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 ػ معمكمات عامة:1
بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم تم الترخٌص له ، سورٌة عامة مؽفلة )"البنك"( شركة مساهمة .س.عالشام ش.م.م مصرؾن إ 

( وبناًء 54354وبموجب السجل التجاري رقم ) 8555تموز 83/م و بتارٌخ 55048و القرار  8551أٌلول  2/م و( الصادر بتارٌخ 11)

، وٌخضع ألحكام المرسوم 8552شباط  55/ل.أ( الصادر من لجنة إدارة مصرؾ سورٌة المركزي بتارٌخ 554على قرار رقم )

الخاص باحداث المصارؾ   8555لعام  83الخاص بتنظٌم عمل المصارؾ اإلسالمٌة والقانون رقم  8550لعام  20التشرٌعً رقم 

 وقانون الشركات ،2007لعام  33وقانون التجارة رقم  8558للعام  23والقانون رقم و تعدٌالته لخاصة والمشتركة وتعلٌماته التنفٌذٌةا

أحكام الشرٌعة  ولألنظمة التً ٌضعها مجلس النقد والتسلٌؾ، وكل ذلك بما ال ٌخالؾ 8555لعام  84رقم  الصادر بالمرسوم التشرٌعً

 اإلسالمٌة.
 

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة. ،هو فً ساحة النجمة، دمشق للمصرؾإن عنوان المركز الرئٌسً 
 

لٌرة سورٌة  5555سهم بقٌمة اسمٌة  005550555موزع على لٌرة سورٌة  0055505550555 تؤسس المصرؾ برأس مال مقداره 

 .8552آب  82بممارسة أنشطته فً  المصرؾ. بدأ للسهم الواحد

، تمت الموافقة على تجزئة األسهم وفق مضمون المادة 8555 حزٌران 85خالل اجتماع الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة للمساهمٌن بتارٌخ 

الذي ٌقضً بتحدٌد القٌمة االسمٌة للسهم الواحد بمائة لٌرة سورٌة وذلك  8555/ لعام 84/ من المرسوم التشرٌعً رقم /2/ البند /45/

ٌخ نفاذ هذا المرسوم. وبناءاً علٌه قررت الهٌئة العامة للمساهمٌن تفوٌض مجلس اإلدارة للقٌام بمتابعة إجراءات خالل سنتٌن من تار
/ م من هٌئة األوراق واألسواق 554صدر القرار رقم  8555 تشرٌن الثانً 88تجزئة األسهم أمام الجهات المعنٌة الوصائٌة. وبتارٌخ 

 ملٌون 05سمٌة لسهم البنك لتصبح مئة لٌرة سورٌة للسهم الواحد لٌصبح إجمالً األسهم دٌل القٌمة االالمالٌة السورٌة بالموافقة على تع

 .8555 كانون األول 1سهم. وقد تم تحدٌد تارٌخ تنفٌذ التعدٌل المذكور فً سوق دمشق لألوراق المالٌة فً نهاٌة ٌوم 

على اعتماد أسهم النهائٌة /م( بالموافقة 117لمالٌة السورٌة رقم )صدر قرار مجلس مفوضً هٌئة األوراق واألسواق ا 1/10/8553فً 

 عن طرٌق ضم جزء من األرباح المدورة.  مال المصرف زٌادة رأس
/ ل.س 555/ سهم بقٌمة اسمٌة /2,500,000ل.س عن طرٌق اعتماد / 250,000,000وتمت زٌادة رأس مال المصرف بقٌمة إجمالٌة 

لٌرة  5,250,000,000، لٌصبح إجمالً قٌمة رأس المال قٌمة األسهم من األرباح المتراكمة المحققةللسهم الواحد، وذلك بتحوٌل 

 سورٌة.
ٌوجد ) فرعاً  عشر اثناٌقوم المصرؾ بتقدٌم جمٌع األعمال المصرفٌة والمالٌة من خالل مركزه وفروعه داخل الجمهورٌة وعددها 

 :اإلسالمٌة للوساطة المالٌةوالشركة التابعة له شركة أموال الشام ( فرع مؽلق
 

 طبٌعة النشاط نسبة الملكٌة فٌها جنسٌة الشركة اسم الشركة

 شركة أموال الشام 
 للوساطة المالٌة االسالمٌة

 %99 سورٌة
كة الشر الوساطة فً األوراق المالٌة لحساب 

وإدارة  وحساب الؽٌر وإدارة االستثمار
 اإلصدارات األولٌة دون التعهد بالتؽطٌة.

  8554-0-80 بتارٌخ أسهم المصرؾ فً سوق دمشق لألوراق المالٌةتم أدراج 
 مباشرة األنشطة التالٌة:بعلى وجه الخصوص المصرؾ ٌقوم     

 فتح حسابات الجارٌة. .5
فتح حسابات االستثمار المطلقة وخلطها مع أموال المصرؾ واألموال التً له حرٌة التصرؾ المطلق بها  .8

 واستثمارها فً ما تجٌزه هٌئة الرقابة الشرعٌة فً المصرؾ من معامالت.  
ؾ من فتح حسابات االستثمار المقٌدة خارج المٌزانٌة واستثمارها فً ما تجٌزه هٌئة الرقابة الشرعٌة فً المصر .2

 معامالت. 
 إدارة حسابات االستثمار بصٌؽتً المضاربة أو الوكالة باالستثمار. .4
التموٌل واإلجارة واالستثمار المباشر من خالل إقامة المشروعات المنتجة وتؤسٌس الشركات، واالستثمار المالً  .0

 من خالل شراء األوراق المالٌة. 
 ة الشرعٌة فً المصرؾ.تقدٌم الخدمات المصرفٌة التً تجٌزها هٌئة الرقاب .1
تقدٌم القروض الحسنة من األموال الخاصة للمصرؾ أو األموال التً له حرٌة التصرؾ المطلق بها، بصورة   .2

 منفردة أو من خالل إنشاء الصنادٌق" 
 توافق علٌها هٌئة الرقابة الشرعٌة فً المصرؾ.و األنظمة النافذةو أي أعمال مصرفٌة أخرى تجٌزها القوانٌن .3

وهً خاضعة لموافقة  2019-03- 53  األولى بتارٌخقبل مجلس إدارة المصرؾ فً جلسته  إقرار البٌانات المالٌة الموحدة من تمّ 

 .الهٌئة العامة للمساهمٌن
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 ) تتمة(: معمكمات عامة-1

 
 :ٌئة الرقابة الشرعٌةه
السادة: فضٌلة الدكتور أحمد حسن رئٌساً للهٌئة )هم  ٌخضع نشاط المصرؾ إلشراؾ هٌئة رقابة شرعٌة مكونة من ثالثة أعضاء  

 وعضواً تنفٌذٌاً فٌها، وفضٌلة األستاذ عبد السالم محمداه نائباً للرئٌس، فضٌلة الدكتور محمد توفٌق رمضان عضواً(، تم تعٌٌن الدكتور
/م ن تارٌخ  14ار رقم نقد والتسلٌؾ بالقرأحمد حسن واألستاذ عبد السالم محمداه من قبل الجمعٌة العمومٌة و بناء على موافقة مجلس ال

تارٌخ  42بالقرار رقم وعٌن الدكتور محمد توفٌق رمضان بموجب موافقة مجلس النقد والتسلٌؾ الصادرة  ،85/50/8552

خلؾ  كما تم تعٌٌن الدكتور محمد  ،13/50/2018، وإقرار الجمعٌة العمومٌة هذا التعٌٌن فً اجتماعها المنعقد بتارٌخ 54/52/8552

 المذكور أعاله، 42كعضو متدرب بموجب القرار 

 إال بقرار من الجمعٌة العمومٌة وإعالم مصرؾ سورٌة المركزي بذلك. أعضاء الهٌئة ال ٌجوز عزل أي من
ون القرارات وتقوم هٌئة الرقابة الشرعٌة بمراقبة أعمال البنك وأنشطته للتؤكد من التزام اإلدارة بؤحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة، وتك

 للمصرؾ.مة والفتاوى الصادرة عنها ملز

 :السياسات المحاسبية- 2

 أُسس إعداد البٌانات المالٌة
ة تم إعداد البٌانات المالٌة الُموحدة للمصرؾ وشركاته التابعة وفقاً للمعاٌٌر الصادرة عن هٌئة الُمحاسبة والُمراجعة للمإسسات المالٌ -

الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والتفسٌرات الصادرة عن لجنة تفسٌرات التقارٌر المالٌة الدولٌة اإلسالمٌة، ووفقاً للمعاٌٌر 
ً للقوانٌن المحلٌة النافذة وتعلٌمات مجلس النقد  المنبثقة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً الجوانب التً لم تؽطها الهٌئة ووفقا

 رٌعة االسالمٌة.والتسلٌؾ بما ال ٌخالؾ أحكام الش
 ،المطلوبات المالٌة للمتاجرة/الموجودات تم إعداد البٌانات المالٌة الُموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة باستثناء -

التً تظهر بالقٌمة العادلة بتارٌخ  جلوالموجودات المتاحة للبٌع اآل االستثمارات العقارٌةو المطلوبات المالٌة المتاحة للبٌع/الموجوداتو

 البٌانات المالٌة.
 إن اللٌرة السورٌة هً عملة إظهار البٌانات المالٌة الموحدة. -
 ٌُراعى فً العرض واإلفصاح الفصل بٌن ما ٌخص أصحاب حقوق الملكٌة وما ٌخص أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة. -
 

 المالٌة البٌاناتأسس توحٌد 
لة من حسابات االستثمار الُمطلقة أو من أموال المصرؾ الذاتٌة(   مصرؾالمالٌة ل البٌاناتتتضمن البٌانات المالٌة الُموحدة )سواء الُمموَّ

وتتحقق . والخاضعة لسٌطرته محدودة المسإولٌةالالشام ش.م.م. والشركة التابعة له، شركة أموال الشام اإلسالمٌة للوساطة المالٌة 
التابعة وذلك للحصول على منافع من  على التحكم فً السٌاسات المالٌة والتشؽٌلٌة للشركة عندما ٌكون للمصرؾ القدرة السٌطرة

 التابعة عند التوحٌد. المصرؾ والشركة أنشطتها، وٌتم استبعاد الُمعامالت واألرصدة واإلٌرادات والمصروفات فٌما بٌن 
 :كما ٌلً هًفً رأسمال الشركة التابعة  المصرؾإن حصة  

 

 نسبة المساهمة

 من رأس مال الشركة التابعة المصرفحصة 

 8138  8137 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة الشركات التابعة

 اإلسالمٌة للوساطة المالٌة شركة أموال الشام
 84200550555  84200550555  44% المحدودة المسإولٌة 

  847,511,111  847,511,111 

 
المتبعة فً المصرؾ، وإذا السٌاسات المحاسبٌة  نفس باستخدام مصرؾالمالٌة لل السنةٌتم إعداد البٌانات المالٌة للشركة التابعة لنفس 

إجراء التعدٌالت الالزمة على البٌانات المالٌة  كانت الشركة التابعة تتبع سٌاسات محاسبٌة تختلؾ عن تلك المتبعة فً المصرؾ فٌتمّ 
 .للشركة التابعة لتتطابق مع السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً المصرؾ

 التابعة. الشركة على المصرؾ سٌطرة تحقق فعلٌاً  هفٌ ٌجري الذي التارٌخ ذمن كامل بشكل التابعة الشركة ٌتم توحٌد
 وفقاو) .مالئماً  ذلك ٌكون ما حسب البٌع تارٌخ أوحتى التملك تارٌخ منذ الموحدة الدخل قائمة فً التابعة الشركة عملٌات تضمٌن ٌتم

 ذلك المسٌطرة( ؼٌر ةه)الج المسٌطرة ؼٌر حقوق تمثل هوتعدٌالت (55/50/8554 تارٌخ 4ب ن/ /م055 التسلٌؾو النقد مجلس لقرار

 وٌتم التابعة، الشركة فً (الملكٌة حقوق) األصول وصافً خسائر أو أرباح فً لمصرؾا قبل من مباشرة بطرٌقة المملوك ؼٌر الجزء
 )األم(. المصرؾ مًهمسا حقوق عن منفصل بند فً الملكٌة حقوق وضمن الموحدة الدخل قائمة ضمن منفصل بشكل اهإدراج

 المشتراة الشركة أصول صافً من المصرؾ لحصة العادلة والقٌمة التابعة الشركة شراء تكلفة بٌن الموجب بالفرق االعتراؾ ٌتم
 الشراء. عملٌة اهب تمت التً للسنة الدخل قائمة فً مباشرة شراء( )خصم السالب بالفرق االعتراؾ وٌتم رة،هكش
 .بالتكلفة التابعة الشركة فً االستثمارات ارهإظ ٌتم مستقلة كمنشؤة للمصرؾ منفصلة مالٌة بٌانات إعداد حال فً
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 السٌاسات المحاسبٌة )تتمة(:-2
 

 :المحاسبٌة المعاٌٌر فً التغٌٌرات

 
 اإلسالمٌة وغٌر النافذة بعد: المالٌة للمإسسات والمراجعة المحاسبة هٌئة عن الصادرة المعاٌٌر

  

 :"اضمحالل انمىجىداخ و انخسائر االئتماويح" 36معيار انمحاسثح انماني رلم  -

 7302فٟ شٙش رشش٠ٓ اٌثبٟٔ "  03"أطذسد ١٘ئخ اٌّسبعجخ ٚاٌّشاخعخ ٌٍّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ ِع١بس اٌّسبعجخ اٌّبٌٟ سلُ 

٠عزجش رطج١ك ٘زا اٌّع١بس إٌضا١ِبً ِٓ اٌفزشاد اٌّب١ٌخ . ٚاٌّزعٍك ثبالػّسالي ٚاٌخغبئش االئزّب١ٔخ ٚاالسرجبؽبد اٌّثمٍخ ثبألعجبء

وبْٔٛ  0عٍّبً أٔٗ رمشس اٌزطج١ك اٌّجىش ٌٍّع١بس ثزبس٠خ  .، ِع اٌغّبذ ثبٌزطج١ك اٌّجّىش7373وبْٔٛ اٌثبٟٔ  0اٌّجزذئخ فٟ أٚ ثعذ 

 .7302ٌعبَ  0 اعزٕبداً إٌٝ لشاس ِدٍظ اٌّسبعجخ ٚ اٌزذل١ك ثدٍغزٗ سلُ 7302اٌثبٟٔ 

 

 :١ٕف ٚ اٌم١بطاٌزظ 

 :بثٙخ رظٕف االعزثّبساد ثبعزجبس٘باالعُٙ ٚ االدٚاد اٌّشاالعزثّبس فٟ اٌظىٛن ٚ  25زغت اٌّع١بس اٌّسبعجٟ سلُ        

 :أدٚاد د٠ٓ ٚاٌزٟ رظٕف ػّٓ اٌفئبد اٌزب١ٌخ -1

 .١ّخ اٌعبدٌخ ِٓ خالي لبئّخ اٌذخًاالعزثّبس ثبٌم -

 االعزثّبساد اٌّغدٍخ ثبٌزىٍفخ اٌّغزٕفذح . -

 :أدٚاد اٌٍّى١خ ٚاٌزٟ رظٕف ػّٓ اٌفئبد اٌزب١ٌخ -2

 ٓ خالي لبئّخ اٌذخً .ِ االعزثّبس ثبٌم١ّخ اٌعبدٌخ، -

 .ثّبساد اٌّغدٍخ ثبٌم١ّخ اٌعبدٌخ، ِٓ خالي زمٛق اٌٍّى١خاالعز -

االعزثّبس٠خ اٌّعزّذح  خالي لبئّخ اٌذخً ثّب ٠زفك ٚاالعزشار١د١خ  ٠دٛص رظ١ٕف االعزثّبس عٕذ االثجبد ألٚي ِشح ثبٌم١ّخ اٌعبدٌخ ِٓ

 ٌذٜ اٌجٕه .

   ٚ ثبٌزىٍفخ اٌّغزٕفذح .ثسغت اٌزظ١ٕف االٌٟٚ ٌٙب، اٞ ثبٌم١ّخ اٌعبدٌخ، أ ثّبسادرمبط وبفخ االعز ثعذ االثجبد األٌٟٚ،

 

 :االٔخفبع فٟ اٌم١ّخ ٚاٌخغبئش االئزّب١ٔخ       

٠سً ّٔٛرج خغبئش االئزّبْ اٌّزٛلعخ ا٢خٍخ عٍٝ خ١ّع اٌّجبٌغ اٌّغزسمخ اٌمجغ اٌّثجزخ ٚاٌزعشػبد غ١ش اٌّذسخخ فٟ         

 ا١ٌّضا١ٔخ ثّب فٟ رٌه اٌؼّبٔبد ٚاالعزّبداد اٌّغزٕذ٠خ ٚاالٌزضاَ اٌمبئُ عٍٝ اٌظشف األخٕجٟ ٚاٌّشاوض األخشٜ اٌّّبثٍخ.

ٌخبػعخ إٌٝ اٌخغبئش االئزّب١ٔخ إٌٝ اٌثالس ِشازً اٌزب١ٌخ ٚفمبً ٌّٕٙد١ّخ ِع١بس اٌّسبعجخ اٌّبٌٟ سلُ ع١مَٛ اٌجٕه ثزظ١ٕف ِٛخٛدارٗ ا

03: 

ُّ رغد١ً . اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ اٌزٟ ٌُ رزذ٘ٛس ثشىً خٛ٘شٞ فٟ ٔٛع١خ االئزّبْ ِٕز ِٕسٙب: اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ إٌّزدخ -انمرحهح األونى - ع١ز

 .شٙشاً  07زّب١ٔخ اٌّزٛلعٗ عٍٝ ِذٜ ِخظض االػّسالي عٍٝ أعبط اٌخغبئش االئ

ُّ رغد١ً . اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ اٌزٟ رذ٘ٛسد ثشىً خٛ٘شٞ فٟ ٔٛع١خ االئزّبْ ِٕز ِٕسٙب: اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ اٌّزعثشح -انمرحهح انثاويح - ع١ز

 .اٌخغبئش االئزّب١ٔخ عٍٝ أعبط اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلعخ عٍٝ ِذٜ اٌعّش

ثبٌٕغجخ ٌٍزُِ اٌّذ٠ٕخ اٌّؼّسٍخ عزمَٛ اٌّدّٛعخ ثئثجبد ِخظض االػّسالي عٍٝ : ٌّؼّسٍخاٌزُِ اٌّذ٠ٕخ ا -انمرحهح انثانثح -

ٌٚزم١١ُ ِدّٛعخ ِٓ إٌزبئح اٌّسزٍّخ ٠عزضَ اٌجٕه عٍٝ ٚػع ع١ٕبس٠ٛ٘بد .أعبط اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلعخ عٍٝ ِذٜ اٌعّش

اٌخغبئش االئزّب١ٔخ اٌّزٛلعخ ٠ٚطجك ٔٙح االززّبالد اٌّشخسخ ِخزٍفخ، ثبٌٕغجخ ٌىً ع١ٕبس٠ٛ ِٓ اٌغ١ٕبس٠ٛ٘بد، ع١غزّذ اٌجٕه 

 .ٌزسذ٠ذ ِخظظبد االػّسالي ٚفمبً ٌّزطٍجبد اٌّعب١٠ش اٌّسبعج١ّخ

 :ٔٙح االػّسالي

ع١مَٛ اٌجٕه ثئثجبد خغبئش  االػّسالي عٍٝ خ١ّع اٌّٛخٛداد اٌّب١ٌخ ٚاالعزثّبس٠خ األخشٜ ٚاٌزعشػبد اٌخبػعخ ٌٍّخبؽش ثخالف 

 .ٚاالعزثّبساد اٌّذسخخ ثبٌم١ّخ اٌعبدٌخ ِٓ خالي لبئّخ اٌذخً ،(ثخالف اٌّخضْٚ)الئزّب١ٔخ اٌّخبؽش ا

إْ اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد رعذ اٌم١ّخ األعٍٝ  ،ػّسالي اٌزٟ رزدبٚص اٌم١ّخ اٌّذسخخ ٌٍّٛخٛد ل١ّزٙب اٌمبثٍخ ٌالعزشدادع١زُ ل١بط خغبئش اال

 .ج١ع ٚل١ّزٙب اٌّغزخذِخِٓ ث١ٓ ل١ّزٙب اٌعبدٌخ ٔبلظبً رىب١ٌف اٌ

 :ٔٙح طبفٟ اٌم١ّخ اٌّزٛلع رسم١مٙب

ع١مَٛ اٌجٕه ثئثجبد االػّسالي عٍٝ اٌّخضْٚ اٌّثجذ ٔز١دخ ٌٍّعبِالد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رغزٕذ عٍٝ ا١ٌٙىً اٌمبئُ عٍٝ اٌّزبخشح، عٍٝ عج١ً 

 .اٌّثبي ِج١عبد اٌذفع اٌّؤخً ثّب فٟ رٌه اٌّشاثسخ ٚاٌغٍُ ٚاالعزظٕبع

 

ّْ طبفٟ اٌم١ّخ اٌّزٛلع رسم. اٌجٕه ثعذ االثجبد اٌّجذئٟ ثم١بط وبفخ اٌّخضْٚ ثبٌزىٍفخ أٚ طبفٟ اٌم١ّخ اٌّزٛلع رسم١مٙب أ٠ّٙب ألًع١مَٛ  ١مٙب إ

عّبي االعز١بد٠خ ِسغِٛبُ ِٕٙب اٌزىب١ٌف اٌّمذسح إلرّبَ ع١ٍّخ اٌج١ع ٚاٌزىب١ٌف اٌّمذسح اٌالصِخ إلخشاء ٟ٘ ععش اٌج١ع اٌّمذس ػّٓ األ

 .١خ اٌج١ع ثبألخز ثبالعزجبس اٌعٛاًِ اٌخبطخ ثبٌجٕهعٍّ
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 :األثش اٌّزٛلع

ثئثجبد أٞ فشق ث١ٓ اٌم١ّخ اٌّذسخخ  جٕه، ع١غّر 30ٌٍٚفمبً ٌألزىبَ االٔزمب١ٌخ اٌّزعٍمخ ثبٌزطج١ك اٌّجذئٟ ٌّع١بس اٌّسبعجخ اٌّبٌٟ سلُ 

ٚاٌم١ّخ اٌّذسخخ ٌٍخغبئش اٌزٟ رٕغت إٌٝ اٌّغب١ّ٘ٓ فٟ لشاساد ِدٍظ إٌمذ ٚ اٌزغ١ٍف  ٚ ِظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ  اٌغبثمخ ثّٛخت 

فٟ اٌشط١ذ االفززبزٟ ٌألسثبذ اٌّذٚسح ٚاٌّخظض ( اٌزٟ رزؼّٓ عٍٝ ربس٠خ اٌزطج١ك اٌّجذئٟ)ثذا٠خ فزشح إعذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ 

، ثّب فٟ رٌه زبٍِٟ زغبثبد االعزثّبس اٌّطٍمخ، اٌّزعٍمخ ثبٌفزشاد اٌغبثمخ، ع١زُ رعذ٠ٍٙب ثزخظ١ض ِجٍغ اٌّزشاوُ اٌعبئذ إٌٝ اٌّغب١ّ٘ٓ

 . ِع اٌسظٛي عٍٝ اٌّٛافمبد اٌششع١خ اٌالصِخ( ازز١بؽٟ ِعذي األسثبذ فٟ زبٌخ زذٚس عدض)ِٓ ازز١بؽٟ ِخبؽش االعزثّبس اٌّعٕٟ 

ِٚٓ اٌّزٛلع ثأْ رؤدٞ ٘زٖ اٌّزطٍجبد إٌٝ رغ١١ش ؽج١عخ ِٚذٜ . زغ١شاد فٟ اٌعشعوّب ٠مذَ اٌّع١بس اٌدذ٠ذ ِزطٍجبد اإلفظبذ ٚاٌ

 .إفظبزبد اٌّدّٛعخ عٓ أدٚارٙب اٌّب١ٌخ ٚثبألخض فٟ عٕخ رطج١ك اٌّع١بس اٌدذ٠ذ

وج١شح ثغجت اززفبظ اٌّظشف ثّخظظبد إػبف١خ ١بس ) إْ ٚخذ( ع١ىْٛ ِسذٚد خذاً ِٚٓ اٌّزٛلع أْ األثش اٌّبٌٟ ٌزطج١ك ٘زا اٌّع

 اعزٕبداً الخزجبساد خٙذ عبثمخ.

 

 :اٌسٛوّخ

لبَ اٌّظشف ثزشى١ً ٌدٕخ ِخزظخ أخزد عٍٝ عبرمٙب دساعخ ِزطٍجبد اٌّع١بس ٚ رسذ٠ذ اٌّزطٍجبد اٌالصِخ  30ثٙذف رطج١ك اٌّع١بس سلُ 

 .ٌٍزطج١ك ٚ رسذ٠ذ فدٛح اٌج١بٔبد اٌّطٍٛة اعزذساوٙب

 .ْ أثش رطج١ك اٌّع١بس عٍٝ اٌّشوض اٌّبٌٟ ٌٍجٕه ٚ لبئّخ اٌذخً ٚ اٌّخظظبد اٌٛاخت رشى١ٍٙبرمَٛ اٌٍدٕخ ثزس١ًٍ ٚ ِعبٌدخ اٌج١بٔبد ٚ ث١ب

رُعشع اٌظ١غخ إٌٙبئ١خ ٌّٕٛرج األعّبي عٍٝ اٌّذلك اٌخبسخٟ ٚطٛالً إٌٝ اٌزٛط١بد إٌّبعجخ اٌزٟ رؼّٓ أْ ٠ىْٛ ّٔٛرج األعّبي 

اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠زعشع ٌٙب وً ِٓ اٌّظشف ٚ ِزعب١ٍِٗ األِش اٌزٞ ِسىُ ٚ ِٕبعت ٌٍّظشف ٚ ٠أخز ثع١ٓ االعزجبس وبفخ اٌّخبؽش 

 .ِٓ شأٔٗ أْ ٠فشع عٍٝ اٌّظشف اٌزسٛؽ ػذ اٌّخبؽش اٌّزٛلعخ ١ٌىْٛ لبدساً عٍٝ ِٛاخٙخ رٍه اٌّخبؽش إْ زذثذ ٚ ٚلعذ

 
 الوكالة باالستثمار: – 31معٌار المحاسبة رقم  -

واإلفصاح  عن أدوات الوكالة باالستثمار، والموجودات والمطلوبات ذات العالقة من ٌهدف هذا المعٌار إلى بٌان مبادئ المحاسبة 
ٌّم طبٌعة االستثمار إ ما جانب المستثمر والموكل، حٌث ٌعتمد المعٌار تصنٌفاً محاسبٌاً عاماً ٌتعٌن بموجبه على الموكل )المستثمر( أن ٌق

وهو المنهج المفضل، او استخدام منهج"  pass- throughمخاطر االستثمار )باعتباره استثماراً مباشراً )بانكشاف الموكل المباشر ل
  Wakala ventureمدٌر االستثمارات بالوكالة" 

كما ٌنص المعٌار على أن ٌثبت الوكٌل بشكل عام الموجودات خارج المٌزانٌة باعتبارها تعود للموكل، إال إذا توفّرت شروط محددة 
 ة.لتصنٌف الموجودات فً المٌزانٌ

 ، مع السماح بالتطبٌق المبكر.2020كانون الثانً  -1ٌبدأ سرٌان هذا المعٌار للفترات من 
 

 (: المرابحة والبٌوع اآلجلة:28المعٌار ) -
ٌوضح المعٌار المعالجة المحاسبٌة للمرابحة والبٌوع اآلجلة من خالل عرض المسائل المحاسبٌة المختلفة المتعلّقة بالمرابحة من   

وباإلضافة للمرابحة هناك العدٌد من عملٌات  ،والعرض واإلفصاح وغٌرها من المسائل ذات الصلة ،و القٌاس الالحق ،ولًاإلثبات األ
التموٌل االسالمً التً تعتمد على المتاجرة ولكّنها بخالف المرابحة ال تستوجب االفصاح عن التكلفة واألرباح للشخص الذي ٌنوي 

 وال ٌغطً هذا  المعٌار التوّرق ومرابحة السلع.  ،كال عدٌدة وٌشٌر لها هذا المعٌار بـ)البٌوع المإجلة(وهذه المبٌعات تؤخذ أش ،الشراء
( البٌع 20ومعٌار المحاسبة المالٌة رقم ) ،( المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء2وسٌحّل هذا المعٌار محّل معٌار المحاسبة المالٌة رقم )

 اآلجل.
 مع السماح المبكر لتطبٌقه. 2019-1-1فً وٌبدأ نفاذ هذا المعٌار 

 
 ( : احتٌاطٌات المخاطر:35المعٌار ) -

ٌّة الحتٌاطٌات المخاطرٌحّدد هذا المعٌار األس "المخّصصات  ،(11لٌحّل محل معٌار المحاسبة المالٌة رقم )، س المحاسب
ا إلى جانب معٌار المحاسبة المالٌة رقم  ،واالحتٌاطٌات" ًٌ "انخفاض القٌمة وخسائر االئتمان وااللتزامات  30و ٌصبح هذا المعٌار سار

 الشاقة" وٌخضع اعتماده لؤلحكام االنتقالٌة المنصوص علٌها فً المعٌار المذكور.
مهما كان االسم الذي تطلقه  ،ري على تلك االحتٌاطٌاتلكنه ٌس ،وال ٌلزم هذا المعٌار المإّسسات المالٌة بتشكٌل احتٌاطٌات المخاطر

 إذا كانت تحقق تعرٌف االحتٌاطٌات الوارد فً هذا المعٌار. ،المإسسات على تلك االحتٌاطٌات 
حٌث ٌشجع المعٌار المإسسات المالٌة االسالمٌة على تكوٌن احتٌاطٌات المخاطر بالقدر الكافً لحماٌة أصحاب الحسابات القائمة على 
المشاركة فً األرباح والخسائر وخاصة  فً مواجهة المخاطر المتعددة مثل المخاطر االئتمانٌة والمخاطر السوقٌة ومخاطر االستثمار 

 ومخاطر معدل العائد.
ر فقط فً حال قررت المإسسة المالٌة االسالمٌة التطبٌق المبك مع السماح المبكر لتطبٌقه، 2020-1-1وٌبدأ نفاذ هذا المعٌار فً 

 (: اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانٌة وااللتزامات المحملة بالخسائر.30)للمعٌار 
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 :التقدٌرات المحاسبٌة التغٌٌرات فً

 إن إعداد البٌانات المالٌة الموحدة ٌتطلب من إدارة المجموعة القٌام بتقدٌرات واجتهادات تإثر فً قٌمة الموجودات والمطلوبات المالٌة
. كما أن هذه التقدٌرات واالجتهادات تإثر فً ح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأباإلضافة إلى اإلفصافً البٌانات المالٌة الموحدة 

 .والمصارٌؾ والمخصصات وكذلك فً التؽٌرات فً القٌمة العادلة التً تظهر ضمن بٌان الدخل الموحد اإلٌرادات

إن الفرضٌات الرئٌسٌة المتعلقة بالتقدٌرات المستقبلٌة لألحداث ؼٌر المإكدة فً تارٌخ البٌانات المالٌة الموحدة والتً قد ٌنتج عنها 
جوهرٌة فً أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة فً البٌانات المالٌة الموحدة خالل مخاطر هامة من الممكن أن تإدي إلى تعدٌالت 

 السنة هً كما ٌلً: 
 

 :القٌمة العادلة لألدوات المالٌة
فً حال عدم توفر القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة بتارٌخ بٌان المركز المالً الموحد عن طرٌق األسعار المعلنة أو 
التداول النشط لبعض األدوات المالٌة، ٌتم تقدٌر القٌمة العادلة عبر طرق تقٌٌم مختلفة والتً تتضمن استخدام نماذج التسعٌر حٌث ٌتم 

 الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. فً حال تعذر ذلك فإن تحدٌد القٌمة العادلة ٌتطلب التقدٌر واالجتهاد.

  :ٌة واالستثمارٌةتدنً قٌمة ذمم العقود التموٌل
المسجلة فً بٌان الدخل الموحد بناء  المخصصاتلتقدٌر كفاٌة  دوريتقوم المجموعة بمراجعة ذمم العقود التموٌلٌة واالستثمارٌة بشكل 

تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة تقوم المجموعة باإلجتهادات حول  وعندعلى تقدٌرات اإلدارة لمبالػ وفترات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة. 
وضع العمٌل المالً وصافً قٌمة الضمانة المتوقع تحقٌقها. إن هذه التقدٌرات مبنٌة بشكل رئٌسً على فرضٌات وعوامل متعددة لها 

ٌرات وذلك نتٌجة التؽٌرات الناجمة عن أوضاع وظروؾ درجات متفاوتة من التقدٌر وعدم التٌقن وأن النتائج الفعلٌة قد تختلؾ عن التقد
 تلك التقدٌرات فً المستقبل.

باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقٌٌم ذمم األنشطة التموٌلٌة بشكل منفرد، تقوم المجموعة بتشكٌل مخصص النخفاض القٌمة بشكل 
 اطر اإلئتمان وتقٌٌمها بشكل جماعً النخفاض القٌمة.جماعً، وذلك بتجمٌع ذمم األنشطة التموٌلٌة ذات السمات المتشابهة لمخ

 :الموجودات الضرٌبٌة المإجلة
تحقق  دؼٌر الخاضعة للضرٌبٌة والمتوقع االستفادة منها عنٌتم االعتراؾ بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة عن الخسائر أو المصارٌؾ 

الربح الضرٌبً.ٌتطلب االعتراؾ بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة تقدٌرات من اإلدارة مبنٌة على فترة ومبالػ األرباح المستقبلٌة 
 خطط الضرٌبٌة المستقبلٌة.ال الخاضعة للضرٌبة باإلضافة إالى

 :مبدأ االستمرارٌة
. وعلى الرؼم من حالة عدم العمل على أساس مبدأ االستمرارٌةفً  الستمرارعلى االمجموعة  قدرةقامت إدارة المجموعة بتقدٌر مدى 

متؤكدة من أن المجموعة لدٌها  وحالة عدم التٌقن المستقبلٌة فإن إدارة المجموعة االستقرار التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة
المالٌة الموحدة على  تالبٌانابناء علٌه، فقد تم إعداد  المنظور.الموارد الكافٌة لتساعدها على االستمرار بالعمل فً المدى المستقبلً 

 أساس مبدأ االستمرارٌة.

 
 المعالجة الزكوٌة والضرٌبٌة:

)الودائع واالدخار( فً حال توافر شروط وجوب  إن مسإولٌة إخراج الزكاة تقع على المساهمٌن وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة
 .وذلك لعدم وجود تفوٌض من الجمعٌة العمومٌة للمصرؾ بإخراج الزكاة عن المساهمٌن الزكاة،

حسب السنة  % سنوٌاً 2.577بمعدل تحتسب الزكاة ، ( لٌرة سورٌة05503840052قدره )بلؽت قٌمة الزكاة على أسهم بنك الشام مبلؽاً 

ر الطرٌقتٌن الموجودات أوطرٌقة صافً األموال المستثمرة، وتم اختبابعد تحدٌد وعاء الزكاة وفق طرٌقتٌن طرٌقة صافً  ، المٌالدٌة
 لٌرة سورٌة.( 54038801420805وظهرت النتٌجة واحدة، حٌث بلػ الوعاء الزكوي )

ذلك حسب و لزامٌة المجمدة لدى مصرؾ سورٌة المركزي من وعاء الزكاة، حٌث تزكى لمرة واحدة عند قبضهاتم استبعاد الودٌعة اإل

 .المراجعة للمإسسات المالٌة األسالمٌةو الصادر عن هٌئة المحاسبة 5/2/4/3فً الفقرة  20الزكاة رقم معٌار 

رٌعها مصدراً  من )أي بؽرض االستفادة تقوم أسهم المصرؾ بحسب الؽرض الذي اقتنٌت من أجله، فاألسهم المقتناة بقصد النماء

للسهم الواحد، أما األسهم المقتناة بؽرض المتاجرة فتعامل معاملة عروض التجارة فٌخرج  لٌرة سورٌة  09,73دخل( تزكى بمبلػ لل

 .حسب السنة المٌالدٌة % من قٌمتها السوقٌة وقت وجوب الزكاة 2.577مالكها نسبة 

 الكسب أك الصرؼ المخالؼ لمشريعة اإلسالمية:
سالمٌة فً حساب خاص ) ٌسمى صندوق المخالفات الشرعٌة ( ٌظهر فً ٌقوم البنك بتسجٌل اإلٌرادات والمكاسب المخالفة للشرٌعة اإل

 الشرعٌة. الرقابة  هٌئةعلى أوجه الخٌر بعد أخذ موافقة وٌتم الصرؾ منه  المطلوبات األخرىالمركز المالً الموحدة  ضمن بٌان 

 ، الشرعٌة الرقابة إلى صندوق المخالفات الشرعٌة بناء على قرارات هٌئة ل.س( 761,905) مبالػ م ترحٌلت 8553وخالل عام 

 .8552ل.س ( خالل عام   1,003,639مقارنة مع ترحٌل مبالػ مقدارها )
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  :هذه المبالػ ناتجة عنو

 البٌان  2018  2017

  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 فوائد من البنوك -  -

 تجنٌب أرباح معامالت غٌر شرعٌة 657,833  999,839

 زٌادة بالصندوق 52,000  3,800

 أخرى 52,072  -

 إجمالً إٌرادات صندوق المخالفات الشرعٌة  761,905  1,003,639

  رصٌد صندوق المخالفات الشرعٌة -  -

 وكانت حركة صندوق المخالفات الشرعٌة كما ٌلً:
2617 

 
2618 

 سىريحنيرج  
 

 نيرج سىريح

 - 

 

 سط١ذ طٕذٚق اٌّخبٌفبد اٌششع١خ ثذا٠خ اٌغٕخ -
1,003,639 

 

 اٌض٠بدح خالي اٌعبَ 761,905
(1,003,639) 

 

 االعزخذاِبد خالي اٌعبَ (761,905(

- 

 

 سط١ذ طٕذٚق اٌّخبٌفبد اٌششع١خ آخش اٌفزشح -

 
 .فً نهاٌة كل عام إلى عدد من الجمعٌات الخٌرٌة وبموجب موافقة هٌئة الرقابة الشرعٌة ٌصرؾ رصٌد هذا الصندوق

 

 ُأسس تكزيع األرباح فيما بيف أصحاب حقكؽ الممكية كأصحاب حسابات االستثمار الُمطمقة:
حٌث أن اإلٌرادات ، وإٌرادات ناجمة عن عموالت البنك التموٌلٌةو ألنشطة االستثمارٌةٌتم تقسٌم اإلٌرادات إلى إٌرادات ناجمة عن ا

أصحاب حسابات اإلستثمار الناجمة عن عموالت البنك أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون كافة من حق البنك، وال توزع على 
 أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق  )مضاربة(.وال عالقة لها باستثمار أموال  بنكلكونها ناتجة عن الخدمات التً ٌقدمها الالمطلق 

اإلٌرادات المتؤتٌة من االستثمار، بكل عملة على حدة، إلى إٌرادات متؤتٌة من استثمارات ممولة كلٌاً من رأس المال  ٌتم فصل
 اإلٌرادات توزع (.أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقمن رأس المال وأموال واستثمارات ممولة بشكل مختلط ))االستثمارات الذاتٌة( 

 ومتوسط المساهمٌن الخاضع لالستثمار أو ما ٌدخل فً حكمها حقوق متوسط من كل على وتناسب نسبةإما  مختلط مصدر من المتؤتٌة
أو حسب عقد  اإلٌرادات حسب طرٌقة النمر منأصحاب حسابات اإلستثمار المطلق )عقود المضاربة(  حصة الستخراج الحسابات وذلك

/ م ن / 324وكالة( وذلك وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم /الوكالة المبرم مع أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق )عقود ال

 .8558نٌسان  4والصادر بتارٌخ  4ب 

االستثمارات :ٌتضمن متوسط حقوق المساهمٌن رأس المال مطروحاً منه االموال التً استخدمها البنك فً شراء الموجودات الثابتة
 (، واالستثمارات العقارٌة.مشارٌع تحت التنفٌذ) تنفٌذ المشارٌع الخاصة بالبنك، ركاتشلالذاتٌة التً تمثل مساهمته فً رإوس أموال ا

 :التالٌة الشرائح بناءعلىصحاب حسابات اإلستثمار المطلق أل المرجح المتوسط ٌحتسب المبلػ المستثمر والذي ٌمثل
 

 

2018  2017 

 %30 حساب التوفٌر

 

30% 

 %85 العطاء ةودٌع

 

85% 

 %90 ودٌعة األمان

 

90% 

 %55 شهرحساب ألجل )ودٌعة( لمدة 

 

55% 

 %75 حساب ألجل )ودٌعة( لمدة ثالثة أشهر

 

75% 

 %80 حساب ألجل )ودٌعة( لمدة ستة أشهر

 

80% 

 %85  %85 أشهر تسعةحساب ألجل )ودٌعة( لمدة 

 %85 حساب ألجل )ودٌعة( لمدة اثنا عشر أشهر

 

85% 

 %90 وعشرٌن شهراً حساب ألجل )ودٌعة( لمدة اربعة 

 

90% 

 .مقابل ضمانهم لها المساهمٌن حقوق حصة ضمن تدخل الجارٌة الحسابات أرباح إن
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 ( تتمح) انسياساخ انمحاسثيح- 2
 

هو صافً مبلػ اإلٌرادات المتؤتٌة من مصدر مختلط )إجمالً  أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقٌكون الربح القابل للتوزٌع على 
اإلٌرادات بعد طرح النفقات التً وافقت هٌئة الرقابة الشرعٌة على تحمٌلها على وعاء المضاربة كون هذه النفقات ؼٌر واجبة على 

 ستثمار.المضارب( بعد طرح حصة مشاركة رأس المال ومبلػ المضاربة العائد للبنك واحتٌاطً مخاطر اال

 

فً حال أظهرت نتائج إٌرادات االستثمار خسائر سٌتحمل كل من المساهمٌن وأصحاب حسابات االستثمار المطلق هذه الخسارة بنسبة 
فإنه ٌتحمل الخسائر الناجمة عن هذا  و/أو مخالفته شروط العقد أو تقصٌرهو/مساهمتهم وفق الشرائح أعاله إال فً حال تعدي البنك 

 أو المخالفةتقصٌر.التعدي أو ال

ٌتم التنضٌض بشكل شهري أما توزٌع األرباح فٌتم عند تارٌخ استحقاق الودٌعة حتى نهاٌة الشهر السابق لالستحقاق اما األٌام المتبقٌة 
 .ٌقصد بالتنضٌض احتساب وتحدٌد الربح.خالل شهر االستحقاق فٌتم توزٌع ربحها عند نهاٌة الشهر

وؼٌرها(: بموجبها ٌنٌب صاحُب الحساِب االستثماري )الموكُل( البنَك )الوكٌَل( لتنمٌة مبلػ  فرصةالوكاالت االستثمارٌة)ودٌعة 
تدخل مبالػ الوكالة االستثمارٌة بالعملة المحلٌة/األجنبٌة فً عملٌة االستثمار بصفقة واحدة أو صفقات  إذ االستثمار بؤجرة أو بؽٌر أجرة

وتحدد أرباح الوكاالت االستثمارٌة حسب عقد الوكالة المبرم مع  ،على سبٌل التبّرع المستثمر% من المبلػ 555متعددة وبنسبة 

التزاماً على المصرؾ،فً نهاٌة الفترة االستثمارٌة ٌستحق  أصحاب حسابات االستثمار المطلق ، دون أن ٌشكل هذا الربح المتوقع
،مع إمكانٌة قٌام المصرؾ بالتبرع ألصحاب حسابات صاحب الحساب االستثماري )الموكل( أرباحاً حسب المتحقق الفعلً لالستثمار

زٌادة على الربح المتوقع كحافز له على االستثمار،وٌستحق وكٌُل االستثمار ) البنك( أجرة قٌامه بؤعمال الوكالة باالستثمار ، وكل ال
فٌتحمل أصحاب حسابات االستثمار وحدهم هذه الخسارة ، وال ٌضمن  ئرفً حال أظهرت نتائج االستثمار تحقٌق خساو حسن األداء .

ته المعاٌٌر وكٌل االستثمار ) البنك ( إال فً حال التعدي و/أو التقصٌر و/أو مخالفة شروط الوكالة وقٌودها، فٌضمن وفق ماقرر
 الشرعٌة .

    
 كما ٌلً: بلػ متوسط العائد السنوي على المبلػ الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق خالل السنة 

 8137كانون األول  13

 
  8138كانون األول  13

 سوري دوالر ٌورو 
 

  سوري دوالر ٌورو

 على المبلغ الخاضع لالستثمارمتوسط العائد   5.77% 1.86% 0.81%  1%..5 1.20% 0.40% 

 
 
 

 % لحسابات االستثمار المطلق:555بلػ متوسط العائد الفعلً على المبلػ الخاضع لالستثمار فً حال كانت نسبة المشاركة 

 

 8137كانون األول  13

 
  8138كانون األول  13

 سوري دوالر ٌورو 
 

  سوري دوالر ٌورو

 متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار  12.82% 4.12% 1.67%  12.92% 2.79% 1.03% 

  كحد أقصى. من صافً الربح المتحقق% 05تحتسب نسبة مضاربة )تمثل ربح البنك(   

 % من أرباح أصحاب حساب االستثمار المطلقة.55ٌحتسب احتٌاطً مخاطر االستثمار بما ٌعادل 

 % .555قام المصرؾ بالتبرع بجزء من ارباحه ألصحاب االستثمار المطلقة فً ودٌعة األمان من خالل رفع نسبة المشاركة الى   

 .لم ٌقم البنك بتحمٌل وعاء المضاربة بؤٌة أعباء تتعلق بمخصصات تدنً ذمم البٌوع المإجلة و أرصدة التموٌالت
 .2018لعام لوعاء المضاربة  الموافق على تحمٌلها من قبل هٌئة الرقابة الشرعٌة( )من النفقات نفقات أي البنك بتحمٌل لم ٌقم

( 4/م ن/ب 324ٌتم توزٌع األرباح بما ٌتناسب مع السٌاسة المعتمدة فً البنك وبما ٌتناسب مع قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم ) 

 .8558نٌسان  4الصادر بتارٌخ 

 فً الوعاء االستثماري حسابات االستثمار المطلقتقوم سٌاسة البنك على إعطاء أولوٌة االستثمار ألموال 
 فٌما مَول البنك جمٌع استثماراتهمن رأس المال فقط، ومساهمته فً رإوس أموال الشركات  قام البنك بتموٌل استثماراته العقارٌة 

 .(أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقل األخرى  من مصدر مختلط )من رأس المال وأموا
 

 :( خروج أصحاب الحسابات االستثمارٌة ) كسر الودائع
وقررت االدارة عدم منحه كامل أو ، فً حال رؼب صاحب الحساب االستثماري بالخروج من االستثمار قبل نهاٌة الفترة المحددة

فٌطبق على هذا الخروج مبدأ التخارج بٌن صاحب الحساب االستثماري وبٌن أموال  ،جزء األرباح المتحصلة عن فترة االستثمار
وبموجب هذا المبدأ ٌصالح ، وعاء المضاربة أوالً ثم أموال المساهمٌن فً حال كانت اموال أصحاب الحسابات مستثمرة بالكامل

 ، المضاربةصاحب الحساب وعاء المضاربة أو أموال المساهمٌن عن حصته فً موجودات 
  :ومصٌر األرباح ٌوزع على النحو اآلتً
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بة مضاربة البنك إلعادة تعود أرباح هذه الودٌعة إلى وعاء المضاربة قبل حسم نس :إن تم التخارج مع أموال وعاء المضاربة   

إلى حساب مخاطر االستثمار )لصالح أصحاب الحسابات أو ترحل ، على أصحاب حسابات االستثمار المطلق والبنكتوزٌعها 
 .فٌختص المساهم بربح هذا الحساب :أما إن تم التخارج مع أموال المساهمٌن، ( االستثمارٌة

 

 المستخدمة: أهػـ السػياسػات المحاسػبػيػة
 أهم السٌاسات المستخدمة فً إعداد هذه البٌانات المالٌة الموحدة هً كما ٌلً:

 :العػمالت األجنبية ترجمة . أ
 األرصدة كالعمميات:

خالل السنة بؤسعار الصرؾ السائدة التً تتم على ؼٌر أساس المضاربة أو المشاركة و ٌتم تسجٌل التعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة
تحوٌل أرصدة معالجتها بٌتم أما فً حال تمت المعامالت على أساس عقد المضاربة أو المشاركة ، فً تارٌخ حدوث هذه التعامالت
 الموحد المركز المالً بٌانبؤسعار صرؾ العمالت األجنبٌة السائدة فً تارٌخ  إلى اللٌرة السورٌة الموجودات والمطلوبات المالٌة

. ٌتضمن بند األرباح )الخسائر( الناجمة عن والخاصة بالمصارؾ ألؼراض التقٌٌم والمعلنة من قبل مصرؾ سورٌة المركزي
ة للمجموعة، إضافة إلى الدخل الموحد، األرباح والخسائر الناتجة عن التحوٌل إلى العملة الرئٌسٌ بٌانالتعامالت بالعمالت األجنبٌة فً 

 الخسائر الناجمة عن التعامالت بالعملة األجنبٌة.األرباح و
 

 شركات المجمكعة: 
نات المالٌة ٌتم  ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع والشركات التابعة فً الخارج من العملة الرئٌسٌة )األساسٌة( الى عند توحٌد البٌا

 أما بنود اإلٌرادات والمصروفات فٌتم على أساس ترجمتها على أساس معدل ، عملة التقرٌر المعتمدة فً بٌان المركز المالً الموحد
العملة الناجمة فً بند مستقل ضمن حقوق الملكٌة. وفً حالة بٌع إحدى هذه الشركات أو الفروع فٌتم  السعر خالل السنة وتظهر فروقات

 قٌد مبلػ فروقات ترجمة العمالت األجنبٌة المتعلق بها ضمن اإلٌرادات/ المصروفات فً بٌان الدخل.

 معمكمات القطاعات  . ب
  ًتشترك معاً فً تقدٌم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد قطاع األعمال ٌمثل مجموعة من الموجودات والعملٌات الت

 تختلؾ عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.
 فً بٌئة اقتصلدٌة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلؾ عن تلك المتعلقة وخدمات أ القطاع الجؽرافً ٌرتبط فً تقدٌم منتجات

 بقطاعات تعمل فً بٌئات إقتصادٌة أخرى.
 

 األعتراؼ األكلي كالقياس الالحؽ –المالية األدكات  . ج
تاريخ االعتراؼ:      
 بموجب القوانٌن أو المتعارؾ علٌه فً السوق ٌتم عملٌات شراء أو بٌع الموجودات المالٌة التً تتطلب وقت محدد لنقل الملكٌة   

 االعتراؾ بها بتارٌخ المتاجرة ) تارٌخ إبرام الصفقة(.

 االعتراؼ األكلي باألدكات المالية: 
ئصها، وخصا ،عند االعتراؾ األولً بها ٌعتمد على الؽرض من اقتنائها إن عملٌة تصنٌؾ األدوات المالٌة ضمن مجموعات معٌنة

القٌمة العادلة  وتشمل التكلفة قٌمة الحصول على هذه األدوات أو ٌتم االعتراؾ بها واثباتها فً تارٌخ اقتنائها كافة األدوات المالٌة
 ء.العٌنً، وأي مصروفات مباشرة متعلقة باالقتنا للمقابل

 : المكجكدات أك المطمكبات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة

 أو هامش باألسعارأرباح من خالل التؽٌرات قصٌرة األجل  هً استثمارات تم اقتناإها أو إنشاإها أصالً بؽرض الحصول على
 .أي استثمارات تمثل جزءاً من محفظة لها نمط أرباح حقٌقً )فعلً( وتصنؾ لؽرض المتاجرةالربح للمتعاملٌن 

 أو إعادة شراءها فً  المستقبل القرٌب أو ٌتم تصنٌؾ الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة التً ٌتم شراإها بؽرض بٌعها -
فعلً حالً على أنها ستحقق ربحا ً فً المدى  وٌكون هناك دلٌل تكون عبارة عن جزء من محفظة تدار مع بعضها البعض

 القرٌب.
ٌّرات الالحقة فً القٌمة العادلة  - ٌتم فً نهاٌة الفترة المالٌة تقٌٌم الموجودات المالٌة للمتاجرة بالقٌمة العادلة، وٌتم تسجٌل التؽ

ٌّر، مع مراعاة الفصل بٌن ما ٌخص أصحاب حقوق الم لكٌة وما ٌخص أصحاب فً بٌان الدخل فً نفس فترة حدوث التؽ
ٌّر فً القٌمة العادلة الناتج عن فروق تحوٌل بنود الموجودات ؼٌر النقدٌة بالعمالت  حسابات االستثمار المطلقة، بما فٌها التؽ

 األجنبٌة.
 ٌتم تسجٌل األرباح الُموزعة أو العوائد فً بٌان الدخل ضمن بند إٌرادات موجودات للمتاجرة. -
موجودات مالٌة من أو إلى هذا البند، وال ٌجوز تصنٌؾ أي أدوات ملكٌة لٌس لها أسعار فً ال ٌجوز إعادة تصنٌؾ أي  -

 أسواق نشطة ضمن هذه المجموعة.
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 السٌاسات المحاسبٌة)تتمة(- 2
 المحاسـبـٌـة المستخدمة)تتمة(: أهـم السـٌاسـات

 

 المكجكدات المالية الُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاؽ:
 .للمصرؾ النٌة والقدرة على االحتفاظ بها حتى تارٌخ االستحقاقهً استثمارات ٌكون  -
ٌُإدي إلى عدم إمكانٌة استرداد  - ٌتم إثباتها بالتكلفة ُمضافاً إلٌها أٌة مصروفات ُمباشرة تتعلق باالقتناء، وفً حال وجود تدنً 

مخصص تدنً استثمارات مالٌة محتفظ األصل أو أي جزء منه فً نهاٌة الفترة المالٌة ٌتم تسجٌله فً بٌان الدخل ضمن بند 
 بها لتارٌخ االستحقاق كخسارة تدنً وإظهار هذه االستثمارات بالقٌمة العادلة بعد أخذ قٌمة التدنً باالعتبار.

 

 المكجكدات المالية الُمتاحة لمبيع:
 .هً االستثمارات األخرى التً الٌحتفظ بها بؽرض المتاجرة أو حتى تارٌخ االستحقاق -
ٌُعاد تقٌٌمها الحقاً  ٌتم تسجٌل - ً إلٌها مصارٌؾ االقتناء عند الشراء و الموجودات المالٌة الُمتاحة للبٌع بالقٌمة العادلة ُمضافا

بالقٌمة العادلة وٌظهر التؽٌر فً القٌمة العادلة ضمن بند احتٌاطً القٌمة العادلة لالستثمارات مع مراعاة الفصل بٌن ما ٌخص 
 .لُمطلقة وأصحاب حقوق الملكٌةأصحاب حسابات االستثمارات ا

مع مراعاة  ،ٌتم تسجٌل الخسائر ؼٌر الُمحققة الناتجة عن تقٌٌم الموجودات المالٌة الُمتاحة للبٌع فً بند احتٌاطً القٌمة العادلة -
الفصل مابٌن حصص أصحاب حقوق الملكٌة وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة بشرط عدم وجود انخفاض دائم فً 

ما إذا تحقق انخفاض دائم فً الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع سبق وتم االعتراؾ به فً حقوق الملكٌة ٌعاد إثباتها القٌمة. أ
فً قائمة الدخل، أما الخسائر الناتجة عن االنخفاض ؼٌر المإقت المعترؾ بها فً قائمة الدخل عن االستثمار فً الصكوك أو 

 .وز عكسها من قائمة الدخلاألسهم والمصنفة "متاحة للبٌع" فال ٌج
ٌتم قٌاس األرباح )الخسائر( الُمحققة من عملٌة بٌع أي من الموجودات المالٌة الُمتاحة للبٌع على أساس الفرق بٌن القٌمة  -

الدفترٌة وصافً المبلػ الُمتحصل من عملٌة البٌع وٌتم إثبات الناتج باإلضافة إلى حصة هذا االستثمار السابقة فً احتٌاطً 
 .فً قائمة الدخل للفترة المالٌة الحالٌة –إن ُوجد  –ٌمة العادلة الق

 .ٌتم تسجٌل األرباح الُمتؤتٌة من الموجودات المالٌة الُمتاحة للبٌع فً تارٌخ اإلعالن عن توزٌعها فً بٌان الدخل -
 .ند احتٌاطً القٌمة العادلةٌتم تسجٌل األرباح والخسائر الناتجة عن فروقات تحوٌل العملة األجنبٌة ألدوات الملكٌة فً ب -
ٌُمكن تحدٌد قٌمتها العادلة بشكل ٌعتمد علٌه بالتكلفة وٌتم تسجٌل أي تدنً فً قٌمتها فً بٌان  - تظهر الموجودات المالٌة التً ال 

 .الدخل

 تدني قيمة المكجكدات المالية كخسارة التدني:
هناك أي دلٌل موضوعً على أن موجود مالً أو مجموعة ٌقوم المصرؾ وبكل تارٌخ مٌزانٌة بمراجعة وقٌاس فٌما إذا كان  -

 .من الموجودات المالٌة قد تدنت )انخفضت( قٌمتها
ٌعتبر الموجود المالً أو مجموعة من الموجودات المالٌة قد تدنت قٌمتها فقط إذا كان هناك دلٌل موضوعً على التدنً  -

األولً وهذا الحدث أو األحداث لها تؤثٌر على التدفقات  كنتٌجة لحدوث حدث واحد أو اكثر من حدث بعد عملٌة االعتراؾ

 .النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة من الموجود المالً أو مجموعة من الموجودات المالٌة والتً ٌمكن تقدٌرها بشكل ٌعتمد علٌه
التوقؾ عن الدفع أو األدلة على التدنً ٌمكن أن تتضمن معاناة العمٌل أو مجموعة من العمالء من مشاكل مالٌة جوهرٌة،  -

 .التؤخر فً تسدٌد أصل الدٌن أو الربح، واحتمالٌة حدوث إفالس لهم أو إعادة تنظٌم مالً
 عقكد الُمرابحة: 

بؽرض التفادي والتقلٌل من المخاطر المترتبة على المصرؾ نتٌجة شرائه للسلع ثم نكول العمٌل طالب الشراء عن الشراء  -
فً عملٌة الشراء، وفً حال عدم تطبٌقه لخٌار الشرط  األول البائعبٌق خٌار الشرط مع من المصرؾ، ٌلتزم بنك الشام بتط

  .ٌقوم المصرؾ وقبل عملٌة الشراء بتوقٌع العمٌل على وعد ملزم بالشراء، و ٌؤخذ المصرؾ منه هامش الجدٌة
 ٌعتبر هامش الجدٌة التزاماً على المصرؾ بإعتباره من المطلوبات. -
 الشرط ٌعاد هامش الجدٌة كامالً للعمٌل.فً حال تطبٌق خٌار  -
 الضرر بمقدار فٌه حقه وٌنحصر الجدٌة هامش حجز للمصرؾ ٌجوز ال الملزم، وعده تنفٌذ عن العمٌل نكول حالةوفً  -

 .المصرؾ تكبدها التً والتكلفة للؽٌر المبٌعة السلعة ثمن بٌن الحاصل الفرق العمٌل بتحمٌل وذلك الفعلً،
 العمٌل للعملٌة ٌتحول هامش الجدٌة إلى الدفعة المقدمة وتنزل من ثمن الشراء.أما فً حالة اتمام  -
ٌخٌر المتعامل فً هامش الجدٌة بٌن استثماره على أساس المضاربة الشرعٌة وبٌن معاملته معاملة الحساب الجاري  -

 . المحجوز علٌه
 ال ٌتجاوز الفترة المالٌة الحالٌة.ٌتم إثبات األرباح عند التعاقد فً عقود الُمرابحة نقداً أو إلى أجل  -
ٌُسدد ثمنه على أقساط  - ٌُسدد ثمنها دفعة واحدة تستحق بعد الفترة المالٌة الحالٌة أو  ٌتم إثبات إٌرادات البٌوع الُمإجلة )الذي 

ٌُخصص ل كل فترة مالٌة ُتدفع على فترات مالٌة ُمتعددة الحقة( بتوزٌعها على الفترات المالٌة الُمستقبلٌة لفترة األجل بحٌث 
 نصٌبها من األرباح.

ٌتم إثبات ذمم البٌوع الُمإجلة عند حدوثها بقٌمتها االسمٌة وٌتم قٌاسها فً نهاٌة الفترة المالٌة على أساس صافً القٌمة النقدٌة  -
ن ؼٌر الُمتوقع تحقٌقها. )أي مبلػ الدٌن المطلوب من العمالء فً نهاٌة الفترة المالٌة محسوماً منه أي مخصص للدٌو

 المنتجة(.
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 السٌاسات المحاسبٌة)تتمة(- 2
 المستخدمة)تتمة(: أهـم السـٌاسـات المحاسـبـٌـة

 

 السمـ كالسمـ الُمكازم:
ٌتم إثبات التموٌل بالسلم عند دفع رأس المال إلى الُمسلَم إلٌه أو وضعه تحت تصرفه وٌتم إثبات السلم الموازي عند قبض  -

ٌُقاس رأس ٌُقاس بالقٌمة العادلة. المصرؾ لرأس المال. و  المال بالمبلػ الذي تم دفعه أو قبضه وإذا كان عٌناً أو منفعة ف
فً نهاٌة الفترة المالٌة ٌتم تكوٌن ُمخصص تدنً إذا كان هنالك احتماال قوٌاً بعدم وفاء الُمسلَم إلٌه )البائع( بالُمسلم فٌه  -

 )البضاعة( أو احتماال قوٌاً بانخفاض قٌمة الُمسلم فٌه.
ٌُعاد قٌاس تلك  - عند تسلم المصرؾ للُمسلم فٌه ٌتم تسجٌل الموجودات التً تسلمها المصرؾ على أساس تكلفتها التارٌخٌة، و

الموجودات فً نهاٌة الفترة المالٌة على أساس التكلفة التارٌخٌة أو القٌمة السوقٌة )العادلة( أٌهما أقل وٌتم إثبات الفرق 
 كخسارة فً بٌان الدخل.

ات نتٌجة تسلٌم الُمسلم فٌه فً عملٌة السلم الُموازي بإثبات الفرق بٌن المبلػ الذي سبق تسلمه من المسلم )المشتري ٌتم إثب -
 النهائً( وبٌن تكلفة المسلم فٌه )البضاعة( كربح أو خسارة فً بٌان الدخل.

 

 االستصناع كاالستصناع الُمكازم:
قبل المصرؾ منذ نشوء التعاقد، وتظهر عقود االستصناع الُموازي  تظهر عقود االستصناع بقٌمة المبالػ المدفوعة من -

 بصافً القٌمة التعاقدٌة، وٌتم إثبات أي تدنً فً القٌمة عن القٌمة النقدٌة الُمتوقع تحقٌقها فً بٌان الدخل.
المخصص لكل قسط مستحق ٌتم إظهار األرباح المإجلة فً قٌود االستصناع بدءاً من تارٌخ تنفٌذ العقد ومن ثم تنزٌل الجزء  -

من األرباح المإجلة وتحوٌلها إلى بٌان الدخل. ٌتم إثبات إٌرادات االستصناع وهامش الربح فً االستصناع واالستصناع 
 الموازي بطرٌقة نسبة اإلتمام.

ت التعاقدٌة ٌتم إثبات أّي تكالٌؾ إضافٌة ٌدفعها المصرؾ فً عقود االستصناع الُموازي نتٌجة اإلخالل بشروط االلتزاما -
 كخسائر فً بٌان الدخل وال تدخل فً حساب تكالٌؾ االستصناع.

فً حال احتفاظ المصرؾ بالمصنوع ألي سبب كان ٌتم قٌاس هذه الموجودات بصافً القٌمة النقدٌة الُمتوقع تحقٌقها أو  -
 التً تحققت فٌها. بالتكلفة أٌهما أقل وٌتم إثبات الفرق إن ُوجد كخسارة فً بٌان الدخل فً الفترة المالٌة

 

 مكجكدات ُمتاحة لمبيع اآلجؿ:

ٌتم إثبات الموجودات الُمتاحة للبٌع اآلجل عند التعاقد بالتكلفة وٌتم قٌاسها على أساس التكلفة )ثمن الشراء وأٌة مصروفات  -

 ُمباشرة ُمتعلقة باالقتناء(.

بقٌمتها العادلة وٌتم إثبات األرباح )الخسائر( ؼٌر الُمحققة فً ٌتم تقٌٌم الموجودات الُمتاحة للبٌع اآلجل فً نهاٌة الفترة المالٌة  -
 حساب احتٌاطً القٌمة العادلة لالستثمارات.

ٌتم إثبات األرباح فً عملٌات البٌع اآلجل وفقاً لمبدأ االستحقاق ُموزعة على الفترات المالٌة لمدة العقد بحٌث ٌخصص لكل  -
 السنوات القادمة فً حساب األرباح المإجلة. فترة مالٌة نصٌبها من الربح، وُتسجل أرباح

ٌتم تسجٌل ذمم البٌع اآلجل عند التعاقد بقٌمتها االسمٌة )الُمتعاقد علٌها(. وتقاس فً نهاٌة الفترة المالٌة على أساس صافً  -
 القٌمة النقدٌة المتوقع تحقٌقها

 

 التمكيؿ بالُمضاربة:
رأس المال )نقداً كان أو عٌناً(  إلى الُمضارب أو وضعه تحت تصرفه، ٌتم تسجٌل عملٌات تموٌل الُمضاربة عند تسلٌم  -

م بالمبلػ المدفوع، أو بالقٌمة العادلة إذا كان عٌناً وإذا نتج عن تقٌٌم العٌن عند التعاقد فرق بٌن القٌ ٌُقاس رأس المال الُمقدَّ مة و
ٌُعترؾ به ربحاً )خسارة( فً بٌان الدخل، ٌُحسم ما استرده المصرؾ من  العادلة والقٌمة الدفترٌة ف وفً نهاٌة الفترة المالٌة 

 رأس مال الُمضاربة.
ٌتم إثبات نصٌب المصرؾ فً األرباح )الخسائر( الناتجة عن عملٌات المضاربة التً تنشؤ وتنتهً خالل الفترة المالٌة بعد  -

ا فً حال استمرار التموٌل بالمضاربة ألكثر من فترة مالٌة فٌتم إ ثبات نصٌب المصرؾ فً األرباح عند تحققها التصفٌة، أمَّ
ا خسائر أي  بالتحاسب التام علٌها أو على أي جزء منها فً الفترة المالٌة التً حدثت فٌها فً حدود األرباح التً ُتوزع، أمَّ

 .فترة مالٌة فٌتم إثباتها فً دفاتر المصرؾ لتلك الفترة فً حدود الخسائر التً ٌخفض بها راسمال الُمضاربة.
إذا لم ٌسلم المضارب إلى المصرؾ رأس مال المضاربة أو نصٌبه من األرباح أو بعد التصفٌة أو التحاسب التام، ٌتم اثبات  -

 المستحقات ذمماً على المضارب.
فً حالة وقوع خسائر بسبب تعدي الُمضارب أو تقصٌره أو مخالفته لشروط العقد ٌتم إثبات هذه الخسائر ذمماً على  -

 إذا وجدت الخسارة عند التصفٌة ٌتم اثباتها بتخفٌض رأس مال المضاربة. الُمضارب، اما
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 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة- 2
 )تتمة(: أهـم السـٌاسـات المحاسـبـٌـة المستخدمة

 التمكيؿ بالُمشاركة: 
الُمشاركة وإذا كانت ٌتم تسجٌل حصة المصرؾ فً رأس مال الُمشاركة عند تسلٌمها للشرٌك المدٌر أو وضعها فً حساب  -

 الحصة المقدمة نقداً فٌتم قٌاسها بقٌمة المبلػ المدفوع نقداً أما إذا كانت عٌناً فٌتم قٌاسها  بالقٌمة العادلة، وإذا نتج عن تقٌٌم
 .العٌن عند التعاقد فرق بٌن القٌمة العادلة والقٌمة الدفترٌة ٌعترؾ به ربحاً أو )خسارة( فً بٌان الدخل.

صة المصرؾ فً رأس مال الُمشاركة الثابتة فً نهاٌة الفترة المالٌة بالقٌمة التارٌخٌة وفً حالة الُمشاركة ٌتم قٌاس ح -
الُمتناقصة ٌتم قٌاس رأس المال فً نهاٌة الفترة المالٌة بالقٌمة التارٌخٌة محسوماً منها القٌمة التارٌخٌة للحصة المبٌعة، وٌثبت 

 ة البٌعٌة للحصة المبٌعة ربحاً أو خسارة فً بٌان الدخل.الفرق بٌن القٌمة التارٌخٌة والقٌم
ٌتم تسجٌل نصٌب المصرؾ فً أرباح أو خسائر عملٌات التموٌل بالُمشاركة التً تنشؤ وتنتهً خالل الفترة المالٌة بعد  -

ا فً حالة استمرار الُمشاركة ألكثر من  فترة مالٌة فإنَّه ٌتم تسجٌل نصٌب المصرؾ فً األ رباح عند تحققها التصفٌة أمَّ
بالتحاسب التام علٌها أو على أي جزء منها بٌن المصرؾ والشرٌك فً الفترة المالٌة التً حدثت بها وذلك فً حدود األرباح 
ا نصٌب المصرؾ فً الخسائر ألي فترة مالٌة فٌتم إثباته فً تلك الفترة وذلك فً حدود الخسائر التً ٌخفض  التً ُتوزع، أمَّ

 ؾ فً راسمال الُمشاركة.بها نصٌب المصر
ٌتم إثبات حصة المصرؾ فً رأس مال المشاركة أو مبلػ األرباح بعد التصفٌة أو التحاسب التام ذمماً على الشرٌك فً حال  -

لم ٌسلم الشرٌك إلى المصرؾ نصٌبه منها، وفً حال وقوع خسارة نتٌجة تعدي أو تقصٌر الشرٌك أو مخالفته لشروط العقد 

 .الخسائر ذمماً على الشرٌك.ٌتم اثبات هذه 

 االستثمارات المقيدة:
هً الموجودات بجمٌع أنواعها سواء أخذت صورة محفظة استثمارٌة أم صندوق استثماري أم لم تؤخذ، إذا كان المصرؾ قد  -

قام باستثمارها لصالح أصحاب حسابات االستثمار المقٌدة وفقاً لشروط االتفاق بٌن المصرؾ وصاحب الحساب، وٌقتصر 
اربة أو على أساس عقد الوكالة وبالتالً ال تعتبر االستثمارات دور المصرؾ على إدارتها، سواء على أساس عقد المض

 المقٌدة موجودات للمصرؾ وال تظهر فً قوائمه المالٌة، حٌث ال ٌحق للمصرؾ حرٌة التصرؾ فٌها دون مراعاة القٌود 
االستثمارات التً نص علٌها االتفاق بٌن المصرؾ وأصحاب حسابات االستثمار المقٌدة، وعادًة ٌقوم المصرؾ بتموٌل 

 المقٌدة من أموال أصحاب حسابات االستثمار المقٌدة وبدون أن ٌستخدم موارده الذاتٌة فً تموٌل هذه االستثمارات.
 تتم المعالجة المحاسبٌة لالستثمارات المقٌدة بنفس الطرٌقة التً تتم بها معالجة الصٌػ واألدوات المالٌة التً تتكون منها. -

 تدني التمكيالت المباشرة كاألرصدة كالكدائع لدل المصارؼ: 
فٌما ٌتعلق بالتموٌالت الممنوحة واألرصدة لدى المصارؾ والتً ٌتم إظهارها بالتكلفة المطفؤة، ٌقوم المصرؾ بمراجعة  -

وقٌاس وبشكل إفرادي فٌما إذا كان هناك أدلة موضوعٌة على تدنً قٌمة الموجودات، إذا كان هناك دلٌل موضوعً على 
 تدنً ٌتم قٌاس الخسارة بالفرق بٌن القٌمة الظاهرة فً الدفاتر للموجود المالً والقٌمة النقدٌة المتوقع تحقٌقها.حدوث خسارة 

ٌتم تخفٌض قٌمة الموجودات المالٌة المتدنٌة من خالل حساب المخصص ٌعترؾ فً بٌان الدخل بالخسارة فً بند مخصص  -
 .تدنً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت

إعدام الدٌون من خالل حساب المخصص المعد عندما ال ٌكون هناك أي توقع منطقً مستقبلً السترداد الخسائر، وكامل  ٌتم -
 .الضمانات قد تم تسٌٌلها أو تم نقلها للمصرؾ

اذا حدث الحقا ً زٌادة أو انخفاض فً خسائر التدنً التً سبق وأن اعترؾ بها بسبب أحداث وقعت بعد عملٌة االعتراؾ  -
 ..لتدنً فإن خسارة التدنً المعترؾ بها سابقا ً ٌتم زٌادتها أو تخفٌضها من خالل عملٌة تعدٌل رصٌد المخصصبا

إذا تم استعادة دٌون سبق وأن تم اعدامها فإن المتحصالت ٌتم اثباتها فً بٌان الدخل كإٌرادات أو ٌخفض بها بند مخصص  -
 .تدنً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت

عملٌة احتساب القٌمة النقدٌة المتوقع تحقٌقها للموجودات المالٌة التً تكون مضمونة بضمانات معٌنة التدفقات النقدٌة  تعكس -
 .المتوقع تحصٌلها من عملٌة تسٌٌل الضمانات مطروحاً منها تكالٌؾ االستحواذ وتكالٌؾ بٌع الضمانات

م تجمٌع التموٌالت فً مجموعات بناء ً على نظام المصرؾ ألؼراض التقٌٌم الجماعً لمجموعة من التموٌالت، فإنه ٌت -
الداخلً المعمول فٌه لتصنٌؾ التموٌالت والذي ٌاخذ باالعتبار صفات وخصائص المخاطر االئتمانٌة مثل نوع الموجودات 

 ..المالٌة، الصناعة، الموقع الجؽرافً، نوع الضمانات، وضع المستحقات والعوامل االخرى المالئمة
ت النقدٌة المستقبلٌة لمجموعة من التموٌالت والتً تقٌم على أساس جماعً ألؼراض التدنً ٌتم تقدٌرها على أساس التدفقا -

 ..الخبرة التارٌخٌة للخسائر التً حدثت لتموٌالت تحمل نفس صفات المخاطر اإلئتمانٌة

 :إلغاء االعتراؼ )إخراج المكجكدات كالمطمكبات مف الميزانية( . ح
 المكجكدات المالية:

 يتـ إخراج المكجكدات المالية مف الميزانية عندما: 
 ٌنتهً حق المصرؾ باستالم التدفقات النقدٌة من الموجودات المالٌة. -
عندما ٌقوم المصرؾ بتحوٌل حقه فً استالم التدفقات النقدٌة من الموجودات المالٌة أو عندما ٌدخل فً اتفاقٌة تلزمه الدفع  -

 النقدٌة من الموجودات المالٌة دون تؤخٌر جوهري. الى طرؾ ثالث التدفقات
-  
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 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة- 2
 )تتمة(: أهـم السـٌاسـات المحاسـبـٌـة المستخدمة

 
تتم قٌاس المشاركة المستمرة التً تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقٌمة الدفترٌة لألصل أو أكبر مقابل ما قد ٌطلب من  -

 طرؾ ثالث أٌهما أقل.المصرؾ تسدٌده إلى 

 المطمكبات المالية: 
ٌتم إخراج المطلوبات المالٌة من المٌزانٌة عندما ٌتم إلؽاء أو إنتهاء االلتزام أو عندما ٌتم إحالل مطلوبات مالٌة مكان  -

  مطلوبات مالٌة قائمة من نفس )المصدر( على أساس وشروط مختلفة تماماً.

 (:  guaranteesFinancialالكفاالت المالية ) . خ
 .ٌقوم المصرؾ من خالل تقدٌمه الخدمات المختلفة إصدار كفاالت مالٌة تتضمن االعتمادات والكفاالت والقبوالت -
تسجٌل الكفاالت المالٌة فً البٌانات المالٌة بالقٌمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى والتً تساوي المبلػ  فً البداٌةٌتم  -

 .(Premiumالعمولة( )، المستلم من العمٌل )العالوة
بعد االعتراؾ األولً ٌتم قٌاس التزام المصرؾ لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً منه  -

اإلطفاء المعترؾ به فً بٌان الدخل وأفضل تقدٌر للمدفوعات لتسوٌة االلتزام المالً الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القٌمة 
 ..األكبر بٌنهما

 أي زٌادة لاللتزام المتعلق بالكفاالت المالٌة ٌتم االعتراؾ به فً بٌان الدخل بند مصروفات أخرى. -
العالوة )العمولة( المقبوضة ٌتم االعتراؾ بها ضمن بند األتعاب والعموالت الدائنة على أساس القسط الثابت على مدة حٌاة  -

 .الكفالة

 استثمارات في شركات زميمة:  . د
على القرارات المتعلقة بالسٌاسات المالٌة هاماً هً تلك الشركات التً ٌمارس المصرؾ فٌها تؤثٌراً الزمٌلة الشركات  -

ظهر تو( وتعدٌالته. 4/م.ن/ ب501)وال ٌسٌطر المصرؾ علٌها(، وفقاً لما جاء فً قرار مجلس النقد والتسلٌؾ )والتشؽٌلٌة 
 .ق الملكٌةبموجب طرٌقة حقو الزمٌلةاالستثمارات فً الشركات 

بموجب طرٌقة حقوق الملكٌة فإن االستثمار فً الشركة الزمٌلة ٌسجل بداٌة بالتكلفة وٌعدل الحقاً بحصة المصرؾ من أرباح  -
 .الشركة الزمٌلة زٌادة ً وباألرباح النقدٌة الموزعة للمصرؾ من الشركة الزمٌلة نقصاناً 

صافً ربح( الشركة الزمٌلة، وعندما ٌكون هناك ربح أو بٌان الدخل الموحد ٌعكس حصة المصرؾ فً نتائج أعمال ) -
خسارة تم االعتراؾ به مباشرة فً حقوق الملكٌة الخاصة بالشركة الزمٌلة فإن المصرؾ ٌعترؾ بحصته فً ذلك وٌفصح 

 .عنها فً قائمة التؽٌرات فً حقوق الملكٌة
الزمٌلة ٌتم حذفها بمقدار نسبة مساهمة المصرؾ فً األرباح أو الخسائر الناتجة من المعامالت بٌن المصرؾ والشركة  -

 .الشركة
الشهرة المتعلقة بشراء الشركة الزمٌلة تكون متضمنة فً القٌمة الظاهرة فً حساب االستثمار فً الشركة الزمٌلة وال ٌتم  -

 اطفاإها.
 الشركات الزمٌلة بالتكلفة.فً حال إعداد بٌانات مالٌة منفصلة للمصرؾ كمنشؤة مستقلة ٌتم إظهار االستثمارات فً  -

 اإلجارة كاإلجارة الُمنتهية بالتمميؾ: . ذ
ُتقاس الموجودات الُمقتناة بؽرض اإلجارة واإلجارة المنتهٌة بالتملٌك عند اقتنائها بالتكلفة التارٌخٌة زائداً النفقات الُمباشرة  -

جر )المصرؾ( فً حال عدم وجود سٌاسة لجعلها صالحة لالستعمال. وتهتلك هذه الموجودات وفقاً لسٌاسة اهتالك المإ
 .معتمدة من قبل السلطات المعنٌة

تفاس موجودات اإلجارة فً نهاٌة الفترة المالٌة بالتكلفة مطروحاً منها مخصص االهتالك، ومطروحاً منها مخصص التدنً  -
 ..فً حال توقع انخفاض دائم ذي أهمٌة نسبٌة فً قٌمتها

 .ت المالٌة التً ٌشملها عقد اإلجارةُتوزع إٌرادات اإلجارة على الفترا -
تثبت تكلفة األصالحات التً ٌتوقؾ علٌها االنتفاع بالموجودات المإجرة فً الفترة المالٌة التً تحدث فٌها إذا كانت ؼٌر ذات  -

 .أهمٌة نسبٌة
م تكوٌن مخصص إذا كانت اإلصالحات ذات أهمٌة نسبٌة ومتفاوتة القٌمة بٌن عام وآخر على مدى فترات العقد، فإنه ٌت -

 إصالحات وٌحمل بالتساوي على الفترات المالٌة.
فً الحاالت التً ٌقوم فٌها المستؤجر بإجراء أصالحات ٌوافق المإجر على تحملها، فإن المإجر ٌثبتها مصروفات تحمل  -

 .على الفترة المالٌة التً حدثت فٌها

 االستثمارات في العقارات: . ر
 .الُمقتناه بؽرض توقع الزٌادة فً قٌمتها على أساس القٌمة العادلة ٌتم تسجٌل االستثمارات فً العقارات -
ٌتم إثبات الدخل من االستثمارات فً العقارات عند استحقاقه فً قائمة الدخل مع مراعاة ما ٌخص أصحاب حقوق الملكٌة  -

 .وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة
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 2 -السٌاسات المحاسبٌة )تتمة(
 أهـم السـٌاسـات المحاسـبـٌـة المستخدمة)تتمة(:

 احتياطي مخاطر االستثمار: . ز
هو المبلػ الذي ٌجنبه المصرؾ من أرباح أصحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصٌب المضارب لتؽطٌة أٌة خسائر   -

 ألصحاب حسابات االستثمار ناتجة عن االستثمار المشترك فً نهاٌة الدورة المالٌة.
المالٌة ٌعالج المبلػ المطلوب تكوٌنه بصفته توزٌعاً للدخل بعد اقتطاع نصٌب المضارب، وإذا زاد رصٌد فً نهاٌة الفترة  -

االحتٌاطً عن المبلػ المطلوب فإن المبلػ الزائد ٌتم حسمه من االحتٌاطً وٌضاؾ لدخل أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
 فً الفترة المالٌة بعد اقتطاع نصٌب المضارب.

 عٌجم ةٌصفٌة ٌحدد مجلس النقد والتسلٌؾ كٌفٌة التصرؾ برصٌد صندوق مخاطر االستثمار وذلك بعد تؽطعند الت -
 المصروفات والخسائر المترتبة على االستثمارات التً تكون هذا الصندوق لمواجهتها.

 احتياطي ُمعدَّؿ األرباح: . س
اع نصٌب الُمضارب )المصرؾ( بؽرض الُمحافظة هو المبلػ الذي ٌجنبه المصرؾ من دخل أموال المضاربة وذلك قبل اقتط -

على ُمستوى ُمعٌن من عائد االستثمار ألصحاب حسابات االستثمار وزٌادة حقوق أصحاب الملكٌة، ٌقاس احتٌاطً معدل 
 .األرباح بالمبلػ المطلوب تكوٌنه

بصفته توزٌعاً للدخل قبل اقتطاع  فً نهاٌة الفترة المالٌة ٌعالج المبلػ المطلوب للوصول إلى رصٌد االحتٌاطً المستهدؾ -
نصٌب المضارب. وإذا زاد رصٌد االحتٌاطً عن المبلػ المطلوب فإن المبلػ الزائد ٌتم حسمه من االحتٌاطً وٌضاؾ لدخل 

 الجهة ذات العالقة فً الفترة المالٌة قبل اقتطاع نصٌب المضارب.
إلى كل من المساهمٌن  سابات االستثمار الُمطلقة عند التصفٌةٌإول الرصٌد الُمتبقً فً مبلػ االحتٌاطً الُمتعلق بؤصحاب ح -

 بنسبة حصة كل منهم فً تشكٌل الوعاء االستثماري المشترك.وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

 القيمة العادلة لممكجكدات المالية: . ش
فإن سعر السوق المعلن ٌوفر أفضل دلٌل لقٌمتها العادلة، أما عندما ال  ،عندما تدرج األداة المالٌة فً سوق نشط ٌتمتع بالسٌولة -

ٌتوفر سعر للعرض أو للطلب، فإن السعر المعتمد ألحدث معاملة تمت ٌمكن أن ٌصلح دلٌالً للقٌمة العادلة الجارٌة وذلك بشرط 
 .إعداد القوائم المالٌةعدم حدوث تؽٌرات جوهرٌة فً الظروؾ االقتصادٌة فٌما بٌن تارٌخ المعاملة وتارٌخ 

فً حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالٌة أو عدم نشاط السوق أو عدم وجود سوق منظم  -
بشكل جٌد ٌتم تقدٌر القٌمة العادلة باستخدام نماذج تقٌٌم ومن األسالٌب المتعارؾ علٌها فً األسواق المالٌة االسترشاد بالقٌمة 

 .سوقٌة الجارٌة ألداة مالٌة أخرى مشابهة إلى حد كبٌرال
 .فً حال وجود موجودات مالٌة ٌتعذر قٌاس قٌمتها العادلة بشكل ٌعتمد علٌه فٌتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزٌل أي تدنً فً قٌمتها -
المصرؾ عن مبلػ ٌمثل متوسط  وفً حال تعذر التوصل إلى قٌمة واحدة تمثل تقدٌراً للقٌمة العادلة ٌكون من األنسب أن ٌفصح -

القٌم التً ٌعتقد بشكل معقول أنه ٌمثل القٌمة العادلة، وعندما ال ٌتم اإلفصاح عن القٌمة العادلة ٌجب على المصرؾ اإلفصاح عن 
حتملة كل ما هو متصل بتحدٌد القٌمة العادلة لمساعدة مستخدمً القوائم المالٌة فً إجراء تقدٌراتهم الخاصة حول الفروقات الم

 .بٌن القٌم المدرجة والقٌم العادلة للموجودات

 القيمة العادلة لممكجكدات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة:
ُتمثل األسعار السوقٌة فً تارٌخ البٌانات المالٌة )فً حال توفر أسواق نشطة لهذه الموجودات( للموجودات ؼٌر المالٌة القٌمة     - 

( 3حال عدم توفر مثل هذه األسواق فٌتم تقٌٌمها فً تارٌخ البٌانات من خالل أخذ الُمتوسط الحسابً لتقٌٌمات )العادلة لها. وفً 
 .بٌوت خبرة ُمرخصة وُمعتمدة

 هتالؾ مكجكدات قيد االستثمار أكالتصفية:ا    
بالتكلفة مطروحاً منها االهتالك المتراكم وخسائر تدنً تسجل الموجودات قٌد االستثمار أو التصفٌة بداًٌة بالتكلفة، ثم تقاس بعد ذلك   -

 .القٌمة المتراكمة إن وجدت

 المكجكدات الثابتة:
تسجل الموجودات الثابتة الملموسة بداٌة ً بالتكلفة مضافا ً إلٌها التكالٌؾ األخرى المرتبطة بها مباشرة، ثم تقاس بعد ذلك  -

 وخسائر تدنً القٌمة المتراكمة إن وجدت.بالتكلفة مطروحا ً منها االهتالك المتراكم 
 ٌتم اهتالك الموجودات الثابتة ) باستثناء األراضً( عندما تكون جاهزة لالستخدام. -
 :وبطرٌقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئوٌة واالعمار االنتاجٌة التالٌة -

   النسبة المئوٌة     البٌان                                                              

 ٪8.0          المبانً
 اإلٌجار أٌهما أقل مدة٪ أو 55    تحسٌنات على العقارات مستؤجرة

 ٪85   أجهزة الكومبٌوتر وتجهٌزات المكاتب
 ٪85         السٌارات 
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المبلػ الذي ٌمكن استرداده من أي من الموجودات الثابتة عن صافً قٌمتها الدفترٌة فإنه ٌتم تخفٌض قٌمتها إلى القٌمة عندما ٌقل  -

 .التً ٌمكن استردادها وتسجل قٌمة التدنً فً بٌان الدخل بند مصارٌؾ أخرى
العمر اإلنتاجً تختلؾ عن التقدٌرات  تتم مراجعة العمر اإلنتاجً للموجودات الثابتة فً نهاٌة كل عام، فاذا كانت توقعات -

 .المعتمدة  سابقاً ٌتم تسجٌل التؽٌر فً التقدٌر للسنوات الالحقة باعتباره تؽٌر فً التقدٌرات
ٌتم استبعاد الموجودات الثابتة من السجالت عند التخلص منها أو عندما ال ٌوجد أي منافع مستقبلٌة متوقعة من استخدامها أو  -

 .التخلص منها

 الُمخصصات: . ص
ٌتم االعتراؾ بالُمخصصات عندما ٌكون على المصرؾ التزامات فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ناشئة عن أحداث سابقة وأنَّ 

ٌُمكن قٌاس قٌمتها بشكل ٌعتمد علٌه.  تسدٌد االلتزامات ُمحتمل و
 ُمخصص تعكيض نهاية الخدمة لممكظفيف:  -

 .الخدمة كون سٌاسة البنك ال تمنح تعوٌض نهاٌة الخدمة للموظفٌنال ٌتم تشكٌل أي مخصص لتعوٌض نهاٌة 

 المكافآت المرتبطة باألسهـ: -
 .ال توجد مكافؤت مرتبطة باألسهم

 ضريبة الدخؿ:  . ض
 .تمثل مصارٌؾ الضرائب مبالػ الضرائب المستحقة والضرائب المإجلة -
وتختلؾ األرباح الخاضعة للضرٌبة عن األرباح تحسب مصارٌؾ الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضرٌبة،  -

المعلنة فً البٌانات المالٌة ألن األرباح المعلنة تشمل إٌرادات ؼٌر خاضعة للضرٌبة أو مصارٌؾ ؼٌر قابلة للتنزٌل فً السنة 
 .نزٌل ألؼراض ضرٌبٌةالمالٌة وإنما فً سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضرٌبٌا أو بنود لٌست خاضعة أو مقبولة الت

 .تحســب الضرائب بموجب النسب الضرٌبٌة المقررة بموجب القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات فً البلدان التً ٌعمل فٌها المصرؾ -
إن الضرائب المإجلة هً الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتٌجة الفروقات الزمنٌة المإقتة بٌن قٌمة الموجودات أو  -

فً البٌانات المالٌة والقٌمة التً ٌتم احتساب الربح الضرٌبً على أساسها. وتحتسب الضرائب المإجلة وفقاً للنسب المطلوبات 
 الضرٌبٌة التً ٌتوقع تطبٌقها عند تسوٌة االلتزام الضرٌبً أو تحقٌق الموجودات الضرٌبٌة المإجلة.

لتً سٌنتج عنها مبالػ سوؾ تدخل فً احتساب الربح الضرٌبً ٌتم االعتراؾ بالمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة للفروقات الزمنٌة ا -
مستقبالً. بٌنما ٌتم االعتراؾ بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة للفروقات الزمنٌة التً سٌنتج عنها مبالػ سوؾ تنزل مستقبالً عند 

 .احتساب الربح الضرٌبً
المالٌة وٌتم تخفٌضها فً حالة توقع عدم إمكانٌة االستفادة ٌتم مراجعة رصٌد الموجودات الضرٌبٌة المإجلة فً تارٌخ البٌانات  -

 .من تلك الموجودات الضرٌبٌة جزئٌاً أو كلٌاً 

 : الماؿرأس  . ط

 تكاليؼ إصدار أك شراء أسهـ المصرؼ: -

ٌتم قٌد أي تكالٌؾ ناتجة عن إصدار أو شراء أسهم المصرؾ على األرباح المدورة )بالصافً بعد األثر الضرٌبً لهذه 
 .التكالٌؾ إن وجد(. إذا لم تستكمل عملٌة اإلصدار أو الشراء فٌتم قٌد هذه التكالٌؾ كمصارٌؾ على بٌان الدخل

 حسابات مدارة لصالح العمالء:  . ظ
 حسابات االستثمار المقٌدة:

أم لم ٌقصد باالستثمارات المقٌدة الموجودات ٌجمٌع أنواعها سواء أخذت صورة محفظة استثمارٌة أم صندوق استثماري 
تؤخذ، إذا كان المصرؾ قد قام باستثمارها لصالح أصحاب حسابات االستثمار المقٌدة وفقاً لشروط االتفاق بٌن المصرؾ 
وصاحب الحساب، وٌقتصر دور المصرؾ على إدارتها، سواء على أساس عقد المضاربة أو على أساس عقد الوكالة 

مصرؾ والتظهر فً قوائمه المالٌة، وفً العادة ٌقوم المصرؾ بتموٌل وبالتالً التعتبر االستثمارات المقٌدة موجودات لل
االستثمارات المقٌدة من أموال أصحاب حسابات االستثمار المقٌدة وبدون أن ٌستخدم موارده الذاتٌة فً تموٌل هذه 

 االستثمارات.
المضاربة ٌحصل المصرؾ على فً حال تكٌٌؾ العالقة بٌن المصرؾ وأصحاب حسابات االستثمار المقٌدة على أساس عقد 

حصته  من صافً ما ٌتحقق من أرباح تعوٌضاً لجهده وفً حال الخسارة ال ٌحصل المصرؾ على تعوٌض جهده وال ٌتحمل 
الخسارة الناتجة إال بتعدي أو تقصٌر أو مخالفة شروط العقد، إذ تحمل كل الخسارة على أصحاب حسابات االستثمار المقٌدة 

 من الخسارة بقدر حصته من ماله فً األموال المستثمرة. وٌتحمل المصرؾ حصته
فً حال تكٌٌؾ العالقة بٌن المصرؾ وأصحاب حسابات االستثمار المقٌدة على أساس عقد الوكالة ٌحصل المصرؾ على 

 أجر مقطوع تعوٌضاً لجهده فً إدارة االستثمارات المقٌدة وٌستحقه سواء أنتجت أرباح من االستثمار أم ال.
 .ظهار أرباح/خسائر وعموالت إدارة هذه الحسابات فً بٌان الدخلٌتم إ
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 التقاص: . ع

ٌتم إجراء تقاص بٌن الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة وإظهار المبلػ الصافً فً المٌزانٌة العامة فقط عندما تتوفر 
الحقوق القانونٌة الُملزمة وكذلك عندما ٌتم تسوٌتها على أساس التقاص أو ٌكون تحقق الموجودات وتسوٌة المطلوبات فً 

 نفس الوقت.

 تحقؽ اإليرادات كاالعتراؼ بالمصاريؼ:  . غ

الُمإجلة وأرصدة ٌتم االعتراؾ باإلٌرادات والمصارٌؾ على أساس االستحقاق باستثناء اإلٌرادات الخاصة بذمم البٌوع   -
 التموٌالت ؼٌر المنتجة حٌث ال ٌتم االعتراؾ بها كإٌرادات وٌتم تسجٌلها فً حساب أرباح وعموالت محفوظة.

ٌحقق المصرؾ دخل من العموالت والرسوم )األتعاب( من خالل تقدٌم الخدمات المتنوعة لعمالئه، وٌمكن تقسٌم الدخل من  -
  الرسوم )األتعاب( ضمن فئتٌن:

ٌتم االعتراؾ بهذا الدخل على أساس االستحقاق وبحٌث  من الخدمات المقدمة على فترة معٌنة من الزمن:الدخل  (1
تحمل كل فترة مالٌة بما ٌخصها من الدخل الذي ٌتضمن العموالت والرسوم من إدارة الموجودات والحفظ األمٌن 

 واألتعاب اإلدارٌة واالستشارٌة المختلفة وؼٌرها.
 المتعلقة بالتسهٌالت ٌتم تؤجٌلها واالعتراؾ بها حسب مبدأ االستحقاق.العموالت  

مثل األتعاب التً تنشؤ من المفاوضات أو المشاركة فً المفاوضات لصفقة  الدخل من الصفقات )العملٌات(: (2
)عملٌة( مع طرؾ ثالث مثل ترتٌبات شراء أسهم أو مجموعة من األوراق المالٌة أو بٌع وشراء منشآت، ٌتم 

العموالت والرسوم أو الجزء منها والتً ٌتم ربطها مع أداء معٌن  االعتراؾ بها عند اإلنتهاء من الصفقة )العملٌة(.
 .ٌجب أن ٌتحقق، ٌتم االعتراؾ بها بعد أن تتحقق معاٌٌر األداء المتفق علٌها

 التكزيعات النقدية لألسهـ:  . ؼ

 تصبح من حق المصرؾ، إقرارها من الهٌئة العامة للمساهمٌن(. ٌتم االعتراؾ بؤرباح أسهم الشركات عند تحققها )عندما

 المكجكدات المالية المرهكنة: . ؽ

األموال )المنقولة وؼٌر المنقولة( التً توضع علٌها إشارة رهن على صحٌفتها فً السجالت الخاصة بها للعقارات 
ن  وتبقى له كافة حقوق الملكٌة إال أن حق وللمنقوالت التً لها سجل لمصلحة المرتهن الدائن وتبقى حٌازتها بٌد الراه

 ن.التصرؾ ٌكون بموافقة الدائن المرته

 لمكجكدات التي آلت ممكيتها لممصرؼ كفاءن لديكف ُمستحقة:ا . ؾ
تظهر الموجودات التً آلت ملكٌتها للمصرؾ فً المٌزانٌة العامة ضمن بند موجودات قٌد االستثمار والتصفٌة 

ٌُعاد تقٌٌمها فً تارٌخ البٌانات المالٌة بالقٌمة وذلك بالقٌمة التً آلت بها ل لمصرؾ أو القٌمة العادلة أٌهما أقل، و
العادلة بشكل إفرادي، وٌتم تسجٌل أي تدنً فً قٌمتها كخسارة فً بٌان الدخل وال ٌتم تسجٌل الزٌادة كإٌراد. ٌتم 

 .تدنً الذي تم تسجٌله سابقاً تسجٌل الزٌادة الالحقة فً بٌان الدخل إلى الحد الذي ال ٌتجاوز قٌمة ال

 المكجكدات غير المممكسة: . ؿ
 الشهرة:  -أ 
ٌتم تسجٌل الشهرة بالتكلفة التً ُتمثل الزٌادة فً تكلفة امتالك أو شراء االستثمار فً الشركة الزمٌلة أو التابعة عن حصة  -

 المصرؾ فً القٌمة العادلة لصافً موجودات تلك الشركة بتارٌخ االمتالك.
ا الشهرة الناتجة عن  ٌتم تسجٌل - الشهرة الناتجة عن االستثمار فً شركات تابعة فً بند ُمنفصل كموجودات ؼٌر ملموسة، أمَّ

االستثمار فً شركات زمٌلة فتظهر كجزء من حساب االستثمار فً الشركة الزمٌلة وٌتم الحقاً تخفٌض تكلفة الشهرة بؤي 
 تدنً فً قٌمة االستثمار.

 .المولدة داخلٌا ً وإنما ٌعترؾ بؤي تكالٌؾ ساهمت فً تحقٌق شهرة داخلٌة فً بٌان الدخل حال حدوثهاال ٌتم رسملة الشهرة  -

 المكجكدات غير المممكسة اأُلخرل:  -ب
ا  - ٌَّد بالقٌمة العادلة فً تارٌخ الحصول علٌها. أمَّ الموجودات ؼٌر الملموسة التً ٌتم الحصول علٌها من خالل االندماج ُتق

 ر الملموسة التً ٌتم الحصول علٌها من خالل طرٌقة أُخرى ؼٌر االندماج فٌتم تسجٌلها بالتكلفة.الموجودات ؼٌ
ٌتم تصنٌؾ الموجودات ؼٌر الملموسة على أساس تقدٌر عمرها الزمنً لفترة ُمحددة أو لفترة ؼٌر ُمحددة. وٌتم إطفاء  -

ا الموجودات ؼٌر  الموجودات ؼٌر الملموسة التً لها عمر زمنً ُمحدد خالل هذا العمر وٌتم قٌد اإلطفاء فً بٌان الدخل. أمَّ
الملموسة التً عمرها الزمنً ؼٌر ُمحدد فٌتم ُمراجعة التدنً فً قٌمتها فً تارٌخ البٌانات المالٌة وٌتم تسجٌل أي تدنً فً 

 قٌمتها فً بٌان الدخل.
ٌَّة ُمإشرات على تدنً قٌمة الموجودات ؼٌر الملموسة فً  - تارٌخ البٌانات المالٌة. كذلك ٌتم ُمراجعة العمر ٌتم ُمراجعة أ

ٌَّة تعدٌالت على الفترات الالحقة.  الزمنً لتلك الموجودات وٌتم إجراء أ
 ٌتم االعتراؾ بنفقات األبحاث كمصروؾ ٌحمل فور حدوثه على بٌان الدخل. -
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ٌتم االعتراؾ بالنفقات المدفوعة خالل مرحلة تطوٌر أصل ؼٌر ملموس كؤصل شرٌطة قدرة المصرؾ على إظهار أو  -

 تحقٌق:

  .الجدوى والقدرة التقنٌة على إكمال األصل ؼٌر الملموس لٌصبح جاهزاً للبٌع أو لالستخدام 

  .نٌة المنشؤة فً إكمال األصل وبٌعه أواستخدامه 

  .قدرة المنشؤة على بٌع أو استخدام األصل 

  كٌؾ سٌنتج هذا األصل منافع اقتصادٌة مستقبلٌة، وٌتضمن ذلك قدرة المنشؤة على إظهار وجود سوق لألصل
 الجدٌد أوفوائده إذا كان سٌتم استخدامه داخلٌاً.

 ستخدام.وجود القدرة التقنٌة والمالٌة لدى المنشؤة إلكمال األصل وتجهٌزه للبٌع أو لال 

 .قدرة المنشؤة على قٌاس وبشكل ٌعتمد علٌه التكلفة المدفوعة على األصل ؼٌر الملموس فً مرحلة التطوٌر 
على مدى عمره االنتاجً، فٌما ٌتم احتساب االطفاء بطرٌقة القسط الثابت وذلك لتخفٌض قٌمة الموجودات إلى قٌمتها المتبقٌة  -

 :األخرىٌلً نسب أطفاء الموجودات ؼٌر الملموسة 
 %20برامج معلوماتٌة                       

 

 النقد كما في حكمه:  .ـ 
هو النقد واألرصدة النقدٌة التً تستحق خالل مدة ثالثة أشهر)استحقاقاتها األصلٌة ثالثة أشهر فؤقل(، وتتضمن: النقد واألرصدة 

تستحق خالل مدة  ثالثة أشهر )استحقاقاتها األصلٌة لدى بنوك مركزٌة واألرصدة لدى المصارؾ، وتنزل ودائع المصارؾ التً 

 ثالثة أشهر فؤقل( واألرصدة المقٌدة السحب.

 

 لدى مصارف مركزٌة نقد وأرصدة 1

 
وفقا لقوانٌن وأنظمة المصارؾ، على البنك االحتفاظ باحتٌاطً إلزامً لدى مصرؾ سورٌة المركزي على شكل ودائع من دون )*(

  (  4,564,190,368) مبلػ 2018 كانون األول 31فوائد، وقد بلػ رصٌد االحتٌاطً لدى مصرؾ سورٌة المركزي كما فً 

رئاسة مجلس الوزراء رقم  العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن % من متوسط ودائع5 نسبة لٌرة سورٌة والتً تمثل

وال ، 2017كانون األول  31ٌرة سورٌة كما فً ل (2,910,973,648) مبلػ مقابل 2011آٌار للعام  2الصادر بتارٌخ  5938

 لزامً خالل أنشطة البنك التشؽٌلٌة.اإلاالحتٌاطً  ٌستعمل 

 

 وشهادات لدى المصارف ومإسسات مصرفٌة لمدة ثالثة أشهر أو أقل:إٌداعات وحسابات استثمار  4
  مصارف محهيح مصارف خارجيح المجموع

8137 8138 8137 8138 8137 8138  

 البٌان لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 زغبثبد خبس٠خ ٚرسذ اٌطٍت 8,970,027,370 8,156,242,513 21,538,188,771 30,353,965,944 30,508,216,141 38,510,208,457

زغبثبد اعزثّبس ِطٍمخ اعزسمبلٙب  75,000,000 75,000,000 12,958,260,000 16,755,120,000 13,033,260,000 16,830,120,000

أشٙش أٚ ألً 2األطٍٟ   
رأ١ِٕبد ٔمذ٠خ ٌذٜ اٌجٕٛن   - - 164,315,441 588,135,167 164,315,441 588,135,167

ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اعزسمبلٙب 

أشٙش اٚ ألً 2االطٍٟ   
 انمجمىع 9,045,027,370 8,231,242,513 34,660,764,217 47,697,221,111 43,705,791,587 55,928,463,624

 

 الجارٌة لدى البنوك والمإسسات المصرفٌة المحلٌة والخارجٌة.وفقاً للنظام األساسً وعقد التؤسٌس فإن البنك ال ٌتقاضى أٌة فوائد على الحسابات 

لٌرة سورٌة )مقابل   54051402350532ة المقٌدة السحب بلؽت األرصدنتٌجة العقوبات المفروضة على البنك من قبل الخزانة األمرٌكٌة  

 لٌرة سورٌة للسنة السابقة (  81023202420522

  8138  8137 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    

  2,093,748,157    3,213,570,410  نقد فً الخزٌنة
    لدى مصرف سورٌة المركزي: أرصدة

  31,212,181,859    43,805,057,832  جارٌة / ودائع تحت الطلبحسابات 
  2,910,973,643    4,564,190,368  متطلبات االحتٌاطً النقدي)*(

  51,582,818,610    36,216,903,664  
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 :ومإسسات مصرفٌة لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف 5
 

  مصارف محهيح مصارف خارجيح المجموع

 اٌج١بْ 8138 8137 8138 8137 8138 8137

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 
 

5,711,775,848 6,041,775,848 5,711,775,848 5,711,775,848 - 330,000,000 
حسابات استثمارات مطلقة استحقاقها 

 أشهر 3االصلً تزٌد عن 

- - - - - -  
تؤمٌنات نقدٌة لدى البنوك والمإسسات 

 3المالٌة استحقاقها االصلً تزٌد عن 
 أشهر

(5,711,775,848) (5,711,775,848) (5,711,775,848) (5,711,775,848) - - 
مخصص انخفاض فً قٌمة وكاالت 

 )**( استثمارٌة

- 330,000,000 - - - 330,000,000 
 

 
 
 :مطلقة ستثمارٌةا حسابات قٌمةخفاض ٌما ٌلً تفصٌل الحركة على مخصص انف( *)* 

 

 
ستثمار فً المحكمة الكلٌة التابعة لوزارة (، ضد شركة دار اال0تجاري كلً/ 0225/8554برفع دعوى قضائٌة، رقم ) المصرؾقامت إدارة 

طالع على لالفقد حكمت المحكمة بانتداب خبراء مختصٌن من وزارة العدل  8555شباط  50خ ٌوتبعاً للجلسة المنعقدة بتارالعدل فً الكوٌت. 

لحضور الخصوم أمام الخبٌر، وحددت جلسة  8555 آذار 50أوراق الدعوى ومستنداتها وإثباتات الطرفٌن. وقد حددت جلسة المحكمة بتارٌخ 

 ر تقرٌره. واعتبر النطق بالحكم بمثابة إعالن للخصوم.لتسلٌم الخبٌ 8555حزٌران  83

 االستثمار دار بطلب البت لحٌن اإلجراءات بوقؾ قراراً  8555 أٌار 0 بتارٌخ االستثمار دار شركة ضد دعوى البنك أصدرت المحكمة فً

  .الكوٌتً المالً االستقرار قانون حسب الهٌكلة إلعادة

بالتصدٌق على خطة شركة دار  2011 حزٌران2 حكماً بتارٌخ  "هٌكلة الشركات إلعادةالدائرة التجارٌة " صدرت المحكمة المختصةأ

 إجراءاتالهٌكلة المالٌة، تتوقؾ جمٌع  إلعادةاالستثمار. وبناًء على الحكم الصادر لصالح الشركة فٌما ٌتعلق بالتصدٌق على الخطة المطورة 
وفً حالة ، 2011حزٌران 25التقاضً والتنفٌذ المتعلقة بالتزامات الشركة خالل فترة الخطة التً تستمر حتى ست سنوات اعتباراً من تارٌخ 

 .إخالل الشركة بتنفٌذ الخطة فإنه ٌحق للمحكمة إلؽاء التصدٌق على الخطة وإلؽاء الحماٌة القانونٌة

تثمار ستقوم بدفع مبلػ الدفعة األولى للمستثمرٌن األفراد خالل الستة أشهر األولى فً حٌن سٌتم سداد الهٌكلة فإن دار االس إعادةوفقاً لخطة 
بعة الدفعة الثانٌة للمإسسات المالٌة الصؽٌرة ؼٌر المصرفٌة خالل سنة من تارٌخ بدء تنفٌذ الخطة. أما فً السنوات الثانٌة والثالثة والرا

منها بنك الشام  حٌث من المفترض و ك دفعات دورٌة للمجموعات المتبقٌة من البنوك والمستثمرٌنستكون هنا ( 8552-8552)  والخامسة

والتً ستشكل الرصٌد المستحق الى تلك  8552حزٌران  25تلٌها الدفعة النهائٌة قبل ، 55/52/8552أن ٌتم سداد أول دفعة له بتارٌخ 

 .الى مبلػ ٌساوي األرباح السنوٌة المقررة من قبل المحكمة خالل فترة زمنٌة مدتها ثمانً سنوات ونصؾ السنة باإلضافةالمجموعات، 
الهٌكلة أو من خالل  أعادةخطة خالل  من حقوقه كافة ٌحصل وٌتوقع البنك أن االستثمار دار شركة بذمة ثابتة الشاممصرؾ  مدٌونٌة إن

 وتعتقد إدارة البنك أن مخصص االنخفاض المكون كاؾ. .تعثر خطة إعادة الهٌكلةفً حال  المذكورة القضائٌة الدعوى

؛ كما توجٌه كتاب للبنك المركزي الكوٌتً لوضعه أمام 8552حزٌران  25تم توجٌه كتاب لشركة دار االستثمار بتارٌخ استحقاق القسط األول 

 رة من قبله.مسإولٌته وإعالمه بعدم التزام الشركة بخطة إعادة الهٌكلة المق
فً الكوٌت لدراسة سبل البدء بإجراءات التنفٌذ القضائً وإلزامه بسداد االلتزامات  محاماةتم تكلٌؾ مكتب  8552فً شهر تشرٌن األول 

 المترتبة بذمته، وٌقوم البنك بمتابعة ذلك مع مكتب الحمدان بهدؾ تحصٌل المدٌونٌة القائمة بؤفضل السبل الممكنة.

 :دار االستثمار آخر مستجدات قضٌة

، وبتارٌخ 3/8554قام بنك الكوٌت المركزي بتقدٌم طلب باعتبار خطة إعادة الهٌكلة كؤن لم تكن قٌد برقم  8554/أٌار/58بتارٌخ 

 .ٌذٌةصدر قرار عن دائرة  إعادة الهٌكلة باعتبار خطة إعادة الهٌكلة كؤن لم تكن وإلؽاء وقؾ كافة اإلجراءات القضائٌة والتنف 8554/تموز/84

والتً بدورها ردت الطعن موضوعاً بتارٌخ  5تجاري/ 8554لسنة  5188طعنت شركة دار االستثمار بهذا القرار أمام محكمة التمٌٌز برقم 

 .8550/حزٌران/52

 8138  8137 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

 (6,778,541,690)   (5,711,775,848) رصٌد فً بداٌة السنة

    -   - استثمارٌة مطلقةحسابات ٌضاؾ: مخصص انخفاض قٌمة 

  1,066,765,842   - فروقات سعر الصرؾ

 (5,711,775,848)   (5,711,775,848)  رصٌد نهاٌة السنة
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إعادة الهٌكلة طلباً لوقؾ كافة اإلجراءات القضائٌة المتخذة بحقها، وتم تؤشٌر طلبها من  ر االستثمار مرة أخرى إلى  دائرةوقد لجؤت شركة دا•

وتم احالة الطلب إلى بنك الكوٌت المركزي لدراسة المركز المالً للشركة،  حٌث اكد فً   8550/آب/0قبل رئٌس الدائرة بالقبول بتارٌخ 

مل ولها لسداد التزاماتها مع عدم األوعدم قدرتها على مواصلة نشاطها وعدم كفاٌة اص داء التزاماتهاأٌره على عجز الشركة المذكورة عن تقر
عادة الهٌكلة المقدمة من إفً امكانٌة نهوض الشركة من عثرتها، وذلك رؼم الفرصة التً أتٌحت لها للنهوض مرة ثانٌة من خالل خطة 

عادة الهٌكلة واعتبارها كؤن إبرفض طلب  16/58/8551بتارٌخ  تئناؾقرار محكمة االسصدر ، ونتٌجة لما سبق 8/1/8555الشركة بتارٌخ 

بالتزامن مع التظلم المقدم من قبل بنك الشام من قرار  وهذا، موالهاألم تكن، مما ٌفسح المجال من جدٌد لمالحقة الشركة قضائٌاً والتنفٌذ على 

 5االستئناؾ / إعادة هـ امام محكمة  ة والمنظور وقؾ تنفٌذ االجراءات القضائٌة والتنفٌذٌ

و تم استالم اقرار دٌن جدٌد مذٌل بالصٌؽة التنفٌذٌة و قام المحامً بتقدٌم  لتحصٌل حقوق المصرؾ تمت المباشرة باإلجراءات التنفٌذٌة قدو 
 ملؾ تنفٌذي جدٌد و تم تبلٌػ دار االستثمار و نحن اآلن بانتظار اجراءات التنفٌذ من بقٌة الدائنٌن.

خبٌر لبٌان المبالػ المستحقة لبنك الشام والمترصدة بذمة شركة دار االستثمار لتحدٌد المبلػ المستحق للبنك بعد خصم المبالػ المسددة م ندب ت 
 .فٌما سبق من اجمالً المدٌونٌة

 

 صافً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة األنشطة التموٌلٌة: 6
 

  مشتركة ذاتٌة المجموع

8137 8138 8137 8138 8137 8138 

لٌرة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 
 سورٌة

لٌرة 
 سورٌة

 انثيان لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 المرابحة والمرابحة لألمر بالشراء 54,124,583,563 45044105130525 - - 54,124,583,563 45044105130525

 ٌضاؾ: ذمم اخرى)**( 108,800,323 108,800,323 - - 108,800,323 108,800,323

45055403130240 54,233,383,886   45055403130240 54,233,383,886  

 )ناقصاً(: األرباح المإجلة للسنوات القادمة (3,450,431,852) (2,726,348,737) - - (3,450,431,852) (2,726,348,737)

 )***()ٌنزل(: األرباح المحفوظة  (84,786,455) (89,391,910) - - (84,786,455) (3402450455)

(2,904,159,528) (2,717,100,179) - - (2,904,159,528) (2,717,100,179) 
 )ٌنزل(: مخصص تدنً لمحفظة التسهٌالت

 االئتمانٌة )****( 

35,384,968,219 47,981,064,955 - - 35,384,968,219 47,981,064,955 
صافي رمم انثيىع انمؤجهح وأرصذج 

 انتمىيالخ

 
%( من رصٌد ذمم البٌوع 2.55ل.س أي ما نسبته ) 5018300310404بلؽت ذمم البٌوع الُمإجلة وأرصدة التموٌالت ؼٌر المنتجة  )*(

 للسنة السابقة،% ( 4.424لٌرة سورٌة أي ما نسبته )  5032405420584ُمقابل  25/58/8553الُمإجلة وأرصدة التموٌالت كما فً 

 8.30ل.س أي مةا نسةبته ) 5004203550504بلؽت ذمم البٌوع الُمإجلة وأرصدة التموٌالت ؼٌر المنتجة بعد تنزٌل األرباح المحفوظةة 

 5024402500552مقابةل  25/58/8553٪( من رصٌد ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت بعد تنزٌةل األربةاح المحفوظةة كمةا فةً 

 للسنة السابقة. ٪( 4.811ل.س أي ما ن نسبته )

الممنوحة  الكفاالتإلى التزامات فعلٌة، مثل بٌان المركز المالً الموحد ذمم ناجمة عن تحول االلتزامات المحتملة خارج  )**( تمثل 
 واستحق موعد دفعها ولم ٌِؾ العمالء بالتزاماتهم فقام البنك بدفعها نٌابة عنهم.  البنكلعمالء 

 ون ؼٌر المنتجة من اإلٌرادات التموٌلٌة الخاصة بالسنة.ٌتم استبعاد أرباح الدٌ (*)**
 )****( لم ٌقم البنك بتحمٌل وعاء المضاربة بؤٌة أعباء تتعلق بمخصصات تدنً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت.

 الٌوجد ذمم بٌوع ُمإجلة ممنوحة للحكومة السورٌة وبكفالتها.
 

 :ذمـ البيكع المؤجمة كأرصدة التمكيالتمخصص تدني فٌما ٌلً تفصٌل الحركة على و

 

2018 2017 

 

 نيرج سىريح نيرج سىريح نيرج سىريح نيرج سىريح نيرج سىريح نيرج سىريح

 
 انمجمىع انذيىن انغير مىتجح انذيىن انمىتجح انمجمىع انذيىن انغير مىتجح انذيىن انمىتجح

 2,257,287,760 2,115,170,962 142,116,798 2,904,159,529 2,759,364,537 144,794,992 الرصٌد فً بداٌة السنة

 677,198,549 674,520,355 2,678,194 - - - المكون خالل السنة

 - - - (185,000,000) )183,300,157( (1,699,843) االستردادات خالل السنة

المستخدم من المخصص 
خالل السنة )دٌون 

 معدومة(
- (2,059,305) (2,059,305) - - - 

 (30,326,781) (30,326,781) - - - - فرق سعر الصرؾ

 2,904,159,528 2,759,364,536 144,794,992 2,717,100,197 2,574,005,030 143,095,149 الرصٌد فً نهاٌة السنة
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 .ن جمٌع المخصصات أعاله محسوبة على أساس العمٌل الواحدإ

 .إن جمٌع المخصصات هً من موارد مشتركة
مبلةةػ  25/58/8553المخصصةةات التةةً انتفةةت الحاجةةة إلٌهةةا نتٌجةةة تسةةوٌات أو تسةةدٌد دٌةةون وحولةةت إزاء دٌةةون أخةةرى حتةةى بلؽةةت 

 25/58/8552لٌرة سورٌة فً  84804140845لٌرة سورٌة مقابل  3404050225

 
 

 :األرباح المحفوظة
  مشتركة ذاتٌة المجموع

8137 8138 8137 8138 8137 8138 
 

 سورٌة لٌرة لٌرة سورٌة
لٌرة 
 سورٌة

لٌرة 
 سورٌة

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
 

 الرصٌد فً بداٌة السنة 89,391,911 129,154,591 - - 89,391,911 129,154,591

 األرباح المحفوظة خالل االسنة 19,985,048 5,388,102 - - 19,985,048 5,388,102

(43,776,861) )24,590,060( - - (43,776,861) (24,590,060( 
األرباح الحفوظة خالل السنة المحولة إلى 

 إٌرادات

 ٌنزل: األرباح المحفوظة التً تم إعدامها - - - - - -

 فرق سعر صرؾ - (1,373,923) - - - (1,373,923)

 الرصٌد فً نهاٌة السنة 84,786,899 89,391,911 - - 84,786,899 89,391,911

 
 :التصفٌةصافً الموجودات قٌد االستثمار أو  7

 مشتركح راتيح المجموع
 

8137 8138 8137 8138 8137 8138 
 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
 

 ِٛخٛداد ِمزٕبح ثغشع اٌّشاثسخ 52202220350  1,097,484,340 - - 52202220350 1,097,484,340

 * ِٛخٛداد ِمزٕبح ثغشع اإلخبسح اٌزشغ١ٍ١خ 2505040455  71,154,400  - - 2505040455 71,154,400

1,160,000  505150555  - -  1,160,000   505150555  ٗد٠ٌٍّٛٔظشف ٚفبء  ِٛخٛداد آ٠ٍخ 

 (1األجمالً) 85105330850  1,169,798,740 - - 85105330850 1,169,798,740

(71,154,400) 
 (71,154,400) 

- -  (71,154,400) 
ِخظض رذٟٔ ل١ّخ ِٛخٛداد ِمزٕبح ثغشع  (71,154,400) 

 اإلخبسح اٌزشغ١ٍخ

 (2المخصصات) (71,154,400)  (71,154,400)  - - (71,154,400)  (71,154,400)

 (2-1الصافً) 134,933,805 1,098,644,340 - - 134,933,805 1,098,644,340

 
كلفة من مشارٌع قٌد التنفٌذ إلى موجةودات قٌةد تبتحوٌله بال 8555قام البنك خالل عام  فً مدٌنة حمص هً عبارة عن قٌمة عقار )* (

. ونتٌجةة للظةروؾ التةً البنك استخدام هذا العقار ألؼراض اإلجةارة التشةؽٌلٌة والحصةول علةى عائةد إٌجةار منةه االستثمار بسبب نٌة 
لتعةةرض المبنةةى القةةائم فٌةةه العقةةار المذكورللسةةرقة والكسةةر والحةةرق فقةةد قةةررت إدارة المصةةرؾ احتجةةاز  بهةةا الدولةةة وكنتٌجةةة  مةةرت

 .8558كانون األول  25كما فً  لٌرة سورٌة71,154,400  البالؽة  مخصص تدنً بكامل قٌمته 

 
 التً آلت ملكٌتها للمصرف وفاء لدٌون مستحقة: الحركة على الموجوداتفٌما ٌلً ملخص    

 
 بانٌاس.خص هذا الرصٌد عقارات الالذقٌة و*ٌ

 إجمالً
 

 إجمالً
 

موجودات 
 مستملكة أخرى

 

عقارات 
   مستملكة

 8137 

 

8138 

 

8138 

 

8138   
 لٌرة سورٌة  

 
 لٌرة سورٌة 

 
 لٌرة سورٌة 

 
   لٌرة سورٌة 

  1,160,000  
 

 *رصٌد بداٌة السنة    1,160,000   -   1,160,000 

 -    
 

 إضافات      -   -     - 

 -    
 

 استبعادات       -   -     - 

 -    
 

 خسارة التدنً      -   -     - 

 1,160,000  
 

 رصٌد نهاٌة السنة    1,160,000   -   1,160,000 
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 :عقارٌةاستثمارات  8

 
 

 البنةكإلى استثمارات عقارٌة بسبب نٌة مشارٌع تحت التنفٌذ من  فً مدٌنة حلب قٌمة عقار، قام البنك بتحوٌل 8555 خالل عام))*     

هذا  فقط كون ساهمً البنك مالعقار ٌعود أثره على حقوق  هذا سعر. إن أي تؽٌر فً قٌمته زٌادةاالحتفاظ بهذا العقار بؽرض توقع 
 ،بشكل كامل من رأس مال البنك تم تموٌلهالعقار 

 
 
 الحركة على اإلستثمارات العقارٌة: فٌما ٌلً تفصٌل 

 
 8138  8137 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

   
 

 507,420,000  8023503050555 رصٌد بداٌة السنة:

 1,873,430,000  - * التؽٌر فً القٌمة العادلة خالل السنة

 
8,181,851,111  8,181,851,111 

 
إدارة البنةك  التقٌٌمةٌن متقاربةة، وقةررت، وكانت نتٌجة حصل البنك على تقٌمٌن لخبٌرٌن محلفٌن مستقلٌن 2018فً كانون األول * 

المسجلة للعقار ، حٌث بلؽت القٌمة والمتؽٌرات المحٌطةالظروؾ  ثباتاألقل والذي بقً بنفس قٌمة العام السابق بسبب اختٌار التقٌٌم 
 .31/12/2018ل.س كما فً  2,380,850,000

 
 
 
 
 

 المجموع
 

 مشتركة  ذاتٌة
 البٌـــــــان

8137  8138 
 

8137  8138  8137  8138 

 
 لٌرة سورٌة 

 
 لٌرة سورٌة 

 

 لٌرة سورٌة 
 

 لٌرة سورٌة 
لٌرة  

 سورٌة 
لٌرة  

 سورٌة 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
2,380,850,000  2,380,850,000  2,380,850,000  2,380,850,000  -  - 

استثمارات عقارٌة 
 (*) بؽرض زٌادة القٌمة

            

2838688568666  2838688568666  2838688568666  2838688568666  -  - 
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 بالصافً –موجودات ثابتة  9
 

2018 
  

 أراضً ومبانً
 

تحسٌنات على 
  العقارات المستأجرة

 تجهٌزات المكاتب
 

 أجهزة الكمبٌوتر
 

 سٌارات
 

 مشارٌع قٌد التنفٌذ
 

 خرىأ
 

 اإلجمالً

 البٌان
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 التكلفة:
             

  
 

 الرصٌد فً بداٌة السنة 
 

241,674,068  20402180424  28100220123  88305530484  5804210355  45500200125  2204080221  8003800520225 

 إضافات
 

44505550555  58205450214  50805220228  2508410254  -  0058305220551  5408230521  0024803310402 

 استبعادات
 

-  -   (802180348)   (505150554)  -   (14004500345)   (2104240301)   (28004540253) 

 * الرصٌد فً نهاٌة السنة
 

683,674,168  486,511,811  476,138,388  898,354,119  38,416,811  5,888,658,795  33,755,936  7,849,489,539 

  
               

 االستهالك المتراكم:
 

               

 استهالك متراكم وفً بداٌة السنة 
 

 (302840050)  55105280552)   (58302440420)   (58305020550)   (5503080223)  -   (208480052)   (45502030412) 

 استهالك السنة 
 

 (5801180125)  ( 1401030342)   (0800420255)   (4803430280)   (4240385)  -   (204150252)   (52205120220) 

 استبعادات
 

-  -  802510305  505150545  -  -    204120448 

االستهالك المتراكم فً نهاٌة 
  * السنة

 (81,987,386)   (381,791,933)   (379,116,195)   (369,744,751)   (38,898,398)  -   (33,818,836)   (574,154,857) 

 انخفاض القٌمة:
 

               

 انخفاض القٌمة بداٌة الفترة
 

 (4302500808)  -  -  -  -  -  -   (4302500808) 

 انخفاض القٌمة للسنة
 

-  -  -  -  -  -  -  - 

 انخفاض القٌمة فً نهاٌة السنة
 

 (4302500808)  -  -  -  -  -  -   (4302500808) 

 صافً القٌمة الدفترٌة 
 

               

 2018كانون األول  31رصٌد 
 

638,183,611  115,738,898  897,875,711  388,419,859  344,618  5,888,658,795  551,311  6,687,311,131 

 ،2018-58-١ٌ25شح عٛس٠خ وّب فٟ  ١ٌ3,220,348شح عٛس٠خ، ث١ّٕب ثٍغ إخّبٌٟ ِدّع االعزٙالن اٌخبص ثٙب  51,525,600( ٛداد اٌفشٚع اٌّغٍمخ ) فشع زّضثٍغ اخّبٌٟ ل١ّخ ِٛخ* 
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 بالصافً –موجودات ثابتة  9

2017 
 

 أراضً ومبانً
 

تحسٌنات على 
  العقارات المستأجرة

 المكاتبتجهٌزات 
 

 أجهزة الكمبٌوتر
 

 سٌارات
 

 مشارٌع قٌد التنفٌذ
 

 أخرى
 

 اإلجمالً

 البٌان
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 التكلفة:
             

  
 

 الرصٌد فً بداٌة السنة 
 

241,674,068    245,344,861  254,246,410  198,632,267  12,436,800  333,735,655  23,086,826  1,309,156,887 

 إضافات
 
  -  114,017,573  78,458,513  29,386,156  -  688,513,188  54,684,910  965,060,340 

 استبعادات
 

-  -  (6,167,285)  -  -  (121,713,173)  (3,819,000)  (131,699,458) 

 * الرصٌد فً نهاٌة السنة
 

24186748668  35983628434  32685378638  22886188423  1284368866  96685358676  7389528736  2814285178769 

  
               

 االستهالك المتراكم:
 

               

 استهالك متراكم وفً بداٌة السنة 
 

(3,949,515)  (84,357,216)  (103,971,677)  (100,565,571)  (11,412,558)  -  (1,359,811)  (305,616,348) 

 استهالك السنة 
 

(4,375,000)  (31,774,801)  (30,009,269)  (27,491,544)  (439,820)  -  (5,882,692)  (99,973,126) 

 استبعادات
 

-  -  5,231,011  -  -  -  -  5,231,011 

االستهالك المتراكم فً نهاٌة 
  * السنة

(883248515)  (11681328617)  (12887498935)  (12886578115)  (1188528378)  -  (782428563)  (46683588463) 

 انخفاض القٌمة:
 

               

 انخفاض القٌمة بداٌة الفترة
 

(48,305,252)  -  -  -  -  -  -  (48,305,252) 

 انخفاض القٌمة للسنة
 

-  -  -  -  -  -  -  - 

 انخفاض القٌمة فً نهاٌة السنة
 

(4883658252)  -  -  -  -  -  -  (48,305,252) 

 صافً القٌمة الدفترٌة 
 

               

 2017كانون األول  31رصٌد 
 

18586448361  24382368417  19787878763  9989618368  5848422  96685358676  6687168233  1869388548654 

 ، 2017-58-١ٌ25شح عٛس٠خ وّب فٟ  ١ٌ25,318,252شح عٛس٠خ، ث١ّٕب ثٍغ إخّبٌٟ ِدّع االعزٙالن اٌخبص ثٙب  76,853,156فشع دسعب (  -ٛداد اٌفشٚع اٌّغٍمخ ) فشع زّض ل١ّخ ِٛخثٍغ اخّبٌٟ * 
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 موجودات غٌر ملموسة 31
 

وفقاً لطرٌقة القسط الثابت على فترة خمس موجودات معنوٌة أخرى(  –)أنظمة حاسوبٌة ٌحتسب اإلطفاء على الموجودات ؼٌر الملموسة 

 .سنوات وهً الفترة المقدرة لعمرها اإلنتاجً

 

  
2618 

 
2617 

 انثيان
 

 نيرج سىريح
 

 نيرج سىريح

 انتكهفح
    

 سط١ذ ثذا٠خ اٌغٕخ
 

103,767,298 
 

100,490,398 

 اػبفبد
 

6,541,030 
 

3,276,900 

 اٌشط١ذ
 

11683688328 
 

16387678298 

 االطفاء
 

 
  

 سط١ذ ثذا٠خ اٌغٕخ
 

(99,750,602) 
 

(97,498,991) 

 االؽفبء ٌٍغٕخ 
 

(3,624,185) 
 

(2,251,611) 

 اٌزذٟٔ خالي اٌغٕخ
 

- 
 

- 

 اٌشط١ذ
 

(16383748787) 
 

(9987568662) 

 رصيذ وهايح انسىح
 

689338546    486168696 

 
 موجودات أخرى 33

 
 8137  8138 البٌان

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

 190,543,245  263,848,406 )*(إٌرادات برسم القبض 

 ً  24505180155  502,097,168 مصروفات مدفوعة مقدما

 36,178,215  896,454,566 دفعات مقدمة لشراء أصول

 3,200,000  3,200,000 مدفوعة للؽٌرتؤمٌنات 

 100,000  100,000 (*ذمم شركة تؤمٌن )*

 55405080355  111,094,720 مدٌنون مختلفون

 20,572,351  17,926,184 مخزون طوابع وقرطاسٌة

 744,719,813  1,794,721,044   المجمـــــــوع                                     

 
 .المإسسات المالٌةو اٌرادات االستثمار المحققة وؼٌر مستحقة القبض عن اٌداعات وحسابات لدى المصارؾتمثل  )*(

 .ٌمثل هذا المبلػ المطالبات مع شركة التؤمٌن فٌما ٌتعلق بحادثة السرقة التً تعرض لها فرع حمص (**)

 
  :لدى مصرف سورٌة المركزي ودٌعة مجمدة 38
 

ٌجب على المصارؾ الخاصةة أن تحةتفظ لةدى مصةرؾ سةورٌة  8555( لعام 83المشتركة رقم )و الخاصة بناء على قانون إحداث المصارؾ

 ٌتم األفراج عنها عند تصفٌة المصرؾ.، فائدةال ٌستحق علٌها أٌه % من رأس مال المصرؾ 55المركزي بودٌعة مجمدة ) محجوزة ( تعادل 

 
 8138  8137 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 
    
  281,698,513    281,698,513  باللٌرة السورٌة ةرصٌد الودٌعة المجمد 

  1,881,757,017    1,881,757,017  الى اللٌرة السورٌة( رصٌد الودٌعة المجمدة  بالدوالر األمرٌكً )محوالً  

  2,163,455,530    2,163,455,530  

 
 2018لدى مصرف سورٌة المركزي حسب ما تتطلّبه زٌادة رأس مال البنك خالل عام تغذٌة حساب الودٌعة المجمدة  2019-03تم خالل شهر 
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 :ٌداعات وحسابات استثمار مصارف ومإسسات مالٌةا 31
 

  داخل الجمهورٌة خارج الجمهورٌة المجموع

8137 8138 8137 8138 8137 8138 

 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

 وتحت الطلب حسابات جارية 24,312,137,788 45,713,756,745 154,904,707 217,820,055 24,467,042,495 45,931,576,800 

520,000,000 3,755,000,000 - - 520,000,000 3,755,000,000 
حسابات استثمار للبنوك 

 والمؤسسات المالية
46,451,576,800 28,222,042,495 217,820,055 154,904,707 46,233,756,745 28,067,137,788 

  
   

 :أرصدة الحسابات الجارٌة للعمالء 34
 

 8138  8137 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    :تحت الطلب  /حسابات جارية 

 25,581,331,871  24081101240114 بالليرة السورية

 6,828,220,347  54025502420281 بالعمالت األجنبية

 32,409,552,218  51,967,168,195 المجموع

% (متتتتن لجمتتتالئ الوعااتتتو  مسابتتتتل   82.15ليتتتترة ستتتورية سي متتتا نستتتبت    54034304550454بلغتتتت وعااتتتو الحلومتتتة الستتتتورية والسطتتتا  العتتتام الستتتوري  
 %( فئ السنة السابسة . 42.14ليرة سورية  سي ما نسبت   54050403520454

 
 نقدٌةتؤمٌنات  35

 البٌـــــــان 8138  8137

 المشتركة  الذاتٌة  المشتركة  الذاتٌة

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  

 
-  -  -  - 

تؤمٌنات مقابل ذمم البٌوع المإجلة 
 وأرصدة التموٌالت

 تؤمٌنات مقابل تسهٌالت غٌر مباشرة 5,050,717,381  -  4,659,440,009  -

 هامش الجدٌة -    -  

 تؤمٌنات أخرى  194,348,817  -  89,892,325  -

 المجموع 5,245,066,197  -  4,749,332,334  -

    

 .( فئ السنة السابسة4025303110544مسابل   8553( فئ نهاية عام 0082403520452بلغت التأمينات التئ ال تمنح عوااع مبلغ   )*(      
 

 ذمم دائنة: 36

 البٌـــــــان 8138  8137
 المشتركة  الذاتٌة  المشتركة  الذاتٌة

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 دائنو عملٌات التموٌل 1,389,261,156  -  137,394,330  - 

 المجموع 1838982618156  -  13783948336  -
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 مخصصات متنوعة: 37
رصٌد نهاٌة 

  السنة
ماتم رده 
  لإلٌرادات

المستخدم 
  خالل السنة

المكون خالل 
  السنة

رصٌد بداٌة 
 السنة

 
8138 

 لٌرة سورٌة   
 

 لٌرة سورٌة 
 

 لٌرة سورٌة 
 

 لٌرة سورٌة 
 

 لٌرة سورٌة 
  17,707,521     -  -     17,707,521 

 

 مخصص فروقات القطع التشغٌلً

148,708,394     -  25,000,000   123,708,394 

 

 ***مخصص لمواجهة مخاطر محتملة 

 9,886,854     (7,005)*  -     9,893,859 

 

مخصص الذمم خارج بٌان المركز 
 المالً 

1,717,500     -  255,000   1,462,500 

 

 مخصص احتجاز تعوٌض صراؾ

110,390,417     -  25,000,000   85,390,417 

 

 (*)* مخصص مخاطر نقل األموال

 مخصص تكلٌؾ ضرٌبً  1,908,922     -  -     1,908,922

290,319,608     (78665)  50,255,000  240,071,613 

 

 المجموع 

 

رصٌد نهاٌة 
  السنة

ماتم رده 
  لإلٌرادات

المستخدم 
  خالل السنة

المكون خالل 
  السنة

 رصٌد بداٌة السنة

 
2017 

 لٌرة سورٌة   
 

 لٌرة سورٌة 
 

 لٌرة سورٌة 
 

 لٌرة سورٌة 
 

 لٌرة سورٌة 
  17,707,521  -  -  -  17,707,521 

 

 مخصص فروقات القطع التشغٌلً

123,708,394  -  -  6,564,622  117,143,772 

 

 مخصص لمواجهة مخاطر محتملة 

9,893,859  -  (6,736)*  -  9,900,595 

 

مخصص الذمم خارج بٌان المركز 
 المالً 

1,462,500  -  -  385,000  1,077,500 

 

 مخصص احتجاز تعوٌض صراؾ

85,390,417  -  -  13,721,120  71,669,297 

 

 (*)* مخصص مخاطر نقل األموال

 مخصص تكلٌؾ ضرٌبً  5,998,382  -  (4,089,460)  -  1,908,922

240,071,613  -  (4,096,196)  20,670,742  223,497,067 

 

 المجموع 

      سعر صرؾ تؽٌر)*(        

 قررت إدارة البنك حجز مخصصات لمواجهة مخاطر نقل األموال بٌن الفروع تبعاً للظروؾ المحٌطة. (*)*      

اتخاذ مخصصات إضافٌة لمواجهة مخاطر محتملة لخسائر األصول الثابتة تبعاً للظروؾ المحٌطة وزٌادة قررت إدارة البنك  (**)*      
 المخاطر المتعلقة بهذه األصول فً بعض الفروع.

 

 ضرٌبة الدخل:    38

   مخصص ضرٌبة دخل المصرف:  38- 3       

 إن الحركة على مخصص ضرٌبة الدخل هً كما ٌلً:

ِٓ لجً ٌدٕخ  فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِب١ٌخ دِشك ٚوبٔذ ٔز١دخ  َ خؼع اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌٟ ػش٠جٟ 2007فٟ عبَ  -

عذَ ٚخٛد أٞ ػش٠جخ ِغزسمخ عٍٝ األسثبذ ٔز١دخ إلشاس  2013-3-6اٌظبدس ثزبس٠خ  10/2013/ذ/60اعّبٌٙب اٌمشاس سلُ 

 اٌخغبسح.

َ خؼع اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌٟ ػش٠جٟ ِٓ لجً ٌدٕخ  فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِب١ٌخ دِشك ٚوبٔذ ٔز١دخ  2008زٛي عبَ  -

عذَ ٚخٛد أٞ ػش٠جخ ِغزسمخ عٍٝ األسثبذ ٔز١دخ إلشاس  2014-7-3اٌظبدس ثزبس٠خ  5/2014/ذ/206اعّبٌٙب اٌمشاس سلُ 

 اٌخغبسح.

ٌٟ ػش٠جٟ ِٓ لجً ٌدٕخ  فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِب١ٌخ دِشك ٚوبٔذ ٔز١دخ َ خؼع اٌجٕه ٌزذل١ك ِب 2009زٛي عبَ  -

عذَ ٚخٛد أٞ ػش٠جخ ِغزسمخ عٍٝ األسثبذ ٔز١دخ إلشاس   2018-01-29اٌظبدس ثزبس٠خ  42/2017/ذ/2745اعّبٌٙب اٌمشاس سلُ 

 اٌخغبسح.

جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِب١ٌخ دِشك ٚوبٔذ ٔز١دخ خؼع اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌٟ ػش٠جٟ ِٓ لجً ٌدٕخ  فشع اٌؼش٠ 2010زٛي عبَ  -

 ٚلذ رّذ رغ٠ٛخ اٌؼش٠جخ اٌّغزسمخ. 2016-2-8ربس٠خ  4/2/2016/ذ/2سلُ  اعّبٌٙب اٌمشاس

  8138  8137 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  البٌان

 08005520434  54500200883  رصٌد بداٌة السنة

 (08505430508)  (52208540435)  ضرٌبة الدخل المدفوعة 

 52200140345  25301440212  ضرٌبة الدخل المستحقة 

 343,515,888  131,131,134   رصٌد نهاٌة السنة
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   :)تتمة( مخصص ضرٌبة دخل المصرف  38- 3

خؼع اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌٟ ػش٠جٟ ِٓ لجً ٌدٕخ  فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِب١ٌخ دِشك ٚوبٔذ ٔز١دخ  2011زٛي عبَ  -

 ٚلذ رّذ رغ٠ٛخ اٌؼش٠جخ اٌّغزسمخ. 2016-4-20ربس٠خ  12/68/2016/ذ/68اعّبٌٙب اٌمشاس سلُ 

ِب١ٌخ دِشك ٚوبٔذ ٔز١دخ اعّبٌٙب  خؼع اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌٟ ػش٠جٟ ِٓ لجً ٌدٕخ  فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ 2012عبَ  -

) اخجبس ِؤلذ ( ٚ رُ رمذ٠ُ وزبة اعزشاع عٍٝ االخجبس اٌّؤلذ ٌُ ٠ظذس   2016-08-16اٌظبدس ثزبس٠خ  09702سلُ اٌمشاس 

 لشاس اٌٍدٕخ ٌزبس٠خٗ.

ذ ٔز١دخ اعّبٌٙب خؼع اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌٟ ػش٠جٟ ِٓ لجً ٌدٕخ  فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِب١ٌخ دِشك ٚوبٔ 2013عبَ  -

 عذَ ٚخٛد أٞ ػش٠جخ ِغزسمخ عٍٝ األسثبذ ٔز١دخ إلشاس اٌخغبسح. 2018-02-22اٌظبدس ثزبس٠خ  12/26/2018/ذ/26 اٌمشاس سلُ

خؼع اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌٟ ػش٠جٟ ِٓ لجً ٌدٕخ  فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِب١ٌخ دِشك ٚوبٔذ ٔز١دخ اعّبٌٙب  2014عبَ  -

) اخجبس ِؤلذ ( ٚ رُ رمذ٠ُ وزبة اعزشاع عٍٝ االخجبس اٌّؤلذ ٌُ ٠ظذس لشاس  2018-02-13ظبدس ثزبس٠خ اٌ 09745 اٌمشاس سلُ

 اٌٍدٕخ ٌزبس٠خٗ .

 ُ ٠زُ اٌزذل١ك ف١ٙب ٌغب٠خ ربس٠خٗ.ٌ 2017ٚ  2016ٚ  2015األعٛاَ  -

 

 :موجودات ضرٌبٌة مإجلة  38- 8

 
الضرٌبة 
  المإجلة

الضرٌبة 
  المإجلة

رصٌد نهاٌة 
  السنة

المبالغ 
 المضافة

 المبالغ المحررة 
 

رصٌد بداٌة 
  السنة

 8137 

 
2018 2018 2018 2018 2018  

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
  

502150524 
 

502230034 
 

502230034  2440455   (2280415)  502150524 

 

موجودات ضرٌبٌة 
 مإجلة

3,163,319 
 

3,118,589         

   
 إنَّ الحركة على حساب الموجودات/ المطلوبات الضرٌبٌة الُمإجلة هً كما ٌلً:

 البٌـــــــان 8138  8137

 موجودات  مطلوبات  موجودات  مطلوبات

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 رصٌد بداٌة السنة * 1,361,139  -  1,546,599  - 

 المضاف 2440455  -  5320555  -
 المستبعد (2280415)  -  (2280415)  -

 رصٌد نهاٌة السنة*  3,118,589  -  3,163,319  -

 * جمٌعها من موارد مالٌة مشتركة         
 

 تسوٌة الربح المحاسبً مع الربح الضرٌبًملخص  1-38

 :الضرٌبً الربحالمحاسبً مع  الربحملخص تسوٌة       
 8137  8138 البٌان

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

 (8,436,146,676)  3,367,316,466 الربح قبل الضرٌبة

    التعدٌالت

 8031405440554  )551,555,252( أرباح ؼٌر خاضعة للضرٌبة

 0800510258  18,118,125 مصارٌؾ مرفوضة ضرٌبٌاً 

 511,854,351  3,381,798,884 )الخسارة(/الربح الضرٌبً
 %80  %80 نسبة الضرٌبة

 385,161,518   280,949,706                   ضرٌبة الدخل 

 %55  %55 اعادة االعمارنسبة رسم 

 5800510204   28,094,971                     رسم اعادة االعمار

 317,569,893   309,044,677                   ضرٌبة الدخل  مصروف

 (5320555)  (349,910)                        إٌراد ضرٌبة الدخل للشركة التابعة

 317,188,893   308,694,767                   الموحدمصروف/)إٌراد( ضرٌبة الدخل 
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 :مطلوبات أخرى 39

 8138  8137 

 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

  2,580,821   5203300322  ؼٌر مستحقة الدفع لحسابات استثمارٌة لمصارؾ ومإسسات مالٌة أرباح محققة

  936,507,675   504440085,410 حواالت وأوامر دفع

  1,322,848,420   5082508540455 مستحقة ؼٌر مدفوعةنفقات 

 103,738,646    550,444,315 مستحق لجهات حكومٌة

  23,452,943   5403540205 ذمم دائنة لشبكة الصراؾ اآللً

 3550534  5,813,553 ذمم دائنة أخرى

 5101080558  5505880540 توقٌفات محتجزة 

  302,455,189   4280024,135 موردٌن

  166,048,425   3808240580 ِغزسمبد أسثبذ اٌّغب١ّ٘ٓ

 
1,181,489,811   2,875,095,205 

 
  ة:حسابات االستثمار المطلق 81

 8137 8138 
 البٌـــــــان

 المجموع
مصارف 

 ومإسسات مالٌة
 المجموع عمالء

مصارف ومإسسات 
 مالٌة

 عمالء

  
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

 حسابات التوفٌر 8,555,179,492 2,538,264,363 11,093,443,854 6,331,658,558 - 6,331,658,558 

 ألجـل 8,283,682,798 104,934,000 8,388,616,798 4,697,871,060 129,350,000 4,827,221,060

 الوكاالت االستثمارٌة 16,326,286,020 2,638,050,000 18,964,336,020 12,753,773,915 797,500,000 13,551,273,915

 المجمـوع 33,165,148,316 5,281,248,363 38,446,396,672 23,783,303,533 926,850,000 24,710,153,533

 الدفعأعباء محققة ؼٌر مستحقة  222,457,597 38,918,980 261,376,578 179,443,737 6,993,033 186,436,770

 إجمالً حسابات االستثمارالُمطلقة 33,387,605,907 5,320,167,343 38,707,773,250 23,962,747,270 933,843,033 24,896,590,303

 
  احتٌاطً مخاطر االستثمار:    83
    

 8137  8138 البٌـــــــان

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

 154,499,510  171,225,534 رصٌد بداٌة السنة

 18,910,763  39,826,666 اإلضافات خالل السنة 

 (2,184,739)  (222,728) فروق سعر الصرؾ

 17182258534  21688298472 الرصٌد فً نهاٌة السنة

 
   خصم(: ) المكتب به وعالوة رأس المال 88

 

لٌرة   5555سهم بقٌمة اسمٌة قدرها  5,000,000لٌرة سورٌة موزعة على   5,000,000,000حدد رأس مال البنك عند التؤسٌس بمبلػ

% من  75وهً نسبة  لٌرة سورٌة 3,750,000,000سهم أي ما ٌوازي  3,750,000سورٌة للسهم الواحد. لقد ساهم مإسسواالبنك بتؽطٌة 

% من قٌمة األسهم 05لٌرة سورٌة. تم تسدٌد  1,250,000,000سهم لالكتتاب العام وهو ما ٌعادل  250,000 ,1تم طرح  .رأس مال البنك

 ومن خالل المإسسٌن. عند االكتتاب العام
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 )تتمة(: خصم( المكتب به وعالوة) رأس المال 88

األسهم من قٌمة  القسط الثانً ؼٌر المدفوع  ، وافقت الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة باألكثرٌة بؤن ٌكون موعد سداد8554كانون األول  3بتارٌخ 

 .8555حزٌران  84ولؽاٌة  8554كانون األول  3حسب اقتراح مجلس إدارة البنك اعتباراً من 

 
رأس  وبذلك تم سدادلٌرة سورٌة 2,500,000,000 من القسط الثانً مبلػ قدره  ةسدد، بلػ إجمالً المبالػ الم8558كانون األول  25 لؽاٌة

 المال بالكامل.
لعام  20والمرسوم رقم  8555لعام  83المتضمن تعدٌل بعض أحكام مواد القانون رقم  2صدر القانون رقم  ، 8555كانون الثانً  4بتارٌخ 

ملٌار لٌرة سورٌة،  50الذي ٌتضمن زٌادة الحد األدنى لرأس مال البنوك اإلسالمٌة العاملة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة لٌصبح  8550

المدة لتصبح  دٌت لتوفٌق أوضاعها بزٌادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب، وقد تم تمدوقد منحت البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوا

على تمدٌد المهلة الممنوحة للمصارؾ  8555لعام  52كما نص القانون رقم  ،8552لعام  12رقم  عًٌخمسة سنوات بموجب المرسوم التشر

سنوات لتوفٌق أوضاعها  4سنوات إلى  2من  8555كانون الثانً  4رٌخ الصادر بتا 2الخاصة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 

 بزٌادة رأسمالها إلى الحدى األدنى المطلوب وفقاً ألحكامه.

 سنوات. 1المهلة لتصبح  دٌتم تمد 8550 سانٌن 88 خٌ/م تار 52وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  

و تعدٌالته سٌتم  8555لعام  2المطلوبة فً رأس مال المصرؾ بموجب أحكام القانون رقم و بخصوص المهلة المحددة لتنفٌذ الزٌادات 

 متابعة موضوع الزٌادة المطلوبة عند تزوٌدنا بالتوجٌهات بهذا الخصوص من قبل الجهات الوصائٌة وفق اختصاصها لدٌها حسب األصول .
 

/ 45، تمت الموافقة على تجزئة األسهم وفق مضمون المادة /8555 حزٌران 85خالل اجتماع الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة للمساهمٌن بتارٌخ 

الذي ٌقضً بتحدٌد القٌمة االسمٌة للسهم الواحد بمائة لٌرة سورٌة وذلك خالل سنتٌن  8555/ لعام 84/ من المرسوم التشرٌعً رقم /2البند /

مساهمٌن تفوٌض مجلس اإلدارة للقٌام بمتابعة إجراءات تجزئة األسهم أمام من تارٌخ نفاذ هذا المرسوم. وبناءاً علٌه قررت الهٌئة العامة لل

/ م من هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة بالموافقة 554صدر القرار رقم  8555 تشرٌن الثانً 88الجهات المعنٌة الوصائٌة. وبتارٌخ 

سهم. وقد تم تحدٌد تارٌخ تنفٌذ  ملٌون 05م الواحد لٌصبح إجمالً األسهم سمٌة لسهم البنك لتصبح مئة لٌرة سورٌة للسهعلى تعدٌل القٌمة اال

 .8555 كانون األول 1التعدٌل المذكور فً سوق دمشق لألوراق المالٌة فً نهاٌة ٌوم 

 

اد أسهم زٌادة /م( بالموافقة النهائٌة على اعتم552صدر قرار مجلس مفوضً هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة رقم ) 5/55/8553فً 

 عن طرٌق ضم جزء من األرباح المدورة.  رأس مال المصرف
/ ل.س للسهم 555/ سهم بقٌمة اسمٌة /2,500,000ل.س عن طرٌق اعتماد / 250,000,000وتمت زٌادة رأس مال المصرف بقٌمة إجمالٌة 

 كما ٌلً: الواحد، وذلك بتحوٌل قٌمة األسهم من األرباح المتراكمة المحققة لٌصبح رأس المال
 

 
 فٌما ٌلً بٌان تفاصٌل رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع:

 8138  8137 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    

 5,000,000,000  5,250,000,000 رأس المال المصرح والمكتتب به

 5,000,000,000  5,250,000,000 رأس المال المدفوع

 

ل.تم إقفالها مباشرة فً حقوق الملكٌة حسب تعمٌم هٌئة األوراق واألسواق المالٌة  405080543مبلػ وبلؽت مصارٌؾ زٌادة رأس المال 

 .، وهً تتكون ّما ٌلً:8553لعام  81السورٌة رقم 

   

  لٌرة سورٌة 
  2,227,148 رسم طابع على زٌادة رأس المال

  175,000 وراق المالٌة سوق دمشق لؤلمركز المقاصة والحفظ المركزي فً أسهم الزٌادة فً  إٌداع تسجٌل و مرس

  5,555,555 هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌةل بدل تقدٌم طلب إصدار أسهم

  2050555 بدل تسجٌل األسهم فً هٌئة األوراق واألسواق المالٌة

 4,,152,148  
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 :احتٌاطً عام مخاطر التموٌل 81

بموجب قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم تم تمدٌده  الذي 8558( لعام 4/م.ن/ب458بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم ) -

رقم  ، وبموجب التعمٌم51/54/8550تارٌخ  5/م/5540بموجب التعمٌم و كانون الثانً 84والصادر بتارٌخ  4/ م ن / ب 5524/

والمعدل لبعض أحكام   54/4/8555( تارٌخ 4/م.ن/ب105وأحكام قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم ) ،25/51/8550تارٌخ ( 5/م/8825)

 .4/58/8554( تارٌخ 4/م.ن/ب042القرار رقم )
ٌتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل فً حساب احتٌاطً مخاطر االستثمار، ما ٌعنً   -

لتكوٌن احتٌاطً عام لمخاطر التموٌل فً حال أن احتٌاطً مخاطر االستثمار ٌبلػ مقدار احتٌاطً عام مخاطر التموٌل المطلوب  أنه ال حاجة
 8550/ لعام 20تكوٌنه أو ٌزٌد عنه، وٌجب أال ٌقل احتٌاطً مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم التشرٌعً رقم /

 مٌة أو مقدار حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل أٌهما أكبر.الخاص بالمصارؾ اإلسال
والخاص بالمصارؾ اإلسالمٌة جهة استمرار تكوٌن احتٌاطً  8550/ لعام 20/ من المرسوم التشرٌعً رقم /54ٌستمر العمل بؤحكام المادة / -

خسائر ناتجة عنه وذلك حتى ٌصبح مبلػ االحتٌاطً مثلً رأس المال المدفوع للمصارؾ لمواجهة مخاطر االستثمار المشترك لتؽطٌة 
 اإلسالمٌة او أي مقدار آخر ٌحدده مجلس النقد والتسلٌؾ.

تم اجراء اختبارات جهد على المحفظة االئتمانٌة لتقدٌر مدى كفاٌة المخصصات المحتجزة ،كما ارتؤت إدارة المصرؾ االحتفاظ  -
منها مبلػ   504420415,550مبلػ   25/58/8553، وبالتالً بلػ رصٌد المخصصات الفائضة المحتفظ بها بتارٌخ بمخصصات إضافٌة

 على الدٌون ؼٌر المباشرة.  403110483

ل.س  40414,238بمبلػ   25/58/8553قام المصرؾ بتشكٌل مخصص على الدٌون المنتجة للتسهٌالت المباشرة القائمة بتارٌخ  -

 ل.س  540481المباشرة مبلػ وقدره  وللتسهٌالت ؼٌر

ل.س  5082203240482بمبلػ  25/58/8553قام المصرؾ بتشكٌل مخصص على الدٌون ؼٌر المنتجة للتسهٌالت المباشرة القائمة بتارٌخ    -

 ل.س 5وللتسهٌالت ؼٌر المباشرة مبلػ وقدره 

 ات تدنً ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة.ولم ٌقم البنك بتحمٌل أصحاب حسابات االستثمار بؤي أعباء تتعلق بمخصص -
، حٌث 2018تم تعلٌق تكوٌن االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل لألصول الممولة من المساهمٌن واألموال التً ٌضمنها المصرؾ لنهاٌة عام  -

تكوٌنه بتارٌخ  ل.س وهو نفس المبلػ الذي تم 2205050205  25/58/2018بلػ إجمالً احتٌاطً العام لمخاطر التموٌل لؽاٌة 

/م.ن/ب 042. مع العلم أن المصرؾ ملزم باستكمال احتجاز اإلحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل المتوجب وفق أحكام القرار 25/58/8555

 4/م.ن/ب458عند انتهاء العمل بالقرار  4/م.ن/ب105وتعدٌله بالقرار 
مبلؽاً وقدره  25/58/8553وٌل والمحتجزة لؽاٌة تارٌخ تبلػ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من احتٌاطً مخاطر التم -

نتٌجة تعلٌق تكوٌن االحتٌاطً مخاطر التموٌل لألصول الممولة من أصحاب  25/4/8558لٌرة سورٌة وهً محتسبة لتارٌخ   308540550

 حسابات االستثمار المطلقة بعد التارٌخ المذكور.
 .لٌرة سورٌة  401410242( بمبلػ 4/م.ن.ب458متطلبات قرار مجلس النقد والتسلٌؾ )تم االحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن  -

 

 :لالستثمارات احتٌاطً القٌمة العادلة 84
 البٌـــــــان 

8137  8138 

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 بداٌة رصٌد السنة 2,175,411,384  301,981,384 

 القٌمة العادلة لإلستثمارات -  1,873,430,000

 احتٌاطً القٌمة العادلة لإلستثمارات 2817584118384  2817584118384

 
 :الحتٌاطٌاتا 85

 االحتٌاطً القانونً 85-3
الصادر بتارٌخ  214/555/2ووفقاً للتعمٌمٌن الصادرٌن عن مصرؾ سورٌة المركزي رقم  8555لعام  84بناء على المرسوم التشرٌعً رقم 

% من األرباح الصافٌة قبل الضرٌبة بعد استبعاد 55ٌتم تحوٌل  8554شباط  58الصادر بتارٌخ  408/555/5ورقم  8554كانون الثانً  85

 أثر فروقات القطع ؼٌر المحققة إلى االحتٌاطً القانونً.

 % من رأسمال البنك.80ٌحق للبنك التوقؾ عن مثل هذا التحوٌل عندما ٌصبح رصٌد االحتٌاطً القانونً مساوٌاً لـ 

 االحتٌاطً الخاص -85-8
ووفقاً للتعمٌمٌن الصادرٌن عن مصرؾ سورٌة المركزي رقم  8558لعام  82من قانون النقد األساسً  42بناء على احكام المادة 

، ٌحدد االحتٌاطً الخاص بنسبة 8554شباط  58الصادر بتارٌخ  408/555/5ورقم  8554كانون الثانً  85الصادر بتارٌخ  214/555/2

 % من رأس مال البنك.555األرباح السنوٌة حتى بلوؼه % من صافً 55
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 كما ٌلً:للمصرؾ كما ٌلً  /الخاصوتم احتساب االحتٌاطً القانونً

2017 

 

2018   
   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 (2,416,346,676) 

 
 قبل الضرٌبة حالرب   1,167,136,466

  
 :ٌنزل منه   

3,106,312,496 
 

 فروقات القطع غٌر المحققة /خسائرأرباح   -

(50,724) 
 

(43,168)   
حصة الجهة غٌر المسٌطرة من أرباح الشركة التابعة قبل 

 ةالضرٌب

689,915,096 
 

1,167,093,298   
 

6889918569 
 

 %10 /الخاصاالحتٌاطً القانونً   11687698336

 
 كما ٌلً: 8553حتى نهاٌة عام  االحتٌاطً القانونًوبلػ رصٌد 

2017 

 

2018   
 

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
 

244,917,707 
 

 سط١ذ االزز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ أٚي اٌفزشح   313,909,216

68,991,509 
 

 االزز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ اٌّشىً خالي ٌٍفزشح   116,709,330

31389698216 
 

 الرصٌد آخر الفترة   43686188546

 
 كما ٌلً: 8553وبلػ رصٌد االحتٌاطً الخاص حتى نهاٌة عام 

2017 

 

2018   
 

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
 

244,917,707 
 

 أٚي اٌفزشح اٌخبصسط١ذ االزز١بؽٟ    313,909,216

68,991,509 
 

 اٌّشىً خالي ٌٍفزشح اٌخبصاالزز١بؽٟ    116,709,330

31389698216 
 

 الفترةالرصٌد آخر    430,618,546

 

 الحقوق غٌر المسٌطرة: 86
 

 ٌمثل هذا البند حصة المساهمٌن اآلخرٌن فً نتائج أعمال وصافً موجودات الشركة التابعة.    
 

 :إٌرادات ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت 87
 البٌـــــــان المشتركة

8137  8138 

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 المرابحة 4,607,373,963  4,057,310,091 

 المجموع 4866783738963  4865783168691

 
 :إٌرادات من المصارف والمإسسات المالٌة   88

 البٌـــــــان المشتركة
8137  8138 

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 حسابات استثمارٌة 359,658,992  881,586,701 

 المجموع 35986588992  88185868761
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 ٌتحملها الوعاء المشترك:المصارٌف التً  89
 .الشرعٌة هٌئة الرقابة% وفق السٌاسات الموافق علٌها من قبل 50البنك بتحمٌل النفقات لوعاء المضاربة بنسبة  ٌقوم

 .2017بٌنما قام بتحمٌل النفقات ألول شهرٌن فقط من العام ، 2018لعام نفقات لوعاء المضاربة  أي البنك بتحمٌل لم ٌقم 
  على سبٌل التبرع:هذه النفقات البنك  وقد تحمل

 

8138  2017 

 
 نيرج سىريح  لٌرة سورٌة

  399,040   - مصارٌف البرٌد والهاتف

  988,629   - مصارٌف طباعة وقرطاسٌة

  2,129,600   - إعالن ومعارض

  1,333,333   - تعوٌضات هٌئة الرقابة الشرعٌة

  1,392,626   - مصارٌف اقامة وضٌافة

  375,000   - مصارٌف أخرى

 -   6,618,228  

 

 :العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  بعد خصم احتٌاطً مخاطر االستثمار 11
 

 البٌـــــــان 
8137  8138 

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 مصارف ومإسسات مصرفٌة    

 عمالء )حسابات استثمار على أساس المضاربة(:   

 توفٌر  124,201,830  66,817,334

 ألجل 284,532,503  83,716,882

 *عمالء )حسابات استثمار على أساس الوكالة باالستثمار( 824,412,774  337,986,504

 المجموع 1,182,852,772  488,581,781

 ال يحتسب احتياطئ مخاطر استثمار على سرباح الولاالت االستثمارية*
 

 :ورب مال ووكٌل باالستثمار الدخل المشترك بصفته مضاربحصة المصرف من  13

 تبلغ حصة المصرف من العخل المشترك بصفت  مضارب ووليل باالستثمار ورب مال: 
 البٌـــــــان 

8137  8138 

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 بصفته مضارب  398,150,285   188,808,416 

 رب مال بصفته  2,758,519,968   3,895,476,956

 المجموع 3,156,670,253  4,084,285,372

 
 :مصرفٌةالخدمات الإٌرادات صافً  18

 
 البٌـــــــان 

8137  8138 

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 اٌرادات العموالت والرسوم  1,252,714,681    1,760,600,030  

 أعباء الرسوم والعموالت (291,944,925)   (300,648,421) 
 المجموع  960,769,756    1845989518669
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 أخرى:إٌرادات  11
 البٌـــــــان 

8137  8138 

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 أرباح بٌع أصول ثابتة 405220055  103540525 

 *أخرى 252,351,420  2520224

 المجموع 137,989,915  7,337,519

مبلغ التعويض الذي تم منح  للبنك من قبل مالتك عستار مبنتى روتانتا لستاز تنتازل البنتك عتن عبارة عن  487,213,718تتضمن اإليراعات األخرى مبلغ  *
متعفو  عتن لامتل فتترة العستعض باإلضتافة  استتاجارتلتاليف  جّراز تلّبتع منفعة األصل المستأجر بناز على طلب المالك , تفاعيًا لوقو  سي ضرر على البنك 

 لتلاليف تحسين للعسار.
 :الموظفٌننفقات  14

 البٌـــــــان 
8137  8138 

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
              

1,018,357,936  
 

 رواتب ومنافع وعالوات الموظفٌن 1,085,592,053
                  

35,336,124  
 

 مساهمة المصرف فً الضمان االجتماعً 41,361,043
                  

13,216,986  
 

 نفقات طبٌة 20,425,462
                    

4,062,052  
 

 وسفر مصارٌف تدرٌب 7,386,320

 المجموع 1,154,764,879   1,070,973,098      

 

  :مصارٌف أخرى   15
 البٌـــــــان 8138  8137

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 مصارٌف إٌجار   178,658,371  183,096,199 

 مصارٌف أنظمة معلومات   138,851,191  164,343,784

 وشحن والهاتف مصارٌف البرٌد  17,826,371  18,072,128

 مصارٌف إستشارات  79,664,672  68,284,012

 مصارٌف إعالن ومعارض    45,705,221  48,839,511
 مصارٌف الكهرباء والماء    37,763,016  16,502,449

 مصارٌف ادارٌة صرافات االلٌة   46,243,344  39,130,085

 مصارٌف سفر ومواصالت وضٌافة   49,786,777  36,890,149
 مصارٌف التنظٌف   19,852,134  14,912,594

 رسوم وأعباء حكومٌة    155,261,947  175,175,395

 مصارٌف تؤمٌن   16,735,204  14,965,052

 تعوٌضات هٌئة الرقابة الشرعٌة   27,683,333  18,611,112
 مصارٌف حراسة   14,853,725  15,327,297
 مصارٌف طباعة وقرطاسٌة   18,058,198  15,598,809

 عامةالهٌئة مصارٌف الدارة واإلمصارٌف مجلس تعوٌضات و 73,578,972  114,780,664

  *مصارٌف قضائٌة   1,197,358,732  2,009,463,305

 تبرعات 4,215,100  4,451,850

 أخرى    88,092,946  117,741,076

 المجموع 2,210,189,255   3,076,185,471 

متن  عليت المفروضتة رفتو العسوبتات  تم تلليف  من قبل البنتك للعمتل علتىتتضمن اتعاب قانونية لصالح ملتب محاماة فئ الواليات المتحعة االمريلية    *
 قبل الخزانة األمريلية.
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 :تدنً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالتمخصص  16
( 4/م.ن/ب597ٌتم تكوٌن مخصص تدنً لكافة ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت تقٌداً بؤحكام قرار مجلس النقد والتسلٌف رقمم )

 .(4/م.ن/ب902وتعدٌالته السٌما القرار رقم ) 2009لعام 
 

 :المصرف()مساهمً حصة السهم من ربح )خسارة السنة( 17
 

 البٌـــــــان 8138  8137

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة 
 ربح )خسارة( السنة 858,395,033  (2,553,782,170) 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم  52,500,000  52,500,000

 ()مساهمي المصرؼحصة السهـ مف ربح )خسارة السنة( 16.35  (48.64)

 أساسي  16.35  (48.64)
 

 :وما فً حكمهالنقد   18
 

 البٌـــــــان 8138  8137

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة 
 ثالثة أشهر نقد وأرصدة لدى بنوك مركزٌة تستحق خالل 47,018,628,242  33,305,930,016 

55,928,463,624  43,705,791,587 
المصارف ومإسسات  لدىوحسابات استثمار وشهادات إٌداعات ٌضاف  

  مصرفٌة لمدة ثالثة أشهر أو أقل
    

(46,296,576,800)  (28,067,042,495) 
ثالثة )ٌنزل( حسابات استثمار وشهادات لمصارف ومإسسات مصرفٌة لمدة 

 أشهر أو أقل

 *أرصدة مقٌدة السحب (19,164,380,087)  (26,787,397,177)

16815684198663  43,492,997,247  

   استثناز االحتياطئ النسعي لعى مصرف سورية المرلزي لون  ال يستخعم قئ عمليات البنك اليومية.تم 

 .ليرة سورية 19,164,380,087 الشام من قبل الخزانة األمريلية بلغت األرصعة المجمعة نتيجة العسوبات المفروضة على بنك
 

 :طراف ذات عالقةأالمعامالت مع    19
 

 :2618فيما يمي ُممخص الُمعامالت مع جهات ذات عالقة خالؿ  -
 

الشركات  الشركة األـ  2012البياف/ 
 الشقيقة

الشركات 
 الزميمة

المشاريع  الشركات التابعة
 المشتركة

أخرل 
 )تذكربالتفصيؿ(

 بنكد داخؿ الميزانية: المكجكدات 

 - - - - - 20,731,283,927  حسابات جارٌة وتحت الطلب

حسابات استثمارات مطلقة وتامٌنات استحقاقها 
 أشهر او أقل 3االصلً 

 12,958,260,000 - - - - - 

حسابات استثمارات مطلقة وتامٌنات استحقاقها 
 أشهر 3االصلً أكثر من 

 - - - - - - 

 - - - - - 252,184,844  موجوعات اخرى

 - - - - - 33894187288771  مجمكع المكجكدات

 

 



ام ش.م.مـشـال مصرف  
 

 الموحدة المالٌة البٌاناتإٌضاحات حول 
 2018 انون األولك 31 كما فً

39 

 

 تىىد داخم انميزاويح:انمطهىتاخ

 - - 128,467,037  - 96,230  حسابات جارٌة /تحت الطلب:

 - - 150,000,000  - -  حسابات االستثمار المطلق/الجل

 - - -  - -  مطلوبات اخرى

 - - 27884678637  - 968236  مجمكع المطمكبات

              بنكد خارج الميزانية:

  واردةكفاالت 
13,952,000,000 - - - - - 

 
            عناصر بياف الدخؿ:

 - - - - - 348,408,220 ايراعات االنشطة االستثمارية

نصيب اصحاب حسابات االستثمار المطلق من صافئ 
 - - 5,907,265 - - - الربح قبل اقتطا  نصيب البنك بصفت  مضارب

 - - - - - - مصروفات اعرارية وعمومية

 - - - - - - ايراع ضريبة العخل

    معمكمات إضافية 
 

  

 - - - - - - ذمم البيو  مؤجلة وسرصعة التمويالت 

 - - - - - - ذمم بيو  مؤجلة وسرصعة تمويالت تحت المراقبة

 - - - - - - مخصص تعنئ

 - - - - - - ليراعات معلسة

 - - - - - - عيون مععومة 

 

 

 

  :اإلدارة وهٌئة الرقابة الشرعٌة ومجلس العلٌا للمصرؾالتنفٌذٌة  دارةاإلأخرى( ت ومنافع آرواتب ومكافلمنافع )فٌما ٌلً ملخص 

8137 8138  
  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 اإلدارة التنفيذية العميا:    
 رواتب ومكافآت 208,057,426 25405520425

 مجمس اإلدارة:  

 مصارٌف اقامة واجتماعاتو ومكافآت تعوٌضات 71,754,441 55202280124

 هيئة الرقابة الشرعية:  

 تعوٌضات 27,683,333 5404440440

 المجمكع 307,495,200 458,691,595
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 لممكجكدات كالمطمكبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية: القيمة العادلة   46
للموجودات والمطلوبات المالٌة التً ال تظهر بالقٌمة العادلة بالبٌانات المالٌة الموحدة:القٌمة العادلة  والًـأ  

فً ٌُظهر الجدول التالً القٌمة الدفترٌة والعادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة فً المٌزانٌة العمومٌة التً ال تظهر بالقٌمة العادلة  

 البٌانات المالٌة

 2618 2617 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة الدفترية القيمة فاالبي

إٌداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف 
 ومإسسات مصرفٌة لمدة ثالثة أشهر أو أقل

43,705,791,587 43,705,791,587 55,928,463,624 55,928,463,624 

حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومإسسات 
 تزٌد عن ثالثة أشهرمصرفٌة لمدة 

330,000,000 330,000,000 - - 

 35,384,968,219 35,384,968,219 47,981,064,955 47,981,064,955 ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت

 - - - - موجودات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 - - - -  المطلوبات المالٌة

 46,451,576,800 46,451,576,800 28,222,042,495 28,222,042,495 ومإسسات مالٌةإٌداعات وحسابات استثمار مصارف 

 25,108,781,082 25,108,781,082 39,045,227,553 39,045,227,553 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

 137,394,330 137,394,330 1,389,261,156 1,389,261,156 ذمم دائنة

 مطلوبات أخرى
 

3,380,489,830 3,380,489,830 2,875,095,205 2,875,095,205 

 
 إدارة المخاطر:  41

اسها تعرؾ إدارة المخاطر بؤنها نظام متكامل وشامل لتهٌئة البٌئة المناسبة واألدوات الالزمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحدٌدها وقٌ
لهذه المخاطر على أعمال البنك وأصوله وإٌراداته وتضع الخطط المناسبة لما ٌلزم ولما ٌمكن ومتابعتها، وتقوم بتحدٌد مقدار اآلثار المحتملة 

 .القٌام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسٌطرة علٌها وضبطها للتخفٌؾ من آثارها إن حدث ووقعت

لمخاطر المنبثقة عنه إذ ٌتم تحدٌد حدود تعتبر مسإولٌة إدارة المخاطر من مسإولٌات مجلس اإلدارة التً ٌدٌرها عن طرٌق لجنة ا
مراقبتها وقٌاسها ومتابعتها من قبل و التعرضات للمخاطر بحٌث تعتبر هذه الحدود مقبولة فً نشاط البنك المصرفً وٌتم تحدٌد هذه الحدود

تعكس كافة المخاطر التً ٌواجهها البنك إدارة المخاطر التً تتبع مباشرة إلى لجنة المخاطر عن طرٌق منظومة من التقارٌر المتكاملة التً 
تقوم إدارة المخاطر بتطبٌق مقررات مجلس النقد و فً نشاطه المصرفً من مخاطر ائتمانٌة ومخاطر سوق وسٌولة ومخاطر تشؽٌلٌة، هذا

هذه المخاطر والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي واألعراؾ المصرفٌة بهذا الخصوص وتقؾ على تؤمٌن رأس المال الكاؾ للوقاٌة من 
وتقوم بالمتابعة المستمرة  IIوتطبٌق مٌثاق بازل  8554لعام  434إضافة إلى تطبٌق دلٌل الحوكمة وفق قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم 

 وقعت.و التخفٌؾ من أثر تلك المخاطر إن حدثو للتخفٌؾ من احتمالٌة وقوع المخاطر
 

 وظٌفة الجهات المسإولة عن إدارة المخاطر:
 إلدارة:مجلس ا

ٌعتبر مجلس اإلدارة المسإول عن إدارة مخاطر المصرؾ إذ قام بتشكٌل وحدة مستقلة إلدارة المخاطر ضمت ثالث أقسام إلدارة كل من 
 المخاطر ضمت أعضاء شكٌل لجنة منبثقة عنه إلدارةتالمخاطر االئتمانٌة ومخاطر السوق والسٌولة والمخاطر التشؽٌلٌة، كما قام المجلس ب

 وكان مدٌر المخاطر أمٌن سر لهذه اللجنة. (ؼٌر تنفٌذٌٌن)مجلس اإلدارة من 
ٌقوم مجلس اإلدارة بتحدٌد مستوٌات المخاطر التً تعتبر مقبولة ٌمكن للمصرؾ تحملها والقبول بها، وتقع على المجلس مسإولٌة المصادقة 

ومستوٌات التعرض والمصادقة أٌضاً على السٌاسة العامة على دلٌل إجراءات عمل إدارة المخاطر والمصادقة على صالحٌات المخاطر 
 إلدارة مخاطر المصرؾ.

وتوفٌر ما  ٌقوم مجلس اإلدارة بالتؤكٌد على مسإولٌات اإلدارة العلٌا لتؤسٌس وإٌجاد البنٌة التحتٌة المستقلة المالئمة والكافٌة إلدارة المخاطر
ل إدارة المخاطر فً تحدٌد وحصر وقٌاس ومتابعة وضبط المخاطر حسب الحدود ٌلزم من األنظمة التكنولوجٌة التً تكفل استمرار عم

والسٌاسات المصادق علٌها، وٌتابع المجلس بشكل دوري فعالٌة اإلدارة العلٌا وإدارة المخاطر معتمداً على جهة تدقٌق ومراجعة مستقلة 
 ها المصرؾ فً عمله.وٌستلم تقارٌر دورٌة تعدها إدارة المخاطر تعكس المخاطر التً ٌتعرض ل



ام ش.م.مـشـال مصرف  
 

 الموحدة المالٌة البٌاناتإٌضاحات حول 
 2018 انون األولك 31 كما فً

41 

 

 

 إدارة المخاطر)تتمة(:  41
 اكال: االفصاحات الكصفية:

 لجنة إدارة المخاطر:
تقوم لجنة إدارة المخاطر بالعمل مع إدارة المخاطر فً المصرؾ لرسم وتحدٌد سٌاسات هذه اإلدارة التً تتعلق بنشاط المصرؾ ومنتجاته 

معالجة التجاوزات التً ٌتم اإلبالغ عنها من قبل إدارة المخاطر، كما تقوم اللجنة بتقدٌم خطط المصرفٌة وتتؤكد وتتابع اإلدارة العلٌا فً 
 الطوارئ والخطط الالزمة إلدارة األزمات التً تواجه البنك والتً ٌتعرض لها.

 اإلدارة التنفٌذٌة:
وإجراءات عمل وتحدد المسإولٌات والصالحٌات بشكل تقوم اإلدارة التنفٌذٌة بإٌجاد البنى الالزمة إلدارة المخاطر وتقوم بوضع سٌاسات 

واضح ٌضمن فصل المهام والصالحٌات لتجنب تعارض المصالح بٌن األقسام، وتقوم اإلدارة التنفٌذٌة بتفعٌل نظام الضبط الداخلً وتحدد 
هذا وتقوم اإلدارة التنفٌذٌة بتنفٌذ  قنوات التواصل اإلداري المطلوبة لمواجهة أنواع المخاطر التً ٌواجهها المصرؾ فً عمله المصرفً،

 أعمالها ضمن استراتٌجٌة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ضمن السقوؾ المحددة.
 إدارة المخاطر:

تقوم إدارة المخاطر بمتابعة وتحدٌد كفاٌة رأس المال لمواجهة المخاطر التً ٌتعرض لها المصرؾ وترسم سٌاسة إدارة المخاطر 
بشكل واضح وٌتناسب مع طبٌعة وحجم أعمال المصرؾ آخذة بعٌن االعتبار منتجات المصرؾ ونشاطاته المصرفٌة بحٌث والصالحٌات 

تؽطً وجود إجراءات ضبط كافٌة لهذه المنتجات واألنشطة، وتقوم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر بشكل منسجم مع قرارات مجلس النقد 
 .IIمٌثاق بازل و قرارات مصرؾ سورٌة المركزيو والتسلٌؾ

دارة تقوم إدارة المخاطر بالمتابعة الٌومٌة لمجمل األعمال واألنشطة وتتؤكد من مدى التقٌد بالسقوؾ والمستوٌات المحددة بالسٌاسة العامة إل
المخاطر وتضبط التجاوزات وتتابعها بشكل فوري مع اإلدارة العلٌا، كما تقوم بقٌاس المخاطر تحت الظروؾ الطبٌعٌة وتحت ظروؾ 

 رٌق إجراء اختبارات الجهد وتقوم إدارة المخاطر بإعداد تقارٌر دورٌة وطارئة ترفع إلى لجنة المخاطر ومجلس اإلدارة.اؼطة عن طض
 إدارة التدقٌق الداخلً:

دى التقٌد تقوم إدارة التدقٌق الداخلً بالتؤكد من توفر البنى األساسٌة الالزمة إلدارة المخاطر وتتؤكد من استقاللٌة هذه اإلدارة وتتحقق من م
وتقٌم باألنظمة واإلجراءات الواردة فً السٌاسة العامة إلدارة المخاطر، وتقٌم مدى كفاٌة وفعالٌة أنظمة التعرؾ على المخاطر وآلٌات قٌاسها 

عة اإلبالغ فعالٌة وكفاٌة أنظمة الضبط الداخلً وإجراءات الرقابة الموضوعة للتحكم بالمخاطر التً تم التعرؾ علٌها إضافة إلى تقٌٌم سر
 عن االنحرافات وإجراءات التصحٌح المتخذة.

 

 التعرض لممخاطر ككيفية نشكئها: .1

ٌتعرض البنك أثناء ممارسته لعمله المصرفً للعدٌد من المخاطر التً ٌمكن تبوٌبها تحت المخاطر االئتمانٌة ومخاطر السوق والسٌولة 
 والمخاطر التشؽٌلٌة.

األولى من احتمالٌة عدم سداد عمالء البنك أو إفالسهم أو معوقات ائتمانٌة تحول دون التزامهم بجدول السداد تنشؤ المخاطر االئتمانٌة بالدرجة 
 الزمنً المقرر لهم والمتفق علٌه، وبهذا الصدد ٌعمل البنك على إدارة السقوؾ االئتمانٌة ومراقبتها على مستوى المحفظة االئتمانٌة ككل

 التعرض االئتمانً لكل قطاع ومنطقة جؽرافٌة ومجموعة مترابطة.وعلى مستوى العمالء وٌقٌس حجم 
 

فً  تنشؤ المخاطر السوقٌة من مخاطر المراكز المالٌة المفتوحة ضمن المٌزانٌة وااللتزامات المحتملة المسجلة خارج المٌزانٌة نتٌجة تحركات
فً األسعار واالنخفاض فً القوة الشرائٌة للعملة المحلٌة  األسعار والتً ٌمكن إدراكها عن طرٌق المخاطر الناتجة من االرتفاع العام

 والمخاطر الناتجة عن مراكز العمالت األجنبٌة وما ٌتعرض له البنك من خسائر نتٌجة لحركات معاكسة فً أسعار العوائد فً السوق.
 

ة اختالؾ آجال الودائع عن آجال التسهٌالت تنشؤ مخاطر السٌولة نتٌجة عدم الموائمة بٌن توارٌخ استحقاق الموجودات والمطلوبات نتٌج
إضافة إلى مخاطر تترافق مع التركزات القائمة فً الودائع النقدٌة لدى المصرؾ التً قد تإدي إلى هبوط نسب السٌولة عن الحدود 

ٌل الالزم لتؤدٌة التزاماته المسموحة، وكذلك حاالت السحب المفاجئة التً ٌمكن أن ٌتعرض لها المصرؾ مما ٌحد من قدرته على توفٌر التمو
دٌة فً توارٌخ استحقاقها والصعوبة فً تموٌل الموجودات، وبهذا الصدد ٌقوم البنك بإدارة ومراقبة السٌولة بشكل ٌومً وتقدٌر التدفقات النق

 .المستقبلٌة وٌحتفظ بنسب سٌولة كافٌة وٌلتزم بقرارات مجلس النقد والتسلٌؾ الخاصة بمتابعة السٌولة
 

المخاطر التشؽٌلٌة بسبب أخطاء ناتجة عن عدم كفاٌة اإلجراءات أو سوء تصرؾ الموظفٌن أو إخفاقات فً أنظمة التكنولوجٌا المطبقة تنشؤ 
قٌاس أو عدم االلتزام بمحددات الشرٌعة اإلسالمٌة التً ٌنتهجها البنك فً عمله المصرفً، وبهذا الصدد ٌقوم البنك باعتماد المإشر األساسً ل

لتشؽٌل وٌتم تقٌٌم مدى تؤثر العملٌات والنشاطات التً ٌقوم بها البنك بالمخاطر التشؽٌلٌة المحتملة وٌتم تبوٌب العملٌات لتحدٌد نوع مخاطر ا
المخاطر التً تترافق معها لوضع أولوٌات للخطوات الواجب القٌام بها لمعالجتها، كما ٌتم وضع حدود لمإشرات المخاطر الرئٌسٌة لمختلؾ 

 ت التً ٌمكن تحملها.العملٌا
 

وفً تمثل ادارة المخاطر فً بنك الشام  مجموعة  المنطلقات والتوجهات التً تحكم اداء البنك فً كٌفٌة مواجهتها لعوامل المخاطرة المختلفة 
نشاطات واألعمال كافة مجاالت العمل ابتداًء من وضع استراتٌجٌة عمل البنك وآلٌات تطبٌق هذه االستراتٌجٌة وتطوٌر ذلك وانتهاء بال

 والممارسات الٌومٌة التً ٌقوم بها كافة العاملٌن فً البنك وعلى مستوى كافة اإلدارات التً ٌتضمنها الهٌكل التنظٌمً للبنك.
 



ام ش.م.مـشـال مصرف  
 

 الموحدة المالٌة البٌاناتإٌضاحات حول 
 2018 انون األولك 31 كما فً

42 

 

 

 إدارة المخاطر)تتمة(: 41
 أكال: االفصاحات الكصفية )تتمة(:

 االستراتجيات العامة إلدارة المخاطر: .2
التً تحدد الرإٌا المستقبلٌة واألهداؾ واالستراتٌجٌات المتعلقة بعمل إدارة المخاطر من خالل إٌجاد ثقافة قام البنك بوضع آلٌة العمل 

مشتركة إلدارة عوامل المخاطرة بكافة أشكالها باعتماد إطار متكامل إلدارة عوامل المخاطرة، كما وتتضمن آلٌة العمل على إجراءات ٌتم 

 :رامج الموضوعة، إذ ٌتم إجراء ما ٌلًاتباعها لمراقبة تنفٌذ الخطط والب
تصمٌم واستحداث أنظمة تقوم بتوضٌح اآلثار المحتملة للمخاطر المختلفة ووضع إجراءات رقابٌة تضمن فً حال وقوع  -

 .الخطر أن ٌكون ذو أثر محدود ضمن المستوى المقبول

 الحد من المخاطر بما ٌتناسب مع إمكانٌات البنك واستراتٌجٌته. -

 المسموح به للمخاطر لمختلؾ الخدمات والمنتجات. تحدٌد الحد -

 أن تكون حوافز األداء المطبقة فً المإسسة منسجمة مع مستوى المخاطر. -

 تعٌٌن حدود للمخاطر المتنوعة ومراقبة هذه الحدود ومراقبة مستوٌات التعرض الحالٌة للمخاطر. -

ومن ثم مستوٌات الدوائر واألقسام والفروع وتقٌٌم التعرؾ على مستوٌات المخاطر من مستوٌات السٌاسات واإلجراءات  -

 اإلجراءات الرقابٌة للسٌطرة على هذه المخاطر وتحدٌد القصور وأثارها.

 وضع خطط الطوارئ وخطط استمرارٌة العمل واختبار فعالٌتها وتطوٌرها بشكل مستمر. -

سإولٌات الواجب اتباعها لتفادي أي خلل قد ٌقع عن هذا وقد تم وضع الضوابط وسٌاسات التحوط التً تخفؾ المخاطر مع تحدٌد الم
طرٌق اعتماد مهام وإجراءات عمل خاصة إلدارة كل من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والسٌولة ومخاطر التشؽٌل، كما تم اعتماد 

 اجراءات ضبط ورقابة من خالل:
المخاطر التً ٌواجهها البنك مع اعتماد االستقاللٌة تنظٌم أعمال ادارة المخاطر من حٌث قدرتها على إدارة كل نوع من أنواع  -

 التامة لهذه الدائرة.

 وضع نطاق وأنظمة القٌاس وأنظمة التقارٌر لكل نوع من أنواع المخاطر. -

التؤكٌد على أن تكون سٌاسات البنك متحوطة بشكل ٌخفؾ من المخاطر من حٌث  إجراءات الحصول على الضمانات وقبولها  -

 الدوري لها.وسٌاسات التقٌٌم 

 وضع إجراءات الرقابة الفاعلة المستمرة للتحوط وتخفٌؾ المخاطر. -

 الهيكؿ التنظيمي إلدارة المخاطر:    .3

قام مصرؾ الشام بالعمل على تفعٌل أداء دائرة إدارة المخاطر من خالل تفعٌل أقسام تضمها الدائرة وتم تقسٌم العمل من حٌث توزٌع 
 واالجراءات لكل قسم من هذه األقسام وهً:المسإولٌات وتحدٌد المهام 

 قسم مخاطر االئتمان. -

 قسم مخاطر السوق والسٌولة. -

 .قسم مخاطر التشؽٌل -

 قسم أمن المعلومات -

 المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة البنك، كما تتبع إدارٌاً للمدٌر العام.إدارة تتبع إدارة المخاطر إلى لجنة 
 

 
 
 

 والسٌولة مخاطرالسوق إدارة قسم
التشؽٌلٌةر المخاط إدارة قسم مخاطراالئتمان إدارة قسم   

 

 مجلس

المخاطرإدارة  لجنة  

 الرئٌس التنفٌذي

 مدٌر المخاطر

 قسم إدارة أمن المعلومات
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 إدارة المخاطر)تتمة(: 41
 اكال: االفصاحات الكصفية )تتمة(:

 المتبعة لتجنب التركز في المخاطر:السياسات كاإلجراءات  .4

بتطبٌق السٌاسات واإلجراءات التً تحد من التركز فً المخاطر التً ٌواجهها البنك فً عمله المصرفً من خالل تطبٌق  المصرؾٌقوم 
القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي إضافة إلى التوصٌات التً تصدر عن كل من لجنة المخاطر 

ر فً توزٌع مخاطر المحفظة االئتمانٌة ومخاطر التركزات فً الدول ومخاطر التركزات فً المنبثقة عن مجلس اإلدارة ودائرة المخاط
 .البنوك المراسلة ومخاطر التركزات فً الودائع والحسابات الجارٌة وؼٌر ذلك من التركز فً المنتجات المصرفٌة

 

 

 2012 البياف 
 

2012 
 

 24,582,800,052  43021408430855 سرصعة لعى مصارف مرلزية

 00048304120184  42025002450032 ليعاعات وحسابات استثمار وشهاعات لعى المصارف ومؤسسات مصرفية لمعة ثالثة سشهر سو سقل 

 -  22505550555 حسابات استثمار وشهاعات لعى المصارف ومؤسسات مصرفية لمعة تزيع عن ثالثة سشهر 

  ذمـ البيكع المؤجمة كأرصدة التمكيالت:
  لالفراد:

 69,246,186  04508820802 ألفراعل

 1,731,492,731  5011002440042 لتمويالت العسارية ا

  لمشركات:   
 25033205420058  42034205450312 الشرلات اللبرى

 SMEs) 5032502080848  5014205250245المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة  

 -  - للحلومة والسطا  العام   
 2,380,850,000  8023503050555 االستثمارات فئ العسارات

 1,098,644,340  52404220350 صافئ موجوعات قيع االستثمار سو التصفية

 4,016,696  104220045 صافئ الموجوعات الثابتة غير الماعية 

 1,693,854,054  1018205250555 صافئ الموجوعات الثابتة  الماعية 

 2,163,455,530  8051204000025 لعى المصرف المرلزي الوعيعة المجمعة

 1,361,139  502230034 موجوعات ضريبية مؤجلة 

 744,709,231  5024402850544 الموجوعات األخرى

  بنكد خارج الميزانية
 3,645,533,390  8022003130828 لفاالت

 5,278,411,627  4050204540445 اعتماعات 

 -  - قبوالت

 9,042,656,205  58040005250558 مباشرة و غير مباشرة تسهيالت غير مستغلةسسوف 

    سخرى

 353,491,179,558  378,181,435,415 إلجماليا
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41
 اكال: االفصاحات الكصفية )تتمة(:

 كاإلجراءات المتبعة لتجنب التركز في المخاطر)تتمة(:السياسات  4

تم وضع عدة طرق وفرضٌات والمتؽٌرات التً ٌستخدمها البنك بإعداد تحالٌل الحساسٌة  للفترات المختلفة، إذ ٌتم إجراء 
دٌون هذه تدرس أثر تؽٌر تصنٌؾ و اختبارات ضؽط على محفظة التسهٌالت االئتمانٌة للمصرؾ وفق سٌنارٌوهات متعددة

ٌتم إجراء اختبارات ضؽط وفق سٌنارٌوهات تخص الضمانات المقبولة ونستطٌع القول أن السٌنارٌوهات المتبعة و المحفظة
مستقرأة من الواقع وتحاكً الظروؾ الحالٌة ، هذا وٌتم إجراء اختبارات ضؽط نوعٌة لكبار عمالء البنك فً المحفظة 

  متوقعة منوطة بنشاطه االقتصادي وظروؾ عمله وضماناته. التموٌلٌة لكل منهم على حدى وفق ظروؾ
قام المصرؾ بإعداد الترتٌبات والضوابط واألنظمة واإلجراءات الرقابٌة للتؤكد من االلتزام بالشرٌعة اإلسالمٌة ومنها 

مات الرقابٌة مراجعة سٌاسات دوائر البنك وإجراءات العمل إضافة إلى التؤكد من تطبٌق هذه اإلجراءات عن طرٌق المه
 للنظر فً مدى االلتزام بالقرارات والتوصٌات واإلجراءات المتبعة لتنفٌذ هذه األعمال.

قام البنك بتفعٌل عملٌة مراجعة أدلة العمل لدوائره عن طرٌق مراجعة كافة السٌاسات وإجراءات عمل الدوائر ونماذجها 
مع كافة التشرٌعات والقرارات الصادرة حدٌثاً وٌإدي إلى  المعتمدة وهذا ٌجعل من كافة السٌاسات واإلجراءات متوافقة

 تخفٌض المخاطر المنوطة بنشاط كل دائرة عن طرٌق إٌالء االهتمام بمكامن المخاطر المرافقة لطبٌعة عمل كل دائرة.

 خطكط التقارير كفقان لكؿ نكع مف المخاطر:ك  أنظمة التقارير 5
ا المصرؾ مقسمة حسب أنواع هذه المخاطر، إذ تم تبنً منظومة تقارٌر تعكس ٌتم إعداد تقارٌر تظهر المخاطر التً ٌواجهه

المخاطر االئتمانٌة التً تواجهها المحفظة االئتمانٌة للمصرؾ لكل من محفظة التموٌالت التجارٌة ومحفظة تموٌالت األفراد 
ها على المنتجات التً ٌقدمها المصرؾ وتظهر منظومة التقارٌر التسهٌالت المباشرة والتسهٌالت ؼٌر المباشرة وٌتم توزٌع

وتوزع أٌضاً على القطاعات الجؽرافٌة وتراقب التركزات االئتمانٌة على مستوى كل عمٌل وعلى مستوى المجموعات 
المترابطة وتظهر تصنٌؾ الدٌون من دٌون منتجة ودٌون ؼٌر منتجة وتسلط الضوء على الضمانات المقبولة التً تخفؾ من 

مانٌة وتراقب عملٌة التنفٌذ القانونً على المدٌونٌات التً تم تحوٌلها إلى الدائرة القانونٌة وتراقب التجاوزات التعرضات االئت
على سقوؾ العمالء إن وجدت إضافة إلى معلومات أخرى توضح مكمن العدٌد من المخاطر األخرى التً تترافق مع النشاط 

 االئتمانً للمصرؾ.
اطر السٌولة التً تواجه المصرؾ فً عمله فٌتم إعداد العدٌد من التقارٌر الدورٌة التً و بخصوص المخاطر السوقٌة ومخ

تراقب مراكز القطع التشؽٌلٌة وتراقب مخاطر البنوك المراسلة وتراقب التجاوزات على الخطوط االئتمانٌة الممنوحة لهذه 
فً السوق، كما ٌتم إعداد تقارٌر تظهر واقع  البنوك وتراقب التركزات ومخاطر سعر الصرؾ ومخاطر تقلب أسعار العوائد

سٌولة المصرؾ وتراقبها مراقبة دقٌقة عن طرٌق تسلٌط الضوء على حجم الموجودات والمطلوبات اإلجمالٌة وحجم 
 الموجودات والمطلوبات باللٌرة السورٌة وحجم الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبٌة والفجوات الحاصلة وؼٌرها.

مراقبة المخاطر التشؽٌلٌة عن طرٌق إعداد تقارٌر تراقب مكمن الخطر التشؽٌلً الذي ٌرافق المصرؾ فً أعماله وٌتم تتم 
توضٌح مدى قدرة اإلجراءات الموضوعة والمطبقة على الحد من حدوث هذه المخاطر ومدى قدرتها على تخفٌؾ أثرها إن 

 حدث ووقعت.

التً تظهر كل من متطلبات الحد األدنى من رأس المال وتوضح  IIلوفاق بازل ٌتم إعداد تقارٌر عن مدى تطبٌق المصرؾ 

عملٌات المراجعة الرقابٌة التً تعزز أسالٌب إدارة المخاطر لدى المصرؾ وتحدد مسإولٌات اإلدارة فً تقٌٌم مدى كفاٌة 
فٌة عن طرٌق اإللمام بمتطلبات رأس المال لتؽطٌة أنواع المخاطر وتسلط الضوء على موضوع انضباط السوق لتحقٌق الشفا

اإلفصاح المطلوبة وتوضح مدى التعرضات للمخاطر بكافة أشكالها، كما ٌتم إعداد تقارٌر لمصرؾ سورٌة المركزي بناء 
 على النماذج المعتمدة بموجب القرارات الصادرة التً تظهر واقع المخاطر التً ٌواجهها المصرؾ فً عمله.

ري، فمنها تقارٌر ٌومٌة وتقارٌر نصؾ شهرٌة وتقارٌر ربعٌة وتقارٌر نصؾ سنوٌة وتقارٌر ٌتم إعداد التقارٌر بشكل دو
سنوٌة، هذا وتوجد تقارٌر متابعة وتقارٌر طارئة عند حدوث أي طارئ ٌستجد أو أي تجاوز للحدود قد ٌحصل وترفع هذه 

خاطر برفع تقارٌرها إلى مجلس إدارة البنك، التقارٌر من دائرة المخاطر إلى لجنة المخاطر متضمنة توصٌة وتقوم لجنة الم
 هذا وٌتم إرسال تقارٌر توضح المخاطر التفصٌلٌة على دوائر البنك ذات العالقة.

 إجراءات مراجعة فعالية أدكات إدارة المخاطر: 6
بها من ٌتم مراجعة الحدود القصوى المسموح و إداراتهو ٌتم إجراء مراجعة لمكامن الخطر القائمة فً نشاطات المصرؾ

ات العمل المصرفً وٌتم األخذ بعٌن االعتبار أن ال تتجاوز هذه الحدود جاحتٌاو فترة ألخرى بناء على المستجدات الطارئة
طرق و ٌتم اعتماد التقٌٌم الذاتً للمخاطرو المحددات الواردة بقرارات مجلس النقد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي

ضرورة توافر المعلومات الالزمة إلعداد التقارٌر المطلوبة وفق نظام الرقابة الداخلً  التحوط المطلوبة، وٌتم التؤكٌد على
وأنظمة التحقق من مستوى األداء كما تتم مراجعة سٌاسة وإجراءات عمل دائرة المخاطر بشكل دوري وٌتم إضافة المقررات 

التً تصدر عن الجهات التً تمارس الصادرة عن كل من مجلس النقد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي والتوصٌات 
 دوراً رقابٌاً على البنوك العالمٌة الخاصة بإدارة المخاطر والمراقبة.
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41
 :ثانيا: االفصاحات الكمية

 مخاطر االئتماف: .1

االئتمان الناتجة عن إن الممارسات الٌومٌة لألعمال المصرفٌة تنطوي على تعرض البنك لعدد من المخاطر ومنها مخاطر 
تخلؾ أو عجز الطرؾ االخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك وٌقوم البنك بالتؤكد من أن هذه المخاطر ال تتعدى اإلطار 
المحدد مسبقا فً سٌاسة البنك االئتمانٌة وإدارة المخاطر االئتمانٌة وٌقوم بالحفاظ على مستوٌاتها ضمن منظومة العالقة 

المخاطرة والعائد إذ ٌتم تطبٌق القرارات النافذة الصادرة عن مجلس النقد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي المتوازنة بٌن 
والحدود الموصى بها وتجري المراقبة الدورٌة للتؤكد بمدى االلتزام بحدود المخاطر المقبولة عن طرٌق العدٌد من التقارٌر 

  محفظة البنك االئتمانٌة. التفصٌلٌة التً تعكس كافة المخاطر التً تواجهها
وتعدٌالته  8554لعام  042ٌتم تصنٌؾ التسهٌالت االئتمانٌة وفق قرار التصنٌؾ الصادر عن مجلس النقد والتسلٌؾ رقم 

الالحقة وٌتم األخذ بعٌن االعتبار تصنٌؾ دٌن عمالء البنك فً المإسسات المالٌة والبنوك األخرى بحسب المعلومات الواردة 
سم األخطار المصرفٌة لدى مصرؾ سورٌة المركزي التً توجب التصنٌؾ بحسب حالة العمالء لدى المإسسات دورٌاً من ق

المالٌة والبنوك األخرى، كما ٌتم اإلبالغ دورٌاً عن تصنٌؾ عمالء البنك لدٌنا إلى المصرؾ المركزي وٌتم إٌالء العناٌة 
 تصنٌؾ ومتابعة الدٌن القائم.الكاملة للدٌون المجدولة والمعاد هٌكلتها فً اعتماد ال

ٌقوم البنك بمراقبة مخاطر االئتمان حٌث ٌتم تقٌٌم الوضع االئتمانً للعمالء من حٌث عناصر المخاطر االئتمانٌة التً 
ٌواجهها العمٌل خالل فترة حصوله على التسهٌالت واحتماالت عدم السداد إضافة إلى حصول البنك على ضمانات مناسبة 

 للحاالت التً تتطلب ذلك وحسب مستوٌات المخاطر لكل عمٌل.من العمالء 
العمٌل قام البنك بتحدٌد مستوٌات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوؾ لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع 

صالحٌات خاصة  وتم تشكٌل لجان ائتمانٌة لمنح القرار االئتمانً وفقالعمالء كمجموعات مترابطة الواحد أو مجموعة من 
بها محددة حسب درجة الخطر ونوع التسهٌل واألجل وتم فصل سلطة المنح عن مهام الدراسة وكذلك توجد سلطة رقابة 

 منفصلة عن كل من الجهة المانحة والجهة التً درست الوضع االئتمانً للعمٌل.
المحفظة االئتمانٌة بعد أن أخذ بعٌن االعتبار ضرورة  مخاطر لقٌاس مخاطر االئتمان قام المصرؾ بوضع نظام إلدارة

التؤكد من استٌفائه و الفصل الوظٌفً بٌن مهام من أوكل إلٌهم تنفٌذ عملٌة منح االئتمان من دراسة لملؾ تسهٌالت الزبون
بٌن من ٌقومون و مطلوبةكافة الشروط التً تإمن الحد األدنى من المعلومات الو البٌانات المالٌة الحدٌثةو للمستندات الالزمة

العملٌات المطلوبة لمنح االئتمان بشكل ٌتم التؤكد معه من و بمراقبة اإلجراءاتبٌن من ٌقومون و بتنفٌذ التسهٌالت المقررة
ٌوجد لدى المصرؾ نظام و ، هذاالتعلٌمات النافذةو تطبٌق القراراتالتً تضمن إجراءات العمل المقررة و تنفٌذ السٌاسات

 8554لعام  042التسلٌؾ رقم و كفاٌة المإونات المقتطعة بشكل ٌتم معه التقٌد بمعاٌٌر قرارات مجلس النقد لمراقبة مدى

طرٌقة و مدى كفاٌة هذه الضماناتو تعدٌالته الالحقة مع األخذ بعٌن االعتبار قٌاس المدٌونٌات المضمونة بضمانات مقبولةو
 معالجة الدٌون الؽٌر منتجة.

سه لمخاطر االئتمان على منظومة تقارٌر تعكس المخاطر الكامنة فً محفظة التسهٌالت االئتمانٌة ٌعتمد المصرؾ فً قٌا
تحدد أنواع التسهٌالت و تسهٌالت ؼٌر مباشرةو المستؽلة، إذ تحدد طبٌعة االئتمان الممنوح من تسهٌالت مباشرةو الممنوحة

 الممنوحة من مرابحات أو منتجات مصرفٌة أخرى ...
المستؽلة و مراقبة حجم التسهٌالت الممنوحةعن طرٌق ه المنظومة بقٌاس المخاطر االقتصادٌة للمحفظة االئتمانٌة كما تقوم هذ

قٌاس التركز أنها تقوم بؼٌرها من القطاعات االقتصادٌة األخرى إضافة إلى و الخدمٌةو الصناعٌةو لتموٌل األنشطة التجارٌة
تسلط الضوء على العالقة فٌما بٌنها وفق قرار و تحدد المجموعات المترابطة، كما الجؽرافً القائم فً المحفظة االئتمانٌة

 تقوم بقٌاس حجم التسهٌالت الممنوحةو 8555لعام  115التعدٌل بالقرار رقم و 8553لعام  240التسلٌؾ رقم و مجلس النقد

 المسموح بها.المستؽلة لكل مجموعة على حدى بشكل ال تتجاوز معه الحدود االئتمانٌة القصوى و
ٌتم تحدٌد قٌمة الضمانات المقبولة التً و ضمانات ؼٌر عٌنٌةو تقسم إلى ضمانات عٌنٌةو ٌتم قٌاس حجم الضمانات القائمة

لٌتم احتساب صافً المدٌونٌات بعد أن ٌتم تخفٌضها  8554لعام  042التسلٌؾ رقم و مجلس النقدتحتسب وفقاً لنماذج قرار 

النسبة الواجب تطبٌقها على هذه التعرضات القتطاع مخصصات و لٌتم تحدٌد التعرضات الخطرةبقٌمة الضمانات المقبولة 
 بناء على قرارات تصنٌؾ الدٌون.

التً تم منحها لكل عمٌل على تتم مراقبة السقوؾ االئتمانٌة الممنوحة بشكل ٌحول معه دون حدوث تجاوزات على الحدود 
المخصصات و تقرن بحجم الضمانات القائمةو تم تحوٌلها إلى التنفٌذ القانونًٌتم قٌاس حجم التسهٌالت التً حدى، كما 

 االئتمانٌة التً تم تشكٌلها.
من ثم و الناتجة عن هذه السٌنارٌوهاتمراقبة حجم المخاطر و ٌتم إجراء اختبارات ضؽط وفق عدة سٌنارٌوهات لقٌاسو هذا

 ٌتم اقتراح مخصصات إضافٌة لمواجهة مثل هذه المخاطر.
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 إدارة المخاطر)تتمة(: 46
 

 :سٌاسة إدارة مخاطر االئتمان 
 

 تحقٌق األمان من خالل التؤكد من مصادر سداد العمٌل وجدارته االئتمانٌة والضمانات المقدمة. -
تحقٌق االنتشار والتنوع من خالل توزٌعها حسب القطاعات االقتصادٌة وتوزٌعها جؽرافٌاً وعدم تركزها على مستوى  -

 ت المترابطة ائتمانٌاً.اوالمجموعالزبائن 
 تحقٌق الربحٌة وتحقٌق العائد المناسب. -
 المواءمة بٌن آجال االستحقاق للعوائد والتموٌالت. -
 تحقٌق االستمرارٌة من خالل تقٌٌم المخاطر والتحوط منها.  -
 

 المخاطر االئتمانٌة المتعلقة بالتعهدات: 
 

العمالء، تلزم هذه التسهٌالت البنك بؤداء دفعات بالنٌابة عن عمالئه، وذلك حسب ٌقوم البنك بتقدٌم تعهدات لتلبٌة احتٌاجات 
الضوابط الشرعٌة المحددة من قبل هٌئة الرقابة الشرعٌة للبنك. وٌتم تحصٌل هذه الدفعات وفقاً لشروط اإلعتماد أو الكفالة. 

وتتم الوقاٌة من هذه المخاطر باتباع نفس سٌاسات البنك تتسم هذه التسهٌالت بنفس المخاطر االئتمانٌة لذمم األنشطة التموٌلٌة 
واجراءاته الرقابٌة من حٌث حصر هذه التعهدات مع أطراؾ مختارة والتقٌٌم المتواصل لمالءمة هذه التسهٌالت وترتٌبات 

 ضمان اضافٌة مع األطراؾ فً الظروؾ التً تقتضً ذلك.
 

 التركز فً الحد األقصى للمخاطر االئتمانٌة: 
 

على مستوى كل مجموعة مترابطة و إدارة مخاطر التركزات االئتمانٌة على مستوى العمٌل )فرد او مإسسة أو بنك مراسل(تم 

، حٌث  ٌجب أال ٌتجاوز الحد األقصى 8553 أٌار 84تارٌخ  4 ب / من/ 240وذلك حسب قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم

حجم التعرض (، كما ٌتم تحدٌد مإسسة أو%من صافً األموال الخاصة على مستوى العمٌل )فرد 80للتعرضات االئتمانٌة 

 .منطقة جؽرافٌة أواالئتمانً لكل قطاع اقتصادي 
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41
 مخاطر االئتماف)تتمة(: .1

 :تكزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر (1

 تتوزع التعرضات االئتمانٌة حسب درجة المخاطر وفق الجدول:
 

 المجمكع
المصارؼ 

كالمؤسسات 
 المصرفية االخرل

الحككمة 
 كالقطاع العاـ

 الشركات

المؤسسات الصغيرة  2618 األفراد التمكيالت العقارية
 كالمتكسطة

 الشركات الكبرل

 البٌان لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 دٌون متدنٌة المخاطر  - -  -  - - -  -

 عادٌة )مقبولة المخاطر(  685,354,112  1,662,024,192  43,072,235,700  1,472,792,808      46,827,878,178

 تتطلب اهتماما خاصاً   8250254  43,521,345  1,920,968,113  363,154,920      2,327,875,187

 غٌر منتجة:  202,406,398  16,993,914  1,143,590,379  264,213,827 - -  1,627,204,571

 دون المستوى - -  12,358,652  -      12,358,652

 مشكوك فً تحصٌلها  -  3,511,453  10,754,311  17,522,755      31,788,524

 ردٌئة   202,406,398  13,482,511  1,120,477,411  246,691,072      1,583,057,397

 المجموع  823,456,779  1,722,539,507  46,136,794,192  2,100,161,555 - -  50,782,952,033

 ٌطرح: اإلٌرادات المحفوظة (30,535,580) (3,973,882) (42,695,037) (7,582,454)     (84,786,898)

 ٌطرح: مخصص التدنً (201,693,946) (53,221,082) (2,200,958,292) (261,226,859)     (2,717,100,179)

 الصافً  591,227,253  1,665,344,597  43,893,140,863  1,831,352,242 - -  47,981,064,955
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41
 مخاطر االئتماف)تتمة(: .1

 ( تكزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر)تتمة(:1

 تتوزع التعرضات االئتمانٌة حسب درجة المخاطر وفق الجدول:

 المجمكع
المصارؼ 

كالمؤسسات 
 المصرفية االخرل

الحككمة 
 كالقطاع العاـ

 الشركات

المؤسسات الصغيرة  2017 األفراد التمكيالت العقارية
 كالمتكسطة

 الشركات الكبرل

 البٌان لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 دٌون متدنٌة المخاطر - - - - - - -

 عادٌة )مقبولة المخاطر(  83,827,754  1,741,881,201  31,301,556,424  1,234,571,283 - -  34,361,836,662

 تتطلب اهتماما خاصاً    -  56,059,187  1,761,087,793  363,919,320 - -  2,181,066,300

 ؼٌر منتجة:  247,451,280  35,883,825  1,309,220,091  243,061,505 - -  1,835,616,696

 دون المستوى  - -  167,780,156  4,562,856 - -  172,343,012

 مشكوك فً تحصٌلها  -  4,777,982  19,125,045  1,439,482 - -  25,342,510

 ردٌئة   247,451,280  31,105,833  1,122,314,890  237,059,166 - -  1,637,931,174

 المجموع  331,279,034  1,833,824,208  34,371,864,308  1,841,552,108 - -  38,378,519,658

 ٌطرح: اإلٌرادات المحفوظة (36,900,404) (8,131,001) (37,667,875) (6,692,631) - - (89,391,911)

 ٌطرح: مخصص التدنً (225,132,444) (94,200,477) (2,446,998,920) (137,827,687) - - (2,904,159,528)

 الصافً  69,246,186  1,731,492,731  31,887,197,512  1,697,031,790 - -  35,384,968,219
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41
 مخاطر االئتماف)تتمة(: .1

 القيمة العادلة لمضمانات مقابؿ التسهيالت:تكزيع  (2
 فيما يلئ توزيو  السيمة العاعلة للضمانات المسعمة مسابل ذمم البيو  والتمويالت:                         

 الحككمة كالقطاع العاـ اإلجمالي

 الشركات

 األفراد التمكيالت العقارية

2618 

المؤسسات الصغيرة 
 كالمتكسطة

 *الضمانات مقابؿ: الشركات الكبرل

 البٌان لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة سورٌةلٌرة  لٌرة سورٌة

 عادٌة )مقبولة المخاطر( 561,200,393 1,205,020,930 42,386,758,383 1,457,476,647 - 45,610,456,354

 تتطلب اهتمام خاص - 43,521,341 1,835,973,549 294,209,117 - 2,173,704,007

 ؼٌر منتجة: 195,728,663 16,993,970 638,369,639 132,459,688 - 983,551,960

 دون المستوى - - 12,358,652 - - 12,358,652

 مشكوك فٌها - 3,511,453 10,754,315 17,522,755 - 31,788,524

 ردٌئة 195,728,663 13,482,517 615,256,671 114,936,933 - 939,404,784

 المجموع 756,929,056 1,265,536,241 44,861,101,571 1,884,145,453 - 48,767,712,321

 منها:     - -

 تؤمٌنات نقدٌة 3,410,984 - - - - 3,410,984

 كفاالت مصرفٌة مقبولة  - 22,362,848,304 - - 22,362,848,304

 عقارٌة 542,681,467 1,265,536,241 19,948,604,670 1,884,145,453 - 23,640,967,831

 أسهم متدأولة - - - - - -

 سٌارات وآلٌات 210,836,605 - 2,549,648,597 - - 2,760,485,202

 
 الضمانة تساوي مقدار الدٌن أو أقل منه على مستوى كل عمٌل وبشكل افرادي. *
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41
 مخاطر االئتماف)تتمة(: .1

 تكزيع القيمة العادلة لمضمانات مقابؿ التسهيالت:(   2
 فيما يلئ توزيو  السيمة العاعلة للضمانات المسعمة مسابل ذمم البيو  والتمويالت:  

 الحككمة كالقطاع العاـ اإلجمالي

 الشركات

 األفراد التمكيالت العقارية

2017 

المؤسسات الصغيرة 
 كالمتكسطة

 *الضمانات مقابؿ: الشركات الكبرل

 البٌان لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة سورٌةلٌرة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 عادٌة )مقبولة المخاطر( 96,239,352 1,740,105,668 27,999,365,394 1,329,346,139 - 31,165,056,553

 تتطلب اهتمام خاص - 74,159,788 1,717,666,864 300,940,084 - 2,092,766,736

 ؼٌر منتجة: 240,436,502 30,822,067 805,342,732 123,476,105 - 1,200,077,407

 دون المستوى - - 167,780,156 4,660,288 - 172,440,444

 مشكوك فٌها - 5,349,422 20,336,923 1,454,567 - 27,140,912

 ردٌئة 240,436,502 25,472,645 617,225,654 117,361,250 - 1,000,496,051

 المجموع 336,675,854 1,845,087,523 30,522,374,991 1,753,762,328 - 34,457,900,696

 منها: - - - - - -

 تؤمٌنات نقدٌة - - 3,156,456 - - 3,156,456

 كفاالت مصرفٌة مقبولة - - 15,941,519,108  - 15,941,519,108

 عقارٌة 91,338,152 1,845,087,523 12,367,878,838 1,753,762,328 - 16,058,066,841

 متدأولةأسهم  - - - - - -

 سٌارات وآلٌات 245,337,702 - 2,209,820,589 - - 2,455,158,291

 
 الضمانة تساوي مقدار الدٌن أو أقل منه على مستوى كل عمٌل وبشكل افرادي. *
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41
 مخاطر االئتماف)تتمة(: .1

 المجدكلة:الديكف 
هً تلك الدٌون التً سبق وأن ُصنفت كذمم بٌوع مإجلة وأرصدة تموٌالت ؼٌر منتجة وأُخرجت من إطار ذمم البٌوع المإجلة 
وأرصدة التموٌالت ؼٌر المنتجة بموجب جدولة أصولٌة وتم تصنٌفها كدٌون تتطلب اهتمام خاص، وتبلػ فً نهاٌة الفترة الحالٌة 

ل.س معادل  55800810025ل.س منها  55508240841دولتها بموجب قلب دٌن ) مقابل : وهً معاد ج 5005400005: 

 جدولتها بموجب قلب الدٌن كما فً نهاٌة السنة السابقة.(
 الديكف المعاد هيكمتها:

ٌقصد بإعادة الهٌكلة إعادة ترتٌب وضع ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت من حٌث تعدٌل األقساط أو إطالة عمر 

، وتبلػ فً نهاٌة التموٌل أو تؤجٌل بعض األقساط أو تمدٌد فترة السماح... الخ، وتم تصنٌفها كدٌون تتطلب اهتمام خاص

 كما فً نهاٌة السنة السابقة.(،  لٌرة سورٌة 4308430054ل.س  )مقابل  82102280302: الفترة الحالٌة

 الضمانات المحتفظ بها والتحسٌنات االئتمانٌة:

المصرؾ على عدة أسالٌب وممارسات لتخفٌؾ مخاطر االئتمان، منها الحصول على ضمانات حٌث ٌتم قبول الضمانات ٌعتمد 

وفق معاٌٌر وأسس معتمدة مصنفة حسب العملٌات االئتمانٌة مع المإسسات التجارٌة وحسب العملٌات االئتمانٌة مع األفراد، إذ 

 والعقارات واألوراق المالٌة والسٌارات والضمانات النقدٌة.ٌتم قبول الرهونات العقارٌة للمبانً السكنٌة 

و تقوم سٌاسة البنك على التؤكد والتحقق من صحة الضمانات المقدمة وموائمتها ومطابقتها ومتابعة تجدٌدها حسب الحاجة وٌتم 

 تقٌٌمها وفق قرارات وتعلٌمات مصرؾ سورٌة المركزي المتعلقة بهذا الشؤن.

الضمانات العقارٌة لخطر مباشر ٌإثر على القٌمة السوقٌة لها أو ٌعٌق موضوع التنفٌذ القانونً عند البٌع  من الممكن أن تتعرض

فً المزاد العلنً نٌتجة الظروؾ التً ٌمكن أن تتعرض لها المنطقة الجؽرافٌة التً وجدت فٌها هذه العقارات، ولتدارك هذا 

مراجعة القٌمة السوقٌة لها عند تجدٌد التسهٌالت وكلما دعت الحاجة لذلك وٌتم  الخطر ٌتم مراقبة القٌمة السوقٌة للضمانات وٌتم

إجراء التخمٌن العقاري إن أمكن وٌتم التحفظ على نسبة من القٌمة السوقٌة تتناسب وواقع المنطقة التً ٌوجد بها العقار، وٌتم 

ً لتعلٌمات مصرؾ سورٌة المركزي دراسة مدى كفاٌة المخصصات التً ٌتم تشكٌلها لمواجهة صافً مدٌونٌة ال زبائن وفقا

 .8558لعام  458ورقم  8554لعام  042وقرارات مجلس النقد والتسلٌؾ رقم 

 اختبارات الجهد للمحفظة االئتمانٌة:
 قام البنك بإجراء عدة اختبارات جهد وفق الفرضٌات التالٌة:

 اختبار الجهد األول 
للمحفظة االئتمانٌة على صافً مدٌونٌات العمالء ؼٌر المؽطاة بضمانات مقبولة أو فرضٌة االختبار : تم إجراء اختبار جهد 

 .% من قٌمة الضمانات العقارٌة القائمة0مؽطاة بتؽطٌة جزئٌة و تم التحفظ على نسبة 

 :نتٌجة االختبار

المشكلة بموجب قرارات  بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات 458بلؽت قٌمة الزٌادة عن المخصصات المشكلة بموجب القرار 

 . ل.س 1550382صادرة عن لجنة المخصصات 

 

o ًاختبار الجهد الثان 

صافً مدٌونٌات العمالء ؼٌر المؽطاة بضمانات مقبولة أو على فرضٌة االختبار : تم إجراء اختبار جهد للمحفظة االئتمانٌة 
 .لسٌارات واآللٌات القائمة% من قٌمة ضمانات ا0مؽطاة بتؽطٌة جزئٌة بحٌث تم التحفظ على نسبة 

 :نتٌجة االختبار

بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب قرارات  458بلؽت قٌمة الزٌادة عن المخصصات المشكلة بموجب القرار 

 .ل.س  5صادرة عن لجنة المخصصات 

 
o اختبار الجهد الثالث 

انٌة على صافً مدٌونٌات العمالء ؼٌر المؽطاة بضمانات مقبولة أو فرضٌة االختبار : تم إجراء اختبار جهد للمحفظة االئتم
 :مؽطاة بتؽطٌة جزئٌة وفقاً للسٌنارٌوهات التالٌة

 .ٌوم 535التؤخر عن سداد المدٌونٌة لمدة  •

 .% من قٌمة الضمانات العقارٌة0التحفظ على نسبة  •

 .% من قٌمة ضمانات السٌارات واآللٌات0التحفظ على نسبة  •
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 )تتمة(: اختبارات الجهد للمحفظة االئتمانٌة

 :نتٌجة االختبار

بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب قرارات  458بلؽت قٌمة الزٌادة عن المخصصات المشكلة بموجب القرار 

 . ل.س   5054402250584صادرة عن لجنة المخصصات  

 
o اختبار الجهد الرابع: 

% من صافً الدٌون المصنفة بتصنٌؾ الدٌون العادٌة لتصبح ضمن تصنٌؾ الدٌون 15وط تصنٌؾ حوالً فرضٌة االختبار : هب

 . التً تتطلب اهتمام خاص

 :نتٌجة االختبار

بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب قرارات  458بلؽت قٌمة الزٌادة عن المخصصات المشكلة بموجب القرار 

 . ل.س  4505410442ات رة عن لجنة المخصصصاد

 
o اختبار الجهد الخامس: 

 .فرضٌة االختبار : هبوط تصنٌؾ الدٌون المصنفة بتصنٌؾ الدٌون التً تتطلب اهتمام خاص إلى دٌون دون المستوى

 :نتٌجة االختبار

المشكلة بموجب قرارات بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات  458بلؽت قٌمة الزٌادة عن المخصصات المشكلة بموجب القرار 

 . ل.س  8001330511صادرة عن لجنة المخصصات  

 
o اختبار الجهد السادس: 

فرضٌة االختبار : هبوط تصنٌؾ الدٌون المصنفة بتصنٌؾ الدٌون دون المستوى والدٌون المشكوك فً تحصٌلها إلى دٌون 

 .ردٌئة

 :نتٌجة االختبار

بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب قرارات  458جب القرار بلؽت قٌمة الزٌادة عن المخصصات المشكلة بمو

 . ل.س   5صادرة عن لجنة المخصصات 

 

o اختبار الجهد السابع: 

فرضٌة االختبار : هبوط تصنٌؾ العمالء الذٌن تم تصنٌؾ مدٌونٌاتهم ضمن الدٌون المنتجة بعد إجراء عملٌة الجدولة لتصبح 

 .ة التً تم تصنٌفهم بها ضمن الدٌون ؼٌر المنتجة قبل عملٌة الجدولةضمن التصنٌفات السابق

 :نتٌجة االختبار

بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب قرارات  458بلؽت قٌمة الزٌادة عن المخصصات المشكلة بموجب القرار 

 . ل.س   5صادرة عن لجنة المخصصات 

o اختبار الجهد الثامن: 

عمٌل التً تشكل قٌمة صافً  50بار : تم إجراء اختبار جهد للمحفظة االئتمانٌة على عٌنة تتضمن مدٌونٌة أكبر فرضٌة االخت

% من قٌمة صافً مدٌونٌات المحفظة االئتمانٌة وفقاً لعدة سٌنارٌوهات تتناول المخاطر المحتملة 20مدٌونٌاتها ما نسبته حوالً 

 .الخاصة بكل عمٌل على حدى

 :رنتٌجة االختبا

بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب قرارات  458بلؽت قٌمة الزٌادة عن المخصصات المشكلة بموجب القرار 

 . ل.س   18105430535صادرة عن لجنة المخصصات 

 
o اختبار الجهد التاسع: 

تكون الضمانات المقابلة لها هً صافً فرضٌة االختبار : تحول جمٌع التسهٌالت ؼٌر المباشرة إلى تسهٌالت مباشرة بحٌث 
الضمانات القائمة لكل عمٌل على حدى بعد تخفٌضها بقٌمة التسهٌالت المباشرة له إن وجدت، مع األخذ بعٌن االعتبار قٌمة 

 .التؤمٌنات النقدٌة المحتفظ بها مقابل التسهٌالت ؼٌر المباشرة

 :نتٌجة االختبار

بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب قرارات  458كلة بموجب القرار بلؽت قٌمة الزٌادة عن المخصصات المش

 . ل.س  850121صادرة عن لجنة المخصصات 

لتحدٌد قٌمة المخصصات المناسبة لمواجهة المخاطر المحتملة و قررت  (األشد) الثالث أوصت إدارة المخاطر باعتماد السٌنارٌو
إدارة البنك اعتماد تلك التوصٌة.
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41
 مخاطر االئتماف)تتمة(: .1

 

 التركز الجغرافي:
االقامة للطرؾ المقابل()توزع حسب بلد كما ٌلً: و ٌوضح الجدول التالً التركز فً التعرضات االئتمانٌة حسب التوزٌع الجؽرافً  

مريكاأ دكؿ أخرل اإلجمالي  أكركبا آسيا* أفريقيا* 
 الشرؽ األكسط دكؿ

 األخرل
القطرداخؿ   المنطقة الجغرافية 

 البند نيرج سىريح نيرج سىريح نيرج سىريح نيرج سىريح نيرج سىريح نيرج سىريح نيرج سىريح نيرج سىريح

 أرصدة لدى مصارف مركزٌة 43,214,843,855     - - - - 48,169,848,813

41,715,793,587 - - - - 51405420415 24044502850802 4054005820225 
ومإسسات  إٌداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف

 مصرفٌة لمدة ثالثة أشهر أو أقل

111,111,111 - - - - - - 22505550555 
مصرفٌة حسابات إستثمار وشهادات لدى المصارف ومإسسات 

 لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر

- - - - - - - - 
ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة األنشطة التموٌلٌة 

 بالصافً

 لألفراد: - - - - - - - -

 لألفراد 04508820802 - - - - - - 593,887,851

 التموٌالت العقارٌة 5011002440042 - - - - - - 3,665,144,597

 للشركات:  - - - - - - -

 الشركات الكبرى  42034205450312 - - - - - - 41,891,341,861

 (SMEsالمإسسات الصؽٌرة  والمتوسطة )  5032502080848 - - - - - - 3,813,158,848

 للحكومة والقطاع العام  - - - - - - -

 موجودات أخرى 8,520,554,548 80805340344 - - - - - 8048202520421

  31/12/2018اإلجمالً /  317891184598638 14874189158313 369,141,961 - - - - 348883184188679

 ** 31/12/2017اإلجمالً /  79891483668488 47866983558818 837,861,898 - - - - 387879185868388

الشرق األوسطباستثناز عول  * 
( للتوافق مع .2017اإليضاح ض وتم تععيل بيانات الفترة المسارنة  بنوع فئ هذا ال بعض بتوجيهات من مصرف سورية المرلزي تم تععيل**   
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41
 مخاطر االئتماف)تتمة(: .1

 

  :التركز حسب القطاع االقتصادم
    ٌوضح الجدول التالً التركز فً التعرضات االئتمانٌة حسب القطاع االقتصادي:

 أخرل إجمالي
حككمة 
كقطاع 

 عاـ
 مالي صناعة تجارة عقارات زراعة أفراد

                    
    القطاع االقتصادم

       
 

 البند
43,214,843,855 - - - - - - - 43,214,843,855 

أسطذح ٌذٜ ِظبسف -

 ِشوض٠خ

43,705,791,587 - - - - - - - 43,705,791,587 

إ٠ذاعبد ٚزغبثبد  -

اعزثّبس ٚشٙبداد ٌذٜ 

اٌّظبسف ِٚؤعغبد 

ِظشف١خ ٌّذح ثالثخ أشٙش أٚ 

 ألً 

330,000,000 - - - - - - - 330,000,000 

زغبثبد اعزثّبس ٚشٙبداد  -

ٌذٜ اٌّظبسف ِٚؤعغبد 

ِظشف١خ ٌّذح رض٠ذ عٓ ثالثخ 

 أشٙش 

47,981,064,955 1,283,058,633 - 2,259,171,978 117,577,056 225,185,989 40,109,948,231 3,986,123,068 - 
رُِ اٌج١ٛع اٌّؤخٍخ -

 ٚأسطذح اٌز٠ّٛالد

 موجودات أخرى 8048202520421 - - - - - - - 8,487,111,916

  31/12/2018اإلخّبٌٟ /  94881881418784 1,986,381,168 41,319,948,813 885,385,989 117,577,056 8,859,373,978 - 3,881,158,611 348883184188679

 * 31/12/2017اإلخّبٌٟ /  98841586378918 4,189,663,397 88,185,146,996 115,184,389 22,745,354 3,798,991,987 - 3,181,419,497 387879185868388

 ( للتوافق مع .2017الفترة المسارنة  بتوجيهات من مصرف سورية المرلزي تم تععيل بنوع فئ هذا اإليضاح ض وتم تععيل بيانات  *
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41

 مخاطر السكؽ: .2
هو الخطر الذي ٌتعرض له البنك نتٌجة للتؽٌرات المعاكسة فً قٌمة أدواته المالٌة بسبب التؽٌرات فً المعدالت أو األسعار 

 ما ٌلً:بالسوق وتشمل 
 .ومعدالت الربح كمإشر التؽٌر فً معدالت أسعار الفائدة -

 .التؽٌر فً معدالت أسعار الصرؾ األجنبً -

  .التؽٌر فً أسعار األوراق المالٌة -

 .التؽٌر فً أسعار السلع  -

حدود دنٌا ال ٌسمح بتجاوزها فٌما ٌتعلق بمخاطر مراكز و بهدؾ قٌاس مخاطر السوق قام المصرؾ بوضع حدود قصوى

 البنوك المراسلة الخارجٌةو مخاطر البنوك المراسلة المحلٌةو مخاطر المجموعة المصرفٌة لبنك الشامو القطع المفتوحة

تعدل بما ٌتناسب مع نشاط المصرؾ، كما و تراجع هذه الحدود دورٌاً و بالعملة المحلٌةو نسب السٌولة الٌومٌة بكافة العمالتو

لتقارن بالحدود تتٌح مراقبة المخاطر السوقٌة التً ٌواجهها المصرؾ فً عمله قام المصرؾ بتؤمٌن أنظمة معلوماتٌة 

تحلٌل فجوة االستحقاق للنظر فً اتباع منهج المطلوبات لٌتم و مراقبة الموجوداتالمسموح بهان كما تإمن هذه األنظمة 

 التعامٌم الصادرة.و قرارالإدارتها بشكل منسجم مع و الفجوات المتشكلة

التدفقات النقدٌة الخارجة المستحقة مع و جات التموٌل الصافٌة ٌقوم المصرؾ بحصر التدفقات النقدٌة الداخلةلقٌاس احتٌا

ٌتم تحدٌد و من ثم ٌتم تقدٌر االحتٌاجات النقدٌة المستقبلٌةو االلتزامات النقدٌة التً تنتج عن الحسابات خارج المٌزانٌة

ٌتم و العجز لكل فترة زمنٌةو طرٌق تحلٌل سلم االستحقاقات ما بٌن الفائضالمصادر المحتملة لتلبٌة هذه االحتٌاجات عن 

 دراسة الحلول الممكنة.

تؽٌرات فً العوامل التً تعتبر مصدر و ٌقوم المصرؾ بإجراء اختبارات ضؽط لتحدٌد حجم الخطر الناتج عن تقلبات حادة

الضؽط المخاطر التً تواجهها البنوك المراسلة بعٌن خطر من المخاطر السوقٌة على أنشطة المصرؾ كما تؤخذ اختبارات 

باللٌرات السورٌة بعد إجراء اختبارات الضؽط و ٌتم احتساب االحتٌاجات التموٌلٌة الخاصة بنسبة السٌولة اإلجمالٌةو االعتبار

 الحدود الدنٌا المعتمدة لدى المصرؾ.و وصوالً إلى النسب القانونٌة المسموح بها
 

 ر السوق:سٌاسة إدارة مخاط
التعرؾ على المخاطر السوقٌة التً ٌواجهها البنك فً عمله المصرفً وتقدٌر الخسائر الممكن حدوثها نتٌجة هذه المخاطر  -

 وتحدٌد المخففات.

إعداد الدراسات التحلٌلٌة لمخاطر السوق ودراسة اتجاهات عوائد االستثمار وأسعار الصرؾ المتوقعة واالستثمار فً ضوء  -
 .هذه الدراسات

 األداء والطرؾ المقابل. -السوق –العملة –وضع حدود لالستثمار على مستوى البالد  -

 وضع آلٌات للحد من مخاطر السلع والمخزون من خالل اعتماد الشراء مع حق الرجوع ووعد الشراء الملزم. -
 تشكٌل مخصصات مناسبة لتخفٌض مخاطر تؽٌر العوائد. -
التنوع الجؽرافً وتنوع العمالت وإدارة مراكز العمالت التشؽٌلٌة وإدارة هذه  تحقٌق التنوع فً محفظة البنك بحٌث تحقق -

 المخاطر بما ٌتناسب مع قرارت مجلس النقد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي من حٌث الحدود المسموح بها.
 تحقٌق التماذج بٌن السٌاسة المتحفظة والمعتدلة. -

 اإلفصاحات الكصفية:
لقٌاس كل نوع من انواع  مخاطر السوق )هوامش او  (Sensitivity Analysis)ٌل الحساسٌة ٌقوم البنك باستخدام تحل -

، إذ ٌتم دراسة نسب أرباح التموٌل وحجم العملٌات التموٌلٌة المتوقعة لفترة  معدالت ( للمرابحة واسعار صرؾ العمالت
والنسبة المستهدفة التً ٌتم من خاللها توزٌع عائد  قادمة للوصول إلى أرباح تموٌلٌة متوقعة وبعد أن ٌتم تحدٌد تكلفة النقد

على الودائع اآلجلة المودعة فً المصرؾ ٌتم إجراء تحلٌل حساسٌة من حٌث حجم التموٌالت المتوقع منحها ونسبة األرباح 
ا التحلٌل على الممكن استٌفاإها على هذه التموٌالت وحصة البنك كمضارب والودائع المستقطبة للنظر فً األثر المحتمل لهذ

  نسبة العائد على الودائع التً ٌمكن توزٌعها وما ٌرافق ذلك من األثر النهائً على قائمة الدخل.
أما فٌما ٌخص تحلٌل حساسٌة أسعار صرؾ العمالت فٌتم بشكل ٌومً مراقبة مراكز القطع المفتوحة بحٌث ال ٌتجاوز كل  -

، اإلجمالً النسب المحددة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقد و التسلٌؾمن مركز القطع التشؽٌلً الصافً و مركز القطع 
مصرؾ سورٌة المركزي بؤن ٌكون الحد األقصى  –ٌذكر أن بنك الشام قد حصل على استثناء من مجلس النقد و التسلٌؾ )

ستقراء تؽٌرات أخرى وبموجب التؽٌرات الٌومٌة ٌتم ا( % وفق شروط محددة15% بدالً من 35لمركز القطع اإلجمالً هو 

ٌتم من خاللها إجراء تحلٌل الحساسٌة للحكم على ما ستإول إلٌه النسب المذكورة من حٌث الحدود المسموحة والمنصوص 
لعام  4/م ن/ ب 5454و تعدٌالته الالحق و القرار رقم  8553لعام  5/م ن/ ب 218بموجب قرار النقد و التسلٌؾ رقم عنها 

المحتمل على قٌمة  صرؾ العملة المحلٌة للنظر فً األثربار إجراء تحلٌل حساسٌة على سعر ، وٌإخذ بعٌن االعت8551

 بحجم ارتباطها فً البنوك المراسلة الناتجة عن حدود التركزات القائمة المراكز المفتوحة وقٌم التوظٌفات التً تشكل
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41

 مخاطر السكؽ)تتمة(:  2
 الكصفية)تتمة(:اإلفصاحات 

 األموال الخاصة الصافٌة.
 ٌقوم المصرؾ بشكل ٌومً بإجراء اختبارات جهد على نسب السٌولة الٌومٌة وفق السٌنارٌوهات التالٌة: -

o .استثناء بعض الحسابات الخاصة بكبار العمالء لمراقبة أثر هذا االستثناء على نسب السٌولة 

o الجارٌة لمراقبة األثر الحاصل على ما ذكر. استثناء أكبر الحسابات تركزاً فً الحسابات 

o  من قٌمة الحسابات الجارٌة.05استثناء % 

o  والودائع اآلجلة. الحسابات الجارٌة% من كل من 8استثناء 

التً تقترب من الحد االدنى المسموح و بناء على تحلٌل الحساسٌة الذي ٌتم إجراإه ٌتم التوجٌه لتعزٌز النسب المتدنٌة فً نتائجها
% لكافة العمالت بحٌث ال تنقص نسب السٌولة 25وهو النسب المحددة بموجب قرارات مجلس النقد والتسلٌؾ التً تبلػ  به

 %.85باللٌرة السورٌة عن 

ٌذكر أن إدارة المخاطر هً عضو فً لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات فً المصرؾ التً تهتم بدراسة نسب السٌولة وربحٌة 
ٌر نسب أرباح التسهٌالت على نسبة العائد الموزعة على الودائع المصرفٌة القائمة ومراقبة تكلفة النقد، كما التموٌالت وأثر تؽ

 تقوم اللجنة بدراسة آجال االستحقاق وطرق معالجة الفجوات السالبة.
الموجودات والمطلوبات بشكل دوري ٌقوم مجلس االدارة بوضع حدود لقٌم المخاطر المقبولة وٌتم مراقبة ذلك من قبل لجنة إدارة 

إذ تعقد اللجنة اجتماعاً دورٌاً لمناقشة وتداول ما تم ذكره بهذا الخصوص، إال أن المراقبة الٌومٌة واالحتساب الٌومً لكل من 
دارة المخاطر حدود مراكز القطع المفتوحة ونسب السٌولة الٌومٌة بكافة العمالت وباللٌرة السورٌة وبالعمالت األجنبٌة تقوم بها إ

وإدارة الرقابة المالٌة إذ ٌتم بشكل ٌومً الوقوؾ على هذه الحدود ومراقبتها والتوجٌه لضمان سٌر األعمال ضمن الحدود المحددة 
 من قبل مجلس اإلدارة.

نٌؾ تقوم إدارة المخاطر بمراقبة المخاطر المنوطة بالبنوك المراسلة من حٌث تصنٌؾ تلك البنوك حسب تصنٌؾ شركات التص
العالمٌة وتصنٌؾ الدول التً تتواجد بها هذه البنوك وتراقب الحدود الموافق علٌها من قبل مجلس اإلدارة من حٌث التوظٌؾ 

لعام  055واإلٌداع واالستثمار فً هذه البنوك ضمن الحدود القصوى المنصوص عنها فً قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم 

الحدود القصوى للتركزات فً البنوك المراسلة كنسبة من األموال الخاصة الصافٌة  وتعدٌالته الالحقة الذي ٌتناول 8554

 للمصرؾ مع األخذ بعٌن االعتبار نسب التثقٌل المعتمدة بناء على تصنٌؾ هذه البنوك الحتساب الحد األقصى المسموح به.
االئتمانً للنظر فً قٌمة الحد األقصى  كما تعمد دائرة المخاطر إلى مراقبة التصنٌؾ الدوري الصادر عن شركات التصنٌؾ

بهدؾ منع التجاوز الممكن حدوثه فً حال هبوط تصنٌؾ أحد البنوك المراسلة للبنك مع مراقبة عناصر المخاطر األخرى بهدؾ 
 التحوط، هذا وٌتم الوقوؾ على تجدٌد سقوؾ هذه البنوك فور استحقاقها ومراقبة عملٌة تجدٌدها.

 مخاطر معدؿ العائد: - أ

لؾ مخاطر معدل العائد عن مخاطر سعر الفائدة من حٌث أن المإسسات التً تعمل وفق أحكام الشرٌعة االسالمٌة تهتم تخت
بنتائج انشطتها االستثمارٌة والتموٌلٌة فً نهاٌة فترة حٌازة االستثمار والبضائع وبالتالً تعتبر المخاطر المصاحبة لهامش 

ً بؤٌة أرباح ألصحاب الربح منخفضة ألن البنك ٌقبل الودائع ا لمستحقة لألرباح على أساس المضاربة دون أن ٌتعهد مسبقا
حسابات االستثمار المطلق إذ أنه وبموجب عقد المضاربة ٌتحمل المودع خسارة أمواله فً حٌن ٌخسر البنك بصفته المضارب 

 جهده، أما فً حال الخسارة ألسباب التعدي والتقصٌر ٌتحمل البنك لكامل الخسارة
قوم البنك بقٌاس مخاطر السوق بطرٌقة القٌاس المعٌارٌة القائمة على قٌاس مخاطر أسعار العوائد لألوراق المالٌة المحتفظ بها ٌ

بؽرض المتاجرة عن طرٌق تثقٌلها ومن ثم قٌاس مخاطر العوائد على األوراق المالٌة والصكوك ذات المعدل المعلوم بهدؾ 
طة بسعر العائد ومن ثم تخصٌص جزء من رأس المال بهدؾ تؽطٌة مخاطر تؽٌر أسعار تحدٌد مخاطر السوق العامة المرتب

 العوائد والبنك لم ٌقم بشراء أي أدوات مالٌة بؽرض المتاجرة ولم ٌشكل أي محفظة أوراق مالٌة.
وضع سقوؾ  ٌتعرض البنك لمخاطر أسعار الصرؾ ومخاطر الدول والبنوك الخارجٌة وٌلجؤ البنك لتخفٌؾ هذه المخاطر إلى

وحدود للتعامالت بالعمالت األجنبٌة ومراكز القطع وسقوؾ للدول والبنوك المختلفة بشكل ٌحقق التنوع الجٌد مما ٌسهم بعدم 
تركز المخاطر، كما ٌتعرض البنك إلى مخاطر انخفاض الودائع ومخاطر تؽٌرات العائد الموزع لذا ٌقوم البنك بؤخذ هامش 

 بحٌث ٌتجاوز معدل العائد السائد فً السوق لتؽطٌة هذه المخاطر.أمان عند تسعٌر المرابحات 
ٌتعرض البنك لمخاطر معدل العائد نتٌجة لوجود فجوة فً مبالػ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنٌة المتعددة، وٌقوم 

ؾ السوق وتطوٌر أدوات جدٌدة البنك بإدارة هذه المخاطر عن طرٌق تحدٌد نسب معدالت األرباح المستقبلٌة وفق توقعات ظرو
تتوافق مع الشرٌعة اإلسالمٌة وذلك من خالل استراتٌجٌة إدارة المخاطر لدى البنك، هذا وٌتم تطبٌق القرارات الصادرة عن 
مجلس النقد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي بخصوص إدارة الفجوات ضمن الفترات الزمنٌة المحددة فً هذه القرارات، 

د وللتخفٌؾ من المخاطر تتم موازنة آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات ودراسة الفجوات ودراسة اتجاهات وفً هذا الصد
عوائد االستثمار وأسعار الصرؾ المستقبلٌة واالستثمار فً ضوء هذه الدراسات التً تجري عملٌات تحلٌل حساسٌة ألرباح 

 البنك ومعدل العوائد واألرباح.
 



ام ش.م.مـشـال مصرف  
 

 الموحدة المالٌة البٌاناتإٌضاحات حول 
 2018 انون األولك 31 كما فً

 

57 

 

 المخاطر)تتمة(:إدارة     41

 .مخاطر السكؽ)تتمة(:2
 المخاطر التجارية المنقكلة  - ب

هً المخاطر الناجمة عن الموجودات التً ٌدٌرها البنك نٌابة عن أصحاب االستثمار والتً ٌتم تحمٌلها فعلٌاً على رأس مال البنك 
هذه األموال ألصحاب حسابات االستثمار ألنها تتبع إجراء التنازل عن جزء من نصٌبها أو كل نصٌبها فً أرباح المضارب من 

حٌنما توجد ضرورة لذلك نتٌجة لضؽوط تجارٌة بهدؾ زٌادة العائد الذي كان سٌدفع فً المقابل ألصحاب هذه الحسابات وٌسري 
هذا بشكل خاص على حسابات االستثمار المطلقة المشاركة فً األرباح وهذا ٌعنً أن معدل العائد المدفوع ألصحاب حسابات 
االستثمار ٌعدل على حساب نصٌب مساهمً البنك فً األرباح، وٌنشؤ ذلك إما نتٌجة لمخاطر معدل العائد عندما تستثمر أموال 
حسابات االستثمار فً موجودات مثل المرابحة بفترة استحقاق طوٌلة نسبٌاً وبمعدل عائد ال ٌلبً التوقعات الحالٌة فً السوق أو 

ا الصدد ٌقوم البنك بالتحكم بنسبة المضارب وبإدارة مخاطر السٌولة مع االحتفاظ بمعدل كفاٌة نتٌجة لمخاطر سوق أخرى، وبهذ
 رأس مال ٌكفً لمواجهة المخاطر التجارٌة المنقولة.

 الخاصة بالعقكد: المخاطر -ج
المخـاطر التـً من تحمل بعض أو كل هً المخاطر التً تحول إلى المساهمٌن  من أجل حماٌة أصحاب الحسابات االستثمار 

 فً عقود التموٌل بالمضاربة. امعرضٌن لها تعاقدٌ ٌكونـون
ن مالمطلقة،  بموجبه المشاركة فً األرباح وتحمل الخسائر، ٌتحمل أصـحاب حـسابات االسـتثمار وفًقا لعقد المـضاربة والـذي ٌـتم

ولكنهم ٌستفٌدون من المخاطر التجارٌة المنقولة التً  ٌها،ف حٌث المبدأ، المخاطر الناشئة عن الموجودات التً تم اسـتثمار أمـوالهم
االحتٌاطٌات المختلفة  وتتحقق هذه المشاركة فً المخاطر مـن خـالل إنـشاء واسـتخدام ،اإلسالمٌة المالٌة تتحملها مإسـسة الخـدمات

القابلة للدفع إلى أصحاب حسابات االستثمار ألجل تعدٌل العوائد  مثل احتٌاطً معدل األرباح، ودعم حصة المضارب من األربـاح
 التنافسٌة فً السوق تقلب العوائد اإلجمالٌة الناتجة عن المخاطر المصرفٌة، وبالتالً تمكٌن سـداد العوائـد من تعرضهم لمخـاطر

التموٌل ٌقوم البنك باالفصاح عن سٌاسة الحصص النسبٌة لمختلؾ عقود التموٌل وتخصٌص راس مال لمختلؾ انواع عقود 
 االسالمً  وذلك من خالل معٌار االفصاح لتعزٌز الشفافٌة وانضباط السوق الخاص بالمإسسات المالٌة االسالمٌة.

 مخاطر العمالت االجنبية: -د
هً المخاطر الناتجة عن تؽٌر قٌمة االدوات المالٌة نتٌجة التؽٌر فً أسعار العمالت االجنبٌة حٌث تعتبر اللٌرة السورٌة عملة 

ساس للبنك وتتم مراقبة العمالت األجنبٌة بشكل ٌومً من خالل الوقوؾ على نسبة مركز القطع التشؽٌلً الصافً الذي ٌجب أن اال

% من قٌمة األموال الخاصة الصافٌة للمصرؾ، وتتم أٌضاً مراقبة مركز القطع اإلجمالً الذي ٌجب أن ال ٌتجاوز 5-ال ٌتجاوز +/

مجلس النقد والتسلٌؾ -)حصل البنك على استثناء من مصرؾ سورٌة المركزي الخاصة الصافٌة % من قٌمة األموال15ما نسبته 

هذا وتعتمد السٌاسة العامة للبنك فً  % وفق شروط محددة(15% بدالً من 25بؤن ٌكون الحد األقصى لمركز القطع اإلجمالً هو 

وتؽطٌة المراكز المطلوبة حسب احتٌاجات العمالء من االعتمادات إدارة العمالت االجنبٌة على أساس تصفٌة المراكز أوالً بؤول 
 المستندٌة والحواالت وبوالص التحصٌل.

ال ٌتعامل البنك مع المشتقات المالٌة كعقود الصرؾ اآلجلة أو عقود مقاٌضة العملة األجنبٌة وال ٌقوم بؤي عملٌات تؽطٌة تتعارض 
 مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

 لكافة العمالت األجنبٌة. مناسبةحتفاظ بفجوة ٌقوم البنك باال

 مخاطر اسعار االسهـ  -ق
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات فً األسهم إال أن البنك لم ٌقم باالستثمار فً سوق األدوات 

ى المصرؾ سوى أسهم حقوق الملكٌة الخاصة به المالٌة عن طرٌق شراء أسهم بهدؾ المضاربة أو تحصٌل عوائد، إذ ال توجد لد
 المدرجة فً سوق دمشق لألوراق المالٌة.

 مخاطر السمع: -ك
تنشا مخاطر السلع عن التقلبات فً قٌمة الموجودات القابلة للتداول أو اإلجارة أو قٌد االستثمار أو قٌد التصفٌة وترتبط بالتقلبات 

خطر تقلب أسعار السلع المشتراة المدفوعة بالكامل بعد ابرام عقود السلم وخالل فترة  الحالٌة والمستقبلٌة حٌث ٌتعرض البنك إلى
الحٌازة وإلى خطر تقلب فً القٌمة المتبقٌة للموجودات المإجرة كما فً نهاٌة مدة اإلجارة إن كان ٌمارس هذٌن النوعٌن من 

طه التموٌلً القائمة على تطبٌق مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة التسهٌالت االئتمانٌة، إال أن المصرؾ قد حدد منتجات ٌمارس بها نشا
عن طرٌق حصر المنتجات االئتمانٌة بمنتج المرابحة حالٌاً الذي ٌجنب البنك االحتفاظ بالسلعة لفترة طوٌلة إذ أن الفترة الفاصلة ما 

نتهٌة بالتملٌك وؼٌرها من المنتجات بٌن شراء البضائع وبٌعها ال تتضمن المخاطر التً تتضمنها منتجات السلم واإلجارة الم
المصرفٌة اإلسالمٌة، إذ ٌتحمل البنك مخاطر وجود عٌوب مخفٌة فً السلعة الممولة نتٌجة قٌامه بشرائها من موردٌها بشكل ٌهدؾ 

 هذا النوع من لبٌعها لعمٌل البنك، وفٌما ٌخص نكول عمٌل البنك عن شراء السلعة بعد قٌام البنك بشرائها ٌقوم البنك بالتحوط من 
الخطر عن طرٌق تضمٌن عقد شراء البضاعة حق الرجوع على المورد خالل فترة زمنٌة محددة، وٌقوم البنك بتنفٌذ هذا الحق فً 

ٌقوم البنك باستخدام أسالٌب التوقعات المناسبة لتقٌٌم القٌمة المحتملة لهذه الموجودات  حال نكول العمٌل عن شراء السلعة من البنك.
مدى -تكلفة االنتاج–الظروؾ االقتصادٌة -سعر الصرؾ-مع االخذ بعٌن االعتبار العوامل المإثرة على سعر السلع )مستوى التضخم

 االستقرار السٌاسً(.–توفر البدٌل 
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41

 .مخاطر السكؽ)تتمة(:2
 مخاطر العمالت:   -ز

مخاطر العمالت االجنبٌة هً المخاطر الناتجة عن تؽٌر قٌمة االدوات المالٌة نتٌجة التؽٌر فً أسعار الصرؾ للعمالت االجنبٌة  مع 
بناء على تحدٌد حد أقصى للخسارة تتم إدارة مخاطر العمالت األجنبٌة فٌما بٌنها و االعتبار أن اللٌرة السورٌة عملة األساس للبنك،

 الٌومٌة فً عملٌات الفوركس.

 %55وفٌما ٌلً أثر سٌنارٌو زٌادة سعر صرؾ العمالت األجنبٌة 
 

 2018 ليرة سكرية 
 األثر على األرباح والخساار األثر على حسوق المللية

 قبل الضريبة
 العملة مرلز السطو

 عوالر سمريلئ  عاان(  9,798,133,424  979,813,342  1,150,662,613
 يورو  عاان(  10,362,739  1,036,274  777,205

(معينجني  استرلينئ   (6,355,297) (635,530) (476,647)  
(عاانين يابانئ    - - -  

(معينعمالت اخرى    7,124,941,348  712,494,135  534,370,601  
  

 2617 ليرة سكرية 

الملليةاألثر على حسوق  األثر على األرباح والخساار  
 قبل الضريبة

 العملة مرلز السطو

 عوالر سمريلئ  عاان(  27,359,376,884  2,735,937,688  2,467,755,872
 يورو  عاان(  16,772,237  1,677,224  1,257,918
(معينجني  استرلينئ   (4,393,589) (439,359) (329,519)  

(عاانين يابانئ   - - -  
(معينعمالت اخرى   (10,596,560,850) (1,059,656,085) (794,742,064)  

 اختبارات الجهد:
 بهدؾ التعرؾ على حجم المخاطر السوقٌة المحتملة فقد تم إجراء عدة اختبارات جهد وفق الفرضٌات التالٌة:

 اختبارات جهد على المجموعة المصرفٌة لبنك الشام:
ملٌار ل.س، و بلؽت قٌمة األرصدة القائمة خارج المٌزانٌة بعد التثقٌل  8000بلؽت قٌمة األرصدة القائمة داخل المٌزانٌة بعد التثقٌل 

ملٌار ل.س، فً حٌن أن قٌمة التجاوز الفعلً القائم للبٌانات  2004ملٌار ل.س بقٌمة إجمالٌة لداخل و خارج المٌزانٌة بعد التثقٌل  5504

 ملٌار ل.س. 801لمٌزانٌة بلؽت داخل ا

 :اختبار أثر هبوط التصنٌؾ االئتمانً للبنك التجاري الكوٌتً إلى درجة تصنٌؾ  الحسابات داخل المٌزانٌةBBB-: 

ملٌار ل.س و قد تجاوزت الحد األقصى المسموح به بقٌمة  42.0بلؽت قٌمة األرصدة القائمة داخل المٌزانٌة بعد التثقٌل 

 ملٌار ل.س. 80.5

 :اختبار أثر هبوط التصنٌؾ االئتمانً للبنك التجاري الكوٌتً إلى درجة تصنٌؾ  الحسابات خارج المٌزانٌةBBB-: 

 ملٌار ل.س. 85.2بلؽت قٌمة األرصدة القائمة خارج المٌزانٌة بعد التثقٌل 

 اختبارات جهد على البنوك المراسلة الخارجٌة:

 :الحسابات داخل المٌزانٌة 
 التصنٌؾ االئتمانً للبنوك المراسلة لٌصبح ضمن الشرٌحة التالٌة األكثر خطورة.اختبار أثر هبوط 

 أظهرت نتٌجة االختبار عدم وجود تجاوز فً حسابات البنوك عن الحد األقصى المسموح به.
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 إدارة المخاطر)تتمة(:   41
 .مخاطر السكؽ)تتمة(:2

 التركز في مخاطر العمالت االجنبية:
                     العممة    دكالر أمريكي يكرك جنيه استرليني يف ياباني فرنؾ سكيسرم عمالت أخرل إجمالي

البند     

بالميرة السكريةمقـك    
مقـك بالميرة 
 السكرية

مقـك بالميرة 
 السكرية

مقـك بالميرة 
 )بالعملة األصلٌة مقومة باللٌرة السورٌة(  2018 مقـك بالميرة السكرية مقـك بالميرة السكرية السكرية

 الموجودات       
 وأرصدة لدى مصرف سورٌة المركزينقد  8,163,791,190 1,575,889,713 2,898,192 - - 1,360,355 9,743,939,450

 إٌداعات لدى البنوك والمإسسات المالٌة 27,295,845,849 7,274,329,465 702,751 - - 4,707,493,350 39,278,371,415

 ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة 1,249,798,194 2,683,212,140 - - - 18,742,374,661 22,675,384,995

 صافً الموجودات قٌد االستثمار أو التصفٌة 9 169,760 -  - - 712 170,481

 استثمارات عقارٌة  - - - - -  - -

 ممتلكات ومعدات  -  - - - -  - -

 موجودات غٌر ملموسة     - - -   -

 موجودات أخرى 481,303,744 19,921,419 - - - 23,446,966 524,672,129
 ودٌعة مجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي 1,881,757,017 - - - - - 1,881,757,017

  مجموع الموجودات 39,072,496,003 11,553,522,497 3,600,942 - - 23,474,676,044 74,104,295,487

       
لمطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق ا

 وحقوق المساهمٌن
 الحسابات الجارٌة وإٌداعات للبنوك والمإسسات المالٌة 7,037,846,456 1,997,666,061 8,296,350 - 22,622,961 15,538,918,156 24,605,349,984

 أرصدة الحسابات الجارٌة للعمالء 14,942,029,559 4,633,719,126 1,659,889 - - 122,985,152 19,700,393,726

 تؤمٌنات نقدٌة 457,956,537 4,141,490,981 - - - - 4,599,447,518

 ذمم دائنة 999,631,272 41,638,982 - - - 347,991,580 1,389,261,834

 مخصصات متنوعة 159,098,811 159,437 - - - - 159,258,248

 مخصص ضرٌبة الدخل - - - - - - -

 مطلوبات أخرى 1,490,539,235 108,433,341 - - - 317,216,848 1,916,189,424

 مجموع المطلوبات 25,087,101,870 10,923,107,927 9,956,239 - 22,622,961 16,327,111,735 52,369,900,733
 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق 3,660,061,232 530,390,175 - - - - 4,190,451,407

 حقوق المساهمٌن 527,199,476 89,661,656 - - - - 616,861,132

57,177,213,272 16,327,111,735 22,622,961 - 9,956,239 11,543,159,758 29,274,362,579 
إجمالً المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلق وحقوق المساهمٌن

 طبفٟ اٌزشوض داخً ا١ٌّضا١ٔخ 9,798,133,424 10,362,739 (6,355,297) - (22,622,961) 7,147,564,309 16,927,082,215
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 إدارة المخاطر)تتمة(:   41
 .مخاطر السكؽ)تتمة(:2

 :التركز في مخاطر العمالت االجنبية)تتمة(

 

 دكالر أمريكي يكرك جنيه استرليني يف ياباني فرنؾ سكيسرم عمالت أخرل إجمالي
                     العممة   
البند     

 
 مقـك بالميرة السكرية مقـك بالميرة السكرية

مقـك بالميرة 
 السكرية

مقـك بالميرة 
 السكرية

 )بالعملة األصلٌة مقومة باللٌرة السورٌة(  2017 مقـك بالميرة السكرية مقـك بالميرة السكرية

 الموجودات       

 مجموع الموجودات 57,859,154,185 14,940,272,571 6,158,576 - - 3,318,886,922 76,124,472,253

       
وحقوق  لمطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلقا

 المساهمٌن

59,349,277,573 13,892,758,336 22,689,436 - 10,552,164 14,923,500,335 30,499,777,302 
إجمالً المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  

 وحقوق المساهمٌن  

 صافً التركز داخل المٌزانٌة    27,359,376,883 16,772,236 (4,393,588) - (22,689,436) (10,573,871,415) 16,775,194,680

 التزامات محتملة خارج المٌزانٌة  - - - - - - -
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    41
 .مخاطر السكؽ)تتمة(:2

 فجكة العائد

 حتى 7أياـ 
أياـ إلى  7أكثر مف 

 شهر

أكثر مف شهر إلى   
أشهر3  

أشهر إلى 3أكثر مف 
أشهر6  

أشهر9أشهر إلى 6أكثر مف  أشهر إلى سنة9أكثر مف    االجمالي أكثر مف سنة 

  ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س 2018

         الموجودات

أرصدة لدى المصارؾ 
 والمإسسات المالٌة

6,418,260,000 35,000,000 6,580,000,000 330,000,000 - - - 13,363,260,000 

ذمم وأرصدة األنشطة    
 التموٌلٌة

1,743,572,443 1,333,642,203 19,356,280,529 16,785,970,370 2,974,077,006 2,563,476,649 4,398,728,260 49,155,747,460 

 62,519,007,460 4,398,728,260 2,563,476,649 2,974,077,006 17,115,970,370 25,936,280,529 1,368,642,203 8,161,832,443 مجموع الموجودات

 5,258,280 - - - - - 4,733,280 525,000 تؤمٌنات نقدٌة

ستثمارٌة أرصدة الوكاالت اال
 المطلقة

- 1,856,000,000 1,744,000,000 - - - 155,000,000 3,755,000,000 

 3,760,258,280 155,000,000 - - - 1,744,000,000 1,860,733,280 525,000  مجموع المطلوبات

االستثمار أصحاب حقوق 
 المطلق

2,733,513,483 8,834,646,809 9,014,632,183 6,743,132,431 4,137,241,347 5,044,196,033 1,384,034,385 38,446,396,672 

وحقوق  مجموع المطلوبات
 االستثمار المطلق

2,734,038,483 10,695,380,089 11,131,632,183 6,743,132,431 4,137,241,347 5,044,196,033 1,539,034,385 42,816,654,952 

 20,138,352,508 2,859,693,875 (2,480,719,384) (1,163,164,341) 10,372,837,938 14,188,648,346 (9,326,737,886) 5,427,793,960 الفجوة فً كل فترة

  20,258,352,508 17,408,658,633 19,422,378,017 25,541,542,358 10,282,704,420 (3,898,943,925) 5,427,793,960 الفجوة التراكمٌة
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 إدارة المخاطر)تتمة(:   41

 .مخاطر السكؽ)تتمة(:2
 فجكة العائد)تتمة(:

 

 حتى 7أياـ 
أياـ إلى  7أكثر مف 

 شهر

أكثر مف شهر إلى   
 أشهر3

أشهر إلى 3أكثر مف 
 أشهر6

أشهر إلى 6أكثر مف 
 أشهر9

أشهر إلى 9أكثر مف 
 سنة

 االجمالي أكثر مف سنة

  ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س 2617

  52,215,088,219  3,882,189,118  1,222,495,141  5,006,479,923  18,610,719,151  10,134,947,148 2,736,760,116 10,621,497,628 مجموع الموجودات
 وحقوق مجموع المطلوبات

 أصحاب االستثمار المطلق
4,327,672,162 3,032,953,502 7,921,282,270 3,305,594,846 3,023,075,176 2,851,408,657 808,633,156 25,270,619,769 

 26,944,468,455 3,073,555,951 (1,628,913,516) 1,983,404,742 15,305,124,305 2,213,664,878 (296,193,386) 6,293,825,461 الفجوة فً كل فترة

  26,944,468,455 23,870,912,494 25,499,826,010 23,516,421,263 8,211,296,958 5,997,632,080 6,293,825,461 الفجوة التراكمٌة
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 إدارة المخاطر)تتمة(:   41

       .مخاطر السكؽ)تتمة(:2
 :تحميؿ الحساسية لمخاطر العائد

 الفجوة الترالمية لغاية سنة
 االثر عمى حقكؽ الممكية

 
 االثر عمى االرباح كالخسائر

 
 العممة الفجكة

75% 
 

2%  
  

2018 

 لٌرة سورٌة (10,384,723,660)  (211,494,473)  (168,225,855)

 دوالر 960,235,355  19,204,707  14,403,530

 ٌورو 7,138,912,277  142,778,246  107,083,684

 عمالت أخرى 20,178,234,661  403,564,693  302,673,520

 

 االثر عمى حقكؽ الممكية
 

 االثر عمى االرباح كالخسائر
 

 العممة الفجكة

%75 
 

2%  
  

2017 

 لٌرة سورٌة (4,982,006,321)  (99,640,126)  (74,730,095)

 دوالر 18,558,817,966  371,176,359  278,382,269

 ٌورو 10,294,100,849  205,882,017  154,411,513

 عمالت أخرى -  -  -
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 إدارة المخاطر)تتمة(:  41
 مخاطر السيكلة: .3

 
وتموٌله لزٌادة  موٌل الالزم لتؤدٌة التزاماته فً توارٌخ استحقاقهاتعلى توفٌر ال المصرؾ تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم قدرة

مراقبتها و السٌولة إدارة نسبو وللوقاٌة من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنوٌع مصادر التموٌل وإدارة الموجودات الموجودات،
 ٌومٌاً.
بنسبة كافٌة من السٌولة وفق قرار مجلس النقد والتسلٌؾ الخاص  ٌحتفظو بتقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌةالمصرؾ ٌقوم 

فً كل ٌوم عمل بنسبة سٌولة بكافة العمالت ال تقل الذي أوجب أن ٌحتفظ المصرؾ  8554لعام  4ن / ب ./ م 033بالسٌولة رقم 

 25كما فً %12.52ة بلؽت نسبة السٌولة باللٌرات السورٌ %.85% على أن ال تقل نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة عن 25عن 

 .8552كانون األول  25كما فً  %11.24 بٌنما بلؽت 8553كانون األول 

بٌنما بلؽت أدنى نسبة للسٌولة خالل  %66.89كانت قد بلؽت  8553ٌشار إلى أن أعلى نسبة للسٌولة بكافة العمالت خالل عام 

 %57.75العام 

 
 :قامت إدارة المصرؾ بمجموعة كبٌرة من الخطوات الهادفة لتخفٌض مخاطرالسٌولة

  بالشكل الذي ٌتناسب مع واقع السٌولة القائم لدى المصرؾ.من ناحٌة إدارة األصول: إدارة مكونات المحفظة االئتمانٌة 
 إصدار منتج الوكالة ومنتج الودائع لشهر وحملة إعالنٌة لجذب الودائع. :من ناحٌة إدارة المطلوبات 

 تخفٌض نسبة المضارب بهدؾ زٌادة الودائع. :من ناحٌة إدارة سعر العائد 

 التبادلٌة مع البنوك وإعطاء تموٌالت بؽطاء نقدي كامل. تشجٌع الودائع :من ناحٌة إدارة طرفً المٌزانٌة 
 إصدار اعتمادات بؽطاء نقدي كامل. :من ناحٌة إدارة االلتزامات خارج المٌزانٌة 

 
باالحتفاظ  8555أٌار  8بتارٌخ  0423 رقم الوزراءأٌضا ووفق القوانٌن المرعٌة فً سورٌة وحسب قرار مجلس  البنكٌقوم كما 

 %. 0لمركزي باحتٌاطً نقدي إلزامً على ودائع الزبائن بمعدل لدى مصرؾ سورٌة ا

 كافٌة. السٌولة الللتؤكد من توفر بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات تتم مراقبة و هذا
 
 

 على نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة:اختبارات الجهد 
 

الٌومٌة لتحدٌد حجم مخاطر السٌولة وفق عدة سٌنارٌوهات معتمدة من قبل ٌقوم المصرؾ بإجراء اختبارات جهد على نسب السٌولة 
اإلدارة وٌتم تحدٌد احتٌاجات السٌولة المطلوبة بناء على هذه السٌنارٌوهات للوصول إلى نسب السٌولة المحددة من قبل اإلدارة 

 والمحافظة علٌها لتبقى أعلى من المعدالت المسموح بها.
 ق دورٌاً على نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة:السٌنارٌوهات التً تطب

ٌقوم المصرؾ بإجراء اختبارات جهد على نسب السٌولة الٌومٌة باللٌرات السورٌة وفق عدة سٌنارٌوهات للتقٌٌم درجة تحمل 
ذه المخاطر، المصرؾ للمخاطر المفترضة و الحالة التً ٌمكن أن تصل إلٌها نسب السٌولة لوضع اإلجراءات الهادفة للتحوط ضد ه

% من قٌمة أرصدة الحسابات الجارٌة القائمة، كما ٌتم افتراض عملٌات سحب من 05إذ ٌتم افتراض عملٌات سحب تعادل بقٌمها 

% من أرصدتهم، كما ٌتم افتراض عملٌات سحب من الحسابات 555الحسابات الجارٌة لكبار العمالء بنسب تصل أحٌاناً إلى 

 ائن.الجارٌة لبعض من أصناؾ الزب
ٌتم أٌضاً إجراء اختبارات على أرصدة الودائع اآلجلة بافتراض عملٌات كسر و سحب لهذه الودائع، إذ ٌتم تطبٌق هذا السٌنارٌو على 

 كبار الزبائن و على بعض من أصناؾ الزبائن.
من كل من ا المسموح بها المقررة أظهرت نتائج االختبارات المذكورة أن نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة كانت أعلى من الحدود الدنٌ

 مجلس إدارة بنك الشام.مجلس النقد والتسلٌؾ و
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 إدارة المخاطر)تتمة(:   41
 مخاطر السٌولة )تتمة( .1

 لمالٌة:أوالً: ٌلخص الجدول أدناه توزٌع الموجودات والمطلوبات )ؼٌر مخصومة(على أساس الفترة المتبقٌة لالستحقاق التعاقدي بتارٌخ البٌانات ا
 

 8138كانون األول  13كما فً 
 أٌام 7حتى 

أٌام إلى  7أكثر من 

 شهر
أكثر من شهر إلى   

 أشهر1
أشهر 1أكثر من 

 أشهر6إلى 
أشهر 6أكثر من 

 أشهر9إلى 
أشهر 9أكثر من 

 إلى سنة
من سنة الى 
 خمس سنوات

خمس سنوات 
 فؤكثر

 المجموع
 المبلغ بآالف اللٌرات السورٌة

 انمىجىداخ
         

 51,582,819        51,582,819 ٔمذ ٚأسطذح ٌذٜ ِظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ

زغبثبد خبس٠خ ٚا٠ذاعبد لظ١شح األخً ٌذٜ اٌجٕٛن 

 ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ
17,926,411 35,000 6,580,000 - - - - 19,164,380 43,705,792 

 330,000 - - - - 330,000 - - - ا٠ذاعبد ٌذٜ اٌجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ

 47,981,065 - 4,398,728 2,563,477 2,974,077 16,785,970 19,356,281 1,333,642 568,890 رُِ ٚأسطذح األٔشطخ اٌز١ٍ٠ّٛخ

 134,934 - 134,934       أٚ اٌزظف١خ ّٛخٛداد ل١ذ االعزثّبسطبفٟ اٌ

 2,380,850 2,380,850     - - - اعزثّبساد عمبس٠خ

 6,627,130 6,627,130 - -   - - - رسذ اٌزٕف١زاٌّّزٍىبد ٚاٌّعذاد ِٚشبس٠ع 

 6,934 6,934 - -   - - - ِٛخٛداد غ١ش ٍِّٛعخ

 1,339  - -  1,339 - - - ِٛخٛداد ػش٠جخ اٌذخً اٌّؤخٍخ

 1,794,721 - 143,872 293,944 22,777 934,576 243,073 78,719 77,761 ِٛخٛداد أخشٜ

 2,163,456 2,163,456        اٌّشوضٞاٌٛد٠عخ اٌّدّذح ٌذٜ ِظشف عٛس٠خ 

 156,709,038 30,342,749 4,677,535 2,857,420 2,996,854 18,051,885 26,179,353 1,447,361 70,155,881 مجمىع انمىجىداخ

 28,222,042 - 155,000 - - - 1,744,000 1,856,000 24,467,042 اٌسغبثبد اٌدبس٠خ ٚإ٠ذاعبد ٌٍجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ

 53,967,068 - 5,396,707 5,396,707 8,095,060 8,095,060 8,095,060 8,095,060 10,793,414 أسطذح اٌسغبثبد اٌدبس٠خ ٌٍعّالء

 5,245,066 - - 267,095 123,319 3,411,686 1,008,000 48,862 386,103 رأ١ِٕبد ٔمذ٠خ

 1,389,261        1,389,261 رُِ دائٕخ

 290,320 286,693 - - - - - - 3,626 ِزٕٛعخِخظظبد 

 313,010  - - - 313,010 -  - ِخظض ػش٠جخ اٌذخً

 3,380,490 - - - - 0 11,700 1,097,238 2,271,551 ِطٍٛثبد أخشٜ

 92,807,258 286,693 5,551,707 5,663,802 8,218,380 11,819,757 10,858,761 11,097,161 39,310,998 مجمىع انمطهىتاخ

 39,045,228 - 1,603,310 5,078,839 4,167,236 6,793,338 9,632,703 9,020,291 2,749,510 زمٛق أطسبة زغبثبد االعزثّبس اٌّطٍك

مجمىع انمطهىتاخ وحمىق أصحاب  حساتاخ االستثمار 

 انمطهك
42,060,508 20,117,452 20,491,464 18,613,095 12,385,616 10,742,641 7,155,017 286,693 131,852,485 

 24,856,552 30,056,056 (2,477,482) (7,885,221) )9,388,761) (561,210) 5,687,889 (18,670,091) 28,095,373 2618فجىج انسيىنح 
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 إدارة المخاطر)تتمة(:   41
 :مخاطر السٌولة )تتمة( .1

 )ؼٌر مخصومة(على أساس الفترة المتبقٌة لالستحقاق التعاقدي بتارٌخ البٌانات المالٌة:أوالً: ٌلخص الجدول أدناه توزٌع الموجودات والمطلوبات 

 8137كانون األول  13كما فً 
 أٌام7حتى 

أٌام  7أكثر من 

 إلى شهر
أكثر من شهر إلى   

 أشهر1
أشهر 1أكثر من 

 أشهر6إلى 
أشهر 6أكثر من 

 أشهر9إلى 
أشهر 9أكثر من 

 إلى سنة
من سنة الى 
 خمس سنوات

خمس سنوات 
 فؤكثر

 المجموع
 المبلغ بآالف اللٌرات السورٌة

 انمىجىداخ
         

 2108510454 - - - - - - - 2108510454 ٔمذ ٚأسطذح ٌذٜ ِظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ

زغبثبد خبس٠خ ٚا٠ذاعبد لظ١شح األخً ٌذٜ اٌجٕٛن ٚاٌّؤعغبد 

 اٌّب١ٌخ
49,130,072 405,871 6,392,520 - - - - - 0004830412 

 - - - - - - - - - ا٠ذاعبد ٌذٜ اٌجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ

 35,384,968 355,036 3,527,153 1,222,495 5,006,480 18,610,719 3,742,427 2,701,760 218,898 رُِ ٚأسطذح األٔشطخ اٌز١ٍ٠ّٛخ

 1,098,644  1,098,644 - - - - - - أٚ اٌزظف١خ ّٛخٛداد ل١ذ االعزثّبسطبفٟ اٌ

 2,380,850 2,380,850 - - - - - - - اعزثّبساد عمبس٠خ

 1,693,854 1,693,854 - - - - - - - اٌّّزٍىبد ٚاٌّعذاد ِٚشبس٠ع رسذ اٌزٕف١ز

 4,017 4,017 - - - - - - - ِٛخٛداد غ١ش ٍِّٛعخ

 1,361 - - - - 1,361 - - - ِٛخٛداد ػش٠جخ اٌذخً اٌّؤخٍخ

 744,710 - 233,018 - 20,681 36,989 190,010 229,275 34,737 ِٛخٛداد أخشٜ

 2,163,450 2,163,450 - - - - - - - اٌٛد٠عخ اٌّدّذح ٌذٜ ِظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ

 135,617,226 6,597,212 4,858,815 1,222,495 5,027,161 18,649,069 10,324,957 3,336,906 85,600,611 مجمىع انمىجىداخ

 46,451,577 - 155,000 - - - - 325,000 45,971,577 اٌدبس٠خ ٚإ٠ذاعبد ٌٍجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخاٌسغبثبد 

 32,409,552 - 3,240,955 3,240,955 4,861,433 4,861,433 4,861,433 4,861,433 6,481,910 أسطذح اٌسغبثبد اٌدبس٠خ ٌٍعّالء

 4,749,332 - - 527,951 173,182 490,240 1,262,004 852,833 1,443,117 رأ١ِٕبد ٔمذ٠خ

 137,394 - - - - - - - 137,394 رُِ دائٕخ

 240,075 236,700 - - - - - - 3,371 ِخظظبد ِزٕٛعخ

 141,535 - - - - 141,535 - - - ِخظض ػش٠جخ اٌذخً

 2,875,091 - 68 - - - 8,144 1,104,988 1,761,896 ِطٍٛثبد أخشٜ

 87,004,557 236,700 3,396,023 3,768,913 5,034,615 5,493,208 6,131,583 7,144,254 55,799,265 مجمىع انمطهىتاخ

 25,108,782 0 856,297 2,864,818 3,057,153 3,344,037 7,931,771 2,756,828 4,297,879 زمٛق أطسبة زغبثبد االعزثّبس اٌّطٍك

 112,113,341 236,700 4,252,320 6,633,729 8,091,768 8,837,245 14,063,352 9,901,082 60,097,144 مجمىع انمطهىتاخ وحمىق أصحاب  حساتاخ االستثمار انمطهك

 23,503,886 6,360,512 606,495 (5,411,234) (3,064,607) 9,811,824 (3,738,395) )6,564,176( 25,503,467 2617فجىج انسيىنح 
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 إدارة المخاطر)تتمة(:  41
 :مخاطر السٌولة )تتمة( .1

 

 المركز المالًبٌان بنود خارج  :ثانٌاً 
 

 لغاٌة سنة  2018-األول كانون-31

 

 سنوات 5لغاٌة  1من 
 

 5أكثر من 
  سنوات

 المجموع

 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

لٌرة 
  سورٌة

 لٌرة سورٌة

 4,053,909,940  -  -  4,053,909,940 اإلعزّبداد ٚاٌمجٛالد

عمٛف غ١ش ِغزغٍخ ِجبششح ٚ غ١ش 

 ِجبششح
12,455,170,001  -  -  12,455,170,001 

 2,375,868,232  -  -  2,375,868,232 اٌىفبالد

 18,884,948,173  -  -  18,884,948,173 اٌّدّٛع

 

 لغاٌة سنة  2017-األول كانون-31

 

 سنوات 5لغاٌة  1من 
 

 5أكثر من 
  سنوات

 المجموع

 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة

 5,278,411,627  -  -  5,278,411,627 اإلعزّبداد ٚاٌمجٛالد

عمٛف غ١ش ِغزغٍخ ِجبششح ٚ 

 غ١ش ِجبششح
9,042,656,202    -  9,042,656,202 

 3,645,533,390  -  -  3,645,533,390 اٌىفبالد

 17,966,601,219  -  -  17,966,601,219 اٌّدّٛع

 
 المخاطر التشغٌلٌة: .4

و هً المخاطر التً ٌمكن أن تسبب خسائر للبنك والتً تنتج أما بسبب خلل فً أنظمة الضبط الداخلً الناتجة عن عدم كفاٌة سٌاسات 
أو المخاطر المصاحبة  وإجراءات العمل المعتمدة أو بسبب أخطاء فً األنظمة التقنٌة المطبقة أو بسبب أخطاء ٌرتكبها الموظفٌن

 لمنتجات المصرؾ المعتمدة والخدمات المصرفٌة المقدمة.
ٌتم اعتماد المإشر األساسً لقٌاس مخاطر التشؽٌل وٌتم تحدٌد المخاطر التشؽٌلٌة التً ٌتعرض لها البنك وٌتم التحوط من المخاطر 

ٌتوافق مع القرارات والقوانٌن الصادرة وما تقتضٌه الفترة التشؽٌلٌة عن طرٌق مراجعة السٌاسات وإجراءات العمل وتحدٌثها بشكل 
هم وتتم مراقبة األنظمة التقنٌة مراقبة دقٌقة وٌتم اختبار كافة التطبٌقات قبل اعتمادها وكذلك ٌتم إخضاع الموظفٌن لبرامج تدرٌبٌة تإهل

راسة منتجات المصرؾ وتحدٌد المخاطر المرافقة وتصقل خبراتهم بشكل ٌمكنهم من فهم طبٌعة العمل المصرفً المنوط بهم كما ٌتم د
 لها.

 ٌتم األخذ بعٌن االعتبار النقاط التالٌة:
 إقرار مصفوفة صالحٌات محددة وفق المستوٌات اإلدارٌة ومستوٌات التعرض للمخاطر التشؽٌلٌة. -
 ة.فصل المهام بٌن الموظفٌن وعدم تكلٌؾ الموظفٌن بمهام ٌنشؤ عنها تضارب مع مصالحهم الشخصٌ -
 تؤمٌن الوقاٌة الكافٌة لموجودات وسجالت البنك. -
 إجراء المطابقات للعملٌات والحسابات والتحقق منها بشكل دوري. -
 توفٌر إجراءات وأنظمة الضبط الداخلً ألي نشاط جدٌد وألي أداة مالٌة جدٌدة. -
 التؤمٌن على موجودات البنك. -
 على المخاطر.وضع خطط للتدقٌق الداخلً مبٌنة على المنهج القائم  -
 وضع نظام ضبط داخلً محكم. -
 وضع إجراءات الرقابة الشرعٌة للتؤكد من شرعٌة األنشطة المصرفٌة التً ٌقوم بها البنك. -
وضع خطط طوارئ وخطط استمرارٌة عمل مع إجراء اختبارات لها تضمن استمرار العمل إن حدثت أعطال قاسٌة  -

 األساسٌة(.)كتعطل االتصاالت وتوقؾ عمل مخدمات األنظمة 
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 إدارة المخاطر)تتمة(:  41
 سٌاسة إدارة المخاطر التشغٌلٌة:

 تحدٌد المخاطر التشؽٌلٌة الكامنة فً النشاطات والعملٌات واألنظمة ووضع اإلجراءات الرقابٌة. -
ات التً ٌقوم بها البنك بما ٌمكن التقٌٌم الذاتً للمخاطر واإلجراءت الرقابٌة عن طرٌق تقٌٌم مدى تؤثر العملٌات والنشاط -

 أن ٌتعرض له من مخاطر تشؽٌلٌة محتملة.
تجمٌع المخاطر حسب نوعها بشكل ٌساعد على وضع األولوٌات للخطوات واإلجراءات الواجب إقرارها لمعالجة هذه  -

 المخاطر وفق نظام إلدارة المخاطر حسب النوع.
 ق مصفوفة محددة.وضع حدود للمخاطر التشؽٌلٌة لمختلؾ العملٌات وف -
وضع خطط طوارئ وخطط استمرارٌة العمل واختبارها لضمان قدرة البنك على االستمرار فً العمل وتخفٌؾ الخسائر  -

 فً حاالت حدوث األحداث القاسٌة.
 مخاطر األعمال:

ة واالقتصادٌة المحٌطة تنشؤ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تإثر على المجموعة أو قطاع البنوك بصفة عامة كاألخطار السٌاسٌ
والتً تحمل فً طٌاتها العدٌد من المإشرات السلبٌة على نتائج أعمال المجموعة وبهذا الصدد ٌتم تقٌٌم المخاطر بشكل مستمر واتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة للتقلٌل من أثر المخاطر المحتملة على نتائج أعمال المصرؾ.
 المخاطر الشرعٌة:

نتٌجة عدم االلتزام بقرارات هٌئة الرقابة الشرعٌة وقرارات مجلس النقد والتسلٌؾ الخاصة بالجوانب الشرعٌة تظهر المخاطر الشرعٌة 
 وكذلك لتجاوز الضوابط الشرعٌة الموجودة ضمن إجراءات عمل دوائر البنك الخاصة.

 لتجنب هذه المخاطر ٌقوم المصرؾ بما ٌلً:
لمصرؾ بشكل ٌضمن التزام العاملٌن بالخطوات الشرعٌة الالزمة عند العمل على ربط إجراءات العمل بالنظام اآللً ل -

 تقدٌم منتج أو خدمة مصرفٌة.
 التدرٌب المستمر للعاملٌن فً المصرؾ تدرٌباً مزدوجاً ٌضم كل من النواحً المصرفٌة والشرعٌة. -
 بها. مراجعة سٌاسات وإجراءات عمل الدوائر وعرضها على هٌئة الرقابة الشرعٌة قبل بدء العمل -
 عدم تقدٌم أي منتج إال بعد التؤكد من فهم العاملٌن فً المصرؾ لألسس الشرعٌة التً ٌقوم علٌها. -
 وضع إجراءات تضمن االلتزام بالمعاٌٌر الشرعٌة وتوصٌات هٌئة الرقابة الشرعٌة. -

 :مخاطر عدم االلتزام
واألنظمة والتعلٌمات واألوامر وقواعد السلوك والمعاٌٌر وهً المخاطر التً قد ٌتعرض لها البنك جراء عدم االلتزام بالقوانٌن 

والممارسات المصرفٌة السلٌمة، ومن أهم مخاطر عدم االلتزام بما سبق ذكره مخاطر العقوبات القانونٌة ومخاطر السمعة ومخاطر 
بنك من هذه المخاطر تقوم دائرة االلتزام الخسائر المالٌة ومخاطر الجرائم المالٌة وعملٌات غسل األموال واالحتٌال والفساد، ولحماٌة ال

وك بالعمل على التؤكد من التزام البنك التام ومدى توافق سٌاساته الداخلٌة مع جمٌع القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات واألوامر وقواعد السل
ن خالل وضع وتطوٌر سٌاسة والمعاٌٌر والممارسات المصرفٌة السلٌمة الصادرة عن الجهات الرقابٌة المحلٌة والدولٌة، وذلك م

االلتزام ودلٌل إجراءات االلتزام وإعداد السٌاسة العامة لمكافحة غسل االموال وتموٌل االرهاب وإعداد إجراءات واستبٌانات عمل 
كزي للتؤكد من مدى تطبٌق القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الداخلٌة والخارجٌة بما فٌها التعلٌمات الصادرة عن مصرف سورٌة المر

 وكافة الهٌئات الناظمة لعمل الجهاز المصرفً.
 مخاطر السمعة:

تنتج مخاطر السمعة عن اآلراء العامة السلبٌة المإثرة والتً ٌنتج عنها خسائر كبٌرة للعمالء أو األموال، حٌث تتضمن األفعال التً 
وعالقاته مع عمالئه والجهات األخرى، كما  تمارس من قبل إدارة البنك أو موظفٌه والتً تعكس صورة سلبٌة عن المصرف وأدائه

 أنها تنجم عن تروٌج إشاعات سلبٌة عن البنك ونشاطه.
تنتج مخاطر السمعة لعدم نجاح البنك فً إدارة أحد أو كل أنواع المخاطر المصرفٌة األخرى التً ٌواجهها البنك، وكذلك قد تنشؤ فً 

بردود أفعال سلبٌة واسعة، حٌث ٌتسبب اإلخالل باإلحتٌاطات األمنٌة سواء بسبب  حالة عدم كفاءة أنظمة البنك أو منتجاته مما ٌتسبب
اإلعتداءات الداخلٌة أو الخارجٌة على نظام البنك فً إنتزاع ثقة العمالء فً سالمة عملٌات البنك، كما تبرز مخاطر السمعة فً حال 

 كافٌة عن كٌفٌة استخدام المنتج أو خطوات حل المشاكل.عدم تقدٌم الخدمات للعمالء حسب التوقعات أو عدم إعطائهم بٌانات 
 

بهدف تخفٌض مخاطر السمعة ٌتم تطبٌق سٌاسات وإجراءت العمل بشكل ٌضمن تقدٌم الخدمة المطلوبة بالشكل المطلوب وٌقوم 
ح للزبائن وتوعٌتهم مصرفٌاً المصرف باتباع مبدأ الشفافٌة واإلفصاح وٌهتم برضى زبائنه عن الخدمة التً ٌقدمها لهم وٌتم تقدٌم النص

 تجاه الخدمات التً ٌقدمها البنك سواء أكانوا مودعٌن أو حاصلٌن على تسهٌالت ائتمانٌة.
ٌولً المصرف اهتماماً بالعقود التً ٌبرمها مع أطراف خارجٌة تزود المصرف بالخدمات المطلوبة، إذ أن أي تقصٌر فً أداء هذه 

على سمعة المصرف ولٌس على مزود الخدمة وبالتالً ٌولً المصرف اهتمامه بنص االتفاقٌة  األطراف الخارجٌة ٌإثر بشكل مباشر
 المتعاقد علٌها بشكل ٌوضح الصالحٌات وٌحدد المسإولٌات.
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 إدارة المخاطر)تتمة(:  41
 

 خطة الطوارئ وخطة استمرارٌة العمل:
توفر خدمات البنك الداخلٌة والخارجٌة فً األوضاع العادٌة قام البنك بتحدٌث خطة الطوارئ وخطة استمرارٌة العمل التً تضمن 

التفاعل مع وتسهم الخطة فً تؤمٌن  األوضاعتلك ضمان سهولة وسرعة الوصول لخدمات البنك المعلوماتٌة فً وتضمن  واالستثنائٌة
 .ال ٌإثر على توفر خدمات البنكشكل بالمخاطر المحددة وإدارتها 

 تإمن عملٌة البدائل لكافة الموارد الضرورٌة لتشغٌل وتقدٌم خدمات البنك وخطة الطوارئ وخطة استمرارٌة العمل توفر 
خالل فترة زمنٌة مقبولة بالحد تشغٌل الموارد الضرورٌة تإمن عملٌة صٌانة األعطال دون اإلضرار باستمرارٌة توفر الخدمات و

 األدنى من الخسائر المقبولة المتوقعة من خالل:
 .ومعاٌٌر العمل فً األوضاع االستثنائٌة ) طوارئ وكوارث ( اجراءاتتحدٌد  -
 .تحدٌد المسإولٌات وتوزٌع األدوار وتوفٌر دلٌل عمل للتشغٌل خالل الطوارئ -
 .اعتماد محددات التشغٌل المقبولة خالل الطوارئ -
 ت.الطبٌعً واستعادة البٌانات والتطبٌقا التشغٌل عادةتوفٌر آلٌات است -

 
 تتضمن الخطة مجموعة من الخطط التً تتكامل فٌما بٌنها لتحقق الغاٌة المرجوة منها وتضم الخطط التالٌة:

توافر تتؤكد من المخاطر و حجموتحلٌل خطة استمرارٌة العملٌات التشغٌلٌة لدائرة تقنٌة المعلومات التً تقوم بتقدٌر  -
المطلوبة مع كلمات المرور والمفاتٌح العادٌة وااللكترونٌة وتإمن مركز البٌانات البدٌل مع االتصاالت  البشرٌةالموارد 

والشبكة البدٌلة والردٌفة والنظام البنكً والتطبٌقات البدٌلة وتدٌر عملٌة التشغٌل البدٌل وتإمن استمرارٌة خدمات 

 .نٌة والمعلوماتٌة الالزمة الستمرارٌة دوائر البنكمزودي الخدمات وتعمل على تؤمٌن المتطلبات التق

خطة الطوارئ التً تقوم بتقدٌر حاالت الطوارئ وتناقش موضوع اإلعالن وتفعٌل حاالت الطوارئ ومستوى  -
 الطوارئ )جزئً / كلً(.

لتشغٌل العادي خطة طوارئ المعلوماتٌة من حٌث االنتقال من التشغٌل العادي إلى تشغٌل الطوارئ ومن ثم العودة إلى ا -
 وتشغٌل المركز البدٌل وإٌقاف المركز الرئٌسً وتحدد الخدمات المشمولة بالطوارئ والمستثناة منها.

خطة النسخ االحتٌاطً واالستعادة التً تدٌر التطبٌقات وقواعد بٌاناتها والملفات االلكترونٌة لدوائر وأقسام البنك وتسلط  -
وإعدادات أنظمة تشغٌل المخدمات واألرشٌف االلكترونً  والمستندات  الضوء على إعدادات المبدالت والموزعات

 والوثائق الورقٌة.
 خطة االتصاالت ضمن الكوارث من حٌث وسائل وآلٌة اتصال فرٌق خطة الطوارئ وحدود التعمٌم والتبلٌغ. -
دٌة أو طارئة وتسجل خطة التفاعل مع الحوادث التً تقوم بمالحظة الحوادث والتبلٌغ عنها وتصنف الحوداث إلى عا -

 الحوادث وتحدد مسإولٌة المتابعة والمعالجة.
خطة التنسٌق والفعالٌات العامة من حٌث التنسٌق مع لجنة تقدٌر األضرار والتنسٌق مع مسإول إعالن وتفعٌل  -

ش موضوع الطوارئ والتنسٌق مع غرفة التحكم بالطوارئ ومع دائرة الموارد البشرٌة ودوائر البنك ذات العالقة وتناق
 اإلخالء واإلسعافات األولٌة.

قام المصرف أٌضاً بوضع خطط طارئة إلدارة السٌولة والنقد من حٌث إقرار بنود وقائٌة من شؤنها الحفاظ على نسبة السٌولة التً 
حٌث تؤكٌد االلتزام تتناسب مع الفترة الحالٌة وآجال التموٌالت القائمة والمتوقعة وتم إٌالء موضوع الرقابة األهمٌة الكبرى من 

بالسقوف النقدٌة المحتفظ بها وتوزٌعها على فروع البنك بشكل ٌخفف من حجم النقدٌة إلى الحد الذي ٌتناسب مع حجم المخاطر الممكن 
 تحملها فً كل فرع من فروع البنك.

 

 :التحميؿ القطاعي42    
 رافً القطاع الثانوي.عمال القطاع الرئٌسً بٌنما ٌمثل قطاع التوزٌع الجؽاألٌمثل قطاع 

 

 قطاع األعمال: 
 ٌتم تنظٌم البنك ألؼراض إدارٌة من خالل أربعة  قطاعات أعمال رئٌسٌة هً:

 التجزئة:  ٌشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصؽٌرة ومنحهم التموٌل اإلسالمً وخدمات أخرى. -
 .والخدمات البنكٌة اإلسالمٌة الخاصة بالعمالء من المإسساتالشركات:ٌشمل متابعة الودائع والتسهٌالت االئتمانٌة  -

 الخاصة بمإسسات القطاع العام. االئتمانٌةالقطاع العام: ٌشمل التسهٌالت  -

 .ٌشمل هذا القطاع تقدٌم خدمات التداول والخزٌنة وإدارة أموال البنك :أخرى -
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 8137 8138 أخرى  ةٌالتجارة الخارج الخزٌنة  المإسسات  األفراد  البٌـــــان 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة  

  3,414,901,044  6,388,297,242  683,888,047  594,871,645  502,163,588  4,316,920,953  290,453,010 إخّبٌٟ اإل٠شاداد 
 (677,198,549)  185,000,000  -  -  -  185,000,000 -  ِخظض رذٟٔ ٌٍز٠ّٛالد إٌّّٛزخ 

اعزثّبساد اٌٛوبالدرذٟٔ ل١ّخ    -         -  - 
  2,737,702,495  6,573,297,242  683,888,047  594,871,645  502,163,588  4,501,920,953  290,453,010 وتائج أعمال انمطاع 

 (5,154,049,175) (5,406,160,775) (5,406,160,775)  -  -  - -  ِظبس٠ف غ١ش ِٛصعخ عٍٝ اٌمطبعبد 
 - - -  -   -  - -  زظخ اٌّظشف ِٓ أسثبذ)خغبئش( اٌششوبد اٌض١ٍِخ

 (2,416,346,676)  1,167,136,466 (4,722,272,729)  594,871,645  502,163,588  4,501,920,953  290,453,010 انرتح لثم انضرائة 
 (137,382,891) )308,694,767( (308,694,767)       -  ػش٠جخ اٌذخً 

 (2,553,729,567)  858,441,699 (5,030,967,496)  594,871,645  502,163,588  4,501,920,953  290,453,010 صافي رتح )خسائر( انسىح 
  127,720,878,754  146,026,979,088  -  164,315,447  97,881,598,686  45,724,493,105  2,256,571,850 ِٛخٛداد اٌمطبع 

  7,896,347,743  10,682,058,583  10,682,058,583  - -   -  - ِٛخٛداد غ١ش ِٛصعخ عٍٝ اٌمطبعبد 
 135,617,226,497  156,709,037,675  10,682,058,583  164,315,447  97,881,598,686  45,724,493,105  2,256,571,850 مجمىع انمىجىداخ 

 51,236,223,433  34,211,752,749  -  5,971,824,417  28,239,928,332 -  - ِطٍٛثبد اٌمطبع 
  35,768,334,295  58,040,054,441  58,040,054,441 -        ِطٍٛثبد غ١ش ِٛصعخ عٍٝ اٌمطبعبد 

  87,004,557,728  92,817,857,695  58,595,514,946  5,971,824,417  28,239,928,332 - - مجمىع انمطهىتاخ 
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 التحلٌل القطاعً)تتمة(:  42
 

 ًقطاع التوزٌع الجغراف: 
السورٌة التً تمثل  ٌمثل هذا القطاع التوزٌع الجؽرافً ألعمال البنك، ٌمارس البنك نشاطاته بشكل رئٌسً فً الجمهورٌة العربٌة

 األعمال المحلٌة وكذلك ٌمارس البنك نشاطاته فً الشرق األوسط، وآسٌا وافرٌقٌا وأوروبا.

 8138  

   

  المجموع ةخارج سورٌ ةسورٌداخل  

     اإلٌرادات

إجمالً دخل االستثمارات المشتركة بٌن المصرف 
 وحسابات االستثمار المطلقة

4015301840220 24304530885 4041205280400 
 

  (1,810,362,703)  - (1,810,362,703)  حصة اصحاب االستثمار المطلق

واإلٌرادات  صافً إٌرادات العموالت والرسوم
 األخرى

960,769,756 - 41502140201 
 

األرباح التشؽٌلٌة الناجمة عن التعامل بالعمالت 
 األجنبٌة

142,504,595 - 54800540040 
 

  - - - مركز القطع البنٌوي ؼٌر المحققةأرباح تقٌٌم 

  25204340420 - 317,989,935 اٌرادات اخرى 

  4,577,914,519 148,418,881 4,889,586,139 إجمالً األرباح التشغٌلٌة

  (3,179,954,134)  - (3,179,954,134)  مصارٌؾ تشؽٌلٌة

  (230,843,939)  -  (230,843,939)  تشؽٌلٌة أخرىمخصصات 

  1,167,136,466 148,418,881 838,788,847 صافً األرباح قبل الضرٌبة

  (308,694,767)  -  ) 308,694,767)  ضرٌبة الدخل مصروؾ 

   858,441,699 -   صافً أرباح السنة

    
  156,709,037,671 14,938,949,163  121,796,088,610 الموجودات

 

 8137  

   

  المجموع ةخارج سورٌ ةسورٌداخل  

     اإلٌرادات

إجمالً دخل االستثمارات المشتركة بٌن المصرف 
 وحسابات االستثمار المطلقة

4,091,557,387 840,721,177 4,932,278,564 
 

  (847,993,192) - (847,993,192) حصة اصحاب االستثمار المطلق

واإلٌرادات  صافً إٌرادات العموالت والرسوم
 األخرى

1,459,951,609 - 1,459,951,609 
 

األرباح التشؽٌلٌة الناجمة عن التعامل بالعمالت 
 األجنبٌة

115,247,629 - 115,247,629 
 

  (3,106,312,496) - (3,106,312,496) أرباح تقٌٌم مركز القطع البنٌوي ؼٌر المحققة

  7,117,509 - 7,117,509 اٌرادات اخرى 

  2,560,289,623 840,721,177 1,719,568,446 إجمالً األرباح التشغٌلٌة

  (4,824,357,118) - (4,824,357,118) مصارٌؾ تشؽٌلٌة

  (152,279,181)  (152,279,181) تشؽٌلٌة أخرىمخصصات 

  (2,416,346,676) 840,721,177 (3,257,067,853) صافً األرباح قبل الضرٌبة

  (137,382,891)  (137,382,891) ضرٌبة الدخل مصروؾ 

  (8000202840012)    صافً أرباح السنة

   
  315,637,886,497 47,887,114,454 87,711,398,141 الموجودات
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 :رأس الماؿ إدارة 43

 :متطلبات الجهات الرقابٌة بخصوص رأس المال وكٌفٌة اإلٌفاء بهذه المتطلبات

% 3والمخاطر التشؽٌلٌة تتم مراقبة نسبة كفاٌة رأس المال بحٌث ال تقل عن لتؽطٌة كل من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق 

التً تنتج عن قسمة األموال الخاصة الصافٌة إلى كل من مخاطر االئتمان ومخاطر حسابات الموجودات  II بحسب وفاق بازل

المقبولة ومخاطر السوق المثقلة أٌضاً  وحسابات خارج المٌزانٌة المثقلة بؤوزان المخاطر بعد أن ٌتم تخفٌضها بقٌمة الضمانات
 .حسب دراجة المخاطرة والمخاطر التشؽٌلٌة

 

تتكون األموال الخاصة الصافٌة للبنك من كل من األموال الخاصة األساسٌة واألموال الخاصة المساندة، إذ تتكون األموال 
واالحتٌاطً الخاص واحتٌاطٌات أخرى وحسابات تؽذٌة رأس الخاصة األساسٌة من رأس المال المكتتب به واالحتٌاطً القانونً 

المال واحتٌاطٌات تعزٌز المشارٌع الزراعٌة وعالوات اإلصدار واالندماج والمإونات األخرى ؼٌر المخصصة لتؽطٌة أٌة 
وٌر أرباحها إلى مخاطر أو نفقات محتملة واألرباح المدورة من السنوات السابقة وصافً أرباح السنة المالٌة التً لم ٌتم تد

األرباح المدورة بعد أن ٌتم استبعاد أنصبة األرباح المعدة للتوزٌع على المساهمٌن من هذه األرباح وكذلك ٌتم تنزٌل كل من 
أقساط رأس المال المكتتب به الؽٌر مسددة وصافً األسهم والمساهمات فً المصارؾ والمإسسات المالٌة وصافً الموجودات 

ٌة وأسهم المصرؾ المعاد شراإها وصافً الخسائر الدفترٌة لؽاٌة نهاٌة الفترة والخسائر ؼٌر المحققة عن الثابتة ؼٌر الماد
استثمارات مالٌة والنقص فً المإونات على الدٌون ؼٌر المنتجة للعوائد المقدرة والؽٌر المكونة من قبل المصرؾ والنقص فً 

ة والمبالػ الممنوحة إلى كبار المساهمٌن وأعضاء مجلس اإلدارة أو المإونات المقدرة على باقً الموجودات وؼٌر المكون

% من األرباح ؼٌر 05المستعملة من قبلهم أٌهما أكبر، فً حٌن أن األموال الخاصة المساندة تتكون من فروقات إعادة التخمٌن و

 .جة من االقتراض من الؽٌرالمحققة على محفظة األوراق المالٌة المتوفرة للبٌع وكذلك من الدٌون المشروطة النات
 

 :تم احتساب نسبة كفاٌة رأس المال كماٌلً

 
8138 

 
8137 

 
 لٌرة سورٌة

 
 لٌرة سورٌة

 22863781698542 األمىال انخاصح األساسيح
 

21828784648592 

 5,250,000,000 سأط اٌّبي
 

5,000,000,000 

 14,708,920,881 * أسثبذ ِذٚسح غ١ش ِسممخ
 

14,708,920,881 

 807,850,250 أسثبذ / خغبئش ِزشاوّخ ِسممخ
 

437,394,760 

 430,618,546 ازز١بؽٟ لبٟٔٛٔ
 

313,909,216 

 430,618,546 ازز١بؽٟ خبص
 

313,909,216 

 518,507,215  1,017,254,859 ازز١بؽٟ ِعبدي األسثبذ

 (6,933,540) اٌّٛخٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ
 

)4,016,696) 

 (1,160,000) ٌذ٠ٛٔٗعمبساد آ٠ٍخ ٌٍّظشف ٚفبء 
 

(1,160,000) 

 
 

  
 3386518351 األمىال انخاصح انمساوذج

 
33,051,351 

 33,051,351 ازز١بؽٟ ِخبؽش اٌز٠ًّٛ
 

33,051,351 

 22,670,220,893 صافً حقوق الملكٌة حسب تعلٌمات مصرف سورٌة المركزي
 

21832685158943 

 
 

  
 74,056,691,193 الموجودات المثقلة

 
78,019,060,318 

 634,465,549 حسابات خارج المٌزانٌة المثقلة
 

1,442,955,143 

 4,606,804,947 المخاطر التشغٌلٌة
 

3,762,975,256 

 7,159,680,270 مركز القطع التشغٌلً
 

10,814,178,673 

 
86845786418959 

 
94863981698396 

 %26.22 نسبة كفاٌة رأس المال )%(
 

22.67% 

 %26.18 كفاٌة رأس المال األساسً )%(نسبة 
 

22.64% 

 %99.85 نسبة رأس المال األساسً إلى إجمالً حقوق المساهمٌن)%(
 

99.84% 

 

ال تتدنى نسبة كفاٌة رأس المال للبنوك العاملة  ٌجب أن 8552الثانً كانون 84الصادرفً  802قرارمجلس النقد والتسلٌؾ رقم  حسب

 %. 3فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة عن نسبة 

والذي تضمن تعدٌل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد  81/8/8554تارٌخ  4/م.ن/ب 5533صدر قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم  *

فروقات تقٌٌم القطع البنٌوي ؼٌر المحققة ضمن االموال الخاصة االساسٌة بحٌث ٌتم ادراج  8553-8-4تارٌخ 5/م.ن/ب218والتسلٌؾ رقم 

 8552عام  4/م.ن/ب802الؼراض احتساب كفاٌة راس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم 
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 :المطلوباتو تحلٌل استحقاقات الموجودات   44
 المبالغ بآالف اللٌرات السورٌة() 2012كانون األول  31

 
 لغاٌة سنة

 
 أكثر من سنة

 
 المجموع

 الموجودات
 

     

 نقد وأرصدة لدى مصرف سورٌة المركزي
 

51,582,819  -  51,582,819 

 حسابات جارٌة واستثمارات لدى المصارف والمإسسات المالٌة
 

24,541,411  19,164,380  43,705,792 

 330,000  -  330,000  اٌداعات لدى البنوك والمإسسات المالٌة

 ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة
 

43,582,337  4,398,728  47,981,065 

 صافً موجودات قٌد االستثمار أو التصفٌة
 

-  134,934  134,934 

 استثمارات فً العقارات 
 

-  2,380,850  2,380,850 

 الممتلكات والمعدات ومشارٌع تحت التنفٌذ
 

-  6,627,130  6,627,130 

 غٌر ملموسةموجودات 
 

-  6,934  6,934 

 موجودات ضرٌبة الدخل المإجلة 
 

1,339  -  1,339 

 موجودات أخرى
 

1,650,849  143,872  1,794,721 

 الودٌعة المجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي
 

-  2,163,456  2,163,456 

 مجموع الموجودات
 

121,688,754  35,020,284  156,709,038 

أصحاب حسابات االستثمار المطلق المطلوبات وحقوق  
 

     

 المطلوبات
 

     

 الحسابات الجارٌة وإٌداعات للبنوك والمإسسات المالٌة
 

28,067,042  155,000  28,222,042 

 أرصدة الحسابات الجارٌة للعمالء
 

48,570,362  5,396,707  53,967,068 

 تؤمٌنات نقدٌة
 

5,245,066  -  5,245,066 

 1,389,261  -  1,389,261  ذمم دائنة

 290,320  286,693  3,626  مخصصات متنوعة

 313,010  -  313,010  مخصص ضرٌبة الدخل

 3,380,490  -  3,380,490  مطلوبات أخرى

 92,807,258  5,838,400  86,968,858  مجموع المطلوبات

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 

37,441,918  1,603,310  39,045,228 

 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 

124,410,775  7,441,710  131,852,485 

 الصافً
 

(2,722,021)  27,578,574  24,856,552 
 

 المبالغ بآالف اللٌرات السورٌة() 2010كانون األول  31
 

 لغاٌة سنة
 

 أكثر من سنة
 

 المجموع
 الموجودات

      
 وأرصدة لدى مصرف سورٌة المركزينقد 

 
36,216,904  -  36,216,904 

 حسابات جارٌة واستثمارات لدى المصارف والمإسسات المالٌة
 

55,928,464  -  55,928,464 
 -  -  -  اٌداعات لدى البنوك والمإسسات المالٌة

 ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة
 

31,502,779  3,882,189  35,384,968 
 موجودات قٌد االستثمار أو التصفٌة صافً

 
-  1,098,644  1,098,644 

 استثمارات فً العقارات 
 

-  2,380,850  2,380,850 
 الممتلكات والمعدات ومشارٌع تحت التنفٌذ

 
-  1,693,854  1,693,854 

 موجودات غٌر ملموسة
 

-  4,017  4,017 

 موجودات ضرٌبة الدخل المإجلة 
 

1,361  -  1,361 
 موجودات أخرى

 
511,691  233,017  744,703 

 الودٌعة المجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي
 

-  2,163,456  2,163,456 

 مجموع الموجودات
 

124,161,199  11,456,027  135,617,226 
 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

 
     

 المطلوبات
 

     

وإٌداعات للبنوك والمإسسات المالٌةالحسابات الجارٌة   
 

46,296,577  155,000  46,451,577 
 أرصدة الحسابات الجارٌة للعمالء

 
29,168,597  3,240,955  32,409,552 

 تؤمٌنات نقدٌة
 

4,749,332  -  4,749,332 

 137,390  -  137,390  ذمم دائنة
 240,075  236,700  3,371  مخصصات متنوعة

ضرٌبة الدخلمخصص    141,535  -  141,535 
 2,875,095  68  2,875,027  مطلوبات أخرى

 87,004,557  3,632,723  83,371,834  مجموع المطلوبات

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 

24,252,484  856,297  25,108,781 

 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 

107,624,318  4,489,020  112,113,338 

 الصافً
 

16,536,881  6,967,007  23,503,888 
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 ة ) خارج الميزانية (:رتباطات كالتزامات محتمما  45

 
 :ٌان المركز المالً الموحدالتزامات ائتمانٌة خارج بارتباطات و - أ

 

  
8138  8137 

  
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

  اعتمادات مستندٌة
 

4,053,909,940  0082304550182 

 -  -  قبوالت

 :كفاالت
 

2,375,868,232  3,645,533,390 

 22,000,000  94,979,917  لقاء دفع

 لقاء حسن تنفٌذ
 

1,886,703,215  3,315,290,022 

 لقاء اشتراك فً مناقصات
 

394,185,100  308,243,368 

  
   

     

 مستغلةسقوف تسهٌالت ائتمانٌة غٌر 
 

12,455,170,001  9,042,656,202 

  
18,884,948,173  17,966,601,219 

 

 :ٌان المركز المالً الموحدالتزامات تعاقدٌة وعقود إٌجار تشغٌلٌة خارج ب - ب
 

    8138  8137 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة    

    :ارتباطات عقود مشارٌع إنشائٌة

 -  -   تستحق خالل سنة  
   

 
 

مجموع ارتباطات عقود المشارٌع اإلنشائٌة فً تارٌخ بٌان 
 المركز المالً

 -  - الموحد     

       

      :ارتباطات عقود اإلٌجار التشغٌلٌة

 تستحق خالل سنة
 

24,572,781  12,434,486 

 115,938,699  22,666,199   تستحق خالل أكثر من سنة

التشغٌلٌة فً تارٌخ بٌان مجموع ارتباطات عقود اإلٌجار 
 الموحد  المركز المالً

47,238,980  128,373,185 

 

 المصرؼ: مفالقضايا المقامة  46

 الدعوى المرفوعة من بنك الشام على شركة دار االستثمار:
 (.5مشار لها تفصٌلٌاً ضمن اإلٌضاح رقم )

 
 الدعاوى األخرى:

بدمشق برقم  54فرع بنك الشام بمدٌنة حمص امام محكمة البداٌة المدنٌة تم تحرٌك دعوى مطالبة بالتعوٌض عن حادث سرقة 

وصدر قرار إعدادي من القاضً بتكلٌفنا بإثبات األضرار  25/0/8552و تم سماع الشهود بجلسة  8554لعام  58454اساس 

لنا الستكمال الوثائق المطلوبة تم طلب مهلة من قب 54/8/8553 جلسة وفًالالحقة من جراء السرقة وأنها مشمولة بعقد التؤمٌن 

موعداً  51/4/8553و فً موعد الجلسة تم ابراز الوثائق المطلوبة و تم تحدٌد ٌوم  58/2/8553من قبل المحكمة فتؤجلت لموعد 

ن و المإجلة لجواب الخصم )التؤمٌن(، و ما زالت الدعوى تخضع لتبادل الدفوع وبانتظار صدور حكم فٌها علما أللجلسة القادمة 

 .م52/2/8554الجلسة القادمة محددة بتارٌخ 
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 :الهامةاألحداث  47
 

 ،8552 فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بفرض عقوبات على البنك خالل النصؾ األول من العام  قامت إدارة الخزٌنة األمرٌكٌة

 مرٌكٌٌن من التعامل مع البنك،والتً تتمثل بتجمٌد أصول بنك الشام فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ومنع األفراد والشركات األ

 وفً هذا السٌاق نإكد عدم وجود أي أصول أو أرصدة أو مبالػ للبنك فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة . 

 .ل البنك لدى المإسسة األممٌد أصوإن آثر هذه العقوبات على البنك هو تجو

ئق والمستندات الوثا  نإكد أن جمٌع تعامالت البنك ال تشوبها شائبة سواء من الناحٌة القانونٌة أو من الناحٌة الشرعٌة ولدٌنا كافةو

استمرارٌة نإكد على ثر العقوبات وأالمناسبة لتفادي  الخطواتإدارة البنك باتخاذ االجراءات و و قد قامت التً تثبت صحة ذلك،

  .العمل بكافة المجاالت واألنشطة والخدمات المصرفٌة المعمول بها والتً ٌقدمها الى عمالئه

ولم تصدر أي  مواد مسموح باستٌرادها الى سورٌة،ونإكد أن جمٌع المواد المستوردة والمتعامل بها فً البنك هً بضائع و

 قرارات بمنع تورٌدها لسورٌة من أي جهة كانت.

دارة البنك مباشرة باتخاذ كافة التدابٌر واإلجراءات القانونٌة من أجل شطب اسم بنك الشام من الئحة العقوبات إها قامت ومن جانب

من خالل توكٌل شركة محاماة أمرٌكٌة متخصصة فً هذا المجال والعمل على رفع العقوبات حسب اإلجراءات واألنظمة المتبعة 

 فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.

 ( وبانتظار النتائج.OFACمكتب مراقبة االصول االمرٌكً ) -عادة النظر لوزارة الخزانة األمرٌكٌة إراً تم تقدٌم طلب مإخ
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