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مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302

1ـ معمومات عامة:
إن مصرؾ الشام ش.م.م.س.ع ("البنك") شركة مساهمة مؽفلة عامة سورٌة  ،تم الترخٌص له بموجب قرار رئاسة مجلس
الوزراء رقم (/66م و) الصادر بتارٌخ  7أٌلول  6006و القرار /20596م و بتارٌخ  68تموز  6022وبموجب السجل
التجاري رقم ( )20809وبنا ًء على قرار رقم (/200ل.أ) الصادر من لجنة إدارة مصرؾ سورٌة المركزي بتارٌخ 20
شباط  ،6007وٌخضع ألحكام المرسوم التشرٌعً رقم  55لعام  6005الخاص بتنظٌم عمل المصارؾ اإلسالمٌة والقانون
رقم  68لعام  6002الخاص بإحداث المصارؾ الخاصة والمشتركة وتعلٌماته التنفٌذٌة والقانون رقم23للعام 6006
وقانون التجارة رقم  33لعام  ،2007وقانون الشركات رقم  69لعام  6022ولألنظمة التً ٌضعها مجلس النقد والتسلٌؾ،
وكل ذلك بما ال ٌخالؾ أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.
إن عنوان المركز الرئٌسً للمصرؾ هو فً ساحة النجمة ،دمشق ،الجمهورٌة العربٌة السورٌة.
تؤسس المصرؾ برأس مال مقداره  5000000000000لٌرة سورٌة موزع على 5,000,000سهم بقٌمة اسمٌة 2000
لٌرة سورٌة للسهم الواحد .بدأ المصرؾ بممارسة أنشطته فً  67آب .6007
خالل اجتماع الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة للمساهمٌن بتارٌخ  60حزٌران  6022تمت الموافقة على تجزئة االسهم وفق
مضمون المادة  /92/البند  /5/من المرسوم التشرٌعً رقم  /69/لعام  6022الذي ٌقضً بتحدٌد القٌمة االسمٌة للسهم
الواحد بمائة لٌرة سورٌة و ذلك خالل سنتٌن من تارٌخ نفاذ هذا المرسوم .و بناء علٌه قررت الهٌئة العامة للمساهمٌن
تفوٌض مجلس االدارة للقٌام بمتابعة اجراءات تجزئة االسهم امام الجهات المعنٌة الوصائٌة .و بتارٌخ  66تشرٌن الثانً
 6022صدر القرار رقم  /229م من هٌئة األوراق و األسواق المالٌة السورٌة بالموافقة على تعدٌل القٌمة االسمٌة لسهم
البنك لتصبح مئة لٌرة سورٌة للسهم الواحد لٌصبح اجمالً األسهم  50ملٌون سهم .و قد تم تحدٌد تارٌخ تنفٌذ التعدٌل
المذكور فً سوق دمشق لألوراق المالٌة فً نهاٌة ٌوم  6كانون األول .6022
فً  6028/10/1صدر قرار مجلس مفوضً هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة رقم (/117م) بالموافقة النهائٌة على
اعتماد أسهم زٌادة رأس مال المصرف عن طرٌق ضم جزء من األرباح المدورة.
وتمت زٌادة رأس مال المصرف بقٌمة إجمالٌة  250,000,000ل.س عن طرٌق اعتماد  /2,500,000/سهم بقٌمة اسمٌة
 /200/ل.س للسهم الواحد ،وذلك بتحوٌل قٌمة األسهم من األرباح المتراكمة المحققة ،لٌصبح إجمالً قٌمة رأس المال
 5,250,000,000لٌرة سورٌة.
ٌقوم المصرؾ بتقدٌم جمٌع األعمال المصرفٌة والمالٌة من خالل مركزه وفروعه داخل الجمهورٌة وعددها أحد عشر
فرعا ً (فرعان منها مؽلق) والشركة التابعة له شركة أموال الشام اإلسالمٌة للوساطة المالٌة
اسم الشركة
شركة أموال الشام
االسالمٌة للوساطة المالٌة

جنسٌة الشركة

نسبة الملكٌة فٌها

سورٌة

99%

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

تم أدراج أسهم المصرؾ فً سوق دمشق لألوراق المالٌة بتارٌخ 6020-5-65
المصرؾ ٌقوم على وجه الخصوص مباشرة األنشطة التالٌة:
 .2فتح حسابات الجارٌة.
 .6فتح حسابات االستثمار المطلقة وخلطها مع أموال المصرؾ واألموال التً له حرٌة التصرؾ
المطلق بها واستثمارها فً ما تجٌزه هٌئة الرقابة الشرعٌة فً المصرؾ من معامالت.
 .5فتح حسابات االستثمار المقٌدة خارج المٌزانٌة واستثمارها فً ما تجٌزه هٌئة الرقابة الشرعٌة فً
المصرؾ من معامالت.
 .0إدارة حسابات االستثمار بصٌؽتً المضاربة أو الوكالة باالستثمار.
 .5التموٌل واإلجارة واالستثمار المباشر من خالل إقامة المشروعات المنتجة وتؤسٌس الشركات،
واالستثمار المالً من خالل شراء األوراق المالٌة.
 .6تقدٌم الخدمات المصرفٌة التً تجٌزها هٌئة الرقابة الشرعٌة فً المصرؾ.
 .7تقدٌم القروض الحسنة من األموال الخاصة للمصرؾ أو األموال التً له حرٌة التصرؾ المطلق
بها ،بصورة منفردة أو من خالل إنشاء الصنادٌق"
 .8أي أعمال مصرفٌة أخرى تجٌزها القوانٌن واألنظمة النافذة وتوافق علٌها هٌئة الرقابة الشرعٌة فً
المصرؾ.
تم إقرار البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة من قبل مجلس إدارة المصرؾ بتارٌخ 6028-20-69

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302

-1معمومات عامة( تتمة):

هٌئة الرقابة الشرعٌة :
ٌخضع نشاط المصرؾ إلشراؾ هٌئة رقابة شرعٌة مكونة من ثالثة أعضاء (هم السادة :فضٌلة الدكتور أحمد حسن رئٌسا ً
للهٌئة وعضواً تنفٌذٌا ً فٌها ،وفضٌلة األستاذ عبد السالم محمداه نائبا ً للرئٌس ،فضٌلة الدكتور محمد توفٌق رمضان عضواً)
 ،تم تعٌٌن الدكتور أحمد حسن واألستاذ عبد السالم محمداه من قبل الجمعٌة العمومٌة و بناء على موافقة مجلس النقد
والتسلٌؾ بالقرار رقم / 60م ن تارٌخ  ، 6027/05/62وعٌن الدكتور محمد توفٌق رمضان بموجب موافقة مجلس النقد
والتسلٌؾ الصادرة بالقرار رقم  97تارٌخ  ، 6027/07/29وإقرار الجمعٌة العمومٌة هذا التعٌٌن فً اجتماعها المنعقد
بتارٌخ  ، 2018/05/13ال ٌجوز عزل أي منهم إال بقرار من الجمعٌة العمومٌة وإعالم مصرؾ سورٌة المركزي بذلك.
وتقوم هٌئة الرقابة الشرعٌة بمراقبة أعمال البنك وأنشطته للتؤكد من التزام اإلدارة بؤحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة،
وتكون القرارات والفتاوى الصادرة عنها ملزمة للمصرؾ.

- 2السياسات المحاسبية :
أُسس إعداد البٌانات المالٌة

تم إعداد البٌانات المالٌة المُوحدة المرحلٌة للمصرؾ وشركاته التابعة وفقا ً للمعاٌٌر الصادرة عن هٌئة المُحاسبة والمُراجعة
للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة ،ووفقا ً للمعاٌٌر الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والتفسٌرات الصادرة عن لجنة
تفسٌرات التقارٌر المالٌة الدولٌة المنبثقة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً الجوانب التً لم تؽطها الهٌئة ووفقا ً
للقوانٌن المحلٌة النافذة وتعلٌمات مجلس النقد والتسلٌؾ بما ال ٌخالؾ أحكام الشرٌعة االسالمٌة.
تم إعداد البٌانات المالٌة المُوحدة المرحلٌة وفقا ً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة باستثناء الموجودات /المطلوبات المالٌة للمتاجرة
والموجودات  /المطلوبات المالٌة المتاحة للبٌع واالستثمارات العقارٌة والموجودات المتاحة للبٌع األجل التً تظهر
بالقٌمة العادلة بتارٌخ البٌانات المالٌة.
إن اللٌرة السورٌة هً عملة إظهار البٌانات المالٌة الموحدة.
ٌُراعى فً العرض واإلفصاح الفصل بٌن ما ٌخص أصحاب حقوق الملكٌة وما ٌخص أصحاب حسابات االستثمار
المُطلقة.

أسس توحٌد البٌانات المالٌة
تتضمن البٌانات المالٌة المُوحدة (سواء المُموَّ لة من حسابات االستثمار المُطلقة أو من أموال المصرؾ الذاتٌة) البٌانات
المالٌة لمصرؾ الشام ش.م.م.س.ع والشركة التابعة له ،شركة أموال الشام اإلسالمٌة للوساطة المالٌة المحدودة المسإولٌة
والخاضعة لسٌطرته .وتتحقق السٌطرة عندما ٌكون للمصرؾ القدرة على التحكم فً السٌاسات المالٌة والتشؽٌلٌة للشركة
التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها ،وٌتم استبعاد المُعامالت 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
 00كانون األول 8302
 03أٌلول 8302
نسبة المساهمة
لٌرة سورٌة
لٌرة سورٌة
الشركات التابعة
شركة أموال الشام اإلسالمٌة للوساطة
60705000000
60705000000
99%
المالٌة المحدودة المسإولٌة
802,033,333
802,033,333
ٌ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 تلك المتبعة فً المصرؾ فٌتم إجراء التعدٌالت
الالزمة على البٌانات المالٌة للشركة التابعة لتتطابق مع السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً المصرؾ.
ٌتم توحٌد الشركة التابعة بشكل كامل منذ التارٌخ الذي ٌجري فٌه فعلٌا ً تحقق سٌطرة المصرؾ على الشركة التابعة.
ٌتم تضمٌن عملٌات الشركة التابعة فً قائمة الدخل الموحدة منذ تارٌخ التملك أو حتى تارٌخ البٌع حسب ما ٌكون ذلك
مالئما ً( .،ووفقا لقرار مجلس النقد والتسلٌف /501م ن /ب 4تارٌخ  )2002/05/10وتعدٌالته.
تمثل حقوق ؼٌر المسٌطرة (الجهة ؼٌر المسٌطرة) ذلك الجزء ؼٌر المملوك بطرٌقة مباشرة من قبل المصرؾ فً أرباح أو
خسائر وصافً األصول (حقوق الملكٌة) فً الشركة التابعة ،وٌتم إدراجها بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل الموحدة
وضمن حقوق الملكٌة فً بند منفصل عن حقوق مساهمً المصرؾ (األم).
ٌتم االعتراؾ بالفرق الموجب بٌن تكلفة شراء الشركة التابعة والقٌمة العادلة لحصة المصرؾ من صافً أصول الشركة
المشتراة كشهرة ،وٌتم االعتراؾ بالفرق السالب (خصم شراء) مباشرة فً قائمة الدخل للسنة التً تمت بها عملٌة الشراء.
فً حال إعداد بٌانات مالٌة منفصلة للمصرؾ كمنشؤة مستقلة ٌتم إظهار االستثمارات فً الشركة التابعة بالتكلفة.
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-2السٌاسات المحاسبٌة (تتمة):
التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة:
التفسٌرات والمعاٌٌر الجدٌدة والمعدلة
إن السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد البٌانات المالٌة هً مطابقة لتلك التً تم استخدامها فً السنة السابقة .قام البنك
بتطبٌق معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة ) (IFRSوتفسٌرات لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة ) (IFRICالجدٌدة والمعدلة التالٌة
التً أصبحت نافذة ابتداء من  2كانون الثانً  .2018إن تطبٌق هذه المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة لٌس له أي تؤثٌر على
المركز المالً للبنك أو أدائه المالً:
 تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  29خطط المنافع المحددة :مساهمات الموظفٌن التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة (دورة  8303إلى :)8308هذه التحسٌنات تعتبر نافذة التطبٌق ابتداء من  2تموز  6020وال ٌتوقع أن ٌكون لها أثر جوهري على البنك وتتضمن:
 معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  - 6الدفع على أساس األسهم
 معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  - 5اندماج األعمال
 معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  - 8قطاعات األعمال
 معٌار المحاسبة الدولً رقم  - 26الممتلكات واآلالت والمعدات ،ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  - 58األصول ؼٌر
الملموسة
 معٌار المحاسبة الدولً رقم  - 60إفصاحات األطراؾ ذات العالقة

 التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة (دورة  8300إلى :)8300هذه التحسٌنات تعتبر نافذة التطبٌق ابتداء من  2تموز  6020وال ٌتوقع أن ٌكون لها أثر جوهري على البنك وتتضمن:
 معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  - 5اندماج األعمال
 معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  - 25قٌاس القٌمة العادلة
 معٌار المحاسبة الدولً رقم  - 00االستثمارات العقارٌة

-

التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة (دورة  2102الى :)2102

هذه التحسٌنات تعتبر نافذة التطبٌق للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد  1كانون الثانً  .2016وتتضمن
 معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  :5األصول ؼٌر المتداولة المحتفظ بها برسم البٌع والعملٌات ؼٌر
المستمرة
 معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  :7األدوات المالٌة :اإلفصاحات
 معٌار المحاسبة الدولً رقم  :19منافع الموظفٌن
 معٌار المحاسبة الدولً رقم  :34التقارٌر المالٌة المرحلٌة
ال ٌتوقع أن ٌكون لهذه التعدٌالت أي أثر جوهري على البنك.

-

التحسيىاخ السىويح لمعاييش التقاسيش الماليح الذوليح (دوسج  2014إلى :)2016





معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  :2تبنً المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة للمرة األولى.
معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  :26اإلفصاح عن الملكٌة فً المنشآت األخرى.
معٌار المحاسبة الدولً رقم  :68االستثمارات فً المنشآت الزمٌلة و المشارٌع المشتركة.
تعتبر التعدٌالت المتعلقة بمعٌار التقرٌر المالً رقم  2ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  68نافذة للفترة السنوٌة
التً تبدأ فً أو بعد  2كانون الثانً  ،6028أما التعدٌالت المتعلقة بمعٌار التقرٌر المالً رقم  26فتعتبر
نافذة فً بداٌة أو بعد تارٌخ  2كانون الثانً .6027

 التحسيىاخ السىويح لمعاييش التقاسيش الماليح الذوليح (دوسج  2015إلى :)2017رؼزجش ٘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
المعاييش والتعذيالخ على المعاييش التي تعتثش وافزج التطثيق اعتثاساً مه  1كاوون الثاوي  2017أو تعذ:


اٌزؼذ٠الد ػٍِ ٝؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ ٌٟٚسلُ " – 12ػش٠جخ اٌذخً".
التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم " – 7قائمة التدفقات النقدٌة" المبادرة باإلفصاح.

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302

-2السٌاسات المحاسبٌة (تتمة):
المعاٌٌر والتعدٌالت على المعاٌٌر التً تعتبر نافذة التطبٌق اعتباراً من  0كانون الثانً  2108أو بعد:

 ِ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 ثبال٠شاداد.
٠زٛعت رطج١ك اٌّؼ١بس ثؤصش سعؼ ٟوبًِ أِ ٚؼذي ٌٍغٕٛاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرجذأ اػزجبساً ِٓ أ ٚثؼذ  1وبْٔٛ
اٌضبٔ٠ .2018 ٟغّظ ثبٌزطج١ك اٌّجىش.
 اٌزؼذ٠الد ػٍِ ٝؼ١بس اٌزمش٠ش اٌّبٌ ٟسلُ "– 2اٌذفغ ػٍ ٝأعبط األع "ُٙرٛػ١ؼ ٚل١بط ػٍّ١بد اٌذفغاٌمبئّخ ػٍ ٝ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 ،2018 ٟوّب ٠غّؼ ثبالػزّبد اٌّجىش ٌٙزٖ
اٌزؼذ٠الد.
ٚرٙذف اٌزؼذ٠الد إٌ ٝإٌغبء أصش اٌزفبٚد ف ٟاٌزطج١ك سغُ أٔٙب ػ١مخ إٌطبق ٚرزٕبٚي ِغبالد ِؾذدح فٟ
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 4–"ػمٛد 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
وبف ِطٍٛة فٛٔ ٟاػ أخش ِٓ ٜاٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ
أِب ػٕذ اػزّبد اإلػفبء اٌّؤلذ فؼٍ ٝإٌّشآح رمذ ُ٠إفظبػ
ٍ
ٌٍزمبس٠ش اٌّبٌ١خ سلُ .9
ً
٠ؼزجش ٘زا اٌزطج١ك ٔبفزا ٌٍفزشاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔ.2018 ٟ
المعاٌٌر والتفسٌرات الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وغٌر نافذة التطبٌق:
فٌما ٌلً المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة أو المعدلة وؼٌر نافذة التطبٌق للفترة المنتهٌة فً  30أٌلول :2018

 ِ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 ،رذٟٔ
اٌمّ١خ ِٚؾبعجخ اٌزؾٛؽ .إْ ِؼ١بس اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌذ ٌٟٚسلُ ٔ 9بفز ٌٍزطج١ك ػٍ ٝاٌفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ
ثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبِٔ ،2019 ٟغ اٌغّبػ ثبٌزطج١ك اٌّجىش ٌٗ .ثبعزضٕبء ِؾبعجخ اٌزؾٛؽ٠ ،غت رطج١ك ٘زا
اٌّؼ١بس ثؤصش سعؼ ،ٟإال أْ ػشع ِؼٍِٛبد اٌّمبسٔخ ٌ١ظ إٌضاِ١بً .ثبٌٕغجخ ٌّؾبعجخ اٌزؾٛؽ٠ ،زُ 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 .

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302

-2السٌاسات المحاسبٌة (تتمة):
 معيار التقارير المالية الدولي رقم " – 16عقود اإليجار"ٙ٠ٚزُ ثزٛػ١ؼ ؽشق االػزشاف ٚاٌم١بط ٚاٌؼشع ٚاالفظبػ ٌؼمٛد اال٠غبس -ؽً ِؾً اٌّؼ١بس اٌّؾبعجٟ
اٌذ ،17 ٌٟٚؽ١ش أْ ّٔؾ االػزشاف ثّظشٚف األعبس عٛف ٠زغبسع ثبٌّمبسٔخ ِغ اٌّطجك ؽبٌ١بً٠ٚ ،ؼزجش
ٚاعت اٌزطج١ك ِٓ اٌغٕٛاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرجذأ اػزجبساً ِٓ أ ٚثؼذ  1وبٔ ْٛاٌضبٔ.2019 ٟ
معيار التقارير المالية الدولي رقم "– 17عقود التأمين"٠زُ رطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس اٌذ ٌٟٚػٍ ٝعّ١غ أٛاع ػمٛد اٌزؤِٚ ٓ١ثغغ إٌظش ػٓ ؽج١ؼخ إٌّشؤح اٌّظذسح ٌٙزٖ
اٌؼمٛدِٚ ،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 ػٍٚ ،ُٙ١ػٍ ٝ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 ْٛاٌضبٔ،2021 ٟ
٠ٚطٍت فِ ٗ١ؼٍِٛبد ِمبسٔخ وّب ٠غّؼ ثبٌزطج١ك اٌّجىش ف ٟؽبي وبٔذ إٌّشؤح لذ ؽجمذ ِغجمبً أ ٚعزمَٛ
ثزطج١ك ِؼب١٠ش اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ سلُ ٚ 15سلُ  9فٔ ٟفظ ربس٠خ رطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس.
المعاٌٌر الصادرة عن هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة:
 معياس المحاسثح المالي سقم  30اضمحالل الموجوداخ و الخسائش االئتماويح :أطذسد ٘١ئخ اٌّؾبعجخ ٚاٌّشاعؼخ ٌٍّؤعغبد اٌّبٌ١خ اإلعالِ١خ ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌّبٌ ٟسلُ " "03فٟ
شٙش رشش ٓ٠اٌضبٔٚ 7302 ٟاٌّزؼٍك ثبالػّؾالي ٚاٌخغبئش االئزّبٔ١خ ٚاالسرجبؽبد اٌّضمٍخ ثبألػجبء٠ .ؼزجش
رطج١ك ٘زا اٌّؼ١بس إٌضاِ١ب ً ِٓ اٌفزشاد اٌّبٌ١خ اٌّجزذئخ ف ٟأ ٚثؼذ  0وبٔ ْٛاٌضبِٔ ،7373 ٟغ اٌغّبػ
ثبٌزطج١ك اٌّج ّىش .ػٍّب ً أٔٗ رمشس اٌزطج١ك اٌّجىش ٌٍّؼ١بس ثزبس٠خ  0وبٔ ْٛاٌضبٔ 7302 ٟاعزٕبداً إٌ ٝلشاس
ِغٍظ اٌّؾبعجخ ٚاٌزذل١ك ثغٍغزٗ سلُ ٌ 0ؼبَ .7302

التغٌٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة:
إن إعداد البٌانات المالٌة الموحدة ٌتطلب من إدارة المجموعة القٌام بتقدٌرات واجتهادات تإثر فً قٌمة الموجودات
والمطلوبات المالٌة فً البٌانات المالٌة الموحدة باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ .كما أن هذه
التقدٌرات واالجتهادات تإثر فً اإلٌرادات والمصارٌؾ والمخصصات وكذلك فً التؽٌرات فً القٌمة العادلة التً تظهر
ضمن بٌان الدخل الموحد.
إن الفرضٌات الرئٌسٌة المتعلقة بالتقدٌرات المستقبلٌة لألحداث ؼٌر المإكدة فً تارٌخ البٌانات المالٌة الموحدة والتً قد
ٌ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:

القٌمة العادلة لألدوات المالٌة
فً حال عدم توفر القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة بتارٌخ بٌان المركز المالً الموحد عن طرٌق األسعار
المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات المالٌةٌ ،تم تقدٌر القٌمة العادلة عبر طرق تقٌٌم مختلفة والتً تتضمن استخدام
نماذج التسعٌر حٌث ٌتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق .فً حال تعذر ذلك فإن تحدٌد القٌمة العادلة ٌتطلب
التقدٌر واالجتهاد.

تدنً قٌمة ذمم العقود التموٌلٌة واالستثمارٌة
تقوم المجموعة بمراجعة ذمم العقود التموٌلٌة واالستثمارٌة بشكل دوري لتقدٌر كفاٌة المخصصات المسجلة فً بٌان الدخل
الموحد بناء على تقدٌرات اإلدارة لمبالػ وفترات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة .وعند تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة تقوم
المجموعة باالجتهادات حول وضع العمٌل المالً وصافً قٌمة الضمانة المتوقع تحقٌقها .إن هذه التقدٌرات مبنٌة بشكل
رئٌسً على فرضٌات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدٌر وعدم التٌقن وأن النتائج الفعلٌة قد تختلؾ عن
التقدٌرات وذلك نتٌجة التؽٌرات الناجمة عن أوضاع وظروؾ تلك التقدٌرات فً المستقبل.
باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقٌٌم ذمم األنشطة التموٌلٌة بشكل منفرد ،تقوم المجموعة بتشكٌل مخصص النخفاض
القٌمة بشكل جماعً ،وذلك بتجمٌع ذمم األنشطة التموٌلٌة ذات السمات المتشابهة لمخاطر االئتمان وتقٌٌمها بشكل جماعً
النخفاض القٌمة.

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302

-2السٌاسات المحاسبٌة (تتمة):
الموجودات الضرٌبٌة المإجلة
ٌتم االعتراؾ بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة عن الخسائر أو المصارٌؾ ؼٌر الخاضعة للضرٌبٌة والمتوقع االستفادة منها
عند تحقق الربح الضرٌبًٌ .تطلب االعتراؾ بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة تقدٌرات من اإلدارة مبنٌة على فترة ومبالػ
األرباح المستقبلٌة الخاضعة للضرٌبة باإلضافة إلى الخطط الضرٌبٌة المستقبلٌة.

مبدأ االستمرارٌة
قامت إدارة المجموعة بتقدٌر مدى قدرة المجموعة على االستمرار فً العمل على أساس مبدأ االستمرارٌة .وعلى الرؼم
من حالة عدم االستقرار التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة وحالة عدم التٌقن المستقبلٌة فإن إدارة المجموعة متؤكدة
من أن المجموعة لدٌها الموارد الكافٌة لتساعدها على االستمرار بالعمل فً المدى المستقبلً المنظور .بناء علٌه ،فقد تم
إعداد البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة على أساس مبدأ االستمرارٌة.

الكسب أو الصرف المخالف لمشريعة اإلسالمية:
ٌقوم البنك بتسجٌل اإلٌرادات والمكاسب المخالفة للشرٌعة اإلسالمٌة فً حساب خاص ( ٌسمى صندوق المخالفات
الشرعٌة ) ٌظهر فً بٌان المركز المالً الموحدة ضمن الذمم الدائنة وٌتم الصرؾ منه على أوجه الخٌر بعد أخذ موافقة
الهٌئة الشرعٌة .وخالل التسعة أشهر المنتهٌة فً  50أٌلول  6028تم ترحٌل) (1,002,135ل.س إلى صندوق المخالفات
الشرعٌة بناء على قرارات الهٌئة الشرعٌة مقارنة مع ترحٌل مبالػ مقدارها ((1,003,639ل.س خالل عام .2017
وهذه المبالػ ناتجة عن :

البٌان
فوائد من البنوك
تجنٌب أرباح معامالت ؼٌر شرعٌة
زٌادة بالصندوق
أخرى
إجمالً إٌرادات صندوق المخالفات الشرعٌة
رصٌد صندوق المخالفات الشرعٌة

 01أٌلول 2108
لٌرة سورٌة
813,131
136,932
52,072
1,002,135
-

 31كانون األول 2102
لٌرة سورٌة
999,839
3,800
1,003,639
-

وكانت حركة صندوق المخالفات الشرعٌة كما ٌلً:
البٌان

 01أٌلول 2108
لٌرة سورٌة

رصٌد صندوق المخالفات الشرعٌة فً بداٌة الفترة
الزٌادة خالل العام
االستخدامات خالل العام
رصٌد صندوق المخالفات الشرعٌة فً نهاٌة الفترة

1,002,135
)(1,002,135
-

00كانون األول
2102
لٌرة سورٌة
1,003,639
)(1,003,639
-

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

المطمقة:
أُسس توزيع األرباح فيما بين أصحاب حقوق الممكية وأصحاب حسابات االستثمار ُ

ٌتم تقسٌم اإلٌرادات إلى إٌرادات ناجمة عن األنشطة االستثمارٌة والتموٌلٌة وإٌرادات ناجمة عن عموالت البنك ،حٌث أن
اإلٌرادات الناجمة عن عموالت البنك أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون كافة من حق البنك ،وال توزع على أصحاب
حسابات اإلستثمار المطلق لكونها ناتجة عن الخدمات التً ٌقدمها البنك وال عالقة لها باستثمار أموال أصحاب حسابات
اإلستثمار المطلق (مضاربة).

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302

-2السٌاسات المحاسبٌة (تتمة):
ٌ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
المطلق) .توزع اإلٌرادات المتؤتٌة من مصدر مختلط إما نسبة وتناسب على كل من متوسط حقوق المساهمٌن الخاضع
لالستثمار أو ما ٌدخل فً حكمها ومتوسط الحسابات وذلك الستخراج حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق (عقود
المضاربة) من اإلٌرادات حسب طرٌقة النمر أو حسب عقد الوكالة المبرم مع أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق (عقود
الوكالة) وذلك وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم  /850/م ن  /ب  0والصادر بتارٌخ  9نٌسان .6026
ٌتضمن متوسط حقوق المساهمٌن رأس المال مطروحا ً منه االموال التً استخدمها البنك فً شراء الموجودات الثابتة
:االستثمارات الذاتٌة التً تمثل مساهمته فً رإوس أموال الشركات ،تنفٌذ المشارٌع الخاصة بالبنك ( مشارٌع تحت
التنفٌذ) ،واالستثمارات العقارٌة.

ٌحتسب المبلػ المستثمر والذي ٌمثل المتوسط المرجح ألصحاب حسابات اإلستثمار المطلق بناء على الشرائح التالٌة:
2017
2018
30%
30%
حساب التوفٌر
85%
85%
ودٌع العطاء
90%
90%
ودٌعة األمان
55%
55%
حساب ألجل (ودٌعة) لمدة شهر
75%
75%
حساب ألجل (ودٌعة) لمدة ثالثة أشهر
80%
80%
حساب ألجل (ودٌعة) لمدة ستة أشهر
85%
85%
حساب ألجل (ودٌعة) لمدة تسعة أشهر
85%
85%
حساب ألجل (ودٌعة) لمدة اثنا عشر أشهر
90%
90%
حساب ألجل (ودٌعة) لمدة اربعة وعشرٌن شهراً
إن أرباح الحسابات الجارٌة تدخل ضمن حصة حقوق المساهمٌن مقابل ضمانهم لها .
ٌكون الربح القابل للتوزٌع على أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق هو صافً مبلػ اإلٌرادات المتؤتٌة من مصدر مختلط
(إجمالً اإلٌرادات بعد طرح النفقات التً وافقت هٌئة الرقابة الشرعٌة على تحمٌلها على وعاء المضاربة كون هذه النفقات
ؼٌر واجبة على المضارب) بعد طرح حصة مشاركة رأس المال ومبلػ المضاربة العائد للبنك واحتٌاطً مخاطر
االستثمار.
فً حال أظهرت نتائج إٌرادات االستثمار خسائر سٌتحمل كل من المساهمٌن وأصحاب حسابات االستثمار المطلق هذه
الخسارة بنسبة مساهمتهم وفق الشرائح أعاله إال فً حال تعدي البنك و/أو تقصٌره و/أو مخالفته شروط العقد فإنه ٌتحمل
الخسائر الناجمة عن هذا التعدي أو التقصٌر أو المخالفة.
ٌتم التنضٌض بشكل شهري أما توزٌع األرباح فٌتم عند تارٌخ استحقاق الودٌعة حتى نهاٌة الشهر السابق لالستحقاق اما
األٌام المتبقٌة خالل شهر االستحقاق فٌتم توزٌع ربحها عند نهاٌة الشهرٌ .قصد بالتنضٌض احتساب وتحدٌد الربح.
لم ٌقم البنك بتحمٌل وعاء المضاربة بؤٌة أعباء تتعلق بمخصصات تدنً ذمم البٌوع المإجلة و أرصدة التموٌالت.
ك (الوكٌلَ) لتنمٌة
الوكاالت االستثمارٌة(ودٌعة فرصة وؼٌرها) :بموجبها ٌنٌب صاحبُ الحسا ِ
ب االستثماري (الموكلُ) البن َ
مبلػ االستثمار بؤجرة أو بؽٌر أجرة إذ تدخل مبالػ الوكالة االستثمارٌة بالعملة المحلٌة/األجنبٌة فً عملٌة االستثمار بصفقة
واحدة أو صفقات متعددة وبنسبة  %200من المبلػ المستثمر ،وتحدد أرباح الوكاالت االستثمارٌة حسب عقد الوكالة
المبرم مع أصحاب حسابات االستثمار المطلق  ،دون أن ٌشكل هذا الربح المتوقع التزاما ً على المصرؾ،فً نهاٌة الفترة
االستثمارٌة ٌستحق صاحب الحساب االستثماري (الموكل) أرباحا ً حسب المتحقق الفعلً لالستثمار،مع إمكانٌة قٌام
المصرؾ بالتبرع ألصحاب حسابات االستثمار،وٌستحق وكٌ ُل االستثمار ( البنك) أجرة قٌامه بؤعمال الوكالة باالستثمار ،
وكل الزٌادة على الربح المتوقع كحافز له على حسن األداء  .وفً حال أظهرت نتائج االستثمار تحقٌق خسائر فٌتحمل
أصحاب حسابات االستثمار وحدهم هذه الخسارة  ،وال ٌضمن وكٌل االستثمار ( البنك ) إال فً حال التعدي و/أو التقصٌر
و/أو مخالفة شروط الوكالة وقٌودها ،فٌضمن وفق ماقررته المعاٌٌر الشرعٌة .

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302

-2السٌاسات المحاسبٌة (تتمة):
بلػ متوسط العائد السنوي على المبلػ الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق خالل السنة كما ٌلً:
 00أٌلول 8302
 01أٌلول 8302
سوري
متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار

5.76%

دوالر
1.75%

ٌورو

سوري

دوالر

ٌورو

0.49%

%1..0

%0.22

%1.22

بلػ متوسط العائد الفعلً على المبلػ الخاضع لالستثمار فً حال كانت نسبة المشاركة  %200لحسابات االستثمار
المطلق:
 00كانون األول 8302
 01أٌلول 8302
متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار

سوري

دوالر

ٌورو

سوري

12.83%

3.91%

1.08%

12.92%

دوالر
2.79%

ٌورو
1.03%

تحتسب نسبة مضاربة (تمثل ربح البنك)  %50من صافً الربح المتحقق .
قام المصرؾ بالتبرع بجزء من ارباحه ألصحاب االستثمار المطلقة فً ودٌعة األمان من خالل رفع نسبة المشاركة الى
. %200
ٌحتسب احتٌاطً مخاطر االستثمار بما ٌعادل  %20من أرباح أصحاب حساب االستثمار المطلقة.
ٌتم توزٌع األرباح بما ٌتناسب مع السٌاسة المعتمدة فً البنك وبما ٌتناسب مع قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم (/850م
ن/ب  )0الصادر بتارٌخ  9نٌسان .6026
تقوم سٌاسة البنك على إعطاء أولوٌة االستثمار ألموال حسابات االستثمار المطلق فً الوعاء االستثماري
مول البنك جمٌع
قام البنك بتموٌل استثماراته العقارٌة ومساهمته فً رإوس أموال الشركات من رأس المال فقط ،فٌما َ
استثماراته األخرى من مصدر مختلط (من رأس المال وأموال أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق).
خروج أصحاب الحسابات االستثمارٌة ( كسر الودائع ) :
فً حال رؼب صاحب الحساب االستثماري بالخروج من االستثمار قبل نهاٌة الفترة المحددة  ,وقررت االدارة عدم
منحه كامل أو جزء األرباح المتحصلة عن فترة االستثمار ,فٌطبق 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 قبل حسم نسبة مضاربة البنكإلعادة توزٌعها على أصحاب حسابات االستثمار المطلق والبنك  ,أو ترحل إلى حساب مخاطر االستثمار (لصالح
أصحاب الحسابات االستثمارٌة )
 -أما إن تم التخارج مع أموال المساهمٌن  :فٌختص المساهم بربح هذا الحساب .

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
 0نقد وأرصدة لدى مصارف مركزٌة

 01أٌلول 8302

 00كانون األول
8302
لٌرة سورٌة

4,140,201,887

2,093,748,157

40,365,078,676
3,522,910,402
48,028,190,965

31,212,181,859
2,910,973,648
36,216,903,660

لٌرة سورٌة
نقد فً الخزٌنة
أرصدة لدى مصرف سورٌة المركزي :
حسابات جارٌة  /ودائع تحت الطلب
متطلبات االحتٌاطً النقدي(*)

(*)وفقا لقوانٌن وأنظمة المصارؾ ،على البنك االحتفاظ باحتٌاطً إلزامً لدى مصرؾ سورٌة المركزي على شكل ودائع
من دون فوائد ،وقد بلػ رصٌد االحتٌاطً لدى مصرؾ سورٌة المركزي كما فً  50أٌلول  6028مبلػ ()5056609200006
لٌرة سورٌة والتً تمثل نسبة  %5من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء
رقم  5958الصادر بتارٌخ  6أٌار للعام  6022مقابل مبلػ ( )6092009750608لٌرة سورٌة كما فً  52كانون األول
 ،2017إن هذا االحتٌاطً إلزامً وال ٌتم استعماله خالل أنشطة البنك التشؽٌلٌة.

 0إٌداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومإسسات مصرفٌة لمدة ثالثة أشهر أو أقل:
مصاسف محليح

البٌان

ؽغبثبد عبس٠خ ٚرؾذ
اٌطٍت
ؽغبثبد اعزضّبس ِطٍمخ
اعزؾمبلٙب األطٍ5 ٟ
أشٙش أ ٚألً
رؤِٕ١بد ٔمذ٠خ ٌذ ٜاٌجٕٛن
ٚاٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ
اعزؾمبلٙب االطٍ5 ٟ
أشٙش ا ٚألً
المجموع

المجموع

مصاسف خاسجيح

 03أٌلول 8302

 00كانون األول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

 31كانون األول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

 31كانون األول 8302
لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

7,975,358,705

8,156,242,513

21,987,252,111

30,353,965,944

29,962,610,816

38,510,208,457

-

75,000,000

7,934,140,000

16,755,120,000

7,934,140,000

16,830,120,000

-

-

7,975,358,705

8,231,242,513

588,135,167

166,844,949
30,088,237,060

166,844,949

47,697,221,111

588,135,167
55,928,463,624

38,063,595,765

وفقا ً للنظام األساسً وعقد التؤسٌس فإن البنك ال ٌتقاضى أٌة فوائد على الحسابات الجارٌة لدى البنوك والمإسسات
المصرفٌة المحلٌة والخارجٌة.
بلؽت األرصدة المجمدة نتٌجة العقوبات المفروضة على بنك الشام من قبل وزارة الخزانة األمرٌكٌة 29062006590905
لٌرة سورٌة .

 0حسابات استثمار لدى المصارف ومإسسات مصرفٌة لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر:
مصاسف محليح
 03أٌلول 8302

الثيان

لٌرة سورٌة

حسابات استثمارٌة مطلقة
تؤمٌنات نقدٌة لدى البنوك
والمإسسات المالٌة
مخصص انخفاض فً قٌمة
حسابات استثمارٌة مطلقة
(**)

المجموع

مصاسف خاسجيح
31كانون األول
8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

405,000,000

-

12,251,775,848

-

-

31كانون األول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

31كانون األول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

5,711,775,848

12,656,775,848

5,711,775,848

-

-

-

-

-

)(5,711,775,848

)(5,711,775,848

)(5,711,775,848

)(5,711,775,848

405,000,000

-

6,540,000,000

-

6,945,000,000

-

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
(**) فٌما ٌلً تفصٌل الحركة على مخصص انخفاض قٌمة حسابات استثمارٌة مطلقة:

رصٌد فً بداٌة السنة
ٌضاؾ :مخصص انخفاض قٌمة حسابات استثمارٌة مطلقة
فروقات سعر الصرؾ
رصٌد نهاٌة السنة

 03أٌلول 8302

 00كانون األول 2017

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

)(5,711,775,848
)(5,711,775,848

)(6,778,541,690
1,066,765,842
)(5,711,775,848

قامت إدارة المصرؾ برفع دعوى قضائٌة ،رقم ( 6009/5770تجاري كلً ،)5/ضد شركة دار االستثمار فً المحكمة الكلٌة
التابعة لوزارة العدل فً الكوٌت .وتبعا ً للجلسة المنعقدة بتارٌخ  25شباط  6020فقد حكمت المحكمة بانتداب خبراء مختصٌن من
وزارة العدل لالطالع على أوراق الدعوى ومستنداتها وإثباتات الطرفٌن .وقد حددت جلسة المحكمة بتارٌخ  25آذار 6020
لحضور الخصوم أمام الخبٌر ،وحددت جلسة  68حزٌران  6020لتسلٌم الخبٌر تقرٌره .واعتبر النطق بالحكم بمثابة إعالن
للخصوم.
أصدرت المحكمة فً دعوى البنك ضد شركة دار االستثمار بتارٌخ  5أٌار  6020قراراً بوقؾ اإلجراءات لحٌن البت بطلب دار
االستثمار إلعادة الهٌكلة حسب قانون االستقرار المالً الكوٌتً .
ً
أصدرت المحكمة المختصة "الدائرة التجارٌة إلعادة هٌكلة الشركات" حكما بتارٌخ  2حزٌران  2011بالتصدٌق على خطة
شركة دار االستثمار .وبنا ًء على الحكم الصادر لصالح الشركة فٌما ٌتعلق بالتصدٌق على الخطة المطورة إلعادة الهٌكلة المالٌة،
تتوقؾ جمٌع إجراءات التقاضً والتنفٌذ المتعلقة بالتزامات الشركة خالل فترة الخطة التً تستمر حتى ست سنوات اعتباراً من
تارٌخ  50حزٌران ،2011وفً حالة إخالل الشركة بتنفٌذ الخطة فإنه ٌحق للمحكمة إلؽاء التصدٌق على الخطة وإلؽاء الحماٌة
القانونٌة.
وفقا ً لخطة إعادة الهٌكلة فإن دار االستثمار ستقوم 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 (  ) 6027-6025ستكون هناك دفعات دورٌة للمجموعات المتبقٌة من البنوك والمستثمرٌن ومنها
بنك الشام حٌث من المفترض أن ٌتم سداد أول دفعة له بتارٌخ  ،6025/07/02تلٌها الدفعة النهائٌة قبل  50حزٌران 6027
والتً ستشكل الرصٌد المستحق الى تلك المجموعات ،باإلضافة الى مبلػ ٌساوي األرباح السنوٌة المقررة من قبل المحكمة خالل
فترة زمنٌة مدتها ثمانً سنوات ونصؾ السنة.
إن مدٌونٌة مصرؾ الشام ثابتة بذمة شركة دار االستثمار وٌتوقع البنك أن ٌحصل كافة حقوقه من خالل خطة أعادة الهٌكلة أو
من خالل الدعوى القضائٌة المذكورة فً حال تعثر خطة إعادة الهٌكلة .وتعتقد إدارة البنك أن مخصص االنخفاض المكون كاؾ.
تم توجٌه كتاب لشركة دار االستثمار بتارٌخ استحقاق القسط األول  50حزٌران 6025؛ كما توجٌه كتاب للبنك المركزي
الكوٌتً لوضعه أمام مسإولٌته وإعالمه بعدم التزام الشركة بخطة إعادة الهٌكلة المقرة من قبله.
فً شهر تشرٌن األول  6025تم تكلٌؾ مكتب محاماة فً الكوٌت لدراسة سبل البدء بإجراءات التنفٌذ القضائً وإلزامه بسداد
االلتزامات المترتبة بذمته ،وٌقوم البنك بمتابعة ذلك مع مكتب الحمدان بهدؾ تحصٌل المدٌونٌة القائمة بؤفضل السبل الممكنة.
آخر مستجدات قضٌة دار االستثمار:
بتارٌخ /26أٌار 6020/قام بنك الكوٌت المركزي بتقدٌم طلب باعتبار خطة إعادة الهٌكلة كؤن لم تكن قٌد برقم  ،6020/8وبتارٌخ
/60تموز 6020/صدر قرار عن دائرة إعادة الهٌكلة باعتبار خطة إعادة الهٌكلة كؤن لم تكن وإلؽاء وقؾ كافة اإلجراءات
القضائٌة والتنفٌذٌة.
طعنت شركة دار االستثمار بهذا القرار أمام محكمة التمٌٌز برقم  2666لسنة  6020تجاري 2/والتً بدورها ردت الطعن
موضوعا ً بتارٌخ /27حزٌران. 6025/
ً
وقد لجؤت شركة دار االستثمار مرة أخرى إلى دائرة إعادة الهٌكلة طلبا لوقؾ كافة اإلجراءات القضائٌة المتخذة بحقها ،وتم
تؤشٌر طلبها من قبل رئٌس الدائرة بالقبول بتارٌخ /5آب 6025/وتم احالة الطلب إلى بنك الكوٌت المركزي لدراسة المركز
المالً للشركة ،حٌث اكد فً تقرٌره على عجز الشركة المذكورة عن أداء التزاماتها وعدم قدرتها على مواصلة نشاطها وعدم
كفاٌة اصولها لسداد التزاماتها مع عدم األمل فً امكانٌة نهوض الشركة من عثرتها ،وذلك رؼم الفرصة التً أتٌحت لها
للنهوض مرة ثانٌة من خالل خطة إعادة الهٌكلة المقدمة من الشركة بتارٌخ  ،6022/6/6ونتٌجة لما سبق صدر قرار محكمة
االستئناؾ بتارٌخ  6026/06/22برفض طلب إعادة الهٌكلة واعتبارها كؤن لم تكن ،مما ٌفسح المجال من جدٌد لمالحقة الشركة
قضائٌا ً والتنفٌذ على أموالها و تمت المباشرة باإلجراءات التنفٌذٌة لتحصٌل حقوق المصرؾ و تم استالم اقرار دٌن جدٌد مذٌل
بالصٌؽة التنفٌذٌة و قام المحامً بتقدٌم ملؾ تنفٌذي جدٌد و تم تبلٌػ دار االستثمار و نحن اآلن بانتظار اجراءات التنفٌذ من بقٌة
الدائنٌن.

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
 6صافً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة األنشطة التموٌلٌة:
مشتركة

الثيان
المرابحة والمرابحة
لألمر بالشراء
ٌضاؾ :ذمم
اخرى(**)
(ناقصاً) :األرباح
المإجلة للسنوات
القادمة
(ٌنزل) :األرباح
المحفوظة (***)
(ٌنزل) :مخصص
تدنً لمحفظة
التسهٌالت
االئتمانٌة (****)
صافً ذمم البٌوع
المإجلة وأرصدة
التموٌالت

ذاتٌة

 03أٌلول 8302

 00كانون األول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

المجموع

 03أٌلول
8302

 00كانون
األول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

 03أٌلول 8302

 00كانون األول
8302
لٌرة سورٌة

51,999,364,631

40,996,068,071

-

-

51,999,364,631

40,996,068,071

108,800,323

108,800,323

-

-

108,800,323

108,800,323

)(3,180,475,006

)(2,726,348,737

-

-

)(3,180,475,006

)(2,726,348,737

)(79,703,971

)(89,391,910

-

-

)(79,703,971

)(89,391,910

)(2,877,363,585

)(2,904,159,528

-

-

)(2,877,363,585

)(2,904,159,528

45,970,622,392

35,384,968,219

-

-

45,970,622,392

35,384,968,219

(**) تمثل ذمم ناجمة عن تحول االلتزامات المحتملة خارج بٌان المركز المالً الموحد إلى التزامات فعلٌة ،مثل
ؾ العمالء بالتزاماتهم فقام البنك بدفعها نٌابة عنهم.
االعتمادات الممنوحة لعمالء البنك واستحق موعد دفعها ولم ٌ ِ
)***(ٌتم استبعاد أرباح الدٌون ؼٌر المنتجة من اإلٌرادات التموٌلٌة الخاصة بالسنة.
(****) لم ٌقم البنك بتحمٌل وعاء المضاربة بؤٌة أعباء تتعلق بمخصصات تدنً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت.
كافة ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة األنشطة التموٌلٌة أعاله هً استثمارات مشتركة مع أصحاب حسابات االستثمار
بلؽت ذمم البٌوع المُإجلة وأرصدة التموٌالت ؼٌر المنتجة  2098209790672ل.س أي ما نسبته ( )%5882من رصٌد
ذمم البٌوع المُإجلة وأرصدة التموٌالت كما فً  6028/09/50مُقابل  2085900970060لٌرة سورٌة أي ما نسبته
( ) %08070فً . 6027/26/52
بلؽت ذمم البٌوع المُإجلة وأرصدة التموٌالت ؼٌر المنتجة بعد تنزٌل األرباح المحفوظة  2,90606750700ل.س أي ما
نسبته ( )٪ 5866من رصٌد ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت بعد تنزٌل األرباح المحفوظة كما فً 6028/09/50
مقابل  2070907050225ل.س أي ما ن نسبته ( )٪ 08666فً 6027/26/52
ال ٌوجد ذمم بٌوع مُإجلة ممنوحة للحكومة السورٌة وبكفالتها.
تم اجراء اختبارات جهد على المحفظة االئتمانٌة لتقددٌر مددى كفاٌدة المخصصدات المحتجدزة ،كمدا ارتدؤت إدارة المصدرؾ
االحتفدداظ بمخصصددات إضددافٌة ،وبالتددالً بلددػ رصددٌد المخصصددات الفائضددة المحددتفظ بهددا بتددارٌخ  6028/09/50مبلددػ
 2059500500502منها مبلػ  908690586على الدٌون ؼٌر المباشرة
قام المصرؾ بتشكٌل مخصص على الدٌون المنتجة للتسهٌالت المباشرة القائمة بتارٌخ 6028/09/50
 6006680566ل.س وللتسهٌالت ؼٌر المباشرة مبلػ وقدره  290966ل.س

بمبلػ

قام المصرؾ بتشكٌل مخصص على الدٌون ؼٌر المنتجة للتسهٌالت المباشرة القائمة بتارٌخ  6028/09/50بمبلػ
 2066206520707ل.س وللتسهٌالت ؼٌر المباشرة مبلػ وقدره  0ل.س
لم ٌقم البنك بتحمٌل أصحاب حسابات االستثمار بؤي أعباء تتعلق بمخصصات تدنً ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة.
تم االحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن متطلبات قرار مجلس النقد والتسدلٌؾ (/906م.ن.ب )0بمبلدػ 509060527
لٌرة سورٌة.

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
-6صافً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة األنشطة التموٌلٌة (تتمة):

وفٌما ٌلً تفصٌل الحركة على مخصص تدني ذمم البيوع المؤجمة وأرصدة التمويالت:
 03أيلول 1328
ليشج سوسيح

ليشج سوسيح

ليشج سوسيح

الذيون المىتجح

الذيون الغيش مىتجح

 02كاوون األول 1327

ليشج سوسيح

ليشج سوسيح

ليشج سوسيح

الذيون الغيش مىتجح

المجموع

المجموع

الذيون المىتجح

الرصٌد فً بداٌة السنة

144,794,992

2,759,364,536

2,904,159,528

142,116,798

2,115,170,962

2,257,287,760

المكون خالل السنة

-

-

-

2,678,194

674,520,355

677,198,549

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

-

)(25,000,000

)(25,000,000

-

-

-

-

)(1,795,943

)(1,795,943

-

-

-

-

-

-

-

)(30,326,781

)(30,326,781

الرصٌد فً نهاٌة السنة

144,794,992

2,732,568,593

2,877,363,585

144,794,992

2,759,364,536

2,904,159,528

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 حتى 2018/09/30
مبلػ  70,601,239لٌرة سورٌة مقابل  242,969,240لٌرة سورٌة فً 2017/12/31

األرباح المحفوظة:
مشتركة

ذاتٌة

 03أيلول 1328

 02كاوون األول
1327

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

المجموع

 03أيلول
1328

 02كاوون
األول
1327

 03أيلول 1328

 02كاوون
األول 1327

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

الرصٌد فً بداٌة السنة

89,391,910

129,154,591

-

-

89,391,910

129,154,591

األرباح المحفوظة خالل السنة
األرباح المحفوظة خالل السنة
المحولة إلى إٌرادات
األرباح المحفوظة التً تم إعدامها

6,375,939

5,388,103

-

-

6,375,939

5,388,103

)(16,063,878

)(43,776,861

-

-

)(16,063,878

)(43,776,861

-

-

-

-

-

-

فرق سعر صرؾ

-

)(1,373,923

-

-

-

)(1,373,923

الرصٌد فً نهاٌة السنة

79,703,971

89,391,910

-

-

79,703,971

89,391,910

2

صافً الموجودات قٌد االستثمار أو التصفٌة:
راتيح

مشتشكح
 03أٌلول 8302

 00كانون
األول2017

 03أٌلول 8302

 00كانون
األول8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

المجموع
 00كانون األول
 03أٌلول 8302
8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

ِٛعٛداد ِمزٕبح ثغشع اٌّشاثؾخ

76506820628

1,097,484,340

-

-

76506820628

1,097,484,340

ِٛعٛداد ِمزٕبح ثغشع اإلعبسح اٌزشغ١ٍ١خ (*)

7202500000

71,154,400

-

-

7202500000

71,154,400

ِٛعٛداد آٍ٠خ ٌٛفبء دْٛ٠

202600000

1,160,000

-

-

202600000

1,160,000

اإلجمالً
ِخظض رذٔ ٟلّ١خ ِٛعٛداد ِمزٕبح ثغشع
اإلعبسح اٌزشغ١ٍ١خ (*)
المخصصات

85705950628

1,169,798,740

-

-

85705950628

1,169,798,740

()7202500000

)(71,154,400

-

-

()7202500000

)(71,154,400

()7202500000

)(71,154,400

-

-

()7202500000

)(71,154,400

الصافً

766,441,218

1,098,644,340

-

-

766,441,218

1,098,644,340

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
 صافً الموجودات قٌد االستثمار أو التصفٌة (تتمة)( *( هً عبارة عن قٌمة عقار قام البنك خالل عام  6020بتحوٌله بالتكلفة من مشدارٌع قٌدد التنفٌدذ إلدى موجدودات قٌدد
االستثمار بسبب نٌة البنك استخدام هذا العقار ألؼراض اإلجدارة التشدؽٌلٌة والحصدول علدى عائدد إٌجدار منده .ونتٌجدة
للظروؾ التً مرت بها الدولة وكنتٌجة لتعرض المبنى القائم فٌه العقار المذكور للسرقة والكسر والحرق فقدد قدررت
إدارة المصرؾ احتجداز مخصدص تددنً بكامدل قٌمتده البالؽدة  71,154,400لٌدرة سدورٌة كمدا فدً  52كدانون األول
.6026

فٌما ٌلً ملخص الحركة على الموجودات التً آلت ملكٌتها للمصرف وفاء لدٌون مستحقة:
عقارات
مستملكة
8302-30-03

رصٌد بداٌة السنة*
إضافات
استبعادات
خسارة التدنً
رصٌد نهاٌة السنة

موجودات
مستملكة أخرى
8302-30-03

إجمالً
8302-30-03

إجمالً
8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

1,160,000
-

-

1,160,000
-

1,160,000
-

1,160,000

-

1,160,000

1,160,000

*ٌخص هذا الرصٌد عقارات الالذقٌة و بانٌاس.
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استثمارات عقارٌة:
مشتركة

البٌـــــــان

استثمارات عقارٌة
بؽرض زٌادة القٌمة (*)

ذاتٌة

 03أٌلول
8302
لٌرة سورٌة

 00كانون
األول2017
لٌرة سورٌة

 03أٌلول
8302
لٌرة سورٌة

 00كانون
األول 2017
لٌرة سورٌة

المجموع
 00كانون األول
 03أٌلول
8302
8302
لٌرة سورٌة
لٌرة سورٌة

2,380,850,000

2,380,850,000

-

-

2,380,850,000

2,380,850,000

2,380,850,000

2,380,850,000

-

-

2,380,850,000

2,380,850,000

(*(خالل عام  ،6020قام البنك بتحوٌل قٌمة عقار فً مدٌنة حلدب مدن مشدارٌع تحدت التنفٌدذ إلدى اسدتثمارات عقارٌدة
بسبب نٌة البنك االحتفاظ بهذا العقار بؽرض توقع زٌادة قٌمته .إن أي تؽٌر فً سعر هذا العقار ٌعود أثره على حقوق
مساهمً البنك فقط كون هذا العقار تم تموٌله من رأس مال البنك بشكل كامل.
فٌما ٌلً تفصٌل الحركة على االستثمارات العقارٌة:

تكلفة اإلستثمار
التؽٌر فً القٌمة العادلة خالل السنة *

 03أٌلول 8302

 00كانون األول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

2,380,850,000
-

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

2,380,850,000

2,380,850,000

*فً كانون األول  6027حصل البنك على تقٌمٌن لخبٌرٌن محلفٌن مستقلٌن لقٌمة العقدار وكاندت نتٌجدة التقٌٌمدات تددل
على ارتفاع قٌمة العقارات ،وقررت إدارة البنك اختٌار التقٌدٌم األقدل بسدبب الظدروؾ والتؽٌدرات المحٌطدة حٌدث تدم
تحدٌد التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة كمدا فدً  52كدانون األول  6027والبدالػ ()2087500500000
لٌرة سورٌة.

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
البٌان

0

موجودات أخرى

إٌرادات برسم القبض (*)
مصروفات مدفوعة مقدما ً
دفعات مقدمة لشراء أصول
تؤمٌنات مدفوعة للؽٌر
ذمم شركة تؤمٌن (**)
مدٌنون مختلفون
مخزون طوابع وقرطاسٌة
المجمـــــــوع

 03أٌلول 8302
لٌرة سورٌة

 00كانون األول 8302
لٌرة سورٌة

57607270965
67609590877
88,649,934
506000000
2000000
26905290965
2708660070
1,292,993,770

190,543,245
390,062,610
36,178,215
3,200,000
100,000
104,052,810
20,572,351
744,709,231

(*) تمثل اٌرادات االستثمار المحققة وؼٌر مستحقة القبض عن اٌداعات وحسابات لدى المصارؾ والمإسسات المالٌة .
)**( ٌمثل هذا المبلػ المطالبات مع شركة التؤمٌن فٌما ٌتعلق بحادثة السرقة التً تعرض لها فرع حمص .

 03ودٌعة مجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي

بناء على قانون إحداث المصارؾ الخاصة والمشتركة رقم ( )68لعام ٌ 6002جب على المصارؾ الخاصة أن تحتفظ لدى
مصرؾ سورٌة المركزي بودٌعة مجمدة ( محجوزة ) تعادل  %20من رأس مال المصرؾ ال ٌستحق علٌها أٌه فائدة ٌ ،تم
األفراج عنها عند تصفٌة المصرؾ.
 00كانون األول
 03أٌلول 8302
8302
لٌرة سورٌة
لٌرة سورٌة
68206980525
2088207570027
2,163,455,530

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

 00اٌداعات وحسابات استثمار مصارف ومإسسات مالٌة:
داخل الجمهورٌة

حسابات جارية وتحت الطمب
حسابات استثمار لمبنوك

والمؤسسات المالية
المجموع

خارج الجمهورٌة

 11أٌلول 7132

 13كانون األول
7132

 11أٌلول 7132

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

39,989,180,619

45,713,756,745

206,509,968

4,409,000,000

520,000,000

-

-

44,398,180,619

46,233,756,745

206,509,968

217,820,055

المجموع
 13كانون األول
7132

 13كانون األول
7132

 11أٌلول 7132

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

217,820,055

40,195,690,587

45,931,576,800

4,409,000,000

520,000,000

44,604,690,587

46,451,576,800

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
08

أرصدة الحسابات الجارٌة للعمالء:
 03أٌلول 8302

 00كانون األول
8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

حسابات جارية  /تحت الطمب :

بالميرة السورية

بالعمالت األجنبية

69066708870788

25,581,331,871

9002008060705

6,828,220,347

32,409,552,218
00,308,600,000
بلؽت ودائع القطاع العام السوري  /20026508650265/لٌرة سورٌة أي ما نسبته ( )%.56868من إجمالً الودائع مقابدل
 /20025908250920/لٌرة سورٌة أي ما نسبته ( ) % 05869من إجمالً الودائع فً السنة السابقة .

 00تؤمٌنات نقدٌة
 03أٌلول 8302

البٌـــــــان

لٌرة سورٌة
المشتركة

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

 00كانون األول 8302

لٌرة سورٌة
الذاتٌة

لٌرة سورٌة
الذاتٌة

لٌرة سورٌة
المشتركة

-

-

-

-

6,894,781,670
187,070,997
7,081,852,667

-

4,659,440,009
89,892,325
4,749,332,334

-

-

-

(*) بلؽددددددت التؤمٌنددددددات التددددددً ال تمدددددددنح عوائددددددد مبلددددددػ (  ) 7000205620566ل.س فددددددً  6028/09/50مقابدددددددل
( ) 0070808660099ل .س فً السنة السابقة.

 00ذمم دائنة:
البٌـــــــان
دائنو عملٌات التموٌل
المجموع

 00كانون األول 8302

 03أٌلول 8302

المشتركة
لٌرة سورٌة

الذاتٌة
لٌرة سورٌة

المشتركة
لٌرة سورٌة

الذاتٌة
لٌرة سورٌة

470,199,996
470,199,996

-

137,394,330
137,394,330

-

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
 00مخصصات متنوعة
 03أٌلول 8302

رصٌد بداٌة
السنة

المكون خالل
الفترة

المستخدم
خالل الفترة

ما تم رده
لإلٌرادات

رصٌد نهاٌة
الفترة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة
سورٌة

لٌرة سورٌة

مخصص فروقات القطع التشغٌلً

17,707,521

-

-

-

17,707,521

مخصص لمواجهة مخاطر محتملة (*)

123,708,395

18,750,000

-

-

142,458,395

مخصص الذمم خارج بٌان المركز المالً

9,893,859

-

)(4,551

-

9,889,308

مخصص احتجاز تعوٌض صراف

1,462,500

132,500

-

-

1,595,000

مخصص مخاطر نقل األموال(**)

85,390,417

18,750,000

-

-

104,140,417

مخصص تكلٌف ضرٌبً

1,908,922

-

-

-

1,908,922

المجموع

240,071,614

37,632,500

)(4,551

-

277,699,563

رصٌد بداٌة
السنة

المكون خالل
الفترة

المستخدم
خالل الفترة

ما تم رده
لإلٌرادات

رصٌد نهاٌة
الفترة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة
سورٌة

لٌرة سورٌة

مخصص فروقات القطع التشغٌلً

17,707,521

-

-

-

17,707,521

مخصص لمواجهة مخاطر محتملة (*)

117,143,772

6,564,622

-

-

123,708,394

مخصص الذمم خارج بٌان المركز المالً

9,900,595

-

)(6,736

-

9,893,859

مخصص احتجاز تعوٌض صراؾ

1,077,500

385,000

-

-

1,462,500

مخصص مخاطر نقل 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

 00كانون األول 8302

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

 16ضرٌبة الدخل
 06- 0مخصص ضرٌبة دخل المصرف:
إن الحركة على مخصص ضرٌبة الدخل هً كما ٌلً:
البٌان
رصٌد بداٌة السنة
ضرٌبة الدخل المدفوعة
ضرٌبة الدخل المستحقة
رصٌد نهاٌة السنة

 30أٌلول 8302

 00كانون األول
8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

141,535,228
()137,569,891
136,608,827
140,574,164

525,013,489
)(521,048,152
137,569,891
141,535,228

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
-06ضرٌبة الدخل (تتمة)
 0-06مخصص ضرٌبة دخل المصرف (تتمة)
 ف ٟػبَ  َ 2007خؼغ اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌ ٟػش٠ج ِٓ ٟلجً ٌغٕخ فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِبٌ١خ دِشكٚوبٔذ ٔز١غخ اػّبٌٙب اٌمشاس سلُ /60ػ 2013/10/اٌظبدس ثزبس٠خ  2013-3-6ػذَ ٚعٛد أ ٞػش٠جخ ِغزؾمخ ػٍٝ
األسثبػ ٔز١غخ إلشاس اٌخغبسح.
 ؽٛي ػبَ  َ 2008خؼغ اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌ ٟػش٠ج ِٓ ٟلجً ٌغٕخ فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِبٌ١خ دِشكٚوبٔذ ٔز١غخ اػّبٌٙب اٌمشاس سلُ /206ػ 2014/5/اٌظبدس ثزبس٠خ  2014-7-3ػذَ ٚعٛد أ ٞػش٠جخ ِغزؾمخ ػٍٝ
األسثبػ ٔز١غخ إلشاس اٌخغبسح.
 ؽٛي ػبَ  َ 2009خؼغ اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌ ٟػش٠ج ِٓ ٟلجً ٌغٕخ فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِبٌ١خ دِشكٚوبٔذ ٔز١غخ اػّبٌٙب اٌمشاس سلُ /2745ػ 2017/42/اٌظبدس ثزبس٠خ  2018-01-29ػذَ ٚعٛد أ ٞػش٠جخ ِغزؾمخ ػٍٝ
األسثبػ ٔز١غخ إلشاس اٌخغبسح.
 ؽٛي ػبَ  2010خؼغ اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌ ٟػش٠ج ِٓ ٟلجً ٌغٕخ فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِبٌ١خ دِشكٚوبٔذ ٔز١غخ اػّبٌٙب اٌمشاس سلُ /2ػ 2016/2/4/ربس٠خ ٚ 2016-2-8لذ رّذ رغ٠ٛخ اٌؼش٠جخ اٌّغزؾمخ.
 ؽٛي ػبَ  2011خؼغ اٌجٕه ٌزذل١ك ِبٌ ٟػش٠ج ِٓ ٟلجً ٌغٕخ فشع اٌؼش٠جخ اٌّخزظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِبٌ١خ دِشكٚوبٔذ ٔ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. 06- 8موجودات ضرٌبٌة مإجلة:
إنَّ الحركة على حساب الموجودات /المطلوبات الضرٌبٌة المُإجلة هً كما ٌلً:
 03أٌلول 8302

البٌـــــــان

رصٌد بداٌة الفترة *
المضاف
المستبعد
رصٌد نهاٌة السنة*
* جمٌعها من موارد مالٌة مشتركة

 00كانون األول 8302

موجودات
لٌرة سورٌة

مطلوبات
لٌرة سورٌة

موجودات
لٌرة سورٌة

مطلوبات
لٌرة سورٌة

1,361,139

-

1,546,599

-

-

-

187,000
)(372,460

1,361,139

-

1,361,139

-

 06-0ملخص تسوٌة الربح المحاسبً مع الربح الضرٌبً:

الشتح(/لخساسج) قثل الضشيثح
التعذيالخ
أرباح ؼٌر خاضعة للضرٌبة
ِظبس٠ف ِشفٛػخ ػش٠ج١بً
(الخساسج)/الشتح الضشيثي
ٔغجخ اٌؼش٠جخ
مقذاس ضشيثح الذخل
ٔغجخ سعُ اػبدح االػّبس

رسم اعادة االعمار
مصشوف ضشيثح الذخل

 03أٌلول 8302

 03أٌلول 8302

ليشج سوسيح

ليشج سوسيح

463,056,490

1,262,217,887

)(3,797,119
37,500,000
496,759,371
25%
124,189,843
%10
12,418,984
136,608,827

)(3,480,727
697,500,002
1,956,237,162
25%
489,059,291
489,059,291

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
17

مطلوبات أخرى:

أسثبػ ِؾممخ إل٠ذاػبد ٚؽغبثبد اعزضّبس٠خ ٌّظبسف ِٚؤعغبد
ِبٌ١خ غ١ش ِغزؾمخ اٌذفغ
ؽٛاالد  ٚأٚاِش دفغ
ٔفمبد ِغزؾمخ غ١ش ِذفٛػخ
ِغزؾك ٌغٙبد ؽى١ِٛخ
رُِ دائٕخ ٌشجىخ اٌظشاف اٌٟ٢
رُِ دائٕخ أخشٜ
رٛل١فبد ِؾزغضح ِ -زؼٙذ اعزظٕبع
ِٛسدٓ٠
ِغزؾمبد أسثبػ اٌّغبّ٘ٓ١
اٌّغّٛع

02

 03أٌلول 8302

 00كانون األول
8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

19,356,673

2,580,821

1,185,092,549
1,246,765,630
51,431,361
13,880,938
65,131,988
9,539,594
656,496,461
163,209,215

936,507,675
1,322,848,420
103,738,646
23,452,943
811,084
16,652,002
302,455,189
166,048,425

3,410,904,409

2,875,095,205

حسابات االستثمار المطلقة:
 30أٌلول 8302

البٌـــــــان

 00كانون األول 8302

عمالء

مصارف ومإسسات مالٌة

المجموع

عمالء

مصارف
ومإسسات مالٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

حسابات التوفٌر

7,066,314,031

3,017,211,306

10,083,525,337

6,331,658,558

-

6,331,658,558

ألجـل

6,491,684,037

115,834,000

6,607,518,037

4,697,871,060

129,350,000

4,827,221,060

الوكاالت االستثمارٌة

13,644,747,202

2,089,000,000

15,733,747,202

12,753,773,915

797,500,000

13,551,273,915

المجمـوع
أعباء محققة ؼٌر مستحقة
الدفع
إجمالً حسابات االستثمار
المطلقة

27,202,745,270

5,222,045,306

32,424,790,576

23,783,303,533

926,850,000

24,710,153,533

323,497,159

12,484,334

335,981,493

179,443,737

6,993,033

186,436,770

27,526,242,429

5,234,529,640

32,760,772,069

23,962,747,270

933,843,033

24,896,590,303

00

احتٌاطً مخاطر االستثمار:

البٌـــــــان

 03أٌلول 8302

 00كانون األول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

رصٌد بداٌة الفترة
اإلضافات خالل الفترة

171,225,534

154,499,510

27,013,645

18,910,763

فروق سعر الصرؾ

()144,767

()2,184,739

198,094,412

171,225,534

الرصٌد فً نهاٌة السنة

المجموع

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
83

رأس المال المكتب به وعالوة( خصم):

حدد رأس مال البنك عند التؤسٌس بمبلػ  5,000,000,000لٌرة سورٌة موزعة على  5,000,000سهم بقٌمة اسمٌة
قدرها  2000لٌرة سورٌة للسهم الواحد .لقد ساهم مإسسو البنك بتؽطٌة  507500000سهم أي ما ٌوازي
 3,750,000,000لٌرة سورٌة وهً نسبة  % 75من رأس مال البنك .تم طرح  206500000سهم لالكتتاب العام وهو
ما ٌعادل  1,250,000,000لٌرة سورٌة .تم تسدٌد  %50من قٌمة األسهم عند االكتتاب العام ومن خالل المإسسٌن.
بتارٌخ  8كانون األول  ،6009وافقت الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة باألكثرٌة بؤن ٌكون موعد سداد القسط الثانً ؼٌر
المدفوع من قٌمة األسهم حسب اقتراح مجلس إدارة البنك اعتباراً من  8كانون األول  6009ولؽاٌة  69حزٌران .6020
لؽاٌة  52كانون األول  ،6026بلػ إجمالً المبالػ المسددة من القسط الثانً مبلػ قدره  2,500,000,000لٌرة سورٌة
وبذلك تم سداد رأس المال بالكامل.
فً  6028/20/2صدر قرار مجلس مفوضً هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة رقم (/227م) بالموافقة النهائٌة على
اعتماد أسهم زٌادة رأس مال المصرف عن طرٌق ضم جزء من األرباح المدورة.
وتمت زٌادة رأس مال المصرف بقٌمة إجمالٌة  250,000,000ل.س عن طرٌق اعتماد  /2,500,000/سهم بقٌمة اسمٌة
 /200/ل.س للسهم الواحد ،وذلك بتحوٌل قٌمة األسهم من األرباح المتراكمة المحققة لٌصبح رأس المال كما ٌلً:
 03أٌلول 8302

 00كانون األول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

رأس المال المصرح والمكتتب به

5,250,000,000

5,000,000,000

رأس المال المدفوع

5,250,000,000

5,000,000,000

بتارٌخ  0كانون الثانً  ،6020صدر القانون رقم  5المتضمن تعدٌل بعض أحكام مواد القانون رقم  68لعام 6002
والمرسوم رقم  55لعام  6005الذي ٌتضمن زٌادة الحد األدنى لرأس مال البنوك اإلسالمٌة العاملة فً الجمهورٌة العربٌة
السورٌة لٌصبح  25ملٌار لٌرة سورٌة ،وقد منحت البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفٌق أوضاعها بزٌادة رأسمالها
إلى الحد األدنى المطلوب ،وقد تم تمدٌد المدة لتصبح خمسة سنوات بموجب المرسوم التشرٌعً رقم  65لعام  ،6025كما
نص القانون رقم  27لعام  6022على تمدٌد المهلة الممنوحة للمصارؾ الخاصة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم
 5الصادر بتارٌخ  0كانون الثانً  6020من  5سنوات إلى  0سنوات لتوفٌق أوضاعها بزٌادة رأسمالها إلى الحدى األدنى
المطلوب وفقا ً ألحكامه.
وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم / 25م تارٌخ  66نٌسان  6025تم تمدٌد المهلة لتصبح  6سنوات.و بخصوص
المهلة المحددة لتنفٌذ الزٌادات المطلوبة فً رأس مال المصرؾ بموجب أحكام القانون رقم  5لعام  6020و تعدٌالته سٌتم
متابعة موضوع الزٌادة المطلوبة عند تزوٌدنا بالتوجٌهات بهذا الخصوص من قبل الجهات الوصائٌة وفق اختصاصها
لدٌها حسب األصول .
خالل اجتماع الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة للمساهمٌن بتارٌخ  60حزٌران  ،6022تمت الموافقة على تجزئة األسهم وفق
مضمون المادة  /92/البند  /5/من المرسوم التشرٌعً رقم  /69/لعام  6022الذي ٌقضً بتحدٌد القٌمة االسمٌة للسهم
الواحد بمائة لٌرة سورٌة وذلك خالل سنتٌن من تارٌخ نفاذ هذا المرسوم .وبناءاً علٌه قررت الهٌئة العامة للمساهمٌن
تفوٌض مجلس اإلدارة للقٌام بمتابعة إجراءات تجزئة األسهم أمام الجهات المعنٌة الوصائٌة .وبتارٌخ  66تشرٌن الثانً
 6022صدر القرار رقم  /229م من هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة بالموافقة على تعدٌل القٌمة االسمٌة لسهم
البنك لتصبح مئة لٌرة سورٌة للسهم الواحد لٌصبح إجمالً األسهم  50ملٌون سهم .وقد تم تحدٌد تارٌخ تنفٌذ التعدٌل
المذكور فً سوق دمشق لألوراق المالٌة فً نهاٌة ٌوم  6كانون األول .6022

 80احتٌاطً عام مخاطر التموٌل:
-

بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم (/902م.ن/ب )4لعام  2012الذي تم تمدٌده بموجب قرار
مجلس النقد والتسلٌؾ رقم  /1079/م ن  /ب  4والصادر بتارٌخ  29كانون الثانً وبموجب التعمٌم
/1145م 1/تارٌخ  ،2015/04/06وبموجب التعمٌم رقم (/2271م )1/تارٌخ  ،2015/06/30وأحكام قرار
مجلس النقد والتسلٌؾ رقم (/650م.ن/ب )4تارٌخ  2010/4/14والمعدل لبعض أحكام القرار رقم
(/597م.ن/ب )4تارٌخ .2009/12/9

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
-80احتٌاطً عام مخاطر التموٌل (تتمة)
-

ٌتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 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 مقدار احتٌاطً عام مخاطر التموٌل المطلوب تكوٌنه أو ٌزٌد عنه ،وٌجب أال ٌقل احتٌاطً
مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم التشرٌعً رقم  /35/لعام  2005الخاص
بالمصارؾ اإلسالمٌة أو مقدار حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل
أٌهما أكبر.

-

ٌستمر العمل بؤحكام المادة  /14/من المرسوم التشرٌعً رقم  /35/لعام  2005والخاص بالمصارؾ اإلسالمٌة
جهة استمرار تكوٌن احتٌاطً لمواجهة مخاطر االستثمار المشترك لتؽطٌة خسائر ناتجة عنه وذلك حتى ٌصبح
مبلػ االحتٌاطً مثلً رأس المال المدفوع للمصارؾ اإلسالمٌة او أي مقدار آخر ٌحدده مجلس النقد والتسلٌؾ.

-

تم تعلٌق تكوٌن االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل لألصول الممولة من المساهمٌن واألموال التً ٌضمنها
المصرؾ لؽاٌة  ،2018/09/30حٌث بلػ إجمالً احتٌاطً العام لمخاطر التموٌل لؽاٌة 2018/09/30
 33,051,351ل.س وهو نفس المبلػ الذي تم تكوٌنه بتارٌخ  .2011/12/31مع العلم أن المصرؾ ملزم
باستكمال احتجاز االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل المتوجب وفق أحكام القرار /597م.ن/ب وتعدٌله بالقرار
/650م.ن/ب 4عند انتهاء العمل بالقرار /902م.ن/ب4

-

تبلػ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من احتٌاطً مخاطر التموٌل والمحتجزة لؽاٌة تارٌخ
 2018/09/30مبلؽا ً وقدره  8,214,105لٌرة سورٌة وهً محتسبة لتارٌخ  2012/9/30نتٌجة تعلٌق
تكوٌن االحتٌاطً مخاطر التموٌل لألصول الممولة من أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد التارٌخ
المذكور.

88

احتٌاطً القٌمة العادلة لالستثمارات:

البٌـــــــان

بداٌة رصٌد الفترة
القٌمة العادلة لالستثمارات
احتٌاطً القٌمة العادلة لالستثمارات

 03أٌلول 8302

 00كانون األول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

2,175,411,384
-

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

2,175,411,384

2,175,411,384

 80إٌرادات ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت:

المشتركة

البٌـــــــان
 03أٌلول 8302

المرابحة
المجموع

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

3,328,002,671

2,941,108,476

3,328,002,671

2,941,108,476

 80إٌرادات من المصارف والمإسسات المالٌة:

المشتركة

البٌـــــــان

حسابات استثمارٌة
المجموع

 03أٌلول 8302

 03أٌلول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

262,810,413

787,177,107

262,810,413

787,177,107

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
 80المصارٌف التً ٌتحملها الوعاء المشترك:

لقد تحمل البنك نفقات وعاء المضاربة بنسبة  %100على سببٌل التببرع علمبا ن أن السٌاسبات الموافبق علٌهبا مبن قببل الهٌئبة
الشرعٌة تسمح بتحمل البنك  %50منها فقط :
 03أٌلول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

ِظبس٠ف اٌجش٠ذ ٚاٌٙبرف

-

399,040

ِظبس٠ف ؽجبػخ ٚلشؽبع١خ
إػالْ ِٚؼبسع
رؼ٠ٛؼبد ٘١ئخ اٌشلبثخ اٌششػ١خ
ِظبس٠ف البِخ ٚػ١بفخ
ِظبس٠ف أخشٜ

-

988,629
2,129,600
1,333,333
1,392,626
375,000
6,618,228

 86العائد على حسابات االستثمار المطلقة بعد خصم احتٌاطً مخاطر االستثمار:
البٌـــــــان

عمالء (حسابات استثمار على أساس المضاربة):
توفٌر
ألجل
عمالء (حسابات استثمار على أساس الوكالة باالستثمار):
المجموع

 03أٌلول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

61,938,449
181,184,356
587,873,236

29,842,532
92,602,908
146,251,968

830,996,041

268,697,408

ال ٌحتسب احتٌاطً مخاطر استثمار على أرباح الوكاالت االستثمارٌة.

 82حصة المصرف من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكٌل باالستثمار ورب مال:
تبمغ حصة المصرف من الدخل المشترك بصفتو مضارب ووكيل باالستثمار ورب مال:

البٌـــــــان
 03أٌلول 8302

بصفته مضارب
بصفته رب مال
المجموع

 03أٌلول8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

270,079,512
2,101,950,709

122,199,087
3,074,961,405

2,372,030,221

3,197,160,492

 82إٌرادات أخرى:
البٌـــــــان
أخرى
المجموع

 03أٌلول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

3,758,267

2,213,228

3,758,267

2,213,228

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
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 72نفقات الموظفٌن:
البٌـــــــان
رواتب ومنافع وعالوات الموظفٌن
مساهمة المصرف فً الضمان االجتماعً
نفقات طبٌة
مصارٌف تدرٌب وسفر
المجموع

 03أٌلول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

657,256,563
30,200,120
13,774,397
7,102,920
708,334,000

689,931,953
26,006,789
9,423,422
647,101
726,009,265

 30مصارٌف أخرى:
 03أٌلول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

مصارٌف إٌجار

136,505,057

135,753,297

مصارٌف أنظمة معلومات

102,148,318

106,744,995

مصارٌف البرٌد والهاتف وشحن

13,936,190

12,827,391

مصارٌف استشارات

49,643,043

49,615,801

مصارٌف إعالن ومعارض

33,829,021

41,977,717

مصارٌف الكهرباء والماء

28,436,968

10,069,528

مصارٌف ادارٌة صرافات االلٌة

31,035,885

27,860,768

مصارٌف سفر ومواصالت وضٌافة

31,401,078

28,178,990

مصارٌف التنظٌف

13,467,444

10,496,459

رسوم وأعباء حكومٌة

130,567,654

95,519,931

مصارٌف تأمٌن

12,541,013

10,500,994

تعوٌضات هٌئة الرقابة الشرعٌة

18,416,666

13,388,888

مصارٌف حراسة

10,877,319

11,262,417

مصارٌف طباعة وقرطاسٌة

12,406,056

11,556,329

مصارٌف مجلس إدارة وجمعٌة عمومٌة

52,406,262

71,431,176

1,197,358,733

1,088,121,179

تبرعات

3,315,100

3,401,850

أخرى

49,408,945

95,784,068

المجموع

1,927,700,752

1,824,491,778

البٌـــــــان

مصارٌف قضائٌة

 00حصة السهم من ربح (خسارة السنة)(مساهمً المصرف):
البٌـــــــان
ربح (خسارة) السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
حصة السهم من ربح (خسارة السنة)(مساهمي المصرف)
أساسي

 03أٌلول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة
326,409,696
52,500,000

لٌرة سورٌة

52,500,000

6.22

14.73

77502650790

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
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 08النقد وما فً حكمه:
البٌـــــــان
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزٌة تستحق خالل ثالثة أشهر
ٌضاف إٌداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى مصارف
ومؤسسات مصرفٌة لمدة ثالثة أشهر أو أقل
(ٌنزل) إٌداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالٌة لمدة
ثالثة أشهر أو أقل
(ٌنزل) أسطذح ِم١ذح اٌغؾت

 03أٌلول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

44,505,280,562

18,554,766,791

38,063,595,764

69,052,436,255

)(44,119,690,585

)(65,049,052,106

)(19,210,259,905

-

19,238,925,836

22,558,150,940

تم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي كونو ال يستخدم في عمميات البنك اليومية.
بلؽت األرصدة المجمدة نتٌجة العقوبات المفروضة على بنك الشام من قبل وزارة الخزانة األمرٌكٌة
 29062006590905لٌرة سورٌة .

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
 33المعامالت مع أطراف ذات عالقة:
-

-

المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل  30أيمول 2018
فيما يمي ُممخص ُ

:

البيان 30 /أيمول  /2012ليرة سورية

الشركة األم

الشركات

الشركات

الشقيقة

الزميمة

الشركات التابعة

المشاريع

أخرى (تذكر

المشتركة

بالتفصيل)

بنود داخل الميزانية :الموجودات
حسابات جارٌة وتحت الطلب

21,713,264,607

-

-

-

-

-

حسابات استثمارات مطلقة وتامٌنات استحقاقها
االصلً  3أشهر او أقل

7,934,140,000

-

-

-

-

-

حسابات استثمارات مطلقة وتامٌنات استحقاقها
االصلً أكثر من  3أشهر

6,540,000,000

-

-

-

-

-

موجودات اخرى

369,137,691

-

-

-

-

-

مجموع الموجودات

36,556,542,298

-

-

-

-

-

تىود داخل الميزاويح:المطلوتاخ
حسابات جارٌة /تحت الطلب:

-

-

-

-

-

-

ارصدة العمالء الجارٌة

96,230

-

-

127,734,766

-

-

حسابات االستثمار المطلق/الجل

-

-

-

150,000,000

-

-

مطلوبات اخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مجموع المطموبات

96,230

-

-

277,734,766

-

-

بنود خارج الميزانية:

-

-

-

-

-

-

حقوق األقلٌة

عناصر بيان الدخل:

254,852,605

-

-

-

-

-

-

-

-

4,434,994

-

-

مصروفات اد اررية وعمومية

-

-

-

-

-

-

ايراد ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

ايرادات االنشطة االستثمارية
نصيب اصحاب حسابات االستثمار المطمق من صافي
الربح قبل اقتطاع نصيب البنك بصفتو مضارب

معمومات إضافية
ذمم البيوع مؤجمة وأرصدة التمويالت

-

-

-

-

-

-

ذمم بيوع مؤجمة وأرصدة تمويالت تحت المراقبة

-

-

-

-

-

-

مخصص تدني

-

-

-

-

-

-

إيرادات معمقة

-

-

-

-

-

-

ديون معدومة

-

-

-

-

-

-

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302
فٌما ٌلً ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا للمصرؾ وهٌئة الرقابة الشرعٌة
ومجلس اإلدارة:
 03أٌلول 8302

 03أٌلول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

اإلدارة التنفيذية العميا:
رواتب ومكافآت

154,034,838

217,224,390

مجمس اإلدارة:
مصارٌف اقامة واجتماعات

50,581,731

70,383,191

هيئة الرقابة الشرعية:
مصارٌؾ وأتعاب

18,416,666

14,722,221

المجموع

223,033,235

302,329,802

 00القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة التً ال تظهر بالقٌمة العادلة بالبٌانات المالٌة:
أوالًـ القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة التً ال تظهر بالقٌمة العادلة بالبٌانات المالٌة الموحدة:
ٌُظهر الجدول التالً القٌمة الدفترٌة والعادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة فً المٌزانٌة العمومٌة التً ال تظهر
بالقٌمة العادلة فً البٌانات المالٌة

 03أٌلول 8302
البيان

 00كانون األول 8302

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

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

38,063,595,765

38,063,595,765

55,928,463,624

55,928,463,624

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

6,945,000,000

6,945,000,000

-

-

ذمم البٌوع المؤجلة وأرصدة التموٌالت

45,970,622,392

45,970,622,392

35,384,968,219

35,384,968,219

موجودات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

-

-

-

-

المطلوبات المالٌة

-

-

-

-

إٌداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالٌة

44,604,690,587

44,604,690,587

46,451,576,800

46,451,576,800

ودائع العمالء

33,055,632,421

33,055,632,421

25,108,781,082

25,108,781,082

470,199,996

470,199,996

137,394,330

137,394,330

3,410,904,409

3,410,904,409

2,875,095,205

2,875,095,205

ذمم دائنة
مطلوبات أخرى

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  03أٌلول 8302

 00إدارة المخاطر:
مقدمة:
تعرؾ إدارة المخاطر بؤنها نظام متكامل وشامل لتهٌئة البٌئة المناسبة واألدوات الالزمة لتوقع ودراسة المخاطر
المحتملة وتحدٌدها وقٌاسها ومتابعتها ،وتقوم بتحدٌد مقدار اآلثار المحتملة لهذه المخاطر على أعمال البنك
وأصوله وإٌراداته وتضع الخطط المناسبة لما ٌلزم ولما ٌمكن القٌام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسٌطرة
علٌها وضبطها للتخفٌؾ من آثارها إن حدث ووقعت.
تعتبر مسإولٌة إدارة المخاطر من مسإولٌات مجلس اإلدارة التً ٌدٌرها عن طرٌق لجنة المخاطر المنبثقة عنه
إذ ٌتم تحدٌد حدود التعرضات للمخاطر بحٌث تعتبر هذه الحدود مقبولة فً نشاط البنك المصرفً وٌتم تحدٌد
هذه الحدود ومراقبتها وقٌاسها ومتابعتها من قبل إدارة المخاطر التً تتبع مباشرة إلى لجنة المخاطر عن طرٌق
منظومة من التقارٌر المتكاملة التً تعكس كافة المخاطر التً ٌواجهها البنك فً نشاطه المصرفً من مخاطر
ائتمانٌة ومخاطر سوق وسٌولة ومخاطر تشؽٌلٌة ،هذا وتقوم إدارة المخاطر بتطبٌق مقررات مجلس النقد
والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي واألعراؾ المصرفٌة بهذا الخصوص وتقؾ على تؤمٌن رأس المال
الكاؾ للو قاٌة من هذه المخاطر إضافة إلى تطبٌق دلٌل الحوكمة وفق قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم  089لعام
 6009وتطبٌق مٌثاق بازل  IIوتقوم بالمتابعة المستمرة للتخفٌؾ من احتمالٌة وقوع المخاطر والتخفٌؾ من أثر
تلك المخاطر إن حدث ووقعت.

 .1مخاطر االئتمان:
إن الممارسات الٌومٌة لألعمال المصرفٌة تنطوي على تعرض البنك لعدد من المخاطر ومنها مخاطر االئتمان الناتجة
عن تخلؾ أو عجز الطرؾ االخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك وٌقوم البنك بالتؤكد من أن هذه المخاطر ال تتعدى
اإلطار المحدد مسبقا فً سٌاسة البنك االئتمانٌة وإدارة المخاطر االئتمانٌة وٌقوم بالحفاظ على مستوٌاتها ضمن
منظومة العالقة المتوازنة بٌن المخاطرة والعائد إذ ٌتم تطبٌق القرارات النافذة الصادرة عن مجلس النقد والتسلٌؾ
ومصرؾ سورٌة المركزي والحدود الموصى بها وتجري المراقبة الدورٌة للتؤكد بمدى االلتزام بحدود المخاطر
المقبولة عن طرٌق العدٌد من التقارٌر التفصٌلٌة التً تعكس كافة المخاطر التً تواجهها محفظة البنك االئتمانٌة.
ٌتم تصنٌؾ التسهٌالت االئتمانٌة وفق قرار التصنٌؾ الصادر عن مجلس النقد والتسلٌؾ رقم  597لعام 6009
وتعدٌالته الالحقة وٌتم األخذ بعٌن االعتبار تصنٌؾ دٌن عمالء البنك فً المإسسات المالٌة والبنوك األخرى بحسب
المعلومات الواردة دورٌا ً من قسم األخطار المصرفٌة لدى مصرؾ سورٌة المركزي التً توجب التصنٌؾ بحسب
حالة العمالء لدى المإسسات المالٌة والبنوك األخرى ،كما ٌتم اإلبالغ دورٌا ً عن تصنٌؾ عمالء البنك لدٌنا إلى
المصرؾ المركزي وٌتم إٌالء العناٌة الكاملة للدٌون المجدولة والمعاد هٌكلتها فً اعتماد التصنٌؾ ومتابعة الدٌن
القائم.
ٌقوم البنك بمراقبة مخاطر االئتمان حٌث ٌتم تقٌٌم الوضع االئتمانً للعمالء من حٌث عناصر المخاطر االئتمانٌة التً
ٌواجهها العمٌل خالل فترة حصوله على التسهٌالت واحتماالت عدم السداد إضافة إلى حصول البنك على ضمانات
مناسبة من العمالء للحاالت التً تتطلب ذلك وحسب مستوٌات المخاطر لكل عمٌل.
قام البنك بتحدٌد مستوٌات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوؾ لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع
العمٌل الواحد أو مجموعة من العمالء كمجموعات مترابطة وتم تشكٌل لجان ائتمانٌة لمنح القرار االئتمانً وفق
صالحٌات خاصة بها محددة حسب درجة الخطر ونوع التسهٌل واألجل وتم فصل سلطة المنح عن مهام الدراسة
وكذلك توجد سلطة رقابة منفصلة عن كل من الجهة المانحة والجهة التً درست الوضع االئتمانً للعمٌل.
لقٌاس مخاطر االئتمان قام 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 ٌقومون بتنفٌذ التسهٌالت المقررة وبٌن من ٌقومون بمراقبة اإلجراءات والعملٌات المطلوبة لمنح
االئتمان بشكل ٌتم التؤكد معه من تنفٌذ السٌاسات وإجراءات العمل المقررة التً تضمن تطبٌق القرارات والتعلٌمات
النافذة ،هذا وٌوجد لدى المصرؾ نظام لمراقبة مدى كفاٌة المإونات المقتطعة بشكل ٌتم معه التقٌد بمعاٌٌر قرارات
مجلس النقد والتسلٌؾ رقم  597لعام  6009وتعدٌالته الالحقة مع األخذ بعٌن االعتبار قٌاس المدٌونٌات المضمونة
بضمانات مقبولة ومدى كفاٌة هذه الضمانات وطرٌقة معالجة الدٌون الؽٌر منتجة.

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
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 35إدارة المخاطر(تتمة):
ٌعتمد المصرؾ فً قٌاسه لمخاطر االئتمان على منظومة تقارٌر 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 تقوم هذه المنظومة بقٌاس المخاطر االقتصادٌة للمحفظة االئتمانٌة عن طرٌق مراقبة حجم التسهٌالت الممنوحة
والمستؽلة لتموٌل األنشطة التجارٌة والصناعٌة والخدمٌة وؼٌرها من القطاعات االقتصادٌة األخرى إضافة إلى أنها
تقوم بقٌاس التركز الجؽرافً القائم فً المحفظة االئتمانٌة ،كما تحدد المجموعات المترابطة وتسلط الضوء على
العالقة فٌما بٌنها وفق قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم  595لعام  6008والتعدٌل بالقرار رقم  662لعام 6020
وتقوم بقٌاس حجم التسهٌالت الممنوحة والمستؽلة لكل مجموعة على حدى بشكل ال تتجاوز معه الحدود االئتمانٌة
القصوى المسموح بها.
ٌتم قٌاس حجم الضمانات القائمة وتقسم إلى ضمانات عٌنٌة وضمانات ؼٌر عٌنٌة وٌتم تحدٌد قٌمة الضمانات المقبولة
التً تحتسب وفقا ً لنماذج قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم  597لعام  6009لٌتم احتساب صافً المدٌونٌات بعد أن
ٌتم تخفٌضها بقٌمة الضمانات المقبولة لٌتم تحدٌد التعرضات الخطرة والنسبة الواجب تطبٌقها على هذه التعرضات
القتطاع مخصصات بناء على قرارات تصنٌؾ الدٌون.
تتم مراقبة السقوؾ االئتمانٌة الممنوحة بشكل ٌحول معه دون حدوث تجاوزات على الحدود التً تم منحها لكل عمٌل
على حدى ،كما ٌتم قٌاس حجم التسهٌالت التً تم تحوٌلها إلى التنفٌذ القانونً وتقرن بحجم الضمانات القائمة
والمخصصات االئتمانٌة التً تم تشكٌلها.

هذا وٌتم إجراء اختبارات ضؽط وفق عدة سٌنارٌوهات لقٌاس ومراقبة حجم المخاطر الناتجة عن هذه السٌنارٌوهات
ومن ثم ٌتم اقتراح مخصصات إضافٌة لمواجهة مثل هذه المخاطر.
سٌاسة إدارة مخاطر االئتمان:
 تحقٌق األمان من خالل التؤكد من مصادر سداد العمٌل وجدارته االئتمانٌة والضمانات المقدمة. تحقٌق االنتشار والتنوع من خالل توزٌعها حسب القطاعات االقتصادٌة وتوزٌعها جؽرافٌا ً وعدم تركزهاعلى مستوى الزبائن والمجموعات المترابطة ائتمانٌاً.
 تحقٌق الربحٌة وتحقٌق العائد المناسب. المواءمة بٌن آجال االستحقاق للعوائد والتموٌالت. تحقٌق االستمرارٌة من خالل تقٌٌم المخاطر والتحوط منها. المخاطر االئتمانٌة المتعلقة بالتعهدات:
ٌقوم البنك بتقدٌم تعهدات لتلبٌة احتٌاجات العمالء ،تلزم هذه التسهٌالت البنك بؤداء دفعات بالنٌابة عن عمالئه،
وذلك حسب الضوابط الشرعٌة المحددة من قبل هٌئة الرقابة الشرعٌة للبنك .وٌتم تحصٌل هذه الدفعات وفقا ً
لشروط االعتماد أو الكفالة .تتسم هذه التسهٌالت بنفس المخاطر االئتمانٌة لذمم األنشطة التموٌلٌة وتتم الوقاٌة من
هذه المخاطر باتباع نفس سٌاسات البنك واجراءاته الرقابٌة من حٌث حصر هذه التعهدات مع أطراؾ مختارة
والتقٌٌم المتواصل لمالءمة هذه التسهٌالت وترتٌبات ضمان اضافٌة مع األطراؾ فً الظروؾ التً تقتضً ذلك.

 التركز فً الحد األقصى للمخاطر االئتمانٌة
تم إدارة مخاطر التركزات االئتمانٌة على مستوى العمٌل (فرد او مإسسة أو بنك مراسل) وعلى مستوى كل
مجموعة مترابطة وذلك حسب قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم /595من  /ب  4تارٌخ  69أٌار  ،6008حٌث
ٌجب أال ٌتجاوز الحد األقصى للتعرضات االئتمانٌة %65من صافً األموال الخاصة على مستوى العمٌل (فرد أو
مإسسة) ،كما ٌتم تحدٌد حجم التعرض االئتمانً لكل قطاع اقتصادي أو منطقة جؽرافٌة
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 .1مخاطر االئتمان(تتمة):

 )1توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر:
تتوزع التعرضات االئتمانٌة حسب درجة المخاطر وفق الجدول:
الشركات
 30أيمول 2018

البٌان

األفراد

التمويالت العقارية

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

الشركات الكبرى

الحكومة

المؤسسات الصغيرة

والقطاع العام

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

والمتوسطة

لٌرة سورٌة

المصارف
المجموع

والمؤسسات
المصرفية االخرى

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

دٌون متدنٌة المخاطر

-

-

-

-

-

-

-

عادٌة (مقبولة المخاطر)

329,951,874

1,506,540,276

39,624,892,184

1,125,952,219

-

-

42,587,336,553

-

44,587,706

3,512,368,262

803,318,310

-

-

4,360,274,278

1,462,776,272

269,465,522

-

-

1,980,079,117

تتطلب اهتماما خاصا ً
ؼٌر منتجة:

19,811,357

228,025,966
-

دون المستوى

-

313,803,613

-

-

-

313,803,613

مشكوك فً تحصٌلها

-

3,697,857

29,262,198

34,988,499

-

-

67,948,554

ردٌئة

228,025,966

16,113,500

1,119,710,461

234,477,023

-

-

1,598,326,950

المجموع

557,977,840

1,570,939,339

44,600,036,718

2,198,736,051

-

-

48,927,689,948

ٌطرح :اإلٌرادات المحفوظة

)(30,580,734

)(3,906,637

)(38,397,390

)(6,819,210

-

-

)(79,703,971

ٌطرح :مخصص التدنً

)(218,151,148

)(55,574,649

)(2,340,547,739

)(263,090,049

-

-

)(2,877,363,585

الصافً

309,245,958

1,511,458,053

42,221,091,589

1,928,826,792

-

-

45,970,622,392
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 .1مخاطر االئتمان(تتمة):

 )1توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر(تتمة):
تتوزع التعرضات االئتمانٌة حسب درجة المخاطر وفق الجدول:
الشركات
 31كانون األول 2017

األفراد

التمويالت العقارية

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

الشركات الكبرى

البٌان

المصارف

الحكومة

المؤسسات الصغيرة

والمؤسسات

والقطاع العام

المصرفية االخرى

والمتوسطة
لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

المجموع

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

دٌون متدنٌة المخاطر

-

-

-

-

-

-

-

عادٌة (مقبولة المخاطر)

83,827,754

1,741,881,201

31,301,556,424

1,234,571,283

-

-

34,361,836,662

-

56,059,187

1,761,087,793

363,919,320

-

-

2,181,066,300

ؼٌر منتجة:

247,451,280

35,883,820

1,309,220,091

243,061,505

-

-

1,835,616,696

دون المستوى

-

-

167,780,156

4,562,856

-

-

172,343,012

مشكوك فً تحصٌلها

-

4,777,982

19,125,045

1,439,483

-

-

25,342,510

ردٌئة

247,451,280

31,105,838

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

تتطلب اهتماما خاصا ً
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إدارة المخاطر(تتمة):

 .1مخاطر االئتمان(تتمة):

 ) 2التركز حسب القطاع االقتصادي :

ٌوضح الجدول التالً التركز فً التعرضات االئتمانٌة حسب القطاع االقتصادي:

القطاع االقتصادي

مالي

صناعة

تجارة

عقارات

زراعة

أفراد

حكومة وقطاع
عام

أخرى

إجمالي

البند
أسطذح ٌذِ ٜظبسف ِشوض٠خ
 إ٠ذاػبد ٚؽغبثبد اعزضّبسٚشٙبداد ٌذ ٜاٌّظبسف
ِٚؤعغبد ِظشف١خ ٌّذح صالصخ
أشٙش أ ٚألً
 ؽغبثبد اعزضّبس ٚشٙبدادٌذِ ٜظبسف ِٚؤعغبد
ِظشف١خ ٌّذح رض٠ذ ػٓ صالصخ
أشٙش
رُِ اٌجٛ١ع اٌّؤعٍخ ٚأسطذح
اٌزّ٠ٛالد

40,365,078,675

-

-

-

-

-

-

-

40,365,078,675

38,063,595,765

-

-

-

-

-

-

-

38,063,595,765

6,945,000,000

-

-

-

-

-

-

-

6,945,000,000

-

3,960,379,766

38,574,953,002

216,133,466

182,545,753

1,820,579,959

-

2062600500006

45,970,622,392

اإلعّبٌ2018/09/30 ٟ

20,020,620,003

0,063,020,266

02,020,000,338

806,000,066

028,000,200

0,283,020,000

-

0,806,303,006

000,000,806,208

اإلعّبٌ2017/12/31 / ٟ

22,003,600,020

0,320,660,002

82,320,306,006

030,320,020

88,200,000

0,202,003,022

-

0,320,000,002

088,080,600,230
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إدارة المخاطر(تتمة):

 .1مخاطر االئتمان(تتمة):
الديون المجدولة :

هً تلك الدٌون التً سبق وأن صُنفت كذمم بٌوع مإجلة وأرصدة تموٌالت ؼٌر منتجة وأُخرجت من إطار ذمم البٌوع المإجلة
وأرصدة التموٌالت ؼٌر المنتجة بموجب جدولة أصولٌة وتم تصنٌفها كدٌون تتطلب اهتمام خاص ،وال ٌوجد دٌون معاد جدولتها فً
نهاٌة الفترة الحالٌة ( مقابل  22006790606 :ل.س منها  20605660570ل.س معادل جدولتها بموجب قلب الدٌن كما فً نهاٌة السنة
السابقة).

الديون المعاد هيكمتها :
ٌقصد بإعادة الهٌكلة إعادة ترتٌب وضع ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت من حٌث تعدٌل األقساط أو إطالة عمر التموٌل أو
تؤجٌل بعض األقساط أو تمدٌد فترة السماح ...الخ ،وتم تصنٌفها كدٌون تتطلب اهتمام خاص ،وتبلػ فً نهاٌة الفترة الحالٌة :
 25907900586ل.س (مقابل  9806080529لٌرة سورٌة  ،كما فً نهاٌة السنة السابقة).
الضمانات المحتفظ بها والتحسٌنات االئتمانٌة:
ٌعتمد المصرؾ على عدة أسالٌب وممارسات لتخفٌؾ مخاطر االئتمان ،منها الحصول على ضمانات حٌث ٌتم قبول الضمانات
وفق معاٌٌر وأسس معتمدة مصنفة حسب العملٌات االئتمانٌة مع المإسسات التجارٌة وحسب العملٌات االئتمانٌة مع األفراد ،إذ
ٌتم قبول الرهونات العقارٌة للمبانً السكنٌة والعقارات واألوراق المالٌة والسٌارات والضمانات النقدٌة.
و تقوم سٌاسة البنك على التؤكد والتحقق من صحة الضمانات المقدمة وموائمتها ومطابقتها ومتابعة تجدٌدها حسب الحاجة وٌتم
تقٌٌمها وفق قرارات وتعلٌمات مصرؾ سورٌة المركزي المتعلقة بهذا الشؤن.
من الممكن أن تتعرض الضمانات العقارٌة لخطر مباشر ٌإثر على القٌمة السوقٌة لها أو ٌعٌق موضوع التنفٌذ القانونً عند البٌع
فً المزاد العلنً نتٌجة الظروؾ التً ٌمكن أن تتعرض لها المنطقة الجؽرافٌة التً وجدت فٌها هذه العقارات ،ولتدارك هذا
الخطر ٌتم مراقبة القٌمة السوقٌة للضمانات وٌتم مراجعة القٌمة السوقٌة لها عند تجدٌد التسهٌالت وكلما دعت الحاجة لذلك وٌتم
إجراء التخمٌن العقاري إن أمكن وٌتم التحفظ على نسبة من القٌمة السوقٌة تتناسب وواقع المنطقة التً ٌوجد بها العقار ،وٌتم
دراسة مدى كفاٌة المخصصات التً ٌتم تشكٌلها لمواجهة صافً مدٌونٌة الزبائن وفقا ً لتعلٌمات مصرؾ سورٌة المركزي
وقرارات مجلس النقد والتسلٌؾ رقم  597لعام  6009ورقم  906لعام .6026

2

مخاطر السوق:
ه و الخطر الذي ٌتعرض له البنك نتٌجة للتؽٌرات المعاكسة فً قٌمة 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.
سٌاسة إدارة مخاطر السوق:
 التعرؾ على المخاطر السوقٌة التً ٌواجهها البنك فً عمله المصرفً وتقدٌر الخسائر الممكن حدوثها نتٌجة هذهالمخاطر وتحدٌد المخففات.
 إعداد الدراسات التحلٌلٌة لمخاطر السوق ودراسة اتجاهات عوائد االستثمار وأسعار الصرؾ المتوقعة واالستثمار فًضوء هذه الدراسات.
 وضع حدود لالستثمار على مستوى البالد –العملة – السوق -األداء والطرؾ المقابل. وضع آلٌات للحد من مخاطر السلع والمخزون من خالل اعتماد الشراء مع حق الرجوع ووعد الشراء الملزم. تشكٌل مخصصات مناسبة لتخفٌض مخاطر تؽٌر العوائد. تحقٌق التنوع فً محفظة البنك بحٌث تحقق التنوع الجؽرافً وتنوع العمالت وإدارة مراكز العمالت التشؽٌلٌة وإدارةهذه المخاطر بما ٌتناسب مع قرارات مجلس النقد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي من حٌث الحدود المسموح
بها.
 -تحقٌق النماذج بٌن السٌاسة المتحفظة والمعتدلة.
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أ -مخاطر معدل العائد :
تختلؾ مخاطر معدل العائد عن مخاطر سعر الفائدة من حٌث أن المإسسات التً تعمل وفق أحكام الشرٌعة االسالمٌة تهتم
بنتائج انشطتها االستثمارٌة والتموٌلٌة فً نهاٌة فترة حٌازة االستثمار والبضائع وبالتالً تعتبر المخاطر المصاحبة لهامش
الربح منخفضة ألن البنك ٌقبل الودائع المستحقة لألرباح على أساس المضاربة دون أن ٌتعهد مسبقا ً بؤٌة أرباح ألصحاب
حسابات االستثمار المطلق إذ أنه وبموجب عقد المضاربة ٌتحمل المودع خسارة أمواله فً حٌن ٌخسر البنك بصفته المضارب
جهده ،أما فً حال الخسارة ألسباب التعدي والتقصٌر ٌتحمل البنك لكامل الخسارة
ٌقوم البنك بقٌاس مخاطر السوق بطرٌقة القٌاس المعٌارٌة القائمة على قٌاس مخاطر أسعار العوائد لألوراق المالٌة المحتفظ بها
بؽرض المتاجرة عن طرٌق تثقٌلها ومن ثم قٌاس مخاطر العوائد على األوراق المالٌة والصكوك ذات المعدل المعلوم بهدؾ
تحدٌد مخاطر السوق العامة المرتبطة بسعر العائد ومن ثم تخصٌص جزء من رأس المال بهدؾ تؽطٌة مخاطر تؽٌر أسعار
العوائد والبنك لم ٌقم بشراء أي أدوات مالٌة بؽرض المتاجرة ولم ٌشكل أي محفظة أوراق مالٌة.
ٌتعرض البنك لمخاطر أسعار الصرؾ ومخاطر الدول والبنوك الخارجٌة وٌلجؤ البنك لتخفٌؾ هذه المخاطر إلى وضع سقوؾ
وحدود للتعامالت بالعمالت األجنبٌة ومراكز القطع وسقوؾ للدول والبنوك المختلفة بشكل ٌحقق التنوع الجٌد مما ٌسهم بعدم
تركز المخاطر ،كما ٌتعرض البنك إلى مخاطر انخفاض الودائع ومخاطر تؽٌرات العائد الموزع لذا ٌقوم البنك بؤخذ هامش
أمان عند تسعٌر المرابحات بحٌث ٌتجاوز معدل العائد السائد فً السوق لتؽطٌة هذه المخاطر.
ٌتعرض البنك لمخاطر معدل العائد نتٌجة لوجود فجوة فً مبالػ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنٌة المتعددة ،وٌقوم
البنك بإدارة هذه المخاطر عن طرٌق تحدٌد نسب معدالت األرباح المستقبلٌة وفق توقعات ظروؾ السوق وتطوٌر أدوات جدٌدة
تتوافق مع الشرٌعة اإلسالمٌة وذلك من خالل استراتٌجٌة إدارة المخاطر لدى البنك ،هذا وٌتم تطبٌق القرارات الصادرة عن
مجلس النقد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي بخصوص إدارة الفجوات ضمن الفترات الزمنٌة المحددة فً هذه القرارات،
وفً هذا الصدد وللتخفٌؾ من المخاطر تتم موازنة آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات ودراسة الفجوات ودراسة اتجاهات
عوائد االستثمار وأسعار الصرؾ المستقبلٌة واالستثمار فً ضوء هذه الدراسات التً تجري عملٌات تحلٌل حساسٌة ألرباح
البنك ومعدل العوائد واألرباح.

ب -المخاطر التجارية المنقولة

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

ج -المخاطر الخاصة بالعقود :
هً المخاطر التً تحول إلى المساهمٌن من أجل حماٌة أصحاب الحسابات االستثمار من تحمل بعض أو كل المخـاطر التـً
ٌكونـون معرضٌن لها تعاقدٌا فً عقود التموٌل بالمضاربة.
وف ًقا لعقد المـضاربة والـذي ٌـتم بموجبه المشاركة فً األرباح وتحمل الخسائرٌ ،تحمل أصـحاب حـسابات االسـتثمار المطلقة،
من حٌث المبدأ ،المخاطر الناشئة عن الموجودات التً تم اسـتثمار أمـوالهم فٌها ،ولكنهم ٌستفٌدون من المخاطر التجارٌة
المنقولة التً تتحملها مإسـسة الخـدمات المالٌة اإلسالمٌة ،وتتحقق هذه المشاركة فً المخاطر مـن خـالل إنـشاء واسـتخدام
االحتٌاطٌات المختلفة مثل احتٌاطً معدل األرباح ،ودعم حصة المضارب من األربـاح ألجل تعدٌل العوائد القابلة للدفع إلى
أصحاب حسابات االستثمار من تعرضهم لمخـاطر تقلب العوائد اإلجمالٌة الناتجة عن المخاطر المصرفٌة ،وبالتالً تمكٌن
سـداد العوائـد التنافسٌة فً السوق
ٌقوم البنك باإلفصاح عن سٌاسة الحصص النسبٌة لمختلؾ عقود التموٌل وتخصٌص راس مال لمختلؾ انواع عقود التموٌل
االسالمً وذلك من خالل معٌار االفصاح لتعزٌز الشفافٌة وانضباط السوق الخاص بالمإسسات المالٌة االسالمٌة .

د -مخاطر العمالت االجنبية :
هً المخاطر الناتجة عن تؽٌر قٌمة االدوات المالٌة نتٌجة التؽٌر فً أسعار العمالت االجنبٌة حٌث تعتبر اللٌرة السورٌة عملة
االساس للبنك وتتم مراقبة العمالت األجنبٌة بشكل ٌومً من خالل الوقوؾ على نسبة مركز القطع التشؽٌلً الصافً الذي
ٌجب أن ال ٌتجاوز  %2-/+من قٌمة األموال الخاصة الصافٌة للمصرؾ ،وتتم أٌضا ً مراقبة مركز القطع اإلجمالً الذي
ٌجب أن ال ٌتجاوز ما نسبته  %60من قٌمة األموال الخاصة الصافٌة هذا وتعتمد السٌاسة العامة للبنك فً إدارة العمالت
االجنبٌة على أساس تصفٌة المراكز أوالً بؤول وتؽطٌة المراكز المطلوبة حسب احتٌاجات العمالء من االعتمادات المستندٌة
والحواالت وبوالص التحصٌل.
ال ٌتعامل البنك مع المشتقات المالٌة كعقود الصرؾ اآلجلة أو عقود مقاٌضة العملة األجنبٌة وال ٌقوم بؤي عملٌات تؽطٌة
تتعارض مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.
ٌقوم البنك باالحتفاظ بفجوة مناسبة لكافة العمالت األجنبٌة.
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ه -مخاطر اسعار االسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات فً األسهم إال أن البنك لم ٌقم باالستثمار فً سوق
األدوات المالٌة عن طرٌق شراء أسهم بهدؾ المضاربة أو تحصٌل عوائد ،إذ ال توجد لدى المصرؾ سوى أسهم حقوق
الملكٌة الخاصة به المدرجة فً سوق دمشق لألوراق المالٌة.

و -مخاطر السمع :
تنشا مخاطر السلع عن التقلبات فً قٌمة الموجودات القابلة للتداول أو اإلجارة أو قٌد االستثمار أو قٌد التصفٌة وترتبط بالتقلبات
الحالٌة والمستقبلٌة حٌث ٌتعرض البنك إلى خطر تقلب أسعار السلع المشتراة المدفوعة بالكامل بعد ابرام عقود السلم وخالل
فترة الحٌازة وإلى خطر تقلب فً القٌمة المتبقٌة للموجودات المإجرة كما فً نهاٌة مدة اإلجارة إن كان ٌمارس هذٌن النوعٌن
من التسهٌالت االئتمانٌة ،إال أن المصرؾ قد حدد منتجات ٌمارس بها نشاطه التموٌلً القائمة على تطبٌق مبادئ الشرٌعة
اإلسالمٌة عن طرٌق حصر المنتجات االئتمانٌة بمنتج المرابحة حالٌا ً الذي ٌجنب البنك االحتفاظ بالسلعة لفترة طوٌلة إذ أن
الفترة الفاصلة ما بٌن شراء البضائع وبٌعها ال تتضمن المخاطر التً تتضمنها منتجات السلم واإلجارة المنتهٌة بالتملٌك وؼٌرها
من المنتجات المصرفٌة اإلسالمٌة ،إذ ٌتحمل البنك مخاطر وجود عٌوب مخفٌة فً السلعة الممولة نتٌجة قٌامه بشرائها من
موردٌها بشكل ٌهدؾ لبٌعها لعمٌل البنك ،وفٌما ٌخص نكول عمٌل البنك عن شراء السلعة بعد قٌام البنك بشرائها ٌقوم البنك
بالتحوط من هذا النوع من الخطر عن طرٌق تضمٌن عقد شراء البضاعة حق الرجوع على المورد خالل فترة زمنٌة محددة،
وٌقوم البنك بتنفٌذ هذا الحق فً حال نكول العمٌل عن شراء السلعة من البنك.
ٌقوم البنك باستخدام أسالٌب التوقعات المناسبة لتقٌٌم القٌمة المحتملة لهذه الموجودات مع االخذ بعٌن االعتبار العوامل المإثرة
على سعر السلع (مستوى التضخم-سعر الصرؾ-الظروؾ االقتصادٌة –تكلفة االنتاج-مدى توفر البدٌل –االستقرار السٌاسً).

ز -مخاطر العمالت
مخاطر العمالت االجنبٌة هً المخاطر الناتجة عن تؽٌر قٌمة االدوات المالٌة نتٌجة التؽٌر فً أسعار الصرؾ للعمالت االجنبٌة مع
االعتبار أن اللٌرة السورٌة عملة األساس للبنك ،وتتم إدارة مخاطر العمالت األجنبٌة فٌما بٌنها بناء على تحدٌد حد أقصى للخسارة
الٌومٌة فً عملٌات الفوركس.
وفٌما ٌلً أثر سٌنارٌو زٌادة سعر صرؾ العمالت األجنبٌة %20
 30أيمول 2018
العممة
دوالر امريكي (دائن)

يورو (دائن)

جنيو استرليني (مدين)

ليرة سورية
مركز القطع

قبل الضريبة

8,573,159,771

857,315,977

1,058,789,589

18,964,608

1,896,461

1,422,346

)(6,529,367

)(652,937

)(489,703

-

-

-

8,514,867,343

851,486,734

638,615,051

ين ياباني

عمالت اخرى (دائن)

األثر عمى األرباح والخسائر

 31كانون األول 2017
العممة

األثر عمى حقوق الممكية

ليرة سورية

مركز القطع

األثر عمى األرباح والخسائر قبل

األثر عمى حقوق الممكية

الضريبة
دوالر أمريكي (دائن)

يورو (دائن)

جنيو استرليني (مدين)

ين ياباني

عمالت 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
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 35إدارة المخاطر(تتمة):
 .1مخاطر السيولة:
تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم قدرة المصرؾ على توفٌر التموٌل الالزم لتؤدٌة التزاماته فً توارٌخ استحقاقها وتموٌله لزٌادة
الموجودات ،وللوقاٌة من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنوٌع مصادر التموٌل وإدارة الموجودات وإدارة نسب السٌولة ومراقبتها
ٌومٌاً.
ٌقوم المصرؾ بتقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة وٌحتفظ بنسبة كافٌة من السٌولة وفق قرار مجلس النقد والتسلٌؾ الخاص
بالسٌولة رقم  / 588م.ن  /ب  0لعام  6009الذي أوجب أن ٌحتفظ المصرؾ فً كل ٌوم عمل بنسبة سٌولة بكافة العمالت ال تقل
عن  %50على أن ال تقل نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة عن  .%60بلؽت نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة  %58805كما فً
 50أٌلول  6028بٌنما بلؽت  %66859كما فً  52كانون األول ٌ ،6027شار إلى أن أعلى نسبة للسٌولة بكافة العمالت حتى
 50أٌلول من عام  6028كانت قد بلؽت  %66889بٌنما بلؽت أدنى نسبة للسٌولة خالل نفس الفترة .%57876
قامت إدارة المصرؾ بمجموعة كبٌرة من الخطوات الهادفة لتخفٌض مخاطر السٌولة:
 من ناحٌة إدارة األصول :إدارة مكونات المحفظة االئتمانٌة بالشكل الذي ٌتناسب مع واقع السٌولة القائم 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 البنوك وإعطاء تموٌالت بؽطاء نقدي كامل.
 من ناحٌة إدارة االلتزامات خارج المٌزانٌة :إصدار اعتمادات بؽطاء نقدي كامل.
كما ٌقوم البنك أٌضا ووفق القوانٌن المرعٌة فً سورٌة وحسب قرار مجلس الوزراء رقم  5958بتارٌخ  6أٌار  6022باالحتفاظ
لدى مصرؾ سورٌة المركزي باحتٌاطً نقدي إلزامً على ودائع الزبائن بمعدل .% 5
هذا وتتم مراقبة استحقاقات الموجودات والمطلوبات بصورة مستمرة للتؤكد من توفر السٌولة الكافٌة.
اختبارات الجهد على نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة:
ٌقوم المصرؾ بإجراء اختبارات جهد على نسب السٌولة الٌومٌة لتحدٌد حجم مخاطر السٌولة وفق عدة سٌنارٌوهات معتمدة من قبل
اإلدارة وٌتم تحدٌد احتٌاجات السٌولة المطلوبة بناء على هذه السٌنارٌوهات للوصول إلى نسب السٌولة المحددة من قبل اإلدارة
والمحافظة علٌها لتبقى أعلى من المعدالت المسموح بها.

مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  30أٌلول 2018
 35إدارة المخاطر(تتمة):
.0مخاطر السٌولة (تتمة)
أوالًٌ :لخص الجدول أدناه توزٌع الموجودات والمطلوبات (ؼٌر مخصومة)على أساس الفترة المتبقٌة لالستحقاق التعاقدي بتارٌخ البٌانات المالٌة:
كما فً  03أٌلول 8302
حتى 2أٌام

المبلغ بآالف اللٌرات السورٌة
الموجوداخ
ٔ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

أكثر من  2أٌام
إلى شهر

أكثر من شهر إلى
0أشهر

أكثر من 0أشهر
إلى 6أشهر

أكثر من 6أشهر
إلى 0أشهر

أكثر من 0أشهر
إلى سنة

48,028,191
18,853,336
3,287,632
-

202020997
-

002520206
-

6,615,000
19,378,444
-

اعزضّبساد ػمبس٠خ

-

-

-

-

-

اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد ِٚشبس٠غ رؾذ اٌزٕف١ز
ِٛعٛداد غ١ش ٍِّٛعخ
ِٛعٛداد ػش٠جخ اٌذخً اٌّؤعٍخ

-

-

-

-

1,361

ِٛعٛداد أخشٜ

267,538

97,676

48,376

409,193

5,831

315,319

اٌٛد٠ؼخ اٌّغّذح ٌذِ ٜظشف عٛس٠خ اٌّشوضٞ
مجموع الموجوداخ
اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٚإ٠ذاػبد ٌٍجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ
أسطذح اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٌٍؼّالء
رؤِٕ١بد ٔمذ٠خ
رُِ دائٕخ
ِخظظبد ِزٕٛػخ
ِخظض ػش٠جخ اٌذخً
ِطٍٛثبد أخشٜ
مجموع المطلوتاخ
ؽمٛق أطؾبة ؽغبثبد االعزضّبس اٌّطٍك
مجموع المطلوتاخ وحقوق أصحاب حساتاخ االستثماس المطلق
فجوج السيولح  30أيلول 2018

من سنة الى
خمس سنوات

-

330,000
12,620,360
-

209000556
-

3,209,367
766,441
-

-

149,061

خمس سنوات
فؤكثر

المجموع

19,210,260
241,119
-

48,028,191
38,063,596
6,945,000
45,970,622
766,441

2,380,850

2,380,850

6,597,895
7,506

6,597,895
7,506
1,361
1,292,994

70,436,697
40,195,691
7,808,539
275,097
470,200
3,504
2,269,171
00,388,838
3,536,028
00,002,803

1,239,673
1,090,000
5,856,404
278,345
1,117,426
8,342,175
8,862,418
02,830,000

4,199,522
2,834,000
5,856,404
2,220,911
9,965
10,921,280
7,494,192
18,415,472

26,402,637
485,000
508560006
117,295
200502
6,020,308
4,530,396
00,330,002

12,957,552
5,856,404
4,061,226
140,574
10,058,204
3,605,877
00,660,320

2,255,875
3,904,269
120,212
0,380,020
3,632,938
2,602,000

4,124,869
3,904,269
8,767
0,000,306
1,393,783
5,306,819

2,163,456
03,630,326
274,196
274,196
274,196

2,163,456
152,217,911
44,604,691
39,042,695
7,081,853
470,200
277,700
140,574
3,410,903
95,028,616
33,055,632
128,084,248

00,222,062

()00,060,083

)(14,215,950

00,000,000

)(706,529

)(5,401,544

)(1,181,950

30,326,890

24,133,663
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 35إدارة المخاطر(تتمة):
.0مخاطر السٌولة (تتمة):
أوالًٌ :لخص الجدول أدناه توزٌع الموجودات والمطلوبات (ؼٌر مخصومة)على أساس الفترة المتبقٌة لالستحقاق التعاقدي بتارٌخ البٌانات المالٌة:
كما فً  00كانون األول 8302
المبلغ بآالف اللٌرات السورٌة
الموجوداخ
ٔ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
مجموع الموجوداخ
اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٚإ٠ذاػبد ٌٍجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ
أسطذح اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٌٍؼّالء
رؤِٕ١بد ٔمذ٠خ
رُِ دائٕخ
ِخظظبد ِزٕٛػخ
ِخظض ػش٠جخ اٌذخً
ِطٍٛثبد أخشٜ
مجموع المطلوتاخ
ؽمٛق أطؾبة ؽغبثبد االعزضّبس اٌّطٍك
مجموع المطلوتاخ وحقوق أصحاب حساتاخ االستثماس المطلق
فجوج السيولح 2017/12/31

حتى 2أٌام

5606260900
49,130,072
218,898
34,737
85,600,611
45,971,577
6,481,910
1,443,117
137,394
3,371
1,761,896
55,799,260
4,297,879
60,097,144
25,503,462

أكثر من  2أٌام
إلى شهر

405,871
2,701,760
229,275
3,336,906
325,000
4,861,433
852,833
1,104,988
7,144,250
2,756,828
9,901,082
()6,564,176

أكثر من شهر إلى
0أشهر

6,392,520
3,742,427
190,010
10,324,957
4,861,433
1,262,004
8,144
6,131,580
7,931,771
14,063,352
)(3,738,395

أكثر من 0أشهر
إلى 6أشهر

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

أكثر من 6أشهر
إلى 0أشهر

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

أكثر من 0أشهر
إلى سنة

1,222,495
1,222,495
3,240,955
527,956
3,768,910
2,864,818
6,633,729
)(5,411,234

من سنة الى
خمس سنوات

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

خمس سنوات
فؤكثر

355,036
2,380,850
1,693,854
4,017
2,163,455
6,597,212
236,700
236,700
0
236,700
6,360,512

المجموع

5606260900
5509680065
35,384,968
1,098,644
2,380,850
1,693,854
4,017
1,361
744,710
2,163,455
135,617,226
46,451,577
32,409,552
4,749,332
137,394
240,072
141,535
2,875,096
87,004,552
25,108,785
112,113,303
23,503,886
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 35إدارة المخاطر(تتمة):
.0مخاطر السٌولة (تتمة):

ثانٌا ً  :بنود خارج بٌان المركز المالً

لغاٌة سنة

من  3لغاٌة  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

المجموع

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

االػزّبداد ٚاٌمجٛالد

5,849,188,722

17,718,992

-

5,866,907,714

اٌغمٛف غ١ش اٌّغزغٍخ

11,307,285,211

-

-

11,307,285,211

اٌىفبالد

3,157,529,541

52,650,000

-

3,210,179,541

اٌّغّٛع

20,314,003,474

70,368,992

-

20,384,372,466

كما فً  03أٌلول 8302

كما فً  00كانون األول
8302

لغاٌة سنة

من  3لغاٌة  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

المجموع

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

االػزّبداد ٚاٌمجٛالد

5,278,411,627

-

-

5,278,411,627

اٌغمٛف غ١ش اٌّغزغٍخ

9,042,656,202

9,042,656,202

اٌىفبالد

3,645,533,390

-

-

3,645,533,390

اٌّغّٛع

17,966,601,219

-

-

17,966,601,219

 36التحميل القطاعي:
ٌمثل قطاع األعمال القطاع الرئٌسً بٌنما ٌمثل قطاع التوزٌع الجؽرافً القطاع الثانوي.
 قطاع األعمال:
ٌتم تنظٌم البنك ألؼراض إدارٌة من خالل أربعة قطاعات 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. القطاع العامٌ :شمل التسهٌالت االئتمانٌة الخاصة بمإسسات القطاع العام. -أخرىٌ :شمل هذا القطاع تقدٌم خدمات التداول والخزٌنة وإدارة أموال البنك.
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36التحميل القطاعي (تتمة):

قطاع األعمال (تتمة):
البٌـــــان

األفراد

المؤسسات

الخزٌنة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

التجارة الخارجٌة

أخرى

 11أٌلول 7132

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

 11أٌلول 7132

ٌ١شح عٛس٠خ
5,031,641,387
)(577,198,549
4,454,442,838
)(3,192,224,950

إعّبٌ ٟاإل٠شاداد

211,997,008

3,116,005,662

358,372,706

539,476,999

239,143,528

4,464,995,903

ِخظض رذٌٍٔ ٟزّ٠ٛالد إٌّّٛؽخ

-

25,000,000

-

-

-

25,000,000

وتائج أعمال القطاع
ِظبس٠ف غ١ش ِٛصػخ ػٍ ٝاٌمطبػبد
ؽظخ اٌّظشف ِٓ أسثبػ (خغبئش)
اٌششوبد اٌضٍِ١خ
الشتح قثل الضشائة

211,997,008
-

3,141,005,662
-

358,372,706
-

539,476,999
-

239,143,528
)(4,026,939,413

4,489,995,903
)(4,026,939,413

-

-

-

-

-

-

-

211,997,008

3,141,005,662

358,372,706

539,476,999

)(3,787,795,885

463,056,490

1,262,217,888

ػش٠جخ اٌذخً

-

-

-

-

)(136,608,827

)(136,608,827

)(489,059,291

صافي ستح (خسائش) السىح

211,997,008

3,141,005,662

358,372,706

539,476,999

)(3,924,404,712

326,447,663

773,158,597

ِٛعٛداد اٌمطبع

1,820,704,012
-

44,149,918,381
-

93,246,659,746
-

166,844,949
-

12,833,784,263

30/09/2018
139,384,127,088
12,833,784,263

2017/12/31
127,720,878,754
7,896,347,743

مجموع الموجوداخ

1,820,704,012
-

44,149,918,381
-

93,246,659,746
44,624,047,260

166,844,949
7,375,433,515

12,833,784,263
-

152,217,911,351
51,999,480,775

135,617,226,497
51,236,223,433

ِطٍٛثبد غ١ش ِٛصػخ ػٍ ٝاٌمطبػبد

-

-

-

-

43,029,135,144

43,029,135,144

35,768,334,295

ِغّٛع اٌّطٍٛثبد

-

-

44,624,047,260

7,375,433,515

43,029,135,144

95,028,615,919

87,004,557,728

ِٛعٛداد غ١ش ِٛصػخ ػٍ ٝاٌمطبػبد
ِطٍٛثبد اٌمطبع
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 63التحلٌل القطاعً(تتمة):


قطاع التوزٌع الجغرافً:
ٌمثل هذا القطاع التوزٌع الجؽرافً ألعمال البنكٌ ،مارس البنك نشاطاته بشكل رئٌسً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة التً تمثل
األعمال المحلٌة وكذلك ٌمارس البنك نشاطاته فً الشرق األوسط ،وآسٌا وافرٌقٌا وأوروبا.
 03أٌلول 8302

خارج سورٌة

داخل سورٌة

المجموع

اإلٌرادات
إجمالً دخل االستثمارات المشتركة بٌن المصرف
وحسابات االستثمار المطلقة
حصة اصحاب االستثمار المطلق
صافً إٌرادات العموالت والرسوم واإلٌرادات
األخرى
األرباح التشؽٌلٌة الناجمة عن التعامل بالعمالت
األجنبٌة
أرباح تقٌٌم مركز القطع البنٌوي ؼٌر المحققة
اٌرادات اخرى
إجمالً األرباح التشغٌلٌة
مصارٌؾ تشؽٌلٌة
مخصصات تشؽٌلٌة أخرى
صافً األرباح قبل الضرٌبة
مصروؾ ضرٌبة الدخل
صافً أرباح السنة
الموجودات 8302/09/30

3,335,960,479

254,852,605

3,590,813,084

)(1,218,782,863

-

)(1,218,782,863

774,862,259

-

774,862,259

95,562,292

-

95,562,292

3,758,268
2,991,360,435
)(2,611,034,752
()172,121,798
208,203,885
()136,608,827

254,852,605
254,852,605
-

3,758,268
3,246,213,040
)(2,611,034,752
()172,121,798
463,056,490
()136,608,827
326,447,663

115,220,098,003

36,997,813,348

152,217,911,351

 03أٌلول 8302

خارج سورٌة
لٌرة سورٌة

داخل سورٌة
لٌرة سورٌة

المجموع
لٌرة سورٌة

اإلٌرادات
إجمالً دخل االستثمارات المشتركة بٌن المصرف و
6097005990609
حسابات االستثمار المطلقة
()56005060865
حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق
صافً إٌرادات العموالت والرسوم واإلٌرادات األخرى 2027602960657
األرباح التشغٌلٌة الناجمة عن التعامل بالعمالت
26009090929
األجنبٌة
أرباح تقٌٌم مركز القطع البنٌوي غٌر المحققة
606250668
اٌرادات اخرى
إجمالً األرباح التشغٌلٌة
0,200,002,003
()5026706990592
مصارٌف تشغٌلٌة
()22005980827
مخصصات تشغٌلٌة أخرى
صافً األرباح قبل الضرٌبة
000,003,008
)(489,059,291
مصروف ضرٌبة الدخل
صافً أرباح السنة

الموجودات 2017/12/31

87,730,192,043
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70700670706

5076206670555

-

()56005060865
2027602960657

-

26009090929

202,362,206
-

606250668
0,033,006,806
()5026706990592
()22005980827
0,868,802,222
)(489,059,291
77502580597

47,887,034,454

135,617,226,497

202,362,206
-
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 37كفاية رأس المال:
المبلػ الذي ٌعتبره المصرؾ كرأسمال ونسبة كفاٌة رأس المال تحتسب وفق الجدول التالً:
 03أيلول
8302
لٌرة سورٌة

 00كانون األول
8302
لٌرة سورٌة

األموال الخاصح األساسيح

80,022,030,303

21,287,464,592

سأط اٌّبي

5065000000000

5,000,000,000

أسثبػ ِذٚسح غ١ش ِؾممخ *

20070809600882
28705900760
52509090626
52509090626
86208500875
()705050908
()202600000

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

00,300,000
5500520552

33,051,351
33,051,351

صافً حقوق الملكٌة حسب تعلٌمات مصرف سورٌة المركزي

80,683,000,000

21,320,515,943

الموجودات المثقلة
حسابات خارج المٌزانٌة المثقلة
المخاطر التشغٌلٌة
مركز القطع التشغٌلً

74,843,193,790
1,106,887,138
0056609080850
8055805600756
89,035,354,514

78,019,060,318
1,442,955,143
3,762,975,256
10,814,178,673
94,039,169,390

نسبة كفاٌة رأس المال ()%

24.28%

22.67%

نسبة كفاٌة رأس المال األساسً ()%

24.20%

22.64%

نسبة رأس المال األساسً إلى إجمالً حقوق المساهمٌن()%

99.85%

99.84%

أسثبػ ِزشاوّخ ِؾممخ
اؽز١بؽ ٟلبٟٔٔٛ
اؽز١بؽ ٟخبص
اؽز١بؽِ ٟؼبدي األسثبػ
اٌّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ
ػمبساد آٍ٠خ ٌٍّظشف ٚفبء ٌذٗٔٛ٠
األموال الخاصح المساوذج
اؽز١بؽِ ٟخبؽش اٌزًّ٠ٛ

حسب قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم  655الصادر فً  60كانون الثانًٌ 6007جب أن ال تتدنى نسبة كفاٌة رأس المال للبنوك العاملة فً
الجمهورٌة العربٌة السورٌة عن نسبة .%8
* صدر قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم /2088م.ن/ب  0تارٌخ  6020/6/66والذي تضمن تعدٌل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد
والتسلٌؾ رقم /566م.ن/ب2تارٌخ  6008-6-0بحٌث ٌتم ادراج فروقات تقٌٌم القطع البنٌوي ؼٌر المحققة ضمن االموال الخاصة االساسٌة
ألؼراض احتساب كفاٌة راس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم /655م.ن/ب 0عام 6007
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 38ارتباطات والتزامات محتممة ( خارج الميزانية ):
أ -ارتباطات والتزامات ائتمانٌة خارج بٌان المركز المالً الموحد:
 03أٌلول 8302

 00كانون األول 8302

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

كفاالت:
لقاء دفع
لقاء حسن تنفٌذ
لقاء اشتراك فً مناقصات

5,866,907,714
3,210,179,541
79,057,800
2,615,716,516
515,405,225

5,278,411,627
3,645,533,390
22,000,000
3,315,290,022
308,243,368

سقوف تسهٌالت ائتمانٌة غٌر مستغلة
المجموع

11,307,285,211
20,384,372,466

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

اعتمادات مستندٌة

ب -التزامات تعاقدية وعقود إيجار تشغيمية خارج بيان المركز المالي الموحد :
 03أٌلول 8302

 00كانون األول 2017

لٌرة سورٌة

لٌرة سورٌة

ارتباطات عقود مشارٌع إنشائٌة:
تستحق خالل سنة

-

-

مجموع ارتباطات عقود المشارٌع اإلنشائٌة فً تارٌخ
بٌان المركز المالً الموحد

-

-

83,867,000
44,807,212

12,434,486
115,938,699

128,674,212

128,373,185

ارتباطات عقود اإلٌجار التشغٌلٌة:
تستحق خالل سنة
تستحق خالل أكثر من سنة
مجموع ارتباطات عقود اإلٌجار التشغٌلٌة فً تارٌخ بٌان
المركز المالً الموحد

 39القضايا المقامة من المصرف:
اٌذػ ٜٛاٌّشفٛػخ ِٓ ثٕه اٌشبَ ػٍ ٝششوخ داس االعزضّبس:
-

بتاريخ /12أيار 2014/قام بنك الكويت المركزي بتقديم طمب باعتبار خطة إعادة الييكمة كأن لم تكن قيد برقم ،2014/8
وبتاريخ /24تموز 2014/صدر قرار عن دائرة إعادة الييكمة باعتبار خطة إعادة الييكمة كأن لم تكن والغاء وقف كافة
اإلجراءات القضائية والتنفيذية.

-

طعنت شركة دار االستثمار بيذا القرار أمام محكمة التمييز برقم  1622لسنة  2014تجاري 1/والتي بدورىا ردت الطعن
موضوعاً بتاريخ /17حزيران.2015/

-

وقد لجأت شركة دار االستثمار مرة أخرى إلى دائرة إعادة الييكمة طمباً لوقف كافة اإلجراءات القضائية المتخذة بحقيا،
فأجابت الدائرة المذكورة طمبيا بتاريخ /5آب 2015/وقررت وقف كافة اإلجراءات القضائية المتخذة بحق شركة دار
االستثمار من جديد.
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مصرف الشام ش.م.م.س.ع
إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة
كما فً  30أٌلول 2018
-

تقدم بنك الشام بتظمم من ذلك القرار أمام محكمة االستئناف  /إعادة ىـ  ،1والتظمم مؤجل لتاريخ /11شباط 2016/مد أجل
(لمحكم) ،ونتيجة لما سبق ،صدر بتاريخ  2016/2/11قرار محكمة االستئناف برفض طمب إعادة الييكمة واعتبارىا كأن لم
تكن ،مما يفسح المجال من جديد لمالحقة الشركة قضائياً والتنفيذ عمى امواليا.

-

يوجد احتمالية كبيرة بأن يصدر الحكم لصالحنا نظ اًر لممخالفة القانونية الجسيمة التي اتسم بيا قرار إعادة الييكمة المتظمم
منو ،وفي حال صدر الحكم لصالح البنك فسيتم متابعة اإلجراءات القضائية بحق شركة دار االستثمار لممطالبة بالمديونية،
ويتم حالياً دراسة سبل اعادة مباشرة االجراءات القضائية لتحصيل حقوق المصرف.

-

تم المباشرة باإلجراءات التنفيذية و تم استالم اقرار دين جديد مذيل بالصيغة التنفيذية و قام المحامي بتقديم ممف تنفيذي
جديد و تم تبميغ دار االستثمار و نحن اآلن بانتظار اجراءات التنفيذ من بقية الدائنين.

اٌذػب ٜٚاألخش:ٜ
-

تم تحريك دعوى مطالبة بالتعويض عن حادث سرقة فرع بنك الشام بمدينة حمص امام محكمة البداية المدنية  19بدمشق
برقم اساس  12419لعام  2014و تم سماع الشيود بجمسة  2017/5/30وصدر قرار إعدادي من القاضي بتكميفنا بإثبات
األضرار الالحقة من جراء السرقة وأنيا مشمولة بعقد التأمين والدعوى مؤجمة لجمسة  2018/11/06لجواب المصرف.

 40األحداث الهامة و الالحقة :
االحداث الهامة :
-

قامت إدارة الخزينة األمريكية في الواليات المتحدة األمريكية بفرض عقوبات عمى البنك في عام  2017والتي تتمثل بتجميد
أصول بنك الشام في الواليات المتحدة األمريكية ومنع األفراد والشركات األمريكيين من التعامل مع البنك  ,وفي ىذا السياق

نؤكد عدم وجود أي أصول أو أرصدة أو مبالغ لمبنك في الواليات المتحدة األمريكية .
و إن آثر ىذه العقوبات عمى البنك ىو تجميد أصول البنك لدى المؤسسة األم .
و نؤكد أن جميع تعامالت البنك ال تشوبيا شائبة سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الشرعية ولدينا كافة الوثائق
والمستندات التي تثبت صحة ذلك  ,و قد قامت إدارة البنك باتخاذ االجراءات و الخطوات المناسبة لتفادي اثر العقوبات و
نؤكد عمى استم اررية العمل بكافة المجاالت واألنشطة والخدمات المصرفية المعمول بيا والتي يقدميا الى عمالئو
ونؤكد أن جميع المواد المستوردة والمتعامل بيا في البنك ىي بضائع ومواد مسموح باستيرادىا الى سورية  ,ولم تصدر أي
ق اررات بمنع توريدىا لسورية من أي جية كانت.
و من جانبيا قامت ادارة البنك مباشرة باتخاذ كافة التدابير واإلجراءات القانونية من أجل شطب اسم بنك الشام من الئحة
العقوبات من خالل توكيل شركة محاماة أمريكية متخصصة في ىذا المجال والعمل عمى رفع العقوبات حسب اإلجراءات
واألنظمة المتبعة في الواليات المتحدة األمريكية.
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