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أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العاديــة لعــام 2020، ويطيــب لــي باألصالــة عن نفســي 

وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن أضع بين أيديكم تفاصيل التقرير السنوي لعام 2020 الذي يعكس النتائج 

المالية للبنك خالل السنة الماضية وفقًا ألدائه، إضافة إلى تطّور سير العمل الخاص ببنك الشام.

فقــد حقــق بنــك الشــام خــالل الســنة الماليــة 2020 أرباحــًا صافيــة بلغــت /32,506,848,238/ ليــرة ســورية، بربحيــة 

للسهم الواحد قدرها /406.34/ ليرة سورية، مقارنة بنحو /3,178,078,935 / ليرة سورية عن العام 2019 وربحية 

للسهم الواحد قدرها /39.73 / ليرة سورية.

وبلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين مــع نهايــة كانــون األول 2020  ( 63,894,623,543 ) ليــرة ســورية بارتفاٍع نســبته 

(%123) عن الفترة نفسها من العام 2019، في حين بلغت قيمة الموجودات /395,234,678,644/ ليرة سورية، 

بارتفاع نسبته (%114) عن المستوى الذي وصلت إليه مع نهاية كانون األول من العام الماضي.

ووفقــًا للنتائــج الماليــة، يوصــي مجلــس اإلدارة بعــد موافقــة الهيئــة العامــة غيــر العاديــة مــا يلــي: توزيــع أســهم 

مجانيــة بزيــادة رأس مــال البنــك بقيمــة مليــار ليــرة ســورية عــن طريــق ضــم جــزء مــن األربــاح المــدّورة القابلــة للتوزيــع 

وتوزيعهــا علــى المســاهمين كأســهم منحــة؛ ليصبــح رأس مــال البنــك /9/ مليــار ليــرة ســورية بعــد موافقــة 

الجهات اإلشرافية.

فــي الختــام، أتقــدم باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة وفريــق عمــل بنــك الشــام بأســمى آيــات 

التقديــر إلــى مصــرف ســورية المركــزي وهيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية ووزارة التجــارة الداخليــة 

وحماية المستهلك وسوق دمشق لألوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام. 

وأود أن أعــرب -باســم مجلــس اإلدارة- عــن خالــص الشــكر والتقديــر لجميــع العامليــن فــي بنــك الشــام علــى 

الغاليــة  الثقــة  تلــك  أولونــا  الذيــن  األفاضــل  وللمســاهمين  البنــك،  مكانــة  لتعزيــز  المتواصلــة  جهودهــم 

البنــك  أهــداف  لتحقيــق  الجهــود  أقصــى  بــذل  علــى  تحفزنــا  والتــي  بهــا،  نعتــز  التــي  الكبيــرة  والمســؤولية 

وتطلعاته واستراتيجيته.

حفظكم الله ورعاكم جميعًا

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

علي يوسف العوضي

رئيس مجلس اإلدارة
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والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أحمد يوسف اللحام

الرئيس التنفيذي

اســمحوا لــي أن أرحــب بكــم فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العاديــة لعــام 2020، ونســتعرض معــًا نتائــج بنــك الشــام الــذي 

واصل جهوده رغم كل التحديات سعيًا إلى تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية بنجاح، لينتهي العام 2020 بإنجازاٍت جيدة 

ونتائج إيجابية.

ســارع بنــك الشــام علــى تشــكيل لجنــة عمــل متخصصــة وخطــط اســتراتيجية تــم وضعهــا لضمــان اســتمرارية العمــل، وتــم 

تكييــف هــذه االســتراتيجية وفقــًا للسياســات الصحيــة واإلرشــادات العالميــة للوقايــة مــن فيــروس كورونــا، وعلــى الرغــم 

مــن الظــروف االســتثنائية، إال أن بنــك الشــام الزال يعمــل بكامــل طاقتــه ومســتمر فــي أداء جميــع أنشــطته ومســؤولياته 

طوال هذه الفترة الحرجة.

فعلــى صعيــد المنتجــات والخدمــات المصرفيــة؛ أطلق بنك الشــام خالل عام 2020 خدمــة (Cham Xpress) لتوصيل األموال 

للمتعامليــن دون الحاجــة إلــى زيــارة الفــروع أو التوّجــه إلــى الصرافــات اآلليــة، لتكــون هــذه الخدمــة األولــى مــن نوعهــا وأحــد 

الحلــول لتوّقــف الصّرافــات اآلليــة لــدى بنــك الشــام والبنــوك األخــرى ألســباٍب تقنيــة خارجــة عــن إرادة المصــارف باإلضافــة 

ــا  ــا لتســاعد فــي تخفيــف التجمعــات بالفــروع، كمــا أطلقن إلــى إتاحــة خيــار آمــن ومريــح الســيما َبعــد أزمــة فيــروس كورون

ــا بدمشــق والمحافظــات  ــًا لعمليــة فتــح الحســابات فــي كافــة فروعن خدمــة (لتكــن أوًال) لحجــز المواعيــد المســبقة هاتفي

حرصــًا علــى وقــت المتعامليــن وراحتهــم وصحتهــم وتقديــم الخدمــات بســرعة أكبــر، كمــا بــادر بنــك الشــام إلــى تأجيــل كافــة 

أقســاط التمويل الشــخصي المســتحقة خالل الشــهور (6/2020-5-4) دون أي غرامات انطالقًا من مســؤوليته االجتماعية 

تجاه متعامليه ومراعاة لظروف الحجر الصحّي جّراء أزمة كورونا.

وعلــى صعيــد الفــروع المصرفيــة ســعى بنــك الشــام علــى أن تكــون الفــروع ذات ملكيــة خاصــة للبنــك ممــا يعــزز مــن أصولــه 

حيث تم خالل 2020 نقل فرع بنك الشام بحي المزرعة إلى ساحة الميسات وسط دمشق في موقع أكثر تميز وبمساحة 

أكبر، وحرصنا على شراء عقارين جديدين في شارع فيصل وسط مدينة حلب وشارع المحافظة في مدينة درعا.

كما حصل بنك الشام خالل عام 2020 على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات وفق المعيار الدولي (ISO/27001)، تقديرًا 

لنظــام إدارة أمــن المعلومــات المســتخدم فــي البنــك ونجاحــه فــي تطبيــق أعلــى ضوابــط ومعاييــر األمــن والســرية لحمايــة 

بيانات المتعاملين، ليكون بنك الشام األول والوحيد في سورية الحاصل على هذه الشهادة العالمية.

وألن أحــد شــواغل بنــك الشــام صحــة وســالمة فريــق عملنــا ومتعاملــي وزبائــن البنــك، حرصنــا منــذ بدايــة جائحــة كورونــا 

ــة حــول كيفيــة  ــك، علــى ســبير المثــال ال الحصــر، نشــر التوعيــة الدوري ــر الوقائيــة، بمــا فــي ذل ــد مــن التدابي تطبيــق العدي

الوقايــة مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا ســواًء فــي صــاالت الفــروع أو عبــر المنصــات الخاصــة ببنــك الشــام علــى مواقــع 

التواصــل االجتماعــي، وكذلــك تنفيــذ حمــالت تعقيــم دوريــة للمكاتــب والفــروع، باإلضافــة إلــى دعــم العائــالت التــي انقطــع 

مصــدر رزقهــم خــالل فتــرة الحجــر الصحــي وتكريــم األطبــاء والممرضيــن والفنييــن فــي بعــض مشــافي ومراكــز العــزل 

الصحــي بدمشــق، كل ذلــك انطالقــًا مــن مســؤوليتنا المجتمعيــة، باإلضافــة إلــى توزيــع الكمامــات والمعقمــات بشــكل 

دوري على كافة الموظفين ومتعاملي البنك.

وفي القطاع التعليمي كفل بنك الشــام عدد من الطالب الجامعيين، وتوزيع المســتلزمات المدرســية على /500/ تلميذ، 

وتنفيــذ ورشــات عمــل وتدريبــات عمليــة لطــالب كليــة التجــارة واالقتصــاد وذلــك ضمــن فــروع البنــك بدمشــق وحلــب، 

باإلضافــة إلــى إطــالق البرنامــج التدريبــي المأجــور الخــاص ببنــك الشــام (Chance Day) لتوفيــر فــرص تدريــب لمــدة 6 أشــهر 

باختصاصات متنوعة في اإلدارة العامة لبنك الشام وفروعه المنتشرة بدمشق.

وتتويجــًا لجهــود البنــك فــي المســؤولية المجتمعيــة خــالل 2020، بادرت غرفة التجارة الدولية والغرفــة الفتية الدولية في 

سورية بتكريم بنك الشام كأفضل شركة رائدة على مستوى سورية تطّبق المسؤولية المجتمعية من أصل 112 شركة.

ــا بنــك الشــام وصــل إلــى مســتوى  ــرات وتجــارب متراكمــة وخطــط مدروســة، وهن ــل مــن خب إن اإلنجــازات ال تأتــي جزافــًا ب

مرمــوق بفضــل ثقــة متعاملينــا ومســاهمينا الكــرام واســتنادًا إلــى عملنــا الــدؤوب اســتطعنا أن نقــدم لمتعاملينــا ومجتمعنــا 

منتجــات وخدمــات مصرفيــة تلبــي االحتياجــات مــن خــالل عمــل مؤسســي وكــوادر مؤهلــة مــع كامــل التزامنــا بأخالقيــات 

المهنة والقيم والمبادئ اإلسالمية.

فــي الختــام ال يســعني إال أن أتوجــه بجزيــل الشــكر إلــى وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك ومصــرف ســورية 

المركــزي وهيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية وســوق دمشــق لــألوراق الماليــة وهيئــة الرقابــة الشــرعية فــي بنــك 

الشام، وأسأل الله تعالى كل التوفيق والسداد والرفعة لنا ولبلدنا الغالي سورية.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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اعتمــدت خطــة العــام 2021 علــى تنفيــذ جميــع مــا تــم تأجيلــه مــن أهــداف خطــة العــام 2020 نتيجــة جائحــة كورنــا تلــك الخطــة 

المبنيــة التــي تمــت بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة علــى تمديــد العمــل باالســتراتيجية الخاصــة بالســنوات الســابقة لتشــمل العــام 

ــة الترقــب المحليــة والعالميــة تســتدعي التــروي فــي اعتمــاد اســتراتيجيات جديــدة  2020 نظــرًا ألن الظــروف الخاصــة وحال

بانتظار نضج بيئة وظروف العمل على الصعيدين المحلي واإلقليمي والدولي.

تم إعداد الخطة بعد دراســة المســتجدات وتحليل البيئة الداخلية باالعتماد على تحليل رباعي SWOT، وتحليل البيئة الخارجية 

والبيئــة التنافســيةPESTA، والمســتجدات التــي رافقــت بيئــة العمــل الخارجيــة للبنــك.  ارتكــزت األهــداف التشــغيلية الخاصــة 

بالعام 2021 على تطوير الخدمات الخدمات والمنتجات إن كان على صعيد الخدمات اإللكترونية لتالئم التطور المنشود في 

بنيــة الدفــع اإللكترونــي الوطنيــة ، وكذلــك علــى صعيــد المنتجــات التمويليــة لتلبــي احتياجــات كافــة شــرائح المجتمــع مــن 

الخدمــات المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية ، بمــا يضمــن تحقيــق دخــل تشــغيلي يؤمــن اســتمرارية البنــك 

بنشاطه وتقديم خدماته رغم الظروف والصعوبات المستجدة التي المحيطة ببيئة العمل.

حيث يمكن تلخيص أهم أهداف العام 2021 بما يلي: 

1. تطوير في قنوات التوزيع اإللكترونية بما يتاسب مع تطور بنية الدفع اإللكتروني الوطنية .

2. التأكــد مــن إعــادة العمــل بشــكل طبيعــي لشــبكة الصرافــات اآلليــة وصــوًال إلــى خدمــة 24/7 لكافــة الصرافــات اآلليــة داخــل 

مواقع البنك وخارجه  وربطها مع الشبكات الوطنية المختلفة.

3. إطــالق حزمــة مــن الخدمــات تتعلــق بالدفــع اإللكترونــي عبــر نشــر نقــاط بيع POS وبوابــات الدفــع Payment Gateway  وتطوير خدمات 

الدفع اإللكتروني عبر تطبيق شام موبايل.

4. تنويــع محفظــة التمويــل التجــاري مــن الناحيــة القطاعيــة ونشــاط الجهــات المتمولــة بحيــث تكــون أكثــر دعمــًا للقطــاع 

اإلنتاجي من خالل تمويل األصول اإلنتاجية.

5. زيادة مساهمة تمويالت األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في المحفظة التمويلية .

6. تطويــر الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والشــركات ممــا يرفــع مســاهمة رســوم وعمــوالت الخدمــات فــي الدخــل التشــغيلي 

للبنك.

7. التوسع الجغرافي للفروع وافتتاح أربع مراكز عمل جديدة في كل من دمشق وحلب والمنطقة الساحلية.

8. االســتمرار فــي تطويــر وظيفــة اإللتــزام واالمتثــال بالبنــك لتضاهــي أفضــل التطبيقــات الدوليــة International Best Practice مما يعزز 

جهود البنك في رفع العقوبات المفروضة عليه منذ العام 2017.

9. رفع درجة رضا المتعاملين والتواصل معهم من خالل استبيانات دورية وقياس مستوى الرضا بشكل دوري.

10. تطويــر البنيــة التحتيــة لموجــودات البنــك الســيما التقنيــة منهــا لتخــدم كفــاءة العمــل وصــورة البنــك أمــام المتعامليــن، 

وتوحيد كافة المواد التي تظهر اسم وشعار البنك . 

11. االســتمرار فــي تطويــر أســاليب وتقنيــات العمــل بمــا يحقــق الكفــاءة فــي صــرف النفقــات الســيما اإلداريــة وبالتالــي زيــادة 

الربحية.

12. تعزيز المسؤولية االجتماعية للبنك وتكريس الظهور اإلعالمي بما يعكس قيمه ورسالته. 

13. الترويج واإلعالن عن خدمات المصرف بكافة وسائل اإلعالن المتاحة بما ال يخالف توجهات البنك وقيمه.

2021الخطة المستقبلية
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بنك الشام يقدم ندوة تعريفية مصرفية

في مركز غرفة تجارة دمشق لريادة األعمال

بنك الشام يطلق منتج بيع المساومة

للسلع المحلية بنسبة ربح 0%

 

للعام الثاني على التوالي بنك الشام الراعي الحصري

لجائزة فخري البارودي للمؤرخين الشباب

إطالق مسابقة "إلى أمي" بمناسبة عيد األم

بنك الشام يطلق برنامجبنك الشام يدعم 200 عائلة خالل شهر رمضان المبارك

للفرص تدريبية في دمشق
(Chance Day)

2020أبرز نشاطات البنك خالل عام
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بنك الشام بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق

يقدم ندوة تعريفية حول المضاربة في البنوك اإلسالمية

بنك الشام يعقد اجتماع الهيئة العامة

ويرفع رأس ماله ليصبح /8/ مليار ل.س

بنك الشام يوقع مع جمعية الفرقان الخيرية مذكرة تفاهم

لكفالة طالب العلم بدمشق

بنك الشام يوّزع المستلزمات المدرسية

لبعض طالب كيوان ودمر البلد والربوة

بنك الشام ينفذ ورشة عمل حول "مدخل إلى عمل المصارف"بنك الشام يرعى مشروع "أكاديمية سند" للتطوير المهني

بالتعاون مع األمانة السورية للتنمية

2020أبرز نشاطات البنك خالل عام
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بنك الشام يشارك برعاية حفل خريجي

الجامعة الوطنية الخاصة بحماة

إطالق تحدي

لدعم السيدات المصابات بمرض سرطان الثدي

للعام الثالث، بنك الشام يرعى جائزة فخري البارودي

للمؤرخين الشباب

بنك الشام يعلن عن اإلطالق الرسمّي لفرعه الجديد

في ساحة الميسات وسط دمشق

الجمعية السورية لعالج سرطان األطفال ورعايتهمتدريب عملي في فرع العزيزية بحلب

تكرم بنك الشام في حلب تقديًرا لدعمه ومساعيه ودعمه

“Million Chanllenge 1”

2020أبرز نشاطات البنك خالل عام
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رفع سقف السحب اليومي من بطاقات الصراف اآلليالتعقيم الدوري لمباني اإلدارة العامة وفروع بنك الشام 

تأجيل كافة أقساط التمويل الشخصي ألشهر 2020/5-4-3

بسبب جائحة كورونا

2020نشاطات وإجراءات البنك خالل جائحة كورونا

  (Cham Xpress)بنك الشام يطلق خدمة توصيل األموال
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إضاءة المباني باللون األحمر تضامًنا مع الكوادر الطبية

في المستشفيات بتصديهم لجائحة كورونا

تكريم بنك الشام لفوزه بالمركز األول على مستوى سورية

في تطبيق المسؤولية االجتماعية

2020نشاطات وإجراءات البنك خالل جائحة كورونا

بنك الشام يقدم مساهمة مالية لألطباء والممرضين

والعمال الفنيين في بعض مستشفيات دمشق 

بنك الشام يشجع على استخدام خدمة

خالل جائحة كورونا

“Drive through ATM”بنك الشام يحصد المركز األول كأفضل شركة على مستوى سورية

في تطبيق المسؤولية االجتماعية لمواجهة كورونا
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     دكتوراه في الفقه اإلسالمي وأصوله من كلية الشريعة بجامعة دمشق
االقتصــاد  قســم  ورئيــس  دمشــق،  بجامعــة  الشــريعة  كليــة  فــي  مســاعد  أســتاذ 

اإلسالمي في كلية الشريعة بجامعة دمشق
مــدرس لمــواد المعامــالت الماليــة واالقتصــاد اإلســالمي وفقــه المعاوضــات والعمليــات 
والتمويــل  والتأميــن  الشــرعّية  والرقابــة  الشــرعية  والمعاييــر  اإلســالمّية  المصرفّيــة 
اإلســالمّي، فــي عــدد مــن الجامعــات الســورية، كمــا يشــرف ويناقــش العديــد مــن رســائل 

الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات السورية والعربية
له العديد من المؤلفات واألبحاث العلمية المحكمة والمنشورة 

لديــه خبــرة فــي مجــال التدقيــق الشــرعي والرقابــة الشــرعية ألكثــر مــن ثــالث عشــرة 
سنة، أربع سنوات في مجال التأمين التكافلي

مدرب معتمد في مجال المصارف اإلسالمية والمعايير الشرعية والتأمين التكافلي

درجــة الدكتــوراه فــي الفقــه وأصولــه (قيــد اإلنجــاز)، ماجســتير فــي الفقــه المقــارن مــن 
جامعة أم درمان اإلسالمية، إجازة في الشريعة اإلسالمّية من جامعة دمشق

االقتصــاد  أصــول  ومــادة  المعاصــرة  اإلســالمية  الماليــة  المعامــالت  لمــادة  مــدرس 
اإلســالمي والنظريــات الفقهيــة فــي كليــة الشــريعة، والقانــون فــي معهــد الشــام 

العالي
لديه خبرة في مجال المصارف اإلسالمية ألكثر من ثمان سنوات

اإلســالمية  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  فــي  (زميــل)  عضــو 
(األيوفي)

مدرب معتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
حائــز علــى شــهادة المدقــق والمراقــب الشــرعي             مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية

 دكتوراه في الفقه اإلسالمي وأصوله من كلية الشريعة بجامعة دمشق 
  أســتاذ مــادة الفقــه اإلســالمي وأصولــه فــي كليــة الشــريعة بجامعــة دمشــق، لــه 
العديــد مــن المقــاالت المحكمــة فــي مجلــة جامعــة دمشــق ومجــالت أخــرى، يشــرف 

ويناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات 
  رئيس اتحاد علماء بالد الشام 

   رئيس هيئة الرقابة الشرعية في الشركة اإلسالمية السورية للتأمين 
لديه خبرة في أعمال المصارف اإلسالمية الرقابة عليها لمدة تزيد عن عشر سنوات 

   عميد كلية الشريعة جامعة دمشق سابقًا 
  عضو في الهيئة االستشارية التابعة لمجلس النقد والتسليف - سابقًا 

   شــارك فــي مؤتمــرات إســالمية فــي عــدد مــن البلــدان اإلســالمية وألقــى محاضــرات 
في مختلف القضايا اإلسالمية 

عضــو فــي أكاديميــة آل البيــت الملكيــة وفــي مجلــس كرســي األكاديميــة وعضــو 
سابق في الهيئة التدريسية بجامعة العلوم اإلسالمية العالمية في عّمان 

(CSAA)
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مصرفــي ســوري حاصــل علــى العديــد مــن الشــهادات األكاديميــة و المهنيــة  منهــا إجــازة فــي االقتصــاد 
و إدارة األعمــال مــن الجامعــة المصريــة األمريكيــة الدوليــة و بكالوريــوس تنفيــذي فــي إدارة األعمــال 
باإلضافة إلى شهادة CIB  " مصرفي إسالمي معتمد" من المجلس العام للبنوك اإلسالمية و شهادة في 
اإلدارة المتكاملــة للمشــاريع مــن معهــد الدراســات المصرفيــة باالضافــة لحصولــه علــى شــهادة الدكتــوراه 

الفخرية في مجال إدارة المشاريع المصرفية.
خبــرة مصرفيــة تزيــد عــن 38 عــام قضاهــا فــي مصــارف تقليديــة ومــن ثــم اســالمية تبــوأ خاللهــا  عــدة 
ــة الكويــت منهــا مديــر قطــاع  ــاع كبيــر فــي العمــل بمصــارف دول ــه ب مناصــب قياديــة مهمــة حيــث كان ل
العمليــات فــي البنــك التجــاري الكويتــي و رئيــس مجموعــة العمليــات بالوكالــة و رئيــس إدارة تحليــل 
األعمــال فــي بنــك بوبيــان الــى أن عمــل مستشــار لرئيــس مجلــس إدارة بنــك الشــام منــذ عــام 2011 
ليشــغل بعدها منصب مدير عام بالوكالة لبنك الشــام منذ عام 2012 و يصبح رئيســًا تنفيذيُا للمصرف مع 

نهاية شهر نيسان 2016.

شــهادة  و  االقتصــاد  فــي  الماجســتير  شــهادة  علــى  حاصــل 
دبلــوم دراســات عليــا فــي البحــوث والدراســات االقتصاديــة مــن 
معهــد البحــوث و الدراســات العربيــة / جامعــة الــدول العربيــة – 
مــن  المتقــدم  االئتمــان  فــي  مهنــي  دبلــوم    - القاهــرة  
االكاديميــة العربيــة للعلــوم المصرفيــة -  شــهادة البكالوريــوس 
علــى  حصــل  كمــا  األردنيــة  الجامعــة  مــن  األعمــال  إدارة  فــي 
  MOODY’S شــهادة مهنيــة فــي االئتمــان المتقــدم مــن مؤسســة

االمريكية .
انضــم إلــى بنــك الشــام ليشــغل منصــب مســاعد المديــر العــام 
لقطاع الخدمات المساندة  خالل عام 2014 ، و قد تمت ترقيته مع 
نهاية عام 2016  ليصبح نائبًا للرئيس التنفيذي ، حيث سبق له 
العمــل فــي بنــك ســورية الدولــي اإلســالمي كمســاعد رئيــس 
ومديــرًا  التمويــل  ومتابعــة  مراقبــة  و  مراجعــة  إلدارة  تنفيــذي 
المصــرف  فــي  ســابقًا  عمــل  كمــا  التمويــل  لقطــاع  تنفيذيــًا 
الدولــي للتجــارة و التمويــل كمســاعد للمديــر العــام للعمليــات ، 
ــر ائتمــان  هــذا وقــد قــام الســيد القطــراوي بشــغل منصــب مدي
أول  فــي بنــك االســكان للتجــارة و التمويــل األردن وعمــل فــي 

البنك العربي الوطني السعودية و البنك العربي األردن .

حاصــل علــى بكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة دمشــق - 
فــي  ماجســتير   - والنقــدي  المالــي  االقتصــاد  فــي  دبلــوم 
المصــارف مــن األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة  -  
شهادة مقرض معتمد في البنوك التجارية CLBB  الصادرة عن المعهد 
األمريكــي للمصرفييــن المعتمديــن - شــهادة مراقــب ومدقــق 
شــرعي معتمــد CSAA الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة اإلســالمية باالضافــة لكونــه عضــو جمعيــة 

العلوم االقتصادية السورية.
انضــم  إلــى بنــك الشــام بدايــة عام 2014 ليشــغل منصب مســاعد 
المديــر العــام لقطــاع الخدمــات المصرفيــة و قــد تمــت ترقيتــه مــع 
نهاية عام 2016 ليصبح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات 
المصــرف  فــي  المصرفــي  العمــل  بــدأ  قــد  و  هــذا  المصرفيــة، 
المصرفــي  العمــل  انطالقــة  مــع  والتمويــل   للتجــارة  الدولــي 
الدولــي  ســورية  بنــك  فــي  عمــل  كمــا  ســورية،  فــي  الخــاص 
اإلســالمي  كمســؤول عــن شــبكة الفــروع ومــن ثــم مديــر فــرع 
 ،  2009 العــام  فــي  الرئيســي  للفــرع  ومديــر  عــام2007   فــي 
ليعمل بعد ذلك في بنك البركة سورية في العام 2010 بمنصب 
تطويــر  ومديــر  والفــروع  المصرفيــة  الخدمــات  إدارة  مديــر 

المنتجات بالوكالة .
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مهنــدس مستشــار حاصلــة علــى بكالوريــوس فــي الهندســة االلكترونيــة مــن جامعــة دمشــق باالضافــة 
الدوليــة  الجامعــة  مــن  الدوليــة  والعالقــات  الدبلوماســية  المهــارات  دبلــوم  علــى  حصولهــا  إلــى 
االلكترونيــة ، لديهــا خبــرة واســعة فــي مجــال إدارة تقنيــة المعلومــات لمــدة تزيــد عــن 24 عــام ، حيــث 
شــغلت منصــب مديــر إدارة تقنيــة المعلومــات فــي بنــك الشــام منــذ عــام 2007  بعــد أن ســبق لهــا العمل 

في المصرف التجاري السوري  بمنصب مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات.
لديهــا خبــرة واســعة فــي إدارة المشــاريع الهندســية،  حيــث شــغلت منصــب مديــر االدارة الهندســية 

تكليفًا في بنك الشام منذ عام 2015 .

بريطانيــا-   فــي  ليفربــول  جامعــة  مــن  المصرفيــة  العمليــات  اختصــاص  ماجســتير  علــى  حاصــل 
بكالوريــوس فــي االقتصــاد اختصــاص ادارة األعمــال مــن جامعــة البلمنــد فــي لبنــان و دبلــوم فــي 
المهــارات الدبلوماســية و العالقــات الدوليــة مــن الجامعــة الدوليــة االلكترونيــة، يتمتــع بخبــرة  مصرفيــة 
تزيــد عــن عشــر ســنوات حيــث  بــدأ العمــل المصرفــي فــي بنــك ســورية و المهجــر عــام 2005، ومــن 
ثــم شــغل منصــب مديــر إدارة التمويــل التجــاري  فــي بنــك الشــام منــذ عــام 2007 وتمــت  ترقيــة الســيد 
وســيم إلــى منصــب مديــر إدارة التمويــل فــي بدايــة عــام 2013 ، وكلــف بــادارة شــؤون الفــروع خــالل عــام  

2018  ليصبح  مساعد الرئيس التنفيذي-قطاع الفروع والتمويل من بداية عام 2020 

حاصلــة علــى بكالوريــوس فــي االقتصــاد اختصــاص محاســبة مــن جامعــة دمشــق خبــرة فــي مجــال 
المحاســبة والتحليــل المالــي تزيــد عــن عشــر ســنوات. بــدأت العمــل المهني عام 2002 في عدة شــركات 
صناعيــة وتجاريــة وخدميــة لتنضــم لبنــك فــي بنــك ســورية الدولــي اإلســالمي فــي عــام 2007 بمنصــب 
مراقــب مالــي فــي اإلدارة الماليــة، باشــرت العمــل فــي بنــك الشــام بصفــة مديــر اإلدارة الماليــة فــي عــام 

.2013

الــى  باإلضافــة  مــن جامعــة دمشــق  اختصــاص محاســبة  االقتصــاد  فــي  بكالوريــوس  علــى  حاصــل 
شــهادة المصرفــي اإلســالمي المعتمــد CIB الصــادرة عــن المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة 
االسالمية. لديه خبرة مصرفية تزيد عن 15 عام، بدأ العمل في قطاع المصارف في البنك العربي عام  
2016  بمنصب متداول عمالت أجنبية، باشر العمل في بنك الشام عام 2014 بصفة مدير إدارة الخزينة.

مساعد الرئيس التنفيذي – التمويل و الفروع  

ومكلف باإلدارة الهندسية

حاصلــة علــى شــهادة مســاعد مجــاز فــي االقتصــاد والتجــارة اختصــاص  إدارة أعمــال، خبــرة فــي مجــال 
ــد مــن  ــرة فــي مجــال نظــم ادارة الجــودة حيــث لديهــا العدي ــد عــن 12 ســنة وخب العمــل المصرفــي تزي
الشــهادات فــي هــذا االختصــاص أبرزهــا شــهادة مدقــق رئيســي لنظــام إدارة الجــودة وفــق المواصفــة 

،TUVSUD القياسية 2015/9001 من جهة المنح العالمية
انضمــت لبنــك الشــام فــي بدايــة عــام 2014 بمنصــب مديــر إدارة الجــودة باإلضافــة إلــى تكليفهــا بمهــام 
إدارة قســم الخدمــات االلكترونيــة بســبب خبرتهــا المصرفيــة والتــي بدأتهــا فــي بنــك ســورية الدولــي 
اإلســالمي عــام 2008 بمنصــب نائــب مديــر الفــرع  الرئيســي ومــن ثــم  انتقالهــا إلــى بنــك البركــة ســورية  

في عام  2012 بمنصب مدير قسم القنوات االلكترونية .
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حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة دمشــق  قســم اللغــة االنكليزيــة، باإلضافــة إلــى 
شــهادة إدارة المــوارد البشــرية مــن المكتــب االستشــاري الســوري باالضافــة إلــى حصولهــا علــى 
علــى دبلــوم المهــارات الدبلوماســية والعالقــات الدوليــة مــن الجامعــة الدوليــة االلكترونيــة ،  لديهــا 
خبــرة فــي مجــال ادارة المــوارد البشــرية لمــدة  تزيــد عــن  عشــر ســنوات انتقلــت خاللهــا للعمــل فــي 
قطاعــات مختلفــة منهــا االتصــاالت و شــركات صناعيــة لتنضــم للعمــل المصرفــي فــي عــام 2015 
كمديــرُا الدارة المــوارد البشــرية فــي بنــك الشــام  و نظــرًا لخبرتهــا   وتبؤهــا مناصــب قياديــة  كلفــت 

بادارة التسويق والعالقات العامة في البنك مع نهاية عام 2017 

الجامعــة  ادارة االعمــال اختصــاص ماليــة ومصــارف مــن  بكالوريــوس فــي  حاصــل علــى شــهادة 
الدوليــة للعلــوم والتكنولوجيــا. بــدأ العمــل المصرفــي منــذ عــام 2010 حيــث تدرج فــي الوظائف إلى 
أن شــغل منصــب رئيــس وحــدة المشــتريات فــي إدارة الشــؤون اإلداريــة فــي المصــرف الدولــي 
للتجــارة والتمويــل لينضــم  إلــى بنــك الشــام مــع بدايــة عــام 2015 بمنصب مدير إدارة المشــتريات ومن 

ثم كلف بإدارة الشؤون االدارية في نهاية عام 2015. 

ــرة  حاصــل علــى شــهادة (L/Cs) (UCP-600) مــن معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة، خب
فــي القطــاع المصرفــي تزيــد عــن ثمانيــة وثالثــون عــام شــغل خاللهــا عــدة مناصــب فــي المصــرف 
التجــاري الســوري آخرهــا مديــر ادارة العمليــات، شــارك بالعديــد مــن المؤتمــرات والــدورات التدريبيــة  
المتخصصــة فــي المصــارف اإلســالمية والتجــارة الخارجيــة، التحــق ببنــك الشــام عــام 2012 بمنصــب 

مدير إدارة التجارة الخارجية.

حاصــل علــى بكالوريــوس اقتصــاد اختصــاص إدارة أعمــال مــن جامعــة دمشــق-  الماجســتير المهنــي 
الماليــة  والمؤسســات  للبنــوك  العــام  المجلــس  عــن  الصــادر  االســالمية  الماليــة  فــي  التنفيــذي 

اإلسالمية.
تعيــن فــي بنــك الشــام فــي نهايــة عــام 2007 حيــث تدرج في عدة مناصب وظيفيــة في البنك لتتم 

ترقيته لمنصب  مدير إدارة العمليات المركزية مع  نهاية عام 2014.

ــرة  حاصــل علــى بكالوريــوس اقتصــاد اختصــاص إدارة أعمــال مــن جامعــة دمشــق، يتمتــع بخب
مصرفية لمدة 12 سنة حيث بدأ عمله في شركات الصرافة بداية عام 2009 في الشركة العالمية 
للصرافــة و الحــواالت الماليــة و مــن ثــم انتقــل الــى العمــل المصرفــي فــي بنــك ســورية الدولــي 
االســالمي بنهايــة عــام 2009  و تــدرج فــي عــدة مناصــب وظيفية الى أن انضم الى بنك الشــام 

بمنصب مدير ادارة مراقبة االئتمان. 
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حاصــل علــى ماجســتير فــي قانــون األعمــال الداخلــي و الدولــي مــن جامعــة دمشــق و جامعــة 
باريس الثانية ، بدأ حياته المهنية منذ عام 2009، حاصل على لقب محامي استاذ ولديه خبرة 
واســعة فــي  العمــل القانونــي والقضائــي فــي المجــال المصرفــي والشــركات و الصيرفــة 

اإلسالمية، عمل كمستشار قانوني في المصرف الدولي للتجارة و التمويل منذ عام 2011.
التحق ببنك الشام في نهاية عام 2013 و شغل منصب مدير اإلدارة القانونية في البنك.

حاصــل  علــى درجــة الماجســتير فــي اإلدارة الماليــة للشــركات المســاهمة مــن االكاديميــة 
العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة . خبــرة مصرفيــة تزيــد عــن 14 ســنة بــدأت مــع فتــرة تأســيس 
بنــك الشــام عــام 2006 ، شــغل مناصــب إداريــة متعــددة بــدءًا من رئيس قســم الحســابات المالية 
و اإلداريــة إلــى منصــب مســاعد مديــر إدارة االئتمــان و التمويــل التجــاري ليحصــل بعــد ذلــك علــى 

ترقية تم من خاللها تعيينه مديرًا إلدارة المخاطر منذ بداية عام 2014.

حاصــل علــى إجــازة فــي الحقــوق مــن جامعــة دمشــق- دبلــوم فــي االقتصــاد اإلســالمي -  
إجــازة فــي الشــريعة والقانــون مــن جامعــة بــالد الشــام-  الماجســتير المهنــي فــي الماليــة 

 ،(CIBAFI) اإلسالمية من المجلس العام للبنوك
المحاســبة  مــن هيئــة   (CSAA) المعتمــد  الشــرعي  والمدقــق  المراقــب  علــى شــهادة  حاصــل 

،AAOIFI والمراجعة للمؤسسات المالية
التحــق بفريــق بنــك الشــام عــام 2009 ليتــدرج فــي المناصــب الوظيفــي ويكــون  مديــرُا  ادارة 

التدقيق الشرعي مع نهاية عام 2016.

حاصــل علــى دكتــوراه فــي المحاســبة مــن جامعــة دمشــق، وعلــى شــهادة محاســب قانونــي 
ســوري ، خبــرة  فــي مجــال التدقيــق الداخلــي تزيــد عــن 15 ســنة، شــغل خاللهــا منصــب مديــر 
التدقيــق الداخلــي وأميــن ســر مجلــس االدارة فــي ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة، ورئيــس 
الحســابات فــي شــركة اإلســتثمار لمــا وراء البحــار للتطويــر العقــاري، ومديــر تدقيــق فــي شــركة 

طالل أبو غزالة، التحق ببنك الشام عام 2017 بمنصب مدير إدارة التدقيق الداخلي.

حاصــل علــى درجــة الماجســتير - اختصــاص ادارة ماليــة -  مــن المعهــد العالــي إلدارة األعمــال/ 
هبــا/ - درجــة بكالوريــوس مــن جامعــة دمشــق اختصــاص مصــارف وتأميــن ، وعلــى شــهادة 
المحاســب القانونــي يتمتــع بخبــرة ماليــة ومصرفيــة تزيــد عــن 12 عــام، فقــد عمــل كمديــر مالــي 
لشــركة البحــر المتوســط للمقــاوالت والتجــارة العامــة، وموظــف إدراة العمليــات المركزيــة فــي 
بنــك األردن، ومراقــب مصرفــي داخلــي لــدى بنــك قطــر الوطنــي ، ومديــر مالــي فــي منظمــة 
الهــالل األحمــر العربــي الســوري، وانضــم إلــى بنــك الشــام خــالل شــهر تشــرين أول مــن عــام 

2017 للعمل كمدير إدارة التنسيق والمتابعة.

وعلــى شــهادة  مــن جامعــة دمشــق  المحاســبة  اإلقتصاد-قســم  فــي  إجــازة  علــى  حاصــل 
التدقيــق  فــي  المعتمــد  اإلســالمي  األخصائــي  شــهادة   - الســوري  القانونــي  المحاســب 

(CIB) وشهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد (CISSA) الشرعي
خبــرة مصرفيــة تزيــد عــن اثنــا عشــر عامــا فــي مجــال الرقابــة المصرفيــة والتدقيــق واإللتــزام حيــث  
بدأ العمل المصرفي مع بنك الشام عام 2009 بصفة مراقب مصرفي داخلي حتى نهاية عام 

2017، ليتبوأ بعد ذلك منصب مدير إلدارة مراقبة االلتزام. 
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اجمالي الموجودات 

صافي أرباح البنك بعد الضريبة
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 بلغت إجمالي الموجودات بنهاية عام 2020 (395,235) مليون ليرة سورية و (184,768) مليون ليرة سورية بنهاية عام 2019
أي بنسبة زيادة مقدارها  (114%).

بلغت صافي أرباح بنك الشام لعام 2020 مقدارها (32,507) مليون ليرة سورية  و (3,178) مليون ليرة سورية عن العام  2019
أي بنسبة تغير مقدارها  (923%) .
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إجمالي الربح من العمليات التشغيلية 

توزع الودائع كما في 31-12-2020 
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ودائع التوفير

الودائع تحت الطلب

ودائع التأمينات

الودائع ألجل

189,924

17,874

33,747

77,386

بلغــت إجمالــي أربــاح  البنــك  مــن عملياتــه  االســتثمارية و التمويليــة و غيرهــا بعــام 2020 (41,795) مليــون ليــرة ســورية و حوالــي 
(7,071) مليون ليرة سورية بنهاية عام 2019 أي بنسبة زيادة  مقدارها (491%) .
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التغير في حقوق المساهمين

توزع التمويالت حسب الجهة الممولة

ــاح و توزيعيهــا علــى المســاهمين  ــر األرب ــاح التــي حققهــا البنــك خــالل الفتــرات الســابقة و نتيجــة لسياســته بتدوي نتيجــة لألرب
على أساس أسهم منحة فقد بلغت حقوق المساهمين (63,895) مليون ليرة سورية عام 2020 في حين كانت (28,614) مليون 

ليرة سورية عام 2019 بنسبة زيادة مقدارها  (123%) .

62,245
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك    
 

 بیان المركز المالي الموحد
 2020كانون األول  31كما في 

 

 .) جزء من البیانات المالیة وتقرأ معھا 48) إلى رقم (  1تعتبر االیضاحات المرفقة من رقم ( 
 
  

 
 
 

 
 المدیر المالي  الرئیس التنفیذي  رئیس مجلس اإلدارة

ل.س 50,000,000

  إیضاح 2020  2019
 الموجودات  لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
 نقد وأرصدة لدى مصارف مركزیة  3 172,807,795,806  57,391,278,327

34,064,455,093  36,636,477,905 4 
إیداعات وحسابات استثمار لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة 

 ثالثة أشھر أو أقل

11,408,384,361  59,207,848,804 5 
استثمار لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة تزید عن حسابات 

 ثالثة أشھر
 ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة ـ بالصافي 6 100,490,065,819  65,900,728,653

  صافي موجودات قید االستثمار أو التصفیة 7 1,695,656  164,343,393
 عقاریةاستثمارات  8 5,102,500,000  2,276,500,000

 موجودات ثابتة  9 12,765,271,631  10,391,860,898
 موجودات غیر ملموسة 10 72,874,520  43,138,048
 موجودات ضریبیة مؤجلة  17 1,310,172  1,107,879

 موجودات أخرى  11 2,146,298,503  862,960,263
 المركزيودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة  12 6,002,539,827  2,263,455,530

 مجموع الموجودات  395,234,678,643  184,768,212,445
     

    
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة وحقوق 

 األقلیة وحقوق الُملكیة
 المطلوبات    

 إیداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالیة 13 97,951,934,706  46,251,810,234
 أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء 14 91,972,106,882  49,454,399,523
 تأمینات نقدیة 15 77,386,005,060  10,537,243,676

 مخصصات متنوعة 16 792,047,050  463,134,957
 مخصص ضریبة الدخل 17 857,128,346  645,329,087

 مطلوبات أخرى 18 10,049,883,449  5,034,949,750
 مجموع المطلوبات  279,009,105,493  112,386,867,227

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة    
 حسابات االستثمار المطلقة  19 51,621,538,089  43,223,040,031

 احتیاطي مخاطر االستثمار 20 395,655,938  274,186,895
 احتیاطي معدل األرباح 24 313,755,580  270,614,341

 مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة   52,330,949,607  43,767,841,267
 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  331,340,055,100  156,154,708,494

 حقوق الملكیة    
 حقوق مساھمي البنك    

 ب بھ (المدفوع)ترأس المال المكت 21 8,000,000,000  6,000,000,000
 احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة 22 5,336,721,336  2,521,481,216

 احتیاطي قانوني 23 1,048,033,703  825,184,691
 احتیاطي خاص 23 1,048,033,703  825,184,691

 احتیاطي معدل األرباح 24 1,266,965,400  1,290,334,070
 األرباح المدورة غیر المحققة 25 45,989,483,898  14,708,920,881
 المدورة المحققة األرباح 25 1,202,479,103  2,439,531,297

 مجموع حقوق مساھمي البنك  63,891,717,143  28,610,636,846
 الحقوق غیر المسیطرة 26 2,906,400  2,867,105

 مجموع حقوق الملكیة  63,894,623,543  28,613,503,951

184,768,212,445  395,234,678,643  
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

 وحقوق الملكیة
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 .س.م.م.ش امـشـال بنك
 یان الدخل الموحدب

 2020 كانون األول 31 للسنة المنتھیة في

 .) جزء من البیانات المالیة وتقرأ معھا 48رقم (  ) إلى 1تعتبر االیضاحات المرفقة من رقم ( 
 
 

 
2019  2020   

  إیضاح لیرة سوریة  لیرة سوریة
     

 إیرادات ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت 27  7,097,620,995   6,170,226,752
 إیرادات من مصارف ومؤسسات المالیة 28  142,593,295   258,339,930

 المصاریف المحملة على الوعاء االستثماري المشترك 29 -  -

6,428,566,682  
 

7,240,214,290   
المشتركة بین البنك وحسابات االستثمار إجمالي دخل االستثمارات 

 المطلقة
 احتیاطي معدل األرباح 24  578,441,363  (418,913,462)

 إجمالي دخل االستثمارات بعد تنزیل احتیاطي معدل األرباح   7,818,655,653   6,009,653,220
 مع االحتیاطيحصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة   )1,435,775,340(  (1,530,264,283)

 احتیاطي مخاطر االستثمار 20 )68,320,476(  (63,458,161)

)1,466,806,122( 

 

)1,367,454,864( 30 
أصحاب  حسابات االستثمار المطلقة بعد خصم احتیاطي  العائد على

 مخاطر االستثمار

4,479,388,937  

 

6,382,880,313  31 
ووكیل باالستثمار حصة البنك من الدخل المشترك بصفتھ مضارب 

 ورب مال

1,962,897,180  

 

 صافي إیرادات خدمات مصرفیة 32  3,299,505,539
 أرباح فروقات العمالت األجنبیة (القطع التشغیلي) 25  774,755,060   600,887,451

 أرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة 25  31,280,563,017  -
 إیرادات أخرى 33  56,984,298   28,044,604

 إجمالي الدخل الخاص بالبنك   41,794,688,227   7,071,218,172

)1,436,413,522( 

 

 نفقات الموظفین 34 )2,537,170,606(
 استھالكات وإطفاءات 9-10 )351,767,993(  (222,074,727)

 مصاریف إداریة وعمومیة 35 )4,079,724,181(  )1,323,047,533(
 الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص  36 )1,290,185,636(  )70,727,544(
 مخصصات متنوعة 16 )50,000,000(  )50,000,000(

 إجمالي المصروفات  )8,308,848,416(  (3,102,263,326)

3,968,954,846  

 

 الربح قبل الضریبة  33,485,839,811
 مصروف ضریبة الدخل 17 )966,158,176(  )767,625,317(

(23,250,594) 

 

)12,833,397(  
الناجمة عن أعمال البنك في  ضریبة ریع رؤوس األموال

 الخارج
 صافي الربح  32,506,848,238   3,178,078,935

 ویعود إلى    
 مساھمي البنك  32,506,808,943   3,178,038,437

 الحقوق غیر المسیطرة   39,295   40,498
3,178,078,935   32,506,848,238   

     
 السنةحصة السھم من ربح  37 406.34   39.73
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 .س.عام ش.م.مـشـال بنك
 بیان التدفقات النقدیة الموحد 

 2020كانون األول  31 للسنة المنتھیة في
 

 .البیانات المالیة وتقرأ معھا) جزء من  48) إلى رقم (  1تعتبر االیضاحات المرفقة من رقم ( 
 

2019  2020   
  إیضاح لیرة سوریة  لیرة سوریة

 
 

 التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة  
 صافي النتیجة قبل الزكاة والضریبة  33,485,839,811  3,968,954,846

 تعدیالت لبنود غیر نقدیة:     
 تھالكات وإطفاءاتسا 9-10 351,767,993  222,074,727

 عائد حسابات االستثمار المطلقة  1,435,775,340  1,530,264,283
 الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص  36 1,290,185,636  70,727,544

 أرباح بیع موجودات ثابتة  )6,820,419(  (267,308)
 متنوعةمخصصات  16 50,000,000  50,000,000

5,841,754,092  36,606,748,361 
صافي الدخل قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات  

 التشغیلیة
 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة    

)4,461,718,202(  مصارف (التي یزید استحقاقھا عن ثالثة أشھر) اإلیداعات لدى  13,531,325,000  
)374,551,756(  حسابات مقیدة  1,412,084,464  
)271,947,932(  إیداعات لدى المصرف المركزي (احتیاطي نقدي إلزامي)  )1,128,168,107(  
)18,146,595,254(  مم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالتذ  5,260,553,906  

 الموجودات األخرى  )607,666,991(  1,402,886,492
)1,494,000,000(  بنوك (تستحق خالل مدة تزید عن ثالثة أشھر)ودائع   -  
)458,326,127(  ضریبة الدخل المدفوعة 17 )767,394,607(  

 نقدیة تأمینات  51,245,103,193  5,380,489,600
 أخرىمطلوبات   328,724,373  393,084,604

 النشاطات التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في   105,881,309,592  (12,188,924,483)

   
 

 التدفقات النقدیة من النشاطات االسثماریة
)29,412,862(  الموجودات قید االستثمار أو التصفیة  163,003,574  
)41,299,408(  شراء موجودات غیر ملموسة 10 )47,793,250(  
)854,354,4773,(  موجودات ثابتة شراء  9 (2,721,536,967)  

 النقد المتحصل من بیع موجودات ثابتة  10,475,558  25,151,567
)100,000,000(  ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي  )200,000,000(  
)557,915,6223,(  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في النشاطات االستثماریة  )2,795,851,085(  
 التدفقات النقدیة من النشاطات التمویلیة    

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة   )780,135,538(  4,670,253,329
 حصة مساھمي البنك من احتیاطي معدل األرباح  )545,019,662(  274,827,639

)4,420,220,843(  الحسابات الجاریة  28,710,373,402  
)1,472,865,039(  االستثماریةأرباح مدفوعة ألصحاب الودائع   )1,416,685,360(  
)2,136,186(  توزیعات أرباح نقدیة  )985,277(  
)7,225,100(  مصاریف نقدیة إلصدار أسھم  )17,600,096(  

 األنشطة التمویلیة (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة من  25,949,947,469  (957,366,200)
     

 تأثیر تغیرات أسعار الصرف على النقد ومافي حكمھ   )45,607,055,874(  (110,510,407)
  السنةصافي التغیر في النقد وما في حكمھ خالل   83,428,350,102  (16,879,716,647)

 یضاف    
  السنةالنقد وما في حكمھ في بدایة   21,590,992,564  38,470,709,211

564,992,59021,   السنةالنقد وما في حكمھ في نھایة  38 105,019,342,666  
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك    
 

 تغیرات في حقوق الملكیة الموحد ال بیان
 2020 كانون األول 31 للسنة المنتھیة في

 

 .) جزء من البیانات المالیة وتقرأ معھا 48) إلى رقم (  1تعتبر االیضاحات المرفقة من رقم ( 
 

 

الحقوق غیر  مجموع حقوق الملكیة
 المسیطرة

مجموع حقوق 
 مساھمي البنك

األرباح المدورة 
األرباح المدورة غیر  السنةأرباح  المحققة 

 المحققة

احتیاطي القیمة 
العادلة 

ات الستثمارل
 العقاریة

 االحتیاطیات
رأس المال 

بھ  المكتتب
 (المدفوع)

 

احتیاطي معدل 
 األرباح

احتیاطي عام 
 احتیاطي قانوني احتیاطي خاص مخاطر التمویل

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 2020

 الرصید في بدایة السنة 6,000,000,000 825,184,691 825,184,691 - 1,290,334,070 2,521,481,216 14,708,920,881 - 2,439,531,297 28,610,636,846 2,867,105 28,613,503,951

2,815,240,120 - 2,815,240,120 - - - 2,815,240,120 - - - - - 

الحركة على احتیاطي 
القیمة العادلة لالستثمارات 

)22العقاریة (إیضاح   

- - - (2,000,000,000) - - - - - - - 2,000,000,000 
زیادة رأس مال 

)21(إیضاح  

إصدار أسھممصاریف  - - - - - - - - (17,600,096) (17,600,096) - (17,600,096)  

)23,368,670(  - )23,368,670(  - - - - )23,368,670(  احتیاطي معدل األرباح - - - - 

 ربح السنة - - - - - - - 32,506,808,943 - 32,506,808,943 39,295 32,506,848,238
السنة ربحتخصیص  - 222,849,012 222,849,012 - - - 31,280,563,017 (32,506,808,943) 780,547,902 - - -  

63,894,623,543 2,906,400 63,891,717,143 1,202,479,103 - 45,989,483,898 5,336,721,336 1,266,965,400 - 1,048,033,703 1,048,033,703 8,000,000,000 
 كانون 31الرصید في 

2020األول   
 

24,856,552,424 2,826,607 24,853,725,817 807,850,250 - 14,708,920,881 2,175,411,384 1,017,254,859 33,051,351 430,618,546 430,618,546 5,250,000,000 
كانون  1الرصید في 

 2019الثاني 

(33,051,351) - (33,051,351) - - - - - (33,051,351) - - - 
أثر التطبیق المبكر لمعیار 

 30المحاسبة المالي رقم 

24,823,501,073 2,826,607 24,820,674,466 807,850,250 - 14,708,920,881 2,175,411,384 1,017,254,859 - 430,618,546 430,618,546 5,250,000,000 
 1الرصید المعدل كما في 

 كانون الثاني

346,069,832 - 346,069,832 - - - 346,069,832 - - - - - 

الحركة على احتیاطي 
عادلة لالستثمارات القیمة ال

 )22العقاریة (إیضاح 

- - - )750,000,000(  - - - - - - - 750,000,000 
(إیضاح  زیادة رأس المال

21( 

)7,225,100(  - )7,225,100(  )7,225,100(  مصاریف إصدار أسھم - - - - - - - - 

 احتیاطي معدل األرباح - - - - 273,079,211 - - - - 273,079,211 - 273,079,211

 ربح السنة - - - - - - - 3,178,038,437 - 3,178,038,437 40,498 3,178,078,935

 تخصیص ربح السنة - 394,566,145 394,566,145 - - - - (3,178,038,437) 2,388,906,147 - - -

28,613,503,951 2,867,105 28,610,636,846 2,439,531,297 - 14,708,920,881 2,521,481,216 1,290,334,070 - 825,184,691 825,184,691 6,000,000,000 
كانون  31الرصید كما في 

 2019األول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 المدیر المالي  الرئیس التنفیذي  رئیس مجلس اإلدارة
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 معلومات عامة  1
م /66، تم الترخیص لھ بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (عامة سوریةإن بنك الشام ش.م.م.س.ع ("البنك") شركة مساھمة مغفلة 

ل.أ) الصادر من لجنة إدارة /104) وبناًء على قرار رقم (14809وبموجب السجل التجاري رقم ( 2006أیلول  7و) الصادر بتاریخ 
الخاص بتنظیم عمل المصارف  2005لعام  35، ویخضع ألحكام المرسوم التشریعي رقم 2007شباط  10مصرف سوریة المركزي بتاریخ 

 2002للعام  23الخاص بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة وتعلیماتھ التنفیذیة والقانون رقم   2001لعام  28اإلسالمیة والقانون رقم 
وكل ذلك بما ال ولألنظمة التي یضعھا مجلس النقد والتسلیف،  2011لعام  29، وقانون الشركات رقم 2007لعام  33وقانون التجارة رقم 

 یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة.
 إن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو ساحة النجمة، دمشق، الجمھوریة العربیة السوریة.

 

لیرة سوریة للسھم الواحد.  1,000سھم بقیمة اسمیة  5,000,000لیرة سوریة موزع على  5,000,000,000تأسس البنك برأس مال مقداره 
 .2007آب  27مارسة أنشطتھ في بدأ البنك بم

 /91تمت الموافقة على تجزئة األسھم وفق مضمون المادة / 2011حزیران  20خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ 
وریة وذلك خالل سنتین الذي یقضي بتحدید القیمة االسمیة للسھم الواحد بمائة لیرة س 2011لعام  /29من المرسوم التشریعي رقم / /3البند /

م من تاریخ نفاذ ھذا المرسوم. وبناء علیھ قررت الھیئة العامة للمساھمین تفویض مجلس اإلدارة للقیام بمتابعة إجراءات تجزئة األسھم أما
السوریة بالموافقة  م من ھیئة األوراق واألسواق المالیة /119صدر القرار رقم  2011تشرین الثاني  22الجھات المعنیة الوصائیة. وبتاریخ 

ملیون سھم. وقد تم تحدید تاریخ تنفیذ  50للسھم الواحد لیصبح إجمالي األسھم  على تعدیل القیمة االسمیة لسھم البنك لتصبح مئة لیرة سوریة
 .2011كانون األول  6التعدیل المذكور في سوق دمشق لألوراق المالیة في نھایة یوم 

 

 . 2014أیار  25تم إدراج أسھم البنك في سوق دمشق لألوراق المالیة بتاریخ 
 

على النھائیة م) بالموافقة /117صدر قرار مجلس مفوضي ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة رقم ( 2018تشرین األول  1بتاریخ 
 250,000,000عن طریق ضم جزء من األرباح المدورة، وتمت زیادة رأس مال البنك بقیمة إجمالیة   مال البنك اعتماد أسھم زیادة رأس

للسھم الواحد، وذلك بتحویل قیمة األسھم من األرباح  لیرة سوریة /100سھم بقیمة اسمیة / /2,500,000لیرة سوریة عن طریق اعتماد /
 لیرة سوریة. 5,250,000,000المدورة المحققة، لیصبح إجمالي قیمة رأس المال 

 

تمت الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة لجھة زیادة رأس مال البنك من  2019نیسان  29خالل اجتماع الھیئة العامة للمساھمین بتاریخ 
 6,000,000,000خالل تحویل جزء من األرباح المدورة وتوزیع أسھم مجانیة عن ھذه الزیادة على المساھمین لیصبح رأس مال البنك 

تمت الموافقة من قبل ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة على اعتماد أسھم زیادة رأس مال  2019تموز  25لیرة سوریة. بتاریخ 
 البنك.

تمت الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة لجھة زیادة رأس مال البنك من  2020تموز  27خالل اجتماع الھیئة العامة للمساھمین بتاریخ 
 8,000,000,000خالل تحویل جزء من األرباح المدورة وتوزیع أسھم مجانیة عن ھذه الزیادة على المساھمین لیصبح رأس مال البنك 

تمت الموافقة من قبل ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة على اعتماد أسھم زیادة رأس  2020 كانون األول 8لیرة سوریة. بتاریخ 
 مال البنك.

ً وعددھا العربیة السوریة یقوم البنك بتقدیم جمیع األعمال المصرفیة والمالیة من خالل مركزه وفروعھ داخل الجمھوریة   اثنا عشر فرعا
 .یةشركة أموال الشام اإلسالمیة للوساطة المالوالشركة التابعة لھ 

 طبیعة النشاط نسبة الملكیة فیھا جنسیة الشركة اسم الشركة

 شركة أموال الشام 
 للوساطة المالیة اإلسالمیة

 %99 سوریة
الوساطة في األوراق المالیة لحساب الشركة وحساب الغیر  

وإدارة اإلصدارات األولیة دون التعھد  الستثماروإدارة ا
 بالتغطیة.

 

 یقوم البنك  على وجھ الخصوص بمباشرة األنشطة التالیة:
 حسابات الجاریة.الفتح  .1
المطلقة وخلطھا مع أموال البنك واألموال التي لھ حریة التصرف المطلق بھا واستثمارھا في ما تجیزه  الستثمارفتح حسابات ا .2

 ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك من معامالت.  
 المقیدة خارج المیزانیة واستثمارھا في ما تجیزه ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك من معامالت.  الستثمارفتح حسابات ا .3
 .الستثماربصیغتي المضاربة أو الوكالة با الستثمارابات اإدارة حس .4
المالي من خالل  الستثمارالمباشر من خالل إقامة المشروعات المنتجة وتأسیس الشركات، وا الستثمارالتمویل واإلجارة وا .5

 شراء األوراق المالیة. 
 تقدیم الخدمات المصرفیة التي تجیزھا ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك. .6
 .الخاصة للبنك أو ماكان بمثابتھا األموالا حكم لھدیم القروض الحسنة من األموال الخاصة للبنك أو األموال التي تق  .7
أعمال مصرفیة أخرى تجیزھا القوانین واألنظمة النافذة وتوافق علیھا ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك. أيّ  .8
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 ( تتمة) معلومات عامة  1
 .2021أیار 25من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  2020كانون األول  31تمت الموافقة على البیانات المالیة الموحدة كما في 

 
 ھیئة الرقابة الشرعیة 

(ھم السادة: فضیلة الدكتور أحمد حسن رئیساً للھیئة وعضواً تنفیذیاً  نشاط البنك إلشراف ھیئة رقابة شرعیة مكونة من ثالثة أعضاء یخضع
عضواً)، تم تعیین الدكتور أحمد حسن البوطي فیھا، وفضیلة األستاذ عبد السالم محمداه نائباً للرئیس، فضیلة الدكتور محمد توفیق رمضان 

من قبل الجمعیة العمومیة وبناء على موافقة مجلس النقد والتسلیف  والدكتور محمد توفیق رمضان البوطي عبد السالم محمداه واألستاذ
 .2020 أیلول 9/م ن تاریخ  183بالقرار رقم 

 عضاء الھیئة إال بقرار من الجمعیة العمومیة وإعالم مصرف سوریة المركزي بذلك.أال یجوز عزل أي من 
الرقابة الشرعیة بمراقبة أعمال البنك وأنشطتھ للتأكد من التزام اإلدارة بأحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة، وتكون القرارات  تقوم ھیئة

 والفتاوى الصادرة عنھا ملزمة للبنك.
 16ن تاریخ م /50زیادة عدد أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة إلى خمسة أعضاء بموجب قرار مصرف سوریة المركزي رقم اعتماد یتم س

 .2021لھیئة العامة للمساھمین خالل العام القادم لجتماع االفي  2020نیسان 
 
 المحاسبیةالسیاسات   2

 أُسس إعداد البیانات المالیة
راجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، اً للمعاییر الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمالتابعة وفق وشركتھ للبنكتم إعداد البیانات المالیة الُموحدة  -

لمحاسبة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة المنبثقة عن الدولیة لمعاییر الووفقاً للمعاییر الصادرة عن مجلس 
 ،النافذة وتعلیمات مجلس النقد والتسلیف ووفقاً للقوانین المحلیة، الھیئةمعاییر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في الجوانب التي لم تغطھا 

 بما ال یخالف أحكام الشریعة االسالمیة.وكل ذلك 
 
ات العقاریة التي تظھر بالقیمة العادلة بتاریخ البیانات الستثمارباستثناء اتم إعداد البیانات المالیة الُموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة  -

 .المالیة
 
 ھي عملة إظھار البیانات المالیة الموحدة.إن اللیرة السوریة  -
 
 الُمطلقة. الستثماریُراعى في العرض واإلفصاح الفصل بین ما یخص أصحاب حقوق الملكیة وما یخص أصحاب حسابات ا -

 
 أسس توحید البیانات المالیة

لة من حسابات ا الُمطلقة أو من أموال البنك الذاتیة) البیانات المالیة لبنك الشام  الستثمارتتضمن البیانات المالیة الُموحدة (سواء الُمموَّ
ش.م.م.س.ع والشركة التابعة لھ، شركة أموال الشام اإلسالمیة للوساطة المالیة المحدودة المسؤولیة والخاضعة لسیطرتھ. وتتحقق السیطرة 

للشركة التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتھا، ویتم استبعاد عندما یكون للبنك القدرة على التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة 
ة الُمعامالت واألرصدة واإلیرادات والمصروفات فیما بین البنك والشركة  التابعة عند التوحید. تبلغ حصة البنك في رأسمال الشركة التابع

99.% 
 

للبنك باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة المتبعة في البنك، وإذا كانت الشركة یتم إعداد البیانات المالیة للشركة التابعة لنفس السنة المالیة 
تطابق التابعة تتبع سیاسات محاسبیة تختلف عن تلك المتبعة في البنك فیتم إجراء التعدیالت الالزمة على البیانات المالیة للشركة التابعة لت

 مع السیاسات المحاسبیة المتبعة في البنك.
 شركة التابعة بشكل كامل منذ التاریخ الذي یجري فیھ فعلیاً تحقق سیطرة البنك على الشركة التابعة.یتم توحید ال

ً  الدخل الموحدبیان یتم تضمین عملیات الشركة التابعة في  لقرار  منذ تاریخ التملك أو حتى تاریخ البیع حسب ما یكون ذلك مالئماً، ووفقا
 وتعدیالتھ. 2009أیار  10خ تاری 4م ن/ ب/501مجلس النقد والتسلیف 

 
(الجھة غیر المسیطرة) ذلك الجزء غیر المملوك بطریقة مباشرة من قبل البنك في أرباح أو خسائر وصافي األصول  حقوق األقلیةتمثل 

عن حقوق  وضمن حقوق الملكیة في بند منفصل الدخل الموحد بیان(حقوق الملكیة) في الشركة التابعة، ویتم إدراجھا بشكل منفصل ضمن 
 مساھمي البنك (األم).

یتم االعتراف بالفرق الموجب بین تكلفة شراء الشركة التابعة والقیمة العادلة لحصة البنك من صافي أصول الشركة المشتراة كشھرة، ویتم 
 الدخل للسنة التي تمت بھا عملیة الشراء. بیاناالعتراف بالفرق السالب (خصم شراء) مباشرة في 

 ات في الشركة التابعة بالتكلفة.الستثماربیانات مالیة منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة یتم إظھار افي حال إعداد 
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 السیاسات المحاسبیة (تتمة) 2
 

 التغییرات في المعاییر المحاسبیة
 

 النافذة بعدالمعاییر الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة وغیر 
 

 "الوكالة باالستثمار" 31معیار المحاسبة المالي رقم  -

یحدّد ھذا المعیار  ،2017عام  31معیار المحاسبة المالي رقم  AAOIFIأصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
ً مستثمراألسس المحاسبیّة للوكالة باالستثمار في المؤسسات المالیة (سواء كانت  )، فیما یخص التصنیف، االعتراف األولي، أو وكیالً  ا

العرض واإلفصاح وغیرھا من المسائل ذات الصلة. یمیز المعیار من حیث المعالجة المحاسبیة والمواضیع األخرى ذات  الالحق، القیاس
ً الصلة بین الوكالة باالستثمار لدى المؤسسة المالیة بصفتھا مستثمر . ال ینطبق ھذا والوكالة باالستثمار لدى المؤسسة المالیة بصفتھا وكیالً  ا
 المعیار على االستثمار في الصكوك وصنادیق االستثمار والتكافل.

ً ھذا المعیار نافذكان  لمنعقد ، إال أنھ وخالل االجتماع الثامن عشر ا،  مع السماح بالتطبیق المبكر2020كانون الثاني  1للتطبیق اعتباراً من  ا
التابع لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، قرر مجلس المحاسبة   AABلمجلس المحاسبة  2020حزیران  23-22في 

تي تمدید سنة واحدة لتاریخ نفاذ التطبیق لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ال
 .2020كانون الثاني  1 نت نافذة التطبیق فيكا

 
 "اإلجارة"  32معیار المحاسبة المالي رقم  -

یحدّد ھذا المعیار  ،2019عام  32معیار المحاسبة المالي رقم  AAOIFIأصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
"اإلجارة واإلجارة المنتھیة  8یحل محل معیار المحاسبة المالي رقم و اإلسالمیة،األسس المحاسبیة لمعامالت اإلجارة في المؤسسات المالیة 

بالتملیك" حیث أحدث تغییرات ملحوظة فیما یخص مبادئ التصنیف، واإلثبات والقیاس، والعرض واإلفصاح، ویشمل ھذا المعیار أشكال 
رفاً فیھا، سواًء مؤجر أو مستأجر،  بما في ذلك اإلجارة التشغیلیة، اإلجارة  المختلفة التي تنفذھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة وتكون ط

 واإلجارة المنتھیة بالتملیك، وال ینطبق ھذا المعیار على صكوك اإلجارة، معامالت اإلجارة الستكشاف واستخراج الموارد الطبیعیة، إجارة
 الخدمات.

ً ھذا المعیار نافذكان  ، إال أنھ وخالل االجتماع الثامن عشر المنعقد ،  مع السماح بالتطبیق المبكر2020 كانون الثاني 1للتطبیق اعتباراً من  ا
التابع لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، قرر مجلس المحاسبة   AABلمجلس المحاسبة  2020حزیران  23-22في 

الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة التي  تمدید سنة واحدة لتاریخ نفاذ التطبیق لمعاییر المحاسبة المالیة
 .2020كانون الثاني  1 كانت نافذة التطبیق في

 
 "التقاریر المالیة لحملة الصكوك" 34معیار المحاسبة المالي رقم  -

یھدف ھذا المعیار ، 2018عام  34معیار المحاسبة المالي رقم  AAOIFIأصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
إلى وضع مبادئ المحاسبة والتقاریر المالیة للموجودات واألعمال التي تقوم علیھا الصكوك، لضمان تقدیم تقاریر شفافة وعادلة لجمیع 

 أصحاب المصلحة وخصوصا حاملي الصكوك.
ً ھذا المعیار نافذكان  ، إال أنھ وخالل االجتماع الثامن عشر المنعقد ،  مع السماح بالتطبیق المبكر2020كانون الثاني  1 للتطبیق اعتباراً من ا
التابع لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، قرر مجلس المحاسبة   AABلمجلس المحاسبة  2020حزیران  23-22في 

لمحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة التي تمدید سنة واحدة لتاریخ نفاذ التطبیق لمعاییر ا
 .2020كانون الثاني  1 كانت نافذة التطبیق في

 
 "احتیاطیات المخاطر" 35معیار المحاسبة المالي رقم  -

یحدّد ھذا المعیار ، 2018عام  35لمالي رقم معیار المحاسبة ا AAOIFIأصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
األسس المحاسبیّة الحتیاطیات المخاطر، وال یلزم المؤّسسات المالیة بتشكیل احتیاطیات المخاطر، لكنھ یسري على تلك االحتیاطیات مھما 

 في ھذا المعیار.كان االسم الذي تطلقھ المؤسسات على تلك االحتیاطیات، إذا كانت تحقق تعریف االحتیاطیات الوارد 
یشجع المعیار المؤسسات المالیة اإلسالمیة على تكوین احتیاطیات المخاطر بالقدر الكافي لحمایة أصحاب الحسابات القائمة على المشاركة 

ر معدل في األرباح والخسائر وخاصة في مواجھة المخاطر المتعددة مثل المخاطر االئتمانیة والمخاطر السوقیة ومخاطر االستثمار ومخاط
 العائد.

 11رقم  المالي"اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانیة" محّل معیار المحاسبة  30یحّل ھذا المعیار مع معیار المحاسبة المالي رقم 
الیة ویخضع اعتماده لألحكام االنتق 30"المخّصصات واالحتیاطیات"، ویصبح ھذا المعیار ساریاً إلى جانب معیار المحاسبة المالیة رقم 

،  مع السماح بالتطبیق المبكر فقط في حال 2021كانون الثاني  1المنصوص علیھا في المعیار المذكور وھو نافذ للتطبیق اعتباراً من 
 .30قررت المؤسسة المالیة االسالمیة التطبیق المبكر للمعیار رقم 

، تم السماح بشكل مؤقت باالستمرار باعتماد معیار المحاسبة 35لتاریخ صدور المعیار  بتاریخ سابق 30نظراً إلصدار معیار المحاسبة رقم 
.30فیما یخص احتیاطیات المخاطر على الرغم من التطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالي رقم  11المالیة رقم 
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 السیاسات المحاسبیة (تتمة) 2
 

 

 أھم التقدیرات المحاسبیة
المالیة الموحدة یتطلب من إدارة المجموعة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة الموجودات والمطلوبات المالیة في إن إعداد البیانات 

ات البیانات المالیة الموحدة باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ. كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر في اإلیراد
 .ات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة التي تظھر ضمن بیان الدخل الموحدوالمصاریف والمخصص

مخاطر إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة الموحدة والتي قد ینتج عنھا 
ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة الموحدة خالل السنة ھي 

 یلي:  كما
 

 مبدأ االستمراریة
قامت إدارة المجموعة بتقدیر مدى قدرة المجموعة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من حالة عدم 

موعة لدیھا الموارد االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة المجموعة متأكدة من أن المج
بدأ الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس م

 االستمراریة.
 

 المعالجة الزكویة والضریبیة
لمطلقة (الودائع واالدخار) في حال توافر شروط وجوب المساھمین وأصحاب حسابات االستثمار ا إن مسؤولیة إخراج الزكاة تقع على

 وذلك لعدم وجود تفویض من الجمعیة العمومیة للبنك بإخراج الزكاة عن المساھمین. ،الزكاة
ً 2.5775لیرة سوریة، تحتسب الزكاة بمعدل  1,422,440,186بلغت قیمة الزكاة على أسھم بنك الشام مبلغاً قدره  حسب السنة  % سنویا

وتم اختبار الطریقتین ، تحدید وعاء الزكاة وفق طریقتین طریقة صافي الموجودات أوطریقة صافي األموال المستثمرة بعدالمیالدیة،  
 لیرة سوریة. 55,186,816,138وظھرت النتیجة واحدة، حیث بلغ الوعاء الزكوي 

حیث تزكى لمرة واحدة عند قبضھا وذلك حسب  ،من وعاء الزكاة ركزيتم استبعاد الودیعة اإللزامیة المجمدة لدى مصرف سوریة الم
 الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. 5/3/4/8في الفقرة  35معیار الزكاة رقم 

ریعھا مصدراً للدخل) تزكى  من بحسب الغرض الذي اقتنیت من أجلھ، فاألسھم المقتناة بقصد النماء (أي بغرض االستفادة تقوم أسھم البنك
للسھم الواحد، أما األسھم المقتناة بغرض المتاجرة فتعامل معاملة عروض التجارة فیخرج مالكھا نسبة  سوریة  لیرة 17.78غ بمبل

 .الحالیة  حسب السنة المیالدیة % من قیمتھا السوقیة وقت وجوب الزكاة2.5775
 

 اإلسالمیةالكسب أو الصرف المخالف للشریعة 
یسمى صندوق المخالفات الشرعیة) یظھر في بیان ( في حساب خاص یقوم البنك بتسجیل اإلیرادات والمكاسب المخالفة للشریعة اإلسالمیة

وخالل عام  الشرعیة. الرقابة  المركز المالي الموحد ضمن المطلوبات األخرى ویتم الصرف منھ على أوجھ الخیر بعد أخذ موافقة ھیئة
لیرة سوریة إلى صندوق المخالفات الشرعیة بناًء على قرارات ھیئة الرقابة الشرعیة،   11,673,431تم ترحیل مبالغ مقدارھا  2020

 .2019لیرة سوریة خالل عام  244,334مقارنةً مع ترحیل مبالغ مقدارھا 
 وھذه المبالغ ناتجة عن: 

 البیان  2020  2019
سوریةلیرة   لیرة سوریة   

 فوائد من البنوك -  -
 تجنیب أرباح معامالت غیر شرعیة (مرابحات) 11,446,931  164,834
 زیادة بالصندوق 226,500  79,500

 إجمالي إیرادات صندوق المخالفات الشرعیة  11,673,431  244,334

 كانت حركة صندوق المخالفات الشرعیة كما یلي:
2019  2020  

  سوریة لیرة  لیرة سوریة
 رصید صندوق المخالفات الشرعیة بدایة السنة 193,107  -

 الزیادة خالل السنة 11,673,431  244,334
 االستخدامات خالل السنة (193,107)  (51,227)
 رصید صندوق المخالفات الشرعیة آخر السنة 11,673,431  193,107

 
 الصندوق في نھایة كل عام إلى عدد من الجمعیات الخیریة.وبموجب موافقة ھیئة الرقابة الشرعیة یصرف رصید ھذا 
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 أھم التقدیرات المحاسبیة (تتمة)
 

 الموجودات الضریبیة المؤجلة
االس��تفادة منھا عند تحقق یتم االعتراف بالموجودات الض��ریبیة المؤجلة عن الخس��ائر أو المص��اریف غیر الخاض��عة للض��ریبیة والمتوقع 

الربح الض������ریبي. یتطلب االعتراف بالموجودات الض������ریبیة المؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المس������تقبلیة 
 .الخاضعة للضریبة باإلضافة إالى الخطط الضریبیة المستقبلیة

 
 ابات االستثمار الُمطلقةأُسس توزیع األرباح فیما بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حس

جمة یتم تقسیم اإلیرادات إلى إیرادات ناجمة عن األنشطة االستثماریة والتمویلیة وإیرادات ناجمة عن عموالت البنك، حیث إن اإلیرادات النا
ر المطلق لكونھا عن عموالت البنك أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون كافة من حق البنك، وال توزع على أصحاب حسابات االستثما

 وألن أصحاب حسابات االستثمار المطلق  (مضاربة) ال یتحملون نفقاتھا.بنك، ناتجة عن الخدمات التي یقدمھا ال
رات یتم فصل اإلیرادات المتأتیة من االستثمار، بكل عملة على حدة، إلى إیرادات متأتیة من استثمارات ممولة كلیاً من رأس المال (االستثما

استثمارات ممولة بشكل مختلط (من رأس المال وأموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق). توزع اإلیرادات المتأتیة من مصدر الذاتیة) و
مختلط إما نسبة وتناسب على كل من متوسط حقوق المساھمین الخاضع لالستثمار أو ما یدخل في حكمھا ومتوسط الحسابات وذلك 

ار المطلق (عقود المضاربة) من اإلیرادات حسب طریقة النمر أو حسب عقد الوكالة المبرم مع الستخراج حصة أصحاب حسابات االستثم
والصادر  4م ن / ب  /834أصحاب حسابات االستثمار المطلق (عقود الوكالة) وذلك وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم /

 .2012نیسان  9بتاریخ 
ل مطروحاً منھ األموال التي استخدمھا البنك في شراء الموجودات الثابتة، االستثمارات الذاتیة یتضمن متوسط حقوق المساھمین رأس الما 

 (مشاریع تحت التنفیذ)، واالستثمارات العقاریة. التي تمثل مساھمتھ في رؤوس أموال الشركات، تنفیذ المشاریع الخاصة بالبنك
 :ألصحاب حسابات االستثمار المطلق بناًء على الشرائح التالیةیحتسب المبلغ المستثمر والذي یمثل المتوسط المرجح 

 2020 
 

2019 
 %30  %30 حساب التوفیر

 %85  %85 العطاء ةودیع
 %90  %90 ودیعة األمان

 %55  %55 ألجل (ودیعة) لمدة شھراستثماري حساب 
 %75  %75 ألجل (ودیعة) لمدة ثالثة أشھراستثماري حساب 
 %80  %80 ألجل (ودیعة) لمدة ستة أشھراستثماري حساب 
ً ألجل (ودیعة) لمدة اثنا عشر  استثماري حساب  %85  %85 شھرا

ً استثماري حساب   %90  %90 ألجل (ودیعة) لمدة أربعة وعشرین شھرا
 

مختلط (إجمالي اإلیرادات إَن الربح القابل للتوزیع على أصحاب حسابات االستثمار المطلقة ھو صافي مبلغ اإلیرادات المتأتیة من مصدر 
بعد طرح النفقات التي وافقت ھیئة الرقابة الشرعیة على تحمیلھا على وعاء المضاربة كون ھذه النفقات غیر واجبة على المضارب) بعد 

 طرح حصة مشاركة رأس المال ومبلغ المضاربة العائد للبنك واحتیاطي مخاطر االستثمار.
ثمار خسائر سیتحمل كل من المساھمین وأصحاب حسابات االستثمار المطلق ھذه الخسارة بنسبة في حال أظھرت نتائج إیرادات االست

 مساھمتھم وفق الشرائح أعاله إال في حال تعدي البنك و/أو تقصیره و/أو مخالفتھ شروط العقد فإنھ یتحمل الخسائر الناجمة عن ھذا التعدي
 أو التقصیر أو المخالفة.

ما توزیع األرباح فیتم عند تاریخ استحقاق الودیعة حتى نھایة الشھر السابق لالستحقاق أما األیام المتبقیة خالل یتم التنضیض بشكل شھري أ
 شھر االستحقاق فیتم توزیع ربحھا عند نھایة الشھر. یقصد بالتنضیض احتساب وتحدید الربح.

 االستثماري (الموكُل) البنَك (الوكیَل) لتنمیة مبلغ االستثمار الوكاالت االستثماریة (ودیعة فرصة وغیرھا): بموجبھا ینیب صاحُب الحسابِ 
وبنسبة بأجرة أو بغیر أجرة إذ تدخل مبالغ الوكالة االستثماریة بالعملة المحلیة/األجنبیة في عملیة االستثمار بصفقة واحدة أو صفقات متعددة 

مي وذلك على سبیل التبرع،، وتحدد أرباح الوكاالت االستثماریة % من المبلغ المستثمر دون استثناء الجزء المجمد كاحتیاطي الزا100
ً على البنك في نھایة الفترة  حسب عقد الوكالة المبرم مع أصحاب حسابات االستثمار المطلق، دون أن یشكل ھذا الربح المتوقع التزاما

 االستثماریة.
مع إمكانیة قیام البنك بالتبرع ألصحاب حسابات لي لالستثمار، یستحق صاحب الحساب االستثماري (الموكل) أرباحاً حسب المتحقق الفع

ن االستثمار، ویستحق وكیُل االستثمار (البنك) أجرة قیامھ بأعمال الوكالة باالستثمار، وكل الزیادة على الربح المتوقع كحافز لھ على حس
الستثمار وحدھم ھذه الخسارة، وال یضمن وكیل ئر فیتحمل أصحاب حسابات ااألداء. وفي حال أظھرت نتائج االستثمار تحقیق خسا

 االستثمار (البنك) إال في حال التعدي و/أو التقصیر و/أو مخالفة شروط الوكالة وقیودھا، فیضمن وفق ماقررتھ المعاییر الشرعیة.
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 أھم التقدیرات المحاسبیة (تتمة)
 

 (تتمة) فیما بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقةأُسس توزیع األرباح 
 

 بلغ متوسط العائد السنوي على المبلغ الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق خالل السنة كما یلي:
 

2019  2020   
   سوري دوالر یورو  سوري دوالر یورو

 متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار  5.11% 2.69% 0.44%  5.26% 3.21% 1.30%
 

 % لحسابات االستثمار المطلق:100بلغ متوسط العائد الفعلي على المبلغ الخاضع لالستثمار في حال كانت نسبة المشاركة 
 

2019  2020   
   سوري دوالر یورو  سوري دوالر یورو

2.91% %7.00  على المبلغ الخاضع لالستثمارمتوسط العائد   11.52% 6.14% 0.88%  11.72% 
 

 
 من صافي الربح المتحقق. %50تحتسب نسبة مضاربة (تمثل ربح البنك) 

 % من أرباح أصحاب حسابات االستثمار المطلقة.10یحتسب احتیاطي مخاطر االستثمار بما یعادل 
 %.100األمان من خالل رفع نسبة المشاركة الى قام البنك بالتبرع بجزء من أرباحھ ألصحاب حسابات االستثمار المطلقة في ودیعة 

 قام البنك بالتبرع بعدم تحمیل الوعاء االستثماري بأّي أعباء تتعلق بمخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة أو أّي مخصصات أخرى .
م قام البنك بالتبرع بعدم تحمیل الوعاء االستثماري بأي نفقات (من النفقات الموافق على تحمیلھا من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة) خالل عا

2020 . 
 ) الصادر4م ن/ب /834یتم توزیع األرباح بما یتناسب مع السیاسة المعتمدة في البنك وبما یتناسب مع قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (

 .2012نیسان  9بتاریخ 
 تقوم سیاسة البنك على إعطاء أولویة االستثمار ألموال أصحاب حسابات االستثمار المطلقة في الوعاء االستثماري.

من رأس المال فقط، فیما مَول البنك جمیع استثماراتھ األخرى  ومساھمتھ في رؤوس أموال الشركات  قام البنك بتمویل استثماراتھ العقاریة
 .صدر مختلط (من رأس المال وأموال أصحاب حسابات االستثمار المطلقة)من م

 
 خروج أصحاب الحسابات االستثماریة (كسر الودائع)

في حال رغب صاحب الحساب االستثماري بالخروج من االستثمار قبل نھایة الفترة المحددة، وقررت اإلدارة عدم منحھ كامل أو جزء 
تثمار، فیطبق على ھذا الخروج مبدأ التخارج بین صاحب الحساب االستثماري وبین أموال وعاء المضاربة األرباح المتحصلة عن فترة االس

أوالً ثم أموال المساھمین في حال كانت أموال أصحاب الحسابات مستثمرة بالكامل، وبموجب ھذا المبدأ یصالح صاحب الحساب وعاء 
  المضاربة، ومصیر األرباح یوزع على النحو اآلتي:المضاربة أو أموال المساھمین عن حصتھ في موجودات 

 
إن تم التخارج مع أموال وعاء المضاربة: تعود أرباح ھذه الودیعة إلى وعاء المضاربة قبل حسم نسبة مضاربة البنك إلعادة توزیعھا على 

، رباح (لصالح أصحاب الحسابات االستثماریة والبنك)أصحاب حسابات االستثمار المطلق والبنك، أو ترحل إلى حساب احتیاطي معدل األ
أما إن تم التخارج مع أموال المساھمین، فیختص المساھم بربح ھذا الحساب.
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

  الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 كما في

 

 

 

 السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2
 

 أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة
 

 یلي:أھم السیاسات المستخدمة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة ھي كما 
 
 ترجمة العـمالت األجنبیة .أ

 
 األرصدة والعملیات

 یتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة والتي تتم على غیر أساس المضاربة أو المشاركة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في
المشاركة یتم معالجتھا بتحویل أرصدة الموجودات تاریخ حدوث ھذه التعامالت، أما في حال تمت المعامالت على أساس عقد المضاربة أو 

والمطلوبات المالیة إلى اللیرة السوریة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ بیان المركز المالي الموحد والمعلنة من قبل 
ة عن التعامالت بالعمالت األجنبیة مصرف سوریة المركزي والخاصة بالمصارف ألغراض التقییم. یتضمن بند األرباح (الخسائر) الناجم

 في بیان الدخل الموحد، األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة للمجموعة، إضافة إلى األرباح والخسائر الناجمة عن
 التعامالت بالعملة األجنبیة.

 معلومات القطاعات  .ب
  التي تشترك معاً في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات والعملیات

 عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.
  القطاع الجغرافي یرتبط في تقدیم منتجات أوخدمات في بیئة اقتصادیة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة

 بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.
 

 االعتراف األولي والقیاس الالحق وإلغاء االعتراف – وموجودات التمویل وات المالیةاألد .ج
 األدوات المالیة 

 

 .تتضمن االستثمارات المالیة: استثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین واستثمارات في أدوات حقوق ملكیة
 

 تصنیف األدوات المالیة
 .أدوات الدین أوأدوات حقوق ملكیةإن األدوات المالیة ھي أدوات ذات طبیعة 

ة إن األدوات ذات طبیعة أدوات دین ھي أدوات ذات مدفوعات ربح ورأس مال ثابتة أو قابلة للتحدید لحامل األداة، بینما أدوات حقوق الملكی
عة باقیة في موجودات ھي أدوات ال تظھر علیھا دالئل االستثمار في أدوات ذات طبیعة أدوات دین وھي تتضمن أدوات یثبت منھا منف

 المجموعة بعد خصم جمیع مطلوباتھا.
 

 أدوات ذات طبیعة أدوات دین
 یتم تصنیف االستثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات دین "بالتكلفة المطفأة"، أو "بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل".

المطفأة فقط في حالة إدارة األداة على أساس العائد التعاقدي أو عدم یتم تصنیف وقیاس االستثمار في أدوات ذات طبیعة أدوات دین بالتكلفة 
 .االحتفاظ باألداة للمتاجرة وعدم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

متاجرة یتضمن االستثمار في "أدوات ذات طبیعة أدوات دین مصنفة ومقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل" استثمارات محتفظ بھا لل
 أو استثمارات یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل (لتجنب عدم اتساق في االعتراف والقیاس بین الموجودات والمطلوبات). 

 
 أدوات حقوق الملكیة

بیان الدخل الشامل خالل یتم تصنیف االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة "بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل"، أو "بالقیمة العادلة من 
 ".اآلخر

غرض تتضمن "االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المصنفة والمقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل" استثمارات محتفظ بھا ل
 .متاجرة أو استثمارات مصنفة عند االعتراف األولي بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلال

 ى أنھ محتفظ بھ للمتاجرة لو نشأ أصالً بغرض تحقیق ربح من التقلبات قصیرة األجل في السعر. یتم تصنیف االستثمار عل
الل یقوم البنك عند االعتراف األولي باختیارغیر قابل لإللغاء بتصنیف بعض أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خ

 .بیان الدخل الشامل اآلخربیان الدخل لیتم تصنیفھا كاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 

 تاریخ االعتراف وإلغاء االعتراف
االعتراف باالستثمارات المالیة في تاریخ المتاجرة أي التاریخ الذي تتعاقد فیھ المجموعة لشراء أو بیع األصل وھو التاریخ الذي تصبح یتم 

 .فیھ المجموعة طرفاً في النصوص التعاقدیة لألداة
من الموجودات المالیة أو عندما تقوم المجموعة  یتم إلغاء اإلعتراف باالستثمارات المالیة عند انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة

 بتحویل جزء كبیر من جمیع مخاطر وعوائد الملكیة.
ما تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عند

لة یتم فیھا تحویل جمیع أو جزء كبیر من مخاطر وعوائد ملكیة الموجود المالي أو في الحالة التي تقوم بتحویل الموجودات المالیة في معام
 ال تقوم فیھا المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بجمیع أو جزء كبیر من مخاطر وعوائد ملكیة الموجودات المالیة كما أنھا ال تحتفظ بالسیطرة

 على الموجودات المالیة.
 نتھاء التزاماتھا التعاقدیة.اغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عند إلغاء أو تقوم المجموعة بإل
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 السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2
 

 أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة
 

 االعتراف األولي والقیاس الالحق وإلغاء االعتراف (تتمة) – وموجودات التمویل األدوات المالیة .ج
 

 المالیة (تتمة) األدوات 
 

 القیاس األولي
االستحواذ على  یتم القیاس األولي لالستثمارات المالیة بالقیمة العادلة مضافاً إلیھا تكلفة المعاملة، باستثناء تكلفة المعاملة التي یتم تكبدھا في

 .استثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل والتي یتم تحمیلھا على بیان الدخل الموحد
تقوم المجموعة باالعتراف األولي بالمستحقات من البنوك وموجودات التمویل وحسابات العمالء الجاریة والمستحقات لبنوك ومطلوبات 

موعة التمویل في التاریخ الذي تنشأ فیھ. یتم االعتراف األولي بجمیع الموجودات والمطلوبات المالیة في تاریخ المتاجرة الذي تصبح فیھ المج
 .ي النصوص التعاقدیة لألداةطرفا ف

ً إلیھا تكالیف المعاملة المنسوبة مباشرة القتنائھا أو إصدا رھا یتم القیاس األولي للموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة مضافا
 (باستثناء البنود المسجلة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل).

 
 القیاس الالحق

ارة یعاد قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقریر، ویتم االعتراف بالربح أو الخس
 الناتجة عن إعادة القیاس في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیھا. 

المطفأة باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي مخصوماً منھا خسارة االنخفاض بعد االعتراف األولي، تقاس االستثمارات المصنفة بالتكلفة 
 في القیمة. یتم االعتراف بجمیع األرباح أو الخسائر الناشئة من عملیة اإلطفاء وتلك الناشئة من إلغاء االعتراف أو خسارة االنخفاض في

 .قیمة االستثمارات في بیان الدخل الموحد
بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقریر، ویتم االعتراف بالربح أو الخسارة یعاد قیاس االستثمارات 

صل الناشئة من التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد، ویتم عرضھا في احتیاطي قیمة عادلة منف
ند بیع أو انخفاض قیمة أو تحصیل أو استبعاد االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، فإن ضمن حقوق الملكیة. ع

 .الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بھا سابقاً في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد یتم تحویلھا إلى بیان الدخل الموحد
 

 االستثمارات المقیدة
الموجودات بجمیع أنواعھا سواء أخذت صورة محفظة استثماریة أم صندوق استثماري أم لم تأخذ، إذا كان البنك قد قام باستثمارھا ھي 

لصالح أصحاب حسابات االستثمار المقیدة وفقاً لشروط االتفاق بین البنك وصاحب الحساب، ویقتصر دور البنك على إدارتھا، سواء على 
و على أساس عقد الوكالة وبالتالي ال تعتبر االستثمارات المقیدة موجودات للبنك وال تظھر في قوائمھ المالیة، حیث أساس عقد المضاربة أ

ال یحق للبنك حریة التصرف فیھا دون مراعاة القیود التي نص علیھا االتفاق بین البنك وأصحاب حسابات االستثمار المقیدة، وعادةً یقوم 
المقیدة من أموال أصحاب حسابات االستثمار المقیدة وبدون أن یستخدم موارده الذاتیة في تمویل ھذه  البنك بتمویل االستثمارات

 االستثمارات.
 تتم المعالجة المحاسبیة لالستثمارات المقیدة بنفس الطریقة التي تتم بھا معالجة الصیغ واألدوات المالیة التي تتكون منھا.

 
 موجودات التمویل 

 
 عقود الُمرابحة

 

ك بغرض التفادي والتقلیل من المخاطر المترتبة على البنك نتیجة شرائھ للسلع ثم نكول العمیل طالب الشراء عن الشراء من البنك، یلتزم بن
 األول في عملیة الشراء، ویقوم  بتوقیع العمیل على وعد ملزم بالشراء، و یأخذ البنك منھ ھامش الجدیة، الشام بتطبیق خیار الشرط مع البائع

 ویعتبر ھامش الجدیة التزاماً على البنك باعتباره من المطلوبات.
 وفي حال تطبیق خیار الشرط مع المورد وتوقیع العمیل على وعد ملزم للشراء وأخذ ھامش جدیة منھ، فإن ھامش الجدیة یعاد كامالً للعمیل.

 بتحمیل وذلك الفعلي، الضرر بمقدار فیھ حقھ دیة وینحصرالج ھامش حجز للبنك یجوز ال الملزم، وعده تنفیذ عن العمیل نكول وفي حالة
البنك. أما في حالة إتمام العمیل للعملیة یتحول ھامش الجدیة إلى  تكبدھا التي والتكلفة للغیر المبیعة ثمن السلعة بین الحاصل الفرق العمیل

 الدفعة المقدمة وتنزل من ثمن الشراء.
 

 استثماره على أساس المضاربة الشرعیة وبین معاملتھ معاملة الحساب الجاري المحجوز علیھ .یخیر المتعامل في ھامش الجدیة بین 
 یتم إثبات األرباح عند التعاقد في عقود الُمرابحة نقداً أو إلى أجل ال یتجاوز الفترة المالیة الحالیة.

بین اإلیرادات وتكلفة المبیعات كأرباح مؤجلة في حساب في حالة المرابحة آجلة الدفع أو البیوع اآلجلة األخرى، یتم االعتراف بالفرق 
ة مقابل للمبالغ مستحقة التحصیل ضمن حسابات ذمم البیوع المؤجلة، لیتم تحویل األرباح المؤجلة إلى بیان الدخل على طول الفترة التعاقدی

  لعقد المرابحة.
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 السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2
 

 المحاسـبـیـة المستخدمةأھـم السـیاسـات 
 

 االعتراف األولي والقیاس الالحق وإلغاء االعتراف (تتمة) –األدوات المالیة وموجودات التمویل  .ج
 

 (تتمة) موجودات التمویل 
 

 لسلم والسلم الُموازيا
 

الموازي عند قبض البنك لرأس  یتم إثبات التمویل بالسلم عند دفع رأس المال إلى الُمسلَم إلیھ أو وضعھ تحت تصرفھ ویتم إثبات السلم
 المال. ویُقاس رأس المال بالمبلغ الذي تم دفعھ أو قبضھ وإذا كان عیناً أو منفعة فیُقاس بالقیمة العادلة.

 یةعند تسلم البنك للُمسلم فیھ یتم تسجیل الموجودات التي تسلمھا البنك على أساس تكلفتھا التاریخیة، ویُعاد قیاس تلك الموجودات في نھا
 الفترة المالیة على أساس التكلفة التاریخیة أو القیمة السوقیة (العادلة) أیھما أقل ویتم إثبات الفرق كخسارة في بیان الدخل.

وبین یتم إثبات نتیجة تسلیم الُمسلم فیھ في عملیة السلم الُموازي بإثبات الفرق بین المبلغ الذي سبق تسلمھ من المسلم (المشتري النھائي) 
 المسلم فیھ (البضاعة) كربح أو خسارة في بیان الدخل.تكلفة 

 
 االستصناع واالستصناع الُموازي

 

ة، تظھر عقود االستصناع بقیمة المبالغ المدفوعة من قبل البنك منذ نشوء التعاقد، وتظھر عقود االستصناع الُموازي بصافي القیمة التعاقدی
 الُمتوقع تحقیقھا في بیان الدخل. ویتم إثبات أي تدني في القیمة عن القیمة النقدیة

یتم إظھار األرباح المؤجلة في قیود االستصناع بدءاً من تاریخ تنفیذ العقد ومن ثم تنزیل الجزء المخصص لكل قسط مستحق من األرباح 
ازي بطریقة نسبة المؤجلة وتحویلھا إلى بیان الدخل. یتم إثبات إیرادات االستصناع وھامش الربح في االستصناع واالستصناع المو

 اإلتمام.
یتم إثبات أّي تكالیف إضافیة یدفعھا البنك في عقود االستصناع الُموازي نتیجة اإلخالل بشروط االلتزامات التعاقدیة كخسائر في بیان 

 الدخل وال تدخل في حساب تكالیف االستصناع.
افي القیمة النقدیة الُمتوقع تحقیقھا أو بالتكلفة أیھما أقل ویتم في حال احتفاظ البنك بالمصنوع ألي سبب كان یتم قیاس ھذه الموجودات بص

 إثبات الفرق إن ُوجد كخسارة في بیان الدخل في الفترة المالیة التي تحققت فیھا.
 

 التمویل بالُمضاربة
 

تحت تصرفھ، ویُقاس رأس المال یتم تسجیل عملیات تمویل الُمضاربة عند تسلیم رأس المال (نقداً كان أو عیناً)  إلى الُمضارب أو وضعھ 
ة الدفتریة فیُعترف الُمقدَّم بالمبلغ المدفوع، أو بالقیمة العادلة إذا كان عیناً وإذا نتج عن تقییم العین عند التعاقد فرق بین القیمة العادلة والقیم

 س مال الُمضاربة.بھ ربحاً (خسارة) في بیان الدخل، وفي نھایة الفترة المالیة یُحسم ما استرده البنك من رأ
ا  في حال یتم إثبات نصیب البنك في األرباح (الخسائر) الناتجة عن عملیات المضاربة التي تنشأ وتنتھي خالل الفترة المالیة بعد التصفیة، أمَّ

یھا أو على أي جزء استمرار التمویل بالمضاربة ألكثر من فترة مالیة فیتم إثبات نصیب البنك في األرباح عند تحققھا بالتحاسب التام عل
ا خسائر أي فترة مالیة فیتم إثباتھا في دفاتر البنك لتلك  الفترة في منھا في الفترة المالیة التي حدثت فیھا في حدود األرباح التي تُوزع، أمَّ

 حدود الخسائر التي یخفض بھا راسمال الُمضاربة.
األرباح أو بعد التصفیة أو التحاسب التام، یتم إثبات المستحقات ذمماً  إذا لم یسلم المضارب إلى البنك رأس مال المضاربة أو نصیبھ من

 على المضارب.
في حالة وقوع خسائر بسبب تعدي الُمضارب أو تقصیره أو مخالفتھ لشروط العقد یتم إثبات ھذه الخسائر ذمماً على الُمضارب، أما إذا 

 مضاربة.وجدت الخسارة عند التصفیة یتم اثباتھا بتخفیض رأس مال ال
 

 التمویل بالُمشاركة 
 

یتم تسجیل حصة البنك في رأس مال الُمشاركة عند تسلیمھا للشریك المدیر أو وضعھا في حساب الُمشاركة وإذا كانت الحصة المقدمة نقداً 
ً فیتم قیاسھا  بالقیمة العادلة، وإذا نتج عن  ً أما إذا كانت عینا تقییم العین عند التعاقد فرق بین القیمة فیتم قیاسھا بقیمة المبلغ المدفوع نقدا

 العادلة والقیمة الدفتریة یعترف بھ ربحاً أو (خسارة) في بیان الدخل.
یاس رأس یتم قیاس حصة البنك في رأس مال الُمشاركة الثابتة في نھایة الفترة المالیة بالقیمة التاریخیة وفي حالة الُمشاركة الُمتناقصة یتم ق

ً منھا القیمة التاریخیة للحصة المبیعة، ویثبت الفرق بین القیمة التاریخیة والقیمة المال في نھایة الف ترة المالیة بالقیمة التاریخیة محسوما
 البیعیة للحصة المبیعة ربحاً أو خسارة في بیان الدخل.

ا في حالة یتم تسجیل نصیب البنك في أرباح أو خسائر عملیات التمویل بالُمشاركة التي تنشأ وتنتھي خالل ا لفترة المالیة بعد التصفیة أمَّ
نھا استمرار الُمشاركة ألكثر من  فترة مالیة فإنَّھ یتم تسجیل نصیب البنك في األرباح عند تحققھا بالتحاسب التام علیھا أو على أي جزء م

ا نصیب البنك في الخسائر ألي فترة مالیة فیتم بین البنك والشریك في الفترة المالیة التي حدثت بھا وذلك في حدود األرباح التي تُوزع، أمَّ 
 إثباتھ في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائر التي یخفض بھا نصیب البنك في راسمال الُمشاركة.

20
20 th Annual Report

20التقرير السنوي
20

54



.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

  الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 كما في

 

 

یتم إثبات حصة البنك في رأس مال المشاركة أو مبلغ األرباح بعد التصفیة أو التحاسب التام ذمماً على الشریك في حال لم یسلم الشریك 
إلى البنك نصیبھ منھا، وفي حال وقوع خسارة نتیجة تعدي أو تقصیر الشریك أو مخالفتھ لشروط العقد یتم اثبات ھذه الخسائر ذمماً على 

 الشریك. 
 

 
 السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2

 

 (تتمة)أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة 
 

 األولي والقیاس الالحق وإلغاء االعتراف (تتمة)االعتراف  –األدوات المالیة وموجودات التمویل  .ج
 

 (تتمة) موجودات التمویل 
 

 موجودات ُمتاحة للبیع اآلجل
تعلقة یتم إثبات الموجودات الُمتاحة للبیع اآلجل عند التعاقد بالتكلفة ویتم قیاسھا على أساس التكلفة (ثمن الشراء وأیة مصروفات ُمباشرة مُ 

 باالقتناء).
غیر یتم تقییم الموجودات الُمتاحة للبیع اآلجل في نھایة الفترة المالیة بقیمتھا العادلة، وفي حال كانت أعلى من التكلفة، تثبت المكاسب 

ي بند ف المحققة الناتجة عن التقویم في بند احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات، وفي حال كانت أقل من التكلفة، تثبت الخسائر الغیر المحققة
 . احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات إلى الحد الذي یسمح بھ رصید االحیاطي السابق، وما یزید عن ذلك من الخسائر فیثبت في بیان الدخل

مالیة یتم إثبات األرباح في عملیات البیع اآلجل وفقاً لمبدأ االستحقاق ُموزعة على الفترات المالیة لمدة العقد بحیث یخصص لكل فترة 
 نصیبھا من الربح، وتُسجل أرباح السنوات القادمة في حساب األرباح المؤجلة.

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة
والمتعلق  2017في عام  30معیار المحاسبة المالي رقم  AAOIFI أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

"المخصصات  11واالرتباطات المثقلة باألعباء، وقد حل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المالي رقم باالضمحالل والخسائر االئتمانیة 
 ."االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المشابھة" فیما یخص االضمحالل 25واالحتیاطیات" وأجزاء من معیار المحاسبة المالي رقم 

 .2018لعام  1استناداً إلى قرار مجلس المحاسبة والتدقیق بجلستھ رقم  2019كانون الثاني  1قام البنك بالتطبیق المبكر للمعیار بتاریخ 
 تقوم الممجموعة بتطبیق منھجیة المراحل الثالثة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة من الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة.

 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة
یقوم البنك بتصنیف التعرضات تجاه الجھات التي یتعامل معھا إلى تعرضات سیادیة وتعرضات تجاه المؤسسات المالیة والبنوك المراسلة 

وتطبق منھجیة إلدارة ھذه التعرضات وتصنیفھا ضمن المراحل الثالث  وتعرضات ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة،
 مانیة المتوقعة لھا. واحتساب الخسائر االئت

 ضمن ثالث مراحل: یقوم البنك بتصنیف التعرضات
 

 شھر 12المرحلة األولى: خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 .تتضمن المرحلة األولى موجودات مالیة عند االعتراف األولي وتلك التي لم تزدد مخاطرھا االئتمانیة بشكل جوھري منذ االعتراف األولي

شھر. إن الخسائر االئتمانیة  12بمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المصنفة ضمن المرحلة األولى على أساس یتم االعتراف 
شھر بعد تاریخ بیان المركز  12شھر ھي تلك الخسائر االئتمانیة المتوقعة نتیجة ألحداث تعثر ممكنة الحدوث خالل فترة الـ  12المتوقعة للـ 

 .المالي

وعند منذ تاریخ االعتراف األولي ك بتصنیف التعرض ضمن المرحلة األولى عند عدم حدوث زیادة ھامة في المخاطر االئتمانیة یقوم البن
 انطباق المؤشرات التالیة:

 .ًالتزام العمیل بسداد األقساط والعوائد بالتواریخ المحددة وعلى أّال یمضي على استحقاق أحدھا أكثر من ثالثین یوما 
  فترة التأخر عن تجدید عقود التعرضات االئتمانیة المتجددة عن ثالثین یوماً اعتباراً من تاریخ انتھاء عقدھا.أال تزید 
  تحّسن المؤشرات المتعلّقة بالتعرضات االئتمانیة المصنفة ضمن المرحلة الثانیة وزوال كافة الدالئل على الزیادة الھامة في

 المخاطر االئتمانیة المتعلّقة بھا.
ً  –حلة الثانیة: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر االئتمان المر  غیر مضمحلة ائتمانیا

تتضمن المرحلة الثانیة الموجودات المالیة التي ازدادت مخاطرھا االئتمانیة بشكل جوھري منذ االعتراف األولي دون وجود دلیل 
 .موضوعي على اضمحاللھا

 .االئتمانیة المتوقعة للموجودات المصنفة ضمن المرحلة الثانیة على مدار عمر االئتمانیتم االعتراف بمخصص الخسائر 
 إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدار عمر االئتمان ھي تلك الخسائر االئتمانیة المتوقعة نتیجة لجمیع أحداث التعثر ممكنة الحدوث

.خالل كامل عمر األصل المالي
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 السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2
 

 أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة
 

 االعتراف األولي والقیاس الالحق وإلغاء االعتراف (تتمة) –األدوات المالیة وموجودات التمویل  .ج
 

المؤشرات التالیة في حال انطباق یقوم البنك بتصنیف التعرض ضمن المرحلة الثانیة عند حدوث زیادة ھامة في المخاطر االئتمانیة، وتعتبر 
 أحدھا أحد عوامل الزیادة الھامة في تلك المخاطر:

  انخفاض التصنیف االئتماني الداخلي للعمیل لثالث درجات ضمن درجات االستثمار أو درجة واحدة ضمن درجات المضاربة، أو
 البیانات المالیة المعدة للنشر مقارنةً بتاریخ االعتراف األولي.انتقالھ من درجات االستثمار الى درجات المضاربة وذلك بتاریخ إعداد 

 .التغیرات السلبیة الھامة في األنشطة التشغیلیة للعمیل والتي من شأنھا التأثیر سلباً على قدرة العمیل على سداد التزاماتھ 
 .إعادة ھیكلة التعرضات االئتمانیة المصنفة في المرحلة األولى 
 ات االئتمانیة المصنفة ضمن المرحلة الثالثة.إعادة جدولة التعرض 
 .تدني تصنیف العمیل أو مجموعتھ المترابطة إلى المرحلة الثالثة لدى المصارف األخرى 
 .ًالتأخر عن تسدید المستحق من أصل التعرض أو العوائد لمدة تزید عن ثالثین یوما 
 د عن ثالثین یوماً.التأخر في تجدید عقود التعرضات االئتمانیة المتجددة لمدة تزی 
 .عدم توفر بیانات مالیة مدققة وموقوفة بتاریخ حدیث یسبق تاریخ قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة بأكثر من سنة 

 

 المرحلة الثالثة: الموجودات المالیة المضمحلة
یتم  .یان المركز المالي (تعثر العمیل)تتضمن المرحلة الثالثة الموجودات المالیة التي یوجد دلیل موضوعي على اضمحاللھا في تاریخ ب

 .االعتراف بمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المصنفة ضمن المرحلة الثالثة على مدار عمر االئتمان
 

 یعتبر البنك العمیل متعثراً في الحاالت التالیة:
 عوائده.استحقاق التعرض أو أحد أقساطھ أو  عند مضي تسعین یوم أو أكثر على -
 انقضاء تاریخ تجدید التسھیالت االئتمانیة المتجددة.عند مضي تسعین یوم أو أكثر على  -
 عندما تخضع أحد/كافة التعرضات االئتمانیة تجاه العمیل إلعادة الھیكلة مرتین خالل عمر التسھیل دون االلتزام بشروطھا. -
 عندما یخل العمیل بااللتزام بشروط إعادة الجدولة. -
 ن العمیل إفالسھ أو وضعھ تحت التصفیة.عند إعال -

 

 ) كما یلي:Expected Credit Loss - ECLلخسائر االئتمانیة المتوقعة (یقوم البنك باحتساب ا
 )EADالتعرض عند التعثر () × LGDالخسارة عند التعثر () × PDاحتمال التعثر (=  (ECL)الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
شھراً القادمة من عمر الدین للتعرضات المصنفة ضمن  12االئتمانیة المتوقعة مرجحة باحتمالیة التعثر خالل حیث یتم احتساب الخسارة 

 المرحلة األولى، ولكامل عمر الدین للتعرضات المصنفة ضمن المرحلة الثانیة والثالثة.

 )PDاحتمال التعثر (
ریخ محدد باالستعانة بنماذج إحصائیة، تعتمد ھذه النماذج بشكل أساسي على یقوم البنك بتقدیر احتمال التعثر للتسھیالت االئتمانیة في تا

بیانات داخلیة تاریخیة تتضمن عوامل كمیة ونوعیة ویتم معالجتھا لتعكس نظرة مستقبلیة. یتم االستعانة بالتقییم االئتماني الخارجي 
 لتعرضات البنوك والمؤسسات المالیة.

 تجاه الشركات
احتساب احتمالیة التعثر المستقبلیة على أساس  بغرض التاریخیة لعمالء البنك بعد أن یتم تصنیفھم بنظام تصنیف ائتماني یتم دراسة البیانات

 كل درجة تصنیف ائتماني.
 تجاه األفراد

یتم تحدید كل یقدر احتمال التعثر لتعرضات التجزئة على مستوى كل مجموعة من التعرضات باالستناد الى معدل التعثر التاریخي بعد أن 
 مجموعة بناًء على نوع التمویل وخصائص العمیل.

 

 

ً على احتمالیة تعثر الزبائن عن طریق دراسة البیانات إإجراء دراسة تم  حصائیة لتحدید متغیرات االقتصاد الكلي التي تؤثر إحصائیا
تعثر الزبائن المصنفین وفقاً لنظام التصنیف الداخلي  التاریخیة، فتبین أن معدل نمو الناتج المحلي ذو داللة احصائیة مؤثرة على احتمال

تم إجراء الخاص بالبنك، و بعد أن تم تحدید ھذا المتغیر تم إجراء معایرة الحتماالت تعثر الزبائن بالقیم المتوقعة لمعدل نمو الناتج المحلي و 
% لكل منھم و تم اعتماد 33.33وسطي) باحتمال  –ة متشائم –التنبؤ المستقبلي لعدة سنوات قادمة وفق ثالث سیناریوھات (متفائلة 

 السیناریو الوسطي.
ً للتأثیر الجلي لجائحة  تم أخذ أثر ھذه الجائحة على المتغیر االقتصادي المعتمد ، )COVID 19انتشار فایروس كورونا المستجد (نظرا

ثر الزبائن من جدید كي تتأثر بالسیناریو و تعكس مخاطر لدى البنك وفق سیناریو حكمي استداللي، و علیھ تم إعادة معایرة احتماالت تع
 ھذه الجائحة على تعرضاتنا االئتمانیة.

.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

  الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 كما في

 

 

تقییم احتماالت التعثر بشكل سنوي إذ یتم دراسة كافة البیانات التاریخیة من جدید و یُحدد المتغیر االقتصادي المؤثر على ب یقوم البنك
.أخذ مستویات المخاطر الجدیدة بعین االعتبار لیتمبلي بشكل إحصائي مع إجراء معایرة البیانات و یتم التنبؤ المستق
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 السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2
 

 

 أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة)
 

 االعتراف األولي والقیاس الالحق وإلغاء االعتراف (تتمة) –األدوات المالیة وموجودات التمویل  .ج
 

 )LGDعند التعثر ( الخسارة
وھي حجم الخسائر المتوقعة في حال حدوث التعثر، یقدر البنك الخسارة عند التعثر باالستعانة بنماذج إحصائیة تعتمد على بیانات داخلیة 

والمؤسسات المالیة تاریخیة وذلك بالنسبة لتعرضات التسھیالت االئتمانیة، بینما یتم اعتماد النسب الموصى بھا بالنسبة لتعرضات البنوك 
 حسب وفاق بازل وتوجیھات مصرف سوریة المركزي.

لتقدیر الخسارة عند التعثر یتم احتساب معدل االسترداد التاریخي للتعرضات المضمونة  وفق الحدود الدنیا التي نصت علیھا تعلیمات 
% لضمانات السیارات واآلالت) وغیر 25 –قاریة % للضمانات الع20(الصادر عن مجلس النقد والتسلیف  2019م.ن لعام /4القرار رقم 

 المضمونة بضمانات مقبولة بنسبة محتسبة بناًء على البیانات التاریخیة للسنوات سابقة.
 

 )EADالتعرض عند التعثر (
ار تمثل قیمة التعرض عند التعثر التعرضات المتوقعة في حالة التعثر، یقوم البنك عند احتساب قیمة التعرض عند التعثر باألخذ بعین االعتب

 التسدیدات المتوقعة بناءاً على الشروط التعاقدیة الخاصة باألصل، باإلضافة إلى السقوف غیر المستغلة وغیرھا من االلتزامات التعاقدیة
 رج بیان المركز المالي إن وجدت. خا

مل یُقدّر التعّرض عند التعثّر بالنسبة للتعّرضات المصنّفة ضمن المرحلة الثالثة بالقیمة الدفتریة كما في تاریخ القیاس (الرصید المستع
فیتم تقدیر قیمة التعّرض عند التعثّر من مطروحاً منھ األرباح المعلقة)، أّما بالنسبة للتعّرضات الُمصنّفة ضمن المرحلتین األولى والثانیة 

ً إلیھا األرباح المحققة غیر المستحقة مع األخذ بعین االعتبار كافة  خالل االعتماد على القیمة الدفتریة للتعّرض بتاریخ القیاس مضافا
 التدفقات النقدیة المتوقع استخدامھا من قبل العمیل قبل تاریخ وقوع التعثّر.

 

موجودات المالیة من خالل حساب مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة. یتم االعتراف بالخسارة في بیان الدخل في بند یتم تخفیض قیمة ال
 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة.

یتم إعدام الدیون من خالل حساب المخصص المعد عندما ال یكون ھناك أي توقع منطقي مستقبلي السترداد الخسائر، وكامل الضمانات 
 تسییلھا أو تم نقلھا للبنك. قد تم

اذا حدث الحقا ً زیادة أو انخفاض في الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي سبق وأن اعترف بھا بسبب أحداث وقعت بعد عملیة االعتراف، 
 فإن مبلغ الخسارة المعترف بھ سابقا ً یتم زیادتھ أو تخفیضھ من خالل عملیة تعدیل رصید المخصص.

یون سبق وأن تم إعدامھا فإن المتحصالت یتم إثباتھا في بیان الدخل كإیرادات للجھة التي تحملت مخصص الخسائر إذا تم استعادة د
 االئتمانیة عند تكوینھ (البنك، أصحاب حسابات االستثمار).

 
 

 نظام التصنیف االئتماني الداخلي
 قسم المؤشرات الكمیة  وقسم المؤشرات النوعیة.ألغراض تصنیف العمالء، تم تصمیم نظام ائتماني داخلي یتكون من قسمین: 

یعتمد قسم المؤشرات الكمیة على تقییم استمراریة الشركة من خالل تقییم النسب المالیة الرئیسیة تحت فئات متعددة بما في ذلك التشغیل 
 المنتج الذي تعمل فیھ الشركة. وھیكل رأس المال والسیولة. في حین أن قسم المؤشرات النوعیة  یقیم السلوك واالستقرار وإدارة

 4الى  1درجات تصنیف ألغراض احتساب احتمالیة التعثر التاریخیة والمستقبلیة، إذ تعكس الدرجات من  10یتم تصنیف العمالء ضمن 
 تعكس حاالت التعثر. 10إلى  8درجات المضاربة في حین أن الدرجات من  7الى  5درجات االستثمار والدرجات من 

 
 

 ) Financial guaranteesالكفاالت المالیة ( .ح
 

 .یقوم البنك من خالل تقدیمھ الخدمات المختلفة إصدار كفاالت مالیة تتضمن االعتمادات والكفاالت والقبوالت -
المستلم من  یتم في البدایة تسجیل الكفاالت المالیة في البیانات المالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى والتي تساوي المبلغ -

 ).Premiumالعمیل (العالوة، العمولة) (
بعد االعتراف األولي یتم قیاس التزام البنك لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً منھ اإلطفاء المعترف  -

 تماد القیمة األكبر بینھما.بھ في بیان الدخل وأفضل تقدیر للمدفوعات لتسویة االلتزام المالي الناتج عن ھذه الكفالة واع
 أي زیادة لاللتزام المتعلق بالكفاالت المالیة یتم االعتراف بھ في بیان الدخل بند مصروفات أخرى. -
 العالوة (العمولة) المقبوضة یتم االعتراف بھا ضمن بند األتعاب والعموالت الدائنة على أساس القسط الثابت على مدة حیاة الكفالة. -
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  أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة)
 

 استثمارات في شركات زمیلة  .خ
 

الشركات الزمیلة ھي تلك الشركات التي یمارس البنك فیھا تأثیراً ھاماً على القرارات المتعلقة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة (وال  -
 االستثمارات في الشركات الزمیلة بموجب طریقة حقوق الملكیة.یسیطر البنك علیھا)، وتظھر 

بموجب طریقة حقوق الملكیة فإن االستثمار في الشركة الزمیلة یسجل بدایة بالتكلفة ویعدل الحقاً بحصة البنك من أرباح الشركة  -
 الزمیلة زیادة ً وباألرباح النقدیة الموزعة للبنك من الشركة الزمیلة نقصاناً.

لدخل الموحد یعكس حصة البنك في نتائج أعمال (صافي ربح) الشركة الزمیلة، وعندما یكون ھناك ربح أو خسارة تم بیان ا -
االعتراف بھ مباشرة في حقوق الملكیة الخاصة بالشركة الزمیلة فإن البنك یعترف بحصتھ في ذلك ویفصح عنھا في قائمة التغیرات 

 في حقوق الملكیة.
 ناتجة من المعامالت بین البنك والشركة الزمیلة یتم حذفھا بمقدار نسبة مساھمة البنك في الشركة.األرباح أو الخسائر ال -
 الشھرة المتعلقة بشراء الشركة الزمیلة تكون متضمنة في القیمة الظاھرة في حساب االستثمار في الشركة الزمیلة وال یتم إطفاؤھا. -
 مستقلة یتم إظھار االستثمارات في الشركات الزمیلة بالتكلفة. في حال إعداد بیانات مالیة منفصلة للبنك كمنشأة -
 
 اإلجارة واإلجارة الُمنتھیة بالتملیك .د

 
علھا تُقاس الموجودات الُمقتناة بغرض اإلجارة واإلجارة المنتھیة بالتملیك عند اقتنائھا بالتكلفة التاریخیة زائداً النفقات الُمباشرة لج -

الموجودات وفقاً لسیاسة اھتالك المؤجر (البنك) في حال عدم وجود سیاسة معتمدة من قبل السلطات صالحة لالستعمال. وتھتلك ھذه 
 المعنیة.

تقاس موجودات اإلجارة في نھایة الفترة المالیة بالتكلفة مطروحاً منھا مخصص االھتالك، ومطروحاً منھا مخصص التدني في  -
 .حال توقع انخفاض دائم ذي أھمیة نسبیة في قیمتھا

 تُوزع إیرادات اإلجارة على الفترات المالیة التي یشملھا عقد اإلجارة. -
تثبت تكلفة اإلصالحات التي یتوقف علیھا االنتفاع بالموجودات المؤجرة في الفترة المالیة التي تحدث فیھا إذا كانت غیر ذات أھمیة  -

 نسبیة.
وآخر على مدى فترات العقد، فإنھ یتم تكوین مخصص إصالحات إذا كانت اإلصالحات ذات أھمیة نسبیة ومتفاوتة القیمة بین عام  -

 ویحمل بالتساوي على الفترات المالیة.
في الحاالت التي یقوم فیھا المستأجر بإجراء إصالحات یوافق المؤجر على تحملھا، فإن المؤجر یثبتھا مصروفات تحمل على  -

 الفترة المالیة التي حدثت فیھا.
 
 االستثمارات في العقارات .ذ

 
 یتم تسجیل االستثمارات في العقارات الُمقتناه بغرض توقع الزیادة في قیمتھا على أساس القیمة العادلة. -
یتم إثبات الدخل من االستثمارات في العقارات عند استحقاقھ في قائمة الدخل مع مراعاة ما یخص أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب  -

 حسابات االستثمار المطلقة.
 
 األرباحاحتیاطي ُمعدَّل  .ر

 
ھو المبلغ الذي یجنبھ البنك من دخل أموال المضاربة وذلك قبل اقتطاع نصیب الُمضارب (البنك) بغرض الُمحافظة على ُمستوى  -

ُمعین من عائد االستثمار ألصحاب حسابات االستثمار وزیادة حقوق أصحاب الملكیة، یقاس احتیاطي معدل األرباح بالمبلغ 
 المطلوب تكوینھ.

الفترة المالیة یعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصید االحتیاطي المستھدف بصفتھ توزیعاً للدخل قبل اقتطاع نصیب في نھایة  -
المضارب. وإذا زاد رصید االحتیاطي عن المبلغ المطلوب فإن المبلغ الزائد یتم حسمھ من االحتیاطي ویضاف لدخل الجھة ذات 

 نصیب المضارب.العالقة في الفترة المالیة قبل اقتطاع 
في حالة التصفیة یؤول الرصید المتبقي من احتیاطي معدل األرباح فیما یخص حصة المساھمین إلیھم، و تؤول حصة أصحاب  -

 حسابات االستثمار المطلقة إلى وجوه الخیر بعد التنسیق مع ھیئة الرقابة الشرعیة.
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 المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة)أھـم السـیاسـات 

 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة .ز
ول في حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي الموحد عن طریق األسعار المعلنة أو التدا

مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصول  النشط لبعض األدوات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم
 على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.

ة ضمن الجدول الھرمي تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة المجمع
 للقیمة العادلة، المبین كما یلي، استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الجوھریة بالنسبة لقیاس القیمة العادلة ككل:

 : األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛ 1المستوى  
 ل مستوى من المدخالت الجوھریة بالنسبة لقیاس القیمة العادلة ملحوظاً بشكل مباشر أو غیر مباشر؛: أسالیب تقییم یكون فیھا أق2المستوى  
: أسالیب تقییم ال یكون فیھا أقل مستوى من المدخالت الجوھریة بالنسبة لقیاس القیمة العادلة ملحوظاً بالنسبة لألدوات المالیة 3المستوى  

ة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. ویتم استخدام أسعار الشراء للموجودات وأسعار البیع المسعرة في سوق نشط، یتم تحدید القیم
 للمطلوبات. كما تحدد القیمة العادلة لالستثمارات في صنادیق مشتركة بناء على أحدث صافي قیمة معروضة للموجودات. 

بالرجوع إلى القیمة السوقیة الستثمار مماثل أو التدفقات النقدیة المخصومة أو  بالنسبة لألدوات المالیة غیر المسعرة، تحدد القیمة العادلة 
 نماذج التقییم األخرى المناسبة أو بالرجوع إلى عروض الوسطاء.

ة المستقبلیة المخصومة بالنسبة لألدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن القیمة العادلة لتلك األدوات یتم تقییمھا استناداً إلى التدفقات النقدی 
 باستخدام معدل العائد الحالي السائد في السوق ألدوات مالیة مشابھة.

 بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة حیث ال یمكن تقدیر القیمة العادلة بصورة معقولة، یتم إدراج االستثمار بالتكلفة. 
في البیانات المالیة الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت ھناك بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالیة التي تتحقق  

تحویالت قد حدثت بین المستویات في الجدول الھرمي عن طریق إعادة تقییم التصنیف (استنادا إلى مدخالت أدنى المستویات التي تعتبر 
 یة.جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة بیانات مال

 
 الموجودات الثابتة .س

 
تسجل الموجودات الثابتة الملموسة بدایة ً بالتكلفة مضافا ً إلیھا التكالیف األخرى المرتبطة بھا مباشرة، ثم تقاس بعد ذلك بالتكلفة  -

 مطروحا ً منھا االھتالك المتراكم وخسائر تدني القیمة المتراكمة إن وجدت.
باستثناء األراضي) عندما تكون جاھزة لالستخدام بطریقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئویة یتم اھتالك الموجودات الثابتة (  -

 واألعمار اإلنتاجیة التالیة:
 

 البیان                                               النسبة المئویة  
 المباني 2.50%

 مستأجرةتحسینات على العقارات  أو مدة اإلیجار أیھما أقل 10%
 أجھزة الكمبیوتر وتجھیزات المكاتب 20%
 السیارات 20%

                     
یمكن عندما یقل المبلغ الذي یمكن استرداده من أي من الموجودات الثابتة عن صافي قیمتھا الدفتریة فإنھ یتم تخفیض قیمتھا إلى القیمة التي 

 بند مصاریف أخرى.استردادھا وتسجل قیمة التدني في بیان الدخل 
تتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات الثابتة في نھایة كل عام، فاذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي تختلف عن التقدیرات المعتمدة   -

 سابقاً یتم تسجیل التغیر في التقدیر للسنوات الالحقة باعتباره تغیر في التقدیرات.
السجالت عند التخلص منھا أو عندما ال یوجد أي منافع مستقبلیة متوقعة من استخدامھا أو یتم استبعاد الموجودات الثابتة من  -

 التخلص منھا.
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  الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 كما في

 

 

 
 السیاسات المحاسبیة (تتمة) 2
 

 أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة)
 
 

 احتیاطي مخاطر االستثمار .ش
 

حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصیب المضارب لتغطیة أي خسائر ألصحاب حسابات ھو المبلغ الذي یجنبھ البنك من أرباح أصحاب 
 االستثمار ناتجة عن االستثمار المشترك في نھایة الدورة المالیة.

 في نھایة الفترة المالیة یعالج المبلغ المطلوب تكوینھ بصفتھ توزیعاً للدخل بعد اقتطاع نصیب المضارب، وإذا زاد رصید االحتیاطي عن
 المبلغ المطلوب فإن المبلغ الزائد یتم حسمھ من االحتیاطي ویضاف لدخل أصحاب حسابات االستثمار المطلقة في الفترة المالیة بعد اقتطاع

 نصیب المضارب.
ر عند التصفیة یحدد مجلس النقد والتسلیف كیفیة التصرف برصید صندوق مخاطر االستثمار وذلك بعد تغطیة جمیع المصروفات والخسائ

 المترتبة على االستثمارات التي تكون ھذا الصندوق لمواجھتھا على أن یؤول الرصید المتبقي إلى جھة من جھات البر.
 
 

 الُمخصصات .ص
 

 یتم االعتراف بالُمخصصات عندما یكون على البنك التزامات في تاریخ بیان المركز المالي ناشئة عن أحداث سابقة وأنَّ تسدید االلتزامات
 ویُمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ.ُمحتمل 

 
 ُمخصص تعویض نھایة الخدمة للموظفین 

 ال یتم تشكیل أي مخصص لتعویض نھایة الخدمة كون سیاسة البنك ال تمنح تعویض نھایة الخدمة للموظفین.
 

 
 ضریبة الدخل .ض

 
 تمثل مصاریف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة. -
الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضریبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضریبة عن األرباح تحسب مصاریف  -

المعلنة في البیانات المالیة ألن األرباح المعلنة تشمل إیرادات غیر خاضعة للضریبة أو مصاریف غیر قابلة للتنزیل في السنة 
 مة المقبولة ضریبیا أو بنود لیست خاضعة أو مقبولة التنزیل ألغراض ضریبیة.المالیة وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراك

 تحســب الضرائب بموجب النسب الضریبیة المقررة بموجب القوانین واألنظمة والتعلیمات في البلدان التي یعمل فیھا البنك. -
لزمنیة المؤقتة بین قیمة الموجودات أو إن الضرائب المؤجلة ھي الضرائب المتوقع دفعھا أو استردادھا نتیجة الفروقات ا -

المطلوبات في البیانات المالیة والقیمة التي یتم احتساب الربح الضریبي على أساسھا. وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب 
 الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا عند تسویة االلتزام الضریبي أو تحقیق الموجودات الضریبیة المؤجلة.

بالمطلوبات الضریبیة المؤجلة للفروقات الزمنیة التي سینتج عنھا مبالغ سوف تدخل في احتساب الربح الضریبي  یتم االعتراف -
مستقبالً. بینما یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة للفروقات الزمنیة التي سینتج عنھا مبالغ سوف تنزل مستقبالً عند 

 احتساب الربح الضریبي.
الموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ البیانات المالیة ویتم تخفیضھا في حالة توقع عدم إمكانیة االستفادة  یتم مراجعة رصید -

 من تلك الموجودات الضریبیة جزئیاً أو كلیاً.
 
 

 رأس المال  .ط
 تكالیف إصدار أو شراء أسھم البنك -

 
 یتم قید أي تكالیف ناتجة عن إصدار أو شراء أسھم البنك في حقوق الملكیة. 

 إذا لم تستكمل عملیة اإلصدار أو الشراء فیتم قید ھذه التكالیف كمصاریف على بیان الدخل.
 

 حسابات مدارة لصالح العمالء  .ظ
 

 حسابات االستثمار المقیدة:
ات یجمیع أنواعھا سواء أخذت صورة محفظة استثماریة أم صندوق استثماري أم لم تأخذ، إذا كان البنك یقصد باالستثمارات المقیدة الموجود

قد قام باستثمارھا لصالح أصحاب حسابات االستثمار المقیدة وفقاً لشروط االتفاق بین البنك وصاحب الحساب، ویقتصر دور البنك على 
ساس عقد الوكالة وبالتالي التعتبر االستثمارات المقیدة موجودات للبنك والتظھر في إدارتھا، سواء على أساس عقد المضاربة أو على أ

ده قوائمھ المالیة، وفي العادة یقوم البنك بتمویل االستثمارات المقیدة من أموال أصحاب حسابات االستثمار المقیدة وبدون أن یستخدم موار
الذاتیة في تمویل ھذه االستثمارات.
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 أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة)
 

 حسابات مدارة لصالح العمالء (تتمة) .ظ
 

في حال تكییف العالقة بین البنك وأصحاب حسابات االستثمار المقیدة على أساس عقد المضاربة یحصل البنك على حصتھ  من صافي ما 
الخسارة ال یحصل البنك على تعویض جھده وال یتحمل الخسارة الناتجة إال بتعدي أو تقصیر أو یتحقق من أرباح تعویضاً لجھده وفي حال 

مخالفة شروط العقد، إذ تحمل كل الخسارة على أصحاب حسابات االستثمار المقیدة ویتحمل البنك حصتھ من الخسارة بقدر حصتھ من مالھ 
 في األموال المستثمرة.

ك وأصحاب حسابات االستثمار المقیدة على أساس عقد الوكالة یحصل البنك على أجر مقطوع تعویضاً لجھده في حال تكییف العالقة بین البن
 في إدارة االستثمارات المقیدة ویستحقھ سواء أنتجت أرباح من االستثمار أم ال.

 یتم إظھار أرباح/خسائر وعموالت إدارة ھذه الحسابات في بیان الدخل.
 

 ملكیتھا للبنك وفاًء لدیون ُمستحقةالموجودات التي آلت  .ع
 

تظھر الموجودات التي آلت ملكیتھا للبنك في بیان المركز المالي ضمن بند موجودات قید االستثمار والتصفیة وذلك بالقیمة التي آلت بھا 
إفرادي، ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا  للبنك أو القیمة العادلة أیھما أقل، ویُعاد تقییمھا في تاریخ البیانات المالیة بالقیمة العادلة بشكل

ي الذي كخسارة في بیان الدخل وال یتم تسجیل الزیادة كإیراد. یتم تسجیل الزیادة الالحقة في بیان الدخل إلى الحد الذي ال یتجاوز قیمة التدن
 تم تسجیلھ سابقاً.

 
 

 التقاص .غ
 

وإظھار المبلغ الصافي في بیان المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانونیة یتم إجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 
 الُملزمة وكذلك عندما یتم تسویتھا على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت.

 
 

 النقد وما في حكمھ  .ف
 

أشھر(استحقاقاتھا األصلیة ثالثة أشھر فأقل)، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى بنوك ھو النقد واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة 
مركزیة واألرصدة لدى مصارف، وتنزل ودائع لدى مصارف تستحق خالل مدة  ثالثة أشھر (استحقاقاتھا األصلیة ثالثة أشھر فأقل) 

 واألرصدة المقیدة السحب.
 
 

 

 تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف  .ق
 

االعتراف باإلیرادات والمصاریف على أساس االستحقاق باستثناء اإلیرادات الخاصة بذمم البیوع الُمؤجلة وأرصدة التمویالت غیر  یتم
 المنتجة حیث ال یتم االعتراف بھا كإیرادات ویتم تسجیلھا في حساب أرباح وعموالت محفوظة.

قدیم الخدمات المتنوعة لعمالئھ، ویمكن تقسیم الدخل من الرسوم (األتعاب) یحقق البنك دخل من العموالت والرسوم (األتعاب) من خالل ت
  ضمن فئتین:

 

یتم االعتراف بھذا الدخل على أساس االستحقاق وبحیث تحمل كل فترة  الدخل من الخدمات المقدمة على فترة معینة من الزمن: )1
الموجودات والحفظ األمین واألتعاب اإلداریة واالستشاریة مالیة بما یخصھا من الدخل الذي یتضمن العموالت والرسوم من إدارة 

 المختلفة وغیرھا.
 العموالت المتعلقة بالتسھیالت یتم تأجیلھا واالعتراف بھا حسب مبدأ االستحقاق. 
 

طرف ثالث مثل األتعاب التي تنشأ من المفاوضات أو المشاركة في المفاوضات لصفقة (عملیة) مع الدخل من الصفقات (العملیات):  )2
مثل ترتیبات شراء أسھم أو مجموعة من األوراق المالیة أو بیع وشراء منشآت، یتم االعتراف بھا عند اإلنتھاء من الصفقة (العملیة). 
العموالت والرسوم أو الجزء منھا والتي یتم ربطھا مع أداء معین یجب أن یتحقق، یتم االعتراف بھا بعد أن تتحقق معاییر األداء 

 علیھا.المتفق 
 

 اإلیرادات الخاصة بذمم البیوع المؤجلة
في حالة المرابحة آجلة الدفع أو البیوع اآلجلة األخرى، یتم االعتراف بالفرق بین اإلیرادات وتكلفة المبیعات كأرباح مؤجلة في حساب 

 مقابل للمبالغ مستحقة التحصیل ضمن حسابات ذمم البیوع المؤجلة.
 لى بیان الدخل على طول الفترة التعاقدیة لعقد المرابحة كما یلي:یتم تحویل األرباح المؤجلة إ

لفعلي للعقود التي تزید فترة استحقاقھا األصلیة عن اثني عشر شھراً: یتم تحویل األرباح المؤجلة إلى بیان الدخل باتباع طریقة معدل الربح ا
 المبنیة على الربح الضمني لعقد المرابحة.

 شھراً: یتم تحویل األرباح المؤجلة إلى بیان الدخل باتباع طریقة القسط الثابت.عشر ة استحقاقھا األصلیة عن اثني للعقود التي ال تزید فتر

.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

  الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 كما في

 

 

تقییم احتماالت التعثر بشكل سنوي إذ یتم دراسة كافة البیانات التاریخیة من جدید و یُحدد المتغیر االقتصادي المؤثر على ب یقوم البنك
.أخذ مستویات المخاطر الجدیدة بعین االعتبار لیتمبلي بشكل إحصائي مع إجراء معایرة البیانات و یتم التنبؤ المستق
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 السیاسات المحاسبیة (تتمة)      2
 

 أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة)
 

 الموجودات المالیة المرھونة .ك
 

المنقولة) التي توضع إشارة رھن على صحیفتھا في السجالت الخاصة بھا للعقارات وللمنقوالت التي لھا سجل األموال (المنقولة وغیر 
 لمصلحة المرتھن الدائن وتبقى حیازتھا بید الراھن  وتبقى لھ كافة حقوق الملكیة إال أن حق التصرف یكون بموافقة الدائن المرتھن.

 

 التوزیعات النقدیة لألسھم .ل
 

 االعتراف بأرباح أسھم الشركات عند تحققھا (عندما تصبح من حق البنك، إقرارھا من الھیئة العامة للمساھمین).یتم 
 

 

 الموجودات غیر الملموسة .م
 

 الشھرة  -أ 
البنك یتم تسجیل الشھرة بالتكلفة التي تُمثل الزیادة في تكلفة امتالك أو شراء االستثمار في الشركة الزمیلة أو التابعة عن حصة  -

 في القیمة العادلة لصافي موجودات تلك الشركة بتاریخ االمتالك.
ا الشھرة الناتجة عن  - یتم تسجیل الشھرة الناتجة عن االستثمار في شركات تابعة في بند ُمنفصل كموجودات غیر ملموسة، أمَّ

حقاً تخفیض تكلفة الشھرة بأي تدني االستثمار في شركات زمیلة فتظھر كجزء من حساب االستثمار في الشركة الزمیلة ویتم ال
 في قیمة االستثمار.

 ال یتم رسملة الشھرة المولدة داخلیا ً وإنما یعترف بأي تكالیف ساھمت في تحقیق شھرة داخلیة في بیان الدخل حال حدوثھا. -
 

 الموجودات غیر الملموسة األُخرى  -ب
ا الموجودات الموجودات غیر الملموسة التي یتم الحصول علیھا من خالل  - االندماج تُقیَّد بالقیمة العادلة في تاریخ الحصول علیھا. أمَّ

 غیر الملموسة التي یتم الحصول علیھا من خالل طریقة أُخرى غیر االندماج فیتم تسجیلھا بالتكلفة.
. ویتم إطفاء الموجودات یتم تصنیف الموجودات غیر الملموسة على أساس تقدیر عمرھا الزمني لفترة ُمحددة أو لفترة غیر ُمحددة -

ا الموجودات غیر الملموسة التي  غیر الملموسة التي لھا عمر زمني ُمحدد خالل ھذا العمر ویتم قید اإلطفاء في بیان الدخل. أمَّ
 الدخل. عمرھا الزمني غیر ُمحدد فیتم ُمراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ البیانات المالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا في بیان

یتم ُمراجعة أيَّ ُمؤشرات على تدني قیمة الموجودات غیر الملموسة في تاریخ البیانات المالیة. كذلك یتم ُمراجعة العمر الزمني  -
 لتلك الموجودات ویتم إجراء أيَّ تعدیالت على الفترات الالحقة.

 

ى قیمتھا المتبقیة على مدى عمره االنتاجي، فیما یلي نسب یتم احتساب اإلطفاء بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إل
 %.20إطفاء الموجودات غیر الملموسة األخرى: برامج معلوماتیة                       

 
 

20
20 th Annual Report

20التقرير السنوي
20

62



.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
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  نقد وأرصدة لدى مصارف مركزیة 3

 
(*)  ً لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، وقد  وفقا

% 5یرة سوریة والتي تمثل نسبة ل 7,156,168,382مبلغ  2020كانون األول  31بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 
وتعدیالتھ  2011للعام  آیار 2الصادر بتاریخ  5938من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 مقابل مبلغ 2020كانون الثاني  21تاریخ  م ن/7ص المتضمن القرار رقم /164/2بالتعمیم الصادر عن مجلس النقد و التسلیف رقم 
 إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ خالل أنشطة البنك التشغیلیة.، 2019كانون األول  31لیرة سوریة كما في  4,831,209,084

 
 فیما یلي الحركة على أرصدة لدى مصارف مركزیة وذلك حسب تصنیف المرحلة:

 

 
 فیما یلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانیة ألرصدة لدى مصارف مركزیة وذلك حسب تصنیف المرحلة:

 

 
 

  2020  2019 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 5,493,744,800  9,425,485,405 نقد في الخزینة
    لدى مصرف سوریة المركزيأرصدة 

 47,082,819,684  156,270,816,709 حسابات جاریة / ودائع تحت الطلب
 4,831,209,084  7,156,168,382 (*) اإللزامي متطلبات االحتیاطي النقدي

 )16,495,241(  )44,674,690( (ینزل): مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 172,807,795,806  57,391,278,327 

 المجموع المرحلة الثالثة الثانیةالمرحلة  المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     

 51,914,028,768 - - 51,914,028,768 2020كانون الثاني  1رصید 
 54,674,628,007 - - 54,674,628,007 في األرصدةر عن التغی ةناتج زیادة

تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار 
 56,838,328,316   56,838,328,316 الصرف

 163,426,985,091 - - 163,426,985,091 2020كانون األول  31رصید 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة سوریةلیرة  
     

 16,495,241 - - 16,495,241 2020كانون الثاني  1رصید 
 )3,423,728( - - )3,423,728( خسائر ائتمانیة متوقعة للفترة

تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار 
 31,603,177 - - 31,603,177 الصرف

 44,674,690 - - 44,674,690 2020كانون األول  31رصید 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 2019
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     

 24,837,873 - - 24,837,873 (معدَل) 2019كانون الثاني  1رصید 
 )8,342,632( - - )8,342,632( خسائر ائتمانیة متوقعة للسنة 

 16,495,241 - - 16,495,241  2019كانون األول  31رصید 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشھر أو أقلات وحسابات استثمار وشھادات لدى إیداع 4
 

  مصارف محلیة مصارف خارجیة المجموع
9201  2020  9201  2020  9201  2020   

  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
       

12,820,476,507 36,134,921,641 6,062,779,333 23,309,471,133 6,757,697,174 12,825,450,508 
حسابات جاریة وتحت 

 الطلب

21,088,547,502 - 21,088,547,502 - - - 

حسابات استثمار مطلقة 
أشھر  3استحقاقھا األصلي 

 أو أقل

161,146,148 505,554,278 161,146,148 505,554,278 -  - 

تأمینات نقدیة لدى البنوك 
والمؤسسات المالیة 
أشھر  3استحقاقھا االصلي 

 أو أقل

(5,715,064) (3,998,014) (4,685,987) (244,304) (1,029,077) (3,753,710) 
(ینزل): مخصص الخسائر 

 االئتمانیة المتوقعة
       

34,064,455,093 536,636,477,90  27,307,786,996 23,814,781,107 6,756,668,097 812,821,696,79   
 

ً للنظام األساسي وعقد التأسیس فإن البنك ال یتقاضى أي فوائد على الحسابات الجاریة لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة المحلیة  وفقا
لیرة  19,538,931,843مقابل  2020 كانون األول 31لیرة سوریة كما في  100,500,661والخارجیة. بلغت األرصدة المقیدة السحب 

 .2019كانون األول  31سوریة كما في 
 

إیداعات وحسابات استثمار لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل وذلك حسب تصنیف فیما یلي الحركة على أرصدة 
 المرحلة:

 
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     

 34,070,170,157 - 19,538,931,844 14,531,238,313 2020كانون الثاني  1رصید 
 - - (893,534,341) 893,534,341 المرحلة األولى إلىمحول 
 - - 31,978,979 (31,978,979) المرحلة الثانیة إلى محول 
 - - - - المرحلة الثالثة منمحول 

 - - - - الجدیدة التعرضات
 (21,235,286,904) - (18,645,397,502) (2,589,889,402) المسددة عرضاتتال

زیادة/ (نقص) ناتج عن التغیر  في 
 )6,135,441,778( - )13,251,176,533( 7,115,734,755 األرصدة
ناتجة عن تغیر أسعار تعدیالت 
 29,941,034,444 - 13,347,082,587 16,593,951,857 الصرف

 36,640,475,919 - 127,885,034 36,512,590,885 2020كانون األول  31رصید 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 (تتمة) إیداعات وحسابات استثمار وشھادات لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل 4
 

فیما یلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانیة إلیداعات وحسابات استثمار لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل وذلك 
 حسب تصنیف المرحلة:

 

 
 

 
 
 ومؤسسات مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشھرحسابات استثمار وشھادات لدى مصارف  5
 
 

  مصارف محلیة مصارف خارجیة المجموع
2019 2020 2019 2020 2019 2020  

  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
       

 حسابات استثماریة مطلقة 375,000,000 225,000,000 73,261,236,750 9,797,890,848 73,636,236,750 10,022,890,848

7,155,252,312 3,267,702,312 - - 7,155,252,312 3,267,702,312 
تأمینات نقدیة لدى البنوك 

 والمؤسسات المالیة

)5,769,758,799( (17,696,090,258) )5,769,407,659(  (17,695,277,856) )351,140( )812,402( 
ینزل): مخصص الخسائر (

 االئتمانیة المتوقعة (*)
       

11,408,384,361 59,207,848,804 4,028,483,189 55,565,958,894 7,379,901,172 3,641,889,910  

 
كانون  31(مقابل صفر لیرة سوریة كما في  2020كانون األول  31لیرة سوریة كما في  54,413,550,180 بلغت األرصدة المقیدة السحب

 ).2019األول 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 5,715,064 - 4,396,260 1,318,804  2020كانون الثاني  1رصید 
المرحلة األولى منمحول    (6,754)  6,754   -     -    
المرحلة الثانیة منمحول    201,045   (201,045)  -     -    
المرحلة الثالثة منمحول    -     -     -     -    

)72,658( خسائر ائتمانیة متوقعة للسنة  )12,438,301(   -    )12,510,959(  
تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار 

 10,793,909 - 8,268,194 2,525,715 الصرف

  3,998,014     -   31,862   3,966,152   2020كانون األول  31رصید 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 2019
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

     
     

(معدَل) 2019كانون الثاني  1رصید   2,742,703 94,916 - 2,837,619 
 2,877,445 - 4,301,344 (1,423,899) خسائر ائتمانیة متوقعة للسنة

 5,715,064 - 4,396,260 1,318,804  2019كانون األول  31رصید 

20
20 th Annual Report

20التقرير السنوي
20

65



.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 (تتمة) مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشھرحسابات استثمار وشھادات لدى  5
 

ما یلي الحركة على أرصدة اإلیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر  وذلك حسب تصنیف 
 المرحلة:

 
مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر وذلك حسب فیما یلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانیة لحسابات استثمار لدى مصارف ومؤسسات 

 تصنیف المرحلة:

 

 المجموع المرحلة الثالثة الثانیةالمرحلة  المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 17,178,143,160 5,711,775,848 - 11,466,367,312 2020كانون الثاني  1رصید 
 - - 2,180,000,000 (2,180,000,000) المرحلة األولى منمحول 
 - - - - المرحلة الثانیة منمحول 
 - - - - المرحلة الثالثة منمحول 

 150,000,000 - - 150,000,000 الجدیدة التعرضات
 (4,053,393,350) (2,978,178,350) - (1,075,215,000) المسددة التعرضات

زیادة/ (نقص) ناتج عن التغیر  في 
 21,726,842,090 2,978,178,350 29,174,773,740 )10,426,110,000( األرصدة
ناتجة عن تغیر أسعار  تعدیالت
 41,902,347,162 10,742,330,722 23,058,776,440 8,101,240,000 الصرف

 76,903,939,062 16,454,106,570 54,413,550,180 6,036,282,312 2020كانون األول  31رصید 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

  5,769,758,799   5,711,775,848     -   57,982,951  2020كانون الثاني  1رصید 
    -     -   279,975  (279,975)  المرحلة األولى منمحول 

    -     -     -     -  المرحلة الثانیة منمحول 
    -     -     -     -  المرحلة الثالثة منمحول 

 1,075,613,557    -  1,240,696,905 (165,083,348)  خسائر ائتمانیة متوقعة للسنة
تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار 

 10,850,717,902  10,742,330,722     -   108,387,180  الصرف

 17,696,090,258  16,454,106,570 1,240,976,880  1,006,808  2020كانون األول  31رصید 
     

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 2019
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 5,712,062,706 5,711,775,848 - 286,858 (معدَل) 2019كانون الثاني  1رصید 

 57,696,093 - - 57,696,093 خسائر ائتمانیة متوقعة للسنة

 5,769,758,799 5,711,775,848 - 57,982,951 2019كانون األول  31رصید 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 (تتمة) وشھادات لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشھرحسابات استثمار  5
 

في المحكمة الكلیة التابعة لوزارة  الستثمار)، ضد شركة دار ا5تجاري كلي/ 5770/2009قامت إدارة البنك برفع دعوى قضائیة، رقم ( (*)
فقد حكمت المحكمة بانتداب خبراء مختصین من وزارة العدل لالطالع على  2010شباط  15العدل في الكویت. وتبعاً للجلسة المنعقدة بتاریخ 

أمام الخبیر، وحددت جلسة لحضور الخصوم  2010آذار  15أوراق الدعوى ومستنداتھا وإثباتات الطرفین. وقد حددت جلسة المحكمة بتاریخ 
 لتسلیم الخبیر تقریره. واعتبر النطق بالحكم بمثابة إعالن للخصوم. 2010حزیران  28

 الس��تثمارقراراً بوقف اإلجراءات لحین البت بطلب دار ا 2010أیار  5بتاریخ  الس��تثمارأص��درت المحكمة في دعوى البنك ض��د ش��ركة دار ا
 المالي الكویتي. إلعادة الھیكلة حسب قانون االستقرار

. الستثماربالتصدیق على خطة شركة دار ا 2011 حزیران2 حكماً بتاریخ  "الدائرة التجاریة إلعادة ھیكلة الشركات"صدرت المحكمة المختصة أ
 وبناًء على الحكم الصادر لصالح الشركة فیما یتعلق بالتصدیق على الخطة المطورة إلعادة الھیكلة المالیة، تتوقف جمیع إجراءات التقاضي

ً من تاریخ  ، وفي حالة إخالل 2011حزیران  30والتنفیذ المتعلقة بالتزامات الشركة خالل فترة الخطة التي تستمر حتى ست سنوات اعتبارا
 .الشركة بتنفیذ الخطة فإنھ یحق للمحكمة إلغاء التصدیق على الخطة وإلغاء الحمایة القانونیة

م سداد الدفعة وفقاً لخطة إعادة الھیكلة فإن دار االستثمار ستقوم بدفع مبلغ الدفعة األولى للمستثمرین األفراد خالل الستة أشھر األولى في حین سیت
رة غیر المصرفیة خالل سنة من تاریخ بدء تنفیذ الخطة. أما في السنوات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة الثانیة للمؤسسات المالیة الصغی

) ستكون ھناك دفعات دوریة للمجموعات المتبقیة من البنوك والمستثمرین ومنھا بنك الشام  حیث من المفترض أن یتم سداد أول 2013-2017(
والتي ستشكل الرصید المستحق الى تلك المجموعات، باإلضافة الى  2017حزیران  30ھا الدفعة النھائیة قبل ، تلی2013تموز  1دفعة لھ بتاریخ 

 .مبلغ یساوي األرباح السنویة المقررة من قبل المحكمة خالل فترة زمنیة مدتھا ثماني سنوات ونصف السنة
الدعوى خطة إعادة الھیكلة أو من خالل أن یحصل كافة حقوقھ من خالل  إن مدیونیة بنك الشام ثابتة بذمة شركة دار االستثمار ویتوقع البنك

 . وتعتقد إدارة البنك أن مخصص االنخفاض المكون كاف.في حال تعثر خطة إعادة الھیكلة القضائیة المذكورة
نك المركزي الكویتي لوضعھ أمام ؛ كما توجیھ كتاب للب2013حزیران  30تم توجیھ كتاب لشركة دار االستثمار بتاریخ استحقاق القسط األول 

 مسؤولیتھ وإعالمھ بعدم التزام الشركة بخطة إعادة الھیكلة المقرة من قبلھ.
في الكویت لدراسة سبل البدء بإجراءات التنفیذ القضائي وإلزامھ بسداد االلتزامات المترتبة  محاماةتم تكلیف مكتب  2013في شھر تشرین األول 

 عة ذلك مع مكتب الحمدان بھدف تحصیل المدیونیة القائمة بأفضل السبل الممكنة.بذمتھ، ویقوم البنك بمتاب

 آخر مستجدات قضیة دار االستثمار:

 2014تموز  24، وبتاریخ 8/2014قام بنك الكویت المركزي بتقدیم طلب باعتبار خطة إعادة الھیكلة كأن لم تكن قید برقم  2014أیار  12بتاریخ 
 .إعادة الھیكلة باعتبار خطة إعادة الھیكلة كأن لم تكن وإلغاء وقف كافة اإلجراءات القضائیة والتنفیذیةصدر قرار عن دائرة 

 17والتي بدورھا ردت الطعن موضوعاً بتاریخ  1تجاري/ 2014لسنة  1622طعنت شركة دار االستثمار بھذا القرار أمام محكمة التمییز برقم 
 .2015حزیران 

ستثمار مرة أخرى إلى  دائرة إعادة الھیكلة طلباً لوقف كافة اإلجراءات القضائیة المتخذة بحقھا، وتم تأشیر طلبھا من قبل وقد لجأت شركة دار اال
وتم إحالة الطلب إلى بنك الكویت المركزي لدراسة المركز المالي للشركة،  حیث أكد في  تقریره على  2015آب  5رئیس الدائرة بالقبول بتاریخ 

لمذكورة عن أداء التزاماتھا وعدم قدرتھا على مواصلة نشاطھا وعدم كفایة اصولھا لسداد التزاماتھا مع عدم األمل في إمكانیة عجز الشركة ا
 2نھوض الشركة من عثرتھا، وذلك رغم الفرصة التي أتیحت لھا للنھوض مرة ثانیة من خالل خطة إعادة الھیكلة المقدمة من الشركة بتاریخ 

برفض طلب إعادة الھیكلة واعتبارھا كأن لم تكن، مما  2016شباط  16یجة لما سبق صدر قرار محكمة االستئناف بتاریخ ، ونت2011حزیران 
ً والتنفیذ على أموالھا، وھذا بالتزامن مع التظلم المقدم من قبل بنك الشام من قرار وقف  تنفیذ یفسح المجال من جدید لمالحقة الشركة قضائیا

 .1والتنفیذیة والمنظور أمام محكمة االستئناف / إعادة ھـ اإلجراءات القضائیة 
ملف تنفیذي وقد تمت المباشرة باإلجراءات التنفیذیة لتحصیل حقوق البنك وتم استالم إقرار دین جدید مذیل بالصیغة التنفیذیة وقام المحامي بتقدیم  

 فیذ من بقیة الدائنین.جدید وتم تبلیغ دار االستثمار وال یزال البنك بانتظار إجراءات التن
في ذمة شركة دار االستثمار وال زالت الدعوى قائمة  للبنككما تم رفع دعوى من قبل بنك الشام موضوعھا ندب خبیر لبیان المدیونیة المستحقة 

 لحین ورود تقریر الخبرة. 2021حزیران 1ُعلقت الدعوى لتاریخ  .حتى تاریخھ ویتم تبادل الدفوع فیھا
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 يبالصاف -لمؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة ذمم البیوع ا 6
 

  مشتركة ذاتیة المجموع
2019 2020 2019 2020 2019 2020  

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة  سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة
 

       

73,138,352,848 111,730,247,867 - - 73,138,352,848 111,730,247,867 
المرابحة والمرابحة لألمر 

 بالشراء
 یضاف: ذمم أخرى (*) 310,195,492 107,725,323 - - 310,195,492 107,725,323

73,246,078,171 112,040,443,359 - - 73,246,078,171 112,040,443,359  

)4,684,620,495( )7,875,681,295( - - )4,684,620,495( )7,875,681,295( 
(ناقصاً): األرباح المؤجلة 

 للسنوات القادمة
 (ینزل): األرباح المحفوظة  )89,469,574( )112,625,067( - - )89,469,574( )112,625,067(

)2,548,103,956( )3,585,226,671( - - )2,548,103,956( )3,585,226,671( 
(ینزل): مخصص الخسائر 

 (**)االئتمانیة المتوقعة 
       

65,900,728,653 100,490,065,819 - - 65,900,728,653 100,490,065,819 
صافي ذمم البیوع المؤجلة 

 وأرصدة التمویالت
 
ء ) تمثل ذمم ناجمة عن تحول االلتزامات المحتملة خارج بیان المركز المالي الموحد إلى التزامات فعلیة، مثل االعتمادات الممنوحة لعمال*(

 البنك واستحق موعد دفعھا ولم یِف العمالء بالتزاماتھم فقام البنك بدفعھا نیابة عنھم.
 

) لم یقم البنك بتحمیل وعاء المضاربة بأي أعباء تتعلق بمخصصات تدني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت. إن كافة ذمم البیوع *(*
 ات مشتركة مع أصحاب حسابات االستثمار.المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة أعاله ھي استثمار

 لم یقم البنك بتحمیل أصحاب حسابات االستثمار بأي أعباء تتعلق بمخصصات تدني ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة.
 

 فیما یلي الحركة على التعرضات االئتمانیة لذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة وذلك حسب تصنیف المرحلة:
 

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 2020
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 68,448,832,609 3,463,758,031 13,290,988,648 51,694,085,930  2020كانون الثاني  1رصید 
     

تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة 
     التحویل بین المراحل:

 - 13,094,922,552 10,692,013,770 )23,786,936,322( المرحلة األولى منمحول 

 - 3,269,916,009 )4,713,842,853( 1,443,926,844 المرحلة الثانیة منمحول 

 - )429,122,136( 375,998,432 53,123,704 المرحلة الثالثة منمحول 
 64,411,260,288 4,876,771,757 50,087,665,803 9,446,822,728 التسھیالت الجدیدة خالل السنة
 )14,865,548,110( )1,348,431,992( )2,079,919,181( )11,437,196,937( التسھیالت المسددة خالل السنة

 )54,806,266,084( )4,825,753,307( )35,275,960,328( )14,704,552,449( التغیر في األرصدة
تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار 

 40,887,013,787 19,786,732,024 21,100,281,763 - الصرف

 104,075,292,490 37,888,792,938 53,477,226,054 12,709,273,498  2020كانون األول  31رصید 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 تتمة)(بالصافي  –ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة  6
 

 
 

 شركات كبرى

 
 
 

 المجموع المرحلة الثالثة الثانیةالمرحلة  المرحلة األولى 2019
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 50,629,285,698 2,159,722,801 9,681,155,974 38,788,406,923  2019كانون الثاني  1رصید 
     

تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة التحویل 
     بین المراحل:

 - 178,583,756 1,078,431,635 (1,257,015,391) المرحلة األولى منمحول 

 - 7,519,677 (473,107,821) 465,588,144 المرحلة الثانیة منمحول 

 - (31,428,486) 31,428,486 - المرحلة الثالثة منمحول 
 62,402,575,667 1,593,111,940 12,358,261,824 48,451,201,903 التسھیالت الجدیدة خالل السنة
 (43,051,638,573) (318,269,170) (8,787,104,536) (33,946,264,867) التسھیالت المسددة خالل السنة

 (1,529,923,678) (124,015,982) (598,076,914) (807,830,782) التغیر في األرصدة

 (1,466,505) (1,466,505) - - التسھیالت المشطوبة

 68,448,832,609 3,463,758,031 13,290,988,648 51,694,085,930  2019كانون األول  31رصید 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 63,389,075,389 3,017,635,576 12,567,658,076 47,803,781,737  2020كانون الثاني  1رصید 
     

تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة التحویل 
     بین المراحل:

 - 12,933,545,949 9,953,640,802 (22,887,186,751) المرحلة األولى منمحول 

 - 3,229,109,162 (4,539,421,166) 1,310,312,004 المرحلة الثانیة منمحول 

 - (220,346,779) 167,223,075 53,123,704 المرحلة الثالثة منمحول 
 61,979,241,272 4,873,695,943 49,879,123,105 7,226,422,224 التسھیالت الجدیدة خالل السنة
 (14,379,573,275) (1,283,506,038) (1,871,100,081) (11,224,967,156) التسھیالت المسددة خالل السنة

 )54,256,961,261( (5,598,649,184) )34,647,206,092( (14,011,105,985) األرصدةالتغیر في 
 40,684,543,618 19,584,261,855 21,100,281,763 - تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار الصرف

 97,416,325,743 36,535,746,484 52,610,199,482 8,270,379,777  2020كانون األول  31رصید 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 تتمة)بالصافي ( –ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة  6
 

 شركات متوسطة وصغیرة
 

 
 

 أفراد

 
 
 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

  1,251,088,122        285,588,372         332,702,978           632,796,772           2020كانون الثاني  1رصید 
     

تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة التحویل 
     بین المراحل:

  -    -                            367,289,711          (367,289,711)        المرحلة األولى منمحول 

  -    -                           (42,409,628)           42,409,628            المرحلة الثانیة منمحول 

  - (204,113,093)        204,113,093             -                            المرحلة الثالثة منمحول 

  349,405,488              -                            175,828,945           173,576,543          التسھیالت الجدیدة خالل السنة
 (159,203,727)            -                           (159,203,727)           -                            التسھیالت المسددة خالل السنة

  45,046,998              803,357,323        (469,091,242)        (289,219,083)        التغیر في األرصدة
  202,470,169            202,470,169           -                               -                            تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار الصرف

  1,688,807,050        1,087,302,771      409,230,130           192,274,149           2020كانون األول  31رصید 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 3,808,669,098 160,534,083 390,627,594 3,257,507,421  2020كانون الثاني  1رصید 
     

تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة التحویل 
     بین المراحل:

 - 161,376,603 371,083,257 (532,459,860) المرحلة األولى منمحول 

 - 40,806,847 (132,012,059) 91,205,212 المرحلة الثانیة منمحول 

 - (4,662,264) 4,662,264 - المرحلة الثالثة منمحول 
 2,082,613,528 3,075,814 32,713,753 2,046,823,961 التسھیالت الجدیدة خالل السنة
 (326,771,108) (64,925,954) (49,615,373) (212,229,781) التسھیالت المسددة خالل السنة

 )594,351,821( (30,461,446) )159,662,994( (404,227,381) التغیر في األرصدة
 - - - - تغیر أسعار الصرفتعدیالت ناتجة عن 

 4,970,159,697 265,743,683 457,796,442 4,246,619,572  2020كانون األول  31رصید 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 تتمة)بالصافي ( –ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة  6
 

 
 

 

 المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة وذلك حسب تصنیف المرحلة:فیما یلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانیة لذمم البیوع 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 2,548,103,956 1,753,674,211 322,331,071 472,098,674  2020كانون الثاني  1رصید 
تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة التحویل 

     بین المراحل:

 - 101,775,190 75,677,345 )177,452,535( المرحلة األولى منمحول 

 - 181,739,817 )204,625,261( 22,885,444 المرحلة الثانیة منمحول 

 - )102,340,640( 85,953,356 16,387,284 المرحلة الثالثة منمحول 

 272,994,958 1,020,794,946 )526,475,121( )221,324,867( ائتمانیة متوقعة للسنةخسائر 

 764,127,757 305,629,326 458,498,431 - تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار الصرف

 3,585,226,671 3,261,272,850 211,359,821 112,594,000  2020كانون األول  31رصید 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 2019
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 2,559,361,456 1,513,705,983 495,967,089 549,688,384 (معدَل) 2019كانون الثاني  1رصید 
تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة التحویل 

     بین المراحل:

 - 719,572 5,858,640 (6,578,212) المرحلة األولى منمحول 

 - 159,769 (13,311,481) 13,151,712 المرحلة الثانیة منمحول 

 - (10,093,405) 10,093,405 - المرحلة الثالثة منمحول 
 (1,466,505) (1,466,505) - - الدیون المعدومة شطب

 (9,790,995) 250,648,797 (176,276,582) (84,163,210) خسائر ائتمانیة متوقعة للسنة

 2,548,103,956 1,753,674,211 322,331,071 472,098,674  2019كانون األول  31رصید 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 تتمة)بالصافي ( –ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة  6
 

 شركات كبرى

 

 

 المجموع الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 2,147,952,377 1,421,032,714 274,003,334 452,916,329 2020كانون الثاني  1رصید 
تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة التحویل 

     بین المراحل:

 - 101,134,248 72,698,562 (173,832,810) المرحلة األولى منمحول 

 - 180,673,565 (203,050,303) 22,376,738 المرحلة الثانیة منمحول 

 - (60,585,568) 44,198,284 16,387,284 المرحلة الثالثة منمحول 

 302,527,728 971,762,235 )456,934,155( (212,300,352) خسائر ائتمانیة متوقعة للسنة

 561,657,588 103,159,157 458,498,431 - تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار الصرف

 3,012,137,693 2,717,176,351 189,414,153 105,547,189 2020كانون األول  31رصید 

 
 

 شركات متوسطة وصغیرة
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 246,890,538 194,891,940 39,548,138 12,450,460  2020كانون الثاني  1رصید 
تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة التحویل 

     بین المراحل:

 - - 2,491,414 (2,491,414) المرحلة األولى منمحول 

 - - (143,453) 143,453 المرحلة الثانیة منمحول 

 - (40,822,619) 40,822,619 - المرحلة الثالثة منمحول 

 (71,284,789) 2,776,519 (64,406,931) (9,654,377) خسائر ائتمانیة متوقعة للسنة

 202,470,169 202,470,169 - - تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار الصرف

 378,075,918 359,316,009 18,311,787 448,122 2020كانون األول  31رصید 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 تتمة)بالصافي ( –ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة  6
 
 

 
 
 

 األرباح المحفوظة
  مشتركة ذاتیة المجموع

2019 2020 2019 2020 2019 2020  

  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

       
 الرصید في بدایة السنة 112,625,067 84,786,899 - - 112,625,067 84,786,899

 األرباح المحفوظة خالل السنة 91,408,524 51,661,352 - - 91,408,524 51,661,352

)23,823,184( )114,802,686( - - )23,823,184( )114,802,686( 
األرباح المحفوظة المحولة إلى 

 إیرادات
 األرباح المحفوظة التي تم إعدامھا - - - - - -

- 238,669 - - - 238,669 
تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار 

 الصرف

 الرصید في نھایة السنة 89,469,574 112,625,067 - - 89,469,574 112,625,067

 
 أفراد

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 153,261,041 137,749,557 8,779,599 6,731,885  2020كانون الثاني  1رصید 
تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة 

     التحویل بین المراحل:

 - 640,942 487,369 (1,128,311) المرحلة األولى منمحول 

 - 1,066,252 (1,431,505) 365,253 المرحلة الثانیة منمحول 

 - (932,453) 932,453 - المرحلة الثالثة منمحول 

 41,752,019 46,256,192 )5,134,035( 629,862 متوقعة للسنةخسائر ائتمانیة 
تعدیالت ناتجة عن تغیر أسعار 

 - - - - الصرف

 195,013,060 184,780,490 3,633,881 6,598,689 2020كانون األول  31رصید 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 
 أو التصفیة الستثماروجودات قید اصافي م 7

 
  مشتركة ذاتیة المجموع

2019 2020 2019 2020 2019 2020  

  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

       
 بغرض المرابحةموجودات مقتناة  535,656 163,183,393 - - 535,656 163,183,393

71,154,400 71,154,400 - - 71,154,400 71,154,400 
موجودات مقتناة بغرض اإلجارة 

 التشغیلیة (*)

1,160,000 1,160,000 - - 1,160,000 1,160,000 
موجودات آلت للبنك وفاء لدیون 

 مستحقة
 اإلجمالي 72,850,056 235,497,793 - - 72,850,056 235,497,793

)71,154,400( )71,154,400( - - )71,154,400( )71,154,400( 
مخصص تدني قیمة موجودات مقتناة 

 بغرض اإلجارة التشغیلیة (*)

 الصافي 1,695,656 164,343,393 - - 1,695,656 164,343,393

 
بسبب نیة  البنك  الستثماربتحویلھ بالتكلفة من مشاریع قید التنفیذ إلى موجودات قید ا 2010ھي عبارة عن قیمة عقار قام البنك خالل عام  )(*

اس�����تخدام ھذا العقار ألغراض اإلجارة التش�����غیلیة والحص�����ول على عائد إیجار منھ. ونتیجة للظروف التي مرت بھا الدولة وكنتیجة  لتعرض 
احتجاز مخص������ص تدني بكامل قیمتھ   2012القائم فیھ العقار المذكور للس������رقة والكس������ر والحرق فقد قررت إدارة البنك خالل عام المبنى 
 لیرة سوریة.71,154,400  البالغة 

 
 .ال یوجد حركات على رصید الموجودات التي آلت ملكیتھا للبنك وفاًء لدیون مستحقة

 
 عقاریةاستثمارات  8

 

 مشتركة  ذاتیة المجموع
كانون األول  31

 كانون األول 31  2019
كانون األول  31  2020

 كانون األول 31   2019
كانون األول  31  2020

 كانون األول 31  2019
2020 

 

  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة
            

2,276,500,000  5,102,500,000  2,276,500,000  5,102,500,000  -  - 
استثمارات عقاریة 

 بغرض زیادة القیمة (*)
2,276,500,000  5,102,500,000  2,276,500,000  5,102,500,000  -  -  

 
االحتفاظ ، قام البنك بتحویل قیمة عقار في مدینة حلب من مش��اریع تحت التنفیذ إلى اس��تثمارات عقاریة بس��بب نیة البنك 2010خالل عام ) (*

مویلھ من بھذا العقار بغرض توقع زیادة قیمتھ. إن أي تغیر في سعر ھذا العقار یعود أثره على حقوق مساھمي البنك  فقط كون ھذا العقار تم ت
 رأس مال البنك بشكل كامل.

 
 ات العقاریة:الستثمارفیما یلي تفصیل الحركة على ا

  
2020 

 
2019  

 لیرة سوریة
 

 لیرة سوریة
    

 2,380,850,000  2,276,500,000 الرصید االفتتاحي
 78,820,288  - إضافات

 356,829,712  2,826,000,000 التغیر في القیمة العادلة
 (540,000,000)  - )9ثابتة (إیضاح  موجوداتتحویل إلى 

 5,102,500,000  2,276,500,000 
 

 ).9(إیضاح  لفرعلیرة سوریة  540,000,000بقیمة ات العقاریة) الستثمارحلب (ا، قام البنك بتحویل جزء من عقار مدینة 2019خالل عام 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 

 

 

 موجودات ثابتة  9
 

2020 
 

 اإلجمالي  أخرى  مشاریع قید التنفیذ  سیارات  أجھزة الكمبیوتر  تجھیزات المكاتب  تحسینات على العقارات  أراضي ومباني
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  

                 التكلفة:

 11,236,600,615  12,391,416  8,294,886,097  69,136,800  369,092,911  652,776,276  697,138,834  1,141,178,281   كانون الثاني 1كما في الرصید 
 2,721,536,967  460,000  2,395,395,798  386,500  138,677,500  183,674,392  2,942,777  -  إضافات

 -  )210,000(  )2,303,083,222(  -  33,991,000  213,316,851  531,360,371  1,524,625,000  تحویالت 
 )58,350,763(  )1,848,000(  -  -  )13,560,931(  )9,021,089(  )33,920,743(  -  استبعادات

 13,899,786,819  10,793,416  8,387,198,673  69,523,300  528,200,480  1,040,746,430  1,197,521,239   2,665,803,281 ل وكانون األ 31الرصید كما في 
                

                االستھالك المتراكم:

 796,434,465   11,931,776  -  15,434,306  213,745,283  246,255,723  261,280,770  47,786,607   كانون الثاني 1كما في رصید ال
 333,711,215   574,026  -  11,397,975  68,316,585  104,121,641  115,020,613  34,280,375  إضافات

 )54,695,624(    )1,847,988(   -  -  )11,973,896(   )7,250,012(  )33,623,728(  -  استبعادات
  10,759,880   -  -  -  -  -  -  10,759,880  إطفاء القیمة العادلة 

 1,086,209,936  10,657,814  -  26,832,281  270,087,972  343,127,352  342,677,655  92,826,862 ول كانون األ 31الرصید كما في 
                 انخفاض القیمة:

كانون  1انخفاض القیمة كما في 
 الثاني

 48,305,252  -  -  -  -  -  -   48,305,252 

 -   -  -  -  -  -  -  -  انخفاض القیمة للسنة
كانون  31انخفاض القیمة كما في 

 األول
 48,305,252  -  -  -  -  -  -   48,305,252 

 31صافي القیمة الدفتریة كما في 
 كانون األول 

 2,524,671,167   854,843,584  697,619,078  258,112,508  42,691,019  8,387,198,673  135,602   12,765,271,631 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

  الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 كما في

 

 

 (تتمة)موجودات ثابتة  9
 

2019 
 

  أراضي ومباني
تحسینات على 

 اإلجمالي  أخرى  مشاریع قید التنفیذ  سیارات  أجھزة الكمبیوتر  تجھیزات المكاتب  العقارات
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  

                 التكلفة:

 7,249,489,519  11,755,916  5,282,652,795  12,436,800  298,154,009  476,312,128  486,503,803  681,674,068   كانون الثاني 1كما في الرصید 

 3,477,354,854  635,500  3,035,980,251  56,700,000  74,057,343  179,842,516  130,139,244  -  إضافات

 540,000,000  -  -  -  -  -  80,495,787   459,504,213  تحویالت من استثمارات عقاریة
 )30,243,758(  -  )23,746,949(  -  )3,118,441(  )3,378,368(  -  -  استبعادات

 11,236,600,615  12,391,416  8,294,886,097  69,136,800  369,092,911  652,776,276  697,138,834   1,141,178,281 ول كانون األ 31الرصید كما في 
                 

                 االستھالك المتراكم:

 574,054,257  11,202,816  -  12,292,198  169,744,750  179,036,395  180,790,912  20,987,186   كانون الثاني 1كما في الرصید 

 216,979,827  728,960  -  3,142,108  47,058,578  69,520,782  80,489,858  16,039,541  إضافات

 (5,359,499)  -  -  -  (3,058,045)  (2,301,454)  -  -  استبعادات

 10,759,880  -  -  -  -  -  -  10,759,880  إطفاء القیمة العادلة 

 796,434,465  11,931,776  -  15,434,306  213,745,283  246,255,723  261,280,770  47,786,607 ول كانون األ 31الرصید كما في 

                 انخفاض القیمة:
كانون  1انخفاض القیمة كما في 

 الثاني
 

48,305,252  -  -  -  -  -  -  48,305,252 
 -  -  -  -  -  -  -  -  انخفاض القیمة للسنة

كانون  31انخفاض القیمة كما في 
 األول

 
48,305,252  -  -  -  -  -  -  48,305,252 

 31صافي القیمة الدفتریة كما في 
 10,391,860,898  459,640  8,294,886,097  53,702,494  155,347,628  406,520,553  435,858,064  1,045,086,422  كانون األول 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 

 موجودات غیر ملموسة 10
 

موجودات معنویة أخرى) وفقاً لطریقة القسط الثابت على فترة خمس سنوات  –یحتسب اإلطفاء على الموجودات غیر الملموسة (أنظمة حاسوبیة 
 .المقدرة لعمرھا اإلنتاجيوھي الفترة 

 
  2020  2019 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  

     التكلفة

 110,308,328  151,607,736  كانون الثاني 1الرصید كما في 
 41,299,408  47,793,250  إضافات

 151,607,736  199,400,986  كانون األول 31الرصید كما في 
     اإلطفاء

 103,374,788  108,469,688  كانون الثاني 1الرصید كما في 
 5,094,900  18,056,778  إضافات

 108,469,688  126,526,466  كانون األول 31الرصید كما في 
 43,138,048  72,874,520  كانون األول 31صافي القیمة الدفتریة كما في 

 
 موجودات أخرى 11

 
 2020  2019 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

ً  اریفمص  498,306,933  1,428,164,401 مدفوعة مقدما
 144,943,983  306,796,732 دفعات مقدمة لشراء أصول

 108,934,422  296,658,274 مدینون مختلفون
 79,561,025  49,906,204 إیرادات برسم القبض (*)
 21,130,900  49,931,415 مخزون طوابع وقرطاسیة

 6,683,000  11,422,527  غرفة التقاص
 3,300,000  3,318,950 تأمینات مدفوعة للغیر
 100,000  100,000 ذمم شركة تأمین (**)

 -  - مصاریف قضائیة مستحقة من مدیني ذمم البیوع اآلجلة (***)
 2,146,298,503  862,960,263 

 

 .المحققة وغیر مستحقة القبض عن إیداعات وحسابات لدى المصارف والمؤسسات المالیة الستثمارتمثل إیرادات ا (*)
 یمثل ھذا المبلغ المطالبات مع شركة التأمین فیما یتعلق بحادثة السرقة التي تعرض لھا فرع حمص. (**)

 ھذه الدعاويالمستحقة لمصاریف اللغت مجمل یقوم البنك برفع دعاوي قضائیة على مدیني ذمم البیوع اآلجلة المتوقفین عن الدفع، ب(***) 
كانون  31لیرة سوریة كما في  69,169,003مقابل  2020كانون األول  31لیرة سوریة كما في   81,593,575مبلغ  والمحملة على العمالء

 .المبالغ المحّملةھذه ، تم تشكیل مخصص بكامل قیمة 2019األول 
 

 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي  12
 

یجب على المص��ارف الخاص��ة أن تحتفظ لدى مص��رف س��وریة  2001) لعام 28بناء على قانون إحداث المص��ارف الخاص��ة والمش��تركة رقم (
 .البنك فراج عنھا عند تصفیة، یتم اإلفائدة ال یستحق علیھا أي البنكأس مال % من ر10المركزي بودیعة مجمدة (محجوزة) تعادل 

 
 2020  2019 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
 381,698,513  581,698,513 رصید الودیعة المجمدة باللیرة السوریة 

 1,881,757,017  5,420,841,314 رصید الودیعة المجمدة  بالدوالر األمریكي (محوالً الى اللیرة السوریة) 
 6,002,539,827  2,263,455,530 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 

 استثمار مصارف ومؤسسات مالیةیداعات وحسابات إ 13
 

 داخل الجمھوریة خارج الجمھوریة المجموع
2019 2020 2019 2020 2019 2020  

  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
       

45,516,810,234 97,216,934,706 145,454,161 449,874,286 45,371,356,073 96,767,060,420 
حسابات جاریة وتحت 

 الطلب

735,000,000 735,000,000 - - 735,000,000 735,000,000 
حسابات استثمار للبنوك 

 والمؤسسات المالیة

46,251,810,234 97,951,934,706 145,454,161 449,874,286 46,106,356,073 97,502,060,420  

 
   

 أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء 14
 

 2020  2019 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    تحت الطلب : /حسابات جاریة 
 41,528,386,675  76,355,309,293 باللیرة السوریة

 7,926,012,848  15,616,797,589 بالعمالت األجنبیة
 91,972,106,882  49,454,399,523 

 
% من إجمالي الودائع  مقابل   47.52لیرة س����وریة أي ما نس����بتھ   43,703,287,648لقطاع العام الس����وري بلغت ودائع الحكومة الس����وریة وا

 . 2019كانون األول  31% كما في 39.66 لیرة سوریة  أي ما نسبتھ 19,614,041,658
 

 تأمینات نقدیة 15
 

2019   2020   
  لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة 

  المشتركة  الذاتیة  المشتركة  الذاتیة
 تأمینات اعتمادات وسحوبات واردة 62,384,211,818  -  -  -
 اعتمادات وكفاالت صادرةتأمینات مقابل  9,897,970,167  -  8,621,295,334  -
 تامینات ذمم البیوع المؤجلة وذمم التمویالت 1,363,929,400  -  -  -
 تأمینات أخرى 3,739,893,675  -  1,915,948,342  -
-  10,537,243,676  -  77,386,005,060  
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 

 مخصصات متنوعة 16

 رصید نھایة السنة
أثر سعر 
 الصرف

ما تم رده 
 لإلیرادات

المستخدم 
 خالل السنة

المكون خالل 
 السنة

رصید بدایة 
 2020 السنة

  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة
       

 مخصص فروقات القطع التشغیلي 17,707,521 - - - - 17,707,521
 مخصص لمواجھة أعباء محتملة (*) 173,708,394 25,000,000 - - 185,644,228 384,352,622
 مخصص الذمم خارج بیان المركز المالي 132,119,702 - - )42,488,192( 21,825,251 111,456,761

 مخصص احتجاز تعویض صراف 2,300,000 352,500 - - - 2,652,500
 )*مخصص مخاطر نقل األموال (* 135,390,417 25,000,000 - - 113,578,306 273,968,723

 مخصص تكلیف ضریبي 1,908,923 - - - - 1,908,923

792,047,050 321,047,785 )42,488,192( - 50,352,500 463,134,957  

 نھایة السنةرصید 
أثر سعر 
 الصرف

ما تم رده 
 لإلیرادات

المستخدم 
 خالل السنة

المكون خالل 
 السنة

رصید بدایة 
 2019 السنة

  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة
       

 مخصص فروقات القطع التشغیلي 17,707,521 - - - - 17,707,521
 مخصص لمواجھة أعباء محتملة (*) 148,708,394 25,000,000 - - - 173,708,394
 مخصص الذمم خارج بیان المركز المالي 9,886,853 122,235,921 - - )3,072( 132,119,702

 مخصص احتجاز تعویض صراف 1,717,500 582,500 - - - 2,300,000
 )*األموال (*مخصص مخاطر نقل  110,390,417 25,000,000 - - - 135,390,417

 مخصص تكلیف ضریبي 1,908,923 - - - - 1,908,923
463,134,957 )3,072( - - 172,818,421 290,319,608  

 

 

 

ً للظروف المحیطة وزیادة المخاطر  حجزقررت إدارة البنك  *)(  مخصصات إضافیة لمواجھة مخاطر محتملة لخسائر األصول الثابتة تبعا
 المتعلقة بھذه األصول في بعض الفروع.

 قررت إدارة البنك حجز مخصصات لمواجھة مخاطر نقل األموال بین الفروع تبعاً للظروف المحیطة. )*(*
 

 خارج بیان المركز المالي وذلك حسب تصنیف المرحلة:فیما یلي الحركة على مخصص الذمم 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 2020
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     

 132,119,702 100,576,058 16,827,563 14,716,081 2020كانون الثاني  1رصید 
     االفتتاحي نتیجة التحویل بین المراحل:تغیرات الرصید 

 - - 11,759,406 )11,759,406( المرحلة األولى منمحول 
 - 12,382 )1,741,823( 1,729,441 المرحلة الثانیة منمحول 
 - )96,014,400( 95,985,400 29,000 المرحلة الثالثة منمحول 

     
 21,825,251 - 18,316,267 3,508,984 أثر تغیّرات سعر الصرف
 )42,488,192( )3,755,954( )59,416,426( 20,684,188 للسنةخسائر ائتمانیة متوقعة 

 111,456,761 818,086 81,730,387 28,908,288  2020كانون األول  31رصید 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

  الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 كما في

 

 

 (تتمة) مخصصات متنوعة 16
 

 
 ضریبة الدخل 17

 

   البنكمخصص ضریبة دخل  17- 1
 

 إن الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي:

 
وتم تس��دید الض��ریبة كما ورد مبلغھا ض��من ھذه البیانات ومازالت البیانات قید  2019حتى  2014تم تقدیم البیانات الض��ریبیة عن الس��نوات من 

وتم تس��دید الض��ریبة كما ورد في التكلیف  2014المراجعة والتدقیق لدى مدیریة مالیة دمش��ق. اس��تلم البنك إخبار لجنة فرض الض��ریبة عن عام 
و تم سداد المبلغ المترتب من الضریبة وقام  2012ار لجنة الطعن الخاص بالعام وقام البنك باالعتراض لدى لجنة إعادة النظر، كما تم استالم قر

 .البنك باالعتراض لدى لجنة إعادة النظر
 
 موجودات ضریبیة مؤجلة  17- 2
 

 إنَّ الحركة على حساب الموجودات الضریبیة الُمؤجلة ھي كما یلي:
2019  2020  

  لیرة سوریة   لیرة سوریة 
    

 رصید بدایة السنة  1,107,879  1,338,589
 المضاف 328,793  246,180

 المستبعد )126,500(  )476,890(
 رصید نھایة السنة  1,310,172  1,107,879

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 2019
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة سوریةلیرة  
     

 26,919,145 - 23,051,171 3,867,974 (معدَل) 2019كانون الثاني  1رصید 
     تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة التحویل بین المراحل:

 - - 145,833 (145,833) المرحلة األولى منمحول 
 - 2,437,062 (7,949,411) 5,512,349 المرحلة الثانیة منمحول 
 - - - - المرحلة الثالثة منمحول 

     
 (3,072) - (3,072) - أثر تغیّرات سعر الصرف

 105,203,629 98,138,996 1,583,042 5,481,591 للسنةخسائر ائتمانیة متوقعة 
 132,119,702 100,576,058 16,827,563 14,716,081  2019كانون األول  31رصید 

  2020  2019 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  
     

 313,010,013  645,329,087  رصید بدایة السنة
 )458,326,127(  )767,394,607(  ضریبة الدخل المدفوعة
 767,394,607  966,360,469  مصروف ضریبة الدخل

 -  12,833,397  ع رؤوس األموالیمصروف ضریبة ر
 23,250,594  -  إعادة تصنیف مخصص ضریبة ریع رؤوس األموال

  857,128,346  645,329,087 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 (تتمة) ضریبة الدخل 17
 
 ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي 3-17

 

 المحاسبي مع الربح الضریبي: الربحملخص تسویة 
2019  2020  

  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 الربح قبل الضریبة 33,485,839,811  3,968,954,846
 إعادة تصنیف ضریبة ریع رؤوس أموال 23,250,594  )23,250,594(

3,945,704,252  33,509,090,405  
 یضاف:   

 مخصصات متنوعة 50,352,500  50,582,500
 استھالك مباني 34,280,375  16,039,540

 مخصص تسھیالت وبنوك (دیون منتجة) 187,974,295  -
 ینزل   
 أرباح الشركة التابعة )3,727,207(  )4,280,515(
 بنیويمركز القطع الأرباح تقییم  )31,280,563,017(  -
 ةتشغیلیمراكز القطع الأرباح تقییم  )425,998,215(  )731,761,401(
 *أرباح وكاالت خارجیة )142,593,295(  )258,339,930(
 استرداد مخصص تسھیالت وبنوك (دیون منتجة) -  )227,418,604(

 المبلغ الخاضع للضریبة 1,928,815,841  2,790,525,842
 نسبة الضریبة 25%  25%

 مقدار ضریبة الدخل 482,203,960  697,631,461
 اإلعمارنسبة رسم إعادة  10%  10%

 رسم إعادة اإلعمار 48,220,396  69,763,146
 المصروف الضریبي 530,424,356  767,394,607

 تسویات سنوات سابقة 435,936,113  -
767,394,607  966,360,469  

 یراد الضریبي للشركة التابعةاإل )202,293(  230,710
 مصروف ضریبة الدخل 966,158,176  767,625,317
 *ضریبة ریع رؤوس األموال الناجمة عن أعمال البنك في الخارج 12,833,397  23,250,594

 

فإن إیرادات  2019نیسان  29تاریخ  1238/3قرار الھیئة العامة للضرائب والرسوم رقم و 2003لعام  24قانون ضریبة الدخل رقم  على بناءً * 
باإلضافة إلى المساھمة الوطنیة في إعادة اإلعمار  ،%7.5بمعدل  من أعمالھ في الخارج تخضع لضریبة ریع رؤوس األموال المتداولة البنك

  من أعمالھ في الخارج البنكالضریبة على إیرادات  إجمالي بلغ% من الضریبة. 10% من الضریبة، ورسم اإلدارة المحلیة بمعدل 10بمعدل 
 .)2019لعام  وریةسیرة ل 23,250,594(مقابل  2021لعام  وریةسة یرل 12,833,397

 
  مطلوبات أخرى 18

 2020 
 

2019 
 لیرة سوریة  

 
 لیرة سوریة

 2,303,435,123  2,619,518,806  حواالت و أوامر دفع
 1,307,769,100  3,390,164,678  نفقات مستحقة غیر مدفوعة

 1,107,437,982  3,624,991,707  موردین
 145,713,478  192,764,817  مستحق لجھات حكومیة

 80,102,939  79,117,662  مستحقات أرباح المساھمین
 23,053,631  476,223  ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي

أرباح محققة إلیداعات وحسابات استثماریة لمصارف ومؤسسات 
 20,044,382  19,981,368  مالیة غیر مستحقة الدفع

 19,346,582  30,498,942  متعھد استصناع -محتجزة توقیفات 
 193,107  11,673,431  صندوق المخالفات الشرعیة

 27,853,426  80,695,815  ذمم دائنة أخرى
  10,049,883,449  5,034,949,750 
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 المطلقة الستثمارحسابات ا 19
2019   2020   

 المجموع
مصارف 

 المجموع عمالء مالیةومؤسسات 
مصارف 

  عمالء ومؤسسات مالیة
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  

       
 حسابات التوفیر 17,868,587,098 1,980,553 17,870,567,651 12,853,606,655 2,735,960,125 15,589,566,780
 ألجـل 14,292,749,087 800,553,727 15,093,302,814 9,469,122,712 599,752,034 10,068,874,746
 الوكاالت االستثماریة 16,393,984,170 1,670,396,278 18,064,380,448 15,337,170,170 1,936,000,000 17,273,170,170

 التأمینات النقدیة 63,589,025 210,418,000 274,007,025 36,116,985 - 36,116,985

 المجمـوع 48,618,909,380 2,683,348,558 51,302,257,938 37,696,016,522 5,271,712,159 42,967,728,681

255,311,350 31,350,511 223,960,839 319,280,151 15,472,952 303,807,199 
أعباء محققة غیر مستحقة 

 الدفع

43,223,040,031 5,303,062,670 37,919,977,361 51,621,538,089 2,698,821,510 48,922,716,579 
إجمالي حسابات االستثمار 

 المطلقة
 

 الستثماراحتیاطي مخاطر ا 20
 
 

 2020  2019 
 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

     
 210,829,472  274,186,895  رصید بدایة السنة

 63,458,161  68,320,476  اإلضافات خالل السنة
 )100,738(  53,148,567  فروق سعر الصرف

  395,655,938  274,186,895 
 
 

 رأس المال المكتب بھ (المدفوع) 21
  

لیرة سوریة   1,000سھم بقیمة اسمیة قدرھا  5,000,000لیرة سوریة موزعة على   5,000,000,000حدد رأس مال البنك عند التأسیس بمبلغ 
% من رأس مال  75لیرة سوریة وھي نسبة  3,750,000,000یوازي  سھم أي ما 3,750,000للسھم الواحد. لقد ساھم مؤسسو البنك بتغطیة 

% من قیمة األسھم عند االكتتاب 50لیرة سوریة. تم تسدید  1,250,000,000سھم لالكتتاب العام وھو ما یعادل  1,250,000البنك. تم طرح  
  العام ومن خالل المؤسسین.

ر العادیة باألكثریة بأن یكون موعد سداد القسط الثاني غیر المدفوع  من قیمة األسھم حسب ، وافقت الھیئة العامة غی2009كانون األول  8بتاریخ 
ً من  ، بلغ إجمالي المبالغ 2012كانون األول  31. لغایة 2010حزیران  29ولغایة  2009كانون األول  8اقتراح مجلس إدارة البنك اعتبارا

 لیرة سوریة وبذلك تم سداد كامل رأس المال. 2,500,000,000المسددة من القسط الثاني مبلغ قدره  
لعام  35والمرسوم رقم  2001لعام  28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم  3،  صدر القانون رقم 2010كانون الثاني  4بتاریخ 
ملیار لیرة سوریة، وقد  15سوریة لیصبح الذي یتضمن زیادة الحد األدنى لرأس مال البنوك اإلسالمیة  العاملة في الجمھوریة العربیة ال 2005

ات منحت البنوك المرخصة مھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب، وقد تم تمدید المدة لتصبح خمسة سنو
لممنوحة للمصارف الخاصة بموجب على تمدید المھلة ا 2011لعام  17، كما نص القانون رقم 2013لعام  63بموجب المرسوم التشریعي رقم 
سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد  4سنوات إلى  3من  2010كانون الثاني  4الصادر بتاریخ  3المادة الخامسة من القانون رقم 
 .األدنى المطلوب وفقاً ألحكامھ
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 (تتمة) رأس المال المكتب بھ (المدفوع) 21
 

سنوات، وبخصوص المھلة المحددة لتنفیذ  6تم تمدید المھلة لتصبح  2015نیسان  22/م تاریخ  13وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 
بالتنسیق متابعة موضوع الزیادة المطلوبة یقوم البنك ب ، وتعدیالتھ 2010لعام  3الزیادات المطلوبة في رأس مال البنك بموجب أحكام القانون رقم 

 ع الجھات الوصائیة.م
البند  /91، تمت الموافقة على تجزئة األسھم وفق مضمون المادة /2011حزیران  20خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ 

وذلك خالل سنتین من تاریخ الذي یقضي بتحدید القیمة االسمیة للسھم الواحد بمائة لیرة سوریة  2011لعام  /29من المرسوم التشریعي رقم / /3/
ت المعنیة نفاذ ھذا المرسوم. وبناءاً علیھ قررت الھیئة العامة للمساھمین تفویض مجلس اإلدارة للقیام بمتابعة إجراءات تجزئة األسھم أمام الجھا

لسوریة بالموافقة على تعدیل القیمة م من ھیئة األوراق واألسواق  المالیة ا /119صدر القرار رقم  2011تشرین الثاني  22الوصائیة. وبتاریخ 
ملیون سھم. وقد تم تحدید تاریخ تنفیذ التعدیل المذكور في  50االسمیة لسھم البنك لتصبح مئة لیرة سوریة للسھم الواحد لیصبح إجمالي األسھم 

 .2011كانون األول  6سوق دمشق لألوراق المالیة في نھایة یوم 
م) بالموافقة النھائیة على اعتماد أسھم /117لس مفوضي ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة رقم (صدر قرار مج 2018تشرین األول  1في 

عن  لیرة سوریة 250,000,000زیادة رأس مال البنك عن طریق ضم جزء من األرباح المدورة، وتمت زیادة رأس مال البنك بقیمة إجمالیة 
 للسھم الواحد، وذلك بتحویل قیمة األسھم من األرباح المتراكمة المحققة.  لیرة سوریة /100سھم بقیمة اسمیة / /2,500,000طریق اعتماد /

تمت الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة لجھة زیادة رأس مال البنك من خالل  2019نیسان  29خالل اجتماع الھیئة العامة للمساھمین بتاریخ 
 لیرة سوریة.  6,000,000,000ة عن ھذه الزیادة على المساھمین لیصبح رأس مال البنك تحویل جزء من األرباح المدورة وتوزیع أسھم مجانی

تمت الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة لجھة زیادة رأس مال البنك من خالل  2020تموز  27خالل اجتماع الھیئة العامة للمساھمین بتاریخ 
 .لیرة سوریة 8,000,000,000تحویل جزء من األرباح المدورة وتوزیع أسھم مجانیة عن ھذه الزیادة على المساھمین لیصبح رأس مال البنك 

م) بالموافقة النھائیة على اعتماد أسھم /158ق واألسواق المالیة السوریة رقم (صدر قرار مجلس مفوضي ھیئة األورا 2020كانون األول  8في 
لیرة سوریة عن   2,000,000,000زیادة رأس مال البنك عن طریق ضم جزء من األرباح المدورة، وتمت زیادة رأس مال البنك بقیمة إجمالیة

 م الواحد، وذلك بتحویل قیمة األسھم من األرباح المتراكمة المحققة. للسھ لیرة سوریة /100سھم بقیمة اسمیة / 20,000,000طریق اعتماد 
 

 العقاریة اتالستثماریاطي القیمة العادلة لاحت 22
2019  2020    

   لیرة سوریة   لیرة سوریة 
     

 رصید بدایة السنة  2,521,481,216  2,175,411,384
 لالستثماراتالقیمة العادلة   2,826,000,000  356,829,712

(10,759,880)  )10,759,880( 
احتیاطي القیمة العادلة لألصول الثابتة (مصنفة سابقاً إطفاء  

 استثمارات عقاریة)
 العقاریة احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات  5,336,721,336  2,521,481,216

 
 

 االحتیاطیات 23
 

 االحتیاطي القانوني 23.1
الصادر بتاریخ  369/100/3ووفقاً للتعمیمین الصادرین عن مصرف سوریة المركزي رقم  2011لعام  29التشریعي رقم بناء على المرسوم 

% من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر 10یتم تحویل  2009شباط  12الصادر بتاریخ  952/100/1ورقم  2009كانون الثاني  20
 الحتیاطي القانوني.فروقات القطع غیر المحققة إلى ا

 % من رأسمال البنك.25یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویاً لـ 
 

 
 االحتیاطي الخاص 23.2

 369/100/3م ووفقاً للتعمیمین الصادرین عن مصرف سوریة المركزي رق 2002لعام  23من قانون النقد األساسي  97بناء على احكام المادة 
% من صافي 10، یحدد االحتیاطي الخاص بنسبة 2009شباط  12الصادر بتاریخ  952/100/1ورقم  2009كانون الثاني  20الصادر بتاریخ 

 % من رأسمال البنك.100األرباح السنویة حتى بلوغھ 
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 (تتمة) االحتیاطیات 23
 

 كما یلي كما یلي: للبنكوتم احتساب االحتیاطي القانوني/الخاص 
2019 

 
2020     

 لیرة سوریة 
 

    لیرة سوریة 

 الربح قبل الضریبة  33,485,839,811  3,968,954,846
 إعادة تصنیف ضریبة ریع رؤوس أموال  23,250,594  )23,250,594(

3,945,704,252  33,509,090,405    

 :منھ ینزل    
 أرباح/خسائر فروقات القطع غیر المحققة   )31,280,563,017(  -
 حصة الجھة غیر المسیطرة من أرباح الشركة التابعة قبل الضریبة   )37,272(  )42,805(

3,945,661,447  2,228,490,116    

 %10االحتیاطي القانوني/الخاص    222,849,012  394,566,145
 

 رصید االحتیاطي القانوني:الجدول التالي یوضح 
2019 

 
2020     

 لیرة سوریة 
 

    لیرة سوریة 

 كانون الثاني 1الرصید كما في    825,184,691  430,618,546
 االحتیاطي القانوني المشكل خالل السنة   222,849,012  394,566,145
 كانون األول 31الرصید كما في    1,048,033,703  825,184,691

 

 الجدول التالي یوضح رصید االحتیاطي الخاص:
2019 

 
2020     

 لیرة سوریة 
 

    لیرة سوریة 

 كانون الثاني 1الرصید كما في    825,184,691  430,618,546
 االحتیاطي الخاص المشكل خالل السنة   222,849,012  394,566,145
 كانون األول 31كما في الرصید    1,048,033,703  825,184,691

 
 احتیاطي معدل األرباح 24

 

2019 2020  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

  الستثمارأصحاب حسابات ا أصحاب حقوق الملكیة الستثمارأصحاب حسابات ا أصحاب حقوق الملكیة
     

 الرصید االفتتاحي 270,614,341 1,290,334,070 126,624,831 1,017,254,859
 اإلضافات  118,774,748 366,703,331 171,046,674  690,449,663

 االستبعادات  )152,196,449( )911,722,993( (27,018,084) (415,564,791)
 فروقات أسعار الصرف 76,562,940 521,650,992 (39,080) (1,805,661)

1,290,334,070 270,614,341 1,266,965,400 313,755,580  
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 غیر المحققة واألرباح المدورة المحققةاألرباح المدورة  25
 

شباط  12تاریخ  952/100والتعمیم رقم  2008لعام  362وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم  ةطبقاً لتعلیمات مصرف سوریة المركزي الصادر
حساب  عنالناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي وغیر القابلة للتوزیع محققة ال، یتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غیر 2009

 األرباح المدورة المحققة.
لیرة  14,708,920,881 مقابل مبلغ  2020كانون األول  31لیرة سوریة كما في  45,989,483,898بلغت األرباح المدورة غیر المحققة مبلغ 

 .2019كانون األول  31سوریة كما في 
لیرة سوریة  2,439,531,297، مقابل مبلغ 2020كانون األول  31لیرة سوریة كما في  1,202,479,103ت األرباح المدورة المحققة مبلغ بلغ

 .2019كانون األول  31كما في 
 

 الحقوق غیر المسیطرة 26
 

 في نتائج أعمال وصافي موجودات الشركة التابعة. غیر العائدة لمساھمي البنكحصة الیمثل ھذا البند 
 یوضح الجدول التالي الحركة على الحقوق غیر المسیطرة :

  
2019  2020  

  لیرة سوریة   لیرة سوریة 
    

 كانون الثاني 1الرصید في  2,867,105  2,826,607
 للشركة التابعةغیر المسیطرة من نتائج أعمال السنة الجھة حصة  39,295  40,498

 كانون األول 31الرصید كما في  2,906,400  2,867,105
 

 البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالتإیرادات ذمم  27
 

  المشتركة
2019  2020  

  لیرة سوریة   لیرة سوریة 
    
    

 شركات  6,564,408,085  5,732,983,609
 تجزئة 533,212,910  437,243,143

6,170,226,752  7,097,620,995  
 

 ات من المصارف والمؤسسات المالیةإیراد 28
 

  المشتركة
2019  2020  

  لیرة سوریة   لیرة سوریة 
    

 إیرادات ودائع استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة 142,593,295  258,339,930
258,339,930  142,593,295  

 
 المشتركي الستثمارالمصاریف المحملة على الوعاء ا 29

 
الشرعیة. لم یقم البنك بتحمیل أي  ھیئة الرقابة% وفق السیاسات الموافق علیھا من قبل 50یقوم البنك بتحمیل النفقات لوعاء المضاربة بنسبة 

، وقد تحمل البنك ھذه 2019 األولكانون  31 للسنة المنتھیة في، وكذلك 2020 كانون األول 31المنتھیة في للسنة نفقات لوعاء المضاربة 
النفقات على سبیل التبرع.
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 الستثماربعد خصم احتیاطي مخاطر االمطلقة   الستثمارالعائد على أصحاب حسابات ا 30
 

  
2019  2020  

  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
 عمالء (حسابات استثمار على أساس المضاربة)   

 توفیر  178,860,390  181,284,150
 ألجل 398,523,907  360,082,025
 عمالء (حسابات استثمار على أساس الوكالة باالستثمار) 790,070,567  925,439,947

1,466,806,122  1,367,454,864  
 
 .یةالستثمارال یحتسب احتیاطي مخاطر استثمار على أرباح الوكاالت ا *
 

 ورب مال الستثمارمضارب ووكیل با من الدخل المشترك بصفتھ البنكحصة  31
 

 ورب مال: الستثمارمن الدخل المشترك بصفتھ مضارب ووكیل با البنكتبلغ حصة  
 

2019  2020  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
 بصفتھ مضارب 683,179,087  634,495,664

 بصفتھ رب مال 5,699,701,226  3,844,893,273
4,479,388,937  6,382,880,313  

 
 إیرادات الخدمات المصرفیةصافي  32

2019  2020  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

 إیرادات العموالت والرسوم 3,406,887,439  2,598,696,852
 أعباء الرسوم والعموالت )107,381,900(  )635,799,672(

1,962,897,180  3,299,505,539  
 

 إیرادات أخرى 33
2019  2020  

  لیرة سوریة  لیرة سوریة

 أخرى 56,984,298  28,044,604
28,044,604  56,984,298  

 
 نفقات الموظفین 34

2019  2020  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

 رواتب ومنافع وعالوات الموظفین 2,430,077,806  1,331,880,874
 مساھمة البنك في الضمان االجتماعي 54,885,491  48,893,494
 تدریب وسفرمصاریف  17,741,678  31,589,294
 نفقات طبیة 34,465,631  24,049,860

1,436,413,522  2,537,170,606  
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  إداریة وعمومیةمصاریف    35
2019  2020  

  لیرة سوریة  لیرة سوریة
 مصاریف قضائیة*  2,029,608,200  35,905,250

 مصاریف أنظمة معلومات   325,319,708  160,162,751
 مصاریف إیجار   240,244,517  200,194,495

 رسوم وأعباء حكومیة    233,466,532  95,657,443
 مصاریف استشارات  177,191,586  109,485,613
 تعویضات ومصاریف مجلس اإلدارة ومصاریف الھیئة العامة 173,689,522  222,786,756

 مصاریف صیانة 139,959,485  57,439,256
 مصاریف تنظیف   127,544,989  51,717,186
 مصاریف إدارة صرافات آلیة   103,098,242  60,867,497
 مصاریف إعالن ومعارض    88,270,704  57,047,424
 مصاریف طباعة وقرطاسیة   82,805,445  27,057,740
 مصاریف وقود 78,192,200  48,967,490
 مصاریف برید وھاتف وشحن  52,658,889  27,072,674
 تعویضات ھیئة الرقابة الشرعیة   41,235,395  28,500,000
 مصاریف حراسة   38,663,452  22,397,847
 مصاریف سفر ومواصالت وضیافة   34,211,859  45,533,213
 مصاریف تأمین   33,597,089  21,340,134
 تبرعات 31,285,217  8,600,000

 مصاریف كھرباء وماء    28,830,541  37,477,676
 مدینو ذمم البیوع اآلجلة -مصاریف قضائیة  12,424,572  289,567

 أخرى 7,426,037  4,547,521
1,323,047,533  4,079,724,181  

 

علیھ من  تتض���ّمن مص���اریف أتعاب قانونیة لص���الح مكتب المحاماة المكلّف من قبل البنك للعمل على رفع العقوبات المفروض���ة *
 قبل الخزانة األمریكیة.

 
 الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص  36

 
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 2020

تكوین مخص������ص خس������ائر ائتمانیة 
 متوقعة

    

 1,240,696,905 - 1,240,696,905 - مصارف ومؤسسات مصرفیة
ذمم البیوع المؤجل���ة وأرص���������دة 

  1,020,794,946  1,020,794,946 - - التمویلیةاألنشطة 
  20,684,188 - -  20,684,188 ذمم خارج بیان المركز المالي

اس���ترداد مخص���ص خس���ائر ائتمانیة 
     متوقعة

 )181,018,035( - )12,438,301( )168,579,734( مصارف ومؤسسات مصرفیة
ذمم البیوع المؤجل���ة وأرص���������دة 

 )747,799,988( - )526,475,121( )221,324,867( األنشطة التمویلیة
 )63,172,380( )3,755,954( )59,416,426( - ذمم خارج بیان المركز المالي

     
 )369,220,413(   642,367,057 1,017,038,992  1,290,185,636 

 

 
 . 2019لعام م ن /4بأحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  عمالً  یتم تكوین مخصص تدني لكافة ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت
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 الخسائر االئتمانیة المتوقعة (تتمة)مخصص  36

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 2019
غیر موزع على 

 المجموع المراحل
تكوین مخص�����ص خس�����ائر ائتمانیة 

 متوقعة
     

 61,997,437 - - 4,301,344 57,696,093 مصرفیةمصارف ومؤسسات 
ذمم البیوع المؤجلة وأرص�������دة 

 األنشطة التمویلیة
- - 

250,648,797 - 250,648,797 
 105,203,629 - 98,138,996 1,583,042 5,481,591 ذمم خارج بیان المركز المالي

اس��ترداد مخص��ص خس��ائر ائتمانیة 
 متوقعة

     

 (9,766,531) - - - (9,766,531) مصارف ومؤسسات مصرفیة
ذمم البیوع المؤجل�ة وأرص�������دة 

 (260,439,792) - - (176,276,582) (84,163,210) األنشطة التمویلیة
 - - - - - ذمم خارج بیان المركز المالي

      
ستخدام  المخصصات الفائضة ا

م.ن) /4القرار رقم (الناتجة عن 
 (43,864,645) (43,864,645) - - - 2019كانون الثاني  1كما في 

 (33,051,351) (33,051,351) - - - احتیاطي عام مخاطر التمویل
 )30,752,057( )170,392,196( 348,787,793 (76,915,996) 70,727,544 
 
 

 )البنك(مساھمي  السنةحصة السھم من ربح  37
 

2019  2020  

  لیرة سوریة  لیرة سوریة
    

 صافي ربح السنة العائد لمساھمي البنك 32,506,808,943  3,178,038,437
 المتوسط المرجح لعدد األسھم 80,000,000  80,000,000

 (مساھمي البنك) السنةحصة السھم األساسیة من صافي ربح  406.34  39.73
 

 النقد وما في حكمھ  38
2019  2020   

  لیرة سوریة  لیرة سوریة
    

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة تستحق خالل ثالثة أشھر 165,696,302,114  52,576,564,484

34,070,170,157  36,640,475,919 
یضاف  إیداعات وحسابات استثمار وشھادات لدى مصارف ومؤسسات 

 مصرفیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل 

(45,516,810,234)  (97,216,934,706) 
 3(ینزل) حسابات استثمار وشھادات لمصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة 

 أشھر أو أقل 
 أرصدة مقیدة السحب(ینزل)  (100,500,661)  (19,538,931,843)

21,590,992,564  105,019,342,666  
 

 تم استثناء االحتیاطي النقدي لدى مصرف سوریة المركزي كونھ ال یستخدم في عملیات البنك الیومیة.
 

20
20 th Annual Report

20التقرير السنوي
20

88



.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة   39
 
 

تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لھا القدرة على الس������یطرة أو ممارس�������ة نفوذ ھام عند اتخاذ القرارات. تتض������من األطراف ذات العالقة 
وأعض����اء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیس����ین في المس����اھمین الھامین والجھات التي تمارس علیھا المجموعة والمس����اھمین نفوذاً ھاماً 

 المجموعة.
 

 تشمل البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة البیانات المالیة للبنك والشركة التابعة التالیة:
 

 

 حصة البنك من رأس مال الشركة التابعة
 2020  2019 اسم الشركــة نوع الشركة نشاط الشركة نسبة الملكیة

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

247,500,000  247,500,000 99%  أموال الشام محدودة المسؤولیة وساطة مالیة 
 

 :2020كانون األول  31فیما یلي ُملخص الُمعامالت مع الجھات ذات العالقة خالل السنة المنتھیة في 
 
 الشركة التابعة  الشركة الزمیلة  

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  

     بنود داخل بیان المركز المالي الموحد: الموجودات

 -  21,833,826,096  حسابات جاریة وتحت الطلب
 -  -  أشھر او أقل 3حسابات استثمارات مطلقة وتأمینات استحقاقھا األصلي 

 3حسابات استثمارات مطلقة وتأمینات استحقاقھا األصلي أكثر من 
 54,413,550,180  أشھر

 
- 

 -  29,223,984  موجودات أخرى

 76,276,600,260  مجموع الموجودات
 

- 

   بنود داخل بیان المركز المالي الموحد: المطالیب
 

 
 136,474,758  96,230  حسابات جاریة /تحت الطلب

 150,000,000  -  المطلق/ألجل الستثمارحسابات ا
 -  -  مطلوبات أخرى

 286,474,758  96,230  مجموع المطلوبات
    
 -   ود بیان الدخل الموحد:بن

 -  65,683,458 إیرادات األنشطة االستثماریة
نصیب أصحاب حسابات االستثمار المطلق من صافي الربح قبل اقتطاع 

 - نصیب البنك بصفتھ مضارب
 

5,221,720 
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 (تتمة) المعامالت مع أطراف ذات عالقة 39
 

 وھیئة الرقابة الشرعیة ومجلس اإلدارة: للبنكفیما یلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفیذیة العلیا 
 

   
2019 2020  

  لیرة سوریة لیرة سوریة
 اإلدارة التنفیذیة العلیا  

 رواتب ومكافآت 1,067,233,250 396,449,806

 مجلس اإلدارة  

 تعویضات  49,930,549 100,570,256

 ھیئة الرقابة الشرعیة  

 تعویضات 40,600,000 28,500,000

525,520,062 1,157,763,799 
 

 
لیرة  120,000,000مبلغ  2020تموز  27بلغت قیمة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة و التي أقرت باجتماع الھیئة العامة  بتاریخ 

.2020، وسددت نقدا خالل شھر آب 2019سوریة، تم احتجازھا ضمن النفقات المستحقة غیر المدفوعة لعام 
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یعتبــر مجلــس اإلدارة المســؤول عــن إدارة مخاطــر البنــك إذ قــام بتشــكیل وحــدة مســتقلة إلدارة المخاطــر ضمــت أربعــة أقســام إلدارة كل مــن 
المخاطــر االئتمانیــة ومخاطــر الســوق والســیولة والمخاطــر التشــغیلیة ومخاطــر أمــن المعلومــات، كمــا قــام المجلــس بتشــكیل لجنــة منبثقــة 

عنھ إلدارة المخاطر ضمت أعضاء من مجلس اإلدارة (غیر تنفیذیین) ویشغل مدیر المخاطر منصب أمین سر ھذه اللجنة.

.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 إدارة المخاطر 40
 

اسھا تعرف إدارة المخاطر بأنھا نظام متكامل وشامل لتھیئة البیئة المناسبة واألدوات الالزمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحدیدھا وقی
وتقوم بتحدید مقدار اآلثار المحتملة لھذه المخاطر على أعمال البنك وأصولھ وإیراداتھ وتضع الخطط المناسبة لما یلزم ولما یمكن ومتابعتھا، 

 .القیام بھ لتجنب ھذه المخاطر أو لكبحھا والسیطرة علیھا وضبطھا للتخفیف من آثارھا إن حدث ووقعت
 تعتبر مسؤولیة إدارة المخاطر من مسؤولیات مجلس اإلدارة التي یدیرھا عن طریق لجنة المخاطر المنبثقة عنھ إذ یتم تحدید حدود التعرضات

ویتم تحدید ھذه الحدود ومراقبتھا وقیاسھا ومتابعتھا من قبل إدارة المخاطر  المصرفينشاط الللمخاطر بحیث تعتبر ھذه الحدود مقبولة في 
تتبع مباشرة إلى لجنة المخاطر عن طریق منظومة من التقاریر المتكاملة التي تعكس كافة المخاطر التي یواجھھا البنك في نشاطھ  التي

من مخاطر ائتمانیة ومخاطر سوق وسیولة ومخاطر تشغیلیة، ھذا وتقوم إدارة المخاطر بتطبیق مقررات مجلس النقد والتسلیف  المصرفي
ة بھذا الخصوص وتقف على تأمین رأس المال الكاف للوقایة من ھذه المخاطر إضافة إلى المصرفیواألعراف ومصرف سوریة المركزي 

وتقوم بالمتابعة المستمرة للتخفیف من  IIبازل  وفاقوتطبیق  2009لعام  489تطبیق دلیل الحوكمة وفق قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
 ك المخاطر إن حدث ووقعت.احتمالیة وقوع المخاطر والتخفیف من أثر تل

 
 لجھات المسؤولة عن إدارة المخاطروظیفة ا

 مجلس اإلدارة:
إذ قام بتشكیل وحدة مستقلة إلدارة المخاطر ضمت ثالث أقسام إلدارة كل من المخاطر  البنكیعتبر مجلس اإلدارة المسؤول عن إدارة مخاطر 

مجلس من  االئتمانیة ومخاطر السوق والسیولة والمخاطر التشغیلیة، كما قام المجلس بتشكیل لجنة منبثقة عنھ إلدارة المخاطر ضمت أعضاء
 ھذه اللجنة. أمین سرمنصب مدیر المخاطر  ویشغلاإلدارة (غیر تنفیذیین) 

تحملھا والقبول بھا، وتقع على المجلس مسؤولیة المصادقة على  للبنكیقوم مجلس اإلدارة بتحدید مستویات المخاطر التي تعتبر مقبولة یمكن 
دلیل إجراءات عمل إدارة المخاطر والمصادقة على صالحیات المخاطر ومستویات التعرض والمصادقة أیضاً على السیاسة العامة إلدارة 

 .البنكمخاطر 
اد البنیة التحتیة المستقلة المالئمة والكافیة إلدارة المخاطر وتوفیر ما یقوم مجلس اإلدارة بالتأكید على مسؤولیات اإلدارة العلیا لتأسیس وإیج

یلزم من األنظمة التكنولوجیة التي تكفل استمرار عمل إدارة المخاطر في تحدید وحصر وقیاس ومتابعة وضبط المخاطر حسب الحدود 
وإدارة المخاطر معتمداً على جھة تدقیق ومراجعة مستقلة ویستلم  والسیاسات المصادق علیھا، ویتابع المجلس بشكل دوري فعالیة اإلدارة العلیا

 .في عملھ البنكتقاریر دوریة تعدھا إدارة المخاطر تعكس المخاطر التي یتعرض لھا 
 

 لجنة إدارة المخاطر:
ة المصرفیبنشاط البنك ومنتجاتھ تقوم لجنة إدارة المخاطر بالعمل مع إدارة المخاطر في البنك لرسم وتحدید سیاسات ھذه اإلدارة التي تتعلق 

رئ والخطط وتتأكد وتتابع اإلدارة العلیا في معالجة التجاوزات التي یتم اإلبالغ عنھا من قبل إدارة المخاطر، كما تقوم اللجنة بتقدیم خطط الطوا
 الالزمة إلدارة األزمات التي تواجھ البنك والتي یتعرض لھا.

 
 اإلدارة التنفیذیة:

تقوم اإلدارة التنفیذیة بإیجاد البنى الالزمة إلدارة المخاطر وتقوم بوضع سیاسات وإجراءات عمل وتحدد المسؤولیات والصالحیات بشكل 
واضح یضمن فصل المھام والصالحیات لتجنب تعارض المصالح بین األقسام، وتقوم اإلدارة التنفیذیة بتفعیل نظام الضبط الداخلي وتحدد 

، ھذا وتقوم اإلدارة التنفیذیة بتنفیذ أعمالھا المصرفيل اإلداري المطلوبة لمواجھة أنواع المخاطر التي یواجھھا البنك في عملھ قنوات التواص
 ضمن استراتیجیة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ضمن السقوف المحددة.

 
 إدارة المخاطر:

ل لمواجھة المخاطر التي یتعرض لھا البنك وترسم سیاسة إدارة المخاطر والصالحیات تقوم إدارة المخاطر بمتابعة وتحدید كفایة رأس الما
ة بحیث تغطي وجود إجراءات المصرفیبشكل واضح ویتناسب مع طبیعة وحجم أعمال البنك آخذة بعین االعتبار منتجات البنك ونشاطاتھ 

مخاطر بشكل منسجم مع قرارات مجلس النقد والتسلیف وقرارات مصرف ضبط كافیة لھذه المنتجات واألنشطة، وتقوم إدارة المخاطر بإدارة ال
 .IIبازل  ووفاقسوریة المركزي 

دارة تقوم إدارة المخاطر بالمتابعة الیومیة لمجمل األعمال واألنشطة وتتأكد من مدى التقید بالسقوف والمستویات المحددة بالسیاسة العامة إل
ل فوري مع اإلدارة العلیا، كما تقوم بقیاس المخاطر تحت الظروف الطبیعیة وتحت ظروف ضاغطة المخاطر وتضبط التجاوزات وتتابعھا بشك

 عن طریق إجراء اختبارات الجھد وتقوم إدارة المخاطر بإعداد تقاریر دوریة وطارئة ترفع إلى لجنة المخاطر ومجلس اإلدارة.
 

 إدارة التدقیق الداخلي:
من توفر البنى األساسیة الالزمة إلدارة المخاطر وتتأكد من استقاللیة ھذه اإلدارة وتتحقق من مدى التقید  تقوم إدارة التدقیق الداخلي بالتأكد

وتقیم باألنظمة واإلجراءات الواردة في السیاسة العامة إلدارة المخاطر، وتقیم مدى كفایة وفعالیة أنظمة التعرف على المخاطر وآلیات قیاسھا 
الداخلي وإجراءات الرقابة الموضوعة للتحكم بالمخاطر التي تم التعرف علیھا إضافة إلى تقییم سرعة اإلبالغ عن  فعالیة وكفایة أنظمة الضبط

 االنحرافات وإجراءات التصحیح المتخذة.
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 إدارة المخاطر 40
 

اسھا تعرف إدارة المخاطر بأنھا نظام متكامل وشامل لتھیئة البیئة المناسبة واألدوات الالزمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحدیدھا وقی
وتقوم بتحدید مقدار اآلثار المحتملة لھذه المخاطر على أعمال البنك وأصولھ وإیراداتھ وتضع الخطط المناسبة لما یلزم ولما یمكن ومتابعتھا، 

 .القیام بھ لتجنب ھذه المخاطر أو لكبحھا والسیطرة علیھا وضبطھا للتخفیف من آثارھا إن حدث ووقعت
 تعتبر مسؤولیة إدارة المخاطر من مسؤولیات مجلس اإلدارة التي یدیرھا عن طریق لجنة المخاطر المنبثقة عنھ إذ یتم تحدید حدود التعرضات

ویتم تحدید ھذه الحدود ومراقبتھا وقیاسھا ومتابعتھا من قبل إدارة المخاطر  المصرفينشاط الللمخاطر بحیث تعتبر ھذه الحدود مقبولة في 
تتبع مباشرة إلى لجنة المخاطر عن طریق منظومة من التقاریر المتكاملة التي تعكس كافة المخاطر التي یواجھھا البنك في نشاطھ  التي

من مخاطر ائتمانیة ومخاطر سوق وسیولة ومخاطر تشغیلیة، ھذا وتقوم إدارة المخاطر بتطبیق مقررات مجلس النقد والتسلیف  المصرفي
ة بھذا الخصوص وتقف على تأمین رأس المال الكاف للوقایة من ھذه المخاطر إضافة إلى المصرفیواألعراف ومصرف سوریة المركزي 

وتقوم بالمتابعة المستمرة للتخفیف من  IIبازل  وفاقوتطبیق  2009لعام  489تطبیق دلیل الحوكمة وفق قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
 ك المخاطر إن حدث ووقعت.احتمالیة وقوع المخاطر والتخفیف من أثر تل

 
 لجھات المسؤولة عن إدارة المخاطروظیفة ا

 مجلس اإلدارة:
إذ قام بتشكیل وحدة مستقلة إلدارة المخاطر ضمت ثالث أقسام إلدارة كل من المخاطر  البنكیعتبر مجلس اإلدارة المسؤول عن إدارة مخاطر 

مجلس من  االئتمانیة ومخاطر السوق والسیولة والمخاطر التشغیلیة، كما قام المجلس بتشكیل لجنة منبثقة عنھ إلدارة المخاطر ضمت أعضاء
 ھذه اللجنة. أمین سرمنصب مدیر المخاطر  ویشغلاإلدارة (غیر تنفیذیین) 

تحملھا والقبول بھا، وتقع على المجلس مسؤولیة المصادقة على  للبنكیقوم مجلس اإلدارة بتحدید مستویات المخاطر التي تعتبر مقبولة یمكن 
دلیل إجراءات عمل إدارة المخاطر والمصادقة على صالحیات المخاطر ومستویات التعرض والمصادقة أیضاً على السیاسة العامة إلدارة 

 .البنكمخاطر 
اد البنیة التحتیة المستقلة المالئمة والكافیة إلدارة المخاطر وتوفیر ما یقوم مجلس اإلدارة بالتأكید على مسؤولیات اإلدارة العلیا لتأسیس وإیج

یلزم من األنظمة التكنولوجیة التي تكفل استمرار عمل إدارة المخاطر في تحدید وحصر وقیاس ومتابعة وضبط المخاطر حسب الحدود 
وإدارة المخاطر معتمداً على جھة تدقیق ومراجعة مستقلة ویستلم  والسیاسات المصادق علیھا، ویتابع المجلس بشكل دوري فعالیة اإلدارة العلیا

 .في عملھ البنكتقاریر دوریة تعدھا إدارة المخاطر تعكس المخاطر التي یتعرض لھا 
 

 لجنة إدارة المخاطر:
ة المصرفیبنشاط البنك ومنتجاتھ تقوم لجنة إدارة المخاطر بالعمل مع إدارة المخاطر في البنك لرسم وتحدید سیاسات ھذه اإلدارة التي تتعلق 

رئ والخطط وتتأكد وتتابع اإلدارة العلیا في معالجة التجاوزات التي یتم اإلبالغ عنھا من قبل إدارة المخاطر، كما تقوم اللجنة بتقدیم خطط الطوا
 الالزمة إلدارة األزمات التي تواجھ البنك والتي یتعرض لھا.

 
 اإلدارة التنفیذیة:

تقوم اإلدارة التنفیذیة بإیجاد البنى الالزمة إلدارة المخاطر وتقوم بوضع سیاسات وإجراءات عمل وتحدد المسؤولیات والصالحیات بشكل 
واضح یضمن فصل المھام والصالحیات لتجنب تعارض المصالح بین األقسام، وتقوم اإلدارة التنفیذیة بتفعیل نظام الضبط الداخلي وتحدد 

، ھذا وتقوم اإلدارة التنفیذیة بتنفیذ أعمالھا المصرفيل اإلداري المطلوبة لمواجھة أنواع المخاطر التي یواجھھا البنك في عملھ قنوات التواص
 ضمن استراتیجیة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ضمن السقوف المحددة.

 
 إدارة المخاطر:

ل لمواجھة المخاطر التي یتعرض لھا البنك وترسم سیاسة إدارة المخاطر والصالحیات تقوم إدارة المخاطر بمتابعة وتحدید كفایة رأس الما
ة بحیث تغطي وجود إجراءات المصرفیبشكل واضح ویتناسب مع طبیعة وحجم أعمال البنك آخذة بعین االعتبار منتجات البنك ونشاطاتھ 

مخاطر بشكل منسجم مع قرارات مجلس النقد والتسلیف وقرارات مصرف ضبط كافیة لھذه المنتجات واألنشطة، وتقوم إدارة المخاطر بإدارة ال
 .IIبازل  ووفاقسوریة المركزي 

دارة تقوم إدارة المخاطر بالمتابعة الیومیة لمجمل األعمال واألنشطة وتتأكد من مدى التقید بالسقوف والمستویات المحددة بالسیاسة العامة إل
ل فوري مع اإلدارة العلیا، كما تقوم بقیاس المخاطر تحت الظروف الطبیعیة وتحت ظروف ضاغطة المخاطر وتضبط التجاوزات وتتابعھا بشك

 عن طریق إجراء اختبارات الجھد وتقوم إدارة المخاطر بإعداد تقاریر دوریة وطارئة ترفع إلى لجنة المخاطر ومجلس اإلدارة.
 

 إدارة التدقیق الداخلي:
من توفر البنى األساسیة الالزمة إلدارة المخاطر وتتأكد من استقاللیة ھذه اإلدارة وتتحقق من مدى التقید  تقوم إدارة التدقیق الداخلي بالتأكد

وتقیم باألنظمة واإلجراءات الواردة في السیاسة العامة إلدارة المخاطر، وتقیم مدى كفایة وفعالیة أنظمة التعرف على المخاطر وآلیات قیاسھا 
الداخلي وإجراءات الرقابة الموضوعة للتحكم بالمخاطر التي تم التعرف علیھا إضافة إلى تقییم سرعة اإلبالغ عن  فعالیة وكفایة أنظمة الضبط

 االنحرافات وإجراءات التصحیح المتخذة.
 
 

20
20 th Annual Report

20التقرير السنوي
20

91



.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 30معیار المحاسبة المالي رقم حوكمة 
تتضمن إجراء تقییم مستقل لمدى  بشكل دوري،  30معیار المحاسبة المالي رقم تتضمن خطة التدقیق الداخلي تنفیذ مھمات تدقیق لتطبیق 

معیار ق التزام اإلدارة التنفیذیة واألقسام المختلفة السیما إدارة المخاطر بالسیاسات واإلجراءات التي یعتمدھا مجلس اإلدارة المتعلقة بتطبی
إلجراء تقییم ألنظمة الضبط الداخلي المتعلقة بآلیة احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة، واختبار فعالیة  باإلضافة  ،30محاسبة المالي رقم ال

 نكبنظام التصنیف االئتماني الداخلي وأنظمة تقییم وقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة وصالحیة النماذج، واألنظمة المستخدمة وتقیید ال
 بمخرجاتھا.

ع تقوم إدارة المخاطر برفع تقاریرھا عن احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلى كل من لجنة إدارة المخاطر و منھا إلى مجلس اإلدارة م
 رھا.نسخة إلى اإلدارة التنفیذیة، كما تقوم إدارة المخاطر بإجراء تحلیل و تقییم لمخاطر التعرضات االئتمانیة و ترفقھا مع تقری

 

 فصاحات الوصفیةاإل 40.1
 

 التعرض للمخاطر وكیفیة نشوئھا 40.1.1
 

للعدید من المخاطر التي یمكن تبویبھا تحت المخاطر االئتمانیة ومخاطر السوق والسیولة  المصرفيیتعرض البنك أثناء ممارستھ لعملھ 
 والمخاطر التشغیلیة.

عمالء البنك أو إفالسھم أو معوقات ائتمانیة تحول دون التزامھم بجدول السداد تنشأ المخاطر االئتمانیة بالدرجة األولى من احتمالیة عدم سداد 
وعلى  الزمني المقرر لھم والمتفق علیھ، وبھذا الصدد یعمل البنك على إدارة السقوف االئتمانیة ومراقبتھا على مستوى المحفظة االئتمانیة ككل

 نطقة جغرافیة ومجموعة مترابطة.مستوى العمالء ویقیس حجم التعرض االئتماني لكل قطاع وم
 

في  تنشأ المخاطر السوقیة من مخاطر المراكز المالیة المفتوحة ضمن المیزانیة وااللتزامات المحتملة المسجلة خارج المیزانیة نتیجة تحركات
عن مراكز العمالت األجنبیة وما  األسعار والتي یمكن إدراكھا عن طریق المخاطر الناتجة من االرتفاع العام في األسعار والمخاطر الناتجة

 یتعرض لھ البنك من خسائر نتیجة لحركات معاكسة في أسعار العوائد في السوق.
 

فة تنشأ مخاطر السیولة نتیجة عدم الموائمة بین تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات نتیجة اختالف آجال الودائع عن آجال التسھیالت إضا
التي قد تؤدي إلى ھبوط نسب السیولة عن الحدود المسموحة، وكذلك  البنكزات القائمة في الودائع النقدیة لدى إلى مخاطر تترافق مع الترك

مما یحد من قدرتھ على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھ في تواریخ استحقاقھا  البنكحاالت السحب المفاجئة التي یمكن أن یتعرض لھا 
ت، وبھذا الصدد یقوم البنك بإدارة ومراقبة السیولة بشكل یومي وتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة ویحتفظ بنسب والصعوبة في تمویل الموجودا

 سیولة كافیة ویلتزم بقرارات مجلس النقد والتسلیف الخاصة بمتابعة السیولة.
 

وظفین أو إخفاقات في أنظمة التكنولوجیا المطبقة تنشأ المخاطر التشغیلیة بسبب أخطاء ناتجة عن عدم كفایة اإلجراءات أو سوء تصرف الم
، وبھذا الصدد یقوم البنك باعتماد المؤشر األساسي لقیاس المصرفيالشریعة اإلسالمیة التي ینتھجھا البنك في عملھ  أحكامأو عدم االلتزام ب

ید نوع مخاطر التشغیل ویتم تقییم مدى تأثر العملیات والنشاطات التي یقوم بھا البنك بالمخاطر التشغیلیة المحتملة ویتم تبویب العملیات لتحد
تھا، كما یتم وضع حدود لمؤشرات المخاطر الرئیسیة لمختلف المخاطر التي تترافق معھا لوضع أولویات للخطوات الواجب القیام بھا لمعالج

داء البنك في كیفیة مواجھتھا أي تحكم دارة المخاطر في بنك الشام  مجموعة  المنطلقات والتوجھات التإتمثل  العملیات التي یمكن تحملھا.
ل البنك وآلیات تطبیق ھذه االستراتیجیة وتطویر ذلك لعوامل المخاطرة المختلفة وفي كافة مجاالت العمل ابتداًء من وضع استراتیجیة عم

كل وانتھاء بالنشاطات واألعمال والممارسات الیومیة التي یقوم بھا كافة العاملین في البنك وعلى مستوى كافة اإلدارات التي یتضمنھا الھی
 التنظیمي للبنك.

 

 االستراتجیات العامة إلدارة المخاطر 40.1.2
 

التي تحدد الرؤیا المستقبلیة واألھداف واالستراتیجیات المتعلقة بعمل إدارة المخاطر من خالل إیجاد ثقافة مشتركة قام البنك بوضع آلیة العمل 
إلدارة عوامل المخاطرة بكافة أشكالھا باعتماد إطار متكامل إلدارة عوامل المخاطرة، كما وتتضمن آلیة العمل على إجراءات یتم اتباعھا 

 :رامج الموضوعة، إذ یتم إجراء ما یليلمراقبة تنفیذ الخطط والب
 

تصمیم واستحداث أنظمة تقوم بتوضیح اآلثار المحتملة للمخاطر المختلفة ووضع إجراءات رقابیة تضمن في حال وقوع الخطر أن  -
 .یكون ذو أثر محدود ضمن المستوى المقبول

 الحد من المخاطر بما یتناسب مع إمكانیات البنك واستراتیجیتھ. -
 الحد المسموح بھ للمخاطر لمختلف الخدمات والمنتجات.تحدید  -
 أن تكون حوافز األداء المطبقة في المؤسسة منسجمة مع مستوى المخاطر. -
 تعیین حدود للمخاطر المتنوعة ومراقبة ھذه الحدود ومراقبة مستویات التعرض الحالیة للمخاطر. -
واإلجراءات ومن ثم مستویات الدوائر واألقسام والفروع وتقییم اإلجراءات التعرف على مستویات المخاطر من مستویات السیاسات  -

 الرقابیة للسیطرة على ھذه المخاطر وتحدید القصور وأثارھا.
 وضع خطط الطوارئ وخطط استمراریة العمل واختبار فعالیتھا وتطویرھا بشكل مستمر. -
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 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 (تتمة) الوصفیة اإلفصاحات 40.1
 

 

 (تتمة) االستراتجیات العامة إلدارة المخاطر 40.1.2
 
وضع الضوابط وسیاسات التحوط التي تخفف المخاطر مع تحدید المسؤولیات الواجب اتباعھا لتفادي أي خلل قد یقع عن طریق ھذا وقد تم 

جراءات ضبط إاعتماد مھام وإجراءات عمل خاصة إلدارة كل من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والسیولة ومخاطر التشغیل، كما تم اعتماد 
 ورقابة من خالل:

 

دارة المخاطر من حیث قدرتھا على إدارة كل نوع من أنواع المخاطر التي یواجھھا البنك مع اعتماد االستقاللیة التامة إمال تنظیم أع -
 لھذه الدائرة.

 وضع نطاق وأنظمة القیاس وأنظمة التقاریر لكل نوع من أنواع المخاطر. -
حیث  إجراءات الحصول على الضمانات وقبولھا  التأكید على أن تكون سیاسات البنك متحوطة بشكل یخفف من المخاطر من -

 وسیاسات التقییم الدوري لھا.
 وضع إجراءات الرقابة الفاعلة المستمرة للتحوط وتخفیف المخاطر. -

 

 الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر 40.1.3
 
الشام بالعمل على تفعیل أداء دائرة إدارة المخاطر من خالل تفعیل أقسام تضمھا الدائرة وتم تقسیم العمل من حیث توزیع المسؤولیات  بنكقام 

 وتحدید المھام واالجراءات لكل قسم من ھذه األقسام وھي:
 

 قسم مخاطر االئتمان. -
 قسم مخاطر السوق والسیولة. -
 .قسم مخاطر التشغیل -
 المعلوماتقسم أمن  -

 
 تتبع إدارة المخاطر إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة البنك، كما تتبع إداریاً للمدیر العام.
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 
 فصاحات الوصفیة (تتمة)اإل  40.1

 
 السیاسات واإلجراءات المتبعة لتجنب التركز في المخاطر 40.1.4

 
بتطبیق السیاسات واإلجراءات التي تحد من التركز في المخاطر التي یواجھھا البنك في عملھ المصرفي من خالل تطبیق القرارات  البنكیقوم 

الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف ومصرف سوریة المركزي إضافة إلى التوصیات التي تصدر عن كل من لجنة المخاطر المنبثقة عن 
ر في توزیع مخاطر المحفظة االئتمانیة ومخاطر التركزات في الدول ومخاطر التركزات في البنوك المراسلة مجلس اإلدارة ودائرة المخاط

 ومخاطر التركزات في الودائع والحسابات الجاریة وغیر ذلك من التركز في المنتجات المصرفیة.

 
 
 

 2020 
 لیرة سوریة

 2019 
  لیرة سوریة

 51,897,533,527  163,382,310,401 أرصدة لدى مصارف مركزیة
إیداعات وحسابات استثمار لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشھر 

  34,064,455,093   36,636,477,905 أو أقل 
  11,408,384,361    59,207,848,804 حسابات استثمار لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر 

  المؤجلة وأرصدة التمویالت:ذمم البیوع 
  لالفراد:
  985,505,394    1,543,694,420 لألفراد

  2,669,902,663    3,231,452,217 التمویالت العقاریة 
  للشركات:   

 61,241,123,012    94,404,188,050 الشركات الكبرى
 SMEs( 1,310,731,132   1,004,197,584المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة (

  2,276,500,000   5,102,500,000 العقاریةاالستثمارات 
  164,343,393   1,695,656 صافي موجودات قید االستثمار أو التصفیة

  10,391,860,898   12,765,271,631 الموجودات الثابتة  
  43,138,048   72,874,520 ة الملموسالموجودات غیر 

  2,263,455,530   6,002,539,827 المركزي سوریة مصرفالودیعة المجمدة لدى 
  1,107,879   1,310,172 موجودات ضریبیة مؤجلة 

  862,960,263   2,146,298,503 الموجودات األخرى
  بنود خارج المیزانیة

  2,420,853,102   12,641,368,646 كفاالت
  11,027,076,812  - اعتمادات 

  2,500,000,000  - قبوالت
 4,984,306,635   12,699,173,531 سقوف تسھیالت غیر مستغلة مباشرة وغیر مباشرة

 200,206,704,194   411,149,735,415 إلجماليا
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 
 فصاحات الوصفیة (تتمة)اإل 40.1

 (تتمة) المخاطرالسیاسات واإلجراءات المتبعة لتجنب التركز في  40.1.4
 

الحساسیة  للفترات المختلفة، إذ یتم إجراء اختبارات ضغط على  تحلیلتم وضع عدة طرق وفرضیات ومتغیرات یستخدمھا البنك بإعداد 
وفق سیناریوھات متعددة وتدرس أثر تغیر تصنیف دیون ھذه المحفظة ویتم إجراء اختبارات ضغط  للبنكمحفظة التسھیالت االئتمانیة 

ھذا ویتم إجراء الواقع وتحاكي الظروف الحالیة،  السیناریوھات المتبعة مستقرأة من . إنوفق سیناریوھات تخص الضمانات المقبولة
وفق ظروف متوقعة منوطة بنشاطھ االقتصادي  حدة یلیة لكل منھم علىاختبارات ضغط نوعیة لكبار عمالء البنك في المحفظة التمو

  وظروف عملھ وضماناتھ.
بإعداد الترتیبات والضوابط واألنظمة واإلجراءات الرقابیة للتأكد من االلتزام بالشریعة اإلسالمیة ومنھا مراجعة سیاسات دوائر  البنكقام 

یق ھذه اإلجراءات عن طریق المھمات الرقابیة للنظر في مدى االلتزام بالقرارات البنك وإجراءات العمل إضافة إلى التأكد من تطب
 والتوصیات واإلجراءات المتبعة لتنفیذ ھذه األعمال.

قام البنك بتفعیل عملیة مراجعة أدلة العمل لدوائره عن طریق مراجعة كافة السیاسات وإجراءات عمل الدوائر ونماذجھا المعتمدة وھذا 
ً ویؤدي إلى تخفیض المخاطر المنوطة یجعل من كاف ة السیاسات واإلجراءات متوافقة مع كافة التشریعات والقرارات الصادرة حدیثا

 بنشاط كل دائرة عن طریق إیالء االھتمام بمكامن المخاطر المرافقة لطبیعة عمل كل دائرة.
 

 تقاریر وفقاً لكل نوع من المخاطرأنظمة التقاریر وخطوط ال 40.1.5
 

مقسمة حسب أنواع ھذه المخاطر، إذ تم تبني منظومة تقاریر تعكس المخاطر  البنكیتم إعداد تقاریر تظھر المخاطر التي یواجھھا 
لكل من محفظة التمویالت التجاریة ومحفظة تمویالت األفراد وتظھر منظومة التقاریر  للبنكاالئتمانیة التي تواجھھا المحفظة االئتمانیة 

ً على القطاعات الجغرافیة  البنكاشرة والتسھیالت غیر المباشرة ویتم توزیعھا على المنتجات التي یقدمھا التسھیالت المب وتوزع أیضا
وتراقب التركزات االئتمانیة على مستوى كل عمیل وعلى مستوى المجموعات المترابطة وتظھر تصنیف الدیون من دیون منتجة ودیون 

ت المقبولة التي تخفف من التعرضات االئتمانیة وتراقب عملیة التنفیذ القانوني على المدیونیات غیر منتجة وتسلط الضوء على الضمانا
التي تم تحویلھا إلى الدائرة القانونیة وتراقب التجاوزات على سقوف العمالء إن وجدت إضافة إلى معلومات أخرى توضح مكمن العدید 

 .للبنكني من المخاطر األخرى التي تترافق مع النشاط االئتما
في عملھ فیتم إعداد العدید من التقاریر الدوریة التي تراقب مراكز  البنكو بخصوص المخاطر السوقیة ومخاطر السیولة التي تواجھ 

القطع التشغیلیة وتراقب مخاطر البنوك المراسلة وتراقب التجاوزات على الخطوط االئتمانیة الممنوحة لھذه البنوك وتراقب التركزات 
وتراقبھا مراقبة دقیقة عن  البنكسعر الصرف ومخاطر تقلب أسعار العوائد في السوق، كما یتم إعداد تقاریر تظھر واقع سیولة  ومخاطر

طریق تسلیط الضوء على حجم الموجودات والمطلوبات اإلجمالیة وحجم الموجودات والمطلوبات باللیرة السوریة وحجم الموجودات 
 والفجوات الحاصلة وغیرھا. والمطلوبات بالعمالت األجنبیة

في أعمالھ ویتم توضیح مدى قدرة  البنكتتم مراقبة المخاطر التشغیلیة عن طریق إعداد تقاریر تراقب مكمن الخطر التشغیلي الذي یرافق 
 اإلجراءات الموضوعة والمطبقة على الحد من حدوث ھذه المخاطر ومدى قدرتھا على تخفیف أثرھا إن حدث ووقعت.

التي تظھر كل من متطلبات الحد األدنى من رأس المال وتوضح عملیات المراجعة  IIلوفاق بازل  البنكیتم إعداد تقاریر عن مدى تطبیق 
وتحدد مسؤولیات اإلدارة في تقییم مدى كفایة رأس المال لتغطیة أنواع المخاطر  البنكالرقابیة التي تعزز أسالیب إدارة المخاطر لدى 

على موضوع انضباط السوق لتحقیق الشفافیة عن طریق اإللمام بمتطلبات اإلفصاح المطلوبة وتوضح مدى التعرضات وتسلط الضوء 
للمخاطر بكافة أشكالھا، كما یتم إعداد تقاریر لمصرف سوریة المركزي بناء على النماذج المعتمدة بموجب القرارات الصادرة التي تظھر 

 ي عملھ.ف البنكواقع المخاطر التي یواجھھا 
یتم إعداد التقاریر بشكل دوري، فمنھا تقاریر یومیة وتقاریر نصف شھریة وتقاریر ربعیة وتقاریر نصف سنویة وتقاریر سنویة، ھذا 
وتوجد تقاریر متابعة وتقاریر طارئة عند حدوث أي طارئ یستجد أو أي تجاوز للحدود قد یحصل وترفع ھذه التقاریر من دائرة المخاطر 

المخاطر متضمنة توصیة وتقوم لجنة المخاطر برفع تقاریرھا إلى مجلس إدارة البنك، ھذا ویتم إرسال تقاریر توضح المخاطر إلى لجنة 
 التفصیلیة على دوائر البنك ذات العالقة.

 

 اجعة فعالیة أدوات إدارة المخاطرإجراءات مر 40.1.6
 

وإداراتھ ویتم مراجعة الحدود القصوى المسموح بھا من فترة ألخرى بناء  البنكیتم إجراء مراجعة لمكامن الخطر القائمة في نشاطات 
ویتم األخذ بعین االعتبار أن ال تتجاوز ھذه الحدود المحددات الواردة بقرارات  المصرفيعلى المستجدات الطارئة واحتیاجات العمل 

مخاطر وطرق التحوط المطلوبة، ویتم التأكید على ضرورة مجلس النقد والتسلیف ومصرف سوریة المركزي ویتم اعتماد التقییم الذاتي لل
توافر المعلومات الالزمة إلعداد التقاریر المطلوبة وفق نظام الرقابة الداخلي وأنظمة التحقق من مستوى األداء كما تتم مراجعة سیاسة 

لنقد والتسلیف ومصرف سوریة وإجراءات عمل دائرة المخاطر بشكل دوري ویتم إضافة المقررات الصادرة عن كل من مجلس ا
 المركزي والتوصیات التي تصدر عن الجھات التي تمارس دوراً رقابیاً على البنوك العالمیة الخاصة بإدارة المخاطر والمراقبة.
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 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 

 فصاحات الكمیةاإل 40.2
 

 مخاطر االئتمان 40.2.1
 

تنطوي على تعرض البنك لعدد من المخاطر ومنھا مخاطر االئتمان الناتجة عن تخلف أو عجز  المصرفیةإن الممارسات الیومیة لألعمال 
 ً في سیاسة البنك  الطرف االخر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه البنك ویقوم البنك بالتأكد من أن ھذه المخاطر ال تتعدى اإلطار المحدد مسبقا

فاظ على مستویاتھا ضمن منظومة العالقة المتوازنة بین المخاطرة والعائد إذ یتم تطبیق االئتمانیة وإدارة المخاطر االئتمانیة ویقوم بالح
وتجري المراقبة الدوریة للتأكد  القرارات النافذة الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف ومصرف سوریة المركزي والحدود الموصى بھا

لتقاریر التفصیلیة التي تعكس كافة المخاطر التي تواجھھا محفظة البنك مدى االلتزام بحدود المخاطر المقبولة عن طریق العدید من امن 
 االئتمانیة.

 
یقوم البنك بمراقبة مخاطر االئتمان حیث یتم تقییم الوضع االئتماني للعمالء من حیث عناصر المخاطر االئتمانیة التي یواجھھا العمیل 

افة إلى حصول البنك على ضمانات مناسبة من العمالء للحاالت التي خالل فترة حصولھ على التسھیالت واحتماالت عدم السداد إض
 تتطلب ذلك وحسب مستویات المخاطر لكل عمیل.

البنك بتحدید مستویات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع العمیل الواحد أو مجموعة  یقوم
منح القرار االئتماني وفق صالحیات خاصة بھا محددة حسب درجة الخطر ونوع بئتمانیة االلجان ال وتقومالعمالء كمجموعات مترابطة 

تم فصل سلطة المنح عن مھام الدراسة وكذلك توجد سلطة رقابة منفصلة عن كل من الجھة المانحة والجھة التي درست یالتسھیل واألجل و
 الوضع االئتماني للعمیل.
خذ بعین االعتبار ضرورة الفصل الوظیفي بین األالبنك بوضع نظام إلدارة مخاطر المحفظة االئتمانیة بعد  یقوملقیاس مخاطر االئتمان 

لیة مھام من أوكل إلیھم تنفیذ عملیة منح االئتمان من دراسة لملف تسھیالت الزبون والتأكد من استیفائھ للمستندات الالزمة والبیانات الما
ثة وكافة الشروط التي تؤمن الحد األدنى من المعلومات المطلوبة وبین من یقومون بتنفیذ التسھیالت المقررة وبین من یقومون الحدی

بمراقبة اإلجراءات والعملیات المطلوبة لمنح االئتمان بشكل یتم التأكد معھ من تنفیذ السیاسات وإجراءات العمل المقررة التي تضمن 
  .علیمات النافذةتطبیق القرارات والت

 

 یعتمد البنك في قیاسھ لمخاطر االئتمان على منظومة تقاریر تعكس المخاطر الكامنة في محفظة التسھیالت االئتمانیة الممنوحة والمستغلة،
و منتجات إذ تحدد طبیعة االئتمان الممنوح من تسھیالت مباشرة وتسھیالت غیر مباشرة وتحدد أنواع التسھیالت الممنوحة من مرابحات أ

 مصرفیة أخرى.
كما تقوم ھذه المنظومة بقیاس المخاطر االقتصادیة للمحفظة االئتمانیة عن طریق مراقبة حجم التسھیالت الممنوحة والمستغلة لتمویل 

في القائم إضافة إلى أنھا تقوم بقیاس التركز الجغرا ،األنشطة التجاریة والصناعیة والخدمیة وغیرھا من القطاعات االقتصادیة األخرى
في المحفظة االئتمانیة، كما تحدد المجموعات المترابطة وتسلط الضوء على العالقة فیما بینھا وتقوم بقیاس حجم التسھیالت الممنوحة 

 بشكل ال تتجاوز معھ الحدود االئتمانیة القصوى المسموح بھا. حدةوالمستغلة لكل مجموعة على 
 

حدوث تجاوزات على الحدود التي تم منحھا لكل عمیل على حدة، كما یتم قیاس حجم  یمنعبشكل  تتم مراقبة السقوف االئتمانیة الممنوحة
 التي تم تشكیلھا.مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة التسھیالت التي تم تحویلھا إلى التنفیذ القانوني وتقرن بحجم الضمانات القائمة 

 
 سیاسة إدارة مخاطر االئتمان

 الل التأكد من مصادر سداد العمیل وجدارتھ االئتمانیة والضمانات المقدمة.تحقیق األمان من خ -
تحقیق االنتشار والتنوع من خالل توزیعھا حسب القطاعات االقتصادیة وتوزیعھا جغرافیاً وعدم تركزھا على مستوى الزبائن  -

 والمجموعات المترابطة ائتمانیاً.
 تحقیق الربحیة وتحقیق العائد المناسب. -
 المواءمة بین آجال االستحقاق للعوائد والتمویالت. -
 تحقیق االستمراریة من خالل تقییم المخاطر والتحوط منھا.  -
 

 

 المخاطر االئتمانیة المتعلقة بالتعھدات
حسب الضوابط یقوم البنك بتقدیم تعھدات لتلبیة احتیاجات العمالء، تلزم ھذه التسھیالت البنك بأداء دفعات بالنیابة عن عمالئھ، وذلك 

عتماد أو الكفالة. تتسم ھذه التسھیالت الشرعیة المحددة من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك. ویتم تحصیل ھذه الدفعات وفقاً لشروط اال
من حیث جراءاتھ الرقابیة إمخاطر باتباع نفس سیاسات البنك وبنفس المخاطر االئتمانیة لذمم األنشطة التمویلیة وتتم الوقایة من ھذه ال

ضافیة مع األطراف في الظروف إمة ھذه التسھیالت وترتیبات ضمان حصر ھذه التعھدات مع أطراف مختارة والتقییم المتواصل لمالء
 التي تقتضي ذلك.
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 (تتمة) اإلفصاحات الكمیة 40.2
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان 40.2.1
 

 

 األقصى للمخاطر االئتمانیةالتركز في الحد 
تم إدارة مخاطر التركزات االئتمانیة على مستوى العمیل (فرد او مؤسسة أو بنك مراسل) وعلى مستوى كل مجموعة مترابطة وذلك 

االئتمانیة ، حیث  یجب أال یتجاوز الحد األقصى للتعرضات 2008أیار  29تاریخ  4 ب / ن.م/ 395 حسب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم
من صافي األموال الخاصة على مستوى العمیل (فرد أو مؤسسة)، كما یتم تحدید حجم التعرض االئتماني لكل قطاع اقتصادي أو  25%

 .منطقة جغرافیة
 

 الدیون المجدولة
ھي تلك الدیون التي سبق وأن ُصنفت كذمم بیوع مؤجلة وأرصدة تمویالت غیر منتجة وأُخرجت من إطار ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة 

وبلغت  2020كانون األول  31التمویالت غیر المنتجة بموجب جدولة أصولیة، وتم تصنیفھا ضمن المرحلة الثانیة كما في 
لیرة سوریة تّمت بموجب عملیات مرابحة (قلب دین)، مقابل  2,222,329,616، منھا 2020 لیرة سوریة خالل عام 2,314,184,193
كلّھا معاد جدولتھا بموجب قلب دین وصنفت كدیون ضمن المرحلة  2019كانون األول  31كما في لیرة سوریة  1,203,354,105

 .الثانیة
 الدیون المعاد ھیكلتھا

 

ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت من حیث تعدیل األقساط أو إطالة عمر التمویل أو تأجیل یقصد بإعادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع 
بلغت الدیون المعاد ھیكلتھا  .بعض األقساط أو تمدید فترة السماح دون زیادة، و وتم تصنیفھا بعد الھیكلة ضمن المرحلة الثانیة

لیرة سوریة معاد ھیكلتھا بموجب عملیات مرابحة (قلب  36,499,375,660، منھا 2020خالل عام  لیرة سوریة 36,608,155,238
 .2019كانون األول  31لیرة سوریة (الیوجد ضمنھا عملیات قلب دین) صنفت ضمن المرحلة الثانیة كما في  49,356,822دین)، مقابل 
تأجیل سداد كافة أقساط التمویل الشخصي التي تُستحق خالل ببنك ال قام، (COVID 19)المستجد  كورونا انتشار فایروس خالل جائحة

التزاماً بقرار صادر عن مصرف  ، دون أن یترتب على ذلك أي أعباء مالیة (غرامات، عموالت ..إلخ) 2020نیسان وأیار وآذاراألشھر 
أشھر، باإلضافة الى  3العمالء لمدة الخاص بتأجیل كافة األقساط المستحقة على  2020آذار  26م ن تاریخ /25سوریة المركزي رقم 

 .أشھر دون أي أرباح إضافیة أو عوائد 3تأجیل أقساط بعض عمالء التمویل التجاري بناًء على طلبھم لفترة 
 34ملیون ل.س، وأدّى تأجیل األقساط إلى انخفاض العائد على التمویالت بحوالي  398وبلغ إجمالي حجم األقساط المؤجلة حوالي 

 .2020% خالل العام 0.03  وانخفاض معدّل العائد بحوالي ملیون ل.س،
 
 

 محتفظ بھا والتحسینات االئتمانیةالضمانات ال
یعتمد البنك على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان، منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفق معاییر 

مع المؤسسات التجاریة وحسب العملیات االئتمانیة مع األفراد، إذ یتم قبول الرھونات وأسس معتمدة مصنفة حسب العملیات االئتمانیة 
 العقاریة للمباني السكنیة والعقارات واألوراق المالیة والسیارات والضمانات النقدیة.

ا حسب الحاجة ویتم تقییمھا متھا ومطابقتھا ومتابعة تجدیدھءقق من صحة الضمانات المقدمة ومواو تقوم سیاسة البنك على التأكد والتح
 وفق قرارات وتعلیمات مصرف سوریة المركزي المتعلقة بھذا الشأن.

د من الممكن أن تتعرض الضمانات العقاریة لخطر مباشر یؤثر على القیمة السوقیة لھا أو یعیق موضوع التنفیذ القانوني عند البیع في المزا
المنطقة الجغرافیة التي وجدت فیھا ھذه العقارات، ولتدارك ھذا الخطر یتم مراقبة القیمة العلني نتیجة الظروف التي یمكن أن تتعرض لھا 

السوقیة للضمانات ویتم مراجعة القیمة السوقیة لھا عند تجدید التسھیالت وكلما دعت الحاجة لذلك ویتم إجراء التخمین العقاري إن أمكن 
 اقع المنطقة التي یوجد بھا العقار.ویتم التحفظ على نسبة من القیمة السوقیة تتناسب وو
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان   40.2.1
 

  التعرضات االئتمانیةتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل 
 

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة

صافي التعرض بعد 
 الضمانات

إجمالي قیمة  
سیارات و آلیات   الضمانات   عقارات    التعرضاتإجمالي قیمة  تأمینات نقدیة     2020  

        
 أرصدة لدى مصارف مركزیة 163,426,985,091 - - - - 163,426,985,091 44,674,690

3,998,014 36,640,475,919 - - - - 36,640,475,919 
مصارف إیداعات وحسابات استثمار لدى 

 ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل

17,696,090,258 76,903,939,062 - - - - 76,903,939,062 
لدى مصارف ومؤسسات  ستثماراحسابات 

 مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر

3,585,226,671 8,455,237,439 95,620,055,051 2,561,424,288 28,711,179,571 64,347,451,192 104,075,292,490 
ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

 بالصافي
 لألفراد 1,640,604,754 22,373,308 1,095,112,599 178,806,718 1,296,292,625 344,312,129 96,910,334
 العقاریةالتمویالت  3,329,554,943 - 3,020,677,854 12,500,000 3,033,177,854 296,377,089 98,102,726

 الشركات   99,105,132,793 64,325,077,884 24,595,389,118 2,370,117,570 91,290,584,572 7,814,548,221 3,390,213,611
21,329,989,633 285,426,637,511 95,620,055,051 2,561,424,288 28,711,179,571 64,347,451,192 381,046,692,562  

 المركز الماليبنود خارج بیان        
 اعتمادات مستندیة - - - - - - -

 :كفاالت 12,641,368,646 8,438,277,954 - - 8,438,277,954 4,203,090,692 63,836,422
 لقاء دفع 68,936,000 12,984,000 - - 12,984,000 55,952,000 988,461

 لقاء حسن تنفیذ 8,695,029,172 4,729,759,056 - - 4,729,759,056 3,965,270,116 57,343,027
 لقاء اشتراك في مناقصات 3,877,403,474 3,695,534,898 - - 3,695,534,898 181,868,576 5,504,934

 سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة 12,699,173,531 - - - - 12,699,173,531 47,620,339
 اإلجمالي 406,387,234,739 72,785,729,146 28,711,179,571 2,561,424,288 104,058,333,005 302,328,901,734 21,441,446,394
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان   40.2.1
 

 توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانیة 
 

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة

صافي التعرض بعد 
 الضمانات

إجمالي قیمة  
سیارات و آلیات   الضمانات   عقارات    التعرضاتإجمالي قیمة  تأمینات نقدیة     2019 

        
 أرصدة لدى مصارف مركزیة 51,914,028,768 - - - - 51,914,028,768 16,495,241

5,715,064 34,070,170,157 - - - - 34,070,170,157 
إیداعات وحسابات استثمار لدى مصارف 

 ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل

5,769,758,799 17,178,143,160 - - - - 17,178,143,160 
لدى مصارف ومؤسسات  ستثماراحسابات 

 مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر

2,548,103,956 24,785,051,034 43,663,781,575 2,873,522,246 40,721,680,238 68,579,091 68,448,832,609 
ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

 بالصافي
 لألفراد 1,096,051,477 42,770,331 784,213,895 195,019,144 1,022,003,370 74,048,107 110,546,083

 التمویالت العقاریة 2,712,617,621 400,000 2,518,077,173 9,745,030 2,528,222,203 184,395,418 42,714,958
 الشركات  64,640,163,511 25,408,760 37,419,389,170 2,668,758,072 40,113,556,002 24,526,607,509 2,394,842,915
8,340,073,060 127,947,393,119 43,663,781,575 2,873,522,246 40,721,680,238 68,579,091 171,611,174,694  

 بنود خارج بیان المركز المالي       
 اعتمادات مستندیة 11,027,076,812 4,852,302,003 - - 4,852,302,003 6,174,774,809 15,877,113

 قبوالت 2,500,000,000 2,500,000,000 - - 2,500,000,000 - -
 :كفاالت 2,420,853,102 1,043,009,627 - - 1,043,009,627 1,377,843,475 116,242,589
 لقاء حسن تنفیذ 2,085,201,379 932,428,365 - - 932,428,365 1,152,773,014 111,821,508

 لقاء اشتراك في مناقصات 262,415,723 86,431,156 - - 86,431,156 175,984,567 3,245,749
 دفعلقاء  73,236,000 24,150,106 - - 24,150,106 49,085,894 1,175,332

 سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة 4,984,306,635 - - - - 4,984,306,635 -
 اإلجمالي 192,543,411,243 8,463,890,721 40,721,680,238 2,873,522,246 52,059,093,205 140,484,318,038 8,472,192,762
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان   40.2.1
 

 الثالثة المرحلةالمصنفة ضمن توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانیة 
 
 

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة

صافي التعرض بعد 
 الضمانات

إجمالي قیمة  
سیارات و آلیات   الضمانات   عقارات    التعرضاتإجمالي قیمة  تأمینات نقدیة     2020 

        
 أرصدة لدى مصارف مركزیة - - - - - - -

- - - - - - - 
إیداعات وحسابات استثمار لدى مصارف 

 ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل

16,454,106,570 16,454,106,570 - - - - 16,454,106,570 
لدى مصارف ومؤسسات  ستثماراحسابات 

 مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر

3,261,272,850 1,306,258,494 36,582,534,444 2,445,636,739 1,646,613,112 32,490,284,593 37,888,792,938 
ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

 بالصافي
 لألفراد 114,384,481 113,893 17,056,458 75,519,169 92,689,520 21,694,961 93,811,003
 التمویالت العقاریة 151,359,202 - 151,359,202 - 151,359,202 - 90,969,487

 الشركات  37,623,049,255 32,490,170,700 1,478,197,452 2,370,117,570 36,338,485,722 1,284,563,533 3,076,492,360
19,715,379,420 17,760,365,064 36,582,534,444 2,445,636,739 1,646,613,112 32,490,284,593 54,342,899,508  

 بنود خارج بیان المركز المالي       

     
                               

-    
                                       

 اعتمادات مستندیة    -

 :كفاالت 3,524,515 365,877 - - 365,877 3,158,638 818,086
 لقاء دفع - - - - - - -

 لقاء حسن تنفیذ 3,524,515 365,877 - - 365,877 3,158,638 818,086
 لقاء اشتراك في مناقصات - - - - - - -
 سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة - - - - - - -

 اإلجمالي 54,346,424,023 32,490,650,470 1,646,613,112 2,445,636,739 36,582,900,321 17,763,523,702 19,716,197,506
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان   40.2.1
 

 المصنفة ضمن المرحلة الثالثة (تتمة)توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانیة 
 

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة

صافي التعرض بعد 
 الضمانات

إجمالي قیمة  
سیارات و آلیات   الضمانات   عقارات    التعرضاتإجمالي قیمة  تأمینات نقدیة     2019 

        
 أرصدة لدى مصارف مركزیة - - - - - - -

- - - - - - - 
إیداعات وحسابات استثمار لدى مصارف 

 ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل

5,711,775,848 5,711,775,848 - - - - 5,711,775,848 
لدى مصارف ومؤسسات  ستثماراحسابات 

 مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر

1,753,674,211 1,087,361,103 2,376,396,928 82,871,883 2,293,525,045 - 3,463,758,031 
ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

 بالصافي
 لألفراد 110,950,438 - 1,984,927 82,366,501 84,351,428 26,599,010 114,148,583

 التمویالت العقاریة 45,859,858 - 42,612,668 - 42,612,668 3,247,190 23,600,975
 الشركات  3,306,947,735 - 2,248,927,450 505,382 2,249,432,832 1,057,514,903 1,615,924,653
7,465,450,059 6,799,136,951 2,376,396,928 82,871,883 2,293,525,045 - 9,175,533,879  

 بنود خارج بیان المركز المالي       
 اعتمادات مستندیة       

 :كفاالت 467,641,900 75,477,190 - - 75,477,190 392,164,710 100,576,058
 لقاء دفع - - - - - - -

 لقاء حسن تنفیذ 459,541,900 72,867,190 - - 72,867,190 386,674,710 99,065,300
 لقاء اشتراك في مناقصات 8,100,000 2,610,000 - - 2,610,000 5,490,000 1,510,758

 سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة 4,984,306,635 - - - - 4,984,306,635 -
 اإلجمالي 14,627,482,414 75,477,190 2,293,525,045 82,871,883 2,451,874,118 12,175,608,296 7,566,026,117
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان   40.2.1
 

 التركز الجغرافي
 

 یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي وكما یلي: (توزع حسب بلد االقامة للطرف المقابل)
 

دول الشرق األوسط  أوروبا آسیا* أفریقیا* أمریكا دول أخرى اإلجمالي
 المنطقة الجغرافیة داخل القطر األخرى

 2020 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
 مركزیة أرصدة لدى مصارف 163,382,310,401 - - - - - - 163,382,310,401

36,636,477,905 - - - 14,461,745 507,574,278 23,292,745,084 12,821,696,798 
إیداعات وحسابات استثمارلدى مصارف ومؤسسات 

 مصرفیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل

59,207,848,804 - - - - - 55,565,958,894 3,641,889,910 
ستثمار وشھادات لدى مصارف ومؤسسات احسابات 

 لمدة تزید عن ثالثة أشھر مصرفیة

        
ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

 بالصافي
 لألفراد:        

 لألفراد 1,543,694,420 - - - - - - 1,543,694,420
 التمویالت العقاریة 3,231,452,217 - - - - - - 3,231,452,217

 للشركات:        

 الشركات الكبرى  94,404,188,050 - - - - - - 94,404,188,050
 )SMEsالمؤسسات الصغیرة  والمتوسطة (  1,310,731,132 - - - - - - 1,310,731,132

 موجودات أخرى 9,044,934 40,861,270 - - - - - 49,906,204
 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي 6,002,539,827 - - - - - - 6,002,539,827

 2020كانون األول  31اإلجمالي كما في  286,347,547,689 78,899,565,248 507,574,278 14,461,745 - - - 365,769,148,960
 

 .*باستثناء دول الشرق األوسط
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان   40.2.1
 

 التركز الجغرافي
 

دول الشرق األوسط  أوروبا آسیا* أفریقیا* أمریكا دول أخرى اإلجمالي
 المنطقة الجغرافیة داخل القطر األخرى

 2019 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
 مصارف مركزیةأرصدة لدى  51,897,533,527 - - - - -     - 51,897,533,527

34,064,455,093 - - - 4,609,783 161,872,240 27,141,304,975 6,756,668,095 
إیداعات وحسابات استثمار لدى مصارف ومؤسسات 

 مصرفیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل

11,408,384,361 - - - - - 4,028,483,188 7,379,901,173 
 ستثمار لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدةاحسابات 

 تزید عن ثالثة أشھر
 ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة بالصافي        

 لألفراد:        

 لألفراد 985,505,394 - - - - - - 985,505,394
 التمویالت العقاریة 2,669,902,663 - - - - - - 2,669,902,663

 للشركات:        

 الشركات الكبرى  61,241,123,012 - - - - - - 61,241,123,012

 )SMEsالمؤسسات الصغیرة  والمتوسطة (  1,004,197,584 - - - - - - 1,004,197,584

 للحكومة والقطاع العام - - - - - - - -
 موجودات أخرى 3,168,220 76,392,805 - - - - - 79,561,025

 لدى مصرف سوریة المركزيودیعة مجمدة  2,263,455,530 - - - - - - 2,263,455,530
 2019كانون األول  31اإلجمالي كما في  134,201,455,198 31,246,180,968 161,872,240 4,609,783 - - - 165,614,118,189

 
.ط*باستثناء دول الشرق األوس
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان   40.2.1
 

 التركز حسب القطاع االقتصادي
 

    یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي:

 حكومة  أخرى إجمالي
 2020 مالي صناعة تجارة عقارات زراعة أفراد وقطاع عام

 أرصدة لدى مصارف مركزیة 163,382,310,401 - - - - - - - 163,382,310,401

36,636,477,905 - - - - - - - 36,636,477,905 

إیداعات وحسابات استثمارلدى  
مصارف ومؤسسات مصرفیة 

 لمدة ثالثة أشھر أو أقل 

59,207,848,804 - - - - - - - 59,207,848,804 

حسابات استثمار لدى مصارف  
ومؤسسات مصرفیة لمدة تزید 

 عن ثالثة أشھر 

100,490,065,819 1,037,293,544 - 4,775,146,637 127,554,059 130,165,097 90,710,541,163 3,709,365,319 - 
ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة 

 التمویالت

 موجودات أخرى 49,906,204 - - - - - - - 49,906,204

6,002,539,827 - - - - - - - 6,002,539,827 
ودیعة مجمدة لدى مصرف 

 سوریة المركزي

365,769,148,960 1,037,293,544 - 4,775,146,637 127,554,059 130,165,097 90,710,541,163 3,709,365,319 265,279,083,141 
كانون  31اإلجمالي كما في 

 2020األول 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان   40.2.1
 

 التركز حسب القطاع االقتصادي
 

 

 حكومة  أخرى إجمالي
 2019 مالي صناعة تجارة عقارات زراعة أفراد وقطاع عام

 أرصدة لدى مصارف مركزیة 51,897,533,527 - - - - - - - 51,897,533,527

34,064,455,093 - - - - - - - 34,064,455,093 

إیداعات وحسابات استثمارلدى  
مصارف ومؤسسات مصرفیة 

 لمدة ثالثة أشھر أو أقل 

11,408,384,361 - - - - - - - 11,408,384,361 

حسابات استثمار لدى مصارف  
ومؤسسات مصرفیة لمدة تزید 

 عن ثالثة أشھر 

65,900,728,653 1,555,813,940 - 3,655,408,058 218,573,705 3,649,785,330 51,445,145,340 5,376,002,280 - 
ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة 

 التمویالت

 موجودات أخرى 79,561,025 - - - - - - - 79,561,025

2,263,455,530 - - - - - - - 2,263,455,530 
ودیعة مجمدة لدى مصرف 

 سوریة المركزي

165,614,118,189 1,555,813,940 - 3,655,408,058 218,573,705 3,649,785,330 51,445,145,340 5,376,002,280 99,713,389,536 
كانون  31اإلجمالي كما في 

 2019األول 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 مخاطر السوق 40.2.2
 

المالیة بس����بب التغیرات في المعدالت أو األس����عار بالس����وق ھو الخطر الذي یتعرض لھ البنك نتیجة للتغیرات المعاكس����ة في قیمة أدواتھ 
 وتشمل ما یلي:

 التغیر في معدالت أسعار الفائدة كمؤشر ومعدالت الربح. -
 التغیر في معدالت أسعار الصرف األجنبي. -
 التغیر في أسعار األوراق المالیة.  -
 التغیر في أسعار السلع.  -

قصوى وحدود دنیا ال یسمح بتجاوزھا فیما یتعلق بمخاطر مراكز القطع المفتوحة بوضع حدود  لبنكبھدف قیاس مخاطر السوق قام ا
ة لبنك الشام ومخاطر البنوك المراسلة المحلیة والبنوك المراسلة الخارجیة ونسب السیولة الیومیة بكافة المصرفیومخاطر المجموعة 

بتأمین أنظمة معلوماتیة تتیح مراقبة  لبنك، كما قام البنكیتناسب مع نشاط االعمالت وبالعملة المحلیة وتراجع ھذه الحدود دوریاً وتعدل بما 
في عملھ لتقارن بالحدود المسموح بھا كما تؤمن ھذه األنظمة مراقبة الموجودات والمطلوبات لیتم  لبنكالمخاطر السوقیة التي یواجھھا ا

 والتعامیم الصادرة. اتارتھا بشكل منسجم مع القراراتباع منھج تحلیل فجوة االستحقاق للنظر في الفجوات المتشكلة وإد
بحصر التدفقات النقدیة الداخلة والتدفقات النقدیة الخارجة المستحقة مع االلتزامات النقدیة التي  لبنكلقیاس احتیاجات التمویل الصافیة یقوم ا

بلیة ویتم تحدید المصادر المحتملة لتلبیة ھذه االحتیاجات تنتج عن الحسابات خارج المیزانیة ومن ثم یتم تقدیر االحتیاجات النقدیة المستق
 عن طریق تحلیل سلم االستحقاقات ما بین الفائض والعجز لكل فترة زمنیة ویتم دراسة الحلول الممكنة.

من المخاطر  بإجراء اختبارات ضغط لتحدید حجم الخطر الناتج عن تقلبات حادة وتغیرات في العوامل التي تعتبر مصدر خطر لبنكیقوم ا
كما تأخذ اختبارات الضغط المخاطر التي تواجھھا البنوك المراسلة بعین االعتبار ویتم احتساب االحتیاجات  لبنكالسوقیة على أنشطة ا

 التمویلیة الخاصة بنسبة السیولة اإلجمالیة وباللیرات السوریة بعد إجراء اختبارات الضغط وصوالً إلى النسب القانونیة المسموح بھا
 .لبنكوالحدود الدنیا المعتمدة لدى ا

 

 سیاسة إدارة مخاطر السوق
وتقدیر الخسائر الممكن حدوثھا نتیجة ھذه المخاطر  المصرفيالتعرف على المخاطر السوقیة التي یواجھھا البنك في عملھ  -

 وتحدید المخففات.
في ضوء  الستثماروأسعار الصرف المتوقعة وا الستثمارإعداد الدراسات التحلیلیة لمخاطر السوق ودراسة اتجاھات عوائد ا -

 ھذه الدراسات.
 األداء والطرف المقابل. -السوق –العملة –على مستوى البالد  الستثماروضع حدود ل -
 وضع آلیات للحد من مخاطر السلع والمخزون من خالل اعتماد الشراء مع حق الرجوع ووعد الشراء الملزم. -
 مخاطر تغیر العوائد.تشكیل مخصصات مناسبة لتخفیض  -
تحقیق التنوع في محفظة البنك بحیث تحقق التنوع الجغرافي وتنوع العمالت وإدارة مراكز العمالت التشغیلیة وإدارة ھذه  -

 المخاطر بما یتناسب مع قرارت مجلس النقد والتسلیف ومصرف سوریة المركزي من حیث الحدود المسموح بھا.
 ة والمعتدلة.بین السیاسة المتحفظ المزجتحقیق  -
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 

 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 مخاطر السوق (تتمة)  40.2.2
 

 مخاطر معدل العائد -أ
الفائدة من حیث أن المؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشریعة االسالمیة تھتم بنتائج انشطتھا تختلف مخاطر معدل العائد عن مخاطر سعر 

والبضائع وبالتالي تعتبر المخاطر المصاحبة لھامش الربح منخفضة ألن البنك یقبل  الستثماریة والتمویلیة في نھایة فترة حیازة االستثمارا
المطلق إذ أنھ وبموجب عقد  الستثماردون أن یتعھد مسبقاً بأي أرباح ألصحاب حسابات االودائع المستحقة لألرباح على أساس المضاربة 

المضاربة یتحمل المودع خسارة أموالھ في حین یخسر البنك بصفتھ المضارب جھده، أما في حال الخسارة ألسباب التعدي والتقصیر 
 .یتحمل البنك كامل الخسارة

یقوم البنك باعتماد طریقة احتساب فجوة االستحقاق في قیاس مخاطر العائد، إذ یوزع بنود الموجودات و المطلوبات و حسابات خارج 
منھا  المیزانیة الحساسة ألسعار عوائد السوق بحیث یتم احتساب الفجوة التراكمیة في كل فترة زمنیة لیتم تقییم ھذه الفجوات و إدارة السلبیة

سھم في تخفیف ما یمكن أن یعرض البنك إلى تعرض في قیمة إیراداتھ في حال كانت عوائد السوق آخذة بالصعود و یقوم یال بشكل فع
، كما یتم إدارة الفجوة 2009لعام  4م ن/ب/588رقم  مجلس النقد والتسلیفبإغالق الفجوات السلبیة وفقاً للفترات الزمنیة المحددة بقرار 

 یمكن أن یؤدي إلى انخفاض في قیمة ایراداتھ في حال كانت عوائد السوق آخذة بالھبوط.اإلیجابیة للتحوط مما 
 

المقاسة بالقیمة العادلة یقوم البنك بقیاس مخاطر السوق بطریقة القیاس المعیاریة القائمة على قیاس مخاطر أسعار العوائد لألوراق المالیة 
مخاطر العوائد على األوراق المالیة والصكوك ذات المعدل المعلوم بھدف تحدید  عن طریق تثقیلھا ومن ثم قیاس من خالل بیان الدخل

 البنك لم یقمومخاطر السوق العامة المرتبطة بسعر العائد ومن ثم تخصیص جزء من رأس المال بھدف تغطیة مخاطر تغیر أسعار العوائد 
 بشراء أي أدوات مالیة بغرض المتاجرة ولم یشكل أي محفظة أوراق مالیة.

وضع سقوف  عن طریقیتعرض البنك لمخاطر أسعار الصرف ومخاطر الدول والبنوك الخارجیة ویلجأ البنك لتخفیف ھذه المخاطر 
یحقق التنوع الجید مما یسھم بعدم تركز  وحدود للتعامالت بالعمالت األجنبیة ومراكز القطع وسقوف للدول والبنوك المختلفة بشكل

المخاطر، كما یتعرض البنك إلى مخاطر انخفاض الودائع ومخاطر تغیرات العائد الموزع لذا یقوم البنك بأخذ ھامش أمان عند تسعیر 
 المرابحات بحیث یتجاوز معدل العائد السائد في السوق لتغطیة ھذه المخاطر.

حسب اآلجال الزمنیة المتعددة، الحّساسة للعائد نتیجة لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات  یتعرض البنك لمخاطر معدل العائد
ویقوم البنك بإدارة ھذه المخاطر عن طریق تحدید نسب معدالت األرباح المستقبلیة وفق توقعات ظروف السوق وتطویر أدوات جدیدة 

یجیة إدارة المخاطر لدى البنك، ھذا ویتم تطبیق القرارات الصادرة عن مجلس النقد تتوافق مع الشریعة اإلسالمیة وذلك من خالل استرات
والتسلیف ومصرف سوریة المركزي بخصوص إدارة الفجوات ضمن الفترات الزمنیة المحددة في ھذه القرارات، وفي ھذا الصدد 

وأسعار  الستثمارعوائد االفجوات ودراسة اتجاھات وللتخفیف من المخاطر تتم موازنة آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات ودراسة 
 .في ضوء ھذه الدراسات التي تجري عملیات تحلیل حساسیة ألرباح البنك ومعدل العوائد واألرباح الستثمارالصرف المستقبلیة وا

 

 المخاطر التجاریة المنقولة  -ب
والتي یتم تحمیلھا فعلیاً على رأس مال البنك ألنھا  الستثمارھي المخاطر الناجمة عن الموجودات التي یدیرھا البنك نیابة عن أصحاب ا

حینما توجد  الستثمارتتبع إجراء التنازل عن جزء من نصیبھا أو كل نصیبھا في أرباح المضارب من ھذه األموال ألصحاب حسابات ا
ذه الحسابات ویسري ھذا بشكل خاص ضرورة لذلك نتیجة لضغوط تجاریة بھدف زیادة العائد الذي كان سیدفع في المقابل ألصحاب ھ

یعدل على حساب  الستثمارالمطلقة المشاركة في األرباح وھذا یعني أن معدل العائد المدفوع ألصحاب حسابات ا الستثمارعلى حسابات ا
في موجودات مثل  الستثمارنصیب مساھمي البنك في األرباح، وینشأ ذلك إما نتیجة لمخاطر معدل العائد عندما تستثمر أموال حسابات ا

المرابحة بفترة استحقاق طویلة نسبیاً وبمعدل عائد ال یلبي التوقعات الحالیة في السوق أو نتیجة لمخاطر سوق أخرى، وبھذا الصدد یقوم 
 قولة.البنك بالتحكم بنسبة المضارب وبإدارة مخاطر السیولة مع االحتفاظ بمعدل كفایة رأس مال یكفي لمواجھة المخاطر التجاریة المن

 

 المخاطر الخاصة بالعقود -ت
من تحمل بعض أو كل المخـاطر التـي یكونـون  الستثمارحسابات االمساھمین  من أجل حمایة أصحاب ھي المخاطر التي تحول إلى 

 معرضین لھا تعاقدیا في عقود التمویل بالمضاربة.
ً وفق المطلقة، من حیث  الستثمارلعقد المـضاربة والـذي یـتم بموجبھ المشاركة في األرباح وتحمل الخسائر، یتحمل أصـحاب حـسابات ا ا

ا المبدأ، المخاطر الناشئة عن الموجودات التي تم اسـتثمار أمـوالھم فیھا، ولكنھم یستفیدون من المخاطر التجاریة المنقولة التي تتحملھ
وتتحقق ھذه المشاركة في المخاطر مـن خـالل إنـشاء واسـتخدام االحتیاطیات المختلفة مثل احتیاطي معدل األرباح، ودعم  ،كالبنتحملھا ی

من تعرضھم لمخـاطر تقلب العوائد اإلجمالیة  الستثمارحصة المضارب من األربـاح ألجل تعدیل العوائد القابلة للدفع إلى أصحاب حسابات ا
 .الناتجة عن المخاطر المصرفیة، وبالتالي تمكین سـداد العوائـد التنافسیة في السوق

سالمي  واع عقود التمویل اإلأن یقوم البنك باالفصاح عن سیاسة الحصص النسبیة لمختلف عقود التمویل وتخصیص راس مال لمختلف
 سالمیة.فصاح لتعزیز الشفافیة وانضباط السوق الخاص بالمؤسسات المالیة اإلوذلك من خالل معیار اال
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 (تتمة) مخاطر السوق  40.2.2
 

 جنبیةمخاطر العمالت األ -ث
 

ساس للبنك یث تعتبر اللیرة السوریة عملة األجنبیة حفي أسعار العمالت األتیجة التغیر دوات المالیة نالمخاطر الناتجة عن تغیر قیمة األھي 
% 2-ال یتجاوز +/وتتم مراقبة العمالت األجنبیة بشكل یومي من خالل الوقوف على نسبة مركز القطع التشغیلي الصافي الذي یجب أن 

ھذا وتعتمد  وفق قرارات مصرف سوریة المركزي، ، وتتم أیضاً مراقبة مركز القطع اإلجمالي لبنكمن قیمة األموال الخاصة الصافیة ل
 السیاسة العامة للبنك في إدارة العمالت االجنبیة على أساس تصفیة المراكز أوالً بأول وتغطیة المراكز المطلوبة حسب احتیاجات العمالء

 ل.من االعتمادات المستندیة والحواالت وبوالص التحصی
ال یتعامل البنك مع المشتقات المالیة كعقود الصرف اآلجلة أو عقود مقایضة العملة األجنبیة وال یقوم بأي عملیات تغطیة تتعارض مع 

 أحكام الشریعة اإلسالمیة.
 باالحتفاظ بفجوة مناسبة لكافة العمالت األجنبیة.یقوم البنك ترى اإلدارة أن 

 %10أثر زیادة سعر صرف العمالت األجنبیة  سیناریو فیما یلي
 

 2020 لیرة سوریة
 العملة مركز القطع األثر على األرباح والخسائر قبل الضریبة األثر على حقوق الملكیة

)دائندوالر أمریكي ( 51,677,145,966 5,167,714,597 5,073,602,629  
 یورو (دائن) 353,510,411 35,351,041 26,513,281
)مدینجنیھ استرلیني ( (19,240,911) (1,924,091) (1,443,068)  

 درھم إماراتي (مدین) (4,052,636,593) (405,263,659) (303,947,744)
)دائنعمالت اخرى ( 303,541,545 30,354,155 22,765,616  

 2019 لیرة سوریة
 العملة مركز القطع األثر على األرباح والخسائر قبل الضریبة األثر على حقوق الملكیة

)دائندوالر أمریكي ( 20,681,976,180 2,068,197,618 3,037,403,956  
)مدینیورو ( (53,588,360) (5,358,836) (4,019,127)  

)مدینجنیھ استرلیني ( (6,543,256) (654,326) (490,745)  
إماراتي (مدین) درھم (4,552,779,687) (455,277,969) (341,458,477)  
(مدین)عمالت اخرى  (857,733,772) (85,773,377) (64,330,033)  

 
 %10سعر صرف العمالت األجنبیة  نقصسیناریو أثر  فیما یلي

 
 2020 لیرة سوریة

 العملة مركز القطع األثر على األرباح والخسائر قبل الضریبة األثر على حقوق الملكیة
)دائندوالر أمریكي ( 51,677,145,966 (5,167,714,597) (5,073,602,629)  

 یورو (دائن) 353,510,411 (35,351,041) (26,513,281)
)مدینجنیھ استرلیني ( (19,240,911)  1,924,091  1,443,068  

 درھم إماراتي (مدین) (4,052,636,593)  405,263,659  303,947,744
)دائن(عمالت اخرى  303,541,545 (30,354,155) (22,765,616)  

 2019 لیرة سوریة
 العملة مركز القطع األثر على األرباح والخسائر قبل الضریبة األثر على حقوق الملكیة

)دائندوالر أمریكي ( 20,681,976,180 (2,068,197,618) (3,037,403,956)  
)مدینیورو ( (53,588,360)  5,358,836  4,019,127  

)مدیناسترلیني ( جنیھ (6,543,256)  654,326  490,745  
إماراتي (مدین) درھم (4,552,779,687)  455,277,969  341,458,477  
)دائنعمالت اخرى ( (857,733,772)  85,773,377  64,330,033  
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 مخاطر السوق (تتمة)  40.2.2
 

 مخاطر اسعار االسھم  -ج
 

في سوق األدوات المالیة عن  الستثمارات في األسھم إال أن البنك لم یقم باالستثمارتنتج مخاطر أسعار األسھم عن التغیر في القیمة العادلة ل
ة في سوق دمشق طریق شراء أسھم بھدف المضاربة أو تحصیل عوائد، إذ ال توجد لدى البنك سوى أسھم حقوق الملكیة الخاصة بھ المدرج

 لألوراق المالیة.
 

 مخاطر السلع -ح
 

أو قید التصفیة وترتبط بالتقلبات الحالیة  الستثمارتنشا مخاطر السلع عن التقلبات في قیمة الموجودات القابلة للتداول أو اإلجارة أو قید ا
برام عقود السلم وخالل فترة الحیازة وإلى إالمشتراة المدفوعة بالكامل بعد  حیث یتعرض البنك إلى خطر تقلب أسعار السلع ،والمستقبلیة

 خطر تقلب في القیمة المتبقیة للموجودات المؤجرة كما في نھایة مدة اإلجارة إن كان یمارس ھذین النوعین من التسھیالت االئتمانیة، إال
عن طریق حصر المنتجات االئتمانیة أن البنك قد حدد منتجات یمارس بھا نشاطھ التمویلي القائمة على تطبیق مبادئ الشریعة اإلسالمیة 

لمخاطر بمنتج المرابحة حالیاً الذي یجنب البنك االحتفاظ بالسلعة لفترة طویلة إذ أن الفترة الفاصلة ما بین شراء البضائع وبیعھا ال تتضمن ا
إذ یتحمل البنك مخاطر وجود عیوب ة اإلسالمیة، المصرفیالتي تتضمنھا منتجات السلم واإلجارة المنتھیة بالتملیك وغیرھا من المنتجات 

مخفیة في السلعة الممولة نتیجة قیامھ بشرائھا من موردیھا بشكل یھدف لبیعھا لعمیل البنك، وفیما یخص نكول عمیل البنك عن شراء 
لرجوع على السلعة بعد قیام البنك بشرائھا یقوم البنك بالتحوط من ھذا النوع من الخطر عن طریق تضمین عقد شراء البضاعة حق ا

كما أن  ،ویقوم البنك بتنفیذ ھذا الحق في حال نكول العمیل عن شراء السلعة من البنك ،(خیار الشرط) المورد خالل فترة زمنیة محددة
لھذه یقوم البنك باستخدام أسالیب التوقعات المناسبة لتقییم القیمة المحتملة و البنك یطبّق الوعد الملزم على العمیل طالب شراء البضاعة،

تكلفة  -الظروف االقتصادیة -سعر الصرف -بعین االعتبار العوامل المؤثرة على سعر السلع (مستوى التضخم األخذالموجودات مع 
 االستقرار السیاسي). -مدى توفر البدیل -االنتاج
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 مخاطر السوق (تتمة)  40.2.2
 

 التركز في مخاطر العمالت االجنبیة:
 

(بالعملة األصلیة مقومة باللیرة السوریة)  2020  دوالر أمریكي یورو جنیھ إسترلیني درھم إماراتي فرنك سویسري عمالت أخرى إجمالي  
 الموجودات       

 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 83,127,510,022 10,735,615,733 8,921,782 - - 10,255,045 93,882,302,582
 إیداعات لدى البنوك والمؤسسات المالیة 60,817,556,647 13,090,404,300 2,163,345 16,623,125,386 - 414,140,063 90,947,389,741
 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة -   61,024,750,535 - - 61,024,750,535

 صافي الموجودات قید االستثمار أو التصفیة - 522,307  - -  522,307
 استثمارات عقاریة - - - - - - -
 ممتلكات ومعدات - - - - - - -
 موجودات غیر ملموسة - - - - - - -

 موجودات أخرى 796,758,521 798,575  11,637,285 - 3,395,900 812,590,281
 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي 5,420,841,314 - - - -  5,420,841,314

 مجموع الموجودات  150,162,666,504 23,827,340,915 11,085,127 77,659,513,206 - 427,791,008 252,088,396,760

       
المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق 

 وحقوق المساھمین
 الحسابات الجاریة وإیداعات للبنوك والمؤسسات المالیة 65,595,656,434 19,043,980,276 25,539,450 9,693,923,137 72,353,897 6,691,176 94,438,144,370
 أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء 12,309,433,950 2,725,003,759 4,786,588 532,368,903 - 45,204,390 15,616,797,590
 تأمینات نقدیة 2,146,164,491 306,548,457 - 71,477,411,486 - - 73,930,124,434

 مخصصات متنوعة 470,896,754 18,464,034 - 8,446,273 - - 497,807,061
 مخصص ضریبة الدخل - - - - - - -

 مطلوبات أخرى 6,326,552,175 164,471,255 - - - - 6,491,023,430
 مجموع المطلوبات 86,848,703,804 22,258,467,781 30,326,038 81,712,149,799 72,353,897 51,895,566 190,973,896,885

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 11,434,567,664 1,022,509,304 - - - - 12,457,076,968
 حقوق المساھمین 202,249,070 192,853,419 - - - - 395,102,489

203,826,076,342 51,895,566 72,353,897 81,712,149,799 30,326,038 23,473,830,504 98,485,520,538 
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلق وحقوق المساھمین
 صافي التركز داخل المیزانیة 51,677,145,966 353,510,411 (19,240,911) (4,052,636,593) (72,353,897) 375,895,442 48,262,320,418
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 مخاطر السوق (تتمة)  40.2.2
 

 التركز في مخاطر العمالت االجنبیة:
 

(بالعملة األصلیة مقومة باللیرة السوریة)  2019  دوالر أمریكي یورو جنیھ إسترلیني درھم إماراتي فرنك سویسري عمالت أخرى إجمالي  
 الموجودات       

 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 22,323,651,500 3,858,708,931 2,996,546 - - 4,780,512 26,190,137,489
 إیداعات لدى البنوك والمؤسسات المالیة 22,106,085,091 6,050,403,298 726,600 5,244,589,474 - 821,552,601 34,223,357,064
 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة 22 - - 21,276,956,485 - - 21,276,956,507

 صافي الموجودات قید االستثمار أو التصفیة 9 166,486 - - - - 166,495
 استثمارات عقاریة - - - - - - -
 ممتلكات ومعدات - - - - - - -
 موجودات غیر ملموسة - - - - - - -

 موجودات أخرى 292,484,931 27,910,716 - 6,102,111 - 73,226,598 399,724,356
 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي 1,881,757,017 - - - - - 1,881,757,017

 مجموع الموجودات  46,603,978,570 9,937,189,431 3,723,146 26,527,648,070 - 899,559,711 83,972,098,928

       
المطلق  المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار

 وحقوق المساھمین
 الحسابات الجاریة وإیداعات للبنوك والمؤسسات المالیة 10,470,454,251 7,337,268,500 8,577,900 24,311,993,659 23,040,219 2,209,978 42,153,544,507
 الحسابات الجاریة للعمالءأرصدة  3,129,119,627 1,287,361,697 1,688,502 3,491,267,344 - 16,575,678 7,926,012,848
 تأمینات نقدیة 4,806,291,529 645,819,105 - 2,762,100,691 - - 8,214,211,325

 مخصصات متنوعة 159,098,811 156,362 - - - - 159,255,173
 مخصص ضریبة الدخل - - - - - - -

 أخرىمطلوبات  2,381,079,174 106,561,243 - 515,066,063 - 64 3,002,706,544
 مجموع المطلوبات 20,946,043,392 9,377,166,907 10,266,402 31,080,427,757 23,040,219 18,785,720 61,455,730,397
 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 4,458,898,048 545,805,883 - - - - 5,004,703,931

 حقوق المساھمین 517,060,950 67,805,001 - - - - 584,865,951

67,045,300,279 18,785,720 23,040,219 31,080,427,757 10,266,402 9,990,777,791 25,922,002,390 
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلق وحقوق المساھمین
 صافي التركز داخل المیزانیة  20,681,976,180  (53,588,360)  (6,543,256) (4,552,779,687)  (23,040,219)  880,773,991 16,926,798,649
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 مخاطر السوق (تتمة)  40.2.2
 

 فجوة العائد
 

 
أیام 7حتى  أیام إلى شھر 7أكثر من    3أكثر من شھر إلى  

 أشھر
 6 أشھر إلى  3أكثر من 

 أشھر
 9إلى أشھر  6أكثر من 

 أشھر
أشھر إلى  9أكثر من 

جمالياإل أكثر من سنة سنة  

  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 2020

         الموجودات
مصارف  أرصدة لدى

 2,768,580,000 - 150,000,000 - 2,393,580,000 40,000,000 - 185,000,000 ومؤسسات مالیة

 66,186,499,552 12,389,638,638 7,518,914,285 9,042,693,081 27,379,138,261 7,838,804,301 751,564,446 1,265,746,540 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة

 68,955,079,552 12,389,638,638 7,668,914,285 9,042,693,081 29,772,718,261 7,878,804,301 751,564,446 1,450,746,540 مجموع الموجودات

         المطلوبات

 - - - - - - - - تأمینات نقدیة
أرصدة الوكاالت االستثماریة 

 735,000,000 - 250,000,000 - - - - 485,000,000 المطلقة

 735,000,000 - 250,000,000 - - - - 485,000,000 مجموع المطلوبات 
حقوق أصحاب االستثمار 

 51,302,257,938 2,233,935,367 3,530,871,017 4,218,145,212 8,513,379,210 14,126,383,610 433,728,940 18,245,814,582 المطلق
مجموع المطلوبات وحقوق 

 52,037,257,938 2,233,935,367 3,780,871,017 4,218,145,212 8,513,379,210 14,126,383,610 433,728,940 18,730,814,582 االستثمار المطلق

 16,917,821,614 10,155,703,271 3,888,043,268 4,824,547,869 21,259,339,051 (6,247,579,309) 317,835,506 (17,280,068,042) الفجوة في كل فترة

 - 16,917,821,614 6,762,118,343 2,874,075,075 (1,950,472,794) (23,209,811,845) (16,962,232,536) (17,280,068,042) الفجوة التراكمیة
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 
 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 مخاطر السوق (تتمة)  40.2.2
 

 فجوة العائد (تتمة)

 
أیام 7حتى  أیام إلى شھر 7أكثر من    3أكثر من شھر إلى  

 أشھر
6أشھر إلى  3أكثر من   

 أشھر
 9أشھر إلى  6أكثر من 

 أشھر
أشھر إلى  9أكثر من 

جمالياإل أكثر من سنة سنة  

  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 2019

         الموجودات
مصارف  أرصدة لدى

 6,754,265,000 - 150,000,000 2,180,000,000 1,906,115,000 2,483,150,000 35,000,000 - ومؤسسات مالیة

 64,985,074,578 6,744,686,167 2,716,244,916 3,898,355,552 23,850,402,565 24,864,455,880 2,091,644,833 819,284,665 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة

 71,739,339,578 6,744,686,167 2,866,244,916 6,078,355,552 25,756,517,565 27,347,605,880 2,126,644,833 819,284,665 مجموع الموجودات

         المطلوبات

 - - - - - - - - تأمینات نقدیة
أرصدة الوكاالت االستثماریة 

 735,000,000 - 250,000,000 - - - 330,000,000 155,000,000 المطلقة

 735,000,000 - 250,000,000 - - - 330,000,000 155,000,000 مجموع المطلوبات 
حقوق أصحاب االستثمار 

 42,967,728,681 2,042,027,979 5,199,011,730 5,299,501,556 7,100,026,411 10,689,047,690 9,102,621,950 3,535,491,365 المطلق
مجموع المطلوبات وحقوق 

 43,702,728,681 2,042,027,979 5,449,011,730 5,299,501,556 7,100,026,411 10,689,047,690 9,432,621,950 3,690,491,365 االستثمار المطلق

 28,036,610,897 4,702,658,188 (2,582,766,814) 778,853,996 18,656,491,154 16,658,558,190 (7,305,977,117) (2,871,206,700) الفجوة في كل فترة

  28,036,610,897 23,333,952,709 25,916,719,523 25,137,865,527 6,481,374,373 (10,177,183,817) (2,871,206,700) الفجوة التراكمیة
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  
 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 

 2020 انون األولك 31 كما في
 

 
 

 إدارة المخاطر(تتمة) 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 مخاطر السوق (تتمة)  40.2.2
 

 تحلیل الحساسیة لمخاطر العائد
 

 الفجوة التراكمیة لغایة سنة

 العملة الفجوة  رباح والخسائرثر على األاأل  على حقوق الملكیة األثر

75%  2%    2020  
 لیرة سوریة (15,336,036,376)  (306,720,728)  (230,040,546)

 دوالر (11,140,837,151)  (222,816,743)  (167,112,557)

 یورو (989,495,316)  (19,789,906)  (14,842,430)

 عمالت أخرى 34,228,487,186  684,569,744  513,427,308
 

 العملة الفجوة  رباح والخسائراألثر على األ  األثر على حقوق الملكیة

75%  2%    2019 
 لیرة سوریة 309,190,670  6,183,813  4,637,860

 دوالر (2,029,817,095)  (40,596,342)  (30,447,257)

 یورو 1,907,624,635  38,152,493  28,614,370

 عمالت أخرى 23,146,954,499  462,939,090  347,204,317
 

 

 مخاطر السیولة   40.2.3
على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھ في تواریخ استحقاقھا وتمویلھ لزیادة الموجودات،  لبنكتتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة ا

 وللوقایة من ھذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات وإدارة نسب السیولة ومراقبتھا یومیاً.
/  588سبة كافیة من السیولة وفق قرار مجلس النقد والتسلیف الخاص بالسیولة رقم بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة ویحتفظ بن لبنكیقوم ا

% على أن ال تقل نسبة 30في كل یوم عمل بنسبة سیولة بكافة العمالت ال تقل عن  لبنكالذي أوجب أن یحتفظ ا 2009لعام  4ن / ب .م
 %41.25 بینما بلغت 2020كانون األول  31 كما في% 67.08ة وریبلغت نسبة السیولة باللیرات الس %.20السیولة باللیرات السوریة عن 

 .2019كانون األول  31كما في 
بینما بلغت أدنى نسبة للسیولة خالل العام % 85.04كانت قد بلغت  2020یشار إلى أن أعلى نسبة للسیولة بكافة العمالت خالل عام 

51.81%. 
 

 :بمجموعة كبیرة من الخطوات الھادفة لتخفیض مخاطرالسیولة لبنكقامت إدارة ا
 لبنكمن ناحیة إدارة األصول: إدارة مكونات المحفظة االئتمانیة بالشكل الذي یتناسب مع واقع السیولة القائم لدى ا. 
 إصدار منتج الوكالة ومنتج الودائع لشھر وحملة إعالنیة لجذب الودائع. :من ناحیة إدارة المطلوبات 
 تشجیع الودائع التبادلیة مع البنوك وإعطاء تمویالت بغطاء نقدي كامل. ن ناحیة إدارة طرفي المیزانیة:م 
 إصدار اعتمادات بغطاء نقدي كامل. :من ناحیة إدارة االلتزامات خارج المیزانیة 
 

باالحتفاظ لدى  2011أیار  2ریخ بتا 5938كما یقوم البنك أیضا ووفق القوانین المرعیة في سوریة وحسب قرار مجلس الوزراءرقم 
 %. 5مصرف سوریة المركزي باحتیاطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل 

 ھذا وتتم مراقبة استحقاقات الموجودات والمطلوبات بصورة مستمرة للتأكد من توفر السیولة الكافیة. 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 كما في

 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر 40

 

 الكمیة (تتمة)اإلفصاحات  40.2
 

 مخاطر السیولة (تتمة)  40.2.3
 

 اختبارات الجھد على نسبة السیولة باللیرات السوریة:
 

بإجراء اختبارات جھد على نسب السیولة الیومیة لتحدید حجم مخاطر السیولة وفق عدة سیناریوھات معتمدة من قبل اإلدارة  لبنكیقوم ا
ویتم تحدید احتیاجات السیولة المطلوبة بناء على ھذه السیناریوھات للوصول إلى نسب السیولة المحددة من قبل اإلدارة والمحافظة علیھا 

 ت المسموح بھا.لتبقى أعلى من المعدال
 السیناریوھات التي تطبق دوریاً على نسبة السیولة باللیرات السوریة:

للمخاطر  لبنكلتقییم درجة تحمل ادة سیناریوھات بإجراء اختبارات جھد على نسب السیولة الیومیة باللیرات السوریة وفق ع لبنكیقوم ا
وضع اإلجراءات الھادفة للتحوط ضد ھذه المخاطر، إذ یتم افتراض عملیات المفترضة والحالة التي یمكن أن تصل إلیھا نسب السیولة ل

% من قیمة أرصدة الحسابات الجاریة القائمة، كما یتم افتراض عملیات سحب من الحسابات الجاریة لكبار العمالء 50سحب تعادل بقیمھا 
 حسابات الجاریة لبعض من أصناف الزبائن.% من أرصدتھم، كما یتم افتراض عملیات سحب من ال100بنسب تصل أحیاناً إلى 

لى كبار یتم أیضاً إجراء اختبارات على أرصدة الودائع اآلجلة بافتراض عملیات كسر وسحب لھذه الودائع، إذ یتم تطبیق ھذا السیناریو ع
 على بعض من أصناف الزبائن.الزبائن و

أظھرت نتائج االختبارات المذكورة أن نسبة السیولة باللیرات السوریة كانت أعلى من الحدود الدنیا المسموح بھا المقررة من كل من 
 بنك.المجلس النقد و التسلیف و مجلس إدارة 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 فيكما 

 

 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 مخاطر السیولة (تتمة)   40.2.3
 

 :2020كانون األول  31كما في یلخص الجدول أدناه توزیع الموجودات والمطلوبات (غیر مخصومة)على أساس الفترة المتبقیة لالستحقاق التعاقدي 
 

 المبلغ بآالف اللیرات السوریة
 أیام 7حتى 

أیام إلى  7أكثر من 
 شھر

أكثر من شھر إلى 
 أشھر 3

أشھر  3أكثر من 
 أشھر 6إلى 

 أشھر 6أكثر من 
 أشھر 9إلى 

 9أكثر من 
 أشھر إلى سنة

من سنة الى خمس 
 سنوات

خمس سنوات 
  المجموع فأكثر

          الموجودات
 172,807,796 - - - - - - - 172,807,796 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

یداعات قصیرة األجل لدى البنوك إحسابات جاریة و
 36,636,478 97,022 - - - - - - 36,539,456 والمؤسسات المالیة

 59,207,849 54,413,550 - 150,000 - 2,393,580 40,000 - 2,210,719 یداعات لدى البنوك والمؤسسات المالیةإ
 100,490,066 507,633 11,901,806 7,518,915 9,042,693 27,379,138 7,838,804 751,564 35,549,513 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة

 1,696 - 1,696 - - - - - - صافي الموجودات قید االستثمار أو التصفیة
 5,102,500 5,102,500 - - - - - - - استثمارات عقاریة

 12,765,272 12,765,272 - - - - - - - موجودات ثابتة
 72,875 72,875 - - - - - - - موجودات غیر ملموسة
 1,310 - - - 1,310 - - - - ضریبة الدخل المؤجلة

 2,146,299 - 1,141,519 - 118,491 400,433 57,804 - 428,052 موجودات أخرى
 6,002,540 6,002,540 - - - - - - - الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 395,234,681 78,961,392 13,045,021 7,668,915 9,162,494 30,173,151 7,936,608 751,564 247,535,536 مجموع الموجودات
 97,951,935 - - 250,000 - - - - 97,701,935 الحسابات الجاریة وإیداعات للبنوك والمؤسسات المالیة

 91,972,107 - - - - - - - 91,972,107 أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء
 77,386,005 - 1,748,907 424,794 30,948,212 486,307 342,905 90,880 43,344,000 تأمینات نقدیة

 792,047 - 639,945 - - - - - 152,102 مخصصات متنوعة
 857,128 -  - - 844,295 12,833 - - مخصص ضریبة الدخل

 10,049,883 - 3,168,712 - 849  21,776 2,680,613 4,177,933 مطلوبات أخرى
 279,009,105 - 5,557,564 674,794 30,949,061 1,330,602 377,514 2,771,493 237,348,077 مجموع المطلوبات

 52,330,950 - 2,656,157 3,564,431 4,261,371 8,583,539 14,226,223 767,766 18,271,463 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب  حسابات االستثمار 

 331,340,055 - 8,213,721 4,239,225 35,210,432 9,914,141 14,603,737 3,539,259 255,619,540 المطلق
 63,894,626 78,961,392 4,831,300 3,429,690 )26,047,938( 20,259,010 )6,667,129( )2,787,695( )8,084,004( 2020فجوة السیولة 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 فيكما 

 
 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 مخاطر السیولة (تتمة)    40.2.3
 

 :2019كانون األول  31كما في على أساس الفترة المتبقیة لالستحقاق التعاقدي  یلخص الجدول أدناه توزیع الموجودات والمطلوبات (غیر مخصومة)

 المبلغ بآالف اللیرات السوریة
 أیام 7حتى 

أیام إلى  7أكثر من 
 شھر

 3أكثر من شھر إلى   
 أشھر

أشھر  3أكثر من 
 أشھر 6إلى 

أشھر  6أكثر من 
 أشھر 9إلى 

أشھر  9أكثر من 
 إلى سنة

من سنة الى خمس 
 سنوات

خمس سنوات 
  المجموع فأكثر

          الموجودات
 57,391,278 - - - - - - - 57,391,278 لدى مصرف سوریة المركزي نقد وأرصدة

یداعات قصیرة األجل لدى البنوك إحسابات جاریة و
 34,064,455 19,538,932 - - - - 2,443,150 - 12,082,373 والمؤسسات المالیة

 11,408,384 - - 150,000 2,180,000 1,906,115 3,307,702 35,000 3,829,567 یداعات لدى البنوك والمؤسسات المالیةإ
 65,900,729 - 6,778,452 2,752,007 4,252,848 24,014,999 25,245,048 2,474,306 383,069 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة

 164,343 - 164,343 - - - - - - صافي الموجودات قید االستثمار أو التصفیة
 2,276,500 2,276,500 - - - - - - - استثمارات عقاریة

 10,391,861 10,391,861 - - - - - - - موجودات ثابتة
 43,138 43,138 - - - - - - - موجودات غیر ملموسة
 1,108 - - - - - - - 1,108 ضریبة الدخل المؤجلة

 862,960 - 100 21,682 276,369 181,783 6,173 1,373 375,480 موجودات أخرى
 2,263,456 2,263,456 - - - - - - - لدى مصرف سوریة المركزيالودیعة المجمدة 

 184,768,212 34,513,887 6,942,895 2,923,689 6,709,217 26,102,897 31,002,073 2,510,679 74,062,875 مجموع الموجودات
 46,251,810 - - 250,000 - - - 330,000 45,671,810 الحسابات الجاریة وإیداعات للبنوك والمؤسسات المالیة

 49,454,400 - - - - - - - 49,454,400 أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء
 10,537,244 - 5,054 49,262 65,404 401,111 5,415,190 38,077 4,563,146 تأمینات نقدیة

 463,135 - 458,926 - - - - - 4,209 مخصصات متنوعة
 645,329 - - - - 622,078 23,251 - - مخصص ضریبة الدخل

 5,034,950 - 807,753 932 - - 26,082 1,025,880 3,174,303 مطلوبات أخرى
 112,386,868 - 1,271,733 300,194 65,404 1,023,189 5,464,523 1,393,957 102,867,868 مجموع المطلوبات

 43,767,841 - 767,799 3,671,207 2,994,613 4,803,394 8,719,397 7,086,624 15,724,807 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب  حسابات االستثمار 

 156,154,709 - 2,039,532 3,971,401 3,060,017 5,826,583 14,183,920 8,480,581 118,592,675 المطلق
 28,613,503 34,513,887 4,903,363 )1,047,712( 3,649,200 20,276,314 16,818,153 )5,969,902( )44,529,800( 2019فجوة السیولة 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 فيكما 

 
 
 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر 40

 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 مخاطر السیولة (تتمة)  40.2.3
 

 بنود خارج بیان المركز المالي

 لغایة سنة  2020
 

 5لغایة  سنةمن 
 سنوات

 5أكثر من  
 سنوات

 المجموع 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
 -  -  -  - عتمادات والقبوالتاال

سقوف غیر مستغلة مباشرة 
 12,699,173,531  -  -  12,699,173,531 وغیر مباشرة

 12,641,368,646  -  901,600  12,640,467,046 الكفاالت
 25,340,542,177    901,600  25,339,640,577 المجموع

 

 لغایة سنة  2019
 

 5لغایة  سنةمن 
 سنوات

 5أكثر من  
 سنوات

 المجموع 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 13,527,076,812  -  -  13,527,076,812 عتمادات والقبوالتاال
سقوف غیر مستغلة مباشرة 

 4,984,306,635  -  -  4,984,306,635 وغیر مباشرة
 2,420,853,102  -  4,766,000  2,416,087,102 الكفاالت
 20,932,236,549  -  4,766,000  20,927,470,549 المجموع

 
 المخاطر التشغیلیة    40.2.4

 
ما بسبب خلل في أنظمة الضبط الداخلي الناتجة عن عدم كفایة سیاسات إ أن تسبب خسائر للبنك والتي تنتج و ھي المخاطر التي یمكن
أو المخاطر المصاحبة ، نوأو بسبب أخطاء یرتكبھا الموظف ،أو بسبب أخطاء في األنظمة التقنیة المطبقة ،وإجراءات العمل المعتمدة

 ة المقدمة.المصرفیالمعتمدة والخدمات  لبنكلمنتجات ا
لیة یتم اعتماد المؤشر األساسي لقیاس مخاطر التشغیل ویتم تحدید المخاطر التشغیلیة التي یتعرض لھا البنك ویتم التحوط من المخاطر التشغی

عن طریق مراجعة السیاسات وإجراءات العمل وتحدیثھا بشكل یتوافق مع القرارات والقوانین الصادرة وما تقتضیھ الفترة وتتم مراقبة 
التقنیة مراقبة دقیقة ویتم اختبار كافة التطبیقات قبل اعتمادھا وكذلك یتم إخضاع الموظفین لبرامج تدریبیة تؤھلھم وتصقل خبراتھم  األنظمة

 وتحدید المخاطر المرافقة لھا. لبنكالمنوط بھم كما یتم دراسة منتجات ا المصرفيبشكل یمكنھم من فھم طبیعة العمل 
 قاط التالیة:یتم األخذ بعین االعتبار الن

 إقرار مصفوفة صالحیات محددة وفق المستویات اإلداریة ومستویات التعرض للمخاطر التشغیلیة. -
 عدم تكلیف الموظفین بمھام ینشأ عنھا تضارب مع مصالحھم الشخصیة.وفصل المھام بین الموظفین  -
 تأمین الوقایة الكافیة لموجودات وسجالت البنك. -
 لحسابات والتحقق منھا بشكل دوري.إجراء المطابقات للعملیات وا -
 توفیر إجراءات وأنظمة الضبط الداخلي ألي نشاط جدید وألي أداة مالیة جدیدة. -
 التأمین على موجودات البنك. -
 وضع خطط للتدقیق الداخلي مبینة على المنھج القائم على المخاطر. -
 وضع نظام ضبط داخلي محكم. -
 ة التي یقوم بھا البنك.المصرفیرعیة األنشطة وضع إجراءات الرقابة الشرعیة للتأكد من ش -
وضع خطط طوارئ وخطط استمراریة عمل مع إجراء اختبارات لھا تضمن استمرار العمل إن حدثت أعطال قاسیة (كتعطل  -

االتصاالت وتوقف عمل مخدمات األنظمة األساسیة).
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 فيكما 

 

 
 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 (تتمة)اإلفصاحات الكمیة  40.2
 

 المخاطر التشغیلیة (تتمة)   40.2.4
 

 سیاسة إدارة المخاطر التشغیلیة:
 تحدید المخاطر التشغیلیة الكامنة في النشاطات والعملیات واألنظمة ووضع اإلجراءات الرقابیة. -
البنك بما یمكن أن یتعرض التقییم الذاتي للمخاطر واإلجراءت الرقابیة عن طریق تقییم مدى تأثر العملیات والنشاطات التي یقوم بھا  -

 لھ من مخاطر تشغیلیة محتملة.
تجمیع المخاطر حسب نوعھا بشكل یساعد على وضع األولویات للخطوات واإلجراءات الواجب إقرارھا لمعالجة ھذه المخاطر وفق  -

 نظام إلدارة المخاطر حسب النوع.
 وضع حدود للمخاطر التشغیلیة لمختلف العملیات وفق مصفوفة محددة. -
وضع خطط طوارئ وخطط استمراریة العمل واختبارھا لضمان قدرة البنك على االستمرار في العمل وتخفیف الخسائر في حاالت  -

 حدوث األحداث القاسیة.
 

 مخاطر األعمال:
المحیطة والتي تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على المجموعة أو قطاع البنوك بصفة عامة كاألخطار السیاسیة واالقتصادیة 

تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج أعمال المجموعة وبھذا الصدد یتم تقییم المخاطر بشكل مستمر واتخاذ اإلجراءات 
 .لبنكالمناسبة للتقلیل من أثر المخاطر المحتملة على نتائج أعمال ا

 
 المخاطر الشرعیة:

تزام بقرارات ھیئة الرقابة الشرعیة وقرارات مجلس النقد والتسلیف الخاصة بالجوانب الشرعیة تظھر المخاطر الشرعیة نتیجة عدم االل
 وكذلك لتجاوز الضوابط الشرعیة الموجودة ضمن إجراءات عمل دوائر البنك الخاصة.

 بما یلي: لبنكلتجنب ھذه المخاطر یقوم ا
التزام العاملین بالخطوات الشرعیة الالزمة عند تقدیم منتج أو بشكل یضمن  لبنكالعمل على ربط إجراءات العمل بالنظام اآللي ل -

 خدمة مصرفیة.
 ة والشرعیة.المصرفیتدریباً مزدوجاً یضم كل من النواحي  لبنكالتدریب المستمر للعاملین في ا -
 مراجعة سیاسات وإجراءات عمل الدوائر وعرضھا على ھیئة الرقابة الشرعیة قبل بدء العمل بھا. -
 لألسس الشرعیة التي یقوم علیھا. لبنكأي منتج إال بعد التأكد من فھم العاملین في اعدم تقدیم  -
 وضع إجراءات تضمن االلتزام بالمعاییر الشرعیة وتوصیات ھیئة الرقابة الشرعیة. -
 

 مخاطر عدم االلتزام:
والتعلیمات واألوامر وقواعد السلوك والمعاییر والممارسات وھي المخاطر التي قد یتعرض لھا البنك جراء عدم االلتزام بالقوانین واألنظمة 

ة السلیمة، ومن أھم مخاطر عدم االلتزام بما سبق ذكره مخاطر العقوبات القانونیة ومخاطر السمعة ومخاطر الخسائر المالیة مصرفیلا
ھذه المخاطر تقوم دائرة االلتزام بالعمل على التأكد ومخاطر الجرائم المالیة وعملیات غسل األموال واالحتیال والفساد، ولحمایة البنك من 

ارسات من التزام البنك التام ومدى توافق سیاساتھ الداخلیة مع جمیع القوانین واألنظمة والتعلیمات واألوامر وقواعد السلوك والمعاییر والمم
وضع وتطویر سیاسة االلتزام ودلیل إجراءات االلتزام ة السلیمة الصادرة عن الجھات الرقابیة المحلیة والدولیة، وذلك من خالل مصرفیلا

وإعداد السیاسة العامة لمكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب وإعداد إجراءات واستبیانات عمل للتأكد من مدى تطبیق القوانین واألنظمة 
 ي.مصرفلفة الھیئات الناظمة لعمل الجھاز اوالتعلیمات الداخلیة والخارجیة بما فیھا التعلیمات الصادرة عن مصرف سوریة المركزي وكا

 
 مخاطر السمعة:

رس تنتج مخاطر السمعة عن اآلراء العامة السلبیة المؤثرة والتي ینتج عنھا خسائر كبیرة للعمالء أو األموال، حیث تتضمن األفعال التي تما
تھ مع عمالئھ والجھات األخرى، كما أنھا تنجم عن وأدائھ وعالقا لبنكمن قبل إدارة البنك أو موظفیھ والتي تعكس صورة سلبیة عن ا

 ترویج إشاعات سلبیة عن البنك ونشاطھ.
، وكذلك قد تنشأ في حالة ي یواجھھایة األخرى التمصرفلنجاح البنك في إدارة أحد أو كل أنواع المخاطر ا عن عدمتنتج مخاطر السمعة 

عتداءات حتیاطات األمنیة سواء بسبب االیة واسعة، حیث یتسبب اإلخالل باالأفعال سلبعدم كفاءة أنظمة البنك أو منتجاتھ مما یتسبب بردود 
نتزاع ثقة العمالء في سالمة عملیات البنك، كما تبرز مخاطر السمعة في حال عدم تقدیم الخدمات اأو الخارجیة على نظام البنك في  الداخلیة

 ن كیفیة استخدام المنتج أو خطوات حل المشاكل.للعمالء حسب التوقعات أو عدم إعطائھم بیانات كافیة ع
 

 لبنكبھدف تخفیض مخاطر السمعة یتم تطبیق سیاسات وإجراءت العمل بشكل یضمن تقدیم الخدمة المطلوبة بالشكل المطلوب ویقوم ا
ن وتوعیتھم مصرفیاً تجاه الخدمات باتباع مبدأ الشفافیة واإلفصاح ویھتم برضى زبائنھ عن الخدمة التي یقدمھا لھم ویتم تقدیم النصح للزبائ

 التي یقدمھا البنك سواء أكانوا مودعین أو حاصلین على تسھیالت ائتمانیة.
ً بالعقود التي یبرمھا مع أطراف خارجیة تزود ا لبنكیولي ا بالخدمات المطلوبة، إذ أن أي تقصیر في أداء ھذه األطراف  لبنكاھتماما

اھتمامھ بنص االتفاقیة المتعاقد علیھا بشكل  لبنكولیس على مزود الخدمة وبالتالي یولي ا لبنكثر بشكل مباشر على سمعة االخارجیة یؤ
 یوضح الصالحیات ویحدد المسؤولیات.
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 (تتمة) إدارة المخاطر 40
 

 اإلفصاحات الكمیة (تتمة) 40.2
 

 المخاطر التشغیلیة (تتمة)   40.2.4
 

 العمل:خطة الطوارئ وخطة استمراریة 
 

قام البنك بتحدیث خطة الطوارئ وخطة استمراریة العمل التي تضمن توفر خدمات البنك الداخلیة والخارجیة في األوضاع العادیة 
واالستثنائیة وتضمن ضمان سھولة وسرعة الوصول لخدمات البنك المعلوماتیة في تلك األوضاع وتسھم الخطة في تأمین التفاعل مع 

 دارتھا بشكل ال یؤثر على توفر خدمات البنك.المخاطر المحددة وإ
توفر خطة الطوارئ وخطة استمراریة العمل البدائل لكافة الموارد الضروریة لتشغیل وتقدیم خدمات البنك وتؤمن عملیة صیانة األعطال 

بالحد األدنى من الخسائر  دون اإلضرار باستمراریة توفر الخدمات وتؤمن عملیة تشغیل الموارد الضروریة خالل فترة زمنیة مقبولة
 المقبولة المتوقعة من خالل:

 ).العمل في األوضاع االستثنائیة (طوارئ وكوارث جراءات ومعاییرإتحدید  -
 تحدید المسؤولیات وتوزیع األدوار وتوفیر دلیل عمل للتشغیل خالل الطوارئ. -
 اعتماد محددات التشغیل المقبولة خالل الطوارئ. -
 التشغیل الطبیعي واستعادة البیانات والتطبیقات.توفیر آلیات استعادة  -
 

 تتضمن الخطة مجموعة من الخطط التي تتكامل فیما بینھا لتحقق الغایة المرجوة منھا وتضم الخطط التالیة:
ارد البشریة خطة استمراریة العملیات التشغیلیة لدائرة تقنیة المعلومات التي تقوم بتقدیر وتحلیل حجم المخاطر وتتأكد من توافر المو -

المطلوبة مع كلمات المرور والمفاتیح العادیة وااللكترونیة وتؤمن مركز البیانات البدیل مع االتصاالت والشبكة البدیلة والردیفة 
والتطبیقات البدیلة وتدیر عملیة التشغیل البدیل وتؤمن استمراریة خدمات مزودي الخدمات وتعمل على تأمین  المصرفيوالنظام 

 .التقنیة والمعلوماتیة الالزمة الستمراریة دوائر البنك المتطلبات
خطة الطوارئ التي تقوم بتقدیر حاالت الطوارئ وتناقش موضوع اإلعالن وتفعیل حاالت الطوارئ ومستوى الطوارئ (جزئي /  -

 كلي).
إلى التشغیل العادي وتشغیل خطة طوارئ المعلوماتیة من حیث االنتقال من التشغیل العادي إلى تشغیل الطوارئ ومن ثم العودة  -

 المركز البدیل وإیقاف المركز الرئیسي وتحدد الخدمات المشمولة بالطوارئ والمستثناة منھا.
خطة النسخ االحتیاطي واالستعادة التي تدیر التطبیقات وقواعد بیاناتھا والملفات االلكترونیة لدوائر وأقسام البنك وتسلط الضوء  -

 وزعات وإعدادات أنظمة تشغیل المخدمات واألرشیف االلكتروني  والمستندات والوثائق الورقیة.على إعدادات المبدالت والم
 خطة االتصاالت ضمن الكوارث من حیث وسائل وآلیة اتصال فریق خطة الطوارئ وحدود التعمیم والتبلیغ. -
لى عادیة أو طارئة وتسجل الحوادث خطة التفاعل مع الحوادث التي تقوم بمالحظة الحوادث والتبلیغ عنھا وتصنف الحوداث إ -

 وتحدد مسؤولیة المتابعة والمعالجة.
خطة التنسیق والفعالیات العامة من حیث التنسیق مع لجنة تقدیر األضرار والتنسیق مع مسؤول إعالن وتفعیل الطوارئ والتنسیق  -

 وتناقش موضوع اإلخالء واإلسعافات األولیة.مع غرفة التحكم بالطوارئ ومع دائرة الموارد البشریة ودوائر البنك ذات العالقة 
أیضاً بوضع خطط طارئة إلدارة السیولة والنقد من حیث إقرار بنود وقائیة من شأنھا الحفاظ على نسبة السیولة التي تتناسب مع  لبنكقام ا

 الفترة الحالیة وآجال التمویالت القائمة والمتوقعة وتم إیالء موضوع الرقابة األھمیة الكبرى من حیث تأكید االلتزام بالسقوف النقدیة
تحملھا في كل فرع توزیعھا على فروع البنك بشكل یخفف من حجم النقدیة إلى الحد الذي یتناسب مع حجم المخاطر الممكن المحتفظ بھا و

من فروع البنك.
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 التحلیل القطاعي 41
 

 عمال القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.األیمثل قطاع 
 قطاع األعمال: 

 البنك ألغراض إداریة من خالل أربعة  قطاعات أعمال رئیسیة ھي:یتم تنظیم 
 التجزئة:  یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم التمویل اإلسالمي وخدمات أخرى. -
 .المؤسساتة اإلسالمیة الخاصة بالعمالء من المصرفیالشركات:یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات  -
 القطاع العام: یشمل التسھیالت االئتمانیة الخاصة بمؤسسات القطاع العام. -
 .یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال البنك :أخرى -

 
 2020 أخرى  ةیالتجارة الخارج الخزینة  المؤسسات  األفراد   
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  

 42,652,022,204 2,051,693,079 1,304,796,758 32,197,911,372 6,564,408,086 533,212,909 إجمالي اإلیرادات 
خسائر ائتمانیة متوقعةمخصص   (41,752,019) (231,242,939) (1,059,678,870) 42,488,192 - (1,290,185,636) 

 41,361,836,568 2,051,693,079 1,347,284,950 31,138,232,502 6,333,165,147 491,460,890 نتائج أعمال القطاع 

 (7,875,996,757) (7,875,996,757) - - - - مصاریف غیر موزعة على القطاعات 
 33,485,839,811 (5,824,303,678)  1,347,284,950 31,138,232,502 6,333,165,147 491,460,890 الربح قبل الضرائب 

 (966,158,176) (966,158,176) - - - - ضریبة الدخل 
ضریبة ریع رؤوس األموال الناجمة عن 

 (12,833,397) (12,833,397) - - - - أعمال البنك في الخارج

 32,506,848,238 (6,803,295,251)  1,347,284,950 31,138,232,502 6,333,165,147 491,460,890 صافي ربح السنة 

 375,194,634,363 - 3,773,256,590 270,931,311,954 95,714,919,178 4,775,146,641 موجودات القطاع 
 20,040,044,280 20,040,044,280 - - - - موجودات غیر موزعة على القطاعات 

 395,234,678,643 20,040,044,280 3,773,256,590 270,931,311,954 95,714,919,178 4,775,146,641 مجموع الموجودات 

 170,417,299,058 - 72,445,382,983 97,971,916,075 - - مطلوبات القطاع 
 108,591,806,435 108,591,806,435 - - - - مطلوبات غیر موزعة على القطاعات 

 279,009,105,493 108,591,806,435 72,445,382,983 97,971,916,075 - - مجموع المطلوبات 
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 (تتمة) التحلیل القطاعي 41

 
 
 (تتمة) قطاع األعمال: 
 
 

 2019 أخرى  ةیالتجارة الخارج الخزینة  المؤسسات  األفراد   2019
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  

 9,020,395,917 1,091,137,911 899,803,873 859,227,381 5,732,983,609 437,243,143 إجمالي اإلیرادات 
 (70,727,544) - (105,203,629) (52,230,906) 79,826,541 6,880,450 مخصص تدني للتمویالت الممنوحة 

 8,949,668,373 1,091,137,911 794,600,244 806,996,475 5,812,810,150 444,123,593 نتائج أعمال القطاع 

 (4,980,713,527) (4,980,713,527) - - - - مصاریف غیر موزعة على القطاعات 
  3,968,954,846 (3,889,575,616) 794,600,244 806,996,475 5,812,810,150 444,123,593 الربح قبل الضرائب 

 (767,625,317) (767,625,317) - - - - ضریبة الدخل 
 (23,250,594) (23,250,594) - - - - ضریبة ریع رؤوس األموال

 3,178,078,935 (4,680,451,527) 794,600,244 806,996,475 5,812,810,150 444,123,593 صافي ربح السنة 

 168,844,407,460 - 7,316,398,460 95,627,280,347 62,245,320,596 3,655,408,057 موجودات القطاع 
 15,923,804,985 15,923,804,985 - - - - موجودات غیر موزعة على القطاعات 

 184,768,212,445 15,923,804,985 7,316,398,460 95,627,280,347 62,245,320,596 3,655,408,057 مجموع الموجودات 

 55,368,277,183 - 9,132,539,552 46,235,737,631 - - مطلوبات القطاع 
 57,018,590,044 57,018,590,044 - - - - مطلوبات غیر موزعة على القطاعات 

 112,386,867,227 57,018,590,044 9,132,539,552 46,235,737,631 - - مجموع المطلوبات 
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 قطاع التوزیع الجغرافي: 

ألعمال البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة التي تمثل یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي 
 األعمال المحلیة وكذلك یمارس البنك نشاطاتھ في الشرق األوسط، وآسیا وافریقیا وأوروبا.

   
 2020  
  المجموع خارج سوریة داخل سوریة 

     اإلیرادات
 البنكإجمالي دخل االستثمارات المشتركة بین 

  7,240,214,290 127,650,828 7,112,563,462 وحسابات االستثمار المطلقة
  )857,333,977( - )857,333,977( حصة اصحاب االستثمار المطلق

صافي إیرادات العموالت والرسوم واإلیرادات 
  3,299,505,539 - 3,299,505,539 األخرى

التشغیلیة الناجمة عن التعامل بالعمالت  األرباح
  774,755,060 - 774,755,060 األجنبیة

  31,280,563,017 - 31,280,563,017 أرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة
  56,984,298 - 56,984,298 خرى أیرادات إ

  41,794,688,227 127,650,828 41,667,037,399 إجمالي األرباح التشغیلیة
 )6,616,894,787( - )6,616,894,787( مصاریف تشغیلیة

 )1,691,953,629( - )1,691,953,629( مخصصات تشغیلیة أخرى
 33,485,839,811 127,650,828 33,358,188,983 صافي األرباح قبل الضریبة

 )966,158,176( - )966,158,176( ضریبة الدخل مصروف 
 )12,833,397( - )12,833,397( رؤوس أموالمصروف ضریبة ریع 

 32,506,848,238 127,650,828 32,379,197,410 صافي أرباح السنة
  

 395,234,678,643 92,764,012,707 302,470,665,936 الموجودات
 

   
 2019  
  المجموع خارج سوریة داخل سوریة 

     اإلیرادات
 البنكإجمالي دخل االستثمارات المشتركة بین 

  6,428,566,682 250,658,285 6,177,908,397 وحسابات االستثمار المطلقة
  )1,949,177,745( - )1,949,177,745( حصة اصحاب االستثمار المطلق

صافي إیرادات العموالت والرسوم واإلیرادات 
  1,962,897,180 - 1,962,897,180 األخرى

األرباح التشغیلیة الناجمة عن التعامل بالعمالت 
  600,887,451 - 600,887,451 األجنبیة

  - - - أرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة
  28,044,604 - 28,044,604 خرى أیرادات إ

  7,071,218,172 250,658,285 6,820,559,887 إجمالي األرباح التشغیلیة
  )2,759,461,055( - )2,759,461,055( مصاریف تشغیلیة

  )342,802,271( - )342,802,271( مخصصات تشغیلیة أخرى
  3,968,954,846 250,658,285 3,718,296,561 صافي األرباح قبل الضریبة

  )767,625,317( - )767,625,317( ضریبة الدخل مصروف 
  )23,250,594(  )23,250,594( مصروف ضریبة ریع رؤوس أموال

  3,178,078,935 250,658,285 2,927,420,650 صافي أرباح السنة
    

  184,768,212,445 31,611,117 184,736,601,328 الموجودات
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 فيكما 

 
 

 

 إدارة رأس المال  42
 :متطلبات الجھات الرقابیة بخصوص رأس المال وكیفیة اإلیفاء بھذه المتطلبات

% بحسب 8كل من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة تتم مراقبة نسبة كفایة رأس المال بحیث ال تقل عن لتغطیة 
التي تنتج عن قسمة األموال الخاصة الصافیة إلى كل من مخاطر االئتمان ومخاطر حسابات الموجودات وحسابات خارج  II وفاق بازل

بعد أن یتم تخفیضھا بقیمة الضمانات المقبولة ومخاطر السوق المثقلة أیضاً حسب دراجة المخاطرة  المیزانیة المثقلة بأوزان المخاطر
 .والمخاطر التشغیلیة

 

تتكون األموال الخاصة الصافیة للبنك من كل من األموال الخاصة األساسیة واألموال الخاصة المساندة، إذ تتكون األموال الخاصة 
المكتتب بھ واالحتیاطي القانوني واالحتیاطي الخاص واحتیاطیات أخرى وحسابات تغذیة رأس المال واحتیاطیات األساسیة من رأس المال 

تعزیز المشاریع الزراعیة وعالوات اإلصدار واالندماج والمؤونات األخرى غیر المخصصة لتغطیة أي مخاطر أو نفقات محتملة 
ح السنة المالیة التي لم یتم تدویر أرباحھا إلى األرباح المدورة بعد أن یتم استبعاد واألرباح المدورة من السنوات السابقة وصافي أربا

أنصبة األرباح المعدة للتوزیع على المساھمین من ھذه األرباح وكذلك یتم تنزیل كل من أقساط رأس المال المكتتب بھ الغیر مسددة 
المعاد شراؤھا  لبنكفي الموجودات الثابتة غیر المادیة وأسھم اوصافي األسھم والمساھمات في المصارف والمؤسسات المالیة وصا

والخسائر غیر المحققة عن استثمارات مالیة والنقص في المؤونات على الدیون غیر المنتجة  السنةوصافي الخسائر الدفتریة لغایة نھایة 
والنقص في المؤونات المقدرة على باقي الموجودات وغیر المكونة والمبالغ الممنوحة إلى  لبنكللعوائد المقدرة وغیر المكونة من قبل ا

كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة أو المستعملة من قبلھم أیھما أكبر، في حین أن األموال الخاصة المساندة تتكون من فروقات 
وراق المالیة المتوفرة للبیع وكذلك من الدیون المشروطة الناتجة من % من األرباح غیر المحققة على محفظة األ50إعادة التخمین و

 .االقتراض من الغیر
 

 تم احتساب نسبة كفایة رأس المال كمایلي:
 2020  2019 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 26,044,857,582  58,483,867,687 األموال الخاصة األساسیة
 6,000,000,000  8,002,906,400 رأس المال

 14,708,920,881  45,989,483,898 * أرباح مدورة غیر محققة
 2,439,531,297  1,202,479,103 أرباح / خسائر متراكمة محققة

 825,184,691  1,048,033,703 احتیاطي قانوني
 825,184,691  1,048,033,703 احتیاطي خاص

 1,290,334,070  1,266,965,400 احتیاطي معادل األرباح
 )43,138,048(  )72,874,520( الموجودات غیر الملموسة

 )1,160,000(  )1,160,000( لدیونھ وفاءً  للبنكعقارات آیلة 
    

 -  1,725,248,888 األموال الخاصة المساندة
 -  1,725,248,888 30رقم  ماليال ةثانیة حسب معیار المحاسبومخصصات مرحلة اولى 
 -  - احتیاطي مخاطر التمویل

 26,044,857,582  60,209,116,575 صافي حقوق الملكیة حسب تعلیمات مصرف سوریة المركزي
    

 85,262,507,230  139,753,922,611 الموجودات المثقلة
 5,463,180,854  9,604,147,905 حسابات خارج المیزانیة المثقلة

 5,483,334,921  6,881,710,272 المخاطر التشغیلیة
 4,932,358,069  4,499,266,954 القطع التشغیليمركز 

 160,739,047,742  101,141,381,074 
 %25.75  %37.46 نسبة كفایة رأس المال (%)

 %25.75  %36.38 نسبة كفایة رأس المال األساسي (%)
 %91.54 (%) صافي حقوق الملكیةنسبة رأس المال األساسي إلى 

 
91.04% 

یجب أن ال تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك العاملة في  2007كانون الثاني 24الصادرفي  253حسب قرارمجلس النقد والتسلیف رقم 
 %. 8الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 

والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد  2014 شباط 26 تاریخ 4م.ن/ب /1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  *
ساسیة بحیث یتم إدراج فروقات تقییم القطع البنیوي غیر المحققة ضمن األموال الخاصة األ 2008شباط  4تاریخ  1م.ن/ب/362والتسلیف رقم 

.2007عام  4م.ن/ب/253ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 فيكما 

 

 تحلیل استحقاق الموجودات والمطلوبات  43
 

 المجموع  أكثر من سنة  لغایة سنة  المبالغ بآالف اللیرات السوریة)( 2020

       الموجودات

 172,807,796  -  172,807,796  نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
حسابات جاریة واستثمارات لدى مصارف ومؤسسات 

 مالیة
 

36,539,456  97,022  36,636,478 
 59,207,849  54,413,550  4,794,299  مالیة ومؤسسات مصارفیداعات لدى إ

 100,490,066  12,409,439  88,080,627  ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة
  صافي موجودات قید االستثمار أو التصفیة

-  1,696  1,696 
  استثمارات في العقارات 

-  5,102,500  5,102,500 
  موجودات ثابتة

-  12,765,272  12,765,272 
  موجودات غیر ملموسة

-  72,875  72,875 
 1,310  -  1,310  موجودات ضریبة الدخل المؤجلة 

 2,146,299  1,141,519  1,004,780  موجودات أخرى
  الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

-  6,002,540  6,002,540 
 395,234,681  92,006,413  303,228,268  مجموع الموجودات

  المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
     

  المطلوبات
     

 97,951,935  -  97,951,935  حسابات جاریة وإیداعات للبنوك والمؤسسات المالیة
 91,972,107  -  91,972,107  أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء

 77,386,005  1,748,907  75,637,098  تأمینات نقدیة
 792,047  639,945  152,102  مخصصات متنوعة

 857,128  -  857,128  مخصص ضریبة الدخل
 10,049,883  3,168,708  6,881,175  مطلوبات أخرى

 279,009,105  5,557,560  273,451,545  مجموع المطلوبات
أصحاب حسابات االستثمار المطلقحقوق    49,674,793  2,656,157  52,330,950 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
 المطلق

 
323,126,338  8,213,717  331,340,055 

 63,894,626  83,792,696  )19,898,070(  الصافي
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 فيكما 

 

 (تتمة) والمطلوباتتحلیل استحقاقات الموجودات  43
 

 المجموع  أكثر من سنة  لغایة سنة  المبالغ بآالف اللیرات السوریة)( 2019

       الموجودات

 57,391,278  -  57,391,278  نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
حسابات جاریة واستثمارات لدى مصارف ومؤسسات 

 مالیة
 

14,525,523  19,538,932  34,064,455 
 11,408,384  -  11,408,384  مالیة ومؤسسات مصارفداعات لدى إی

 65,900,729  6,778,452  59,122,277  ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة
 164,343  164,343  -  صافي موجودات قید االستثمار أو التصفیة

 2,276,500  2,276,500  -  استثمارات في العقارات 
 10,391,861  10,391,861  -  موجودات ثابتة

 43,138  43,138  -  موجودات غیر ملموسة
 1,108  -  1,108  موجودات ضریبة الدخل المؤجلة 

 862,960  100  862,860  موجودات أخرى
 2,263,456  2,263,456  -  الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 184,768,212  41,456,782  143,311,430  مجموع الموجودات

  المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
     

  المطلوبات
     

 46,251,810  -  46,251,810  حسابات جاریة وإیداعات للبنوك والمؤسسات المالیة
 49,454,400  -  49,454,400  أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء

 10,537,244  5,054  10,532,190  تأمینات نقدیة
 463,135  458,926  4,209  مخصصات متنوعة

 645,329  -  645,329  مخصص ضریبة الدخل
 5,034,950  807,753  4,227,197  مطلوبات أخرى

 112,386,868  1,271,733  111,115,135  مجموع المطلوبات
 43,767,841  767,799  43,000,042  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
 المطلق

 
154,115,177  2,039,532  156,154,709 

           الصافي
)10,803,747.00(  

                       
39,417,250   

                    
28,613,503  
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 فيكما 

 

 
 (خارج المیزانیة) زامات محتملةارتباطات والت 44

 
 خارج بیان المركز المالي الموحد ارتباطات والتزامات ائتمانیة -أ

 
   2020 

 
2019 

 لیرة سوریة  
 

 لیرة سوریة

 11,027,076,812  -  اعتمادات مستندیة
 2,500,000,000  -  قبوالت
 2,420,853,102  12,641,368,646  :كفاالت

 73,236,000  68,936,000  لقاء دفع
 2,085,201,379  8,695,029,172  لقاء حسن تنفیذ

 262,415,723  3,877,403,474  لقاء اشتراك في مناقصات
     

 4,984,306,635  12,699,173,531  سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة
  25,340,542,177   20,932,236,549 

 
 المركز المالي وذلك حسب تصنیف المرحلة: یوضح الجدول أدناه التغیرات في أرصدة بنود خارج بیان

 

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 2020
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 20,932,236,549 467,641,900 4,006,394,570 16,458,200,079  2019كانون األول  31رصید 

     االفتتاحي نتیجة التحویل بین المراحل:تغیرات الرصید 

المرحلة األولى منمحول   (1,867,756,712) 1,867,756,712 - - 

المرحلة الثانیة منمحول   254,824,834 )257,224,351( 2,399,517 - 

المرحلة الثالثة منمحول   1,160,000 436,000,000 )437,160,000( - 

 15,845,186,072 - 7,570,281,316 8,274,904,756 التسھیالت الجدیدة 

 )9,481,172,351( )27,481,900( )4,291,028,345( )5,162,662,106( التسھیالت المسددة
 )4,946,100,090( )1,875,002( 2,871,304,298 )7,815,529,386( زیادة/ (نقص) ناتج عن التغیر  في األرصدة

     
الصرف تعدیالت ناتجة عن تغیر سعر  1,976,995,833 1,013,396,164 - 2,990,391,997 

2020األول كانون  31رصید   12,120,137,298 13,216,880,364 3,524,515 25,340,542,177 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 فيكما 

 

 
 (تتمة) زامات محتملة (خارج المیزانیة)ارتباطات والت 44

 

 
 

 خارج بیان المركز المالي الموحد تشغیلیةالتزامات تعاقدیة وعقود إیجار  -ب
 

    2020  2019 
 لیرة سوریة    

 
 لیرة سوریة

      :ارتباطات عقود مشاریع إنشائیة
 -  505,800,000   تستحق خالل سنة

     
مجموع ارتباطات عقود المشاریع اإلنشائیة في تاریخ بیان 

 -  505,800,000  المركز المالي الموحد
       

      :ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة
 102,253,116  36,386,301  تستحق خالل سنة

 177,744,144  72,979,178   تستحق خالل أكثر من سنة
مجموع ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ بیان 

 279,997,260  109,365,479  الموحد  المركز المالي

  

 المجموع الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانیة المرحلة األولى 2019
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
     
     

 18,884,948,174 - 2,422,449,894 16,462,498,280  2018كانون األول  31رصید 

     تغیرات الرصید االفتتاحي نتیجة التحویل بین المراحل:

 - - 76,764,395 (76,764,395) محول إلى المرحلة األولى

 - 444,845,000 (678,419,605) 233,574,605 محول إلى المرحلة الثانیة

 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

 15,046,004,493 22,796,900 3,571,774,568 11,451,433,025 التسھیالت الجدیدة 

 (12,928,613,701) - (1,385,351,773) (11,543,261,928) التسھیالت المسددة
(نقص) ناتج عن التغیر  في زیادة/ 

 1,306,018 - 209,532 1,096,486 األرصدة
     

 (71,408,435) - (1,032,441) (70,375,994) تعدیالت ناتجة عن تغیر سعر الصرف

2019األول كانون  31رصید   16,458,200,079 4,006,394,570 467,641,900 20,932,236,549 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 كما في

 

 
 
 

  القضایا القانونیة 45

والمستشار القانوني عدم وجود أثر جوھري لھذه الدعاوي  البنك، ترى إدارة 2020كانون األول  31ھناك عدة دعاوي قضائیة عالقة كما في 
 على القوائم المالیة الموحدة.

الشام في الوالیات  ، تتمثل بتجمید أصول بنك2017قامت إدارة الخزینة األمریكیة بفرض عقوبات على البنك خالل النصف األول من العام 
 المتحدة األمریكیة ومنع األفراد والشركات األمریكیین من التعامل معھ.

ال یوجد أي أصول أو أرصدة أو مبالغ عائدة للبنك في الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد اقتصر أثر ھذه العقوبات على تجمید أصول البنك 
البنك قانونیة ومشروعة وموثقة بوثائق ومستندات رسمیة، وقد قامت اإلدارة باتخاذ كافة لدى الشریك االستراتیجي، كما أّن جمیع تعامالت 

 اإلجراءات والخطوات لتفادي أثر ھذه العقوبات، وسیستمر البنك بعملیاتھ بكافة المجاالت واألنشطة والخدمات المصرفیة المسموح بھا، حیث
ائع ومواد مسموح باستیرادھا إلى سوریة ولم یصدر أي قرار بمنع توریدھا من أي أّن المواد المستوردة والمتعامل بھا في البنك ھي بض

 جھة.
ة قامت إدارة البنك باتخاذ كافة التدابیر واإلجراءات القانونیة من أجل شطب اسم بنك الشام من الئحة العقوات من خالل توكیل شركة محاما

 حسب اإلجراءات واألنظمة المتبعة في الوالیات المتحدة األمریكیة. أمریكیة متخصصة في ھذا المجال للعمل على رفع العقوبات

) إلعادة النظر بموضوع العقوبات المفروضة OFACمكتب مراقبة األصول األمریكي ( /تّم مؤخراً تقدیم طلب لوزارة الخزانة األمریكیة
كانون األول   31حتى تاریخ البیانات المالیة الموحدة في  مرقرار نھائي باألأي جراءات قید المتابعة ولم یصدر مازالت اإلوعلى البنك، 

2020. 

 

 (أسھم مجانیة) األرباحزیعات تو 46
 

لیرة سوریة عن طریق  8,000,000,000وأقّرت زیادة رأس مال البنك لیبلغ  2020تموز  27اجتمعت الھیئة العامة لمساھمي البنك بتاریخ 
 لیرة سوریة 750,000,000توزیع أسھم مجانیة بقیمة (مقابل  %)،33.33لیرة سوریة (بنسبة  2,000,000,000توزیع أسھم مجانیة بقیمة 

  ).2019خالل عام  %)14.28(بنسبة 

موجب القرار رقم صدرت الموافقة النھائیة على إصدار أسھم الزیادة من قبل مجلس المفوضین في ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة ب
لیرة سوریة متضمنة رسم طابع بمبلغ  17,600,096. بلغت مصاریف زیادة رأس المال مبلغ 2020 كانون األول 8تاریخ م /158

ورسم تسجیل  لیرة سوریة 6,000,000لیرة سوریة وبدل تسجیل األسھم في ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بمبلغ  9,200,096
لیرة سوریة وبدل تقدیم طلب  1,400,000المركزي في سوق دمشق لألوراق المالیة بمبلغ وإیداع أسھم الزیادة في مركز المقاصة والحفظ 

 لیرة سوریة. 1,000,000إصدار أسھم لھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بمبلغ 

 
 (COVID 19)تأثیر فایروس كورونا المستجد  47

 
كجائحة نتیجة   (COVID 19)، أعلنت منظمة الصحة العالمیة تصنیف تفشي فایروس كورونا المستجد 2020خالل شھر آذار من عام 

النتشاره السریع في جمیع دول العالم، ومنذ ذلك التالریخ قام الفریق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفایروس كورونا المستجد 
(COVID 19) احترازیة للحد من سرعة انتشار الفایروس تضمنت اإلغالق المؤقت لبعض الفعالیات االقتصادیة والتجاریة. باتخاذ إجراءات 

قام البنك بإعداد خطة طوارئ لضمان استمرار عملیات البنك وخدمة الزبائن تتضمن الموظفین الذین سیعملون عن بعد في حال فرض 
البعیدة لتسھیل حركة الموظفین ممن یتطلب عملھم التواجد في البنك في فترة الحظر. حظر شامل، وتأمین تصاریح للموظفین في المناطق 

نماذج كما یقوم البنك بشكل مستمر بمراقبة أثر التغیرات الحالیة على سیناریوھات االقتصاد الكلي وعلى األوزان المعتمدة ونتائجھا في تعدیل 
ألخذ بعین االعتبار تأثیر فایروس كورونا المستجد على نشاطات العمالء وتسھیالتھم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة للعمالء بعد ا

  االئتمانیة.
تغیرات في نماذج احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لدرجة عالیة من عدم التیقن، ترى إدارة البنك عدم وجود العلى الرغم من خضوع 

 بالعمل في المدى المستقبلي المنظور.أثر جوھري لھذه التغیرات على االستمرار 
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.س.عام ش.م.مـشـال بنك  

 الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2020 انون األولك 31 كما في

 

 
 
 

 أرقام مقارنة 48
 

ذه على حقوق عملیة إعادة التصنیف ھ لتتناسب مع تصنیف األرقام للسنة الحالیة، ولم تؤثر 2019تم إعادة تصنیف بعض أرصدة العام 
 الموحد: تصنیفھا في بیان المركز الماليالملكیة أو صافي ربح السنة السابقة، ویلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة 

 
 

 

 التصنیف كما في 
 2019كانون األول  31

 
 قبل إعادة التصنیف

 
 إعادة التصنیف بعد

       

 تأمینات نقدیة
 

 إعادة تبویب أرصدة تأمینات نقدیة
 10,573,360,661  10,537,243,676 

 43,223,040,031  43,186,923,046   حسابات االستثمار المطلقة
       

إعادة تبویب مصروف ضریبة ریع   مصاریف إداریة وعمومیة
 رؤوس األموال

 )1,346,298,127(  )1,323,047,533( 
 )23,250,594(  -   مصروف ضریبة ریع رؤوس أموال

       
إعادة تبویب مخصص ضریبة ریع   مخصصات متنوعة

 رؤوس األموال
 486,385,550  463,134,957 

 645,329,087  622,078,494   مخصص ضریبة الدخل
       

 

20
20 th Annual Report

20التقرير السنوي
20

130



the Annual Report
التقرير السنوي

اإلفصاحات الخاصة بمتطلبات
إعداد التقرير السنوي

في دليل الحوكمة وفق بازل 2



مدى التزام البنك بتطبيق بنود دليل الحوكمة

اإلفصاحات الخاصة بمتطلبات إعداد التقرير السنوي في دليل الحوكمة وفق بازل ٢

 يقــوم بنــك الشــام بتطبيــق قــرار مجلــس النقــد و التســليف رقــم ٤٨٩ / م.ن / ب٤ لعــام ٢٠٠٩ وكافــة التعاميــم
 الصــادرة بهــذا الخصــوص مــن حيــث االلتــزام بالبنــود التــي تضمنهــا دليــل الحوكمــة للمصــارف اإلســالمية
يحــدد المؤسســاتي  للعمــل  يعتبــر مفهومــًا شــامًال  الــذي  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي   العاملــة 
 الواجبــات والمســؤوليات و الصالحيــات لكافــة المســتويات الوظيفيــة ويتضمــن مقاييــس ألداء اإلدارة
 ومؤشــرات حــول وجــود أســاليب رقابيــة تمنــع أي طــرف مــن األطــراف ذات العالقــة بالبنــك داخليــًا وخارجيــًا
 مــن التأثيــر بســلبية علــى نشــاطاته ممــا يضمــن االســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة بمــا يخــدم مصالــح

جميع األطراف بطريقة عادلة تحقق الدور اإليجابي للمصرف
  

 يمكــن التعبيــر عــن الحوكمــة بأنهــا الممارســة الرشــيدة لســلطات اإلدارة مــن خــالل اعتمادهــا علــى القوانيــن
 والمعاييــر والقواعــد المنضبطــة التــي تحــدد العالقــة بيــن إدارة المصــرف مــن ناحيــة وحملــة األســهم
 وأصحــاب المصالــح واألطــراف المرتبطــة بالمصــرف مــن ناحيــة أخــرى ويتنــاول دليــل الحوكمــة األســس التــي
 يقــوم عليهــا مجلــس اإلدارة مــن حيــث تشــكيل المجلــس وشــروط أعضائــه مــن حيــث الصفــة التنفيذيــة
وأنشــطته المجلــس  عمــل  ينظــم  و  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  ودور  االســتقاللية  وصفــة  التنفيذيــة   وغيــر 
ــه الدوريــة ويوضــح دور وكيفيــة عمــل اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وشــروط تشــكيلها  واجتماعات
 وعضويتهــا ورئاســتها واألعمــال المنوطــة بهــا ومــدى عالقتهــا مــع أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة
 والدوائــر الرقابيــة، ويقــوم المصــرف بتطبيــق دليــل الحوكمــة الــذي يحكــم موضــوع تعــارض المصالــح و يديــر
تجــاه بهــا  اإلفصــاح  البنــك  علــى  يتوجــب  التــي  البيانــات  حيــث  مــن  واإلفصــاح  الشــفافية   موضــوع 
واإلداريــة التنظيميــة  الجوانــب  تعكــس  ومعلومــات  وتقاريــر  ماليــة  معلومــات  مــن  معــه   المتعامليــن 
مــع العالقــة  علــى  الضــوء  يســلط  الحوكمــة  دليــل  أن  كمــا  االســتثمار  حســابات  تخــص   ومعلومــات 

 .المساهمين وأصحاب المصالح األخرى

 تقــوم لجنــة الحوكمــة بالمراقبــة المســتمرة لمــدى تطبيــق دليــل الحوكمــة المعتمــد فــي بنــك الشــام و
.تصدر القرارت المناسبة التي من شأنها تعزيز عملية االمتثال لبنود الدليل و تصوب القصور إن وجد

 يذكــر أنــه خــالل هــذا العــام لــم يكــن رئيــس لجنــة الترشــيحات و المكافــآت مســتقل لكــن اللجنــة قامــت
 بمهامهــا و واجباتهــا علــى أكمــل وجــه و دون تقصيــر، كمــا أن لجنــة إدارة المخاطــر الزالــت بحاجــة إلــى

.تعيين رئيس مستقل لها
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!"#$% &'()* +&',-./% &'$0123% /456&7 &'03.89, &'$.':%: 

!" #$% &'()* +,-. /0123 45 &'67)89 &':)4;< '=6;< 45 &>?@6< A&'BC&?15 A&'D:;16)E &'DF G-. HF 

&I)8J) &':2+K L2A8M GCH12 ?@)* 8N)#< H)OP HF GQ415 R8S< O)'1< 45 &'TN< HF !OT&R &'DB)8+2 &'6)'1<. 

U1V +QGF G:115 4TNW UX)#)E Y)8SF 4:D6T 45 NZP &'=[)E &'2N)#1< A4$D,\ #(]P /)4P 45 

4X)J6F &'6729 /=^_ J)* 45 `?@6< &'2N)#< O;a 42&S:< AGTN1W &'DB)8+2 &'6)'1< O;6)b #Q" &'6TNW 

&'6$D,\ +D6D. #)'c1)R+< #(]P /)4P A#:1T /P &'Z:T O5 GQd12 &eR&8M &'D$f1g+<. 

45 S[< `Y2hi +QGF RA8 '=$< &'DTN1W &'6$ZjB< O5 4=;k &eR&8M /6]6P ';,lCM &>A'a U1V +;Ba 

O;a O)GB[) 4D)#:< `O6)m &'DTN1W &'6$=^M 45 NZP 4TNW &'cX)#)E A4$)N(< GB2+23 #]P O$)+< ';DQ/T 

45 no4< &eS2&_&E &'6lZB< R&Y;1)b O$T !OT&R &'BC&pq &'6)'1< A&'DQ/T 45 rc< &'Z1)?)E A4Th 

&?X=)4[) 4. 4:)+12 &'6c)nZ< &'TA'1< A&'D:;16)E A&'BC&?15 &'7)R8M O5 &>S[^M &'2N)#1<. 

HF U15 GD2s '=$< &'DTN1W &'6=)m 4fDCt G6)4)b >O6)m &'DTN1W &'T&Y;F AO;a 4T&8 &':)* ';DQ/T 45 

no4< !OT&R &'DB)8+2 &'6)'1< UX\ Yl< &':6P &'X$C+< 'D;% &eR&8M '6:)'=< `u d02&E `A &nDT8&s `u 

`Yl)_. 

OoAM O;a 4) GBT*i Hv" ASCR 42&NZ15 R&Y;115 U1)R+15 R&YP &'6729 +DZ:C" '6729 nC8+< &'62/^u 

4Z)w2M 45 U1V &'6[)* A&'C&SZ)E A&'g+5 +D2G\ O;1[q &'67)RN< O;a /)H< &'DB)8+2 &'6)'1< &'6CS[< 

'6729 nC8+< &'62/^u #])H< `?C&O[) A/g'% &'B1)* #6[6)E O2L1< A#(]P O(C&pF ';DQ/T 45 &'D^&* 

&'6729 #)>?@6< &'62O1<. 

A 45 &'=T+2 #)'g/2 `" &'BC&pq &'6)'1< A!H7)U)G[) G,-. '2N)#< J1x< &>A8&y A&>nC&y &'6)'1< &'DF '[) 

&'cW HF 4$z UW ?(2 &'BC&pq &'6)'1< UX\ G:;16)E &eH7)t &'7)R8M O$[) A /g'% &{nDfX)8 O5 `u 

45 Jg3 &eH7)U)E !L)H< &'a &'2N)#< &'1C41< &'DF +f2L[) 4729 nC8+< &'62/^u O;a O6;1)E 

&'6729 '1(6P |'% GB)8+23 &'6)'1< #Q?C&O[). 

! 

20
20 th Annual Report

20التقرير السنوي
20

133



;2<= 5> !?@ &'0A:,&B &C-0D.79% + EFG:,?. 52H &')IJ: 

46) { w% H1} `" S)pc< !"#$%-19 '[) GQd12 O;a &{ND7)R &':)'6F A 4:T{E &'$6C &{ND7)Rui !| 

+f2~ Gf(F &'C#)_ O;a &'(:C� &G,)| 4=6CO< 45 &eS2&_&E&A &'DT&#12 &{UD2&Ä+< 45 &':^m A &'c=2 

&'7cF A &'DZ)OT &{SD6)OF A Jg& +$:]k n;Z) O;a &{ND7)R &'gu +6]5 `" +D:2~ 'c)'< 45 &'2/CR&A 

&{?]6)Å &'6f)SÇi A #)'D)'F G@[2 `Ä4< &ND7)R+< É12 4DCN:< O)#2M {ND7)R &'TAm. 

4$g `" #T` &'f12AÑ #){?D()8 `rZz +:1V HF &{ND7)R &':)'6F R4)8& UDa `r)#} #)'(;Pi HBT O2NP 

&e?D)Ö A&e4T&R A&'$BP &'=Cu OZ2 &':)'q A`L:Ü &'l;\ &':)'6F AO^m RA{b AAL. #:-)b 4$[) Gcá &'c=2 

&'7cF A`Y2h Gcá U@2 &'D=Cm 46) +XZ\ `Ä4< &ND7)R+< GD:6W /;6) I)m &'72&à LT &'f12AÑ A Jg& 

#TA83 +âRu !'a G2&S. N16< &>rCm &'6)'1< A +2H. 45 4XDCh &'T+C" A +âRu !'a G2&S. &e?D)Ö A Jg3 

&>4C8 G$:]k /$D)pä O;a `R&_ &'ZC8r)E &':)'61< A +^+T 45 wTM Jg3 &'CIQM L:Ü &'BT8M O;a &'D$Zâ 

#6) +6]5 `" GâAm !'1} 4âw2&E G;% &'ZC8r)E. 

!" &{nD=)#< &'7c1c< 45 &'c]C4)E A&'(2/)E A&>H2&R +6]5 `" GcT 45 &ãd)8 &'X;Z1< 'o?]6)Å 

&{ND7)Ru A G2H. 4XDCh &'6X)J6< HF &?D:)Å `/j2 UTM A`/j2 &nDT&4< A 45 Jg& &'6$l;W N)* #$% 

&'()* #T8&n< &ãd)8 &'X;Z1< &'6cD6;< '[g3 &'=)pc< A N)* #D:T+P &UD6){E G:j2 Ä#)p$} #:T `" Gq 4:)+2G[) 

#6:Tm ?6C &'$)Gä &'6c;F &eS6)'F #(]P Gq 4:} 8H. 4XDCh &'DcCå LT Jg3 &'6,)I2 '1Dq G(]1P 

&'6,77)E &'6$)nZ< ';,X)p2 &{pD6)?1< &'6DCN:< ';D:2L)E &{pD6)?1< HF çP ç2A9 Jg3 &'=)pc<. 

!5(.K ;L2M &N7&8O &'$P032:>: 

+:DZ2 /P 45 &'X1T `n)4< I)J2 A &'X1T R. É1)é Nl1$F O-C+5 4XDB;15i H16) +:DZ2 #B1< &'X)RM 

&>O-)_ É12 4XDB;15 >nZ)� +:CR `A'[) !'a 42A8 `/j2 45 RA8G15 &?D,)#1D15 O;a O-C+D[q HF 

4=;k !R&8M #$% &'()*. 

?:Q% &',-./% &'R,5:%:  

!S$.K &T5(.K:  

+(è0P O-èC+< J1x< &'2N)#< &'(è2O1< HF #$% &'(è)* /P 45 `rèc)� &'f-è1;< &'T/DC8 `U6T UXè5 8p1Xè)b 

';[1x<i A&>nD)| OZT &'Xo* 4c6T&3 ?)pZ)b ';2p1ki A&'T/DC8 4c6T GCH1W 84-)" &'ZCIF O-C&b.  

! 
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U':% &V0:.8 &T5(.K:  

N)* 4=;k &eR&8M #:T &{Ioà O;a &'6âJoE ';Xèèèè)RM &>O-èèèè)_&AYZ2G[q &'lC+;< HF 4=)m &{ND7èèèè)R 

&enèèèo4F #2H. GCrèèè1< #D2wèèè1c[q !'a 4=;k &'$BT A&'DXèèè;1Üi AO2Lèèèá &'DCrèèè1< #D2wèèè1c[q O;a 

&'[1xè< &':è)4è< HF &SD6è)O[è) &':è)Ru &'6$:BèT #Dè)8+ê  27/7/2020i ANZ;èá &'[1xè< &':è)4è< Jèg3 &'DCrèèèèèè1è< 

A`rèT8E N2&8J) #)'6C&HB< #)eS6)à O;a G=T+T &?D,)� `O-è)_ J1x< &'2N)#< &'(è2O1< 'C{+< ST+TM A'6TM 

dod< `OC&* i ArèèT8E 4C&HB< 4=;k &'$BT A&'DXèè;1Ü O;a &>nèè6)_ &'62wèèc< #6CS\ &'B2&8 8Nq 183/* 

" G)8+ê 9/9/2020i Aë̀O;q 4729 nC8+< &'62/^u #vG6)* !S2&_&E &'D:115 `rC{b. 

AGq &?DB)_ S61. &'Xè)RM &>O-è)_ 45 &'=$Xè1< &'XèC8+< A&'6B1615 HF &'=6[C8+< &':2#1< &'XèC8+< #:T 

&'DQ/T 45 OT* ASCR `u 47èèè)'z SCJ2+< HF 4:)4oE >O-èèè)_ &'[1x< `A 4Xèèè)pP GD:;W #[q Gâd2 O;a 

O6P &'6729. 

&'$W?XB &'12$:% : 

 &'6Y0Z8 ![$6 [P>: 
+c6P wè[)RM &'T/DC8&3 HF &'fB} &enèo4F A`rèC'} _ &YD7è)í &'6:)4oE &'6)'1<_ 45 /;1< &'(è2+:< 

#=)4:< R4(Wi 

'èT+è} YZ2M GèT8+Xèèèèèè1è< Sè)4:1è< G^+èT O;a O(èèèèèè2+5 Oè)4è)bi AJC `nèèèèèèDè)| 4è)RM &'6:è)4oE &'6è)'1è< A&':6;1è)E 

&'672H1< &eno41< HF OTR 45 &'=)4:)Ei NT* &':T+T 45 &'6â'f)E A&>#c)é &'6c]6< A&'6$(C8M. 

'èT+è} YZ2M G^+èT O5 dodè< O(èèèèèè2 nèèèèèè$è< HF 4=è)m &'67èèèèèè)89 &enèèèèèèo41è<i `8#. nèèèèèè$C&E HF 4=è)m &'DèQ415 

&'D])H;Fi NT* &':T+T 45 &'TA8&E &'DT8+Z1< HF `O6)m A4$D=)E &'67)89 &eno41<. 

&TS0.\ 5)6 &'PX] ;^$6&_:  

+c6P w[)RM &'T#;C* A&'6)SXD12 HF &'fB} &'6B)8"i A+:T '$1P w[)RM &'T/DC8&3 HF &'fB} A`rC'}i  

'T+} YZ2M GT8+Xèè1< G^+T O;a O(èè2 nèè$C&Ei H[C 4T8Ñ S)4:F '6)RM HB} &'6:)4oE &'6)'1ì< &'6:)rèè2M 

A`rCm &{ND7)R &eno4Fì. 

'T+} YZ2M HF 4=)m &'67)89 &eno41< G^+T O5 d6)" n$C&E.  

AJC 4T8� 4:D6T 'Th &'6=;k &':)* ';Z$Cs A&'6ânèXè)E &'6)'1< &eno41<i A'} &':T+T 45 &'$()I)E 

A&'TA8&E &'DT8+Z1< HF 4=)m &'67)89 &eno41< A&'6:)+12 &'(2O1<.   

! 

7+89% &c0$.5.B &'d:Q%  

G;D^* J1x< &'2N)#< &'(è2O1< HF #$% &'(è)* #:BT &SD6)O)E RA8+< { GBP O5 ô &SD6)O)E HF &'Xè$<i 

A+6]5 `" G$:BèT #7èèèèèèfè< Iè)8pè< !|& &UDè)Sèá !R&8M &'67èèèèèè29 4(èèèèèèC8G[è) Aï8&_Jè) UCm &'6Xèèèèèè)pèP &'6D:;Bè< 

#QU])* &'(2+:< &eno41<. 

A +$c7èèè2 `Yg &'B2&8&E &'l)8p< #)'D62+2 HF &'c){E &'DF { +6]5 H1[) OBT &{SD6)à #)'Cnèèè)pP &'6:D)RMi 

AGâYg &'B2&8&E HF Jg3 &'c)'< #)eS6)à A+:2~ HF `Am &SD6)à {UW '[1x< &'2N)#< &'(2O1<. 

&CS03X':% +&'$ZeZ5:%:  

!!+c)Hö `O-è)_ J1x< &'2N)#< &'(è2O1< O;a &{nèDBo'1< &'f]2+< A&'6[$1< &'D)4<i A { +Xè6z >u wè,ò 

`A 4=6CO< #)'Dc]q HF &'B2&8&E &'6D,gM 45 NZP J1x< &'2N)#< &'(2O1<. 

!!GâRu J1xè< &'2Nè)#è< &'(èèèèèè2O1è< RA8b& !wèèèèèè2&H1è b) NC+èb) A4XèèèèèèDBobi 4. &'BèT8M &']è)H1è< O;a !rèèèèèèT&8 &>U]è)* 

&'6CLCO1< UCm &'6X)pP &'6D:;B< #QU])* &'(2+:< &eno41<. 

!!{ G2GZî J1x< &'2N)#< &'(2O1< A`O-)õJ) i #Q+< rf< /)?ái #)'B2&8&E &eR&8+< A4XâA'1)E GX112 &>O6)m 

HF &'6729. 

!!{ +6;% `u 45 &'X)RM `O-)_ J1x< &'2N)#< &'(2O1< `n[6)b HF #$% &'()*. 

!!{ +CST `u G:)8~ 47)'z #15 `u 45 `O-)_ &'[1x< A`UT 4CçfF `A 4XâA'F &'6729 . 

!!'q +6$z& `u 45 `O-èè)_ J1x< &'2N)#< &'(èè2O1< #7èèfD[q &'(èè,7èè1<i `A &>I2&9 |Au &':oN< #[q `u 

GX[1oE &pD6)?1< 4Z)w2M `A É12 4Z)w2M. 

!!'q +6$z `u 45 `O-èèèèè)_ J1x< &'2N)#< &'(èèèèè2O1< `u 4])HQM Yom &':)* &'6$7èèèèè2* Ä+)RM O5 &'D:C+-èèèèè)E 

&'6B2M '[q. 

&S03.CB &T5(.K VXf &'PI%: 

'q Gl2` O;a O-C+< J1x< &'2N)#< &'(2O1< `+< O6;1< &nDB)'< Yom O)* 2020.  

;L2M &N7&8O: 

+DQ'Ü 4=;k !R&8M #$% &'()* 45 7 `O-)_ G$D,Z[q &'[1x< &':)4< 'TA8M 4TG[) 4 n$C&E. A+Dc6P 

&'6=;k /)H< &'6XâA'1)E &'6D:;B< #:6;1)E &'Z$% Ano4D} &'6)'1< A&'DQ/T 45 G;Z1< 4Dl;Z)E 4=;k 

&'$BT A&'DX;1Ü A47)'z &'6X)J615 A`rc)� UX)#)E &{nDj6)8 A&'T&p$15 A&'6Cçf15 A&'=[)E 

&>Y2h |&E &':oN<i #)eL)H< !'a &'DQ/T 45 `" !R&8M &'Z$% GDq L65 !I)8 &'BC&?15 A&'D:;16)E &'$)HgM 

A&'$@)* &>n)nF ';Z$% An1)n)G} &'T&Y;1<. A+Dq GB11q `R&_ &'6=;k /]P A`R&_ /P O-C 45 &>O-)_ 

#)eL)H< !'a &';=)" &'D)#:< ';6=;k A&'2p1k &'D$f1gu AJ1x< &'2N)#< &'(2O1< O5 I2+W '=$< 

&'D2w1c)E A&'6])HúE &'DF GBC* #DlZ1W &'6:)+12 &'6:D6TM 'Th &'Z$% HF nZ1P |'%!""
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&'6Y0Z8 ;^$6 EZ`:a 8;(.b  
+:T H-1;< &'T/DC8 4c6T GCH1W AS[)b 45 ASC3 &':;q A&'fB} HF &'=6[C8+< &':2#1< &'XC8+<i 

+c6P w[)RM &'T/DC8&3 HF &'fB} &eno4F A`rC'} 45 /;1< &'(2+:< #=)4:< R4(Wi A`I2AUD} #:$C&" 

'&'Z1Cà &'()p:< A`d2 LC&#î &'6Z1. O;a w2O1D[)'. 

'T+} YZ2M GT8+X1< G^+T O;a Y6X15 O)4)b 4$[) Y6X< AO(2A" O)4)b YZ2M S)4:1<i AJC ̀nD)| 4)RM &'fB} 

&eno4F A`rC'} HF S)4:< R4(Wi NT* &':T+T 45 &'6â'f)E A&>#c)é &'6c]6< A&'6$(C8M HF 4=;< 

S)4:< R4(W A4=oE `Y2h. 

'T+} YZ2M IC+;< HF 4=)m &'67)89 &eno41< A&'2N)#< O;1[)i #)eL)H< !'a YZ2G} HF &ew2&9 O;a 

`O6)m &'67)89 &eno41< 45 Yom O-C+D} HF &'[1x< &{nD()8+< HF 4729 nC8+< &'62/^ui AYZ2G} 

HF &'2N)#< O;a w2/)E &'DQ415 &'D])H;1<.  

+&c).B +;PW+':.B &'d:Q%:  

1!!GDC'a J1x< &'2N)#< &'(2O1< 42&S:< A!N2&8 &':BCR A&{Gf)N1)E A&'6:)4oE An1)n)E A?@q Aï'1)E 

A#2&4ä &':6P AGBT+q &'6$D=)E A&',T4)E A`u G:T+P +l2` O;1[).  

2!!&GDC'a J1x< &'2N)#< &'(èèèè2O1< 42&S:< A!N2&8 R'1P &'Xèèèè1)nèèèè)E A&eS2&_&E &',)rèèèè< #){'D^&* #QU])* 

A4Z)Rñ &'(2+:< &eno41<. 

3!!&GBT* J1x< &'2N)#< &'(2O1< HF &'6729 GB2+2&b n$C+b) !'a &'[1x< &':)4< ';6X)J615. 

4!!GDC'a J1xè< &'2Nè)#è< &'(èèèèèè2O1è< &'DèQ/èT 45 /fè)+è< AH:è)'1è< ?@è)* &'2Nè)#è< &'(èèèèèè2O1è< &'èT&Y;1è< A`?è} +:6èP 

AHBb) '6) JC 4B7CR 4$}. 

5!!&G$XèèèèW J1x< &'2N)#< &'(èèèè2O1< 4. '=$< &'DTN1W #(èèèèQ" &'DQ/T 45 &{'D^&* #QU])* A4Z)Rñ &'(èèèè2+:< 

&eno41<. 

6!!Gl;. J1xè< &'2Nè)#è< &'(èèèèèè2O1è< O;a &'DBè)8+2 /è)Hè< &'DF GD-èèèèèè65 42&S:è< &{'D^&* #èQU]è)* &'(èèèèèè2+:è< 

&eno41< A4Z)Rp[) A8RAR &eR&8M O;a G;% &'DB)8+2. 

7!!G:6èP J1xè< &'2Nè)#è< &'(èèèèèè2O1è< O;a GBèT+q &'$7èèèèèèz eR&8M &'DèTN1W &'(èèèèèè2OF &'èT&Y;F #(èèèèèèQ" ?lè)y 

&'DTN1W &'(2OF &'6l;C�i AGl;. O;a Yor< GB)8+2 !R&8M &'DTN1W &'(2OF &'T&Y;F A8RAR &eR&8M 

O;1[)i ';DQ/T 45 /f)+< AH:)'1< !R&8M &'DTN1W &'(2OF &'T&Y;F. 

8!!GDC'a J1x< &'2N)#< &'(èèèèè2O1<i O$T &'l;\i GBT+q &'6(èèèèèC8M 'óI2&9 &'DF GBT* YT4)E ';67èèèèè29 

4jP &'6TNB15 A&'B)?C?115 A&'6XD()8+5. 

9!!&GBD2t J1x< &'2N)#< &'(èè2O1< HF LèèC_ &'c)S< &'DF GBT8J) &'Z2&4ä &'DT8+Z1< &'(èè2O1< ';:)4;15 HF 

&'6729. 

10!!+,7èò `O-è)_ J1x< &'2N)#< &'(è2O1< &'CNá &'])HF ';B1)* #6[)* &'fDCh A&'DTN1W &'(è2OF O;a 

&'CS} &>/6P. 

" 
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المخالفات الشرعية المرتكبة خالل عام ٢٠٢٠: 

7+89% &c0$.5.B &'d:Q%  

G;D^* J1x< &'2N)#< &'(è2O1< HF #$% &'(è)* #:BT &SD6)O)E RA8+< { GBP O5 ô &SD6)O)E HF &'Xè$<i 

A+6]5 `" G$:BèT #7èèèèèèfè< Iè)8pè< !|& &UDè)Sèá !R&8M &'67èèèèèè29 4(èèèèèèC8G[è) Aï8&_Jè) UCm &'6Xèèèèèè)pèP &'6D:;Bè< 

#QU])* &'(2+:< &eno41<. 

A +$c7èèè2 `Yg &'B2&8&E &'l)8p< #)'D62+2 HF &'c){E &'DF { +6]5 H1[) OBT &{SD6)à #)'Cnèèè)pP &'6:D)RMi 

AGâYg &'B2&8&E HF Jg3 &'c)'< #)eS6)à A+:2~ HF `Am &SD6)à {UW '[1x< &'2N)#< &'(2O1<. 

&CS03X':% +&'$ZeZ5:%:  

!!+c)Hö `O-è)_ J1x< &'2N)#< &'(è2O1< O;a &{nèDBo'1< &'f]2+< A&'6[$1< &'D)4<i A { +Xè6z >u wè,ò 

`A 4=6CO< #)'Dc]q HF &'B2&8&E &'6D,gM 45 NZP J1x< &'2N)#< &'(2O1<. 

!!GâRu J1xè< &'2Nè)#è< &'(èèèèèè2O1è< RA8b& !wèèèèèè2&H1è b) NC+èb) A4XèèèèèèDBobi 4. &'BèT8M &']è)H1è< O;a !rèèèèèèT&8 &>U]è)* 

&'6CLCO1< UCm &'6X)pP &'6D:;B< #QU])* &'(2+:< &eno41<. 

!!{ G2GZî J1x< &'2N)#< &'(2O1< A`O-)õJ) i #Q+< rf< /)?ái #)'B2&8&E &eR&8+< A4XâA'1)E GX112 &>O6)m 

HF &'6729. 

!!{ +6;% `u 45 &'X)RM `O-)_ J1x< &'2N)#< &'(2O1< `n[6)b HF #$% &'()*. 

!!{ +CST `u G:)8~ 47)'z #15 `u 45 `O-)_ &'[1x< A`UT 4CçfF `A 4XâA'F &'6729 . 

!!'q +6$z& `u 45 `O-èè)_ J1x< &'2N)#< &'(èè2O1< #7èèfD[q &'(èè,7èè1<i `A &>I2&9 |Au &':oN< #[q `u 

GX[1oE &pD6)?1< 4Z)w2M `A É12 4Z)w2M. 

!!'q +6$z `u 45 `O-èèèèè)_ J1x< &'2N)#< &'(èèèèè2O1< `u 4])HQM Yom &':)* &'6$7èèèèè2* Ä+)RM O5 &'D:C+-èèèèè)E 

&'6B2M '[q. 

&S03.CB &T5(.K VXf &'PI%: 

'q Gl2` O;a O-C+< J1x< &'2N)#< &'(2O1< `+< O6;1< &nDB)'< Yom O)* 2020.  

;L2M &N7&8O: 

+DQ'Ü 4=;k !R&8M #$% &'()* 45 7 `O-)_ G$D,Z[q &'[1x< &':)4< 'TA8M 4TG[) 4 n$C&E. A+Dc6P 

&'6=;k /)H< &'6XâA'1)E &'6D:;B< #:6;1)E &'Z$% Ano4D} &'6)'1< A&'DQ/T 45 G;Z1< 4Dl;Z)E 4=;k 

&'$BT A&'DX;1Ü A47)'z &'6X)J615 A`rc)� UX)#)E &{nDj6)8 A&'T&p$15 A&'6Cçf15 A&'=[)E 

&>Y2h |&E &':oN<i #)eL)H< !'a &'DQ/T 45 `" !R&8M &'Z$% GDq L65 !I)8 &'BC&?15 A&'D:;16)E &'$)HgM 

A&'$@)* &>n)nF ';Z$% An1)n)G} &'T&Y;1<. A+Dq GB11q `R&_ &'6=;k /]P A`R&_ /P O-C 45 &>O-)_ 

#)eL)H< !'a &';=)" &'D)#:< ';6=;k A&'2p1k &'D$f1gu AJ1x< &'2N)#< &'(2O1< O5 I2+W '=$< 

&'D2w1c)E A&'6])HúE &'DF GBC* #DlZ1W &'6:)+12 &'6:D6TM 'Th &'Z$% HF nZ1P |'%!""

 

البيان
ليرة سورية

زيادة في الصندوق

تجنيب أرباح معامالت غير شرعية

226,500

11,446,931

2020
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7+89% &c0$.5.B &'d:Q%  

G;D^* J1x< &'2N)#< &'(è2O1< HF #$% &'(è)* #:BT &SD6)O)E RA8+< { GBP O5 ô &SD6)O)E HF &'Xè$<i 

A+6]5 `" G$:BèT #7èèèèèèfè< Iè)8pè< !|& &UDè)Sèá !R&8M &'67èèèèèè29 4(èèèèèèC8G[è) Aï8&_Jè) UCm &'6Xèèèèèè)pèP &'6D:;Bè< 

#QU])* &'(2+:< &eno41<. 

A +$c7èèè2 `Yg &'B2&8&E &'l)8p< #)'D62+2 HF &'c){E &'DF { +6]5 H1[) OBT &{SD6)à #)'Cnèèè)pP &'6:D)RMi 

AGâYg &'B2&8&E HF Jg3 &'c)'< #)eS6)à A+:2~ HF `Am &SD6)à {UW '[1x< &'2N)#< &'(2O1<. 

&CS03X':% +&'$ZeZ5:%:  

!!+c)Hö `O-è)_ J1x< &'2N)#< &'(è2O1< O;a &{nèDBo'1< &'f]2+< A&'6[$1< &'D)4<i A { +Xè6z >u wè,ò 

`A 4=6CO< #)'Dc]q HF &'B2&8&E &'6D,gM 45 NZP J1x< &'2N)#< &'(2O1<. 

!!GâRu J1xè< &'2Nè)#è< &'(èèèèèè2O1è< RA8b& !wèèèèèè2&H1è b) NC+èb) A4XèèèèèèDBobi 4. &'BèT8M &']è)H1è< O;a !rèèèèèèT&8 &>U]è)* 

&'6CLCO1< UCm &'6X)pP &'6D:;B< #QU])* &'(2+:< &eno41<. 

!!{ G2GZî J1x< &'2N)#< &'(2O1< A`O-)õJ) i #Q+< rf< /)?ái #)'B2&8&E &eR&8+< A4XâA'1)E GX112 &>O6)m 

HF &'6729. 

!!{ +6;% `u 45 &'X)RM `O-)_ J1x< &'2N)#< &'(2O1< `n[6)b HF #$% &'()*. 

!!{ +CST `u G:)8~ 47)'z #15 `u 45 `O-)_ &'[1x< A`UT 4CçfF `A 4XâA'F &'6729 . 

!!'q +6$z& `u 45 `O-èè)_ J1x< &'2N)#< &'(èè2O1< #7èèfD[q &'(èè,7èè1<i `A &>I2&9 |Au &':oN< #[q `u 

GX[1oE &pD6)?1< 4Z)w2M `A É12 4Z)w2M. 

!!'q +6$z `u 45 `O-èèèèè)_ J1x< &'2N)#< &'(èèèèè2O1< `u 4])HQM Yom &':)* &'6$7èèèèè2* Ä+)RM O5 &'D:C+-èèèèè)E 

&'6B2M '[q. 

&S03.CB &T5(.K VXf &'PI%: 

'q Gl2` O;a O-C+< J1x< &'2N)#< &'(2O1< `+< O6;1< &nDB)'< Yom O)* 2020.  

;L2M &N7&8O: 

+DQ'Ü 4=;k !R&8M #$% &'()* 45 7 `O-)_ G$D,Z[q &'[1x< &':)4< 'TA8M 4TG[) 4 n$C&E. A+Dc6P 

&'6=;k /)H< &'6XâA'1)E &'6D:;B< #:6;1)E &'Z$% Ano4D} &'6)'1< A&'DQ/T 45 G;Z1< 4Dl;Z)E 4=;k 

&'$BT A&'DX;1Ü A47)'z &'6X)J615 A`rc)� UX)#)E &{nDj6)8 A&'T&p$15 A&'6Cçf15 A&'=[)E 

&>Y2h |&E &':oN<i #)eL)H< !'a &'DQ/T 45 `" !R&8M &'Z$% GDq L65 !I)8 &'BC&?15 A&'D:;16)E &'$)HgM 

A&'$@)* &>n)nF ';Z$% An1)n)G} &'T&Y;1<. A+Dq GB11q `R&_ &'6=;k /]P A`R&_ /P O-C 45 &>O-)_ 

#)eL)H< !'a &';=)" &'D)#:< ';6=;k A&'2p1k &'D$f1gu AJ1x< &'2N)#< &'(2O1< O5 I2+W '=$< 

&'D2w1c)E A&'6])HúE &'DF GBC* #DlZ1W &'6:)+12 &'6:D6TM 'Th &'Z$% HF nZ1P |'%!""
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2020 

2االئتمان
31-01-2020
08-11-2020

- مراجعة الموافقات االئتمانية الصادرة عن لجنة االئتمان 
منح الموافقات االئتمانية بالنسبة للموافقات التي تدخل ضمن صالحياتها

- والمحددة للجنة في مصفوفة الصالحيات
- منح الموافقات الخاصة بالنفقات الرأسمالية

اقرار الموازنة التقديرية السنوية للبنك ومتابعة االنحرافات وتقييم أداء البنك 
- على أساسها

- اصدار قرارات االستثمار والتمويل وخطة االنتشار و التوسع

طارق العثمان
رئيس اللجنة

غياث القطيني
عضو 

علي خونده
عضو

إدارة
4 المخاطر

13/04/2020
24/06/2020
19/11/2020
22/12/2020

- وضع سياسة المخاطر بما ينسجم مع قدرة البنك ومدى قبوله لتحمل المخاطر
- ضمان توفر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر

- مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك
مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات

المالية اإلسالمية الخاصة بإدارة المخاطر وأيضًا المحددة من قبل لجنة بازل
- والمتعلقة بمخاطر اإلئتمان والمخاطر التشغيلية

طارق العثمان
عضو 

أسامة طاهر
عضو

2الحوكمة

11/10/2020
08/12/2020

- اإلشراف على إعداد دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة   
والتأكد من تطبيقه والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق

في سبيل التأكد من االلتزام بالدليل
- التأكد من اعتماد وتطبيق استراتيجية استثمار سليمة تتالءم مع المخاطر

والعوائد المتوقعة ألصحاب حسابات االستثمار
- مراقبة استخدام احتياطي معدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار وتقديم

التوصيات لمجلس اإلدارة حول كيفية االستخدام

علي العوضي
رئيس اللجنة

نبيل الكزبري
عضو 

أسامة طاهر
عضو

الترشيحات
5والمكافآت

30/01/2020 
30/01/2020
01/07/2020
04/09/2020
14/12/2020

- وضع معايير وشروط الحد األدنى للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة
لعضوية مجلس اإلدارة ولشغل منصب الرئيس التنفيذي

- التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجان المجلس
وهيئة الرقابة الشرعية ولشغل منصب الرئيس التنفيذي، وإلغاء العضوية
- تبني معايير موضوعية لتقييم فعالية مجلس اإلدارة وكل لجنة من لجانه

وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية
- وضع شروط ومعايير تعيين المدراء التنفيذيين وتقييم أدائهم وخطة اإلحالل

والتوصية بعزل أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فعاليته

4 التدقيق

30/01/2020
22/04/2020
15/09/2020
07/12/2020

- مراجعة البيانات المالية الربعية قبل عرضها على مجلس اإلدارة
- تقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية

- تقييم فعالية وكفاية التدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي الداخلي
- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي واالطالع على التقارير المعدة

 من قبل التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من إتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها
- تقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الخارجي

- (االطالع على التقارير المعدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية (التدقيق الشرعي الخارجي
 ومراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الشرعي الخارجي

أسامة طاهر
رئيس اللجنة

نبيل الكزبري
عضو 

غياث القطيني
عضو

نبيل الكزبري
رئيس اللجنة

طارق العثمان
عضو 

أسامة طاهر
عضو

غياث القطيني
عضو

العقارية
6

12/01/2020
09/02/2020
26/03/2020 
23/06/2020 
16/08/2020
04/11/2020 

- النظر في المواضيع المتعلقة بشراء عقارات البنك أو استئجارها، وبنائها وإكسائها
وترميمها وتقديم توصياتها للمجلس للبت فيها

أسامة طاهر
عضو

غياث القطيني
عضو 

رياض الداودي
المستشار القانوني

لمجلس اإلدارة
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بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام ٢٠٢٠ حوالي ٦٣,٨٩٥ مليون ليرة سورية ، مقابل حوالي ٢٨,٦١٤ مليون ليرة سورية
عام ٢٠١٩ وحسب التفاصيل التالية:

حقوق المساهمين:

السنة

20208,000,000,000

6,000,000,000

1,266,965,400

1,290,334,070

1,048,033,703

825,184,691

1,048,033,703

825,184,691

5,336,721,336

2,521,481,216

45,989,483,898

14,708,920,881

1,202,479,103

2,439,531,297

63,891,717,143

28,610,636,846

2,906,400

2,867,105

63,894,623,543

28,613,503,951

-

-

-

- 2019

رأس المال
المكتتب به
 (المدفوع)

احتياطي
معدل األرباح

احتياطي
قانوني

احتياطي
خاص

احتياطي
مخاطر

التمويل

احتياطي
القيمة العادلة
لالستثمارات

العقارية

األرباح
المتراكمة

غير المحققة

ارباح
(خسائر)
السنة

أرباح مدورة
محققة

(الخسائر المتراكمة)

مجموع حقوق

مساهمي

المصرف

الحصة غير

المسيطرة

(حقوق غير

المسيطرة)

مجموع حق الملكية
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the Annual Report
التقرير السنوي

بيانات اإلفصاحات وفق متطلبات
هيئة األوراق واألسواق المالية

السورية

20
20

20
20
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16%

15%

13%

7,200,000
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2020

 280

2719631214 280

2020

"ورشة عمل "" األحكام و الضوابط الواردة ضمن قرار لجنة 

إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1814 وآلية تطبيقها  "

التحليل المالي و التحليل المالي المتقدم  

 Advanced اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

تحليل األوراق المالية 

 Banking in the Next Normal

دورة العقود المصرفية

العمليات المصرفية 

تنمية الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية الوظائف و الممارسات

معايير المحاسبة الدولية و إعداد التقارير المالية

مهارات البيع و خدمة الزبائن 

 حاالت عملية لتقييم  مخاطر الملف االئتماني

أدوات التمويل اإلسالمية: الصكوك

CISA Training Course

 مدخل الى المعامالت المصرفية 

خطة الطوارئ - اجراءات الفروع 

البرنامج الترحيبي 1

البرنامج الترحيبي 2

دورة توعية على نظام الجودة 

دورة مكافحة غسل أموال و تمويل االرهاب 

دورة مكافحة غسل أموال و تمويل االرهاب 

البرنامج الترحيبي 3

دورة توعية على نظام الجودة 

الجوانب الشرعية للمعامالت المصرفية اإلسالمية

دورة توعية في أمن المعلومات

March

July

July

 September

October

November

November

November

November

November

November

December

October

January

February

March

August

 September

 September

 September

 september

 September

November

November

3

1

5

7

1

1

2

1

1

2

1

4

1

8

9

6

6

14

11

12

12

13

16

20

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

 internal

 internal

 internal

 internal

 internal

 internal

 internal

 internal

 internal

 internal

 internal

January2external
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2020

2020

202020%32%25%52%51%406%

33,485,839,811

2,000,000,000** 3,968,954,846

-63,894,623,543886.22

2020

63,894,623,544

318,931,584,737

100,490,065,819

395,234,678,643

33,485,839,811

32,506,848,238

8,000,000,000

الخمسة.
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2020

2020

2020

49,930,549

1,067,233,250
31,285,217

2020

2020

 3,198,000
40,600,000

25,600,000

4,000,000

2,400,000

240,000

1,600,000

438,020

2,400

9,626

22- يتــم تقييــم فعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة للبنــك بشــكل دوري وســنوي وذلــك مــن خــالل االدارة التنفيذيــة ومــن خــالل الجهــات 
الرقابيــة، ويتــم اعتمــاد التوصيــات والتعديــالت الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة مــن قبــل لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس االدارة، كمــا 
يتــم الســعي بشــكل حثيــث لتحديــث البرامــج والتطبيقــات التــي تســاهم فــي ادخــال التحســينات علــى أنظمــة واجــراءات الرقابــة 

الداخلية للسنوات المقبلة.
23- لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات تحفظات على البيانات المالية السنوية.

24- ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء مفــروض علــى بنــك الشــام مــن أي جهــة رقابيــة أو تنظيميــة أو قضائيــة لهــا تأثيــر جوهــري، مــع االشــارة 
إلى العقوبات األمريكية المفروضة على البنك منذ عام 2017 والموضحة في بند القضايا القانونيةضمن هذا التقرير.

2020
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عمــًال بأحــكام الفقــرة (ك) مــن المــادة (8) مــن نظــام وتعليمــات اإلفصــاح والشــفافية الصادرعــن مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق 
واألسواق المالية

فإن مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية واإلدارة المالية في بنك الشام يقر بما يلي:
– نقر بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك خالل السنة المالية القادمة.

– نقر بمسؤوليتنا عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في البنك.
– نقر بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير.

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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