بـــنـــن الـــشــــام ش.م.م
البـٌـانات الـمـالـٌـة الـمـوحـدة
 13كـانــون األول 2017

مصرف الـشـام ش.م.م
بٌان الدخل الموحد
للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2017
إٌضاح

إٌرادات ذمم البٌوع المؤجلة وأرصدة التموٌالت
إٌرادات من المصارف والمؤسسات المالٌة
المصارٌف التً ٌتحملها الوعاء المشترن
إجمالً دخل االستثمارات المشتركة بٌن المصرف وحسابات
االستثمار المطلمة
احتٌاطً معدل األرباح
اجمالً دخل االستثمارات بعد تنزٌل احتٌاطً معدل األرباح
حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلك مع االحتٌاطً:
احتٌاطً مخاطر االستثمار
العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلمة بعد خصم
احتٌاطً مخاطر االستثمار
حصة المصرف من الدخل المشترن بصفته مضارب ووكٌل
باالستثمار ورب مال
صافً إٌرادات الخدمات المصرفٌة
أرباح (خسائر) فرولات العمالت األجنبٌة (المطع التشغٌلً)
أرباح (خسائر) ناتجة عن تمٌٌم مركز المطع البنٌوي
إٌرادات أخرى
إجمالً الدخل الخاص بالمصرف
نفمات الموظفٌن
استهالكات وإطفاءات
مصارٌف أخرى
مخصص تدنً ذمم البٌوع المؤجلة وأرصدة التموٌالت
مخصصات متنوعة
إجمالً المصروفات
الربح(/الخسارة) لبل الضرٌبة
مصروف ضرٌبة الدخل
صافً الربح السنة

4,209,202,260
660,063,920
()3,306,006

2,394,371,971
978,295,038
)(40,887,514

4,917,778,564

3,331,779,495

()240,943,446
4,589,517,336
()515,746,744
()03,903,204

)(248,080,920
3,083,698,575
)(210,626,431
)(10,644,769

11

()466,002,902

)(199,981,662

13

4,184,785,177

2,873,072,144

17

0,406,600,326
000,049,306
()2,023,200,463
9,009,026
7,561,789,671

963,043,961
614,035,537
6,896,219,734
4,624,696
33,151,996,173

14
31-9
15
16

()0,292,692,266
()020,096,060
()2,293,060,490
()399,066,046
()02,222,222
()4,976,616,799
()7,436,146,676
()029,260,660
()7,551,779,567

)(847,559,291
)(56,453,964
)(767,190,135
)(603,700,891
)(50,000,107
)(2,324,904,388
9,026,091,684
)(520,849,863
8,515,743,873

77
78
79

11

18

ٌعود الى:
مساهمً المصرؾ
حموق ؼٌر المسٌطرة

17

الحصة السهم من ربح ( خسارة ) السنة

7137
لٌرة سورٌة

7136
لٌرة سورٌة

()0,002,960,092
00,322

8,505,198,892
42,929

)(51.07

371031

تعتبر االٌضاحات المرفمة من رلم (  ) 1إلى رلم (  ) 47جزء من البٌانات المالٌة وتمرأ معها.
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مصرف الـشـام ش.م.م
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

اإليضاحاث

6102
مذققت

6102
مذققت

ليرة سوريت

ليرة سوريت

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
صافً النتٌجة لبل الزكاة والضرٌبة
تعديالت لبنود غير نقدية:
اهتالكات واطفاءات
عائد حسابات اإلستثمار المطلمة
مخصص تدنً لٌم وذمم أرصدة األنشطة التموٌلٌة
مخصصات متنوعة

)(2,416,346,676

9,026,091,684

102,279,181
505,246,744
677,198,549
50,000,000

56,453,964
210,626,431
603,700,891
50,000,107

صافي الذخل قبل التغيراث في الموجوداث والمطلوباث التشغيليت

)(1,081,622,202

9,946,873,077

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
النمص (الزٌادة ) فً اإلٌداعات لدى المصارف (التً تزٌد استحمالها
عن ثالثة أشهر)
أرصدة ممٌدة السحب*
اٌداعات لدى المصرف المركزي (احتٌاطً نمدي الزامً)
النمص (الزٌادة ) فً إجمالً ذمم البٌوع المؤجلة وأرصدة التموٌالت
النمص (الزٌادة) فً الموجودات األخرى
الزٌادة (النمص) فً ودائع بنون (تستحك خالل مدة تزٌد عن ثالثة
أشهر)
ضرٌبة الدخل المدفوعة
تأمٌنات
ذمم دائنة
مطلوبات مختلفة

1,213,737,787

1,043,179,119

()7772727,727,22
)(1,106,425,049
)(9,889,409,174
513,924,957

2,532,248,265
10,619,546,290
)(332,839,256

)(620,000,000

1,519,350,000

)(521,048,152
111,168,914
134,525,743
1,818,808,666

)(76,688,128
)(22,121,125,881
)(97,248,422
699,243,838

((36,213,735,687

3,732,538,902

صافي التذفقاث النقذيت من النشاطاث االستثماريت

)(271,470,373
)(3,276,900
)(838,646,340
)(1,113,393,613

)(692,077,351
)(4,088,217
)(495,944,289
)(1,192,109,852

التذفقاث النقذيت الناتجت من (المستعملت في) النشاطاث التمويليت
حموق أصحاب حسابات االستثمار المطلمة
حصة مساهمي المصرف من احتياطي معدل األرباح
الحسابات الجارية
أرباح مدفوعة ألصحاب الودائع االستثمارٌة
توزٌعات أرباح نمدٌة

19,298,638,381
316,248,529
)(1,679,606,246
)(401,692,376
)(83,951,575

1,220,989,194
239,028,017
8,824,951,752
)(183,238,136
-

صافي التذفقاث النقذيت المستخذمت في األنشطت التمويليت

17,449,636,713

10,101,730,827

تأثٌر تغٌرات أسعار الصرف على النمد ومافً حكمه
صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة
يضاف
النمد وما فً حكمه فً بداٌة الفترة

1,822,459,582

)(336,810,417

)(18,055,033,005

12,305,349,459

34,205,452,668

21,900,103,209

16,150,419,663

34,205,452,668

صافي التذفقاث النقذيت من النشاطاث لتشغيليت
االستثمارات في العقارات
شراء (بيع )الموجودات قيد االستثمار أو التصفية
شراء (بيع ) موجودات ثابتة غير مادية
شراء (بيع ) موجودات ثابتة مادية
موجودات ثابتة مالية

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

38

*مجموع مبالغ األرصدة المجمدة نتيجة العقوبات المفروضة على بنك الشام من قبل الخزانة األمريكية.
تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم (  ) 1إلى رقم (  ) 74جزء من البيانات المالية وتقرأ معها.
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مصرف الـشـام ش.م.م
بٌان التغٌرات فً حموق الملكٌة الموحد
للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2017
بٌان التغٌرات فً حموق الملكٌة الموحد للسنة المنتهٌة فً 2017-12-31
االحتٌاطٌات
احتٌاطً معدل
األرباح

احتٌاطً المٌمة
العادلة
لالستثمارات
العمارٌة

االرباح المتراكمة
غٌر المحممة

أرباح (خسائر)
السنة

أرباح مدورة
محممة (الخسائر
المتراكمة)

مجموع حموق
مساهمً المصرف

الحصة غٌر
المسٌطرة
(حموق غٌر
المسٌطرة)

مجموع حك الملكٌة

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

301,981,384

17,815,248,326

-

273,201,238

24,152,345,701

2,734,786

24,155,080,516

-

-

-

1,873,430,000

-

1,873,430,000

-

()250,000,000
)*(353,786

279,479,198
)(250,000,000
)(368,735

)(3,724

279,479,198
)(250,000,000
)(372,459

-

)(2,553,782,170

52,603

)(2,553,729,567

-

-

-

23,501,104,023

2,783,665

23,503,887,688

رأس المال
المكتتب به
(المدفوع)

احتٌاطً
لانونً

احتٌاطً خاص

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

5,000,000,000

244,917,707

244,917,707

33,051,351

239,028,017

احتٌاطً لٌمة عادلة لالستثمارات
العمارٌة
احتٌاطً معدل األرباح
توزٌعات أرباح المساهمٌن
تعدٌالت سنوات سابمة*

-

-

-

-

1,873,430,000

-

-

-

279,479,198
-

-

()14,949

ربح(خسارة) السنة

-

-

-

-

-

-

)(2,553,782,170

تخصٌص أرباح السنة

-

68,991,509

68,991,509

-

-

-

)(3,106,312,496

2,553,782,170

414,547,308

الرصٌد فً  31كانون األول 2012

5,000,000,000

313,909,216

313,909,216

33,051,351

518,507,215

2,175,411,384

14,708,920,881

-

**437,394,760

الرصٌد فً بداٌة السنة

-

احتٌاطً
مخاطر
التموٌل

*هً عبارة عن إلفال األصل الضرٌبً المإجل عن عام  0200فً الشركة التابعة (أموال الشام).
** االرباح الممترح توزٌعها على المساهمٌن  002,222,222ل س اي ما نسبته  %09من االرباح المدورة و ذلن بعد اخذ موافمة الجهات الوصائٌة .
بٌان التغٌرات فً حموق الملكٌة الموحد للسنة المنتهٌة فً 2012-12-31
االحتٌاطٌات

احتٌاطً المٌمة
العادلة
لالستثمارات
العمارٌة

االرباح المتراكمة
غٌر المحممة

أرباح (خسائر)
السنة

أرباح مدورة
محممة (الخسائر
المتراكمة)

مجموع حموق
مساهمً المصرف

الحصة غٌر
المسٌطرة
(حموق غٌر
المسٌطرة)

مجموع حك الملكٌة

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

219,296,384

10,919,028,592

-

)(909,811,720

15,325,433,821

2,691,857

15,328,125,678

-

-

-

82,685,000

-

82,685,000

-

-

239,028,017

-

239,028,017

-

8,505,198,892

42,929

8,505,241,821

-

-

-

24,152,345,701

2,734,786

24,155,080,516

رأس المال
المكتتب به
(المدفوع)

احتٌاطً
لانونً

احتٌاطً خاص

احتٌاطً
مخاطر
التموٌل

احتٌاطً معدل
األرباح

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

5,000,000,000

31,934,607

31,934,607

33,051,351

-

احتٌاطً لٌمة عادلة لالستثمارات
العمارٌة
احتٌاطً معدل األرباح

-

-

-

-

82,685,000

-

-

-

239,028,017

-

-

ربح(خسارة) السنة

-

-

-

-

-

-

8,505,198,892

تخصٌص أرباح السنة

-

212,983,100

212,983,100

-

-

-

6,896,219,734

)(8,505,198,892

1,183,012,958

الرصٌد فً  31كانون األول 2012

5,000,000,000

244,917,707

244,917,707

33,051,351

239,028,017

301,981,384

17,815,248,326

-

273,201,238

الرصٌد فً بداٌة السنة

-

تعتبر االٌضاحات المرفمة من رلم (  ) 1إلى رلم (  ) 47جزء من البٌانات المالٌة وتمرأ معها.
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مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017

0ػ معمؾمات عامة:
إن مصرؾ الشام ش.م.م.س.ع ("البنن") شركة مساهمة مؽفلة عامة سورٌة ،تم الترخٌص له بموجب لرار رئاسة مجلس الوزراء رلم
(/33م و) الصادر بتارٌخ  9أٌلول  0223و المرار /02060م و بتارٌخ  06تموز 0200وبموجب السجل التجاري رلم ( )04626وبنا ًء
على لرار رلم (/024ل.أ) الصادر من لجنة إدارة مصرؾ سورٌة المركزي بتارٌخ  02شباط  ،0229وٌخضع ألحكام المرسوم
التشرٌعً رلم  20لعام  0220الخاص بتنظٌم عمل المصارؾ اإلسالمٌة والمانون رلم  06لعام  0220الخاص باحداث المصارؾ
الخاصة والمشتركة وتعلٌماته التنفٌذٌة و تعدٌالته والمانون رلم23للعام  0220ولانون التجارة رلم 33لعام  ،2007ولانون الشركات
الصادر بالمرسوم التشرٌعً رلم  06لعام  0200ولألنظمة التً ٌضعها مجلس النمد والتسلٌؾ ،وكل ذلن بما ال ٌخالؾ أحكام الشرٌعة
اإلسالمٌة.
إن عنوان المركز الرئٌسً للمصرؾ هو فً ساحة النجمة ،دمشك ،الجمهورٌة العربٌة السورٌة.
تؤسس المصرؾ برأس مال ممداره  0,222,222,222لٌرة سورٌة موزع على  0,222,222سهم بمٌمة اسمٌة  0222لٌرة سورٌة
للسهم الواحد .بدأ المصرؾ بممارسة أنشطته فً  09آب .0229
خالل اجتماع الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة للمساهمٌن بتارٌخ  02حزٌران  ،0200تمت الموافمة على تجزئة األسهم وفك مضمون المادة
 /60/البند  /2/من المرسوم التشرٌعً رلم  /06/لعام  0200الذي ٌمضً بتحدٌد المٌمة االسمٌة للسهم الواحد بمائة لٌرة سورٌة وذلن
خالل سنتٌن من تارٌخ نفاذ هذا المرسوم .وبناءا ً علٌه لررت الهٌئة العامة للمساهمٌن تفوٌض مجلس اإلدارة للمٌام بمتابعة إجراءات
تجزئة األسهم أمام الجهات المعنٌة الوصائٌة .وبتارٌخ  00تشرٌن الثانً  0200صدر المرار رلم  /006م من هٌئة األوراق واألسواق
المالٌة السورٌة بالموافمة على تعدٌل المٌمة االسمٌة لسهم البنن لتصبح مئة لٌرة سورٌة للسهم الواحد لٌصبح إجمالً األسهم  02ملٌون
سهم .ولد تم تحدٌد تارٌخ تنفٌذ التعدٌل المذكور فً سوق دمشك لألوراق المالٌة فً نهاٌة ٌوم  3كانون األول .0200
ٌموم المصرؾ بتمدٌم جمٌع األعمال المصرفٌة والمالٌة من خالل مركزه وفروعه داخل الجمهورٌة وعددها أحد عشر فرعا ً (فرعان
منها مؽلك) والشركة التابعة له شركة أموال الشام اإلسالمٌة للوساطة المالٌة
طبٌعة النشاط
جنسٌة الشركة نسبة الملكٌة فٌها
اسم الشركة
شركة أموال الشام
االسالمٌة للوساطة المالٌة

سورٌة

99%

الوساطة فً األوراق المالٌة لحساب الشركة
وحساب الؽٌر وإدارة االستثمار وإدارة
اإلصدارات األولٌة دون التعهد بالتؽطٌة.

تم أدراج أسهم المصرؾ فً سوق دمشك لألوراق المالٌة بتارٌخ 0204-0-00
المصرؾ ٌموم على وجه الخصوص مباشرة األنشطة التالٌة:
 .0فتح حسابات الجارٌة.
 .0فتح حسابات االستثمار المطلمة وخلطها مع أموال المصرؾ واألموال التً له حرٌة التصرؾ المطلك بها
واستثمارها فً ما تجٌزه هٌئة الرلابة الشرعٌة فً المصرؾ من معامالت.
 .2فتح حسابات االستثمار الممٌدة خارج المٌزانٌة واستثمارها فً ما تجٌزه هٌئة الرلابة الشرعٌة فً المصرؾ من
معامالت.
 .4إدارة حسابات االستثمار بصٌؽتً المضاربة أو الوكالة باالستثمار.
 .0التموٌل واإلجارة واالستثمار المباشر من خالل إلامة المشروعات المنتجة وتؤسٌس الشركات ،واالستثمار المالً
من خالل شراء األوراق المالٌة.
 .3تمدٌم الخدمات المصرفٌة التً تجٌزها هٌئة الرلابة الشرعٌة فً المصرؾ.
 .9تمدٌم المروض الحسنة من األموال الخاصة للمصرؾ أو األموال التً له حرٌة التصرؾ المطلك بها ،بصورة
منفردة أو من خالل إنشاء الصنادٌك"
 .6أي أعمال مصرفٌة أخرى تجٌزها الموانٌن واألنظمة النافذة وتوافك علٌها هٌئة الرلابة الشرعٌة فً المصرؾ.
تم إلرار البٌانات المالٌة الموحدة من لبل مجلس إدارة المصرؾ فً جلسته األولى بتارٌخ  2018-03-09وهً خاضعة لموافمة الهٌئة
العامة للمساهمٌن.
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مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
هٌئة الرلابة الشرعٌة:
ٌخضع نشاط المصرؾ إلشراؾ هٌئة رلابة شرعٌة مكونة من ثالثة أعضاء (هم السادة :فضٌلة الدكتور أحمد حسن رئٌسا ً للهٌئة
وعضوا ً تنفٌذٌا ً فٌها ،وفضٌلة األستاذ عبد السالم دمحماه نائبا ً للرئٌس ،فضٌلة الدكتور عبد الباري مشعل عضواً)  ،تم تعٌٌنها من لبل
الجمعٌة العمومٌة و بناء على موافمة مجلس النمد والتسلٌؾ بالمرار رلم / 34م ن تارٌخ ، 0209/20/00
وحٌث أن الدكتور عبد الباري مشعل تعذر علٌه مباشرة أعمال الهٌئة لظروؾ خاصة به  ،تم ترشٌح الدكتور دمحم توفٌك رمضان لٌشؽل
مكانه وٌكمل مدة والٌته ووافك مجلس النمد والتسلٌؾ على ذلن بالمرار رلم  69تارٌخ  ، 0209/29/06ال ٌجوز عزل أي منهم إال
بمرار من الجمعٌة العمومٌة وإعالم مصرؾ سورٌة المركزي بذلن.
وتموم هٌئة الرلابة الشرعٌة بمرالبة أعمال البنن وأنشطته للتؤكد من التزام اإلدارة بؤحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة ،وتكون المرارات
والفتاوى الصادرة عنها ملزمة للمصرؾ.
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- 6الدياسات السحاسبية:

أُسس إعداد البٌانات المالٌة

 تم إعداد البٌانات المالٌة ال ُموحدة للمصرؾ وشركاته التابعة وفما ً للمعاٌٌر الصادرة عن هٌئة ال ُمحاسبة وال ُمراجعة للمإسسات المالٌةاإلسالمٌة ،ووفما ً للمعاٌٌر الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والتفسٌرات الصادرة عن لجنة تفسٌرات التمارٌر المالٌة الدولٌة
المنبثمة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً الجوانب التً لم تؽطها الهٌئة ووفما ً للموانٌن المحلٌة النافذة وتعلٌمات مجلس النمد
والتسلٌؾ بما ال ٌخالؾ أحكام الشرٌعة االسالمٌة.
 تم إعداد البٌانات المالٌة ال ُموحدة وفما ً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة باستثناء الموجودات/المطلوبات المالٌة للمتاجرة،والموجودات/المطلوبات المالٌة المتاحة للبٌع واالستثمارات العمارٌة والموجودات المتاحة للبٌع اآلجل التً تظهر بالمٌمة العادلة بتارٌخ
البٌانات المالٌة.
 إن اللٌرة السورٌة هً عملة إظهار البٌانات المالٌة الموحدة.ٌُ -راعى فً العرض واإلفصاح الفصل بٌن ما ٌخص أصحاب حموق الملكٌة وما ٌخص أصحاب حسابات االستثمار ال ُمطلمة.

أسس توحٌد البٌانات المالٌة
مولة من حسابات االستثمار ال ُمطلمة أو من أموال المصرؾ الذاتٌة) البٌانات المالٌة لمصرؾ
تتضمن البٌانات المالٌة ال ُموحدة (سواء ال ُم َّ
الشام ش.م.م .والشركة التابعة له ،شركة أموال الشام اإلسالمٌة للوساطة المالٌة المحدودة المسإولٌة والخاضعة لسٌطرته .وتتحمك
السٌطرة عندما ٌكون للمصرؾ المدرة على التحكم فً السٌاسات المالٌة والتشؽٌلٌة للشركة التابعة وذلن للحصول على منافع من
أنشطتها ،وٌتم استبعاد ال ُمعامالت واألرصدة واإلٌرادات والمصروفات فٌما بٌن المصرؾ والشركة التابعة عند التوحٌد.
إن حصة المصرؾ فً رأسمال الشركة التابعة هً كما ٌلً:
حصة المصرف من رأس مال الشركة التابعة
7136
7137
نسبة المساهمة
لٌرة سورٌة
لٌرة سورٌة
الشركات التابعة
شركة أموال الشام اإلسالمٌة للوساطة المالٌة
049,022,222
049,022,222
66%
المحدودة المسإولٌة
747,511,111
747,511,111
ٌتم إعداد البٌانات المالٌة للشركة التابعة لنفس السنة المالٌة للمصرؾ باستخدام نفس السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً المصرؾ ،وإذا
كانت الشركة التابعة تتبع سٌاسات محاسبٌة تختلؾ عن تلن المتبعة فً المصرؾ فٌتم إجراء التعدٌالت الالزمة على البٌانات المالٌة
للشركة التابعة لتتطابك مع السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً المصرؾ.
ٌتم توحٌد الشركة التابعة بشكل كامل منذ التارٌخ الذي ٌجري فٌه فعلٌا ً تحمك سٌطرة المصرؾ على الشركة التابعة.
ٌتم تضمٌن عملٌات الشركة التابعة فً لائمة الدخل الموحدة منذ تارٌخ التملن أوحتى تارٌخ البٌع حسب ما ٌكون ذلن مالئما ً( .،ووفما

لمرار مجلس النمد والتسلٌف /501م ن /ب 4تارٌخ  )2002/05/10وتعدٌالته.
تمثل حموق ؼٌر المسٌطرة (الجهة ؼٌر المسٌطرة) ذلن الجزء ؼٌر المملون بطرٌمة مباشرة من لبل المصرؾ فً أرباح أو خسائر
وصافً األصول (حموق الملكٌة) فً الشركة التابعة ،وٌتم إدراجها بشكل منفصل ضمن لائمة الدخل الموحدة وضمن حموق الملكٌة فً
بند منفصل عن حموق مساهمً المصرؾ (األم).
ٌتم االعتراؾ بالفرق الموجب بٌن تكلفة شراء الشركة التابعة والمٌمة العادلة لحصة المصرؾ من صافً أصول الشركة المشتراة
كشهرة ،وٌتم االعتراؾ بالفرق السالب (خصم شراء) مباشرة فً لائمة الدخل للسنة التً تمت بها عملٌة الشراء.
فً حال إعداد بٌانات مالٌة منفصلة للمصرؾ كمنشؤة مستملة ٌتم إظهار االستثمارات فً الشركة التابعة بالتكلفة.

التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة:
التفسٌرات والمعاٌٌر الجدٌدة والمعدلة
إن السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد البٌانات المالٌة هً مطابمة لتلن التً تم استخدامها فً السنة السابمة .لام البنن بتطبٌك معاٌٌر
التمارٌر المالٌة الدولٌة ) (IFRSوتفسٌرات لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة ) (IFRICالجدٌدة والمعدلة التالٌة التً أصبحت نافذة ابتداء من
 0كانون الثانً  .2017إن تطبٌك هذه المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة لٌس له أي تؤثٌر على المركز المالً للبنن أو أدائه المالً:
 تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رلم  39خطط المنافع المحددة :مساهمات الموظفٌن انتحسيىاخ انسىىيح نمعايير انتمارير انمانيح انذونيح (دورج  6101إنى :)6106هذه التحسٌنات تعتبر نافذة التطبٌك ابتداء من  0تموز  0204وال ٌتولع أن ٌكون لها أثر جوهري على البنن وتتضمن:
 معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  - 0الدفع على أساس األسهم
 معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  - 2اندماج األعمال
 معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  - 6لطاعات األعمال
 معٌار المحاسبة الدولً رلم  - 03الممتلكات واآلالت والمعدات ،ومعٌار المحاسبة الدولً رلم  - 26األصول ؼٌر الملموسة
 معٌار المحاسبة الدولً رلم  - 04إفصاحات األطراؾ ذات العاللة
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- 2الدياسات السحاسبية(تتسة)
 انتحسيىاخ انسىىيح نمعايير انتمارير انمانيح انذونيح (دورج  6100إنى :)6100هذه التحسٌنات تعتبر نافذة التطبٌك ابتداء من  0تموز  0204وال ٌتولع أن ٌكون لها أثر جوهري على البنن وتتضمن:
 معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  - 2اندماج األعمال
 معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  - 02لٌاس المٌمة العادلة
 معٌار المحاسبة الدولً رلم  - 42االستثمارات العمارٌة
 انتحسيىاخ انسىىيح نمعايير انتمارير انمانيح انذونيح (دورج  6106انى :)6102٘زٖ اٌزؾغٕ١بد رؼزجش ٔبفزح اٌزطج١ك ٌٍفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔٚ .2016 ٟرزؼّٓ
ِ ؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ  :5األطٛي غ١ش اٌّزذاٌٚخ اٌّؾزفع ثٙب ثشعُ اٌج١غ ٚاٌؼٍّ١بد غ١ش اٌّغزّشح
ِ ؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ  :7األدٚاد اٌّبٌ١خ :اإلفظبؽبد
ِ ؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ ٌٟٚسلُ ِٕ :19بفغ اٌّٛظفٓ١
ِ ؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ ٌٟٚسلُ  :34اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌّشؽٍ١خ
ال ٠زٛلغ أْ ٠ىٌٙ ْٛزٖ اٌزؼذ٠الد أ ٞأصش ع٘ٛش ٞػٍ ٝاٌجٕه.
-

انتحسيىاخ انسىىيح نمعايير انتمارير انمانيح انذونيح (دورج  6102إنى :)6102





معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  :0تبنً المعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة للمرة األولى.
معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  :00اإلفصاح عن الملكٌة فً المنشآت األخرى.
معٌار المحاسبة الدولً رلم  :06االستثمارات فً المنشآت الزمٌلة و المشارٌع المشتركة.
تعتبر التعدٌالت المتعلمة بمعٌار التمرٌر المالً رلم  0ومعٌار المحاسبة الدولً رلم  06نافذة للفترة السنوٌة التً تبدأ فً
أو بعد  0كانون الثانً  ،0206أما التعدٌالت المتعلمة بمعٌار التمرٌر المالً رلم  00فتعتبر نافذة فً بداٌة أو بعد تارٌخ
 0كانون الثانً .0209

 انتحسيىاخ انسىىيح نمعايير انتمارير انمانيح انذونيح (دورج  6102إنى :)6102رؼزجش ٘زٖ اٌزؾغٕ١بد ٔبفزح اٌزطج١ك ٌٍفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔٚ .2019 ٟرزؼّٓ
ِ ؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ  :3أذِبط األػّبي.
ِ ؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ  :11االعزضّبساد راد اٌزشر١جبد اٌّشزشوخ.
ِ ؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ ٌٟٚسلُ  :12ػش٠جخ اٌذخً.
ِ ؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ ٌٟٚسلُ  :23رىٍفخ االلزشاع.
-المعاٌٌر والتعدٌالت على المعاٌٌر التً تعتبر نافذة التطبٌك اعتبارا ً من  3كانون الثانً  7137أو بعد:

 اٌزؼذ٠الد ػٍِ ٝؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ ٌٟٚسلُ " – 12ػش٠جخ اٌذخً"االػزشاف ثبألطٛي اٌؼش٠ج١خ اٌّؤعٍخ ػٓ اٌخغبئش غ١ش اٌّؾممخٚ ،لذ أطذس ِغٍظ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ IASB
٘زٖ اٌزؼذ٠الد ٌزٛػ١ؼ اإلعشاءاد اٌّؾبعج١خ ٌألطٛي اٌؼش٠ج١خ اٌّؤعٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌخغبئش غ١ش اٌّؾممخ ف ٟاألدٚاد
اٌّبٌ١خ اٌّمبعخ ثبٌمّ١خ اٌؼبدٌخٚ ،رٛػؼ ٘زٖ اٌزؼذ٠الد أٔٗ ػٍ ٝإٌّشؤح األخز ثبالػزجبس فّ١ب إرا وبْ اٌمبٔ ْٛاٌؼش٠ج٠ ٟؾذ
ِٓ األسثبػ اٌخبػؼخ ٌٍؼش٠جخ ثؾ١ش أٔٗ لذ ٠خظُ ِٓ اٌمّ١خ اٌّؼىٛعخ ٌٍفشق اٌمبثً ٌٍخظُٚ .رؼزجش ٘زٖ اٌزؼذ٠الد
عبس٠خ اٌّفؼٛي ٌٍغٕٛاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔ.6102 ٟ
 اٌزؼذ٠الد ػٍِ ٝؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ ٌٟٚسلُ " – 7لبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ" اٌّجبدسح ثبإلفظبػ:ٚرؼزجش ٘زٖ اٌزؼذ٠الد ػٍ ٝاٌّؼ١بس اٌّؾبعج ٟاٌذ ٌٟٚعضءا ً ِٓ اٌّزطٍجبد ٚاإلفظبؽبد اٌز ٟػٍ ٝاٌششوبد أْ رجبدس ثٙب
ٚفمب ً ٌّغٍظ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ ٚ IASBرٌه ٌزٛف١ش إفظبؽبد رّىٓ ِغزخذِ ٟاٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ِٓ رمذ٠ش اٌزغ١١ش
اٌؾب طً ف ٟاٌّذ١ٔٛ٠خ ٚاٌز ٟرٕزظ ػٓ األٔشطخ اٌزّ١ٍ٠ٛخ ٌٍششوخِ ،زؼّٕخ اٌزغ١١شاد اٌز ٟرٕزظ ِٓ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٚ
ؽز ٝاٌزغ١شاد اٌز ٟال رٕزظ ِٓ األٔشطخ إٌمذ٠خٚ ،رؼزجش ٘زٖ اٌزؼذ٠الد عبس٠خ اٌّفؼٛي ٌٍغٕٛاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرجذأ ف ٟاٚ
ثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔٚ .6102 ٟال ٠طٍت ِٓ اٌششوبد ػٕذ اٌجذء ثبٌزطج١ك رض٠ٚذ اٌمٛائُ اٌّمبسٔخ ثؤِ ٞؼٍِٛبد ٌفزشاد
عبثمخ.
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- 2الدياسات السحاسبية(تتسة)
المعاٌٌر والتفسٌرات الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  IASBوغٌر نافذة التطبٌك:
فّ١ب  ٍٟ٠اٌّؼب١٠ش ٚاٌزفغ١شاد اٌغذ٠ذح أ ٚاٌّؼذٌخ ٚغ١ش ٔبفزح اٌزطج١ك ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ ف 31 ٟوبٔ ْٛاألٚي :2017
 ِؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ " – 9األدٚاد اٌّبٌ١خ"ف ٟرّٛص  ،2014أطذس ِغٍظ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ ) (IASBإٌغخخ إٌٙبئ١خ ِٓ ِؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ
 9األدٚاد اٌّبٌ١خ ٌ١ؾً ِؾً اٌّؼ١بس اٌّؾبعج ٟاٌذ ٌٟٚسلُ  39األدٚاد اٌّبٌ١خ  -االػزشاف ٚاٌم١بط ٚوً اإلطذاساد
اٌغبثمخ ٌّؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ ٠ .9غّغ ِؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ  9وبفخ اٌغٛأت اٌضالصخ ٌّششٚع
ِؾبعجخ األدٚاد اٌّبٌ١خ :اٌزظٕ١ف ٚاٌم١بطٚ ،رذٔ ٟاٌمّ١خ ِٚؾبعجخ اٌزؾٛؽ .إْ ِؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ ٔ 9بفز
ٌٍزطج١ك ػٍ ٝاٌفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبِٔ ،6108 ٟغ اٌغّبػ ثبٌزطج١ك اٌّجىش ٌٗ .ثبعزضٕبء ِؾبعجخ
اٌزؾٛؽ٠ ،غت رطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس ثؤصش سعؼ ،ٟإال أْ ػشع ِؼٍِٛبد اٌّمبسٔخ ٌ١ظ إٌضاِ١ب ً .ثبٌٕغجخ ٌّؾبعجخ اٌزؾٛؽ،
٠زُ رطج١ك ِزطٍجبد اٌّؼ١بس ػٍ ٝاعبط ِغزمجٍِ ،ٟغ ثؼغ االعزضٕبءاد اٌّؾذدح.
ع١زُ رطج١ك ِؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ  9فمؾ ف ٟاٌجٕٛد اٌز ٌُ ٟرغطٗ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ  ٚاٌّشاعؼخ  ٚاٌؼٛاثؾ
ٌٍّؤعغبد االعالِ١خ اٌظبدسح ػٓ ٘١ئخ اٌّؾبعجخ  ٚاٌّشاعؼخ ٌٍّؤعغبد االعالِ١خ اٌظبدسح ػٓ ٘١ئخ اٌّؾبعجخ ٚ
اٌّشاعؼخ ٌٍّؤعغبد اٌّبٌ١خ االعالِ١خ  ٚثّب ال ٠خبٌف اؽىبَ اٌشش٠ؼخ االعالِ١خ .
 ِؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ " – 15اإل٠شاداد ِٓ اٌؼمٛد ِغ اٌضثبئٓ"رُ إطذاس ِؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ  15ف ٟأ٠بس  2014اٌز ٞأعظ ٌّٕٛرط ِٓ خّظ خطٛاد ٌٍّؾبعجخ ػٓ
اإل٠شاداد إٌبرغخ ػٓ اٌؼمٛد اٌّجشِخ ِغ اٌضثبئٓٚ .فمب ٌٍّؼ١بس ٠زُ االػزشاف ثبإل٠شاد ٌ١ؼىظ اٌّجٍغ اٌز٠ ٞزٛلغ اٌجٕه أْ
٠ى ٌٗ ْٛؽك فِ ٗ١مبثً اٌغٍغ أ ٚاٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍضثبئٓ .إْ ِؼ١بس اإل٠شاداد اٌغذ٠ذ ع١ؾً ِؾً عّ١غ ِزطٍجبد ِؼب١٠ش
اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ١ٌٚخ اٌؾبٌ١خ اٌّزؼٍمخ ثبالػزشاف ثبال٠شاداد٠ .زٛعت رطج١ك اٌّؼ١بس ثؤصش سعؼ ٟوبًِ أِ ٚؼذي
ٌٍغٕٛاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرجذأ اػزجبسا ً ِٓ أ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔ٠ .6108 ٟغّظ ثبٌزطج١ك اٌّجىش.
-

اٌزؼذ٠الد ػٍِ ٝؼ١بس اٌزمش٠ش اٌّبٌ ٟسلُ "– 2اٌذفغ ػٍ ٝأعبط األع "ُٙرٛػ١ؼ ٚل١بط ػٍّ١بد اٌذفغ اٌمبئّخ ػٍٝ
اٌّشبسوخ:
ػٕذ رطج١ك ٘زٖ اٌزؼذ٠الد فئٔٗ ٠زٛعت ػٍ ٝإٌّشآد اػزّبد ٘زٖ اٌزؼذ٠الد ثذ ْٚأصش سعؼٚ .ٟرؼزجش ٔبفزح اٌزطج١ك
ػٍ ٝاٌفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔ ،6108 ٟوّب ٠غّؼ ثبالػزّبد اٌّجىش ٌٙزٖ اٌزؼذ٠الد.
ٚرٙذف اٌزؼذ٠الد إٌ ٝإٌغبء أصش اٌزفبٚد ف ٟاٌزطج١ك سغُ أٔٙب ػ١مخ إٌطبق ٚرزٕبٚي ِغبالد ِؾذدح ف ٟاٌزظٕ١ف
ٚاٌم١بط ،ؽ١ش سوضد ٘زٖ اٌزؼذ٠الد ػٍ ٝصالس عٛأت :آصبس ششٚؽ االعزؾمبق ػٍ ٝل١بط ػٍّ١بد اٌذفغ إٌمذ٠خ
ٌٍّؼبِالد ثبألع ،ُٙرظٕ١ف ِؼبٍِخ اٌذفغ ثبألعِ ُٙغ خٛاص اٌزظف١خ اٌظبف١خ ٌٍؼشائت اٌّمزطؼخ ،أصش اٌّؾبعجخ
ف ٟرغ١ش ثٕٛد ٚششٚؽ اٌذفغ ػٍ ٝأعبط األعٚ ُٙرغ١١ش رظٕ١فٙب ِٓ رغ٠ٛبد ٔمذ٠خ إٌ ٝثٕٛد ؽمٛق ٍِى١خ.

-

رطج١ك ِؼ١بس اٌزمش٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ "– 9األدٚاد اٌّبٌ١خ" ِغ ِؼ١بس اٌزمش٠ش اٌّبٌ ٟاٌذ ٌٟٚسلُ "– 4ػمٛد
اٌزؤِ – "ٓ١رؼذ٠الد ػٍِ ٝؼ١بس اٌزمش٠ش اٌّبٌ ٟاٌذ ٌٟٚسلُ.4
رزٕبٚي ٘زٖ اٌزؼذ٠الد االػزجبساد إٌبشئخ ثغجت رطج١ك ِؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌغذ٠ذ سلُ ٚ 9رٌه لجً رطج١ك اٌّؼ١بس
اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  17اٌخبص ثؼمٛد اٌزؤِٚ ،ٓ١اٌز٠ ٞغزجذي ِؼ١بس اٌزمش٠ش اٌّبٌ ٟسلُ .4
ٚرمذَ ٘زٖ اٌزؼذ٠الد خ١بسٌٍ ٓ٠ششوبد اٌّظذسح ٌؼمٛد اٌزبِ :ٓ١إػفبء ِؤلذ ِٓ رطج١ك اٌّؼ١بس ِٚ ،9ذخً اٌزغط١خ.
ػٕذ اػزّبد ِذخً اٌزغط١خ فئٔٗ ٠زطٍت ِٓ إٌّشؤح اعزجؼبد األسثبػ أ ٚاٌخغبئش إٌبرغخ ػٓ رطج١ك اٌّؼ١بس اٌذ ٌٟٚسلُ
ِ 9غ اٌّؼ١بس اٌذ ٌٟٚسلُ .4
أِب ػٕذ اػزّبد اإلػفبء اٌّؤلذ فؼٍ ٝإٌّشآح رمذ ُ٠إفظبػ وبفٍ ِطٍٛة فٛٔ ٟاػ أخش ِٓ ٜاٌّؼ١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش
اٌّبٌ١خ سلُ .9
ً
٠ؼزجش ٘زا اٌزطج١ك ٔبفزا ٌٍفزشاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔ.6108 ٟ
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 رؼذ٠الد ػٍِ ٝؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ ٌٟٚسلُ "– 40رؾ٠ٛالد االعزضّبساد اٌؼمبس٠خ"رٛػؼ ٘زٖ اٌزؼذ٠الد ِز٠ ٝزٛعت ػٍ ٝإٌّشؤح ٔمً اٌّّزٍىبد  ِٓٚػّٕٙب رؾذ اإلٔشبء أ ٚاٌزط٠ٛش ِٓ أ ٚإٌٝ
ِّزٍىبد ل١ذ االعزضّبس.
ً
ٚرٛػؼ ٘زٖ اٌزؼذ٠الد أْ رغ١شا ف ٟاالعزخذاَ ٕ٠زظ ػٕذِب رؼزجش ٘زٖ اٌّّزٍىبد أ ٚرمزشة ِٓ رؾم١ك رؼش٠ف
اٌّّزٍىبد ل١ذ االعزضّبس ِغ رٛفش دٌٌٍ ً١زغ١ش ف ٟاالعزخذاَِ .غ ِالؽظخ أْ ِغشد رغ١ش ٔ١خ اإلداسح ف ٟاعزخذاَ ٘زٖ
اٌّّزٍىبد ال ٛ٠فش دٌ١الً ػٍ ٝاٌزغ١ش ف ٟاالعزخذاَ وّب ِ٘ ٛطٍٛة.
٠زٛعت ػٍ ٝإٌّشآد اٌزطج١ك ثؤصش سعؼ ٟػٍ ٝاٌزغ١شاد ف ٟاالعزخذاَ اٌز ٟرؾذس ف ٟأ ٚثؼذ ثذا٠خ عٕخ إػذاد
اٌزمبس٠ش اٌّ بٌ١خ ،وّب ٠غت ػٍٙ١ب إػبدح رظٕ١ف اٌؼمبساد اٌّؾزفع ثٙب ف ٟرٌه اٌزبس٠خٚ ،إرا وبْ ِٕبعجب ً وزٌه إػبدح
رظٕ١ف اٌّّزٍىبد ٌزؼىظ اٌششٚؽ اٌّٛعٛدح ف ٟرٌه اٌزبس٠خ.
رؼزجش ٘زٖ اٌزؼذ٠الد ٔبفزح اٌزطج١ك ٌٍفزشاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔ.6108 ٟ
 معيار التقارير السالية الدولي رقم " – 16عقهد اإليجار"ٙ٠ٚزُ ثزٛػ١ؼ ؽشق االػزشاف ٚاٌم١بط ٚاٌؼشع ٚاالفظبػ ٌؼمٛد اال٠غبس -ؽً ِؾً اٌّؼ١بس اٌّؾبعج ٟاٌذٌٟٚ
 ،17ؽ١ش أْ ّٔؾ االػزشاف ثّظشٚف األعبس عٛف ٠زغبسع ثبٌّمبسٔخ ِغ اٌّطجك ؽبٌ١بً٠ٚ ،ؼزجش ٚاعت اٌزطج١ك
ِٓ اٌغٕٛاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرجذأ اػزجبسا ً ِٓ أ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔ.6102 ٟ
معيار التقارير السالية الدولي رقم "– 17عقهد التأمين"٠زُ رطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس اٌذ ٌٟٚػٍ ٝعّ١غ أٛاع ػمٛد اٌزؤِٚ ٓ١ثغغ إٌظش ػٓ ؽج١ؼخ إٌّشؤح اٌّظذسح ٌٙزٖ اٌؼمٛد،
ِٚغ ربِِ ٓ١ؾذد ٚأدٚاد ِبٌ١خ ِغ ِ١ضاد اٌّشبسوخ اٌزمذ٠ش٠خ.
ٙ٠ٚذف ٘زا اٌّؼ١بس ثشىً سئ١غ ٟإٌ ٝرؤِّٛٔ ٓ١رط ِؾبعجٌ ٟؼمٛد اٌزؤِ ٓ١ػٍٔ ٝؾ ٛأوضش فبئذح ٚصجبد ٌٍّؤِٓ ػٍ،ُٙ١
ٚػٍ ٝخالف ِزطٍجبد ِؼ١بس اٌزمش٠ش اٌّبٌٚ 4 ٟاٌز ٟرم َٛػٍ ٝعذٌٚخ اٌّّبسعبد اٌّؾبعج١خ اٌّؾٍ١خ اٌغبثمخ ،فئْ
اٌّؼ١بس ٠ 17مذَ ّٔٛرعب ً شبِالً ٌؼمٛد اٌزبِٚ ،ٓ١اٌز٠ ٞغط ٟوً إٌٛاؽ ٟاٌّؾبعج١خ راد اٌظٍخ.
٠ٚؼزجش ٘زا اٌّؼ١بس عبس ٞاٌّفؼٛي ٌٍفزشاد اٌزمش٠ش اٌّبٌ ٟاٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔ٠ٚ ،6160 ٟطٍت فٗ١
ِؼٍِٛبد ِمبسٔخ وّب ٠غّؼ ثبٌزطج١ك اٌّجىش ف ٟؽبي وبٔذ إٌّشؤح لذ ؽجمذ ِغجمب ً أ ٚعزم َٛثزطج١ك ِؼب١٠ش اٌزمبس٠ش
اٌّبٌ١خ سلُ ٚ 15سلُ  9فٔ ٟفظ ربس٠خ رطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس.
المعاٌٌر الصادرة عن هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة:

 معيار انمحاسثح انماني رلم  62انمتعهك تحساتاخ االستثمار:عٛف ٠ؾً ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌّبٌ ٟسلُ ِ 27ؾً وً ِٓ ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌّبٌ ٟسلُ  5اٌّزؼٍك ثبالفظبؽبد ػٍ ٝأعبط
رٛص٠غ األسثبػ ث ٓ١ؽمٛق اٌّالن ٚؽبٍِ ٟؽغبثبد االعزضّبس ِٚؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌّبٌ ٟسلُ  6اٌّزؼٍك ثؾمٛق ؽبٍِٟ
ؽغبثبد االعزضّبس ِٚب ف ٟؽىّٙب .ػٕذ رطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس ع١زُ رؼض٠ض ثؼغ االفظبؽبد فّ١ب ٠زؼٍك ثؾبٍِ ٟؽغبثبد
االعزضّبس ٚأعظ رٛص٠غ األسثبػ د ْٚأ ٞرؤص١ش ع٘ٛش ٞػٍ ٝاٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٌٍجٕه.
 معيار انمحاسثح انماني رلم  01اضمحالل انمىجىداخ و انخسائر االئتماويح :أطذسد ٘١ئخ اٌّؾبعجخ ٚاٌّشاعؼخ ٌٍّؤعغبد اٌّبٌ١خ اإلعالِ١خ ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌّبٌ ٟسلُ " "30ف ٟشٙش رششٓ٠
اٌضبٔٚ 2017 ٟاٌّزؼٍك ثبالػّؾالي ٚاٌخغبئش االئزّبٔ١خ ٚاالسرجبؽبد اٌّضمٍخ ثبألػجبء٠ .ؼزجش رطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس إٌضاِ١ب ً
ِٓ اٌفزشاد اٌّبٌ١خ اٌّجزذئخ ف ٟأ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبِٔ ،2020 ٟغ اٌغّبػ ثبٌزطج١ك اٌّج ّىش.
اٌزظزٕ١ف  ٚاٌم١بط:
ؽغت اٌّؼ١بس اٌّؾبعج ٟسلُ  25االعزضّبس ف ٟاٌظىٛن  ٚاالع ٚ ُٙاالدٚاد اٌّشبثٙخ رظٕف االعزضّبساد ثبػزجبس٘ب :
 -1ادٚاد د ٚ ٓ٠اٌز ٟرظٕف ػّٓ اٌفئبد اٌزبٌ١خ :
 االعزضّبس ثبٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي لبئّخ اٌذخً . االعزضّبساد اٌّغغٍخ ثبٌزىٍفخ اٌّغزٕفذح . -2أدٚاد اٌٍّى١خ  ٚاٌز ٟرظٕف ػّٓ اٌفئبد اٌزبٌ١خ :
 االعزضّبس ثبٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ِٓ ,خالي لبئّخ اٌذخً . -االعزضّبساد اٌّغغٍخ ثبٌمّ١خ اٌؼبدٌخ  ِٓ ,خالي ؽمٛق اٌٍّى١خ .
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٠غٛص رظٕ١ف االعزضّبس ػٕذ االصجبد ألٚي ِشح ثبٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي لبئّخ اٌذخً ثّب ٠زفك  ٚاالعزشار١غ١خ
االعزضّبس٠خ اٌّؼزّذح ٌذ ٜاٌجٕه .
ثؼذ االصجبد األ , ٌٟٚرمبط وبفخ االعزضّبساد ثؾغت اٌزظٕ١ف االٌٙ ٌٟٚب  ,ا ٞثبٌمّ١خ اٌؼبدٌخ  ,ا ٚثبٌزىٍفخ اٌّغزٕفذح .
االٔخفبع ف ٟاٌمّ١خ ٚاٌخغبئش االئزّبٔ١خ:
٠ؾً ّٔٛرط خغبئش االئزّبْ اٌّزٛلؼخ ا٢عٍخ ػٍ ٝعّ١غ اٌّجبٌغ اٌّغزؾمخ اٌمجغ اٌّضجزخ ٚاٌزؼشػبد غ١ش اٌّذسعخ فٟ
اٌّ١ضأ١خ ثّب ف ٟرٌه اٌؼّبٔبد ٚاالػزّبداد اٌّغزٕذ٠خ ٚاالٌزضاَ اٌمبئُ ػٍ ٝاٌظشف األعٕجٚ ٟاٌّشاوض األخشٜ
اٌّّبصٍخ.
ً
ع١م َٛاٌجٕه ثزظٕ١ف ِٛعٛدارٗ اٌخبػؼخ إٌ ٝاٌخغبئش االئزّبٔ١خ إٌ ٝاٌضالس ِشاؽً اٌزبٌ١خ ٚفمب ٌّٕٙغّ١خ ِؼ١بس اٌّؾبعجخ
اٌّبٌ ٟسلُ :30
 انمرحهح األونى -اٌزُِ اٌّذٕ٠خ إٌّزغخ :اٌزُِ اٌّذٕ٠خ اٌز ٌُ ٟرزذ٘ٛس ثشىً ع٘ٛش ٞفٛٔ ٟػ١خ االئزّبْ ِٕز ِٕؾٙب.ع١ز ُّ رغغِ ً١خظض االػّؾالي ػٍ ٝأعبط اٌخغبئش االئزّبٔ١خ اٌّزٛلؼٗ ػٍِ ٝذ 12 ٜشٙشاً.
 انمرحهح انثاويح -اٌزُِ اٌّذٕ٠خ اٌّزؼضشح :اٌزُِ اٌّذٕ٠خ اٌز ٟرذ٘ٛسد ثشىً ع٘ٛش ٞفٛٔ ٟػ١خ االئزّبْ ِٕز ِٕؾٙب.ع١ز ُّ رغغ ً١اٌخغبئش االئزّبٔ١خ ػٍ ٝأعبط اٌخغبئش االئزّبٔ١خ اٌّزٛلؼخ ػٍِ ٝذ ٜاٌؼّش
 انمرحهح انثانثح -اٌزُِ اٌّذٕ٠خ اٌّؼّؾٍخ :ثبٌٕغجخ ٌٍزُِ اٌّذٕ٠خ اٌّؼّؾٍخ عزم َٛاٌّغّٛػخ ثئصجبد ِخظضاالػّؾالي ػٍ ٝأعبط اٌخغبئش االئزّبٔ١خ اٌّزٛلؼخ ػٍِ ٝذ ٜاٌؼّشٌٚ.زمِ ُ١١غّٛػخ ِٓ إٌزبئظ اٌّؾزٍّخ ٠ؼزضَ
اٌجٕه ػٍٚ ٝػغ عٕ١بس٘ٛ٠بد ِخزٍفخ ،ثبٌٕغجخ ٌىً عٕ١بس ِٓ ٛ٠اٌغٕ١بس٘ٛ٠بد ،ع١غزّذ اٌجٕه اٌخغبئش االئزّبٔ١خ
اٌّزٛلؼخ ٠ٚطجك ٔٙظ االؽزّبالد اٌّشعؾخ ٌزؾذ٠ذ ِخظظبد االػّؾالي ٚفمب ً ٌّزطٍجبد اٌّؼب١٠ش اٌّؾبعجّ١خ.
ٔٙظ االػّؾالي:
ع١م َٛاٌجٕه ثئصجبد خغبئش االػّؾالي ػٍ ٝعّ١غ اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ ٚاالعزضّبس٠خ األخشٚ ٜاٌزؼشػبد اٌخبػؼخ ٌٍّخبؽش
ثخالف اٌّخبؽش االئزّبٔ١خ (ثخالف اٌّخضٚ ,)ْٚاالعزضّبساد اٌّذسعخ ثبٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي لبئّخ اٌذخً.
ع١زُ ل١بط خغبئش اٌؼّؾالي اٌز ٟرزغبٚص اٌمّ١خ اٌّذسعخ ٌٍّٛعٛد لّ١زٙب اٌمبثٍخ ٌالعزشداد  ,إْ اٌمّ١خ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد رؼذ
اٌمّ١خ األػٍ ِٓ ٝث ٓ١لّ١زٙب اٌؼبدٌخ ٔبلظب ً رىبٌ١ف اٌج١غ ٚلّ١زٙب اٌّغزخذِخ.
ٔٙظ طبف ٟاٌمّ١خ اٌّزٛلغ رؾم١مٙب:
ع١م َٛاٌجٕه ثئصجبد االػّؾالي ػٍ ٝاٌّخض ْٚاٌّضجذ ٔز١غخ ٌٍّؼبِالد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرغزٕذ ػٍ ٝاٌ١ٙىً اٌمبئُ ػٍ ٝاٌّزبعشح،
ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي ِج١ؼبد اٌذفغ اٌّؤعً ثّب ف ٟرٌه اٌّشاثؾخ ٚاٌغٍُ ٚاالعزظٕبع.
ع١م َٛاٌجٕه ثؼذ االصجبد اٌّجذئ ٟثم١بط وبفخ اٌّخض ْٚثبٌزىٍفخ أ ٚطبف ٟاٌمّ١خ اٌّزٛلغ رؾم١مٙب أّٙ٠ب ألًّ .
إْ طبف ٟاٌمّ١خ
اٌّزٛلغ رؾم١مٙب ٘ ٟعؼش اٌج١غ اٌّمذس ػّٓ االػّبي االػز١بد٠خ ِؾغِٛب ُ ِٕٙب اٌزىبٌ١ف اٌّمذسح إلرّبَ ػٍّ١خ اٌج١غ ٚاٌزىبٌ١ف
اٌّمذسح اٌالصِخ إلعشاء ػٍّ١خ اٌج١غ ثبألخز ثبالػزجبس اٌؼٛاًِ اٌخبطخ ثبٌجٕه.
ِؾبعجخ اٌزؾٛؽ :
ٌتضمن المعٌار الدولً إلعداد التمارٌر المالٌة رلم  ٩كذلن لواعد جدٌدة لمحاسبة التحوط تهدف إلى جعل محاسبة التحوط
متماشٌة مع ممارسات إدارة المخاطر .ال ٌغطً المعٌار الدولً إلعداد التمارٌر المالٌة رلم  ٩التوجٌهات المتعلمة بمحاسبة
التحوط على المستوى الكلً حٌث أن المجلس الدولً للمعاٌٌر المحاسبٌة ٌعمل علٌها كمشروع منفصلٌ .تضمن المعٌار
الدولً إلعداد التمارٌر المالٌة رلم  ٩خٌار تأجٌل تطبٌك محاسبة التحوط وفما للمعٌار الدولً إلعداد التمارٌر المالٌة رلم ٩
واالستمرار فً تطبٌك محاسبة التحوط وفما لمعٌار المحاسبة الدولً رلم . ٩٩
و سٌتم اعتماد البنن على تطبٌك محاسبة التحوط وفما لمعٌار المحاسبة الدولً رلم , 9بما ال ٌتعارض مع احكام الشرٌعة
اإلسالمٌة.
األصش اٌّزٛلغ:
ٚفمب ً ٌألؽىبَ االٔزمبٌ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌزطج١ك اٌّجذئٌّ ٟؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌّبٌ ٟسلُ  ،30ع١غّؼ ٌٍجٕه ثئصجبد أ ٞفشق ث ٓ١اٌمّ١خ
اٌّذسعخ اٌغبثمخ ثّٛعت لشاساد ِغٍظ إٌمذ  ٚاٌزغٍ١ف ِ ٚظشف عٛس٠خ اٌّشوضٚ ٞاٌمّ١خ اٌّذسعخ ٌٍخغبئش اٌز ٟرٕغت
إٌ ٝاٌّغبّ٘ ٓ١ف ٟثذا٠خ فزشح إػذاد اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌغٕ٠ٛخ (اٌز ٟرزؼّٓ ػٍ ٝربس٠خ اٌزطج١ك اٌّجذئ )ٟف ٟاٌشط١ذ االفززبؽٟ
ٌألسثبػ اٌّذٚسح ٚاٌّخظض اٌّزشاوُ اٌؼبئذ إٌ ٝاٌّغبّ٘ ،ٓ١ثّب ف ٟرٌه ؽبٍِ ٟؽغبثبد االعزضّبس اٌّطٍمخ ،اٌّزؼٍمخ ثبٌفزشاد
اٌغبثمخ ،ع١زُ رؼذٍٙ٠ب ثزخظ١ض ِجٍغ ِٓ اؽز١بؽِ ٟخبؽش االعزضّبس اٌّؼٕ( ٟاؽز١بؽِ ٟؼذي األسثبػ ف ٟؽبٌخ ؽذٚس ػغض)
ِغ اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّٛافمبد اٌششػ١خ اٌالصِخ.
وّب ٠مذَ اٌّؼ١بس اٌغذ٠ذ ِزطٍجبد اإلفظبػ ٚاٌزغ١شاد ف ٟاٌؼشع ِٓٚ .اٌّزٛلغ ثؤْ رؤد٘ ٞزٖ اٌّزطٍجبد إٌ ٝرغ١١ش ؽج١ؼخ
ِٚذ ٜإفظبؽبد اٌّغّٛػخ ػٓ أدٚارٙب اٌّبٌ١خ ٚثبألخض ف ٟعٕخ رطج١ك اٌّؼ١بس اٌغذ٠ذ.
 ِٓ ٚاٌّزٛلغ اْ رطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس ٌٓ ٠ى ٌٗ ْٛاصش ِبٌ ٟا ٚأ ٞاصش اخش و ْٛاٌجٕه ِؾزفع ثّخظظبد اػبف١خ اعزٕبدا
الخزجبسا د اٌغٙذ اٌغبثمخ.
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اٌؾٛوّخ:
ثٙذف رطج١ك اٌّؼ١بس سلُ  30لبَ اٌّظشف ثزشىٌ ً١غٕخ ِخزظخ أخزد ػٍ ٝػبرمٙب دساعخ ِزطٍجبد اٌّؼ١بس  ٚرؾذ٠ذ
اٌّزطٍجبد اٌالصِخ ٌٍزطج١ك  ٚرؾذ٠ذ فغٛح اٌج١بٔبد اٌّطٍٛة اعزذساوٙب.
رم َٛاٌٍغٕخ ثزؾٍِ ٚ ً١ؼبٌغخ اٌج١بٔبد  ٚث١بْ أصش رطج١ك اٌّؼ١بس ػٍ ٝاٌّشوض اٌّبٌٌٍ ٟجٕه  ٚلبئّخ اٌذخً  ٚاٌّخظظبد
اٌٛاعت رشىٍٙ١ب.
ً
رُؼشع اٌظ١غخ إٌٙبئ١خ ٌّٕٛرط األػّبي ػٍ ٝاٌّذلك اٌخبسعٚ ٟطٛال إٌ ٝاٌزٛط١بد إٌّبعجخ اٌز ٟرؼّٓ أْ ٠ىّٛٔ ْٛرط
األػّبي ِؾىُ ِٕ ٚبعت ٌٍّظشف ٠ ٚؤخز ثؼ ٓ١االػزجبس وبفخ اٌّخبؽش اٌز ِٓ ٟاٌّّىٓ أْ ٠زؼشع ٌٙب وً ِٓ اٌّظشف ٚ
ِزؼبٍِ ٗ١األِش اٌز ِٓ ٞشؤٔٗ أْ ٠فشع ػٍ ٝاٌّظشف اٌزؾٛؽ ػذ اٌّخبؽش اٌّزٛلؼخ ٌ١ى ْٛلبدساً ػٍِٛ ٝاعٙخ رٍه
اٌّخبؽش إْ ؽذصذ ٚ ٚلؼذ.
التغٌٌرات فً التمدٌرات المحاسبٌة:
إن إعداد البٌانات المالٌة الموحدة ٌتطلب من إدارة المجموعة المٌام بتمدٌرات واجتهادات تإثر فً لٌمة الموجودات والمطلوبات المالٌة
فً البٌانات المالٌة الموحدة باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ .كما أن هذه التمدٌرات واالجتهادات تإثر فً
اإلٌرادات والمصارٌؾ والمخصصات وكذلن فً التؽٌرات فً المٌمة العادلة التً تظهر ضمن بٌان الدخل الموحد.
إن الفرضٌات الرئٌسٌة المتعلمة بالتمدٌرات المستمبلٌة لألحداث ؼٌر المإكدة فً تارٌخ البٌانات المالٌة الموحدة والتً لد ٌنتج عنها
مخاطر هامة من الممكن أن تإدي إلى تعدٌالت جوهرٌة فً أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة فً البٌانات المالٌة الموحدة خالل
السنة هً كما ٌلً:
المٌمة العادلة لألدوات المالٌة
فً حال عدم توفر المٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة بتارٌخ بٌان المركز المالً الموحد عن طرٌك األسعار المعلنة أو
التداول النشط لبعض األدوات المالٌةٌ ،تم تمدٌر المٌمة العادلة عبر طرق تمٌٌم مختلفة والتً تتضمن استخدام نماذج التسعٌر حٌث ٌتم
الحصول على المعلومات من مالحظة السوق .فً حال تعذر ذلن فإن تحدٌد المٌمة العادلة ٌتطلب التمدٌر واالجتهاد.
تدنً لٌمة ذمم العمود التموٌلٌة واالستثمارٌة
تموم المجموعة بمراجعة ذمم العمود التموٌلٌة واالستثمارٌة بشكل دوري لتمدٌر كفاٌة المخصصات المسجلة فً بٌان الدخل الموحد بناء
على تمدٌرات اإلدارة لمبالػ وفترات التدفمات النمدٌة المستمبلٌة .وعند تمدٌر التدفمات النمدٌة المستمبلٌة تموم المجموعة باإلجتهادات حول
وضع العمٌل المالً وصافً لٌمة الضمانة المتولع تحمٌمها .إن هذه التمدٌرات مبنٌة بشكل رئٌسً على فرضٌات وعوامل متعددة لها
درجات متفاوتة من التمدٌر وعدم التٌمن وأن النتائج الفعلٌة لد تختلؾ عن التمدٌرات وذلن نتٌجة التؽٌرات الناجمة عن أوضاع وظروؾ
تلن التمدٌرات فً المستمبل.
باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تمٌٌم ذمم األنشطة التموٌلٌة بشكل منفرد ،تموم المجموعة بتشكٌل مخصص النخفاض المٌمة بشكل
جماعً ،وذلن بتجمٌع ذمم األنشطة التموٌلٌة ذات السمات المتشابهة لمخاطر اإلئتمان وتمٌٌمها بشكل جماعً النخفاض المٌمة.
الموجودات الضرٌبٌة المإجلة
ٌتم االعتراؾ بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة عن الخسائر أو المصارٌؾ ؼٌر الخاضعة للضرٌبٌة والمتولع االستفادة منها عند تحمك
الربح الضرٌبًٌ.تطلب االعتراؾ بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة تمدٌرات من اإلدارة مبنٌة على فترة ومبالػ األرباح المستمبلٌة
الخاضعة للضرٌبة باإلضافة إالى الخطط الضرٌبٌة المستمبلٌة.
مبدأ االستمرارٌة
لامت إدارة المجموعة بتمدٌر مدى لدرة المجموعة على االستمرار فً العمل على أساس مبدأ االستمرارٌة .وعلى الرؼم من حالة عدم
االستمرار التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة وحالة عدم التٌمن المستمبلٌة فإن إدارة المجموعة متؤكدة من أن المجموعة لدٌها
الموارد الكافٌة لتساعدها على االستمرار بالعمل فً المدى المستمبلً المنظور .بناء علٌه ،فمد تم إعداد البٌانات المالٌة الموحدة على
أساس مبدأ االستمرارٌة.

المعالجة الزكوٌة والضرٌبٌة:
إن مسإولٌة إخراج الزكاة تمع على المساهمٌن وأصحاب حسابات االستثمار المطلمة (الودائع واالدخار) فً حال توافر شروط وجوب
الزكاة ،وذلن لعدم وجود تفوٌض من الجمعٌة العمومٌة للمصرؾ بإخراج الزكاة عن المساهمٌن.
بلؽت لٌمة الزكاة على أسهم بنن الشام مبلؽا ً لدره ( )600,746,766لٌرة سورٌة ،تحتسب الزكاة بمعدل  %2.5775سنوٌا ً (حسب السنة
المٌالدٌة) بعد تحدٌد وعاء الزكاة وفك طرٌمتٌن طرٌمة صافً الموجودات أوطرٌمة صافً األموال المستثمرة ،وتم اختبار الطرٌمتٌن
وظهرت النتٌجة واحدة ،حٌث بلػ الوعاء الزكوي ( )23,307,343,002لٌرة سورٌة.
تم استبعاد الودٌعة اإللزامٌة المجمدة لدى مصرؾ سورٌة المركزي من وعاء الزكاة ،حٌث تزكى لمرة واحدة عند لبضها وذلن حسب
معٌار الزكاة رلم  20فً الفمرة  6/4/2/5الصادر عن هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة األسالمٌة.
تموم أسهم المصرؾ بحسب الؽرض الذي التنٌت من أجله ،فاألسهم الممتناة بمصد النماء (أي بؽرض االستفادة من رٌعها مصدرا ً للدخل)
تزكى بمبلػ  11,79لٌرة سورٌة للسهم الواحد ،أما األسهم الممتناة بؽرض المتاجرة فتعامل معاملة عروض التجارة فٌخرج مالكها نسبة
 % 2.5775من لٌمتها السولٌة ولت وجوب الزكاة حسب السنة المٌالدٌة.
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- 2الدياسات السحاسبية(تتسة)
الكدب أك الررؼ السخالف لمذريعة اإلسالمية:
ٌموم البنن بتسجٌل اإلٌرادات والمكاسب المخالفة للشرٌعة اإلسالمٌة فً حساب خاص ( ٌسمى صندوق المخالفات الشرعٌة ) ٌظهر فً
بٌان المركز المالً الموحدة ضمن المطلوبات األخرى وٌتم الصرؾ منه على أوجه الخٌر بعد أخذ موافمة هٌئة الرلابة الشرعٌة.
وخالل عام  0209تم ترحٌل مبالػ (0,222,326ل.س) إلى صندوق المخالفات الشرعٌة بناء على لرارات هٌئة الرلابة الشرعٌة،
ممارنة مع ترحٌل مبالػ ممدارها ( 1,385,334ل.س ) خالل عام .0203
وهذه المبالػ ناتجة عن:
البٌان
فوائد من البنون
تجنٌب أرباح معامالت غٌر شرعٌة
زٌادة بالصندوق
إجمالً إٌرادات صندوق المخالفات الشرعٌة
رصٌد صندوق المخالفات الشرعٌة

6102
لٌرة سورٌة
999,839
3,800
1,003,639
-

6102
لٌرة سورٌة
1,313,334
7,500
64,500
1,385,334
-

وكانت حركة صندوق المخالفات الشرعٌة كما ٌلً:
6102
نيرج سىريح

6102
نيرج سىريح

سط١ذ طٕذٚق اٌّخبٌفبد اٌششػ١خ ثذا٠خ اٌغٕخ
اٌض٠بدح خالي اٌؼبَ
االعزخذاِبد خالي اٌؼبَ
سط١ذ طٕذٚق اٌّخبٌفبد اٌششػ١خ آخش اٌفزشح
وبموجب موافمة هٌئة الرلابة الشرعٌة ٌصرؾ رصٌد هذا الصندوق فً نهاٌة كل عام إلى عدد من الجمعٌات الخٌرٌة.
1,003,639
)(1,003,639
-

1,385,334
()1,385,334
-

السظمقة:
أُسس تؾزيع األرباح فيسا بيؽ أصحاب حقؾؽ السمكية كأصحاب حدابات االستثسار ُ

ٌتم تمسٌم اإلٌرادات إلى إٌرادات ناجمة عن األنشطة االستثمارٌة والتموٌلٌة وإٌرادات ناجمة عن عموالت البنن ،حٌث أن اإلٌرادات
الناجمة عن عموالت البنن أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون كافة من حك البنن ،وال توزع على أصحاب حسابات اإلستثمار
المطلك لكونها ناتجة عن الخدمات التً ٌمدمها البنن وال عاللة لها باستثمار أموال أصحاب حسابات اإلستثمار المطلك (مضاربة).
ٌتم فصل اإلٌرادات المتؤتٌة من االستثمار ،بكل عملة على حدة ،إلى إٌرادات متؤتٌة من استثمارات ممولة كلٌا ً من رأس المال
(االستثمارات الذاتٌة) واستثمارات ممولة بشكل مختلط (من رأس المال وأموال أصحاب حسابات اإلستثمار المطلك) .توزع اإلٌرادات
المتؤتٌة من مصدر مختلط إما نسبة وتناسب على كل من متوسط حموق المساهمٌن الخاضع لالستثمار أو ما ٌدخل فً حكمها ومتوسط
الحسابات وذلن الستخراج حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلك (عمود المضاربة) من اإلٌرادات حسب طرٌمة النمر أو حسب عمد
الوكالة المبرم مع أصحاب حسابات اإلستثمار المطلك (عمود الوكالة) وذلن وفك متطلبات لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم  /624/م ن /
ب  4والصادر بتارٌخ  6نٌسان .0200
ً
ٌتضمن متوسط حموق المساهمٌن رأس المال مطروحا منه االموال التً استخدمها البنن فً شراء الموجودات الثابتة:االستثمارات
الذاتٌة التً تمثل مساهمته فً رإوس أموال الشركات ،تنفٌذ المشارٌع الخاصة بالبنن (مشارٌع تحت التنفٌذ) ،واالستثمارات العمارٌة.
ٌحتسب المبلػ المستثمر والذي ٌمثل المتوسط المرجح ألصحاب حسابات اإلستثمار المطلك بناءعلى الشرائح التالٌة:

6102
30%
85%
90%
55%
75%
80%
85%
85%
90%

حساب التوفٌر
ودٌعة العطاء
ودٌعة األمان
حساب ألجل (ودٌعة) لمدة شهر
حساب ألجل (ودٌعة) لمدة ثالثة أشهر
حساب ألجل (ودٌعة) لمدة ستة أشهر
حساب ألجل (ودٌعة) لمدة تسعة أشهر

حساب ألجل (ودٌعة) لمدة اثنا عشر أشهر
حساب ألجل (ودٌعة) لمدة اربعة وعشرٌن شهرا ً
إن أرباح الحسابات الجارٌة تدخل ضمن حصة حموق المساهمٌن ممابل ضمانهم لها.
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مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017

- 2الدياسات السحاسبية(تتسة)
ٌكون الربح المابل للتوزٌع على أصحاب حسابات اإلستثمار المطلك هو صافً مبلػ اإلٌرادات المتؤتٌة من مصدر مختلط (إجمالً
اإلٌرادات بعد طرح النفمات التً وافمت هٌئة الرلابة الشرعٌة على تحمٌلها على وعاء المضاربة كون هذه النفمات ؼٌر واجبة على
المضارب) بعد طرح حصة مشاركة رأس المال ومبلػ المضاربة العائد للبنن واحتٌاطً مخاطر االستثمار.
فً حال أظهرت نتائج إٌرادات االستثمار خسائر سٌتحمل كل من المساهمٌن وأصحاب حسابات االستثمار المطلك هذه الخسارة بنسبة
مساهمتهم وفك الشرائح أعاله إال فً حال تعدي البنن و/أو تمصٌره و/أو مخالفته شروط العمد فإنه ٌتحمل الخسائر الناجمة عن هذا
التعدي أو التمصٌر.أو المخالفة
ٌتم التنضٌض بشكل شهري أما توزٌع األرباح فٌتم عند تارٌخ استحماق الودٌعة حتى نهاٌة الشهر السابك لالستحماق اما األٌام المتبمٌة
خالل شهر االستحماق فٌتم توزٌع ربحها عند نهاٌة الشهرٌ.مصد بالتنضٌض احتساب وتحدٌد الربح.
لم ٌمم البنن بتحمٌل وعاء المضاربة بؤٌة أعباء تتعلك بمخصصات تدنً ذمم البٌوع المإجلة و أرصدة التموٌالت.

ب االستثماري (الموكلُ) البننَ (الوكٌلَ) لتنمٌة
الوكاالت االستثمارٌة(ودٌعة فرصة وغٌرها) :بموجبها ٌنٌب صاحبُ الحسا ِ
مبلغ االستثمار بأجرة أو بغٌر أجرة إذ تدخل مبالغ الوكالة االستثمارٌة بالعملة المحلٌة/األجنبٌة فً عملٌة االستثمار بصفمة
واحدة أو صفمات متعددة وبنسبة  %100من المبلغ المستثمر ،وتحدد أرباح الوكاالت االستثمارٌة حسب عمد الوكالة المبرم
مع أصحاب حسابات االستثمار المطلك  ،دون أن ٌشكل هذا الربح المتولع التزاما ً على المصرف،فً نهاٌة الفترة
االستثمارٌة ٌستحك صاحب الحساب االستثماري (الموكل) أرباحا ً حسب المتحمك الفعلً لالستثمار،مع إمكانٌة لٌام
المصرف بالتبرع ألصحاب حسابات االستثمار،وٌستحك وكٌ ُل االستثمار ( البنن) أجرة لٌامه بأعمال الوكالة باالستثمار ،
وكل الزٌادة على الربح المتولع كحافز له على حسن األداء  .وفً حال أظهرت نتائج االستثمار تحمٌك خسائر فٌتحمل
أصحاب حسابات االستثمار وحدهم هذه الخسارة  ،وال ٌضمن وكٌل االستثمار ( البنن ) إال فً حال التعدي و/أو التمصٌر
و/أو مخالفة شروط الوكالة ولٌودها ،فٌضمن وفك مالررته المعاٌٌر الشرعٌة .
بلػ متوسط العائد السنوي على المبلػ الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلك خالل السنة كما ٌلً:
 13كانون األول 7136
 13كانون األول 7137
متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار

سوري

دوالر

ٌورو

%5.91

%1.27

%0.47

سوري
%4.89

دوالر
%1.22

ٌورو
%1.10

بلػ متوسط العائد الفعلً على المبلػ الخاضع لالستثمار فً حال كانت نسبة المشاركة  %022لحسابات االستثمار المطلك:
 13كانون األول 7137
متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار

سوري

دوالر

ٌورو

12.92%

2.79%

1.03%

 13كانون األول 7136
سوري
%8.37

دوالر
%2.04

ٌورو
%1.96

تحتسب نسبة مضاربة (تمثل ربح البنن)  %02من صافً الربح المتحمك كحد ألصى.
لام المصرؾ بالتبرع بجزء من ارباحه ألصحاب االستثمار المطلمة فً ودٌعة األمان من خالل رفع نسبة المشاركة الى . %022
ٌحتسب احتٌاطً مخاطر االستثمار بما ٌعادل  %02من أرباح أصحاب حساب االستثمار المطلمة.
ٌتم توزٌع األرباح بما ٌتناسب مع السٌاسة المعتمدة فً البنن وبما ٌتناسب مع لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم (/624م ن/ب )4
الصادر بتارٌخ  6نٌسان .0200
تموم سٌاسة البنن على إعطاء أولوٌة االستثمار ألموال حسابات االستثمار المطلك فً الوعاء االستثماري
لام البنن بتموٌل استثماراته العمارٌة ومساهمته فً رإوس أموال الشركات من رأس المال فمط ،فٌما م َول البنن جمٌع استثماراته
األخرى من مصدر مختلط (من رأس المال وأموال أصحاب حسابات اإلستثمار المطلك).
خروج أصحاب الحسابات االستثمارٌة ( كسر الودائع ):
فً حال رؼب صاحب الحساب االستثماري بالخروج من االستثمار لبل نهاٌة الفترة المحددة ،ولررت االدارة عدم منحه كامل أو
جزء األرباح المتحصلة عن فترة االستثمار ،فٌطبك على هذا الخروج مبدأ التخارج بٌن صاحب الحساب االستثماري وبٌن أموال
وعاء المضاربة أوالً ثم أموال المساهمٌن فً حال كانت اموال أصحاب الحسابات مستثمرة بالكامل ،وبموجب هذا المبدأ ٌصالح
صاحب الحساب وعاء المضاربة أو أموال المساهمٌن عن حصته فً موجودات المضاربة ،
ومصٌر األرباح ٌوزع على النحو اآلتً:
 إن تم التخارج مع أموال وعاء المضاربة :تعود أرباح هذه الودٌعة إلى وعاء المضاربة لبل حسم نسبة مضاربة البنن إلعادةتوزٌعها على أصحاب حسابات االستثمار المطلك والبنن ،أو ترحل إلى حساب مخاطر االستثمار (لصالح أصحاب الحسابات
االستثمارٌة )
 -أما إن تم التخارج مع أموال المساهمٌن :فٌختص المساهم بربح هذا الحساب.
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مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017

- 2الدياسات السحاسبية(تتسة)

أهػؼ الدػياسػات السحاسػبػيػة السدتخدمة:

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

أ .ترجسة العػسالت األجشبية:

األرصدة كالعسميات:
ٌتم تسجٌل التعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة والتً تتم على ؼٌر أساس المضاربة أو المشاركة خالل السنة بؤسعار الصرؾ السائدة
فً تارٌخ حدوث هذه التعامالت ،أما فً حال تمت المعامالت على أساس عمد المضاربة أو المشاركة ٌتم معالجتها بتحوٌل أرصدة
الموجودات والمطلوبات المالٌة إلى اللٌرة السورٌة بؤسعار صرؾ العمالت األجنبٌة السائدة فً تارٌخ بٌان المركز المالً الموحد
والمعلنة من لبل مصرؾ سورٌة المركزي والخاصة بالمصارؾ ألؼراض التمٌٌمٌ .تضمن بند األرباح (الخسائر) الناجمة عن
التعامالت بالعمالت األجنبٌة فً بٌان الدخل الموحد ،األرباح والخسائر الناتجة عن التحوٌل إلى العملة الرئٌسٌة للمجموعة ،إضافة إلى
األرباح والخسائر الناجمة عن التعامالت بالعملة األجنبٌة.

4شركات السجسؾعة:
عند توحٌد البٌانات المالٌة ٌتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع والشركات التابعة فً الخارج من العملة الرئٌسٌة (األساسٌة) الى
عملة التمرٌر المعتمدة فً بٌان المركز المالً الموحد ،أما بنود اإلٌرادات والمصروفات فٌتم على أساس ترجمتها على أساس معدل
السعر خالل السنة وتظهر فرولات العملة الناجمة فً بند مستمل ضمن حموق الملكٌة .وفً حالة بٌع إحدى هذه الشركات أو الفروع فٌتم
لٌد مبلػ فرولات ترجمة العمالت األجنبٌة المتعلك بها ضمن اإلٌرادات /المصروفات فً بٌان الدخل.
ب.


ج.

معمؾمات القظاعات
لطاع األعمال ٌمثل مجموعة من الموجودات والعملٌات التً تشترن معا ً فً تمدٌم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد
تختلؾ عن تلن المتعلمة بمطاعات أعمال أخرى.
المطاع الجؽرافً ٌرتبط فً تمدٌم منتجات أوخدمات فً بٌئة التصلدٌة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلؾ عن تلن المتعلمة
بمطاعات تعمل فً بٌئات إلتصادٌة أخرى.
األدكات السالية – األعتراؼ األكلي كالقياس الالحق

تاريخ االعتراؼ:
عملٌات شراء أو بٌع الموجودات المالٌة التً تتطلب ولت محدد لنمل الملكٌة بموجب الموانٌن أو المتعارؾ علٌه فً السوق ٌتم
االعتراؾ بها بتارٌخ المتاجرة ( تارٌخ إبرام الصفمة).
االعتراؼ األكلي باألدكات السالية:
إن عملٌة تصنٌؾ األدوات المالٌة ضمن مجموعات معٌنة عند االعتراؾ األولً بها ٌعتمد على الؽرض من التنائها ،وخصائصها ،كافة
األدوات المالٌة ٌتم االعتراؾ بها واثباتها فً تارٌخ التنائها وتشمل التكلفة لٌمة الحصول على هذه األدوات أو المٌمة العادلة للممابل
العٌنً ،وأي مصروفات مباشرة متعلمة بااللتناء.

السؾجؾدات أك السظمؾبات السالية السحتفع بها لغرض الستاجرة:
هً استثمارات تم التناإها أو إنشاإها أصالً بؽرض الحصول على أرباح من خالل التؽٌرات لصٌرة األجل باألسعار أو هامش الربح
للمتعاملٌن وتصنؾ لؽرض المتاجرة أي استثمارات تمثل جزءا ً من محفظة لها نمط أرباح حمٌمً (فعلً).
 ٌتم تصنٌؾ الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة التً ٌتم شراإها بؽرض بٌعها أو إعادة شراءها فً المستمبل المرٌب أوتكون عبارة عن جزء من محفظة تدار مع بعضها البعض وٌكون هنان دلٌل فعلً حالً على أنها ستحمك ربحا ً فً المدى
المرٌب.
 ٌتم فً نهاٌة الفترة المالٌة تمٌٌم الموجودات المالٌة للمتاجرة بالمٌمة العادلة ،وٌتم تسجٌل التؽٌّرات الالحمة فً المٌمة العادلةفً بٌان الدخل فً نفس فترة حدوث التؽٌّر ،مع مراعاة الفصل بٌن ما ٌخص أصحاب حموق الملكٌة وما ٌخص أصحاب
حسابات االستثمار المطلمة ،بما فٌها التؽٌّر فً المٌمة العادلة الناتج عن فروق تحوٌل بنود الموجودات ؼٌر النمدٌة بالعمالت
األجنبٌة.
 ٌتم تسجٌل األرباح ال ُموزعة أو العوائد فً بٌان الدخل ضمن بند إٌرادات موجودات للمتاجرة. ال ٌجوز إعادة تصنٌؾ أي موجودات مالٌة من أو إلى هذا البند ،وال ٌجوز تصنٌؾ أي أدوات ملكٌة لٌس لها أسعار فًأسواق نشطة ضمن هذه المجموعة.
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مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017

- 2الدياسات السحاسبية(تتسة)

أهػؼ الدػياسػات السحاسػبػيػة السدتخدمة(تتسة):

السحتفع بها حتى تاريخ االستحقاؽ:
السؾجؾدات السالية ُ
 هً استثمارات ٌكون للمصرؾ النٌة والمدرة على االحتفاظ بها حتى تارٌخ االستحماق. ٌتم إثباتها بالتكلفة ُمضافا ً إلٌها أٌة مصروفات ُمباشرة تتعلك بااللتناء ،وفً حال وجود تدنً ٌُإدي إلى عدم إمكانٌة استرداداألصل أو أي جزء منه فً نهاٌة الفترة المالٌة ٌتم تسجٌله فً بٌان الدخل ضمن بند مخصص تدنً استثمارات مالٌة محتفظ
بها لتارٌخ االستحماق كخسارة تدنً وإظهار هذه االستثمارات بالمٌمة العادلة بعد أخذ لٌمة التدنً باالعتبار.
الستاحة لمبيع:
السؾجؾدات السالية ُ
 هً االستثمارات األخرى التً الٌحتفظ بها بؽرض المتاجرة أو حتى تارٌخ االستحماق. ٌتم تسجٌل الموجودات المالٌة ال ُمتاحة للبٌع بالمٌمة العادلة ُمضافا ً إلٌها مصارٌؾ االلتناء عند الشراء وٌُعاد تمٌٌمها الحما ًبالمٌمة العادلة وٌظهر التؽٌر فً المٌمة العادلة ضمن بند احتٌاطً المٌمة العادلة لالستثمارات مع مراعاة الفصل بٌن ما ٌخص
أصحاب حسابات االستثمارات ال ُمطلمة وأصحاب حموق الملكٌة.
 ٌتم تسجٌل الخسائر ؼٌر ال ُمحممة الناتجة عن تمٌٌم الموجودات المالٌة ال ُمتاحة للبٌع فً بند احتٌاطً المٌمة العادلة ،مع مراعاةالفصل مابٌن حصص أصحاب حموق الملكٌة وأصحاب حسابات االستثمار المطلمة بشرط عدم وجود انخفاض دائم فً
المٌمة .أما إذا تحمك انخفاض دائم فً الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع سبك وتم االعتراؾ به فً حموق الملكٌة ٌعاد إثباتها
فً لائمة الدخل ،أما الخسائر الناتجة عن االنخفاض ؼٌر المإلت المعترؾ بها فً لائمة الدخل عن االستثمار فً الصكون أو
األسهم والمصنفة "متاحة للبٌع" فال ٌجوز عكسها من لائمة الدخل.
 ٌتم لٌاس األرباح (الخسائر) ال ُمحممة من عملٌة بٌع أي من الموجودات المالٌة ال ُمتاحة للبٌع على أساس الفرق بٌن المٌمةالدفترٌة وصافً المبلػ ال ُمتحصل من عملٌة البٌع وٌتم إثبات الناتج باإلضافة إلى حصة هذا االستثمار السابمة فً احتٌاطً
المٌمة العادلة – إن ُوجد – فً لائمة الدخل للفترة المالٌة الحالٌة.
 ٌتم تسجٌل األرباح ال ُمتؤتٌة من الموجودات المالٌة ال ُمتاحة للبٌع فً تارٌخ اإلعالن عن توزٌعها فً بٌان الدخل. ٌتم تسجٌل األرباح والخسائر الناتجة عن فرولات تحوٌل العملة األجنبٌة ألدوات الملكٌة فً بند احتٌاطً المٌمة العادلة. تظهر الموجودات المالٌة التً ال ٌُمكن تحدٌد لٌمتها العادلة بشكل ٌعتمد علٌه بالتكلفة وٌتم تسجٌل أي تدنً فً لٌمتها فً بٌانالدخل.
تدني قيسة السؾجؾدات السالية كخدارة التدني:
 ٌموم المصرؾ وبكل تارٌخ مٌزانٌة بمراجعة ولٌاس فٌما إذا كان هنان أي دلٌل موضوعً على أن موجود مالً أو مجموعةمن الموجودات المالٌة لد تدنت (انخفضت) لٌمتها.
 ٌعتبر الموجود المالً أو مجموعة من الموجودات المالٌة لد تدنت لٌمتها فمط إذا كان هنان دلٌل موضوعً على التدنًكنتٌجة لحدوث حدث واحد أو اكثر من حدث بعد عملٌة االعتراؾ األولً وهذا الحدث أو األحداث لها تؤثٌر على التدفمات
النمدٌة المستمبلٌة المتولعة من الموجود المالً أو مجموعة من الموجودات المالٌة والتً ٌمكن تمدٌرها بشكل ٌعتمد علٌه.
 األدلة على التدنً ٌمكن أن تتضمن معاناة العمٌل أو مجموعة من العمالء من مشاكل مالٌة جوهرٌة ،التولؾ عن الدفع أوالتؤخر فً تسدٌد أصل الدٌن أو الربح ،واحتمالٌة حدوث إفالس لهم أو إعادة تنظٌم مالً.
السرابحة:
عقؾد ُ
 بؽرض التفادي والتملٌل من المخاطر المترتبة على المصرؾ نتٌجة شرائه للسلع ثم نكول العمٌل طالب الشراء عن الشراءمن المصرؾٌ ،لتزم بنن الشام بتطبٌك خٌار الشرط مع البائع األول فً عملٌة الشراء ،وفً حال عدم تطبٌمه لخٌار الشرط
ٌموم المصرؾ ولبل عملٌة الشراء بتولٌع العمٌل على وعد ملزم بالشراء ،و ٌؤخذ المصرؾ منه هامش الجدٌة.
 ٌعتبر هامش الجدٌة التزاما ً على المصرؾ بإعتباره من المطلوبات. فً حال تطبٌك خٌار الشرط ٌعاد هامش الجدٌة كامالً للعمٌل. وفً حالة نكول العمٌل عن تنفٌذ وعده الملزم ،ال ٌجوز للمصرؾ حجز هامش الجدٌة وٌنحصر حمه فٌه بممدار الضررالفعلً ،وذلن بتحمٌل العمٌل الفرق الحاصل بٌن ثمن السلعة المبٌعة للؽٌر والتكلفة التً تكبدها المصرؾ.
 أما فً حالة اتمام العمٌل للعملٌة ٌتحول هامش الجدٌة إلى الدفعة الممدمة وتنزل من ثمن الشراء. ٌخٌر المتعامل فً هامش الجدٌة بٌن استثماره على أساس المضاربة الشرعٌة وبٌن معاملته معاملة الحساب الجاريالمحجوز علٌه .
 ٌتم إثبات األرباح عند التعالد فً عمود ال ُمرابحة نمدا ً أو إلى أجل ال ٌتجاوز الفترة المالٌة الحالٌة. ٌتم إثبات إٌرادات البٌوع ال ُمإجلة (الذي ٌُسدد ثمنها دفعة واحدة تستحك بعد الفترة المالٌة الحالٌة أو ٌُسدد ثمنه على ألساطتُدفع على فترات مالٌة ُمتعددة الحمة) بتوزٌعها على الفترات المالٌة ال ُمستمبلٌة لفترة األجل بحٌث ٌُخصص لكل فترة مالٌة
نصٌبها من األرباح.
 ٌتم إثبات ذمم البٌوع ال ُمإجلة عند حدوثها بمٌمتها االسمٌة وٌتم لٌاسها فً نهاٌة الفترة المالٌة على أساس صافً المٌمة النمدٌةال ُمتولع تحمٌمها( .أي مبلػ الدٌن المطلوب من العمالء فً نهاٌة الفترة المالٌة محسوما ً منه أي مخصص للدٌون ؼٌر
المنتجة).
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السؾازي:
الدمؼ كالدمؼ ُ
 ٌتم إثبات التموٌل بالسلم عند دفع رأس المال إلى ال ُمسلَم إلٌه أو وضعه تحت تصرفه وٌتم إثبات السلم الموازي عند لبضالمصرؾ لرأس المال .وٌُماس رأس المال بالمبلػ الذي تم دفعه أو لبضه وإذا كان عٌنا ً أو منفعة فٌُماس بالمٌمة العادلة.
 فً نهاٌة الفترة المالٌة ٌتم تكوٌن ُمخصص تدنً إذا كان هنالن احتماال لوٌا ً بعدم وفاء ال ُمسلَم إلٌه (البائع) بال ُمسلم فٌه(البضاعة) أو احتماال لوٌا ً بانخفاض لٌمة ال ُمسلم فٌه.
 عند تسلم المصرؾ لل ُمسلم فٌه ٌتم تسجٌل الموجودات التً تسلمها المصرؾ على أساس تكلفتها التارٌخٌة ،وٌُعاد لٌاس تلنالموجودات فً نهاٌة الفترة المالٌة على أساس التكلفة التارٌخٌة أو المٌمة السولٌة (العادلة) أٌهما ألل وٌتم إثبات الفرق
كخسارة فً بٌان الدخل.
 ٌتم إثبات نتٌجة تسلٌم ال ُمسلم فٌه فً عملٌة السلم ال ُموازي بإثبات الفرق بٌن المبلػ الذي سبك تسلمه من المسلم (المشتريالنهائً) وبٌن تكلفة المسلم فٌه (البضاعة) كربح أو خسارة فً بٌان الدخل.
السؾازي:
االسترشاع كاالسترشاع ُ
 تظهر عمود االستصناع بمٌمة المبالػ المدفوعة من لبل المصرؾ منذ نشوء التعالد ،وتظهر عمود االستصناع ال ُموازيبصافً المٌمة التعالدٌة ،وٌتم إثبات أي تدنً فً المٌمة عن المٌمة النمدٌة ال ُمتولع تحمٌمها فً بٌان الدخل.
 ٌتم إظهار األرباح المإجلة فً لٌود االستصناع بدءا ً من تارٌخ تنفٌذ العمد ومن ثم تنزٌل الجزء المخصص لكل لسط مستحكمن األرباح المإجلة وتحوٌلها إلى بٌان الدخلٌ .تم إثبات إٌرادات االستصناع وهامش الربح فً االستصناع واالستصناع
الموازي بطرٌمة نسبة اإلتمام.
ي تكالٌؾ إضافٌة ٌدفعها المصرؾ فً عمود االستصناع ال ُموازي نتٌجة اإلخالل بشروط االلتزامات التعالدٌة
 ٌتم إثبات أ ّكخسائر فً بٌان الدخل وال تدخل فً حساب تكالٌؾ االستصناع.
 فً حال احتفاظ المصرؾ بالمصنوع ألي سبب كان ٌتم لٌاس هذه الموجودات بصافً المٌمة النمدٌة ال ُمتولع تحمٌمها أوبالتكلفة أٌهما ألل وٌتم إثبات الفرق إن ُوجد كخسارة فً بٌان الدخل فً الفترة المالٌة التً تحممت فٌها.
مؾجؾدات ُمتاحة لمبيع اآلجل:
 ٌتم إثبات الموجودات ال ُمتاحة للبٌع اآلجل عند التعالد بالتكلفة وٌتم لٌاسها على أساس التكلفة (ثمن الشراء وأٌة مصروفاتُمباشرة ُمتعلمة بااللتناء).
 ٌتم تمٌٌم الموجودات ال ُمتاحة للبٌع اآلجل فً نهاٌة الفترة المالٌة بمٌمتها العادلة وٌتم إثبات األرباح (الخسائر) ؼٌر ال ُمحممة فًحساب احتٌاطً المٌمة العادلة لالستثمارات.
 ٌتم إثبات األرباح فً عملٌات البٌع اآلجل وفما ً لمبدأ االستحماق ُموزعة على الفترات المالٌة لمدة العمد بحٌث ٌخصص لكلفترة مالٌة نصٌبها من الربح ،وتُسجل أرباح السنوات المادمة فً حساب األرباح المإجلة.
 ٌتم تسجٌل ذمم البٌع اآلجل عند التعالد بمٌمتها االسمٌة (ال ُمتعالد علٌها) .وتماس فً نهاٌة الفترة المالٌة على أساس صافًالمٌمة النمدٌة المتولع تحمٌمها
بالسزاربة:
التسؾيل ُ
 ٌتم تسجٌل عملٌات تموٌل ال ُمضاربة عند تسلٌم رأس المال (نمدا ً كان أو عٌناً) إلى ال ُمضارب أو وضعه تحت تصرفه،وٌُماس رأس المال ال ُممدَّم بالمبلػ المدفوع ،أو بالمٌمة العادلة إذا كان عٌنا ً وإذا نتج عن تمٌٌم العٌن عند التعالد فرق بٌن المٌمة
العادلة والمٌمة الدفترٌة فٌُعترؾ به ربحا ً (خسارة) فً بٌان الدخل ،وفً نهاٌة الفترة المالٌة ٌُحسم ما استرده المصرؾ من
رأس مال ال ُمضاربة.
 ٌتم إثبات نصٌب المصرؾ فً األرباح (الخسائر) الناتجة عن عملٌات المضاربة التً تنشؤ وتنتهً خالل الفترة المالٌة بعدالتصفٌة ،أ َّما فً حال استمرار التموٌل بالمضاربة ألكثر من فترة مالٌة فٌتم إثبات نصٌب المصرؾ فً األرباح عند تحممها
بالتحاسب التام علٌها أو على أي جزء منها فً الفترة المالٌة التً حدثت فٌها فً حدود األرباح التً تُوزع ،أ َّما خسائر أي
فترة مالٌة فٌتم إثباتها فً دفاتر المصرؾ لتلن الفترة فً حدود الخسائر التً ٌخفض بها راسمال ال ُمضاربة..
 إذا لم ٌسلم المضارب إلى المصرؾ رأس مال المضاربة أو نصٌبه من األرباح أو بعد التصفٌة أو التحاسب التامٌ ،تم اثباتالمستحمات ذمما ً على المضارب.
ً
 فً حالة ولوع خسائر بسبب تعدي ال ُمضارب أو تمصٌره أو مخالفته لشروط العمد ٌتم إثبات هذه الخسائر ذمما علىال ُمضارب ،اما إذا وجدت الخسارة عند التصفٌة ٌتم اثباتها بتخفٌض رأس مال المضاربة.
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بالسذاركة:
التسؾيل ُ
 ٌتم تسجٌل حصة المصرؾ فً رأس مال ال ُمشاركة عند تسلٌمها للشرٌن المدٌر أو وضعها فً حساب ال ُمشاركة وإذا كانتالحصة الممدمة نمدا ً فٌتم لٌاسها بمٌمة المبلػ المدفوع نمدا ً أما إذا كانت عٌنا ً فٌتم لٌاسها بالمٌمة العادلة ،وإذا نتج عن تمٌٌم
العٌن عند التعالد فرق بٌن المٌمة العادلة والمٌمة الدفترٌة ٌعترؾ به ربحا ً أو (خسارة) فً بٌان الدخل..
 ٌتم لٌاس حصة المصرؾ فً رأس مال ال ُمشاركة الثابتة فً نهاٌة الفترة المالٌة بالمٌمة التارٌخٌة وفً حالة ال ُمشاركةال ُمتنالصة ٌتم لٌاس رأس المال فً نهاٌة الفترة المالٌة بالمٌمة التارٌخٌة محسوما ً منها المٌمة التارٌخٌة للحصة المبٌعة ،وٌثبت
الفرق بٌن المٌمة التارٌخٌة والمٌمة البٌعٌة للحصة المبٌعة ربحا ً أو خسارة فً بٌان الدخل.
 ٌتم تسجٌل نصٌب المصرؾ فً أرباح أو خسائر عملٌات التموٌل بال ُمشاركة التً تنشؤ وتنتهً خالل الفترة المالٌة بعدالتصفٌة أ َّما فً حالة استمرار ال ُمشاركة ألكثر من فترة مالٌة فإنَّه ٌتم تسجٌل نصٌب المصرؾ فً األرباح عند تحممها
بالتحاسب التام علٌها أو على أي جزء منها بٌن المصرؾ والشرٌن فً الفترة المالٌة التً حدثت بها وذلن فً حدود األرباح
التً تُوزع ،أ َّما نصٌب المصرؾ فً الخسائر ألي فترة مالٌة فٌتم إثباته فً تلن الفترة وذلن فً حدود الخسائر التً ٌخفض
بها نصٌب المصرؾ فً راسمال ال ُمشاركة.
ً
 ٌتم إثبات حصة المصرؾ فً رأس مال المشاركة أو مبلػ األرباح بعد التصفٌة أو التحاسب التام ذمما على الشرٌن فً حاللم ٌسلم الشرٌن إلى المصرؾ نصٌبه منها ،وفً حال ولوع خسارة نتٌجة تعدي أو تمصٌر الشرٌن أو مخالفته لشروط العمد
ٌتم اثبات هذه الخسائر ذمما ً على الشرٌن..
االستثسارات السقيدة:
 هً الموجودات بجمٌع أنواعها سواء أخذت صورة محفظة استثمارٌة أم صندوق استثماري أم لم تؤخذ ،إذا كان المصرؾ لدلام باستثمارها لصالح أصحاب حسابات االستثمار الممٌدة وفما ً لشروط االتفاق بٌن المصرؾ وصاحب الحساب ،وٌمتصر
دور المصرؾ على إدارتها ،سواء على أساس عمد المضاربة أو على أساس عمد الوكالة وبالتالً ال تعتبر االستثمارات
الممٌدة موجودات للمصرؾ وال تظهر فً لوائمه المالٌة ،حٌث ال ٌحك للمصرؾ حرٌة التصرؾ فٌها دون مراعاة المٌود
التً نص علٌها االتفاق بٌن المصرؾ وأصحاب حسابات االستثمار الممٌدة ،وعادة ً ٌموم المصرؾ بتموٌل االستثمارات
الممٌدة من أموال أصحاب حسابات االستثمار الممٌدة وبدون أن ٌستخدم موارده الذاتٌة فً تموٌل هذه االستثمارات.
 تتم المعالجة المحاسبٌة لالستثمارات الممٌدة بنفس الطرٌمة التً تتم بها معالجة الصٌػ واألدوات المالٌة التً تتكون منها.تدني التسؾيالت السباشرة كاألرصدة كالؾدائع لدى السرارؼ:
 فٌما ٌتعلك بالتموٌالت الممنوحة واألرصدة لدى المصارؾ والتً ٌتم إظهارها بالتكلفة المطفؤةٌ ،موم المصرؾ بمراجعةولٌاس وبشكل إفرادي فٌما إذا كان هنان أدلة موضوعٌة على تدنً لٌمة الموجودات ،إذا كان هنان دلٌل موضوعً على
حدوث خسارة تدنً ٌتم لٌاس الخسارة بالفرق بٌن المٌمة الظاهرة فً الدفاتر للموجود المالً والمٌمة النمدٌة المتولع تحمٌمها.
 ٌتم تخفٌض لٌمة الموجودات المالٌة المتدنٌة من خالل حساب المخصص ٌعترؾ فً بٌان الدخل بالخسارة فً بند مخصصتدنً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت.
 ٌتم إعدام الدٌ ون من خالل حساب المخصص المعد عندما ال ٌكون هنان أي تولع منطمً مستمبلً السترداد الخسائر ،وكاملالضمانات لد تم تسٌٌلها أو تم نملها للمصرؾ.
 اذا حدث الحما ً زٌادة أو انخفاض فً خسائر التدنً التً سبك وأن اعترؾ بها بسبب أحداث ولعت بعد عملٌة االعتراؾبالتدنً فإن خسارة التدنً المعترؾ بها سابما ً ٌتم زٌادتها أو تخفٌضها من خالل عملٌة تعدٌل رصٌد المخصص..
 إذا تم استعادة دٌون سبك وأن تم اعدامها فإن المتحصالت ٌتم اثباتها فً بٌان الدخل كإٌرادات أو ٌخفض بها بند مخصصتدنً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت.
 تعكس عملٌة احتساب المٌمة النمدٌة المتولع تحمٌمها للموجودات المالٌة التً تكون مضمونة بضمانات معٌنة التدفمات النمدٌةالمتولع تحصٌلها من عملٌة تسٌٌل الضمانات مطروحا ً منها تكالٌؾ االستحواذ وتكالٌؾ بٌع الضمانات.
 ألؼراض التمٌٌم الجماعً لمجموعة من التموٌالت ،فإنه ٌتم تجمٌع التموٌالت فً مجموعات بناء ً على نظام المصرؾالداخلً المعمول فٌه لتصنٌؾ التموٌالت والذي ٌاخذ باالعتبار صفات وخصائص المخاطر االئتمانٌة مثل نوع الموجودات
المالٌة ،الصناعة ،المولع الجؽرافً ،نوع الضمانات ،وضع المستحمات والعوامل االخرى المالئمة..
 التدفمات النمدٌة المستمبلٌة لمجموعة من التموٌالت والتً تمٌم على أساس جماعً ألؼراض التدنً ٌتم تمدٌرها على أساسالخبرة التارٌخٌة للخسائر التً حدثت لتموٌالت تحمل نفس صفات المخاطر اإلئتمانٌة..
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ح .إلغاء االعتراؼ (إخراج السؾجؾدات كالسظمؾبات مؽ السيزانية):

السؾجؾدات السالية:

يتؼ إخراج السؾجؾدات السالية مؽ السيزانية عشدما:
 ٌنتهً حك المصرؾ باستالم التدفمات النمدٌة من الموجودات المالٌة. عندما ٌموم المصرؾ بتحوٌل حمه فً استالم التدفمات النمدٌة من الموجودات المالٌة أو عندما ٌدخل فً اتفالٌة تلزمه الدفعالى طرؾ ثالث التدفمات النمدٌة من الموجودات المالٌة دون تؤخٌر جوهري.
 تتم لٌاس المشاركة المستمرة التً تتخذ شكل ضمان لألصل المنمول بالمٌمة الدفترٌة لألصل أو أكبر ممابل ما لد ٌطلب منالمصرؾ تسدٌده إلى طرؾ ثالث أٌهما ألل.
السظمؾبات السالية:

-

خ.
د.
ذ.
-

ٌتم إخراج المطلوبات المالٌة من المٌزانٌة عندما ٌتم إلؽاء أو إنتهاء االلتزام أو عندما ٌتم إحالل مطلوبات مالٌة مكان
مطلوبات مالٌة لائمة من نفس (المصدر) على أساس وشروط مختلفة تماماً.
الكفاالت السالية (:)Financial guarantees
ٌموم المصرؾ من خالل تمدٌمه الخدمات المختلفة إصدار كفاالت مالٌة تتضمن االعتمادات والكفاالت والمبوالت.
ٌتم فً البداٌة تسجٌل الكفاالت المالٌة فً البٌانات المالٌة بالمٌمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى والتً تساوي المبلػ
المستلم من العمٌل (العالوة ،العمولة) (.)Premium
بعد االعتراؾ األولً ٌتم لٌاس التزام المصرؾ لكل كفالة على حدة من خالل الممارنة بالمسط المحصل مطروحا ً منه
اإلطفاء المعترؾ به فً بٌان الدخل وأفضل تمدٌر للمدفوعات لتسوٌة االلتزام المالً الناتج عن هذه الكفالة واعتماد المٌمة
األكبر بٌنهما..
أي زٌادة لاللتزام المتعلك بالكفاالت المالٌة ٌتم االعتراؾ به فً بٌان الدخل بند مصروفات أخرى.
العالوة (العمولة) الممبوضة ٌتم االعتراؾ بها ضمن بند األتعاب والعموالت الدائنة على أساس المسط الثابت على مدة حٌاة
الكفالة.
استثسارات في شركات زميمة:
ً
ً
الشركات الزمٌلة هً تلن الشركات التً ٌمارس المصرؾ فٌها تؤثٌرا هاما على المرارات المتعلمة بالسٌاسات المالٌة
والتشؽٌلٌة (وال ٌسٌطر المصرؾ علٌها) ،وفما ً لما جاء فً لرار مجلس النمد والتسلٌؾ (/501م.ن /ب )4وتعدٌالته .وتظهر
االستثمارات فً الشركات الزمٌلة بموجب طرٌمة حموق الملكٌة.
بموجب طرٌمة حموق الملكٌة فإن االستثمار فً الشركة الزمٌلة ٌسجل بداٌة بالتكلفة وٌعدل الحما ً بحصة المصرؾ من أرباح
الشركة الزمٌلة زٌادة ً وباألرباح النمدٌة الموزعة للمصرؾ من الشركة الزمٌلة نمصانا ً.
بٌان الدخل الموحد ٌعكس حصة المصرؾ فً نتائج أعمال (صافً ربح) الشركة الزمٌلة ،وعندما ٌكون هنان ربح أو
خسارة تم االعتراؾ به مباشرة فً حموق الملكٌة الخاصة بالشركة الزمٌلة فإن المصرؾ ٌعترؾ بحصته فً ذلن وٌفصح
عنها فً لائمة التؽٌرات فً حموق الملكٌة.
األرباح أو الخسائر الناتجة من المعامالت بٌن المصرؾ والشركة الزمٌلة ٌتم حذفها بممدار نسبة مساهمة المصرؾ فً
الشركة.
الشهرة المتعلمة بشراء الشركة الزمٌلة تكون متضمنة فً المٌمة الظاهرة فً حساب االستثمار فً الشركة الزمٌلة وال ٌتم
اطفاإها.
فً حال إعداد بٌانات مالٌة منفصلة للمصرؾ كمنشؤة مستملة ٌتم إظهار االستثمارات فً الشركات الزمٌلة بالتكلفة.
السشتهية بالتسميػ:
اإلجارة كاإلجارة ُ
تُماس الموجودات ال ُممتناة بؽرض اإلجارة واإلجارة المنتهٌة بالتملٌن عند التنائها بالتكلفة التارٌخٌة زائدا ً النفمات ال ُمباشرة
لجعلها صالحة لالستعمال .وتهتلن هذه الموجودات وفما ً لسٌاسة اهتالن المإجر (المصرؾ) فً حال عدم وجود سٌاسة
معتمدة من لبل السلطات المعنٌة.
تفاس موجودات اإلجارة فً نهاٌة الفترة المالٌة بالتكلفة مطروحا ً منها مخصص االهتالن ،ومطروحا ً منها مخصص التدنً
فً حال تولع انخفاض دائم ذي أهمٌة نسبٌة فً لٌمتها..
تُوزع إٌرادات اإلجارة على الفترات المالٌة التً ٌشملها عمد اإلجارة.
ت ثبت تكلفة األصالحات التً ٌتولؾ علٌها االنتفاع بالموجودات المإجرة فً الفترة المالٌة التً تحدث فٌها إذا كانت ؼٌر ذات
أهمٌة نسبٌة.
إذا كانت اإلصالحات ذات أهمٌة نسبٌة ومتفاوتة المٌمة بٌن عام وآخر على مدى فترات العمد ،فإنه ٌتم تكوٌن مخصص
إصالحات وٌحمل بالتساوي على الفترات المالٌة.
فً الحاالت التً ٌموم فٌها المستؤجر بإجراء أصالحات ٌوافك المإجر على تحملها ،فإن المإجر ٌثبتها مصروفات تحمل
على الفترة المالٌة التً حدثت فٌها.
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ر .االستثسارات في العقا ارت:
 ٌتم تسجٌل االستثمارات فً العمارات ال ُممتناه بؽرض تولع الزٌادة فً لٌمتها على أساس المٌمة العادلة. ٌتم إثبات الدخل من االستثمارات فً العمارات عند استحماله فً لائمة الدخل مع مراعاة ما ٌخص أصحاب حموق الملكٌةوأصحاب حسابات االستثمار المطلمة.
ز .احتياطي مخاطر االستثسار:
 هو المبلػ الذي ٌجنبه المصرؾ من أرباح أصحاب حسابات االستثمار بعد التطاع نصٌب المضارب لتؽطٌة أٌة خسائرألصحاب حسابات االستثمار ناتجة عن االستثمار المشترن فً نهاٌة الدورة المالٌة.
 فً نهاٌة الفترة المالٌة ٌعالج المبلػ المطلوب تكوٌنه بصفته توزٌعا ً للدخل بعد التطاع نصٌب المضارب ،وإذا زاد رصٌداالحتٌاطً عن المبلػ المطلوب فإن المبلػ الزائد ٌتم حسمه من االحتٌاطً وٌضاؾ لدخل أصحاب حسابات االستثمار المطلمة
فً الفترة المالٌة بعد التطاع نصٌب المضارب.
 عند التصفٌة ٌحدد مجلس النمد والتسلٌؾ كٌفٌة التصرؾ برصٌد صندوق مخاطر االستثمار وذلن بعد تؽطٌة جمٌعالمصروفات والخسائر المترتبة على االستثمارات التً تكون هذا الصندوق لمواجهتها.

س .احتياطي ُم َّ
عدؿ األرباح:
 هو المبلػ الذي ٌجنبه المصرؾ من دخل أموال المضاربة وذلن لبل التطاع نصٌب ال ُمضارب (المصرؾ) بؽرض ال ُمحافظةعلى ُمستوى ُمعٌن من عائد االستثمار ألصحاب حسابات االستثمار وزٌادة حموق أصحاب الملكٌةٌ ،ماس احتٌاطً معدل
األرباح بالمبلػ المطلوب تكوٌنه.
 فً نهاٌة الفترة المالٌة ٌعالج المبلػ المطلوب للوصول إلى رصٌد االحتٌاطً المستهدؾ بصفته توزٌعا ً للدخل لبل التطاعنصٌب المضارب .وإذا زاد رصٌد االحتٌاطً عن المبلػ المطلوب فإن المبلػ الزائد ٌتم حسمه من االحتٌاطً وٌضاؾ لدخل
الجهة ذات العاللة فً الفترة المالٌة لبل التطاع نصٌب المضارب.
 ٌإول الرصٌد ال ُمتبمً فً مبلػ االحتٌاطً ال ُمتعلك بؤصحاب حسابات االستثمار ال ُمطلمة عند التصفٌة إلى كل من المساهمٌنوأصحاب حسابات االستثمار المطلمة بنسبة حصة كل منهم فً تشكٌل الوعاء االستثماري المشترن.
ش .القيسة العادلة لمسؾجؾدات السالية:
 عندما تدرج األداة المالٌة فً سوق نشط ٌتمتع بالسٌولة ،فإن سعر السوق المعلن ٌوفر أفضل دلٌل لمٌمتها العادلة ،أما عندما الٌتوفر سعر للعرض أو للطلب ،فإن السعر المعتمد ألحدث معاملة تمت ٌمكن أن ٌصلح دلٌالً للمٌمة العادلة الجارٌة وذلن بشرط
عدم حدوث تؽٌرات جوهرٌة فً الظروؾ االلتصادٌة فٌما بٌن تارٌخ المعاملة وتارٌخ إعداد الموائم المالٌة.
 فً حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالٌة أو عدم نشاط السوق أو عدم وجود سوق منظمبشكل جٌد ٌتم تمدٌر المٌمة العادلة باستخدام نماذج تمٌٌم ومن األسالٌب المتعارؾ علٌها فً األسواق المالٌة االسترشاد بالمٌمة
السولٌة الجارٌة ألداة مالٌة أخرى مشابهة إلى حد كبٌر.
 فً حال وجود موجودات مالٌة ٌتعذر لٌاس لٌمتها العادلة بشكل ٌعتمد علٌه فٌتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزٌل أي تدنً فً لٌمتها. وفً حال تعذر التوصل إلى لٌمة واحدة تمثل تمدٌرا ً للمٌمة العادلة ٌكون من األنسب أن ٌفصح المصرؾ عن مبلػ ٌمثل متوسطالمٌم التً ٌعتمد بشكل معمول أنه ٌمثل المٌمة العادلة ،وعندما ال ٌتم اإلفصاح عن المٌمة العادلة ٌجب على المصرؾ اإلفصاح عن
كل ما هو متصل بتحدٌد المٌمة العادلة لمساعدة مستخدمً الموائم المالٌة فً إجراء تمدٌراتهم الخاصة حول الفرولات المحتملة
بٌن المٌم المدرجة والمٌم العادلة للموجودات.
القيسة العادلة لمسؾجؾدات غير السالية التي تغهر بالقيسة العادلة:
 تُمثل األسعار السولٌة فً تارٌخ البٌانات المالٌة (فً حال توفر أسواق نشطة لهذه الموجودات) للموجودات ؼٌر المالٌة المٌمةالعادلة لها .وفً حال عدم توفر مثل هذه األسواق فٌتم تمٌٌمها فً تارٌخ البٌانات من خالل أخذ ال ُمتوسط الحسابً لتمٌٌمات ()3
بٌوت خبرة ُمرخصة و ُمعتمدة.
اهتالؾ مؾجؾدات قيد االستثسار أكالترفية:
ً
 تسجل الموجودات لٌد االستثمار أو التصفٌة بداٌة بالتكلفة ،ثم تماس بعد ذلن بالتكلفة مطروحا ً منها االهتالن المتراكم وخسائر تدنًالمٌمة المتراكمة إن وجدت.
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السؾجؾدات الثابتة:
 تسجل الموجودات الثابتة الملموسة بداٌة ً بالتكلفة مضافا ً إلٌها التكالٌؾ األخرى المرتبطة بها مباشرة ،ثم تماس بعد ذلنبالتكلفة مطروحا ً منها االهتالن المتراكم وخسائر تدنً المٌمة المتراكمة إن وجدت.
 ٌتم اهتالن الموجودات الثابتة ( باستثناء األراضً) عندما تكون جاهزة لالستخدام. وبطرٌمة المسط الثابت وباستخدام النسب المئوٌة واالعمار االنتاجٌة التالٌة:النسبة المئوٌة
البٌان
المبانً
تحسٌنات على العمارات مستؤجرة
أجهزة الكومبٌوتر وتجهٌزات المكاتب
السٌارات
-

٪0.0
 ٪02أو مدة اإلٌجار أٌهما ألل
٪02
٪02

عندما ٌمل المبلػ الذي ٌمكن استرداده من أي من الموجودات الثابتة عن صافً لٌمتها الدفترٌة فإنه ٌتم تخفٌض لٌمتها إلى المٌمة
التً ٌمكن استردادها وتسجل لٌمة التدنً فً بٌان الدخل بند مصارٌؾ أخرى.
تتم مراجعة العمر اإلنتاجً للموجودات الثابتة فً نهاٌة كل عام ،فاذا كانت تولعات العمر اإلنتاجً تختلؾ عن التمدٌرات
المعتمدة سابما ً ٌتم تسجٌل التؽٌر فً التمدٌر للسنوات الالحمة باعتباره تؽٌر فً التمدٌرات.
ٌتم استبعاد الموجودات الثابتة من السجالت عند التخلص منها أو عندما ال ٌوجد أي منافع مستمبلٌة متولعة من استخدامها أو
التخلص منها.

السخررات:
صُ .
ٌتم االعتراؾ بال ُمخصصات عندما ٌكون على المصرؾ التزامات فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ناشئة عن أحداث سابمة َّ
وأن تسدٌد
االلتزامات ُمحتمل وٌُمكن لٌاس لٌمتها بشكل ٌعتمد علٌه.
 ُمخرص تعؾيض نهاية الخدمة لمسؾعفيؽ:ال ٌتم تشكٌل أي مخصص لتعوٌض نهاٌة الخدمة كون سٌاسة البنن ال تمنح تعوٌض نهاٌة الخدمة للموظفٌن.
السكافآت السرتبظة باألسهؼ:
ال توجد مكافؤت مرتبطة باألسهم.

ض .ضريبة الدخل:
تمثل مصارٌؾ الضرائب مبالػ الضرائب المستحمة والضرائب المإجلة.
 تحسب مصارٌؾ الضرائب المستحمة على أساس األرباح الخاضعة للضرٌبة ،وتختلؾ األرباح الخاضعة للضرٌبة عناألرباح المعلنة فً البٌانات المالٌة ألن األرباح المعلنة تشمل إٌرادات ؼٌر خاضعة للضرٌبة أو مصارٌؾ ؼٌر لابلة للتنزٌل
فً السنة المالٌة وإنما فً سنوات الحمة أو الخسائر المتراكمة الممبولة ضرٌبٌا أو بنود لٌست خاضعة أو ممبولة التنزٌل
ألؼراض ضرٌبٌة.
تحســب الضرائب بموجب النسب الضرٌبٌة الممررة بموجب الموانٌن واألنظمة والتعلٌمات فً البلدان التً ٌعمل فٌها
المصرؾ.
إن الضرائب المإجلة هً الضرائب المتولع دفعها أو استردادها نتٌجة الفرولات الزمنٌة المإلتة بٌن لٌمة الموجودات أو
المطلوبات فً البٌانات المالٌة والمٌمة التً ٌتم احتساب الربح الضرٌبً على أساسها .وتحتسب الضرائب المإجلة وفما ً
للنسب الضرٌبٌة التً ٌتولع تطبٌمها عند تسوٌة االلتزام الضرٌبً أو تحمٌك الموجودات الضرٌبٌة المإجلة.
 ٌتم االعتراؾ بالمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة للفرولات الزمنٌة التً سٌنتج عنها مبالػ سوؾ تدخل فً احتساب الربحالضرٌبً مستمبالً .بٌنما ٌتم االعتراؾ بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة للفرولات الزمنٌة التً سٌنتج عنها مبالػ سوؾ تنزل
مستمبالً عند احتساب الربح الضرٌبً.
ٌتم مراجعة رصٌد الموجودات الضرٌبٌة المإجلة فً تارٌخ البٌانات المالٌة وٌتم تخفٌضها فً حالة تولع عدم إمكانٌة
االستفادة من تلن الموجودات الضرٌبٌة جزئٌا ً أو كلٌا ً.
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أهػؼ الدػياسػات السحاسػبػيػة السدتخدمة(تتسة)

ط .رأس الساؿ:
-

تكاليف إصدار أك شراء أسهؼ السررؼ:
ٌتم لٌد 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 لٌد هذه التكالٌؾ كمصارٌؾ على بٌان الدخل.

ظ .حدابات مدارة لرالح العسالء:
حسابات االستثمار الممٌدة:
ٌمصد باالستثمارات الممٌدة الموجودات ٌجمٌع أنواعها سواء أخذت صورة محفظة استثمارٌة أم صندوق استثماري أم لم
تؤخذ ،إذا كان المصرؾ لد لام باستثمارها لصالح أصحاب حسابات االستثمار الممٌدة وفما ً لشروط االتفاق بٌن المصرؾ
وصاحب الحساب ،وٌمتصر دور المصرؾ على إدارتها ،سواء على أساس عمد المضاربة أو على أساس عمد الوكالة
وبالتالً التعتبر االستثمارات الممٌدة موجودات للمصرؾ والتظهر فً لوائمه المالٌة ،وفً العادة ٌموم المصرؾ بتموٌل
االستثمارات الممٌدة من أموال أصحاب حسابات االستثمار الممٌدة وبدون أن ٌستخدم موارده الذاتٌة فً تموٌل هذه
االستثمارات.
فً حال تكٌٌؾ العاللة بٌن المصرؾ وأصحاب حسابات االستثمار الممٌدة على أساس عمد المضاربة ٌحصل المصرؾ على
حصته من صافً ما ٌتحمك من أرباح تعوٌضا ً لجهده وفً حال الخسارة ال ٌحصل المصرؾ على تعوٌض جهده وال ٌتحمل
الخسارة الناتجة إال بتعدي أو تمصٌر أو مخالفة شروط العمد ،إذ تحمل كل الخسارة على أصحاب حسابات االستثمار الممٌدة
وٌتحمل المصرؾ حصته من الخسارة بمدر حصته من ماله فً األموال المستثمرة.
فً حال تكٌٌؾ العاللة بٌن المصرؾ وأصحاب حسابات االستثمار الممٌدة على أساس عمد الوكالة ٌحصل المصرؾ على
أجر ممطوع تعوٌضا ً لجهده فً إدارة االستثمارات الممٌدة وٌستحمه سواء أنتجت أرباح من االستثمار أم ال.
ٌتم إظهار أرباح/خسائر وعموالت إدارة هذه الحسابات فً بٌان الدخل.
ع .التقاص:
ٌتم إجراء تماص بٌن الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة وإظهار المبلػ الصافً فً المٌزانٌة العامة فمط عندما تتوفر
الحموق المانونٌة ال ُملزمة وكذلن عندما ٌتم تسوٌتها على أساس التماص أو ٌكون تحمك الموجودات وتسوٌة المطلوبات فً
نفس الولت.
غ .تحقق اإليرادات كاالعتراؼ بالسراريف:

ٌتم االعتراؾ باإلٌرادات والمصارٌؾ على أساس االستحماق باستثناء اإلٌرادات الخاصة بذمم البٌوع ال ُمإجلة وأرصدة
التموٌالت ؼٌر المنتجة حٌث ال ٌتم االعتراؾ بها كإٌرادات وٌتم تسجٌلها فً حساب أرباح وعموالت محفوظة.
 ٌحمك المصرؾ دخل من العموالت والرسوم (األتعاب) من خالل تمدٌم الخدمات المتنوعة لعمالئه ،وٌمكن تمسٌم الدخل منالرسوم (األتعاب) ضمن فئتٌن:
 )1الدخل من الخدمات الممدمة على فترة معٌنة من الزمنٌ :تم االعتراؾ بهذا الدخل على أساس االستحماق وبحٌث
تحمل كل فترة مالٌة بما ٌخصها من الدخل الذي ٌتضمن العموالت والرسوم من إدارة الموجودات والحفظ األمٌن
واألتعاب اإلدارٌة واالستشارٌة المختلفة وؼٌرها.
العموالت المتعلمة بالتسهٌالت ٌتم تؤجٌلها واالعتراؾ بها حسب مبدأ االستحماق.
 )2الدخل من الصفمات (العملٌات) :مثل األتعاب التً تنشؤ من المفاوضات أو المشاركة فً المفاوضات لصفمة
(عملٌة) مع طرؾ ثالث مثل ترتٌبات شراء أسهم أو مجموعة من األوراق المالٌة أو بٌع وشراء منشآتٌ ،تم
االعتراؾ بها عند اإلنتهاء من الصفمة (العملٌة).
العموالت والرسوم أو الجزء منها والتً ٌتم ربطها مع أداء معٌن ٌجب أن ٌتحمكٌ ،تم االعتراؾ بها بعد أن تتحمك
معاٌٌر األداء المتفك علٌها.
ؼ .التؾزيعات الشقدية لألسهؼ:
ٌتم االعتراؾ بؤرباح أسهم الشركات عند تحممها (عندما تصبح من حك المصرؾ ،إلرارها من الهٌئة العامة للمساهمٌن).
ؽ .السؾجؾدات السالية السرهؾنة:
األموال (المنمولة وؼٌر المنمولة) التً توضع علٌها إشارة رهن على صحٌفتها فً السجالت الخاصة بها للعمارات
وللمنموالت التً لها سجل لمصلحة المرتهن الدائن وتبمى حٌازتها بٌد الراهن وتبمى له كافة حموق الملكٌة إال أن حك
التصرؾ ٌكون بموافمة الدائن المرتهن.
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كفاء لديؾف ُمدتحقة:
ؾ .السؾجؾدات التي آلت ممكيتها لمسررؼ ً
تظهر الموجودات التً آلت ملكٌتها للمصرؾ فً المٌزانٌة العامة ضمن بند موجودات لٌد االستثمار والتصفٌة
وذلن بالمٌمة التً آلت بها للمصرؾ أو المٌمة العادلة أٌهما ألل ،وٌُعاد تمٌٌمها فً تارٌخ البٌانات المالٌة بالمٌمة
العادلة بشكل إفرادي ،وٌتم تسجٌل أي تدنً فً لٌمتها كخسارة فً بٌان الدخل وال ٌتم تسجٌل الزٌادة كإٌرادٌ .تم
تسجٌل الزٌادة الالحمة فً بٌان الدخل إلى الحد الذي ال ٌتجاوز لٌمة التدنً الذي تم تسجٌله سابما ً.
ؿ .السؾجؾدات غير السمسؾسة:
أ  -الذهرة:

 ٌتم تسجٌل الشهرة بالتكلفة التً تُمثل الزٌادة فً تكلفة امتالن أو شراء االستثمار فً الشركة الزمٌلة أو التابعة عن حصةالمصرؾ فً المٌمة العادلة لصافً موجودات تلن الشركة بتارٌخ االمتالن.
 ٌتم تسجٌل الشهرة الناتجة عن االستثمار فً شركات تابعة فً بند ُمنفصل كموجودات ؼٌر ملموسة ،أ َّما الشهرة الناتجة عناالستثمار فً شركات زمٌلة فتظهر كجزء من حساب االستثمار فً الشركة الزمٌلة وٌتم الحما ً تخفٌض تكلفة الشهرة بؤي
تدنً فً لٌمة االستثمار.
 ال ٌتم رسملة الشهرة المولدة داخلٌا ً وإنما ٌعترؾ بؤي تكالٌؾ ساهمت فً تحمٌك شهرة داخلٌة فً بٌان الدخل حال حدوثها.ب-السؾجؾدات غير السمسؾسة األُخرى:
-

-

-

الموجودات ؼٌر الملموسة التً ٌتم الحصول علٌها من خالل االندماج تُمٌَّد بالمٌمة العادلة فً تارٌخ الحصول علٌها .أ َّما
الموجودات ؼٌر الملموسة التً ٌتم الحصول علٌها من خالل طرٌمة أُخرى ؼٌر االندماج فٌتم تسجٌلها بالتكلفة.
ٌتم تصنٌؾ الموجودات ؼٌر الملموسة على أساس تمدٌر عمرها الزمنً لفترة ُمحددة أو لفترة ؼٌر ُمحددة .وٌتم إطفاء
الموجودات ؼٌر الملموسة التً لها عمر زمنً ُمحدد خالل هذا العمر وٌتم لٌد اإلطفاء فً بٌان الدخل .أ َّما الموجودات ؼٌر
الملموسة التً عمرها الزمنً ؼٌر ُمحدد فٌتم ُمراجعة التدنً فً لٌمتها فً تارٌخ البٌانات المالٌة وٌتم تسجٌل أي تدنً فً
لٌمتها فً بٌان الدخل.
ٌتم ُمراجعة أٌَّة ُمإشرات على تدنً لٌمة الموجودات ؼٌر الملموسة فً تارٌخ البٌانات المالٌة .كذلن ٌتم ُمراجعة العمر
الزمنً لتلن الموجودات وٌتم إجراء أٌَّة تعدٌالت على الفترات الالحمة.
ٌتم االعتراؾ بنفمات األبحاث كمصروؾ ٌحمل فور حدوثه على بٌان الدخل.
ٌتم االعتراؾ بالنفمات المدفوعة خالل مرحلة تطوٌر أصل ؼٌر ملموس كؤصل شرٌطة لدرة المصرؾ على إظهار أو
تحمٌك:
ً
 الجدوى والمدرة التمنٌة على إكمال األصل ؼٌر الملموس لٌصبح جاهزا للبٌع أو لالستخدام.
 نٌة المنشؤة فً إكمال األصل وبٌعه أواستخدامه.
 لدرة المنشؤة على بٌع أو استخدام األصل.
 كٌؾ سٌنتج هذا األصل منافع التصادٌة مستمبلٌة ،وٌتضمن ذلن لدرة المنشؤة على إظهار وجود سوق لألصل
الجدٌد أوفوائده إذا كان سٌتم استخدامه داخلٌاً.
 وجود المدرة التمنٌة والمالٌة لدى المنشؤة إلكمال األصل وتجهٌزه للبٌع أو لالستخدام.
 لدرة المنشؤة على لٌاس وبشكل ٌعتمد علٌه التكلفة المدفوعة على األصل ؼٌر الملموس فً مرحلة التطوٌر.
ٌتم احتساب االطفاء بطرٌمة المسط الثابت وذلن لتخفٌض لٌمة الموجودات إلى لٌمتها المتبمٌة على مدى عمره االنتاجً ،فٌما
ٌلً نسب أطفاء الموجودات ؼٌر الملموسة األخرى:
%20
برامج معلوماتٌة

ـ .الشقد كما في حكسه:
هو النمد واألرصدة النمدٌة التً تستحك خالل مدة ثالثة أشهر(استحمالاتها األصلٌة ثالثة أشهر فؤلل) ،وتتضمن :النمد واألرصدة
لدى بنون مركزٌة واألرصدة لدى المصارؾ ،وتنزل ودائع المصارؾ التً تستحك خالل مدة ثالثة أشهر (استحمالاتها األصلٌة
ثالثة أشهر فؤلل) واألرصدة الممٌدة السحب.
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 1نمد وأرصدة لدى مصارف مركزٌة

نمد فً الخزٌنة
أرصدة لدى مصرف سورٌة المركزي:
حسابات جارٌة  /ودائع تحت الطلب
متطلبات االحتٌاطً النمدي(*)

7137
لٌرة سورٌة

7136
لٌرة سورٌة

2,093,748,157

1,729,776,698

16,472,601,308
31,212,181,859
1,900,925,673
2,910,973,646
36,216,903,664
20,103,303,679
(*)وفما لموانٌن وأنظمة المصارؾ ،على البنن االحتفاظ باحتٌاطً إلزامً لدى مصرؾ سورٌة المركزي على شكل ودائع من دون فوائد،
ولد بلػ رصٌد االحتٌاطً لدى مصرؾ سورٌة المركزي كما فً  20كانون األول  0209مبلػ ( )0,602,692,346لٌرة سورٌة والتً
تمثل نسبة  %5من متوسط ودائع العمالء وذلن باالستناد الى المرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رلم  0626الصادر بتارٌخ  0آٌار
للعام  0200ممابل مبلػ ( )0,622,600,392لٌرة سورٌة كما فً  20كانون األول  ،0203إن هذا االحتٌاطً إلزامً وال ٌتم استعماله
خالل أنشطة البنن التشؽٌلٌة.

4

إٌداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومإسسات مصرفٌة لمدة ثالثة أشهر أو ألل:
مصارف محهيح

مصارف خارجيح

7137

7136

7137

7136

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

8,156,242,513

12,248,358,565

30,353,965,944

22,298,561,766

38,510,208,457

34,546,920,331

75,000,000

1,040,000,000

16,755,120,000

94,049,766,890

16,830,120,000

95,089,766,890

-

-

8,231,242,513

13,288,358,565

البٌان
ؽغبثبد عبس٠خ ٚرؾذ اٌطٍت
ؽغبثبد اعزضّبس ِطٍمخ
اعزؾمبلٙب األطٍ 2 ٟأشٙش أٚ
ألً
رؤِٕ١بد ٔمذ٠خ ٌذ ٜاٌجٕٛن
ٚاٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ اعزؾمبلٙب
االطٍ 2 ٟأشٙش ا ٚألً

المجموع

362,608,529

588,135,167
47,697,221,111

588,135,167

116,710,937,185

362,608,529
129,999,295,750

55,928,463,624

وفما ً للنظام األساسً وعمد التؤسٌس فإن البنن ال ٌتماضى أٌة فوائد على الحسابات الجارٌة لدى البنون والمإسسات المصرفٌة المحلٌة
والخارجٌة.
بلؽت األرصدة المجمدة نتٌجة العموبات المفروضة على بنن الشام من لبل الخزانة األمرٌكٌة  03,969,269,099لٌرة سورٌة.

5

حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومإسسات مصرفٌة لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر:
مصارف محهيح

اٌج١بْ

حسابات استثمارات مطلمة استحمالها
االصلً تزٌد عن  3أشهر
تؤمٌنات نمدٌة لدى البنون والمإسسات
المالٌة استحمالها االصلً تزٌد عن 3
أشهر
مخصص انخفاض فً لٌمة وكاالت
استثمارٌة

المجموع

مصارف خارجيح

7137

7136

7137

7136

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

-

35,000,000

5,711,775,848

8,402,081,690

5,711,775,848

8,437,081,690

-

-

-

-

-

-

-

-

)(5,711,775,848

)(6,778,541,690

)(5,711,775,848

)(6,778,541,690

-

35,000,000

-

1,623,540,000

-

1,658,540,000

(**) فٌما ٌلً تفصٌل الحركة على مخصص انخفاض لٌمة حسابات استثمارٌة مطلمة:
7137
لٌرة سورٌة
)(6,778,541,690
رصٌد فً بداٌة السنة
ٌضاؾ :مخصص انخفاض لٌمة حسابات استثمارٌة مطلمة
1,066,765,842
فرولات سعر الصرؾ
)(5,711,775,848
رصٌد نهاٌة السنة
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7136
لٌرة سورٌة
)(4,410,250,670
)(2,368,291,020
)(6,778,541,690
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 5حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومإسسات مصرفٌة لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر(تتمة):
لامت إدارة المصرؾ برفع دعوى لضائٌة ،رلم ( 0226/0992تجاري كلً ،)0/ضد شركة دار االستثمار فً المحكمة الكلٌة التابعة لوزارة
العدل فً الكوٌت .وتبعا ً للجلسة المنعمدة بتارٌخ  00شباط  0202فمد حكمت المحكمة بانتداب خبراء مختصٌن من وزارة العدل لالطالع على
أوراق الدعوى ومستنداتها وإثباتات الطرفٌن .ولد حددت جلسة المحكمة بتارٌخ  00آذار  0202لحضور الخصوم أمام الخبٌر ،وحددت جلسة
 06حزٌران  0202لتسلٌم الخبٌر تمرٌره .واعتبر النطك بالحكم بمثابة إعالن للخصوم.
ً
أصدرت المحكمة فً دعوى البنن ضد شركة دار االستثمار بتارٌخ  0أٌار  0202لرارا بولؾ اإلجراءات لحٌن البت بطلب دار االستثمار
إلعادة الهٌكلة حسب لانون االستمرار المالً الكوٌتً .
ً
أصدرت المحكمة المختصة "الدائرة التجارٌة إلعادة هٌكلة الشركات" حكما بتارٌخ  2حزٌران  2011بالتصدٌك على خطة شركة دار
االستثمار .وبنا ًء على الحكم الصادر لصالح الشركة فٌما ٌتعلك بالتصدٌك على الخطة المطورة إلعادة الهٌكلة المالٌة ،تتولؾ جمٌع إجراءات
التماضً والتنفٌذ المتعلمة بالتزامات الشركة خالل فترة الخطة التً تستمر حتى ست سنوات اعتبارا ً من تارٌخ  22حزٌران ،2011وفً حالة
إخالل الشركة بتنفٌذ الخطة فإنه ٌحك للمحكمة إلؽاء التصدٌك على الخطة وإلؽاء الحماٌة المانونٌة.
وفما ً لخطة إعادة الهٌكلة فإن دار االستثمار ستموم بدفع مبلػ الدفعة األولى للمستثمرٌن األفراد خالل الستة أشهر األولى فً حٌن سٌتم سداد
الدفعة الثانٌة للمإسسات المالٌة الصؽٌرة ؼٌر المصرفٌة خالل سنة من تارٌخ بدء تنفٌذ الخطة .أما فً السنوات الثانٌة والثالثة والرابعة
والخامسة (  ) 0209-0202ستكون هنان دفعات دورٌة للمجموعات المتبمٌة من البنون والمستثمرٌن ومنها بنن الشام حٌث من المفترض
أن ٌتم سداد أول دفعة له بتارٌخ  ،0202/29/20تلٌها الدفعة النهائٌة لبل  22حزٌران  0209والتً ستشكل الرصٌد المستحك الى تلن
المجموعات ،باإلضافة الى مبلػ ٌساوي األرباح السنوٌة الممررة من لبل المحكمة خالل فترة زمنٌة مدتها ثمانً سنوات ونصؾ السنة.
إن مدٌونٌة مصرؾ الشام ثابتة بذمة شركة دار االستثمار وٌتولع البنن أن ٌحصل كافة حموله من خالل خطة أعادة الهٌكلة أو من خالل
الدعوى المضائٌة المذكورة فً حال تعثر خطة إعادة الهٌكلة .وتعتمد إدارة البنن أن مخصص االنخفاض المكون كاؾ.
تم توجٌه كتاب لشركة دار االستثمار بتارٌخ استحماق المسط األول  22حزٌران 0202؛ كما توجٌه كتاب للبنن المركزي الكوٌتً لوضعه أمام
مسإولٌته وإعالمه بعدم التزام الشركة بخطة إعادة الهٌكلة الممرة من لبله.
فً شهر تشرٌن األول  0202تم تكلٌؾ مكتب محاماة فً الكوٌت لدراسة سبل البدء بإجراءات التنفٌذ المضائً وإلزامه بسداد االلتزامات
المترتبة بذمته ،وٌموم البنن بمتابعة ذلن مع مكتب الحمدان بهدؾ تحصٌل المدٌونٌة المائمة بؤفضل السبل الممكنة.
آخر مستجدات لضٌة دار االستثمار:
بتارٌخ /00أٌار 0204/لام بنن الكوٌت المركزي بتمدٌم طلب باعتبار خطة إعادة الهٌكلة كؤن لم تكن لٌد برلم  ،0204/6وبتارٌخ
/04تموز 0204/صدر لرار عن دائرة إعادة الهٌكلة باعتبار خطة إعادة الهٌكلة كؤن لم تكن وإلؽاء ولؾ كافة اإلجراءات المضائٌة والتنفٌذٌة.
طعنت شركة دار االستثمار بهذا المرار أمام محكمة التمٌٌز برلم  0300لسنة  0204تجاري 0/والتً بدورها ردت الطعن موضوعا ً بتارٌخ
/09حزٌران.0200/
•ولد لجؤت شركة دار االستثمار مرة أخرى إلى دائرة إعادة الهٌكلة طلبا ً لولؾ كافة اإلجراءات المضائٌة المتخذة بحمها ،وتم تؤشٌر طلبها من
لبل رئٌس الدائرة بالمبول بتارٌخ /0آب 0200/وتم احالة الطلب إلى بنن الكوٌت المركزي لدراسة المركز المالً للشركة ،حٌث اكد فً
تمرٌره على عجز الشركة المذكورة عن أداء التزاماتها وعدم لدرتها على مواصلة نشاطها وعدم كفاٌة اصولها لسداد التزاماتها مع عدم األمل
فً امكانٌة نهوض الشركة من عثرتها ،وذلن رؼم الفرصة التً أتٌحت لها للنهوض مرة ثانٌة من خالل خطة إعادة الهٌكلة الممدمة من
الشركة بتارٌخ  ،0200/3/0ونتٌجة لما سبك صدر لرار محكمة االستئناؾ بتارٌخ  0203/20/00برفض طلب إعادة الهٌكلة واعتبارها كؤن
لم تكن ،مما ٌفسح المجال من جدٌد لمالحمة الشركة لضائٌا ً والتنفٌذ على أموالها و تمت المباشرة باإلجراءات التنفٌذٌة لتحصٌل حموق
المصرؾ و تم استالم الرار دٌن جدٌد مذٌل بالصٌؽة التنفٌذٌة و لام المحامً بتمدٌم ملؾ تنفٌذي جدٌد و تم تبلٌػ دار االستثمار و نحن اآلن
بانتظار اجراءات التنفٌذ من بمٌة الدائنٌن.

 6صافً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة األنشطة التموٌلٌة:
مشتركة

المجموع

ذاتٌة

7137

7136

7137

7136

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة
سورٌة

لٌرة
سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

المرابحة والمرابحة لألمر بالشراء

42,663,236,290

33,690,929,236

-

-

42,663,236,290

33,690,929,236

ٌضاؾ :ذمم اخرى(**)

108,800,323

128,906,599

-

-

108,800,323

128,906,599

(نالصاً) :األرباح المإجلة للسنوات المادمة

)(2,726,348,737

)(2,338,871,258

-

-

)(2,726,348,737

)(2,338,871,258

(ٌنزل) :األرباح المحفوظة (***)
(ٌنزل) :مخصص تدنً لمحفظة التسهٌالت
االئتمانٌة (****)
صافي رمم انثيىع انمؤجهح وأرصذج انتمىيالخ

)(89,391,910

)(129,154,591

-

-

()66,260,602

)(129,154,591

)(2,904,159,528

)(2,257,287,760

-

-

)(2,904,159,528

)(2,257,287,760

35,384,968,219

29,094,522,226

-

-

35,384,968,219

29,094,522,226

انثيان
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 6صافً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة األنشطة التموٌلٌة (تتمة)
(*)بلؽتت ذمتم البٌتتوع ال ُمإجلتة وأرصتتدة التمتوٌالت ؼٌتتر المنتجتة  1,839,097,024ل.س أي متتا نستبته ( )%4.494متتن رصتٌد ذمتتم
البٌتتوع ال ُمإجلتتة وأرصتتدة التمتتوٌالت كمتتا فتتً ُ 0209/00/20ممابتتل  0,063,996,926لٌتترة ستتورٌة أي متتا نستتبته ( )%3.93فتتً
0203/00/20
بلؽت ذمم البٌوع ال ُمإجلة وأرصدة التموٌالت ؼٌر المنتجة بعد تنزٌل األرباح المحفوظة  1,749,705,113لٌرة سورٌة أي ما نسبته
( )٪ 4.033من رصٌد ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت بعد تنزٌل األرباح المحفوظة ممابل  0,009,300,049لٌرة سورٌة
أي ما نسبته ( )٪ 3.42للسنة السابمة.
(**) تمثل ذمم ناجمة عن تحول االلتزامات المحتملة خارج بٌان المركز المالً الموحد إلى التزامات فعلٌة ،مثل الكفاالت الممنوحة
لعمالء البنن واستحك موعد دفعها ولم ٌؾِ العمالء بالتزاماتهم فمام البنن بدفعها نٌابة عنهم.
(***) ٌتم استبعاد أرباح الدٌون ؼٌر المنتجة من اإلٌرادات التموٌلٌة الخاصة بالسنة.
(****) لم ٌمم البنن بتحمٌل وعاء المضاربة بؤٌة أعباء تتعلك بمخصصات تدنً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت.
وفٌما ٌلً تفصٌل الحركة على مخرص تدني ذمؼ البيؾع السؤجمة كأرصدة التسؾيالت:
7102

7102
نيرج سىريح

نيرج سىريح

نيرج سىريح

نيرج سىريح

نيرج سىريح

نيرج سىريح

انذيىن انمىتجح
142,116,798

انذيىن انغير مىتجح
2,115,170,962

انمجمىع
2,257,287,760

()80,680,307

584,204,555
-

584,204,555

االستردادات خالل السنة
المستخدم من المخصص
خالل السنة (دٌون معدومة)
فرق سعر الصرؾ

2,678,194
-

674,520,355
-

677,198,549
-

انذيىن انمىتجح
233,905,455
-

انذيىن انغير مىتجح
1,359,974,351

انمجمىع
1,593,879,806
()80,680,307

-

-

-

-

)(25,812,779

)(25,812,779

-

)(30,326,781

)(30,326,781

0,641

85,703,724

74,604,364

الرصٌد فً نهاٌة السنة

144,794,992

2,759,364,536

2,904,159,528

097,002,241

7,007,021,427

2,257,287,760

الرصٌد فً بداٌة السنة
المكون خالل السنة

إن جمٌع المخصصات أعاله محسوبة على أساس العمٌل الواحد.
إن جمٌع المخصصات هً من موارد مشتركة.
بلؽت المخصصات التً انتفت الحاجة إلٌها نتٌجة تسوٌات أو تسدٌد دٌون وحولت إزاء دٌون أخرى مبلػ  242,969,240لٌترة ستورٌة
ممابل  002,696,246لٌرة سورٌة للسنة السابمة.

األرباح المحفوظة:
مشتركة

المجموع

ذاتٌة

7137

7136

7137

7136

7137

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة
سورٌة

لٌرة
سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

الرصٌد فً بداٌة السنة

129,154,591

189,543,967

-

-

129,154,591

189,543,967

األرباح المحفوظة خالل االسنة

5,388,102

20,277,020

-

-

5,388,102

20,277,020

األرباح الحفوظة خالل السنة المحولة إلى إٌرادات

)(43,776,861

)(67,774,171

-

-

)(43,776,861

)(67,774,171

ٌنزل :األرباح المحفوظة التً تم إعدامها

-

)(13,463,239

-

-

-

)(13,463,239

فرق سعر صرؾ

)(1,373,923

571,014

-

-

)(1,373,923

571,014

الرصٌد فً نهاٌة السنة

89,391,911

129,154,591

-

-

89,391,911

129,154,591
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صافً الموجودات لٌد االستثمار أو التصفٌة:
مشتركح

المجموع

راتيح

7137

7137

7136

لٌرة سورٌة

7136

7137

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

ِٛعٛداد ِمزٕبح ثغشع اٌّشاثؾخ

1,097,484,340

646,932,034

-

-

1,097,484,340

646,932,034

ِٛعٛداد ِمزٕبح ثغشع اإلعبسح اٌزشغ١ٍ١خ *

71,154,400

90,004,422

-

-

71,154,400

90,004,422

ِٛعٛداد آٍ٠خ ٌٍّظشف ٚفبء دٗٔٛ٠

1,160,000

0,032,222

-

-

1,160,000

0,032,222

األجمالً()1
ِخظض رذٔ ٟلّ١خ ِٛعٛداد ِمزٕبح ثغشع
اإلعبسح اٌزشغٍ١خ
المخصصات()2

1,169,798,740

977,174,564

-

-

1,169,798,740

977,174,564

)(71,154,400

()90,004,422

-

-

)(71,154,400

()90,004,422

)(71,154,400

()73,354,411

-

-

)(71,154,400

()73,354,411

الصافً()2-1

1,098,644,340

850,920,164

-

-

1,098,644,340

850,920,164

)*( هً عبارة عن لٌمة عمار فً مدٌنة حمص لام البنن خالل عام  0202بتحوٌله بالتكلفة من مشارٌع لٌد التنفٌذ إلى موجتودات
لٌد االستثمار بسبب نٌة البنن استخدام هذا العمار ألؼراض اإلجارة التشؽٌلٌة والحصتول علتى عائتد إٌجتار منته .ونتٌجتة للظتروؾ
التً مرت بها الدولة وكنتٌجة لتعرض المبنى المائم فٌه العمار المذكورللسرلة والكسر والحرق فمد لررت إدارة المصرؾ احتجتاز
مخصص تدنً بكامل لٌمته البالؽة  71,154,400لٌرة سورٌة كما فً  20كانون األول .0200

فٌما ٌلً ملخص الحركة على الموجودات التً آلت ملكٌتها للمصرف وفاء لدٌون مستحمة:

رصٌد بداٌة السنة*
إضافات
استبعادات
خسارة التدنً
رصٌد نهاٌة السنة

عمارات
مستملكة
7137

موجودات
مستملكة أخرى
7137

إجمالً
7137

إجمالً
7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

1,160,000
-

-

1,160,0000
-

1,160,000
-

0,021,111

-

0,021,111

1,160,000

*ٌخص هذا الرصٌد عمارات الالذلٌة و بانٌاس.
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استثمارات عمارٌة:
مشتركة

البٌـــــــان

استثمارات عمارٌة بؽرض
زٌادة المٌمة (*)

ذاتٌة
7137
لٌرة
سورٌة

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

2,380,850,000

507,420,000

-

6,081,821,111

212,261,111

-

المجموع
7137

7136

7136
لٌرة
سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

-

2,380,850,000

507,420,000

-

6,081,821,111

212,261,111

(*(خالل عام  ،0202لام البنن بتحوٌل لٌمة عمار فً مدٌنة حلب من مشارٌع تحت التنفٌذ إلى استثمارات عمارٌة بسبب نٌة البنتن
االحتفاظ بهذا العمار بؽرض تولع زٌادة لٌمته .إن أي تؽٌر فً سعر هذا العمار ٌعود أثره على حموق مساهمً البنن فمط كون هذا
العمار تم تموٌله من رأس مال البنن بشكل كامل،
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فٌما ٌلً تفصٌل الحركة على اإلستثمارات العمارٌة:
7137
لٌرة سورٌة
تكلفة اإلستثمار
التؽٌر فً المٌمة العادلة خالل السنة *

7136
لٌرة سورٌة

507,420,000
1,873,430,000

424,735,000
82,685,000

7,181,851,111

517,471,111

*فً كانون األول  0209حصل البنن على تمٌمٌن لخبٌرٌن محلفٌن مستملٌن لمٌمة العمار وكانت نتٌجتة التمٌٌمتات تتدل علتى ارتفتاع
لٌمة العمارات ،ولتررت إدارة البنتن اختٌتار التمٌتٌم األلتل بستبب الظتروؾ والتؽٌترات المحٌطتة حٌتث تتم تحدٌتد التؽٌتر فتً المٌمتة
العادلة لالستثمارات العمارٌة كما فً  20كانون األول  0209والبالػ ( )0,692,422,222لٌرة سورٌة.
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 9موجودات ثابتة – بالصافً
7137
البٌان

أراضً ومبانً

تحسٌنات على
العمارات المستأجرة

تجهٌزات المكاتب

أجهزة الكمبٌوتر

سٌارات

مشارٌع لٌد التنفٌذ

أخرى

اإلجمالً

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

التكلفة:
الرصٌد فً بداٌة السنة

245,344,861

254,246,410

198,632,267

12,436,800

333,735,655

23,086,826

1,309,156,887

241,674,068

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 *

620,222,128

022,026,202

062,202,208

668,108,260

06,202,811

211,202,221

20,226,202

6,026,202,222

االستهالن المتراكم:
استهالن 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

استهالن السنة

()4,375,000

()31,774,801

()30,009,269

()27,491,544

()439,820

-

()5,882,692

()99,973,126

استبعادات
االستهالن المتراكم فً نهاٌة
السنة *
انخفاض المٌمة:

-

-

5,231,011

-

-

-

-

5,231,011

()8,062,202

()002,006,102

()068,222,202

()068,122,002

()00,826,028

-

()2,626,210

()211,028,220

انخفاض المٌمة بداٌة الفترة

()48,305,252

-

-

-

-

-

-

()48,305,252

انخفاض المٌمة للسنة

-

-

-

-

-

-

-

-

انخفاض المٌمة فً نهاٌة السنة

()28,012,626

-

-

-

-

-

-

()48,305,252

صافً المٌمة الدفترٌة
رصٌد  31كانون األول 2017

082,122,010

620,601,202

022,282,210

22,220,018

282,266

211,202,221

22,201,600

* ثٍغ اعّبٌ ٟلّ١خ ِٛعٛداد اٌفشٚع اٌّغٍمخ ( فشع ؽّض  -فشع دسػب ) ١ٌ 93,602,003شح عٛس٠خ ،ثّٕ١ب ثٍغ إعّبٌِ ٟغّغ االعزٙالن اٌخبص ثٙب ١ٌ 00,206,000شح عٛس٠خ وّب ف.0209-00-20 ٟ
 -مراجعة االفصاح رلم .09
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9

موجودات ثابتة – بالصافً
7136

البٌان

أراضً ومبانً

تحسٌنات على
العمارات المستأجرة

تجهٌزات المكاتب

أجهزة الكمبٌوتر

سٌارات

مشارٌع لٌد التنفٌذ

أخرى

اإلجمالً

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

التكلفة:
الرصٌد فً بداٌة السنة

66,674,068

120,330,424

125,101,106

111,746,840

12,436,800

375,563,549

-

811,852,787

إضافات

175,000,000

125,014,437

129,145,304

86,885,427

-

376,034,933

23,086,826

915,166,927

استبعادات

-

-

-

-

-

()417,862,827

-

()417,862,827

الرصٌد فً نهاٌة السنة *

620,222,128

622,022,820

622,622,201

028,206,622

06,202,811

000,202,222

60,182,862

0,012,022,882

االستهالن المتراكم:
استهالن متراكم وفً بداٌة السنة

()3,220,349

()66,595,292

()86,056,583

()84,045,778

()10,937,069

-

-

()250,855,069

استهالن السنة

()729,167

()17,761,924

()17,915,094

()16,519,793

()475,489

-

()1,359,812

()54,761,279

استبعادات
االستهالن المتراكم فً نهاٌة
السنة *
انخفاض المٌمة:

-

-

-

-

-

-

-

-

()0,222,202

()82,022,602

()010,220,222

()011,222,220

()00,206,228

-

()0,022,806

()012,202,028

انخفاض المٌمة بداٌة الفترة

()48,305,252

-

-

-

-

-

-

()48,305,252

انخفاض المٌمة للسنة

-

-

-

-

-

-

-

-

انخفاض المٌمة فً نهاٌة السنة

()28,012,626

-

-

-

-

-

-

()48,305,252

صافً المٌمة الدفترٌة
رصٌد  31كانون األول 2016

082,202,010

021,282,222

021,622,200

28,122,222

0,162,626

000,202,222

60,262,102

222,602,682

* ثٍغ اعّبٌ ٟلّ١خ ِٛعٛداد اٌفشٚع اٌّغٍمخ ( فشع ؽّض  -فشع طؾٕب٠ب -فشع دسػب ) ١ٌ 110,706,551شح عٛس٠خ ،ثّٕ١ب ثٍغ إعّبٌِ ٟغّغ االعزٙالن اٌخبص ثٙب ١ٌ 46,203,046شح عٛس٠خ وّب ف،2016-00-20 ٟ
ٚأخفغ اٌشلُ ػٓ ِض ٍٗ١فٔ 0200-00-20 ٟز١غخ ػٍّ١بد إٌّبلٍخ ٌجؼغ األطٛي.
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 31موجودات غٌر ملموسة
ٌحتسب اإلطفاء على الموجودات ؼٌر الملموسة وفما ً لطرٌمة المسط الثابت على فترة خمس سنوات وهً الفترة الممدرة لعمرها اإلنتاجً.
6102
نيرج سىريح

6102
نيرج سىريح

أوظمح حاسىب وترامج
انثيان
انتكهفح
سط١ذ ثذا٠خ اٌغٕخ
اػبفبد
اٌشط١ذ
االطفاء
سط١ذ ثذا٠خ اٌغٕخ
االؽفبء ٌٍغٕخ
اٌزذٔ ٟخالي اٌغٕخ

100,490,398
3,276,900
010,222,628

97,761,998
2,728,400
100,490,398

()97,498,991
()2,251,611
-

()95,806,307
)(1,692,684
-

اٌشط١ذ

()22,221,216

)(97,498,991

رصيذ وهايح انسىح

2,102,222

2,991,407

 33موجودات أخرى
البٌان

7137
لٌرة سورٌة
190,543,245
262,230,302
36,178,215
3,200,000
100,000
024,200,602
20,572,351
744,719,713

إٌرادات برسم المبض (*)
مصروفات مدفوعة ممدما ً
دفعات ممدمة لشراء أصول
تؤمٌنات مدفوعة للؽٌر
ذمم شركة تؤمٌن (**)
مدٌنون مختلفون
مخزون طوابع ولرطاسٌة
المجمـــــــوع

7136
لٌرة سورٌة
993,696,309
264,960,200
02,304,326
2,022,222
022,222
46,996,000
06,206,404
1,294,766,153

(*)تمثل اٌرادات االستثمار المحممة وؼٌر مستحمة المبض عن اٌداعات وحسابات لدى المصارؾ والمإسسات المالٌة.
)**(ٌمثل هذا المبلػ المطالبات مع شركة التؤمٌن فٌما ٌتعلك بحادثة السرلة التً تعرض لها فرع حمص.
 37ودٌعة مجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي
بناء على لانون إحداث المصارؾ الخاصة والمشتركة رلم ( )06لعام ٌ 0220جب على المصارؾ الخاصتة أن تحتتفظ لتدى مصترؾ ستورٌة
المركزي بودٌعة مجمدة ( محجوزة ) تعادل  %02من رأس مال المصرؾ ال ٌستحك علٌها أٌه فائدةٌ ،تم األفراج عنها عند تصفٌة المصرؾ.
7137
لٌرة سورٌة
رصٌد الودٌعة المجمدة باللٌرة السورٌة
رصٌد الودٌعة المجمدة بالدوالر األمرٌكً (محوالً الى اللٌرة السورٌة)

281,698,513
1,881,757,017
2,163,455,530
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0,022,020,200
2,514,903,864

مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 31اٌداعات وحسابات استثمار مصارف ومإسسات مالٌة:
داخل الجمهورٌة

حدابات جارية وتحت الظمب
حدابات استثسار لمبشهك

والسؤسدات السالية

خارج الجمهورٌة

7137

7136

7137

7136

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

45,713,756,745

113,076,945,287

217,820,055

174,925,799

45,931,576,800

113,251,871,087

520,000,000
46,233,756,745

34

المجموع

1,519,350,000

-

217,820,055

114,596,295,287

520,000,000

174,925,799

1,519,350,000
114,771,221,087

46,451,576,800

أرصدة الحسابات الجارٌة للعمالء:
7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

حدابات جارية  /تحت الظمب:

بالميرة الدهرية

25,581,331,871

00,660,662,202

بالعسالت األجشبية

6,828,220,347

00,600,339,023

المجموع

32,409,552,218

14,891,647,579

بمغت ودائع الحكهمة الدهرية والقظاع العام الدهري في  04,006,602,604 :0209/00/20ليرة سهرية أي ما ندبتو ( )%42.36من إجسالي

الهدائع مقابل  00,666,660,002ليرة سهرية أي ما ندبتو ()%40.60في الدشة الدابقة.

 35تؤمٌنات نمدٌة
7137

البٌـــــــان

تأمٌنات ممابل ذمم البٌوع المؤجلة
وأرصدة التموٌالت
تأمٌنات ممابل تسهٌالت غٌر مباشرة
تؤمٌنات أخرى
المجموع

7136

المشتركة

الذاتٌة

المشتركة

الذاتٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

-

-

-

-

4,659,440,009
89,892,325

-

4,363,606,435
543,286,269

-

4,749,332,334

-

4,906,892,704

-

(*)بمغت التأميشات التي ال تسشح عهائد مبمغ ()4,926,633,266في نياية  0209مقابل ( )4,620,003,464في الدشة الدابقة.

 36ذمم دائنة:
7137

البٌـــــــان
المشتركة
لٌرة سورٌة

دائنو عملٌات التموٌل
المجموع

137,394,330
002,022,001

33

7136

الذاتٌة
لٌرة سورٌة
-

المشتركة
لٌرة سورٌة
18,644,035
08,222,102

الذاتٌة
لٌرة سورٌة
-

مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 37مخصصات متنوعة:
رصٌد بداٌة
السنة

7137

لٌرة سورٌة

المكون خالل
السنة

المستخدم
خالل السنة

لٌرة سورٌة

ماتم رده
لإلٌرادات

رصٌد نهاٌة
السنة
لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

مخصص فرولات المطع التشغٌلً

17,707,521

-

-

-

17,707,521

مخصص لمواجهة مخاطر محتملة **
مخصص الذمم خارج بٌان المركز
المالً
مخصص احتجاز تعوٌض صراؾ

117,143,772

6,564,622

-

-

123,708,394

9,900,595

-

)(6,736

-

9,893,859

1,077,500

385,000

-

-

1,462,500

مخصص مخاطر نمل األموال (*)

71,669,297

13,721,120

-

-

85,390,417

مخصص تكلٌؾ ضرٌبً

5,998,382

-

)(4,089,460

-

1,908,922

المجموع

223,497,067

20,670,742

)(4,096,196

-

240,071,613

7136

رصٌد بداٌة السنة

المكون خالل
السنة

المستخدم
خالل السنة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

ماتم رده
لإلٌرادات

رصٌد نهاٌة
السنة
لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

مخصص فرولات المطع التشغٌلً

17,707,521

-

-

-

17,707,521

مخصص لمواجهة مخاطر محتملة
مخصص الذمم خارج بٌان المركز
المالً
مخصص احتجاز تعوٌض صراؾ

100,000,000

17,143,772

-

-

117,143,772

9,727,417

173,178

-

-

9,900,595

875,000

202,500

-

-

1,077,500

مخصص مخاطر نمل األموال (*)

50,000,000

21,669,297

-

-

71,669,297

مخصص تكلٌؾ ضرٌبً

5,998,382

-

-

-

5,998,382

المجموع

184,308,320

39,188,747

-

-

223,497,067

(*) لررت إدارة البنن حجز مخصصات لمواجهة مخاطر نمل األموال بٌن الفروع تبعا ً للظروؾ المحٌطة.
(**) لررت إدارة البنن اتخاذ مخصصات إضافٌة لمواجهة مخاطر محتملة لخسائر األصول الثابتة تبعا ً للظروؾ المحٌطة وزٌادة
المخاطر المتعلمة بهذه األصول فً بعض الفروع.
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ضرٌبة الدخل:

 38- 3مخصص ضرٌبة دخل المصرف:
إن الحركة على مخصص ضرٌبة الدخل هً كما ٌلً:
7137
لٌرة سورٌة

البٌان

7136
لٌرة سورٌة

62,302,430
000,202,466
رصٌد بداٌة السنة
()93,366,006
()000,246,000
ضرٌبة الدخل المدفوعة
000,246,000
029,036,660
ضرٌبة الدخل المستحمة
رصٌد نهاٌة السنة
525,013,489
343,515,778
 ف ٟػبَ  َ 2007خؼغ اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌ ٟػش٠ج ِٓ ٟلجً ٌغٕخ فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِبٌ١خ دِشك ٚوبٔذ ٔز١غخاػّبٌٙب اٌمشاس سلُ /60ػ 2013/10/اٌظبدس ثزبس٠خ  2013-3-6ػذَ ٚعٛد أ ٞػش٠جخ ِغزؾمخ ػٍ ٝاألسثبػ ٔز١غخ إلشاس
اٌخغبسح.
 ؽٛي ػبَ  َ 2008خؼغ اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌ ٟػش٠ج ِٓ ٟلجً ٌغٕخ فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِبٌ١خ دِشك ٚوبٔذ ٔز١غخاػّبٌٙب اٌمشاس سلُ /206ػ 2014/5/اٌظبدس ثزبس٠خ  2014-7-3ػذَ ٚعٛد أ ٞػش٠جخ ِغزؾمخ ػٍ ٝاألسثبػ ٔز١غخ إلشاس
اٌخغبسح.
 ؽٛي ػبَ  َ 2009خؼغ اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌ ٟػش٠ج ِٓ ٟلجً ٌغٕخ فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِبٌ١خ دِشك ٚوبٔذ ٔز١غخاػّبٌٙب اٌمشاس سلُ /2745ػ 2017/42/اٌظبدس ثزبس٠خ  2018-01-29ػذَ ٚعٛد أ ٞػش٠جخ ِغزؾمخ ػٍ ٝاألسثبػ ٔز١غخ إلشاس
اٌخغبسح.
 ؽٛي ػبَ  2010خؼغ اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌ ٟػش٠ج ِٓ ٟلجً ٌغٕخ فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِبٌ١خ دِشك ٚوبٔذ ٔز١غخاػّبٌٙب اٌمشاس سلُ /2ػ 2016/2/4/ربس٠خ ٚ 2016-2-8لذ رّذ رغ٠ٛخ اٌؼش٠جخ اٌّغزؾمخ.
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-

 38- 3مخصص ضرٌبة دخل المصرف (تتمة):
ؽٛي ػبَ  2011خؼغ اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌ ٟػش٠ج ِٓ ٟلجً ٌغٕخ فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِبٌ١خ دِشك ٚوبٔذ ٔز١غخ
اػّبٌٙب اٌمشاس سلُ /68ػ 2016/68/12/ربس٠خ ٚ 2016-4-20لذ رّذ رغ٠ٛخ اٌؼش٠جخ اٌّغزؾمخ.
ؽٛي األػٛاَ ِٓ ٚ 2012إٌِ 2014 ٝب صاي اٌجٕه ٠خؼغ ٌٍزذل١ك.
 38- 7موجودات ضرٌبٌة مإجلة:
رصٌد بداٌة
السنة

موجودات ضرٌبٌة
مإجلة

المبالغ المحررة

المبالغ
المضافة

6102

6102

6102

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

0,043,066

()290,432

069,222

رصٌد نهاٌة
السنة

6102

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

0,230,026

َّ
إن الحركة على حساب الموجودات /المطلوبات الضرٌبٌة ال ُمإجلة هً كما ٌلً:
7137
البٌـــــــان
مطلوبات
موجودات
لٌرة سورٌة
لٌرة سورٌة
1,546,599
رصٌد بداٌة السنة *
069,222
المضاف
()290,432
المستبعد
3,163,319
رصٌد نهاٌة السنة*
* جمٌعها من موارد مالٌة مشتركة

 38-1ملخص تسوٌة الربح المحاسبً مع الربح الضرٌبً
ملخص تسوٌة الربح المحاسبً مع الربح الضرٌبً:
البٌان

الضرٌبة
المإجلة

6102

الضرٌبة
المإجلة
7136
لٌرة سورٌة

0,230,026

0,043,066

3,163,319

3,546,599

7136
موجودات

مطلوبات

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

1,348,310
198,289
0,222,222

7137
لٌرة سورٌة

-

7136
لٌرة سورٌة

الربح لبل الضرٌبة

()7,436,146,676

9,026,091,684

التعدٌالت
أرباح ؼٌر خاضعة للضرٌبة
مصارٌؾ مرفوضة ضرٌبٌا ً
(الخسارة)/الربح الضرٌبً
نسبة الضرٌبة
ضرٌبة الدخل
نسبة رسم اعادة االعمار
رسم اعادة االعمار
مصروف ضرٌبة الدخل
إٌراد ضرٌبة الدخل للشركة التابعة
مصروف(/إٌراد) ضرٌبة الدخل الموحد

0,634,264,004
00,023,900
511,754,351
%00
375,161,518
%02
00,506,354
317,569,893
()069,222
317,187,893

()3,660,666,064
50,000,107
2,084,192,607
%00
521,048,152
573,148,357
()066,066
520,849,863
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 39مطلوبات أخرى:

7137
لٌرة سورٌة

أرباح محممة لحسابات استثمارٌة لمصارؾ ومإسسات مالٌة ؼٌر مستحمة الدفع
حواالت وأوامر دفع
نفمات مستحمة ؼٌر مدفوعة
مستحك لجهات حكومٌة
ذمم دائنة لشبكة الصراؾ اآللً
ذمم دائنة أخرى

تولٌفات محتجزة
موردٌن

ِغزؾمبد أسثبػ اٌّغبّ٘ٓ١

 71حسابات االستثمار المطلمة:
البٌـــــــان
عمالء

7136
لٌرة سورٌة

2,580,821
936,507,675
1,322,848,420
103,738,646
23,452,943
600,264
03,300,220
302,455,189
166,048,425

-

2,875,095,205

1,129,974,102

7137

00,020,632
049,044,924
240,240,602
30,933,093
06,024,022
040,326
00,409,402
006,062,269

7136

مصارف
ومإسسات مالٌة

المجموع

عمالء

المجموع

حسابات التوفٌر

لٌرة سورٌة
6,331,658,558

-

6,331,658,558

لٌرة سورٌة
1,128,784,703

-

1,128,784,703

ألجـل

4,697,871,060

129,350,000

4,827,221,060

2,742,628,366

156,526,845

2,899,155,211

الوكاالت االستثمارٌة

12,753,773,915

797,500,000

13,551,273,915

1,742,599,870

342,500,000

2,085,099,870

المجمـوع

23,783,303,533

926,850,000

24,710,153,533

5,614,012,939

499,026,845

6,113,039,784

179,443,737

6,993,033

186,436,770

76,116,449

6,765,953

82,882,401

23,962,747,270

933,843,033

24,896,590,303

5,690,129,388

505,792,798

6,195,922,186

أعباء محممة ؼٌر مستحمة الدفع
إجمالً حسابات االستثمارال ُمطلمة

73

لٌرة سورٌة

مصارف
ومإسسات مالٌة
لٌرة سورٌة

احتٌاطً مخاطر االستثمار:
البٌـــــــان

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

رصٌد بداٌة السنة

154,499,510

138,585,243

اإلضافات خالل السنة

18,910,763

10,644,769

فروق سعر الصرؾ

()2,184,739

5,269,498

الرصٌد فً نهاٌة السنة

020,662,202

154,499,510
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 77رأس المال المكتب به وعالوة( خصم):
حدد رأس مال البنن عند التؤسٌس بمبلػ  5,000,000,000لٌرة سورٌة موزعة على  5,000,000سهم بمٌمة اسمٌة لدرها  0222لٌرة
سورٌة للسهم الواحد .لمد ساهم مإسسواالبنن بتؽطٌة  3,750,000سهم أي ما ٌوازي  3,750,000,000لٌرة سورٌة وهً نسبة  % 75من
رأس مال البنن .تم طرح  1, 250,000سهم لالكتتاب العام وهو ما ٌعادل  1,250,000,000لٌرة سورٌة .تم تسدٌد  %02من لٌمة األسهم
عند االكتتاب العام ومن خالل المإسسٌن.
بتارٌخ  6كانون األول  ،0226وافمت الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة باألكثرٌة بؤن ٌكون موعد سداد المسط الثانً ؼٌر المدفوع من لٌمة األسهم
حسب التراح مجلس إدارة البنن اعتبارا ً من  6كانون األول  0226ولؽاٌة  06حزٌران .0202
لؽاٌة  20كانون األول  ،0200بلػ إجمالً المبالػ المسددة من المسط الثانً مبلػ لدره  2,500,000,000لٌرة سورٌة وبذلن تم سداد رأس
المال بالكامل.
فٌما ٌلً بٌان تفاصٌل رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع:
7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

رأس المال المصرح والمكتتب به

5,000,000,000

5,000,000,000

رأس المال المدفوع

5,000,000,000

5,000,000,000

بتارٌخ  4كانون الثانً  ،0202صدر المانون رلم  2المتضمن تعدٌل بعض أحكام مواد المانون رلم  06لعام  0220والمرسوم رلم  20لعام
 0220الذي ٌتضمن زٌادة الحد األدنى لرأس مال البنون اإلسالمٌة العاملة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة لٌصبح  00ملٌار لٌرة سورٌة،
ولد منحت البنون المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفٌك أوضاعها بزٌادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب ،ولد تم تمدٌد المدة لتصبح
خمسة سنوات بموجب المرسوم التشرٌعً رلم  32لعام  ،0202كما نص المانون رلم  09لعام  0200على تمدٌد المهلة الممنوحة للمصارؾ
الخاصة بموجب المادة الخامسة من المانون رلم  2الصادر بتارٌخ  4كانون الثانً  0202من  2سنوات إلى  4سنوات لتوفٌك أوضاعها
بزٌادة رأسمالها إلى الحدى األدنى المطلوب وفما ً ألحكامه.
وبموجب لرار رئاسة مجلس الوزراء رلم / 02م تارٌخ  00نٌسان  0200تم تمدٌد المهلة لتصبح  3سنوات.
و بخصوص المهلة المحددة لتنفٌذ الزٌادات المطلوبة فً رأس مال المصرؾ بموجب أحكام المانون رلم  2لعام  0202و تعدٌالته سٌتم
متابعة م وضوع الزٌادة المطلوبة عند تزوٌدنا بالتوجٌهات بهذا الخصوص من لبل الجهات الوصائٌة وفك اختصاصها لدٌها حسب األصول .
خالل اجتماع الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة للمساهمٌن بتارٌخ  02حزٌران  ،0200تمت الموافمة على تجزئة األسهم وفك مضمون المادة /60/
البند  /2/من المرسوم التشرٌعً رلم  /06/لعام  0200الذي ٌمضً بتحدٌد المٌمة االسمٌة للسهم الواحد بمائة لٌرة سورٌة وذلن خالل سنتٌن
من تارٌخ نفاذ هذا المرسوم .وبناءا ً علٌه لررت الهٌئة العامة للمساهمٌن تفوٌض مجلس اإلدارة للمٌام بمتابعة إجراءات تجزئة األسهم أمام
الجهات المعنٌة الوصائٌة .وبتارٌخ  00تشرٌن الثانً  0200صدر المرار رلم  /006م من هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة بالموافمة
على تعدٌل المٌمة االسمٌة لسهم البنن لتصبح مئة لٌرة سورٌة للسهم الواحد لٌصبح إجمالً األسهم  02ملٌون سهم .ولد تم تحدٌد تارٌخ تنفٌذ
التعدٌل المذكور فً سوق دمشك لألوراق المالٌة فً نهاٌة ٌوم  3كانون األول .0200

 71احتٌاطً عام مخاطر التموٌل:
-

-

-

بناء على أحكام لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم (/620م.ن/ب )4لعام  0200الذي تم تمدٌده بموجب لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم
 /0296/م ن  /ب  4والصادر بتارٌخ  06كانون الثانً وبموجب التعمٌم /0040م 0/تارٌخ  ،0200/24/23وبموجب التعمٌم رلم
(/0090م )0/تارٌخ  ،0200/23/22وأحكام لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم (/302م.ن/ب )4تارٌخ  0202/4/04والمعدل لبعض أحكام
المرار رلم (/069م.ن/ب )4تارٌخ .0226/00/6
ٌتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلمة من االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل فً حساب احتٌاطً مخاطر االستثمار ،ما ٌعنً
أنه ال حاجة لتكوٌن احتٌاطً عام لمخاطر التموٌل فً حال أن احتٌاطً مخاطر االستثمار ٌبلػ ممدار احتٌاطً عام مخاطر التموٌل المطلوب
تكوٌنه أو ٌزٌد عنه ،وٌجب أال ٌمل احتٌاطً مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم التشرٌعً رلم  /20/لعام 0220
الخاص بالمصارؾ اإلسالمٌة أو ممدار حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلمة من االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل أٌهما أكبر.
ٌستمر العمل بؤحكام المادة  /04/من المرسوم التشرٌعً رلم  /20/لعام  0220والخاص بالمصارؾ اإلسالمٌة جهة استمرار تكوٌن احتٌاطً
لمواجهة مخاطر االستثمار المشترن لتؽطٌة خسائر ناتجة عنه وذلن حتى ٌصبح مبلػ االحتٌاطً مثلً رأس المال المدفوع للمصارؾ
اإلسالمٌة او أي ممدار آخر ٌحدده مجلس النمد والتسلٌؾ.
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 71احتٌاطً عام مخاطر التموٌل (تتمة):

-

-

 تم اجراء اختبارات جهد على المحفظة االئتمانٌة لتمدٌر مدى كفاٌة المخصصات المحتجزة ،كما ارتؤت إدارة المصرؾ االحتفاظبمخصصات إضافٌة ،و بالتالً بلػ رصٌد المخصصات الفائضة المحتفظ بها بتارٌخ  0209-00-20مبلػ  0,900,262,626منها
مبلػ  6,690,029على الدٌون ؼٌر المباشرة.
 ٌبلػ مخصص الدٌون المنتجة للتسهٌالت المباشرة المائمة بتارٌخ  0209/00/20مبلػ  8,976,053ل.س وللتسهٌالت ؼٌرالمباشرة مبلػ ولدره  21,621ل.س
 ٌبلػ مخصص الدٌون ؼٌر المنتجة للتسهٌالت المباشرة المائمة بتارٌخ  0209/00/20مبلػ  1,183,724,085ل.س وللتسهٌالتؼٌر المباشرة مبلػ ولدره  2ل.س
ولم ٌمم البنن بتحمٌل أصحاب حسابات االستثمار بؤي أعباء تتعلك بمخصصات تدنً ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة.
تم تعلٌك تكوٌن االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل لألصول الممولة من المساهمٌن واألموال التً ٌضمنها المصرؾ لنهاٌة عام ،2017
حٌث بلػ إجمالً احتٌاطً العام لمخاطر التموٌل لؽاٌة  22,200,200 2017/00/20ل.س وهو نفس المبلػ الذي تم تكوٌنه بتارٌخ
 .0200/00/20مع العلم أن المصرؾ ملزم باستكمال احتجاز اإلحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل المتوجب وفك أحكام المرار
/069م.ن/ب وتعدٌله بالمرار /302م.ن/ب 4عند انتهاء العمل بالمرار /620م.ن/ب4
ً
تبلػ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلك من احتٌاطً مخاطر التموٌل والمحتجزة لؽاٌة تارٌخ  2017/00/20مبلؽا ولدره
 6,004,020لٌرة سورٌة وهً محتسبة لتارٌخ  0200/6/22نتٌجة تعلٌك تكوٌن االحتٌاطً مخاطر التموٌل لألصول الممولة من
أصحاب حسابات االستثمار المطلمة بعد التارٌخ المذكور.
 تم االحتفاظ بالمخصصات السابمة الفائضة عن متطلبات لرار مجلس النمد والتسلٌؾ (/620م.ن.ب )4بمبلػ  5,950,718لٌرةسورٌة.

 74احتٌاطً المٌمة العادلة لالستثمارات:
البٌـــــــان

بداٌة رصٌد السنة
المٌمة العادلة لإلستثمارات
احتٌاطً المٌمة العادلة لإلستثمارات

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

301,981,384
1,873,430,000

219,296,384
82,685,000

6,022,200,082

301,981,384

 75االحتٌاطٌات:
 3-75االحتٌاطً المانونً

بناء على المرسوم التشرٌعً رلم  06لعام  0200ووفما ً للتعمٌمٌن الصادرٌن عن مصرؾ سورٌة المركزي رلم  2/022/236الصادر بتارٌخ
 02كانون الثانً  0226ورلم  0/022/600الصادر بتارٌخ  00شباط ٌ 0226تم تحوٌل  %02من األرباح الصافٌة لبل الضرٌبة بعد استبعاد
أثر فرولات المطع ؼٌر المحممة إلى االحتٌاطً المانونً.
ً
ٌحك للبنن التولؾ عن مثل هذا التحوٌل عندما ٌصبح رصٌد االحتٌاطً المانونً مساوٌا لـ  %00من رأسمال البنن.

 -7-75االحتٌاطً الخاص

بناء على احكام المادة  69من لانون النمد األساسً  02لعام  0220ووفما ً للتعمٌمٌن الصادرٌن عن مصرؾ سورٌة المركزي رلم
 2/022/236الصادر بتارٌخ  02كانون الثانً  0226ورلم  0/022/600الصادر بتارٌخ  00شباط ٌ ،0226حدد االحتٌاطً الخاص بنسبة
 %02من صافً األرباح السنوٌة حتى بلوؼه  %022من رأس مال البنن.
وتم احتساب االحتٌاطً المانونً/الخاص للمصرؾ كما ٌلً كما ٌلً:
7102
7102
الربح لبل الضرٌبة
ٌنزل منه:
أرباح/خسائر فرولات المطع غٌر المحممة
حصة الجهة غٌر المسٌطرة من أرباح الشركة التابعة لبل
الضرٌبة
االحتٌاطً المانونً/الخاص %10
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لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

()2,416,346,676

9,026,091,684

3,106,312,496

)(6,896,219,734

()50,724

)(40,946

689,915,096

2,129,831,005

28,220,212

212,983,100

مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 -75االحتٌاطٌات (تتمة):
وبلػ رصٌد االحتٌاطً المانونً حتى نهاٌة عام  0209كما ٌلً:

سط١ذ االؽز١بؽ ٟاٌمبٔ ٟٔٛأٚي اٌفزشح
االؽز١بؽ ٟاٌمبٔ ٟٔٛاٌّشىً خالي ٌٍفزشح
الرصٌد آخر الفترة
وبلػ رصٌد االحتٌاطً الخاص حتى نهاٌة عام  0209كما ٌلً:

7102

7102

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

244,917,707

31,934,607

68,991,509

212,983,100

000,212,602

622,202,212

7102

7102

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

سط١ذ االؽز١بؽ ٟاٌخبص أٚي اٌفزشح
االؽز١بؽ ٟاٌخبص اٌّشىً خالي ٌٍفزشح

244,917,707

31,934,607

68,991,509

212,983,100

الرصٌد آخر الفترة

000,212,602

622,202,212

 76الحموق غٌر المسٌطرة:

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

 77إٌرادات ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت:

المشتركة

البٌـــــــان

المرابحة
المجموع

78

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

4,057,310,091

2,394,371,971

2,122,001,120

2,394,371,971

إٌرادات من المصارف والمإسسات المالٌة:
المشتركة

البٌـــــــان

حسابات استثمارٌة
المجموع

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

881,586,701

978,295,038

880,282,210

978,295,038

 79المصارٌف التً ٌتحملها الوعاء المشترن:

لام البنن بتحمٌل النفمات لوعاء المضاربة بنسبة  %50وفقك السٌاسقات الموافقك علٌهقا مقن لبقل هٌئقة الرلابقة الشقرعٌة لشقهري كقانون الثقانً
وشباط فمط ،أما بمٌة األشهر وحتى  31كانون األول  2017فمد تحملها البنن على سبٌل التبرع:
7136
7137
لٌرة سورٌة
399,040
988,629
2,129,600
1,333,333
1,392,626
375,000
6,618,228

مصارٌف البرٌد والهاتف
مصارٌف طباعة ولرطاسٌة
إعالن ومعارض
تعوٌضات هٌئة الرلابة الشرعٌة
مصارٌف الامة وضٌافة
مصارٌف أخرى
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نيرج سىريح
3,735,355
6,661,801
18,751,532
8,687,183
754,143
2,297,500
40,887,514

مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
01

العائد عمى أصحاب حدابات االستثسار السظمقة بعد خرؼ احتياطي مخاطر االستثسار:
البٌـــــــان

مصارف ومؤسسات مصرفٌة
عمالء (حسابات استثمار على أساس المضاربة):
توفٌر
ألجل
عمالء (حسابات استثمار على أساس الوكالة باالستثمار)*
المجموع

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

66,817,334
83,716,882
337,986,504
488,571,771

28,082,559
67,720,362
104,178,741
199,981,662

*ال يحتدب احتياطي مخاطر استثسار عمى أرباح الهكاالت االستثسارية
 00حرة السررؼ مؽ الدخل السذترؾ برفته مزارب كرب ماؿ:

تبمغ حرة السررف من الدخل السذترك برفتو مزارب ووكيل باالستثسار ورب مال:
البٌـــــــان

بصفته مضارب
بصفته رب مال
المجموع

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

188,808,416
3,895,476,956
4,084,285,372

55,756,687
2,817,315,457
2,873,072,144

 06صافي إيرادات الخدمات السررفية:
البٌـــــــان

اٌرادات العموالت والرسوم
أعباء الرسوم والعموالت
المجموع

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

1,760,600,030
)(300,648,421

1,045,366,918
)(82,322,957
963,043,961

0,222,220,212

 00إيرادات أخرى:
البٌـــــــان
7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

3,604,092
222,226
7,337,519

أرباح بٌع أصول ثابتة
أخرى
المجموع
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4,624,696
4,624,696

مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 02نفقات السؾعفيؽ:
البٌـــــــان

02

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

رواتب ومنافع وعالوات الموظفٌن

1,018,357,936

مساهمة المصرف فً الضمان االجتماعً

35,336,124

نفمات طبٌة

13,216,986

مصارٌف تدرٌب وسفر
المجموع

4,062,052
1,070,973,098

802,498,840
26,805,651
10,723,628
7,531,172
847,559,291

مراريف أخرى:
7137
لٌرة سورٌة

البٌـــــــان
مصارٌف إٌجار
مصارٌف أنظمة معلومات
مصارٌف البرٌد والهاتف وشحن
مصارٌف إستشارات
مصارٌف إعالن ومعارض
مصارٌف الكهرباء والماء
مصارٌف ادارٌة صرافات االلٌة
مصارٌف سفر ومواصالت وضٌافة
مصارٌف التنظٌف
رسوم وأعباء حكومٌة
مصارٌف تأمٌن
تعوٌضات هٌئة الرلابة الشرعٌة
مصارٌف حراسة
مصارٌف طباعة ولرطاسٌة
مصارٌف مجلس إدارة و هٌئة عامة
مصارٌف لضائٌة *
تبرعات
أخرى
المجموع

7136
لٌرة سورٌة

183,096,199
164,343,784
18,072,128
68,284,012
48,839,511
16,502,449
39,130,085
36,890,149
14,912,594
175,175,395
14,965,052
18,611,112
15,327,297
15,598,809
114,780,664
2,009,463,305
4,451,850
117,741,076

164,838,325
153,730,099
11,107,340
67,842,496
26,157,212
15,412,860
33,289,432
32,131,082
10,834,597
36,826,983
4,618,101
8,687,183
8,294,372
7,950,851
24,345,360
13,389,595
6,925,000
140,809,247

3,076,185,471

767,190,135

* تتزسن اتعاب قانهنية لرالح مكتب محاماة في الهاليات الستحدة االمريكية تم تكميفو منن قبنل البشنل لمعسنل عمنى رفنع العقهبنات
السفروضة عميو من قبل الخزانة األمريكية .

 02مخرص تدني ذمؼ البيؾع السؤجمة كأرصدة التسؾيالت:

ٌتم تكوٌن مخصص تدنً لكافة ذمم البٌوع المؤجلة وأرصدة التموٌالت تمٌدا ً بأحكام لرار مجلس النمد والتسلٌف رلقم (/527م.ن/ب)4
لعام  2002وتعدٌالته السٌما المرار رلم (/202م.ن/ب.)4
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إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 02حرة الدهؼ مؽ ربح (خدارة الدشة)(مداهسي السررؼ):
7137

البٌـــــــان

7136
لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

ربح (خسارة) السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم

()2,553,782,170
50,000,000

8,505,198,892
50,000,000

حرة الدهؼ مؽ ربح (خدارة الدشة)(مداهسي السررؼ)

()51.07

170.10

أساسي

()20.12

021.01

 18النمد وما فً حكمه:
البٌـــــــان
نمد وأرصدة لدى بنون مركزٌة تستحك خالل ثالثة أشهر
ٌضاف إٌداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف
ومؤسسات مصرفٌة لمدة ثالثة أشهر أو ألل
(ٌنزل) االٌداعات لبنون مركزٌة تستحك خالل ثالثة أشهر
(ٌنزل) حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات
مصرفٌة لمدة تمل عن ثالثة أشهر
أرصدة ممٌدة السحب*

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

33,305,930,016

18,202,378,006

55,928,463,624

129,999,295,750

()14,062,883,903

)(48,567,316,322

()32,233,692,897

)(65,428,904,766

()26,787,397,177

-

02,021,202,220

34,205,452,668

تم استثشاء االحتياطي الشقدي لدى مررف سهرية السركزي كهنو ال يدتخدم قي عسميات البشل اليهمية.

بلؽت األرصدة المجمدة نتٌجة العموبات المفروضة على بنن الشام من لبل الخزانة األمرٌكٌة  03,969,269,099لٌرة سورٌة .
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السعامالت مع أطراؼ ذات عالقة:

02

السعامالت مع جهات ذات عالقة خالؿ :6102
فيسا يمي ُممخص ُ

-

الذركة األـ

البياف2017/

الذركات

الذركات

الذقيقة

الزميمة

الذركات التابعة

السذاريع

أخرى

السذتركة

(تذكربالتفريل)

بشؾد داخل السيزانية :السؾجؾدات
حسابات جارٌة وتحت الطلب

30,256,296,585

-

-

-

-

-

حسابات استثمارات مطلمة وتامٌنات استحمالها
االصلً  3أشهر او ألل

16,755,120,000

-

-

-

-

-

حسابات استثمارات مطلمة وتامٌنات استحمالها
االصلً أكثر من  3أشهر

-

-

-

-

-

-

مهجهدات اخرى

189,198,588

-

-

-

-

-

مجسؾع السؾجؾدات

47,200,615,173

-

-

-

-

-

تىىد داخم انميزاويح:انمطهىتاخ
-

حسابات جارٌة /تحت الطلب:

-

-

-

ارصدة العمالء الجارٌة

96,230

-

-

124,150,272

حسابات االستثمار المطلك/الجل

-

-

-

150,000,000

مطلوبات اخرى

-

-

-

-

حموق األللٌة

-

-

-

-

مجسؾع السظمؾبات

22,601

-

-

622,021,626

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بشؾد خارج السيزانية:
عشاصر بياف الدخل:
ايرادات االنذظة االستثسارية

766,498,216

-

-

-

-

-

نريب اصحاب حدابات االستثسار السظمق من صافي

-

-

-

5,923,256

-

-

مرروفات اد اررية وعسهمية

-

-

-

-

-

-

ايراد ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

الربح قبل اقتظاع نريب البشل برفتو مزارب

معمؾمات إضافية
ذمم البيهع مؤجمة وأرصدة التسهيالت

-

-

-

-

-

-

ذمم بيهع مؤجمة وأرصدة تسهيالت تحت السراقبة

-

-

-

-

-

-

مخرص تدني

-

-

-

-

-

-

إيرادات معمقة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ديهن معدومة
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فٌما ٌلً ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا للمصرؾ وهٌئة الرلابة الشرعٌة ومجلس اإلدارة:
7136
7137
لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

اإلدارة التشفيذية العميا:
رواتب ومكافآت
مجمس اإلدارة:

206,202,490

273,345,627

مصارٌف الامة واجتماعات
هيئة الرقابة الذرعية:

002,920,396

02,420,690

تعوٌضات
السجسؾع

06,644,440

09,294,230

457,691,595

134,357,964

 21القيسة العادلة لمسؾجؾدات كالسظمؾبات السالية التي ال تغهر بالقيسة العادلة بالبيانات السالية:

أوالًـ المٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة التً ال تظهر بالمٌمة العادلة بالبٌانات المالٌة الموحدة:
ٌُظهر الجدول التالً المٌمة الدفترٌة والعادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة فً المٌزانٌة العمومٌة التً ال تظهر بالمٌمة العادلة فً
البٌانات المالٌة

6102
البياف

6102

القيسة الدفترية

القيسة العادلة

القيسة الدفترية

القيسة العادلة

إٌداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات
مصرفٌة لمدة ثالثة أشهر أو ألل

55,928,463,624

55,928,463,624

129,999,295,750

129,999,295,750

حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفٌة
لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر

-

-

1,658,540,000

1,658,540,000

ذمم البٌوع المؤجلة وأرصدة التموٌالت

35,384,968,219

35,384,968,219

29,094,522,226

29,094,522,226

موجودات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحماق

-

-

-

-

المطلوبات المالٌة

-

-

-

-

إٌداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالٌة

46,451,576,800

46,451,576,800

114,771,221,087

114,771,221,087

حموق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلمة

25,108,781,082

25,108,781,082

6,359,474,599

6,359,474,599

137,394,330

137,394,330

18,644,035

18,644,035

2,875,095,205

2,875,095,205

1,129,974,102

1,129,974,102

ذمم دائنة
مطلوبات أخرى
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 20إدارة السخاطر:
تعرؾ إدارة المخاطر بؤنها نظام متكامل وشامل لتهٌئة البٌئة المناسبة واألدوات الالزمة لتولع ودراسة المخاطر المحتملة وتحدٌدها ولٌاسها
ومتابعتها ،وتموم بتحدٌد ممدار اآلثار المحتملة لهذه المخاطر على أعمال البنن وأصوله وإٌراداته وتضع الخطط المناسبة لما ٌلزم ولما ٌمكن
المٌام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسٌطرة علٌها وضبطها للتخفٌؾ من آثارها إن حدث وولعت.
تعتبر مسإولٌة إدارة المخاطر من مسإولٌات مجلس اإلدارة التً ٌدٌرها عن طرٌك لجنة المخاطر المنبثمة عنه إذ ٌتم تحدٌد حدود
التعرضات للمخاطر بحٌث تعتبر هذه الحدود ممبولة فً نشاط البنن المصرفً وٌتم تحدٌد هذه الحدود ومرالبتها ولٌاسها ومتابعتها من لبل
إدارة المخاطر التً تتبع مباشرة إلى لجنة المخاطر عن طرٌك منظومة من التمارٌر المتكاملة التً تعكس كافة المخاطر التً ٌواجهها البنن
فً نشاطه المصرفً من مخاطر ائتمانٌة ومخاطر سوق وسٌولة ومخاطر تشؽٌلٌة ،هذا وتموم إدارة المخاطر بتطبٌك ممررات مجلس النمد
والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي واألعراؾ المصرفٌة بهذا الخصوص وتمؾ على تؤمٌن رأس المال الكاؾ للولاٌة من هذه المخاطر
إضافة إلى تطبٌك دلٌل الحوكمة وفك لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم  466لعام  0226وتطبٌك مٌثاق بازل  IIوتموم بالمتابعة المستمرة
للتخفٌؾ من احتمالٌة ولوع المخاطر والتخفٌؾ من أثر تلن المخاطر إن حدث وولعت.
وظٌفة الجهات المسإولة عن إدارة المخاطر:
مجلس اإلدارة:
ٌعتبر مجلس اإلدارة المسإول عن إدارة مخاطر المصرؾ إذ لام بتشكٌل وحدة مستملة إلدارة المخاطر ضمت ثالث ألسام إلدارة كل من
المخاطر االئتمانٌة ومخاطر السوق والسٌولة والمخاطر التشؽٌلٌة ،كما لام المجلس بتشكٌل لجنة منبثمة عنه إلدارة المخاطر ضمت أعضاء
من مجلس اإلدارة (ؼٌر تنفٌذٌٌن) وكان مدٌر المخاطر أمٌن سر لهذه اللجنة.
ٌموم مجلس اإلدارة بتحدٌد مستوٌات المخاطر التً تعتبر ممبولة ٌمكن للمصرؾ تحملها والمبول بها ،وتمع على المجلس مسإولٌة المصادلة
على دلٌل إجراءات عمل إدارة المخاطر والمصادلة على صالحٌات المخاطر ومستوٌات التعرض والمصادلة أٌضا ً على السٌاسة العامة
إلدارة مخاطر المصرؾ.
ٌموم مجلس اإلدارة بالتؤكٌد على مسإولٌات اإلدارة العلٌا لتؤسٌس وإٌجاد البنٌة التحتٌة المستملة المالئمة والكافٌة إلدارة المخاطر وتوفٌر ما
ٌلزم من األنظمة التكنولوجٌة التً تكفل استمرار عمل إدارة المخاطر فً تحدٌد وحصر ولٌاس ومتابعة وضبط المخاطر حسب الحدود
والسٌاسات المصادق علٌها ،وٌتابع المجلس بشكل دوري فعالٌة اإلدارة العلٌا وإدارة المخاطر معتمدا ً على جهة تدلٌك ومراجعة مستملة
وٌستلم تمارٌر دورٌة تعدها إدارة المخاطر تعكس المخاطر التً ٌتعرض لها المصرؾ فً عمله.
لجنة إدارة المخاطر:
تموم لجنة إدارة المخاطر بالعمل مع إدارة المخاطر فً المصرؾ لرسم وتحدٌد سٌاسات هذه اإلدارة التً تتعلك بنشاط المصرؾ ومنتجاته
المصرفٌة وتتؤكد وتتابع اإلدارة العلٌا فً معالجة التجاوزات التً ٌتم اإلبالغ عنها من لبل إدارة المخاطر ،كما تموم اللجنة بتمدٌم خطط
الطوارئ والخطط الالزمة إلدارة األزمات التً تواجه البنن والتً ٌتعرض لها.
اإلدارة التنفٌذٌة:
تموم اإلدارة التنفٌذٌة بإٌجاد البنى الالزمة إلدارة المخاطر وتموم بوضع سٌاسات وإجراءات عمل وتحدد المسإولٌات والصالحٌات بشكل
واضح ٌضمن فصل المهام والصالحٌات لتجنب تعارض المصالح بٌن األلسام ،وتموم اإلدارة التنفٌذٌة بتفعٌل نظام الضبط الداخلً وتحدد
لنوات التواصل اإلداري المطلوبة لمواجهة أنواع المخاطر التً ٌواجهها المصرؾ فً عمله المصرفً ،هذا وتموم اإلدارة التنفٌذٌة بتنفٌذ
أعمالها ضمن استراتٌجٌة المخاطر المعتمدة من لبل مجلس اإلدارة ضمن السموؾ المحددة.
إدارة المخاطر:
تموم إدارة المخاطر بمتابعة وتحدٌد كفاٌة رأس المال لمواجهة المخاطر التً ٌتعرض لها المصرؾ وترسم سٌاسة إدارة المخاطر
والصالحٌات بشكل واضح وٌتناسب مع طبٌعة وحجم أعمال المصرؾ آخذة بعٌن االعتبار منتجات المصرؾ ونشاطاته المصرفٌة بحٌث
تؽطً وجود إجراءات ضبط كافٌة لهذه المنتجات واألنشطة ،وتموم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر بشكل منسجم مع لرارات مجلس النمد
والتسلٌؾ ولرارات مصرؾ سورٌة المركزي ومٌثاق بازل .II
تموم إدارة المخاطر بالمتابعة الٌومٌة لمجمل األعمال واألنشطة وتتؤكد من مدى التمٌد بالسموؾ والمستوٌات المحددة بالسٌاسة العامة إلدارة
المخاطر وتضبط التجاوزات وتتابعها بشكل فوري مع اإلدارة العلٌا ،كما تموم بمٌاس المخاطر تحت الظروؾ الطبٌعٌة وتحت ظروؾ
ضاؼطة عن طرٌك إجراء اختبارات الجهد وتموم إدارة المخاطر بإعداد تمارٌر دورٌة وطارئة ترفع إلى لجنة المخاطر ومجلس اإلدارة.
إدارة التدلٌك الداخلً:
تموم إدارة التدلٌك الداخلً بالتؤكد من توفر البنى األساسٌة الالزمة إلدارة المخاطر وتتؤكد من استماللٌة هذه اإلدارة وتتحمك من مدى التمٌد
باألنظمة واإلجراءات الواردة فً الس ٌاسة العامة إلدارة المخاطر ،وتمٌم مدى كفاٌة وفعالٌة أنظمة التعرؾ على المخاطر وآلٌات لٌاسها وتمٌم
فعالٌة وكفاٌة أنظمة الضبط الداخلً وإجراءات الرلابة الموضوعة للتحكم بالمخاطر التً تم التعرؾ علٌها إضافة إلى تمٌٌم سرعة اإلبالغ
عن االنحرافات وإجراءات التصحٌح المتخذة.
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 20إدارة السخاطر(تتسة):

اكال :االفراحات الؾصفية:
التعرض لمسخاطر ككيفية نذؾئها:

.0

ٌتعرض البنن أثناء ممارسته لعمله المصرفً للعدٌد من المخاطر التً ٌمكن تبوٌبها تحت المخاطر االئتمانٌة ومخاطر السوق والسٌولة
والمخاطر التشؽٌلٌة.
تنشؤ المخاطر االئتمانٌ ة بالدرجة األولى من احتمالٌة عدم سداد عمالء البنن أو إفالسهم أو معولات ائتمانٌة تحول دون التزامهم بجدول السداد
الزمنً الممرر لهم والمتفك علٌه ،وبهذا الصدد ٌعمل البنن على إدارة السموؾ االئتمانٌة ومرالبتها على مستوى المحفظة االئتمانٌة ككل
وعلى مستوى العمالء وٌمٌس حجم التعرض االئتمانً لكل لطاع ومنطمة جؽرافٌة ومجموعة مترابطة.
تنشؤ المخاطر السولٌة من مخاطر المراكز المالٌة المفتوحة ضمن المٌزانٌة وااللتزامات المحتملة المسجلة خارج المٌزانٌة نتٌجة تحركات فً
األسعار والتً ٌمكن إدراكها عن طرٌك المخاطر الناتجة من االرتفاع العام فً األسعار واالنخفاض فً الموة الشرائٌة للعملة المحلٌة
والمخاطر الناتجة عن مراكز العمالت األجنبٌة وما ٌتعرض له البنن من خسائر نتٌجة لحركات معاكسة فً أسعار العوائد فً السوق.
تنشؤ مخاطر السٌولة نتٌجة عدم الموائمة بٌن توارٌخ استحماق الموجودات والمطلوبات نتٌجة اختالؾ آجال الودائع عن آجال التسهٌالت
إضافة إلى مخاطر تترافك مع التركزات المائمة فً الودائع النمدٌة لدى المصرؾ التً لد تإدي إلى هبوط نسب السٌولة عن الحدود
المسموحة ،وكذلن حاالت السحب المفاجئة التً ٌمكن أن ٌتعرض لها المصرؾ مما ٌحد من لدرته على توفٌر التموٌل الالزم لتؤدٌة التزاماته
فً توارٌخ استحمالها والصعوبة فً تموٌل الموجودات ،وبهذا الصدد ٌموم البنن بإدارة ومرالبة السٌولة بشكل ٌومً وتمدٌر التدفمات النمدٌة
المستمبلٌة وٌحتفظ بنسب سٌولة كافٌة وٌلتزم بمرارات مجلس النمد والتسلٌؾ الخاصة بمتابعة السٌولة.
تنشؤ المخاطر التشؽٌلٌة بسبب أخطاء ناتجة عن عدم كفاٌة اإلجراءات أو سوء تصرؾ الموظفٌن أو إخفالات فً أنظمة التكنولوجٌا المطبمة
أو عدم االلتزام بمحددات الشرٌعة اإلسالمٌة التً ٌنتهجها البنن فً عمله المصرفً ،وبهذا الصدد ٌموم البنن باعتماد المإشر األساسً لمٌاس
مخاطر التشؽٌل وٌتم تمٌٌم مدى تؤثر العملٌات والنشاطات التً ٌموم بها البنن بالمخاطر التشؽٌلٌة المحتملة وٌتم تبوٌب العملٌات لتحدٌد نوع
المخاطر التً تترافك معها لوضع أولوٌات للخطوات الواجب المٌام بها لمعالجتها ،كما ٌتم وضع حدود لمإشرات المخاطر الرئٌسٌة لمختلؾ
العملٌات التً ٌمكن تحملها.
تمثل ادارة المخاطر فً بنن الشام مجموعة المنطلمات والتوجهات التً تحكم اداء البنن فً كٌفٌة مواجهتها لعوامل المخاطرة المختلفة وفً
كافة مجاالت العمل ابتدا ًء من وضع استراتٌجٌة عمل البنن وآلٌات تطبٌك هذه االستراتٌجٌة وتطوٌر ذلن وانتهاء بالنشاطات واألعمال
والممارسات الٌومٌة التً ٌموم بها كافة العاملٌن فً البنن وعلى مستوى كافة اإلدارات التً ٌتضمنها الهٌكل التنظٌمً للبنن.

 .6االستراتجيات العامة إلدارة السخاطر:

-

-

لام البنن بوضع آلٌة العمل التً تحدد الرإٌا المستمبلٌة واألهداؾ واالستراتٌجٌات المتعلمة بعمل إدارة المخاطر من خالل إٌجاد
ثمافة مشتركة إلدارة عوامل المخاطرة بكافة أشكالها باعتماد إطار متكامل إلدارة عوامل المخاطرة ،كما وتتضمن آلٌة العمل
على إجراءات ٌتم اتباعها لمرالبة تنفٌذ الخطط والبرامج الموضوعة ،إذ ٌتم إجراء ما ٌلً:
تصمٌم واستحداث أنظمة تموم بتوضٌح اآلثار المحتملة للمخاطر المختلفة ووضع إجراءات رلابٌة تضمن فً حال ولوع
الخطر أن ٌكون ذو أثر محدود ضمن المستوى الممبول.
الحد من المخاطر بما ٌتناسب مع إمكانٌات البنن واستراتٌجٌته.
تحدٌد الحد المسموح به للمخاطر لمختلؾ الخدمات والمنتجات.
أن تكون حوافز األداء المطبمة فً المإسسة منسجمة مع مستوى المخاطر.
تعٌٌن حدود للمخاطر المتنوعة ومرالبة هذه الحدود ومرالبة مستوٌات التعرض الحالٌة للمخاطر.
التعرؾ على مستوٌات المخاطر من مستوٌات السٌاسات واإلجراءات ومن ثم مستوٌات الدوائر واأللسام والفروع وتمٌٌم
اإلجراءات الرلابٌة للسٌطرة على هذه المخاطر وتحدٌد المصور وأثارها.
وضع خطط الطوارئ وخطط استمرارٌة العمل واختبار فعالٌتها وتطوٌرها بشكل مستمر.

هذا ولد تم وضع الضوابط وسٌاسات التحوط التً تخفؾ المخاطر مع تحدٌد المسإولٌات الواجب اتباعها لتفادي أي خلل لد ٌمع عن طرٌك
اعتماد مهام وإجراءات عمل خاصة إلدارة كل من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والسٌولة ومخاطر التشؽٌل ،كما تم اعتماد اجراءات ضبط
ورلابة من خالل:
 تنظٌم أعمال ادارة المخاطر من حٌث لدرتها على إدارة كل نوع من أنواع المخاطر التً ٌواجهها البنن مع اعتماد االستماللٌةالتامة لهذه الدائرة.
 -وضع نطاق وأنظمة المٌاس وأنظمة التمارٌر لكل نوع من أنواع المخاطر.
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 20إدارة السخاطر(تتسة):

-

اكال :االفراحات الؾصفية (تتسة):

-

التؤكٌد على أن تكون سٌاسات البنن متحوطة بشكل ٌخفؾ من المخاطر من حٌث إجراءات الحصول على الضمانات ولبولها
وسٌاسات التمٌٌم الدوري لها.
وضع إجراءات الرلابة الفاعلة المستمرة للتحوط وتخفٌؾ المخاطر.

-

.0

الهيكل التشغيسي إلدارة السخاطر:

لام مصرؾ الشام بالعمل على تفعٌل أداء دائرة إدارة المخاطر من خالل تفعٌل ألسام تضمها الدائرة وتم تمسٌم العمل من حٌث
توزٌع المسإولٌات وتحدٌد المهام واالجراءات لكل لسم من هذه األلسام وهً:
 لسم مخاطر االئتمان. لسم مخاطر السوق والسٌولة. لسم مخاطر التشؽٌل.تتبع إدارة المخاطر إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثمة عن مجلس إدارة البنن ،كما تتبع إدارٌا ً للمدٌر العام.
مجلس
لجنة إدارة المخاطر
الرئٌس التنفٌذي

مدٌر المخاطر

لسم إدارة مخاطرالسوق والسٌولة

لسم إدارة مخاطراالئتمان والتموٌل
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اكال :االفراحات الؾصفية (تتسة):
2

الدياسات كاإلجراءات الستبعة لتجشب التركز في السخاطر:

ٌموم المصرؾ بتطبٌك السٌاسات واإلجراءات التً تحد من التركز فً المخاطر التً ٌواجهها البنن فً عمله المصرفً من
خالل تطبٌك المرارات الصادرة عن مجلس النمد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي إضافة إلى التوصٌات التً تصدر عن
كل من لجنة المخاطر المنبثمة عن مجلس اإلدارة ودائرة المخاطر فً توزٌع مخاطر المحفظة االئتمانٌة ومخاطر التركزات فً
الدول ومخاطر التركزات فً البنون المراسلة ومخاطر التركزات فً الودائع والحسابات الجارٌة وؼٌر ذلن من التركز فً
المنتجات المصرفٌة.
البياف

2016

2017

أرصدة لدى مرارف مركزية

20,000,060,632

03,490,320,226

إيداعات وحدابات استثسار وشيادات لدى السرارف ومؤسدات مررفية لسدة ثالثة أشير أو أقل

00,606,432,304

006,666,060,902

حدابات استثسار وشيادات لدى السرارف ومؤسدات مررفية لسدة تزيد عن ثالثة أشير

-

0,306,042,222

ذمؼ البيؾع السؤجمة كأرصدة التسؾيالت:
لالفراد:
لألفراد

69,246,186

30,154,154

التسهيالت العقارية

1,731,492,731

1,237,984,830

لمذركات:
الذركات الكبرى

20,669,069,000

26,123,981,069

السؤسدات الرغيرة والستهسظة ()SMEs

0,369,220,962

1,702,402,172

-

-

االستثسارات في العقارات

2,380,850,000

029,402,222

صافي مهجهدات قيد االستثسار أو الترفية

1,098,644,340

602,602,034

صافي السهجهدات الثابتة غير السادية

4,016,696

0,660,429

صافي السهجهدات الثابتة السادية

1,693,854,054

600,020,063

الهديعة السجسدة لدى السررف السركزي

2,163,455,530

0,004,622,634

مهجهدات ضريبية مؤجمة

1,361,139

0,043,066

السهجهدات األخرى

744,709,231

0,064,933,002

لمحكهمة والقظاع العام

بشؾد خارج السيزانية
كفاالت

3,645,533,390

0,000,490,422

اعتسادات

5,278,411,627

2,062,062,669

قبهالت

-

-

سقهف تدييالت غير مدتغمة مباشرة و غير مباشرة

9,042,656,200

3,222,026,226

اإلجسالي

348,579,315,933

395,573,118,537
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2

الدياسات كاإلجراءات الستبعة لتجشب التركز في السخاطر(تتسة):

تم وضع عدة طرق وفرضٌات والمتؽٌرات التً ٌستخدمها البنن بإعداد تحالٌل الحساسٌة للفترات المختلفة ،إذ ٌتم إجراء
اختبارات ضؽط على محفظة التسهٌالت االئتمانٌة للمصرؾ وفك سٌنارٌوهات متعددة وتدرس أثر تؽٌر تصنٌؾ دٌون هذه
المحفظة وٌتم إجراء اختبارات ضؽط وفك سٌنارٌوهات تخص الضمانات الممبولة ونستطٌع المول أن السٌنارٌوهات المتبعة
مستمرأة من الوالع وتحاكً الظروؾ الحالٌة  ،هذا وٌتم إجراء اختبارات ضؽط نوعٌة لكبار عمالء البنن فً المحفظة
التموٌلٌة لكل منهم على حدى وفك ظروؾ متولعة منوطة بنشاطه االلتصادي وظروؾ عمله وضماناته.
لام المصرؾ بإعداد الترتٌبات والضوابط واألنظمة واإلجراءات الرلابٌة للتؤكد من االلتزام بالشرٌعة اإلسالمٌة ومنها
مراجعة سٌاسات دوائر البنن وإجراءات العمل إضافة إلى التؤكد من تطبٌك هذه اإلجراءات عن طرٌك المهمات الرلابٌة
للنظر فً مدى االلتزام بالمرارات والتوصٌات واإلجراءات المتبعة لتنفٌذ هذه األعمال.
لام البنن بتفعٌل عملٌة مراجعة أدلة العمل لدوائره عن طرٌك مراجعة كافة السٌاسات وإجراءات عمل الدوائر ونماذجها
المعتمدة وهذا ٌجعل من كافة السٌاسات واإلجراءات متوافمة مع كافة التشرٌعات والمرارات الصادرة حدٌثا ً وٌإدي إلى
تخفٌض المخاطر المنوطة بنشاط كل دائرة عن طرٌك إٌالء االهتمام بمكامن المخاطر المرافمة لطبٌعة عمل كل دائرة.
 6أنظمة التمارٌر وخطوط التمارٌر وفما ً لكل نوع من المخاطر:
ٌتم إعداد تمارٌر تظهر المخاطر التً ٌواجهها المصرؾ ممسمة حسب أنواع هذه المخاطر ،إذ تم تبنً منظومة تمارٌر تعكس
المخاطر االئتمانٌة التً تواجهها المحفظة االئتمانٌة للمصرؾ لكل من محفظة التموٌالت التجارٌة ومحفظة تموٌالت األفراد
وتظهر منظومة التمارٌر التسهٌالت المباشرة والتسهٌالت ؼٌر المباشرة وٌتم توزٌعها على المنتجات التً ٌمدمها المصرؾ
وتوزع أٌضا ً على المطاعات الجؽرافٌة وترالب التركزات االئتمانٌة على مستوى كل عمٌل وعلى مستوى المجموعات
المترابطة وتظهر تصنٌؾ الدٌون من دٌون منتجة ودٌون ؼٌر منتجة وتسلط الضوء على الضمانات الممبولة التً تخفؾ من
التعرضات االئتمانٌة وترالب عملٌة التنفٌذ المانونً على المدٌونٌات التً تم تحوٌلها إلى الدائرة المانونٌة وترالب التجاوزات
على سموؾ العمالء إن وجدت إضافة إلى معلومات أخرى توضح مكمن العدٌد من المخاطر األخرى التً تترافك مع النشاط
االئتمانً للمصرؾ.
و بخصوص المخاطر السولٌة ومخاطر السٌولة التً تواجه المصرؾ فً عمله فٌتم إعداد العدٌد من التمارٌر الدورٌة التً
ترالب مراكز المطع التشؽٌلٌة وترالب مخاطر البنون المراسلة وترالب التجاوزات على الخطوط االئتمانٌة الممنوحة لهذه
البنون وترالب التركزات ومخاطر سعر الصرؾ ومخاطر تملب أسعار العوائد فً السوق ،كما ٌتم إعداد تمارٌر تظهر والع
سٌولة المصرؾ وترالبها مرالبة دلٌمة عن طرٌك تسلٌط الضوء على حجم الموجودات والمطلوبات اإلجمالٌة وحجم
الموجودات والمطلوبات باللٌرة السورٌة وحجم الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبٌة والفجوات الحاصلة وؼٌرها.
تتم مرا لبة المخاطر التشؽٌلٌة عن طرٌك إعداد تمارٌر ترالب مكمن الخطر التشؽٌلً الذي ٌرافك المصرؾ فً أعماله وٌتم
توضٌح مدى لدرة اإلجراءات الموضوعة والمطبمة على الحد من حدوث هذه المخاطر ومدى لدرتها على تخفٌؾ أثرها إن
حدث وولعت.
ٌتم إعداد تمارٌر عن مدى تطبٌك المصرؾ لوفاق بازل  IIالتً تظهر كل من متطلبات الحد األدنى من رأس المال وتوضح
عملٌات المراجعة الرلابٌة التً تعزز أسالٌب إدارة المخاطر لدى المصرؾ وتحدد مسإولٌات اإلدارة فً تمٌٌم مدى كفاٌة
رأس المال لتؽطٌة أنواع المخاطر وتسلط الضوء على موضوع انضباط السوق لتحمٌك الشفافٌة عن طرٌك اإللمام بمتطلبات
اإلفصاح المطلوبة وتوضح مدى التعرضات للمخاطر بكافة أشكالها ،كما ٌتم إعداد تمارٌر لمصرؾ سورٌة المركزي بناء
على النماذج المعتمدة بموجب المرارات الصادرة التً تظهر والع المخاطر التً ٌواجهها المصرؾ فً عمله.
ٌتم إعداد التمارٌر بشكل دوري ،فمنها تمارٌر ٌومٌة وتمارٌر نصؾ شهرٌة وتمارٌر ربعٌة وتمارٌر نصؾ سنوٌة وتمارٌر
سنوٌة ،هذا وتوجد تمارٌر متابعة وتمارٌر طارئة عند حدوث أي طارئ ٌستجد أو أي تجاوز للحدود لد ٌحصل وترفع هذه
التمارٌر من دائرة المخاطر إلى لجنة المخاطر متضمنة توصٌة وتموم لجنة المخاطر برفع تمارٌرها إلى مجلس إدارة البنن،
هذا وٌتم إرسال تمارٌر توضح المخاطر التفصٌلٌة على دوائر البنن ذات العاللة.
 7إجراءات مراجعة فعالٌة أدوات إدارة المخاطر:
ٌتم إجراء مراجعة لمكامن الخطر المائمة فً نشاطات المصرؾ وإداراته وٌتم مراجعة الحدود المصوى المسموح بها من
فترة ألخرى بناء على المستجدات الطارئة واحتٌادات العمل المصرفً وٌتم األخذ بعٌن االعتبار أن ال تتجاوز هذه الحدود
المحددات الواردة بمرارات مجلس النمد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي وٌتم اعتماد التمٌٌم الذاتً للمخاطر وطرق
التحوط المطلوبة ،وٌتم التؤكٌد على ضرورة توافر المعلومات الالزمة إلعداد التمارٌر المطلوبة وفك نظام الرلابة الداخلً
وأنظمة التحمك من مستوى األداء كما تتم مراجعة سٌاسة وإجراءات عمل دائرة المخاطر بشكل دوري وٌتم إضافة الممررات
الصادرة عن كل من مجلس النمد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي والتوصٌات التً تصدر عن الجهات التً تمارس
دورا ً رلابٌا ً على البنون العالمٌة الخاصة بإدارة المخاطر والمرالبة.
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إدارة السخاطر(تتسة):

ثانيا :االفراحات الكسية:

 .0مخاطر االئتساف:

إن الممارسات الٌومٌة لألعمال المصرفٌة تنطوي على تعرض البنن لعدد من المخاطر ومنها مخاطر االئتمان الناتجة عن
تخلؾ أو عجز الطرؾ االخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنن وٌموم البنن بالتؤكد من أن هذه المخاطر ال تتعدى اإلطار
المحدد مسبما فً سٌاسة البنن االئتمانٌة وإدارة المخاطر االئتمانٌة وٌموم بالحفاظ على مستوٌاتها ضمن منظومة العاللة
المتوازنة بٌن المخاطرة والعائد إذ ٌتم تطبٌك المرارات النافذة الصادرة عن مجلس النمد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي
والحدود الموصى بها وتجري المرالبة الدورٌة للتؤكد بمدى االلتزام بحدود المخاطر الممبولة عن طرٌك العدٌد من التمارٌر
التفصٌلٌة التً تعكس كافة المخاطر التً تواجهها محفظة البنن االئتمانٌة.
ٌتم تصنٌؾ التسهٌالت االئتمانٌة وفك لرار التصنٌؾ الصادر عن مجلس النمد والتسلٌؾ رلم  069لعام  0226وتعدٌالته
الالحمة وٌتم األخذ بعٌن االعتبار تصنٌؾ دٌن عمالء البنن فً المإسسات المالٌة والبنون األخرى بحسب المعلومات الواردة
دورٌا ً من لسم األخطار المصرفٌة لدى مصرؾ سورٌة المركزي التً توجب التصنٌؾ بحسب حالة العمالء لدى المإسسات
المالٌة والبنون األخرى ،كما ٌتم اإلبالغ دورٌا ً عن تصنٌؾ عمالء البنن لدٌنا إلى المصرؾ المركزي وٌتم إٌالء العناٌة
الكاملة للدٌون المجدولة والمعاد هٌكلتها فً اعتماد التصنٌؾ ومتابعة الدٌن المائم.
ٌموم البنن بمرالبة مخاطر االئتمان حٌث ٌتم تمٌٌم الوضع االئتمانً للعمالء من حٌث عناصر المخاطر االئتمانٌة التً
ٌواجهها العمٌل خالل فترة حصوله على التسهٌالت واحتماالت عدم السداد إضافة إلى حصول البنن على ضمانات مناسبة
من العمالء للحاالت التً تتطلب ذلن وحسب مستوٌات المخاطر لكل عمٌل.
لام البنن بتحدٌد مستوٌات مخاطر االئتمان الممبولة من خالل وضع سموؾ لممدار المخاطر الممبولة للعاللة مع العمٌل
الواحد أو مجموعة من العمالء كمجموعات مترابطة وتم تشكٌل لجان ائتمانٌة لمنح المرار االئتمانً وفك صالحٌات خاصة
بها محددة حسب درجة الخطر ونوع التسهٌل واألجل وتم فصل سلطة المنح عن مهام الدراسة وكذلن توجد سلطة رلابة
منفصلة عن كل من الجهة المانحة والجهة التً درست الوضع االئتمانً للعمٌل.
لمٌاس مخاطر االئتمان لام المصرؾ بوضع نظام إلدارة مخاطر المحفظة االئتمانٌة بعد أن أخذ بعٌن االعتبار ضرورة
الفصل الوظٌفً بٌن مهام من أوكل إلٌهم تنفٌذ عملٌة منح االئتمان من دراسة لملؾ تسهٌالت الزبون والتؤكد من استٌفائه
للمستندات الالزمة والبٌانات المالٌة الحدٌثة وكافة الشروط التً تإمن الحد األدنى من المعلومات المطلوبة وبٌن من ٌمومون
بتنفٌذ التسهٌالت الممررة وبٌن من ٌمومون بمرالبة اإلجراءات والعملٌات المطلوبة لمنح االئتمان بشكل ٌتم التؤكد معه من
تنفٌذ السٌاسات وإجراءات العمل الممررة التً تضمن تطبٌك المرارات والتعلٌمات النافذة ،هذا وٌوجد لدى المصرؾ نظام
لمرالبة مدى كفاٌة المإونات الممتطعة بشكل ٌتم معه التمٌد بمعاٌٌر لرارات مجلس النمد والتسلٌؾ رلم  069لعام 0226
وتعدٌالته الالحمة مع األخذ بعٌن االعتبار لٌاس المدٌونٌات المضمونة بضمانات ممبولة ومدى كفاٌة هذه الضمانات وطرٌمة
معالجة الدٌون الؽٌر منتجة.
ٌعتمد المصرؾ فً لٌاسه لمخاطر االئتمان على منظومة تمارٌر تعكس المخاطر الكامنة فً محفظة التسهٌالت االئتمانٌة
الممنوحة والمستؽلة ،إذ تحدد طبٌعة االئتمان الممنوح من تسهٌالت مباشرة وتسهٌالت ؼٌر مباشرة وتحدد أنواع التسهٌالت
الممنوحة من مرابحات أو منتجات مصرفٌة أخرى ...
كما تموم هذه المنظومة بمٌاس المخاطر االلتصادٌة للمحفظة االئتمانٌة عن طرٌك مرالبة حجم التسهٌالت الممنوحة والمستؽلة
لتموٌل األنشطة التجارٌة والصناعٌة والخدمٌة وؼٌرها من المطاعات االلتصادٌة األخرى إضافة إلى أنها تموم بمٌاس التركز
الجؽرافً المائم فً المحفظة االئتمانٌة ،كما تحدد المجموعات المترابطة وتسلط الضوء على العاللة فٌما بٌنها وفك لرار
مجلس النمد والتسلٌؾ رلم  260لعام  0226والتعدٌل بالمرار رلم  330لعام  0202وتموم بمٌاس حجم التسهٌالت الممنوحة
والمستؽلة لكل مجموعة على حدى بشكل ال تتجاوز معه الحدود االئتمانٌة المصوى المسموح بها.
ٌتم لٌاس حجم الضمانات المائمة وتمسم إلى ضمانات عٌنٌة وضمانات ؼٌر عٌنٌة وٌتم تحدٌد لٌمة الضمانات الممبولة التً
تحتسب وفما ً لنماذج لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم  069لعام  0226لٌتم احتساب صافً المدٌونٌات بعد أن ٌتم تخفٌضها
بمٌمة الضمانات الممبولة لٌتم تحدٌد التعرضات الخطرة والنسبة الواجب تطبٌمها على هذه التعرضات اللتطاع مخصصات
بناء على لرارات تصنٌؾ الدٌون.
تتم مرالبة السموؾ االئتمانٌة الممنوحة بشكل ٌحول معه دون حدوث تجاوزات على الحدود التً تم منحها لكل عمٌل على
حدى ،كما ٌتم لٌاس حجم التسهٌالت التً تم تحوٌلها إلى التنفٌذ المانونً وتمرن بحجم الضمانات المائمة والمخصصات
االئتمانٌة التً تم تشكٌلها.
هذا وٌتم إجراء اختبارات ضؽط وفك عدة سٌنارٌوهات لمٌاس ومرالبة حجم المخاطر الناتجة عن هذه السٌنارٌوهات ومن ثم
ٌتم التراح مخصصات إضافٌة لمواجهة مثل هذه المخاطر.
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إدارة السخاطر(تتسة):

سٌاسة إدارة مخاطر االئتمان:
 تحمٌك األمان من خالل التؤكد من مصادر سداد العمٌل وجدارته االئتمانٌة والضمانات الممدمة. تحمٌك االنتشار والتنوع من خالل توزٌعها حسب المطاعات االلتصادٌة وتوزٌعها جؽرافٌا ً وعدم تركزها على مستوىالزبائن والمجموعات المترابطة ائتمانٌاً.
 تحمٌك الربحٌة وتحمٌك العائد المناسب. المواءمة بٌن آجال االستحماق للعوائد والتموٌالت. تحمٌك االستمرارٌة من خالل تمٌٌم المخاطر والتحوط منها. المخاطر االئتمانٌة المتعلمة بالتعهدات:
ٌموم البنن بتمدٌم تعهدات لتلبٌة احتٌاجات العمالء ،تلزم هذه التسهٌالت البنن بؤداء دفعات بالنٌابة عن عمالئه ،وذلن حسب
الضوابط الشرعٌة المحددة من لبل هٌئة الرلابة الشرعٌة للبنن .وٌتم تحصٌل هذه الدفعات وفما ً لشروط اإلعتماد أو الكفالة.
تتسم هذه التسهٌالت بنفس المخاطر االئتمانٌة لذمم األنشطة التموٌلٌة وتتم الولاٌة من هذه المخاطر باتباع نفس سٌاسات البنن
واجراءاته الرلابٌة من حٌث حصر هذه التعهدات مع أطراؾ مختارة والتمٌٌم المتواصل لمالءمة هذه التسهٌالت وترتٌبات
ضمان اضافٌة مع األطراؾ فً الظروؾ التً تمتضً ذلن.

 التركز فً الحد األلصى للمخاطر االئتمانٌة
تم إدارة مخاطر التركزات االئتمانٌة على مستوى العمٌل (فرد او مإسسة أو بنن مراسل) وعلى مستوى كل مجموعة مترابطة
وذلن حسب لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم /260من  /ب  4تارٌخ  06أٌار  ،0226حٌث ٌجب أال ٌتجاوز الحد األلصى
للتعرضات االئتمانٌة %00من صافً األموال الخاصة على مستوى العمٌل (فرد أو مإسسة) ،كما ٌتم تحدٌد حجم التعرض
االئتمانً لكل لطاع التصادي أو منطمة جؽرافٌة
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 .0مخاطر االئتساف(تتسة):

 )0تؾزيع التعرضات االئتسانية حدب درجة السخاطر:
تتوزع التعرضات االئتمانٌة حسب درجة المخاطر وفك الجدول:
الذركات
6102

البٌان

األفراد

التسؾيالت العقارية

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

الذركات الكبرى

الحكؾمة

السؤسدات الرغيرة

كالقظاع العاـ

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

كالستؾسظة

لٌرة سورٌة

السرارؼ
السجسؾع

كالسؤسدات
السررفية االخرى

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

دٌون متدنٌة المخاطر

-

-

-

-

-

-

-

عادٌة (ممبولة المخاطر)

83,827,754

1,741,881,201

31,301,556,424

1,234,571,283

-

-

34,361,836,662

تتطلب اهتماما خاصا ً

-

56,059,187

1,761,087,793

363,919,320

-

-

2,181,066,300

ؼٌر منتجة:

247,451,280

35,883,822

1,309,220,091

243,061,505

-

-

1,835,616,696

دون المستوى

-

-

167,780,156

4,562,856

-

-

172,343,012

مشكون فً تحصٌلها

-

4,777,982

19,125,045

1,439,482

-

-

25,342,510

ردٌئة

247,451,280

31,105,836

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 السخاطر(تتسة):

20

 .0مخاطر االئتساف(تتسة):

 )0تؾزيع التعرضات االئتسانية حدب درجة السخاطر(تتسة):
تتوزع التعرضات االئتمانٌة حسب درجة المخاطر وفك الجدول:
الذركات
6102

البٌان

األفراد

التسؾيالت العقارية

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

الذركات الكبرى

السرارؼ

الحكؾمة

السؤسدات الرغيرة

كالسؤسدات

كالقظاع العاـ

السررفية االخرى

كالستؾسظة
لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

السجسؾع

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

دٌون متدنٌة المخاطر

-

-

-

-

-

-

-

عادٌة (ممبولة المخاطر)

46,122,266

1,238,570,600

25,166,631,412

1,299,244,247

-

-

27,750,568,525

تتطلب اهتماما خاصا ً

968,381

3,414,966

1,213,728,824

243,963,125

-

-

1,462,075,296

ؼٌر منتجة:

337,271,119

52,163,209

1,396,248,068

482,638,359

-

-

2,268,320,755

دون المستوى

154,539

362,888

43,272,613

21,484,058

-

-

65,274,098

مشكون فً تحصٌلها

111,757

6,674,592

53,495,050

14,475,424

-

-

74,756,823

ردٌئة

337,004,823

45,125,729

1,299,480,405

446,678,877

-

-

2,128,289,834

المجموع

384,361,766

1,294,148,775

27,776,608,305

2,025,845,731

-

-

31,480,964,577

ٌطرح :اإلٌرادات المحفوظة

)(52,438,708

)(9,855,051

)(46,257,870

)(20,602,962

-

-

)(129,154,591

ٌطرح :مخصص التدنً

)(301,768,904

)(46,308,894

)(1,606,369,365

)(302,840,597

-

-

)(2,257,287,760

الصافً

30,154,154

1,237,984,830

26,123,981,069

1,702,402,172

-

-

29,094,522,226
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إدارة السخاطر(تتسة):

 .0مخاطر االئتساف(تتسة):

 )6تؾزيع القيسة العادلة لمزسانات مقابل التدهيالت:

فيسا يمي تهزيع القيسة العادلة لمزسانات السقدمة مقابل ذمم البيهع والتسهيالت:
الذركات

6102

الزسانات مقابل*:

البٌان
عادٌة (ممبولة المخاطر)
تتطلب اهتمام خاص
ؼٌر منتجة:
دون المستوى
مشكون فٌها
ردٌئة
المجموع
منها:
تؤمٌنات نمدٌة
كفاالت مصرفٌة ممبولة
عمارٌة
أسهم متدأولة
سٌارات وآلٌات

األفراد

لٌرة سورٌة
96,239,352
240,436,502
240,436,502
336,675,854
91,338,152
245,337,702

التسؾيالت العقارية

لٌرة سورٌة
1,740,105,668
74,159,788
30,822,067
5,349,422
25,472,645
1,845,087,523
1,845,087,523
-

الذركات الكبرى

لٌرة سورٌة
27,999,365,394
1,717,666,864
805,342,732
167,780,156
20,336,923
617,225,654
30,522,374,991
3,156,456
15,941,519,108
12,367,878,838
2,209,820,589

* الضمانة تساوي ممدار الدٌن أو ألل منه على مستوى كل عمٌل وبشكل افرادي.
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الحكؾمة كالقظاع العاـ

السؤسدات الرغيرة

اإلجسالي

كالستؾسظة
لٌرة سورٌة
1,329,346,139
300,940,084
123,476,105
4,660,288
1,454,567
117,361,250
1,753,762,328
-

1,753,762,328
-

لٌرة سورٌة

-

لٌرة سورٌة
31,165,056,553
2,092,766,736
1,200,077,407
172,440,444
27,140,912
1,000,496,051
34,457,900,696
3,156,456
15,941,519,108
16,058,066,841
2,455,158,291
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إدارة السخاطر(تتسة):

 .0مخاطر االئتساف(تتسة):

 ) 6تؾزيع القيسة العادلة لمزسانات مقابل التدهيالت:

فيسا يمي تهزيع القيسة العادلة لمزسانات السقدمة مقابل ذمم البيهع والتسهيالت:
الذركات

6102

الزسانات مقابل*:

األفراد

التسؾيالت العقارية

لٌرة سورٌة
لٌرة سورٌة
البٌان
1,455,596,618
59,476,324
عادٌة (ممبولة المخاطر)
3,865,861
تتطلب اهتمام خاص
49,257,659
327,345,126
ؼٌر منتجة:
363,004
دون المستوى
7,768,678
مشكون فٌها
41,125,977
327,345,126
ردٌئة
1,508,720,138
386,821,450
المجموع
منها:
تؤمٌنات نمدٌة
كفاالت مصرفٌة ممبولة
1,508,720,138
51,443,221
عمارٌة
أسهم متدأولة
335,378,229
سٌارات وآلٌات
* الضمانة تساوي ممدار الدٌن أو ألل منه على مستوى كل عمٌل وبشكل افرادي.

الذركات الكبرى

لٌرة سورٌة
24,205,198,239
621,427,513
844,138,651
44,808,597
48,811,684
750,518,370
25,670,764,403
13,179,029,018
10,636,852,970
1,854,882,415
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الحكؾمة كالقظاع العاـ

السؤسدات الرغيرة

اإلجسالي

كالستؾسظة
لٌرة سورٌة
1,419,344,860
255,106,390
292,920,272
26,044,141
14,861,855
252,014,276
1,967,371,522
-

1,967,371,522
-

لٌرة سورٌة

-

لٌرة سورٌة
27,139,616,041
880,399,764
1,513,661,708
71,215,742
71,442,217
1,371,003,749
29,533,677,514
13,179,029,018
14,164,387,851
2,190,260,645
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 20إدارة السخاطر(تتسة):

 .0مخاطر االئتساف(تتسة):
الديؾف السجدكلة:

صنفت كذمم بٌوع مإجلة وأرصدة تموٌالت ؼٌر منتجة وأُخرجت من إطار ذمم البٌوع المإجلة
هً تلن الدٌون التً سبك وأن ُ
وأرصدة التموٌالت ؼٌر المنتجة بموجب جدولة أصولٌة وتم تصنٌفها كدٌون تتطلب اهتمام خاص ،وتبلػ فً نهاٌة الفترة
الحالٌة 002,096,043 :ل.س منها  020,003,092ل.س معادل جدولتها بموجب للب الدٌن ( ممابل  060,023,660لٌرة
سورٌة  ،معاد جدولتها بموجب للب الدٌن كما فً نهاٌة السنة السابمة).

الديؾف السعاد هيكمتها:

ٌمصد بإعادة الهٌكلة إعادة ترتٌب وضع ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت من حٌث تعدٌل األلساط أو إطالة عمر
التموٌل أو تؤجٌل بعض األلساط أو تمدٌد فترة السماح ...الخ ،وتم تصنٌفها كدٌون تتطلب اهتمام خاص ،وتبلػ فً نهاٌة
الفترة الحالٌة  66,046,006 :ل.س (ممابل  6,022,906لٌرة سورٌة  ،وكلها معاد جدولتها بموجب للب الدٌن كما فً
نهاٌة السنة السابمة).
الضمانات المحتفظ بها والتحسٌنات االئتمانٌة:
ٌعتمد المصرؾ على عدة أسالٌب وممارسات لتخفٌؾ مخاطر االئتمان ،منها الحصول على ضمانات حٌث ٌتم لبول الضمانات
وفك معاٌٌر وأسس معتمدة مصنفة حسب العملٌات االئتمانٌة مع المإسسات التجارٌة وحسب العملٌات االئتمانٌة مع األفراد ،إذ
ٌتم لبول الرهونات العمارٌة للمبانً السكنٌة والعمارات واألوراق المالٌة والسٌارات والضمانات النمدٌة.
و تموم سٌاسة البنن على التؤكد والتحمك من صحة الضمانات الممدمة وموائمتها ومطابمتها ومتابعة تجدٌدها حسب الحاجة وٌتم
تمٌٌمها وفك لرارات وتعلٌمات مصرؾ سورٌة المركزي المتعلمة بهذا الشؤن.
من الممكن أن تتعرض الضمانات العمارٌة لخطر مباشر ٌإثر على المٌمة السولٌة لها أو ٌعٌك موضوع التنفٌذ المانونً عند البٌع
فً المزاد العلنً نٌتجة الظروؾ التً ٌمكن أن تتعرض لها المنطمة الجؽرافٌة التً وجدت فٌها هذه العمارات ،ولتدارن هذا
الخطر ٌتم مرالبة المٌمة السولٌة للضمانات وٌتم مراجعة المٌمة السولٌة لها عند تجدٌد التسهٌالت وكلما دعت الحاجة لذلن وٌتم
إجراء التخمٌن العماري إن أمكن وٌتم التحفظ على نسبة من المٌمة السولٌة تتناسب ووالع المنطمة التً ٌوجد بها العمار ،وٌتم
دراسة مدى كفاٌة المخصصات التً ٌتم تشكٌلها لمواجهة صافً مدٌونٌة الزبائن وفما ً لتعلٌمات مصرؾ سورٌة المركزي
ولرارات مجلس النمد والتسلٌؾ رلم  069لعام  0226ورلم  620لعام .0200
اختبارات الجهد للمحفظة االئتمانٌة:
لام البنن بإجراء عدة اختبارات جهد وفك الفرضٌات التالٌة:
 oاختبار الجهد األول:
فرضٌة االختبار  :هبوط تصنٌؾ  %32من الدٌون المصنفة بتصنٌؾ الدٌون العادٌة لتصبح ضمن تصنٌؾ الدٌون التً تتطلب
اهتمام خاص.
نتٌجة االختبار:
مع األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب لرارات صادرة عن لجنة المخصصات نوصً باالحتفاظ بمخصصات
إضافٌة لكامل المحفظة االئتمانٌة عن متطلبات المرار  620بمٌمة  320,020,666ل.س ،و بالتالً ٌبلػ مجموع المخصصات
الواجب االحتفاظ بها  0,622,662,944ل.س.
 oاختبار الجهد الثانً:
فرضٌة االختبار  :هبوط تصنٌؾ  %022من الدٌون المصنفة بتصنٌؾ الدٌون التً تتطلب اهتمام خاص إلى دٌون مصنفة
كدٌون دون المستوى.
نتٌجة االختبار:
مع األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب لرارات صادرة عن لجنة المخصصات نوصً باالحتفاظ بمخصصات
إضافٌة لكامل المحفظة االئتمانٌة عن متطلبات المرار  620بمٌمة  046,224,240ل.س ،و بالتالً ٌبلػ مجموع المخصصات
الواجب االحتفاظ بها  0,949,600,066ل.س.
 oاختبار الجهد الثالث:
فرضٌة االختبار  :هبوط تصنٌؾ  %022من الدٌون المصنفة بتصنٌؾ الدٌون المشكون فٌها إلى دٌون ردٌئة.
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اختبارات الجهد للمحفظة االئتمانٌة (تتمة):
نتٌجة االختبار:
مع األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب لرارات صادرة عن لجنة المخصصات نوصً باالحتفاظ بمخصصات
إضافٌة لكامل المحفظة االئتمانٌة عن متطلبات المرار  620بمٌمة  020,604,202ل.س ،و بالتالً ٌبلػ مجموع المخصصات
الواجب االحتفاظ بها  0,920,030,093ل.س.
 oاختبار الجهد الرابع:
فرضٌة االختبار  :هبوط تصنٌؾ العمالء الذٌن تم تصنٌؾ مدٌونٌاتهم ضمن الدٌون المنتجة بعد إجراء عملٌة الجدولة لتصبح
ضمن التصنٌفات السابمة التً تم تصنٌفهم بها ضمن الدٌون الؽٌر منتجة لبل عملٌة الجدولة.
نتٌجة االختبار:
مع األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب لرارات صادرة عن لجنة المخصصات نوصً باالحتفاظ بمخصصات
إضافٌة لكامل المحفظة االئتمانٌة عن متطلبات المرار  620بمٌمة  000,460,642ل.س ،و بالتالً ٌبلػ مجموع المخصصات
الواجب االحتفاظ بها  0,900,042,360ل.س.
 oاختبار الجهد الخامس:
فرضٌة االختبار  :تم إجراء اختبار جهد للمحفظة االئتمانٌة على عٌنة تتضمن مدٌونٌة أكبر  00عمٌل التً تشكل لٌمة صافً
مدٌونٌاتها ما نسبته حوالً  %90من لٌمة صافً مدٌونٌات المحفظة االئتمانٌة وفما ً لعدة سٌنارٌوهات تتناسب مع المخاطر
المحتملة الخاصة بكل عمٌل على حدى.
نتٌجة االختبار:
بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب لرارات صادرة عن لجنة المخصصات نوصً باالحتفاظ بمخصصات
إضافٌة لكامل المحفظة االئتمانٌة عن متطلبات المرار  620بمٌمة  990,663,200ل.س ،و بالتالً ٌبلػ مجموع المخصصات
الواجب االحتفاظ بها  0,690,329,096ل.س.
 oاختبار الجهد السادس:
فرضٌة االختبار  :افتراض لٌمة الصفر للعمارات المرهونة لصالح البنن التً تمع فً المناطك الجؽرافٌة التالٌة:
 كافة العمارات التً تمع فً مدٌنة حلب و رٌفها. كافة العمارات التً تمع فً مدٌنة ادلب و رٌفها. كافة العمارات التً تمع فً مدٌنة حمص و رٌفها. كافة العمارات التً تمع فً مدٌنة درعا و رٌفها. كافة العمارات التً تمع فً رٌؾ حماه فمط دون مدٌنة حماه. كافة العمارات التً تمع فً رٌؾ دمشك عدا منطمة الصبورةٌ ،عفور ،التلٌ ،برود ،النبن ،دٌر عطٌة ،صحناٌا و الكسوة.نتٌجة االختبار:
مع األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب لرارات صادرة عن لجنة المخصصات نوصً باالحتفاظ بمخصصات
إضافٌة لكامل المحفظة االئتمانٌة عن متطلبات المرار  620بمٌمة  063,003,062ل.س ،و بالتالً ٌبلػ مجموع المخصصات
الواجب االحتفاظ بها  0,964,939,446ل.س.


اختبار الجهد السابع:
فرضٌة االختبار  :تحول التسهٌالت ؼٌر المباشرة إلى تسهٌالت مباشرة بحٌث تكون الضمانات الممابلة لها هً صافً الضمانات
المائمة لكل عمٌل على حدى بعد تخفٌضها بمٌمة التسهٌالت المباشرة له إن وجدت.
نتٌجة االختبار:
بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب لرارات صادرة عن لجنة المخصصات نوصً باالحتفاظ بمخصصات
إضافٌة لكامل المحفظة االئتمانٌة عن متطلبات المرار  620بمٌمة  020,604,202ل.س ،و بالتالً ٌبلػ مجموع المخصصات
الواجب االحتفاظ بها  0,920,030,093ل.س.



اختبار الجهد الثامن :
فرضٌة االختبار :
تم افتراض السٌنارٌوهات التالٌة على محفظة التسهٌالت االئتمانٌة بشكل متزامن:
لٌمة الصفر للعمارات المرهونة لصالح البنن التً تمع فً المناطك المتضررة
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اختبارات الجهد للمحفظة االئتمانٌة (تتمة):
هبوط تصنٌؾ الدٌون المصنفة بتصنٌؾ الدٌون التً تتطلب اهتمام خاص إلى دٌون دون المستوى.
هبوط تصنٌؾ الدٌون المصنفة بتصنٌؾ الدٌون المشكون فٌها إلى دٌون ردٌئة.
نتٌجة االختبار:
بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب لرارات صادرة عن لجنة المخصصات نوصً باالحتفاظ بمخصصات
إضافٌة لكامل المحفظة االئتمانٌة عن متطلبات المرار  620بمٌمة  642,664,209ل.س ،و بالتالً ٌبلػ مجموع المخصصات
الواجب االحتفاظ بها  0,240,324,660ل.س.


اختبار الجهد التاسع :
فرضٌة االختبار:
افتراض السٌنارٌوهات التالٌة بشكل متزامن على المحفظة االئتمانٌة:
لٌمة الصفر للعمارات المرهونة لصالح البنن التً تمع فً المناطك المتضررة .
هبوط تصنٌؾ حوالً  %32من صافً الدٌون المصنفة بتصنٌؾ الدٌون العادٌة لتصبح ضمن تصنٌؾ الدٌون التً تتطلب
اهتمام خاص مع تثمٌل لٌمة الكفاالت المصرفٌة المائمة كضمان للتسهٌالت الواردة ضمن هذه العٌنة بنسبة %.62
هبوط تصنٌؾ الدٌون المصنفة بتصنٌؾ الدٌون التً تتطلب اهتمام خاص إلى دٌون دون المستوى.
هبوط تصنٌؾ الدٌون المصنفة بتصنٌؾ الدٌون المشكون فٌها إلى دٌون ردٌئة.
نتٌجة االختبار:
بعد األخذ بعٌن االعتبار المخصصات المشكلة بموجب لرارات صادرة عن لجنة المخصصات نوصً باالحتفاظ بمخصصات
إضافٌة لكامل المحفظة االئتمانٌة عن متطلبات المرار  620بمٌمة  693,220,064ل.س ،و بالتالً ٌبلػ مجموع المخصصات
الواجب االحتفاظ بها  0,094,602,402ل.س.
بهدؾ التحوط ضد المخاطر التً تهدد جودة المحفظة االئتمانٌة و الحالة التً هً علٌها اآلن ،لرر المصرؾ اعتماد السٌنارٌو
األشد و االحتفاظ بمخصصات ائتمانٌة إضافٌة بمٌمة ال تمل عن  693,220,064ل.س بحٌث ال ٌمل إجمالً مبلػ المخصصات
االئتمانٌة المحتفظ بها لكامل المحفظة االئتمانٌة  0,094,602,402ل.س على األلل.
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 20إدارة السخاطر(تتسة):
 .0مخاطر االئتساف(تتسة):
التركز الجغرافي:
ٌوضح الجدول التالً التركز فً التعرضات االئتمانٌة حسب التوزٌع الجؽرافً وكما ٌلً( :توزع حسب بلد االلامة للطرؾ الممابل)

السشظقة الجغرافية

دكؿ الذرؽ األكسط

أكركبا

آسيا*

أفريقيا*

أمريكا

دكؿ أخرى

اإلجسالي

داخل القظر

نيرج سىريح

نيرج سىريح

نيرج سىريح

نيرج سىريح

نيرج سىريح

نيرج سىريح

أرصدة لدى مصارف مركزٌة

31,212,181,860

-

-

-

-

-

-

00,606,080,821

إٌداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات
مصرفٌة لمدة ثالثة أشهر أو ألل
حسابات إستثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفٌة
لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر

8,231,242,513

47,479,957,213

217,263,898

-

-

-

-

22,268,220,262

-

-

-

-

-

-

-

-

البشد

األخرى
نيرج سىريح

نيرج سىريح

ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة األنشطة التموٌلٌة بالصافً
لألفراد:
لألفراد

69,246,186

-

-

-

-

-

-

22,622,082

التموٌالت العمارٌة

1,731,492,731

-

-

-

-

-

-

0,200,226,200

للشركات:
الشركات الكبرى

31,887,197,512

-

-

-

-

-

-

00,882,022,206

المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة ()SMEs

1,697,031,790

-

-

-

-

-

-

0,222,100,221

للحكومة والمطاع العام

-

-

-

-

-

-

-

-

اإلجمالً 2017/12/31 /

22,868,026,226

22,222,222,600

602,620,828

-

-

-

-

066,262,200,210

اإلجمالً 2016/12/31 /

28,821,286,122

008,026,208,220

020,828,202

-

-

-

-

022,662,222,682

*باستثشاء دول الذرق األوسط
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20

إدارة السخاطر(تتسة):

 .0مخاطر االئتساف(تتسة):
التركز حدب القظاع االقترادي:
ٌوضح الجدول التالً التركز فً التعرضات االئتمانٌة حسب المطاع االلتصادي:
القظاع االقترادي
مالي

صشاعة

تجارة

عقارات

زراعة

أفراد

حكؾمة
كقظاع عاـ

أخرى

إجسالي

البشد
أسطذح ٌذِ ٜظبسفِشوض٠خ
 إ٠ذاػبد ٚؽغبثبداعزضّبس ٚشٙبداد ٌذٜ
اٌّظبسف ِٚؤعغبد
ِظشف١خ ٌّذح صالصخ أشٙش
أ ٚألً
 ؽغبثبد اعزضّبسٚشٙبداد ٌذ ٜاٌّظبسف
ِٚؤعغبد ِظشف١خ ٌّذح
رض٠ذ ػٓ صالصخ أشٙش
رُِ اٌجٛ١ع اٌّؤعٍخٚأسطذح اٌزّ٠ٛالد
اإلعّبٌ/ ٟ
2017/12/31
اإلعّبٌ/ ٟ
2016/12/31

31,212,181,860

-

-

-

-

-

-

-

31,212,181,860

55,928,463,623

-

-

-

-

-

-

-

55,928,463,623

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,089,661,197

28,085,046,996

305,084,189

22,745,354

1,798,990,987

-

1,083,439,497

35,384,968,220

87,140,645,483

4,089,661,197

28,085,046,996

305,084,189

22,745,354

1,798,990,987

-

1,083,439,497

122,525,613,703

028,001,202,128

2,650,732,914

23,439,523,584

794,691,853

10,364,526

1,271,545,128

-

927,664,220

177,224,959,284
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 20إدارة السخاطر(تتسة):
 .6مخاطر الدؾؽ:

هو الخطر الذي ٌتعرض له البنن نتٌجة للتؽٌرات المعاكسة فً لٌمة أدواته المالٌة بسبب التؽٌرات فً المعدالت أو األسعار
بالسوق وتشمل ما ٌلً:
 التؽٌر فً معدالت أسعار الفائدة كمإشر ومعدالت الربح. التؽٌر فً معدالت أسعار الصرؾ األجنبً. التؽٌر فً أسعار األوراق المالٌة.التؽٌر فً أسعار السلع.
بهدؾ لٌاس مخاطر السوق لام المصرؾ بوضع حدود لصوى وحدود دنٌا ال ٌسمح بتجاوزها فٌما ٌتعلك بمخاطر مراكز
المطع المفتوحة ومخاطر المجموعة المصرفٌة لبنن الشام ومخاطر البنون المراسلة المحلٌة والبنون المراسلة الخارجٌة
ونسب السٌولة الٌومٌة بكافة العمالت وبالعملة المحلٌة وتراجع هذه الحدود دورٌا ً وتعدل بما ٌتناسب مع نشاط المصرؾ ،كما
لام المصرؾ بتؤمٌن أنظمة معلوماتٌة تتٌح مرالبة المخاطر السولٌة التً ٌواجهها المصرؾ فً عمله لتمارن بالحدود
المسموح بهان كما تإمن هذه األنظمة مرالبة الموجودات والمطلوبات لٌتم اتباع منهج تحلٌل فجوة االستحماق للنظر فً
الفجوات المتشكلة وإدارتها بشكل منسجم مع المرار والتعامٌم الصادرة.
لمٌاس احتٌاجات التموٌل الصافٌة ٌموم المصرؾ بحصر التدفمات النمدٌة الداخلة والتدفمات النمدٌة الخارجة المستحمة مع
االلتزامات النمدٌة التً تنتج عن الحسابات خارج المٌزانٌة ومن ثم ٌتم تمدٌر االحتٌاجات النمدٌة المستمبلٌة وٌتم تحدٌد
المصادر المحتملة لتلبٌة هذه االحتٌاجات عن طرٌك تحلٌل سلم االستحمالات ما بٌن الفائض والعجز لكل فترة زمنٌة وٌتم
دراسة الحلول الممكنة.
ٌموم المصرؾ بإجراء اختبارات ضؽط لتحدٌد حجم الخطر الناتج عن تملبات حادة وتؽٌرات فً العوامل التً تعتبر مصدر
خطر من المخاطر السولٌة على أنشطة المصرؾ كما تؤخذ اختبارات الضؽط المخاطر التً تواجهها البنون المراسلة بعٌن
االعتبار وٌتم احتساب االحتٌاجات التموٌلٌة الخاصة بنسبة السٌولة اإلجمالٌة وباللٌرات السورٌة بعد إجراء اختبارات الضؽط
وصوالً إلى النسب المانونٌة المسموح بها والحدود الدنٌا المعتمدة لدى المصرؾ.
سٌاسة إدارة مخاطر السوق:
 التعرؾ على المخاطر السولٌة التً ٌواجهها البنن فً عمله المصرفً وتمدٌر الخسائر الممكن حدوثها نتٌجة هذهالمخاطر وتحدٌد المخففات.
 إعداد الدراسات التحلٌلٌة لمخاطر السوق ودراسة اتجاهات عوائد االستثمار وأسعار الصرؾ المتولعة واالستثمار فًضوء هذه الدراسات.
 وضع حدود لالستثمار على مستوى البالد –العملة – السوق -األداء والطرؾ الممابل. وضع آلٌات للحد من مخاطر السلع والمخزون من خالل اعتماد الشراء مع حك الرجوع ووعد الشراء الملزم. تشكٌل مخصصات مناسبة لتخفٌض مخاطر تؽٌر العوائد. تحمٌك التنوع فً محفظة البنن بحٌث تحمك التنوع الجؽرافً وتنوع العمالت وإدارة مراكز العمالت التشؽٌلٌة وإدارةهذه المخاطر بما ٌتناسب مع لرارت مجلس النمد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي من حٌث الحدود المسموح بها.
 -تحمٌك التماذج بٌن السٌاسة المتحفظة والمعتدلة.

اإلفراحات الؾصفية:
 ٌموم البنن باستخدام تحلٌل الحساسٌة ) (Sensitivity Analysisلمٌاس كل نوع من انواع مخاطر السوق (هوامش اومعدالت ) للمرابحة واسعار صرؾ العمالت  ،إذ ٌتم دراسة نسب أرباح التموٌل وحجم العملٌات التموٌلٌة المتولعة لفترة
لادمة للوصول إلى أرباح تموٌلٌة متولعة وبعد أن ٌتم تحدٌد تكلفة النمد والنسبة المستهدفة التً ٌتم من خاللها توزٌع عائد
على الودائع اآلجلة المودعة فً المصرؾ ٌتم إجراء تحلٌل حساسٌة من حٌث حجم التموٌالت المتولع منحها ونسبة
األرباح الممكن استٌفاإها على هذه التموٌالت وحصة البنن كمضارب والودائع المستمطبة للنظر فً األثر المحتمل لهذا
التحلٌل على نسبة العائد على الودائع التً ٌمكن توزٌعها وما ٌرافك ذلن من األثر النهائً على لائمة الدخل.
 أما فٌما ٌخص تحلٌل حساسٌة أسعار صرؾ العمالت فٌتم بشكل ٌومً مرالبة مراكز المطع المفتوحة بحٌث ال ٌتجاوزمركز المطع التشؽٌلً الصافً  %0-/+من األموال الخاصة الصافٌة للبنن وأن ال ٌتجاوز مركز المطع اإلجمالً نسبة
 %32من األموال الخاصة الصافٌة (حصل البنن على استثناء من مصرؾ سورٌة المركزي-مجلس النمد والتسلٌؾ
بؤن ٌكون الحد األلصى لمركز المطع اإلجمالً هو  %92بدالً من  %32وفك شروط محددة) وبموجب التؽٌرات
الٌومٌة ٌتم استمراء تؽٌرات أخرى ٌتم من خاللها إجراء تحلٌل الحساسٌة للحكم على ما ستإول إلٌه النسب المذكورة
من حٌث الحدود المسموحة والمنصوص عنها بموجب لرار النمد و التسلٌؾ رلم / 230م ن /ب 0لعام  0226و
تعدٌالته الالحك و المرار رلم / 0426م ن /ب 4لعام  ،0203وٌإخذ بعٌن االعتبار إجراء تحلٌل حساسٌة على سعر
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إدارة السخاطر(تتسة):

-

20

-

 6مخاطر الدؾؽ(تتسة):

-

اإلفراحات الؾصفية(تتسة):

صرؾ العملة المحلٌة للنظر فً األثر المحتمل على لٌمة المراكز المفتوحة ولٌم التوظٌفات التً تشكل حدود التركزات
المائمة فً البنون المراسلة الناتجة عن ارتباطها بحجم األموال الخاصة الصافٌة.
 ٌموم المصرؾ بشكل ٌومً بإجراء اختبارات جهد على نسب السٌولة الٌومٌة وفك السٌنارٌوهات التالٌة: oاستثناء بعض الحسابات الخاصة بكبار العمالء لمرالبة أثر هذا االستثناء على نسب السٌولة.
 oاستثناء أكبر الحسابات تركزا ً فً الحسابات الجارٌة لمرالبة األثر الحاصل على ما ذكر.
 oاستثناء  %02من لٌمة الحسابات الجارٌة.
 oاستثناء  %0من كل من الحسابات الجارٌة والودائع اآلجلة.
بناء على تحلٌل الحساسٌة الذي ٌتم إجراإه ٌتم التوجٌه لتعزٌز النسب المتدنٌة فً نتائجها والتً تمترب من الحد االدنى المسموح
به وهو النسب المحددة بموجب لرارات مجلس النمد والتسلٌؾ التً تبلػ  %22لكافة العمالت بحٌث ال تنمص نسب السٌولة
باللٌرة السورٌة عن .%02
ٌذكر أن إدارة المخاطر هً عضو فً لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات فً المصرؾ التً تهتم بدراسة نسب السٌولة وربحٌة
التموٌالت وأثر تؽٌر نسب أرباح التسهٌالت على نسبة العائد الموزعة على الودائع المصرفٌة المائمة ومرالبة تكلفة النمد ،كما
تموم اللجنة بدراسة آجال االستحماق وطرق معالجة الفجوات السالبة.
ٌموم مجلس االدارة بوضع حدود لمٌم المخاطر الممبولة وٌتم مرالبة ذلن من لبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بشكل دوري
إذ تعمد اللجنة اجتماعا ً دورٌا ً لمنالشة وتداول ما تم ذكره بهذا الخصوص ،إال أن المرالبة الٌومٌة واالحتساب الٌومً لكل من
حدود مراكز المطع المفتوحة ونسب السٌولة الٌومٌة بكافة العمالت وباللٌرة السورٌة وبالعمالت األجنبٌة تموم بها إدارة المخاطر
وإدارة الرلابة المالٌة إذ ٌتم بشكل ٌومً الولوؾ على هذه الحدود ومرالبتها والتوجٌه لضمان سٌر األعمال ضمن الحدود المحددة
من لبل مجلس اإلدارة.
تموم إدارة المخاطر بمرالبة المخاطر المنوطة بالبنون المراسلة من حٌث تصنٌؾ تلن البنون حسب تصنٌؾ شركات التصنٌؾ
العالمٌة وتصنٌؾ الدول التً تتواجد بها هذه البنون وترالب الحدود الموافك علٌها من لبل مجلس اإلدارة من حٌث التوظٌؾ
واإلٌداع واالستثمار فً هذه البنون ضمن الحدود المصوى المنصوص عنها فً لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم  020لعام
 0226وتعدٌالته الالحمة الذي ٌتناول الحدود المصوى للتركزات فً البنون المراسلة كنسبة من األموال الخاصة الصافٌة
للمصرؾ مع األخذ بعٌن االعتبار نسب التثمٌل المعتمدة بناء على تصنٌؾ هذه البنون الحتساب الحد األلصى المسموح به.
كما تعمد دائرة المخاطر إلى مرالبة التصنٌؾ الدوري الصادر عن شركات التصنٌؾ االئتمانً للنظر فً لٌمة الحد األلصى
بهدؾ منع التجاوز الممكن حدوثه فً حال هبوط تصنٌؾ أحد البنون المراسلة للبنن مع مرالبة عناصر المخاطر األخرى بهدؾ
التحوط ،هذا وٌتم الولوؾ على تجدٌد سموؾ هذه البنون فور استحمالها ومرالبة عملٌة تجدٌدها.

أ -مخاطر معدؿ العائد:
تختلؾ مخاطر معدل العائد عن مخاطر سعر الفائدة من حٌث أن المإسسات التً تعمل وفك أحكام الشرٌعة االسالمٌة تهتم
بنتائج انشطتها االستثمارٌة والتموٌلٌة فً نهاٌة فترة حٌازة االستثمار والبضائع وبالتالً تعتبر المخاطر المصاحبة لهامش
الربح منخفضة ألن البنن ٌمبل الودائع المستحمة لألرباح على أساس المضاربة دون أن ٌتعهد مسبما ً بؤٌة أرباح ألصحاب
حسابات االستثمار المطلك إذ أنه وبموجب عمد المضاربة ٌتحمل المودع خسارة أمواله فً حٌن ٌخسر البنن بصفته المضارب
جهده ،أما فً حال الخسارة ألسباب التعدي والتمصٌر ٌتحمل البنن لكامل الخسارة
ٌموم البنن بمٌاس مخاطر السوق بطرٌمة المٌاس المعٌارٌة المائمة على لٌاس مخاطر أسعار العوائد لألوراق المالٌة المحتفظ بها
بؽرض المتاجرة عن طرٌك تثمٌلها ومن ثم لٌاس مخاطر العوائد على األوراق المالٌة والصكون ذات المعدل المعلوم بهدؾ
تحدٌد مخاطر السوق العامة المرتبطة بسعر العائد ومن ثم تخصٌص جزء من رأس المال بهدؾ تؽطٌة مخاطر تؽٌر أسعار
العوائد والبنن لم ٌمم بشراء أي أدوات مالٌة بؽرض المتاجرة ولم ٌشكل أي محفظة أوراق مالٌة.
ٌتعرض البنن لمخاطر أسعار الصرؾ ومخاطر الدول والبنون الخارجٌة وٌلجؤ البنن لتخفٌؾ هذه المخاطر إلى وضع سموؾ
وحدود للتعامالت بالعمالت األجنبٌة ومراكز المطع وسموؾ للدول والبنون المختلفة بشكل ٌحمك التنوع الجٌد مما ٌسهم بعدم
تركز المخاطر ،كما ٌتعرض البنن إلى مخاطر انخفاض الودائع ومخاطر تؽٌرات العائد الموزع لذا ٌموم البنن بؤخذ هامش
أمان عند تسعٌر المرابحات بحٌث ٌتجاوز معدل العائد السائد فً السوق لتؽطٌة هذه المخاطر.
ٌتعرض البنن لمخاطر معدل العائد نتٌجة لوجود فجوة فً مبالػ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنٌة المتعددة ،وٌموم
البنن بإدارة هذه المخاطر عن طرٌك تحدٌد نسب معدالت األرباح المستمبلٌة وفك تولعات ظروؾ السوق وتطوٌر أدوات جدٌدة
تتوافك مع الشرٌعة اإلسالمٌة وذلن من خالل استراتٌجٌة إدارة المخاطر لدى البنن ،هذا وٌتم تطبٌك المرارات الصادرة عن
مجلس النمد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي بخصوص إدارة الفجوات ضمن الفترات الزمنٌة المحددة فً هذه المرارات،
وفً هذا الصدد وللتخفٌؾ من المخاطر تتم موازنة آجال استحماق الموجودات والمطلوبات ودراسة الفجوات ودراسة اتجاهات
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.6مخاطر الدؾؽ(تتسة):

عوائد االستثمار وأسعار الصرؾ المستمبلٌة واالستثمار فً ضوء هذه الدراسات التً تجري عملٌات تحلٌل حساسٌة ألرباح
البنن ومعدل العوائد واألرباح.

ب -السخاطر التجارية السشقؾلة

هً المخاطر الناجمة عن الموجودات التً ٌدٌرها البنن نٌابة عن أصحاب االستثمار والتً ٌتم تحمٌلها فعلٌا ً على رأس مال البنن
ألنها تتبع إجراء التنازل عن جزء من نصٌبها أو كل نصٌبها فً أرباح المضارب من هذه األموال ألصحاب حسابات االستثمار
حٌنما توجد ضرورة لذلن نتٌجة لضؽوط تجارٌة بهدؾ زٌادة العائد الذي كان سٌدفع فً الممابل ألصحاب هذه الحسابات وٌسري
هذا بشكل خاص على حسابات االستثمار المطلمة المشاركة فً األرباح وهذا ٌعنً أن معدل العائد المدفوع ألصحاب حسابات
االستثمار ٌعدل على حساب نصٌب مساهمً البنن فً األرباح ،وٌنشؤ ذلن إما نتٌجة لمخاطر معدل العائد عندما تستثمر أموال
حسابات االستثمار فً موجودات مثل المرابحة بفترة استحماق طوٌلة نسبٌا ً وبمعدل عائد ال ٌلبً التولعات الحالٌة فً السوق أو
نتٌجة لمخاطر سوق أخرى ،وبهذا الصدد ٌموم البنن بالتحكم بنسبة المضارب وبإدارة مخاطر السٌولة مع االحتفاظ بمعدل كفاٌة
رأس مال ٌكفً لمواجهة المخاطر التجارٌة المنمولة.

ج -السخاطر الخاصة بالعقؾد:
هً المخاطر التً تحول إلى المساهمٌن من أجل حماٌة أصحاب الحسابات االستثمار من تحمل بعض أو كل المخـاطر التـً
ٌكونـون معرضٌن لها تعالدٌا فً عمود التموٌل بالمضاربة.
وفمًا لعمد المـضاربة والـذي ٌـتم بموجبه المشاركة فً األرباح وتحمل الخسائرٌ ،تحمل أصـحاب حـسابات االسـتثمار المطلمة ،من
حٌث المبدأ ،المخاطر الناشئة عن الموجودات التً تم اسـتثمار أمـوالهم فٌها ،ولكنهم ٌستفٌدون من المخاطر التجارٌة المنمولة التً
تتحملها مإسـسة الخـدمات المالٌة اإلسالمٌة ،وتتحمك هذه المشاركة فً المخاطر مـن خـالل إنـشاء واسـتخدام االحتٌاطٌات المختلفة
مثل احتٌاطً معدل األرباح ،ودعم حصة المضارب من األربـاح ألجل تعدٌل العوائد المابلة للدفع إلى أصحاب حسابات االستثمار
من تعرضهم لمخـاطر تملب العوائد اإلجمالٌة الناتجة عن المخاطر المصرفٌة ،وبالتالً تمكٌن سـداد العوائـد التنافسٌة فً السوق
ٌموم البنن باالفصاح عن سٌاسة الحصص النسبٌة لمختلؾ عمود التموٌل وتخصٌص راس مال لمختلؾ انواع عمود التموٌل
االسالمً وذلن من خالل معٌار االفصاح لتعزٌز الشفافٌة وانضباط السوق الخاص بالمإسسات المالٌة االسالمٌة.

د -مخاطر العسالت االجشبية:
هً المخاطر الناتجة عن تؽٌر لٌمة االدوات المالٌة نتٌجة التؽٌر فً أسعار العمالت االجنبٌة حٌث تعتبر اللٌرة السورٌة عملة
االساس للبنن وتتم مرالبة العمالت األجنبٌة بشكل ٌومً من خالل الولوؾ على نسبة مركز المطع التشؽٌلً الصافً الذي ٌجب أن
ال ٌتجاوز  %0-/+من لٌمة األموال الخاصة الصافٌة للمصرؾ ،وتتم أٌضا ً مرالبة مركز المطع اإلجمالً الذي ٌجب أن ال ٌتجاوز
ما نسبته  %32من لٌمة األموال الخاصة الصافٌة (حصل البنن على استثناء من مصرؾ سورٌة المركزي-مجلس النمد والتسلٌؾ
بؤن ٌكون الحد األلصى لمركز المطع اإلجمالً هو  %92بدالً من  %32وفك شروط محددة) هذا وتعتمد السٌاسة العامة للبنن فً
إدارة العمالت االجنبٌة على أساس تصفٌة المراكز أوالً بؤول وتؽطٌة المراكز المطلوبة حسب احتٌاجات العمالء من االعتمادات
المستندٌة والحواالت وبوالص التحصٌل.
ال ٌتعامل البنن مع المشتمات المالٌة كعمود الصرؾ اآلجلة أو عمود مماٌضة العملة األجنبٌة وال ٌموم بؤي عملٌات تؽطٌة تتعارض
مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.
ٌموم البنن باالحتفاظ بفجوة مناسبة لكافة العمالت األجنبٌة.

ق -مخاطر اسعار االسهؼ
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التؽٌر فً المٌمة العادلة لالستثمارات فً األسهم إال أن البنن لم ٌمم باالستثمار فً سوق األدوات
المالٌة عن طرٌك شراء أسهم بهدؾ المضاربة أو تحصٌل عوائد ،إذ ال توجد لدى المصرؾ سوى أسهم حموق الملكٌة الخاصة به
المدرجة فً سوق دمشك لألوراق المالٌة.

ك -مخاطر الدمع:
تنشا مخاطر السلع عن التملبات فً لٌمة الموجودات المابلة للتداول أو اإلجارة أو لٌد االستثمار أو لٌد التصفٌة وترتبط بالتملبات
الحالٌة والمستمبلٌة حٌث ٌتعرض البنن إلى خطر تملب أسعار السلع المشتراة المدفوعة بالكامل بعد ابرام عمود السلم وخالل فترة
الحٌازة وإلى خطر تملب فً المٌمة المتبمٌة للموجودات المإجرة كما فً نهاٌة مدة اإلجارة إن كان ٌمارس هذٌن النوعٌن من
التسهٌالت االئتمانٌة ،إال أن المصرؾ لد حدد منتجات ٌمارس بها نشاطه التموٌلً المائمة على تطبٌك مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة
عن طرٌك حصر المنتجات االئتمانٌة بمنتج المرابحة حالٌا ً الذي ٌجنب البنن االحتفاظ بالسلعة لفترة طوٌلة إذ أن الفترة الفاصلة ما
بٌن شراء البضائع وبٌعها ال تتضمن المخاطر التً تتضمنها منتجات السلم واإلجارة المنتهٌة بالتملٌن وؼٌرها من المنتجات
المصرفٌة اإلسالمٌة ،إذ ٌتحمل البنن مخاطر وجود عٌوب مخفٌة فً السلعة الممولة نتٌجة لٌامه بشرائها من موردٌها بشكل ٌهدؾ
لبٌعها لعمٌل البنن ،وفٌما ٌخص نكول عمٌل البنن عن شراء السلعة بعد لٌام البنن بشرائها ٌموم البنن بالتحوط من هذا النوع من
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ز -مخاطر العسالت:

الخطر عن طرٌك تضمٌن عمد شراء البضاعة حك الرجوع على المورد خالل فترة زمنٌة محددة ،وٌموم البنن بتنفٌذ هذا الحك فً
حال نكول العمٌل عن شراء السلعة من البنن.
ٌموم البنن باستخدام أسالٌب التولعا ت المناسبة لتمٌٌم المٌمة المحتملة لهذه الموجودات مع االخذ بعٌن االعتبار العوامل المإثرة على
سعر السلع (مستوى التضخم-سعر الصرؾ-الظروؾ االلتصادٌة –تكلفة االنتاج-مدى توفر البدٌل –االستمرار السٌاسً).
مخاطر العمالت االجنبٌة هً المخاطر الناتجة عن تؽٌر لٌمة االدوات المالٌة نتٌجة التؽٌر فً أسعار الصرؾ للعمالت االجنبٌة مع
االعتبار أن اللٌرة السورٌة عملة األساس للبنن ،وتتم إدارة مخاطر العمالت األجنبٌة فٌما بٌنها بناء على تحدٌد حد ألصى للخسارة
الٌومٌة فً عملٌات الفوركس.
وفٌما ٌلً أثر سٌنارٌو زٌادة سعر صرؾ العمالت األجنبٌة %02

ليرة سؾرية

6102
مركز القظع

العسمة

األثر عمى حقهق السمكية

األثر عمى األرباح والخدائر
قبل الزريبة

دوالر أمريكي (دائن)

يهرو (دائن)

جشيو استرليشي (مدين)

ين ياباني (دائن)

عسالت اخرى (مدين)

27,359,376,884

2,735,937,688

2,467,755,872

16,772,237

1,677,224

1,257,918

)(4,393,589

)(439,359

)(329,519

-

-

-

)(10,596,560,850

)(1,059,656,085

)(794,742,064

ليرة سؾرية

6102
مركز القظع

العسمة

األثر عمى حقهق السمكية

األثر عمى األرباح والخدائر
قبل الزريبة

دوالر أمريكي (دائن)

يهرو (دائن)

جشيو استرليشي (مدين)

ين ياباني (دائن)

عسالت اخرى (دائن)

12,206,699,846

1,220,669,985

1,408,962,907

31,253,844

3,125,384

2,344,038

)(4,787,338

)(478,734

)(359,050

-

-

-

7,654,795,238

765,479,524

574,109,643

اختبارات الجهد:
بهدؾ التعرؾ على حجم المخا طر السولٌة المحتملة فمد تم إجراء عدة اختبارات جهد وفك الفرضٌات التالٌة:
اختبارات جهد على المجموعة المصرفٌة لبنن الشام:
بلؽت لٌمة األرصدة المائمة داخل المٌزانٌة بعد التثمٌل  20,3ملٌار ل.س ،و بلؽت لٌمة األرصدة المائمة خارج المٌزانٌة بعد التثمٌل
 00,0ملٌار ل.س بمٌمة إجمالٌة لداخل و خارج المٌزانٌة بعد التثمٌل  02.6ملٌار ل.س ،فً حٌن أن لٌمة التجاوز الفعلً المائم للبٌانات
داخل المٌزانٌة بلؽت  02.0ملٌار ل.س.
 الحسابات داخل المٌزانٌة:
اختبار أثر هبوط التصنٌؾ االئتمانً للبنن التجاري الكوٌتً إلى درجة تصنٌؾ :BBB-
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ز -مخاطر العسالت :



بلؽت لٌمة األرصدة المائمة داخل المٌزانٌة بعد التثمٌل  49.0ملٌار ل.س و لد تجاوزت الحد األلصى المسموح به بمٌمة
 00.0ملٌار ل.س.
الحسابات خارج المٌزانٌة:
اختبار أثر هبوط التصنٌؾ االئتمانً للبنن التجاري الكوٌتً إلى درجة تصنٌؾ :BBB-
بلؽت لٌمة األرصدة المائمة خارج المٌزانٌة بعد التثمٌل  02.2ملٌار ل.س.

اختبارات جهد على البنون المراسلة الخارجٌة:
 الحسابات داخل المٌزانٌة:
اختبار أثر هبوط التصنٌؾ االئتمانً للبنون المراسلة لٌصبح ضمن الشرٌحة التالٌة األكثر خطورة.
أظهرت نتٌجة االختبار عدم وجود تجاوز فً حسابات البنون عن الحد األلصى المسموح به.
اختبارات جهد على مراكز المطع المفتوحة:
بتارٌخ ( 0209/00/06كآخر ٌوم عمل ضمن عام  )0209بلؽت نسبة مركز المطع التشؽٌلً الصافً  %2.93من لٌمة األموال
الخاصة الصافٌة ،كما بلؽت نسبة مركز المطع اإلجمالً  %40.63من لٌمة األموال الخاصة الصافٌة.
 اختبار أثر هبوط سعر صرؾ العملة المحلٌة بنسبة .%00
ما زالت نسبة كل من مركز المطع التشؽٌلً الصافً و مركز المطع اإلجمالً ضمن الحدود المانونٌة المسموح بها بموجب
المرارات و الموانٌن السارٌة.
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 20إدارة السخاطر(تتسة):
.6مخاطر الدؾؽ(تتسة):

فجؾة العائد

حتى 2أياـ

6102
الموجودات
أرصدة لدى المصارؾ
والمإسسات المالٌة
ذمم وأرصدة األنشطة
التموٌلٌة
مجموع الموجودات

ؿ.س

أكثر مؽ  2أياـ إلى

أكثر مؽ شهر إلى

أكثر مؽ 0أشهر إلى

أكثر مؽ 2أشهر إلى

أكثر مؽ 2أشهر إلى

شهر

0أشهر

2أشهر

2أشهر

سشة

ؿ.س

ؿ.س

ؿ.س

ؿ.س

ؿ.س

أكثر مؽ سشة

االجسالي

ؿ.س

10,402,600,000

35,000,000

6,392,520,000

0

0

0

0

16,830,120,000

218,897,628

2,701,760,116

3,742,427,148

18,610,719,151

5,006,479,923

1,222,495,141

3,882,189,110

35,384,968,219

10,621,497,628

2,736,760,116

10,134,947,148

18,610,719,151

5,006,479,923

1,222,495,141

3,882,189,117

52,215,088,219

المطلوبات
تؤمٌنات نمدٌة
إٌداعات وجسابات
استثمار مصارؾ
ومإسسات مالٌة
مجموع المطلوبات
أصحاب االستثمار
المطلك
مجموع المطلوبات
وحموق أصحاب
االستثمار المطلك
الفجوة فً كل فترة

525,000

-

-

35,000,000

4,941,235

-

-

40,466,235

40,000,000

325,000,000

0

0

0

0

155,000,000

520,000,000

40,525,000

325,000,000

0

35,000,000

4,941,235

0

155,000,000

560,466,235

4,287,147,162

2,707,953,502

7,921,282,270

3,270,594,846

3,018,133,941

2,851,408,657

653,633,156

24,710,153,534

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

25,270,619,762

6,293,825,463

)(296,193,386

2,213,664,878

15,305,124,305

1,983,404,749

)(1,628,913,516

3,073,555,953

26,944,468,452

الفجوة التراكمٌة

6,293,825,463

5,997,632,080

8,211,296,958

23,516,421,263

25,499,826,010

23,870,912,494

26,944,468,452
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مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 20إدارة السخاطر(تتسة):
.6مخاطر الدؾؽ(تتسة):
فجؾة العائد(تتسة):

حتى 2أياـ

6102

ؿ.س
58,215,346,898

أكثر مؽ  2أياـ إلى

أكثر مؽ شهر إلى

أكثر مؽ 0أشهر إلى

أكثر مؽ 2أشهر إلى

أكثر مؽ 2أشهر إلى

شهر

0أشهر

2أشهر

2أشهر

سشة

ؿ.س
18,011,348,433

ؿ.س
28,841,425,977

ؿ.س
13,274,537,077

ؿ.س
3,456,967,083

ؿ.س
898,594,122

أكثر مؽ سشة

االجسالي

ؿ.س
3,144,609,525

125,842,829,116

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات وحموق
أصحاب االستثمار المطلك
الفجوة فً كل فترة

447,069,341

1,571,132,713

1,696,470,185

1,766,765,687

1,236,384,143

720,936,356

199,297,569

7,638,055,995

57,768,277,557

16,440,215,720

27,144,955,792

11,507,771,391

2,220,582,940

177,657,766

2,945,311,956

118,204,773,121

الفجوة التراكمٌة

57,768,277,557

74,208,493,277

101,353,449,069

112,861,220,459

115,081,803,399

115,259,461,165

118,204,773,121

67

مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 20إدارة السخاطر(تتسة):
.6مخاطر الدؾؽ(تتسة):

تحميل الحداسية لسخاطر العائد:
الفجهة التراكسية لغاية سشة

االثر عمى االرباح كالخدائر

االثر عمى حقؾؽ السمكية

%2

75%

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

-

-

-

العسمة

الفجؾة

االثر عمى االرباح كالخدائر

االثر عمى حقؾؽ السمكية

%2

%75

لٌرة سورٌة

8,657,019,244

173,140,385

129,855,289

دوالر

76,013,037,086

1,520,260,742

1,140,195,556

ٌورو

24,250,254,836

485,005,097

363,753,823

عمالت أخرى

6,339,150,000

126,783,000

95,087,250

العسمة

الفجؾة

7102

7102
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كما فً  31كانون األول 2017
 20إدارة السخاطر(تتسة):
.6مخاطر الدؾؽ(تتسة):

التركز في مخاطر العسالت االجشبية:
العسمة
البشد

دكالر أمريكي
مقؾـ بالميرة الدؾرية

جشيه استرليشي

يؾرك
مقؾـ بالميرة الدؾرية

مقؾـ بالميرة الدؾرية

يؽ ياباني

فرنػ سؾيدري

مقؾـ بالميرة الدؾرية

مقؾـ بالميرة الدؾرية

عسالت أخرى

إجسالي

مقؾـ بالميرة الدؾرية

( 2012بالعملة األصلٌة ممومة باللٌرة السورٌة)
الموجودات
نمد وأرصدة لدى مصرف سورٌة المركزي
إٌداعات لدى البنون والمؤسسات المالٌة
ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة
صافً الموجودات لٌد االستثمار أو التصفٌة
استثمارات عمارٌة
ممتلكات ومعدات
موجودات غٌر ملموسة
موجودات أخرى
ودٌعة مجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي
مجموع الموجودات
المطلوبات وحموق أصحاب ودائع االستثمار المطلك وحموق المساهمٌن
الحسابات الجارٌة وإٌداعات للبنون والمؤسسات المالٌة
أرصدة الحسابات الجارٌة للعمالء
تأمٌنات نمدٌة
ذمم دائنة
مخصصات متنوعة
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

6,812,535,780
33,330,371,433
15,643,981,075
6
190,508,869
1,881,757,017
57,859,154,185

678,196,207
13,674,373,952
586,751,007
951,405
14,940,272,571

5,414,086
744,490
6,158,576

-

-

1,703,109
3,314,175,640
3,008,172
3,318,886,922

7,497,849,184
50,319,665,515
15,643,981,075
586,751,016
194,468,446
1,881,757,017
76,124,472,253

21,094,036,954
3,579,957,880
697,608,471
44,166,800
159,098,811
1,266,724,368

7,890,392,988
3,216,231,643
3,420,743,122
67,571,066
166,442
169,489,156

8,789,100
1,763,064
-

-

22,689,436
-

13,836,834,112
30,267,760
25,656,464
-

42,852,742,590
6,828,220,347
4,118,351,593
137,394,330
159,265,253
1,436,213,524

26,841,593,284

14,764,594,419

10,552,164

-

22,689,436

13,892,758,336

55,532,187,637

حموق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلك

3,472,069,426

109,254,069

-

-

-

-

3,581,323,495

186,114,592

49,651,849

-

-

-

-

235,766,441

30,499,777,302

14,923,500,335

10,552,164

-

22,689,436

13,892,758,336

59,349,277,573

27,359,376,883

16,772,236

)(4,393,588

-

)(22,689,436

)(10,573,871,415

16,775,194,680

-

-

-

-

-

-

-

حموق المساهمٌن
إجمالً المطلوبات وحموق أصحاب حسابات االستثمار المطلك
وحموق المساهمٌن
طبف ٟاٌزشوض داخً اٌّ١ضأ١خ
اٌزضاِبد ِؾزٍّخ خبسط اٌّ١ضأ١خ
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 20إدارة السخاطر(تتسة):
.6مخاطر الدؾؽ(تتسة):

التركز في مخاطر العسالت االجشبية(تتسة):
العسمة
البشد
( 2012بالعملة األصلٌة ممومة باللٌرة السورٌة)
الموجودات
مجموع الموجودات
المطلوبات وحموق أصحاب ودائع االستثمار المطلك وحموق
المساهمٌن
إجمالً المطلوبات وحموق أصحاب حسابات االستثمار المطلك
وحموق المساهمٌن
صافً التركز داخل المٌزانٌة
التزامات محتملة خارج المٌزانٌة

دكالر أمريكي

يؾرك

جشيه استرليشي

يؽ ياباني

فرنػ سؾيدري

عسالت أخرى

مقؾـ بالميرة الدؾرية

مقؾـ بالميرة الدؾرية

مقؾـ بالميرة الدؾرية

مقؾـ بالميرة الدؾرية

مقؾـ بالميرة الدؾرية

مقؾـ بالميرة الدؾرية

94,330,563,034

45,557,182,065

6,659,089

-

إجسالي

-

9,100,863,034

148,995,267,221

82,123,863,187

45,525,928,221

11,446,427

25,795,350

1,420,272,445

129,107,305,631

12,206,699,846
-

31,253,844
-

)(4,787,338
-

)(25,795,350
-

7,680,590,589
-

19,887,961,591
-
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إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 20إدارة السخاطر(تتسة):
 .6مخاطر الديؾلة:

تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم لدرة المصرؾ على توفٌر التموٌل الالزم لتؤدٌة التزاماته فً توارٌخ استحمالها وتموٌله لزٌادة
الموجودات ،وللولاٌة من هذه المخاطر تموم اإلدارة بتنوٌع مصادر التموٌل وإدارة الموجودات وإدارة نسب السٌولة ومرالبتها
ٌومٌاً.
ٌموم المصرؾ بتمدٌر التدفمات النمدٌة المستمبلٌة وٌحتفظ بنسبة كافٌة من السٌولة وفك لرار مجلس النمد والتسلٌؾ الخاص
بالسٌولة رلم  / 066م.ن  /ب  4لعام  0226الذي أوجب أن ٌحتفظ المصرؾ فً كل ٌوم عمل بنسبة سٌولة بكافة العمالت ال تمل
عن  %22على أن ال تمل نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة عن  .%02بلؽت نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة  %33,26كما فً20
كانون األول  0209بٌنما بلؽت  %06.06كما فً  20كانون األول .0203
ٌشار إلى أن أعلى نسبة للسٌولة بكافة العمالت خالل عام  0209كانت لد بلؽت  %69.20بٌنما بلؽت أدنى نسبة للسٌولة خالل
العام %02.42
لامت إدارة المصرؾ بمجموعة كبٌرة من الخطوات الهادفة لتخفٌض مخاطرالسٌولة:
 من ناحٌة إدارة األصول :إدارة مكونات المحفظة االئتمانٌة بالشكل الذي ٌتناسب مع والع السٌولة المائم لدى المصرؾ.
 من ناحٌة إدارة المطلوبات :إصدار منتج الوكالة ومنتج الودائع لشهر وحملة إعالنٌة لجذب الودائع.
 من ناحٌة إدارة سعر العائد :تخفٌض نسبة المضارب بهدؾ زٌادة الودائع.
 من ناحٌة إدارة طرفً المٌزانٌة :تشجٌع الودائع التبادلٌة مع البنون وإعطاء تموٌالت بؽطاء نمدي كامل.
 من ناحٌة إدارة االلتزامات خارج المٌزانٌة :إصدار اعتمادات بؽطاء نمدي كامل.
كما ٌموم البنن أٌضا ووفك الموانٌن المرعٌة فً سورٌة وحسب لرار مجلس الوزراءرلم  0626بتارٌخ  0أٌار  0200باالحتفاظ
لدى مصرؾ سورٌة المركزي باحتٌاطً نمدي إلزامً على ودائع الزبائن بمعدل .% 0
هذا وتتم مرالبة استحمالات الموجودات والمطلوبات بصورة مستمرة للتؤكد من توفر السٌولة الكافٌة.
اختبارات الجهد على نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة:
ٌموم المصرؾ بإجراء اختبارات جهد على نسب السٌولة الٌومٌة لتحدٌد حجم مخاطر السٌولة وفك عدة سٌنارٌوهات معتمدة من لبل
اإلدارة وٌتم تحدٌد احتٌاجات السٌولة المطلوبة بناء على هذه السٌنارٌوهات للوصول إلى نسب السٌولة المحددة من لبل اإلدارة
والمحافظة علٌها لتبمى أعلى من المعدالت المسموح بها.
السٌنارٌوهات التً تطبك دورٌا ً على نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة:
ٌموم المصرؾ بإجراء اختبارات جهد على نسب السٌولة الٌومٌة باللٌرات السورٌة وفك عدة سٌنارٌوهات للتمٌٌم درجة تحمل
المصرؾ للمخاطر المفترضة و الحالة التً ٌمكن أن تصل إلٌها نسب السٌولة لوضع اإلجراءات الهادفة للتحوط ضد هذه المخاطر،
إذ ٌتم افتراض عملٌات سحب تعادل بمٌمها  %02من لٌمة أرصدة الحسابات الجارٌة المائمة ،كما ٌتم افتراض عملٌات سحب من
الحسابات الجارٌة لكبار العمالء بنسب تصل أحٌانا ً إلى  %022من أرصدتهم ،كما ٌتم افتراض عملٌات سحب من الحسابات
الجارٌة لبعض من أصناؾ الزبائن.
ٌتم أٌضا ً إجراء اختبارات على أرصدة الودائع اآلجلة بافتراض عملٌات كسر و سحب لهذه الودائع ،إذ ٌتم تطبٌك هذا السٌنارٌو على
كبار الزبائن و على بعض من أصناؾ الزبائن.
أظهرت نتائج االختبارات المذكورة أن نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة كانت أعلى من الحدود الدنٌا المسموح بها الممررة من كل من
مجلس النمد و التسلٌؾ و مجلس إدارة بنن الشام.
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 20إدارة السخاطر(تتسة):
.1مخاطر السٌولة (تتمة)
أوالًٌ :لخص الجدول أدناه توزٌع الموجودات والمطلوبات (ؼٌر مخصومة)على أساس الفترة المتبمٌة لالستحماق التعالدي بتارٌخ البٌانات المالٌة:
كما فً  13كانون األول 7137
المبلغ بآالف اللٌرات السورٌة
انمىجىداخ
ٔمذ ٚأسطذح ٌذِ ٜظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ
ؽغبثبد عبس٠خ ٚا٠ذاػبد لظ١شح األعً ٌذ ٜاٌجٕٛن ٚاٌّؤعغبد
اٌّبٌ١خ
ا٠ذاػبد ٌذ ٜاٌجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ
رُِ ٚأسطذح األٔشطخ اٌزّ١ٍ٠ٛخ
طبف ٟاٌّٛعٛداد ل١ذ االعزضّبس أ ٚاٌزظف١خ
اعزضّبساد ػمبس٠خ
اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد ِٚشبس٠غ رؾذ اٌزٕف١ز
ِٛعٛداد غ١ش ٍِّٛعخ
ِٛعٛداد ػش٠جخ اٌذخً اٌّؤعٍخ
ِٛعٛداد أخشٜ
اٌٛد٠ؼخ اٌّغّذح ٌذِ ٜظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ
مجمىع انمىجىداخ
اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٚإ٠ذاػبد ٌٍجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ
أسطذح اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٌٍؼّالء
رؤِٕ١بد ٔمذ٠خ
رُِ دائٕخ
ِخظظبد ِزٕٛػخ
ِخظض ػش٠جخ اٌذخً
ِطٍٛثبد أخشٜ
مجمىع انمطهىتاخ
ؽمٛق أطؾبة ؽغبثبد االعزضّبس اٌّطٍك
مجمىع انمطهىتاخ وحمىق أصحاب حساتاخ االستثمار انمطهك
فجىج انسيىنح 6102

حتى 7أٌام

أكثر من  7أٌام
إلى شهر

أكثر من شهر إلى
1أشهر

أكثر من 1أشهر
إلى 6أشهر

أكثر من 6أشهر
إلى 9أشهر

أكثر من 9أشهر
إلى سنة

من سنة الى
خمس سنوات

خمس سنوات
فؤكثر

المجموع

23,003,624

-

-

-

-

-

-

-

23,003,624

49,130,072

405,871

6,392,520

-

-

-

-

-

00,606,432

218,898
34,737
85,600,611
45,971,577
6,481,910
1,443,117
137,394
3,371
1,761,896
55,799,265
4,297,879
60,097,144
25,503,467

2,701,760
229,275
3,336,906
325,000
4,861,433
852,833
1,104,988
7,144,254
2,756,828
9,901,082
()6,564,176

3,742,427
190,010
10,324,957
4,861,433
1,262,004
8,144
6,131,583
7,931,771
14,063,352
)(3,738,395

18,610,719
1,361
36,989
18,649,069
4,861,433
490,240
141,535
5,493,208
3,344,037
8,837,245
9,811,824

5,006,480
20,681
5,027,161
4,861,433
173,182
5,034,615
3,057,153
8,091,768
)(3,064,607

1,222,495
1,222,495
3,240,955
527,953
3,768,913
2,864,818
6,633,729
)(5,411,234

3,527,153
1,098,644
233,018
4,858,815
155,000
3,240,955
68
3,396,023
856,297
4,252,320
606,495

355,036

35,384,968
1,098,644
2,380,850
1,693,854
4,017
1,361
744,710
2,163,450
135,617,226
46,451,577
32,409,552
4,749,332
137,394
240,070
141,535
2,875,093
87,004,557
25,108,782
112,113,341
23,503,886
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2,380,850
1,693,854
4,017
2,163,450
6,597,212
236,700
236,700
0
236,700
6,360,512

مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 20إدارة السخاطر(تتسة):
.1مخاطر السٌولة (تتمة):
أوالًٌ :لخص الجدول أدناه توزٌع الموجودات والمطلوبات (ؼٌر مخصومة)على أساس الفترة المتبمٌة لالستحماق التعالدي بتارٌخ البٌانات المالٌة:
كما فً  13كانون األول 7136
المبلغ بآالف اللٌرات السورٌة
انمىجىداخ
ٔمذ ٚأسطذح ٌذِ ٜظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ
ؽغبثبد عبس٠خ ٚا٠ذاػبد لظ١شح األعٍجت ٌذ ٜاٌجٕٛن ٚاٌّؤعغبد
اٌّبٌ١خ
ا٠ذاػبد ٌذ ٜاٌجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ
رُِ ٚأسطذح األٔشطخ اٌزّ١ٍ٠ٛخ
طبف ٟاٌّٛعٛداد ل١ذ االعزضّبس أ ٚاٌزظف١خ
اعزضّبساد ػمبس٠خ
اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد ِٚشبس٠غ رؾذ اٌزٕف١ز
ِٛعٛداد غ١ش ٍِّٛعخ
ِٛعٛداد ػش٠جخ اٌذخً اٌّؤعٍخ
ِٛعٛداد أخشٜ
اٌٛد٠ؼخ اٌّغّذح ٌذِ ٜظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ
مجمىع انمىجىداخ
اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٚإ٠ذاػبد ٌٍجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ
أسطذح اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٌٍؼّالء
رؤِٕ١بد ٔمذ٠خ
رُِ دائٕخ
ِخظظبد ِزٕٛػخ
ِخظض ػش٠جخ اٌذخً
ِطٍٛثبد أخشٜ
مجمىع انمطهىتاخ
ؽمٛق أطؾبة ؽغبثبد االعزضّبس اٌّطٍك
مجمىع انمطهىتاخ وحمىق أصحاب حساتاخ االستثمار انمطهك
فجىج انسيىنح 6102

حتى 7أٌام

أكثر من  7أٌام
إلى شهر

أكثر من شهر إلى
1أشهر

أكثر من 1أشهر
إلى 6أشهر

أكثر من 6أشهر
إلى 9أشهر

أكثر من 9أشهر
إلى سنة

من سنة الى
خمس سنوات

خمس سنوات
فؤكثر

المجموع

20,103,304

-

-

-

-

-

-

-

20,103,304

92,190,819

15,522,900

22,285,577

-

-

-

-

-

129,999,296

765,095
259,826
113,319,044
113,291,871
6,978,730
2,605,006
18,644
7,076
1,116,180
124,017,506
412,226
124,429,731
)(11,110,688

2,488,448
242,324
18,253,673
704,350
5,234,047
219,155
3,880
6,161,432
886,730
7,048,162
11,205,511

6,724,811
328,896
29,339,284
5,234,047
1,560,918
6,794,966
1,721,002
8,515,967
20,823,317

1,623,540
11,650,997
1,547
110,486
13,386,570
5,234,047
158,537
525,013
5,917,598
1,789,826
7,707,424
5,679,146

3,456,967
-

35,000
863,594
-

2,850,930
850,920
-

36,775
3,493,742
620,000
5,234,047
174,962
9,813
6,038,822
619,505
6,658,326
)(3,164,584

41,673
940,268
155,000
3,489,365
188,315
102
3,832,781
573,295
4,406,076
)(3,465,808

274,785
3,976,635
3,489,365
3,489,365
356,892
3,846,257
130,378

293,680
507,420
955,235
2,991
2,514,904
4,274,230
216,421
216,421
216,421
4,057,809

1,658,540
29,094,522
850,920
507,420
955,235
2,991
1,547
1,294,766
2,514,904
186,983,445
114,771,221
34,893,648
4,906,893
18,644
223,497
525,013
1,129,974
156,468,890
6,359,470
162,828,365
24,155,081
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مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 20إدارة السخاطر(تتسة):
.1مخاطر السٌولة (تتمة):

ثانٌا ً :بنود خارج بٌان المركز المالً

-31كانون األول2012-

لغاٌة سنة

من  1لغاٌة  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

المجموع

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

5,278,411,627

-

اإلػزّبداد ٚاٌمجٛالد
عمٛف غ١ش ِغزغٍخ ِجبششح  ٚغ١ش
ِجبششح
اٌىفبالد

-

5,278,411,627

-

9,042,656,202

3,645,533,390

-

-

3,645,533,390

اٌّغّٛع

17,966,601,219

-

-

17,966,601,219

9,042,656,202

لغاٌة سنة

من  1لغاٌة  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

المجموع

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

اإلػزّبداد ٚاٌمجٛالد
عمٛف غ١ش ِغزغٍخ ِجبششح ٚ
غ١ش ِجبششح
اٌىفبالد

3,085,840,176

497,743,811

-

3,583,583,987

-

6,333,539,339

2,251,472,430

-

-

2,251,472,430

اٌّغّٛع

11,670,851,945

497,743,811

-

12,168,595,756

-31كانون األول2012-

6,333,539,339
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مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 20إدارة السخاطر(تتسة):
 .1المخاطر التشغٌلٌة:

و هً المخاطر التً ٌمكن أن تسبب خسائر للبنن والتً تنتج أما بسبب خلل فً أنظمة الضبط الداخلً الناتجة عن عدم كفاٌة سٌاسات
وإجراءات العمل المعتمدة أو بسبب أخطاء فً األنظمة التمنٌة المطبمة أو بسبب أخطاء ٌرتكبها الموظفٌن أو المخاطر المصاحبة
لمنتجات المصرؾ المعتمدة والخدمات المصرفٌة الممدمة.
ٌتم اعتماد المإشر األساسً لمٌاس مخاطر التشؽٌل وٌتم تحدٌد المخاطر التشؽٌلٌة التً ٌتعرض لها البنن وٌتم التحوط من
المخاطر التشؽٌلٌة عن طرٌك مراجعة السٌاسات وإجراءات العمل وتحدٌثها بشكل ٌتوافك مع المرارات والموانٌن الصادرة وما
تمتضٌه الفترة وتتم مرالبة األنظمة التمنٌة مرالبة دلٌمة وٌتم اختبار كافة التطبٌمات لبل اعتمادها وكذلن ٌتم إخضاع الموظفٌن
لبرامج تدرٌبٌة تإهلهم وتصمل خبراتهم بشكل ٌمكنهم من فهم طبٌعة العمل المصرفً المنوط بهم كما ٌتم دراسة منتجات
المصرؾ وتحدٌد المخاطر المرافمة لها.
ٌتم األخذ بعٌن االعتبار النماط التالٌة:
 إلرار مصفوفة صالحٌات محددة وفك المستوٌات اإلدارٌة ومستوٌات التعرض للمخاطر التشؽٌلٌة. فصل المهام بٌن الموظفٌن وعدم تكلٌؾ الموظفٌن بمهام ٌنشؤ عنها تضارب مع مصالحهم الشخصٌة. تؤمٌن الولاٌة الكافٌة لموجودات وسجالت البنن. إجراء المطابمات للعملٌات والحسابات والتحمك منها بشكل دوري. توفٌر إجراءات وأنظمة الضبط الداخلً ألي نشاط جدٌد وألي أداة مالٌة جدٌدة. التؤمٌن على موجودات البنن. وضع خطط للتدلٌك الداخلً مبٌنة على المنهج المائم على المخاطر. وضع نظام ضبط داخلً محكم. وضع إجراءات الرلابة الشرعٌة للتؤكد من شرعٌة األنشطة المصرفٌة التً ٌموم بها البنن. وضع خطط طوارئ وخطط استمرارٌة عمل مع إجراء اختبارات لها تضمن استمرار العمل إن حدثت أعطال لاسٌة(كتعطل االتصاالت وتولؾ عمل مخدمات األنظمة األساسٌة).
سٌاسة إدارة المخاطر التشغٌلٌة:
 تحدٌد المخاطر التشؽٌلٌة الكامنة فً النشاطات والعملٌات واألنظمة ووضع اإلجراءات الرلابٌة. التمٌٌم الذاتً للمخاطر واإلجراءت الرلابٌة عن طرٌك تمٌٌم مدى تؤثر العملٌات والنشاطات التً ٌموم بها البنن بماٌمكن أن ٌتعرض له من مخاطر تشؽٌلٌة محتملة.
 تجمٌع المخاطر حسب نوعها بشكل ٌساعد على وضع األولوٌات للخطوات واإلجراءات الواجب إلرارها لمعالجة هذهالمخاطر وفك نظام إلدارة المخاطر حسب النوع.
 وضع حدود للمخاطر التشؽٌلٌة لمختلؾ العملٌات وفك مصفوفة محددة. وضع خطط طوارئ وخطط استمرارٌة العمل واختبارها لضمان لدرة البنن على االستمرار فً العمل وتخفٌؾالخسائر فً حاالت حدوث األحداث الماسٌة.
مخاطر األعمال:
تنشؤ مخاطر األعمال من عدة عوامل لد تإثر على المجموعة أو لطاع البنون بصفة عامة كاألخطار السٌاسٌة وااللتصادٌة المحٌطة
والتً تحمل فً طٌاتها العدٌد من المإشرات السلبٌة على نتائج أعمال المجموعة وبهذا الصدد ٌتم تمٌٌم المخاطر بشكل مستمر واتخاذ
اإلجراءات المناسبة للتملٌل من أثر المخاطر المحتملة على نتائج أعمال المصرؾ.
المخاطر الشرعٌة:
تظهر المخاطر الشرعٌة نتٌجة عدم االلتزام بمرارات هٌئة الرلابة الشرعٌة ولرارات مجلس النمد والتسلٌؾ الخاصة بالجوانب الشرعٌة
وكذلن لتجاوز الضوابط الشرعٌة الموجودة ضمن إجراءات عمل دوائر البنن الخاصة.
لتجنب هذه المخاطر ٌموم المصرؾ بما ٌلً:
 العمل على ربط إجراءات العمل بالنظام اآللً للمصرؾ بشكل ٌضمن التزام العاملٌن بالخطوات الشرعٌة الالزمة عندتمدٌم منتج أو خدمة مصرفٌة.
 التدرٌب المستمر للعاملٌن فً المصرؾ تدرٌبا ً مزدوجا ً ٌضم كل من النواحً المصرفٌة والشرعٌة. مراجعة سٌاسات وإجراءات عمل الدوائر وعرضها على هٌئة الرلابة الشرعٌة لبل بدء العمل بها. عدم تمدٌم أي منتج إال بعد التؤكد من فهم العاملٌن فً المصرؾ لألسس الشرعٌة التً ٌموم علٌها. -وضع إجراءات تضمن االلتزام بالمعاٌٌر الشرعٌة وتوصٌات هٌئة الرلابة الشرعٌة.

مخاطر عدم االلتزام:
وهً المخاطر التً لد ٌتعرض لها البنن جراء عدم االلتزام بالموانٌن واألنظمة والتعلٌمات واألوامر ولواعد السلون والمعاٌٌر
والممارسات المصرفٌة السلٌمة ،ومن أهم مخاطر عدم االلتزام بما سبك ذكره مخاطر العموبات المانونٌة ومخاطر السمعة ومخاطر
الخسائر المالٌة ومخاطر الجرائم المالٌة وعملٌات غسل األموال واالحتٌال والفساد ،ولحماٌة البنن من هذه المخاطر تموم دائرة االلتزام
بالعمل على التأكد من التزام البنن التام ومدى توافك سٌاساته الداخلٌة مع جمٌع الموانٌن واألنظمة والتعلٌمات واألوامر ولواعد السلون
والمعاٌٌر والممارسات المصرفٌة السلٌمة الصادرة عن الجهات الرلابٌة المحلٌة والدولٌة ،وذلن من خالل وضع وتطوٌر سٌاسة
االلتزام ودلٌل إجراءات االلتزام وإعداد السٌاسة العامة لمكافحة غسل االموال وتموٌل االرهاب وإعداد إجراءات واستبٌانات عمل
للتأكد من مدى تطبٌك الموانٌن واألنظمة والتعلٌمات الداخلٌة والخارجٌة بما فٌها التعلٌمات الصادرة عن مصرف سورٌة المركزي
وكافة الهٌئات الناظمة لعمل الجهاز المصرفً.
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مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 20إدارة السخاطر(تتسة):
مخاطر السمعة:
تنتج مخاطر السمعة عن اآلراء العامة السلبٌة المؤثرة والتً ٌنتج عنها خسائر كبٌرة للعمالء أو األموال ،حٌث تتضمن األفعال التً
تمارس من لبل إدارة البنن أو موظفٌه والتً تعكس صورة سلبٌة عن المصرف وأدائه وعاللاته مع عمالئه والجهات األخرى ،كما
أنها تنجم عن تروٌج إشاعات سلبٌة عن البنن ونشاطه.
تنتج مخاطر السمعة لعدم نجاح البنن فً إدارة أحد أو كل أنواع المخاطر المصرفٌة األخرى التً ٌواجهها البنن ،وكذلن لد تنشأ فً
حالة عدم كفاءة أنظمة البنن أو منتجاته مما ٌتسبب بردود أفعال سلبٌة واسعة ،حٌث ٌتسبب اإلخالل باإلحتٌاطات األمنٌة سواء بسبب
اإلعتداءات الداخلٌة أو الخارجٌة على نظام البنن فً إنتزاع ثمة العمالء فً سالمة عملٌات البنن ،كما تبرز مخاطر السمعة فً حال
عدم تمدٌم الخدمات للعمالء حسب التولعات أو عدم إعطائهم بٌانات كافٌة عن كٌفٌة استخدام المنتج أو خطوات حل المشاكل.
بهدف تخفٌض مخاطر السمعة ٌتم تطبٌك سٌاسات وإجراءت العمل بشكل ٌضمن تمدٌم الخدمة المطلوبة بالشكل المطلوب وٌموم
المصرف باتباع مبدأ الشفافٌة واإلفصاح وٌهتم برضى زبائنه عن الخدمة التً ٌمدمها لهم وٌتم تمدٌم النصح للزبائن وتوعٌتهم مصرفٌا ً
تجاه الخدمات التً ٌمدمها البنن سواء أكانوا مودعٌن أو حاصلٌن على تسهٌالت ائتمانٌة.
ٌولً المصرف اهتماما ً بالعمود التً ٌبرمها مع أطراف خارجٌة تزود المصرف بالخدمات المطلوبة ،إذ أن أي تمصٌر فً أداء هذه
األطراف الخارجٌ ة ٌؤثر بشكل مباشر على سمعة المصرف ولٌس على مزود الخدمة وبالتالً ٌولً المصرف اهتمامه بنص االتفالٌة
المتعالد علٌها بشكل ٌوضح الصالحٌات وٌحدد المسؤولٌات.
خطة الطوارئ وخطة استمرارٌة العمل:
لام البنن بتحدٌث خطة الطوارئ وخطة استمرارٌة العمل التً تضمن توفر خدمات البنن الداخلٌة والخارجٌة فً األوضاع العادٌة
واالستثنائٌة وتضمن ضمان سهولة وسرعة الوصول لخدمات البنن المعلوماتٌة فً تلن األوضاع وتسهم الخطة فً تأمٌن التفاعل مع
المخاطر المحددة وإدارتها بشكل ال ٌؤثر على توفر خدمات البنن.
توفر خطة الطوارئ وخطة استمرارٌة العمل البدائل لكافة الموارد الضرورٌة لتشغٌل وتمدٌم خدمات البنن وتؤمن عملٌة
صٌانة األعطال دون اإلضرار باستمرارٌة توفر الخدمات وتؤمن عملٌة تشغٌل الموارد الضرورٌة خالل فترة زمنٌة ممبولة بالحد
األدنى من الخسائر الممبولة المتولعة من خالل:
 تحدٌد اجراءات ومعاٌٌر العمل فً األوضاع االستثنائٌة ( طوارئ وكوارث ). تحدٌد المسؤولٌات وتوزٌع األدوار وتوفٌر دلٌل عمل للتشغٌل خالل الطوارئ. اعتماد محددات التشغٌل الممبولة خالل الطوارئ. توفٌر آلٌات استعادة التشغٌل الطبٌعً واستعادة البٌانات والتطبٌمات.تتضمن الخطة مجموعة من الخطط التً تتكامل فٌما بٌنها لتحمك الغاٌة المرجوة منها وتضم الخطط التالٌة:
 خطة استمرارٌة العملٌات التشغٌلٌة لدائرة تمنٌة المعلومات التً تموم بتمدٌر وتحلٌل حجم المخاطر وتتأكد من توافرالموارد البشرٌة المطلوبة مع كلمات المرور والمفاتٌح العادٌة وااللكترونٌة وتؤمن مركز البٌانات البدٌل مع االتصاالت
والشبكة البدٌلة والردٌفة والنظام البنكً والتطبٌمات البدٌلة وتدٌر عملٌة التشغٌل البدٌل وتؤمن استمرارٌة خدمات
مزودي الخدمات وتعمل على تأمٌن المتطلبات التمنٌة والمعلوماتٌة الالزمة الستمرارٌة دوائر البنن.
 خطة الطوارئ التً تموم بتمدٌر حاالت الطوارئ وتنالش موضوع اإلعالن وتفعٌل حاالت الطوارئ ومستوىالطوارئ (جزئً  /كلً).
 خطة طوارئ المعلوماتٌة من حٌث االنتمال من التشغٌل العادي إلى تشغٌل الطوارئ ومن ثم العودة إلى التشغٌل العاديوتشغٌل المركز البدٌل وإٌماف المركز الرئٌسً وتحدد الخدمات المشمولة بالطوارئ والمستثناة منها.
 خطة النسخ االحتٌاطً واالستعادة التً تدٌر التطبٌمات ولواعد بٌاناتها والملفات االلكترونٌة لدوائر وألسام البنن وتسلطالضوء على إعدادات المبدالت والموزعات وإعدادات أنظمة تشغٌل المخدمات واألرشٌف االلكترونً والمستندات
والوثائك الورلٌة.
 خطة االتصاالت ضمن الكوارث من حٌث وسائل وآلٌة اتصال فرٌك خطة الطوارئ وحدود التعمٌم والتبلٌغ. خطة التفاعل مع الحوادث التً تموم بمالحظة الحوادث والتبلٌغ عنها وتصنف الحوداث إلى عادٌة أو طارئة وتسجلالحوادث وتحدد مسؤولٌة المتابعة والمعالجة.
 خطة التنسٌك والفعالٌات العامة من حٌث التنسٌك مع لجنة تمدٌر األضرار والتنسٌك مع مسؤول إعالن وتفعٌلالطوارئ والتنسٌك مع غرفة التحكم بالطوارئ ومع دائرة الموارد البشرٌة ودوائر البنن ذات العاللة وتنالش موضوع
اإلخالء واإلسعافات األولٌة.
لام المصرف أٌضا ً بوضع خطط طارئة إلدارة السٌولة والنمد من حٌث إلرار بنود ولائٌة من شأنها الحفاظ على نسبة السٌولة التً
تتناسب مع الفترة الحالٌة وآجال التموٌالت المائمة والمتولعة وتم إٌالء موضوع الرلابة األهمٌة الكبرى من حٌث تأكٌد االلتزام
بالسموف النمدٌة المحتفظ بها وتوزٌعها على فروع البنن بشكل ٌخفف من حجم النمدٌة إلى الحد الذي ٌتناسب مع حجم المخاطر الممكن
تحملها فً كل فرع من فروع البنن.

76

مصرف الـشـام ش.م.م
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة
كما فً  31كانون األول 2017
 42التحلٌل المطاعً:
ٌمثل لطاع األعمال المطاع الرئٌسً بٌنما ٌمثل لطاع التوزٌع الجؽرافً المطاع الثانوي.
 لطاع األعمال:
ٌتم تنظٌم البنن ألؼراض إدارٌة من خالل أربعة لطاعات أعمال رئٌسٌة هً:
 التجزئةٌ :شمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصؽٌرة ومنحهم التموٌل اإلسالمً وخدمات أخرى. الشركاتٌ:شمل متابعة الودائع والتسهٌالت االئتمانٌة والخدمات البنكٌة اإلسالمٌة الخاصة بالعمالء من المإسسات. المطاع العامٌ :شمل التسهٌالت االئتمانٌة الخاصة بمإسسات المطاع العام. أخرىٌ :شمل هذا المطاع تمدٌم خدمات التداول والخزٌنة وإدارة أموال البنن.التجارة الخارجٌة
الخزٌنة
المإسسات
األفراد
البٌـــــان
إعّبٌ ٟاإل٠شاداد
ِخظض رذٌٍٔ ٟزّ٠ٛالد إٌّّٛؽخ
رذٔ ٟلّ١خ اعزضّبساد اٌٛوبالد
وتائج أعمال انمطاع
ِظبس٠ف غ١ش ِٛصػخ ػٍ ٝاٌمطبػبد
ؽظخ اٌّظشف ِٓ أسثبػ(خغبئش) اٌششوبد اٌضٍِ١خ
انرتح لثم انضرائة
ػش٠جخ اٌذخً
صافي رتح (خسائر) انسىح
ِٛعٛداد اٌمطبع
ِٛعٛداد غ١ش ِٛصػخ ػٍ ٝاٌمطبػبد
مجمىع انمىجىداخ
ِطٍٛثبد اٌمطبع
ِطٍٛثبد غ١ش ِٛصػخ ػٍ ٝاٌمطبػبد
مجمىع انمطهىتاخ

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

240,047,386

3,817,262,705
)(677,198,549
3,140,064,156
3,140,064,156
3,140,064,156
33,584,229,302
33,584,229,302
3,156,456
3,156,456

)(2,109,478,165
)(2,109,478,165
)(2,109,478,165
)(2,109,478,165
91,747,775,369
91,747,775,369
46,454,157,621
46,454,157,621

240,047,386
240,047,386
240,047,386
1,800,738,917
1,800,738,917
-
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لٌرة سورٌة
427,203,859
-

أخرى

7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

1,039,865,259

3,414,901,044
)(677,198,549
2,737,702,495
)(5,154,049,170
)(2,416,346,676
)(137,382,891
)(2,553,729,567
127,720,878,754
7,896,347,743
135,617,226,497
51,236,223,433
35,768,334,295
87,004,557,728

11,850,590,950
)(603,700,891
11,246,890,059
)(2,220,798,375
9,026,091,684
)(520,849,863
8,505,241,821
181,455,638,708
5,527,806,420
186,983,445,128
119,668,469,819
36,800,420,194
156,468,890,013

427,203,859

427,203,859
427,203,859
588,135,163
588,135,166
4,778,909,356
4,778,909,356

1,039,865,259
)(5,154,049,170
)(4,114,183,912
)(137,382,891
)(4,251,566,803
7,896,347,743
7,896,347,743
35,768,334,295
35,768,334,295
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 42التحلٌل المطاعً(تتمة):


لطاع التوزٌع الجغرافً:
ٌمثل هذا المطاع التوزٌع الجؽرافً ألعمال البننٌ ،مارس البنن نشاطاته بشكل رئٌسً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة التً تمثل
األعمال المحلٌة وكذلن ٌمارس البنن نشاطاته فً الشرق األوسط ،وآسٌا وافرٌمٌا وأوروبا.
7137
داخل سورٌة

اإلٌرادات
إجمالً دخل االستثمارات المشتركة بٌن المصرف
وحسابات االستثمار المطلمة
حصة اصحاب االستثمار المطلك
صافً إٌرادات العموالت والرسوم واإلٌرادات
األخرى
األرباح التشؽٌلٌة الناجمة عن التعامل بالعمالت
األجنبٌة
أرباح تمٌٌم مركز المطع البنٌوي ؼٌر المحممة
اٌرادات اخرى
إجمالً األرباح التشغٌلٌة
مصارٌؾ تشؽٌلٌة
مخصصات تشؽٌلٌة أخرى
صافً األرباح لبل الضرٌبة
مصروؾ ضرٌبة الدخل
صافً أرباح السنة
الموجودات

خارج سورٌة

المجموع

4,091,557,387

840,721,177

4,932,278,564

)(847,993,192

-

)(847,993,192

1,459,951,609

-

1,459,951,609

115,247,629

-

115,247,629

)(3,106,312,496
7,117,509
1,719,568,446
)(4,824,357,118
)(152,279,181
)(3,257,067,853
)(137,382,891

840,721,177
-

)(3,106,312,496
7,117,509
2,560,289,623
)(4,824,357,118
)(152,279,181
)(2,416,346,676
)(137,382,891
()0,002,906,039

47,887,114,454

315,637,776,497

87,711,397,141

840,721,177

7136
داخل سورٌة
اإلٌرادات
إجمالً دخل االستثمارات المشتركة بٌن المصرف
وحسابات االستثمار المطلمة
حصة اصحاب االستثمار المطلك
صافً إٌرادات العموالت والرسوم واإلٌرادات
األخرى
األرباح التشؽٌلٌة الناجمة عن التعامل بالعمالت
األجنبٌة
أرباح تمٌٌم مركز المطع البنٌوي ؼٌر المحممة
اٌرادات اخرى
إجمالً األرباح التشغٌلٌة
مصارٌؾ تشؽٌلٌة
مخصصات تشؽٌلٌة أخرى
صافً األرباح لبل الضرٌبة
مصروؾ ضرٌبة الدخل
صافً أرباح السنة
الموجودات

0,246,299,933

خارج سورٌة
0,062,920,906

المجموع
2,220,996,460

()406,929,202

()406,929,202

632,242,630

632,242,630

304,220,029

304,220,029

3,663,006,924
4,304,363
31,167,794,147
()0,006,402,206
()023,404,290
7,747,189,954
()002,646,632

3,663,006,924
4,304,363
33,151,996,173
()0,006,402,206
()023,404,290
9,176,193,684
()002,646,632
8,515,743,873

386,864,577,717
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 43إدارة رأس الساؿ:
متطلبات الجهات الرلابٌة بخصوص رأس المال وكٌفٌة اإلٌفاء بهذه المتطلبات:
لتؽطٌة كل من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشؽٌلٌة تتم مرالبة نسبة كفاٌة رأس المال بحٌث ال تمل عن %6
بحسب وفاق بازل  IIالتً تنتج عن لسمة األموال الخاصة الصافٌة إلى كل من مخاطر االئتمان ومخاطر حسابات الموجودات
وحسابات خارج المٌزانٌة المثملة بؤوزان المخاطر بعد أن ٌتم تخفٌضها بمٌمة الضمانات الممبولة ومخاطر السوق المثملة أٌضا ً
حسب دراجة المخاطرة والمخاطر التشؽٌلٌة.
تتكون األموال الخاصة الصافٌة للبنن من كل من األموال الخاصة األساسٌة واألموال الخاصة المساندة ،إذ تتكون األموال
الخاصة األساسٌة من رأس المال المكتتب به واالحتٌاطً المانونً واالحتٌاطً الخاص واحتٌاطٌات أخرى وحسابات تؽذٌة رأس
المال واحتٌاطٌات تعزٌز المشارٌع الزراعٌة وعالوات اإلصدار واالندماج والمإونات األخرى ؼٌر المخصصة لتؽطٌة أٌة
مخاطر أو نفمات محتملة واألرباح المدورة من السنوات السابمة وصافً أرباح السنة المالٌة التً لم ٌتم تدوٌر أرباحها إلى
األرباح المدورة بعد أن ٌتم استبعاد أنصبة األرباح المعدة للتوزٌع على المساهمٌن من هذه األرباح وكذلن ٌتم تنزٌل كل من
ألساط رأس المال المكتتب به الؽٌر مسددة وصافً األسهم والمساهمات فً المصارؾ والمإسسات المالٌة وصافً الموجودات
الثابتة ؼٌر المادٌة وأسهم المصرؾ المعاد شراإها وصافً الخسائر الدفترٌة لؽاٌة نهاٌة الفترة والخسائر ؼٌر المحممة عن
استثمارات مالٌة والنمص فً المإونات على الدٌون ؼٌر المنتجة للعوائد الممدرة والؽٌر المكونة من لبل المصرؾ والنمص فً
المإونات الممدرة على بالً الموجودات وؼٌر المكونة والمبالػ الممنوحة إلى كبار المساهمٌن وأعضاء مجلس اإلدارة أو
المستعملة من لبلهم أٌهما أكبر ،فً حٌن أن األموال الخاصة المساندة تتكون من فرولات إعادة التخمٌن و %02من األرباح ؼٌر
المحممة على محفظة األوراق المالٌة المتوفرة للبٌع وكذلن من الدٌون المشروطة الناتجة من االلتراض من الؽٌر.
تتم مرالبة متطلبات رأس المال لمواجهة كل من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشؽٌلٌة وٌتوجب على البنن فً
حال انخفاض األموال الخاصة األساسٌة بعد استبعاد األعباء على مخاطر االئتمان عن نسبة  %06,0من األعباء المترتبة على
مخاطر السوق أن ٌموم إما بتخفٌض حجم مخاطر السوق التً ٌتعرض لها البنن أثناء عمله المصرفً أو المٌام بزٌادة األموال
الخاصة األساسٌة ،كما ٌتوجب على البنن أن ٌحتفظ بحجم أموال خاصة لمواجهة المخاطر التشؽٌلٌة ٌساوي  %00من متوسط
إجمالً اإلٌرادات خالل السنوات الثالث السابمة على أن ٌكون إجمالً الدخل إٌجابٌا ً لهذه السنوات.
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تم احتساب نسبة كفاٌة رأس المال كماٌلً:
7137

7136

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

األمىال انخاصح األساسيح
سأط اٌّبي
أسثبػ ِذٚسح غ١ش ِؾممخ *
أسثبػ  /خغبئش ِزشاوّخ ِؾممخ
اؽز١بؽ ٟلبٟٔٔٛ
اؽز١بؽ ٟخبص
اؽز١بؽِ ٟؼبدي األسثبػ
اٌّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ
ػمبساد آٍ٠خ ٌٍّظشف ٚفبء ٌذٗٔٛ٠

60,682,222,226
5,000,000,000
14,708,920,881
437,394,760
313,909,216
313,909,216
518,507,215
))4,016,696
)(1,160,000

60,800,020,288
5,000,000,000
17,815,248,326
273,201,238
244,917,707
244,917,707
239,028,017
)(2,991,407
)(1,160,000

األمىال انخاصح انمساوذج
اؽز١بؽِ ٟخبؽش اٌزًّ٠ٛ

33,051,351
33,051,351

33,051,351
33,051,351

صافً حموق الملكٌة حسب تعلٌمات مصرف سورٌة المركزي

60,061,202,220

23,846,212,939

الموجودات المثملة
حسابات خارج المٌزانٌة المثملة
المخاطر التشغٌلٌة
مركز المطع التشغٌلً

78,019,060,318
1,442,955,143
3,762,975,256
10,814,178,673

46,684,661,711
492,613,947
2,257,346,541
7,713,757,133

22,102,022,021

57,148,379,332

نسبة كفاٌة رأس المال ()%

22.67%

41.73%

نسبة كفاٌة رأس المال األساسً ()%

22.64%

41.67%

نسبة رأس المال األساسً إلى إجمالً حموق المساهمٌن()%

99.84%

99.86%

حسب لرارمجلس النمد والتسلٌؾ رلم  002الصادرفً  04كانون الثانًٌ 0229جب أن ال تتدنى نسبة كفاٌة رأس المال للبنون العاملة فً
الجمهورٌة العربٌة السورٌة عن نسبة .%6
* صدر لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم /0266م.ن/ب  4تارٌخ  0204/0/03والذي تضمن تعدٌل المادة الثامنة من لرار مجلس النمد
والتسلٌؾ رلم /230م.ن/ب0تارٌخ  0226-0-4بحٌث ٌتم ادراج فرولات تمٌٌم المطع البنٌوي ؼٌر المحممة ضمن االموال الخاصة االساسٌة
الؼراض احتساب كفاٌة راس المال وفك متطلبات لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم /002م.ن/ب 4عام 0229
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 44تحلٌل استحمالات الموجودات والمطلوبات:
 31كانون األول ( 2017المبالغ بآالف اللٌرات السورٌة)

لغاٌة سنة

المجموع

أكثر من سنة

الموجودات
نمد وأرصدة لدى مصرف سورٌة المركزي

36,216,904

-

36,216,904

حسابات جارٌة واستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالٌة

55,928,464

-

55,928,464

اٌداعات لدى البنون والمؤسسات المالٌة

-

-

-

ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة

31,502,779

3,882,189

35,384,968

صافً موجودات لٌد االستثمار أو التصفٌة

-

1,098,644

1,098,644

استثمارات فً العمارات

-

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 المؤجلة

1,361

-

1,361

موجودات أخرى

511,691

233,017

744,706

الودٌعة المجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي

-

2,163,456

2,163,456

مجموع الموجودات

124,161,199

11,456,027

135,617,226

المطلوبات وحموق أصحاب حسابات االستثمار المطلك
المطلوبات
الحسابات الجارٌة وإٌداعات للبنون والمإسسات المالٌة

46,296,577

155,000

46,451,577

أرصدة الحسابات الجارٌة للعمالء

29,168,597

3,240,955

32,409,552

تؤمٌنات نمدٌة

4,749,332

-

4,749,332

ذمم دائنة

137,390

-

137,390

مخصصات متنوعة

3,371

236,700

240,070

مخصص ضرٌبة الدخل

141,535

-

141,535

مطلوبات أخرى

2,875,027

68

2,875,095

مجموع المطلوبات

83,371,834

3,632,723

87,004,557

حموق أصحاب حسابات االستثمار المطلك

24,252,484

856,297

25,108,781

مجموع المطلوبات وحموق أصحاب حسابات االستثمار المطلك

107,624,318

4,489,020

112,113,338

الصافً

16,536,881

6,967,007

23,503,888
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 44تحلٌل استحمالات الموجودات والمطلوبات(تتمة):
 31كانون األول ( 2016المبالغ بآالف اللٌرات السورٌة)

أكثر من سنة

لغاٌة سنة

المجموع

الموجودات
نمد وأرصدة لدى مصرف سورٌة المركزي

20,103,304

-

20,103,304

حسابات جارٌة واستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالٌة

129,999,296

-

129,999,296

اٌداعات لدى البنون والمؤسسات المالٌة

1,658,540

-

1,658,540

ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة

25,949,913

3,144,610

29,094,522

صافً موجودات لٌد االستثمار أو التصفٌة

-

850,920

850,920

استثمارات فً العمارات

-

507,420

507,420

الممتلكات والمعدات ومشارٌع تحت التنفٌذ

-

955,235

955,235

موجودات غٌر ملموسة

-

2,991

2,991

موجودات ضرٌبة الدخل المؤجلة

1,547

-

1,547

موجودات أخرى

1,019,981

274,785

1,294,766

الودٌعة المجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي

-

2,514,904

2,514,904

مجموع الموجودات

178,732,580

8,250,865

186,983,445

المطلوبات وحموق أصحاب حسابات االستثمار المطلك
المطلوبات
الحسابات الجارٌة وإٌداعات للبنون والمإسسات المالٌة

114,771,221

-

114,771,221

أرصدة الحسابات الجارٌة للعمالء

31,404,283

3,489,365

34,893,648

تؤمٌنات نمدٌة

4,906,893

-

4,906,893

ذمم دائنة

18,644

-

18,644

مخصصات متنوعة

7,076

216,421

223,497

مخصص ضرٌبة الدخل

525,013

-

525,013

مطلوبات أخرى

1,129,974

-

1,129,974

مجموع المطلوبات

152,763,104

3,705,786

156,468,890

حموق أصحاب حسابات االستثمار المطلك

6,002,582

356,892

6,359,475

مجموع المطلوبات وحموق أصحاب حسابات االستثمار المطلك

158,765,686

4,062,678

162,828,365

الصافً

19,966,894

4,188,187

24,155,081
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 45ارتباطات كالتزامات محتسمة ( خارج السيزانية ):

أ -ارتباطات والتزامات ائتمانٌة خارج بٌان المركز المالً الموحد:
7136
لٌرة سورٌة

7137
لٌرة سورٌة
اعتمادات مستندٌة

0,096,400,309

3,583,583,987

كفاالت:
لماء دفع
لماء حسن تنفٌذ
لماء اشتران فً منالصات

3,645,533,390
22,000,000
3,315,290,022
308,243,368

2,251,472,430
22,000,000
1,669,149,467
560,322,963

سموف تسهٌالت ائتمانٌة غٌر مستغلة

9,042,656,202
17,966,601,219

6,333,539,339
12,168,595,756

ب -التزامات تعالدٌة وعمود إٌجار تشغٌلٌة خارج بٌان المركز المالً الموحد:
7136
لٌرة سورٌة

7137
لٌرة سورٌة
ارتباطات عمود مشارٌع إنشائٌة:
تستحك خالل سنة

-

مجموع ارتباطات عمود المشارٌع اإلنشائٌة فً تارٌخ بٌان
المركز المالً
الموحد

-

-

12,434,486
115,938,699

10,869,896
82,039,688

068,020,082

26,212,282

ارتباطات عمود اإلٌجار التشغٌلٌة:
تستحك خالل سنة
تستحك خالل أكثر من سنة
مجموع ارتباطات عمود اإلٌجار التشغٌلٌة فً تارٌخ بٌان
المركز المالً الموحد
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 46القزايا السقامة مؽ السررؼ:
اٌذػ ٜٛاٌّشفٛػخ ِٓ ثٕه اٌشبَ ػٍ ٝششوخ داس االعزضّبس:
-

بتاريخ /12أيار 2014/قام بشل الكهيت السركزي بتقديم طمب باعتبار خظة إعادة الييكمة كأن لم تكن قيد برقم ،2014/8
وبتاريخ /24تسهز 2014/صدر قرار عن دائرة إعادة الييكمة باعتبار خظة إعادة الييكمة كأن لم تكن وإلغاء وقف كافة
اإلجراءات القزائية والتشفيذية.

-

طعشت شركة دار االستثسار بيذا القرار أمام محكسة التسييز برقم  1622لدشة  2014تجاري 1/والتي بدورىا ردت الظعن
مهضهعاً بتاريخ /17حزيران.2015/

-

وقد لجأت شركة دار االستثسار مرة أخرى إلى دائرة إعادة الييكمة طمباً لهقف كافة اإلجراءات القزائية الستخذة بحقيا،
فأجابت الدائرة السذكهرة طمبيا بتاريخ /5آب 2015/وقررت وقف كافة اإلجراءات القزائية الستخذة بحق شركة دار

االستثسار من جديد.
-

تقدم بشل الذام بتظمم من ذلل القرار أمام محكسة االستئشاف  /إعادة ىن  ،1والتظمم مؤجل لتاريخ /11شباط 2016/مد أجل
(لمحكم) ،ونتيجة لسا سبق ،صدر بتاريخ  2016/2/11قرار محكسة االستئشاف برفض طمب إعادة الييكمة واعتبارىا كأن لم
تكن ،مسا يفدح السجال من جديد لسالحقة الذركة قزائياً والتشفيذ عمى امهاليا.

-

يهجد احتسالية كبيرة بأن يردر الحكم لرالحشا نظ اًر لمسخالفة القانهنية الجديسة التي اتدم بيا قرار إعادة الييكمة الستظمم
مشو ،وفي حال صدر الحكم لرالح البشل فديتم متابعة اإلجراءات القزائية بحق شركة دار االستثسار لمسظالبة بالسديهنية،
ويتم حالياً دراسة سبل اعادة مباشرة االجراءات القزائية لتحريل حقهق السررف.

-

تم السباشرة باإلجراءات التشفيذية و تم استالم اقرار دين جديد مذيل بالريغة التشفيذية و قام السحامي بتقديم ممف تشفيذي
جديد و تم تبميغ دار االستثسار و نحن اآلن بانتظار اجراءات التشفيذ من بقية الدائشين.

اٌذػب ٜٚاألخش:ٜ
-

تم تحريل دعهى مظالبة بالتعهيض عن حادث سرقة فرع بشل الذام بسديشة حسص امام محكسة البداية السدنية  19بدمذق
برقم اساس  12419لعام  2014و تم سساع الذيهد بجمدة  2017/5/30وصدر قرار إعدادي من القاضي بتكميفشا بإثبات
األضرار الالحقة من جراء الدرقة وأنيا مذسهلة بعقد التأمين وفي جمدة  2018/2/19تم طمب ميمة من قبمشا الستكسال
الهثائق السظمهبة من قبل السحكسة فتأجمت لسهعد  2018/3/12و في مهعد الجمدة تم ابراز الهثائق السظمهبة و تم تحديد
يهم  2018/4/16مهعداً لمجمدة القادمة و السؤجمة لجهاب الخرم (التأمين).

 47األحداث الهامة:

قامت إدارة الخزيشة األمريكية في الهاليات الستحدة األمريكية بفرض عقهبات عمى البشل خالل الشرف األول من العام  ,والتي
تتسثل بتجسيد أصهل بشل الذام في الهاليات الستحدة األمريكية ومشع األفراد والذركات األمريكيين من التعامل مع البشل  ,وفي ىذا

الدياق نؤكد عدم وجهد أي أصهل أو أرصدة أو مبالغ لمبشل في الهاليات الستحدة األمريكية .
و إن آثر ىذه العقهبات عمى البشل ىه تجسيد أصهل البشل لدى السؤسدة األم .
و نؤكد أن جسيع تعامالت البشل ال تذهبيا شائبة سهاء من الشاحية القانهنية أو من الشاحية الذرعية ولديشا كافة الهثائق
والسدتشدات التي تثبت صحة ذلل  ,و قد قامت إدارة البشل باتخاذ االجراءات و الخظهات السشاسبة لتفادي اثر العقهبات و نؤكد
عمى استس اررية العسل بكافة السجاالت واألنذظة والخدمات السررفية السعسهل بيا والتي يقدميا الى عسالئو
ونؤكد أن جسيع السهاد السدتهردة والستعامل بيا في البشل ىي بزائع ومهاد مدسهح باستيرادىا الى سهرية  ,ولم تردر أي ق اررات
بسشع تهريدىا لدهرية من أي جية كانت.
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 47األحداث الهامة (تتسة) :

و من جانبيا قامت ادارة البشل مباشرة باتخاذ كافة التدابير واإلجراءات القانهنية من أجل شظب اسم بشل الذام من الئحة العقهبات
من خالل تهكيل شركة محاماة أمريكية متخررة في ىذا السجال والعسل عمى رفع العقهبات حدب اإلجراءات واألنظسة الستبعة
في الهاليات الستحدة األمريكية.
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