للعام 2018.

تراجع عمليات التجارة الخارجية أدت إلى تدهور الميزان التجاري كما تغير توزع التجارة الخارجية الجغرافي حيث تراجعت التجارة مع دول 
االتحاد االوروبي بينما ازدادت مع دول شرق آسيا، الهند وبعض دول أمريكا الجنوبية باإلضافة الى بعض الدول العربية. كما اختلفت تركيبة 
الصادرات السورية التي ارتكزت قبل األزمة على صادرات النفط الخام، السياحة، المعادن وبعض المنتجات الزراعية والحيوانية بينما اقتصرت 

نتيجة ظروف األزمة على المنتجات الزراعية والحيوانية.   

واصل مصرف سورية المركزي سياسته في التركيز على تمويل واردات السلع األساسية )كالغذاء والدواء، قطع التبديل الصناعية والمواد األولية 
وغيرها من مستلزمات اإلنتاج الصناعي( بسعر الصرف الرسمي.

 بحسب التقديرات للعام 2018 فإن الصادرات غير النفطية تغطي حوالي ٪13 فقط من إجمالي الواردات مما يترك عجزا تجاريًا كبيرًا، وفي 
هذا الصدد عمدت الحكومة لتعزيز تمويل وارداتها بالحصول على خطوط ائتمانية من دول صديقة مثل إيران.
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المالية العامة
أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2019 دون ورود أي نسبة عجز وذلك بعد سنوات متتالية  تزايد فيها 
العجز المالي  بشكل كبير منذ بداية األزمة، إن الزيادة في مستوى اإليرادات المرتقبة تعكس عودة النشاط االقتصادي نسبيًا إلى المناطق التي 
يعود إليها اإلستقرار، ومن الجدير بالذكر أن الموازنة الجديدة حافظت على االعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت األسعار، دعم 
االنتاج الزراعي ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية، كما تضمنت اعتمادات احتياطية إلقامة مشاريع استثمارية في المناطق التي يعود 

إليها االستقرار 
يبين الجدول التالي الموازنات العامة التقديرية لألعوام 2011 – 2019:

المصدر: مجموعة قوانين الموازنات السنوية – تقرير مكتب االستشاري السوري للتنمية واالستثمار.

تطور االقتصاد السوري في العام 2018

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 بمليارات الليرات السورية

3,882 2,378 1,918 1,339 980 866 634 779 649 اإليرادات العامة

1,882 1,540 1,100 739 351 318 189 278 407 اإليرادات الجارية

2,000 838 818 600 629 548 445 501 241 اإليرادات االستثمارية

3,882 3,187 2,660 1,980 1,554 1,390 1,383 1,327 835 النفقات العامة

2,782 2,362 1,982 1,470 1,144 1,010 1,108 952 455 النفقات الجارية

1,100 825 678 510 410 380 275 375 380 النفقات اإلستثمارية

- (809) (742) (641) (574) (524) (749) (548) (186) إجمالي العجز العام

الموازنة العامة التقديرية للدولة لألعوام (2011 – 2019)
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تطور االقتصاد السوري في العام 2018

أداء القطاع المصرفي

التزال المصارف العاملة في السوق السورية تعاني في نشاطها من العقوبات االقتصادية الدولية المفروضة على االقتصاد السوري لما تمثله من 
تحديات وخاصة لجهة قدرة المصارف على االستثمار في األسواق الدولية ، القيام بالعمليات المصرفية ضمن قواعد وقنوات النظام المصرفي 
العالمي وحتى قدرتها على االستثمار ذاتيًا من خالل تطبيق أحدث النظم والبرمجيات العالمية لمواكبة التطورات الهائلة في المنظومة المصرفية 
العالمية ،هذا من جهة ،أضف إلى ذلك محدودية قدرة االقتصاد السوري على النمو والذي تحول دونها العديد من العوامل لعل أهمها ظروف 

عدم االستقرار والحصار االقتصادي.

وبالرغم من كل ماسبق فقد سعى مصرف سورية المركزي إلى الحد من المنعكسات السلبية للظروف المحيطة على المصارف العاملة وأصدر 
عدد من القرارات ألغى بموجبها قرارات سابقة حدت من مرونة المصارف في منح القروض والتسهيالت أهمها القرار 72 الذي ألغى كاًل من 
القرار 28/م ن الخاص بضوابط منح التسهيالت االئتمانية على شكل حساب جاري مدين والقرار رقم 52/م ن الذي وضع حدود قصوى لفئات 
المحافظ الممنوحة من إجمالي التسهيالت االئتمانية وأدخل مفهوم رصيد المكوث ،كما عكف على إتمام اإلصدار األول لشهادات االيداع 
بالليرة السورية وكذلك ركز جهوده على تفعيل أدوات السياسة النقدية وخلق فرص استثمارية جديدة أمام المصارف من خالل توظيف فوائض 

السيولة بالقطع األجنبي لدى مصرف سورية المركزي وبمعدالت فائدة منافسة 

أظهرت النتائج األولية للمصارف الخاصة العاملة في سورية لنهاية العام 2018 محررة بالليرة السورية مايلي )اإلفصاحات األولية بانتظار 
صدور اإلفصاحات التفصيلية النهائية(:

نموًا في حجم الموجودات في القطاع المصرفي الخاص ككل بنسبة 15.28% في نهاية العام 2018 توزعت بين نمو في حجمها لدى 
المصارف اإلسالمية بنسبة بلغت 21.98%، وأخرى لدى المصارف التقليدية الخاصة وبنسبة بلغت  %10.87 

ومن الجدير بالذكر أن المصارف اإلسالمية والتقليدية الخاصة شهدت زيادة في حجم موجوداتها خالل العام المنصرم باستثناء ثالثة مصارف 
تقليدية خاصة شهدت انخفاض في حجم موجوداتها. إن ثبات سعر الصرف الدوالر األمريكي الرسمي  خالل العام 2018 األمر الذي أدى إلى 
نما هو نمو حقيقي ناتج عن تطور في نشاط المصارف. عدم وجود انخفاض أو ارتفاع في حجم الموجودات ناتج عن فرق أسعار الصرف واإ

علمًا أن إجمالي موجودات بنك الشرق تشكل مانسبته 5% من إجمالي الموجودات في المصارف التقليدية ونسبة 3% من إجمالي القطاع 
المصرفي الخاص ككل.

يوضح البيان أدناه حركة إجمالي موجودات القطاع المصرفي الخاص مقومة بماليين الدوالرات األمريكية لألعوام 2011 – 2018:
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تطور االقتصاد السوري في العام 2018

 شهد القطاع المصرفي الخاص ككل زيادة  في حقوق المساهمين بنسبة 4% نتج عن ارتفاع في األرباح المحققة خالل العام 2018 وتوزعت 
هذه الزيادة كما يلي :

التقليدية فقد بلغت 2.16%علمًا أن 3  المساهمين في المصارف اإلسالمية بنسبة 9.82% أما في  المصارف  زيادة في إجمالي حقوق 
مصارف تقليدية حققت خسائر صافية خالل هذا العام، وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي حقوق المساهمين لدى بنك الشرق تشكل مانسبته حوالي    

4%من القطاع المصرفي ككل ونسبة 5%. من المصارف التقليدية.

في مقارنة بين العام 2018 والعام 2017 نجد ما يلي:

إرتفاع  إجمالي الدخل التشغيلي في القطاع المصرفي الخاص ككل بنسبة 835.72% حيث حققت جميع المصارف العاملة إجمالي دخل . 1
تشغيلي ايجابي  في حين أثرت الخسائر الغير محققة الناتجة عن تقيم مركز القطع البنيوي خالل العام المنصرم سلبًا في إجمالي الدخل 
التشغيلي وعليه ارتفع الدخل التشغيلي في المصارف الخاصة التقليدية بنسبة 249.14%، أما بالنسبة للمصارف اإلسالمية فقد شهدت 
ارتفاعًا في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 69.27%، وباستثناء أثر األرباح/الخسائر الغير محققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع 
البنيوي  تصبح  نسبة النمو في إجمالي الدخل التشغيلي في المصارف الخاصة 24.21% موزعة  بنسبة 13.44% في المصارف 
اإلسالمية و33.62% في المصارف التقليدية، علمًا أن بنك الشرق شكل مانسبته 4% من إجمالي حجم الدخل التشغيلي في القطاع 

المصرفي الخاص ككل ونسبة 7% من حجم إجمالي الدخل التشغيلي في المصارف الخاصة التقليدية.

ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية في القطاع المصرفي الخاص ككل بنسبة 53.35% حيث ارتفعت المصاريف التشغيلية في المصارف . 2
التقليدية بنسبة 179.82% وانخفضت في المصارف اإلسالمية بنسبة 11.88%، ومن الجدير أن بنك الشرق شكل مانسبته 6% من 

إجمالي حجم مصاريف القطاع المصرفي الخاص التشغيلية، ونسبة 11% من المصارف الخاصة التقليدية.

نتيجة لما سبق شهد القطاع المصرفي الخاص ككل ارتفاع في صافي األرباح بنسبة 139.16%)متضمنة األرباح/الخسائر الغير محققة . 3
الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي(، حيث حققت المصارف اإلسالمية نسبة نمو بلغت 288.72%، في حين حققت المصارف 
التقليدية الخاصة نسبة 119.96%، علمًا أن ثالث مصارف تقليدية خاصة حققت خسائر صافية بلغت في مجموعها  3.557 مليار 

ل.س،حقق بنك الشرق نسبة 4% من اجمالي حجم صافي أرباح المصارف الخاصة ككل ونسبة 8% من المصارف الخاصة التقليدية.

مع استثناء أثر األرباح/ الخسائر غير المحققة تصبح نسبة زيادة صافي الربح المحقق في المصارف اإلسالمية 186.95% في حين بلغت  . 4
في المصارف التقليدية الخاصة نسبة 48.31%، وبينما بلغت نسبة الزيادة في صافي دخل القطاع المصرفي الخاص ككل  %5.31.

انخفضت القيمة السوقية ألسهم 8 مصارف خاصة نتيجة لتداوالت العام 2018 أما بالنسبة لسهم بنك الشرق فقد ارتفع بنسبة بلغت %109 . 5
خالل عام 2018، من المالحظ وعند احتساب القيمة الدفترية لكل سهم من أسهم المصارف ومقارنتها مع قيمتها السوقية جميع األسهم 

تجاوزت قيمتها السوقية القيمة الدفترية خالل العام 2018.

القطاع المصرفي الخاص ككل المصارف اإلسالمية المصارف الخاصة التقليدية البيان
 القيم بالماليين)

%(ل.س 2018 2017 % 2018 2017 % 2018 2017

%835.72 53,043 )7,210( %69.27 22,482 13,282 %249.14 30,561 ) 20,492(  إجمالي الدخل*
 التشغيلي

%53.35 )32,622( )21,273( )%11.88( )12,368( )14,035( %179.82 )20,253( )7,238(  إجمالي المصاريف
التشغيلية

%139.17 13,811 )35,264( %288.72 7,574 )4,013( %119.96 6,238 )31,250(   صافي الدخل/
 الخسائر * 

* يتضمن األرباح/الخسائر الغير محققة الناتجة عن إعادة تقيم مركز القطع البنيوي.
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الشعالن



الشعالن

تاله في العام 2010 افتتاح مقر اإلدارة العامة وفرع المصرف الرئيسي في الشعالن 
في دمشق، شارع حافظ ابراهيم
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فيما يلي موجز بأهم القرارات، القوانين والتعاميم التي أثرت على عمل القطاع المصرفي والصادرة خالل العام 2018:

في ما يتعلق بأهم القرارت الناظمة للنشاط المصرفي:. 1

تعميم صادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 16/234/ص تاريخ 2018/1/9 والذي يتضمن انهاء العمل بالتعاميم • 
التالية :

مباشرة  ائتمانية  تسهيالت  أو  قروض  أي  بمنح  بالتريث  المصارف  بتوجيه  الخاص   2013/8/6 تاريخ   2/1/1168 التعميم   -  
بالليرات السورية ألغراض تمويل المستوردات 

التعميم 1138/م/1 تاريخ 2014/11/20 والتعميم 1159/م/1 تاريخ 2014/12/8 الخاصة بحظر كافة التسهيالت المباشرة   -  
والغير مباشرة بالليرات السورية مقابل تأمينات بالعمالت األجنبية 

التعميم 1759/م/1 تاريخ 2015/5/21 الخاص بتصفية كافة التسهيالت الممنوحة مقابل كفاالت مصرفية من مصارف محلية   -  
أو مصارف خارجية بالقطع األجنبي 

التعميم 180/م/1 تاريخ 2016/1/21 المتضمن التريث بمنح تسهيالت جديدة مباشرة بالليرة السورية لغاية تمويل المستوردات   -  

التعميم 1685/م/1 تاريخ 2016/1/22 التريث حالياً بمنح أي قروض أو تمويالت ألغراض شراء السيارات سواء لألشخاص   -  
أو االعتبارين

أية •  منح  العاملة  المصارف  على  يحظر  والذي   2018/1/21 تاريخ  99/ل.إ  رقم  المركزي  سورية  مصرف  إدارة  لجنة  قرار   
تسهيالت إئتمانية مباشرة أو غير مباشرة بالليرة السورية مقابل تأمينات نقدية )ضمانات نقدية( بالعمالت األجنبية، كما طلب إلى 

المصارف التريث في منح قروض أو تمويالت ألغراض شراء السيارات

رقم •  والتسليف  النقد  مجلس  بقراري  العمل  أنهى  الذي   2018/11/22 تاريخ  ن  172/م  رقم  والتسليف  النقد  مجلس  قرار   
28/م ن تاريخ 2017/1/25 الخاص بضوابط منح التسهيالت اإلئتمانية على شكل حساب جاري مدين ورقم 52/م ن تاريخ 

2017/4/11 المتضمن ضوابط منح التسهيالت الئتمانية بالليرات السورية.

في ما يتعلق بالفوائد المعروضة وتوظيفات فوائض السيولة:. 2

قرار مجلس النقد والتسليف رقم 91/م ن تاريخ 2018/7/5 والذي عدل بموجبه معدالت الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف • 
على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وحسابات شهادات االستثمار لتصبح 0% على الحسابات الجارية، 10% على شهادات 

االستثمار، 7 %على الودائع ألجل لمدة شهر، في حين ترك للمصارف حرية تحديد الفوائد المدفوعة لبقية اآلجال.
وربط القرار الفائدة المدفوعة على ودائع التوفير بمعدل الفائدة الممنوح للودائع ألجل الموظفة لديه لمدة ستة أشهر

قرار مجلس النقد والتسليف رقم 102/م ن تاريخ 2018/7/22 والذي سمح بموجبه مجلس النقد والتسليف لمصرف سورية المركزي • 
بإصدار شهادات إيداع بالقطع األجنبي

إدارة مصرف سورية •  لجنة  الصادرة عن  المتعلقة  والقرارات   2018/8/14 تاريخ  )110/م.ن(  رقم  والتسليف  النقد  مجلس  قرار 
المركزي ذوات األرقام 1107/ ل.إ تاريخ 2018/8/15 و 1244/ ل.إ تاريخ 2018/9/12 والمتعلقة بتوظيف فوائض السيولة 
لدى المصارف بعملتي الدوالر األمريكي واليورو )نقدًا/بنكنوت – حواالت( عن طريق إيداعه لدى مصرف سورية المركزي في 
حسابات ودائع ألجل بحد أدنى مليون )دوالر أمريكي / يورو( ويصدر مصرف سورية المركزي نشرة يومية بمعدالت الفائدة على 

هذه الودائع.

3. موجز عن القوانين والقرارات التي أثرت على نشاط
     المصرف خالل العام 2018
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في ما يتعلق بزيادة رأس المال لدى المصارف:. 3

قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم )16/6183/ص( تاريخ 2018/8/28 والذي حدد سبل زيادة رؤوس أموال المصارف • 
عماًل بأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 عن طريق االكتتاب بأسهم زيادة رأس المال وصواًل للحد األدنى المطلوب، وبالتالي رفض 
مقترحات رسملة األرباح الناجمة عن تقيم األصول الثابتة أو استعمال جزأ من األرباح الغير محققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز 

القطع البنيوي لدى المصارف.

في ما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي رقم 9:. 4

العاملة •  المصارف  بموجبه  ُأبلغت  والذي   2018/3/14 تاريخ  )16/1927/ص(  المركزي رقم  إدارة مصرف سورية  لجنة  قرار 
قرار مجلس المحاسبة والتدقيق بتأجيل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( إلى تاريخ 2019/1/1، والقرار رقم 
)16/1928/ص( تاريخ 2018/3/14 والذي حدد فيه الحد األدنى من اإلفصاحات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية 

الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 والمتعلقة باألثر الكمي لتطبيق المعيار رقم )9(.

موجز عن القوانين والقرارات خالل 2018
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الحريقة



الحريقة

وفي العام 2011، تّم افتتاح فرع في الحريقة في دمشق، شارع طارق بن زياد
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4. ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2018



بنك الشرق ش.م.س. هو مصرف شامل يهدف إلى المساهمة الفعالة في تعزيز القدرات اإلنتاجية والنمو االقتصادي في سورية. وعليه، يقدم 
بنك الشرق الخدمات المصرفية األساسية التالية:

الخدمات المصرفية التجارية

توفر مديريات الخدمات التجارية في المصرف )مديرية شبكة الفروع، مديرية التسليف، مديرية الخزينة( مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات 
الكبرى،  التي من شأنها مساعدة زبائن المصرف )األفراد، الشركات الصغرى والمتوسطة الحجم، والشركات  التجارية  والمنتجات المصرفية 

والمنظمات اإلنسانية( في اإلنتاج وفي نمّو أعمالهم. ومن ضمن هذه الخدمات المتوفرة حاليًا ما يلي:

خدمات إدارة السيولة، ومنها:	 
- خدمات الحسابات المصرفية )سحب، إيداع، إصدار الشيكات وتحصيلها(  

- التحويالت الداخلية والخارجية  
- المساعدة في إدارة السيولة   

خدمات تمويل العمليات التجارية ورأس المال العامل، ومنها:	 
- خطوط تمويل لرأس المال العامل  

- إصدار االعتمادات المستندية لعمليات االستيراد ومعالجة القبوالت   
- تبليغ و تعزيز اعتمادات التصدير و معالجة القبوالت  

- إصدار ومعالجة الكفاالت بمختلف أنواعها   
- تحصيل المستندات الناتجة عن االستيراد والتصدير ودفعها   

- تحصيل و/أو حسم السندات التجارية.  
- غيرها   

خدمات تمويل الشركات والمشاريع االستثمارية، ومنها:	 
- قروض وسلف وتسهيالت قصيرة ومتوسطة األجل  

)Syndicated Loans( قروض مشتركة -  
- خدمات استشارية ومالية  

يقدم بنك الشرق هذه الخدمات تبعًا للسياسات الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة والضوابط المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، باإلضافة 
إلى المتابعة الدؤوبة لحاجات العمالء من قبل مستشاري التسليف للحفاظ على مستوى خدمة متميز لكافة عمالء المصرف.
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أنشطة بنك الشرق
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خدمات القطع

يوفر بنك الشرق لألفراد والشركات خدمات عمليات القطع األجنبي وكذلك عمليات تمويل المستوردات ) بما يتوافق مع المتطلبات والضوابط 
الموضوعة من قبل مصرف سورية المركزي( بما فيها عند الحاجة الخدمات التالية:

عمليات المقايضة (SWAP): هو أحد المشتقات المالية، يلزم الطرف المتعاقد بالتنازل عن سلسلة من التدفقات النقدية للطرف اآلخر 	 
في مقابل سلسلة تدفقات نقدية أخرى منه وتستخدم المقايضات في الوقاية من مخاطر معينة مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر 

صرف العمالت.

عقد التداول اآلجل (FORWARD EXCHANGE CONTRACT): هو اتفاق بموجبه يوافق طرف على شراء كمية معينة من 	 
العملة األجنبية في تاريخ مستقبلي، حيث أن عملية الشراء تتم بسعر صرف محدد سلفا.

الخدمات المصرفية بالتجزئة

يقدم المصرف حاليًا باقة من الخدمات المصرفية بالتجزئة توفر لألفراد و الشركات المساهمة في طموحاتهم ومنها:

الحسابات المصرفية: حسابات جارية )دفاتر شيكات(، وحسابات ادخار )دفاتر توفير( تحت الطلب، وحسابات إيداع ألجل.	 

خدمات الدفع والتوطين: توطين الرواتب، توطين ودفع فواتير الخليوي.	 

منتجات تجزئة لألفراد: سكن / استهالكي )هذه المنتجات ستكون متوفرة لألفراد عند الطلب(	 

خدمات الدفع اإللكتروني، ومنها: 	 

بطاقة صراف آلي )Cash Blue Card( وبطاقة  صراف آلي )Cash Platinum Card( يمكن استعمال البطاقات االلكترونية   -
. CSC على الصرافات التابعة لبنك الشرق وكافة الصرافات المحلية التابعة لشركة التقاص

خدمة الصراف اآللي: تخّول شبكة الصراف اإللكترونية الخاصة ببنك الشرق )5 بمحافظة دمشق، 1 بمحافظة طرطوس، 1 بمحافظة   -
الالذقية و 1 في محافظة حلب ( حاملي البطاقات المصرفية إجراء سحوبات نقدية وغيرها من العمليات المصرفية كاالطالع على 

أرصدة حساباتهم وتغيير الرقم السري. 

خدمة الرسائل القصيرة: تبلغ حاملي بطاقات بنك الشرق المصرفية رسالة على هاتفهم الخليوي لدى إجراء أية عملية على بطاقتهم.  -

خدمة الصناديق الحديدية: يقدم بنك الشرق لزبائنه خدمة الصناديق الحديدية والمخصصة لحفظ المقتنيات الثمينة بسرية كاملة وهي 	 
متوفرة في جميع فروع المصرف.

ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2018
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على الصعيد التجاري

نشاط شبكة الفروع وصيرفة التجزئة خالل العام 2018:
الوظيفة األساسية لمديرية شبكة الفروع هي العمل على تنفيذ السياسة الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة فيما يخص نمو النشاط التجاري 
للمصرف، ويتم ذلك من خالل المتابعة واإلشراف على تحقيق األهداف السنوية لكل فرع وخاصة لجهة األهداف اإلنتاجية واألهداف اإلدارية  
على عمل الفروع ومراقبة تنفيذ العمليات اليومية للتأكد من حسن تنفيذها وفق اإلجراءات والسياسات ودعم الفروع في استقطاب عمالء جدد 
دارتها . وتطوير المسار المهني للموظفين وذلك من خالل توفير برامج تدريبية لدعم المهارات وتطويرها توفير منتجات تجزئة جديدة للفروع واإ

الدعم واإلدارة واإلشراف على الفروع :  	
هدف المصرف إلى تلبية متطلبات العمالء ومعالجة األمور الطارئة الناتجة عن التعامل اليومي، حيث اهتمت إدارة شبكة الفروع في دعم 

الفروع  في األمور التالية : 

أهداف إدارية :

مراجعة دورية إلجراءات العمل وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات العمل   -  

تطوير األنظمة المعلوماتية بالتعاون مع القسم التقني وبشكل مستمر بهدف تحسين أداء العمل   -  

استخراج تقارير يومية، أسبوعية، شهرية لضمان صحة تنفيذ العمليات اليومية من قبل الفروع وخاصة لجهة اقتطاع العموالت والفوائد   -  
ومتابعة الودائع الجديدة والمتجددة ومعدالتها وعمليات التعديل المنفذة عليها 

تأمين برامج تدريبية مستمرة  للموظفين بالتعاون مع قسم الموارد البشرية بهدف تطوير مهارات الموظفين  -  

تفعيل سياسية أفضل في تجديد حسابات العمالء     -  

تفعيل خطة اإلحالل في الفروع بين الموظفين ضمانًا الستمرارية العمل   -  

دارتها بطرق أكثر فاعلية  متابعة تفعيل الحسابات الجامدة واإ  -  

متابعة الحسابات المكشوفة والتنسيق مع الفروع لتسويتها   -  

متابعة التزام الفروع بتطبيق قرارات لجنة إدارة الموجودات والمطاليب   -  

المتابعة مع الفروع من أجل إغالق الحسابات الجامدة المدينة والتي هي بحاجة لتحديث بيانات ولم يتم التمكن من التواصل مع أصحابها   -  

أهداف إنتاجية: 

استقطاب عمالء جدد ) سواء مودعين أو مقترضين (  لزيادة عدد الحسابات المصرفية ونمو النشاط التجاري لدى المصرف.   -  

توفير عروض أسعار مميزة للخدمات التي من الممكن تقديمها لألفراد والشركات والمنظمات الدولية .   -  

تطوير مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات التجزئة .   -  

وقد شهدت سنة 2018 استقرارًا نسبيًا على صعيد مدراء فروع المصرف وموظفي الفروع األمر الذي ساهم في تحسين أداء فروع المصرف 
وتحقيق زيادة ملحوظة في عدد العمالء رافقها زيادة في إجمالي حجم الودائع بجميع أنواعها )حسابات جارية، ودائع توفير، ودائع ألجل( 
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بنسبة 72.08%.  بما فيها زيادة ملحوظة في حجم الحسابات الجارية ألجل بنسبة 214%  وزيادة ملحوظة في حجم حسابات التوفير بنسبة 
497% مقارنة مع عام 2017. كما يعزى هذا التطور في حجم الودائع خالل العام الفائت إلى االستقرار النسبي في سعر الصرف مما أدى 

تدعيم ثقة المودعين بالليرة السورية. 

صدر خالل عام 2018 القرار رقم 91/ م ن تاريخ 2018/7/5 الذي أعطى المصارف الخاصة إمكانية تحديد معدالت الفائدة الدائنة على 
الودائع بالليرات السورية بطريقة تنافسية حسب سياسات واستراتيجيات البنك نحو استقطاب الودائع عن أال تقل معدالت الفائدة عن 7% كما 
ألغى القرار الفائدة على الحسابات الجارية ورفع سقف حسابات التوفير حتى مبلغ 5 مليون بداًل من مليون على أال يملك المتعامل الواحد أكثر 

من حساب واحد على مستوى البنك الواحد . 

وقام المصرف ببذل الجهود الممكنة لتحريك أرصدة الحسابات الجامدة خالل فترة األزمة. ونظرًا ألهمية هذا الموضوع، قام مصرف سورية 
المركزي بإصدار القرار 1418 تاريخ 2016/7/24 الذي نظم إجراءات تصنيف ومعالجة الحسابات الجامدة. وكانت توجيهات اإلدارة خالل 
عام 2018 تقضي بتنشيط أكبر عدد ممكن من الحسابات والبث بأرصدتها تحت سقف إجراءات محددة وضمن متطلبات القرار المذكور أعاله.  

 إدارة بطاقات الصراف اآللي والدفع اإللكتروني:	 
دارة بطاقات الصراف اآللي ومعالجة المطالبات الخاصة بالبطاقات والمساهمة في إدارة الصرافات اآللية وصيانتها  تابع المصرف تسويق واإ
ومراقبتها. وانحصرت العمليات الخاصة بالبطاقات لتسوية المدفوعات ضمن السوق المحلي فقط وبالعملة المحلية. وقد بلغ عدد البطاقات 
الصادرة 727 بطاقة خالل عام 2018 مقارنة مع 674 بطاقة خالل عام 2017 أي بنسبة ارتفاع 8 % وتم إصدار خالل نهاية عام 2018 
بطاقة مدينة محلية باسم Cash Platinum Card تمنح للعمالء ذوو الدخل المرتفع لالستفادة من السقف اليومي والشهري المرتفع، وبطاقة 
أخرى باسم Cash Blue Card Free For One Year تمنح فقط للشركات المتعاقدة معنا بغرض توطين رواتب الموظفين والتي تم تقديم 

لهم عرض توطين يتضمن بطاقة مجانية لسنة واحدة.

والمصرف حاليًا بصدد إصدار بطاقة مدينة جديدة لتسوية المدفوعات ضمن السوق المحلي بهدف تنويع المنتجات والخدمات المتوفرة لعمالئه، 
وبصدد طرح خدمة إعادة إصدار رقم سري جديد خاص بالبطاقة المصرفية المدينة.

 تقديم خدمات التجزئة:	 
بدأت اإلدارة خالل عام 2018 التحضير إلطالق خدمات تجزئة جديدة موجهة إلى الشرائح القادرة على االستدانة بالليرات السورية وأهمها 

)القروض الشخصية، السلف بضمانة الراتب والقروض السكنية(، وذلك مع األخذ بعين االعتبار العاملين التاليين: 

تّوفر الخبرات القادرة على إدارة هذه الخدمات بأقل مخاطر ممكنة،  -  

تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين.    -  
ولهذه األسباب نرى أن حجم هذا النشاط المصرفي مازال محدود جدًا .  

تطوير خدمات الدفع اإللكتروني:	 
تابع المصرف جهوده لتوفير خدمات الدفع اإللكتروني، أهمها )E-banking /Mobile application ( من خالل  االتفاق مع شركة مزودة 
لخدمة الصيرفة اإللكترونية والدفع اإللكتروني بالتعاون مع فريق عمل داخل البنك، وذلك بهدف البدء بتقديم هذه الخدمة لعمالئنا خالل النصف 

األول من عام 2019 وذلك تلبيًة لمتطلباتهم ومواكبة للتطورات المحلية والعالمية على هذا الصعيد.
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التوسع واالنتشار:	 
والتوسع على صعيد شبكة  االنتشار  المزيد من  تنفيذ  في  اإلدارة  استمرت مساعي  اإلدارة،  وقرارات مجلس  المصرف  بسياسة  عماًل   - 
الفروع والصرافات اآللية والمكاتب المصرفية ) قرار مصرف سورية المركزي بتنظيم موضوع المكاتب تبعًا للقرار 193/م.ن/ب4 تاريخ 

2006/3/30(، حيث تم خالل عام 2018: 
افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الغساني ووضع صراف آلي جديد تابع للفرع .   - 

دراسة إمكانية إعادة افتتاح فرع البنك المغلق في محافظة حمص.   - 
إعداد التصاميم التنفيذية للبدء بورشة تأهيل فرع المصرف في جرمانا في ريف دمشق الذي كان المصرف قد تملكه أيضًا خالل عام   - 

2018.  وقد تقرر أن تبدأ أعمال هذه الورشة أوائل عام 2019، والمتوقع افتتاحه خالل مهلة أقصاها شهر كانون األول 2019.
االستغناء عن الصراف اآللي الموجود في الماسة مول بسبب تغير المستثمر وبناء لطلبه . كما من المرتقب وضع صراف آلي عدد 1   - 

في منطقة المزة لدى أحد المنظمات الدولية . 
ومن المفيد أن إدارة المصرف تدرس إمكانية فتح عدد من المكاتب في المناطق الصناعية بسبب عودة النشاط الصناعي بشكل تدريجي إلى 

هذه المناطق .

متابعة تدريب وتأهيل موظفي الفروع:	 
دارة شبكة الفروع، تم وضع برامج تدريب داخلي مستمرة لتدريب الموظفين على إتباع اإلجراءات المقررة  بالتنسيق بين وحدة الموارد البشرية واإ
في تنفيذ عمليات الفروع. كما تم خالل عام 2018، التعاقد مع مدرب خارجي قام دورة تدريبية تحت عنوان “مهارات التواصل الكتابي “ شارك 

بها 25 موظف.
كما تم إعداد دورات داخلية تحت العناوين التالية: 

دورة عن العمليات النقدية شارك فيها 20 موظف من الفروع  -  
دورة عن خدمات الزبائن شارك فيها  20 موظف من الفروع  -  

دورة حول شؤون االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب شارك فيها جميع موظفي محافظة دمشق  -  

وحدة المنظمات الدولية وكبار العمالء:	 
تّم تأسيس وحدة المنظمات الدولية وكبار العمالء لتقوم بدورها االستراتيجي ضمن إدارة شبكة الفروع في خدمة عمالء المصرف من منظمات 
دولية ومؤسسات غير ربحية وسفارات دول األجنبية لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المصرفية بشكل أفضل وممّيز. حيث تم خالل العام 2018  
فتح  حسابات جارية لثالث منظمات دولية  جديدة، باإلضافة إلى استقطاب كبار العمالء من أفراد وشركات ضمانًا لتلبية كافة احتياجاتهم 

المالية من خالل تقديم أفضل الخدمات المصرفية ومتابعتهم بشكل فعال وحثيث ومتواصل.
شارك المصرف من خالل هذه الوحدة بالدخول في عدد من المناقصات التي تم إطالقها من قبل بعض المنظمات الدولية في سورية، واستطاع 

المصرف المنافسة أمام  عدد من المصارف من خالل تميزه بعروضه الفنية المتقنة.
قام المصرف بتصميم حزمة من  القروض والسلف على الرواتب والتي تم توجيهها لموظفي المنظمات الدولية والمؤسسات غير الربحية بما 

ينسجم مع قرارات مصرف سورية المركزي أصواًل.
كما قام المصرف من خالل هذه الوحدة بتقديم عروض مصرفية لبعض الشركات الكبرى متضمنة خدمة توطين الرواتب والتسليف االئتماني 

وجاري العمل عليها خالل العام الحالي.
سعيًا في تحسين جودة إدارة عالقات عمالئنا وتلبية لمتطلباتهم المصرفية، واصل المصرف جهوده  في تطوير الخدمات االلكترونية بما فيها 

خدمة اون الين لتعزيز متطلبات عمالئنا بما فيها المنظمات الدولية والتي سيتم إطالقها خالل العام 2019. 
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نشاط قسم العمليات 
لى حسابات العمالء إما من خالل نظام التسويات  يقوم قسم العمليات وبشكل يومي بتدقيق وتنفيذ جميع الحواالت الصادرة والواردة من واإ

اإلجمالي السوري أو من خالل نظام السويفت.
كما انه يعنى بتنفيذ جميع عمليات الخزينة المنفذة مع البنوك المراسلة من شراء وبيع قطع أجنبي وتحاويل مصرفية مما يساهم في تأمين مراكز 

قطع تشغيلية كافية لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
إدارة وتنفيذ عمليات دفع قيمة الشيكات المسحوبة على العمالء وتحصيل قيم الشيكات المدفوعة لصالح العمالء من خالل غرف المقاصة 

إدارة وتنفيذ عمليات دفع فواتير الهاتف الخليوي وتوطين الرواتب.  
إعداد جميع التقارير المطلوبة وتزويد جميع الجهات الرقابية بها.  

بدأ بنك الشرق بالعمل على نظام التسويات اإلجمالي السوري اعتبارا من 2018/2/18  كمشارك مباشر و هو نظام الكتروني يتيح لجميع 
المصارف السورية تبادل الحواالت بالليرة السورية و بشكل فوري ليكون بديال عن عمليات المقاصة التقليدية حيث يتميز هذا النظام بالسرعة 

في تنفيذ الحواالت مما ساهم في زيادة العمليات المصرفية المرتبطة بالتحويل و تخفيض التعامل بالسيولة النقدية كسحب و إيداع.
األمر الذي انعكس بشكل مباشر على عمالء المصرف من حيث تسهيل أوامر الدفع و السرعة في تنفيذ الحواالت باإلضافة إلى عدم تطبيق 

أية عموالت مرتبطة بالتحويل عن طريق نظام التسويات اإلجمالي و ذلك بناء على طلب مصرف سورية المركزي .
بلغت نسبة الزيادة في إجمالي عدد الحواالت الواردة بجميع العمالت حتى نهاية عام 2018 ب 64.67% مقارنة مع عدد الحواالت الواردة 

بجميع العمالت حتى نهاية عام  2017 كما بلغت نسبة الزيادة في عدد الحواالت الصادرة بجميع العمالت حتى نهاية عام 2018
ب 60.93% مقارنة  مع عدد الحواالت الصادرة بجميع العمالت حتى نهاية عام 2017.

نشاط التسليف عام 2018

تعمل مديرية التسليف وفق إستراتيجية وخطط موضوعة من قبل مجلس اإلدارة ، ويخضع عملها للتشريعات والتعليمات التنفيذية الصادرة عن 
السلطات الرقابية ذات الصلة، وبما ال يتعارض مع المعايير الدولية العالمية الناظمة لمهنة التسليف.

في بداية عام 2018 كان كادر مديرية التسليف يتألف من 3 عناصر فقط باإلضافة إلى مدير التسليف والذي يشغل أيضًا منصب مساعد 
المدير العام ، ونتيجة للخطة التوسعية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة فقد انتهى العام وكادر التسليف قد زاد برفد 4 موظفين جدد من حملة 

اإلجازة الجامعية في االقتصاد، ليصبح العدد اإلجمالي لكادر المديرية 8 موظفين.

و يغطي نشاط التسليف في بنك الشرق محافظتي دمشق وريفها ومدينة حمص باإلضافة إلى الساحل السوري المتمثل بمحافظتي الالذقية و 
طرطوس والمدن الصناعية الواقعة في أريافهما، وتنوي اإلدارة العامة إعادة تنشيط حركة اإلقراض في محافظة حلب، وبما ال يتعارض مع 

سياسات التسليف لدى بنك الشرق.

وبشكل عام فقد اتسمت األسواق السورية في عام 2018 بنوع من عدم االستقرار والذي تسبب به بشكل رئيسي تذبذبات سعر الصرف، 
باإلضافة إلى العقوبات الخارجية المستمرة على االقتصاد السوري.

وعلى الرغم من ذلك، فقد تمكن بنك الشرق من تحقيق نمو كبير في محفظة التسهيالت االئتمانية من خالل إستراتيجية إقراض انتقائية، وذلك 
تنفيذًا لخطة مجلس اإلدارة التي تم وضعها في الفصل الرابع من عام 2017 حينما تم االتجاه الستقطاب ودائع ألجل جديدة للتمكن من زيادة 

حجم اإلقراض خالل عام 2018.

وسعيًا إلنجاز هذه الخطة على صعيد التسليف ، فقد استمر المصرف باستقطاب زبائن جدد من ذوي الجدارات االئتمانية المقبولة ، و قدم 
لهم – و لزبائن التسليف القائمين – العديد من المنتجات و الخدمات المصرفية التجارية التي يديرها المصرف كخطوط رأس المال العامل، 
صدار  السلف القصيرة األجل ، القروض متوسطة األجل، باإلضافة إلى خدمات التجارة الدولية المتمثلة بتمويل بوالص التحصيل الواردة واإ

االعتمادات المستندية و تمويلها محليًا بالليرة السورية أو باليورو.

ونتيجة لذلك نما صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة بكافة العمالت بنسبة 112% ) من 10.9 مليار ل.س في نهاية 2017 إلى 23.3 
مليار ل.س في نهاية 2018 ( وعليه زاد صافي إيرادات الفوائد المقبوضة من التسهيالت بنسبة 57%، علمًا أن التسهيالت الممنوحة بالليرة 

السورية شكلت ما نسبته 85%  مقابل تسهيالت مباشرة ممنوحة بالعمالت األجنبية بنسبة %15. 
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والذي ساعد على ذلك ، إلغاء القرارين الصادرين عن مصرف سورية المركزي ذوات األرقام 52 و 28 المتعلقين بضوابط اإلقراض ، و رصيد 
المكوث و الحساب الجاري مدين على التوالي . ويأتي إلغاء هذين القرارين بغية تحفيز منح قروض لدعم القطاعات اإلنتاجية و الصناعية  
األمر الذي يسرع دوران العجلة االقتصادية. وبالفعل فقد أولى المصرف اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي في عام 2018 وعمل على زيادة 
نسبته من إجمالي المحفظة االئتمانية ، إدراكًا لدوره الهام في االقتصاد المحلي وحرصًا من إدارة المصرف على زيادة توزيع المحفظة على 

مختلف القطاعات االقتصادية وذلك تحفيزًا للنمو بشكل عام وتجنبًا لتركز المخاطر في قطاع معين دون قطاع آخر.

وعليه فقد شكلت التسهيالت الممنوحة للقطاع الصناعي ما نسبته 35% ) مقارنة بـ 23% في عام 2017(، محتلة بذلك المركز الثاني ضمن 
القطاعات االقتصادية التي يقوم بنك الشرق بتخديمها، خلف القطاع التجاري الذي بقي في الصدارة وشكل ما نسبته 38% ، فيما جاء قطاع 

الخدمات ثالثًا بنسبة 23% وقطاع المقاوالت والتطوير العقاري رابعًا  بنسبة 3%، فيما شكلت باقي الفعاليات االقتصادية ما نسبته %1.

دراكًا ألهمية جودة المحفظة االئتمانية، فقد راعت اإلدارة عند عمليات المنح الجديد آجال القروض الممنوحة وكفاية الضمانات والرهونات  واإ
لغاية تخفيف المخاطر المرتبطة بها، إضافة إلعادة تقييم الضمانات المقدمة لقاء التسهيالت االئتمانية.

وباإلشارة إلى أهمية جودة المحفظة االئتمانية، فإن بنك الشرق يحافظ على أدنى معدالت للقروض المتعثرة مقارنة مع باقي المصارف األخرى 
على الرغم من األزمة التي تعرضت لها البالد، وذلك يعود إلى سياسة اإلقراض االنتقائية التي تبناها المصرف والمتابعة المستمرة لتسوية 
ومعالجة تلك الديون، بحيث بلغت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي المحفظة االئتمانية 8% خالل العام 2018 وذلك مقارنة بنسبة %14 

في العام السابق.

ولتحقيق هذا التطور على مستوى المحفظة االئتمانية، عملت إدارة المصرف على رفد مديرية التسليف بأربعة كوادر جديدة تتمتع بمؤهالت 
جامعية، وتقوم إدارة المصرف بتدريبها وفق خطط منهجية لتنمية وصقل مهارتها باإلضافة إلى دورات تدريبية و تأهيلية للكوادر تقوم بها عدة 

جهات خارجية تحت إشراف ودعم إدارة المصرف و ذلك لتمكينهم بالمساهمة في إنجاز المهمات المطلوبة منهم.

أما بالنسبة للخبرات القديمة في المديرية ، فقد ُنظم لهم برنامج تدريبي متطور ومكثف تحت إشراف أحد أفضل االختصاصيين في مجال 
االستشارات المالية و مخاطر االئتمان في الشرق األوسط ، و ذلك لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع األعمال والسيما المعيار الدولي 

التاسع للتقارير المالية.

وستعمل إدارة المصرف على استكمال خطتها التوسعية في عام 2019 من خالل استهداف مختلف القطاعات التجارية والصناعية، مع مراعاة 
تنوع المحفظة والقطاعات المستهدفة، كما ستستمر المديرية بزيادة عناصرها البشرية لتحقيق هذا الهدف التوسعي.
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نشاط الخزينة عام 2018
تركز نشاط مديرية الخزينة خالل العام 2018 على مايلي :

تأمين خدمات القطع األجنبي للمصرف وعمالئه سواء كان مصدر هذا القطع من الموارد الذاتية للمصرف أم من السوق المصرفي المحلي 
أو من المصرف المركزي, وذلك من ضمن إدارة مركز القطع التشغيلي الخاص بالمصرف. 

المساهمة في إدارة سيولة المصرف بالقطع األجنبي من خالل الحصول على ودائع مصرفية ألجل من السوق المصرفي المحلي و/أو من 
المجموعة المصرفية أو من خالل التوظيفات اآلجلة مع المجموعة المصرفية, بغرض المساهمة في تنمية النشاط التسليفي للمصرف.

المساهمة في استثمار فوائض السيولة من العمالت األجنبية مع المجموعة المصرفية من خالل شراء أوراق مالية وفقًا للضوابط واالجراءات 
المفروضة من السلطات الرقابية, وذلك ضمن إدارة محفظة االستثمارات المالية.

علمًا أن لمديرية الخزينة العديد من المهام والخدمات للقيام بها مثل خدمات المشتقات المالية Financial Derivatives  وخدمات الصرف 
FOREX  إال أن الضوابط والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية ) القرار501( من جهة وعدم التنوع في السوق المصرفي المحلي بسبب 

العقوبات االقتصادية المفروضة على سورية من جهة أخرى هو ما يؤخر القيام بمثل هذه العمليات.

:Operational Position إدارة مركز القطع التشغيلي

تهدف هذه العمليات إلى تأمين القطع األجنبي الالزم لتمويل عمليات التجارة الخارجية ضمن الضوابط الرقابية الملزمة ) راجع القرار 1409 
تاريخ 2016/7/24 والقرار 7 تاريخ 2018/1/3(  باإلضافة إلى تأمين خدمات بيع وشراء القطع األجنبي تبعًا لطلبات الزبائن )راجع القرار 
7 تاريخ 2018/1/3(.وفي هذا اإلطار توزع حجم تمويل المستوردات مع نهاية عام 2018 لمختلف القطاعات االقتصادية كما هو موضح 

في الشكل أدناه )1(.  

ولتأمين حاجات العمالء أصواًل وضمن الضوابط قامت مديرية الخزينة ضمن إطار عمليات مركز القطع التشغيلي المسموح بها )راجع القرار 
1409 والقرار 7 ( بعمليات شراء قطع أجنبي عام  2018  بزيادة قدرها 111% عما كانت عليه بنهاية عام 2017.

ومن الجدير ذكره أن سعر الصرف الرسمي للدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية شهد ثباتًا خالل عام 2018 عند مستوى 436 في حين 
أن سعر الصرف الموازي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الربع األخير من عام 2018 حيث المس مستويات 505  بالمقابل كان قد بلغ مستوى 

460 بنهاية شهر أيلول 2018 أي بزيادة قدرها %10.

)1( وهنا ال بد من التنويه إلى أن التمويل كان يشمل مختلف المواد سواء كانت أولية أو جاهزة , حيث شكلت المواد األولية كامل حصة التمويل للقطاع الزراعي في حين أن 

القطاع الصناعي تم تمويل المواد األولية الخاصة به بنسبة 79% مقابل 21% للمواد الجاهزة )هذه المواد متعلقة بالصناعات الدوائية( بالمقابل شكلت المواد األولية نسبة 
12% من حصة تمويل القطاع الغذائي وباقي النسبة كانت لتمويل المواد التموينية األساسية.

6% 48%

46%

القطاع الصناعي
القطاع الغذائي
قطاعات أخرى

توزع تمویل التجارة الخارجیة حسب القطاعات عام 2017

13%
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القطاع الخدمي
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القطاع الغذائي
القطاع الزراعي

توزع تمویل التجارة الخارجیة حسب القطاعات عام 2018
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:Money Market دارة السوق النقدي التوظيف لدى المصارف واإ

تهدف هذه العمليات لتوظيف فوائض السيولة من جهة وتأمين حاجات السيولة من جهة أخرى حسب كل عملة, فقد حققت نسب السيولة أرقامًا 
جيدة مع ارتفاع حجم ودائع العمالء لدى بنك الشرق وبالتالي لم يكن هناك ما يستدعي لقبول إيداعات مصرفية تدعم هذه السيولة, وبالمقابل 

فقد تم استثمار توظيفات دائنة بالقطع األجنبي لدى المجموعة المصرفية وفق الضوابط الموضوعة. 

والبد في هذا السياق من اإلشارة إلى أن القرار الذي أصدره المصرف المركزي رقم 110 تاريخ 2018/8/2 ترك أثرًا إيجابيًا على صعيد 
استثمار الفوائض النقدية من القطع األجنبي الموجودة لدى المصارف المحلية وبفوائد تشجيعية ساعدت على تقليص فجوة التكاليف التي كانت 

تتحملها هذه المصارف في سبيل استقبال إيداعات القطع األجنبي من العمالء.

: Portfolio إدارة محفظة االستثمارات المالية

ارتفع حجم االستثمار في المحفظة المالية لبنك الشرق بنسبة 6% بنهاية عام 2018 عما كانت عليه في نهاية عام 2017 مما أدى إلى 
ارتفاع حجم العوائد المتحصلة من محفظة االستثمارات المالية والتي انعكست إيجابًا على اجمالي األرباح المحققة. وبالمقابل وبسبب استحقاق 
قسم من األوراق المالية المستثمرة في قطاع المصارف فقد انخفض حجم هذه االستثمارات في هذا القطاع بنهاية عام 2018 إلى 26% عما 

كانت عليه في نهاية عام 2017.

وهنا البد من اإلشارة إلى وجود العديد من الصعوبات التي واجهت بنك الشرق في إطار سعيه لتوسيع استثمار فوائض القطع األجنبي المتاحة 
في محفظة األوراق المالية، وأهم هذه الصعوبات هي انخفاض عوائد األوراق المالية المتاحة من جهة، ومن جهة أخرى العقوبات المفروضة 

على سورية. ومن الجدير ذكره أن 41% من إجمالي قيمة مركز القطع البنيوي مستثمر في محفظة االستثمارات المالية لبنك الشرق.

عمليات التجارية الخارجية

الّتجارة الخارجّية هي مجموعة من النشاطات التي تعتمد على تداول الُمنتجات والخدمات بين الدول، عن طريق الحدود الدولّية أو اإلقليمّية، 
وُتشّكل الّتجارة الخارجّية ُجزءًا ُمهمًا من اقتصاد أغلب ُدَول العالم، كما تؤّثر بشكٍل ُمباشٍر على نتاجها المحلّي اإلجمالّي، وتلعب دورًا فعااًل 
في التنمية االقتصادية باعتبارها القطاع الحساس الذي يمكن من جلب سلع وخدمات مختلفة، كذلك توفير العمالت الصعبة بشكل خاص. كما 

وتعكس وضعية اقتصاد البلد ومكانته بالنسبة لدول العالم لجهة تطور صادراته ووارداته.

يمثل تمويل التجارة الخارجّية نشاطًا مصرفيًا مهمًا، حيث تقوم المصارف العاملة في سورية والمرخص لها التعامل بالقطع األجنبي بتقديِم الدعم 
المالي لقطاع التجارة الخارجّية، وبالتالي له دور أساسي في دعم االقتصاد السوري.

وتشمل ُطرق التمويل المطبقة في المصارف تقنيات وآليات مختلفة منها بصورة خاصة التحصيل المستندّي، باإلضافة طبعًا للتحويالت البنكّية.

 وتقضي سياسة المصرف بالعمل على بذل الجهود الممكنة لزيادة الحصة السوقية واستقطاب عدد أكبر من العمالء مما يساهم في زيادة 
ربحية المصرف وكذلك البحث عن طرق لزيادة شبكة البنوك المراسلة في الخارج )محدودة جدًا حاليًا بسبب األزمة الراهنة ومفاعيلها الخارجية 
– العقوبات االقتصادية(، مما يتيح الفرصة أمام المصرف للحصول على ميزة تنافسية في القدرة على إرسال واستقبال الحواالت المصرفية 

واالعتمادات المستندية. ويقوم المصرف بكل ذلك تحت سقف القرارات الناظمة لهذا النشاط، والصادرة عن السلطات الرقابية المعنية.

ويوفر قسم الخدمات التجارية في بنك الشرق مجموعة كبيرة ومتنوعة من التسهيالت للعمالء الذين يتطلعون دائمًا إلى الحصول على خدمات 
ذات نوعية عالية وبدرجة كبيرة من المهنية والتميز.



80

ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2018

تشتمل التسهيالت التي يقدمها البنك في مجال التمويل التجاري على اآلتي:
االعتمادات •  وتعتبر  بها.  الخاصة  المستندات  ومداولة  التصدير  اعتمادات  وتعزيز  وتبليغ  أنواعها  بكافة  استيراد  اعتماد  كتب  إصدار 

المستندية الصادرة والواردة من أهم الوسائل شيوعا في عمليات تمويل التجارة الخارجية على مستوى العالم لما لها من ميزات )سرعة 
التبليغ، وضمان السداد وهي اكثر الترتيبات انتشارًا بين البنوك العالمية(.

مناولة مستندات التحصيل لالستيراد والتصدير. وهي من الخدمات المهمة في البنك واألكثر استعمااًل في سورية، وهي مبنية على الثقة • 
بين أطراف العملية التجارية، وهي خاصة بالعمالء الذين ال يحتاجون الخدمات التي توفرها االعتمادات المستندية.

إصدار الكفاالت المحلية والخارجية، والتي تأتي أهميتها من الدور العام التي تقدمه على صعيد تحريك التبادالت التجارية وتنفيذ المشاريع • 
مالية وسمعة  يتمتع بمالءة  بنك  الكفالة إلصدارها عن  بين أطراف  الثقة  لتعزيز  الداخلي والخارجي إضافة  الصعيدين  اإلنشائية على 

مصرفية جيدة. 

ويتسم العمل في قسم الخدمات التجارية بالتقنية العالية وهذا بدوره يتطلب وجود موظفين متخصصين قائمين على تلبية كافة احتياجات العمالء 
ن تلبية االحتياجات المرتبطة بالتمويل التجاري لعمالء البنك هي غايتنا األولى،  الخاصة بأنشطة األعمال التجارية بصورة فاعلة وفعالة. واإ
ومن هذا المنطلق قمنا بإعداد جدول تدريبي للقائمين في فروع المصرف، حيث بدأ العمل به في بداية العام 2019 تسهياًل الكتسابهم المهارات 

والخبرات للمساعدة في تقديم أفضل الخدمات للعمالء في هذا المجال. 

كما قام قسم التجارة الخارجية بالتعاون مع قسم التقانة المعلوماتية بإيجاد نظام معلوماتي إلدخال كافة البيانات العائدة لعمليات االستيراد، ابتدأ 
مكانية  العمل به منذ بداية العام 2018. يوفر هذا النظام المعلوماتي درجة عالية من الدقة والفعالية في إطار تمويل عمليات االستيراد، واإ
أكبر للحصول على أنواع متعددة من التقارير التي تساعد بالطبع في اتخاذ العديد من القرارات العملية بفاعلية وشفافية أكثر، باإلضافة إلى 
إمكانية استخراج التقارير الشهرية لعمليات تمويل المستوردات المطلوبة من قبل مصرف سورية المركزي بدقة وسهولة أكثر من اإلعداد اليدوي.

وأيضًا قام قسم التجارة الخارجية بالتعاون مع القائمين بالعمليات التجارية في فروع البنك من إعداد قاعدة بيانات تشمل كامل معلومات عمليات 
تمويل المستوردات المنفذة منذ عام 2012 و حتى عامنا الحاضر. 

جراءات  واتسمت سنة 2018 بشكل عام باستقرار في البيئة التشريعية الناظمة للعمليات التجارية، حيث لم يتم إصدار أية قرارات لتعديل آليات واإ
العمل من قبل مصرف سورية المركزي، كما شهدت أيضًا استقرار ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي حتى بداية 
الربع األخير من العام، حيث أن االرتفاع الحاصل في سعر الصرف في األسواق الموازية مقارنًة بالسوق النظامية أدى إلى ازدياد كبير في 

الطلب لتمويل عمليات االستيراد من خالل القطاع المصرفي.

وتلخصت نتائج عام 2018 مقارنًة مع عام 2017 بارتفاع في عدد وحجم المستندات برسم التحصيل لعمليات االستيراد وصل إجماليًا لزيادة 
بنسبة 103%. حيث كانت الزيادة بحجم المستندات برسم التحصيل بعملة اليورو بنسبة 66.85% والزيادة في حجم المستندات برسم التحصيل 
بعملة الدرهم اإلماراتي 179.40%. يقابله انخفاض في حجم االعتمادات المستندية بنسبة 72.92% مقارنة بالعام 2017، والذي يعزى 
لعدم توفر خيارات في شبكة البنوك المراسلة تتالءم مع تغير هيكلية مسارات التجارة الخارجية في السنوات الماضية، حيث تراجعت عمليات 
التجارة الخارجية مع دول االتحاد األوروبي بينما ازدادت مع الهند، إيران، الصين، روسيا وبعض دول أمريكا الجنوبية باإلضافة إلى بعض 

الدول العربية. 

وسعى المصرف خالل العام 2018 إلى تنويع محفظة الكفاالت لجهة القطاع، حيث بلغت نسبة حجم الكفاالت الصادرة كتأمينات أولية ونهائية 
لعقود توريد األدوية 34.71% من إجمالي الكفاالت الصادرة من قبل المصرف في العام 2018، وبلغت نسبة حجم الكفاالت الصادرة لصالح 

المنظمات الدولية 31.37%، وللقطاعات األخرى بلغت النسبة %33.92. 

يسجل المصرف عددًا من الكفاالت الجامدة صادرة قبل األزمة لصالح جهات عامة لم يعد باإلمكان التواصل معها لوجودها في مناطق غير 
آمنة. ويتابع المصرف معالجتها مع المعنيين بانتظار صدور تعليمات من السلطات الرقابية حول هذا الموضوع. 
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على صعيد الموارد البشرية

واصلت مديرية الموارد البشرية سعيها خالل عام 2018، الستقطاب نخبة من الموظفين المؤهليين للعمل في المصرف وذلك تبعًا لتوفرهم في 
أسواق العمل السورية، وتبعًا لقرارات مجلس اإلدارة.

ونعرض أوضاع الموارد البشرية لعام 2018، كما يلي: 

لجهة كفاية الكادر البشري وحركة الدوران	 
بلغ عدد الموظفين بنهاية العام 163 موظفًا )مقابل 143 موظفًا فقط بنهاية العام 2017(، أي زيادة بنسبة 14%. وتعود هذه الزيادة لتهيئة 
الكادر البشري إلدارة فرع الغساني الذي تم افتتاحه بتاريخ 2019/1/30، والعمل على تشكيل طاقم من الكفاءات والمهارات البشرية تساهم في 
تعزيز كفاية الكادر البشري العامل في المصرف في مختلف المديريات وخاصة ضمن مديرية التسليف، وذلك بجانب العمل على ملء الشواغر 
الحاصلة خالل السنة من خالل توظيف مستمر للكفاءات الشابة والعمل على تدريبها، في حين بلغت نسبة دوران الموظفين خالل العام %21 
)مقابل نسبة دوران 26% خالل العام 2017( حيث أن انخافض نسبة دوران  العاملين هي مؤشر استقرار ايجابي. ويظهر الجدول أدناه تطور 
حجم الموظفين العاملين في المصرف بين العام 2013 و2018 والسيما تسجيل ارتفاع مستمر لعدد العاملين في السنتين األخيرتين نتيجة 

سياسة اإلدارة في استقطاب الكفاءات الالزمة لمواكبة تطور نشاط المصرف.

أثرت حركة دوران الموظفين على واقع األقدمية وخاصة لجهة الكفاءات المهنية العاملة في المصرف، حيث أّن ما يقارب 8% من الموظفين في 
نهاية عام 2018 تم توظيفهم في عام 2009، بينما 4% فقط من العاملين بنهاية عام 2018 تم توظيفهم في عام 2010، و 4% تم توظيفهم 
عام 2011، و2% تم توظيفهم عام 2012، و3% تم توظيفهم عام 2013، و 8% تم توظيفهم عام 2014، بينما 17% تم توظيفهم عام 
2015 ، 10% من إجمالي العاملين تم توظيفهم عام 2016، و15% تم توظيفهم عام 2017، في حين يشكل العاملون الذين تم توظيفهم 
خالل العام الماضي 2018 حوالي 29% وهي النسبة األكبر. مما يعني أن حوالي 71% من الموظفين العاملين بنهاية عام 2018 يحوذون 

على أقدمية حوالي 4 سنوات فقط ضمن المصرف.
ويظهر البيان أدناه هذه الحركة كما يلي:
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وبهدف التعويض عن هذا التناقص في األقدمية وتأمين استمرار نشاط المصرف بأقل المخاطر، عمدت إدارة المصرف  بشكل مستمر على 
توظيف أصحاب المؤهالت الفتية من حاملي الشهادات الجامعية واستقطاب الكفاءات المصرفية والمهنية وفق توفرها وتشجيعها على تحّمل 
بالتالي في تشكيل فريق من  التدريب المستمر واعتماد سياسة إحالل مبنية على مداورة األدوار. فنجحت  المسؤوليات، ذلك باإلضافة إلى 
المسؤولين التنفيذيين يتمتعون بخبرة مصرفية مهنية أصبحت مقبولة تتراوح بين الست والعشر سنوات على األقل على رأس معظم مديريات 
المصرف والسيما الرئيسية منها، يعاون كل منهم فريق عمل يتراوح عدده بين ثالث و10 عاملين وفق حاجات العمل، مما ساهم في تعزيز 

كفاية الكادر البشري ودعم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بشكل مقبول. 

لجهة المستوى العلمي للموظفين 	 
ترتكز سياسة التوظيف لدى المصرف على استقطاب أصحاب المؤهالت والكفاءات والمهارات السورية، مما يسهل استيعابهم ويسرع عملية 
تأهيلهم ضمن المصرف. وقد شكل حاملي الشهادات الجامعية %84 من موظفي المصرف لعام 2018 )%74 إجازة البكالوريوس و 10% 
ماجستير(، مقابل %85 من موظفي المصرف 2017 )%73 إجازة البكالوريوس و%11 ماجستير(،  مؤكدًا بذلك محافظة المصرف على 
سياسته في استقطاب ذوي المؤهالت العلمية العالية. وتشجع اإلدارة زيادة عدد حاملي شهادة الماجستير في المصرف. إذ في المصرف 5 
موظفين عاملين حاليًا يتابعون الحصول على هذه الشهادة قبل نهاية عام 2019 وباإلضافة إلى موظف واحد يتابع حصوله على درجة دكتوراه 

قبل نهاية عام 2019.
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لجهة تكافؤ الفرص بين الجنسين الذكور واإلناث	 
يتبين من الرسم البياني بأن نسبة اإلناث بنهاية عام 2018 قد ازدادت بمقدار 5% مقارنة مع نسبة اإلناث بنهاية عام 2013، ، كما أن 
24% من المناصب اإلدارية المتوسطة والعليا لعام 2018 تشغلها إناث بالمقابل كانت هذه النسبة في عام 2017 حوالي 17%. وبالتالي 
فأن سياسة المصرف تقضي بالتوظيف بدون تمييز وبناء على تكافؤ الفرص، والعمل على تمكين وتشجيع المرأة لشغل مناصب إدارية حيث 
أنه من الجدير بالذكر أن نسبة 30% من النساء العامالت في المصرف هم من األمهات العامالت حيث يمكنهم المصرف من الحصول 

على حقوق األم العاملة.

لجهة التدريب 	 
سعت مديرية الموارد البشرية خالل عام 2018، إلى تنظيم دورات موجهة للعاملين، ضمن مركز تدريب خاص ببنك الشرق مقره فرع المالكي، 

حيث تم إجراء عدد من الدورات لـ48 موظف،  شملت مواضيع مهنية مختلفة نعرضها وفق مايلي:
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كما خضع ثالثون موظفًا لسبعة دورات لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي التابع لمصرف سورية المركزي شملت مواضيع مهنية مختلفة 
نعرضها وفق مايلي:

كما شارك سبع موظفين بأربعة دورات أقامها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف سورية المركزي شملت مواضيع مهنية مختلفة 
نعرضها وفق مايلي:
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تفصيل الدورات التدريبة للموظفين ضمن مركز التدريب والتأهيل المصرفي  خالل العام 2018
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مواضيع الدورات التدريبة للموظفين مع اتحاد المصارف العربية خالل العام 2018
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كما أرسل المصرف ثمان موظفين خالل عام 2018 إلجراء دورات تدريبية تخصصية  خارج سورية إلجراء دورات متعلقة بمجال عملهم 
نعرضها وفق مايلي:

باإلضافة إلى إرسال المصرف أربع وأربعون موظف إلجراء دورات تدريبية تخصصية  في مراكز تدريبية مختلفة داخل سورية حيث شملت 
مواضيع مهنية مختلفة نعرضها وفق مايلي: 

قد بلغت نفقات تدريب لعام 2018 حوالي ثالثون مليون ليرة سورية، متضمنة مبلغ قدره حوالي العشرة الماليين ليرة سورية دفعت لمركز التدريب 
والتأهيل المصرفي التابع لمصرف سورية المركزي كمساهمة سنوية إلزامية لعام 2018.

كما ساهم المصرف في توفير فرص التعرف على النشاط المصرفي للطالب الجامعين استقبل المصرف 5 طالب جامعيين لفترات تتراوح بين 
أربع وستة أسابيع لمتابعة تدريبات مهنية عملية لدى مختلف أقسام ومديريات المصرف، تساهم بتعزيز معرفتهم بواقع العمل المصرفي وتمكنهم 

من تنفيذ مشاريع تخرج جامعية.
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على صعيد اإلعالم واإلعالن

السنوية  الخطة  وفق  شاملة  مصرفية  خدمات  يقدم  تجاري  كمصرف  الشرق  بنك  وترسيخ صورة  نشر  على  واإلعالن  اإلعالم  وحدة  تعمل 
المرصودة، كما تعمل على تحقيق أهداف بنك الشرق بدعم التنمية المستدامة للمجتمع المدني السوري عبر رعاية النشاطات الثقافية واالجتماعية 

واالقتصادية.

وقد شمل نشاط وحدة اإلعالم اإلعالن خالل عام 2018 مايلي:

التواصل مع عمالء المصرف والمجتمع ككل من خالل:. 1

االستثمار في إعالنات ضمن جريدة المكتب العمالقة على واجهة فندق السميراميس التي القت رواجًا واسعًا واطالعًا من كافة شرائح • 
المجتمع عليها فأدخلت العاصمة السورية دمشق في كتاب غينس لألرقام القياسية كأكبر جريدة في العالم. فساهم اإلعالن األول لسنة 
2018، بالترويج عن بنك الشرق تحت شعار”مساهم في طموحاتكم” والذي دام ثالثة أشهر بين شهري شباط ونيسان 2018، بينما هدف 
اإلعالن الثاني والذي دام ثالثة أشهر بين شهري آب وتشرين األول 2018 تحت شعار “بنك الشرق قريبًا في الغساني”، بالتأكيد على 
اقتراب موعد افتتاح فرع بنك الشرق الجديد في منطقة الغساني. أما اإلعالن الثالث كان يتضمن إحدى خدمات بنك الشرق  وهي  خدمة  

SYGS  بين تشرين الثاني وكانون األول 2018. 

مشاركة المصرف بالعديد من المعارض و كان ابرزها:• 
- ملتقى رجال األعمال الرابع في الالذقية في شهر نيسان 2018

- مشاركة البنك في معرض توظيف فعالية ابن البلد، والذي أقيم بفندق الداما الروز بهدف إيجاد فرص عمل للخريجين الجدد، حيث 
تم استقطاب العديد من السير الذاتية، وقد قام قسم الموارد البشرية بدراسة هذه السير وترشيح بعض منها للعمل لدى المصرف 

جراء مقابالت عمل معهم.  واإ
- مؤتمر الصناعيين في محافظة حلب في شهر تشرين األول

- منتدى المال والمصارف والذي أقيم في فندق ايبال برعاية الدكتور مأمون حمدان وزير المالية وحضور حاكم مصرف سورية 
المركزي الدكتور حازم قرفول.

تخصيص وصرف موازنة خاصة لنشاطات العالقات العامة وذلك سعيًا الستمرار العالقات الجيدة مع العمالء والمساهمين واستقطاب • 
عمالء جدد. وبهدف تنمية هذه العالقات، اعتمد بنك الشرق استراتيجية التواصل المباشر من خالل توفير وسائل ترويجية للمصرف 
أظهرت انتماءه العضوي للمجتمع ودعمت جهود العاملين في المصرف بتثبيت العالقة مع العمالء والسلطات الرقابية وغيرهم من أصحاب 

المصالح مع المصرف، نذكر منها:

- إعداد المفكرة السنوية لعام2019 التي تم تصميمها من قبل مديرية اإلعالم واإلعالن، موضوعها تاريخ األزياء التقليدية السورية 
- شراء مجموعة من الهدايا الرمزية للعمالء الزبائن والمتعاملين مع المصرف بمناسبة عيد األضحى وأعياد نهاية السنة باإلضافة 

إلى تصميم بطاقات المعايدة )شهر رمضان المبارك – عيد الفطر – عيد األضحى – نهاية العام(

المساهمة في دعم التنمية المستدامة للمجتمع المدني عبر التبرع بدعم مالي للجهات التالية خالل العام 2018 :• 
- المشاركة بإقامة حفل أبناء الشمس لألطفال التابع لجمعية سيار بمبلغ 250،000 ل.س 

- تقديم دعم مادي إلقامة حفل خيري بمناسبة عيد فارتي لمطرانية األرمن األرثودكس البرسيه بمبلغ 200،000 ل.س
- تبرع بقيمة 50,000 ل.س. لجمعية أسرة الطفل 

- المشاركة بعشاء كنيسة السيدة فاطمة بمبلغ 200,000 ل.س.

دارة المصرف من خالل عدة أنشطة داخلية،  2. متابعة بناء وتنمية اإلحساس باالنتماء المؤسساتي وتعزيز التواصل الداخلي بين العاملين واإ
نذكر منها إعداد اإلفطار السنوي في شهر رمضان المبارك وحفل البنك السنوي في شهر كانون الثاني 2018 .

3. التواصل مع مساهمي المصرف من خالل اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الشرق في نيسان 2018 تاله إفطار خالل شهر رمضان 
المبارك  لتعزيز العالقة بين المصرف و المساهمين.



87

ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2018

الدورية والسنوية وغيرها من  المالية  لعام 2018 واإلفصاحات  السنوي  التقرير  فيها طباعة  بما  المصرف،  4. إعداد منشورات ومطبوعات 
اإلفصاحات الطارئة ونشرها في الصحف الرسمية وعلى الموقع اإللكتروني للمصرف

تم التعاون مع الدكتور أحمد المفتي الذي قدم المعلومات والصور التي ساهمت بتنفيذ المفكرة لعام 2018

على صعيد إدارة تكنولوجيا المعلومات

حرصت إدارة بنك الشرق بشكل دائم على استقطاب الخبرات والكفاءات الالزمة للعمل ضمن مديرية تكنولوجيا المعلومات لما لها من دور 
أساسي يتمثل في تقديم الخدمات التقنية وضمان استمرارية العمل والسعي المتواصل لتطوير األنظمة والخدمات بما يتناسب مع التطلعات 

المستقبلة إلدارة بنك الشرق وتلبية لقرارات مصرف سورية المركزي ومتطلبات تطور سوق العمل.

إدارة العمليات التقنية :	 

يندرج تحت إشراف هذه المديرية عدة أقسام أهمها:

قسم الدعم الفني.. 1

قسم إدارة الشبكات واإلتصاالت.. 2

قسم العمليات.. 3

تتلخص مهمة هذه المديرية في تقديم خدمات الدعم الفني والتقني لكافة مديريات وفروع بنك الشرق ,وكذلك تنفيذ عمليات إغالق النظام اليومي 
والشهري والسنوي. والحرص على استمرارية العمل.

لقد عملت إدارة العمليات التقنية خالل العام 2018 وتحت إشراف اإلدارة التنفيذية مباشرة على تطوير البنية التقنية لبنك الشرق بما يتناسب مع 
الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية لإلدارة , وتحقيقًا لمتطلبات المرحلة القادمة وكذلك تطبيقًا لتعاميم مصرف سورية المركزي .

السورية  المؤسسة  تقدمها  التي  الضوئية  األلياف  الشرق وربطها عن طريق خدمة  بنك  العمل على تطوير شبكة فروع  تم  ومن خالل ذلك 
لالتصاالت باستثناء فرع حلب حتى تاريخه. مما رفع من كفاءة أداء األنظمة وقلل من نسبة االنقطاع في الخدمات التي يقدمها البنك بكافة 

أفرعه.

وكذلك عملنا على تنفيذ مشروع ربط مصرف سورية المركزي مع بنك الشرق عن طريق خدمة الربط المباشر عن طريق األلياف الضوئية 
تحقيقًا لمتطلبات مصرف سورية المركزي.

إدارة األنظمة وقواعد البيانات:	 

يندرج تحت إشراف هذه المديرية األقسام التالية:

قسم قواعد البيانات.. 1

قسم إدارة األنظمة والمخدمات. 2

تعمل هذه المديرية على إدارة قواعد البيانات المرتبطة بنظام البنك األساسي وبناء التطبيقات المصرفية الخدمية لمديريات بنك الشرق، وكذلك 
تعمل على إدارة كافة األنظمة والمخدمات في اإلدارة العامة للبنك وجميع الفروع. 

تنفيذًا لقرارات اإلدارة تم في العام 2018 تأسيس البنية التحتية وبناء األنظمة األساسية الالزمة تمهيدًا إلطالق مشروع الخدمات المصرفية 
اإللكترونية  “ الشرق أون الين “ في الربع الثاني من العام 2019  الذي يمكن العمالء من إدارة حساباتهم ومعامالتهم المصرفية عبر اإلنترنت 
بشكل آمن والتواصل مع حساباتهم بطريقة سهلة وآمنة على مدار الساعة من خالل أي جهاز حاسوب شخصي أو محمول متصل بخدمة 

اإلنترنت.
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دارة البرمجيات:	  إدارة التطوير واإ

قسم تطوير النظام البنكي.. 1

قسم البرمجة وربط التطبيقات.. 2

تعمل هذه اإلدارة على تطوير النظام البنكي األساسي بما يتناسب مع متطلبات العمل الداخلية لبنك الشرق، كإنشاء واجهات جديدة لتلبية 
متطلبات العمل مع المنظمات العالمية. وما يتناسب مع قرارات مصرف سورية المركزي وغيرها من المؤسسات الرقابية كالعمل على ربط جميع 

المنظومات الجديدة مع النظام البنكي.

وبناء على توجيهات اإلدارة العامة لبنك الشرق كان إلدارة تكنولوجيا المعلومات دورًا فاعاًل في وضع األسس التي تم بموجبها تطوير البنية 
التقنية لألنظمة المصرفية وخدمات مصرف سوريا المركزي كنظام  “ SYGS , RTGS,  Dmail ……  “ وغيرهم من األنظمة لخدمة 
المصارف العاملة في سوريا, وذلك من خالل إرسال ممثلين عن بنك الشرق للعمل ضمن اللجنة الفنية والمالية التي عمل مصرف سوريا 

المركزي على تأسيسها من أجل بناء الموقع الرئيسي والموقع البديل لخدمات المصرف المركزي.

على صعيد إدارة المخاطر

إدارة المخاطر االئتمانية	 

هي المخاطر التي تنشأ من احتمال عدم قدرة الملتزمين تجاه المصرف على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند االستحقاق، وعليه تقضي سياسة 
المصرف للتخفيف من التعرض إلى مثل هذه المخاطر حيث تم تحديد مستويات المخاطر المقبولة من خالل وضع سقوف لها على مستوى 
العميل الواحد، ومجموعة من العمالء و تحديد القطاع االقتصادي والمنطقة الجغرافية ونوع التسهيالت والسقوف الممنوحة حسب العملة ويتم 
كل ذلك وفق التعليمات والحدود الرقابية لقرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي باإلضافة إلى الحدود الرقابية الداخلية ومراقبة مؤشرات اإلنذار 

المبكر التي تهدف لوضع اإلجراءات العالجية الضرورية قبل التعرض للمخاطر.

كما اعتمد المصرف إجراءات للتخفيف من التعرض إلى مثل هذه المخاطر عن طريق حصر قرار المنح االئتماني ضمن لجان لكل منها 
صالحيات محددة بموجب سقف ال يمكن تخطيه، علمًا أن الملفات االئتمانية ال يمكن عرضها على اللجان من قبل مديرية التسليف إال بعد 
كفاية دراستها من قبل وحدة تحليل المخاطر االئتمانية والتقدم بالتوصيات المناسبة بشأنها، باإلضافة لضوابط تطبيقية تقضي بعدم فتح الخطوط 

االئتمانية من قبل وحدة متابعة وضبط االئتمان إال بعد استكمال كافة شروط قرار المنح. 

كما تم إعداد تقارير دورية بالتعرضات االئتمانية إلى لجنة إدارة المخاطر حيث يتم وضع التوصيات المالئمة وفق تطور الظروف السوقية، 
ومن ثم يصادق مجلس اإلدارة على سياسة واستراتيجية التسليف الرامية إلى الحفاظ على محفظة التسهيالت المطلوبة وفق األسس االستراتيجية 

التالية:

تمويل رأس المال العامل لألنشطة اإلنتاجية واألصول اإلنتاجية وتمويل المشاريع الجديدة وتمويل المستوردات وفق القرارات واألنظمة النافذة.. 1

تحديد التمويل بالمناطق اآلمنة مع األخذ بعين االعتبار توزع فروع بنك الشرق وانتشار قاعدة عمالئه. . 2

توزيع التسهيالت االئتمانية على كافة القطاعات االقتصادية والحد من التركز.. 3

منح قروض استهالكية وسكنية بما يتوافق مع متطلبات السلطات الرقابية.. 4

عدم منح تسهيالت ألي عميل كان المصرف قد قام بشطب أي جزء لمديونيته السابقة دون اتفاق مسبق موثق أصواًل مع المصرف، إال . 5
إذا قام هذا العميل بسداد المبلغ المشطوب.

 العمل على الحد من التركز في التسليف ومراعاة الضوابط الصادرة عن السلطات الرقابية بهذا الشأن.. 6
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كما تم وضع سياسة التحصيل في بنك الشرق التي تحدد اإلطار العام لما يلي:

مراقبة وتحديد الديون المتعثرة والمبالغ غير المسددة.. 1

ستراتيجية التحصيل.. 2 تحديد العناصر األساسية للتحصيل واإ

تحديد إجراءات التحصيل المناسبة لكل دين.. 3

متابعة تحصيل التسهيالت المتعثرة. . 4

قواعد إدارة حسابات الديون المتعثرة.. 5

متابعة المصاريف القضائية للتحصيل.. 6

يحرص المصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء عن طريق السيطرة على المخاطر االئتمانية والعمل على تخفيض احتماالت 
التعثر من خالل إجراء الدراسة االئتمانية المعمقة وتحديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد، واعتماد إجراءات رقابة ومتابعة 
مستمرة للتسهيالت الممنوحة والتي ستمنح بما يكفل حماية مصلحة البنك لجهة إدارة مخاطر االئتمان  والحرص على أن تكون نسبة )المخاطرة 

على العائد( هي ضمن النسب المثلى بالنسبة للمصرف. 

نتيجة لسياسة المصرف في إدارة المخاطر االئتمانية، يسجل بنك الشرق أصغر محفظة ديون غير منتجة ضمن القطاع المصرفي في سورية 
خالل العام 2018، وبالرغم من أن توجه مجلس إدارة المصرف خالل العام 2018 نحو زيادة حجم محفظة التسليف المنتجة إال أن حركة  
نشاط التسليف خالل العام 2018 تأثرت سلبًا من جهة نتيجة تعليمات وضوابط قرارات مجلس النقد والتسليف وخاصة القرار )28/ م ن( تاريخ 
2017/1/25 المتعلق بضوابط التسليف على الحساب الجاري المدين والقرار )52/م ن( تاريخ 2017/4/11 المتعلق بضوابط التسليف بالليرة 
السورية “وقد تم إلغاء القرارين السابقين بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم )172/م ن( تاريخ  2018/11/22 “ومن جهة أخرى تقلبات 
سعر الصرف حيث شهدنا ركود في النشاط االقتصادي والنتيجة: تطور حجم التسهيالت المستعملة في الربع األول وارتفاع بنسبة أقل خالل 
الربع الثاني وركود في النصف الثاني من العام مع تراجع في الطلب لتمويل رأس المال العامل، وحيث أن المصرف كان يتبنى سياسة تقضي 
بحصر منح التسهيالت لتمويل رأس المال العامل على المدى القصير مما أدى لتأثره بالعوامل السوقية وضوابط القرارات، وبالتالي تمت إعادة 
دراسة سياسة المصرف لجهة زيادة الرغبة بالتوجه لمنح تسهيالت أكثر استقرارًا ألجال متوسطة وطويلة لغرض تمويل أصول ومشاريع إنتاجية 

تساهم في تخفيف أثر التقلبات السوقية وتتكيف بشكل أكبر مع متطلبات تعليمات القرارات المذكورة.

إدارة المخاطر السوق	 

وهي عملية إدارة المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وتقلبات قيمة األوراق المالية في محفظة االستثمار وتأثيرها على 
أرباح المصرف من جهة والقيمة االقتصادية لألموال الخاصة نتيجة اثر التغيرات على األصول أو المطلوبات من جهة أخرى. تلعب إدارة 
مخاطر السوق دورًا أساسيًا في تطبيق سياسة تحدد األنواع والتركزات والسقوف الداخلية في التسليفات واالستثمارات والتوظيفات وفق مستويات 

محددة وحصيفة تساعد في عمليات اتخاذ القرار.

كما تعمل على تعريف وقياس وتسجيل أماكن الضعف ومراقبتها، وتقوم بفحوصات ضاغطة الختبار قدرة البنك على مواجهة ظروف غير 
لى لجنة الموجودات والمطاليب ليتبع ذلك رفع التوصيات لمجلس  اعتيادية وفق سيناريوهات محتملة. يتم ذلك عن طريق إصدار تقارير من واإ

اإلدارة أصواًل التخاذ القرارات المناسبة وفقًا لمتطلبات الحوكمة. 

إدارة مخاطر تغّير أسعار الفائدة	 

المدينة  بالفائدة  يتعلق  بما  الفائدة  أسعار  تغير  لمخاطر  بالنسبة  بها  يقوم  التي  األنشطة  من خالل  السوقية  للمخاطر  الشرق  بنك  يتعرض 
المطبقة على الودائع بالليرة السورية فهي محددة من قبل مصرف سورية المركزي بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم )818/م.ن/ب1( 
بتاريخ 2012/2/15 وتعديالته وخاصة بالقرار )1266/م ن/1( بتاريخ 2016/5/31 والذي تم تعديلهم بموجب القرار )91/ م ن( بتاريخ 
2018/7/5 حيث حدد الحد األدنى للفوائد على الودائع ألجل شهر %7 شهريًا ويطبق على ودائع التوفير معدل الفائدة الذي يمنحه المصرف 
الودائع ألجل الموظفة لديه لمدة ستة أشهر، كما يطبق على ودائع توفير األطفال معدل الفائدة الذي يمنحه المصرف على الودائع ألجل 
الموظفة لديه لمدة تسعة أشهر. ويتبنى بنك الشرق سياسة استقطاب الودائع لكافة األجال  لضمان وجود تمويل مستقر وكاف  لتلبية احتياجات 

.)Net Stable Funding Ratio( العمالء من التسهيالت االئتمانية وتحسين مركزه المالي من نسب التمويل المستقر
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أما الودائع باليورو والدوالر، وباالستناد إلى القرار رقم )1435/ م ن/ب4( بتاريخ 2018/9/18، تحدد أسعار الفوائد المدينة على الودائع 
بالدوالر األمريكي واليورو بين Libor و Libor+1 حيث يتم تحديده بما يتوافق مع أجل الوديعة شريطة أن ال يقل الفرق بين أقل معدل على 
أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 0.5%، حيث يقوم المصرف بتحديد جدول الفوائد الخاص ببنك 
الشرق وفقًا لمعيارين: قيمة الوديعة وفترة التجميد بشكل يؤدي لميزة تنافسية لبنك الشرق ضمن المصارف الخاصة ويساهم باجتذاب الودائع 

األجنبية لالحتفاظ بها ضمن القطاع المصرفي في سورية. 

ولما يعود للفائدة الدائنة بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية المطبقة على التسهيالت المباشرة، فتحدد وفقًا لمتغيرات السوق المصرفي وكلفة 
مصادر التمويل، حيث تحدد هذه المعدالت الدائنة على مبدأ نسبة المخاطر على العائد. 

وقد قامت وحدة المخاطر السوقية بإعداد مجموعة من التقارير لمراقبة وتحليل مخاطر أسعار الفائدة وتأثيرها على ربحية المصرف والتي من 
أهمها:

التحليل بواسطة فجوات االستحقاق )Gap Analysis( حيث يتم تصنيف البنود التي تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة وفق فترات االستحقاق . 1
ويتم تحليل الفجوات بين األصول والمطاليب في كل فترة زمنية وحساب مجموع الفجوة التراكمية حيث تدل على كيفية تأثر المصرف بتغير 

أسعار الفائدة.

2 . )Earning at Risk/EaR( تحليل حساسية اإليرادات المعرضة للمخاطر

لكل من حجم . 3 هيكلية  أفضل  معايرة  بتطبيق  السوقية  المخاطر  تقوم وحدة  )Simulation Analysis( حيث  المحاكاة  بواسطة  التحليل 
األصول والمطاليب وكلفة التمويل ومصادر التمويل 

مراقبة أسعار الفوائد العالمية LIBOR وأثرها على الفوائد المطبقة بالعملة األجنبية وفق القرارات النافذة.. 4

مراقبة مستمرة للشروط واالتفاقيات ضمن عقود التسهيالت االئتمانية وآلية تطبيقها وتعديلها وفقًا لتغير أسعار الفوائد العالمية والمحلية وذلك . 5
لدرء المخاطر الناجمة عن تغير أسعار الفائدة.

إدارة مخاطر تغير أسعار الصرف	 

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة صرف العمالت األجنبية فيما بينها وقياسًا بالعملة المحلية وما ينتج عن هذه التغيرات من خسائر/أرباح 
أو تغير قيمة األصول ومطاليب المصرف.

يقوم بنك الشرق بضبط مخاطر تغير أسعار الصرف عن طريق:

تبني سياسة متحفظة في إدارته لعملياته بالعملة األجنبية بما يساهم في تجنب التقلبات الكبيرة.. 1

المحافظة على مركز القطع البنيوي وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي. . 2

المحافظة على نسبة سيولة مرتفعة بالعمالت األجنبية.. 3

تنفيذ اختبار جهد بدراسة أثر تغير نسبة 10% في أسعار الصرف على ربحية وأداء المصرف.. 4

ومن الجدير بالذكر قيام المصرف بإتمام عملية إعادة ترميم كامل مركز القطع البنيوي بالعملة األجنبية بتاريخ 09 أيار 2017

إدارة مخاطر السيولة	 

تنشأ مخاطر السيولة عن احتمال عدم قدرة المصرف على تلبية التزامات مالية معينة عند استحقاقها دون أن يتكبد خسائر مالية. تم تبني 
سياسة إلدارة السيولة والموجودات المتداولة للحد من هذه المخاطر وذلك ضمن عملية تقييم التدفقات النقدية في ظل ظروف طبيعية وضاغطة 
تبعًا لسيناريوهات محتملة الحدوث، وقام المصرف بتطوير إجراءات وحدود رقابة داخلية وخطة طوارئ للسيولة حيث تم اعتمادها من قبل 

مجلس اإلدارة.
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يتم مراقبة السيولة اليومية وقياس مخاطر التركز وفجوات االستحقاق ووضع التوصيات بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية، ويحافظ 
المصرف على نسب سيولة وافرة وخاصة بالعمالت األجنبية أخذين باالعتبار الظروف الحالية التي يمر بها السوق السوري. 

ويؤكد مجلس إدارة المصرف على أهمية اعتبار ودائع العمالء مصدر تمويل رئيسي للنشاط االئتماني، وتتم الرقابة على تطبيق هذه السياسة 
عن طريق مراقبة حجم التسهيالت بالنسبة لودائع العمالء بالعملة المحلية والعمالت األجنبية. على أن تبقى بحدود النسب الرقابية الداخلية 

المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

وقامت وحدة مخاطر السوق والسيولة خالل العام 2018 بإعداد تقارير تعتمد على متطلبات بازل الخاصة بمخاطر السيولة حيث تم دراسة 
سلوكيات المودعين وتصنيفهم ضمن فئات )شركات كبيرة، صغيرة ومتوسطة، تجزئة، مؤسسات مالية، مصارف( وتم تحديد معايير مصادر 
مكانية استخدام هذه المصادر  التمويل المستقرة انطالقا من إرشادات بازل مع مراعاة خصوصية مخاطر السيولة الخاصة بالسوق السورية واإ
 Liquidity( كما تقوم وحدة المخاطر السوقية والسيولة بمراقبة نسبة تغطية السيولة )في تمويالت آلجال مختلفة )قصيرة، متوسطة، طويلة

Coverage Ratio( والتي تقيس سيولة المصرف لمدة شهر ضمن ظروف ضاغطة. 

إدارة المخاطر التشغيلية	 

تعرف المخاطر التشغيلية بأنها احتمال حدوث خسارة ناشئة عن قصور أو فشل في اإلجراءات المتعلقة بالعمليات الداخلية و/أو أنظمة التشغيل 
و/أو أداء األشخاص و/أو من األحداث الخارجية(. ويمكن أن يحدث ذلك عند عدم كفاية الضوابط المعتمدة لجهة لحظ مختلف أسباب الحوادث 
لى إمكانية ترتيب آثار قانونية ورقابية. من قبل الضوابط المعتمدة. تؤدي المخاطر التشغيلية إضافة إلى الخسائر المادية إلى ضرٍر بالسمعة واإ

ويتبع المصرف سياسة بغرض الحد من المخاطر التشغيلية تقضي بما يلي:

مراقبة المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها المصرف من خالل تقارير الحوادث )Event Reports( التي يتم إرسالها إلى إدارة المخاطر . 1
التشغيلية عند وقوع أي حدث تشغيلي من شأنه أن يؤدى لمخاطر مالية أو مخاطر سمعة. 

إنشاء قاعدة بيانات بالحوادث التشغيلية ليصار إلى رفعها لكل من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة حيث تتضمن إحصاءات عن الحوادث وفق . 2
فئات التصنيف المعتمدة ضمن تعاريف لجنة بازل.

وضع التوصيات المناسبة باإلجراءات التي تحد من المخاطر بالتنسيق مع األقسام المعنية واإلدارة العامة وذلك لتالفي هذه الحوادث أو . 3
التخفيف من آثارها في المستقبل. 

ويتبع المصرف آليات الحد من المخاطر نبينها كما يلي:
تحديد الحد األقصى الذي يمكن أن يتحمله المصرف حيث تكون عادة كلفة معالجة الحدث أكبر من الضرر الذي تسبب به.• 
تخفيف  احتمالية وأثر وقوع الحدث التشغيلي عن طريق معالجة األسباب أو الوقاية منها.• 
تجيير المخاطر التي ال يمكن التحكم بها إما بعقود مقاوالت مع أطراف خارجية أو باللجوء إلى شركات التأمين.• 
تحديد النشاط الذي يرتبط به مصدر خطر ال قدرة على التحكم به.• 

وتظهر إحصاءات قاعدة بيانات المصرف خالل العام 2018 أن المصدر األساسي للحوادث التشغيلية هي األشخاص ويعود السبب لحركة 
دوران الموظفين علمًا أن المصرف يقوم بتأمين الموارد البشرية التي تخضع لخطط التدريب الداخلي والخارجي وفق توفر الفرص، كما يتم 
تطوير ومراجعة كافة اإلجراءات بشكل دائم ومستمر ومتوافق مع القرارات واألنظمة النافذة، باإلضافة لتبني المصرف نموذج “خطوط الدفاع 
الثالثة” خط دفاع أول يمثل مديري األعمال والمعايير الرقابية وخط دفاع ثاني يتمثل بمديرية المخاطر ومديرية األمن المعلوماتي والمادي 
والرقابة المالية ومديرية االلتزام وخط دفاع ثالث من مديرية التدقيق الداخلي تقوم بالعمل معًا لتوفير حماية متكاملة لضبط المخاطر بالحد 

األدنى.
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خطط طوارئ وتأمين استمرارية العمل	 
تم وضع خطط طوارئ تضمن استمرارية العمل في المصرف وذلك في مواجهة أي مخاطر تشغيلية محتملة وذلك من خالل تحديد أماكن 
عمل رديفة يتم االنتقال إليها حيث تم تجهيز موقعين محددين بكافة الوسائل التقنية مع إمكانية االتصال بمركز المعلومات الرئيسي أو بمركز 
معلومات بديل لضمان استمرارية العمل بالنظام المصرفي المعتمد والربط الشبكي لفروع المصرف وتأمين وسائل اتصال بديلة للتواصل، أما 
فيما يعود للموارد البشرية فقد تم تحديد فريق عمل إلدارة األنشطة الرئيسية والحيوية خالل حاالت الطوارئ حيث أجرى هذا الفريق اختبارات 
دورية ضمن موقع العمل البديل وفق سيناريوهات مختلفة وتم خاللها تجربة جميع العمليات والبرامج وفق ظروف متعددة وتم وضع التوصيات 

وتطوير اإلجراءات وفق نتائج االختبار.

على صعيد مراقبة االلتزام 

تعنى مديرية مراقبة االلتزام بمراقبة التزام المصرف باألنظمة والقوانين النافذة وال سيما الناظمة للعمل المصرفي وتوجيهات مجلس النقد والتسليف 
جراءات وضوابط العمل المعتمدة لدى المصرف، ومتابعة المخاطر المرتبطة بأنشطة  ولجنة إدارة هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واإ
عداد التقارير المطلوبة منها بهذا الخصوص، ورفعها لكل من مجلس إدارة المصرف ومفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة  المصرف واإ
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )حسب االختصاص(. كما تعنى مديرية مراقبة االلتزام بمراقبة التزام المصرف بالتشريعات والضوابط 

الدولية، كما بحال قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(.
وقد راعى المصرف في تشكيل مديرية مراقبة االلتزام متطلبات قرارات مجلس النقد والتسليف، ولجنة إدارة هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، ومبادئ مجموعة بازل للرقابة المصرفية للعام 2005 بخصوص االلتزام ووظيفة االلتزام لدى المصارف، وللعام 2015 بخصوص 
حوكمة الشركات لدى المصارف، وباألخص لجهة تبعية مديرية مراقبة االلتزام في بنك الشرق للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة بشكل 
مباشر، بما يضمن استقاللية هذه المديرية ومتابعة أعمالها والوقوف على أدائها وضمان اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتأمين البيئة المناسبة لعملها.

وتمارس مديرية مراقبة االلتزام مهامها من خالل الوحدات التالية:

وحدة التحقق من االلتزام:	 
وهي وحدة التحقق من االلتزام باإلجراءات والقوانين واألنظمة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وقد تألفت في العام 2018 
من ثالثة موظفين متفرغين يرأسهم مدير مراقبة االلتزام بوصفه مسؤول اإلبالغ، إلى جانب ثالثة موظفين مخصصين إلدارة وتحديث اللوائح 

السوداء، وقد تابعت هذه الوحدة في العام 2018 أعمالها المعتادة بشأن:
- متابعة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب واقتراح السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط المتعلقة بذلك.

- الرقابة المستمرة على الحسابات والعمليات وتنفيذ المهام الرقابية الالزمة لذلك على فروع المصرف.
- معالجة تقارير االشتباه الداخلي الواردة ورفع الحاالت الجدية إلى هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

- االستجابة لقرارات التجميد ولطلبات المعلومات الواردة من هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
دارة وتحديث اللوائح السوداء في المصرف. - معالجة طلبات الحجز والتجميد الواردة من السلطات المختصة، واإ

- تدريب العاملين في المصرف على سبل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

وحدة المراقبين المصرفيين الداخليين:	 
هي الوحدة التي تمارس بصورة عامة جميع الصالحيات التي يمنحها القانون إلى المفتشين لدى الـشركات التي يمارس فيها هذا النوع من 
المراقبة، بما فيها االطالع على دفاتر المصرف ومراسالته وجميع قيوده بوجه عام، ومراقبة الميزانيات السنوية وجميع الوضعيات والبيانات 
الواجب تقديمها بموجب قانون النقد األساسي رقم 23 لعام 2002 بتعديالته، ومراقبة تقيد المصرف بالنصوص واألحكام القانونية التي يخضع 

بالغ مفوضية الحكومة لدى المصارف عن كل قرار أو وضع يؤدي إلى تعريض مالءة المصرف أو سيولته للخطر. لها، واإ
وقد عاودت وحدة المراقبين المصرفيين الداخليين أعمالها الرقابية مع بداية عام 2018 من خالل مراقب مصرفي واحد، وقد تركزت مهام الوحدة 

على تدقيق التزام المصرف بإعداد النماذج والتقارير المطلوبة وفقًا لقرارات مجلس النقد والتسليف، وباألخص:



93

ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2018

- تدقيق نماذج األوضاع المصرفية وقرارات مجلس النقد والتسليف التي تراقب مكتبيًا.
- تدقيق التزام المصرف بنظام تصنيف مخاطر الديون وتكوين المخصصات واالحتياطيات وفق القرار 597 /م ن /ب4 وتعديالته.

- تدقيق التزام المصرف بالتعليمات الخاصة بنسبة كفاية األموال الخاصة وفق متطلبات القرار 253/م ن /ب4.
- تدقيق نماذج البيانات المالية المعدة للنشر وفق متطلبات القرار 439/م ن /ب4 تاريخ 2008/11/25.

- إلى جانب تنفيذ مهام رقابية طارئة بناء على طلب مصرف سورية المركزي. 
-  وتم رفد الوحدة بمراقب مصرفي داخلي ثاني يجري حاليًا تدريبه وتأهيله ليباشر أعماله الرقابية مع بدء الربع الثاني من العام 2019.

وحدة االلتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية:	 
وهي الوحدة المسؤولة عن مراقبة التزام المصرف باألنظمة والقوانين النافذة وال سيما الناظمة للعمل المصرفي وتوجيهات مجلس النقد والتسليف، 
جراءات وضوابط العمل لدى المصرف، ومتابعة المخاطر المرتبطة بأنشطة المصرف. وقد عاودت هذه الوحدة في العام 2018 أعمالها  واإ

المعتادة بعد تأمين موظف متفرغ لها، من خالل:
- االستمرار ببناء وتحديث أرشيف تعليمات مصرف سورية المركزي.

- دراسة السياسات واإلجراءات الداخلية المقترحة في المصرف أو التعديالت الجارية عليها.
- البدء برصد وتقييم ومتابعة مخاطر عدم االلتزام ومخاطر السمعة التي يتعرض لها المصرف.

جراءات وخدمات ومنتجات المصرف في ضوء التشريعات النافذة. - البدء بدراسة سياسات واإ
- تنفيذ الطلبات الطارئة لمصرف سورية المركزي، حيث تم خالل العام 2018 التأكد من عدم توجيه المصرف لعمالء التسليف للتأمين لدى 
شركات محددة، كما تم رفع عدة تقارير بعمليات التصريف المنفذة )Exchange Operations( في المصرف إلى مصرف سورية 

المركزي، كما تمت مراقبة العمل على برنامج التحقق من الحواالت وعمليات التصريف بصورة دورية.

وحدة االلتزام بالتشريعات والضوابط الدولية:	 
وهي الوحدة المسؤولة عن مراقبة التزام المصرف بالتشريعات والضوابط الدولية الواجبة المراعاة بطلب من السلطات الرقابية المحلية، وخصوصا 
في مجال مكافحة التهرب الضريبي، كما في حال قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(، كما تعنى بمراقبة التزام المصرف 
بسياسات مجموعة البنك اللبناني الفرنسي )الشريك االستراتيجي( التي تنتمي إليها، بقدر توافقها مع التشريعات والضوابط المحلية. وقد عاودت 

هذه الوحدة في عام 2018 إعمالها المعتادة مع تأمين موظف متفرغ لها، من خالل:
- مراقبة التزام المصرف بقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(.

- حديث بيانات المصارف المراسلة والرد على االستبيانات الواردة منها.
- متابعة التحديثات الجارية على قوائم العقوبات االقتصادية، وتعميمها على كافة المعنيين في المصرف.

- دراسة طلبات إصدار خطابات الضمان )الكفاالت المصرفية(، والتحويالت الخارجية، وطلبات إصدار أو تصديق الشيكات المصرفية.
- دراسة ملفات التسهيالت االئتمانية المحالة من قبل مديرية المخاطر.

وكان المصرف قد دخل باتفاقية ثنائية FFI Agreement مع مصلحة الضرائب األميركية بتاريخ 2017/9/29 قام على إثرها في العام 
2018 بإدراج أحكام قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا( ضمن اتفاقية الشروط العامة لفتح الحسابات في بنك الشرق، وبتطوير 
جراءات العمل في  استمارات معرفة العميل الورقية وااللكترونية لديه لتواكب متطلبات القانون المذكور، هذا إلى جانب تحديث سياسات واإ
المصرف لتراعي متطلبات القانون المذكور، وتدريب العاملين في المصرف على متطلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(.
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على صعيد التدقيق الداخلي

تأسست مديرية التدقيق الداخلي في بنك الشرق خالل عام 2012 لتقوم بتوفير خدمات تأكيدية واستشارية مستقلة ُمصممة لكي تضيف قيمة 
ولكي ُتحّسن من عمليات المصرف، وذلك عبر منهجيات منظمة ومنضبطة، تساعد المصرف على تحقيق أهدافه، حيث أّن مديرية التدقيق 
الداخلي مسؤولة عن تنفيذ تقييم مستقل وموضوعي لفعالية وكفاية أنشطة إدارة المخاطر، الرقابة الداخلية والحوكمة بهدف مساعدة كل من 

مجلس إدارة المصرف، اإلدارة التنفيذية والموظفين عن طريق تزويدهم بالتحليالت والتقييمات والتوصيات المناسبة.

يشمل نطاق عمل مديرية التدقيق الداخلي كافة أنشطة وأقسام بنك الشرق، ويتضمن مراجعة كل من إجراءات إدارة المخاطر، أنظمة الرقابة 
الداخلية، األنظمة المعلوماتية وممارسات الحوكمة، كما يتضمن فحوصات دورّية للعمليات ومراجعة الطرق المثلى لتنفيذها، وتقييم االلتزام 

بالمتطلبات القانونية.

بهدف الحفاظ على الموضوعية، ال تشترك مديرية التدقيق الداخلي في تنفيذ أي من إجراءات الرقابة الداخلية أو العمليات اليومية، حيث أّن 
تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية يقع على عاتق اإلدارة التنفيذية للمصرف، كذلك تعمل مديرية التدقيق الداخلي على منع أي حالة تعارض مصالح 

قد يتعرض لها فريق عمل التدقيق الداخلي.  

إّن مديرية التدقيق الداخلي مرتبطة وظيفيًا بلجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف، حيث يقوم مدير التدقيق الداخلي بالتنسيق مع 
اإلدارة العامة فيما يخص المسائل اإلدارية المرتبطة بعمل المديرية. كذلك فإّن صالحيات ومسؤوليات مديرية التدقيق الداخلي مستمدة من لجنة 
التدقيق بالنيابة عن مجلس إدارة المصرف، وبهدف المحافظة على استقاللية مديرية التدقيق الداخلي فإنها تقوم بإرسال التقارير التي تتضمن 
نتائج أعمالها وتقييماتها وتوصياتها بشكل مباشر إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة، وكذلك فإّن تعيين أو عزل مدير التدقيق الداخلي 

يتطلب موافقة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

تقوم مديرية التدقيق الداخلي بتطوير خطة تدقيق سنوية باستخدام منهجية مناسبة ومبنّية على المخاطر، وترفعها إلى لجنة التدقيق المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة لمراجعتها والموافقة عليها، تتضمن خطة التدقيق المذكورة مراجعة كافة أنشطة فروع المصرف مرّة سنويًا نظرًا إلى المخاطر 
المرتفعة المرتبطة بهذه األنشطة، كما تهدف إلى مراجعة كافة أنشطة المديريات المركزية مرّة كل سنتين حال امتالك فريق تدقيق داخلي كاٍف 
يتمتع بالمعرفة والمهارة والخبرة الكافية. كذلك تقوم مديرية التدقيق الداخلي بتنفيذ مهام تدقيق خاصة غير مدرجة ضمن خطة التدقيق السنوية 

بحسب ما تقتضيه الضرورة وبناًء على طلب لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة أو اإلدارة العامة.

تشمل أنشطة مديرية التدقيق الداخلي تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات المصرف والتأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية الموضوعة 
للحّد منها، قياس مدى االلتزام بأدلة السياسات واإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف وكذلك مدى االلتزام بالقرارات الصادرة عن 
السلطات الرقابية، تقييم أساليب حماية أصول المصرف، التأكد من كفاية وكفاءة إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، تقييم فعالية 
ممارسات الحوكمة والتأكد من تطبيقها بشكل مناسب، تنفيذ مهام تدقيق خاصة تستهدف األنشطة التي قد تكون عرضة لحدوث عمليات احتيال.

باإلضافة إلى ذلك، تعتمد مديرية التدقيق الداخلي على مزّود خدمة خارجي بهدف تنفيذ مهام التدقيق المعلوماتي IT Audit، والتي تهدف إلى 
مراجعة أنظمة المعلومات المالية واإلدارية وخدمات الصيرفة االلكترونية وتقييم مدى موثوقّية واعتمادية أنظمة المعلومات.

إّن مديرية التدقيق الداخلي مخّولة في سياق ممارسة أنشطتها بالوصول بشكل غير مقيد إلى كافة السجالت والمعلومات والمواقع والموظفين 
في المصرف، كما أنها تقوم بإصدار التوصيات المناسبة بناًء على نتائج أنشطتها وتقوم بمتابعة تنفيذها بشكل دوري، باإلضافة إلى أنها تقوم 

برفع تقارير دورّية إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة تحتوي على ملخص عن نتائج أنشطتها.

تعمل مديرية التدقيق الداخلي على تطوير مهارات وخبرات فريق التدقيق الداخلي من خالل برنامج تدريب سنوي، كما تعمل على التنسيق 
بشكل مستمر مع األطراف الرقابية األخرى في المصرف كمديرية إدارة المخاطر ومديرية االلتزام ومديرية األمن، كذلك تعمل على خلق شراكة 

مستمرة متضمنة التنسيق والحّد من ازدواجية األعمال مع كلٍّ من المدقق الخارجي والمراقبين المصرفيين الداخليين.

تسعى مديرية التدقيق الداخلي إلى تحقيق التزام كامل بالمعايير الدولية المهنية للتدقيق الداخلي وكذلك بميثاق األخالق الصادرين عن معهد 
المدققين الداخليين IIA، كما تمارس مديرية التدقيق الداخلي أعمالها بما يتفق مع مقررات لجنة بازل ومتطلبات مصرف سورية المركزي.
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خالل عام 2018 قامت مديرية التدقيق الداخلي بتنفيذ عّدة مهام تدقيق شملت كافة فروع المصرف ومديرية العمليات، باإلضافة إلى تنفيذ 
مراجعة عامة لممارسات الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية وبرنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واألنظمة المعلوماتية، كذلك قامت 
مديرية التدقيق الداخلي بتنفيذ اثنتان وعشرون مهمة تدقيق خاصة بناًء على طلب لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة أو اإلدارة العامة، 
ونتيجًة لهذه المهام تّم إصدار تقارير التدقيق الداخلي، كما تّم متابعة تنفيذ التوصيات الواردة ضمنها. كما استمرت مديرية التدقيق الداخلي 
خالل عام 2018 بتقديم الدعم والخدمات االستشارية لإلدارة التنفيذية وذلك من خالل إبداء الرأي وتقديم التوصيات فيما يتعلق بأدلة السياسات 
واإلجراءات وبالتعليمات الداخلية قبل إصدارها. هذا باإلضافة إلى مهام التدقيق المستمر التي يشمل نطاقها الحسابات والعمليات الحساسة التي 

تتطلب أنظمة رقابة داخلية متحفظة لضبطها. 

كذلك تّم خالل عام 2018 توظيف مدقق داخلي رئيسي ومدقق داخلي، بهدف تعويض استقالة أحد موظفي المديرية واستكمااًل لخطة التوظيف 
للعام 2018، كما تّم تنفيذ عّدة دورات تدريبية لفريق التدقيق الداخلي شملت مواضيع عّدة منها: معيار التقارير المالية الدولي رقم 9، مكافحة 

االحتيال والغش والتزوير، التدقيق المعلوماتي، التدقيق المستند إلى المخاطر.
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على صعيد قسم التنظيم والتخطيط االستراتيجي

كافة هذه  يتم تحديث  المصرف، حيث  دليل إجراءات وسياسات عمل  التنظيم والتخطيط االستراتيجي مراجعة وتحديث  يتضمن عمل قسم 
السياسات واإلجراءات دوريًا كل سنتين. 

خالل العام 2018، بلغ عدد اإلجراءات المعدلة  255 إجراء عمل من أصل 454 أي ما يعادل نسبة 56% من إجراءات المصرف، وتضمن 
خطة العمل للعام 2019 تحديث اإلجراءات 199 المتبقية.

جراءات المصرف القيام بدور المنسق العام بين مختلف إدارة المصرف في ما  يندرج ضمن مهام القسم باإلضافة إلى دوره في إدارة دليل واإ
يتعلق بإدارة المشاريع التي يطلقها المصرف،فمن ضمن المشاريع التي عمل القسم على إدارتها خالل العام 2018:

مشروع األرشفة االلكترونية.• 

إنجاز دليل تدريبي يختص بالعمليات النقدية ومختلف خدمات التجزئة، بالتعاون مع مديرية شبكة الفروع لكافة موظفي فروع المصرف. • 

يتم العمل حاليًا على مشروع تطوير للعمليات المصرفية على البرنامج المعلوماتي في البنك، باإلضافة إلى مشروع استكمال وتطوير منظومة 
اإلفصاحات والتقارير اإلدارية لكافة مديريات وأقسام المصرف. 
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تأثر األداء المالي للمصرف لعام 2018 بعوامل عديدة ومختلفة منها ما نتج عن قرارات السلطة الرقابية )مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية 
المركزي( ومنها ما يعود لعوامل أخرى ناتجة عن أداء االقتصاد الكلي في سورية في ظروف األزمة المستمرة منذ ما يقارب الثمان سنوات.

بكافة  للزبائن مضبوطة وبشكل محكم  الممنوحة  اإلئتمانية  التسهيالت  لجهة صافي  توسعية  المصرف سياسة  نهج  المصرف،  على صعيد 
محددات اإلدارة السليمة للمخاطر، رافقها خالل العام سياسة عامة الستقطاب ودائع الزبائن وذلك للحفاظ على مستويات جيدة من السيولة 
وبشكل تدريجي يتناسب مع تطور حجم التسليفات في المصرف، كما عمل المصرف على تحسين بنية هذه الودائع من خالل تخفيف التمركز 
من جهة والتركيز على تنشيط استقطاب الحسابات الجارية بكلف شبه معدومة مما ساهم في تخفيض كلف الودائع بكافة العمالت وبالتالي 

منح المصرف مرونة أكبر في المنافسة بمعدالت فائدة تنافسية على اإلقراض.

وبالفعل انعكست مفاعيل هذه السياسة نموًا في صافي إيرادات الفوائد خالل العام 2018 بنسبة بلغت 20%، أضف إلى ذلك النمو المحقق 
في صافي إيرادات العموالت وبنسبة بلغت 86% ناتجة عن دور المصرف في تمويل عمليات التجارة الخارجية والعمليات المصرفية األخرى 

الملحقة بها، وبالطبع يأتي نمو اإليراد الناتج عن بيع وتقييم العمالت األجنبية كنتيجة طبيعية لهذا الدور.

في مايلي عرض تحليلي مفصل لألداء المالي لبنك الشرق خالل العام 2018 يبدأ بعناصر الميزانية وينتهي بقائمة الدخل بغية تقديم عرض 
واف لمختلف عناصر النمو والتطور الذي حققها بنك الشرق خالل هذا العام.

تبين المخططات البيانية أدناه تطور موجودات ومطلوبات المصرف وهيكليتها بين العامين 2017 و 2018:

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2018

2018 2017

27.86

47.93

4.21 3.80 2.591.59

12.17 12.56

ودائع مصارف ودائع زبائن مطلوبات أخرى
 مختلفة

حقوق المساهمین

تطور حجم المطلوبات وحقوق الملكیة بین 2017 و2018 (مالیین ل.س.)

26.26

33.89

23.27

10.97

4.804.53 4.914.06

المصرف المركزي
 وٕایداعات لدى المصارف

صافي التسهیالت 
االئتمانیة

استثمارات مالیة موجودات ثابتة وأخرى 

تطور حجم الموجودات وحقوق المكلیة بین 2017 و2018 (مالیین ل.س.)
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ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2018

الموجودات

بلغ إجمالي الموجودات في نهاية العام 2018 مبلغ 66.9 مليار ل.س مقارنة مع 45.8 مليار ل.س في نهاية العام 2017 محققًا نسبة نمو 
بلغت 46% وهي النسبة األعلى لنمو الموجودات منذ نهاية العام 2014، وقد توزعت هذه الزيادة بين زيادة في النقد واألرصدة لدى مصرف 
سورية المركزي بنسبة بلغت ال60% وهي ناتجة بطبيعة الحال من فوائض السيولة التي نتجت من زيادة ودائع الزبائن، زيادة في إجمالي 
الموجودات المنتجة للفوائد والتي شكلت مانسبته 57% من إجمالي الموجودات مقارنة مع 56% للعام 2017 وبنسبة نمو بلغت 49% وأخيرًا 
زيادة في االستثمار في الموجودات الثابتة وموجودات أخرى بنسبة بلغت 21% جاءت في معظمها من االستثمار في تجهيز فرع الغساني 

وشراء فرع في منطقة وجرمانا بريف دمشق.

تبين المخططات البيانية أدناه هيكلية موجودات المصرف بين العامين 2018 و 2017:

وفي تفصيل الموجودات المنتجة للفوائد بين العامي 2017-2018  يبين  الجدول التالي التغير في حجم كل من مكوناتها ونسبتها من إجمالي 
الموجودات:

كما في 31 كانون األول

2017 2018
% الحجم % الحجم (آالف ل.س)

- - %2 1,308,000 ودائع البنك المركزي

%23 10,354,408 %13 9,018,419 توظيفات لدى المراسلين

%10 4,530,302 %7 4,804,123 موجودات مالية متوفرة للبيع

%24 10,968,675 %35 23,273,383 صافي التسهيالت االئتمانية

%56 25,853,385 %57 38,403,925 مجموع الموجودات المنتجة للفوائد

%100 45,819,950 %100 66,879,599 إجمالي الموجودات

436.00 436.00  سعر صرف الدوالر األمريكي/ل.س

7%
7%

35%

51%

هیكلیة الموجودات 2018

24%

9%

57%

هیكلیة الموجودات 2017

10%

المصرف المركزي وٕایداعات موجودات ثابتة وأخرى
لدى المصارف

صافي التسهیالت االئتمانیة استثمارات مالیة

المصرف المركزي وٕایداعات موجودات ثابتة وأخرى
لدى المصارف

صافي التسهیالت االئتمانیة استثمارات مالیة

 تطور حجم الموجودات المنتجة للفوائد بين عامي 2017 و 2018
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يداعات لدى المصارف أرصدة واإ
على الرغم من انخفاض األرصدة واإليداعات لدى المصارف األخرى بنسبة قاربت ال 10% لتبلغ 10.5 مليار ل.س في نهاية العام 2018 
مقارنة مع 11.7 مليار ل.س للعام الماضي إال أن هذا اإلنخفاض رافقه زيادة في حجم التوظيفات في الودائع ألجل المنتجة للفوائد وبمبلغ 

676 مليون ل.س في حين أن اإلنخفاض كان في الحسابات الجارية والغير منتجة للفائدة وبمقدار 1.8 مليار ل.س.

المحفظة االستثمارية
شهدت المحفظة االستثمارية لبنك الشرق نموًا إجماليًا بنسبة بلغت 6% حيث بلغ حجم المحفظة 4.8 مليار ل.س نهاية العام 2018 مقارنة 
ب: 4.5 مليار ل.س نهاية العام 2017، وقد تخلل العام 2018 استحقاق لسندات صادرة عن مصارف بقيمة مليون دوالر أمريكي وبالمقابل 
قام المصرف بشراء سندات سيادية وبقيمة 2 مليون دوالر أمريكي. علمًا أن المصرف اليزال يبحث وبشكل دائم عن البدائل االستثمارية ذات 

الجدوى االقتصادية والمخاطر المقبولة وفق القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن. 

توزعت المحفظة االستثمارية لدى بنك الشرق بين سندات شركات خاصة بقيمة 1.4 مليون دوالر أمريكي وسندات مصارف خاصة بقيمة 
2.9 مليون دوالر وسندات سيادية بقيمة 6.7 مليون دوالر أمريكي، وقد تراوحت معدالت الفائدة على هذه السندات في 2018 بين %2,45 

و5,96%، كما تتراوح استحقاقتها بين سنة وسنتين.

محفظة التسهيالت االئتمانية
تميز العام 2018 بسياسة توسعية انتهجها المصرف تجاه التسهيالت االئتمانية الممنوحة للزبائن وقد ترافق هذا التوسع مع الحرص الشديد 
على تطبيق أعلى معايير مخاطر إدارة مخاطر االئتمان والمحافظة على نقطة التوازن بين الرغبة في زيادة حجم التسهيالت واإلدارة السلمية 
لمختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها المصرف، وبالفعل ازداد حجم صافي التسهيالت االئتمانية خالل العام ليصل إلى مبلغ 23.3 مليار 

ل.س مقارنة مع 10.9 مليار ل.س نهاية العام المنصرم ومحققًا نسبة نمو بلغت ال %112. 
إن هذه الزيادة تمثلت بنمو في حجم القروض المنتجة بنسبة بلغت حوالي 115% في حين ازداد حجم القروض الغير المنتجة بنسبة بلغت 
9% وبالتالي توزع إجمالي القروض الممنوحة خالل العام 2018 بين 92.15% قروض منتجة و7.85% قروض غير منتجة في حين كان 

التوزع خالل العام 2017 بين 85.96% للقروض المنتجة و14.04% للغير المنتجة.

هیكلیة االستثمارات وفق نوع الورقة والجهة المصدرة 2018 

48%

14%

38%

هیكلیة االستثمارات وفق نوع الورقة والجهة المصدرة 2017

سندات مصارف خاصةسندات شركات خاصة
سندات أدوات سیادیة

60%

13%

27%

سندات مصارف خاصةسندات شركات خاصة
سندات أدوات سیادیة
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كما انعكست هذه الزيادة في حجم التسهيالت ايجابًاعلى تطور نسبة صافي التسهيالت االئتمانية إلى إجمالي الودائع )ودائع الزبائن وودائع 
المصارف( والتي بلغت 45% نهاية العام 2018 مقارنة مع نسبة 34% للعام السابق، كما هو مبين في المخطط أدناه: 

تشكل التسهيالت االئتمانية المباشرة بالليرة السورية النسبة األكبر من محفظة التسليفات مسجلة مانسبته 85% من صافي محفظة التسليف )بعد 
تنزيل الفوائد المعلقة والمؤونات( مقارنة مع نسبة 77% للعام الماضي علمًا أن حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة بالليرة السورية واليورو قد 
حقق نموًا بنسبة بلغت 133% ,137% على التوالي في حين انخفض حجم صافي التسهيالت الممنوحة بعملة الدوالر األمريكي بنسبة بلغت 

الـ 70% )نتيجًة لترصيد زبائن الدوالر األمريكي مديونيتهم وعدم منح تسهيالت جديدة بديلة عنها(.

توزعت تسليفات المصرف وفق ماهية القطاع االقتصادي المصرح عنه في السجل التجاري حيث حافظ القطاع التجاري على صدارته من حيث 
الحجم مشكاًل مانسبته 38% خالل العام 2018 مقارنًة مع نسبة 50% للعام 2017، في حين ازدادت نسبة التسهيالت المقدمة إلى القطاع 
الصناعي فشكلت مانسبته حوالي ال35% من صافي التهسيالت مقارنًة مع 23% للعام الماضي في حين حافظ قطاع الخدمات على نفس 

الحجم حيث سجل مانسبته 27% خالل العامين.
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تطور نسبة صافي التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة إلى إجمالي الودائع

%34

%45

SYP 85%

EURO 14%
USD 1%

هیكلیة تسلیف الزبائن حسب العملة 2018

SYP 77%

EURO 12.5%USD 10.5%

هیكلیة تسلیف الزبائن حسب العملة 2017
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إن تصنيف العمالء وفق فئة وطبيعة العميل من حيث كونها شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة أو قطاع التجزئة تتم بناًء على قرارات 
صادرة عن مصرف سورية المركزي منذ عام 2008، حيث أن المعايير األساسية هي حجم التسهيالت وحجم األعمال بالليرة السورية والذي 
لم يأخذ بعين االعتبار أثر التضحم وخاصة خالل سنوات األزمة ،وبالتالي عند مراجعة محافظة التسهيالت لدى بنك الشرق نجد أن الشركات 
الكبرى قد استحوذت على النسبة األعلى من محفظة التسليفات والتي بلغت 99.6% واألمر نفسه ينطبق على العام 2017 وبنسبة بلغت 

.%99.20

 

38%27%

35%

هیكلیة تسلیف الزبائن وفق القطاع االقتصادي 2018

51%

26%23%

هیكلیة تسلیف الزبائن وفق القطاع االقتصادي 2017

أفراد وخدمات وأخرىصناعة تجارة أفراد وخدمات وأخرىصناعة تجارة

0.51%

99.20%

0.29%

هیكلیة تسلیف الزبائن وفق طبیعة العمالء 2017

الشركات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرى أفراد

0.30%

99.64%

0.06%

هیكلیة تسلیف الزبائن وفق طبیعة العمالء 2018

الشركات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرى أفراد
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المطلوبات

ودائع الزبائن
اعتمد المصرف في عام 2018 سياسة استقطاب ودائع جديدة بكافة العمالت على فترات قصيرة وبكلف مقبولة وبشكل يتماشى مع تطور 
التسهيالت المستخدمة والتركيز على استقطاب الحسابات الجارية )بدون كلفة ( ,حيث شهد إجمالي ودائع الزبائن في نهاية ال2018 نموًا 

بنسبة 72% ليبلغ قيمة 47.9 مليار ل.س بالمقارنة مع 27.9 في العام 2017  أي بزيادة قدرها 20 مليار ليرة سورية.

تركزت هذه الزيادة في:
نمو في الحسابات الجارية: حيث بلغت قيمة 16.9 مليار ل.س نهاية العام 2018 مقارنة مع  5.4 مليار ل.س  نهاية الـ2017 لتكون   -

مجمل الزيادة مبلغ 11.6 مليار ل.س )منها 8.9 مليار ل.س زيادة في الحسابات الجارية بالليرة السورية(.
نمو في الودائع ألجل حيث ازدادت بمقدار 9 مليار ليرة سورية لتبلغ قيمة 29.8  مليار ل.س نهاية العام 2018 بينما بلغت في نهاية   -
العام 2017 قيمة 20.8 مليار ل.س )بلغت قيمة الودائع الجديدة 26 مليار ل.س قابلها سحوبات بقيمة 17 مليار ل.س.( وقد توزعت 
هذه الزيادة بين ودائع بالليرة السورية والتي ازدادت بقيمة 7.6 مليار ل.س وزيادة بالعمالت األجنبية مقومة بالليرة السورية حوالي 1.4 

مليار ل.س .
نمو في ودائع التوفير بلغ إجمالي ودائع التوفير نهاية العام 1.1 مليار ل.س مقارنة مع 184 مليون ل.س نهاية العام 2017 أي بنسبة   -
نمو قاربت 500% إن هذه الزيادة نتجت بشكل أساسي عن تميز هذه الودائع بمعدل فائدة تنافسي أدى إلى استقطاب ودائع جديدة باإلضافة 

إلى الترويج لدى فروع المصرف لهذا النوع من الودائع.

بينما شهدت الحسابات المجمدة انحفاضاً بنسبة 98% نتيجة استحقاق الحسابات المجمدة الناتجة عن عمليات تصريف الدوالر خالل العام 
2017 )وهي حسابات مجمدة تتقاضى فوائد ناتجة عن عمليات تصريف الدوالر األمريكي إلى الليرة السورية بموجب قرارات مصرف سورية 
المركزي التي ألزمت المصارف بقيد المقابل بالليرات السورية الناتجة عن عملية شراء دوالر أمريكي نقدًا بنكنوت أو عن حواالت واردة بالدوالر 

األمريكي في حساب وسيط لمدة شهر ثم عدلت لمدة ثالثة أشهر(.
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ودائع المصارف

اختلف توزيع ودائع المصارف لدى بنك الشرق خالل العام 2018 بين ليرة سورية وعمالت أجنبية باختالف االحتياجات في السيولة النقدية 
حيث تخلى البنك عن قبول ودائع آلجل جديدة  بالليرة السورية وذلك نتيجة للسيولة العالية المتوفرة لدى البنك بهذه العملة في حين حافظ على 
قبول الحسابات الجارية من المصارف كما ازدادت الحاجة للسيولة بعملة اليورو خالل العام 2018 مما دفع المصرف إلى قبول ودائع بهذه 
العملة وفي نهاية العام 2018 بلغت إجمالي ودائع المصارف لدى مصرفنا 3.8 مليار ل.س حيث توزعت نسبة  العمالت بين 6% ليرة سورية 

و 94%عمالت أجنبية  مقارنة بمبلغ 4.2 في نهاية العام 2017 موزعة بين 61% ليرة سورية و39% عمالت أجنبية.
تبين المخططات البيانية أدناه هيكلية مطلوبات المصرف بين العامين2018 و2017:

حقوق المساهمين

ازدادت حقوق المساهمين في نهاية العام 2018  بنسبة 3% حيث بلغت قيمة 12.560 مليار ل.س مقابل 12.168 مليار ل.س للعام 
المنصرم  ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أرباح الفترة المحققة بنسبة 117% حيث حقق المصرف في نهاية ال2018 أرباح تشغيلية بعد 
اقتطاع الضريبة 507.2 مليون ل.س في حين بلغت في نهاية الفترة نفسها من العام السابق 234.3 مليون ل.س، علمًا أن القيمة العادلة 
للموجودات المالية المتوفرة للبيع سجلت انخفاضًا سلبيًا  إضافيًا بلغ 112 مليون ل.س انعكس بطبيعة الحال في إجمالي حقوق المساهمين. 

قررت الهيئة العامة غير العادية لبنك الشرق بتاريخ 2018/4/30 زيادة رأس مال المصرف بمبلغ إجمالي 250 مليون ليرة سورية على شكل 
أسهم مجانية توزع للمساهمين بلغ عددها 2.5 مليون سهم، وذلك من خالل ضم جزء من االحتياطي الخاص بمبلغ 70,549,500  ل.س 

وكامل رصيد األرباح المدورة بمبلغ 179,450,500  ل.س.
في ما يلي مخطط يبين تطور إجمالي حقوق المساهمين بين األعوام 2012 – 2018 والعالقة الترابطية اإليجابية مع تطور سعر الصرف :

تطور حجم الموجودات بين عامي 2016 و2017
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سهم بنك الشرق

أقفل سهم بنك الشرق المدرج على السوق النظامي في سوق دمشق لألوراق المالية على سعر 921.19 ل.س بنهاية العام 2018 
مقارنًة ب: 441.75 ل نهاية العام 2017 أي بنسبة نمو بلغت حوالي 109% هذا النمو يعود جزًء منه إلى تطور حجم التداول خالل العام 
2018 مقارنًة بالعام المنصرم فقد بلغ عدد األسهم المتداولة 424,060 سهم من خالل 120 صفقة بقيمة 292,426,777 مليون ل.س 
خالل العام 2018 بالمقارنة مع حجم تداول بلغ 14,050 سهم من خالل 10 صفقات فقط بقيمة 2,792,900 مليون ل.س. للعام 2017.
ومن جهة أخرى نتيجة للطلب المستمر على شراء السهم من قبل العديد من المستثمرين )على الحد األعلى للسهم لمدة ثالث جلسات متتالية( 
ولكن لم يتم عرض لبيع السهم بالمقابل وبالتالي وبحسب نظام تعليمات التداول في سوق دمشق لألوراق المالية يتم تعديل السعر المرجعي 

للورقة المالية المطلوبة على الحد األعلى.
وفيما يلي رسم بياني يبين سعر سهم بنك الشرق منذ عام 2012 ولغاية العام 2018 )وذلك بعد تجزئة قيمة السهم حيث بلغ سعر السهم 

بنهاية العام 2011 مبلغ 1,126 ل.س.(

إدارة السيولة

حافظ المصرف على مستويات جيدة من السيولة كجزء من سياسته العامة وخاصة خالل سنوات األزمة، لم يكن العام 2018 استثناًء من هذه 
السياسة إذا بلغت نسبة السيولة 63% بكافة العمالت توزعت بين 42% نسبة السيولة بالليرات السورية و119% بالعمالت األجنبية، مقارنة 

مع 72% بكافة العمالت للعام 2017 توزعت بين 49%، 144% لكل من الليرات السورية والعمالت األجنبية على التوالي.

إن هذا االنخفاض في السيولة جاء كنتيجة مباشرة لسياسة المصارف في التوسع في التسهيالت االئتمانية الممنوحة فقد انخفض حجم األموال 
الجاهزة خالل العام 2018 إلى إجمالي ودائع الزبائن إلى 71% مقارنة مع 94% خالل العام 2017 كما انخفض حجمها إلى إجمالي 
بـ 57% للعام السابق ومع األخذ باالعتبار لحقيقة نمو المطاليب بنسبة 61% يظهر جليًا استثمار  الموجودات ليبلغ نسبة 51% مقارنة 
المصرف لهذه الزيادة في موجودات أخرى )مثل التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة والموجودات الثابتة( عدا األموال الجاهزة )راجع الجدول أدناه( 
األمر الذي أدى إلى إنخفاض نسبتها )أي األموال الجاهزة( إلى إجمالي الموجودات وهو األمر الذي يعكس اإلدارة األكفء للسيولة المتوفرة 

لدى المصرف.

سعر سهم بنك الشرق من عام 2012 - 2018   
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المالءة المالية

تعبر المالءة عن قدرة المصرف على مواجهة مختلف أنواع المخاطر )مخاطر االئتمان، المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية ( ويتم التعبير 
عن هذه المالءة من خالل مفهوم كفاية رأس المال والذي يمثل العالقة بين رأسمال المصرف وهذه المخاطر.

حدد مصرف سورية المركزي نسبة 8% كحد أدنى لنسبة كفاية رأس المال في مواجهة كافة المخاطر المحتسبة والمرجحة بما يتوافق مع 
معايير بازل 2.

حافظ المصرف خالل العام 2018 على نسبة مالءة مرتفعة بلغت 36.32% مقارنًة مع 53.35% للعام السابق إن هذا اإلنخفاض بسبب 
الزيادة الملحوظة في مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر وبنسبة بلغت 44% بالمقارنة بين العامين وقد نتجت بشكل مباشر عن الزيادة في 
صافي التسهيالت االئتمانية الممنوحة للزبائن، بالمقابل ازداد صافي األموال الخاصة )رأس المال األساسي +المساعد( بنسبة بلغت فقط %3.

2017 2018
% المبالغ باآلف ل.س % المبالغ باآلف ل.س

%5.7 1,495,944 %5.8 1,964,859 النقد

%50.0 13,093,279 %63.2 21,418,616 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

%4.6 1,210,638 %1.0 332,972 أرصدة لدى المصارف المحلية

%10.6 2,761,904 %5.5 1,878,402 أرصدة لدى المصارف األجنبية

%29.1 7,620,705 %24.5 8,296,805 ودائع ألجل لدى المصارف األجنبية

%100 26,182,470 %100 33,891,653 مجموع األموال الجاهزة
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اإليرادات

األجنبية  العمالت  تقيم  أرباح  وأخيرًا صافي  والعموالت  الرسوم  من  اإليرادات  الفوائد، صافي  إيرادات  بين صافي  المصرف  إيرادات  تتوزع 
واإليرادات األخرى والتي تشكل في مجموعها إجمالي الدخل التشغيلي، في مايلي شرح تفصيلي لعناصر الدخل التشغيلي :

صافي اإليرادات من الفوائد
حقق المصرف نموًا ايجابيًا في صافي اإليرادات من الفوائد حيث بلغت قيمتها 924 مليون ل.س بالمقارنة مع 776 مليون ل.س وبنسبة 

19% في نهاية العام 2017، هذه الزيادة تعود في معظمها إلى :

أواًل بالنسبة للفوائد المقبوضة: 
نمو في الفوائد المقبوضة من االستثمارات لدى المصارف األخرى بنسبة %63 

نمو في الفوائد المقبوضة من التسهيالت االئتمانية الممنوحة للزبائن بنسبة بلغت %57 
انخفاض طفيف في حجم الفوائد المقبوضة من محفظة االستثمارات وبنسبة 15% وعليه بلغ إجمالي الفوائد المقبوضة قيمة 2.94 مليار ل.س 

للعام 2018 مقارنًة مع 1.98 مليار ل.س للعام 2017 وبنسبة نمو بلغت %49. 

ثانيًا لجهة الفوائد المدفوعة:
انخفاض في حجم الفوائد المدفوعة للمصارف األخرى وبنسبة بلغت 52% نتيجة انخفاض حجم ودائع المصارف من جهة ومن جهة أخرى 
تحول االحتياجات من السيولة من ودائع بالليرة السورية من مصارف أخرى بكلف بين 7-6% إلى ودائع باليورو بكلف تترواح بين %3-4.

زيادة في حجم الفوائد المدفوعة على ودائع الزبائن بنسبة بلغت 94% ناتجة عن استقطاب المصرف لودائع جديدة بكلف مقبولة وذلك لتوفير 
السيولة الالزمة لتمويل توجهات المصرف في التوسع بالتسهيالت االئتمانية الممنوحة.

وعليه بلغ إجمالي الفوائد المدفوعة قيمة 2.02 مليار ل.س للعام 2018 مقارنًة مع 1.20 للعام 2017 وبنسبة نمو بلغت %68 
وتبين المخططات أدناه :

تطور صافي إيراد الفوائد خالل األعوام السبعة األخيرة:. 1
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تطور صافي إيراد الفوائد من الزبائن بين عامي 2018-2017 :. 2

تطور صافي إيراد الفوائد من المصارف بين عامي 2018-2017 :. 3

الفوائد المقبوضة من التسهیالت االئتمانیة المباشرة
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2,473

1,914

560

تطور صافي إیراد الفوائد من الزبائن بین 2017 و2018
(القیم بمالیین اللیرات السوریة)
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صافي اإليرادات من الرسوم والعمالت
حققت إجمالي اإليرادات من الرسوم والعموالت تطورًا ملحوظًا خالل العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 86% فبلغت قيمتها 846 مليون ل.س 

مقارنة مع مبلغ 455 مليون ل.س للعام 2017 
على عمليات التجارة الخارجية وما يترافق معها من عمليات مصرفية والتي شكلت حوالي 86% من إجمالي اإليرادات بينما توزعت باقي • 

العموالت بين العموالت المقبوضة من التسهيالت المباشرة والتي شكلت مانسبته %6.
 العموالت المقبوضة على تنظيم الكفاالت حوالي 3% وأخيرًا رسوم شهرية على الحسابات وعموالت أخرى حوالي %5.• 
أما  لجهة العموالت المدفوعة على العمليات بين المصارف فقد ازدادت بنسبة 84% لتبلغ حوالي ال30 مليون مقارنة ب:16مليون • 

نهاية العام السابق وعليه أقفل صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت على مبلغ 816 ل.س في نهاية العام 2018 مقارنًة ب:438 
للعام 2017.

التقدم بمستنداتهم برسم •  إلى  العمالء  إلى لجوء معظم  الموازي  أدى استقرار سعر الصرف الرسمي وتذبذب سعر الصرف في السوق 
التحصيل إلى المصارف لتمويل هذه المستوردات أضف إلى ذلك توجه مصرف سورية المركزي إلى تحجيم دور شركات الصرافة وحصر 

التدخل اإليجابي بسعر الصرف بالقنوات المصرفية وقد انعكس هذا األمر زيادة في مداخيل المصرف الناتجة عن عموالت.

صافي األرباح الناتجة عن تقيم وبيع العمالت األجنبية
ازدادت األرباح التشغيلية الناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية بنسبة حوالي 135% لتبلغ قيمتها 472 مليون ل.س بالمقارنة مع 201 
مليون ل.س نهاية العام السابق، هذه األرباح جاءت كما ذكرنا سابقًا كنتيجة مباشرة لحجم تمويل عمليات التجارة الخارجية من جهة وارتفاع 

نسبة الحواالت الواردة من الخارج لزبائن المصارف من جهة ثانية.

وتبّين البيانات أدناه التطور الملحوظ لصافي إيردات العموالت خالل األعوام السبعة األخيرة.
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إجمالي الدخل التشغيلي
ونتيجة لما  تقدم نالحظ أن إجمالي الدخل التشغيلي حقق نموًا بنسبة 337% ليحقق أرباحًا بقيمة 2.220 مليار ل.س نهاية العام 2018 
مقارنة مع خسائر بقيمة 938 مليون ل.س نهاية العام 2017 )متضمنة الخسائر الغير محققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي( 
وفي حال إذا أهملنا أثر الخسائر الغير المحققة نالحظ ارتفاعًا بنسبة 56% ليبلغ قيمة 2.220 مليار ل.س مقابل 1.419 مليار ل.س للعام 

المنصرم.
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إجمالي الدخل التشغیلي 
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ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2018

المصاريف والتكاليف التشغيلية

بلغت المصاريف التشغيلية للعام 2018  قيمة 1.45 مليار ل.س مقارنة مع 1.08 مليار ل.س في السابق بنسبة زيادة بلغت 34%، وقد 
توزعت المصاريف التشغيلية ضمن الفئات التالية :

نفقات وأجور الموظفين: )والتي تمثل 38% من إجمالي المصاريف التشغيلية( شهد العام 2018 زيادة في نفقات الموظفين بنسبة %23 • 
عن العام 2017 ازدادت فيها كتلة الرواتب واألجور بنسبة 17% في حين شهدت تعويضات ونفقات الموظفين األخرى زيادة بنسبة 

.%32

مصاريف تشغيلية أخرى )والتي تشكل 43% من إجمالي المصاريف التشغيلية (: شهد العام 2018 زيادة في المصاريف التشغيلة األخرى • 
بنسبة 11% حيث بلغت 618 مليون بالمقارنة مع555 مليون ل.س نهاية العام 2017 

     أهم التغيرات التي شهدتها المصاريف التشغيلية األخرى:
ازدياد نفقات الصيانة واإلصالح ونفقات الحراسة بنسبة 32% أي بمقدار 26 مليون ل.س.. 1
ازدياد نفقات الرسوم والضرائب بنسبة 60% أي بمقدار 15 مليون ل.س.. 2
ازدياد نفقات التدريب والتأهيل بنسبة 51% أي بمقدار 10 مليون ل.س. . 3
ازدياد نفقات الدعاية واإلعالن والعالقات العامة بنسبة 33% أي بمقدار 8 مليون ل.س.. 4
انخفاض في تكاليف المياه والكهرباء والتدفئة بنسبة 32% أي بقيمة 23 مليون ل.س . 5
انخفاض في تكاليف التأمين ضد األخطار والحريق بنسبة 21% أي بقيمة 15 مليون ل.س. 6

مصاريف استهالكات واطفاءات: )والتي تمثل 14% من إجمالي المصاريف التشغيلية(: شهدت زيادة بنسبة 35% وتعود هذه الزيادة • 
إلى التوسع في االستثمار بالموجودات الثابتة والتي بلغ رصيدها نهاية العام 2018 قيمة 2.9 مليار ل.س مقارنًة مع 2.1 مليار ل.س 

نهاية العام 2017.

مصروف مخصصات ومصاريف أخرى )والتي تمثل 5% من إجمالي المصاريف التشغيلية(: ارتأت إدارة المصرف وبنتيجة اختبارات • 
الجهد على المحفظة االئتمانية كما في 2018/12/31 تشكيل مؤونات إضافية عامة لمواجهة أخطار مستقبلية محتملة بقيمة 70 مليون 
ل.س وعليه ازداد مصروف المخصصات والمصاريف األخرى للعام 2018 بنسبة 220% عن العام 2017، علمًا أن المصرف قام 

باسترداد مؤونات بقيمة 74 مليون ل.س. خالل العام 2017 نتيجة السداد المبكر وتحسن تصنيف بعض الديون المتعثرة.
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ومن الجدير بالذكر بأن نسبة الكفاءة وهي المصاريف التشغيلية )بعد استبعاد المخصصات والمؤونات( إلى الدخل التشغيلي )بعد استبعاد الفوائد 
المحولة إليرادات واألرباح الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي( بلغت قيمتها 62% في العام 2018 مقارنًة بـ91% للعام 2017 
ويعود ذلك إلى من جهة الزيادة في المصاريف التشغيلية )بعد استبعاد المخصصات والمؤونات( فقط بنسبة 19% في حين بلغت الزيادة في 
اإليراد التشغيلي )بعد استبعاد الفوائد المحولة إليرادات واألرباح الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي( بنسبة أعلى منها تبلغ 75% في 

نهاية العام 2018.

ويظهر البيان التالي هيكلية المصاريف التشغيلية للعامين 2018 و 2017:

ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2018

43%

5% 14%

هیكلیة المصاریف التشغیلیة خالل العام 2018

38%51%

-7%
14%

هیكلیة المصاریف التشغیلیة خالل العام 2017

42%

نفقات الموظفین
مصاریف تشغیلیة أخرى
االستهالكات واالطفاءات

مخصص تدني قیمة التسهیالت
نفقات الموظفین

مصاریف تشغیلیة أخرى
االستهالكات واالطفاءات

مخصص تدني قیمة التسهیالت
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ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2018

صافي األرباح والعوائد
نتيجًة لما تقدم يظهر بيان األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أرباحًا صافية بعد الضريبة حوالي 507,2 مليون ل.س. 
مقارنة بصافي خسائر بقيمة 2.1 مليار ل.س. في العام 2017 )متضمنة الخسائر الغير محققة الناتجة عن إعادة تقيم مركز القطع البنيوي(
باستبعاد هذه الخسائر نجد أن المصرف حقق أرباحًا تشغيلية صافية بعد الضريبة بلغت قيمة 507 مليون ل.س. في نهاية العام 2018 مقارنة 

بـ234 مليون ل.س. للعام 2017 أي بمعدل زيادة %117.

وعليه ارتفعت نسبة العائد إلى متوسط إجمالي الموجودات )وهي نسبة األرباح التشغيلية المحققة الصافية بعد الضريبة  البالغة قيمة 507
مليون ل.س. إلى متوسط إجمالي الموجودات( لتبلغ 0.90% نهاية العام 2018 مقارنًة مع 0.57% للعام 2017 نتيجة ارتفاع  صافي 
األرباح التشغيلية المحققة، من جهة أخرى ارتفعت نسبة العائد إلى متوسط حقوق الملكية )وهي نسبة األرباح التشغيلية المحققة الصافية إلى 
متوسط إجمالي حقوق الملكية( لتبلغ نسبة العائد إلى متوسط حقوق الملكية 4.1% في العام 2018 مقارنة مع نسبة 1.80% في العام 2017.
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ملخص عن األداء المالي للمصرف للعام 2018

يبين الجدول أدناه بيان الدخل للعامين 2018 و2017:

2017 2018 (المبالغ بآالف الليرات السورية)

1,975,997 2,941,155 الفوائد الدائنة

)1,200,423( )2,016,674( الفوائد المدينة

775,574 924,481 صافي إيرادات الفوائد

454,525 846,500 العموالت والرسوم الدائنة

)16,108( )29,711( العموالت والرسوم المدينة

438,417 816,789 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

1,213,991 1,741,270 صافي الربح من الفوائد والرسوم والعموالت

200,896 471,877 صافي أرباح / تشغيلية ناتجة عن تقييم العمالت األجنبية

)2,357,767(              - صافي أرباح / )خسائر( ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي

4,279 7,722 يرادات تشغيلية أخرى أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع واإ

(938,601) 2,220,870 إجمالي الدخل التشغيلي

)473,188( )589,526( نفقات الموظفين

)148,668( )200,951( استهالكات الموجودات الثابتة

)607( )1,150( إطفاءات الموجودات غير الملموسة

74,539 )70,384( مخصص تدني قيمة التسهيالت

)2,248( )4,035( مخصصات متنوعة

)535,496( )588,725( مصاريف تشغيلية أخرى

(1,085,668) (1,454,772) إجمالي المصروفات التشغيلية

(2,024,269) 766,098 الربح / (الخسارة) قبل الضريبة

)99,232( )258,870( ضريبة الدخل

(2,123,501) 507,228 ربح / (خسارة) السنة

بيان الدخل 2017 - 2018
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الالذقية



الالذقية

وّسع بنك الشرق نشاطه في المحافظات السورية من خالل افتتاح عام 2012 فرع 
له في مدينة الالذقية، شارع بغداد،

تاله افتتاح عام 2014 مكتب مصرفي للبنك في مرفأ الالذقية
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5. الخطة المستقبلية للعام 2019
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الخطة المستقبلية للعام 2019

ترتكز سياسة بنك الشرق للعام 2019 على زيادة نشاط المصرف بحيث يتم العمل على رفع حصته في السوق مع الحفاظ على قواعد العمل 
المصرفي السليمة وعماًل بمتطلبات التشريعات الناظمة.

و يمكن تلخيص أبعاد هذه السياسة كما يلي:
استقطاب ودائع جديدة بكافة العمالت وبأسعار فوائد مقبولة في السوق.. 1
زيادة حجم التسهيالت والتوظيفات بما تسمح به سيولة المصرف ومتطلبات إدارة المخاطر االئتمانية السليمة.. 2
المحافظة على حجم المحفظة االستثمارية بالعمالت األجنبية تبعًا لتوافر األسواق المالئمة وبما يتوافق مع الضوابط الرقابية وقرارات اللجنة . 3

المفوضة بذلك. 
إدارة متوازنة بين اإليرادات والمصاريف.. 4
تكوين المؤونات الالزمة وفق القوانين والمعايير والضوابط المرعية اإلجراء لقاء الديون المتعثرة ومتابعة كافة اإلجراءات بما فيها اإلجراءات . 1

القضائية عند الحاجة لتحصيلها. 
المحافظة على مركز القطع البنيوي للمصرف.. 2
ترشيد النفقات والمصاريف التشغيلية والعمل على توفير نسبة كفاءة مقبولة )المصاريف التشغيلية إلى الدخل التشغيلي( أي ما دون %50.. 3
زيادة عدد الفروع العاملة في المناطق اآلمنة، والعمل على تملك مقرات الفروع التي مازالت تعمل بموجب عقود إيجار )حريقة ، مالكي( . 4

نجاز تأهيل مقر فرع جرمانا  وفتح الفرع بأقرب وقت ممكن خالل السنة. واإ
دعم مديرية شبكة الفروع بالموارد البشرية المؤهلة ، كي تتمكن من وضع خطة عمل لشبكة الفروع تهدف إلى المساهمة في زيادة النشاط . 5

التجاري للمصرف، كما تهدف إلى تحسين أداء الفروع وتقديم خدمات ومنتجات بالتجزئة للزبائن تسمح بتطوير حضور المصرف وزيادة 
حصته في السوق المصرفية السورية.

العاملة ودعم قدراتها من جهة أولى من خالل مداخيل تسمح بكفاية مادية ومعنوية مقبولة ،ومن جهة . 6 المحافظة على الموارد البشرية 
ثانية من خالل البرامج التدريبية الضرورية وفق خطة وموازنة التدريب المعتمدة لعام 2019، مع األخذ باالعتبار متطلبات سياسة التوظيف 
وسياسة اإلحالل المعتمدتين لعام 2019 كما ولجهة تحسين األداء وبما يضمن تحقيق محفزات للموظفين لجهة الترقي في المسار الوظيفي.

وعماًل بهذه السياسة قامت اإلدارة التنفيذية بوضع ما يلي:
دليل المشاريع والورش )Projects(: ويتضمن هذا الدليل المشاريع المنوي تنفيذها من قبل كل من مديريات وأقسام وفروع المصرف خالل . 1

العام 2019 التي تم إقرارها بنهاية العام 2018، والتي تهدف إلى استكمال متطلبات تطوير األداء الوظيفي في المصرف.
الموازنة التقديرية لعام 2019: ُبنيت هذه الموازنة على جملة افتراضات قّدرت اإلدارة وقوعها باحتماالت معقولة ومقبولة ضمن المعطيات . 2

السائدة بنهاية العام 2018، وأهم هذه االفتراضات:زيادة ودائع الزبائن بكافة العمالت ومحاولة التركيز على الحسابات الجارية والودائع 
آلجال قصيرة ومتوسطة المدة خالل العام 2018.

زيادة ودائع الزبائن بكافة العمالت ومحاولة التركيز على الحسابات الجارية والودائع آلجال قصيرة ومتوسطة المدة خالل العام 2019.• 

زيادة صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة والتوظيفات بالليرة السورية وبكافة العمالت األخرى بنسب جيدة ومحاولة توسيع قاعدة العمالء • 
واستهداف شرائح جديدة منهم مع األخذ بعين االعتبار المخاطر المرتبطة بهذا التوسع.

زيادة المصاريف التشغيلية )بمافيها رواتب الموظفين( بنسبة ال تتعدى %20.• 

سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية حوالي 500 ليرة سورية للدوالر األمريكي الواحد بتاريخ 2019/12/31.• 

علمًا أن أي تغيير طارئ يسببه تطور متغيرات األزمة، وانعكاس هذا التطور على السياسة النقدية في سورية، يؤدي بالطبع إلى تغير، و/أو 
إلى اختالفاٍت في مدخالت ومخرجات هذه الخطة.
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طرطوس



طرطوس

تابع بنك الشرق انتشاره في المنطقة الساحلية وافتتح عام 2016 فرعًا له في مدينة 
طرطوس، شارع الميناء
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6. تقرير مدقق الحسابات
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إلى السادة المساهمين المحترمين
بنك الشرق 

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
دمشق - سورية

الـرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية لبنك الشرق ش.م.م. عامة سورية “المصرف” والتي تشمل بيان المركز المالي كما في 31 كانون األول 2018، 
وكل من بيان الدخل ، األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية 

بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للمصرف كما في 31 كانون األول 
2018 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير المحاسبية المذكورة في اإليضاح رقم 2، والقوانين المصرفية 

السورية النافذة وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف.

أساس الـرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة “مسؤولية مدقق الحسابات” حول تدقيق 
البيانات المالية من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المصرف وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين “قواعد السلوك للمحاسبين المهنين” 
لهذه  وفقًا  األخرى  األخالقية  بمسؤولياتنا  التزمنا  وقد  هذا،  في سورية.  للمصارف  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  والمتعلقة  المهني  السلوك  وقواعد 

المتطلبات. ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني، هي األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للفترة المالية الحالية. وتم تناول هذه األمور في 

سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيًا منفصاًل بشأنها
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مخصص تدني التسهيالت االئتمانية 
تستند اإلدارة على أحكام وتقديرات هامة عند احتساب مخصص

تدني التسهيالت االئتمانية.
بسبب أهمية هذه التقديرات وحجم محفظة التسهيالت االئتمانية، 
تم اعتبار تدقيق مخصص تدني التسهيالت كأحد األمور الهامة.
كما جاء في اإليضاح رقم 7، بلغ صافي التسهيالت االئتمانية

المباشرة كما في 31 كانون األول 2018 ، مبلغ
23,273,382,547 ليرة سورية أي ما يعادل 34,8 % من
إجمالي موجودات المصرف. وبلغ مخصص تدني التسهيالت
االئتمانية المباشرة مبلغ 1,417,386,337 ليرة سورية أو ما

يعادل حوالي 5,52 % من إجمالي محفظة التسهيالت.

فروقات أسعار صرف
لدى المصرف أصول والتزامات نقدية مهمة بالعمالت األجنبية، 
التشغيلية وعملة  )العملة  السورية  الليرة  الى  تحويلها  يتم  والتي 
اعداد البيانات المالية( حسب أسعار الصرف الرسمية الصادرة 

عن مصرف سورية المركزي بنهاية كل دورة مالية.
السورية  الليرة  في سعر صرف  والحاد  المستمر  التغير  بسبب 
مقابل العمالت األجنبية، هناك خطر من أن يتم تطبيق أسعار 
صرف خاطئة عند إعادة تحويل األصول وااللتزامات النقدية، 
أو خطر عدم تحويل جميع الحسابات النقدية المعنونة بالعمالت 
أخطاء  الى  يؤدي  أن  يمكن  ما  السورية.  الليرة  إلى  األجنبية 

جوهرية في البيانات المالية.

أمور أخرى
استنادًا إلى قرار مجلس المحاسبة والتدقيق بجلسته رقم 1 للعام 2018، أصدرت هيئة األوراق واألسواق المالية بتاريخ 25 شباط 2108 
التعميم رقم 13 والذي يطلب من الجهات الخاضعة إلشراف الهيئة، تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. على ضوء ما ورد 

أعاله، اعتمد المصرف في تحضير البيانات المالية المرفقة على السياسات المحاسبية المذكورة في الإليضاح رقم 2.

 تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا
اختبار أهم إجراءات الضبط الداخلي على عمليات تصنيف الديون • 

التأكد من  التسهيالت، وذلك من خالل  تدني  واحتساب مخصص 
تصميم وتطبيق هذه اإلجراءات ومدى فعاليتها باإلضافة إلى إجراء 

فحوصات جوهرية على تصنيف الديون والتأكد من أعمارها.

غير •  الديون  على  االئتمانية  التسهيالت  مخصص  احتساب  إعادة 
المنتجة وذلك حسب القوانين المصرفية النافذة.

 بالنسبة الحتساب مخصص تدني التسهيالت االئتمانية على أساس • 
المحفظة، قمنا باختبار الضوابط على مدى مالئمة المنهج والنماذج 
المستخدمة الحتساب المصروف وعملية تحديد االفتراضات الرئيسية 
ضمن  إدراجها  ينبغي  التي  االئتمانية  التسهيالت  على  والتعرف 

االحتساب.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها:

ألسعار . 1 مطابقة  البنك  في  المطبقة  الصرف  أسعار  أن  من  التأكد 
الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

األجنبية . 2 بالعمالت  المعنونة  واألرصدة  المعامالت  بتحديد  القيام 
والتأكد، على أساس العينة، من:

اعتماد أسعار الصرف المناسبة• 

دقة عملية التحويل الى عملة إعداد البيانات المالية• 

قيد فروقات الصرف الى الحسابات المناسبة في بيان الوضع المالي • 
وبيان الدخل.

تقرير مدقق الحسابات المستقل

معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى التي يتم تضمينها في التقرير السنوي من خارج القوائم المالية المرفقة مع تقرير مدقق الحسابات. 
ننا ال نبدي أي  إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا وال يشمل رأينا حول القوائم المالية هذه المعلومات األخرى واإ
نوع من التأكيد أو استنتاج حولها. تنحصر مسؤوليتنا في حدود قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما تصبح متاحة لنا، بحيث ُنقّدر 
فيما إذا كانت غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي اطلعنا عليها من خالل تدقيقنا أو أن هذه المعلومات األخرى 

تتضمن أخطاء جوهرية.

مسؤوليات اإلدارة في إعداد البيانات المالية للمصرف
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير المحاسبية المذكورة في اإليضاح رقم ٢، وكذلك من 
وضع نظم الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية لتمكنها من إعداد البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت 

ناشئة عن احتيال أو خطأ.
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مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن 
صدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي  احتيال أو عن خطأ، واإ
تّمت وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ األخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر 
جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضًا:

بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق • 
بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساس ًا لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن 
االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذي الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء • 
رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.

بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.• 

باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إن وجدت حالة جوهرية • 
من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المصرف على االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود حالة 
جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو في حال كانت هذه 
اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. 

ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المصرف على أساس مبدأ االستمرارية..

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تظهر • 
العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بالتواصل مع اإلدارة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في 
نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.

كما نقوم بإطالع اإلدارة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات وغيرها 
جراءات الحماية ذات الصلة متى كان مناسبًا.  من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثيرًا معقواًل على استقالليتنا واإ

عند إعداد البيانات المالية إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المصرف على االستمرار كمجموعة مستمرة واإلفصاح متى كان مناسب ًا، عن 
المسائل، أو ال يوجد لديها بديل واقعي إال المتعلقة باالستمرارية واعتماد مبدأ االستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو 

وقف عمليا القيام بذلك.
تعتبر اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على مسار إعداد التقارير المالية للمصرف.

إفصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية
إن نطاق تدقيقنا يتضمن أيضًا التأكد من مدى التزام المصرف بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة األوراق واألسواق المالية السورية وخصوصًا 

المتعلقة منها بالبيانات المالية.
يحتفظ المصرف بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.

دمشق – سورية 
15 نيسان 2019

 

المحاسب القانوني
فرزت العمادي
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بنك الشرق
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان الوضع المالي

بيان الوضع المالي
                                                                                                   كما في 31 كانون األول

20182017
ل.س. ل.س. إيضاحالموجودات

423,383,474,86714,589,223,206نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
52,211,373,3774,050,561,054أرصدة لدى مصارف

68,296,805,0767,620,705,352إيداعات لدى مصارف
723,273,382,54710,968,675,366صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

84,804,122,7284,530,302,372موجودات مالية متوفرة للبيع
92,899,453,5152,125,335,519موجودات ثابتة

103,752,7214,179,130موجودات غير ملموسة 
1158,449,61721,005,390موجودات ضريبية مؤجلة

12545,268,658531,447,340موجودات أخرى
131,403,515,4641,378,515,464وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

66,879,598,57045,819,950,193مجموع الموجودات
المطلوبات

143,798,004,2064,208,256,963ودائع مصارف
1547,933,857,95427,855,377,903ودائع الزبائن
161,338,525,008173,554,974تأمينات نقدية

177,435,5634,937,208مخصصات متنوعة
11258,869,79099,231,966مخصص ضريبة الدخل

18982,312,4271,309,817,658مطلوبات أخرى
54,319,004,94833,651,176,672مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
192,750,000,0002,500,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع

20382,871,701306,261,935االحتياطي القانوني
20312,322,201306,261,935االحتياطي الخاص

3448,860,76848,860,768احتياطي عام لمخاطر التمويل
)63,016,170()175,348,851(21التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

22350,933,250179,450,500أرباح مدورة محققة
228,890,954,5538,890,954,553أرباح مدورة غير محققة

12,560,593,62212,168,773,521مجموع حقوق الملكية
66,879,598,57045,819,950,193مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير الماليالمدير العام رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان الدخل

بيان الدخل 
                                                                                                 للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017إيضاح
ل.س.ل.س.

232,941,155,3271,975,997,432الفوائد الدائنة
)1,200,423,415()2,016,674,032(24الفوائد المدينة

924,481,295775,574,017صافي إيرادات الفوائد
25846,499,794454,525,041الرسوم والعموالت الدائنة
)16,108,263()29,710,618(26الرسوم والعموالت المدينة

816,789,176438,416,778صافي إيرادات الرسوم والعموالت
1,741,270,4711,213,990,795صافي الربح من الفوائد والرسوم والعموالت

471,877,384200,896,556صافي أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية
)2,357,767,296(        -)خسائر( غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي 

277,721,6964,278,696إيرادات تشغيلية أخرى
)938,601,249(2,220,869,551إجمالي الدخل التشغيلي

)473,188,199()589,525,941(28نفقات موظفين
)148,667,641()200,951,090(9استهالكات الموجودات الثابتة

)607,336()1,149,989(10إطفاءات الموجودات غير الملموسة
74,539,289)70,384,415(7)مصروف( / استرداد مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية

)2,247,896()4,035,484(17مصروف مخصصات متنوعة 
)535,495,777()588,724,972(29مصاريف تشغيلية أخرى

)1,085,667,560()1,454,771,891(إجمالي المصروفات التشغيلية
)2,024,268,809(766,097,660ربح/ )خسارة( قبل الضريبة

)99,231,966()258,869,790(11ضريبة الدخل
)2,123,500,775(507,227,870ربح/ )خسارة( السنة 

)77,22(3018,44حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح/)خسارة( السنة

بيان الدخل الشامل اآلخر
                                                                                               للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017إيضاح
ل.س.ل.س.

)2,123,500,775(507,227,870ربح/ )خسارة( السنة
مكونات بنود الدخل الشامل األخرى

البنود التي يمكن تصنيفهاالحقًا ضمن األرباح أو الخسائر:
5,240,290)149,776,908(21صافي  )الخسائر( / األرباح الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة  للموجودات المالية المتوفرة للبيع

)1,310,073(2137,444,227موجودات ضريبية مؤجلة
3,930,217)112,332,681(مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

)2,119,570,558(394,895,189الدخل الشامل
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بيان التغييرات في حقوق الملكية

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية

بيان التغييرات في حقوق الملكية

رأس المال
المكتتب به

احتياطي
قانوني

احتياطي
خاص

احتياطي عام
لمخاطر التمويل

التغير المتراكم بالقيمة العادلة 
للموجودات المالية المتوفرة للبيع

أرباح / (خسائر)
السنة

أرباح
مدورة محققة

 أرباح
المجموعمدورة غير محققة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الرصيد في 1 كانون الثاني 
20182,500,000,000306,261,935306,261,93548,860,768)63,016,170(-179,450,5008,890,954,55312,168,773,521

--)179,450,500(---)70,549,500(-250,000,000زيادة رأس المال

)3,075,088(-)3,075,088(------مصاريف زيادة رأس المال

394,895,189--507,227,870)112,332,681(----الدخل الشامل لسنة 2018

-           -           354,008,338)507,227,870(-           -           76,609,76676,609,766-           تخصيص أرباح السنة

الرصيد في 31 كانون األول 
20182,750,000,000382,871,701312,322,20148,860,768)175,348,851(            -350,993,2508,890,954,55312,560,593,622

الرصيد في 1 كانون الثاني 
20172,500,000,000272,912,086272,912,08648,860,768)66,946,387(-11,883,67711,248,721,84914,288,344,079

)2,119,570,558(--)2,123,500,775(3,930,217----الدخل الشامل لسنة 2017

-           )2,357,767,296(2,123,500,775167,566,823-           -33,349,84933,349,849-           تخصيص خسارة السنة

الرصيد في 31 كانون األول 
20172,500,000,000306,261,935306,261,93548,860,768)63,016,170(            -179,450,5008,890,954,55312,168,773,521
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

بيان التغييرات في حقوق الملكية

رأس المال
المكتتب به

احتياطي
قانوني

احتياطي
خاص

احتياطي عام
لمخاطر التمويل

التغير المتراكم بالقيمة العادلة 
للموجودات المالية المتوفرة للبيع

أرباح / (خسائر)
السنة

أرباح
مدورة محققة

 أرباح
المجموعمدورة غير محققة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الرصيد في 1 كانون الثاني 
20182,500,000,000306,261,935306,261,93548,860,768)63,016,170(-179,450,5008,890,954,55312,168,773,521

--)179,450,500(---)70,549,500(-250,000,000زيادة رأس المال

)3,075,088(-)3,075,088(------مصاريف زيادة رأس المال

394,895,189--507,227,870)112,332,681(----الدخل الشامل لسنة 2018

-           -           354,008,338)507,227,870(-           -           76,609,76676,609,766-           تخصيص أرباح السنة

الرصيد في 31 كانون األول 
20182,750,000,000382,871,701312,322,20148,860,768)175,348,851(            -350,993,2508,890,954,55312,560,593,622

الرصيد في 1 كانون الثاني 
20172,500,000,000272,912,086272,912,08648,860,768)66,946,387(-11,883,67711,248,721,84914,288,344,079

)2,119,570,558(--)2,123,500,775(3,930,217----الدخل الشامل لسنة 2017

-           )2,357,767,296(2,123,500,775167,566,823-           -33,349,84933,349,849-           تخصيص خسارة السنة

الرصيد في 31 كانون األول 
20172,500,000,000306,261,935306,261,93548,860,768)63,016,170(            -179,450,5008,890,954,55312,168,773,521

بيان التغييرات في حقوق الملكية

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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بيان التدفقات النقدية
                                                                                                    للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017إيضاح
ل.س.ل.س.

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
)2,024,268,809(766,097,660الربح / )الخسارة( قبل الضريبة

تعديل لمطابقة األرباح قبل الضريبة مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية:
9202,101,079149,274,977-10االستهالكات واالطفاءات

912,149,3743,605,600خسائر استبعاد موجودات ثابته
)74,539,289(770,384,415مصروف/ )استرداد( مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية

174,035,4842,247,896الزيادة في مخصصات متنوعة
1,310,073)37,444,227(11)مطلوبات( / موجودات ضريبية مؤجلة

926,390    29,787,146الزيادة في إطفاء العالوات - موجودات مالية متوفرة للبيع
)1,941,443,162(1,047,110,931الربح / )الخسارة( قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)590,556,758()1,036,360,087(الزيادة في اإليداعات لدى المصرف المركزي )اإلحتياطي اإللزامي(

)3,826,538,650()720,767,842(الزيادة في االيداعات لدى المصارف )التي يزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر(
)2,849,834,637()12,495,138,766(الزيادة في صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

)406,260,025()13,879,630(الزيادة في موجودات أخرى
20,187,742,93012,066,134,668الزيادة في ودائع الزبائن

500,000,000)2,500,000,000()النقص( / الزيادة في ودائع المصارف
)1,749,475()1,537,129(النقص في المخصصات المتنوعة

)243,070,216(1,168,600,722الزيادة / )النقص( في التأمينات النقدية
779,109,272)321,127,212()النقص( / الزيادة في مطلوبات أخرى

)373,056,538()99,231,966(ضريبة مدفوعة
5,215,411,9513,112,734,479صافي األموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية

التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
)435,949,132()875,458,570(شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

422,074,1601,343,152,500استحقاق موجودات مالية متوفرة للبيع
)94,822,655()971,150,182(9شراء موجودات ثابتة 

-9800,000المتحصالت من استبدال أصل
-)16,868,279(9الزيادة في المشاريع قيد التنفيذ
)4,175,207()723,580(10شراء موجودات غير ملموسة

808,205,506)1,441,326,451(صافي األموال )المستعملة في( /  الناتجة عن النشاطات االستثمارية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

-          )3,075,088(22مصاريف زيادة رأس المال
-         )3,075,088(صافي األموال المستعملة في النشاطات التمويلية

235,776,730)25,000,000(تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما يوازي النقد )الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي(
50,652,0531,135,983,034تأثير تغير أسعار الصرف على األنشطة التشغيلية

37,444,2271,021,450,336تأثير تغير أسعار الصرف على الموجودات المالية المتوفرة للبيع
3,834,106,6926,314,150,085 صافي الزيادة في النقد وما يوازي النقد

15,498,073,3659,183,923,280 31النقد وما يوازي النقد في بداية السنة
15,498,073,365 3119,332,180,057النقد وما يوازي النقد في نهاية السنة

2,763,254,9621,830,695,332فوائد مقبوضة 
)1,487,367,130(  )2,277,292,103(فوائد مدفوعة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 40 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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 بنك الشرق
 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018

معلومات عامة. 1

بنك الشرق )المصرف( هو شركة مساهمة عامة سورية مملوكة بنسبة 49% من قبل البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. تم تأسيس المصرف في
10 نيسان 2008 بموجب القرار رقم 26/م.و. وبموجب قانون المصارف رقم 28 لعام 2001 سجل المصرف في السجل التجاري تحت

الرقم 15616 بتاريخ 22كانون األول 2008، وفي سجل المصارف تحت الرقم 19 بوصفه مصرفًا خاصًا.
وقد تأسس المصرف برأس مال مقداره 2,500,000,000 ليرة سورية موزع على 2,500,000سهم بقيمة اسمية 1,000 ليرة سورية للسهم 
الواحد. بتاريخ 4 أيلول 2012 وافقت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية على تعديل القيمة االسمية لسهم بنك الشرق لتصبح مائة ليرة 
سورية للسهم الواحد وبتاريخ 30 نيسان 2018، عقدت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للمصرف وقررت زيادة 
رأس مال المصرف بمبلغ إجمالي وقدره 250,000,000 ليرة سورية موزع على 2,500,000 سهم وبذلك يكون العدد اإلجمالي ألسهم البنك 

27,500,000 سهم بقيمة اسمية 100 ليرة سورية للسهم الواحد. 
اتخذ المصرف مركزًا رئيسًا له في دمشق-سورية.

يقوم المصرف بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مقر إدارته الرئيسي الكائن في دمشق- الشعالن تنظيم عرنوس صالحية جادة 
المالكي، الحريقة، والغساني( وحلب،  العربية السورية في دمشق )الشعالن،  المنتشرة داخل الجمهورية  الثمانية  عقار 2335/ 10 وفروعه 
حمص، والالذقية وطرطوس، إضافة إلى مكتبه الكائن في مرفأ الالذقية. مع اإلشارة إلى أنه وفي ظل الظروف الراهنة، تم إيقاف العمل في 

فرع حمص بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي رقم )16/3153( تاريخ 30 آب 2012.
تم إدراج أسهم المصرف في سوق األوراق المالية بتاريخ 19 كانون األول 2010

وافق مجلس اإلدارة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 في اجتماع الجلسة األولى للعام 2019 المنعقدة بتاريخ
12 شباط 2019 وفوض رئيس مجلس اإلدارة بالموافقة والتوقيع على البيانات المالية للمصرف واللذي وافق على البيانات المالية بتاريخ 15 

نيسان 2019 وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.

المعايير المحاسبية . 2

أ-المعايير المالية المتبعة:

تم إعداد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2018 وفقًا للسياسات المحاسبية المذكورة أدناه. هذه السياسات 
هي متوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في 
أو بعد 1 كانون الثاني 2018. أدخل هذا المعيار تعديالت تتعلق باالعتراف وقياس األدوات المالية كما أدخل نموذج الخسائر االئتمانية 

المتوقعة الحتساب تدني قيمة األدوات المالية.

بحسب قرار مجلس المحاسبة والتدقيق في سورية في جلسته رقم )1( لعام 2018 تم تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( 
لغاية ١ كانون الثاني 2019

ب-إعداد البيانات المالية:

يتم اعداد البيانات على أساس مبدأ الكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة:

الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة.• 

األدوات المالية المحددة على اساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.• 

االستثمارات في حقوق الملكية.• 

األوراق المالية المتوفرة للبيع.• 

األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.• 

تظهر البيانات المالية بالليرة السورية، عملـة إعداد البيانـات الماليـة، وهي عملة االقتصاد.
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ج- العمالت األجنبية:

تحّول كافة العمليات، بما في ذلك اإليرادات واألعباء بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية بسعر صرف يوم اإلدخال في القيود ٠ ثم يتم 
تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات والحسابات خارج الميزانية بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية وفقًا ألسعار الصرف المحددة من 
قبل المصرف المركزي، 436 ليرة سورية للدوالر األمريكي و 498,24 ليرة سورية لليورو كما في 31 كانون األول 2018 )مقابل 436 

ليرة سورية للدوالر األمريكي و 520,13 ليرة سورية لليورو كما في 31 كانون األول 2017 (. يتم قيد فروقات القطع في بيان الدخل.

إن التدفق النقدي بالعمالت األجنبية الناتج أو المستعمل في مختلف النشاطات كما هو ظاهر في بيان التدفقات النقدية، جرى تحويله إلى 
الليرة السورية على أساس سعر الصرف في 31 كانون األول 2018 وذلك باسـتثناء رصيد النقد وما يوازي النقد في بداية الفترة الذي جرى 

تحويله على أساس سعر الصرف بنهاية الفترة السابقة.

يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.

يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغير في القيمة العادلة.

د- الموجودات والمطلوبات المالية:

لغاء االعتراف:•  االعتراف واإ

يتم االعتراف أوليًا من قبل المصرف بالقروض والتسليفات وسندات الدين الصادرة بالتاريخ الذي نشأت فيه ويتم االعتراف أوليًا بجميع 
الموجودات والمطلوبات المالية األخرى في التاريخ الذي يصبح فيه المصرف فريقًا في الشروط التعاقدية لألداة.

يتم إلغاء االعتراف من قبل المصرف بأصل مالي عند انتهاء أجل الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل، أو عندما تحّول حقوق 
استالم التدفقات النقدية التعاقدية العائدة لألصل المالي في عملية تتضمن تحويل جميع مخاطر وعائدات ملكية األصل المالي.

يتم إلغاء االعتراف من قبل المصرف بمطلوبات مالية عند االعفاء من أو إلغاء أو انتهاء أجل الموجبات التعاقدية الخاصة بها.

إجراء المقاصة:• 

يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات مالية ويتم إظهار القيمة الصافية في بيان الوضع المالي فقط عندما يملك المصرف حق 
قانوني إلجراء المقاصة بين المبالغ أو أنه ينوي إما إجراء التسديد على أساس القيمة الصافية أو أن يحقق الموجودات ويسدد المطلوبات 

بشكل متزامن.

تقييم القيمة العادلة:• 

تعتبر القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لنقل االلتزام في معاملة منظمة في السوق األصلي )أو السوق 
األكثر ربحًا( في تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق الحالية )أي سعر البيع( بغض النظر عّما إذا كان ذلك السعر ملحوظًا بشكل مباشر 
أو مقدرًا بإستخدام أسلوب تقييم آخر. عند قياس القيمة العادلة، يأخذ المصرف بعين االعتبار، خصائص األصل أو االلتزام في حال رغب 

المشاركون في السوق أخذ تلك الخصائص بعين اإلعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.

باإلضافة إلى ذلك، ولغايات إعداد التقارير المالية، تم تحديد تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم المستخدمة لقياس 
القيمة العادلة ضمن ثالثة مستويات:

المستوى األول: إن مدخالت المستوى األول عبارة عن أسعار معلنة )غير معدلة( في السوق النشط لألصول أو االلتزامات المطابقة التي   - 
تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.

المستوى الثاني: تتمثل مدخالت المستوى الثاني بكافة المدخالت التي ال تعتبر أسعارًا معلنًا عنها والتي يتم تضمينها في المستوى األول.   - 
هذا وتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

المستوى الثالث: تعتبر مدخالت المستوى الثالث مدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام.  - 

تدني قيمة الموجودات المالية:• 

في تاريخ كل بيان وضع مالي، يتم تقييم الموجودات المالية، ما عدا تلك التي هي على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،

لناحية وجود مؤشرات تدٍن في قيمتها ٠ يكون هنالك تدٍن في قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل حّسي، نتيجة حصول حدث أو أكثر بعد

إجراء القيد األولي للموجودات، إن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لالستثمار قد تأثرت٠
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إن خسائر تدني قيمة موجودات مسجلة على أساس الكلفة المطفأة تحدد بما يساوي الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المحسومة على أساس نسبة الفائدة الفعلية األصلية٠ تقيد الخسائر في األرباح أو الخسائر وتخفض 
القيمة الدفترية للموجودات لتساوي قيمتها االستردادية المقدرة ٠ إذا، في فترة الحقة، حصل انخفاض في خسارة تدني القيمة، يتم عكس خسارة 
تدني القيمة المقيدة سابقًا من خالل األرباح أو الخسائر ضمن حدود أن القيمة الدفترية لالستثمار بتاريخ عكس خسارة تدني القيمة ال تزيد 

عما كان يمكن أن تبلغه الكلفة المطفأة فيما لو لم يتم قيد خسارة تدني القيمة ٠

بالنسبة لالستثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع، فإن الخسائر المتراكمة المسجلة سابقًا ضمن حقوق الملكية يتم قيدها في األرباح أو 
الخسائر عندما تكون خسائر تدني القيمة مثبتة بحصول تدٍن مستمر لمدة طويلة في القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية ٠ إن أي 
زيادة في القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع بشكل مساهمات، الحقة لحصول خسارة تدٍن في القيمة، ال تقيد في األرباح 
ن أي زيادة في القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع بشكل ديون، الحقة لحصول خسارة تدٍن في القيمة،  أو الخسائر٠ واإ
تقيد في بيان حقوق الملكية إال في حال وجود دليل موضوعي على إلغاء إثبات خسارة التدني في القيمة، حيث يتم عندها تحويل األرباح 

أو الخسائر المثبتة ضمن حقوق الملكية إلى بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر.

ه- الموجودات الثابتة:

جرى إظهار الموجودات الثابتة، على أساس سعر التكلفة التاريخية بالليرات السورية بعد تنـزيل االستهالكات المتراكمة ومؤونة التدني في 
القيمة إن وجدت.

الثابت على مدى األعمار  القسط  نفقات رأسمالية، بطريقة  المسبقة على  باستثناء األرض والدفعات  الثابتة،  الموجودات  يجري استهالك 
اإلنتاجية باعتماد المعدالت السنوية التالية:

يمثل الربح أو الخسارة من التفرغ عن أصل من الموجودات الثابتة الفرق بين عائدات التفرغ والقيمة الدفترية لألصل. يتم قيد الربح والخسارة 
في بيان الدخل. 

في نهاية كل عام يتم مراجعة طريقة احتساب اإلستهالك وطول مدة الخدمة المقدرة ويتم تسجيل أي تغير في التقديرات بأثر مستقبلي.

و- الموجودات الثابتة غير المادية:

تظهر الموجودات الثابتة غير المادية على أساس سعر التكلفة التاريخية بالليرات السورية بعد تنـزيل اإلطفاء المتراكم ومؤونة التدني في 
القيمة إن وجدت.

بالنسبة للموجودات الثابتة غير المادية التي عمرها الزمني غير محدد، يتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم تسجيل 
أي تدٍن في قيمتها في بيان الدخل 

يجري إطفاء الموجودات الثابتة غير المادية على مدى األعمار االنتاجية كما يلي:
5 سنوات )%20( برامج المعلوماتية    

ز- االنخفاض في قيمة الموجودات الثابتة المادية وغير المادية:

في تاريخ كل بيان وضع مالي، يقوم المصرف بمراجعة القيم الدفترية ألصوله المادية وغير المادية لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر بأن 
تلك األصول قد أصابها خسارة تدٍن في قيمتها إن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة اإلستردادية لألصل لتحديد مدى خسارة تدني القيمة )إن 
وجدت( القيمة اإلستردادية هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة اإلستعمالية، عند تحديد القيمة اإلستعمالية، يتم 
حسم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية 

للنقد والمخاطر المالزمة لألصل الذي لم يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

%

2 مباني

15 معدات وأجهزة وأثاث

10 أجهزة الحاسب اآللي  

10 تحسينات على المباني
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إذا كان تقدير القيمـة اإلستردادية لألصل أقـل من قيمته الدفترية، يتم إنقاص القيمة الدفترية لألصل لتوازي القيمة اإلستردادية. تقيد خسارة 
تدنـي القيمة حااًل في األرباح أو الخسائر، إال إذا كان األصل المختص مسجل دفتريًا بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة تعامل خسارة 

تدني القيمة كتخفيض لوفر إعادة التقييم.

في حال أن خسارة تدني القيمة انعكست الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى أن تصل إلى التقدير المعّدل لقيمتها اإلستردادية، لكن 
بحيث ان القيمة الدفترية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفترية التي كان يمكن أن تحدد فيما لو لم يتم قيد خسارة تدني قيمة لألصل في سنوات 
سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدني القيمة حااًل في األرباح أو الخسائر، إال إذا كان األصل المختص مسجل دفتريًا بقيمة إعادة التقييم، وفي 

هذه الحالة يعامل عكس خسارة تدني القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم

ح- المؤونات:

يتم تكوين المؤونة عندما يكون هنالك التزام حالي على المصرف )قانوني أو استنتاجي( ناتج عن حدث حصل في الماضي، ومن المحتمل 
تسديد االلتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. تمثل المؤونة المكونة أفضل تقدير للمبلغ المتوجب لتسديد االلتزام المالي بتاريخ 
بيان الوضع المالي، مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وعدم اليقين المحيطين بهذا االلتزام. عندما تحدد المؤونة باالستناد إلى التدفقات 

النقدية المرتقبة لتسديد االلتزام، فإن قيمتها الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

ط- اشتراكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض نهاية الخدمة:

إلى  التأمينات عن موظفيه  منتظم  بشكل  ويسدد  السورية  العربية  الجمهورية  في  االجتماعية  التأمينات  في مؤسسة  المصرف مسجل  إن 
المؤسسة. تمثل هذه المساهمات اتفاق المصرف مع موظفيه حول تعويض نهاية الخدمة وبالتالي سوف يحصل الموظفون على هذا التعويض 

من مؤسسة التأمينات االجتماعية. ليس على المصرف أية التزامات أخرى تجاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة.

ي- االعتراف باإليراد وتحقق المصروف:

يتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الفوائد على أساس االستحقاق الزمني باإلستناد إلى األصل ونسبة الفائدة المطبقة باستثناء الفوائد على 
القروض والتسليفات الظاهرة على االساس النقدي بحيث يتم قيد إيرادات الفوائد عند تحققها الفعلي. يتم االعتراف باإليرادات الناتجة عن 
الخدمات المصرفية عند تحققها بموجب العقود. تتحقق أنصبة األرباح من االستثمارات عندما يصبح للمصرف الحق باستالم المبالغ العائدة 

لها.

ك- القروض والتسليفات:

القروض والتسليفات هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق مالي ناشط، تظهر القروض 
والتسليفات على أساس الكلفة المعدلة بعد تنـزيل الفائدة غير المحققة وبعد مؤونة خسائر الديون حيث ينطبق. تسجل الديون الرديئة والمشكوك 

بتحصيلها على األساس النقدي وذلك لوجود شكوك واحتمال بعدم تحصيل قيمتها األصلية و/أو فائدتها.

ل- كفاالت مالية:

ان عقود الكفاالت المالية هي عقود توجب على المصرف إجراء دفعات محددة لتعويض الحامل عن خسارة ترتبت ألن مدينًا معّينًا عجز 
عن إجراء دفعة مستحقة بموجب شروط أداة دين. يمكن لهذه العقود ان تأخذ عدة اشكال قانونية للمقاضاة )كفاالت، كتب اعتماد، عقود 

ضمان ائتماني(.

ُتقّيد مطلوبات الكفاالت المالية أوليًا على أساس قيمتها العادلة، والحقًا ُتحمل في الدفاتر على أساس القيمة األعلى ما بين هذه القيمة المعدلة 
والقيمة الحالية للدفعة المتوقعة )عندما يصبح من المحتمل إجراء دفعة من جراء الكفالة(. ُتدرج الكفاالت المالية ضمن حسابات التسوية 

)في الموجودات( وفي المطلوبات.

م- التوزيعات النقدية لألسهم:

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام ويتم تنـزيلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل مساهمي المصرف. 
كما يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح الموافق عليها بعد تاريخ بيان الوضع المالي.
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ن- المشتقات المالية ومحاسبة التحوط:

يقوم المصرف باستخدام المشتقات المالية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، العمالت األجنبية، والمخاطر االئتمانية متضمنةً  تلك الناشئة عن 
العمليات المتوقعة المستقبلية. 

في بداية إنشاء عالقة التحوط يقوم المصرف بتوثيق العالقة بين البند المتحوط له وأداة التحوط، وتتضمن عملية التوثيق، طبيعة المخاطر 
المتحوط لها، وأهداف واستراتيجيات التحوط.

كذلك عند بداية التحوط يتم قياس عالقة التحوط للتأكد من أن أداة التحوط يتوقع لها أن تكون عالية الفعالية في تعويض مخاطر البند 
المتحوط له، ويتم قياس فعالية التحوط بشكل ربعي.

يتم اعتبار التحوط عالي الفعالية إذا كان التغير في القيمة العادلة أو بالتدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها خالل الفترة التي 
حددت لها أداة التحوط من المتوقع أن يعمل على تعويض الخسارة في البند المتحوط له بالمدى ) %80-%125(.

في الحاالت التي يكون البند المتحوط له عبارة عن عملية مستقبلية متوقعة )Forecast Transaction( يقوم المصرف بقياس فيما إذا 
تحقق الحدث مستقبالً عالي االحتمالية.

ألغراض محاسبة التحوط تظهر المشتقات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تصنيف التحوط كما يلي:

 • :)Fair Value Hedge( التحوط للقيمة العادلة
هو التحوط لمخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المصرف. يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة ألداة التحوط في 

بيان الدخل ربحًا كان أم خسارة. 
أما التغير في القيمة العادلة للبند المتحوط له والذي يعزى إلى المخاطر المتحوط لها، تعدل به القيمة الدفترية للبند المتحوط له ويعترف 

بالتغير في بيان الدخل. 

 • :)Cash Flow Hedge( التحوط للتدفقات النقدية
هو التحوط لمخاطر تغيرات التدفقات النقدية لموجودات ومطلوبات المصرف الحالية والمتوقعة ) عملية مستقبلية متوقعة (.

عندما تتحقق شروط محاسبة التحوط على تحوط التدفقات النقدية فإنه يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلق بالجزء الفعال من أداة التحوط 
مباشرة ضمن حقوق الملكية ويتم تحويله لبيان الدخل في الفترة التي يؤثر بها إجراء التحوط على بيان الدخل. أما الجزء غير الفعال فيتم 

تسجيله في بيان الدخل. 

التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبية:• 
هو التحوط لمخاطر التغيرات في قيمة صافي االستثمار في وحدات أجنبية.

عندما تتحقق شروط محاسبة التحوط على تحوط التدفقات النقدية فإنه يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلق بالجزء الفعال من أداة التحوط 
مباشرة ضمن حقوق الملكية ويتم تحويله لبيان الدخل عند بيع االستثمار في وحدات أجنبية. أما الجزء غير الفعال فيتم تسجيله في بيان 

الدخل.

س- تحقق اإليرادات واألعباء:

والتسليفات  القروض  باستثناء  المطبقة،  والنسبة  األصل  بالحسبان رصيد  األخذ  مع  االستحقاق،  أساس  الفوائد على  وأعباء  إيرادات  تقيد 
المصنفة دون العادية ومشكوك بتحصيلها والرديئة التي يتم االعتراف بعائداتها فقط عند تحقق استردادها. تتضمن إيرادات وأعباء الفوائد 

إطفاء الحسومات والعالوات.
إن إيرادات وأعباء الرسوم والعموالت التي تشكل جزءًا أساسيًا من نسبة الفائدة الفعلية علـى موجودات مالية أو مطلوبات مالية )مثل العموالت 

والرسوم المكتسبة على القروض( يتم إدراجها ضمن إيرادات وأعباء الفوائد.

تقيد إيرادات الرسوم والعموالت األخرى عند تنفيذ الخدمات المعنية.

تتضمن إيرادات وأعباء الفوائد الظاهرة في بيان الدخل ما يلي:

فوائد على موجودات ومطلوبات مالية بالكلفة المطفأة.• 

فوائد على استثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع• 

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات مقبولة، بما فيها عدم فعالية التحوط، والبنود المتحّوط لها المتعلقة بها عندما تكون مخاطر نسبة • 
الفائدة هي المخاطر المتحّوط لها.
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يرادات الفوائد على  يتم إظهار إيرادات الفوائد على الموجودات المالية المحددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واإ
محفظة المتاجرة بشكل منفصل ضمن بيان الدخل. 

تتضمن صافي اإليرادات األخرى من الموجودات المالية المحددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر غير تلك المحتفظ 
بها لللمتاجرة ما يلي:

إيرادات أنصبة األرباح.• 

أرباح / خسائر محققة وغير محققة.• 

فروقات الصرف.• 

يتم االعتراف بإيراد أنصبة األرباح عند نشوء الحق باستالم الدفعة. يتم قيد أنصبة األرباح على األوراق المالية المتوفرة للبيع ضمن اإليرادات 
األخرى.

ع- حسابات ائتمانية:

تعقد جميع الحسابات االئتمانية على أسس غير تقديرية وتنتمي المخاطر والمكافآت ذات الصلة إلى أصحاب الحسابات. بناء عليه، تنعكس 
هذه الحسابات خارج بيان الوضع المالي.

ف- حصة السهم من األرباح:

يتم  العادية.  بالنسبة ألسهمه  المخفضة  السهم من األرباح  السهم من األرباح األساسية وحصة  المصرف معلومات حول حصة  يعرض 
احتساب حصة السهم من األرباح االساسية بتقسيم صافي الربح أو الخسارة للفترة العائد لحملة األسهم العادية للمصرف على المعدل الموزون 
لعدد األسهم العادية المتداولة خالل الفترة. يتم احتساب حصة السهم من األرباح المخفضة عبر تعديل الربح أو الخسارة العائد لحملة األسهم 
العادية والمعدل الموزون لعدد األسهم العادية المتداولة بجميع تأثيرات التخفيضات المحتملة على األسهم العادية والتي تتضمن خيار األسهم 

الممنوح للموظفين، حسبما ينطبق.

ص- ضريبة الدخل:

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

يحتسب المصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام القانون 28 تاريخ 16 نيسان 2001، والذي حدد الضريبة بمعدل 25 % من صافي 
األرباح الخاضعة للضريبة، باإلضافة إلى المساهمة الوطنية إلعادة اإلعمار بمعدل 10.% من قيمة الضريبة.

ضافة المبالغ  تختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة في بيان الدخل بسبب استبعاد المبالغ غير الخاضعة للضريبة واإ
غير الجائز تنـزيلها من الوعاء الضريبي.

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في 
البيانات المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها 

عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تدخل في احتساب الربح الضريبي مستقبال. بينما 
يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقباًل عند احتساب الربح الضريبي.

يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ البيانات المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك 
الموجودات الضريبية جزئيًا أو كليًا.

ق- النقد وما يوازي النقد:

هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر )استحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر فأقل(، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى 
بنوك مركزية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية، وتنـزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر 

)استحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر فأقل( واألرصدة المقيدة السحب.
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ر- معلومات القطاعات:

قطاع العمل يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن 
تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

القطاع الجغرافي الذي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة 
بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

 أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات:. 3

في سياق تطبيق السياسات المحاسبية، على إدارة المصرف أن تستعمل تقديرات وافتراضات متعلقة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات 
غير المتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على عامل الخبرة وعلى عوامل أخرى تعتبر ذات صلة. 

وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات واالفتراضات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري. يتم إجراء القيود الناتجة عن تعديل التقديرات المحاسبية في الفترة المالية التي يحصل فيها 
تعديل التقدير وذلك إذا كانت هذه المراجعة تؤثر حصريًا على هذه الفترة، أو في فترة المراجعة وفترات الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر على 

الفترة الحالية وفترات الحقة. 

أحكام مهمة لتقدير المخاطر

ما يلي التقديرات األساسية المتعلقة بالمستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما في تاريخ بيان الوضع المالي، والتي قد ينتج عنها 
مخاطر التسبب بتعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:

االنخفاض في قيمة القروض والتسليفات • 

يقوم المصرف دوريًا بمراجعة محفظة القروض لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها. عند تحديد فيما إذا كان يتوجب قيد خسارة 
ناتجة عن انخفاض في القيمة، يستعمل المصرف لتحديدها وجود معلومات ملموسة تؤكد وجود انخفاض، قابل للقياس، في التدفقات النقدية 
المقدرة التي تنتج من محفظة القروض. قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشير إلى حصول تغير سلبي في قدرة مديني المصرف على 

التسديد، أو إلى وجود أوضاع اقتصادية ذات صلة بعدم قدرة المصرف على تحصيل مستحقاته.

تستعمل اإلدارة األحكام والتقديرات باالستناد إلى خبرات سابقة فيما يتعلق بخسائر متعلقة بموجودات ذات مخاطر ائتمان ودليل موضوعي 
للمنهجية  دورية  بمراجعة  المصرف  يقوم  النقدية،  التدفقات  تقدير  عند  بالمحفظة.  المتعلقة  لتلك  مشابهة  القيمة  في  انخفاض  على وجود 
وللتقديرات المستعملة لتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية، لتقليل حجم الفروقات التي قد تنتج بين تقديرات الخسائر من جهة 

والخسائر الفعلية من جهة أخرى.

تحديد القيم العادلة:• 

إن تحديد القيمة العادلة لموجودات مالية ليس لها سعر سوق يمكن لحظه يتطلب استعمال تقنيات تقييم كما هو مذكور في اإليضاح 2)د(. 
وبالنسبة لألدوات المالية المتداولة بشكل غير متكرر وأسعارها قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات 

متفاوتة من األحكام تعتمد على السيولة، التركيز، عوامل سوق غير أكيدة، افتراضات تسعير، ومخاطر اخرى تؤثر على األداة المعنية.

تدني قيمة الموجودات وتكوين المؤونات الالزمة

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الجمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االستردادية لألصول. باعتقاد اإلدارة، ال توجد 
مؤشرات لتكوين مؤونات تدٍن إضافية.

مبدأ االستمرارية:• 

قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة المصرف على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي 
رقم 1. اعتمدت اإلدارة بتقييمها على مجموعة من المؤشرات المالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار التي تمر 
بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقين المستقبلية، فإن البنك يمتلك الموارد الكافية لالستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. 

بناًء عليه فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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5. أرصدة لدى مصارف:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول 2018
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
332,971,5531,878,401,8242,211,373,377حسابات جارية وتحت الطلب
-             -             -             تأمينات االعتمادات المستندية

332,971,5531,878,401,8242,211,373,377

31 كانون األول 2017
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
1,210,638,0462,761,903,5083,972,541,554حسابات جارية وتحت الطلب
78,019,50078,019,500-             تأمينات االعتمادات المستندية

1,210,638,0462,839,923,0084,050,561,054

بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد 359,667,042 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2018 )مقابل 1,316,858,423 
ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017(.

4.نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية: 
يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

1,964,859,3341,495,944,255نقد في الخزينة
أرصدة لدى بنوك مركزية:

17,645,951,55211,659,825,019حسابات جارية وتحت الطلب
-1,308,000,000ودائع ألجل

2,464,663,9811,433,453,932احتياطي نقدي الزامي*
23,383,474,86714,589,223,206

* وفقًا للقوانين والتشريعات المصرفية المطبقة في الجمهورية العربية السورية و بناًء على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5938 تاريخ
 2 أيار 2011 على المصارف أن تحتفظ باحتياطي نقدي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي بنسبة 5% من متوسط الودائع تحت الطلب، ودائع 

التوفير والودائع ألجل باستثناء ودائع اإلدخار السكني.
إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله في األنشطة التشغيلية للبنك.
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6. إيداعات لدى مصارف: 

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول 2018
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
8,296,805,0768,296,805,076-             ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكثر من 3 أشهر(

             -8,296,805,0768,296,805,076

31 كانون األول 2017
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
7,620,705,3527,620,705,352-             ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكثر من 3 أشهر(

             -7,620,705,3527,620,705,352

7. صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول 
20182017

ل.س. ل.س. الشركات الكبرى
13,766,55512,135,938كمبياالت )سندات محسومة(

489,284,190510,976,384حسابات جارية مدينة
24,916,711,02212,360,529,929قروض وسلف

25,419,761,76712,883,642,251
األفراد والقروض العقارية

--كمبياالت )سندات محسومة(
120,813,548101,467,929حسابات جارية مدينة

15,790,67119,628,366قروض وسلف
136,604,219121,096,295

الشركات الصغيرة والمتوسطة
120,090,635104,654,952حسابات جارية مدينة

11,362,44021,422,818قروض وسلف
131,453,075126,077,770

25,687,819,06113,130,816,316إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة
)1,368,141,420()1,417,386,337(مخصص تدني قيمة تسهيالت ائتمانية مباشرة

)793,999,530()997,050,177(فوائد معلقة )محفوظة(
23,273,382,54710,968,675,366صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
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مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة:
20182017
ل.س. ل.س. 

الرصيد أول السنة:
346,657,424397,642,835ديون منتجة

1,021,483,9961,066,434,344ديون غير منتجة
إضافات خالل السنة:

72,342,638115,933,725ديون منتجة
10,759,77913,349,834ديون غير منتجة 

االستردادات خالل السنة:
)166,919,054()12,105,622(ديون منتجة

)37,227,727()612,380(ديون غير منتجة
اإلطفاءات خالل السنة:

--ديون منتجة
)162,561(-ديون غير منتجة

فروق أسعار صرف:
)82(-ديون منتجة

)20,909,894()21,139,498(ديون غير منتجة 
الرصيد آخر السنة:

406,894,440346,657,424ديون منتجة
1,010,491,8971,021,483,996ديون غير منتجة

1,417,386,3371,368,141,420

تتلخص حركة الفوائد المعلقة كما يلي:

20182017
ل.س. ل.س. الفوائد المعلقة:

793,999,530755,979,783الرصيد أول السنة 
206,143,692197,301,621الفوائد المعلقة خالل السنة

)149,095,784()3,093,045(ينـزل الفوائد المحولة لإليرادات
)10,186,090(-               ينـزل الفوائد المعلقة التي تم شطبها

997,050,177793,999,530الرصيد آخر السنة

بنــاءًا علــى أحــكام قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )902/م ن/ب4( تاريــخ 2012/11/13 والمتضمــن تعديــل بعــض التعليمــات الــواردة فــي 
قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )597/م ن/ب4( والقــرار رقــم )1079/م ن/ب4( تاريــخ 2014/1/29 المتضمــن تمديــد العمــل بالقــرار رقــم 

)902/م ن/ب4(:
تــم تعديــل المخصصــات الســابقة الفائضــة عــن الحــد األدنــى المطلــوب وفــق متطلبــات قــرار مجلــس النقــد والتســليف )902/م ن/ب4( وبلــغ • 

رصيدهــا مبلــغ 25,810,971 ليــرة ســورية بتاريــخ 31 كانــون األول 2018 )مقابــل 32,457,968 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 
 .)2017

تم إعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل المصرف لتقدير مدى كفاية المخصصات المحتفظ بها وارتأت إدارة المصرف نتيجة • 
لذلــك تســجيل مؤونــة إضافيــة ليصبــح الرصيــد 379,856,619 ليــرة ســورية فــي 31 كانــون األول 2018 )مقابــل مبلــغ 309,856,619 
ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2017(، وذلــك بهــدف الحــد مــن مخاطــر االئتمــان المتزايــدة فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة 

االســتثنائية.
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نسبته •  ما  أي   2018 األول  كانون   31 في  كما  سورية  ليرة   2.016,898,462 المنتجة  غير  المباشرة  االئتمانية  التسهيالت  بلغت 
7.85% من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة )مقابل 1,844,176,786 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017 أي ما 

نسبته %14.04(.
بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة غير المنتجة بعد تنـزيل الفوائد المعلقة 1,019,848,285 ليرة سورية كما في 31 كانون األول • 

2018 أي ما نسبته 4.38% من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة )مقابل 1,050,177,256 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 
2017 أي ما نسبته %9.57(.

بلغت التسهيالت غير المباشرة غير العاملة 4.352.134 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2018 )مقابل 4,352,134 ليرة سورية • 
كما في 31 كانون األول 2017(. وتم حجز مخصصات لها بقيمة 823,933 ليرة سورية )إيضاح 17( كما في 31 كانون األول 

2018 و31 كانون األول 2017.

)مقابل •   2018 األول  كانون   31 في  كما  الزبائن  قبل  من  سداد  نتيجة  سورية  ليرة   12,718,003 بمبلغ  مخصصات  استرداد  تم 
204,146,777 ليرة سورية نتيجة سداد من قبل الزبائن كما في 31 كانون األول 2017(.

التوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العام كما في 31 كانون األول 2018 و31 كانون األول 2017. • 

8. موجودات مالية متوفرة للبيع:
قام المصرف بشراء استثمارات من أسواق خليجية وأسيوية وسيادية لبنانية بمعدالت فائدة تتراوح من 2.452% إلى 5.965 للدوالر 

األمريكي تم تصنيفها كموجودات مالية متوفرة للبيع تتراوح استحقاقاتها من سنة إلى سنتين وهي تتكون مما يلي::

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:
4,804,122,7284,530,302,372سندات مالية )ذات عائد ثابت(

4,804,122,7284,530,302,372
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تظهر الموجودات المالية المتوفرة للبيع بقيمتها العادلة كما في 31 كانون األول 2018 على الشكل التالي:

سندات شركات ذات
عائد ثابت

سندات مؤسسات
مالية ومصرفية ذات

عائد ثابت
سندات حكومية
المجموعذات عائد ثابت

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

654,000,0001,308,000,0003,052,000,0005,014,000,000القيمة االسمية للسندات واألذونات

62,348,00025,506,00036,267,570124,121,570العالوة

3,088,267,5705,138,121,570 716,348,0001,333,506,000القيمة الدفترية للسندات واألذونات

)100,200,374()27,761,782()25,023,135()47,415,457(إطفاء العالوة

)233,798,468()154,533,668()26,334,400()52,930,400(النقص في القيمة العادلة

616,002,1431,282,148,4652,905,972,1204,804,122,728

تظهر الموجودات المالية المتوفرة للبيع بقيمتها العادلة كما في 3١ كانون األول ٢٠١7 على الشكل التالي:

سندات شركات ذات
عائد ثابت

سندات مؤسسات
مالية ومصرفية ذات

عائد ثابت
سندات حكومية
المجموعذات عائد ثابت

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

654,000,0001,744,000,0002,180,000,0004,578,000,000القيمة االسمية للسندات واألذونات

62,348,00011,580,16032,809,000106,737,160العالوة

4,684,737,160 2,212,809,000 716,348,0001,755,580,160القيمة الدفترية للسندات واألذونات

)70,413,228()18,838,214()14,070,122()37,504,892(إطفاء العالوة

)84,021,560()43,709,000()7,394,560()32,918,000(النقص في القيمة العادلة

645,925,1081,734,115,4782,150,261,7864,530,302,372
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9. موجودات ثابتة:

يتكون هذا البند مما يلي:

2018

المجموعأجهزة الحاسب اآلليمعدات وأثاث ووسائل نقلتحسينات المبانيأراضي ومباني

ل.س.ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الكلفة التاريخية:

الرصيد كما في 1 كانون 
1,624,838,446591,143,550577,295,15136,475,1242,829,752,271الثاني 2018

451,081,050314,305,158200,164,52011,049,454976,600,182إضافات

)34,011,760()-          ()9,637,464()24,374,296(-          استبعادات

الرصيد كما في 31 كانون 
2,075,919,496881,074,412767,822,20747,524,5783,772,340,693األول 2018*

اإلستهالكات المتراكمة:

الرصيد كما في 1 كانون 
)704,416,752()18,321,022()285,767,296()263,190,788()137,137,646(الثاني 2018

)200,951,090()4,828,517()79,048,471()85,022,577()32,051,525(إضافات، أعباء السنة

15,612,385-          13,172,7622,439,623-          استبعادات
الرصيد كما في 31 كانون 

)889,755,457()23,149,539()362,376,144()335,040,603()169,189,171(األول 2018

مشاريع قيد التنفيذ
الرصيد كما في 1 كانون 

-----الثاني 2018

16,868,279-       -        16,868,279-         إضافات
الرصيد كما في 31 كانون 

16,868,279-       -        16,868,279-         األول 2018

صافي القيمة الدفترية:

الرصيد كما في 31 كانون 
1,906,730,325562,902,088405,446,06324,375,0392,899,453,515األول 2018

*تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستعمال 192,701,331 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2018.
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2017

المجموعأجهزة الحاسب اآلليمعدات وأثاث ووسائل نقلتحسينات المبانيأراضي ومباني

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الكلفة التاريخية:

الرصيد كما في 1 كانون 
1,624,838,446559,439,640523,392,39731,158,9332,738,829,416الثاني 2017

32,671,91054,032,9548,117,79194,822,655-إضافات

)3,899,800()2,801,600()130,200()968,000(-             استبعادات

الرصيد كما في 31 كانون 
1,624,838,446591,143,550577,295,15136,475,1242,829,752,271 األول 2017*

اإلستهالكات المتراكمة:

الرصيد كما في 1 كانون 
)556,043,311()15,057,099()226,788,167()209,111,921()105,086,124(الثاني 2017

)148,667,641()3,406,044()59,020,103()54,189,972()32,051,522(إضافات، أعباء السنة

111,10540,974142,121294,200-             استبعادات

الرصيد كما في 31 كانون 
)704,416,752()18,321,022()285,767,296()263,190,788()137,137,646(األول 2017

صافي القيمة الدفترية:

الرصيد كما في 31 كانون 
1,487,700,800327,952,762291,527,85518,154,1022,125,335,519األول 2017

*تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستعمال 146,613,813 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017.

تم احتساب الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات الثابتة المادية كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

-5,450,000أصل مستبدل
-             800,000المتحصالت النقدية من استبدال األصل

6,250,000             -
ينزل منها:

34,011,7603,899,800التكلفة التاريخية لألصول المستغنى عنها
)294,200()15,612,386(االستهالك المتراكم لألصول المستغنى عنها

18,399,3743,605,600القيمة الدفترية لألصول المستغنى عنها
)3,605,600()12,149,374(الخسائر الناتجة عن استبعاد موجودات ثابتة
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10. موجودات غير ملموسة:

يتكون هذا البند مما يلي:

برامج معلوماتية
ل.س. 

2018
القيمة الدفترية:

13,941,103الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018
723,580إضافات

14,664,683الرصيد كما في 31 كانون األول 2018
اإلطفاءات المتراكمة:

)9,761,973(الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018
)1,149,989(إضافات، أعباء السنة

)10,911,962(الرصيد كما في 31 كانون األول 2018
صافي القيمة الدفترية:

3,752,721الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

برامج معلوماتية
ل.س. 

2017
القيمة الدفترية:

9,765,896الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017
4,175,207إضافات

13,941,103الرصيد كما في 31 كانون األول 2017
اإلطفاءات المتراكمة:

)9,154,637(الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017
)607,336(إضافات، أعباء السنة

)9,761,973(الرصيد كما في 31 كانون األول 2017
صافي القيمة الدفترية:

4,179,130الرصيد كما في 31 كانون األول 2017
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11. مخصص ضريبة الدخل / موجودات ضريبية مؤجلة:

يتكون هذا البند مما يلي كما في:

كما في 31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

)99,231,966()258,869,790(مخصص ضريبة الدخل
58,449,61721,005,390موجودات ضريبية ناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

)2,024,268,809(766,097,660صافي الربح / )الخسارة( قبل الضريبة
32,051,52432,051,522إستهالك المباني

)50,985,329(60,237,016استرداد مخصص التسهيالت االئتمانية المنتجة
4,035,484500,000مخصصات متنوعة )ايضاح 17(

2,357,767,296-أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي
78,923,00845,778,830استهالك تحسينات المباني عن فروع مشتراة

941,344,692360,843,510الربح الضريبي
25%25%معدل الضريبة
)90,210,878()235,336,173(ضريبة الدخل

)9,021,088()23,533,617(ضريبة إعادة اإلعمار %10
)99,231,966()258,869,790(مصروف ضريبة الدخل

تم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع كما يلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

)84,021,560()233.798.468(خسائر ناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
25%25%معدل الضريبة

58.449.61721,005,390

ن حركة مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

)373,056,538()99,231,966(الرصيد بداية السنة 
)99,231,966()258,869,790(ضريبة دخل السنة

99,231,966373,056,538ضريبة مدفوعة
(99,231,966 )(258,869,790 )الرصيد نهاية السنة 

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي واحتساب مصروف ضريبة الدخل: 
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إإن حركة الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع كما يلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

21,005,39022,315,463رصيد أول السنة
)1,310,073(37,444,227التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع )إيضاح 21(

58,449,61721,005,390رصيد آخر السنة

12. موجودات أخرى:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

فوائد محققة غير مستحقة القبض:
46,124,16144,222,769استثمارات متوفرة للبيع
1,191,7011,478,639التسهيالت االئتمانية

130,584,50399,600,690حسابات لدى المصارف
177,900,365145,302,098

206,124210,104طوابع مالية
29,093,04235,210,215آجارات مدفوعة مقدمًا

26,631,17727,543,384مصاريف مدفوعة مقدمًا
225,602,710321,156,000مصاريف مدفوعة مقدمًا لفرع قيد اإلنجاز

1,895,9201,859,441تأمينات مدفوعة
-83,836,600مساهمات في مؤسسات مالية سورية

102,720166,098حسابات مدينة أخرى
545,268,658531,447,340

13. وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي:

بنــاًء علــى أحــكام المــادة )12( للفقــرة )ب( مــن القانــون رقــم )28( لعــام 2001 يتوجــب علــى مصــارف القطــاع الخــاص أن تحتجــز 10% مــن 
رأســمالها لــدى مصــرف ســورية المركــزي كحســاب مجمــد يمكــن اســترداده عنــد تصفيــة المصــرف. يتكــون هــذا البنــد ممــا يلــي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

141,098,000116,098,000ليرة سورية
1,262.417,4641,262,417,464دوالر أمريكي

1,403.515,4641,378,515,464
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14. ودائع مصارف: 

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول 2018
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
1,778,157,81726,886,3891,805,044,206حسابات جارية

1,992,960,0001,992,960,000-ودائع ألجل )تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(
-             -             -             ودائع مصارف ألجل )تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر(

1,778,157,8172,019,846,3893,798,004,206

31 كانون األول 2017
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
1,435,221,10712,970,8561,448,191,963حسابات جارية

260,065,000260,065,000-ودائع ألجل )تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(
2,500,000,000-            2,500,000,000ودائع مصارف ألجل )تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر(

3,935,221,107273,035,8564,208,256,963

15. ودائع الزبائن:

يتكون هذا البند ممايلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

16,986,657,5205,401,676,105حسابات جارية وتحت الطلب
1,096,713,823183,704,692 ودائع التوفير

29,824,013,56520,771,554,430ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
26,473,0461,498,442,676الحسابات المجمدة

47,933,857,95427,855,377,903

بلغــت ودائــع القطــاع العــام الســوري 6,748,826,124 ليــرة ســورية لعــام 2018 أي مــا نســبته 14.08% مــن إجمالــي الودائــع )مقابــل 
الودائــع(. مــن إجمالــي  مــا نســبته %9.81  لعــام 2017 أي  ليــرة ســورية   2,732,501,913

بلغــت الودائــع التــي ال تحمــل فوائــد 13,945,174,746 ليــرة ســورية لعــام 2018 أي مــا نســبته 29.09% مــن إجمالــي الودائــع )مقابــل 
4,896,150,164 ليــرة ســورية لعــام 2017 أي مــا نســبته 17.58% مــن إجمالــي الودائــع(.

16. تأمينات نقدية:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

947,671,27014,682,383تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
378,713,738149,047,591تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

1,338,525,008173,554,974
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17. مخصصات متنوعة:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

935,563937,208مخصص تدني التسهيالت غير المباشرة
2,500,0002,000,000مخصص لمواجهة أعباء محتملة**

4,000,0002,000,000مخصص تقلبات أسعار القطع*
7,435,5634,937,208

* تــم احتســاب مخصــص تقلبــات أســعار القطــع بنــاء علــى المــادة الســابعة مــن قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 362/م ن/ الصــادر بتاريــخ 4 شــباط 2008 حيــث يتوجــب علــى 
المصــارف العاملــة فــي ســوريا أن تحتجــز مؤونــة لتقلبــات أســعار الصــرف علــى أســاس 5 مــن وســطي مراكــز القطــع التشــغيلية خــالل الشــهر.

2018
رصيد

بداية السنة
المكون

خالل السنة
المستخدم

خالل السنة
ما تم رده
لإليرادات

فروقات
أسعار الصرف

رصيد
نهاية السنة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
111,630)1,645(---113,275مخصص تدني التسهيالت غير المباشرة – المنتجة

823,933----823,933مخصص تدني التسهيالت غير المباشرة – غير المنتجة
2,500,000-)464,516()1,535,484(2,000,0002,500,000مخصص لمواجهة أعباء محتملة**

4,000,000-             )4,500,000(-             2,000,0006,500,000مخصص تقلبات أسعار القطع
4,937,2089,000,000)1,535,484()4,964,516()1,645(7,435,563

** كون مخصص لمواجهة أعباء محتملة تم تقديرها من قبل اإلدارة كما في 31 كانون األول 2018.

2017
رصيد

بداية السنة
المكون

خالل السنة
المستخدم

خالل السنة
ما تم رده
لإليرادات

فروقات
أسعار الصرف

رصيد
نهاية السنة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
113,275)1,579(---114,854مخصص تدني التسهيالت غير المباشرة – المنتجة

823,933---500,000323,933مخصص تدني التسهيالت غير المباشرة – غير المنتجة
2,000,000-)752,104()1,747,896(2,500,0002,000,000مخصص لمواجهة أعباء محتملة**

2,000,000-             )7,500,000(-             1,000,0008,500,000مخصص تقلبات أسعار القطع
4,114,85410,823,933)1,747,896()8,252,104()1,579(4,937,208

** كون مخصص لمواجهة أعباء محتملة تم تقديرها من قبل اإلدارة كما في 31 كانون األول 2017
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18. مطلوبات أخرى:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

905,83077,287,739فوائد مستحقة لحسابات مصرفية
259,712,241209,655,978فوائد محققة غير مستحقة الدفع لحسابات الزبائن

591,763,703884,210,450شيكات مصرفية وأوامر دفع 
18,832,32346,813,773شيكات مصدقة

5,593,2254,791,875اشتراكات مؤسسة التأمينات االجتماعية المستحقة
33,371,82825,058,761ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور الموظفين

عادة إعمار 39,373,55217,066,597ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة وضريبة غير مقيم واإ
3,078,1452,509,930رسوم حكومية مستحقة

8,087,1925,510,000مصاريف كهرباء وهاتف مستحقة الدفع
1,150,5002,058,000دائنون مختلفون على عمليات البطاقات )تقاص(

7,192,49929,550,118موردون
-3,887,942نفقات مستحقة غير مدفوعة

9,363,4475,304,437أرصدة دائنة أخرى
982,312,4271,309,817,658

19. رأس المال المكتتب به والمدفوع:

تأســس المصــرف برأســمال مقــداره 2,500,000,000 ليــرة ســورية مــوزع علــى 2,500,000ســهم بقيمــة إســمية 1,000 ليــرة ســورية للســهم 
الواحــد. بتاريــخ 4 أيلــول 2012 وافقــت هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية علــى تعديــل القيمــة االســمية لســهم بنــك الشــرق لتصبــح مائــة ليــرة 
ســورية للســهم الواحــد بتاريــخ 30 نيســان 2018، عقــدت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة والتــي تقــوم مقــام الهيئــة العامــة العاديــة للمصــرف وقــررت 
زيــادة رأس مــال المصــرف بمبلــغ إجمالــي وقــدره 250,000,000 ليــرة ســورية مــوزع علــى 2,500,000 ســهم وبذلــك يكــون العــدد اإلجمالــي 

ألســهم البنــك 27,500,000 ســهم بقيمــة اســمية 100 ليــرة ســورية للســهم الواحــد. 

القيمة المعادلة دوالر أمريكيعدد األسهمكما في 31 كانون األول 2018
بتاريخ االكتتاب

ل.س. 
1,160,980,000-11,609,800رأس المال المدفوع بالليرة السورية

2,500,000250,000,000زيادة رأس المال
3,333,5007,209,126333,350,000عمليات بيع من مركز القطع البنيوي 

)333,350,000()7,209,126()3,333,500(عمليات ترميم لمركز القطع البنيوي
13,390,20028,954,5291,339,020,000رأس المال المدفوع بالدوالر )سجل بالليرة السورية(

27,500,00028,954,5292.750.000.000

القيمة المعادلة دوالر أمريكيعدد األسهمكما في 31 كانون األول 2017
بتاريخ االكتتاب

ل.س. 
1,160,980,000-11,609,800رأس المال المدفوع بالليرة السورية

3,333,5007,209,126333,350,000عمليات بيع من مركز القطع البنيوي 
)333,350,000()7,209,126()3,333,500(عمليات ترميم لمركز القطع البنيوي

13,390,20028,954,5291,339,020,000رأس المال المدفوع بالدوالر )سجل بالليرة السورية(
25,000,000 28,954,5292,500,000,000
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بتاريخ 4 كانون الثاني 2010 صدر القانون رقم 3 المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 28 لعام 2001 والمرسوم رقم 35 لعام 
2005 الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأسمال المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح 10 مليارات ليرة سورية، 
وقد منحت المصارف المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب، وقد تم تمديد المهلة لتصبح 

أربع سنوات بموجب القانون رقم 17 لعام 2011.

في عام 2013 صدر المرسوم التشريعي رقم /63/ والذي تضمن زيادة المهلة الممنوحة للمصارف التقليدية في الجمهورية العربية السورية 
لزيادة الحد األدنى لرأسمالها حتى نهاية العام 2014، ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 13/م.و تاريخ 22 نيسان 2015 المتضمن تمديد 
المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال المصارف سنة إضافية أخرى بحيث تصبح ست سنوات أي حتى نهاية العام 2015. ينتظر المصرف 

صدور تعليمات جديدة من السلطات الرقابية التخاذ اإلجراءات المناسبة بهذا الخصوص. 

بلغ رأس المال المكتتب به بالدوالر األمريكي 28,954,529 ولم تجر أية عمليات ترميم لمركز القطع البنيوي خالل عام 2018.

قام المصرف خالل عام 2017 باثنتي عشر عملية إلعادة ترميم المركز القطع البنيوي وذلك وفق نشرة صرف العمالت األجنبية مقابل الدوالر 
األمريكي بتاريخ الترميم بإجمالي بلغ 1,291,211 دوالر أمريكي.

بتاريخ 30 نيسان 2018، عقدت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للمصرف وقررت زيادة رأس مال المصرف 
بمبلغ إجمالي وقدره 250,000,000 ليرة سورية موزع على 2,500,000 سهم وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

بتاريخ 3 أيلول 2018 وافق مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية السورية على الطلب المقدم من قبل المصرف بخصوص اعتماد 
أسهم زيادة رأسمال المصرف والبالغ عددها 2,500,000 سهم بقيمة إجمالية تبلغ 250,000,000 ليرة سورية بغرض زيادة رأس المال عن 

طريق ضم جزء من االحتياطي الخاص بمبلغ 70,549,500 ليرة سورية وكامل رصيد األرباح المدورة بمبلغ 179,450,500 ليرة سورية.

تم توزيع األسهم المذكورة )كأسهم مجانية( على المساهمين المسجلين في نهاية يوم 13 آب 2018 كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال.
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للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

)2,024,268,809(766,097,660الربح / )الخسارة( قبل الضريبة
2,357,767,296-             ينـزل خسائر تقييم مركز القطع البنيوي

766,097,660333,498,487
76,609,76633,349,849االحتياطي القانوني )%10(
76,609,76633,349,849االحتياطي الخاص )%10(

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

306,261,935272,912,086رصيد بداية السنة
76,609,76633,349,849يضاف احتياطي قانوني

382,871,701306,261,935رصيد نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
 20182017
ل.س. ل.س. 

306,261,935272,912,086رصيد بداية السنة
76,609,76633,349,849يضاف احتياطي خاص

ينزل:
-               )70,549,500(زيادة رأس المال

312,322,201306,261,935رصيد نهاية السنة
 

20. االحتياطي القانوني والخاص:

حددت المادة 197 من قانون الشركات رقم 29 تاريخ 24 شباط 2011 االحتياطي القانوني بمعدل 10 % من صافي األرباح السنوية حتى 
بلوغه 25 % من رأس المال.

حددت المادة 97 من قانون النقد األساسي رقم )23( لعام 2002 االحتياطي الخاص بمعدل 10% من صافي األرباح السنوية حتى بلوغه 
100% من رأس المال.

تم تعريف األرباح الصافية حسب المادة 200 من قانون الشركات رقم 29 تاريخ 24 شباط 2011 بأنها تشكل الفارق بين مجموع اإليرادات 
المحققة ومجموع المصروفات واالستهالك قبل تنـزيل مخصص ضريبة الدخل على األرباح. 

باالستناد إلى ماسبق وباإلشارة إلى التعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم 3/100/369 بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 
والتعميم رقم 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009، تم احتساب االحتياطي كما يلي:

إن حركة االحتياطي الخاص كما يلي:

إن حركة االحتياطي القانوني كما يلي:
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21. التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع:

كما في 31 كانون األول 2018
المجموعسنداتشهادات إيداع

ل.س. ل.س. ل.س. 
)63,016,170()63,016,170(-الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018

)149,776,908()149,776,908(-خسائر غير محققة
37,444,22737,444,227-            موجودات ضريبة مؤجلة )ايضاح رقم 11(
(175,348,851)(175,348,851)-            الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

كما في 31 كانون األول 2017
المجموعسنداتشهادات إيداع

ل.س. ل.س. ل.س. 
)66,946,387()64,928,410()2,017,977(الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017

2,690,6362,549,6545,240,290أرباح غير محققة
)1,310,073()637,414()672,659(موجودات ضريبة مؤجلة )ايضاح رقم 11(
(63,016,170)(63,016,170)-           الرصيد كما في 31 كانون األول 2017

22. أرباح مدورة:

بناًء على تعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف رقم 362 /م ن/ ب1 لعام 2008 والتعميم رقم 952/100/1 الصادر بتاريخ 
12 شباط 2009 يتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غير المحققة وهي أرباح غير قابلة للتوزيع و غير خاضعة للضريبة الناتجة عن إعادة تقييم 
مركز القطع البنيوي من حساب األرباح المدورة. يتم إقفال الخسائر المحققة خالل السنة ضمن بند الخسائر المتراكمة. بينما يتم توزيع األرباح في حال 

حقق المصرف ذلك بما يتناسب مع السياسة المعتمدة لديه.
قام المصرف بتوزيع أرباح للمساهمين على شكل أسهم مجانية بقيمة إجمالية تبلغ 250,000,000 ليرة سورية عن طريق ضم جزء من االحتياطي 

الخاص بمبلغ 70,549,500 ليرة سورية وكامل رصيد األرباح المدورة بميلغ 179,450,500 ليرة سورية.
تم تشكيل احتياطي قانوني وخاص بمعدل 10% من الربح قبل الضريبة بقيمة 76,609,766 ليرة سورية بعد تنزيل أرباح القطع البنيوي لعامي 2018 

و2017، وتخضع هذه االحتياطيات لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.

 تم تخفيض المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال بشكل مباشر من األرباح المدورة والتي تتضمن مايلي

المبلغ
ل.س. 

1,000,000تقديم طلب الموافقة على زيادة رأس المال
175,000إيداع أسهم الزيادة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي

1,150,088ضريبة رسم الطابع النسبي
750,000تسجيل أسهم زيادة رأس المال

3,075,088

حقق المصرف أرباح محققة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 مبلغ 507.227.870 ليرة سورية. وبلغ رصيد األرباح المتراكمة المحققة وهي 
األرباح القابلة للتوزيع كما في 31 كانون األول 2018 مبلغ 350,933,250 ليرة سورية.

تقرير مدقق الحسابات المستقل

يتكون هذا البند مما يلي:
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24. الفوائد المدينة:

يتكون هذا البند من أعباء فوائد ناتجة عن:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017
ل.س. ل.س. 

ودائع زبائن:
22,653,7052,511,548حسابات جارية

27,461,70011,030,914ودائع توفير
1,798,386,499961,080,056ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

65,122,09211,708,038التأمينات النقدية
1,913,623,996986,330,556

103,050,036214,092,859ودائع مصارف
2,016,674,0321,200,423,415

25. الرسوم والعموالت الدائنة:

يتضمن هذا البند ما يلي:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017
ل.س. ل.س.

53,753,41948,131,193عموالت تسهيالت مباشرة
150,917,891126,168,387عموالت تسهيالت غير مباشرة

صدار بطاقات 14,901,38314,426,643عموالت إدارة الحسابات واإ
606,302,535244,171,899عموالت التحويالت والشيكات وعمليات نقدية أخرى

4,925,0003,940,000عموالت االشتراكات )صناديق حديدية(
15,539,97217,419,459أجور سويفت وعموالت على تحصيل البوالص

159,594267,460عموالت أخرى 
846,499,794454,525,041

23. الفوائد الدائنة:

يتكون هذا البند من فوائد ناتجة عن:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017
ل.س. ل.س. 

تسهيالت إئتمانية مباشرة:
25,243,826381,785,208حسابات جارية مدينة

2,447,920,0631,190,953,083قروض وسلف
564,480-           سندات محسومة

2,473,163,8891,573,302,771
يداعات لدى مصارف 235,736,418145,037,900أرصدة واإ

232,255,020257,656,761موجودات مالية متوفرة للبيع
467,991,438402,694,661

2,941,155,3271,975,997,432
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27. إيرادات تشغيلية أخرى:

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

يرادات أخرى 7,721,6964,278,696استرداد مصاريف مستحقة واإ
7,721,6964,278,696

28. نفقات موظفين:

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

290,947,517246,567,654رواتب الموظفين
29,650,48019,671,368نفقات التدريب والتأهيل

48,978,45641,601,836مساهمة المصرف في التأمينات االجتماعية
24,087,88622,380,134تعويض التمثيل وأخرى ال تخضع للضريبة

-8,573,500تعويض نهاية الخدمة
143,571,879110,197,122مكافآت وعالوات
5,864,3008,384,000مالبس موظفين
3,676,2662,300,469نفقات توظيف*

19,650,4099,937,164تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب**
5,356,7045,329,316مزايا عينية خاضعة للضريبة

9,168,5446,819,136التأمين الصحي
589,525,941473,188,199

*يتألف هذا البند من نفقات فحوصات طبية ما قبل التوظيف، رسوم إقامة للموظفين األجانب وطوابع ورسوم أخرى.
**يتألف هذا البند من تعويض مدراس، إقامة وتنقالت وأجور عمل إضافي.

26. الرسوم والعموالت المدينة:

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

29,710,61816,108,263عموالت مدفوعة على العمليات بين المصارف
29,710,61816,108,263
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29. مصاريف تشغيلية أخرى:

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

26,218,01122,818,994نفقات سفر متعلقة باألنشطة التشغيلية للمصرف
22,175,84819,029,180االشتراكات في هيئات ودوريات

40,127,56225,115,111الرسوم والضرائب ونفقات قانونية
32,815,40824,669,181الدعاية واالعالن وعالقات عامة

7,276,7014,716,988نفقات استقبال
54,855,12059,870,550أتعاب مهنية واستشارية

106,321,00980,538,480الصيانة واالصالح ونفقات حراسة
38,381,56948,677,258تأمين ضد األخطار والحريق

48,656,76271,569,447المياه والكهرباء والتدفئة
42,927,70841,089,150نفقات االتصاالت وتقانة المعلومات

16,654,46512,960,298المطبوعات والقرطاسية
84,506,54179,253,260مصاريف إيجار

8,012,7005,789,149البريد والشحن
44,360,91737,009,388تعويضات مجلس اإلدارة ومصاريف الهيئة العامة

2,252,5001,437,600مصاريف السيارات
13,182,151951,743أخرى مختلفة

588,724,972535,495,777

30. (خسارة) / ربحية السهم األساسية والمخفضة:

تم احتساب حصة السهم األساسية والمخفضة كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20182017

)2,123,500,775(507,227,870صافي ربح / )خسارة( السنة )ليرة سورية( 
27,500,00027,500,500المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم( 

(77,22)18,44ربحية / (خسارة) السهم األساسية والمخفضة (ليرة سورية) 

تتطابــق ربحيــة / خســارة الســهم األساســية والمخفضــة فــي القيمــة لعــدم وجــود أدوات أصدرهــا المصــرف ذات تأثيــر علــى حصــة الســهم فــي األربــاح 
عنــد تحويلها.

تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي:

عدد األسهمالفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20182017
ل.س.ل.س.

3125,000,00025,000,00025,000,000 كانون األول 2017
312,500,0002,500,0002,500,000 كانون األول 2018

27,500,00027,500,000

تبعــًا لمــا جــاء فــي اإليضــاح رقــم 19، تــم تعديــل المتوســط المرجــح لعــدد األســهم كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 بعــدد األســهم المجانيــة، بنــاًء علــى المعيــار 
المحاســبي الدولــي رقــم 33 الــذي يقضــي بتعديــل عــدد األســهم بأثــر رجعــي مــن بدايــة أول فتــرة مقارنــة، وذلــك إذا ارتفــع عــدد األســهم العاديــة نتيجــة رســملة أو 

إصــدار أســهم منحــة أو تجزئــة األســهم.
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31. النقد وما يوازي النقد:

يتألف هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س.

20,918,810,88613,155,769,274نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية*
يضاف:

2,211,373,3774,050,561,054أرصدة لدى مصارف )استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر أوأقل( 
ينـزل:

)1,708,256,963()3,798,004,206(ودائع مصارف )استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر أوأقل( 
19,332,180,05715,498,073,365

* اليستخدم االحتياطي النقدي اإللزامي لدى مصرف سورية المركزي في أنشطة المصرف التشغيلية اليومية لذلك اليعتبر جزء من النقد وما يوازي النقد.
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32. عمليات األطراف ذات العالقة:

تتضمن األطراف ذات العالقة مدراء المصرف، واإلدارة العليا والشركات المرتبطة بهم، والمصارف الشقيقة. تتضمن أرصدة وعمليات األطراف ذات العالقة ما 
يلي:

31 كانون األول 31 كانون األول 2018
2017

الشركات الشقيقةالشركة األم
أعضاء مجلس اإلدارة 

وكبار المساهمين وكبار 
الموظفين

المجموعالمجموع

 أ-بنود بيان الوضع المالي/ داخل 
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الميزاينة

حسابات مدينة

1,862,230,1322,745,731.816-1,851,706,87910,523,253أرصدة لدى المصارف

8,296,805,0767,620,705,352-7,991,605,076305,200,000ودائع ألجل لدى المصارف

127,040,08499,600,686-124,946,0732,094,011فوائد مستحقة غير مقبوضة

1,742,4411,742,4411,524,283--قروض كبار الموظفين

78,019,500 -           -           -           -           تأمينات بوالص واعتمادات

9,968,258,028317,817,2641,742,44110,287,817,733 10,545,581,637

حسابات دائنة

1,996,381,039273,035,856-1,992,960,0003,421,039حسابات المصارف
حسابات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

58,977,69958,977,69938,323,483-           -الموظفين وكبار المساهمين

19,463925,293267,191-           905.830 فوائد مستحقة غير مدفوعة

1,993,865,8303,421,03958,997,1622,056,284,031311,626,530

بنود خارج الميزانية

78,019,500----اعتمادات مستندية وقبوالت لالستيراد

5,791,596,7256,096,665,647-           7,018,2485,784,578,477كفاالت مصرفية

7,018,2485,784,578,477           -5,791,596,7256,174,685,147

ب-بنود األرباح أو الخسائر 

223,595,8818,595,20627,538232,218,625145,038,698فوائد دائنة

)164,303()18,492,721()130,826()368,307()17,993,588(فوائد مدينة

205,602,2938,226,899)103,288(213,725,904144,874,395

)8,819,604()7,924,919(-           )7,924,919(-           عموالت مدينة

           -)7,924,919(           -)7,924,919()8,819,604(

205,602,293301,980)103,288(205,800,985136,054,791
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إن جميع التعامالت المسموحة مع األطراف ذوي العالقة تتم ضمن النشاطات االعتيادية للمصرف وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت السارية مع الزبائن.
بلغت معدالت الفوائد على القروض الممنوحة لكبار الموظفين بين 7-9.5% في عامي 2018 و2017.

تعتبر جميع التسهيالت مع األطراف ذوي العالقة عاملة وال يؤخذ لها أي مخصصات.
بلغ معدل الفائدة على الودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة بين 2.6% و3% على الدوالر في عام 2018 )مقابل 2.1% و2.6% على الدوالر في 

عام 2017(.
تم خالل العام 2018 تعويض أعضاء مجلس اإلدارة الممثلين للمساهمين بمبلغ 41,739,726 ليرة سورية عن مصاريف االنتقال واإلقامة التي تكبدوها خالل 

عام 2018 )مقابل مبلغ 35,000,000 ليرة سورية خالل عام 2017(.

ج- تعويضات اإلدارة التنفيذية

فيما يلي ملخص لمنافع اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

69,752,61554,044,738رواتب اإلدارة العليا
55,447,80935,059,100المكافأت

-             5,406,000تعويضات نهاية خدمة
130,606,42489,103,838

33. القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:
أواًل: القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية.

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018

النتيجة الغير القيمة العادلةالقيمة الدفترية
النتيجة الغير القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالمعترف بها

المعترف بها
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الموجودات المالية

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-14,589,223,20614,589,223,206-23,383,474,86723,383,474,867مركزية

-4,050,561,0544,050,561,054-2,211,373,3772,211,373,377أرصدة لدى المصارف
ايداعات لدى مصارف 

-7,620,705,3527,620,705,352-8,296,805,0768,296,805,076ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية 
)107,364,252(10,968,675,36610,861,311,114)879,925,168(23,273,382,54722,393,457,379المباشرة

وديعة مجمدة لدى 
-1,378,515,4641,378,515,464-1,403,515,4641,403,515,464 مصرف سورية المركزي

المطلوبات المالية

ودائع مصارف 
-4,208,256,9634,208,256,963-3,798,004,2063,798,004,206ومؤسسات مصرفية

)20,370,265(27,855,377,90327,835,007,638-47,933,857,95447,933,857,954ودائع الزبائن
-173,554,974173,554,974-1,338,525,0081,338,525,008تأمينات نقدية
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تم اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المالية ذات تواريخ استحقاق دون السنة بالقيمة الدفترية، وبالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية 
ذات تواريخ استحقاق أكثر من سنة بالقيمة العادلة، وذلك باحتساب التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها باستخدام معدل حسم بلغ %17 
للتسهيالت االئتمانية بالليرة السورية كما في 31 كانون األول 2018 )مقابل معدل حسم 11% للودائع بالليرة السورية و15% للتسهيالت 
االئتمانية كما في 31 كانون األول 2017(، وبلغ معدل حسم 7% للتسهيالت االئتمانية بالدوالر األميركي كما في 31 كانون األول 2018 

)مقابل معدل حسم 6% للتسهيالت االئتمانية بالدوالر األميركي كما في 31 كانون األول 2017(.

ثانيًا: تحديد المستويات الثالث لقياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة.

كما في 31 كانون األول 2018
القيمة العادلة مقاسة من خالل

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالقيمة الدفترية
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الموجودات المالية:

4,804,122,728--5,037,921,1964,804,122,728موجودات مالية متوفرة للبيع

كما في 31 كانون األول 2017
القيمة العادلة مقاسة من خالل

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالقيمة الدفترية
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الموجودات المالية:

4,530,302,372--4,614,323,9324,530,302,372موجودات مالية متوفرة للبيع

تشمل القيمة الدفترية للموجودات المالية المتوفرة للبيع على القيمة اإلسمية لألصل مضافًا إليه صافي العالوة )بعد تنـزيل اإلطفاء من تاريخ 
الشراء لتاريخ الميزانية وفق أسلوب الفائدة الفعالة(. وقد تم تقييمها بالقيمة العادلة بنهاية العام بناء على سعر إقفال هذه الموجودات ضمن 
األسواق المتداولة بها بتاريخ 31 كانون األول 2018 حيث بلغت فروقات التقييم السلبية بعد إطفاء الموجودات الضريبية المؤجلة ما قيمته 

175,348,851 ليرة سورية )فيما بلغت فروقات التقييم السلبية كما في 31 كانون األول 2017 ما قيمته 63,016,170 ليرة سورية(.
تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة:

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستعمال مستويات التقييم التالية:
المستوى األول: يمثل القيمة العادلة لألسعار المتداولة )غير المعدلة( لموجودات مماثلة في أسواق فعالة.

المستوى الثاني: يمثل العناصر األخرى بخالف األسعار المتداولة ضمن المستوى األول والتي يتم مالحظتها بشكل مباشر )من خالل األسعار( 
أو بشكل غير مباشر )يتم اشتقاقها من األسعار(.

المستوى الثالث: يمثل الموجودات غير المرتبطة ببيانات السوق.

األدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية:
هي الموجودات والمطلوبات المالية النقدية أو التي لها فترة استحقاق أقل من سنة وتكون قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة.

األدوات المالية ذات سعر فائدة ثابت:
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والتي لها سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة التدفقات النقدية 

المخصومة باستخدام أسعار الفائدة السوقية عند إدراجها أول مرة مع األسعار السوقية الحالية ألدوات مالية مشابهة.
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34. إدارة المخاطر:

لــى الرقابــة المســتمرة  تعتبــر وظيفــة إدارة المخاطــر وظيفــة أساســية للســهر علــى ســالمة المصــرف وهــي تشــمل التعــرف علــى المخاطــر وقياســها واإ
علــى المخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة التــي مــن الممكــن أن تؤثــر ســلبًاعلى أداء المصــرف وســمعته. تضمــن إدارة المخاطــر أيضــًا توزيعــًا فعــااًل 

لمصــادر التمويــل لتحقيــق المعــدل األمثــل للعوائــد المقابــل لمســتوى محــدد مــن المخاطــر.

أنظمة إدارة المخاطر لدى بنك الشرق:

يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية إدارة مخاطر المصرف ويحدد السقوف القصوى لكافة أنواع المخاطر التي يمكن أن يتحملها المصرف، كما 
جراءات إدارة المخاطر بكافة أنواعها ويراجع دوريًا تقارير قياس المخاطر لضمان حسن تنفيذ السياسات  ويرسم ويصادق على استراتيجيات واإ

المعتمدة واتخاذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية المناسبة عند الحاجة. 
ويعمل مجلس اإلدارة على إدارة المخاطر من خالل اللجان المنبثقة عنه السيما لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة التسليف التي ترفع 

تقارير دورية عن نتائج أعمالها وتوصياتها. 
أما على الصعيد التنفيذي، تتحمل اإلدارة العامة التنفيذية مسؤولية تفعيل البنى التحتية الالزمة إلدارة ومتابعة كافة المخاطر التي يتعرض لها 
المصرف ووضع السياسات واإلجراءات التنظيمية وتفعيل نظم الضبط الداخلي للتأكد من االلتزام بالسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 
تعمل اإلدارة التنفيذية على إدارة المخاطر من خالل اللجان السيما اللجنة اإلدارية ولجنة المطلوبات والموجودات ولجنة التسليف ومديرية إدارة 

المخاطر ومديرية التدقيق الداخلي.

إستراتيجية إدارة المخاطر:
تهدف استراتيجية إدارة المخاطر إلى ما يلي: 

جراءات عمل إلدارة المخاطر على أنواعها )ائتمانية،تشغيلية،سوقية، وسيولة( بهدف التحقق من أن األموال •  التأكد من اعتماد سياسات واإ
الخاصة للمصرف قادرة على تأمين تغطية كافة المخاطر للمصرف التزامًا بحوكمة المصرف وبأحكام بازل 2 والقرارات الصادرة عن مجلس 

النقد والتسليف. 

العامة ومجلس اإلدارة إلتخاذ اإلجراءات •  إلى اإلدارة  المناسبة ورفعها  بالتوصيات  المخاطر مرفقة  الدورية لمختلف  التقارير  اعتماد نظام 
والقرارات المناسبة.

التأكد من توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر وضمان استقاللية عمل مديرية المخاطر.• 

التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ بهدف ضمان استمرارية العمل ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف.• 

وضع معايير وضوابط للعمليات االئتمانية واالستثمارية لضمان االلتزام بالقوانين المرعية اإلجراء ضمن سقوف المخاطر المقبولة من قبل • 
المصرف بهدف تحديد الوسائل واإلجراءات المتوفرة إلدارة وتخفيف المخاطر التي قد تنجم عنها.

السعي من خالل السياسات االئتمانية واالستثمارية لتحقيق التوازن األمثل ما بين العائد لصالح المصرف وعامل المخاطرة التي يتعرض لها • 
المصرف من خالل هذه االستثمارات.

تنويع مصادر التمويل في المصرف والتأكد من فعالية وكفاية إجراءات إدارة مخاطر السيولة بهدف المحافظة على سالمة المصرف المالية • 
ومواجهة الظروف الطارئة وتداعياتها السلبية التي تنشأ عن تقلبات األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية. 

مسؤولية لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
تتكون لجنة إدارة المخاطر من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة على األقل على أال يزيد عدد األعضاء التنفيذيين عن عضو واحد فقط وعلى 
أن يكون رئيس اللجنة عضوًا مستقاًل، وتتم اجتماعاتها بشكل دوري. تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى مساعدة مجلس اإلدارة على وضع سياسة 
إدارة مخاطر المصرف بما ينسجم وقدرة المصرف ومدى قبوله تحمل المخاطر كما ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية في إدارة كافة المخاطر 

المصرفية من مخاطر االئتمان والسيولة والسوق والتشغيل وااللتزام والتركز والسمعة وغيرها. وترتكز المهام األساسية للجنة على مايلي:
العمل بشكل متواصل مع مديرية إدارة المخاطر في المصرف لرسم وتحديد ومراجعة سياسات إدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط القائم • 

للمصرف، باإلضافة إلى تلك المتعلقة بأي نشاط أو منتج مصرفي جديد، ورفع توصية لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها.
تحديد صالحيات إدارة المخاطر ومراجعتها سنويًا، بحيث تتضمن بشكل أساسي استراتيجيات إدارة المخاطر ومستويات وحدود المخاطر • 

المقبولة ثم رفعها لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها. 
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دارة األزمات التي يتم وضعها واختبارها من قبل مديرية األمن وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة •  إعداد تقرير تقييم لتنفيذ خطط الطوارئ واإ
التنفيذية للمصرف. 

مراجعة التقارير الدورية حول المخاطر التي يتعرض لها المصرف، ورفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة وتقديم اإلحصائيات بخصوص كافة • 
المخاطر التي يتعرض لها المصرف مقابل الحدود المعتمدة والتغيرات والتطورات التي قد تطرأ على إدارة المخاطر.

مراجعة تقارير اختبار الجهد لكفاية رأس المال ومراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بمعايير ومتطلبات بازل2.• 
يجاد بنية أساسية مالئمة وكافية )بما فيها الهيكل التنظيمي، •  التأكد من قيام اإلدارة العامة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأسيس واإ

التكنولوجية( التي تكفل وباستمرار إدارة المخاطر لجهة تحديدها وحصرها  العمليات، السياسات واإلجراءات، الكادر الكفء واألنظمة 
وقياسها ومتابعتها وضبطها بما ينسجم وحدود وسياسات المخاطر المصادق عليها. مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر وضمان 

استقاللية موظفي مديرية المخاطر في المصرف عن األنشطة التي ينجم عنها تحمل المصرف للمخاطر.

مسؤولية لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
تتألف لجنة التدقيق من رئيس مستقل وثالثة أعضاء غير تنفيذيين وبحضور المدير العام التنفيذي ومدير التدقيق الداخلي ، وتجتمع بشكل 
دوري أربعة اجتماعات لها خالل السنة بوتيرة اجتماع واحد كل فصل. وتهدف لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة إلى مساعدة المجلس 

على اإلشراف على األمور التالية:
مراجعة التقارير المالية وتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية بما فيها استقاللية التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام وحسن أدائهما• 
مراجعة التقارير الصادرة عن المراقبين المصرفيين الداخلين المعتمدين والتأكد من أن اإلدارة التنفيذية قد اتخذت كافة اإلجراءات لتصحيح • 

القصور التي تمت اإلشارة لها ضمن تقارير المهام الرقابية ومهام التدقيق
واإلجراءات •  وللسياسات  الرقابية،  السلطات  الصادرة عن  النافذة  والتعليمات  للقوانين  السليم  بالتطبيق  المصرف  التزام  من  اللجنة  تتأكد 

الداخلية المعتمدة من مجلس اإلدارة
وتحديد •  تعيينه  وقبول خطاب  استقالليته وموضوعيته  وتقييم  مهامه  وتنسيق  الخارجي  المدقق  اطر عمل  تحديد  في  المجلس  مساعدة 

تعويضاته

مسؤولية لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
قرار التسهيالت  تتألف لجنة التسليف من ثالثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ،وتتم اجتماعاتها بشكل دوري. تهدف اللجنة إلى مراجعة واإ
االئتمانية وفق حدود وسقوف يتم إقرارها ومراجعتها دوريًا كما تصادق على قرارات التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل لجان التسليف 

اإلدارية )أ -ب(.

مسؤولية لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات:
وهي مسؤولة عن إدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة. وتحدد السياسات واإلجراءات الالزمة لإلدارة والحد من مخاطر أسعار الفوائد، أسعار 
الصرف، السيولة، ومخاطر السوق ومنها التوظيف في المحافظ االستثمارية. وتعمل اللجنة على مراقبة حسن تطبيق اإلجراءات المعتمدة إلدارة 
المخاطر كافة وااللتزام بالسقوف المحددة والنسب الرقابية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تجتمع مرة شهريًا وترفع تقاريرها وتوصياتها العتماد 

سياسات إدارة مخاطر السوق والسيولة لإلدارة العامة وللجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة للموافقة عليها. 

مسؤولية مديرية إدارة المخاطر:
تهدف مديرية إدارة المخاطر في المصرف إلى:

جراءات إدارة المخاطر كافة ثم طرحها على لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ليتم اعتمادها. •  إعداد وتحديث سياسات واإ

وضع حدود ومقاييس للمخاطر التي يتعرض لها المصرف ومراقبتها بشكل مستمر، وتحديد سيناريوهات اختبارات الجهد وتقييم نتائجها • 
ثم رفع التقارير بشأنها إلى اإلدارة العامة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

العمل بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية بهدف التأكد من التقيد باإلجراءات والسياسات المعتمدة لجهة إدارة المخاطر كافة على جميع • 
أصعدة نشاط المصرف.
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إعداد تقارير دورية شاملًة لكافة أنواع المخاطر متضمنًة مقترحات وتوصيات لمعالجة القصور ورفعها إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة • 
عن مجلس اإلدارة.

السهر على االمتثال بتطبيق كافة أحكام بازل 2 والقوانين والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي وسائر الجهات الرقابية لضمان • 
سالمة المصرف المالية والتشغيلية.

العمل على جمع البيانات التاريخية ووضع السياسات وتنفيذ الدراسات واإلجرائيات المطلوبة للبدء بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي • 
رقم 9 بما يتوافق مع تعليمات المصرف المركزي. 

وتتألف مديرية إدارة المخاطر من األقسام التالية: 
قسم إدارة المخاطر االئتمانية:ويهدف إلى وضع قواعد سياسة التسليف ورفعها إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة بغية • 

إقرارها من قبل مجلس اإلدارة فيضمن بذلك وجود إطار واضح للموافقة على التوظيفات المقترحة ومعالجة للمخاطر االئتمانية وفق طبيعة 
التسهيالت الممنوحة والقطاع اإلنتاجي ونسب تركز مخاطر العميل وتلك المتعلقة بالقطاع االقتصادي والمناطق الجغرافية كما وتقوم باتخاذ 
قرارات التسليف وفقا لإلجراءات المعتمدة من قبل لجنة التسليف اإلدارية. تضع هذه اللجنة قواعد تصنيف الديون في المصرف بما يتوافق 

مع القوانين المرعية اإلجراء الصادرة عن مصرف سورية المركزي وتسهر على االمتثال بتطبيقها.
ويتألف هذا القسم من ثالث وحدات: • 
وحدة تحليل مخاطر االئتمان. 1
وحدة متابعة وضبط االئتمان. 2
وحدة معلومات االئتمان. 3

قسم إدارة المخاطر السوقية والسيولة: : ويهدف إلى إصدار تقارير دورية لإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة هدفها: مراقبة المخاطر الناتجة • 
عن تقلبات أسعار الفوائد وميزان حركة االستحقاقات بين المطلوبات والتوظيفات وفق العمالت، ومراقبة المخاطر التي قد تواجه المصرف 
فيما يتعلق بمخاطر أسعار الصرف، كما وتصدر تقاريرًا لجهة متابعة مخاطر السيولة ومراقبة المخاطر المنوطة بمحفظة االستثمار 
وتطبيق اختبارات الجهد للتأكد من كفاية رأس المال بما ينسجم مع كفاية األموال الخاصة المحددة من قبل السلطات الرقابية لمواجهة 

مخاطر السوق.
التشغيلية حيث •  المخاطر  العام إلدارة  بتطبيق اإلطار  المتعلقة  السياسات واإلجراءات  تطبيق  التشغيلية:التأكد من  المخاطر  إدارة  قسم 

يعتبر هذا القسم مسؤواًل عن خلق ثقافة إدارة المخاطر في البنك، باإلضافة إلى مسؤوليته عن إعالم مجلس إدارة المصرف بالمخاطر 
التشغيلية التي تواجه المصرف باعتبارها مخاطر يجب االهتمام بها واالحتياط لها . كما ُيعتبر مسؤولو الوحدات ومدراء األقسام مسؤولين 
عن عملية اإلبالغ عن أي حدث تشغيلي من شأنه أن يعرض المصرف لمخاطر مالية أو سمعة. حيث تقوم إدارة المخاطر التشغيلية  
بقياس وتحديد المخاطر التي يتعرض لها المصرف باإلضافة إلى اإلشراف على كفاية وتفعيل نظم الضبط والرقابة الداخلية الستدراك 
المخاطر التي قد تنجم عن تنفيذ العمليات المصرفية. كما يصادق قسم إدارة المخاطر التشغيلية على اإلجراءات والمخططات التنفيذية 
بهدف ضمان االمتثال بمبدأ فصل المهام والصالحيات بين مختلف أقسام المصرف واإلشراف على كفاية وفعالية خطط الطوارئ لضمان 

استمرارية العمل.

مسؤولية مديرية التدقيق الداخلي:
وتشمل مسؤولية مديرية التدقيق الداخلي توفير خدمات تأكيدية واستشارية حول كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وعملية إدارة المخاطر 
وممارسات الحوكمة، وذلك من خالل تقديم تقييمات موضوعية ومستقلة إلى كل من مجلس إدارة المصرف عن طريق لجنة التدقيق المنبثقة 
لى اإلدارة التنفيذية من جهة أخرى. حيث تهدف هذه التقييمات إلى مساعدة المصرف في تحقيق أهدافه من  عن مجلس اإلدارة من جهة واإ

خالل تحسين كفاءة مختلف العمليات المصرفية.
ترفع مديرية التدقيق الداخلي تقاريرها وبشكل دوري إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة حول نتائج أنشطة مديرية التدقيق الداخلي 

المختلفة. 
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أنظمة تقارير وقياس المخاطر:
تقوم مديرية المخاطر بتأدية عملها بشكل مستقل لكنه يتبع مباشرًة للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة حيث تقوم بأداء مهامها 

عداد تقارير متابعة رقابية ليتم إرسالها إلى كل من لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة وقسم التسليف واإلدارة العليا. وواجباتها واإ
يلتزم المصرف بمعايير بازل 2 لقياس كافة المخاطرالتي يتعرض لها وهي: 

بالنسبة لمخاطر السوق، يعتمد المصرف طريقة القياس المعيارية.• 
بالنسبة للمخاطر التشغيلية، يعتمد المصرف طريقة المؤشر األساسي.• 
بالنسبة للمخاطر االئتمانية، يعتمدالمصرف طريقة القياس المعيارية.• 

الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر:

فيما يتعلق باستقاللية وظائف مديرية إدارة المخاطر وعمليات المساءلة المتعلقة بها فإن عمليات التعويضات والصرف والعزل تتم عن طريق 
لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة بناء على اقتراح اإلدارة التنفيذية كونها تتابع إداريًا وفنيًا عمل مديرية إدارة المخاطر، 
هذا وأن صالحيات التعيين والعزل لكوادر اإلدارة العليا ومديرية المخاطر ال تتم إال من خالل لجنة الترشيحات والتعويضات وموافقة مجلس 

اإلدارة.

لجنة إدارة المخاطر
المنبثقة عن مجلس اإلدارة

وحدة مخاطر االئتمان

مجلس اإلدارة 

مديرية إدارة المخاطر

اإلدارة العليا

وحدة المخاطر التشغيلية  وحدة مخاطر السوق
والسيولة

 وحدة متابعة
 وضبط

االئتمان

 وحدة
 معلومات

االئتمان

 وحدة تحليل
 مخاطر
االئتمان
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المخاطر االئتمانية:
حرص المصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء المتميزين عن طريق السيطرة على المخاطر االئتمانية والعمل على تخفيض 
احتماالت التعثر وذلك بإجراء الدراسة االئتمانية المعمقة وتحديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد. يتم اعتماد إجراءات رقابة 
ومتابعة مستمرة للتسهيالت الممنوحة والتي ستمنح بما يكفل حماية مصلحة البنك لجهة إدارة مخاطر االئتمان والحرص على أن تكون نسبة 
)المخاطرة على العائد( هي ضمن النسب المثلى بالنسبة للمصرف. اعتمد مجلس إدارة المصرف سياسة منح التسهيالت االئتمانية المقترحة 

من قبل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنه بناء على الضوابط التالية:

توصيات سياسة التسليف:
القيام بعملية المراجعة الدورية لقيمة سقوف محافظ التسهيالت االئتمانية واالستثمارية وفقًا لكل عملة وتحديدها بما يتناسب مع خطة وتوجه 
المصرف خالل كل ربع إضافة لذلك تم السماح بتمويل متوسط وطويل األجل للمشاريع اإلنتاجية الصناعية والخدمية. من جهة أخرى تم 

السماح أيضًا بتمويل قروض استهالكية وقروض سكنية وتحديد حجم المحفظة المطلوب.
وللحد من المخاطر المرتبطة بعمليات المنح تم تحديد التمويل بالمناطق اآلمنة مع األخذ بعين االعتبار توزع فروع المصرف وانتشار قاعدة 
عمالئه، إضافة إلى عدم منح تسهيالت لعمالء كان المصرف قد قام بشطب جزئي أو كلي لمديونيتهم السابقة دون اتفاق مسبق موثق أصواًل 

مع المصرف، إاّل إذا قام هذا العميل بسداد المبلغ المشطوب.
أما بالنسبة للضمانات فيتم قبول التأمينات على األصول العقارية ضمن المناطق اآلمنة.

توصيات سياسة التصنيف االئتماني ومتابعة القروض المتعثرة:
تم التأكيد على االلتزام بتطبيق مبادئ التصنيف االئتماني وفق القرار )597/م.ن/ب4( الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 9 كانون 
األول 2009 والقرار رقم )650/م.ن/ب4( الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 14 نيسان 2010 والقرار )902/م.ن/ب4( الصادر عن 
مجلس النقد والتسليف بتاريخ 13 تشرين الثاني 2012. كما تم التأكيد على متابعة الديون التي تتطلب اهتمامًا خاصًا والديون غير المنتجة 
للتوصل إلى تسويات مع العمالء مع األخذ بعين االعتبار قيام المصرف بمباشرة اإلجراءات القضائية والتنفيذ على كافة الضمانات المتخذة 
لقاء الديون غير المنتجة. ومن الجدير بالذكر أن إدارة المصرف تعمل بشكل دائم دون أن توفر أي جهد للقيام بتنفيذ التوصيات السابقة كونها 

تضمن حقوق المصرف وتخفف من المخاطر المحتملة إلى الحد األدنى.

توصيات حول تركز المخاطر االئتمانية:
العمل على الحد من التركز في زبائن التسليف من حيث حجم التسهيالت بما يتوافق مع القرارات واألنظمة النافذة، إضافة إلى القيام بالتنويع 

على مستوى محفظة االئتمان من حيث القطاعات االقتصادية والمناطق الجغرافية والضمانات المقدمة بما يتوافق مع الظروف الراهنة.

تخفيف المخاطر االئتمانية:
هي المخاطر التي تنشأ من احتمال عدم قدرة الملتزمين تجاه المصرف على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند االستحقاق، وعليه تقضي سياسة 
المصرف للتخفيف من التعرض إلى المخاطر االئتمانية بالعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة من خالل وضع سقوف لها على 
مستوى العميل الواحد، ومجموعة من العمالء وتحديد القطاع االقتصادي والمنطقة الجغرافية ونوع التسهيالت والسقوف الممنوحة حسب العملة 
ويتم كل ذلك وفق التعليمات والحدود الرقابية لقرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي باإلضافة إلى الحدود الرقابية الداخلية ومراقبة مؤشرات 
اإلنذار المبكر التي تهدف لوضع اإلجراءات العالجية الضرورية قبل التعرض للمخاطر. ويتم إعداد تقارير دورية بالتعرضات االئتمانية إلى 
ستراتيجية التسليف  لجنة إدارة المخاطر حيث توضع التوصيات وفق تطور الظروف السوقية، ومن ثم يصادق مجلس اإلدارة على سياسة واإ

الرامية إلى الحفاظ على محفظة التسهيالت المثلى المنشودة.
ويعتمد المصرف إجراءات للتخفيف من مخاطر االئتمان على مستويات مختلفة وهي:  

على مستوى التحليل االئتماني: تضمن إجراءات عمل قسم التحليل االئتماني تقييمًا موضوعيًا ودقيقًا لكل عميل على حدة، وقدرته المالية   -
ومصادر السداد ومصداقية التزامه. كما ويقوم هذا القسم بتحليل وضع القطاع االقتصادي والمنطقة الجغرافية التي يقع نشاط العميل ضمنها. 
جراءات العمل على مبدأ تنويع المحفظة االئتمانية والتأكد من االلتزام بحدود  ويعتمد اتخاذ قرارات اإلقراض لدى قسم التحليل االئتماني واإ
التركزات المعتمدة من قبل المصرف من جهة وعلى قرارات مجلس النقد والتسليف على مستوى العميل ومجموعة مترابطة من العمالء ولكل 

قطاع أو منطقة جغرافية من جهة أخرى.
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الضمانات المقبولة: تقضي إجراءات المصرف للتخفيف من مخاطر االئتمان بالحصول على ضمانات مقبولة، وأهمها:  -
بالنسبة للتمويل التجاري واالستثماري: الرهونات على األصول العقارية والمخزون ضمن المناطق اآلمنة والضمانات النقدية.• 
لجهة •  الرواتب  تحويل  وتتضمن  النقدية  الضمانات  إلى  باإلضافة  اآلمنة  المناطق  ضمن  األصول  رهن  الشخصية:  للقروض  بالنسبة   

المصرف.
تراقب اإلدارة القيمة السوقية لكافة الضمانات المقبولة بشكل دوري وخاصة عند تجديد ملف التسهيالت الممنوحة الذي يجري مرة على األقل • 

خالل العام. ومن الممكن أيضًا طلب ضمانات إضافية كالكفاالت الشخصية و/أو بوالص التأمين على الحياة أو بوليصة التأمين ضد 
الحريق و/أو أي أخطار أخرى محتملة ممكن أن تؤثر على القدرة التشغيلية واستمرارية العمل وذلك باالتفاق مع العميل. كما تتم دراسة القيمة 
السوقية للضمانات خالل دراسة كفاية مخصصات الديون غير المنتجة وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم )597/م.ن/ب4( وتعديالته. 

إعداد التقارير الدورية لمراقبة نوعية وكمية محفظة القروض وتطورها، والتركزات المختلفة، وجودة المحفظة، ومدى كفاية المخصصات • 
والضمانات المقبولة. 

اعتماد معايير التصنيف للديون وفق القرار )597/م.ن/ب4( وتعديالته واتخاذ المخصصات المناسبة للديون غير المنتجة بشكل شهري. • 
اجراء اختبارات جهد وفق عدة سيناريوهات بشكل دوري على المحفظة االئتمانية والتأكد من كفاية المخصصات المحتجزة على كامل • 

المحفظة لمواجهة مخاطر تحقق السيناريو.

اإلفصاحات الكمية:

أ. مخاطر االئتمان:
1. التعرضات لمخاطر االئتمان (بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى):

يتضمن هذا البند ما يلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

 أ- بنود داخل الميزانية:
21,418,615,53313,093,278,951أرصدة لدى بنوك مركزية

2,211,373,3774,050,561,054أرصدة لدى المصارف
8,296,805,0767,620,705,352ايداعات لدى المصارف

31,926,793,98624,764,545,357
التسهيالت االئتمانية المباشرة:

70,320,49656,235,599األفراد
الشركات:

23,189,776,80810,881,201,536الشركات الكبرى
13,285,24331,238,231الشركات الصغيرة والمتوسطة

23,203,062,05110,912,439,767
سندات إسناد وأذونات:

4,804,122,7284,530,302,372موجودات مالية متوفرة للبيع
177,900,365145,302,098الموجودات األخرى

1,403,515,4641,378,515,464وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
6,385,538,5576,054,119,934

61,585,715,09041,787,340,657
 ب- بنود خارج الميزانية:

809,575,7931,012,264,818كفاالت
78,019,500-اعتمادات استيراد

1,124,436,6592,547,352,049سقوف تسهيالت مباشرة غير مستعملة
1,934,012,4523,637,636,367
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2. توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر:

بنــاًء علــى أحــكام قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 597/م ن/ ب 4 وتعديالتــه يتــم تصنيــف محفظــة التســهيالت إلــى ســت فئــات وذلــك طبقــًا للمؤشــرات 
والمواصفــات التــي يتســم بهــا كل ديــن يتــم تصنيفــه وتــوزع التعرضــات لمخاطــر االئتمــان )بعــد مخصــص التدنــي وقبــل الضمانــات ومخففــات المخاطــر 

األخرى(كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 مــا يلــي

توزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
----ديون متدنية المخاطر

70,686,32023,324,633,5035,252,32623,400,572,149عادية )مقبولة المخاطر( 
270,348,450-19,333270,329,117تتطلب اهتمام خاص

منها مستحقة*:
9,843--9,843من 61 يوم ولغاية 90 يوم

9,490--9,490من 91 يوم ولغاية 179 يوم
270,329,117-         270,329,11-         غير مستحقة

70,705,65323,594,962,6205,252,32623,670,920,599مجموع الديون المنتجة
ديون غير منتجة:

10,547--10,547دون المستوى
4,83940,092-35,253مشكوك بتحصيلها

65,852,7671,824,799,147126,195,9092,016,847,823ديون رديئة
65,898,5671,824,799,147126,200,7482,016,898,462مجموع الديون غير المنتجة

136,604,22025,419,761,767131,453,07425,687,819,061المجموع 
)997,050,177()79,400,980()906,693,009()10,956,188(يطرح فوائد معلقة

)1,417,386,337()38,766,851()1,323,291,950()55,327,536(يطرح مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
70,320,49623,189,776,80813,285,24323,273,382,547صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

توزع التسهيالت االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
760,331,24913,450,500773,781,749-عادية )مقبولة المخاطر(

5,000,00026,441,91031,441,910-تتطلب اهتمام خاص
----ديون غير عاملة دون المستوى العادي

----مشكوك بتحصيلها
4,352,134-4,352,134 -رديئة

)935,563()61,630()873,933(-             يطرح مخصص تدني
768,809,45039,830,780808,640,230-             المجموع

*يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر الحساب الجاري المدين مستحق في حال تجاوز السقف الممنوح.
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التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(كما في 31 كانون األول 2017 ما يلي

توزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
----ديون متدنية المخاطر

56,494,03910,794,699,2027,045,62710,858,238,868عادية )مقبولة المخاطر(
69,835428,328,0352,789428,400,659تتطلب اهتمام خاص

منها مستحقة*:
21,681 -18,2113,470من 61 يوم ولغاية 90 يوم

51,62434,3012,78988,714من 91 يوم ولغاية 179 يوم
428,290,264-            428,290,264-            غير مستحقة

56,563,87411,223,027,2377,048,41611,286,639,527مجموع الديون المنتجة
ديون غير منتجة:

77,2388,61113,484,69213,570,541دون المستوى
272,79512,08713,024297,906مشكوك بتحصيلها

64,182,3861,660,594,316105,531,6381,830,308,340ديون رديئة
64,532,4191,660,615,014119,029,3541,844,176,787مجموع الديون غير المنتجة

121,096,29312,883,642,251126,077,77013,130,816,314المجموع
)793,999,530()63,220,438()723,374,918()7,404,174(يطرح فوائد معلقة

)1,368,141,418()31,619,101()1,279,065,797()57,456,520(يطرح مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
56,235,59910,881,201,53631,238,23110,968,675,366صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

توزع التسهيالت االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر:
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
1,032,404,4569,790,5001,042,194,956-عادية )مقبولة المخاطر(

5,000,00038,737,22943,737,229-تتطلب اهتمام خاص
----ديون غير عاملة دون المستوى العادي

----مشكوك بتحصيلها
4,352,134-4,352,134-رديئة

)937,208()63,275()873,933(-             يطرح مخصص تدني
1,040,882,65748,464,4541,089,347,111-             المجموع

*يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر الحساب الجاري المدين مستحق في حال تجاوز السقف الممنوح.

بنــاًء علــى أحــكام القــرار 650/م ن/ب4 تاريــخ 14 نيســان 2010 والمعــدل لبعــض أحــكام القــرار 597/م ن/ ب4 تاريــخ 9 كانــون األول 2009 يتوجــب 
علــى المصــارف فــي حــال تحقيــق أربــاح فــي نهايــة العــام حجــز احتياطــي عــام لمخاطــر التمويــل يحتســب كالتالــي:

من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة•   % 1
من إجمالي التسهيالت العادية غير المباشرة•   % 0.5
الممنوحــة بضمانــة شــخصية أو •  المباشــرة  اهتمــام خــاص(  تتطلــب  )العاديــة والتــي  المنتجــة  التســهيالت االئتمانيــة  مــن جــزء  إضافيــة   % 0.5

ضمانــة. بــدون 
بنــاء علــى أحــكام قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم ) ٩٠٢ /م ن/ب ٤( تاريــخ ١3 تشــرين الثانــي ٢٠١٢ والقــرار رقــم ) ١٠7٩ /م ن/ب ٤( تاريــخ ٢٩ 
كانــون الثانــي ٢٠١٤ ، تــم االســتمرار بتعليــق تكويــن االحتياطــي العــام لمخاطــر التمويــل لنهايــة عــام ٢٠١٨ وقــد بلــغ إجمالــي احتياطــي العــام لمخاطــر 

التمويــل لغايــة 3١ كانــون األول ٢٠١٨ مبلــغ ٤٨,٨٦١ ألــف ليــرة ســورية.
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3. توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت:

أ- توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة:

كما في 31 كانون األول 2018
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الضمانات مقابل ديون:
4,756,97312,703,104,9655.252.32612,713,114,264عادية )مقبولة المخاطر( 

269,675,807-269,675,807-تتطلب اهتمام خاص
48,000,00063.292.114111,292,114-             رديئة

4,756,97313,020,780,77268.544.44013,094,082,185المجموع 
منها:

932,577,5345,252,326937,829,860-تأمينات نقدية لقاء تسهيالت ائتمانية مباشرة
5,152,833,933-3,663,8325,149,170,101رهن عقاري )لقاء تسهيالت ائتمانية مباشرة(

219,459,632-219,459,632-رهن عقاري لقاء ديون )تتطلب اهتمام خاص(
15,000,00063,292,11478,292,114-رهن عقاري لقاء )ديون رديئة(

4,028,860,940-1,093,1414.027,767,799كفالة أشخاص طبيعين - ديون عادية
50,216,175-50,216,175-كفالة أشخاص ديون تتطلب اهتمام خاص

33,000,000-33,000,000-كفالة أشخاص طبيعين )ديون رديئة(
2,593,589,531-             2,593,589,531-             كفالة أشخاص اعتبارين - ديون عادية

4,756,93713,020,780,77268,544,44013,094,082,185المجموع 
إن قيمة الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون.

كما في 31 كانون األول 2017
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الضمانات مقابل ديون:
8,837,6136,226,975,5897,044,6256,242,857,827عادية )مقبولة المخاطر( 

359,647,949-359,647,949-تتطلب اهتمام خاص
13,484,69213,484,692--دون المستوى

48,537,85658,075,501106,613,357-             رديئة
8,837,6136,635,161,39478,604,8186,722,603,825 المجموع 

منها:
7,044,6257,044,625--تأمينات نقدية لقاء تسهيالت ائتمانية مباشرة
2,359,035,938-7,667,9892,351,367,949رهن عقاري )لقاء تسهيالت ائتمانية مباشرة(

253,812,899-253,812,899-رهن عقاري لقاء ديون )تتطلب اهتمام خاص(
13,484,69213,484,692--رهن عقاري دون المستوى العادي والمقبول

15,000,00057,182,00072,182,000-رهن عقاري لقاء )ديون رديئة(
2,017,021,971-1,169,6242,015,852,347كفالة أشخاص طبيعين - ديون عادية

105,835,050-105,835,050 -كفالة أشخاص ديون تتطلب اهتمام خاص
33,537,856893,50134,431,357-كفالة أشخاص طبيعين )ديون رديئة(

1,859,755,293-             1,859,755,293-             كفالة أشخاص اعتبارين - ديون عادية 
8,837,6136,635,161,39478,604,8186,722,603,825المجموع 

 إن قيمة الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون.
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ب- توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت غير المباشرة:

كما في 31 كانون األول 2018
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س.الضمانات مقابل ديون:
559,804,14711,822,450571,626,597-عادية )مقبولة المخاطر( 

16,779,98416,779,984--)تتطلب اهتمام خاص(
1,352,134-             1,352,134-             رديئة

561,156,28128,602,434589,758,715-             المجموع 
منها:

273,202,2698,162,450281,364,719-تأمينات نقدية لقاء تسهيالت غير مباشرة
9,182,6849,182,684--تأمينات نقدية لقاء تسهيالت تتطلب اهتمام خاص

1,352,134-1,352,134 -تأمينات نقدية لقاء تسهيالت رديئة
33,000,000-33,000,000-رهن عقاري )لقاء تسهيالت ائتمانية غير مباشرة عادية(

7,597,3007,597,300--رهن عقاري لقاء تسهيالت تتطلب اهتمام خاص
253,601,8783,660,000257,261,787-             كفالة أشخاص طبيعيين – ديون عادية

561,156,28128,602,434589,758,715-             المجموع

كما في 31 كانون األول 2017
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الضمانات مقابل ديون:
252,853,48525,519,125278,372,610-عادية )مقبولة المخاطر( 

4,263,5434,263,543--تتطلب اهتمام خاص
1,352,134-             1,352,134-             رديئة

254,205,61929,782,668283,988,287-             المجموع 
منها:

87,907,88016,792,125104,700,005-             تأمينات نقدية لقاء تسهيالت غير مباشرة
4,263,5434,263,543--تأمينات نقدية لقاء تسهيالت تتطلب اهتمام خاص

1,352,134-1,352,134-تأمينات نقدية لقاء تسهيالت رديئة
33,000,0008,727,00041,727,000-رهن عقاري )لقاء تسهيالت ائتمانية غير مباشرة(

131,945,605-             131,945,605-             كفالة أشخاص طبيعيين – ديون عادية
254,205,61929,782,668283,988,287-             المجموع

الديون المجدولة:
هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة بموجب جدولة أصولية وتم تصنيفها 

كديون تتطلب اهتمامًا خاصًا ويبلغ رصيدها 648,985,479 ليرة سورية و778,221 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2018 )مقابل 289,252,372 ليرة 
سورية كما في 31 كانون األول 2017(.

الديون المعاد هيكلتها:
يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية أو تأجيل بعض األقساط

أو تمديد فترة السماح وتم تصنيفها كديون تتطلب اهتمامًا خاص ًا ويبلغ رصيدها 287,078,310 ليرة سورية بتاريخ 31 كانون األول 2018 )مقابل 
154,131,039 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017(.
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31 كانون األول 2018
المجموعبدون تصنيفعاديجيد

ليرة سورية ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
21,418,615,533--21,418,615,533أرصدة لدى بنوك مركزية

16,171,692332,971,5531,862,230,1322,211,373,377أرصدة لدى المصارف
8,296,805,0768,296,805,076--ايداعات لدى المصارف

4,804,122,728-1,684,340,9333,119,781,795موجودات مالية متوفرة للبيع
1,403,515,464-             -             1,403,515,464وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

24,522,643,6223,452,753,34810,159,035,20838,134,432,178

31 كانون األول 2017
المجموعبدون تصنيفعاديجيد

ليرة سورية ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
13,093,278,951--13,093,278,951أرصدة لدى بنوك مركزية

16,171,6921,210,638,0462,823,751,3164,050,561,054أرصدة لدى المصارف
7,620,705,3527,620,705,352--ايداعات لدى المصارف

4,530,302,372-2,157,929,9072,372,372,465موجودات مالية متوفرة للبيع
1,378,515,464-             -             1,378,515,464وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

16,645,896,0143,583,010,51110,444,456,66830,673,363,193

4. نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان:

يتــم قيــاس نوعيــة الموجــودات الماليــة مــن ناحيــة مخاطــر االئتمــان باســتخدام آليــة تصنيــف داخليــة للتصنيــف االئتمانــي، يوضــح الجــدول التالــي 
نوعيــة الموجــودات الماليــة مــن ناحيــة مخاطــر االئتمــان باســتخدام اآلليــة الداخليــة للتصنيــف االئتمانــي. إن األرقــام المبينــة ال تتضمــن مخصــص 

االنخفــاض فــي القيمــة:
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5. توزيع التعرضات االئتمانية حسب التصنيف الداخلي للمخاطر:
31 كانون األول

20182017التصنيف حسب S & P أوما يعادلها
ل.س. ل.س.

جيد
AAA- To AAA+22,822,130,99714,471,794,415الدرجة األولى*

AA- To AA+418,364,160423,814,429الدرجة الثانية
A- To A+1,282,148,4651,750,287,170الدرجة الثالثة

24,522,643,62216,645,896,014
عادي

BBB- To BBB+546,781,0021,432,748,726الدرجة الرابعة**
--+BB- To BBالدرجة الخامسة
Less than B-2,905,972,3462,150,261,785الدرجة السادسة

3,452,753,3483,583,010,511
من دون تصنيف

10,159,035,20810,444,456,668الدرجة السابعة
10,159,035,20810,444,456,668
38,134,432,17830,673,363,193

*تم تصنيف أرصدة لدى مصرف سورية المركزي ضمن الدرجة األولى.
**تم تصنيف أرصدة مصارف محلية ضمن الدرجة الرابعة.

سندات وأسناد وأذونات:
يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية كما في 31 كانون األول 2018:

اإلجماليضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيعمؤسسة التصنيفدرجة التصنيف
ل.س. ل.س. 

AS&P+Fitch1,282,148,4651.282.148.465
AA-S&P402,192,468402.192.468
B-S&P2,905,972,3462,905,972,346

BBBS&P213,809,449213,809,449
4,804,122,7284,804,122,728اإلجمالي

يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية كما في 31 كانون األول 2017:

اإلجماليضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيعمؤسسة التصنيفدرجة التصنيف
ل.س. ل.س. 

AS&P+Fitch1,510,286,6691,510,286,669
A-S&P223,828,809223,828,809

AA-S&P423,814,429423,814,429
B-S&P2,150,261,7862,150,261,786

BBBS&P222,110,679222,110,679
4,530,302,3724,530,302,372اإلجمالي
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6. التركز الجغرافي:

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي:

كما في 31 كانون األول 2018
داخل الجمهورية العربية البند / المنطقة الجغرافية

السورية
دول الشرق األوسط 

األخرى
المجموعآسياأوروبا

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
21,418,615,533---21,418,615,533أرصدة لدى بنوك مركزية

2,211,373,377-332,971,5531,867,878,57210,523,252أرصدة لدى مصارف
8,296,805,076-7,991,605,076305,200,000-ايداعات لدى مصارف

23,273,382,547---23,273,382,547صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
70,320,496---70,320,496لألفراد

23,189,776,808---23,189,776,808الشركات الكبرى
13,285,243---13,285,243المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

850,213,0614,804,122,728-3,953,909,667-موجودات مالية متوفرة للبيع
4,736,124159,148,3552,094,01111,921,875177,900,365الموجودات األخرى
1,403,515,464-             -             -             1,403,515,464وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

46,433,221,22113,972,541,670317,817,263862,134,93661,585,715,090االجمالي

كما في 31 كانون األول 2017
داخل الجمهورية العربية البند / المنطقة الجغرافية

السورية
دول الشرق األوسط 

األخرى
المجموعآسياأوروبا

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
13,093,278,951---13,093,278,951أرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054-1,210,638,0462,669,226,898170,696,110أرصدة لدى مصارف
7,620,705,352-7,194,000,000426,705,352-ايداعات لدى مصارف

10,968,675,366---10,968,675,366صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
56,235,599---56,235,599لألفراد

10,881,201,536---10,881,201,536الشركات الكبرى
31,238,231---31,238,231المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

860,066,5584,530,302,372-3,670,235,814-موجودات مالية متوفرة للبيع
1,478,639124,956,9556,944,62911,921,875145,302,098الموجودات األخرى
1,378,515,464-             -             -             1,378,515,464وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

26,652,586,46613,658,419,667604,346,091871,988,43341,787,340,657االجمالي
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7. التركز حسب القطاع االقتصادي:

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

31 كانون األول 2018
المجموعخدماتأفرادحكومي خارجيعقاراتتجارةصناعةمالي

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

21,418,615,533------21,418,615,533أرصدة لدى بنوك مركزية

2,211,373,377------2,211,373,377أرصدة لدى مصارف

8,296,805,076------8,296,805,076ايداعات لدى مصارف

70,320,4965,644,308,06523,273,382,547-8,100,736,3078,862,653,896595,363,783-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية المتوفرة 
213,809,4494,804,122,728-402,192,4682,905,972,346--1,282,148,465للبيع

1,059,9239,655,97814,715,671131,7785,566,997177,900,365-146,770,018الموجودات األخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
1,403,515,464-             -             -             -             -            -            1,403,515,464سورية المركزي

34,759,227,9338,100,736,3078,863,713,8191,007,212,2292,920,688,01770,452,2745,863,684,51161,585,715,090

31 كانون األول 2017

المجموعخدماتأفرادحكومي خارجيعقاراتتجارةصناعةمالي

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

13,093,278,951------13,093,278,951أرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054------4,050,561,054أرصدة لدى مصارف

7,620,705,352------7,620,705,352ايداعات لدى مصارف

56,235,5992,025,655,84810,968,675,366-2,562,164,6985,529,667,233794,951,988-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية المتوفرة 
222,110,6794,530,302,372-423,814,4292,150,261,786--1,734,115,478للبيع

1,324,1659,655,97810,830,744154,4745,566,997145,302,098-117,769,740الموجودات األخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
1,378,515,464-             -             -             -             -            -            1,378,515,464سورية المركزي

27,994,946,0392,562,164,6985,530,991,3981,228,422,3952,161,092,530 56,390,0732,253,333,52441,787,340,657
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7. التركز حسب القطاع االقتصادي:

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

31 كانون األول 2018
المجموعخدماتأفرادحكومي خارجيعقاراتتجارةصناعةمالي

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

21,418,615,533------21,418,615,533أرصدة لدى بنوك مركزية

2,211,373,377------2,211,373,377أرصدة لدى مصارف

8,296,805,076------8,296,805,076ايداعات لدى مصارف

70,320,4965,644,308,06523,273,382,547-8,100,736,3078,862,653,896595,363,783-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية المتوفرة 
213,809,4494,804,122,728-402,192,4682,905,972,346--1,282,148,465للبيع

1,059,9239,655,97814,715,671131,7785,566,997177,900,365-146,770,018الموجودات األخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
1,403,515,464-             -             -             -             -            -            1,403,515,464سورية المركزي

34,759,227,9338,100,736,3078,863,713,8191,007,212,2292,920,688,01770,452,2745,863,684,51161,585,715,090

31 كانون األول 2017

المجموعخدماتأفرادحكومي خارجيعقاراتتجارةصناعةمالي

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

13,093,278,951------13,093,278,951أرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054------4,050,561,054أرصدة لدى مصارف

7,620,705,352------7,620,705,352ايداعات لدى مصارف

56,235,5992,025,655,84810,968,675,366-2,562,164,6985,529,667,233794,951,988-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية المتوفرة 
222,110,6794,530,302,372-423,814,4292,150,261,786--1,734,115,478للبيع

1,324,1659,655,97810,830,744154,4745,566,997145,302,098-117,769,740الموجودات األخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
1,378,515,464-             -             -             -             -            -            1,378,515,464سورية المركزي

27,994,946,0392,562,164,6985,530,991,3981,228,422,3952,161,092,530 56,390,0732,253,333,52441,787,340,657
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ب . مخاطر السوق:

هي مخاطر ترتب خسارة في االيرادات وحقوق المساهمين نتيجة حدوث تقلبات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو تأثر القيمة السوقية 
أوالتصنيف االئتماني أو التدفقات النقدية ألداة مالية.

إدارة مخاطر السوق:	 
إدارة مخاطر السوق هي جزء أساسي من مسؤوليات لجنة إدارة الموجودات والمطالب وتقوم مديرية المخاطر بالتعاون مع مختلف الجهات 
المعنية بمراقبة جميع مخاطر السوق الناشئة عن أنشطة المصرف، ويتم إجراء مراجعة دورية على مراكز المصرف التشغيلية والبنيوية بالعمالت 

األجنبية.
تضمن إدارة مخاطر السوق االلتزام في تطبيق سياسة تحدد األنواع والتركزات والسقوف الداخلية في التسليفات واالستثمارات والتوظيفات وفق 
مستويات محددة وحصيفة تساعد في عمليات اتخاذ القرار؛ كما تعمل على تعريف وقياس وتسجيل أماكن الضعف ومراقبتها، وتقوم بفحوصات 
لى لجنة  ضاغطة الختبار قدرة البنك على مواجهة ظروف غير اعتيادية وفق سيناريوهات محتملة. يتم ذلك عن طريق إصدار تقارير من واإ

الموجودات والمطاليب ليتبع ذلك رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرارات المناسبة تحت مظلة متطلبات الحوكمة.

أساليب تخفيف مخاطر السوق:	 
إن المراقبة الدورية المستمرة للتقارير الداخلية والخارجية والمتابعة اليومية ألخبار البنوك التي يتعامل المصرف معها وخاصة الصادرة عن 
وكاالت التصنيف العالمية كفيلة بأن تبين احتمالية حدوث خطٍر ما وبالتالي العمل على تجنبه. هذا باإلضافة إلى بذل العناية الالزمة في 
تجنب كافة أنواع التركزات سواء في عمالت أو بلداٍن أو بنوٍك معينة وذلك وفقًا لمعايير وسقوف محددة مسبقًا بحسب السياسات واإلجراءات.

1. مخاطر أسعار الفائدة:
تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على أرباح المصرف المستقبلية أو على القيمة االقتصادية لحقوق 
المساهمين بإلضافة ألثرها على القيمة السوقية لألدوات المالية. يتعرض المصرف لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة 
في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمنية معينة، ويقوم المصرف بإدارة 
هذه المخاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات ومعايرة حجم القروض إلى الودائع للوصول للمستوى األمثل الذي 

يخفف من تعرض المصرف لتقلبات أسعر الفائدة.

تتضمن سياسة إدارة الموجودات والمطلوبات حدودًا لحساسية أسعار الفائدة وتقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بدراسة مخاطر أسعار 
السائدة  الفائدة  تأثرها بأسعار  الموجودات والمطلوبات ومدى  الفجوات في استحقاقات  الدورية كما وتتم دراسة  الفائدة من خالل اجتماعاتها 

والمتوقعة ومقارنتها بالحدود الموافق عليها وتطبيق استراتيجيات التحوط إذا لزم األمر.

ويتعرض بنك الشرق لمخاطر السوق من خالل األنشطة التي يقوم بها أما بالنسبة لمخاطر تغير أسعار الفائدة فيما يتعلق بالفائدة الدائنة 
المطبقة على الودائع فهي مفروضة ومحددة من قبل مصرف سورية المركزي بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم )818/م.ن/ب1( بتاريخ

15شباط 2012 وتعديالته وخاصة بالقرار )1266/م ن/1( بتاريخ 31 أيار 2013 والذي تم تعديلهم بموجب القرار )91/ م ن( بتاريخ 

5 تموز 2018 حيث حدد الحد األدنى للفوائد على الودائع ألجل شهر 7% شهريًا ويطبق على ودائع التوفير معدل الفائدة الذي يمنحه 
المصرف الودائع ألجل الموظفة لديه لمدة ستة أشهر، كما يطبق على ودائع توفير األطفال معدل الفائدة الذي يمنحه المصرف على الودائع 
ألجل الموظفة لديه لمدة تسعة أشهر. ويتبنى بنك الشرق سياسة استقطاب الودائع لكافة األجال  لضمان وجود تمويل مستقر وكاف لتلبية 

.)Net Stable Funding Ratio( احتياجات العمالء من التسهيالت االئتمانية وتحسين مركزه المالي من نسب التمويل المستقر

ولما يعود للفائدة المدينة المطبقة على التسهيالت المباشرة فيتم التنسيق مع قسم المخاطر االئتمانية لتحديد مستويات معدالت الفوائد وفقًا 
لمتغيرات السوق المصرفي وكلف مصادر التمويل ويتم تحديد معدالت الفوائد للعمالء على مبدأ نسبة المخاطر/ العائد. 

أما بالنسبة لتأثير أسعار الفائدة العالمية فإن محفظة االستثمارات مكونة بشكل كامل من سندات بمعدل فائدة ثابت، وحيث أن محفظة االستثمار 
مصنفة لدى المصرف كأدوات مالية متوفرة للبيع فإن ذلك يساهم في تخفيض مخاطر أثر تقلبات األسعار حيث بإمكان المصرف بيع أحد 

األدوات المالية لتجنب تدهور قيمتها السوقية أو لمعالجة المخاطر االئتمانية والسيولة والتركز .

يتم الحد من أية آثار سلبية قد تحدث نتيجة ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر ، هذا وتتم مراقبة فجوات 
الفوائد بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات الموافق عليها ضمن سياسات المصرف.



175

تقرير مدقق الحسابات المستقل

الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة - التغير بسعر الفائدة:

زيادة بسعر الفائدة (%2)
31 كانون األول 2018

الفجوةالعملة
التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

حساسية حقوق
الملكية %75

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س.
9,461,432,354189,228,647141,921,485دوالر أمريكي

)2,747,723()3,663,630()183,181,499(يورو
20,586412309جنيه استرليني

)174,264,866()232,353,156()11,617,657,773(ليرة سورية
20,488410308فرنك سويسري

31 كانون األول 2017

الفجوةالعملة
التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

حساسية حقوق
الملكية %75

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س.
5,937,570,421118,751,40889,063,556دوالر أمريكي

)2,434,694()3,246,258()162,312,910(يورو
448,5148,9706,728جنيه استرليني

)77,211,142()102,948,190()5,147,409,480(ليرة سورية
20,549411308فرنك سويسري

نقص بسعر الفائدة (%2)
31 كانون األول 2018

الفجوةالعملة
التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

حساسية حقوق
الملكية %75

ل.س. ل.س. ل.س. 
)141,921,485()189,228,647(9,461,432,354دوالر أمريكي

3,663,6302,747,723)183,181,499(يورو
)309()412(20,586جنيه استرليني

232,353,156174,264,866)11,617,657,773(ليرة سورية
)308()410(20,488فرنك سويسري

31 كانون األول 2017

الفجوةالعملة
التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)

حساسية حقوق
الملكية %75

ل.س. ل.س. ل.س. 
)89,063,556()118,751,408(5,937,570,421دوالر أمريكي

3,246,2582,434,694)162,312,910(يورو
)6,728()8,970(448,514جنيه استرليني

102,948,19077,211,142)5,147,409,480(ليرة سورية
)308()411(20,549فرنك سويسري
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2. مخاطر أسعار الصرف:

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة العمالت األجنبية قياسًا بالعملة المحلية وما ينتج عن هذه التغيرات من خسائر باألرباح أو قيمة أصول 
ومطاليب المصرف.

يعتبر المصرف الليرة السورية العملة الرئيسية له، ويقوم مجلس إدارة المصرف بوضع حدود لمراكز العمالت،و مراقبة المركز بشكل يومي 
للتأكد من عدم تجاوز المستويات المحددة.

يقوم بنك الشرق بضبط مخاطر تغير أسعار الصرف عن طريق:

تبني سياسة متحفظة في إدارته لعملياته بالعملة األجنبية بما يساهم في تجنب التقلبات الكبيرة.. 1
الحفاظ على مركز القطع البنيوي وفق التعليمات الناظمة لمصرف سورية المركزي.. 2
المحافظة على نسبة سيولة مرتفعة بالعمالت األجنبية.. 3

تنفيذ اختبار جهد بدراسة أثر تغير نسبة ١٠ % في أسعار الصرف على ربحية وأداء المصرف.

يقوم المصرف بإعداد تحليل الحساسية لمراقبة أثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول في أسعار الصرف.

زيادة (10%) في سعر الصرف
31 كانون األول 2018

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. 

12,483,602,5281,248,360,2531,246,029,594دوالر أمريكي
4,156,468415,647311,735يورو

62,0686,2074,655جنيه استرليني
20,4882,0491,537فرنك سويسري
19,417,2851,941,7291,456,297عمالت أخرى

31 كانون األول 2017
األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة

ل.س. ل.س. ل.س. 
12,520,530,1371,252,053,0141,252,543,587دوالر أمريكي

2,032,304203,230152,423يورو
492,45949,24636,934جنيه استرليني
20,5492,0551,541فرنك سويسري
19,273,6591,927,3671,445,524عمالت أخرى
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نقص (10%) في سعر الصرف
31 كانون األول 2018

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. 

)1,246.029,594()1,248,360,253(12,483,602,528دوالر أمريكي
)311,735()415,647(4,156,468يورو

)4,655()6,207(62,068جنيه استرليني
)1,537()2,049(20,488فرنك سويسري
)1,456,297()1,941,729(19.417,285عمالت أخرى

31 كانون األول 2017
األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة

ل.س. ل.س. ل.س. 
)1,252,543,587()1,252,053,014(12,520,530,137دوالر أمريكي

)152,423()203,230(2,032,304يورو
)36,934()49,246(492,459جنيه استرليني
)1,541()2,055(20,549فرنك سويسري
)1,445,524()1,927,367(19,273,659عمالت أخرى
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3. فجوة إعادة تسعير الفائدة:

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

31 كانون األول 
من شهردون الشهر2018

حتى 3 أشهر
من ثالثة

حتى 6 أشهر
من ستة

حتى 9 أشهر
من تسعة

أشهر إلى سنة
من سنة

إلى سنتين
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-436,000,000-872,000,000-17,645,951,552مركزية

-----2,211,373,377أرصدة لدى مصارف
---654,000,0001,647,680,3325,995,124,744ايداعات لدى مصارف

موجودات مالية متوفرة 
213,809,4492,774,568,800533,596,014-850,213,061431,935,404للبيع

صافي التسهيالت 
4,636,234,2201,515,719,0946,979,475,7111,221,777,1282,273,721,6802,068,951,580االئتمانية المباشرة

------موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات ضريبية مؤجلة
------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

25,997,772,2103,595,334,83013,846,600,4551,435,586,5775,484,290,4802,602,547,594مجموع الموجودات
المطلوبات:

-----3,798,004,206ودائع المصارف
-37,838,311,3884,701,040,8122,959,571,591199,230,1882,235,703,975ودائع الزبائن
-8,437,847-939,233,423--تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى
-             41,636,315,5944,701,040,8123,898,805,014199,230,1882,244,141,822مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
9,947,795,4411,236,356,3893,240,148,6582,602,547,594(1,105,705,982)(15,638,543,384)الفائدة
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3. فجوة إعادة تسعير الفائدة:

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

31 كانون األول 
من شهردون الشهر2018

حتى 3 أشهر
من ثالثة

حتى 6 أشهر
من ستة

حتى 9 أشهر
من تسعة

أشهر إلى سنة
من سنة

إلى سنتين
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-436,000,000-872,000,000-17,645,951,552مركزية

-----2,211,373,377أرصدة لدى مصارف
---654,000,0001,647,680,3325,995,124,744ايداعات لدى مصارف

موجودات مالية متوفرة 
213,809,4492,774,568,800533,596,014-850,213,061431,935,404للبيع

صافي التسهيالت 
4,636,234,2201,515,719,0946,979,475,7111,221,777,1282,273,721,6802,068,951,580االئتمانية المباشرة

------موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات ضريبية مؤجلة
------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

25,997,772,2103,595,334,83013,846,600,4551,435,586,5775,484,290,4802,602,547,594مجموع الموجودات
المطلوبات:

-----3,798,004,206ودائع المصارف
-37,838,311,3884,701,040,8122,959,571,591199,230,1882,235,703,975ودائع الزبائن
-8,437,847-939,233,423--تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى
-             41,636,315,5944,701,040,8123,898,805,014199,230,1882,244,141,822مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
9,947,795,4411,236,356,3893,240,148,6582,602,547,594(1,105,705,982)(15,638,543,384)الفائدة
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31 كانون األول 
2018 (تابع)

من سنتين
إلى ثالثة

من ثالثة
إلى أربعة

من أربعة
إلى خمسة

أكثر من
خمس سنوات

بنود
المجموعغير حساسة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
4,429,523,31523,383,474,867----مركزية

2,211,373,377-----أرصدة لدى مصارف
8,296,805,076-----ايداعات لدى مصارف

موجودات مالية متوفرة 
4,804,122,728-----للبيع

صافي التسهيالت 
23,273,382,547)397,538,069(1,017,907,2732,146,415,3491,475,132,005 335,586,576االئتمانية المباشرة

2,899,453,5152,899,453,515----موجودات ثابتة
3,752,7213,752,721----موجودات غير ملموسة

58,449,61758,449,617----موجودات ضريبية مؤجلة
545,268,658545,268,658----موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,403,515,4641,403,515,464-             -             -             -             مركزية

335,586,5761,017,907,2732,146,415,3491,475,132,0058,942,425,22166,879,598,570مجموع الموجودات
المطلوبات:

3,798,004,206-----ودائع المصارف
47,933,857,954-----ودائع الزبائن
390,853,7381,338,525,008----تأمينات نقدية

7,435,5637,435,563----مخصصات متنوعة
258,869,790258,869,790----مخصص ضريبة الدخل

982,312,427982,312,427-             -             -             -             مطلوبات أخرى
1,639,471,51854,319,004,948-             -             -             -             مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
335,586,5761,017,907,2732,146,415,3491,475,132,0057,302,953,70312,560,593,622الفائدة
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31 كانون األول 
من شهردون الشهر2017

حتى 3 أشهر
من ثالثة

حتى 6 أشهر
من ستة

حتى 9 أشهر
من تسعة

أشهر إلى سنة
من سنة

إلى سنتين
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-----11,659,825,019مركزية

-----4,050,561,054أرصدة لدى مصارف
-426,705,3525,014,000,0001,308,000,000872,000,000-ايداعات لدى مصارف

موجودات مالية متوفرة 
215,591,1083,667,068,027----للبيع

صافي التسهيالت 
871,287,7382,575,027,0842,859,445,675552,984,6061,939,206,894241,194,262االئتمانية المباشرة

------موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات ضريبية مؤجلة
------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

16,581,673,8113,001,732,4367,873,445,6751,860,984,6063,026,798,0023,908,262,289مجموع الموجودات
المطلوبات:

--2,000,000,000-1,948,191,963260,065,000ودائع المصارف
11,522,939,6754,400,052,2213,734,183,2632,073,556,5715,882,884,344241,761,829ودائع الزبائن
------تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى
13,471,131,6384,660,117,2213,734,183,2634,073,556,5715,882,884,344241,761,829مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
3,666,500,460(2,856,086,342)(2,212,571,965)4,139,262,412(1,658,384,785)3,110,542,173الفائدة
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31 كانون األول 
2017 (تابع)

من سنتين
إلى ثالثة

من ثالثة
إلى أربعة

من أربعة
إلى خمسة

أكثر من
خمس سنوات

بنود
المجموعغير حساسة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
2,929,398,18714,589,223,206----مركزية

4,050,561,054-----أرصدة لدى مصارف
7,620,705,352-----ايداعات لدى مصارف

موجودات مالية متوفرة 
4,530,302,372-223,828,809--423,814,428للبيع

صافي التسهيالت 
10,968,675,366)317,964,152(38,084,491820,661,963246,612,572 1,142,134,233  االئتمانية المباشرة

2,125,335,5192,125,335,519----موجودات ثابتة
4,179,1304,179,130----موجودات غير ملموسة

21,005,39021,005,390----موجودات ضريبية مؤجلة
531,447,340531,447,340----موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,378,515,4641,378,515,464-             -             -             -             مركزية

1,565,948,66138,084,491820,661,963470,441,3816,671,916,87845,819,950,193مجموع الموجودات
المطلوبات:

4,208,256,963-----ودائع المصارف
27,855,377,903-----ودائع الزبائن
173,554,974173,554,974----تأمينات نقدية

4,937,2084,937,208----مخصصات متنوعة
99,231,96699,231,966----مخصص ضريبة الدخل

1,309,817,6581,309,817,658-             -             -             -             مطلوبات أخرى
1,587,541,80633,651,176,672-             -             -             -             مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
1,565,948,66138,084,491820,661,963470,441,3815,084,375,07212,168,773,521الفائدة
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4. التركز في مخاطر العمالت األجنبية:

31 كانون األول 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكي2018

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
7,377,472,388--5,070,792,9332,306,637,97341,482مركزية

863,128,0541,140,011,614195,20220,48820.732,6442,024,088,002أرصدة لدى المصارف

8,296,805,076----8,296,805,076إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
3,577,916,832---339,360,4843,238,556,348اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية متوفرة 
4,804,122,728----4,804,122,728للبيع

179,490,152---177,615,3301,874,822موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,262,417,464-             -             -             -             1,262,417,464مركزية

20,814,242,0696,687,080,757236,68420,48820,732,64427,522,312,642اجمالي الموجودات

المطلوبات:

3,553,740,890---4,119,2803,549,621,610ودائع المصارف

1,315,35911,022,404,853-8,138,847,8302,882,067,048174,616ودائع الزبائن

270,197,488---164,671,850105,525,638تأمينات نقدية

37,448---37,448-مخصصات متنوعة

168,673,126-             -             -             23,000,580145,672,545مطلوبات أخرى

1,315,35915,015,053,805-             8,330,639,5406,682,924,289174,616اجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
12,483,602,5284,156,46862,06820,48819,417,28512,507,258,837الميزانية
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4. التركز في مخاطر العمالت األجنبية:

31 كانون األول 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكي2018

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
7,377,472,388--5,070,792,9332,306,637,97341,482مركزية

863,128,0541,140,011,614195,20220,48820.732,6442,024,088,002أرصدة لدى المصارف

8,296,805,076----8,296,805,076إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
3,577,916,832---339,360,4843,238,556,348اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية متوفرة 
4,804,122,728----4,804,122,728للبيع

179,490,152---177,615,3301,874,822موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,262,417,464-             -             -             -             1,262,417,464مركزية

20,814,242,0696,687,080,757236,68420,48820,732,64427,522,312,642اجمالي الموجودات

المطلوبات:

3,553,740,890---4,119,2803,549,621,610ودائع المصارف

1,315,35911,022,404,853-8,138,847,8302,882,067,048174,616ودائع الزبائن

270,197,488---164,671,850105,525,638تأمينات نقدية

37,448---37,448-مخصصات متنوعة

168,673,126-             -             -             23,000,580145,672,545مطلوبات أخرى

1,315,35915,015,053,805-             8,330,639,5406,682,924,289174,616اجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
12,483,602,5284,156,46862,06820,48819,417,28512,507,258,837الميزانية
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31 كانون األول 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكي2017

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
1,741,317,948--889,838,269851,435,73443,945مركزية

2,743,937,463724,530,65131,238,36020,54928,389,8663,528,116,889أرصدة لدى المصارف

7,620,705,352----7,620,705,352إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
3222,514,762,940--1,147,892,1551,366,870,463اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية متوفرة 
4,530,302,372----4,530,302,372للبيع

144,991,626----144,991,626موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,262,417,464-             -             -             -             1,262,417,464مركزية

18,340,084,7012,942,836,84831,282,30520,54928,390,18821,342,614,591اجمالي الموجودات

المطلوبات:

1,635,799,464---240,825,0971,394,974,367ودائع المصارف

9,116,5286,892,306,162-5,485,242,9831,367,156,80530,789,846ودائع الزبائن

88,247,281---59,891,45828,355,823تأمينات نقدية

39,093---39,093-مخصصات متنوعة

183,873,482-             -             -             33,595,026150,278,456مطلوبات أخرى

9,116,5288,800,265,482-             5,819,554,5642,940,804,54430,789,846اجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
12,520,530,1372,032,304492,45920,54919,273,66012,542,349,109الميزانية
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مخاطر األعمال	 
تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع المصارف بصفة عامة، ومنها األخطار الناتجة عن الظروف السياسية واإلقتصادية 
المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج األعمال. تقوم إدارة المصرف بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر 

واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل من أثرها على نتائج األعمال والوضع المالي للمصرف

مخاطر الدفع المسبق	 
إن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض المصرف إلى خسائر مالية نتيجة طلب أو دفع العمالء اللتزاماتهم أو مستحقاتهم قبل استحقاقها، 
مثل رهونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة. إن عوامل السوق األخرى التي تؤدي إلى الدفع المسبق هي غير جوهرية 
في األسواق التي يعمل بها المصرف. وبالتالي، فإن المصرف يعتبر تأثير مخاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غير جوهري، 

بعد األخذ بعين االعتبار أية غرامات تعاقدية مقبوضة قد تنتج عن الدفع المسبق.

ج- مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة:

تنشأ مخاطر السيولة في احتمال عدم قدرة المصرف على تلبية التزامات مالية معينة عند استحقاقها أو أن يتكبد المصرف خسائرًا مالية 
من أجل تلبية التزاماته. 

إدارة مخاطر السيولة جزء أساسي من مسؤوليات لجنة إدارة الموجودات والمطالب تم تبني سياسة إلدارة السيولة والموجودات المتداولة للحد 
من هذه المخاطر وذلك ضمن عملية تقييم التدفقات النقدية في ظل ظروف طبيعية وضاغطة تبعًا لسيناريوهات محتملة الحدوث، وقام 

المصرف بتطوير إجراءات وحدود رقابة داخلية وخطة طوارئ للسيولة حيث تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

وتعتمد إجراءات إدارة مخاطر السيولة في المصرف على قياس ومراقبة السيولة اليومية وقياس مخاطر التركز وفجوات االستحقاق ووضع 
بالعمالت األجنبية آخذين  المصرف على نسب سيولة وافرة وخاصة  الداخلية والخارجية، ويحافظ  المتغيرات  يتناسب مع  بما  التوصيات 

باالعتبار الظروف الحالية التي يمر بها السوق السوري. 

ويؤكد مجلس إدارة المصرف على مبدأ أهمية اعتبار ودائع العمالء مصدر تمويل رئيسي للنشاط االئتماني، وعليه يعتمد سياسة تهدف 
إلى تحفيز الودائع آلجال مختلفة وتوسيع قاعدة العمالء بهدف الحد من مخاطر التركز في الودائع. وتتم الرقابة على هذا المبدأ عن طريق 
مراقبة حجم التسهيالت على ودائع العمالء بالعملة المحلية والعمالت األجنبية والسعي الدؤوب لتطبيق نسبة الرقابة الداخلية المعتمدة من 

قبل مجلس اإلدارة.

يسعى المصرف بشكل عام إلى تنويع مصادر التمويل المتوفرة لديه في السوق المصرفية وآلجال متوسطة وطويلة وذلك لمواجهة أي نقص 
مفاجئ في مصادر التمويل من جهة، وللحد من فجوات االستحقاق بين الموجودات والمطلوبات كما والحد من مخاطر الفوائد من جهة أخرى. 

يحتفظ المصرف أيضًا بموجودات ذات قابلية عالية للبيع يمكن تسييلها بسهولة في حال حدوث أي نقص غير متوقع في السيولة، ومنها 
االحتياطي اإللزامي على الودائع بنسبة 5% منها، واالحتياطي اإللزامي على رأس المال بنسبة 10% وفق ضوابط قانون الشركات الصادر 
وفق المرسوم 29 لعام 2011 ، إضافة إلى اعتماد سياسة توظيف السيولة المتوفرة لدى المصارف المراسلة آلجال قصيرة وفي أدوات 

استثمارية متوفرة للبيع 

تخفيف مخاطر السيولة:
اعتمد المصرف في سعيه لتخفيف مخاطر السيولة خطة طوارئ معتمدة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المصرف ولجنة 
إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة لمواجهة مشاكل السيولة . توضح هذه الخطة في بنودها الوسائل التي يلجأ إليها المصرف في 
حاالت الطوارئ مثل: الحد من التسليف و/أو العمل على استرداد بعض التسهيالت دون تجديدها، التوجه إلى الشركات الكبيرة، توظيف 

ودائع من مصارف أخرى، وتنفيذ عمليات مقايضة مع مصرف سورية المركزي.
أما فيما يتعلق بمخاطر التركز في الودائع ومخاطره المحتملة على حركة السيولة في المصرف ومن أجل استقطاب شريحة أوسع من الزبائن، 

نؤكد أن اإلدارة مستمرة في جهودها للتخفيف من هذا التركز وفق التدابير التالية: 
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منح فوائد دائنة تنافسية على الحسابات المجمدة بالعمالت األجنبية بما فيها الحسابات ذات األرصدة الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن . 1
الحدود المسموح بها بالقرارات النافذة في السعي الستقطاب زبائن جدد.

استقطاب عمالء قطاع الشركات الكبرى و/أو مؤسسات األمم المتحدة العاملة في سورية مع توطين رواتب الموظفين لديها.. 2

استقطاب عالقات جديدة تؤدي إلى فتح حسابات جارية و/أو ودائع مجمدة للمؤسسات التجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم لتسهيل حركة . 3
نشاطها.

استقطاب عالقات جديدة تؤدي إلى فتح حسابات مجمدة ألجل بالليرات السورية لألفراد علمًا أن الظروف الراهنة وتأثيرها على االقتصاد . 4
يحد بشكل عام من االدخار وبالتالي من خلق ودائع جديدة.    

يتم قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة وتم حساب نسبة السيولة بناء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588 
الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 2009.

والجدول التالي يظهر نسبة السيولة المتوسطة والعليا والدنيا خالل العام:

2017 2018

%78 %63 المتوسط 

%81 %67 الحد األعلى

%72 %61 الحد األدنى
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أواًل: يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية: 

عند الطلب31 كانون األول 2018
وأقل من 8 أيام

بين ثمانية أيام
وشهر

من شهر
إلى 3 أشهر

من ثالثة أشهر
حتى 6 أشهر

من ستة أشهر
 إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةإلى سنة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:

2,464,663,98123,383,474,867-436,000,000-872,000,000--19,610,810,886النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

2,211,373,377-------2,211,373,377أرصدة لدى المصارف

8,296,805,076----654,000,0001,647,680,3325,995,124,744-ايداعات لدى المصارف

4,804,122,728-213,809,4492,774,568,800533,596,014-850,213,061431,935,404-موجودات مالية متوفرة للبيع

23,273,382,547)397,538,069(4,130,501,225505,732,9951,515,719,0946,979,475,7111,221,777,1282,273,721,6807,043,992,783صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

2,899,453,5152,899,453,515-------موجودات ثابتة

3,752,7213,752,721-------موجودات غير مادية

58,449,617----58,449,617---موجودات ضريبية مؤجلة

83,836,600545,268,658-397,620-5,669,71639,519,185298,888,361116,957,176موجودات أخرى

1,403,515,4641,403,515,464-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

25,958,355,2042.049.465.2413,894,223,19114,022,007,2481,435,586,5775,484,688,1007,577,588,7976,457,684,21266,879,598,570مجموع الموجودات

المطلوبات:

3,798,004,206-------3,798,004,206ودائع مصارف

47,933,857,954--22,339,903,22015,471,935,1224,701,040,8122,986,044,637199,230,1882,235,703,975ودائع الزبائن

1,338,525,008-20,080,681141,524,492102,774,0571,052,065,486955,1509,177,34711,947,795تأمينات نقدية

7,435,5637,435,563-------مخصصات متنوعة

258,869,790----258,869,790---مخصص ضريبة الدخل

982,312,427-             -             24,810,596750,247,261143,544,89846,943,2483,222,36913,544,055مطلوبات أخرى

26,182,798,70316,363,706,8754,947,359,7674,343,923,161203,407,7072,258,425,37711,947,7957,435,56354,319,004,948مجموع المطلوبات

9,678,084,0871,232,178,8703,226,262,7237,565,641,0026,450,248,64912,560,593,622(1,053,136,576)(14,314,241,634)(224,443,499)فجوة اإلستحقاقات
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أواًل: يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية: 

عند الطلب31 كانون األول 2018
وأقل من 8 أيام

بين ثمانية أيام
وشهر

من شهر
إلى 3 أشهر

من ثالثة أشهر
حتى 6 أشهر

من ستة أشهر
 إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةإلى سنة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:

2,464,663,98123,383,474,867-436,000,000-872,000,000--19,610,810,886النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

2,211,373,377-------2,211,373,377أرصدة لدى المصارف

8,296,805,076----654,000,0001,647,680,3325,995,124,744-ايداعات لدى المصارف

4,804,122,728-213,809,4492,774,568,800533,596,014-850,213,061431,935,404-موجودات مالية متوفرة للبيع

23,273,382,547)397,538,069(4,130,501,225505,732,9951,515,719,0946,979,475,7111,221,777,1282,273,721,6807,043,992,783صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

2,899,453,5152,899,453,515-------موجودات ثابتة

3,752,7213,752,721-------موجودات غير مادية

58,449,617----58,449,617---موجودات ضريبية مؤجلة

83,836,600545,268,658-397,620-5,669,71639,519,185298,888,361116,957,176موجودات أخرى

1,403,515,4641,403,515,464-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

25,958,355,2042.049.465.2413,894,223,19114,022,007,2481,435,586,5775,484,688,1007,577,588,7976,457,684,21266,879,598,570مجموع الموجودات

المطلوبات:

3,798,004,206-------3,798,004,206ودائع مصارف

47,933,857,954--22,339,903,22015,471,935,1224,701,040,8122,986,044,637199,230,1882,235,703,975ودائع الزبائن

1,338,525,008-20,080,681141,524,492102,774,0571,052,065,486955,1509,177,34711,947,795تأمينات نقدية

7,435,5637,435,563-------مخصصات متنوعة

258,869,790----258,869,790---مخصص ضريبة الدخل

982,312,427-             -             24,810,596750,247,261143,544,89846,943,2483,222,36913,544,055مطلوبات أخرى

26,182,798,70316,363,706,8754,947,359,7674,343,923,161203,407,7072,258,425,37711,947,7957,435,56354,319,004,948مجموع المطلوبات

9,678,084,0871,232,178,8703,226,262,7237,565,641,0026,450,248,64912,560,593,622(1,053,136,576)(14,314,241,634)(224,443,499)فجوة اإلستحقاقات
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أواًل: يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية: 

عند الطلب31 كانون األول 2017
وأقل من 8 أيام

بين ثمانية أيام
وشهر

من شهر
إلى 3 أشهر

من ثالثة أشهر
حتى 6 أشهر

من ستة أشهر
 إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةإلى سنة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:

1,433,453,93114,589,223,206------13,155,769,275النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054-------4,050,561,054أرصدة لدى المصارف

7,620,705,352--426,705,3525,014,000,0001,308,000,000872,000,000--ايداعات لدى المصارف

4,530,302,372-215,591,1084,314,711,264-----موجودات مالية متوفرة للبيع

10,968,675,366)317,964,152(786,949,06584,338,6732,575,027,0842,859,445,675552,984,6061,939,206,8942,488,687,521صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

2,125,335,5192,125,335,519-------موجودات ثابتة

4,179,1304,179,130-------موجودات غير مادية

21,005,390----21,005,390---موجودات ضريبية مؤجلة

531,447,340--5,733,09421,787,957396,977,31894,668,3019,068,8003,211,870موجودات أخرى

1,378,515,4641,378,515,464-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

17,999,012,488106,126,6303,398,709,7547,989,119,3661,870,053,4063,030,009,8726,803,398,7854,623,519,89245,819,950,193مجموع الموجودات

المطلوبات:

4,208,256,963---2,000,000,000-260,065,000-1,948,191,963ودائع مصارف

27,855,377,903-6,763,561,8004,744,929,9244,400,052,2213,748,631,2142,073,556,5715,882,884,344241,761,829ودائع الزبائن

173,554,974-23,623,43731,149,70026,302,71266,362,7556,120,0526,875,60013,120,718تأمينات نقدية

4,937,2084,937,208-------مخصصات متنوعة

99,231,966----99,231,966---مخصص ضريبة الدخل

1,309,817,658-             24,084,036970,105,985125,918,47944,797,55484,789,07959,183,964938,561مطلوبات أخرى

8,759,461,2365,746,185,6094,812,338,4123,959,023,4894,164,465,7025,948,943,908255,821,1084,937,20833,651,176,672مجموع المطلوبات

6,547,577,6774,618,582,68412,168,773,521(2,918,934,036)(2,294,412,296)4,030,095,877(1,413,628,658)(5,640,058,979)9,239,551,252فجوة اإلستحقاقات
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أواًل: يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية: 

عند الطلب31 كانون األول 2017
وأقل من 8 أيام

بين ثمانية أيام
وشهر

من شهر
إلى 3 أشهر

من ثالثة أشهر
حتى 6 أشهر

من ستة أشهر
 إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةإلى سنة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:

1,433,453,93114,589,223,206------13,155,769,275النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054-------4,050,561,054أرصدة لدى المصارف

7,620,705,352--426,705,3525,014,000,0001,308,000,000872,000,000--ايداعات لدى المصارف

4,530,302,372-215,591,1084,314,711,264-----موجودات مالية متوفرة للبيع

10,968,675,366)317,964,152(786,949,06584,338,6732,575,027,0842,859,445,675552,984,6061,939,206,8942,488,687,521صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

2,125,335,5192,125,335,519-------موجودات ثابتة

4,179,1304,179,130-------موجودات غير مادية

21,005,390----21,005,390---موجودات ضريبية مؤجلة

531,447,340--5,733,09421,787,957396,977,31894,668,3019,068,8003,211,870موجودات أخرى

1,378,515,4641,378,515,464-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

17,999,012,488106,126,6303,398,709,7547,989,119,3661,870,053,4063,030,009,8726,803,398,7854,623,519,89245,819,950,193مجموع الموجودات

المطلوبات:

4,208,256,963---2,000,000,000-260,065,000-1,948,191,963ودائع مصارف

27,855,377,903-6,763,561,8004,744,929,9244,400,052,2213,748,631,2142,073,556,5715,882,884,344241,761,829ودائع الزبائن

173,554,974-23,623,43731,149,70026,302,71266,362,7556,120,0526,875,60013,120,718تأمينات نقدية

4,937,2084,937,208-------مخصصات متنوعة

99,231,966----99,231,966---مخصص ضريبة الدخل

1,309,817,658-             24,084,036970,105,985125,918,47944,797,55484,789,07959,183,964938,561مطلوبات أخرى

8,759,461,2365,746,185,6094,812,338,4123,959,023,4894,164,465,7025,948,943,908255,821,1084,937,20833,651,176,672مجموع المطلوبات

6,547,577,6774,618,582,68412,168,773,521(2,918,934,036)(2,294,412,296)4,030,095,877(1,413,628,658)(5,640,058,979)9,239,551,252فجوة اإلستحقاقات



190

تقرير مدقق الحسابات المستقل

ثانيـًا: بنود خارج الميزانية:

من سنة لغايةلغاية سنةللسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018
خمس سنوات

أكثر من 
المجموعخمس سنوات

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

----اعتمادات استيراد

846,648,969--846,648,969السقوف المباشرة الممنوحة غير المستعملة

277,787,690--277,787,690السقوف غير المباشرة الممنوحة غير المستعملة

809,575,793-797,627,99711,947,796كفاالت زبائن

5,791,596,725--5,791,596,725كفاالت البنوك

73,971,538128,918,182147,333,333350,223,053التزامات تعاقدية )عقود إيجار تشغيلية(

7,787,632,919140,865,978147,333,3338,075,832,230

من سنة لغايةلغاية سنةللسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017
خمس سنوات

أكثر من 
المجموعخمس سنوات

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

78,019,500--78,019,500اعتمادات استيراد

2,359,144,060--2,359,144,060السقوف المباشرة الممنوحة غير المستعملة

188,207,989--188,207,989السقوف غير المباشرة الممنوحة غير المستعملة

1,012,264,818-993,312,10118,952,717كفاالت زبائن

6,096,665,647--6,096,665,647كفاالت البنوك

57,875,00059,383,33344,458,333161,716,666التزامات تعاقدية )عقود إيجار تشغيلية(

9,773,224,29778,336,05044,458,3339,896,018,680
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د. المخاطر التشغيلية:
تعرف المخاطر التشغيلية بأنها المخاطر المتعلقة بتقديم الخدمات ومختلف المنتجات المصرفية التي تنشأ نتيجة لوجود قصور أو فشل في 
)اإلجراءات المتعلقة بالعمليات الداخلية أو أنظمة التشغيأل و األشخاص أو من األحداث الخارجية( وذلك عند عدم كفاية تغطية كل أسباب 
الحوادث من قبل الضوابط المعتمدة . حيث تؤدي المخاطر التشغيلية إلى ضرر بالسمعة ويترتب عليها آثار قانونية ورقابية وحدوث خسارات 

مالية.

يعتمد المصرف أسلوب المؤشر األساسي )Basic Indicator Approach( حسب مقررات اتفاقية بازل 2 وذلك بأن تغطي األموال الخاصة 
للمصرف كحٍد أدنى نسبة مئوية ثابتة مقدارها 15% من متوسط إجمالي اإليراد خالل السنوات الثالث السابقة

 إدارة المخاطر التشغيلية: 	 

وللحد من المخاطر التشغيلية تتم مراقبة المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها المصرف من خالل تقارير الحوادث )Event Reports( التي 
يتم إرسالها إلى إدارة المخاطر التشغيلية عند وقوع أي حدث تشغيلي من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر مالية أو مخاطر سمعة. كما تم إنشاء 
قاعدة بيانات بالحوادث التشغيلية ليصار إلى رفعها لكل من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة حيث تتضمن إحصاءات عن الحوادث وفق فئات 
التصنيف المعتمدة ضمن تعاريف لجنة بازل2. كما يتم وضع التوصيات المناسبة التي تحد من المخاطر بالتنسيق مع األقسام المعنية واإلدارة 

العامة وذلك لتالفي هذه الحوادث أو التخفيف من آثارها في المستقبل وفق اآلليات المعتمدة للحد من المخاطر وهي :

تحديد الحد األقصى الذي يمكن أن يتحمله المصرف حيث تكون عادة كلفة معالجة الحدث أكبر من الضرر الذي تسبب به .. 1

تخفيف احتمالية وأثر وقوع الحدث التشغيلي عن طريق معالجة األسباب أو الوقاية منها.. 2

تجيير المخاطر التي ال يمكن التحكم بها إما بعقود مقاوالت مع أطراف خارجية أو باللجوء إلى شركات التأمين.. 3

تجنب مصدر الخطر في حال عدم القدرة على التحكم به عن طريق إلغاء النشاط المتعلق به.. 4

مع العلم أنه ال يمكن أن تتم هذه المراقبة بالصورة المثلى ما لم يتم التعاون بشكل كامل من مختلف المديريات في المصرف مع وحدة إدارة 
المخاطر التشغيلية وهذا يتطلب بشكل أساسي العمل على نشر ثقافة إدارة المخاطر التشغيلية على مختلف مديريات المصرف.

خطط الطوارئ وتأمين استمرارية العمل
التزامًا بمبادئ بازل 2 وقراري مجلس النقد والتسليف رقم 391/من/ب4 تاريخ 2008/5/5 ورقم 106/م ن/ب4 تاريخ 2005/2/13، تم وضع 
خطط طوارئ تضمن استمرارية العمل في المصرف وذلك في مواجهة أي مخاطر تشغيلية محتملة وذلك من خالل تحديد أماكن عمل رديفة 
يتم االنتقال إليها في حاالت الطوارئ حيث تم تجهيز موقعين محددين بكافة الوسائل التقنية مع إمكانية االتصال بمركز المعلومات الرئيسي أو 
بمركز معلومات بديل لضمان استمرارية العمل بالنظام المصرفي المعتمد والربط الشبكي لفروع المصرف وتأمين وسائل اتصال بديلة للتواصل، 
أما فيما يعود للموارد البشرية فقد تم تحديد فريق عمل أساسي إلدارة األنشطة الرئيسية والحيوية خالل حاالت الطوارئ حيث أجرى هذا الفريق 
اختبارات دورية ضمن موقع العمل البديل وفق سيناريوهات مختلفة وتم خاللها تجربة جميع العمليات والبرامج وفق ظروف متعددة وتم وضع 

التوصيات وتطوير اإلجراءات وفق نتائج االختبار.

السيناريوهات المطبقة لتنفيذ اختبارات الضغط وفق المخاطر االئتمانية والسيولة والسوقية والتشغيلية
يقوم المصرف بإجراء اختبارات جهد بشكل شهري على محفظة المصرف االئتمانية وتوظيفاته بشكل عام لتقييم مدى كفاية رأس المال لمواجهة 
المخاطر التي قد يتعرض لها من جراء حدوث فرضيات تؤثر سلبًا على نشاط المصرف، وتحديد حجم المخصصات المتوجب تشكيلها لتغطية 

الخسائر التي قد تنتج في حال تحققت هذه الفرضيات. 
وفيما يعود للمخاطر االئتمانية، تقوم مديرية إدارة المخاطر بتطبيق عدة سيناريوهات الختبار الجهد على المحفظة االئتمانية بشكل دوري 
وفيها تفترض تدني نسبة معينة من قيمة الديون المنتجة إلى فئة الديون دون المستوى العادي المقبول، وبناء عليها يتم حساب قيمة المؤونات 
اإلضافية المتوجب تكوينها لمواجهة احتمال تحقق السيناريو وانعكاسه على أداء هذه المحفظة والخسائر التي يمكن أن يتكبدها البنك. إضافة 
لذلك يتم تطبيق سيناريوهات معينة وفق فرضيات تعتمد على مستجدات العمل المصرفي ضمن فترة االختبار من أهمها التحضير لتطبيق 
المعيار المالي رقم 9 ودراسة مدى كفاية المؤونات المكونة، وعليه قام المصرف بتكوين مؤونات عامة إضافية استعدادًا للتطبيق الفعلي للمعيار 

خالل العام 2019.
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31 كانون األول 2018
المجموعأخرىالخزينةالمؤسساتاألفرادالبيان

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س. 
2,22,869,551-2.471.254.252817.721.217)1.068.105.918(إجمالي الدخل التشغيلي

)70,384,415(-             -             )71,688,701(1,304,286مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
2,150,485,136-             2,399,565,551817,721,217)1,066,801,632(نتائج أعمال القطاع

)1,384,387,476()1,384,387,476(---مصاريف غير موزعة على القطاعات
766,097,660---- الربح قبل الضرائب

)258,869,790(----مصروف ضريبة الدخل
507,227,870----صافي ربح السنة
62,147,059,018-70,452,27426,756,034,88335,320,571,861موجودات القطاع

4,732,539,5524,732,539,552-             -             -             موجودات غير موزعة على القطاعات
70,452,27426,756,034,88335,320,571,8614,732,539,55266,879,598,570مجموع الموجودات

53,071,293,008-25,224,782,75424,047,600,2083,798,910,046مطلوبات القطاع
1,247,711,9401,247,711,940-             -             -             مطلوبات غير موزعة على القطاعات

25,224,782,75424,047,600,2083,798,910,0461,247,711,94054,319,004,948مجموع المطلوبات

975,792,667----مصاريف رأسمالية
طفاءات 202,101,079----استهالكات واإ

وفيما يعود لمخاطر السيولة، تقوم وحدة مخاطر السيولة بإجراء فحوصات ضاغطة بشكل مستمر تقوم على دراسة العديد من العوامل ومنها حجم السيولة 
غير المستقرة وتركزات السيولة بالنسبة للقطاعات والمودعين باإلضافة لحجم الطلبات المستقبلية على السيولة، ويتم رفع النتائج للجنة الموجودات والمطاليب 

ولجنة إدارة المخاطر لوضع اإلجراءات المناسبة.
أما في ما يتعلق بمخاطر السوق والتشغيل فيقوم المصرف باعتماد اختبارات جهد وفقًا لنماذج مصرف سورية المركزي يحسب من خاللها أثر هذه المخاطر 
على نسبة كفاية رأس المال للمخاطر التشغيلية، باإلضافة إلى أثرها على األرباح / الخسائر بالنسبة إلى مخاطر السوق. كما يقوم المصرف بتنفيذ اختبارات 
دارة العمليات في موقع إدارة بنك الشرق وانقطاع االتصال  جهد على خطط الطوارئ واستمراراية العمل حسب سيناريو توقف المخدمات المسؤولة عن تنفيذ واإ
بين اإلدارة والفروع، حيث تم العمل على االتصال مع المخدمات الموجودة في موقع  العمل البديل مع فروع المصرف واإلدارة العامة وتم تنفيذ جميع 
العمليات وفق سيناريوهات تفضي إلى القدرة على تنفيذ العمليات ضمن مواقع العمل في الفروع واإلدارة و/أو ضمن موقع العمل البديل في حاالت الطوارئ.

 قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة المصرف على االستمرار في العمل واعتمدت اإلدارة بتقييمها على مجموعة من المؤشرات المالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة 
أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقين المستقبلية، فإن البنك يمتلك الموارد الكافية لالستمرار بالعمل 

في المدى المستقبلي المنظور.

35. التحليل القطاعي:

أ. معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:
يتم تنظيم المصرف ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:• 
حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون والخدمات األخرى.• 
حسابات المؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات. • 
دارة أموال المصرف.  •  الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة واإ

فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:
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31 كانون األول 2017

المجموعأخرىالخزينةالمؤسساتاألفرادالبيان

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س. 

)938,601,249(-)1,963,990,241( 1,343,171,152)317,782,160(إجمالي الدخل التشغيلي

مصروف مخصص 
74,539,289-             -             131,476,745)56,937,456(الخسائر االئتمانية

)864,061,960(-             )1,963,990,241(1,474,647,897)374,719,616(نتائج أعمال القطاع

مصاريف غير موزعة على 
)1,160,206,849()1,160,206,849(---القطاعات

)2,024,268,809(---- الربح قبل الضرائب

)99,231,966(----مصروف ضريبة الدخل

)2,123,500,775(----صافي خسارة السنة

41,904,769,448-56,390,07313,736,004,54628,112,374,829موجودات القطاع
موجودات غير موزعة على 

3,915,180,7453,915,180,745-             -             -             القطاعات

56,390,07313,736,004,54628,112,374,8293,915,180,74545,819,950,193مجموع الموجودات

32,314,477,579-16,126,378,32111,902,554,5554,285,544,702مطلوبات القطاع

مطلوبات غير موزعة على 
1,336,699,0931,336,699,093-             -             -             القطاعات

16,126,378,32111,902,554,5554,285,544,7021,336,699,09333,651,176,672مجموع المطلوبات

95,392,262----مصاريف رأسمالية

طفاءات 149,274,977----استهالكات واإ

ب. معلومات التوزيع الجغرافي:
يمارس المصرف نشاطه بشكل رئيسي في القطر وال يوجد لديه فروع أو مساهمات في الخارج

يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال المصرف:

31 كانون األول 2018
المجموعخارج سوريةداخل سورية

ل.س.ل.س.ل.س.
1,799,649,698421,219,8532,220,869,551إجمالي الدخل التشغيلي

51,900,268,94214,979,329,62866,879,598,570مجموع الموجودات
975,792,667-975,792,667المصروفات الرأسمالية

31 كانون األول 2017
المجموعخارج سوريةداخل سورية

ل.س.ل.س.ل.س.
)938,601,249(379,073,945)1,317,675,194(إجمالي الدخل التشغيلي

30,829,019,46214,990,930,73145,819,950,193مجموع الموجودات
95,392,262-95,392,262المصروفات الرأسمالية
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36. إدارة رأس المال:

يحافــظ المصــرف علــى رأس مــال مناســب لمواجهــة المخاطــر التــي تــالزم أنشــطته المختلفــة. يتــم مراقبــة مــدى كفايــة رأس المــال مــن خــالل النســب 
الصــادرة بموجــب مقــررات بــازل الدوليــة والتــي يتــم تبنيهــا مــن خــالل مصــرف ســورية المركــزي. 

يلتزم المصرف بالمحافظة على معدالت تفوق الحد األدنى لمتطلبات كفاية راس المال والبالغة 8% حســب تعليمات مصرف ســورية المركزي 
)8% حســب لجنــة بــازل الدوليــة(، كمــا يراعــي كافــة النســب المتعلقــة بــال تركــزات االئتمانيــة والتــي تســتخدم رأس المــال التنظيمــي كمؤشــر لتلــك 

التركزات.
يديــر المصــرف هيكليــة رأس مالــه ويجــري تعديــالت عليــه فــي ضــوء التغيــرات التــي تطــرأ علــى الظــروف االقتصاديــة ووصــف المخاطــر فــي 

أنشــطته.

إدارة رأس المال:
يتضمن هذا البند ما يلي )ألقرب ألف ليرة سورية(:

31 كانون األول
20182017

ألف ل.س. ألف ل.س. 
2,750,0002,500,000رأس المال المكتتب به والمدفوع 

382,872306,262االحتياطي القانوني
312,322306,262االحتياطي الخاص

350,933179,450أرباح متراكمة محققة 
8,890,9558,890,955 أرباح متراكمة غير محققة*

)63,016()175,349(خسائر غير محققة لموجودات مالية متوفرة للبيع
)4,179()3,753(صافي الموجودات الثابتة غير ملموسة

12,507,98012,115,734صافي األموال الخاصة األساسية
بنود رأس المال المساعد:

48,86148,861االحتياطي العام لمخاطر التمويل
48,86148,861األموال الخاصة المساعدة 

12,556,84112,164,595صافي األموال الخاصة (رأس المال التنظيمي)
32,921,70821,210,520مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر 

294,255595,256حسابات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر
)103,645()140,572(مخاطر السوق

1,494,5541,099,173المخاطر التشغيلية
34,569,94522,801,304مجموع الموجودات وااللتزامات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر 

53.35%36.32%نسبة كفاية رأس المال )%(
53.14%36.18%نسبة كفاية رأس المال األساسي )%(

99.56%99.58%نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي الحقوق الملكية

بنــاًء علــى قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 253 /م ن/ ب 4 تاريــخ 24 كانــون الثانــي 2007 يجــب أن التقــل نســبة كفايــة رأس المــال عــن 
8% مــع مراعــاة النســب المتعلقــة بالتركــزات االئتمانيــة والتــي تســتخدم رأس المــال التنظيمــي كمؤشــر لهــا.

صــدر قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 1088/م ن/ب4 تاريــخ 26 شــباط 2014، والــذي تضمــن تعديــل المــادة الثامنــة مــن قــرار مجلــس النقــد 
والتســليف رقــم 362 /م ن / ب1 تاريــخ 4 شــباط 2008 بحيــث يتــم إدراج فروقــات تقييــم القطــع البنيــوي غيــر المحققــة ضمــن األمــوال الخاصــة 

األساســية ألغــراض احتســاب كفايــة رأس المــال وفــق متطلبــات قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 253 /م ن/ب4 لعــام 2007.
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37. تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات:
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

المجموعأكثر من سنةلغاية سنة31 كانون األول 2018
ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:
20,918,810,8862,464,663,98123,383,474,867نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

2,211,373,377-2,211,373,377أرصدة لدى مصارف
8,296,805,076-8,296,805,076ايداعات لدى مصارف

16,626,927,8336,646,454,71423,273,382,547صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
4,270,526,714533,596,0144,804,122,728موجودات مالية متوفرة للبيع

2,899,453,5152,899,453,515-موجودات ثابتة
3,752,7213,752,721-موجودات غير ملموسة

58,449,617-58,449,617موجودات ضريبية مؤجلة
461,432,05883,836,600545,268,658موجودات أخرى

1,403,515,4641,403,515,464-             وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
52,844,325,56114,035,273,00966,879,598,570مجموع الموجودات

المطلوبات:
3,798,004,206-3,798,004,206ودائع مصارف
47,933,857,954-47,933,857,954ودائع الزبائن
1,326,577,21311,947,7951,338,525,008تأمينات نقدية

258,869,790-258,869,790مخصص ضريبة الدخل
7,435,5637,435,563-مخصصات متنوعة

982,312,427-             982,312,427مطلوبات أخرى
54,299,621,59019,383,35854,319,004,948مجموع المطلوبات
14,015,889,65112,560,593,622(1,455,296,029)صافي الموجودات
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المجموعأكثر من سنةلغاية سنة31 كانون األول 2017
ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:
13,155,769,2751,433,453,93114,589,223,206نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054-4,050,561,054أرصدة لدى مصارف
7,620,705,352-7,620,705,352ايداعات لدى مصارف

8,797,951,9972,170,723,36910,968,675,366صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
215,591,1084,314,711,2644,530,302,372موجودات مالية متوفرة للبيع

2,125,335,5192,125,335,519-موجودات ثابتة
4,179,1304,179,130-موجودات غير ملموسة

21,005,390-21,005,390موجودات ضريبية مؤجلة
531,447,340-531,447,340موجودات أخرى

1,378,515,4641,378,515,464-             وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
34,393,031,51611,426,918,67745,819,950,193مجموع الموجودات

المطلوبات:
4,208,256,963-4,208,256,963ودائع مصارف
27,613,616,074241,761,82927,855,377,903ودائع الزبائن
160,434,25713,120,717173,554,974تأمينات نقدية

99,231,966-99,231,966مخصص ضريبة الدخل
4,937,2084,937,208-مخصصات متنوعة

1,308,879,097938,5611,309,817,658مطلوبات أخرى
33,390,418,357260,758,31533,651,176,672مجموع المطلوبات
1,002,613,15911,166,160,36212,168,773,521صافي الموجودات
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38. إرتباطات والتزامات محتملة:
يتكون هذا البند ممايلي:

31 كانون األول
20182017
ل.س. ل.س. 

إرتباطات والتزامات إئتمانية
كفاالت زبائن:
117,202,50058,997,200تأمينات أولية

544,758,925606,597,457حسن تنفيذ
147,614,368346,670,161أخرى

809,575,7931,012,264,818
5,791,596,7256,096,665,647كفاالت بنوك

78,019,500-اعتمادات مستندية لالستيراد
1,124,436,6592,547,352,049سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستعملة

7,725,609,1779,734,302,014
التزامات تعاقدية:

عقود إيجار تشغيلية:
73,971,53857,875,000تستحق خالل سنة

276,251,515103,841,666تستحق أكثر من سنة ولغاية عام 2028
350,223,053161,716,666

تمثل هذه االلتزامات التعاقدية بدالت عقود إيجار لفروع المصرف تمتد لغاية عام 2028.

39. القضايا المقامة على المصرف:
يوجــد علــى المصــرف بضــع دعــاوى وهــي لصالــح المصــرف، بــرأي اإلدارة والمستشــار القانونــي للمصــرف لــن يكــون لهــا أي أثــر علــى القوائــم 

الماليــة كمــا فــي 3١ كانــون األول ٢٠١٨ ، كمــا يوجــد مجموعــة مــن دعــاوى تحصيــل الديــون مرفوعــة مــن قبــل المصــرف علــى الزبائــن..



198

الغساني



الغساني

عام 2018، افتتح بنك الشرق فرعًا رابعًا له في دمشق في الغساني 
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عناوين بنك الشرق
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شبكة الفروع والصّرافات اآللية

الصراف اآللي

دمشق

فرع الشعالن 

شارع حافظ ابراهيم، مبنى بنك الشرق 

فرع المالكي

شارع مصر، مقابل السفارة البابوية

فرع الحريقة 

شارع طارق بن زياد

المزة

أخر اتوستراد المزة - بناء منظمة 
األونروا

الغساني

شارع ابن قتيبة ) شارع حلب(

حلب

فرع حلب - وسط المدينة

العزيزية، شارع الشهداء، مجمع سيتي 
ستار التجاري

الالذقية 

فرع الالذقية 

شارع بغداد، مقابل اإلدارة العامة للمرفأ

طرطوس

فرع طرطوس - الميناء 

شارع الميناء، برج الميناء التجاري 
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الشعالن، شارع حافظ إبراهيم، مبنى 
بنك الشرق

صندوق البريد 7732
دمشق، سورية

هاتف 00 30 80 66 11 963 +  
فاكس 00 33 80 66 11 963 + 

SHRQSYDA سويفت
info@bankalsharq.com
www.bankalsharq.com

شبكة الفروع 

دمشق

فرع الشعالن 

شارع حافظ ابراهيم، مبنى بنك الشرق 
هاتف 00 30 80 66 11 963 +
فاكس 10 33 80 66 11 963 +

مدير الفرع: هوفيك سانوسيان

فرع المالكي

شارع مصر، مقابل السفارة البابوية
هاتف 00 30 80 66 11 963 +

+ 963 11 33 54 021     
فاكس 022 54 33 11 963 +

مدير الفرع: لؤي جرجس

فرع الحريقة 

شارع طارق بن زياد 
هاتف 00 30 80 66 11 963 +

+ 963 11 22 17 490      
فاكس 545 17 22 11 963 +

مدير الفرع: بالل شرف

فرع الغساني

شارع ابن قتيبة) شارع حلب(
سورية 

هاتف 963+ )11( 66 80 3000  
861 76 44 )11( +963      
فاكس 963+ )11( 44 76 864

مدير الفرع: ماهر معماري

حلب

فرع حلب - وسط المدينة

العزيزية، شارع الشهداء، مجمع سيتي 
ستار التجاري، 

هاتف 00 30 80 66 963 +
+ 963 21 21 17 860      
فاكس 870 17 21 21 963 +

مدير الفرع: جورج شاهان

الالذقية 

فرع الالذقية 

شارع بغداد، مقابل اإلدارة العامة للمرفأ
هاتف 00 30 80 66 963 +
+ 963 41 48 62 16      
فاكس 17 62 48 41 963 +

مدير الفرع: طارق عّموره

مكتب مرفأ الالذقية

صالة النافذة الواحدة 
هاتف 00 30 80 66 963 +
+ 963 41 37 70 73     
فاكس 17 62 48 41 963 +

مسؤول العمليات: سابا بدر

طرطوس

فرع طرطوس - الميناء 

شارع الميناء، برج الميناء التجاري 
هاتف 00 30 80 66 963 +
+ 963 43 23 30 60      
فاكس 65 30 23 43 963 +

مدير الفرع: باسم الخوري

حمص

فرع حمص - الحافظة
مقفل مؤقتًا بسبب األزمة، ويعمل حاليًا 

من خالل فرع المالكي في دمشق 
هاتف 00 30 80 66 11 963 + 

+ 963 11 33 54 021      
فاكس 022 54 33 11 963 +

عناوين بنك الشرق




