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بنك الـﺷـام ش.م.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  30أيلول 2020

1

مﻌلومات عامة

إن بنﻚ الشام ش.م.م.س.ع )"البنﻚ"( شركﺔ ﻣساهمﺔ ﻣغفلﺔ عاﻣﺔ سوريﺔ ،تم الترخيص له بموجب ﻗرار رئاسﺔ ﻣجلس الوزراء رﻗم )/66م
و( الصادر بتاريخ  7أيلول  2006وبموجب السجل التجاري رﻗم ) (14809وبنا ًء على الﻘرار رﻗم )/104ل.أ( الصادر ﻣن لجنﺔ إدارة
ﻣصرف سوريﺔ المركزي بتاريخ  10شباط  ،2007ويخضع ﻷحكام المرسوم التشريعي رﻗم  35لعام  2005الخاص بتنظيم عمل
المصارف اﻹسﻼﻣيﺔ والﻘانون رﻗم  28لعام  2001الخاص بإحﺪاث المصارف الخاصﺔ والمشتركﺔ وتعليماته التنفيذيﺔ والﻘانون رﻗم 23
للعام  2002وﻗانون التجارة رﻗم  33لعام  ،2007وﻗانون الشركات رﻗم  29لعام  2011ولﻸنظمﺔ التي يضعها ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف،
وكل ذلﻚ بما ﻻ يخالف أحكام الشريعﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ.
إن عنوان المركز الرئيسي للبنﻚ هو في ساحﺔ النجمﺔ ،دﻣشق ،الجمهوريﺔ العربيﺔ السوريﺔ.
تأسس البنﻚ برأس ﻣال ﻣﻘﺪاره  5,000,000,000ليرة سوريﺔ ﻣوزع على  5,000,000سهم بﻘيمﺔ اسميﺔ  1,000ليرة سوريﺔ للسهم
الواحﺪ .بﺪأ البنﻚ بممارسﺔ أنشطته في  27آب .2007
خﻼل اجتماع الهيئﺔ العاﻣﺔ غير العاديﺔ للمساهمين بتاريخ  20حزيران  2011تمت الموافﻘﺔ على تجزئﺔ اﻷسهم وفق ﻣضمون المادة /91/
البنﺪ  /3/ﻣن المرسوم التشريعي رﻗم  /29/لعام  2011الذي يﻘضي بتحﺪيﺪ الﻘيمﺔ اﻻسميﺔ للسهم الواحﺪ بمائﺔ ليرة سوريﺔ وذلﻚ خﻼل
سنتين ﻣن تاريخ نفاذ هذا المرسوم .و بناء عليه ﻗررت الهيئﺔ العاﻣﺔ للمساهمين تفويض ﻣجلس اﻹدارة للﻘيام بمتابعﺔ إجراءات تجزئﺔ
اﻷسهم أﻣام الجهات المعنيﺔ الوصائيﺔ .وبتاريخ  22تشرين الثاني  2011صﺪر الﻘرار رﻗم  /119م ﻣن هيئﺔ اﻷوراق واﻷسواق الماليﺔ
السوريﺔ بالموافﻘﺔ على تعﺪيل الﻘيمﺔ اﻻسميﺔ لسهم البنﻚ لتصبح ﻣئﺔ ليرة سوريﺔ للسهم الواحﺪ ليصبح إجمالي اﻷسهم  50ﻣليون سهم .وﻗﺪ
تم تحﺪيﺪ تاريخ تنفيذ التعﺪيل المذكور في سوق دﻣشق لﻸوراق الماليﺔ في نهايﺔ يوم  6كانون اﻷول .2011
تم إدراج أسهم البنﻚ في سوق دﻣشق لﻸوراق الماليﺔ بتاريخ  25أيار .2014
بتاريخ  1تشرين اﻷول  2018صﺪر ﻗرار ﻣجلس ﻣفوضي هيئﺔ اﻷوراق واﻷسواق الماليﺔ السوريﺔ رﻗم )/117م( بالموافﻘﺔ النهائيﺔ على
اعتماد أسهم زيادة رأس ﻣال البنﻚ عن طريق ضم جزء ﻣن اﻷرباح المﺪورة ،وتمت زيادة رأس ﻣال البنﻚ بﻘيمﺔ إجماليﺔ 250,000,000
ليرة سوريﺔ عن طريق اعتماد  /2,500,000/سهم بﻘيمﺔ اسميﺔ  /100/ل.س للسهم الواحﺪ ،وذلﻚ بتحويل ﻗيمﺔ اﻷسهم ﻣن اﻷرباح المﺪورة
المحﻘﻘﺔ ،ليصبح إجمالي ﻗيمﺔ رأس المال  5,250,000,000ليرة سوريﺔ.
خﻼل اجتماع الهيئﺔ العاﻣﺔ للمساهمين بتاريخ  29نيسان  2019تمت الموافﻘﺔ على توصيﺔ ﻣجلس اﻹدارة لجهﺔ زيادة رأس ﻣال البنﻚ ﻣن
خﻼل تحويل جزء ﻣن اﻷرباح المﺪورة وتوزيع أسهم ﻣجانيﺔ عن هذه الزيادة على المساهمين ليصبح رأس ﻣال البنﻚ 6,000,000,000
ليرة سوريﺔ .بتاريخ  25تموز  2019تمت الموافﻘﺔ ﻣن ﻗبل هيئﺔ اﻷوراق واﻷسواق الماليﺔ السوريﺔ على اعتماد أسهم زيادة رأس ﻣال
البنﻚ.
يﻘوم البنﻚ بتﻘﺪيم جميع اﻷعمال المصرفيﺔ والماليﺔ ﻣن خﻼل ﻣركزه وفروعه داخل الجمهوريﺔ وعﺪدها اثنا عشر فرعا ً والشركﺔ التابعﺔ
له شركﺔ أﻣوال الشام اﻹسﻼﻣيﺔ للوساطﺔ الماليﺔ.
اسم الشركﺔ
شركﺔ أﻣوال الشام
اﻹسﻼﻣيﺔ للوساطﺔ الماليﺔ

جنسيﺔ الشركﺔ
سوريﺔ

نسبﺔ الملكيﺔ فيها

طبيعﺔ النشاط
الوساطﺔ في اﻷوراق الماليﺔ لحساب الشركﺔ
وحساب الغير وإدارة اﻻستثمار وإدارة اﻹصﺪارات
اﻷوليﺔ دون التعهﺪ بالتغطيﺔ.

99%

يﻘوم البنﻚ على وجه الخصوص بمباشرة اﻷنشطﺔ التاليﺔ:
 .1فتح الحسابات الجاريﺔ.
 .2فتح حسابات اﻻستثمار المطلﻘﺔ وخلطها ﻣع أﻣوال البنﻚ واﻷﻣوال التي له حريﺔ التصرف المطلق بها واستثمارها
في ﻣا تجيزه هيئﺔ الرﻗابﺔ الشرعيﺔ في البنﻚ ﻣن ﻣعاﻣﻼت.
 .3فتح حسابات اﻻستثمار المﻘيﺪة خارج الميزانيﺔ واستثمارها في ﻣا تجيزه هيئﺔ الرﻗابﺔ الشرعيﺔ في البنﻚ ﻣن
ﻣعاﻣﻼت.
 .4إدارة حسابات اﻻستثمار بصيغتي المضاربﺔ أو الوكالﺔ باﻻستثمار.
 .5التمويل واﻹجارة واﻻستثمار المباشر ﻣن خﻼل إﻗاﻣﺔ المشروعات المنتجﺔ وتأسيس الشركات ،واﻻستثمار المالي
ﻣن خﻼل شراء اﻷوراق الماليﺔ.
 .6تﻘﺪيم الخﺪﻣات المصرفيﺔ التي تجيزها هيئﺔ الرﻗابﺔ الشرعيﺔ في البنﻚ.
 .7تﻘﺪيم الﻘروض الحسنﺔ ﻣن اﻷﻣوال الخاصﺔ للبنﻚ أو اﻷﻣوال التي له حريﺔ التصرف المطلق بها ،بصورة ﻣنفردة
أو ﻣن خﻼل إنشاء الصناديق.
 .8أي أعمال ﻣصرفيﺔ أخرى تجيزها الﻘوانين واﻷنظمﺔ النافذة وتوافق عليها هيئﺔ الرﻗابﺔ الشرعيﺔ في البنﻚ.
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مﻌلومات عامة ) ﺗتمة(

هيئة الرقابة الشرعية :
يخضع نشاط البنﻚ ﻹشراف هيئﺔ رﻗابﺔ شرعيﺔ ﻣكونﺔ ﻣن ثﻼثﺔ أعضاء )هم السادة :فضيلﺔ الﺪكتور أحمﺪ حسن رئيسا ً للهيئﺔ وعضوا ً
تنفيذيا ً فيها ،وفضيلﺔ اﻷستاذ عبﺪ السﻼم ﻣحمﺪاه نائبا ً للرئيس ،فضيلﺔ الﺪكتور ﻣحمﺪ توفيق رﻣضان البوطي عضواً( ،تم تعيين الﺪكتور
أحمﺪ حسن واﻷستاذ عبﺪ السﻼم ﻣحمﺪاه ﻣن ﻗبل الجمعيﺔ العموﻣيﺔ وبناء على ﻣوافﻘﺔ ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف بالﻘرار رﻗم / 64م ن تاريخ
 21أيار  ،2017وعين الﺪكتور ﻣحمﺪ توفيق رﻣضان البوطي بموجب ﻣوافﻘﺔ ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف الصادرة بالﻘرار رﻗم  97تاريخ 19
تموز ،2017وإﻗرار الجمعيﺔ العموﻣيﺔ هذا التعيين في اجتماعها المنعﻘﺪ بتاريخ  13أيار  ،2018ﻻ يجوز عزل أي ﻣن أعضاء الهيئﺔ إﻻ
بﻘرار ﻣن الجمعيﺔ العموﻣيﺔ وإعﻼم ﻣصرف سوريﺔ المركزي بذلﻚ ،كما تم تعيين الﺪكتور ﻣحمﺪ خلف كعضو ﻣتﺪرب بموجب الﻘرار 97
المذكور أعﻼه ولمﺪة ﻣحﺪدة.
تﻘوم هيئﺔ الرﻗابﺔ الشرعيﺔ بمراﻗبﺔ أعمال البنﻚ وأنشطته للتأكﺪ ﻣن التزام اﻹدارة بأحكام وﻣبادئ الشريعﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ ،وتكون الﻘرارات
والفتاوى الصادرة عنها ﻣلزﻣﺔ للبنﻚ.
كما تم تعيين الﺪكتور ﻣحمﺪ خلف كعضو ﻣتﺪرب بموجب الﻘرار  97المذكور أعﻼه لمﺪة ﻣحﺪدة.
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أسس اﻹعداد والسياسات المحاسﺒية

أُسس إعداد الﺒيانات المالية

تم إعﺪاد البيانات الماليﺔ ال ُموحﺪة المرحليﺔ للبنﻚ وشركته التابعﺔ لفترة تسعﺔ أشهر المنتهيﺔ في  30أيلول  2020وفﻘا ً لمعيار المحاسبﺔ
الﺪولي " 34التﻘارير الماليﺔ المرحليﺔ" ووفﻘا ً للتعليمات المصرفيﺔ ذات العﻼﻗﺔ لمجلس النﻘﺪ والتسليف بما ﻻ يخالف أحكام الشريعﺔ
اﻹسﻼﻣيﺔ.
تم إعﺪاد البيانات الماليﺔ ال ُموحﺪة المرحليﺔ وفﻘا ً لمبﺪأ التكلفﺔ التاريخيﺔ باستثناء اﻻستثمارات العﻘاريﺔ التي تظهر بالﻘيمﺔ العادلﺔ بتاريخ
البيانات الماليﺔ.
إن الليرة السوريﺔ هي عملﺔ إظهار البيانات الماليﺔ الموحﺪة.
يُراعى في العرض واﻹفصاح الفصل بين ﻣا يخص أصحاب حﻘوق الملكيﺔ وﻣا يخص أصحاب حسابات اﻻستثمار ال ُمطلﻘﺔ.
إن الﻘوائم الماليﺔ الموحﺪة المرحليﺔ المختصرة ﻻ تتضمن كافﺔ المعلوﻣات واﻹيضاحات المطلوبﺔ للبيانات الماليﺔ السنويﺔ ،ويجب أن تﻘرأ
ﻣع التﻘرير السنوي للبنﻚ كما في  31كانون اﻷول  2019كما أن نتائج أعمال البنﻚ لفترة تسعﺔ أشهر المنتهيﺔ في  30أيلول  2020ﻻ
تمثل بالضرورة ﻣؤشرا ً على النتائج المتوﻗعﺔ للسنﺔ المنتهيﺔ في  31كانون اﻷول . 2020
تمت الموافﻘﺔ على البيانات الماليﺔ الموحﺪة المرحليﺔ المختصرة ﻣن ﻗبل ﻣجلس إدارة البنﻚ بتاريخ  21تشرين اﻷول .2020

أسس ﺗوحيد الﺒيانات المالية
مولﺔ ﻣن حسابات اﻻستثمار ال ُمطلﻘﺔ أو ﻣن أﻣوال البنﻚ الذاتيﺔ( البيانات الماليﺔ لبنﻚ الشام
تتضمن البيانات الماليﺔ ال ُموحﺪة )سواء ال ُم ﱠ
ش.م.م.س.ع والشركﺔ التابعﺔ له ،شركﺔ أﻣوال الشام اﻹسﻼﻣيﺔ للوساطﺔ الماليﺔ المحﺪودة المسؤوليﺔ والخاضعﺔ لسيطرته .وتتحﻘق السيطرة
عنﺪﻣا يكون للبنﻚ الﻘﺪرة على التحكم في السياسات الماليﺔ والتشغيليﺔ للشركﺔ التابعﺔ وذلﻚ للحصول على ﻣنافع ﻣن أنشطتها ،ويتم استبعاد
ال ُمعاﻣﻼت واﻷرصﺪة واﻹيرادات والمصروفات فيما بين البنﻚ والشركﺔ التابعﺔ عنﺪ التوحيﺪ .تبلﻎ حصﺔ البنﻚ في رأسمال الشركﺔ التابعﺔ
.%99
يتم إعﺪاد البيانات الماليﺔ للشركﺔ التابعﺔ لنفس السنﺔ الماليﺔ للبنﻚ باستخﺪام نفس السياسات المحاسبيﺔ المتبعﺔ في البنﻚ ،وإذا كانت الشركﺔ
التابعﺔ تتبع سياسات ﻣحاسبيﺔ تختلف عن تلﻚ المتبعﺔ في البنﻚ فيتم إجراء التعﺪيﻼت الﻼزﻣﺔ على البيانات الماليﺔ للشركﺔ التابعﺔ لتتطابق
ﻣع السياسات المحاسبيﺔ المتبعﺔ في البنﻚ.
يتم توحيﺪ الشركﺔ التابعﺔ بشكل كاﻣل ﻣنذ التاريخ الذي يجري فيه فعليا ً تحﻘق سيطرة البنﻚ على الشركﺔ التابعﺔ.
يتم تضمين عمليات الشركﺔ التابعﺔ في ﻗائمﺔ الﺪخل الموحﺪة ﻣنذ تاريخ التملﻚ أو حتى تاريخ البيع حسب ﻣا يكون ذلﻚ ﻣﻼئماً ،ووفﻘا لﻘرار
ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف /501م ن /ب 4تاريخ  10أيار  2009وتعﺪيﻼته.
تمثل الحﻘوق غير المسيطرة )الجهﺔ غير المسيطرة( ذلﻚ الجزء غير المملوك بطريﻘﺔ ﻣباشرة ﻣن ﻗبل البنﻚ في أرباح أو خسائر وصافي
اﻷصول )حﻘ وق الملكيﺔ( في الشركﺔ التابعﺔ ،ويتم إدراجها بشكل ﻣنفصل ضمن ﻗائمﺔ الﺪخل الموحﺪة وضمن حﻘوق الملكيﺔ في بنﺪ ﻣنفصل
عن حﻘوق ﻣساهمي البنﻚ )اﻷم(.
يتم اﻻعتراف بالفرق الموجب بين تكلفﺔ شراء الشركﺔ التابعﺔ والﻘيمﺔ العادلﺔ لحصﺔ البنﻚ ﻣن صافي أصول الشركﺔ المشتراة كشهرة ،ويتم
اﻻعتراف بالفرق السالب )خصم شراء( ﻣباشرة في ﻗائمﺔ الﺪخل للسنﺔ التي تمت بها عمليﺔ الشراء.
في حال إعﺪاد بيانات ﻣاليﺔ ﻣنفصلﺔ للبنﻚ كمنشأة ﻣستﻘلﺔ يتم إظهار اﻻستثمارات في الشركﺔ التابعﺔ بالتكلفﺔ.
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التغييرات في السياسات المحاسﺒية
إن السياسيات المحاسبيﺔ المتبعﺔ في إعﺪاد هذه البيانات الماليﺔ المرحليﺔ المختصرة هي ﻣطابﻘﺔ لتلﻚ التي تم اتباعها في إعﺪاد البيانات
الماليﺔ السنويﺔ للسنﺔ المنتهيﺔ في  31كانون اﻷول . 2019
أهم التقديرات المحاسﺒية
إن إعﺪاد البيانات الماليﺔ الموحﺪة يتطلب ﻣن إدارة المجموعﺔ الﻘيام بتﻘﺪيرات واجتهادات تؤثر في ﻗيمﺔ الموجودات والمطلوبات الماليﺔ
في البيانات الماليﺔ الموحﺪة باﻹضافﺔ إلى اﻹفصاح عن اﻻلتزاﻣات المحتمل أن تطرأ .كما أن هذه التﻘﺪيرات واﻻجتهادات تؤثر في
اﻹيرادات والمصاريف والمخصصات وكذلﻚ في التغيرات في الﻘيمﺔ العادلﺔ التي تظهر ضمن بيان الﺪخل الموحﺪ.
إن الفرضيات الرئيسيﺔ المتعلﻘﺔ بالتﻘﺪيرات المستﻘبليﺔ لﻸحﺪاث غير المؤكﺪة في تاريخ البيانات الماليﺔ الموحﺪة والتي ﻗﺪ ينتج عنها ﻣخاطر
هاﻣﺔ ﻣن الممكن أن تؤدي إلى تعﺪيﻼت جوهريﺔ في أرصﺪة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات الماليﺔ الموحﺪة المرحليﺔ
المختصرة خﻼل الفترة هي كما يلي:
القيمة الﻌادلة لﻸدوات المالية:
في حال عﺪم توفر الﻘيمﺔ العادلﺔ للموجودات والمطلوبات الماليﺔ بتاريخ بيان المركز المالي الموحﺪ عن طريق اﻷسعار المعلنﺔ أو التﺪاول
النش ط لبعض اﻷدوات الماليﺔ ،يتم تﻘﺪير الﻘيمﺔ العادلﺔ عبر طرق تﻘييم ﻣختلفﺔ والتي تتضمن استخﺪام نماذج التسعير حيث يتم الحصول
على المعلوﻣات ﻣن ﻣﻼحظﺔ السوق .في حال تعذر ذلﻚ فإن تحﺪيﺪ الﻘيمﺔ العادلﺔ يتطلب التﻘﺪير واﻻجتهاد.
الموجودات الضريﺒية المؤجلة:
يتم اﻻعتراف بالموجودات الضريبيﺔ المؤجلﺔ عن الخسائر أو المصاريف غير الخاضعﺔ للضريبيﺔ والمتوﻗع اﻻستفادة ﻣنها عنﺪ تحﻘق
الربح الضريبي .يتطلب اﻻعتراف بالموجودات الضريبيﺔ المؤجلﺔ تﻘﺪيرات ﻣن اﻹدارة ﻣبنيﺔ على فترة وﻣبالﻎ اﻷرباح المستﻘبليﺔ الخاضعﺔ
للضريبﺔ باﻹضافﺔ إلى الخطط الضريبيﺔ المستﻘبليﺔ.
مﺒدأ اﻻستمرارية:
ﻗاﻣت إدارة المجموعﺔ بتﻘﺪير ﻣﺪى ﻗﺪرة المجموعﺔ على اﻻستمرار في العمل على أساس ﻣبﺪأ اﻻستمراريﺔ .وعلى الرغم ﻣن حالﺔ عﺪم
اﻻستﻘرار التي تمر بها الجمهوريﺔ العربيﺔ السوريﺔ وحالﺔ عﺪم التيﻘن المستﻘبليﺔ فإن إدارة المجموعﺔ ﻣتأكﺪة ﻣن أن المجموعﺔ لﺪيها
الموارد الكافيﺔ لتساعﺪها على اﻻستمرار بالعمل في المﺪى المستﻘبلي المنظور .بناء عليه ،فﻘﺪ تم إعﺪاد البيانات الماليﺔ الموحﺪة على أساس
ﻣبﺪأ اﻻستمراريﺔ.
الكسب أو الصرف المخالف للشريﻌة اﻹسﻼمية:
يﻘوم البنﻚ بتسجيل اﻹيرادات والمكاسب المخالفﺔ للشريعﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ في حساب خاص )يسمى صنﺪوق المخالفات الشرعيﺔ( يظهر في بيان
المركز المالي الموحﺪ ضمن الذﻣم الﺪائنﺔ ويتم الصرف ﻣنه على أوجه الخير بعﺪ أخذ ﻣوافﻘﺔ الهيئﺔ الشرعيﺔ .خﻼل فترة تسعﺔ أشهر
المنتهيﺔ في  30أيلول  2020لم يتم ترحيل أي ﻣبالﻎ إلى صنﺪوق المخالفات الشرعيﺔ بناء على ﻗرارات الهيئﺔ الشرعيﺔ ﻣﻘارنﺔ ﻣع ترحيل
ﻣبالﻎ ﻣﻘﺪارها  51,227ليرة سوريﺔ خﻼل نفس الفترة عام  ،2019وهذه المبالﻎ ناتجﺔ عن:

الﺒيان

 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

فوائﺪ ﻣن البنوك
تجنيب أرباح ﻣعاﻣﻼت غير شرعيﺔ
زيادة بالصنﺪوق
أخرى
إجمالي إيرادات صنﺪوق المخالفات الشرعيﺔ
رصيﺪ ﻣرحل ﻣن سنوات سابﻘﺔ
اﻻستخﺪاﻣات خﻼل الفترة
رصيﺪ صنﺪوق المخالفات الشرعيﺔ
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 30أيلول 2019
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

-

51,227
-

193,107
)(193,107
-

51,227
)(51,227
-
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أهم التقديرات المحاسﺒية )ﺗتمة(
الكسب أو الصرف المخالف للشريﻌة اﻹسﻼمية )ﺗتمة(:
وكانت حركﺔ صنﺪوق المخالفات الشرعيﺔ كما يلي:
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

رصيﺪ صنﺪوق المخالفات الشرعيﺔ بﺪايﺔ الفترة /السنﺔ
الزيادة خﻼل الفترة /السنﺔ
اﻻستخﺪاﻣات خﻼل الفترة /السنﺔ
رصيﺪ صنﺪوق المخالفات الشرعيﺔ آخر الفترة /السنﺔ

193,107
)(193,107
-

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ
244,334
)(51,227
193,107

وبموجب ﻣوافﻘﺔ هيئﺔ الرﻗابﺔ الشرعيﺔ يصرف رصيﺪ هذا الصنﺪوق في نهايﺔ كل عام إلى عﺪد ﻣن الجمعيات الخيريﺔ.
أُسس ﺗوزيع اﻷرباح فيما بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات اﻻستثمار ال ُمطلقة:
يتم تﻘسيم اﻹيرادات إلى إيرادات ناجمﺔ عن اﻷنشطﺔ اﻻستثماريﺔ والتمويليﺔ وإيرادات ناجمﺔ عن عموﻻت البنﻚ ،حيث أن اﻹيرادات
الناجمﺔ عن عموﻻت البنﻚ أو عن أرباح المتاجرة بالعمﻼت تكون كافﺔ ﻣن حق البنﻚ ،وﻻ توزع على أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق
لكونها ناتجﺔ عن الخﺪﻣات التي يﻘﺪﻣها البنﻚ وﻻ عﻼﻗﺔ لها باستثمار أﻣوال أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق )ﻣضاربﺔ(.
يتم فصل اﻹيرادات المتأتيﺔ ﻣن اﻻستثمار ،بكل عملﺔ على حﺪة ،إلى إيرادات ﻣتأتيﺔ ﻣن استثمارات ﻣمولﺔ كليا ً ﻣن رأس المال )اﻻستثمارات
الذاتيﺔ( واستثمارات ﻣمولﺔ بشكل ﻣختلط )ﻣن رأس المال وأﻣوال أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق( .توزع اﻹيرادات المتأتيﺔ ﻣن
ﻣصﺪر ﻣختلط إﻣا نسبﺔ وتناسب على كل ﻣن ﻣتوسط حﻘوق المساهمين الخاضع لﻼستثمار أو ﻣا يﺪخل في حكمها وﻣتوسط الحسابات وذلﻚ
ﻻستخراج حصﺔ أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق )عﻘود المضاربﺔ( ﻣن اﻹيرادات حسب طريﻘﺔ النمر أو حسب عﻘﺪ الوكالﺔ المبرم
ﻣع أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق )عﻘود الوكالﺔ( وذلﻚ وفق ﻣتطلبات ﻗرار ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف رﻗم  /834/م ن  /ب  4والصادر
بتاريخ  9نيسان .2012
يتضمن ﻣتوسط حﻘوق المساهمين رأس المال ﻣطروحا ً ﻣنه اﻷﻣوال التي استخﺪﻣها البنﻚ في شراء الموجودات الثابتﺔ واﻻستثمارات الذاتيﺔ
التي تمثل ﻣساهمته في رؤوس أﻣوال الشركات ،تنفيذ المشاريع الخاصﺔ بالبنﻚ ) ﻣشاريع تحت التنفيذ( ،واﻻستثمارات العﻘاريﺔ.
يحتسب المبلﻎ المستثمر والذي يمثل المتوسط المرجح ﻷصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق بناء على الشرائح التاليﺔ:
2020

2019
30%
85%

90%

90%
55%

حساب ﻷجل )وديعﺔ( لمﺪة ثﻼثﺔ أشهر
حساب ﻷجل )وديعﺔ( لمﺪة ستﺔ أشهر

75%
80%

75%
80%

حساب ﻷجل )وديعﺔ( لمﺪة اثنا عشر شهرا ً

85%

حساب ﻷجل )وديعﺔ( لمﺪة أربعﺔ وعشرين شهراً

90%

85%
90%

حساب التوفير
وديعﺔ العطاء

30%
85%

وديعﺔ اﻷﻣان
حساب ﻷجل )وديعﺔ( لمﺪة شهر

55%

إن أرباح الحسابات الجاريﺔ تﺪخل ضمن حصﺔ حﻘوق المساهمين ﻣﻘابل ضمانهم لها .
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أسس اﻹعداد والسياسات المحاسﺒية )ﺗتمة(

أهم التقديرات المحاسﺒية )ﺗتمة(
أُسس ﺗوزيع اﻷرباح فيما بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات اﻻستثمار ال ُمطلقة )ﺗتمة(
يكون الربح الﻘابل للتوزيع على أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق هو صافي ﻣبلﻎ اﻹيرادات المتأتيﺔ ﻣن ﻣصﺪر ﻣختلط )إجمالي
اﻹيرادات بعﺪ طرح النفﻘات التي وافﻘت هيئﺔ الرﻗابﺔ الشرعيﺔ على تحميلها على وعاء المضاربﺔ كون هذه النفﻘات غير واجبﺔ على
المضارب( بعﺪ طرح حصﺔ ﻣشاركﺔ رأس المال وﻣبلﻎ المضاربﺔ العائﺪ للبنﻚ واحتياطي ﻣخاطر اﻻستثمار.
في حال أظهرت نتائج إيرادات اﻻستثمار خسائر سيتحمل كل ﻣن المساهمين وأصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق هذه الخسارة بنسبﺔ
ﻣساهمتهم وفق الشرائح أعﻼه إﻻ في حال تعﺪي البنﻚ و/أو تﻘصيره و/أو ﻣخالفته شروط العﻘﺪ فإنه يتحمل الخسائر الناجمﺔ عن هذا التعﺪي
أو التﻘصير أو المخالفﺔ.
يتم التنضيض بشكل شهري أﻣا توزيع اﻷرباح فيتم عنﺪ تاريخ استحﻘاق الوديعﺔ حتى نهايﺔ الشهر السابق لﻼستحﻘاق أﻣا اﻷيام المتبﻘيﺔ
خﻼل شهر اﻻستحﻘاق فيتم توزيع ربحها عنﺪ نهايﺔ الشهر .يﻘصﺪ بالتنضيض احتساب وتحﺪيﺪ الربح.
ب اﻻستثماري )الموكلُ( البنﻚَ )الوكيلَ( لتنميﺔ ﻣبلﻎ اﻻستثمار
الوكاﻻت اﻻستثماريﺔ )وديعﺔ فرصﺔ وغيرها( :بموجبها ينيب
ُ
صاحب الحسا ِ
بأجرة أو بغير أجرة إذ تﺪخل ﻣبالﻎ الوكالﺔ اﻻستثماريﺔ بالعملﺔ المحليﺔ/اﻷجنبيﺔ في عمليﺔ اﻻستثمار بصفﻘﺔ واحﺪة أو صفﻘات ﻣتعﺪدة
التبرع ،وتحﺪد أرباح الوكاﻻت اﻻستثماريﺔ حسب عﻘﺪ الوكالﺔ المبرم ﻣع أصحاب حسابات
وبنسبﺔ  %100ﻣن المبلﻎ المستثمر على سبيل ّ
اﻻستثمار المطلق ،دون أن يشكل هذا الربح المتوﻗع التزاﻣا ً على البنﻚ ،في نهايﺔ الفترة اﻻستثماريﺔ يستحق صاحب الحساب اﻻستثماري
)الموكل( أرباحا ً حسب المتحﻘق الفعلي لﻼستثمار ،ﻣع إﻣكانيﺔ ﻗيام البنﻚ بالتبرع ﻷصحاب حسابات اﻻستثمار ،ويستحق وكي ُل اﻻستثمار
)البنﻚ( أجرة ﻗياﻣه بأعمال الوكالﺔ باﻻستثمار ،وكل الزيادة على الربح المتوﻗع كحافز له على حسن اﻷداء .وفي حال أظهرت نتائج
اﻻستثمار تحﻘيق خسائر فيتحمل أصحاب حسابات اﻻستثمار وحﺪهم هذه الخسارة ،وﻻ يضمن وكيل اﻻستثمار )البنﻚ( إﻻ في حال التعﺪي
و/أو التﻘصير و/أو ﻣخالفﺔ شروط الوكالﺔ وﻗيودها ،فيضمن وفق ﻣاﻗررته المعايير الشرعيﺔ.
بلﻎ ﻣت وسط العائﺪ السنوي على المبلﻎ الخاضع لﻼستثمار لحسابات اﻻستثمار المطلق خﻼل السنﺔ كما يلي:
 30أيلول ) 2020غير مدققة(
سوري
متوسط الﻌائد على المﺒلغ الخاضع
لﻼستثمار

%5.12

دوﻻر
%2.85

يورو
%0.50

 31كانون اﻷول ) 2019ﻣﺪﻗﻘﺔ(
يورو
دوﻻر
سوري
%5.26

%3.21

%1.30

بلﻎ ﻣتوسط العائﺪ الفعلي على المبلﻎ الخاضع لﻼستثمار في حال كانت نسبﺔ المشاركﺔ  %100لحسابات اﻻستثمار المطلق:
 31كانون اﻷول ) 2019ﻣﺪﻗﻘﺔ(
 30أيلول ) 2020غير مدققة(
متوسط الﻌائد على المﺒلغ الخاضع
لﻼستثمار

سوري

دوﻻر

%11.37

%6.55

يورو
%1.06

سوري

دوﻻر

يورو

11.72%

7.00%

2.91%

تحتسب نسبﺔ ﻣضاربﺔ )تمثل ربح البنﻚ(  %50ﻣن صافي الربح المتحﻘق كحﺪ أﻗصى.
ﻗام البنﻚ بالتبرع بجزء ﻣن أ رباحه ﻷصحاب اﻻستثمار المطلﻘﺔ في وديعﺔ اﻷﻣان ﻣن خﻼل رفع نسبﺔ المشاركﺔ الى .%100
يحتسب احتياطي ﻣخاطر اﻻستثمار بما يعادل  %10ﻣن أرباح أصحاب حساب اﻻستثمار المطلﻘﺔ.
لم يﻘم البنﻚ بتحميل وعاء المضاربﺔ بأيﺔ أعباء تتعلق بمخصصات تﺪني ذﻣم البيوع المؤجلﺔ وأرصﺪة التمويﻼت.
لم يﻘم البنﻚ بتحميل أي نفﻘات )ﻣن النفﻘات الموافق على تحميلها ﻣن ﻗبل هيئﺔ الرﻗابﺔ الشرعيﺔ( لوعاء المضاربﺔ لفترة تسعﺔ أشهر المنتهيﺔ
في  30أيلول .2020
يتم توزيع اﻷرباح بما يتناسب ﻣع السياسﺔ المعتمﺪة في البنﻚ وبما يتناسب ﻣع ﻗرار ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف رﻗم )/834م ن/ب  (4الصادر
بتاريخ  9نيسان .2012
تﻘوم سياسﺔ البنﻚ على إعطاء أولويﺔ اﻻستثمار ﻷﻣوال حسابات اﻻستثمار المطلق في الوعاء اﻻستثماري.
ﻣول البنﻚ جميع استثماراته اﻷخرى
ﻗام البنﻚ بتمويل استثماراته العﻘاريﺔ وﻣساهمته في رؤوس أﻣوال الشركات ﻣن رأس المال فﻘط ،فيما َ
ﻣن ﻣصﺪر ﻣختلط )ﻣن رأس المال وأﻣوال أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق(.
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أهم التقديرات المحاسﺒية )ﺗتمة(
خروج أصحاب الحسابات اﻻستثمارية )كسر الودائع(
في حال رغب صاحب الحساب اﻻستثماري بالخروج ﻣن اﻻستثمار ﻗبل نهايﺔ الفترة المحﺪدة ،وﻗررت اﻹدارة عﺪم ﻣنحه كاﻣل أو جزء
اﻷرباح المتحصلﺔ عن فترة اﻻستثمار ،فيطبق على هذا الخروج ﻣبﺪأ التخارج بين صاحب الحساب اﻻستثماري وبين أﻣوال وعاء
المضاربﺔ أوﻻً ثم أﻣوال المساهمين في حال كانت اﻣوال أصحاب الحسابات ﻣستثمرة بالكاﻣل ،وبموجب هذا المبﺪأ يصالح صاحب
الحساب وعاء المضاربﺔ أو أﻣوال المساهمين عن حصته في ﻣوجودات المضاربﺔ ،وﻣصير اﻷرباح يوزع على النحو اﻵتي :
 إن تم التخارج ﻣع أﻣوال وعاء المضاربﺔ :تعود أرباح هذه الوديعﺔ إلى وعاء المضاربﺔ ﻗبل حسم نسبﺔ ﻣضاربﺔ البنﻚ ﻹعادة توزيعهاعلى أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق والبنﻚ ،أو ترحل إلى حساب ﻣخاطر اﻻستثمار )لصالح أصحاب الحسابات اﻻستثماريﺔ(.
 -أﻣا إن تم التخارج ﻣع أﻣوال المساهمين  :فيختص المساهم بربح هذا الحساب.
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نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

نﻘﺪ في الخزينﺔ
أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
حسابات جاريﺔ  /ودائع تحت الطلب
ﻣتطلبات اﻻحتياطي النﻘﺪي )*(
)ينزل( :ﻣخصص الخسائر اﻻئتمانيﺔ المتوﻗعﺔ

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

9,241,705,001

5,493,744,800

119,429,713,780
6,256,621,295
)(46,605,005

47,082,819,684
4,831,209,084
)(16,495,241

134,881,435,071

57,391,278,327

)*( وفﻘا ً لﻘوانين وأنظمﺔ المصارف ،على البنﻚ اﻻحتفاظ باحتياطي إلزاﻣي لﺪى ﻣصرف سوريﺔ المركزي على شكل ودائع ﻣن دون فوائﺪ،
وﻗﺪ بلﻎ رصيﺪ اﻻحتياطي لﺪى ﻣصرف سوريﺔ المركزي كما في  30أيلول  2020ﻣبلﻎ  6,256,621,295ليرة سوريﺔ والتي تمثل نسبﺔ %5
ﻣن ﻣتوسط ودائع العمﻼء وذلﻚ باﻻستناد الى الﻘرار الصادر عن رئاسﺔ ﻣجلس الوزراء رﻗم  5938الصادر بتاريخ  2أيار للعام  2011ﻣﻘابل
ﻣبلﻎ  4,831,209,084ليرة سوريﺔ كما في  31كانون اﻷول  .2019إن هذا اﻻحتياطي إلزاﻣي وﻻ يتم استعماله خﻼل أنشطﺔ البنﻚ التشغيليﺔ.
فيما يلي الحركﺔ على ﻣخصص الخسائر اﻻئتمانيﺔ ﻷرصﺪة لﺪى ﻣصارف ﻣركزيﺔ وذلﻚ حسب تصنيف المرحلﺔ:
المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

المرحلة الثالثة
ليرة سورية

المرحلة الثانية
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
رصيﺪ  1كانون الثاني 2020
خسائر ائتمانيﺔ ﻣتوﻗعﺔ للفترة
أثر تغيرات أسعار الصرف

16,495,241
)(1,219,038
31,328,802

-

-

16,495,241
)(1,219,038
31,328,802

رصيﺪ  30أيلول 2020

46,605,005

-

-

46,605,005
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 4إيداعات وحسابات استثمار لدى مصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثﻼثة أشهر أو أقل
مصارف محلية
 31كانون اﻷول
 30أيلول
2019
2020
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية
حسابات جاريﺔ وتحت
الطلب
حسابات استثمار ﻣطلﻘﺔ
استحﻘاﻗها اﻷصلي  3أشهر
أو أﻗل
تأﻣينات نﻘﺪيﺔ لﺪى البنوك
والمؤسسات الماليﺔ
استحﻘاﻗها اﻷصلي  3أشهر
أو أﻗل
)ينزل( :ﻣخصص الخسائر
اﻻئتمانيﺔ المتوﻗعﺔ

المجموع

مصارف خارجية
 31كانون اﻷول
 30أيلول
2019
2020
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية

 31كانون اﻷول
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

 30أيلول
2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

15,931,796,502

6,757,697,174

24,903,964,704

6,062,779,333

40,835,761,206

12,820,476,507

-

-

-

21,088,547,502

-

21,088,547,502

-

-

1,564,779,754

161,146,148

1,564,779,754

161,146,148

)(3,847,041

)(1,029,077

)(233,088

)(4,685,987

)(4,080,129

)(5,715,064

15,927,949,461

6,756,668,097

26,468,511,370

27,307,786,996

42,396,460,831

34,064,455,093

وفﻘا ً للنظام اﻷساسي وعﻘﺪ التأسيس فإن البنﻚ ﻻ يتﻘاضى أيﺔ فوائﺪ على الحسابات الجاريﺔ لﺪى البنوك والمؤسسات المصرفيﺔ المحليﺔ
والخارجيﺔ.
بلغت اﻷرصﺪة المﻘيﺪة السحب  1,414,107,943ليرة سوريﺔ كما في  30أيلول ) 2020ﻣﻘابل  19,538,931,843ليرة سوريﺔ كما
في  31كانون اﻷول .(2019
فيما يلي الحركﺔ على ﻣخصص الخسائر اﻻئتمانيﺔ ﻹيﺪاعات وحسابات استثمار لﺪى ﻣصارف وﻣؤسسات ﻣصرفيﺔ لمﺪة ثﻼثﺔ أشهر أو
أﻗل وذلﻚ حسب تصنيف المرحلﺔ:
المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

المرحلة الثالثة
ليرة سورية

المرحلة الثانية
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
رصيﺪ  1كانون الثاني2020
خسائر ائتمانيﺔ ﻣتوﻗعﺔ للفترة
أثر تغيرات أسعار الصرف
رصيﺪ  30أيلول 2020

1,318,804
257,229
2,499,911
4,075,944

4,396,260
)(12,660,269
8,268,194
4,185
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حسابات استثمار لدى مصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ﺗزيد عن ثﻼثة أشهر

الﺒيان

حسابات استثماريﺔ ﻣطلﻘﺔ
تأﻣينات نﻘﺪيﺔ لﺪى البنوك
والمؤسسات الماليﺔ
)ينزل( :ﻣخصص الخسائر
اﻻئتمانيﺔ المتوﻗعﺔ )*(

مصارف خارجية
 31كانون اﻷول
 30أيلول
2019
2020
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية

مصارف محلية
 31كانون اﻷول
 30أيلول 2020
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية
375,000,000

225,000,000

3,267,702,312

- 7,155,252,312

-

)(757,190
3,641,945,122

)(351,140
)(16,468,888,358
57,476,228,392 7,379,901,172

)(5,769,407,659
4,028,483,189

73,945,116,750

المجموع
 31كانون اﻷول
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

 30أيلول
2002
)غير مدققة(
ليرة سورية

9,797,890,848

74,320,116,750

10,022,890,848

3,267,702,312

7,155,252,312

)(16,469,645,548
61,118,173,514

)(5,769,758,799
11,408,384,361

بلغت اﻷرصﺪة المﻘيﺪة السحب  54,413,550,180ليرة سوريﺔ كما في  30أيلول ) 2020في حين لم يكن هناك أرصﺪة ﻣﻘيﺪة السحب
كما في  31كانون اﻷول .(2019
فيما يلي الحركﺔ على ﻣخصص الخسائر اﻻئتمانيﺔ لحسابات استثمار لﺪى ﻣصارف وﻣؤسسات ﻣصرفيﺔ لمﺪة تزيﺪ عن ثﻼثﺔ أشهر وذلﻚ
حسب تصنيف المرحلﺔ:
المرحلة الثانية
ليرة سورية

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

المرحلة الثالثة
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
رصيﺪ  1كانون الثاني 2020
خسائر ائتمانيﺔ ﻣتوﻗعﺔ للفترة
فرق سعر الصرف
رصيﺪ  30أيلول 2020

14,691,659
14,691,659

57,982,951
)(165,521,977
108,386,345
847,319

5,711,775,848
10,742,330,722
16,454,106,570

5,769,758,799
)(150,830,318
10,850,717,067
16,469,645,548

)*( ﻗاﻣت إدارة البنﻚ برفع دعوى ﻗض ائيﺔ ،رﻗم ) 2009/5770تجاري كلي ،(5/ض ﺪ ش ركﺔ دار اﻻس تثمار في المحكمﺔ الكليﺔ التابعﺔ
لوزارة العﺪل في الكويت .وتبعا ً للجلسﺔ المنعﻘﺪة بتاريخ  15شباط  2010فﻘﺪ حكمت المحكمﺔ بانتﺪاب خبراء ﻣختصين ﻣن وزارة العﺪل
لﻼطﻼع على أوراق الﺪعوى وﻣس تنﺪاتها وإثباتات الطرفين .وﻗﺪ حﺪدت جلس ﺔ المحكمﺔ بتاريخ  15آذار  2010لحض ور الخص وم أﻣام
الخبير ،وحﺪدت جلسﺔ  28حزيران  2010لتسليم الخبير تﻘريره .واعتبر النطق بالحكم بمثابﺔ إعﻼن للخصوم.
أص ﺪرت المحكمﺔ في دعوى البنﻚ ض ﺪ ش ركﺔ دار اﻻس تثمار بتاريخ  5أيار  2010ﻗرارا ً بوﻗف اﻹجراءات لحين البت بطلب دار
اﻻستثمار ﻹعادة الهيكلﺔ حسب ﻗانون اﻻستﻘرار المالي الكويتي.
أصﺪرت المحكمﺔ المختصﺔ "الﺪائرة التجاريﺔ ﻹعادة هيكلﺔ الشركات" حكما ً بتاريخ  2حزيران  2011بالتصﺪيق على خطﺔ شركﺔ دار
اﻻستثمار .وبنا ًء على الحكم الصادر لصالح الشركﺔ فيما يتعلق بالتصﺪيق على الخطﺔ المطورة ﻹعادة الهيكلﺔ الماليﺔ ،تتوﻗف جميع إجراءات
التﻘاضي والتنفيذ المتعلﻘﺔ بالتزاﻣات الشركﺔ خﻼل فترة الخطﺔ التي تستمر حتى ست سنوات اعتبارا ً ﻣن تاريخ  30حزيران  ،2011وفي
حالﺔ إخﻼل الشركﺔ بتنفيذ الخطﺔ فإنه يحق للمحكمﺔ إلغاء التصﺪيق على الخطﺔ وإلغاء الحمايﺔ الﻘانونيﺔ.
وفﻘا ً لخطﺔ إعادة الهيكلﺔ فإن دار اﻻستثمار ستﻘوم بﺪفع ﻣبلﻎ الﺪفعﺔ اﻷولى للمستثمرين اﻷفراد خﻼل الستﺔ أشهر اﻷولى في حين سيتم سﺪاد
الﺪفعﺔ الثانيﺔ للمؤسسات الماليﺔ الصغيرة غير المصرفيﺔ خﻼل سنﺔ ﻣن تاريخ بﺪء تنفيذ الخطﺔ .أﻣا في السنوات الثانيﺔ والثالثﺔ والرابعﺔ
والخاﻣسﺔ ) (2017-2013ستكون هناك دفعات دوريﺔ للمجموعات المتبﻘيﺔ ﻣن البنوك والمستثمرين وﻣنها بنﻚ الشام حيث ﻣن المفترض
أن يتم سﺪاد أول دفعﺔ له بتاريخ  1تموز  ،2013تليها الﺪفعﺔ النهائيﺔ ﻗبل  30حزيران  2017والتي ستشكل الرصيﺪ المستحق الى تلﻚ
المجموعات ،باﻹضافﺔ الى ﻣبلﻎ يساوي اﻷرباح السنويﺔ المﻘررة ﻣن ﻗبل المحكمﺔ خﻼل فترة زﻣنيﺔ ﻣﺪتها ثماني سنوات ونصف السنﺔ.
إن ﻣﺪيونيﺔ بنﻚ الشام ثابتﺔ بذﻣﺔ شركﺔ دار اﻻستثمار ويتوﻗع البنﻚ أن يحصل كافﺔ حﻘوﻗه ﻣن خﻼل خطﺔ إعادة الهيكلﺔ أو ﻣن خﻼل الﺪعوى
الﻘضائيﺔ المذكورة في حال تعثر خطﺔ إعادة الهيكلﺔ .وتعتﻘﺪ إدارة البنﻚ أن ﻣخصص اﻻنخفاض المكون كاف.
تم توجيه كتاب لشركﺔ دار اﻻستثمار بتاريخ استحﻘاق الﻘسط اﻷول  30حزيران  ،2013كما توجيه كتاب للبنﻚ المركزي الكويتي لوضعه
أﻣام ﻣسؤوليته وإعﻼﻣه بعﺪم التزام الشركﺔ بخطﺔ إعادة الهيكلﺔ المﻘرة ﻣن ﻗبله.
في شهر تشرين اﻷول  2013تم تكليف ﻣكتب ﻣحاﻣاة في الكويت لﺪراسﺔ سبل البﺪء بإجراءات التنفيذ الﻘضائي وإلزاﻣه بسﺪاد اﻻلتزاﻣات
المترتبﺔ بذﻣته ،ويﻘوم البنﻚ بمتابعﺔ ذلﻚ ﻣع ﻣكتب الحمﺪان بهﺪف تحصيل المﺪيونيﺔ الﻘائمﺔ بأفضل السبل الممكنﺔ.

14

بنك الـﺷـام ش.م.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  30أيلول 2020

5

حسابات استثمار لدى مصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ﺗزيد عن ثﻼثة أشهر )ﺗتمة(

آخر مستجدات قضية دار اﻻستثمار:
بتاريخ  12أيار  2014ﻗام بنﻚ الكويت المركزي بتﻘﺪيم طلب باعتبار خطﺔ إعادة الهيكلﺔ كأن لم تكن ﻗيﺪ برﻗم  ،2014/8وبتاريخ  24تموز
 2014صﺪر ﻗرار عن دائرة إعادة الهيكلﺔ باعتبار خطﺔ إعادة الهيكلﺔ كأن لم تكن وإلغاء وﻗف كافﺔ اﻹجراءات الﻘضائيﺔ والتنفيذيﺔ.
طعنت شركﺔ دار اﻻستثمار بهذا الﻘرار أﻣام ﻣحكمﺔ التمييز برﻗم  1622لسنﺔ  2014تجاري 1/والتي بﺪورها ردت الطعن ﻣوضوعا ً بتاريخ
 17حزيران .2015
وﻗﺪ لجأت شركﺔ دار اﻻستثمار ﻣرة أخرى إلى دائرة إعادة الهيكلﺔ طلبا ً لوﻗف كافﺔ اﻹجراءات الﻘضائيﺔ المتخذة بحﻘها ،وتم تأشير طلبها
ﻣن ﻗبل رئيس الﺪائرة بالﻘبول بتاريخ  5آب  2015وتم إحالﺔ الطلب إلى بنﻚ الكويت المركزي لﺪراسﺔ المركز المالي للشركﺔ ،حيث أكﺪ
في تﻘريره على عجز الشركﺔ المذكورة عن أداء التزاﻣاتها وعﺪم ﻗﺪرتها على ﻣواصلﺔ نشاطها وعﺪم كفايﺔ اصولها لسﺪاد التزاﻣاتها ﻣع
عﺪم اﻷﻣل في إﻣكانيﺔ نهوض الشركﺔ ﻣن عثرتها ،وذلﻚ رغم الفرصﺔ التي أتيحت لها للنهوض ﻣرة ثانيﺔ ﻣن خﻼل خطﺔ إعادة الهيكلﺔ
المﻘﺪﻣﺔ ﻣن الشركﺔ بتاريخ  2حزيران  ،2011ونتيجﺔ لما سبق صﺪر ﻗرار ﻣحكمﺔ اﻻستئناف بتاريخ  16شباط  2016برفض طلب إعادة
الهيكلﺔ واعتبارها كأن لم تكن ،ﻣما يفسح المجال ﻣن جﺪيﺪ لمﻼحﻘﺔ الشركﺔ ﻗضائيا ً والتنفيذ على أﻣوالها ،وهذا بالتزاﻣن ﻣع التظلم المﻘﺪم
ﻣن ﻗبل بنﻚ الشام ﻣن ﻗرار وﻗف تنفيذ اﻹجراءات الﻘضائيﺔ والتنفيذيﺔ والمنظور أﻣام ﻣحكمﺔ اﻻستئناف  /إعادة هـ .1
وﻗﺪ تمت المباشرة باﻹجراءات التنفيذيﺔ لتحصيل حﻘوق البنﻚ وتم استﻼم إﻗرار دين جﺪيﺪ ﻣذيل بالصيغﺔ التنفيذيﺔ وﻗام المحاﻣي بتﻘﺪيم ﻣلف
تنفيذي جﺪيﺪ وتم تبليﻎ دار اﻻستثمار وﻻ يزال البنﻚ بانتظار إجراءات التنفيذ ﻣن بﻘيﺔ الﺪائنين.
علﻘت
كما تم رفع دعوى ﻣن البنﻚ على شركﺔ دار اﻻستثمار ﻣوضوعها نﺪب خبير ﻻحتساب المﺪيونيﺔ المستحﻘﺔ للبنﻚ في ذﻣﺔ الشركﺔُ ،
الﺪعوى لتاريخ  7نيسان  2020لحين ورود تﻘرير الخبرة ،ونظرا ً للظروف الطارئﺔ المتعلﻘﺔ بجائحﺔ كورونا في دولﺔ الكويت ،لم يتم عودة
المحاكم لعملها لغايﺔ تاريخ الموافﻘﺔ على البيانات الماليﺔ الموحﺪة المرحليﺔ المختصرة.

6

ذمم الﺒيوع المؤجلة وأرصدة اﻷنشطة التمويلية بالصافي
مشتركة
 30أيلول
2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

المرابحﺔ والمرابحﺔ لﻸﻣر
بالشراء
يضاف :ذﻣم أخرى )*(

 31كانون اﻷول
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

ذاﺗية
 31كانون اﻷول
 30أيلول
2019
2020
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية

106,261,563,760
310,195,492

73,138,352,848
107,725,323

)ناﻗصاً( :اﻷرباح المؤجلﺔ
للسنوات الﻘادﻣﺔ
)ينزل( :اﻷرباح المحفوظﺔ
)***(
)ينزل( :ﻣخصص الخسائر
اﻻئتمانيﺔ المتوﻗعﺔ )**(

106,571,759,252

73,246,078,171

)(3,532,378,926

)(4,684,620,495

-

)(82,993,212

)(112,625,067

-

-

)(3,622,966,332

)(2,548,103,956

-

-

)(3,622,966,332

صافي ذمم الﺒيوع المؤجلة
وأرصدة التمويﻼت

99,333,420,782

65,900,728,653

-

-

99,333,420,782

-

-

المجموع
 31كانون اﻷول
 30أيلول
2019
2020
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية
106,261,563,760
310,195,492

73,138,352,848
107,725,323

106,571,759,252

73,246,078,171

-

)(3,532,378,926

)(4,684,620,495

)(82,993,212

)(112,625,067
)(2,548,103,956
65,900,728,653

)*( تمثل ذﻣم ناجمﺔ عن تحول اﻻلتزاﻣات المحتملﺔ خارج بيان المركز المالي الموحﺪ إلى التزاﻣات فعليﺔ ،ﻣثل اﻻعتمادات الممنوحﺔ
يف العمﻼء بالتزاﻣاتهم فﻘام البنﻚ بﺪفعها نيابﺔ عنهم.
لعمﻼء البنﻚ واستحق ﻣوعﺪ دفعها ولم ِ
)**( لم يﻘم البنﻚ بتحميل وعاء المضاربﺔ بأي أعباء تتعلق بمخصصات تﺪني ذﻣم البيوع المؤجلﺔ وأرصﺪة التمويﻼت .إن كافﺔ ذﻣم
البيوع المؤجلﺔ وأرصﺪة اﻷنشطﺔ التمويليﺔ أعﻼه هي استثمارات ﻣشتركﺔ ﻣع أصحاب حسابات اﻻستثمار.
لم يﻘم البنﻚ بتحميل أصحاب حسابات اﻻستثمار بأي أعباء تتعلق بمخصصات تﺪني ذﻣم وأرصﺪة اﻷنشطﺔ التمويليﺔ.
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بنك الـﺷـام ش.م.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  30أيلول 2020

 6ذمم الﺒيوع المؤجلة وأرصدة اﻷنشطة التمويلية بالصافي )ﺗتمة(
فيما يلي الحركﺔ على التعرضات اﻻئتمانيﺔ لذﻣم البيوع المؤجلﺔ وأرصﺪة اﻷنشطﺔ التمويليﺔ وذلﻚ حسب تصنيف المرحلﺔ :

)غير مدققة(

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

رصيﺪ  1كانون الثاني 2020

51,694,085,930

 30أيلول 2020
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
ليرة سورية
ليرة سورية

13,290,988,648

3,463,758,031

المجموع
ليرة سورية

68,448,832,609

ﺗغيرات الرصيد اﻻفتتاحي نتيجة التحويل
بين المراحل:
ﻣحول إلى المرحلﺔ اﻷولى

)(73,840,213,745

53,122,412,496

20,717,801,249

-

ﻣحول إلى المرحلﺔ الثانيﺔ

2,378,832,373

)(2,690,449,762

311,617,389

-

ﻣحول إلى المرحلﺔ الثالثﺔ

-

1,378,981,187

)(1,378,981,187

-

التسهيﻼت الجﺪيﺪة خﻼل الفترة

5,142,588,491

31,135,452,659

1,406,355

36,279,447,505

التسهيﻼت المسﺪدة خﻼل الفترة

)(4,194,388,011

)(550,523,331

)(424,270,748

)(5,169,182,090

التغير في اﻷرصﺪة

)(6,403,711,513

)(25,634,478,128

303,014,436

)(31,735,175,205

أثر تغيرات أسعار الصرف
رصيﺪ  30أيلول 2020

34,826,834,978

-

305,629,317

35,132,464,295

9,604,028,503

70,052,383,769

23,299,974,842

102,956,387,114

)ﻣﺪﻗﻘﺔ(

المرحلﺔ اﻷولى
ليرة سوريﺔ

رصيﺪ  1كانون الثاني 2019

38,788,406,923

 31كانون اﻷول 2019
المرحلﺔ الثالثﺔ
المرحلﺔ الثانيﺔ
ليرة سوريﺔ
ليرة سوريﺔ

9,681,155,974

2,159,722,801

المجموع
ليرة سوريﺔ

50,629,285,698

تغيرات الرصيﺪ اﻻفتتاحي نتيجﺔ التحويل
بين المراحل:
ﻣحول إلى المرحلﺔ اﻷولى

)(1,257,015,391

1,078,431,635

178,583,756

-

ﻣحول إلى المرحلﺔ الثانيﺔ

465,588,144

)(473,107,821

7,519,677

-

ﻣحول إلى المرحلﺔ الثالثﺔ
التسهيﻼت الجﺪيﺪة خﻼل السنﺔ

48,451,201,903

31,428,486
12,358,261,824

)(31,428,486
1,593,111,940

62,402,575,667

التسهيﻼت المسﺪدة خﻼل السنﺔ

)(33,946,264,867

)(8,787,104,536

)(318,269,170

)(43,051,638,573

التغير في اﻷرصﺪة

)(807,830,782

)(598,076,914

)(124,015,982

)(1,529,923,678

التسهيﻼت المشطوبﺔ

-

-

)(1,466,505

)(1,466,505

رصيﺪ  31كانون اﻷول 2019

51,694,085,930

13,290,988,648

3,463,758,031

68,448,832,609
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بنك الـﺷـام ش.م.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  30أيلول 2020
6

ذمم الﺒيوع المؤجلة وأرصدة اﻷنشطة التمويلية بالصافي )ﺗتمة(

فيما يلي الحركﺔ على ﻣخصص الخسائر اﻻئتمانيﺔ لذﻣم البيوع المؤجلﺔ وأرصﺪة اﻷنشطﺔ التمويليﺔ وذلﻚ حسب تصنيف المرحلﺔ:
 30أيلول 2020
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
ليرة سورية
ليرة سورية

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

)غير مدققة(

رصيﺪ  1كانون الثاني 2020
ﺗغيرات الرصيد اﻻفتتاحي نتيجة
التحويل بين المراحل:
ﻣحول إلى المرحلﺔ اﻷولى
ﻣحول إلى المرحلﺔ الثانيﺔ
ﻣحول إلى المرحلﺔ الثالثﺔ
خسائر ائتمانيﺔ ﻣتوﻗعﺔ للفترة
أثر تغيرات أسعار الصرف
رصيﺪ  30أيلول 2020

472,098,674

322,331,071

1,753,674,211

2,548,103,956

)(329,039,878
30,410,745
-

264,025,895
)(75,073,311
301,608,876

65,013,983
44,662,566
)(301,608,876

-

)(600,850,601
453,779,215

)(6,335,627
-

922,640,059
305,629,330

315,453,831
759,408,545

26,398,155

806,556,904

2,790,011,273

3,622,966,332

 31كانون اﻷول 2019
المرحلﺔ الثالثﺔ
المرحلﺔ الثانيﺔ
ليرة سوريﺔ
ليرة سوريﺔ

المرحلﺔ اﻷولى
ليرة سوريﺔ

)ﻣﺪﻗﻘﺔ(

المجموع
ليرة سورية

المجموع
ليرة سوريﺔ

رصيﺪ  1كانون الثاني ) 2019ﻣعﺪَل(
تغيرات الرصيﺪ اﻻفتتاحي نتيجﺔ التحويل
بين المراحل:
ﻣحول إلى المرحلﺔ اﻷولى
ﻣحول إلى المرحلﺔ الثانيﺔ
ﻣحول إلى المرحلﺔ الثالثﺔ
شطب الﺪيون المعﺪوﻣﺔ
خسائر ائتمانيﺔ ﻣتوﻗعﺔ للسنﺔ

549,688,384

495,967,089

1,513,705,983

2,559,361,456

)(6,578,212
13,151,712
)(84,163,210

5,858,640
)(13,311,481
10,093,405
)(176,276,582

719,572
159,769
)(10,093,405
)(1,466,505
250,648,797

)(1,466,505
)(9,790,995

رصيﺪ  31كانون اﻷول 2019

472,098,674

322,331,071

1,753,674,211

2,548,103,956

)***( اﻷرباح المحفوظة
ذاﺗية

مشتركة
 31كانون اﻷول
2019
 30أيلول 2020
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية

 31كانون اﻷول
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

المجموع
 31كانون اﻷول
2019
 30أيلول 2020
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية

الرصيﺪ في بﺪايﺔ الفترة /السنﺔ
اﻷرباح المحفوظﺔ خﻼل الفترة/
السنﺔ
اﻷرباح المحفوظﺔ خﻼل الفترة/
السنﺔ المحولﺔ إلى إيرادات
أثر تغيرات أسعار الصرف

112,625,067

84,786,899

-

-

112,625,067

84,786,899

31,698,612

51,661,352

-

-

31,698,612

51,661,352

)(61,569,135

)(23,823,184

-

-

)(61,569,135

)(23,823,184

238,668

-

-

-

238,668

-

الرصيﺪ في نهايﺔ الفترة /السنﺔ

82,993,212

112,625,067

-

-

82,993,212

112,625,067
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بنك الـﺷـام ش.م.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  30أيلول 2020
7

صافي موجودات قيد اﻻستثمار أو التصفية
مشتركة
 31كانون اﻷول
 30أيلول 2020
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(

 30أيلول 2020
)غير مدققة(

ليرة سوريﺔ

ليرة سورية
ﻣوجودات ﻣﻘتناة بغرض
المرابحﺔ
ﻣوجودات ﻣﻘتناة بغرض
اﻹجارة التشغيليﺔ )*(
ﻣوجودات آيلﺔ لوفاء ديون

ذاﺗية
 31كانون اﻷول
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

ليرة سورية

المجموع
 31كانون اﻷول
 30أيلول 2020
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ

ليرة سورية

1,148,285,454

163,183,393

-

-

1,148,285,454

163,183,393

71,154,400
1,160,000

71,154,400
1,160,000

-

-

71,154,400
1,160,000

71,154,400
1,160,000

اﻹجمالي
ﻣخصص تﺪني ﻗيمﺔ
ﻣوجودات ﻣﻘتناة بغرض
اﻹجارة التشغيليﺔ )*(

1,220,599,854

235,497,793

-

-

1,220,599,854

235,497,793

)(71,154,400

)(71,154,400

-

-

)(71,154,400

)(71,154,400

الصافي

1,149,445,454

164,343,393

-

-

1,149,445,454

164,343,393

)*( هي عبارة عن ﻗيمﺔ عﻘار ﻗام البنﻚ خﻼل عام  2010بتحويله بالتكلفﺔ ﻣن ﻣشاريع ﻗيﺪ التنفيذ إلى ﻣوجودات ﻗيﺪ اﻻستثمار بسبب نيﺔ
البنﻚ اس تخﺪام هذا العﻘار ﻷغراض اﻹجارة التش غيليﺔ والحص ول على عائﺪ إيجار ﻣنه .ونتيجﺔ للظروف التي ﻣرت بها الﺪولﺔ وكنتيجﺔ
لتعرض المبنى الﻘائم فيه العﻘار المذكور للس رﻗﺔ والكس ر والحرق فﻘﺪ ﻗررت إدارة البنﻚ خﻼل عام  2012احتجاز ﻣخص ص تﺪني
بكاﻣل ﻗيمته البالغﺔ  71,154,400ليرة سوريﺔ.
ﻻ يوجﺪ حركﺔ على رصيﺪ العﻘارات التي آلت ﻣلكيتها للبنﻚ وفا ًء لﺪيون ﻣستحﻘﺔ.

 8استثمارات عقارية
مشتركة

استثمارات عﻘاريﺔ
بغرض زيادة الﻘيمﺔ )*(

ذاﺗية

 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

 31كانون اﻷول
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

-

-

المجموع

 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

 31كانون اﻷول
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

2,276,500,000
2,276,500,000

2,276,500,000
2,276,500,000

2,276,500,000
2,276,500,000

 31كانون اﻷول
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ
2,276,500,000
2,276,500,000

)*( خﻼل عام  ،2010ﻗام البنﻚ بتحويل ﻗيمﺔ عﻘار في ﻣﺪينﺔ حلب ﻣن ﻣش اريع تحت التنفيذ إلى اس تثمارات عﻘاريﺔ بس بب نيﺔ البنﻚ
اﻻحتفاظ بهذا العﻘار بغرض توﻗع زيادة ﻗيمته .إن أي تغير في سعر هذا العﻘار يعود أثره على حﻘوق ﻣساهمي البنﻚ فﻘط كون هذا العﻘار
تم تمويله ﻣن رأس ﻣال البنﻚ بشكل كاﻣل.
فيما يلي تفصيل الحركﺔ على اﻻستثمارات العﻘاريﺔ:
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
الرصيﺪ اﻻفتتاحي
إضافات
التغير في الﻘيمﺔ العادلﺔ
تحويل إلى ﻣوجودات ثابتﺔ
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 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

2,276,500,000
-

2,380,850,000
78,820,288
356,829,712
)(540,000,000

2,276,500,000

2,276,500,000

بنك الـﺷـام ش.م.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  30أيلول 2020

 9موجودات أخرى

ﻣصروفات ﻣﺪفوعﺔ ﻣﻘﺪﻣا ً
دفعات ﻣﻘﺪﻣﺔ لشراء أصول
ﻣﺪينون ﻣختلفون
إيرادات برسم الﻘبض )*(
ﻣخزون طوابع وﻗرطاسيﺔ
تأﻣينات ﻣﺪفوعﺔ للغير
ذﻣم شركﺔ تأﻣين )**(
غرفﺔ التﻘاص
ﻣصاريف ﻗضائيﺔ ﻣستحﻘﺔ ﻣن ﻣﺪيني ذﻣم البيوع اﻵجلﺔ )***(

 30أيلول 2020
)غير مدققة(

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(

ليرة سورية

ليرة سوريﺔ

1,712,148,606
645,651,996
279,557,554
89,257,674
48,260,217
3,318,950
100,000
3,451,985
-

498,306,933
144,943,983
108,934,422
79,561,025
21,130,900
3,300,000
100,000
6,683,000
-

2,781,746,982

862,960,263

)*( تمثل إيرادات اﻻستثمار المحﻘﻘﺔ وغير ﻣستحﻘﺔ الﻘبض عن إيﺪاعات وحسابات لﺪى المصارف والمؤسسات الماليﺔ.
)**( يمثل هذا المبلﻎ المطالبات ﻣع شركﺔ التأﻣين فيما يتعلق بحادثﺔ السرﻗﺔ التي تعرض لها فرع حمص.
)***( يﻘوم البنﻚ برفع دعاوى ﻗض ائيﺔ على ﻣﺪيني ذﻣم البيوع المؤجلﺔ المتوﻗفين عن الﺪفع ،بلغت ﻣجمل المص اريف المس تحﻘﺔ لهذه
الﺪعاوى ﻣبلﻎ  81,280,714ليرة س وريﺔ كما في  30أيلول  2020ﻣﻘابل  69,169,003ليرة س وريﺔ كما في  31كانون اﻷول ،2019
تم تشكيل ﻣخصص بكاﻣل ﻗيمﺔ هذه المصاريف المستحﻘﺔ

10

وديﻌة مجمدة لدى المصرف المركزي

بناء على ﻗانون إحﺪاث المص ارف الخاص ﺔ والمش تركﺔ رﻗم ) (28لعام  2001يجب على المص ارف الخاص ﺔ أن تحتفظ لﺪى ﻣص رف
س وريﺔ المركزي بوديعﺔ ﻣجمﺪة )ﻣحجوزة( تعادل  %10ﻣن رأس ﻣال البنﻚ ﻻ يس تحق عليها أيه فائﺪة ،يتم اﻹفراج عنها عنﺪ تص فيﺔ
البنﻚ.
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
رصيﺪ الوديعﺔ المجمﺪة بالليرة السوريﺔ
رصيﺪ الوديعﺔ المجمﺪة بالﺪوﻻر اﻷﻣريكي )ﻣحوﻻً الى الليرة السوريﺔ(

11

381,698,513
5,420,841,314
5,802,539,827

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ
381,698,513
1,881,757,017
2,263,455,530

إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية
داخل الجمهورية
 31كانون اﻷول
 30أيلول
2019
2020
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية

حسابات جاريﺔ وتحت
الطلب
حسابات استثمار للبنوك
والمؤسسات الماليﺔ

خارج الجمهورية
 31كانون اﻷول
 30أيلول 2020
2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية

المجموع
 31كانون اﻷول
 30أيلول
2019
2020
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية

78,701,726,553

45,371,356,073

435,482,739

145,454,161

79,137,209,292

45,516,810,234

735,000,000
79,436,726,553

735,000,000
46,106,356,073

435,482,739

145,454,161

735,000,000
79,872,209,292

735,000,000
46,251,810,234
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أرصدة الحسابات الجارية للﻌمﻼء
 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
حسابات جاريﺔ  /تحت الطلب :
بالليرة السوريﺔ
بالعمﻼت اﻷجنبيﺔ

62,513,947,390

41,528,386,675

23,523,661,284
86,037,608,674

7,926,012,848
49,454,399,523

بلغت ودائع الحكوﻣﺔ الس وريﺔ والﻘطاع العام الس وري ﻣبلﻎ  37,861,731,008ليرة س وريﺔ كما في  30أيلول  2020أي ﻣا نس بته
 %44.01ﻣن إجمالي الودائع ﻣﻘابل  19,614,041,658ليرة سوريﺔ كما في  31كانون اﻷول  2019أي ﻣا نسبته .%39.66

13

ﺗأميﻨات نقدية
 30أيلول ) 2020غير مدققة(
ليرة سورية
ليرة سورية
ذاﺗية
مشتركة

تأﻣينات ﻣﻘابل تسهيﻼت
ﻣباشرة
تأﻣينات ﻣﻘابل تسهيﻼت
غير ﻣباشرة
تأﻣينات ﻣﻘابل اعتمادات
وسحوبات واردة
هاﻣش الجﺪيﺔ
تأﻣينات أخرى
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 31كانون اﻷول ) 2019ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ
ليرة سوريﺔ
ذاتيﺔ
ﻣشتركﺔ

ليرة سورية
المجموع

ليرة سوريﺔ
المجموع

37,130,000

-

37,130,000

-

-

-

-

3,640,980,641

3,640,980,641

8,657,412,319

-

8,657,412,319

7,000,000
1,042,126,278
1,086,256,278

67,679,381,150
71,320,361,791

67,679,381,150
7,000,000
1,042,126,278
72,406,618,069

1,915,948,342

-

1,915,948,342

10,573,360,661

-

10,573,360,661

مخصصات متﻨوعة

 30أيلول ) 2020غير مدققة(

رصيد بداية الفترة

المكون خﻼل الفترة

ما ﺗم رده
لﻺيرادات

أثر ﺗغيرات
أسﻌار الصرف

رصيد نهاية الفترة

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ﻣخصص فروﻗات الﻘطع التشغيلي

17,707,521

-

-

-

17,707,521

ﻣخصص لمواجهﺔ أعباء ﻣحتملﺔ )*(
ﻣخصص الذﻣم خارج بيان المركز
المالي

173,708,394

18,750,000

-

185,644,228

378,102,622

132,119,702

-

)(51,767,610

20,764,283

101,116,375

ﻣخصص احتجاز تعويض صراف

2,300,000

442,500

-

-

2,742,500

ﻣخصص ﻣخاطر نﻘل اﻷﻣوال )**(

135,390,417

18,750,000

-

113,578,306

267,718,723

ﻣخصص تكليف ضريبي

25,159,516

10,663,689

-

-

35,823,205

486,385,550

48,606,189

)(51,767,610

319,986,817

803,210,946
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مخصصات متﻨوعة )ﺗتمة(

 31كانون اﻷول ) 2019ﻣﺪﻗﻘﺔ(

رصيﺪ بﺪايﺔ السنﺔ

المكون خﻼل السنﺔ

ﻣا تم رده
لﻺيرادات

أثر تغيرات
أسعار الصرف

رصيﺪ نهايﺔ السنﺔ

ليرة سوريﺔ

ليرة سوريﺔ

ليرة سوريﺔ

ليرة سوريﺔ

ليرة سوريﺔ

ﻣخصص فروﻗات الﻘطع التشغيلي

17,707,521

-

-

-

17,707,521

ﻣخصص لمواجهﺔ أعباء ﻣحتملﺔ )*(

148,708,394

25,000,000

-

-

173,708,394

ﻣخصص الذﻣم خارج بيان المركز المالي

9,886,853

122,235,921

-

)(3,072

132,119,702

ﻣخصص احتجاز تعويض صراف

1,717,500

582,500

-

-

2,300,000

ﻣخصص ﻣخاطر نﻘل اﻷﻣوال )**(

110,390,417

25,000,000

-

-

135,390,417

ﻣخصص تكليف ضريبي

1,908,923

23,250,593

-

-

25,159,516

290,319,608

196,069,014

-

)(3,072

486,385,550

)*( ﻗررت إدارة البنﻚ اتخاذ ﻣخصصات إضافيﺔ لمواجهﺔ ﻣخاطر ﻣحتملﺔ لخسائر اﻷصول الثابتﺔ تبعا ً للظروف المحيطﺔ وزيادة المخاطر
المتعلﻘﺔ بهذه اﻷصول في بعض الفروع.
ً
)**( ﻗررت إدارة البنﻚ حجز ﻣخصصات لمواجهﺔ ﻣخاطر نﻘل اﻷﻣوال بين الفروع تبعا للظروف المحيطﺔ.
فيما يلي الحركﺔ على ﻣخصص الذﻣم خارج بيان المركز المالي وذلﻚ حسب تصنيف المرحلﺔ:

)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(

المرحلة اﻷولى
ليرة سورية

 30أيلول 2020
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
ليرة سورية
ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

رصيﺪ  1كانون الثاني 2020
تغيرات الرصيﺪ اﻻفتتاحي نتيجﺔ التحويل
بين المراحل:
ﻣحول إلى المرحلﺔ اﻷولى
ﻣحول إلى المرحلﺔ الثانيﺔ
ﻣحول إلى المرحلﺔ الثالثﺔ

14,716,081

16,827,563

100,576,058

132,119,702

)(2,018,119
1,303,680
91,500

2,018,119
)(1,582,944
95,985,400

279,264
)(96,076,900

-

خسائر ائتمانيﺔ ﻣتوﻗعﺔ للفترة
أثر تغيرات أسعار الصرف
رصيﺪ  30أيلول 2020

13,916,018
1,251,983
29,261,143

)(64,203,581
19,512,300
68,556,857

)(1,480,047
3,298,375

)(51,767,610
20,764,283
101,116,375

)ﻣﺪﻗﻘﺔ(

المرحلﺔ اﻷولى
ليرة سوريﺔ

 31كانون اﻷول 2019
المرحلﺔ الثالثﺔ
المرحلﺔ الثانيﺔ
ليرة سوريﺔ
ليرة سوريﺔ

المجموع
ليرة سوريﺔ

رصيﺪ  1كانون الثاني ) 2019ﻣعﺪَل(
تغيرات الرصيﺪ اﻻفتتاحي نتيجﺔ التحويل
بين المراحل:
ﻣحول إلى المرحلﺔ اﻷولى
ﻣحول إلى المرحلﺔ الثانيﺔ
ﻣحول إلى المرحلﺔ الثالثﺔ

3,867,974

23,051,171

-

26,919,145

)(145,833
5,512,349
-

145,833
)(7,949,411
-

2,437,062
-

-

خسائر ائتمانيﺔ ﻣتوﻗعﺔ للسنﺔ

5,481,591

1,583,042

98,138,996

105,203,629

أثر تغيرات أسعار الصرف

14,716,081

)(3,072
16,827,563

100,576,058

)(3,072
132,119,702

رصيﺪ  31كانون اﻷول 2019
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مطلوبات أخرى
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

حواﻻت و أواﻣر دفع
نفﻘات ﻣستحﻘﺔ غير ﻣﺪفوعﺔ
ﻣوردين
ﻣستحق لجهات حكوﻣيﺔ
ﻣستحﻘات أرباح المساهمين
ذﻣم دائنﺔ لشبكﺔ الصراف اﻵلي
أرباح ﻣحﻘﻘﺔ ﻹيﺪاعات وحسابات استثماريﺔ لمصارف وﻣؤسسات ﻣاليﺔ
غير ﻣستحﻘﺔ الﺪفع
توﻗيفات ﻣحتجزة  -ﻣتعهﺪ استصناع
صنﺪوق المخالفات الشرعيﺔ
ذﻣم دائنﺔ أخرى

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

1,946,660,245
3,468,957,052
3,800,021,468
112,762,200
79,211,367
476,223

2,303,435,123
1,307,769,100
1,107,437,982
145,713,478
80,102,939
23,053,631

22,680,547
30,814,802
79,520,276
9,541,104,180

20,044,382
19,346,582
193,107
27,853,426
5,034,949,750

 16ضريﺒة الدخل
 16 - 1مخصص ضريﺒة الدخل
إن الحركﺔ على ﻣخصص ضريبﺔ الﺪخل هي كما يلي:
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
622,078,494
)(767,394,607
1,210,627,952
1,065,311,839

رصيﺪ بﺪايﺔ الفترة /السنﺔ
ضريبﺔ الﺪخل المﺪفوعﺔ
ضريبﺔ الﺪخل المستحﻘﺔ
رصيد نهاية الفترة /السﻨة

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ
313,010,014
)(458,326,127
767,394,607
622,078,494

تم تﻘﺪيم البيانات الضريبيﺔ عن السنوات ﻣن  2014حتى  2019وتم تسﺪيﺪ الضريبﺔ كما ورد ﻣبلغها ضمن هذه البيانات وﻣازالت البيانات
ﻗيﺪ المراجعﺔ والتﺪﻗيق لﺪى ﻣﺪيريﺔ ﻣاليﺔ دﻣشق .استلم البنﻚ إخبار لجنﺔ فرض الضريبﺔ عن عام  2014وتم تسﺪيﺪ الضريبﺔ كما ورد في
التكليف وﻗام البنﻚ باﻻعتراض لﺪى لجنﺔ إعادة النظر.

 16- 2موجودات ضريﺒية مؤجلة
ﱠ
إن الحركﺔ على حساب الموجودات /المطلوبات الضريبيﺔ ال ُمؤجلﺔ هي كما يلي:
 30أيلول ) 2020غير مدققة(
مطلوبات
موجودات
ليرة سورية
ليرة سورية
رصيﺪ بﺪايﺔ الفترة /السنﺔ *
المضاف
المستبعﺪ
رصيﺪ نهايﺔ الفترة /السنﺔ*

1,107,879

1,107,879

-

* جميعها ﻣن ﻣوارد ﻣاليﺔ ﻣشتركﺔ.
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 31كانون اﻷول ) 2019ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ﻣطلوبات
ﻣوجودات
ليرة سوريﺔ
ليرة سوريﺔ
1,338,589
246,180
)(476,890
1,107,879

-
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ضريﺒة الدخل )ﺗتمة(

 16-3ملخص ﺗسوية الربح المحاسﺒي مع الربح الضريﺒي
 30أيلول 2019
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
الربح قﺒل الضريﺒة
التﻌديﻼت
ﻣصاريف ﻣرفوضﺔ ضريبيا ً
أرباح غير خاضعﺔ للضريبﺔ
الربح الضريﺒي
نسبﺔ الضريبﺔ
مقدار ضريﺒة الدخل
نسبﺔ رسم إعادة اﻹعمار
رسم إعادة اﻹعمار
مصروف ضريﺒة الدخل
تسويات ضريبيﺔ لسنوات سابﻘﺔ

17

34,700,652,245

2,703,861,643

60,783,067
)(31,401,536,082
3,359,899,230
%25
839,974,808
%10
83,997,481
923,972,289
286,655,663
1,210,627,952

599,934,297
)(2,992,579
3,300,803,361
%25
825,200,840
%10
82,520,084
907,720,924
286,655,663
1,194,376,587

حسابات اﻻستثمار المطلقة
 31كانون اﻷول ) 2019ﻣﺪﻗﻘﺔ(

 30أيلول ) 2020غير مدققة(
عمﻼء

مصارف
ومؤسسات مالية

المجموع

عمﻼء

ﻣصارف
وﻣؤسسات ﻣاليﺔ

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سوريﺔ

ليرة سوريﺔ

المجموع

حسابات التوفير

15,638,624,950

503,614,889

16,142,239,839

12,853,606,655

2,735,960,125

15,589,566,780

ﻷجـل

13,194,768,263

1,000,950,005

14,195,718,268

9,469,122,712

599,752,034

10,068,874,746

الوكاﻻت اﻻستثماريﺔ

16,866,115,170

2,521,000,000

19,387,115,170

15,337,170,170

1,936,000,000

17,273,170,170

المجمـوع
أعباء ﻣحﻘﻘﺔ غير
ﻣستحﻘﺔ الﺪفع
إجمالي حسابات
اﻻستثمار المطلقة

45,699,508,383

4,025,564,894

49,725,073,277

37,659,899,537

5,271,712,159

42,931,611,696

375,816,810

33,104,840

408,921,650

223,960,839

31,350,511

255,311,350

46,075,325,193

4,058,669,734

50,133,994,927

37,883,860,376

5,303,062,670

43,186,923,046

18

احتياطي مخاطر اﻻستثمار
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

رصيﺪ بﺪايﺔ الفترة /السنﺔ
اﻹضافات خﻼل الفترة /السنﺔ
أثر تغيرات أسعار الصرف

274,186,895
50,814,537

63,458,161

52,457,525

)(100,738

الرصيد في نهاية الفترة /السﻨة

377,458,957

274,186,895

23
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حﺪد رأس ﻣال البنﻚ عنﺪ التأسيس بمبلﻎ  5,000,000,000ليرة سوريﺔ ﻣوزعﺔ على  5,000,000سهم بﻘيمﺔ اسميﺔ ﻗﺪرها  1,000ليرة
سوريﺔ للسهم الواحﺪ .لﻘﺪ ساهم ﻣؤسسو البنﻚ بتغطيﺔ  3,750,000سهم أي ﻣا يوازي  3,750,000,000ليرة سوريﺔ وهي نسبﺔ % 75
ﻣن رأس ﻣال البنﻚ .تم طرح  1,250,000سهم لﻼكتتاب العام وهو ﻣا يعادل  1,250,000,000ليرة سوريﺔ .تم تسﺪيﺪ  %50ﻣن ﻗيمﺔ
اﻷسهم عنﺪ اﻻكتتاب العام وﻣن خﻼل المؤسسين.
بتاريخ  8كانون اﻷول  ،2009وافﻘت الهيئﺔ العاﻣﺔ غير العاديﺔ باﻷكثريﺔ بأن يكون ﻣوعﺪ سﺪاد الﻘسط الثاني غير المﺪفوع ﻣن ﻗيمﺔ
اﻷسهم حسب اﻗتراح ﻣجلس إدارة البنﻚ اعتبارا ً ﻣن  8كانون اﻷول  2009ولغايﺔ  29حزيران  .2010لغايﺔ  31كانون اﻷول ،2012
بلﻎ إجمالي المبالﻎ المسﺪدة ﻣن الﻘسط الثاني ﻣبلﻎ ﻗﺪره  2,500,000,000ليرة سوريﺔ و بذلﻚ تم سﺪاد كاﻣل رأس المال.
بتاريخ  4كانون الثاني  ،2010صﺪر الﻘانون رﻗم  3المتضمن تعﺪيل بعض أحكام ﻣواد الﻘانون رﻗم  28لعام  2001والمرسوم رﻗم 35
لعام  2005الذي يتضمن زيادة الحﺪ اﻷدنى لرأس ﻣال البنوك اﻹسﻼﻣيﺔ العاﻣلﺔ في الجمهوريﺔ العربيﺔ السوريﺔ ليصبح  15ﻣليار ليرة
سوريﺔ ،وﻗﺪ ﻣنحت البنوك المرخصﺔ ﻣهلﺔ ثﻼث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحﺪ اﻷدنى المطلوب ،وﻗﺪ تم تمﺪيﺪ المﺪة
لتصبح خمس سنوات بموجب المرسوم التشريعي رﻗم  63لعام  ،2013كما نص الﻘانون رﻗم  17لعام  2011على تمﺪيﺪ المهلﺔ الممنوحﺔ
للمصارف الخاصﺔ بموجب المادة الخاﻣسﺔ ﻣن الﻘانون رﻗم  3الصادر بتاريخ  4كانون الثاني  2010ﻣن ثﻼث سنوات إلى أربع سنوات
لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحﺪ اﻷدنى المطلوب وفﻘا ً ﻷحكاﻣه.
وبموجب ﻗرار رئاسﺔ ﻣجلس الوزراء رﻗم / 13م تاريخ  22نيسان  2015تم تمﺪيﺪ المهلﺔ لتصبح ست سنوات ،وبخصوص المهلﺔ المحﺪدة
لتنفيذ الزيادات المطلوبﺔ في رأس ﻣال البنﻚ بموجب أحكام الﻘانون رﻗم  3لعام  2010وتعﺪيﻼته ،يﻘوم البنﻚ بمتابعﺔ ﻣوضوع الزيادة
المطلوبﺔ بالتنسيق ﻣع الجهات الوصائيﺔ.
خﻼل اجتماع الهيئﺔ العاﻣﺔ غير العاديﺔ للمساهمين بتاريخ  20حزيران  ،2011تمت الموافﻘﺔ على تجزئﺔ اﻷسهم وفق ﻣضمون المادة
 /91/البنﺪ  /3/ﻣن المرسوم التشريعي رﻗم  /29/لعام  2011الذي يﻘضي بتحﺪيﺪ الﻘيمﺔ اﻻسميﺔ للسهم الواحﺪ بمئﺔ ليرة سوريﺔ وذلﻚ خﻼل
سنتين ﻣن تاريخ نفاذ هذا المرسوم .وبناءا ً عليه ﻗررت الهيئﺔ العاﻣﺔ للمساهمين تفويض ﻣجلس اﻹدارة للﻘيام بمتابعﺔ إجراءات تجزئﺔ
اﻷسهم أﻣام الجهات المعنيﺔ الوصائيﺔ .وبتاريخ  22تشرين الثاني  2011صﺪر الﻘرار رﻗم  /119م ﻣن هيئﺔ اﻷوراق واﻷسواق الماليﺔ
السوريﺔ بالموافﻘﺔ على تعﺪيل الﻘيمﺔ اﻻسميﺔ لسهم البنﻚ لتصبح ﻣئﺔ ليرة سوريﺔ للسهم الواحﺪ ليصبح إجمالي اﻷسهم  50ﻣليون سهم .وﻗﺪ
تم تحﺪيﺪ تاريخ تنفيذ التعﺪيل المذكور في سوق دﻣشق لﻸوراق الماليﺔ في نهايﺔ يوم  6كانون اﻷول .2011
في  1تشرين اﻷول  2018صﺪر ﻗرار ﻣجلس ﻣفوضي هيئﺔ اﻷوراق واﻷسواق الماليﺔ السوريﺔ رﻗم )/117م( بالموافﻘﺔ النهائيﺔ على
اعتماد أسهم زيادة رأس ﻣال البنﻚ عن طريق ضم جزء ﻣن اﻷرباح المﺪورة ،وتمت زيادة رأس ﻣال البنﻚ بﻘيمﺔ إجماليﺔ 250,000,000
ليرة سوريﺔ عن طريق اعتماد  /2,500,000/سهم بﻘيمﺔ اسميﺔ  /100/ل.س للسهم الواحﺪ ،وذلﻚ بتحويل ﻗيمﺔ اﻷسهم ﻣن اﻷرباح
المتراكمﺔ المحﻘﻘﺔ.
خﻼل اجتماع الهيئﺔ العاﻣﺔ للمساهمين بتاريخ  29نيسان  2019تمت الموافﻘﺔ على توصيﺔ ﻣجلس اﻹدارة لجهﺔ زيادة رأس ﻣال البنﻚ ﻣن
خﻼل تحويل جزء ﻣن اﻷرباح المﺪورة وتوزيع أسهم ﻣجانيﺔ عن هذه الزيادة على المساهمين ليصبح رأس ﻣال البنﻚ 6,000,000,000
ليرة سوريﺔ.
وأﻗرت زيادة رأس ﻣال البنﻚ ليبلﻎ  8,000,000,000ليرة سوريﺔ عن
اجتمعت الهيئﺔ العاﻣﺔ لمساهمي البنﻚ بتاريخ  27تموز 2020
ّ
طريق توزيع أسهم ﻣجانيﺔ بﻘيمﺔ  2,000,000,000ل.س )بنسبﺔ  ،(%33.33وذلﻚ بعﺪ ﻣوافﻘﺔ الجهات الرﻗابيﺔ واﻹشرافيﺔ.

احتياطي عام مخاطر التمويل

20

بناء على أحكام ﻗرار ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف رﻗم )/902م.ن/ب (4لعام  2012الذي تم تمﺪيﺪه بموجب ﻗرار ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف رﻗم
 /1079/م.ن  /ب  4والصادر بتاريخ  29كانون الثاني وبموجب التعميم /1145م 1/تاريخ  6نيسان  ،2015وبموجب التعميم رﻗم
)/2271م (1/تاريخ  30حزيران  ،2015وأحكام ﻗرار ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف رﻗم )/650م.ن/ب (4تاريخ  14نيسان  2010والمعﺪل
لبعض أحكام الﻘرار رﻗم )/597م.ن/ب (4تاريخ  9كانون اﻷول .2009
-

يتم دﻣج حصﺔ أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلﻘﺔ ﻣن اﻻحتياطي العام لمخاطر التمويل في حساب احتياطي ﻣخاطر اﻻستثمار،
ﻣا يعني أنه ﻻ حاجﺔ لتكوين احتياطي عام لمخاطر التمويل في حال أن احتياطي ﻣخاطر اﻻستثمار يبلﻎ ﻣﻘﺪار احتياطي عام
ﻣخاطر التمويل المطلوب تكوينه أو يزيﺪ عنه ،ويجب أﻻ يﻘل احتياطي ﻣخاطر اﻻستثمار عن المتطلبات المفروضﺔ بموجب
المرسوم التشريعي رﻗم  /35/لعام  2005الخاص بالمصارف اﻹسﻼﻣيﺔ أو ﻣﻘﺪار حصﺔ أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلﻘﺔ
ﻣن اﻻحتياطي العام لمخاطر التمويل أيهما أكبر.

-

يستمر العمل بأحكام المادة  /14/ﻣن المرسوم التشريعي رﻗم  /35/لعام  2005والخاص بالمصارف اﻹسﻼﻣيﺔ جهﺔ استمرار
تكوين احتياطي لمواجهﺔ ﻣخاطر اﻻستثمار المشترك لتغطيﺔ خسائر ناتجﺔ عنه وذلﻚ حتى يصبح ﻣبلﻎ اﻻحتياطي ﻣثلي رأس
المال المﺪفوع للمصارف اﻹسﻼﻣيﺔ او أي ﻣﻘﺪار آخر يحﺪده ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف.

24
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20
-

احتياطي عام مخاطر التمويل )ﺗتمة(
تم استخﺪام اﻻحتياطي العام لمخاطر التمويل لﻸصول الممولﺔ ﻣن المساهمين واﻷﻣوال التي يضمنها البنﻚ في عام  2019بناء
على الﻘرار /4م.ن الصادر عن ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف بتاريخ  14شباط  ،2019حيث كان إجمالي اﻻحتياطي العام لمخاطر التمويل
في  1كانون الثاني  2019ﻣبلﻎ  33,051,351ليرة سوريﺔ وهو نفس المبلﻎ الذي تم تكوينه بتاريخ  31كانون اﻷول .2011
تم إنهاء العمل بالﻘرار  597وتعﺪيﻼته بموجب الﻘرار /4م ن الصادر عن ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف بتاريخ  14شباط .2019

-

21

احتياطي القيمة الﻌادلة لﻼستثمارات الﻌقارية
 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
رصيﺪ بﺪايﺔ الفترة /السنﺔ
الﻘيمﺔ العادلﺔ لﻼستثمارات
إطفاء احتياطي الﻘيمﺔ العادلﺔ لﻸصول الثابتﺔ )ﻣصنفﺔ سابﻘا ً استثمارات
عﻘاريﺔ(

احتياطي القيمة الﻌادلة لﻼستثمارات

22

2,521,481,216
-

2,175,411,384
356,829,712

)(7,173,252
2,514,307,964

)(10,759,880
2,521,481,216

احتياطي مﻌدل اﻷرباح
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
أصحاب حقوق
أصحاب حسابات
الملكية
اﻻستثمار

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ
أصحاب حﻘوق
أصحاب حسابات
الملكيﺔ
اﻻستثمار

رصيد بداية الفترة /السنة
اﻹضافات خﻼل الفترة /السنة
اﻻستبعادات خﻼل الفترة /السنة
أثر تغيرات أسعار الصرف

270,614,341
46,051,745
)(136,995,804
76,301,655

1,290,334,070
186,548,255
)(842,774,533
514,174,760

126,624,831
171,046,674
)(27,018,084
)(39,080

1,017,254,859
690,449,663
)(415,564,791
)(1,805,661

الرصيد ﻓي نهاية الفترة /السنة

255,971,937

1,148,282,552

270,614,341

1,290,334,070

 23إيرادات ذمم الﺒيوع المؤجلة وأرصدة التمويﻼت
المشتركة
 30أيلول 2019
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
المرابحﺔ
أفراد

24

4,523,770,770
397,902,238
4,921,673,008

4,046,899,530
312,845,385
4,359,744,915

إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية
المشتركة
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

حسابات استثماريﺔ

25

118,485,425
118,485,425

 30أيلول 2019
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ
217,799,079
217,799,079

المصاريف المحملة على الوعاء اﻻستثماري المشترك

يﻘوم البنﻚ بتحميل النفﻘات لوعاء المضاربﺔ بنسبﺔ  %50وفق السياسات الموافق عليها ﻣن ﻗبل هيئﺔ الرﻗابﺔ الشرعيﺔ .لم يﻘم البنﻚ بتحميل
أي نفﻘات لوعاء المضاربﺔ لفترة تسعﺔ أشهر المنتهيﺔ في  30أيلول  ،2020وكذلﻚ للفترة المﻘابلﺔ ﻣن العام  ،2019وﻗﺪ تحمل البنﻚ هذه
النفﻘات على سبيل التبرع.

25
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26

الﻌائد على أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلقة بﻌد خصم احتياطي مخاطر اﻻستثمار
 30أيلول 2002
)غير مدققة(
ليرة سورية

عمﻼء )حسابات استثمار على أساس المضاربة(:
توفير
ﻷجل
عمﻼء )حسابات استثمار على أساس الوكالﺔ باﻻستثمار(

129,494,846
298,227,006
587,328,371
1,015,050,223

 30أيلول 2019
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ
130,480,121
283,125,769
701,200,154
1,114,806,044

ﻻ يحتسب احتياطي ﻣخاطر استثمار على أرباح الوكاﻻت اﻻستثماريﺔ.

27

حصة الﺒﻨﻚ من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باﻻستثمار ورب مال

تبلﻎ حصﺔ البنﻚ ﻣن الﺪخل المشترك بصفته ﻣضارب ووكيل باﻻستثمار ورب ﻣال:
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
بصفته ﻣضارب
بصفته رب ﻣال

28

508,135,970
4,213,328,040
4,721,464,010

459,498,503
2,237,154,317
2,696,652,820

إيرادات أخرى

أخرى

29

 30أيلول 2019
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

 30أيلول 2020
)غير مدققة(

 30أيلول 2019
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(

ليرة سورية

ليرة سوريﺔ

7,279,080
7,279,080

24,460,312
24,460,312

نفقات الموظفين

رواتب وﻣنافع وعﻼوات الموظفين
ﻣساهمﺔ البنﻚ في الضمان اﻻجتماعي
نفﻘات طبيﺔ
ﻣصاريف تﺪريب وسفر

 30أيلول 2020
)غير مدققة(

 30أيلول 2019
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(

ليرة سورية

ليرة سوريﺔ

1,560,852,688
44,676,945
24,048,187
835,630
1,630,413,450

26

771,360,803
35,832,793
17,432,348
2,508,524
827,134,468
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30

مصاريف إدارية وعمومية
 30أيلول 2020

 30أيلول 2019

)غير مدققة(

)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(

ليرة سورية

ليرة سوريﺔ

ﻣصاريف إيجار

165,215,628

144,024,366

ﻣصاريف أنظمﺔ ﻣعلوﻣات

206,917,027

101,994,484

ﻣصاريف بريﺪ وهاتف وشحن

44,112,667

16,857,403

ﻣصاريف استشارات

116,838,680

59,734,348

ﻣصاريف إعﻼن وﻣعارض

45,027,059

43,812,535

ﻣصاريف الكهرباء والماء

20,613,425

24,898,427

ﻣصاريف وﻗود

32,254,700

39,445,030

ﻣصاريف صيانﺔ

67,438,501

34,010,839

ﻣصاريف إداريﺔ  -صرافات آليﺔ

98,698,242

44,247,604

ﻣصاريف سفر وﻣواصﻼت واستضافﺔ

21,346,015

31,071,144

ﻣصاريف التنظيف والضيافﺔ

83,554,563

35,030,547

رسوم وأعباء حكوﻣيﺔ

119,148,588

60,978,570

ﻣصاريف تأﻣين

25,680,062

15,142,573

تعويضات هيئﺔ الرﻗابﺔ الشرعيﺔ

20,265,420

19,800,000

ﻣصاريف حراسﺔ

27,024,576

15,797,920

ﻣصاريف طباعﺔ وﻗرطاسيﺔ

52,396,530

19,368,021

تعويضات وﻣصاريف ﻣجلس اﻹدارة وﻣصاريف الهيئﺔ العاﻣﺔ

38,711,744

87,663,479

ﻣصاريف ﻗضائيﺔ

1,089,409,392

35,905,250

ﻣصاريف ﻗضائيﺔ لتسهيﻼت ﻣتعثرة

12,111,711

-

تبرعات

28,035,217

2,700,000

أخرى

5,666,486

3,571,147

2,320,466,233

836,053,687
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 31مصروف مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقﻌة
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية

المرحلة اﻷولى
ﺗكوين مخصص خسائر ائتمانية
متوقﻌة
ﻣصارف وﻣؤسسات ﻣصرفيﺔ
ذﻣم البيوع المؤجل ﺔ وأرص
اﻷنشطﺔ التمويليﺔ
ذﻣم خارج بيان المركز المالي
استرداد مخصص خسائر ائتمانية
متوقﻌة
ﻣصارف وﻣؤسسات ﻣصرفيﺔ
ذﻣم البيوع المؤجل ﺔ وأرص
اﻷنشطﺔ التمويليﺔ

257,229

14,691,659

-

14,948,888

-

-

922,640,059

922,640,059

13,916,018

-

-

13,916,018

)(166,741,015

)(12,660,269

-

)(179,401,284

)(600,850,601

)(6,335,627

-

)(607,186,228

-

)(64,203,581

)(1,480,047

)(65,683,628

)(753,418,369

)(68,507,818

921,160,012

99,233,825

ﺪة

ﺪة

ذﻣم خارج بيان المركز المالي

32

المجموع

حصة السهم من ربح الفترة )مساهمي الﺒﻨﻚ(
 30أيلول 2020
)غير مدققة(

 30أيلول 2019
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(

ليرة سورية

ليرة سوريﺔ

صافي ربح الفترة العائﺪ لمساهمي البنﻚ
المتوسط المرجح لعﺪد اﻷسهم

33,489,999,417
60,000,000

1,509,455,130
60,000,000

حصة السهم اﻷساسية من صافي ربح الفترة )مساهمي الﺒﻨﻚ(

558.17

25.16

إن حصﺔ السهم اﻷساسيﺔ ﻣن صافي ربح الفترة ﻣطابﻘﺔ للحصﺔ المخفضﺔ.

33

الﻨقد وما في حكمه

نﻘﺪ وأرصﺪة لﺪى بنوك ﻣركزيﺔ تستحق خﻼل ثﻼثﺔ
أشهر
يضاف إيﺪاعات وحسابات استثمار وشهادات لﺪى
ﻣصارف وﻣؤسسات ﻣصرفيﺔ لمﺪة ثﻼثﺔ أشهر أو أﻗل
)ينزل( حسابات استثمار وشهادات لمصارف وﻣؤسسات
ﻣصرفيﺔ لمﺪة  3أشهر أو أﻗل
)ينزل( أرصﺪة ﻣﻘيﺪة السحب

 30أيلول 2020
)غير مدققة(

 30أيلول 2019
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(

ليرة سورية

ليرة سوريﺔ

ليرة سوريﺔ

128,624,813,776

54,294,245,238

52,560,069,243

42,396,460,831

35,051,256,298

34,064,455,093

)(79,137,209,292
)(1,414,107,943
90,469,957,372

)(40,616,465,072
)(19,115,344,715
29,613,691,749

)(45,516,810,234
)(19,538,931,843
21,568,782,259

تم استثناء اﻻحتياطي النﻘﺪي لﺪى ﻣصرف سوريﺔ المركزي كونه ﻻ يستخﺪم في عمليات البنﻚ اليوﻣيﺔ.
بلغت أرصﺪة النﻘﺪ وﻣا في حكمه المجمﺪة نتيجﺔ العﻘوبات المفروضﺔ على بنﻚ الشام ﻣن ﻗبل وزارة الخزانﺔ اﻷﻣريكيﺔ 1,414,107,943
ليرة سوريﺔ كما في  30أيلول  2020ﻣﻘابل  19,115,344,715ليرة سوريﺔ كما في  30أيلول .2019
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المﻌامﻼت مع أطراف ذات عﻼقة

تعتبر اﻷطراف ذات عﻼﻗﺔ إذا كان لها الﻘﺪرة على الس يطرة أو ﻣمارس ﺔ نفوذ هام عنﺪ اتخاذ الﻘرارات .تتض من اﻷطراف ذات العﻼﻗﺔ
المساهمين الهاﻣين والجهات التي تمارس عليها المجموعﺔ والمساهمين نفوذاً هاﻣا ً وأعضاء ﻣجلس اﻹدارة وﻣوظفي اﻹدارة الرئيسين في
المجموعﺔ.
تشمل البيانات الماليﺔ الموحﺪة المرحليﺔ المختصرة البيانات الماليﺔ للبنﻚ والشركﺔ التابعﺔ التاليﺔ:
اسم الشركــة

أﻣوال الشام

نوع الشركة

ﻣحﺪودة المسؤوليﺔ

نشاط الشركة

نسﺒة الملكية

وساطﺔ ﻣاليﺔ

%99

حصة الﺒﻨﻚ من رأس مال الشركة التابﻌة
 30أيلول 2019
 30أيلول 2020
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
)غير مدققة(
ليرة سوريﺔ
ليرة سورية
247,500,000

247,500,000

فيما يلي ُﻣلخص ال ُمعاﻣﻼت ﻣع الجهات ذات العﻼﻗﺔ خﻼل فترة تسعﺔ أشهر المنتهيﺔ في  30أيلول :2020
-

 30أيلول ) 2020غير مدققة(

الشركة الزميلة

الشركة التابﻌة

ليرة سورية

ليرة سورية

بﻨود داخل بيان المركز المالي الموحد :الموجودات
حسابات جاريﺔ وتحت الطلب

23,583,504,662

-

حسابات استثمارات ﻣطلﻘﺔ وتأﻣينات استحﻘاﻗها اﻷصلي  3أشهر او أﻗل

1,078,778,829

-

حسابات استثمارات ﻣطلﻘﺔ وتأﻣينات استحﻘاﻗها اﻷصلي أكثر ﻣن  3أشهر

54,413,550,179

-

ﻣوجودات أخرى

29,179,248

-

مجموع الموجودات

79,105,012,918

بﻨود داخل بيان المركز المالي الموحد :المطاليب
حسابات جاريﺔ /تحت الطلب

96,230

135,047,689

حسابات اﻻستثمار المطلق/ﻷجل

-

150,000,000

ﻣطلوبات أخرى

-

-

مجموع المطلوبات

96,230

285,047,689

بﻨود خارج بيان المركز المالي الموحد:
كفاﻻت وادرة
يﻨود بيان الدخل الموحد:
إيرادات اﻷنشطﺔ اﻻستثماريﺔ
نصيب أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق ﻣن صافي الربح ﻗبل اﻗتطاع
نصيب البنﻚ بصفته ﻣضارب
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فيما يلي ﻣلخص لمنافع )رواتب وﻣكافآت وﻣنافع أخرى( اﻹدارة التنفيذيﺔ العليا للبنﻚ وهيئﺔ الرﻗابﺔ الشرعيﺔ وﻣجلس اﻹدارة:
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

 30أيلول 2019
)غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

اﻹدارة التﻨفيذية الﻌليا
رواتب وﻣكافآت

785,978,033

308,010,977

مجلس اﻹدارة
تعويضات وﻣصاريف إﻗاﻣﺔ واجتماعات

34,952,771

85,446,979

هيئة الرقابة الشرعية
تعويضات

20,265,420

19,800,000

841,196,224

413,257,956

أﻗرت باجتماع الهيئﺔ العاﻣﺔ بتاريخ  27تموز  2020ﻣبلﻎ 120,000,000
بلغت ﻗيمﺔ المكافآت الخاصﺔ بأعضاء ﻣجلس اﻹدارة والتي ّ
سﺪدت نﻘﺪاً خﻼل شهر آب .2020
ليرة سوريﺔ ،تم احتجازها ضمن النفﻘات المستحﻘﺔ غير المﺪفوعﺔ لعام  ،2019و ُ
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إدارة المخاطر

.1

مقدمة

تعرف إدارة المخاطر بأنها نظام ﻣتكاﻣل وشاﻣل لتهيئﺔ البيئﺔ المناسبﺔ واﻷدوات الﻼزﻣﺔ لتوﻗع ودراسﺔ المخاطر المحتملﺔ وتحﺪيﺪها وﻗياسها
وﻣتابعتها ،وتﻘوم بتحﺪيﺪ ﻣﻘﺪار اﻵثار المحتملﺔ لهذه المخاطر على أعمال البنﻚ وأصوله وإيراداته وتضع الخطط المناسبﺔ لما يلزم ولما
يمكن الﻘيام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف ﻣن آثارها إن حﺪث ووﻗعت.
تعتبر ﻣسؤوليﺔ إدارة المخاطر ﻣن ﻣسؤوليات ﻣجلس اﻹدارة التي يﺪيرها عن طريق لجنﺔ المخاطر المنبثﻘﺔ عنه إذ يتم تحﺪيﺪ حﺪود
التعرضات للمخاطر بحيث تعتبر هذه الحﺪود ﻣﻘبولﺔ في نشاط البنﻚ المصرفي ويتم تحﺪيﺪ هذه الحﺪود وﻣراﻗبتها وﻗياسها وﻣتابعتها ﻣن ﻗبل
إدارة المخاطر التي تتبع ﻣباشرة إلى لجنﺔ المخاطر عن طريق ﻣنظوﻣﺔ ﻣن التﻘارير المتكاﻣلﺔ التي تعكس كافﺔ المخاطر التي يواجهها البنﻚ
في نشاطه المصرفي ﻣن ﻣخاطر ائتمانيﺔ وﻣخاطر سوق وسيولﺔ وﻣخاطر تشغيليﺔ ،هذا وتﻘوم إدارة المخاطر بتطبيق ﻣﻘررات ﻣجلس النﻘﺪ
والتسليف وﻣصرف سوريﺔ المركزي واﻷعراف المصرفيﺔ بهذا الخصوص وتﻘف على تأﻣين رأس المال الكافي للوﻗايﺔ ﻣن هذه المخاطر
إضافﺔ إلى تطبيق دليل الحوكمﺔ وفق ﻗرار ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف رﻗم  489لعام  2009وتطبيق وفاق بازل  IIوتﻘوم بالمتابعﺔ المستمرة
للتخفيف ﻣن احتماليﺔ وﻗوع المخاطر والتخفيف ﻣن أثر تلﻚ المخاطر إن حﺪث ووﻗعت.

.2

مخاطر اﻻئتمان

إن الممارسات اليوﻣيﺔ لﻸعمال المصرفيﺔ تنطوي على تعرض البنﻚ لعﺪد ﻣن المخاطر وﻣنها ﻣخاطر اﻻئتمان الناتجﺔ عن تخلف أو عجز
الطرف اﻵخر عن الوفاء بالتزاﻣاته تجاه البنﻚ ويﻘوم البنﻚ بالتأكﺪ ﻣن أن هذه المخاطر ﻻ تتعﺪى اﻹطار المحﺪد ﻣسبﻘا في سياسﺔ البنﻚ
اﻻئتمانيﺔ وإدارة المخاطر اﻻئتمانيﺔ ويﻘوم بالحفاظ على ﻣستوياتها ضمن ﻣنظوﻣﺔ العﻼﻗﺔ المتوازنﺔ بين المخاطرة والعائﺪ إذ يتم تطبيق
الﻘرارات النافذة الصادرة عن ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف وﻣصرف سوريﺔ المركزي والحﺪود الموصى بها وتجري المراﻗبﺔ الﺪوريﺔ للتأكﺪ
بمﺪى اﻻلتزام بحﺪود المخاطر المﻘبولﺔ عن طريق العﺪيﺪ ﻣن التﻘارير التفصيليﺔ التي تعكس كافﺔ المخاطر التي تواجهها ﻣحفظﺔ البنﻚ
اﻻئتمانيﺔ.
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.2

مخاطر اﻻئتمان )ﺗتمة(
التركز حسب القطاع اﻻقتصادي

يوضح الجﺪول التالي التركز في التعرضات اﻻئتمانيﺔ حسب الﻘطاع اﻻﻗتصادي:
القطاع اﻻقتصادي
الﺒﻨد
أرصدة لدى مصارف مركزية
إيداعات وحسابات استثمار
لدى مصارف ومؤسسات
مصرفية لمدة ثﻼثة أشهر أو
أقل
حسابات استثمار لدى
مصارف ومؤسسات مصرفية
لمدة ﺗزيد عن ثﻼثة أشهر
ذمم الﺒيوع المؤجلة وأرصدة
اﻷنشطة التمويلية بالصافي
موجودات أخرى
الوديﻌة المجمدة لدى مصرف
سورية المركزي
اﻹجمالي  30أيلول 2020
)غير مدققة(
اﻹجمالي  31كانون اﻷول
) 2019ﻣﺪﻗﻘﺔ(

صﻨاعة

مالي

عقارات

ﺗجارة

أفراد

زراعة

حكومة وقطاع
عام

أخرى

إجمالي

125,639,730,070

-

-

-

-

-

-

-

125,639,730,070

42,396,460,831

-

-

-

-

-

-

-

42,396,460,831

61,118,173,514

-

-

-

-

-

-

-

61,118,173,514

89,257,674

3,964,461,813
-

89,523,800,731
-

248,536,578
-

268,854,560
-

3,941,329,451
-

-

1,386,437,649
-

99,333,420,782
89,257,674

5,802,539,827

-

-

-

-

-

-

-

5,802,539,827

235,046,161,916

3,964,461,813

89,523,800,731

248,536,578

268,854,560

3,941,329,451

-

1,386,437,649

334,379,582,698

99,713,389,536

5,376,002,280

51,445,145,340

3,649,785,330

218,573,705

3,655,408,058

-

1,555,813,940

165,614,118,189
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.3

مخاطر السوق
وهي المخاطر التي يتعرض له البنﻚ نتيجﺔ للتغيرات المعاكسﺔ في ﻗيمﺔ أدواته الماليﺔ بسبب التغيرات في المعﺪﻻت أو اﻷسعار
بالسوق وتشمل ﻣا يلي:
-

التغير في ﻣعﺪﻻت أسعار الفائﺪة كمؤشر وﻣعﺪﻻت الربح.
التغير في ﻣعﺪﻻت أسعار الصرف اﻷجنبي.
التغير في أسعار اﻷوراق الماليﺔ.
التغير في أسعار السلع.

بهﺪف ﻗياس ﻣخاطر السوق ﻗام البنﻚ بوضع حﺪود ﻗصوى وحﺪود دنيا ﻻ يسمح بتجاوزها فيما يتعلق بمخاطر ﻣراكز الﻘطع المفتوحﺔ
وﻣخاطر المجموعﺔ المصرفيﺔ لبنﻚ الشام وﻣخاطر البنوك المراسلﺔ المحليﺔ والبنوك المراسلﺔ الخارجيﺔ ونسب السيولﺔ اليوﻣيﺔ بكافﺔ
العمﻼت وبالعملﺔ المحليﺔ وتراجع هذه الحﺪود دوريا ً وتعﺪل بما يتناسب ﻣع نشاط البنﻚ ،كما ﻗام البنﻚ بتأﻣين أنظمﺔ ﻣعلوﻣاتيﺔ تتيح
ﻣراﻗبﺔ المخاطر السوﻗيﺔ التي يواجهها البنﻚ في عمله لتﻘارن بالحﺪود المسموح بها كما تؤﻣن هذه اﻷنظمﺔ ﻣراﻗبﺔ الموجودات
والمطلوبات ليتم اتباع ﻣنهج تحليل فجوة اﻻستحﻘاق للنظر في الفجوات المتشكلﺔ وإدارتها بشكل ﻣنسجم ﻣع الﻘرار والتعاﻣيم الصادرة.
لﻘياس احتياجات التمويل الصافيﺔ يﻘوم البنﻚ بحصر التﺪفﻘات النﻘﺪيﺔ الﺪاخلﺔ والتﺪفﻘات النﻘﺪيﺔ الخارجﺔ المستحﻘﺔ ﻣع اﻻلتزاﻣات
النﻘﺪيﺔ التي تنتج عن الحسابات خارج الميزانيﺔ وﻣن ثم يتم تﻘﺪير اﻻحتياجات النﻘﺪيﺔ المستﻘبليﺔ ويتم تحﺪيﺪ المصادر المحتملﺔ لتلبيﺔ
هذه اﻻحتياجات عن طريق تحليل سلم اﻻستحﻘاﻗات ﻣا بين الفائض والعجز لكل فترة زﻣنيﺔ ويتم دراسﺔ الحلول الممكنﺔ.
يﻘوم البنﻚ بإجراء اختبارات ضغط لتحﺪيﺪ حجم الخطر الناتج عن تﻘلبات حادة وتغيرات في العواﻣل التي تعتبر ﻣصﺪر خطر ﻣن
المخاطر السوﻗيﺔ على أنشطﺔ البنﻚ كما تأخذ اختبارات الضغط المخاطر التي تواجهها البنوك المراسلﺔ بعين اﻻعتبار ويتم احتساب
اﻻحتياجات التمويليﺔ الخاصﺔ بنسبﺔ السيولﺔ اﻹجماليﺔ وبالليرات السوريﺔ بعﺪ إجراء اختبارات الضغط وصوﻻً إلى النسب الﻘانونيﺔ
المسموح بها والحﺪود الﺪنيا المعتمﺪة لﺪى البنﻚ.
أ.

سياسة إدارة مخاطر السوق
-

التعرف على المخاطر السوﻗيﺔ التي يواجهها البنﻚ في عمله المصرفي وتﻘﺪير الخسائر الممكن حﺪوثها نتيجﺔ هذه المخاطر
وتحﺪيﺪ المخففات.
إعﺪاد الﺪراسات التحليليﺔ لمخاطر السوق ودراسﺔ اتجاهات عوائﺪ اﻻستثمار وأسعار الصرف المتوﻗعﺔ واﻻستثمار في
ضوء هذه الﺪراسات.
وضع حﺪود لﻼستثمار على ﻣستوى البﻼد –العملﺔ – السوق -اﻷداء والطرف المﻘابل.
وضع آليات للحﺪ ﻣن ﻣخاطر السلع والمخزون ﻣن خﻼل اعتماد الشراء ﻣع حق الرجوع ووعﺪ الشراء الملزم.
تشكيل ﻣخصصات ﻣناسبﺔ لتخفيض ﻣخاطر تغير العوائﺪ.
تحﻘيق التنوع في ﻣحفظﺔ البنﻚ بحيث تحﻘق التنوع الجغرافي وتنوع العمﻼت وإدارة ﻣراكز العمﻼت التشغيليﺔ وإدارة هذه
المخاطر بما يتناسب ﻣع ﻗرارات ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف وﻣصرف سوريﺔ المركزي ﻣن حيث الحﺪود المسموح بها.
تحﻘيق التمازج بين السياسﺔ المتحفظﺔ والمعتﺪلﺔ.

ب .مخاطر مﻌدل الﻌائد
تختلف ﻣخاطر ﻣعﺪل العائﺪ عن ﻣخاطر سعر الفائﺪة ﻣن حيث أن المؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ تهتم
بنتائج انشطتها اﻻستثماريﺔ والتمويليﺔ في نهايﺔ فترة حيازة اﻻستثمار والبضائع وبالتالي تعتبر المخاطر المصاحبﺔ لهاﻣش
الربح ﻣنخفضﺔ ﻷن البنﻚ يﻘبل الودائع المستحﻘﺔ لﻸرباح على أساس المضاربﺔ دون أن يتعهﺪ ﻣسبﻘا ً بأيﺔ أرباح ﻷصحاب
حسابات اﻻستثمار المطلق إذ أنه وبموجب عﻘﺪ المضاربﺔ يتحمل المودع خسارة أﻣواله في حين يخسر البنﻚ بصفته المضارب
جهﺪه ،أﻣا في حال الخسارة ﻷسباب التعﺪي والتﻘصير يتحمل البنﻚ لكاﻣل الخسارة.

32

بنك الﺷام ش.م.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  30أيلول 2020
35

إدارة المخاطر )ﺗتمة(

.3

مخاطر السوق )ﺗتمة(
ب .مخاطر مﻌدل الﻌائد )ﺗتمة(
يﻘوم البنﻚ بﻘياس ﻣخاطر السوق بطريﻘﺔ الﻘياس المعياريﺔ الﻘائمﺔ على ﻗياس ﻣخاطر أسعار العوائﺪ لﻸوراق الماليﺔ المحتفظ بها
بغرض المتاجرة عن طريق تثﻘيلها وﻣن ثم ﻗياس ﻣخاطر العوائﺪ على اﻷوراق الماليﺔ والصكوك ذات المعﺪل المعلوم بهﺪف
تحﺪيﺪ ﻣخاطر السوق العاﻣﺔ المرتبطﺔ بسعر العائﺪ وﻣن ثم تخصيص جزء ﻣن رأس المال بهﺪف تغطيﺔ ﻣخاطر تغير أسعار
العوائﺪ والبنﻚ لم يﻘم بشراء أي أدوات ﻣاليﺔ بغرض المتاجرة ولم يشكل أي ﻣحفظﺔ أوراق ﻣاليﺔ.
يتعرض البنﻚ لمخاطر أسعار الصرف وﻣخاطر الﺪول والبنوك الخارجيﺔ ويلجأ البنﻚ لتخفيف هذه المخاطر عن طريق وضع
سﻘوف وحﺪود للتعاﻣﻼت بالعمﻼت اﻷجنبيﺔ وﻣراكز الﻘطع وسﻘوف للﺪول والبنوك المختلفﺔ بشكل يحﻘق التنوع الجيﺪ ﻣما يسهم
بعﺪم تركز المخاطر ،كما يتعرض البنﻚ إلى ﻣخاطر انخفاض الودائع وﻣخاطر تغيرات العائﺪ الموزع لذا يﻘوم البنﻚ بأخذ هاﻣش
أﻣان عنﺪ تسعير المرابحات بحيث يتجاوز ﻣعﺪل العائﺪ السائﺪ في السوق لتغطيﺔ هذه المخاطر.
يتعرض البنﻚ لمخاطر ﻣعﺪل العائﺪ نتيجﺔ لوجود فجوة في ﻣبالﻎ الموجودات والمطلوبات حسب اﻵجال الزﻣنيﺔ المتعﺪدة ،ويﻘوم
البنﻚ بإدارة هذه المخاطر عن طريق تحﺪيﺪ نسب ﻣعﺪﻻت اﻷرباح المستﻘبليﺔ وفق توﻗعات ظروف السوق وتطوير أدوات جﺪيﺪة
تتوافق ﻣع الشريعﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ وذلﻚ ﻣن خﻼل استراتيجيﺔ إدارة المخاطر لﺪى البنﻚ ،هذا ويتم تطبيق الﻘرارات الصادرة عن
ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف وﻣصرف سوريﺔ المركزي بخصوص إدارة الفجوات ضمن الفترات الزﻣنيﺔ المحﺪدة في هذه الﻘرارات،
وفي هذا الصﺪد وللتخفيف ﻣن المخاطر تتم ﻣوازنﺔ آجال استحﻘاق الموجودات والمطلوبات ودراسﺔ الفجوات ودراسﺔ اتجاهات
عوائﺪ اﻻستثمار وأسع ار الصرف المستﻘبليﺔ واﻻستثمار في ضوء هذه الﺪراسات التي تجري عمليات تحليل حساسيﺔ ﻷرباح
البنﻚ وﻣعﺪل العائﺪ و اﻷرباح.
ج .المخاطر التجارية المﻨقولة
هي المخاطر الناجمﺔ عن الموجودات التي يﺪيرها البنﻚ نيابﺔ عن أصحاب اﻻستثمار والتي يتم تحميلها فعليا ً على رأس ﻣال
البنﻚ ﻷنها تتبع إجراء التنازل عن جزء ﻣن نصيبها أو كل نصيبها في أرباح المضارب ﻣن هذه اﻷﻣوال ﻷصحاب حسابات
اﻻستثمار حينما توجﺪ ضرورة لذلﻚ نتيجﺔ لضغوط تجاريﺔ بهﺪف زيادة العائﺪ الذي كان سيﺪفع في المﻘابل ﻷصحاب هذه
الحسابات ويسري هذا بشكل خاص على حسابات اﻻستثمار المطلﻘﺔ المشاركﺔ في اﻷرباح وهذا يعني أن ﻣعﺪل العائﺪ المﺪفوع
ﻷصحاب حسابات اﻻستثمار يعﺪل على حساب نصيب ﻣساهمي البنﻚ في اﻷرباح ،وينشأ ذلﻚ إﻣا نتيجﺔ لمخاطر ﻣعﺪل العائﺪ
عنﺪﻣا تستثمر أﻣوال حسابات اﻻستثمار في ﻣوجودات ﻣثل المرابحﺔ بفترة استحﻘاق طويلﺔ نسبيا ً وبمعﺪل عائﺪ ﻻ يلبي التوﻗعات
الحاليﺔ في السوق أو نتيجﺔ لمخاطر سوق أخرى ،وبهذا الصﺪد يﻘوم البنﻚ بالتحكم بنسبﺔ المضارب وبإدارة ﻣخاطر السيولﺔ ﻣع
اﻻحتفاظ بمعﺪل كفايﺔ رأس ﻣال يكفي لمواجهﺔ المخاطر التجاريﺔ المنﻘولﺔ.
د.

المخاطر الخاصة بالﻌقود
هي المخاطر التي تحول إلى المساهمين ﻣن أجل حمايﺔ أصحاب حسابات اﻻستثمار ﻣن تحمل بعض أو كل المخـاطر التـي
يكونـون ﻣعرضين لها تعاﻗﺪيا في عﻘود التمويل بالمضاربﺔ.
وفﻘا ً لعﻘﺪ المـضاربﺔ والـذي يـتم بموجبه المشاركﺔ في اﻷرباح وتحمل الخسائر ،يتحمل أصـحاب حـسابات اﻻسـتثمار المطلﻘﺔ
ﻣن حيث المبﺪأ المخاطر الناشئﺔ عن الموجودات التي تم اسـتثمار أﻣـوالهم فيها ،ولكنهم يستفيﺪون ﻣن المخاطر التجاريﺔ المنﻘولﺔ
التي تتحملها ﻣؤسـسﺔ الخـﺪﻣات الماليﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ ،وتتحﻘق هذه المشاركﺔ في المخاطر ﻣـن خـﻼل إنـشاء واسـتخﺪام اﻻحتياطيات
المختلفﺔ ﻣثل احتياطي ﻣعﺪل اﻷرباح ،ودعم حصﺔ المضارب ﻣن اﻷربـاح لتعﺪيل العوائﺪ الﻘابلﺔ للﺪفع إلى أصحاب حسابات
اﻻستثمار إزاء تعرضهم لمخـاطر تﻘلب العوائﺪ اﻹجماليﺔ الناتجﺔ عن المخاطر المصرفيﺔ ،وبالتالي تمكين سـﺪاد العوائـﺪ التنافسيﺔ
في السوق.
يﻘوم البنﻚ باﻻفصاح عن سياسﺔ الحصص النسبيﺔ لمختلف عﻘود التمويل وتخصيص رأس المال لمختلف أنواع عﻘود التمويل
اﻹسﻼﻣي وذلﻚ ﻣن خﻼل ﻣعايير اﻹفصاح لتعزيز الشفافيﺔ وانضباط السوق الخاص بالمؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ.

ه.

مخاطر أسﻌار اﻷسهم
تنتج ﻣخاطر أسعار اﻷسهم عن التغير في الﻘيمﺔ العادلﺔ لﻼستثمارات في اﻷسهم إﻻ أن البنﻚ لم يﻘم باﻻستثمار في سوق اﻷدوات
الماليﺔ عن طريق شراء أسهم بهﺪف المضاربﺔ أو تحصيل عوائﺪ ،إذ ﻻ توجﺪ لﺪى البنﻚ سوى أسهم حﻘوق الملكيﺔ الخاصﺔ به
المﺪرجﺔ في سوق دﻣشق لﻸوراق الماليﺔ.
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مخاطر السوق )ﺗتمة(
و.

مخاطر السلع
تنشا ﻣخاطر السلع عن التﻘلبات في ﻗيمﺔ الموجودات الﻘابلﺔ للتﺪاول أو اﻹجارة أو ﻗيﺪ اﻻستثمار أو ﻗيﺪ التصفيﺔ وترتبط بالتﻘلبات
الحاليﺔ والمستﻘبليﺔ حيث يتعرض البنﻚ إلى خطر تﻘلب أسعار السلع المشتراة المﺪفوعﺔ بالكاﻣل بعﺪ إبرام عﻘود السلم وخﻼل
فترة الحيازة وإلى خ طر تﻘلب في الﻘيمﺔ المتبﻘيﺔ للموجودات المؤجرة كما في نهايﺔ ﻣﺪة اﻹجارة إن كان يمارس هذين النوعين
ﻣن التسهيﻼت اﻻئتمانيﺔ ،إﻻ أن البنﻚ ﻗﺪ حﺪد ﻣنتجات يمارس بها نشاطه التمويلي الﻘائم على تطبيق ﻣبادئ الشريعﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ
عن طريق حصر المنتجات اﻻئتمانيﺔ بمنتج المرابحﺔ حاليا ً الذي يجنب البنﻚ اﻻحتفاظ بالسلعﺔ لفترة طويلﺔ إذ أن الفترة الفاصلﺔ
ﻣا بين شراء البضائع وبيعها ﻻ تتضمن المخاطر التي تتضمنها ﻣنتجات السلم واﻹجارة المنتهيﺔ بالتمليﻚ وغيرها ﻣن المنتجات
المصرفيﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ ،إذ يتحمل البنﻚ ﻣخاطر وجود عيوب ﻣخفيﺔ في السلعﺔ الممولﺔ نتيجﺔ ﻗياﻣه بشرائها ﻣن ﻣورديها بشكل
يهﺪف لبيعها لعميل البنﻚ ،وفيما يخص نكول عميل البنﻚ عن شراء السلعﺔ بعﺪ ﻗيام البنﻚ بشرائها يﻘوم البنﻚ بالتحوط ﻣن هذا
النوع ﻣن الخطر عن طريق تضمين عﻘﺪ شراء البضاعﺔ حق الرجوع على المورد خﻼل فترة زﻣنيﺔ ﻣحﺪدة ،ويﻘوم البنﻚ بتنفيذ
هذا الحق في حال نكول العميل عن شراء السلعﺔ ﻣن البنﻚ.
يﻘوم البنﻚ باستخﺪام أساليب التوﻗعات المناسبﺔ لتﻘييم الﻘيمﺔ المحتملﺔ لهذه الموجودات ﻣع اﻷخذ بعين اﻻعتبار العواﻣل المؤثرة
على سعر السلع )ﻣستوى التضخم -سعر الصرف -الظروف اﻻﻗتصاديﺔ -تكلفﺔ اﻻنتاج -ﻣﺪى توفر البﺪيل -اﻻستﻘرار السياسي(.

ز .مخاطر الﻌمﻼت
هي المخاطر الناتجﺔ عن تغير ﻗيمﺔ اﻷدوات الماليﺔ نتيجﺔ التغير في أسعار العمﻼت اﻷجنبيﺔ حيث تعتبر الليرة السوريﺔ عملﺔ
اﻷساس للبنﻚ وتتم ﻣراﻗبﺔ العمﻼت اﻷجنبيﺔ بشكل يوﻣي ﻣن خﻼل الوﻗوف على نسبﺔ ﻣركز الﻘطع التشغيلي الصافي الذي يجب
أن ﻻ يتجاوز  %1-/+ﻣن ﻗيمﺔ اﻷﻣوال الخاصﺔ اﻷساسيﺔ الصافيﺔ للبنﻚ ،وتتم أيضا ً ﻣراﻗبﺔ ﻣركز الﻘطع اﻹجمالي الذي يجب
أن ﻻ يتجاوز ﻣا نسبته  %60ﻣن ﻗيمﺔ اﻷﻣوال الخاصﺔ اﻷساسيﺔ الصافيﺔ هذا وتعتمﺪ السياسﺔ العاﻣﺔ للبنﻚ في إدارة العمﻼت
اﻷ جنبيﺔ على أساس تصفيﺔ المراكز أوﻻً بأول وتغطيﺔ المراكز المطلوبﺔ حسب احتياجات العمﻼء ﻣن اﻻعتمادات المستنﺪيﺔ
والحواﻻت وبوالص التحصيل ،وتتم إدارة ﻣخاطر العمﻼت اﻷجنبيﺔ فيما بينها ويتم اﻷخذ بعين اﻻعتبار ﻣبﺪأ تحﺪيﺪ حﺪ أﻗصى
للخسارة اليوﻣيﺔ في عمليات بيع و شراء العمﻼت بهﺪف التحوط كما ويتم إجراء اختبارات جهﺪ لﻘياس ﻗﺪرة البنﻚ على تحمل
تغير الظروف وحﺪوث ﻣخاطر ﻣحتملﺔ.
ﻻ يتعاﻣل البنﻚ ﻣع المشتﻘات الماليﺔ كعﻘود الصرف اﻵجلﺔ أو عﻘود ﻣﻘايضﺔ العملﺔ اﻷجنبيﺔ وﻻ يﻘوم بأي عمليات تغطيﺔ
تتعارض ﻣع أحكام الشريعﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ.
يﻘوم البنﻚ باﻻحتفاظ بفجوة ﻣناسبﺔ لكافﺔ العمﻼت اﻷجنبيﺔ .وفيما يلي أثر سيناريو زيادة سعر صرف العمﻼت اﻷجنبيﺔ %10

الﻌملة
دوﻻر أمريكي دائن
يورو )مدين(
جﻨيه استرليﻨي )مدين(
درهم إماراﺗي )مدين(
عمﻼت أخرى دائن

العملﺔ
دوﻻر أﻣريكي )دائن(
يورو )ﻣﺪين(
جنيه استرليني )ﻣﺪين(
درهم إﻣاراتي )ﻣﺪين(
عمﻼت أخرى )دائن(

مركز القطع
54,591,993,406
)(52,234,999
)(18,301,368
)(6,616,613,844
164,529,611

ﻣركز الﻘطع
20,681,976,180
)(53,588,360
)(6,543,256
)(4,552,779,687
857,733,772

 30أيلول ) 2020غير مدققة(
ليرة سورية
اﻷثر على اﻷرباح والخسائر قﺒل
الضريﺒة
5,459,199,341
)(5,223,500
)(1,830,137
)(661,661,384
16,452,961
 31كانون اﻷول ) 2019ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ
اﻷثر على اﻷرباح والخسائر ﻗبل
الضريبﺔ
2,068,197,618
)(5,358,836
)(654,326
)(455,277,969
85,773,377

34

اﻷثر على حقوق الملكية
5,292,216,187
)(3,917,625
)(1,372,603
)(496,246,038
12,339,721

اﻷثر على حﻘوق الملكيﺔ
3,037,403,956
)(4,019,127
)(490,744
)(341,458,477
64,330,033
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مخاطر السيولة

تتمثل ﻣخاطر السيولﺔ في عﺪم ﻗﺪرة البنﻚ على توفير التمويل الﻼزم لتلبيﺔ التزاﻣاته في تواريخ استحﻘاﻗها وتمويله لزيادة الموجودات،
وللوﻗايﺔ ﻣن هذه المخاطر تﻘوم اﻹدارة بتنويع ﻣصادر التمويل وإدارة الموجودات وإدارة نسب السيولﺔ وﻣراﻗبتها يوﻣياً.
يﻘوم البنﻚ بتﻘﺪير التﺪفﻘات النﻘﺪيﺔ المستﻘبليﺔ ويحتفظ بنسبﺔ كافيﺔ ﻣن السيولﺔ وفق ﻗرار ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف الخاص بالسيولﺔ رﻗم
/588م.ن/ب 4لعام  2009الذي أوجب أن يحتفظ البنﻚ في كل يوم عمل بنسبﺔ سيولﺔ بكافﺔ العمﻼت ﻻ تﻘل عن  %30على أن ﻻ تﻘل نسبﺔ
السيولﺔ بالليرات السوريﺔ عن .%20
بلغت نسبﺔ السيولﺔ لﺪى البنﻚ بالليرات السوريﺔ  %60.25كما في  30أيلول  2020بينما بلغت  %45.68كما في  30أيلول .2019
ﻗاﻣت إدارة البنﻚ بمجموعﺔ كبيرة ﻣن الخطوات الهادفﺔ لتخفيض ﻣخاطرالسيولﺔ:






ﻣن ناحيﺔ إدارة اﻷصول :إدارة ﻣكونات المحفظﺔ اﻻئتمانيﺔ بالشكل الذي يتناسب ﻣع واﻗع السيولﺔ الﻘائم لﺪى البنﻚ.
ﻣن ناحيﺔ إدارة المطلوبات :إصﺪار ﻣنتج الوكالﺔ وﻣنتج الودائع لشهر وحملﺔ إعﻼنيﺔ لجذب الودائع.
ﻣن ناحيﺔ إدارة سعر العائﺪ :تخفيض نسبﺔ المضارب بهﺪف زيادة الودائع.
ﻣن ناحيﺔ إدارة طرفي الميزانيﺔ :تشجيع الودائع التبادليﺔ ﻣع البنوك وإعطاء تمويﻼت بغطاء نﻘﺪي كاﻣل.
ﻣن ناحيﺔ إدارة اﻻلتزاﻣات خارج الميزانيﺔ :إصﺪار اعتمادات بغطاء نﻘﺪي كاﻣل.

كما يﻘوم البنﻚ أيضا ً ووفق الﻘوانين المرعيﺔ في سوريﺔ وحسب ﻗرار ﻣجلس الوزراء رﻗم  5938بتاريخ  2أيار  2011باﻻحتفاظ لﺪى
ﻣصرف سوريﺔ المركزي باحتياطي نﻘﺪي إلزاﻣي على ودائع الزبائن بمعﺪل  % 5ويعتبر هذا اﻻحتياطي ﻣكونا ً ﻣن ﻣكونات نسبﺔ السيولﺔ.
هذا وتتم ﻣراﻗبﺔ استحﻘاﻗات الموجودات والمطلوبات بصورة ﻣستمرة للتأكﺪ ﻣن توفر السيولﺔ الكافيﺔ.
اختﺒارات الجهد على نسﺒة السيولة بالليرات السورية:
يﻘوم البنﻚ بإجراء اختبارات جهﺪ على نسب السيولﺔ اليوﻣيﺔ لتحﺪيﺪ حجم ﻣخاطر السيولﺔ وفق عﺪة سيناريوهات ﻣعتمﺪة ﻣن ﻗبل اﻹدارة
ويتم تحﺪيﺪ احتياجات السيولﺔ المطلوبﺔ بناء على هذه السيناريوهات للوصول إلى نسب السيولﺔ المحﺪدة ﻣن ﻗبل اﻹدارة والمحافظﺔ عليها
لتبﻘى أعلى ﻣن المعﺪﻻت المسموح بها.
السيناريوهات التي تطبق دوريا ً على نسبﺔ السيولﺔ بالليرات السوريﺔ:
يﻘوم البنﻚ بإجراء اختبارات جهﺪ على نسب السيولﺔ اليوﻣيﺔ بالليرات السوريﺔ وفق عﺪة سيناريوهات لتﻘييم درجﺔ تحمله للمخاطر المفترضﺔ
والحالﺔ التي يمكن أن تصل إليها نسب السيولﺔ لوضع اﻹجراءات الهادفﺔ للتحوط ضﺪ هذه المخاطر ،إذ يتم افتراض عمليات سحب تعادل
بﻘيمها  %50ﻣن ﻗيمﺔ أرصﺪة الحسابات الجاريﺔ الﻘائمﺔ ،كما يتم افتراض عمليات سحب ﻣن الحسابات الجاريﺔ لكبار الزبائن بنسب تصل
أحيانا ً إلى  %100ﻣن أرصﺪتهم ،كما يتم افتراض عمليات سحب ﻣن الحسابات الجاريﺔ لبعض ﻣن أصناف الزبائن.
يتم أيضا ً إجراء اختبارات على أرصﺪة الودائع اﻵجلﺔ بافتراض عمليات كسر وسحب لهذه الودائع ،إذ يتم تطبيق هذا السيناريو على كبار
الزبائن وعلى بعض ﻣن أصناف الزبائن.
أظهرت نتائج اﻻختبارات المذكورة أن نسبﺔ السيولﺔ بالليرات السوريﺔ كانت أعلى ﻣن الحﺪود الﺪنيا المسموح بها المﻘررة ﻣن كل ﻣن
ﻣجلس النﻘﺪ والتسليف وﻣجلس إدارة بنﻚ الشام.
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 35إدارة المخاطر)ﺗتمة(
.4

مخاطر السيولة )ﺗتمة(

أوﻻً :يلخص الجﺪول أدناه توزيع الموجودات والمطلوبات )غير ﻣخصوﻣﺔ( على أساس الفترة المتبﻘيﺔ لﻼستحﻘاق التعاﻗﺪي كما في  30أيلول 2020
كما في  30أيلول ) 2020غير مدققة(

أكثر من  7أيام إلى
شهر

حتى 7أيام

المﺒلغ بآﻻف الليرات السورية

أكثر من 3أشهر
إلى 6أشهر

أكثر من شهر إلى
3أشهر

أكثر من 9أشهر
إلى سﻨة

أكثر من 6أشهر إلى
9أشهر

خمس سﻨوات
فأكثر

من سﻨة الى
خمس سﻨوات

المجموع

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

134,881,435

-

-

-

-

-

-

-

134,881,435

حسابات جارية وإيداعات قصيرة اﻷجل لدى الﺒﻨوك والمؤسسات المالية

41,317,699

1,078,762

-

-

-

-

-

-

42,396,461

إيداعات لدى الﺒﻨوك والمؤسسات المالية

3,266,967

-

3,227,364

224,984

-

-

-

54,398,858

61,118,173

ذمم وأرصدة اﻷنشطة التمويلية

68,612,233

2,959,055

6,648,618

10,020,458

3,132,081

839,766

6,674,735

446,475

99,333,421

صافي الموجودات قيد اﻻستثمار أو التصفية

-

-

-

-

-

-

1,149,445

-

1,149,445

استثمارات عقارية

-

-

-

-

-

-

-

2,276,500

2,276,500

الممتلكات والمﻌدات ومشاريع ﺗحت التﻨفيذ

-

-

-

-

-

-

-

12,629,183

12,629,183

موجودات غير ملموسة

-

-

-

-

-

-

-

77,779

77,779

موجودات ضريﺒة الدخل المؤجلة

-

-

-

-

1,108

-

-

-

1,108

موجودات أخرى

-

404,705

133,754

766,514

-

166,696

1,310,078

-

2,781,747

الوديﻌة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

248,078,334

مجموع الموجودات

4,442,522

10,009,736

11,011,956

3,133,189

1,006,462

9,134,258

5,802,540
75,631,335

5,802,540
362,447,792

الحسابات الجارية وإيداعات للﺒﻨوك والمؤسسات المالية

79,137,209

-

250,000

485,000

-

-

-

-

79,872,209

أرصدة الحسابات الجارية للﻌمﻼء

86,037,609

-

-

-

-

-

-

-

86,037,609

ﺗأميﻨات نقدية

4,621,989

1,124,634

63,144,083

555,787

1,340,524

88,509

1,531,092

-

72,406,618

مخصصات متﻨوعة

139,682

-

-

-

-

-

663,529

-

803,211

مخصص ضريﺒة الدخل

6,328,227

-

29,928

14,242

1,065,312
-

-

3,168,707

-

1,065,312
9,541,104

مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

176,264,716

1,124,634

63,424,011

1,055,029

2,405,836

88,509

5,363,328

-

249,726,063

حقوق أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق

16,520,932
192,785,648

3,451,023
4,575,657

17,448,716
80,872,727

4,725,663
5,780,692

4,007,248
6,413,084

3,476,221
3,564,730

1,137,623
6,500,951

-

50,767,426
300,493,489

فجوة السيولة  30أيلول ) 2020غير مدققة(

55,292,686

)(133,135

)(70,862,991

5,231,264

)(3,279,895

)(2,558,268

2,633,307

75,631,335

61,954,303
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 35إدارة المخاطر )ﺗتمة(
 .4مخاطر السيولة )ﺗتمة(
أوﻻً :يلخص الجﺪول أدناه توزيع الموجودات والمطلوبات )غير ﻣخصوﻣﺔ(على أساس الفترة المتبﻘيﺔ لﻼستحﻘاق التعاﻗﺪي كما في  31كانون اﻷول :2019
كما في  31كانون اﻷول )ﻣﺪﻗﻘﺔ(
المبلﻎ بآﻻف الليرات السوريﺔ

حتى  7أيام

أكثر ﻣن  7أيام إلى
شهر

أكثر ﻣن شهر إلى 3
أشهر

أكثر ﻣن  3أشهر
إلى  6أشهر

أكثر ﻣن  6أشهر
إلى  9أشهر

أكثر ﻣن  9أشهر
إلى سنﺔ

ﻣن سنﺔ الى خمس
سنوات

خمس سنوات
فأكثر

المجموع

الموجودات
نﻘﺪ وأرصﺪة لﺪى ﻣصرف سوريﺔ المركزي

57,391,278

-

-

-

-

-

-

-

57,391,278

حسابات جاريﺔ وإيﺪاعات ﻗصيرة اﻷجل لﺪى البنوك والمؤسسات الماليﺔ

12,082,373

-

2,443,150

-

-

-

-

19,538,932

34,064,455

إيﺪاعات لﺪى البنوك والمؤسسات الماليﺔ

3,829,567

35,000

3,307,702

1,906,115

2,180,000

150,000

-

-

11,408,384

ذﻣم وأرصﺪة اﻷنشطﺔ التمويليﺔ

383,069

2,474,306

25,245,048

24,014,999

4,252,848

2,752,007

6,778,452

-

65,900,729

صافي الموجودات ﻗيﺪ اﻻستثمار أو التصفيﺔ

-

-

-

-

-

-

164,343

-

164,343

استثمارات عﻘاريﺔ

-

-

-

-

-

-

-

2,276,500

2,276,500

ﻣوجودات ثابتﺔ

-

-

-

-

-

-

-

10,391,861

10,391,861

ﻣوجودات غير ﻣلموسﺔ

-

-

-

-

-

-

-

43,138

43,138

ضريبﺔ الﺪخل المؤجلﺔ
ﻣوجودات أخرى

1,108
375,480

1,373

6,173

181,783

276,369

21,682

100

-

1,108
862,960

الوديعﺔ المجمﺪة لﺪى ﻣصرف سوريﺔ المركزي

74,062,875

2,510,679

31,002,073

26,102,897

6,709,217

2,923,689

6,942,895

2,263,456
34,513,887

2,263,456
184,768,212

ﻣجموع الموجودات
الحسابات الجاريﺔ وإيﺪاعات للبنوك والمؤسسات الماليﺔ

45,671,810

330,000

-

-

-

250,000

-

-

46,251,810

أرصﺪة الحسابات الجاريﺔ للعمﻼء

49,454,400

-

-

-

-

-

-

-

49,454,400

تأﻣينات نﻘﺪيﺔ

4,563,146

38,077

5,415,715

436,703

65,404

49,262

5,054

-

10,573,361

ﻣخصصات ﻣتنوعﺔ

4,209

-

23,251

-

-

-

458,926

-

486,386

ﻣخصص ضريبﺔ الﺪخل

3,174,303

1,025,880

26,082

622,078
-

-

932

807,753

-

622,078
5,034,950

ﻣجموع المطلوبات

102,867,868

1,393,957

5,465,048

1,058,781

65,404

300,194

1,271,733

-

112,422,985

حﻘوق أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق
ﻣجموع المطلوبات وحﻘوق أصحاب حسابات اﻻستثمار المطلق

15,724,807
118,592,675

7,086,624
8,480,581

8,718,872
14,183,920

4,767,802
5,826,583

2,994,613
3,060,017

3,671,207
3,971,401

767,799
2,039,532

-

43,731,724
156,154,709

فجوة السيولﺔ  31كانون اﻷول 2019

)(44,529,800

)(5,969,902

16,818,153

20,276,314

3,649,200

)(1,047,712

4,903,363

34,513,887

28,613,503

ﻣطلوبات أخرى
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إدارة المخاطر )ﺗتمة(

.4

مخاطر السيولة )ﺗتمة(

ثانيا ً  :بﻨود خارج بيان المركز المالي

كما في  30أيلول 2020
)غير مدققة(

لغاية سﻨة

من  1لغاية  5سﻨوات
ليرة سورية

ليرة سورية

أكثر من 5
سﻨوات

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

اﻻعتمادات والقﺒوﻻت

7,703,071,730

18,163,771,935

السقوف غير المستغلة

8,881,655,704

-

-

8,881,655,704

الكفاﻻت

13,472,747,679

-

-

13,472,747,679

المجموع

30,057,475,113

18,163,771,935

-

48,221,247,048

كما في  31كانون اﻷول
) 2019ﻣﺪﻗﻘﺔ(

لغايﺔ سنﺔ

ﻣن  1لغايﺔ  5سنوات
ليرة سوريﺔ

ليرة سوريﺔ

25,866,843,665

أكثر ﻣن 5
سنوات

المجموع

ليرة سوريﺔ

ليرة سوريﺔ

اﻻعتمادات والﻘبوﻻت
السﻘوف غير المستغلﺔ
الكفاﻻت

13,527,076,812

-

-

13,527,076,812

4,984,306,635

-

-

4,984,306,635

2,416,087,102

4,766,000

-

2,420,853,102

المجموع

20,927,470,549

4,766,000

-

20,932,236,549

36

التحليل القطاعي

يمثل ﻗطاع اﻷعمال الﻘطاع الرئيسي بينما يمثل ﻗطاع التوزيع الجغرافي الﻘطاع الثانوي.
 قطاع اﻷعمال:
يتم تنظيم البنﻚ ﻷغراض إداريﺔ ﻣن خﻼل أربعﺔ ﻗطاعات أعمال رئيسيﺔ هي:
 التجزئﺔ :يشمل ﻣتابعﺔ ودائع العمﻼء اﻷفراد واﻷعمال الصغيرة وﻣنحهم التمويل اﻹسﻼﻣي وخﺪﻣات أخرى. الشركات :يشمل ﻣتابعﺔ الودائع والتسهيﻼت اﻻئتمانيﺔ والخﺪﻣات البنكيﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ الخاصﺔ بالعمﻼء ﻣن المؤسسات. الﻘطاع العام :يشمل التسهيﻼت اﻻئتمانيﺔ الخاصﺔ بمؤسسات الﻘطاع العام. -أخرى :يشمل هذا الﻘطاع تﻘﺪيم خﺪﻣات التﺪاول والخزينﺔ وإدارة أﻣوال البنﻚ.
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التحليل القطاعي )ﺗتمة(

قطاع اﻷعمال )ﺗتمة(
اﻷفراد

المؤسسات

التجارة الخارجية

الخزيﻨة

أخرى

 30أيلول ) 2020غير مدققة(

 30أيلول ) 2019غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سوريﺔ

إجمالي اﻹيرادات

195,281,051

4,726,391,957

32,017,816,822

902,402,700

1,509,068,043

39,350,960,573

6,631,497,231

ﻣخصص تﺪني ذﻣم البيوع المؤجلﺔ

)(12,516,507

)(302,937,324

164,452,396

51,767,610

-

)(99,233,825

)(200,000,000

نتائج أعمال القطاع

182,764,544

4,423,454,633

32,182,269,218

954,170,310

1,509,068,043

39,251,726,748

6,431,497,231

ﻣصاريف غير ﻣوزعﺔ على الﻘطاعات

-

-

-

-

)(4,551,074,503

)(4,551,074,503

)(3,727,635,588

الربح قﺒل الضريﺒة

182,764,544

4,423,454,633

32,182,269,218

954,170,310

)(3,042,006,460

34,700,652,245

2,703,861,643

ضريبﺔ الﺪخل
صافي ربح الفترة

182,764,544

4,423,454,633

32,182,269,218

954,170,310

)(1,210,627,952

)(1,210,627,952

)(1,194,376,587

)(4,252,634,412

33,490,024,293

1,509,485,056

 30أيلول ) 2020غير مدققة(
ليرة سورية

 31كانون اﻷول ) 2019ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

ﻣوجودات الﻘطاع

3,941,329,453

95,392,091,330

239,455,384,851

4,832,482,066

-

343,621,287,700

ﻣوجودات غير ﻣوزعﺔ على الﻘطاعات

-

-

-

-

18,826,504,596

18,826,504,596

168,844,407,460
15,923,804,985

مجموع الموجودات

3,941,329,453

95,392,091,330

239,455,384,851

4,832,482,066

18,826,504,595

362,447,792,295

184,768,212,445

ﻣطلوبات الﻘطاع

-

-

79,894,889,839

71,481,935,598

-

151,376,825,437

ﻣطلوبات غير ﻣوزعﺔ على الﻘطاعات

-

55,404,394,168
57,018,590,044
112,422,984,212

مجموع المطلوبات

-

71,481,935,598

79,894,889,839

39

98,349,237,563

98,349,237,563

98,349,237,563

249,726,063,000
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 36التحليل القطاعي )ﺗتمة(
 قطاع التوزيع الجغرافي
يمثل هذا الﻘطاع التوزيع الجغرافي ﻷعمال البنﻚ ،يمارس البنﻚ نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهوريﺔ العربيﺔ السوريﺔ التي تمثل اﻷعمال
المحليﺔ وكذلﻚ يمارس البنﻚ نشاطاته في الشرق اﻷوسط ،وآسيا وافريﻘيا وأوروبا.
داخل سورية )ليرة سورية(

 30أيلول ) 2020غير مدققة(
خارج سورية )ليرة سورية(

المجموع )ليرة سورية(

اﻹيرادات
إجمالي دخل اﻻستثمارات المشتركﺔ بين البنﻚ
وحسابات اﻻستثمار المطلﻘﺔ
حصﺔ أصحاب اﻻستثمار المطلق
صافي إيرادات خﺪﻣات ﻣصرفيﺔ
أرباح فروﻗات العمﻼت اﻷجنبيﺔ )الﻘطع التشغيلي(
أرباح تﻘييم ﻣركز الﻘطع البنيوي غير المحﻘﻘﺔ
إيرادات أخرى

4,932,834,654
)(318,694,423
2,404,191,663
618,768,380
31,280,563,017
7,279,080

107,323,779
-

5,040,158,433
)(318,694,423
2,404,191,663
618,768,380
31,280,563,017
7,279,080

إجمالي الدخل الخاص بالﺒﻨﻚ
ﻣصاريف تشغيليﺔ
ﻣخصصات تشغيليﺔ أخرى

38,924,942,371
)(3,950,879,683
)(380,734,222

107,323,779
-

39,032,266,150
)(3,950,879,683
)(380,734,222

الربح قﺒل الضريﺒة
ﻣصروف ضريبﺔ الﺪخل

34,593,328,466
)(1,210,627,952

107,323,779
-

34,700,652,245
)(1,210,627,952

صافي أرباح الفترة

33,382,700,514

107,323,779

33,490,024,293

الموجودات  30أيلول 2019

278,425,124,722

84,022,667,573

362,447,792,295

داخل سوريﺔ )ليرة سوريﺔ(

 30أيلول ) 2019غير ﻣﺪﻗﻘﺔ(
خارج سوريﺔ )ليرة سوريﺔ(

المجموع )ليرة سوريﺔ(

اﻹيرادات
إجمالي دخل اﻻستثمارات المشتركﺔ بين البنﻚ
وحسابات اﻻستثمار المطلﻘﺔ
حصﺔ أصحاب اﻻستثمار المطلق
صافي إيرادات خﺪﻣات ﻣصرفيﺔ
أرباح فروﻗات العمﻼت اﻷجنبيﺔ )الﻘطع التشغيلي(
إيرادات أخرى
إجمالي الﺪخل الخاص بالبنﻚ
ﻣصاريف تشغيليﺔ
ﻣخصصات تشغيليﺔ أخرى
الربح ﻗبل الضريبﺔ
ﻣصروف ضريبﺔ الﺪخل

4,366,111,491

211,432,503

4,577,543,994

)(1,880,891,174
1,475,431,496
554,061,429
24,460,312

-

)(1,880,891,174
1,475,431,496
554,061,429
24,460,312

4,539,173,554
)(1,663,188,155
)(383,556,259

211,432,503
-

4,750,606,057
)(1,663,188,155
)(383,556,259

2,492,429,140
)(1,194,376,587

211,432,503
-

2,703,861,643
)(1,194,376,587

صافي أرباح الفترة

1,298,052,553

211,432,503

1,509,485,056

الموجودات كما في  31كانون اﻷول 2019

184,736,601,328

31,611,117

184,768,212,445
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كفاية رأس المال

المبلﻎ الذي يعتبره البنﻚ كرأسمال ونسبﺔ كفايﺔ رأس المال تحتسب وفق الجﺪول التالي:
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
اﻷموال الخاصة اﻷساسية
رأس المال
اﻷرباح المﺪورة غير المحﻘﻘﺔ *
اﻷرباح المتراكمﺔ المحﻘﻘﺔ
احتياطي ﻗانوني
احتياطي خاص
احتياطي ﻣعﺪل اﻷرباح
الموجودات غير الملموسﺔ
عﻘارات آيلﺔ للبنﻚ وفاء لﺪيونه
أرباح تﻘييم ﻣركز الﻘطع البنيوي خﻼل الفترة )غير ﻣحﻘﻘﺔ(
صافي حقوق الملكية حسب ﺗﻌليمات مصرف سورية المركزي

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

6,000,000,000
14,708,920,881
2,439,531,297
825,184,691
825,184,691
1,148,282,552
)(77,778,592
)(1,160,000
31,280,563,017
57,148,728,537

6,000,000,000
14,708,920,881
2,439,531,297
825,184,691
825,184,691
1,290,334,070
)(43,138,048
)(1,160,000
26,044,857,582

الموجودات المر ّجحﺔ بالمخاطر
حسابات خارج الميزانيﺔ المر ّجحﺔ بالمخاطر
المخاطر التشغيليﺔ
ﻣخاطر السوق

113,880,126,554
10,130,952,997
5,483,334,921
6,918,746,767
136,413,161,239

85,262,507,230
5,463,180,854
5,483,334,921
4,932,358,069
101,141,381,074

نسﺒة كفاية رأس المال )(%

41.89%

25.75%

نسﺒة كفاية رأس المال اﻷساسي )(%

41.89%

25.75%

نسﺒة رأس المال اﻷساسي إلى إجمالي حقوق المساهمين )(%

92.25%

91.03%

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

38
أ-

ارﺗﺒاطات والتزامات ائتمانية خارج بيان المركز المالي الموحد:
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

اعتمادات مستﻨدية

25,866,843,665

11,027,076,812

قﺒوﻻت

-

2,500,000,000

13,472,747,679

2,420,853,102

كفاﻻت:
لقاء دفع

73,936,000

73,236,000

لقاء حسن ﺗﻨفيذ

9,658,150,979
3,740,660,700

2,085,201,379
262,415,723

8,881,655,704
48,221,247,048

4,984,306,635

لقاء اشتراك في مﻨاقصات
سقوف ﺗسهيﻼت ائتمانية غير مستغلة
المجموع

20,932,236,549

ب -التزامات ﺗﻌاقدية وعقود إيجار ﺗشغيلية خارج بيان المركز المالي الموحد:
 30أيلول 2020
)غير مدققة(
ليرة سورية
ارﺗﺒاطات عقود اﻹيجار التشغيلية:
تستحق خﻼل سنﺔ
تستحق خﻼل أكثر ﻣن سنﺔ
مجموع ارﺗﺒاطات عقود اﻹيجار التشغيلية في ﺗاريخ بيان المركز
المالي الموحد

 31كانون اﻷول 2019
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ليرة سوريﺔ

18,994,521
128,205,808

102,253,116
177,744,144

147,200,329

279,997,260

 39القضايا القانونية
هناك عﺪة دعاوي ﻗضائيﺔ عالﻘﺔ كما في  30أيلول  ،2020ترى إدارة المجموعﺔ والمستشار الﻘانوني للمجموعﺔ عﺪم وجود أثر جوهري لهذه
الﺪعاوي على الﻘوائم الماليﺔ الموحﺪة المرحليﺔ المختصرة.
ﻗاﻣت إدارة الخزينﺔ اﻷﻣريكيﺔ بفرض عﻘوبات على البنﻚ خﻼل النصف اﻷول ﻣن العام  ،2017تتمثل بتجميﺪ أصول بنﻚ الشام في الوﻻيات
المتحﺪة اﻷﻣريكيﺔ وﻣنع اﻷفراد والشركات اﻷﻣريكيين ﻣن التعاﻣل ﻣعه.
ﻻ يوجﺪ أيﺔ أصول أو أرصﺪة أو ﻣبالﻎ عائﺪة للبنﻚ في الوﻻيات المتحﺪة اﻷﻣريكيﺔ ،وﻗﺪ اﻗتصر أثر هذه العﻘوبات على تجميﺪ أصول البنﻚ
لﺪى الشريﻚ اﻻستراتيجي ،كما ّ
أن جميع تعاﻣﻼت البنﻚ ﻗانونيﺔ وﻣشروعﺔ وﻣوثﻘﺔ بوثائق وﻣستنﺪات رسميﺔ ،وﻗﺪ ﻗاﻣت اﻹدارة باتخاذ كافﺔ
اﻹجراءات والخطوات لتفادي أثر هذه العﻘوبات ،وسيستمر البنﻚ بعملياته بكافﺔ المجاﻻت واﻷنشطﺔ والخﺪﻣات المصرفيﺔ المسموح بها ،حيث
ّ
أن المواد المستوردة والمتعاﻣل بها في البنﻚ هي بضائع وﻣواد ﻣسموح باستيرادها إلى سوريﺔ ولم يصﺪر أي ﻗرار بمنع توريﺪها ﻣن أي
جهﺔ.
ﻗاﻣت إدارة البنﻚ باتخاذ كافﺔ التﺪابير واﻹجراءات الﻘانونيﺔ ﻣن أجل شطب اسم بنﻚ الشام ﻣن ﻻئحﺔ العﻘوات ﻣن خﻼل توكيل شركﺔ ﻣحاﻣاة
أﻣريكيﺔ ﻣتخصصﺔ في هذا المجال للعمل على رفع العﻘوبات حسب اﻹجراءات واﻷنظمﺔ المتبعﺔ في الوﻻيات المتحﺪة اﻷﻣريكيﺔ.
ت ّم ﻣؤخرا ً تﻘﺪيم طلب لوزارة الخزانﺔ اﻷﻣريكيﺔ/ﻣكتب ﻣراﻗبﺔ اﻷصول اﻷﻣريكي ) (OFACﻹعادة النظر بموضوع العﻘوبات المفروضﺔ
على البنﻚ ،وﻣا زالت إدارة البنﻚ بانتظار النتائج حتى تاريخ إعﺪاد البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموحﺪة المختصرة كما في  30أيلول .2020
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ﺗأثير فايروس كورونا المستجد )(COVID 19

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

اﻗترح ﻣجلس اﻹدارة خﻼل جلسته بتاريخ  31أيار  ،2020توزيع أسهم ﻣجانيﺔ لزيادة رأس المال بﻘيمﺔ  2,000,000,000ليرة سوريﺔ أي
ﻣا نسبته  %33.33ﻣن رأس المال المصرح به ليصبح رأس المال  8,000,000,000ليرة سوريﺔ ،وذلﻚ بعﺪ ﻣوافﻘﺔ الهيئﺔ العاﻣﺔ والجهات
الرﻗابيﺔ واﻹشرافيﺔ .وافﻘت الهيئﺔ العاﻣﺔ للمساهمين في اجتماعها المنعﻘﺪ بتاريخ  27تموز  2020على توصيﺔ ﻣجلس اﻹدارة بزيادة رأس
ﻣال البنﻚ .وﻻ يزال البنﻚ بانتظار ﻣوافﻘﺔ الجهات اﻹشرافيﺔ.
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