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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين،
السادة أعضاء مجلس اإلدارة،

السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية،

يســعدني أن أرحــب بكــم باألصالــة عــن نفســي وباإلنابــة عــن األخــوة أعضــاء مجلــس إدارة بنــك الشــام 
وتقديــم التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لبنــك الشــام الــذي يســتعرض أحــدث التطــورات التــي شــهدتها 

أعمال البنك على مدار عام 2019. 
فعلــى الَرغــم مــن التحديــات التــي شــهدتها األوضــاع االقتصاديــة المحليــة والعالميــة، فقــد نجحنــا 
في تحقيق نتائج ممتازة خالل السنة المالية 2019 وذلك بفضل التزامنا المستمر باستراتيجية النمّو 
الفّعالــة والتــي بدأناهــا منــذ عــام 2012 والتــي أثمرت تحســنًا في أدائنا التشــغيلي والمالي بوجه عام، 

مما مكننا من تنمية استثمارات مساهمينا الكرام.
وفيما يلي ملخصًا لبعض أبرز المؤشرات المالية الخاصة بالبنك:

وعليــه يســر مجلــس إدارة بنــك الشــام أن يقتــرح توزيــع أســهم مجانيــة قيمتهــا مليــاري ليــرة ســورية 
بنســبة  %33.33 مــن رأس المــال، علــى أن تتــم الموافقــة علــى ذلــك خــالل اجتمــاع الهيئــة العامة لبنك 

الشام وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية أصوًال.
ــة المســتهلك ومصــرف ســورية المركــزي وهيئــة  ختامــًا، أود أن أشــكر وزارة التجــارة الداخليــة وحماي
األوراق واألســواق الماليــة الســورية وســوق دمشــق لــألوراق الماليــة علــى دعمهــم المتواصــل ســعيًا 
لدعــم القطــاع المصرفــّي بشــكٍل خــاص واالقتصــاد الســوري بشــكٍل عــام، كمــا أود أن أشــكر فريــق 
ــة منهــم فــي ســبيل  عمــل بنــك الشــام علــى مــا بذلــوه مــن جهــد فــي إنجــاز كافــة المهــام المطلوب

تحقيق استراتيجية البنك.

والله ولي التوفيق،،
علي يوسف العوضي

رئيس مجلس اإلدارة

صافي الربح بالليرة السورية

2019

3,178,078,935858,441,699270%

%7,071,218,1724,577,934,53954اإليرادات (إجمالي الدخل التشغيلي)

%184,768,212,445156,709,037,67118الموجودات

%28,613,503,95124,856,552,42415حقوق الملكية 

%52.9714.31270ربحية السهم

نسبة التغير2018
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كلمة الرئيس التنفيذي
السادة المساهمين،

السادة أعضاء مجلس اإلدارة،
السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية،

   يطيــب لــي أن أرحــب بكــم ونحــن نعقــد اجتماعنــا اليــوم بفضــل اللــه ورعايتــه وبفضــل وقفتكــم 
ودعمكــم لمؤسســتكم، وأن نســتعرض معكــم أهــم التطــورات ومواصلــة اإلنجــازات التــي كان لهــا األثــر 

الكبير على نشاط المصرف وأدائه.
مــع اســتمرار الظــروف االســتثنائية التــي تمــر بهــا البــالد ومواصلــة التحديــات التــي عصفــت بمعظــم 
جوانــب الحيــاة، اســتمر بنــك الشــام فــي تحســين جــودة ونوعيــة الخدمــات والمنتجــات المقّدمــة مــن 
لخطتنــا  وتنفيــذًا  الكــرام،  لمتعاملينــا  الخدمــة  مســتويات  أفضــل  لتحقيــق  العمــل  تواصــل  خــالل 
االســتراتيجية الراميــة للتوســع الجغرافــي، افتتحنــا فرعــًا جديــدًا فــي حــي العزيزيــة بحلــب، وفرعــًا آخــر 
وســط مدينــة حمــص، وحرصنــا علــى انتقــال فرعنــا فــي مدينــة الالذقيــة إلــى موقــٍع أكثــر تمّيــزًا، ونفخــر 
بكوننــا أول بنــك يعــاود مزاولــة نشــاطه فــي محافظــة ريــف دمشــق (صحنايــا) ومحافظــة درعــا بعــد 
عقاريــن  شــراء   2019 عــام  فــي  تــم  كمــا  المحافظتيــن،  فــي  األمنيــة  الحالــة  اســتقرار 
فــي كل مــن شــارع الباكســتان وســاحة الميســات بدمشــق ومــع مطلــع العــام 2020 تــم شــراء عقار في 
منطقــة المجتهــد بدمشــق أيضــًا وعقــار فــي منطقــة فيصــل فــي حلــب. وانطالقــًا مــن دورنــا فــي 
ــا لــكل فئــات المجتمــع، طــرح  ــا وخدماتن تلبيــة احتياجــات المجتمــع، وتأكيــدًا علــى شــمولية منتجاتن
بنــك الشــام خــالل عــام 2019 خدمــة (QR-Code) ضمــن تطبيــق (Cham Mobile) التي تتيــح إمكانية تحويل 
األمــوال بالليــرة الســورية مجانــًا وبطريقــة أســهل مــن المعتــاد، كمــا أطلــق بنــك الشــام ألول مــرة فــي 
سورية منتج "بيع المساومة" لتمويل متعاملي بنك الشام والمتعاملين من البنوك األخرى بسلٍع قد 
تكون نســُب األرباح فيها /0/ ل.س "مســاومًة"، وبدفعٍة أولى (%0) وبأقســاٍط ميّســرة. و ألول مرة في 
ســورية أيضــًا أطلقنــا خدمــة ”Drive Through ATM“ التــي تمّكــن المتعامليــن وزبائــن بنــك الشــام مــن 

استخدام الصّراف اآللي مع البقاء داخل السيارة.
وإن جهودنــا ورؤيتنــا الشــاملة لــم ُتترجــم فحســب إلــى مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات المتوافقــة 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وإلــى نتائــج ماليــة واعــدة، بــل أوصلتنــا أيضــًا إلــى تجديــد منحنــا 

.(ISO-9001: 2015) شهادة الجودة العالمية وفق أحدِث إصدار
كمــا واصــل بنــك الشــام ريادتــه فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة، فقــدم الدعــم لطــالب العلــم مــن 
األيتام، وقام بتوزيع كافة المســتلزمات المدرســية بما يغطي االحتياج الســنوي لـ /400/ من الطالب 
فــي مشــروع الصليبــة بمدينــة الالذقيــة، كمــا ســارع بنــك الشــام إلــى التوّجــه لألطفــال المشــردين 
وأطفــال الشــوارع وتمكينهــم مــن حــرٍف يدويــة وبيــع منتجاتهــم لتعزيــز ثقافــة الجــدِّ والعمــل والكســب 
الحــالل بــدًال مــن التســّول، كمــا حرصنــا علــى توســيع دائــرة نشــاطنا االجتماعــّي ليشــمل القطــاع 
الصحــي والتوعــوي عبــر حملــة (ألجلــك) للتوعيــة بأهميــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي التــي 
ضمــت ثــالث محافظــات فــي دمشــق وحلــب والالذقيــة، باإلضافــة إلــى البرامــج التدريبيــة المتخصصــة 

بالعمل المصرفّي.
ــل  وفــي ســياق الــدور المميــز لبنــك الشــام مــن خــالل اســتثماره الدائــم بمــوارده البشــرية والــذي تمّث
بتحقيق نتائج متميزة فيما يتعلق بعدد ســاعات التدريبية؛ حيث شــملت التدريبات /53/ دورة تدريبية 
متخصصــة خــالل عــام 2019 بنســبة إنجــاز (%89) من الخطــة التدريبية المعتمدة بما يصب في مصلحة 
متطلبات العمل وتعزيز مهارات الموظفين. كما تم تدريب (%75) من طلبات التدريب الخارجية الواردة 
إلى بنك الشــام خالل 2019، في حين رصدنا زيادة في عدد التعيينات الوظيفية خالل 2019 بنســبة 

(%20) عن عام 2018 تلبيًة لخطة التوّسع الجغرافّي للبنك. 
فــي الختــام ال يســعني إال أن ُأعــرب عــن بالــغ شــكري وتقديــري لمجلــس إدارة بنــك الشــام وجميــع 
العامليــن فــي بنــك الشــام علــى جهودهــم وتفانيهــم وإخالصهــم فــي العمــل، كمــا أقــدم شــكري 
لجميــع المســاهمين والمتعامليــن والشــركاء علــى ثقتهــم الغاليــة ومــا قدمــوه مــن تعــاون، ممــا كان 
لــه بالــغ األثــر فــي تحقيــق مســيرة النجــاح، وســنواصل إن شــاء اللــه فــي تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات 

سعيًا نحو األفضل.

والله ولي التوفيق،
أحمد يوسف اللحام
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,
لمحة عامة عن بنك الشام:,

تأســس بنك الشــام، شــركة مســاهمة مغفلة في 7 أيلول/ ســبتمبر 2006، برأس مال قدره 5 مليارات ليرة ســورية بموجب 

ل فــي ســجل المصــارف لــدى مصــرف ســورية المركــزي برقــم 15. ُيعتبــر بنــك الشــام أول  الســجل تجــاري رقــم 14809، وُســجِّ

مصــرف إســالمي فــي ســورية يتخــذ الشــريعة اإلســالمية منهجــًا لــه، وتخضــع أنشــطة وعمليــات البنــك لرقابــة مصــرف 

سورية المركزي وهيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام، وتمت زيادة رأس مال المصرف بقيمة إجمالية 1000,000,000 ل.س 

عــن طريــق اعتمــاد /10,000,000/ ســهم بقيمــة اســمية /100/ ل.س للســهم الواحــد، وذلــك بتحويــل قيمــة األســهم مــن 

األرباح المتراكمة المحققة، ليصبح إجمالي قيمة رأس المال 6,000,000,000 ليرة سورية.

قيمنا:

ــروح الفريــق الواحــد بفعاليــة  نعمــل فــي بنــك الشــام ب

وكفاءة عالية.

االنتمــاء: ترســيخ روح االنتمــاء، والعمــل بــروح الفريــق   •

الواحد بفعالّية وكفاءة عالية.

والمصداقيــة  األمانــة  مبــادئ  تعزيــز  األمانــة:   •

وخدمــات  منتجــات  تقديــم  خــالل  مــن  والشــفافية 

مصرفية متطورة طبقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

وااللتــزام  العمــالء  احتياجــات  كافــة  تلبيــة  التــزام:   •

بتقديم خدمات تفوق توقعاتهم وبجودة عالية.

ثقــة: كســب ثقــة العمــالء والمســاهمين مــن خــالل   •

عاليــة  وبجــودة  متطــورة  مصرفيــة  خدمــات  تقديــم 

والعمل على  تحقيق نمو مستدام لألرباح.

ورفــع  بالموظفيــن،  االهتمــام  الموظفيــن:  دعــم   •

المتميزيــن  ومكافــأة  خبراتهــم،  وتطويــر  كفائتهــم، 

منهم  لتحقيق الرضا الوظيفي.

رؤيتنا:

خدمــات  يقــدم  رائــدًا،   بنــكًا  الشــام  بنــك  يكــون  أن 

أحــدث  وفــق  ومتميــزة  مبتكــرة  إســالمية  مصرفيــة 

المعايير المصرفية الدولية . 

مهمتنا:

العمــل علــى تلبيــة احتياجــات كافــة شــرائح المجتمــع 

أحــكام  مــع  المتوافقــة  المصرفيــة  الخدمــات  مــن 

العوائــد،  فــي  نمــو  وتحقيــق  اإلســالمية،  الشــريعة 

وضمانــة تقاســم عــادل للمنافــع بيــن كافــة األطــراف 

والمتعامليــن  كالمســاهمين  العالقــة  ذوي 

البنــك  بقيــام  يســاهم  وبمــا  وغيرهــم،  والموظفيــن 

بدوره في المسؤولية االجتماعية.

رؤيتنــــــا
مهمتنا
قيمنــــــا
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اإلدارة على  بعد موافقة مجلس  بالعام 2020  بالعمل على وضع خطة تشغيلية خاصة  الشام  بنك  قام 
تمديد العمل باالستراتيجية الخاصة بالسنوات السابقة لتشمل العام 2020 نظرًا ألن الظروف الخاصة وحالة 
الترقب المحلية والعالمية تستدعي التروي في اعتماد استراتيجيات جديدة بانتظار نضج بيئة وظروف 

العمل على األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية.
 ،SWOT رباعي  تحليل  على  باالعتماد  الداخلية  البيئة  وتحليل  المستجدات  دراسة  بعد  الخطة  إعداد  تم 
وتحليل البيئة الخارجية والبيئة التنافسيةPESTA، والمستجدات التي رافقت بيئة العمل الخارجية للبنك.  
صعيد  على  كان  إن  والمنتجات  الخدمات  تطوير  على   2020 بالعام  الخاصة  التشغيلية  األهداف  ارتكزت 
، وكذلك على صعيد  الوطنية  اإللكتروني  الدفع  بنية  المنشود في  التطور  اإللكترونية لتالئم  الخدمات 
المنتجات التمويلية لتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية ، بما يضمن تحقيق دخل تشغيلي يؤمن استمرارية البنك بنشاطه وتقديم خدماته رغم 

الظروف والصعوبات المستجدة التي المحيطة ببيئة العمل.
حيث يمكن تلخيص أهم أهداف العام 2020 بما يلي: 

•   تنويع محفظة التمويل التجاري من الناحية القطاعية ونشاط الجهات المتمولة بحيث تكون أكثر دعمًا 
للقطاع اإلنتاجي من خالل تمويل األصول اإلنتاجية.

•   زيادة مساهمة تمويالت األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في المحفظة التمويلية .
•   تطوير الخدمات المصرفية لألفراد والشركات مما يرفع مساهمة رسوم وعموالت الخدمات في الدخل 

التشغيلي للبنك.
•   تطوير في قنوات التوزيع اإللكترونية بما يتاسب مع تطور بنية الدفع اإللكتروني الوطنية.

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

•   االستمرار في تطوير وظيفة اإللتزام واالمتثال بالبنك لتضاهي أفضل التطبيقات الدولية
 International Best Practice مما يعزز جهود البنك في رفع العقوبات المفروضة عليه منذ العام 2017.

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

•   تطوير البنية التحتية لموجودات البنك السيما التقنية منها لتخدم كفاءة العمل وصورة البنك أمام 
المتعاملين، وتوحيد كافة المواد التي تظهر اسم وشعار البنك . 

اإلدارية  النفقات السيما  الكفاءة في صرف  بما يحقق  العمل  •   االستمرار في تطوير أساليب وتقنيات 
وبالتالي زيادة الربحية.

•   تعزيز المسؤولية االجتماعية للبنك وتكريس الظهور اإلعالمي بما يعكس قيمه ورسالته. 
البنك  داخل مواقع  اآللية  الصرافات  لكافة  إلى خدمة 24/7  اآللية وصوًال  الصراف  أداء شبكة  •   تطوير 

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

الخطة
المستقبلية

2020
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قيمنا:

ــروح الفريــق الواحــد بفعاليــة  نعمــل فــي بنــك الشــام ب

وكفاءة عالية.

االنتمــاء: ترســيخ روح االنتمــاء، والعمــل بــروح الفريــق   •

الواحد بفعالّية وكفاءة عالية.

والمصداقيــة  األمانــة  مبــادئ  تعزيــز  األمانــة:   •

وخدمــات  منتجــات  تقديــم  خــالل  مــن  والشــفافية 

مصرفية متطورة طبقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

وااللتــزام  العمــالء  احتياجــات  كافــة  تلبيــة  التــزام:   •

بتقديم خدمات تفوق توقعاتهم وبجودة عالية.

ثقــة: كســب ثقــة العمــالء والمســاهمين مــن خــالل   •

عاليــة  وبجــودة  متطــورة  مصرفيــة  خدمــات  تقديــم 

والعمل على  تحقيق نمو مستدام لألرباح.

ورفــع  بالموظفيــن،  االهتمــام  الموظفيــن:  دعــم   •

المتميزيــن  ومكافــأة  خبراتهــم،  وتطويــر  كفائتهــم، 

منهم  لتحقيق الرضا الوظيفي.

أبرز نشاطات البنك خالل عام 2019

بنك الشام يرعى الحفل الختامي لجائزة  •
 فخري البارودي للمؤرخين الشباب 

بنك الشام يكرم الموظفين المشاركين  •
في دورة "المصرفي اإلسالمي المعتمد"

بنك الشام يرعى الحفل الختامي لجائزة  •
 فخري البارودي للمؤرخين الشباب 

بنك الشام يكّرم األمهات المعيالت في  •
حلب بالتعاون مع جمعية "من أجل حلب"

بنك الشام يرعى جائزة فخري البارودي  •
للمؤرخين الشباب بدورتها الثانية

بنك الشام يقيم مأدبة إفطار لألمهات  •
المعيالت واألطفال األيتام

بنك الشام يقيم مأدبة إفطار لموظفيه  •
بمناسبة شهر رمضان المبارك
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أبرز نشاطات البنك خالل عام 2019

بنك الشام يقيم ندوة تعريفية بأهمية  •
الزكاة في غرفة صناعة دمشق وريف دمشق

بنك الشام يشارك في المنتدى التعريفي  •
بقضايا الزكاة "زكاتي ثروتي"

  

بنك الشام يرعى أعمال المؤتمر المصرفي  •
العربّي 2019

بنك الشام يشارك بمعرض المؤتمر العلمي  •
الثاني عشر لنقابة أطباء دمشق

بنك الشام يرعى معرض التوظيف  •
والتعليم العالي بدمشق

بنك الشام يشارك بمعرض حلب الدولي  •
بدورته الثانية
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اإلدارة على  بعد موافقة مجلس  بالعام 2020  بالعمل على وضع خطة تشغيلية خاصة  الشام  بنك  قام 
تمديد العمل باالستراتيجية الخاصة بالسنوات السابقة لتشمل العام 2020 نظرًا ألن الظروف الخاصة وحالة 
الترقب المحلية والعالمية تستدعي التروي في اعتماد استراتيجيات جديدة بانتظار نضج بيئة وظروف 

العمل على األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية.
 ،SWOT رباعي  تحليل  على  باالعتماد  الداخلية  البيئة  وتحليل  المستجدات  دراسة  بعد  الخطة  إعداد  تم 
وتحليل البيئة الخارجية والبيئة التنافسيةPESTA، والمستجدات التي رافقت بيئة العمل الخارجية للبنك.  
صعيد  على  كان  إن  والمنتجات  الخدمات  تطوير  على   2020 بالعام  الخاصة  التشغيلية  األهداف  ارتكزت 
، وكذلك على صعيد  الوطنية  اإللكتروني  الدفع  بنية  المنشود في  التطور  اإللكترونية لتالئم  الخدمات 
المنتجات التمويلية لتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية ، بما يضمن تحقيق دخل تشغيلي يؤمن استمرارية البنك بنشاطه وتقديم خدماته رغم 

الظروف والصعوبات المستجدة التي المحيطة ببيئة العمل.
حيث يمكن تلخيص أهم أهداف العام 2020 بما يلي: 

•   تنويع محفظة التمويل التجاري من الناحية القطاعية ونشاط الجهات المتمولة بحيث تكون أكثر دعمًا 
للقطاع اإلنتاجي من خالل تمويل األصول اإلنتاجية.

•   زيادة مساهمة تمويالت األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في المحفظة التمويلية .
•   تطوير الخدمات المصرفية لألفراد والشركات مما يرفع مساهمة رسوم وعموالت الخدمات في الدخل 

التشغيلي للبنك.
•   تطوير في قنوات التوزيع اإللكترونية بما يتاسب مع تطور بنية الدفع اإللكتروني الوطنية.

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

•   االستمرار في تطوير وظيفة اإللتزام واالمتثال بالبنك لتضاهي أفضل التطبيقات الدولية
 International Best Practice مما يعزز جهود البنك في رفع العقوبات المفروضة عليه منذ العام 2017.

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

•   تطوير البنية التحتية لموجودات البنك السيما التقنية منها لتخدم كفاءة العمل وصورة البنك أمام 
المتعاملين، وتوحيد كافة المواد التي تظهر اسم وشعار البنك . 

اإلدارية  النفقات السيما  الكفاءة في صرف  بما يحقق  العمل  •   االستمرار في تطوير أساليب وتقنيات 
وبالتالي زيادة الربحية.

•   تعزيز المسؤولية االجتماعية للبنك وتكريس الظهور اإلعالمي بما يعكس قيمه ورسالته. 
البنك  داخل مواقع  اآللية  الصرافات  لكافة  إلى خدمة 24/7  اآللية وصوًال  الصراف  أداء شبكة  •   تطوير 

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

أبرز نشاطات البنك خالل عام 2019

بنك الشام.. ومساهمة لتغيير واقع األطفال  •
المشردين بالتعاون مع مبادرة سّيار

بنك الشام يرعى اجتماع الهيئة العامة  •
السنوي وافتتاح مقر غرفة صناعة حلب

  

بنك الشام يعقد دورة تدريبية بالتعاون  •
مع األمانة السورية للتنمية

“!SANAD GO” بنك الشام ينال بطولة  •
بكرة القدم

بنك الشام ومؤسسة سند التنموية  •
يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب

بنك الشام يرعى برنامج مسابقات الليالي  • 
العشر على شاشة نور الشام الفضائية

18



Annual Report
ChamBank

التقرير السنوي

أبرز نشاطات البنك خالل عام 2019

مصرف سورية المركزي بالتعاون مع بنك الشام  •
AML. يعقدان دورة تدريبية حول االلتزام وبرامج

بنك الشام يطلق حملة العودة إلى المدارس  •
ويوزع المستلزمات المدرسية لـ 400 طالب

بنك الشام يضيء باللون الوردي للتوعية  •
بأهمية الكشف المبّكر عن سرطان الثدي

مشاركة 100 من فريق بنك الشام في ضمن  •
ماراثون دعم السيدات المصابات بسرطان الثدي

بنك الشام يرعى الحفل الختامي لمشروع  •
“Economic Days 6”

بنك الشام يشارك في معرض "رنوا جراس"  • 
في محافظة حمص
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أبرز نشاطات البنك خالل عام 2019

بنك الشام يحصل على شارة التوثيق من  •
Facebook 

بنك الشام يشارك اإلمارات العربية المتحدة  •
في عيدها الوطني 48

بنك الشام يشارك في أعمال المؤتمر  •
المصرفي العربي السنوي 2019

فريق سند التنموي يكّرم بنك الشام تتويجًا  •
لـ 6 سنوات من التعاون

بنك الشام أول مصرف خاص في سورية  •
يعود لخدمة متعامليه في محافظة درعا

بنك الشام يعلن عن تجديد شهادة الجودة   •
(ISO-9001: 2015) لثالث سنوات متتالية
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أبرز نشاطات البنك خالل عام 2019

بنك الشام يحتفل بافتتاح فرع في العزيزية  •
في محافظة حلب

بنك الشام يرفع رأس ماله ليصبح /6/ مليار  •
ل.س خالل اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر

بنك الشام أول بنك إسالمي يستقبل  •
متعامليه يوم السبت في الفرع الرئيسي 

(FRONA) بنك الشام أول بنك يعتمد برنامج  •
إلدارة وتقييم المخاطر التشغيلية

بنك الشام يطلق خدمة تحويل األموال عبر  •
”QR-Code“ عن طريق الموبايل مجانًا

بنك الشام يفتتح فرعًا في مدينة حمص  • 
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أبرز نشاطات البنك خالل عام 2019

ألول مرة في سورية.. بنك الشام يطلق  •
خدمة الصراف اآللي من السيارة!

انتقال فرع الالذقية إلى موقع جديد  •
أكثر تميزًا
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أعضاء مجلس إدارة بنك الشام

السيد نبيل رفيق الكزبري
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

حائز على دبلوم في هندسة التعدين من جامعة برلين عام 1960.  •
تولــى إدارة مجموعــة الكزبــري العائــدة للعائلــة فــي دمشــق 1960، وســع أعمــال المجموعــة   •
لتشــمل 15 شــركة، مقرهــا الرئيســي شــركة فيبمكــس فيينــا و يشــغل فيهــا منصــب الرئيــس 

والمدير التنفيذي.
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيينا للبتروكيماويات.  •

رئيس مجلس إدارة شركة ترانسير للنقل الجوي.  •
رئيس مجلس إدارة شركة بالزا هولدينغ.  •

عضــو مجلــس إدارة فــي العديــد مــن شــركات االســتثمار الســورية فــي قطــاع الصناعــات   •
الزراعية والطبية.

المؤسس والرئيس العربي لغرفة التجارة العربية النمساوية.  •
عضو المنتدى االقتصادي العالمي.  •

عضو مجلس األعمال العربي.  •
حائــز علــى العديــد مــن األلقــاب و األوســمة منهــا مستشــار اقتصــادي للحكومــة النمســاوية    •
مــن رئيــس النمســا، وســام األســد الفنلنــدي مــن قبــل الرئيــس الفنلنــدي، وســام الشــرف الفضــي 
الكبيــر مــن قبــل الرئيــس النمســاوي، وســام الشــرف الذهبــي لمدينــة فيينــا مــن قبــل حاكــم 

فيينا.

السيد طارق فريد العثمان
عضو مجلس اإلدارة

حائز على إجازة في إدارة األعمال من جامعة الكويت.  •
التجــارة  شــركة  فــي  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  منصــب  يشــغل   •

واالستثمار العقاري من 2008 حتى اآلن.
شــغل منصــب المديــر العــام فــي شــركة مدينــة األعمــال الكويتيــة مــن نيســان/ أبريــل 2007 إلى   •

كانون األول/ ديسمبر 2007.
شغل منصب مدير إدارة اإلئتمان في بنك الكويت والشرق األوسط من 1999 إلى 2003.  •

شغل منصب مسؤول مشاريع صناعية إلدارة المشاريع في بنك الكويت الصناعي من 1993   •
إلى 1999.

السيد علي يوسف العوضي
رئيس مجلس اإلدارة 

حائز على بكالوريوس محاسبة من جامعة الكويت.  •
عمل لدى مؤسسة البترول الكويتية كمحلل خزينة من 1999 إلى 2000.  •

شغل منصب مدير إدارة االستثمار لدى شركة اإلستثمار العالمي من 2000 إلى 2005.  •
شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة مجموعة األوراق المالية من 2005 إلى 2012.  •
للصناعــات  الســعودية  الكويتيــة  الشــركة  لــدى  اإلدارة  رئيــس مجلــس  نائــب  منصــب  شــغل   •

الدوائية من 2007 إلى 2012 .
يشــغل حاليــًا منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة مجموعــة األوراق   •

المالية. وعضو مجلس اإلدارة في شركة المستقبل العالمية لالتصاالت.
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السيد أسامة طاهر
عضو مجلس اإلدارة

حائز على إجازة من كلية التجارة قسم المحاسبة في جامعة دمشق عام 1966.  •
شــغل منصــب مديــر مالــي فــي الشــركة الصناعيــة التجاريــة لمــواد البنــاء فــي المملكــة العربيــة   •

السعودية من 1966 إلى 1972.
العربيــة  المملكــة  فــي  والكرتــون  الــورق  لتجــارة  "ســيمبكس"  شــركة  عــام  مديــر  منصــب  شــغل   •

السعودية من 1972 إلى 1980.
عمل كمدير في شركة مجموعة الكزبري لتجارة الورق والكرتون بدمشق من 1980 إلى 2005.  •

فــي عــام 2006 شــغل منصــب مديــر عــام مؤسســة فيمبكــس النمســاوية المســتثمرة لمعمــل الورق   •
بديــر الــزور، واليــزال يمــارس العمــل فيهــا حتــى تاريخــه. إضافــة إلــى إشــرافه المباشــر علــى مطبعــة 

طاهر وأوالده لطباعة الورق والكرتون بدمشق.

الدكتور غياث القطيني:
عضو مجلس اإلدارة

فــي  المدنيــة  للهندســة  التقنيــة  الجامعــة  مــن  المدنيــة  الهندســة  فــي  دكتــوراه  علــى  حائــز   •
بوخارست- رومانيا.

حائز على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق.  •
عمل لدى مؤسسة اإلنشاءات العسكرية منذ 1981 وحتى 1985.  •

انتقــل للعمــل فــي محافظــة دمشــق بــدءًا مــن 1986 وحتــى 2006 ومــن ثــم عمــل لــدى الشــركة   •
العامة للدراسات واالستشارات الفنية. ليصبح بعدها المدير العام لهيئة التطوير العقاري.

يشغل حاليًا منصب نقيب المهندسين السوريين.   •

الدكتور علي خونده
عضو مجلس اإلدارة

حائز على دكتوراه في القانون الدولي وماجستير في إدارة األعمال من جامعة سان فرانسيسكو.   •
حائز على شهادة في الدراسات التنموية من جامعة كاليفورنيا.  •

شريك ونائب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة خونده.  •
المستشار السابق لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية.   •

تولى رئاسة الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص.   •
رئيس مجلس إدارة مجلس األعمال السوري - الهندي  •
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أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام

الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي   
عضو  هيئة الرقابة الشرعية

•  دكتوراه في الفقه اإلسالمي وأصوله من كلية الشريعة بجامعة دمشق.
•  أستاذ مادة الفقه اإلسالمي وأصوله في كلية الشريعة بجامعة دمشق.

•  رئيس اتحاد علماء بالد الشام.
•  رئيس هيئة الرقابة الشرعية في الشركة اإلسالمية السورية للتأمين.

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

األستاذ عبد السالم محمداه 
نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية

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

اإلســالمي  االقتصــاد  أصــول  ومــادة  المعاصــرة  اإلســالمية  الماليــة  المعامــالت  لمــادة  مــدرس    •
والنظريات الفقهية في كلية الشريعة، والقانون في معهد الشام العالي.   

•  عضو (زميل) في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (األيوفي).
•  مدرب معتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية.

•  حائز على شــهادة المدقق والمراقب الشــرعي (CSAA) من هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات 
المالية اإلسالمية.

الدكتور أحمد حسن
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

•  دكتوراه في الفقه اإلسالمي وأصوله من كلية الشريعة بجامعة دمشق.
•  أستاذ مساعد في كلية الشريعة بجامعة دمشق، ورئيس قسم االقتصاد اإلسالمي في كلية 

الشريعة بجامعة دمشق.
•  مدرس لمواد المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي وفقه المعاوضات والعمليات المصرفّية 

اإلسالمّية والمعايير الشرعية والرقابة الشرعّية والتأمين في عدد من الجامعات السورية، كما يشرف 
ويناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات السورية والعربية.

•  له العديد من المؤلفات واألبحاث العلمية المحكمة والمنشورة. 
•  خبرة في مجال التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية ألكثر من اثنتي عشرة سنة.

•  مدرب معتمد في مجال المصارف اإلسالمية والمعايير الشرعية والتأمين التكافلي.

27



Annual Report
ChamBank

التقرير السنوي

اإلدارة التنفيذية

خان أسعد باشا - دمشق
Annual Report
ChamBank

التقرير السنوي



Annual Report
ChamBank

التقرير السنوي
اإلدارة التنفيذية

السيد أحمد يوسف اللحام
الرئيس التنفيذي

مصرفــي تنفيــذي بخبــرة مصرفيــة تزيــد عــن 30 عام فــي المصارف ا�ســالمية و التقليديــة الخليجية منهــا, على دراية 
واســعة بالعمليــات ا�داريــة التــي تســند إلــى ا�دارات المختلفــة بالمصــارف مــع خبــرة طويلــة فــي تطويــر و تحســين 
المنتجــات و الخدمــات المصرفيــة المقدمــة للعمــالء مــن قبــل البنــوك ا�ســالمية و التقليديــة. حاصــل علــى إجــازة 
فــي االقتصــاد و إدارة ا�عمــال مــن الجامعــة المصريــة ا�مريكيــة الدوليــة و بكالوريــوس تنفيــذي فــي إدارة ا�عمــال 
با�ضافــة إلــى شــهادة CIB  " مصرفــي إســالمي معتمــد" مــن المجلــس العــام للبنــوك ا�ســالمية و شــهادة 
في ا�دارة المتكاملة للمشاريع من معهد الدراسات المصرفية, كما حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال 

إدارة المشاريع المصرفية.
شــغل الســيد اللحــام منصــب مديــر عــام بالوكالــة لبنــك الشــام منــذ عــام 2012, و تــم تعيينه رئيســ¥ تنفيذيــ¥ للبنك 
بداية شهر حزيران من عام 2016, حيث سبق له العمل كمستشار لرئيس مجلس إدارة بنك الشام منذ عام 2011. و قد 
ــر قطــاع العمليــات فــي البنــك التجــاري  ــة الكويــت منهــا مدي ــة مهمــة فــي مصــارف دول تبــوأ عــدة مناصــب قيادي

الكويتي و رئيس مجموعة العمليات بالوكالة و رئيس إدارة تحليل ا�عمال في بنك بوبيان , . 

عبد الرزاق القطراوي
نائب الرئيس التنفيذي (الخدمات المساندة)

انضــم إلــى بنــك الشــام ليشــغل منصــب مســاعد المديــر العــام 
(قطــاع الخدمــات المســاندة) خالل عام 2014 ، و قــد تمت ترقيته مع نهاية 
عــام 2016  ليشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي (قطــاع الخدمــات 
المســاندة). ســبق لــه العمــل فــي بنــك ســورية الدولــي ا�ســالمي 
كمســاعد رئيــس تنفيــذي �دارة مراجعــة و مراقبــة ومتابعــة التمويــل 
ومديــرµ تنفيذيــ¥ لقطــاع التمويــل كمــا عمــل فــي المصــرف الدولــي 
للتجــارة و التمويــل كمســاعد للمديــر العــام للعمليــات ، هــذا وقــد 
ــك  ــي بن ــان أول  ف ــر ائتم ــب مدي ــغل منص ــراوي بش ــيد القط ــام الس ق
االســكان للتجــارة و التمويــل ا�ردن وعمــل فــي البنــك العربــي الوطنــي 
الســعودية و البنــك العربــي ا�ردن حيــث يتمتــع بخبــرات متنوعــة فــي 
مجــال  الفــروع و التمويــل و إدارة التجــارة الخارجيــة و إدارة العالقــات 

الخارجية و المؤسسات المالية.
حصــل الســيد القطــراوي علــى شــهادة الماجســتير فــي االقتصــاد و 
شــهادة دبلــوم دراســات عليــا فــي البحــوث والدراســات االقتصاديــة مــن 
معهد البحوث و الدراسات العربية / جامعة الدول العربية – القاهرة عامي 
1990  و 1989 علــى التوالــي , و دبلــوم مهنــي فــي االئتمــان المتقدم من 
االكاديمية العربية للعلوم المصرفية عام 1999 و شهادة البكالوريوس 
فــي إدارة ا�عمــال مــن الجامعــة ا�ردنيــة عــام 1978 ، كمــا حصــل علــى 
شهادة مهنية في االئتمان المتقدم من مؤسسة MOODY’S  االمريكية 

عام 2002 .

ماجد العظمة 
نائب الرئيس التنفيذي (الخدمات المصرفية) 

انضــم  إلــى بنــك الشــام بداية عام 2014 ليشــغل منصب مســاعد المدير 
العــام قطــاع الخدمــات المصرفيــة و قــد تمــت ترقيتــه مع نهاية عــام 2016 
ــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع الخدمــات المصرفيــة، هــذا و  ليصبــح نائ
قد بدأ العمل المصرفي في المصرف الدولي للتجارة والتمويل  IBTFمع 
انطالقــة العمــل المصرفــي الخــاص فــي ســورية، كمــا عمــل فــي بنــك 
ســورية الدولــي ا�ســالمي  كمســؤول عــن شــبكة الفــروع ومــن ثــم 
مديــر فــرع فــي عــام2007  ومديــر للفــرع الرئيســي فــي العــام 2009 ، 
ليعمــل بعــد ذلــك فــي بنــك البركــة ســورية فــي العــام 2010 مــع انطالقــة 
البنــك بمنصــب مديــر إدارة الخدمــات المصرفيــة والفــروع ومديــر تطويــر 

المنتجات بالوكالة من العام 2012. 
حاصــل علــى بكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة دمشــق فــي 
العام 2001، ودبلوم في االقتصاد المالي والنقدي في العام 2003 إضافة إلى 
درجــة الماجســتير فــي المصــارف مــن ا�كاديميــة العربيــة للعلــوم 
المالية والمصرفية في العام 2009 حاصل على شهادة مقرض معتمد في 
البنــوك التجاريــة CLBB  الصــادرة عــن المعهــد ا�مريكــي للمصرفييــن 
المعتمدين وكذلك شهادة مراقب ومدقق شرعي معتمد CSAA الصادرة 
ا�ســالمية  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  عــن 
وعضــو جمعيــة العلــوم االقتصاديــة الســورية منذ العــام 2005 وله بعض 

ا�بحاث والمقاالت المنشورة في مجال العمل المصرفي.
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سناء الموصلي 
مدير إدارة تقنية المعلومات ومكلف باإلدارة الهندسية

خبــرة واســعة فــي مجــال إدارة تقنيــة المعلومــات تزيــد عــن عشــرين عــام، شــغلت منصــب مديــر إدارة تقنيــة 
المعلومات في بنك الشــام منذ عام 2007  بعد أن ســبق لها العمل في البنك التجاري الســوري  بمنصب 
مســاعد مديــر إدارة تقنيــة المعلومــات مــن عــام 1995 و حتــى عــام 2007 ، حصلــت الســيدة ســناء علــى 
بكالوريــوس فــي الهندســة االلكترونيــة مــن جامعــة دمشــق، باإلضافــة إلــى كونهــا مهنــدس مستشــار 

.SYBAS حائزة على شهادة في إدارة أنظمة و قواعد البيانات من

جمانة الحموي
مدير اإلدارة المالية

حاصلــة علــى بكالوريــوس فــي االقتصــاد اختصــاص محاســبة مــن جامعــة دمشــق خبــرة فــي مجــال 
المحاســبة و التحليــل المالــي تزيــد عــن عشــر ســنوات. بــدأت العمــل المهنــي عــام 2002 فــي عــدة شــركات 
صناعيــة و تجاريــة و خدميــة ، بــدأت العمــل فــي المجــال المصرفــي  منــذ عام 2007 في بنك ســورية الدولي 
اإلســالمي حيــث شــغلت منصــب مراقــب مالــي فــي اإلدارة الماليــة. باشــرت العمــل فــي بنــك الشــام بصفــة 

مدير اإلدارة المالية في عام 2013 .

وسيم جندلي الرفاعي
مدير إدارة التمويل ومكلف بإدارة شؤون الفروع

حاصــل علــى ماجســتير اختصــاص العمليــات المصرفيــة مــن جامعــة ليفربــول فــي بريطانيــا، حاصــل علــى 
بكالوريــوس فــي االقتصــاد اختصــاص ادارة األعمــال مــن جامعــة بلمنــد فــي لبنــان ، خبــرة مصرفيــة تزيــد عــن 
عشــر ســنوات. بــدأ العمــل المصرفــي فــي بنــك ســورية و المهجــر عــام 2005، ومــن ثــم شــغل منصــب مديــر 
إدارة التمويل التجاري  في بنك الشام منذ عام 2007 و من ثم تمت ترقية السيد وسيم إلى منصب مدير 

إدارة التمويل في بداية عام 2013 , ُكلف بإدارة شؤون الفروع خالل عام 2018.

سامر حناوي
مدير إدارة الخزينة

حاصــل علــى بكالوريــوس فــي االقتصــاد اختصــاص محاســبة مــن جامعــة دمشــق باإلضافــة الــى شــهادة 
المصرفي اإلسالمي المعتمد CIB الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية االسالمية. لديه 

خبرة مصرفية تزيد عن 10 سنوات، بدأ العمل في بنك الشام منذ 2014 مديرًا إلدارة الخزينة .

رنا الهامش 
مدير إدارة الجودة

حاصلــة علــى شــهادة مســاعد المجــاز فــي االقتصــاد والتجــارة اختصــاص إدارة أعمــال ، لديهــا العديــد مــن 
الشهادات في مجال الجودة أبرزها مدقق رئيسي أول في شركة الرقابة السورية الدولية  SGS ، بدأت عملها 
المصرفــي فــي بنــك ســورية الدولــي اإلســالمي عــام 2008 حيــث انتقلــت بعدهــا إلــى بنــك البركــة فــي عام 
2012 ،تعينــت فــي بنــك الشــام فــي بدايــة عــام 2014 بمنصــب مديــر إدارة الجــودة باإلضافــة إلــى تكليفهــا 

بمهام إدارة قسم الخدمات االلكترونية.
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راما يوسف
مدير إدارة الموارد البشرية ومكلف بإدارة التسويق و العالقات العامة 

حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة دمشــق كليــة اآلداب قســم اللغــة االنكليزيــة، باإلضافــة 
إلــى شــهادة إدارة المــوارد البشــرية مــن المكتــب االستشــاري الســوري، تتمتــع بخبــرة ثمانــي ســنوات عمــل 
فــي مجــال المــوارد البشــرية منهــا العمــل فــي شــركة االتصــاالت ســيريتيل، لتتبــوء مراكــز قيــادة فــي نفــس 
ــر  المجــال فــي شــركة تنميــة الصناعــات الغذائيــة لمــدة تقــارب الســنتين و تنضــم إلــى بنــك الشــام كمدي

إلدارة الموارد البشرية في عام  2015 ُكلفت بإدارة التسويق و العالقات العامة نهاية عام 2017.

هادي النوري 
مدير إدارة المشتريات و مكلف بإدارة الشؤون االدارية

حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي ادارة االعمــال اختصــاص ماليــة و مصــارف مــن الجامعــة الدوليــة 
للعلوم و التكنولوجيا. بدأ العمل المصرفي منذ عام 2010 حيث تدرج في الوظائف إلى أن شغل منصب 
ــل لينضــم   ــي للتجــارة والتموي ــة فــي المصــرف الدول رئيــس وحــدة المشــتريات فــي إدارة الشــؤون اإلداري
إلــى بنــك الشــام مــع بدايــة عــام 2015 بمنصــب مديــر إدارة المشــتريات ومــن ثــم كلف بإدارة الشــؤون االدارية 

في نهاية عام 2015. 

معد الفارس 
مدير إدارة التجارة الخارجية

ــون عــام شــغل خاللهــا عــدة مناصــب فــي المصــرف  ــد عــن  ســتة وثالث ــرة فــي القطــاع المصرفــي تزي خب
التدريبيــة   والــدورات  المؤتمــرات  مــن  بالعديــد  شــارك  العمليــات،  ادارة  مديــر  آخرهــا  الســوري  التجــاري 
المتخصصة في المصارف اإلسالمية والتجارة الخارجية، حاصل على شهادة UCP-600( (L/Cs)) من معهد البحرين 

للدراسات المصرفية والمالية، التحق ببنك الشام عام 2012 بمنصب مدير إدارة التجارة الخارجية.

ميسر الصعب
مدير إدارة رقابة االئتمان

حاصــل علــى بكالوريــوس اقتصــاد اختصــاص إدارة أعمــال مــن جامعــة دمشــق، انضــم إلــى بنــك الشــام خــالل 
شــهر أيلــول مــن عــام 2016 ، بعــد أن ســبق لــه العمــل فــي بنــك ســورية الدولي اإلســالمي  و تــدرج في عدة 

مناصب وظيفية خالل عمله كان آخر منصب منها ضابط تمويل تجاري.

شادي خالد
مدير إدارة العمليات المركزية

حاصــل علــى بكالوريــوس اقتصــاد اختصــاص إدارة أعمــال مــن جامعــة دمشــق، تعيــن فــي بنــك الشــام فــي 
نهايــة عــام 2007 تــدرج فــي عــدة مناصــب وظيفيــة فــي البنــك و تــم ترقيــة الســيد شــادي و تعينه بمنصب 

مدير إدارة العمليات المركزية في نهاية عام 2014.
حائــز علــى شــهادة المصرفــي اإلســالمي المعتمــد CIB المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة 

اإلسالمية.
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محمد باش
مدير اإلدارة القانونية

حاصــل علــى ماجســتير فــي قانــون األعمــال الداخلــي و الدولــي مــن جامعــة دمشــق و جامعــة باريــس 
الثانية ، بدأ حياته المهنية منذ عام 2009، حاصل على لقب محامي استاذ ولديه خبرة واسعة في مجال 
المحامــاة و عمليــات البنــوك و الصيرفــة اإلســالمية، عمــل كمستشــار قانونــي فــي المصــرف الدولــي 

للتجارة و التمويل منذ عام 2011.
التحق ببنك الشام في نهاية عام 2013 و تبوء منصب مدير اإلدارة القانونية في البنك.

سامي عبد الوهاب
مدير إدارة التدقيق الداخلي)

خبــرة  فــي مجــال التدقيــق الداخلــي تزيــد عــن 10ســنوات، شــغل خاللهــا منصــب مديــر التدقيــق الداخلــي 
وأميــن ســر مجلــس االدارة فــي ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة، ورئيــس الحســابات فــي شــركة اإلســتثمار 
ــة، التحــق ببنــك الشــام عــام  ــو غزال ــر تدقيــق فــي شــركة طــالل أب ــر العقــاري، ومدي لمــا وراء البحــار للتطوي

2017 بمنصب مدير إدارة التدقيق الداخلي، حاصل على دكتوراه في المحاسبة من جامعة دمشق.  

عزت دياب 
مدير إدارة المخاطر

خبــرة مصرفيــة بلغــت 10 ســنوات بــدأت مــع فتــرة تأســيس بنــك الشــام عــام 2006 ، شــغل مناصــب إداريــة 
متعــددة بــدءًا مــن رئيــس قســم الحســابات الماليــة و اإلداريــة إلــى منصــب مســاعد مديــر إدارة االئتمــان و 
التمويــل التجــاري ليحصــل بعــد ذلــك علــى ترقيــة تــم مــن خاللهــا تعيينــه مديــرًا إلدارة المخاطــر منــذ بدايــة 

عام 2014.
أنهى دراســة برنامج الدكتوراه في تخصص اإلدارة المالية للشــركات المســاهمة، و حصل عام 2005 على 
الماليــة  للعلــوم  العربيــة  المســاهمة مــن االكاديميــة  الماليــة للشــركات  الماجســتير فــي اإلدارة  درجــة 

والمصرفية. 

محمد انس سكر 
مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي

حائــز علــى إجــازة فــي الحقــوق مــن جامعــة دمشــق، اجــازة و دبلــوم مــن معهــد الشــام العالــي فــي 
الشــرعي  المراقــب والمدقــق  العالــي، حاصــل علــى شــهادة  الشــام  االقتصــاد االســالمي مــن معهــد 
المعتمد (CSAA) من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية AAOIFI، وشهادة المصرفي اإلسالمي 
المعتمــد مــن (CIB) مــن المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســالمية ، تمــت ترقيتــه لمنصــب 
مدير ادارة التدقيق الشرعي خالل شهر أيلول من عام 2016، يتمتع بخبرة 7 سنوات في التدقيق والرقابة 

الشرعية ضمن المصارف اإلسالمية، بدأ العمل في بنك الشام منذ عام 2009 .

أنس قرضاب
مدير إدارة التنسيق والمتابعة

حاصل على درجة الماجستير - اختصاص ادارة مالية -  من المعهد العالي إلدارة األعمال- هبا عام 2016، 
ودرجــة بكالوريــوس مــن جامعــة دمشــق اختصــاص مصــارف وتأميــن 2009، وعلــى شــهادة المحاســب 

القانوني عام 2015.
بــدأ العمــل المصرفــي مــع بنــك األردن بدايــة عــام 2011 كموظــف فــي إدارة العمليــات المركزيــة حتــى عــام 
2013، انتقــل خــالل عــام 2013 للعمــل مــع بنــك قطــر الوطنــي بمنصــب مراقــب مصرفــي داخلــي لغايــة عــام 
2017،  شــغل منصب مدير مالي  في منظمة الهالل األحمر العربي الســوري خالل عام 2017، انضم إلى 

بنك الشام خالل شهر تشرين أول من عام 2017 للعمل كمدير إدارة التنسيق والمتابعة

محمد عرفة خضرة
مدير إدارة مراقبة االلتزام

بدأ العمل المصرفي مع بنك الشام عام 2009 بصفة مراقب مصرفي داخلي حتى نهاية عام 2017، ليتبوأ 
بعــد ذلــك منصــب مديــر إلدارة مراقبــة االلتــزام منــذ نهايــة عــام 2017 ، حاصــل علــى بكالوريــوس اقتصــاد 
اختصاص محاســبة من جامعة دمشــق عام 1999 و على شــهادة المحاســب القانوني عام 2014 باإلضافة 
إلــى حصولــه علــى شــهادة األخصائــي اإلســالمي المعتمــد فــي التدقيــق الشــرعي (CISSA) و شــهادة 

. (CIB)المصرفي االسالمي المعتمد
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                                                                                                                      دمشق في األول من شهر شعبان لعام 1441هـ،

                                                                                                                    الموافق لـ 26 من شهر آذار لعام 2020 م
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انضــم إلــى بنــك الشــام ليشــغل منصــب مســاعد المديــر العــام 
(قطــاع الخدمــات المســاندة) خالل عام 2014 ، و قــد تمت ترقيته مع نهاية 
عــام 2016  ليشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي (قطــاع الخدمــات 
المســاندة). ســبق لــه العمــل فــي بنــك ســورية الدولــي ا�ســالمي 
كمســاعد رئيــس تنفيــذي �دارة مراجعــة و مراقبــة ومتابعــة التمويــل 
ومديــرµ تنفيذيــ¥ لقطــاع التمويــل كمــا عمــل فــي المصــرف الدولــي 
للتجــارة و التمويــل كمســاعد للمديــر العــام للعمليــات ، هــذا وقــد 
ــك  ــي بن ــان أول  ف ــر ائتم ــب مدي ــغل منص ــراوي بش ــيد القط ــام الس ق
االســكان للتجــارة و التمويــل ا�ردن وعمــل فــي البنــك العربــي الوطنــي 
الســعودية و البنــك العربــي ا�ردن حيــث يتمتــع بخبــرات متنوعــة فــي 
مجــال  الفــروع و التمويــل و إدارة التجــارة الخارجيــة و إدارة العالقــات 

الخارجية و المؤسسات المالية.
حصــل الســيد القطــراوي علــى شــهادة الماجســتير فــي االقتصــاد و 
شــهادة دبلــوم دراســات عليــا فــي البحــوث والدراســات االقتصاديــة مــن 
معهد البحوث و الدراسات العربية / جامعة الدول العربية – القاهرة عامي 
1990  و 1989 علــى التوالــي , و دبلــوم مهنــي فــي االئتمــان المتقدم من 
االكاديمية العربية للعلوم المصرفية عام 1999 و شهادة البكالوريوس 
فــي إدارة ا�عمــال مــن الجامعــة ا�ردنيــة عــام 1978 ، كمــا حصــل علــى 
شهادة مهنية في االئتمان المتقدم من مؤسسة MOODY’S  االمريكية 

عام 2002 .

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إلى السادة مساهمي بنك الشام الكرام:

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

استنادًا إلى الفقرة ج من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 

واستنادًا إلى الفقرة هـ من المادة (40) من النظام األساسي للبنك

تقدم هيئة الرقابة الشرعية إلى حضراتكم تقريرها السنوي:

1ـ قامــت هيئــة الرقابــة الشــرعية باعتمــاد العقــود النمطيــة ودراســة جميــع الموضوعــات التــي عرضــت عليهــا واإلجابــة علــى االستفســارات المتعلقــة 

بشأنها وتأكدت من مراعاة الضوابط الشرعية فيها.

2ـ اطلعــت الهيئــة علــى الميزانيــة العامــة للبنــك، وبيــان األربــاح والخســائر، واإليضاحــات حــول البيانــات الحســابية، ولــم يظهــر للهيئــة أي مخالفــة 

شرعية فيما اطلعت عليه.

3 ـ تقــع مســؤولية االلتــزام بأحــكام الشــريعة اإلســالمية علــى اإلدارة، أمــا مســؤوليتنا فتنحصــر فــي إبــداء رأي مســتقل بنــاء علــى مراقبتنــا لعمليــات 

البنك، وفي إعداد تقرير لكم.

 4ـ تــم تخطيــط وتنفيــذ مراقبتنــا مــن أجــل الحصــول علــى جميــع المعلومــات والتفســيرات التــي اعتبرناهــا ضروريــة وتوصلنــا مــن خــالل مراجعتنــا ألعمــال 

المصرف إلى أدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

5 ـ تمــت مراجعــة تقاريــر التدقيــق الشــرعي الدوريــة المرفوعــة مــن دائــرة التدقيــق الشــرعي الداخلــي، والمشــتملة علــى أنــواع مختلفــة مــن العمليــات 

المنفــذة فــي البنــك، وقــد روجعــت المالحظــات الــواردة مــن قبــل لجنــة التدقيــق فــي ضــوء توضيحــات الجهــات المعنيــة، واتخــذت بشــأنها القــرارات 

والتوجيهات المناسبة.

6 ـ في رأينا:

إن العقــود والمعامــالت التــي أبرمهــا البنــك خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2019م تبيــن أنهــا تمــت وفقــًا ألحــكام ومبــادئ الشــريعة   •

اإلسالمية. 

ــادئ الشــريعة  ــا وفقــًا ألحــكام ومب ــم اعتمــاده مــن قبلن ــذي ت ــاح وتحميــل النفقــات علــى حســابات االســتثمار يتفــق مــع األســاس ال ــع األرب إن توزي  •

اإلسالمية.

إن جميــع المكاســب التــي تحققــت مــن مصــادر أو بطــرق تحرمهــا أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية قــد تــم تجنيبهــا فــي حســاب لصرفهــا فــي   •

أغراض خيرية.

•  تم حساب الزكاة وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية وتقع مسؤولية إخراج الزكاة على عاتق المساهمين.

نسأل الله العلي القدير أن يوفق البنك والقائمين عليه لما فيه الخير والسداد.

الدكتور / محمد توفيق رمضان            عضو الهيئة

األستاذ / عبد السالم محمداه             عضو الهيئة

الدكتور / أحمد حسن                          رئيس الهيئة

                                                                                                                        وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                                                                      دمشق في األول من شهر شعبان لعام 1441هـ،

                                                                                                                    الموافق لـ 26 من شهر آذار لعام 2020 م

التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في   31/ 12 / 2019 م
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لمحة عن تطور النتائج المالية

اجمالي الموجودات 
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 بلغت إجمالي الموجودات بنهاية عام 2019 (184,768) مليون ليرة سورية و (156,709) مليون ليرة سورية بنهاية عام 2018 

أي بنسبة زيادة مقدارها  (%18).

صافي أرباح البنك بعد الضريبة

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192007

10,000

8,000

6,000

4,000

0

-2,000

-4,000

(2
36

)

(7
6)

(3
68

)

10
8

38
3

34
7 2,

36
0

2,
10

4

5,
48

6

8,
50

5

(2
,5

54
) 85

8

3,
17

8

بلغت صافي أرباح بنك الشام لعام 2019 مقدارها (3,178) مليون ليرة سورية  و (858) مليون ليرة سورية عن العام  2018

أي بنسبة تغير مقدارها  (%270) .
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ودائع التأمينات

الودائع ألجل

الودائع تحت الطلب

95,706  مليون ل.سالودائع تحت الطلب

  15,590 مليون ل.س

27,596   مليون ل.س

10,573 مليون ل.س ودائــــع التوفيــــــــــــــــر

الودائع ألجـــــــــل

ودائع التأمينات

ودائع التوفير

إجمالي الربح من العمليات التشغيلية 

توزع الودائع كما في 2019-12-31 

بلغت إجمالي أرباح  بنك الشام  من عملياته  االستثمارية و التمويلية  و غيرها بعام 2019 (7,071) مليون ليرة  سورية

و حوالي (4,578) مليون  ليرة سورية بنهاية عام 2018 أي بنسبة زيادة  مقدارها (%54) .
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التغير في حقوق المساهمين

توزع التمويالت حسب الجهة الممولة

بلغت إجمالي أرباح  بنك الشام  من عملياته  االستثمارية و التمويلية  و غيرها بعام 2019 (7,071) مليون ليرة  سورية

و حوالي (4,578) مليون  ليرة سورية بنهاية عام 2018 أي بنسبة زيادة  مقدارها (%54) .
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توزع التمويالت حسب الجهة الممولة

2019
2018

شركات

شركات

أفراد

أفراد

62,245,320,596

45,724,493,105

3,655,408,057

2,256,571,850

عدد فروع البنك 12 فرع ، موزعة على الشكل التالي :
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عدد فروع البنك 12 فرعًا موزعة على الشكل التالي:

شبكة الفروع

عدد فروع البنك 12 فرع ، موزعة على الشكل التالي :

الفرع الرئيسي

فرع طرطوس

فرع الالذقية

فرع حمص

فرع حماه

فرع حلب (شارع فيصل)
فرع حلب (العزيزية)

فــرع المـزرعـة
فــرع المـــــــــزة
فــرع الحريقـة

فــرع صحنــايا

فــرع درعا
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148.

50,000,000

2018 2019

51,101,530,575 57,391,278,327 3

37,090,791,587 34,064,455,093 4

6,945,000,000 11,408,384,361 5
47,981,064,955 65,900,728,653 6

134,933,805 164,343,393 7
2,380,850,000 2,276,500,000 8
6,627,130,010 10,391,860,898 9

6,933,540 43,138,048 10
1,338,589 1,107,879 17

2,276,009,080 862,960,263 11
2,163,455,530 2,263,455,530 12

156,709,037,671 184,768,212,445

ُ
ُ

28,222,042,495 46,251,810,234 13
53,967,068,395 49,454,399,523 14

5,245,066,197 10,573,360,661 15
290,319,608 486,385,550 16
313,010,014 622,078,494 17

4,769,750,985 5,034,949,750 18
92,807,257,694 112,422,984,212

38,707,773,250 43,186,923,046 19
210,829,472 274,186,895 20
126,624,831 270,614,341 25

39,045,227,553 43,731,724,282
131,852,485,247 156,154,708,494

5,250,000,000 6,000,000,000 21
33,051,351 - 22

2,175,411,384 2,521,481,216 23
430,618,546 825,184,691 24
430,618,546 825,184,691 24

1,017,254,859 1,290,334,070 25
14,708,920,881 14,708,920,881

807,850,250 2,439,531,297
24,853,725,817 28,610,636,846

2,826,607 2,867,105 26
24,856,552,424 28,613,503,951

156,709,037,671 184,768,212,445

 
31 2019 
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1 (48.

2018 2019

4,607,373,963 6,170,226,752 27
359,658,992 258,339,930 28

- - 29

4,967,032,955 6,428,566,682
)587,683,264 ( (418,913,462)

4,379,349,691 6,009,653,220
)1,222,679,438 ( (1,530,264,283)
)39,826,666 ( (63,458,161) 20

)1,182,852,772 ( )1,466,806,122 ( 30

3,156,670,253 4,479,388,937 31
960,769,756 1,962,897,180 32
142,504,595 600,887,451
317,989,935 28,044,604 33

4,577,934,539 7,071,218,172
)1,154,764,879 ( )1,436,413,522 ( 34
)180,843,939 ( (222,074,727) 9-10
)2,210,189,255 ( )1,346,298,127 ( 35

185,000,000 )70,727,544 ( 36
)50,000,000 ( )50,000,000 ( 16
)3,410,798,073 ( (3,125,513,920)

1,167,136,466 3,945,704,252
)308,694,767 ( )767,625,317 ( 17

858,441,699 3,178,078,935

858,395,033 3,178,038,437
46,666 40,498

858,441,699 3,178,078,935

14.31 52.97 37

 

 
 31  2019 
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148.

2018 2019

1,167,136,466 3,945,704,252

180,843,939 222,074,727
1,222,679,438 1,530,264,283
(185,000,000) 70,727,544

- (267,308)
50,000,000 50,000,000

2,435,659,843 5,818,503,498

(6,945,000,000) )4,461,718,202 (
7,623,017,089 )374,551,756 (

(1,664,117,788) )271,947,932 (
(12,528,982,724) )18,146,595,254 (

(1,532,311,117) 1,402,886,492
2,074,000,000 )1,494,000,000 (
(137,569,891) )458,326,127 (

677,688,820 5,411,439,600
1,847,919,112 416,335,198

(8,149,696,656) )12,157,974,483 (

963,703,077 )29,412,862 (
(6,597,048) )41,299,408 (

(5,110,439,690) )3,477,354,854 (
- 25,151,567
- )100,000,000 (

(4,153,333,661) )3,622,915,557 (

13,884,809,261 4,639,303,329
502,686,897 274,827,639

21,761,226,612 )4,420,220,843 (
(1,147,739,630) )1,472,865,039 (

(83,809,300) )2,136,186 (
(4,152,148) )7,225,100 (

34,913,021,692 )988,316,200 (

(289,701,827) )132,720,712 (
22,320,289,548 )16,901,926,952 (

16,150,419,663 38,470,709,211
38,470,709,211 21,568,782,259 38
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148.

2019

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 1

(33,051,351) - (33,051,351) - - - - - (33,051,351) - - - 30

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
1

346,069,832 - 346,069,832 - - - 346,069,832 - - - - - 23 (

- - )750,000,000 ( - - - - - - - 750,000,000 46 (

)7,225,100 ( - )7,225,100 ( )7,225,100 ( - - - - - - - -

273,079,211 - 273,079,211 - - - - 273,079,211 - - - -

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

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

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
31

2018

23,503,887,689 2,783,666 23,501,104,023 437,394,760 - 14,708,920,881 2,175,411,384 518,507,215 33,051,351 313,909,216 313,909,216 5,000,000,000

498,747,644 - 498,747,644 - - - - 498,747,644 - - - -

(372,460) (3,725) (368,735) (368,735) - - - - - - - -

- - - (250,000,000 ) - - - - - - - 250,000,000

858,441,699 46,666 858,395,033 - 858,395,033 - - - - - -
- - - 624,976,373 (858,395,033) - - - - 116,709,330 116,709,330 -

(4,152,148 ) - (4,152,148 ) (4,152,148 ) - - - - - - - -

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
31

2018

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

 

  
 31  2019 
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كما في 31 كانون األول 2018

1   معلومات عامة
إن بنــك الشــام ش.م.م.س.ع ("البنــك") شــركة مســاھمة مغفلــة عامــة ســوریة، تــم الترخیــص لــھ بموجــب قــرار رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم 
(66/م و) الصــادر بتاریــخ 7 أیلــول 2006 وبموجــب الســجل التجاري رقــم (14809) وبناًء على قرار رقم (104/ل.أ) الصادر من لجنة إدارة 
مصرف ســوریة المركزي بتاریخ 10 شــباط 2007، ویخضع ألحكام المرســوم التشــریعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بتنظیم عمل المصارف 
اإلسالمیة والقانون رقم 28 لعام 2001  الخاص بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة وتعلیماتھ التنفیذیة والقانون رقم 23 للعام 2002 وقانون 
التجــارة رقــم 33 لعــام 2007، وقانــون الشــركات رقــم 29 لعــام 2011 ولألنظمــة التي یضعھا مجلس النقد والتســلیف، وكل ذلــك بما ال یخالف 

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

تأســس البنك برأس مال مقداره 5,000,000,000 لیرة ســوریة موزع على 5,000,000 ســھم بقیمة اســمیة 1,000 لیرة سوریة للسھم الواحد. 
بدأ البنك بممارسة أنشطتھ في 27 آب 2007.

خــالل اجتمــاع الھیئــة العامــة غیــر العادیة للمســاھمین بتاریــخ 20 حزیران 2011 تمت الموافقة على تجزئة األســھم وفــق مضمون المادة /91/ 
البنــد /3/ مــن المرســوم التشــریعي رقــم /29/ لعــام 2011 الــذي یقضــي بتحدیــد القیمــة االســمیة للســھم الواحــد بمائــة لیــرة ســوریة وذلك خالل 
ســنتین مــن تاریــخ نفــاذ ھــذا المرســوم. وبنــاء علیــھ قــررت الھیئــة العامــة للمســاھمین تفویــض مجلــس اإلدارة للقیــام بمتابعــة إجــراءات تجزئــة 
ــة األوراق واألســواق  ــم 119/ م مــن ھیئ ــرار رق ــي 2011 صــدر الق ــخ 22 تشــرین الثان ــة. وبتاری ــة الوصائی ــات المعنی ــام الجھ األســھم أم
المالیــة الســوریة بالموافقــة علــى تعدیــل القیمــة االســمیة لســھم البنــك لتصبــح مئــة لیــرة ســوریة للســھم الواحــد لیصبــح إجمالــي األســھم 50 

ملیون سھم. وقد تم تحدید تاریخ تنفیذ التعدیل المذكور في سوق دمشق لألوراق المالیة في نھایة یوم 6 كانون األول 2011.

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

بتاریــخ 1 تشــرین األول 2018 صــدر قــرار مجلــس مفوضــي ھیئــة األوراق واألســواق المالیة الســوریة رقــم (117/م) بالموافقــة النھائیة على 
اعتمــاد أســھم زیــادة رأس مــال البنــك  عن طریــق ضم جزء من األرباح المدورة، وتمــت زیادة رأس مال البنك بقیمــة إجمالیة 250,000,000 
لیــرة ســوریة عــن طریــق اعتماد /2,500,000/ ســھم بقیمة اســمیة /100/ لیرة ســوریة للســھم الواحد، وذلــك بتحویل قیمة األســھم من األرباح 

المدورة المحققة، لیصبح إجمالي قیمة رأس المال 5,250,000,000 لیرة سوریة.

خــالل اجتمــاع الھیئــة العامــة للمســاھمین بتاریــخ 29 نیســان 2019 تمــت الموافقــة علــى توصیــة مجلــس اإلدارة لجھــة زیــادة رأس مــال البنــك 
ــك  ــال البن ــح رأس م ــاھمین لیصب ــى المس ــادة عل ــذه الزی ــن ھ ــة ع ــھم مجانی ــع أس ــدورة وتوزی ــاح الم ــن األرب ــزء م ــل ج ــالل تحوی ــن خ م
6,000,000,000 لیــرة ســوریة. بتاریــخ 25 تمــوز 2019 تمــت الموافقــة مــن قبــل ھیئــة األوراق واألســواق المالیــة الســوریة علــى اعتمــاد 

أسھم زیادة رأس مال البنك.

یقــوم البنــك بتقدیــم جمیــع األعمــال المصرفیــة والمالیــة مــن خــالل مركــزه وفروعــھ داخــل الجمھوریــة وعددھــا اثنــا عشــر فرعــاً والشــركة 
التابعة لھ شركة أموال الشام اإلسالمیة للوساطة المالیة.

طبیعة النشاط نسبة الملكیة فیھا  جنسیة الشركة  اسم الشركة 
شركة أموال الشام 

ــتثمار  ــر وإدارة االس ــاب الغی ــركة وحس ــاب الش ــة لحس ــي األوراق المالی ــاطة ف 99%  الوس سوریة  اإلسالمیة للوساطة المالیة 
وإدارة اإلصدارات األولیة دون التعھد بالتغطیة.

یقوم البنك  على وجھ الخصوص بمباشرة األنشطة التالیة:
1.  فتح الحسابات الجاریة.

2.  فتــح حســابات االســتثمار المطلقــة وخلطھــا مــع أمــوال البنــك واألمــوال التــي لــھ حریــة التصــرف المطلــق بھــا واســتثمارھا فــي مــا تجیــزه 
ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك من معامالت.  

3. فتح حسابات االستثمار المقیدة خارج المیزانیة واستثمارھا في ما تجیزه ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك من معامالت. 
4.  إدارة حسابات االستثمار بصیغتي المضاربة أو الوكالة باالستثمار.

ــي مــن خــالل  ــل واإلجــارة واالســتثمار المباشــر مــن خــالل إقامــة المشــروعات المنتجــة وتأســیس الشــركات، واالســتثمار المال 5.  التموی
شراء األوراق المالیة. 

6.  تقدیم الخدمات المصرفیة التي تجیزھا ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك.
7.   تقدیم القروض الحسنة من األموال الخاصة للبنك أو األموال التي لھا حكم األموال الخاصة للبنك أو ماكان بمثابتھا.

8.  أیّة أعمال مصرفیة أخرى تجیزھا القوانین واألنظمة النافذة وتوافق علیھا ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك.

تمــت الموافقــة علــى البیانــات المالیــة الموحــدة األولیة كما في 31 كانــون األول 2019 من قبل مجلس اإلدارة بتاریــخ 31 كانون الثاني 2020، 
وتمت الموافقة على البیانات النھائیة من قبل رئیس مجلس اإلدارة.
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التقرير السنوي إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

معلومات عامة ( تتمة)   1

ھیئة الرقابة الشرعیة 
یخضــع نشــاط البنــك إلشــراف ھیئــة رقابــة شــرعیة مكونــة مــن ثالثــة أعضــاء (ھــم الســادة: فضیلــة الدكتــور أحمــد حســن رئیســاً للھیئــة 
وعضــواً تنفیذیــاً فیھــا، وفضیلــة األســتاذ عبــد الســالم محمــداه نائبــاً للرئیــس، فضیلــة الدكتــور محمــد توفیــق رمضــان البوطــي عضــواً)، تــم 
تعییــن الدكتــور أحمــد حســن واألســتاذ عبــد الســالم محمــداه مــن قبــل الجمعیــة العمومیــة وبنــاء علــى موافقــة مجلــس النقــد والتســلیف بالقــرار 
مجلــس  موافقــة  بموجــب  البوطــي  رمضــان  توفیــق  محمــد  الدكتــور  وعیــن   ،2017 أیــار   21 تاریــخ  ن  /م   64 رقــم 
النقــد والتســلیف الصــادرة بالقــرار رقــم 97 تاریــخ 19 تمــوز2017، وإقــرار الجمعیــة العمومیــة ھــذا التعییــن فــي اجتماعھــا المنعقــد بتاریــخ 
13 أیــار 2018، ال یجــوز عــزل أي مــن أعضــاء الھیئــة إال بقــرار مــن الجمعیــة العمومیــة وإعــالم مصــرف ســوریة المركــزي بذلــك، كمــا 

تم تعیین الدكتور محمد خلف كعضو متدرب بموجب القرار 97 المذكور أعاله ولمدة محددة.
ــادئ الشــریعة اإلســالمیة، وتكــون  ــزام اإلدارة بأحــكام ومب ــك وأنشــطتھ للتأكــد مــن الت ــال البن ــة أعم ــة الشــرعیة بمراقب ــة الرقاب ــوم ھیئ تق

القرارات والفتاوى الصادرة عنھا ملزمة للبنك.
 كما تم تعیین الدكتور محمد خلف كعضو متدرب بموجب القرار 97 المذكور أعاله لمدة محددة.

2  السیاسات المحاسبیة
أُسس إعداد البیانات المالیة

- تــم إعــداد البیانــات المالیــة الُموحــدة للبنــك وشــركتھ التابعــة وفقــاً للمعاییــر الصــادرة عــن ھیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة 
اإلســالمیة، ووفقــاً للمعاییــر الصــادرة عــن مجلــس معاییــر المحاســبة الدولیــة والتفســیرات الصــادرة عــن لجنــة تفســیرات التقاریــر المالیــة 
الدولیــة المنبثقــة عــن مجلــس معاییــر المحاســبة الدولیــة فــي الجوانــب التــي لــم تغطھــا الھیئــة ووفقــاً للقوانیــن المحلیــة النافــذة وتعلیمــات 

مجلس النقد والتسلیف بما ال یخالف أحكام الشریعة االسالمیة.

- تــم إعــداد البیانــات المالیــة الُموحــدة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاریخیــة باســتثناء االســتثمارات العقاریــة التــي تظھــر بالقیمــة العادلــة بتاریــخ 
البیانات المالیة.

- إن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات المالیة الموحدة.

- یُراعى في العرض واإلفصاح الفصل بین ما یخص أصحاب حقوق الملكیة وما یخص أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة.

أسس توحید البیانات المالیة
لــة مــن حســابات االســتثمار الُمطلقــة أو مــن أمــوال البنــك الذاتیــة) البیانــات المالیــة لبنــك  تتضمــن البیانــات المالیــة الُموحــدة (ســواء الُمموَّ
الشــام ش.م.م.س.ع والشــركة التابعــة لــھ، شــركة أمــوال الشــام اإلســالمیة للوســاطة المالیــة المحــدودة المســؤولیة والخاضعــة لســیطرتھ. 
وتتحقــق الســیطرة عندمــا یكــون للبنــك القــدرة علــى التحكــم فــي السیاســات المالیــة والتشــغیلیة للشــركة التابعــة وذلــك للحصــول علــى منافــع 
ــغ  ــد. تبل ــد التوحی ــن البنــك والشــركة  التابعــة عن ــرادات والمصروفــات فیمــا بی ــم اســتبعاد الُمعامــالت واألرصــدة واإلی مــن أنشــطتھا، ویت

حصة البنك في رأسمال الشركة التابعة %99.

یتــم إعــداد البیانــات المالیــة للشــركة التابعــة لنفــس الســنة المالیــة للبنــك باســتخدام نفــس السیاســات المحاســبیة المتبعــة فــي البنــك، وإذا كانــت 
الشــركة التابعــة تتبــع سیاســات محاســبیة تختلــف عــن تلــك المتبعــة فــي البنــك فیتــم إجــراء التعدیــالت الالزمــة علــى البیانــات المالیــة للشــركة 

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

یتــم تضمیــن عملیــات الشــركة التابعــة فــي بیــان الدخــل الموحــد منــذ تاریــخ التملــك أو حتــى تاریــخ البیــع حســب مــا یكــون ذلــك مالئمــاً، 
ووفقاً لقرار مجلس النقد والتسلیف 501/م ن/ ب4 تاریخ 10 أیار 2009 وتعدیالتھ.

تمثــل حقــوق األقلیــة (الجھــة غیــر المســیطرة) ذلــك الجــزء غیــر المملــوك بطریقــة مباشــرة مــن قبــل البنــك فــي أربــاح أو خســائر وصافــي 
األصــول (حقــوق الملكیــة) فــي الشــركة التابعــة، ویتــم إدراجھــا بشــكل منفصــل ضمــن بیــان الدخــل الموحــد وضمــن حقــوق الملكیــة فــي بنــد 

منفصل عن حقوق مساھمي البنك (األم).
یتــم االعتــراف بالفــرق الموجــب بیــن تكلفــة شــراء الشــركة التابعــة والقیمــة العادلــة لحصــة البنــك مــن صافــي أصــول الشــركة المشــتراة 

كشھرة، ویتم االعتراف بالفرق السالب (خصم شراء) مباشرة في بیان الدخل للسنة التي تمت بھا عملیة الشراء.
في حال إعداد بیانات مالیة منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة یتم إظھار االستثمارات في الشركة التابعة بالتكلفة.
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السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2

التغییرات في المعاییر المحاسبیة

المعاییر الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة وغیر النافذة بعد

معیار المحاسبة المالي رقم 31 "الوكالة باالستثمار"  -
أصدرت ھیئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالیة اإلســالمیة AAOIFI معیار المحاســبة المالي رقم 31 عام 2017، یحدّد ھذا المعیار 
ــالً)، فیمــا یخــص التصنیــف، االعتــراف  ــة (ســواء كانــت مســتثمراً أو وكی ــة باالســتثمار فــي المؤسســات المالی األســس المحاســبیّة للوكال
األولــي، القیــاس الالحــق، العــرض واإلفصــاح وغیرھــا مــن المســائل ذات الصلــة. یمیــز المعیــار مــن حیــث المعالجــة المحاســبیة 
والمواضیــع األخــرى ذات الصلــة بیــن الوكالــة باالســتثمار لــدى المؤسســة المالیــة بصفتھــا مســتثمراً والوكالــة باالســتثمار لــدى المؤسســة 

المالیة بصفتھا وكیالً. ال ینطبق ھذا المعیار على االستثمار في الصكوك وصنادیق االستثمار والتكافل.
ھذا المعیار نافذ للتطبیق اعتباراً من 1 كانون الثاني 2020،  مع السماح بالتطبیق المبكر.

معیار المحاسبة المالي رقم 32 "اإلجارة"   -
أصدرت ھیئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالیة اإلســالمیة AAOIFI معیار المحاســبة المالي رقم 32 عام 2019، یحدّد ھذا المعیار 
األســس المحاســبیة لمعامــالت اإلجــارة فــي المؤسســات المالیــة اإلســالمیة، ویحــل محــل معیــار المحاســبة المالــي رقــم 8 "اإلجــارة واإلجارة 
المنتھیــة بالتملیــك" حیــث أحــدث تغییــرات ملحوظــة فیمــا یخــص مبــادئ التصنیــف، واإلثبــات والقیــاس، والعــرض واإلفصــاح، ویشــمل 
ھــذا المعیــار أشــكال اإلجــارة  المختلفــة التــي تنفذھــا المؤسســات المالیــة اإلســالمیة وتكــون طرفــاً فیھــا، ســواًء مؤجــر أو مســتأجر،  بمــا 
فــي ذلــك اإلجــارة التشــغیلیة، واإلجــارة المنتھیــة بالتملیــك، وال ینطبــق ھــذا المعیــار علــى صكــوك اإلجــارة، معامــالت اإلجــارة الستكشــاف 

واستخراج الموارد الطبیعیة، إجارة الخدمات.
ھذا المعیار نافذ للتطبیق اعتباراً من 1 كانون الثاني 2021، مع السماح بالتطبیق المبكر.

معیار المحاسبة المالي رقم 34 "التقاریر المالیة لحملة الصكوك"  -
أصدرت ھیئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالیة اإلســالمیة AAOIFI معیار المحاســبة المالي رقم 34 عام 2018، یھدف ھذا المعیار 
إلــى وضــع مبــادئ المحاســبة والتقاریــر المالیــة للموجــودات واألعمــال التــي تقــوم علیھــا الصكــوك، لضمــان تقدیــم تقاریــر شــفافة وعادلــة 

لجمیع أصحاب المصلحة وخصوصا حاملي الصكوك.
ھذا المعیار نافذ للتطبیق اعتباراً من 1 كانون الثاني 2020، مع السماح بالتطبیق المبكر.

معیار المحاسبة المالي رقم 35 "احتیاطیات المخاطر"  -
أصدرت ھیئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالیة اإلســالمیة AAOIFI معیار المحاســبة المالي رقم 35 عام 2018، یحدّد ھذا المعیار 
األســس المحاســبیّة الحتیاطیــات المخاطــر، وال یلــزم المؤّسســات المالیــة بتشــكیل احتیاطیــات المخاطــر، لكنــھ یســري علــى تلــك 
االحتیاطیــات مھمــا كان االســم الــذي تطلقــھ المؤسســات علــى تلــك االحتیاطیــات، إذا كانــت تحقــق تعریــف االحتیاطیــات الــوارد فــي ھــذا 

المعیار.
یشــجع المعیــار المؤسســات المالیــة اإلســالمیة علــى تكویــن احتیاطیــات المخاطــر بالقــدر الكافــي لحمایــة أصحــاب الحســابات القائمــة علــى 
ــوقیة ومخاطــر  ــة والمخاطــر الس ــل المخاطــر االئتمانی ــددة مث ــة المخاطــر المتع ــي مواجھ ــائر وخاصــة ف ــاح والخس ــي األرب ــاركة ف المش

االستثمار ومخاطر معدل العائد.
یحــّل ھــذا المعیــار مــع معیــار المحاســبة المالي رقم 30 "اضمحــالل الموجودات والخســائر االئتمانیة" محــّل معیار المحاســبة المالي رقم 11 
"المخّصصــات واالحتیاطیــات"، ویصبــح ھــذا المعیــار ســاریاً إلــى جانــب معیــار المحاســبة المالیــة رقــم 30 ویخضــع اعتمــاده لألحــكام 
االنتقالیــة المنصــوص علیھــا فــي المعیــار المذكــور وھــو نافــذ للتطبیــق اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2021،  مــع الســماح بالتطبیــق المبكــر 

فقط في حال قررت المؤسسة المالیة االسالمیة التطبیق المبكر للمعیار رقم 30.
نظــراً إلصــدار معیــار المحاســبة رقــم 30 بتاریــخ ســابق لتاریــخ صــدور المعیــار 35، تــم الســماح بشــكل مؤقــت باالســتمرار باعتمــاد معیــار 

المحاسبة المالیة رقم 11 فیما یخص احتیاطیات المخاطر على الرغم من التطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالي رقم 30. 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2

التغییرات في المعاییر المحاسبیة (تتمة)

المعاییر الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة وغیر النافذة بعد (تتمة)

- معیار المحاسبة المالي رقم 30 "اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانیة" (تطبیق مبكر)

أصــدرت ھیئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالیــة اإلســالمیة AAOIFI معیــار المحاســبة المالــي رقــم 30 فــي عــام 2017 والمتعلــق 
باالضمحــالل والخســائر االئتمانیــة واالرتباطــات المثقلــة باألعبــاء. یحــل ھــذا المعیــار محــل معیــار المحاســبة المالــي رقــم 11 "المخصصات 
ــا یخــص  ــابھة" فیم ــوك واألســھم واألدوات المش ــي الصك ــتثمار ف ــم 25 "االس ــي رق ــبة المال ــار المحاس ــن معی ــات" وأجــزاء م واالحتیاطی

االضمحالل.
 یعتبــر تطبیــق ھــذا المعیــار إلزامیــاً مــن الفتــرات المالیــة المبتدئــة فــي 1 كانــون الثانــي 2020 أو بعــده، مــع الســماح بالتطبیــق المبّكــر. علمــاً 

أنھ تقرر التطبیق المبكر للمعیار بتاریخ 1 كانون الثاني 2019 استناداً إلى قرار مجلس المحاسبة والتدقیق بجلستھ رقم 1 لعام 2018.
تــم تطبیــق معیــار المحاســبة المالــي رقــم 30 بأثــر رجعــي، مــع اســتخدام الســماحیة الــواردة فــي نــص المعیــار، بــدون إعــادة عــرض البیانــات 

المقارنة. 

یصنف المعیار مخاطر االئتمان على التعرضات ضمن ثالث مراحل:

- المرحلة األولى: خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شھر

ــذ  ــري من ــكل جوھ ــة بش ــا االئتمانی ــزدد مخاطرھ ــم ت ــي ل ــك الت ــي وتل ــراف األول ــد االعت ــة عن ــودات مالی ــى موج ــة األول ــن المرحل تتضم
االعتراف األولي.

یتــم االعتــراف بمخصــص الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة للموجــودات المصنفــة ضمــن المرحلــة األولــى علــى أســاس 12 شــھر. إن الخســائر 
االئتمانیــة المتوقعــة للـــ 12 شــھر ھــي تلــك الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة نتیجــة ألحــداث تعثــر ممكنــة الحــدوث خــالل فتــرة الـــ 12 شــھر بعــد 

تاریخ بیان المركز المالي.

ً -  المرحلة الثانیة: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر االئتمان – غیر مضمحلة ائتمانیا

تتضمــن المرحلــة الثانیــة الموجــودات المالیــة التــي ازدادت مخاطرھــا االئتمانیــة بشــكل جوھــري منــذ االعتــراف األولــي دون وجــود دلیــل 
موضوعي على اضمحاللھا.

یتم االعتراف بمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المصنفة ضمن المرحلة الثانیة على مدار عمر االئتمان.
إن الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة علــى مــدار عمــر االئتمــان ھــي تلــك الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة نتیجــة لجمیــع أحــداث التعثــر ممكنــة 

الحدوث خالل كامل عمر األصل المالي.

- المرحلة الثالثة: الموجودات المالیة المضمحلة

تتضمن المرحلة الثالثة الموجودات المالیة التي یوجد دلیل موضوعي على اضمحاللھا في تاریخ بیان المركز المالي.
یتم االعتراف بمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المصنفة ضمن المرحلة الثالثة على مدار عمر االئتمان.

یتم تكوین مؤونات وفقاً للخسارة االئتمانیة المتوقعة (Expected Credit Loss - ECL)، تُحتسب كما یلي:
احتمــال التعثــر (Probability of Default-PD) × الخســارة عنــد التعثــر (Loss Given Default-LGD) × التعــرض عنــد التعثــر 

(Exposure at Default-EAD)
حیــث یتــم احتســاب الخســارة االئتمانیــة المتوقعــة مرجحة باحتمالیــة التعثر خالل 12 شــھراً القادمة من عمر الدین للتعرضــات المصنفة ضمن 

المرحلة األولى، ولكامل عمر الدین للتعرضات المصنفة ضمن المرحلة الثانیة والثالثة.
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2

التغییرات في المعاییر المحاسبیة (تتمة)

المعاییر الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة وغیر النافذة بعد (تتمة)

- معیار المحاسبة المالي رقم 30 "اضمحالل الموجودات و الخسائر االئتمانیة" (تطبیق مبكر) (تتمة)
تأثیر تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم 30

وفقــاً لألحــكام االنتقالیــة المتعلقــة بتطبیــق معیــار المحاســبة المالــي رقــم 30 للمــرة األولــى، یقــوم البنــك بإثبــات أي فــرق بیــن القیمــة المدرجــة 
الســابقة بموجــب قــرارات مجلــس النقــد والتســلیف  ومصــرف ســوریة المركــزي  وقیمــة الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة التــي تنســب إلــى 
ــد االفتتاحــي  ــي الرصی ــرة) ف ــق ألول م ــخ التطبی ــى تاری ــن عل ــي تتضم ــة الســنویة (الت ــر المالی ــرة إعــداد التقاری ــة فت ــي بدای المســاھمین ف

لألرباح المدورة والمخصص المتراكم العائد إلى المساھمین، إال في حال وجود فائض.
نتیجــة لتطبیــق معیــار المحاســبة المالــي رقــم 30 للمــرة األولــى فــي 1 كانــون الثانــي 2019، تــم تغطیــة الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة الناتجــة 
باســتخدام المؤونــات المكونــة وفقــاً لنظــام تصنیــف مخاطــر الدیــون وتكویــن المخصصــات ســاري المفعــول قبــل تطبیــق معیــار المحاســبة 
ــات العامــة  ــم 902 /م ن/ ب 4 للعــام 2012 والمؤون ــات الفائضــة عــن تطبیــق القــرار رق ــد المؤون ــة إلــى رصی ــم 30، باإلضاف ــي رق المال
المكونــة لقــاء اختبــارات الجھــد، ونتــج عــن ذلــك فائــض بمبلــغ 43,864,645 لیــرة ســوریة، تم اســتخدامھ – باإلضافــة إلى احتیاطــي مخاطر 
التمویل البالغ 33,051,351 لیرة ســوریة – لتغطیة مخصص الخســائر االئتمانیة المتوقعة خالل عام 2019 وذلك حســب تعلیمات مصرف 

سوریة المركزي.

یوضح الجدول التالي أثر تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم 30 على األرصدة االفتتاحیة:

المعاییر الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة والنافذة اعتباراً من 1 كانون الثاني 2019

-  معیار المحاسبة المالي رقم 28 "المرابحة والبیوع اآلجلة األخرى"
 یوضــح المعیــار المعالجــة المحاســبیة للمرابحــة والبیــوع اآلجلــة مــن خــالل عــرض المســائل المحاســبیة المختلفــة المتعلّقــة بالمرابحــة مــن 

اإلثبات األولي، القیاس الالحق، العرض واإلفصاح وغیرھا من المسائل ذات الصلة.
ــا بخــالف المرابحــة ال تســتوجب  ــى المتاجــرة ولكنّھ ــي تعتمــد عل ــل اإلســالمي الت ــات التموی ــد مــن عملی ــاك العدی ــة للمرابحــة، ھن باإلضاف
االفصــاح عــن التكلفــة واألربــاح للشــخص الــذي ینــوي الشــراء، وھــذه المبیعــات تأخــذ أشــكال عدیــدة ویشــیر لھــا ھــذا المعیــار بـ(البیــوع 

المؤجلة)،  وال یغطي ھذا  المعیار التوّرق ومرابحة السلع.
حل ھذا المعیار محّل معیار المحاسبة المالي رقم 2 "المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء"، ومعیار المحاسبة المالیة رقم 20 "البیع اآلجل". 
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- -
657,833 164,834
52,000 79,500
52,072 -

761,905 244,334
- 193,107

2018 2019

- -
761,905 244,334

(761,905) (51,227)
- 193,107

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2

أھم التقدیرات المحاسبیة
إن إعــداد البیانــات المالیــة الموحــدة یتطلــب مــن إدارة المجموعــة القیــام بتقدیــرات واجتھــادات تؤثــر فــي قیمــة الموجــودات والمطلوبــات 
المالیــة فــي البیانــات المالیــة الموحــدة باإلضافــة إلــى اإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتمــل أن تطــرأ. كمــا أن ھــذه التقدیــرات واالجتھــادات 

تؤثر في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة التي تظھر ضمن بیان الدخل الموحد.
إن الفرضیــات الرئیســیة المتعلقــة بالتقدیــرات المســتقبلیة لألحــداث غیــر المؤكــدة فــي تاریــخ البیانــات المالیــة الموحــدة والتــي قــد ینتــج 
عنھــا مخاطــر ھامــة مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى تعدیــالت جوھریــة فــي أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات الظاھــرة فــي البیانــات المالیــة 

الموحدة خالل السنة ھي كما یلي: 

مبدأ االستمراریة
قامــت إدارة المجموعــة بتقدیــر مــدى قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي العمــل علــى أســاس مبــدأ االســتمراریة. وعلــى الرغــم مــن 
حالــة عــدم االســتقرار التــي تمــر بھــا الجمھوریــة العربیــة الســوریة وحالــة عــدم التیقــن المســتقبلیة فــإن إدارة المجموعــة متأكــدة مــن أن 
ــم إعــداد  ــد ت ــھ، فق ــاء علی ــدى المســتقبلي المنظــور. بن ــي الم ــل ف ــى االســتمرار بالعم ــة لتســاعدھا عل ــوارد الكافی ــا الم المجموعــة لدیھ

البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة.

المعالجة الزكویة والضریبیة
إن مســؤولیة إخــراج الــزكاة تقــع علــى المســاھمین وأصحــاب حســابات االســتثمار المطلقــة (الودائــع واالدخــار) فــي حــال توافــر شــروط 

وجوب الزكاة، وذلك لعدم وجود تفویض من الجمعیة العمومیة للبنك بإخراج الزكاة عن المساھمین.
بلغت قیمة الزكاة على أســھم بنك الشــام مبلغاً قدره 553,825,075 لیرة ســوریة، تحتســب الزكاة بمعدل 2.577% ســنویاً حســب الســنة 
ــار  ــم اختب ــي األمــوال المســتثمرة، وت ــة صاف ــي الموجــودات أوطریق ــة صاف ــن طریق ــق طریقتی ــزكاة وف ــد وعــاء ال ــد تحدی ــة،  بع المیالدی

الطریقتین وظھرت النتیجة واحدة، حیث بلغ الوعاء الزكوي 21,486,908,835 لیرة سوریة.
تــم اســتبعاد الودیعــة اإللزامیــة المجمــدة لــدى مصــرف ســوریة المركــزي مــن وعــاء الــزكاة، حیــث تزكــى لمــرة واحــدة عنــد قبضھــا وذلــك 

حسب معیار الزكاة رقم 35 في الفقرة 8/4/3/5 الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة.
تقــوم أســھم البنــك بحســب الغــرض الــذي اقتنیــت مــن أجلــھ، فاألســھم المقتنــاة بقصــد النمــاء (أي بغــرض االســتفادة مــن ریعھــا مصــدراً 
للدخــل) تزكــى بمبلــغ 9.230 لیــرة ســوریة  للســھم الواحــد، أمــا األســھم المقتنــاة بغــرض المتاجــرة فتعامــل معاملــة عــروض التجــارة 

فیخرج مالكھا نسبة 2.577% من قیمتھا السوقیة وقت وجوب الزكاة حسب السنة المیالدیة.

الكسب أو الصرف المخالف للشریعة اإلسالمیة
ــدوق المخالفــات الشــرعیة)  ــرادات والمكاســب المخالفــة للشــریعة اإلســالمیة فــي حســاب خــاص (یســمى صن ــك بتســجیل اإلی یقــوم البن
یظھــر فــي بیــان المركــز المالــي الموحــد ضمــن المطلوبــات األخــرى ویتــم الصــرف منــھ علــى أوجــھ الخیــر بعــد أخــذ موافقــة ھیئــة  الرقابــة 
ــرارات  ــدوق المخالفــات الشــرعیة بنــاء علــى ق ــرة ســوریة إلــى صن ــغ 244,334 لی الشــرعیة. وخــالل عــام 2019 تــم ترحیــل مبال

ھیئة الرقابة الشرعیة،  مقارنة مع ترحیل مبالغ مقدارھا 761,905 لیرة سوریة خالل عام 2018.

وھذه المبالغ ناتجة عن: 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2

أھم التقدیرات المحاسبیة (تتمة)

القیمة العادلة لألدوات المالیة
فــي حــال عــدم توفــر القیمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المالیــة بتاریــخ بیــان المركــز المالــي الموحــد عــن طریــق األســعار المعلنــة أو 
التــداول النشــط لبعــض األدوات المالیــة، یتــم تقدیــر القیمــة العادلــة عبــر طــرق تقییــم مختلفــة والتــي تتضمــن اســتخدام نمــاذج التســعیر حیــث 

یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.

الموجودات الضریبیة المؤجلة
یتــم االعتــراف بالموجــودات الضریبیــة المؤجلــة عــن الخســائر أو المصاریــف غیــر الخاضعــة للضریبیــة والمتوقــع االســتفادة منھــا عنــد تحقــق 
ــغ األربــاح المســتقبلیة  ــة تقدیــرات مــن اإلدارة مبنیــة علــى فتــرة ومبال الربــح الضریبــي. یتطلــب االعتــراف بالموجــودات الضریبیــة المؤجل

الخاضعة للضریبة باإلضافة إالى الخطط الضریبیة المستقبلیة

أُسس توزیع األرباح فیما بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة
یتــم تقســیم اإلیــرادات إلــى إیــرادات ناجمــة عــن األنشــطة االســتثماریة والتمویلیــة وإیــرادات ناجمــة عــن عمــوالت البنــك، حیــث إن اإلیــرادات 
الناجمــة عــن عمــوالت البنــك أو عــن أربــاح المتاجــرة بالعمــالت تكــون كافــة مــن حــق البنــك، وال تــوزع علــى أصحــاب حســابات االســتثمار 

المطلق لكونھا ناتجة عن الخدمات التي یقدمھا البنك، وألن أصحاب حسابات االستثمار المطلق  (مضاربة) ال یتحملون نفقاتھا.
ــاً مــن رأس المــال  ــة كلی ــة مــن اســتثمارات ممول ــى إیــرادات متأتی ــة علــى حــدة، إل ــة مــن االســتثمار، بــكل عمل یتــم فصــل اإلیــرادات المتأتی
(االســتثمارات الذاتیــة) واســتثمارات ممولــة بشــكل مختلــط (مــن رأس المــال وأمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار المطلــق). تــوزع 
اإلیــرادات المتأتیــة مــن مصــدر مختلــط إمــا نســبة وتناســب علــى كل مــن متوســط حقــوق المســاھمین الخاضــع لالســتثمار أو مــا یدخــل فــي 
حكمھــا ومتوســط الحســابات وذلــك الســتخراج حصــة أصحــاب حســابات االســتثمار المطلــق (عقــود المضاربــة) مــن اإلیــرادات حســب طریقــة 
النمــر أو حســب عقــد الوكالــة المبــرم مــع أصحــاب حســابات االســتثمار المطلــق (عقــود الوكالــة) وذلــك وفــق متطلبــات قــرار مجلــس النقــد 

والتسلیف رقم /834/ م ن / ب 4 والصادر بتاریخ 9 نیسان 2012.
 یتضمــن متوســط حقــوق المســاھمین رأس المــال مطروحــاً منــھ األمــوال التــي اســتخدمھا البنــك فــي شــراء الموجــودات الثابتــة، االســتثمارات 

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

إَن الربــح القابــل للتوزیــع علــى أصحــاب حســابات االســتثمار المطلقــة ھــو صافــي مبلــغ اإلیــرادات المتأتیــة مــن مصــدر مختلــط (إجمالــي 
اإلیــرادات بعــد طــرح النفقــات التــي وافقــت ھیئــة الرقابــة الشــرعیة علــى تحمیلھــا علــى وعــاء المضاربــة كــون ھــذه النفقــات غیــر واجبــة علــى 

المضارب) بعد طرح حصة مشاركة رأس المال ومبلغ المضاربة العائد للبنك واحتیاطي مخاطر االستثمار.

ــق ھــذه الخســارة  ــرادات االســتثمار خســائر ســیتحمل كل مــن المســاھمین وأصحــاب حســابات االســتثمار المطل ــج إی فــي حــال أظھــرت نتائ
بنســبة مســاھمتھم وفــق الشــرائح أعــاله إال فــي حــال تعــدي البنــك و/أو تقصیــره و/أو مخالفتــھ شــروط العقــد فإنــھ یتحمــل الخســائر الناجمــة 

عن ھذا التعدي أو التقصیر أو المخالفة.
ــام  ــم التنضیــض بشــكل شــھري أمــا توزیــع األربــاح فیتــم عنــد تاریــخ اســتحقاق الودیعــة حتــى نھایــة الشــھر الســابق لالســتحقاق أمــا األی یت

المتبقیة خالل شھر االستحقاق فیتم توزیع ربحھا عند نھایة الشھر. یقصد بالتنضیض احتساب وتحدید الربح.
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

السیاسات المحاسبیة (تتمة)   2

أھم التقدیرات المحاسبیة (تتمة)

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

ــغ  ــة مبل ــَل) لتنمی ــَك (الوكی ــوكاالت االســتثماریة (ودیعــة فرصــة وغیرھــا): بموجبھــا ینیــب صاحــُب الحســاِب االســتثماري (المــوكُل) البن ال
ــدة أو  ــة واح ــتثمار بصفق ــة االس ــي عملی ــة ف ــة المحلیة/األجنبی ــتثماریة بالعمل ــة االس ــغ الوكال ــر أجــرة إذ تدخــل مبال ــتثمار بأجــرة أو بغی االس
ــتثماریة  ــوكاالت االس ــاح ال ــدد أرب ــي، وتح ــي اإللزام ــل االحتیاط ــبیل تحم ــى س ــتثمر عل ــغ المس ــن المبل ــبة 100% م ــددة وبنس ــات متع صفق
حســب عقــد الوكالــة المبــرم مــع أصحــاب حســابات االســتثمار المطلــق، دون أن یشــكل ھــذا الربــح المتوقــع التزامــاً علــى البنــك فــي نھایــة 
ــام البنــك  الفتــرة االســتثماریة یســتحق صاحــب الحســاب االســتثماري (المــوكل) أرباحــاً حســب المتحقــق الفعلــي لالســتثمار، مــع إمكانیــة قی
ــى  ــادة عل ــة باالســتثمار، وكل الزی ــك) أجــرة قیامــھ بأعمــال الوكال ــُل االســتثمار (البن بالتبــرع ألصحــاب حســابات االســتثمار، ویســتحق وكی
الربــح المتوقــع كحافــز لــھ علــى حســن األداء. وفــي حــال أظھــرت نتائــج االســتثمار تحقیــق خســائر فیتحمــل أصحــاب حســابات االســتثمار 
ــة وقیودھــا،  ــة شــروط الوكال ــر و/أو مخالف ــك) إال فــي حــال التعــدي و/أو التقصی ــل االســتثمار (البن وحدھــم ھــذه الخســارة، وال یضمــن وكی

فیضمن وفق ماقررتھ المعاییر الشرعیة .
   

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

تحتسب نسبة مضاربة (تمثل ربح البنك) 50% من صافي الربح المتحقق. 
یحتسب احتیاطي مخاطر االستثمار بما یعادل 10% من أرباح أصحاب حسابات االستثمار المطلقة.

ــى  ــع نســبة المشــاركة ال ــي ودیعــة األمــان مــن خــالل رف ــة ف ــرع بجــزء مــن أرباحــھ ألصحــاب حســابات االســتثمار المطلق ــك بالتب ــام البن ق
.%100

لــم یقــم البنــك بتحمیــل وعــاء المضاربــة بأیـّـة أعبــاء تتعلــق بمخصصــات تدنــي ذمــم البیــوع المؤجلــة وأرصــدة التمویــالت أو أیـّـة مخصصــات 
أخرى.

لم یقم البنك بتحمیل أي نفقات (من النفقات الموافق على تحمیلھا من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة) لوعاء المضاربة خالل عام 2019.
یتــم توزیــع األربــاح بمــا یتناســب مــع السیاســة المعتمــدة فــي البنك وبما یتناســب مع قــرار مجلس النقــد والتســلیف رقــم (834/م ن/ب 4) الصادر 

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

قــام البنــك بتمویــل اســتثماراتھ العقاریــة ومســاھمتھ فــي رؤوس أمــوال الشــركات مــن رأس المــال فقــط، فیمــا مــَول البنــك جمیــع اســتثماراتھ 
األخرى  من مصدر مختلط (من رأس المال وأموال أصحاب حسابات االستثمار المطلقة).

خروج أصحاب الحسابات االستثماریة (كسر الودائع)
فــي حــال رغــب صاحــب الحســاب االســتثماري بالخــروج مــن االســتثمار قبــل نھایــة الفتــرة المحــددة، وقــررت اإلدارة عــدم منحــھ كامــل أو 
جــزء األربــاح المتحصلــة عــن فتــرة االســتثمار، فیطبــق علــى ھــذا الخــروج مبــدأ التخــارج بیــن صاحــب الحســاب االســتثماري وبیــن أمــوال 
وعــاء المضاربــة أوالً ثــم أمــوال المســاھمین فــي حــال كانــت أمــوال أصحــاب الحســابات مســتثمرة بالكامــل، وبموجــب ھــذا المبــدأ یصالــح 

صاحب الحساب وعاء المضاربة أو أموال المساھمین عن حصتھ في موجودات المضاربة، ومصیر األرباح یوزع على النحو اآلتي: 

ــك إلعــادة  ــة البن ــل حســم نســبة مضارب ــة قب ــى وعــاء المضارب ــاح ھــذه الودیعــة إل ــة: تعــود أرب ــم التخــارج مــع أمــوال وعــاء المضارب إن ت
توزیعھــا علــى أصحــاب حســابات االســتثمار المطلــق والبنــك، أو ترحــل إلــى حســاب احتیاطــي معــدل األربــاح (لصالــح أصحــاب الحســابات 

االستثماریة).
أما إن تم التخارج مع أموال المساھمین: فیختص المساھم بربح ھذا الحساب.
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السیاسات المحاسبیة (تتمة)    2

أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة

أھم السیاسات المستخدمة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة ھي كما یلي:

ترجمة العـمالت األجنبیة أ . 
األرصدة والعملیات

یتــم تســجیل التعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبیــة والتــي تتــم علــى غیــر أســاس المضاربــة أو المشــاركة خــالل الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي 
تاریــخ حــدوث ھــذه التعامــالت، أمــا فــي حــال تمــت المعامــالت علــى أســاس عقــد المضاربــة أو المشــاركة یتــم معالجتھــا بتحویــل أرصــدة الموجــودات 
ــل  ــن قب ــة م ــي الموحــد والمعلن ــز المال ــان المرك ــخ بی ــي تاری ــة الســائدة ف ــرة الســوریة بأســعار صــرف العمــالت األجنبی ــى اللی ــة إل ــات المالی والمطلوب
مصــرف ســوریة المركــزي والخاصــة بالمصــارف ألغــراض التقییــم. یتضمــن بنــد األربــاح (الخســائر) الناجمــة عــن التعامــالت بالعمــالت األجنبیــة فــي 
ــن  ــة ع ــائر الناجم ــاح والخس ــى األرب ــة إل ــة، إضاف ــیة للمجموع ــة الرئیس ــى العمل ــل إل ــن التحوی ــة ع ــائر الناتج ــاح والخس ــد، األرب ــل الموح ــان الدخ بی

التعامالت بالعملة األجنبیة.
معلومات القطاعات  ب . 

قطــاع األعمــال یمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعملیــات التــي تشــترك معــاً فــي تقدیــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر وعوائــد   •
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

القطــاع الجغرافــي یرتبــط فــي تقدیــم منتجــات أوخدمــات فــي بیئــة اقتصلدیــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة   •
بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.

األدوات المالیة – االعتراف األولي والقیاس الالحق ج . 
   تاریخ االعتراف

یتــم االعتــراف بعملیــات شــراء أو بیــع الموجــودات المالیــة التــي تتطلــب وقــت محــدد لنقــل الملكیــة بموجــب القوانیــن أو المتعــارف علیــھ فــي الســوق 
بتاریخ المتاجرة ( تاریخ إبرام الصفقة).

عقود الُمرابحة
بغــرض التفــادي والتقلیــل مــن المخاطــر المترتبــة علــى البنــك نتیجــة شــرائھ للســلع ثــم نكــول العمیــل طالــب الشــراء عــن الشــراء مــن البنــك،   -
یلتــزم بنــك الشــام بتطبیــق خیــار الشــرط مــع البائــع األول فــي عملیــة الشــراء، وفــي حــال عــدم تطبیقــھ لخیــار الشــرط یقــوم البنــك وقبــل عملیــة الشــراء 

بتوقیع العمیل على وعد ملزم بالشراء، و یأخذ البنك منھ ھامش الجدیة. 
یعتبر ھامش الجدیة التزاماً على البنك باعتباره من المطلوبات.  -

في حال تطبیق خیار الشرط وتوقیع العمیل على وعد ملزم للشراء وأخذ ھامش جدیة منھ, فإن ھامش الجدیة یعاد كامالً للعمیل.  -
وفــي حالــة نكــول العمیــل عــن تنفیــذ وعــده الملــزم، ال یجــوز للبنــك حجــز ھامــش الجدیــة وینحصــر حقــھ فیــھ بمقــدار الضــرر الفعلــي، وذلــك   -

بتحمیل العمیل الفرق الحاصل بین ثمن السلعة المبیعة للغیر والتكلفة التي تكبدھا البنك.
أما في حالة إتمام العمیل للعملیة یتحول ھامش الجدیة إلى الدفعة المقدمة وتنزل من ثمن الشراء.  -

ــة الحســاب الجــاري  ــھ معامل ــن معاملت ــة الشــرعیة وبی ــى أســاس المضارب ــن اســتثماره عل ــة بی ــي ھامــش الجدی ــر المتعامــل ف یخی   -
المحجوز علیھ .

یتم إثبات األرباح عند التعاقد في عقود الُمرابحة نقداً أو إلى أجل ال یتجاوز الفترة المالیة الحالیة.  -
یتــم إثبــات إیــرادات البیــوع الُمؤجلــة (الــذي یُســدد ثمنھــا دفعــة واحــدة تســتحق بعــد الفتــرة المالیــة الحالیــة أو یُســدد ثمنــھ علــى أقســاط تُدفــع   -

على فترات مالیة ُمتعددة الحقة) بتوزیعھا على الفترات المالیة الُمستقبلیة لفترة األجل بحیث یُخصص لكل فترة مالیة نصیبھا من األرباح.
یتــم إثبــات ذمــم البیــوع الُمؤجلــة عنــد حدوثھــا بقیمتھــا االســمیة ویتــم قیاســھا فــي نھایــة الفتــرة المالیــة علــى أســاس صافــي القیمــة النقدیــة الُمتوقــع تحقیقھــا. 

(أي مبلغ الدین المطلوب من العمالء في نھایة الفترة المالیة محسوماً منھ أي مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة).

السلم والسلم الُموازي
یتــم إثبــات التمویــل بالســلم عنــد دفــع رأس المــال إلــى الُمســلَم إلیــھ أو وضعــھ تحــت تصرفــھ ویتــم إثبــات الســلم المــوازي عنــد قبــض البنــك   -

لرأس المال. ویُقاس رأس المال بالمبلغ الذي تم دفعھ أو قبضھ وإذا كان عیناً أو منفعة فیُقاس بالقیمة العادلة.
عنــد تســلم البنــك للُمســلم فیــھ یتــم تســجیل الموجــودات التــي تســلمھا البنــك علــى أســاس تكلفتھــا التاریخیــة، ویُعــاد قیــاس تلــك الموجــودات فــي   -

نھایة الفترة المالیة على أساس التكلفة التاریخیة أو القیمة السوقیة (العادلة) أیھما أقل ویتم إثبات الفرق كخسارة في بیان الدخل.
یتــم إثبــات نتیجــة تســلیم الُمســلم فیــھ فــي عملیــة الســلم الُمــوازي بإثبــات الفــرق بیــن المبلــغ الــذي ســبق تســلمھ مــن المســلم (المشــتري النھائــي)   -

وبین تكلفة المسلم فیھ (البضاعة) كربح أو خسارة في بیان الدخل. 
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أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة)

االستصناع واالستصناع الُموازي
-  تظھــر عقــود االســتصناع بقیمــة المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل البنــك منــذ نشــوء التعاقــد، وتظھــر عقــود االســتصناع الُمــوازي بصافــي القیمــة 

التعاقدیة، ویتم إثبات أي تدني في القیمة عن القیمة النقدیة الُمتوقع تحقیقھا في بیان الدخل.
-  یتــم إظھــار األربــاح المؤجلــة فــي قیــود االســتصناع بــدءاً مــن تاریــخ تنفیــذ العقــد ومــن ثــم تنزیــل الجــزء المخصــص لــكل قســط مســتحق 
مــن األربــاح المؤجلــة وتحویلھــا إلــى بیــان الدخــل. یتــم إثبــات إیــرادات االســتصناع وھامــش الربــح فــي االســتصناع واالســتصناع المــوازي 

بطریقة نسبة اإلتمام.
-  یتــم إثبــات أّي تكالیــف إضافیــة یدفعھــا البنــك فــي عقــود االســتصناع الُمــوازي نتیجــة اإلخــالل بشــروط االلتزامــات التعاقدیــة كخســائر فــي 

بیان الدخل وال تدخل في حساب تكالیف االستصناع.
-  فــي حــال احتفــاظ البنــك بالمصنــوع ألي ســبب كان یتــم قیــاس ھــذه الموجــودات بصافــي القیمــة النقدیــة الُمتوقــع تحقیقھــا أو بالتكلفــة أیھمــا 

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

التمویل بالُمضاربة
-  یتــم تســجیل عملیــات تمویــل الُمضاربــة عنــد تســلیم رأس المــال (نقــداً كان أو عینــاً)  إلــى الُمضــارب أو وضعــھ تحــت تصرفــھ، ویُقــاس 
رأس المــال الُمقــدَّم بالمبلــغ المدفــوع، أو بالقیمــة العادلــة إذا كان عینــاً وإذا نتــج عــن تقییــم العیــن عنــد التعاقــد فــرق بیــن القیمــة العادلــة والقیمــة 

الدفتریة فیُعترف بھ ربحاً (خسارة) في بیان الدخل، وفي نھایة الفترة المالیة یُحسم ما استرده البنك من رأس مال الُمضاربة.
-  یتــم إثبــات نصیــب البنــك فــي األربــاح (الخســائر) الناتجــة عــن عملیــات المضاربــة التــي تنشــأ وتنتھــي خــالل الفتــرة المالیــة بعــد التصفیــة، 
ــا فــي حــال اســتمرار التمویــل بالمضاربــة ألكثــر مــن فتــرة مالیــة فیتــم إثبــات نصیــب البنــك فــي األربــاح عنــد تحققھــا بالتحاســب التــام علیھــا  أمَّ
ــا خســائر أي فتــرة مالیــة فیتــم إثباتھــا فــي  أو علــى أي جــزء منھــا فــي الفتــرة المالیــة التــي حدثــت فیھــا فــي حــدود األربــاح التــي تـُـوزع، أمَّ

دفاتر البنك لتلك الفترة في حدود الخسائر التي یخفض بھا راسمال الُمضاربة.
-  إذا لــم یســلم المضــارب إلــى البنــك رأس مــال المضاربــة أو نصیبــھ مــن األربــاح أو بعــد التصفیــة أو التحاســب التــام، یتــم إثبــات المســتحقات 

ذمماً على المضارب.
-  فــي حالــة وقــوع خســائر بســبب تعــدي الُمضــارب أو تقصیــره أو مخالفتــھ لشــروط العقــد یتــم إثبــات ھــذه الخســائر ذممــاً علــى الُمضــارب، 

اما إذا وجدت الخسارة عند التصفیة یتم اثباتھا بتخفیض رأس مال المضاربة.

التمویل بالُمشاركة 
-  یتــم تســجیل حصــة البنــك فــي رأس مــال الُمشــاركة عنــد تســلیمھا للشــریك المدیــر أو وضعھــا فــي حســاب الُمشــاركة وإذا كانــت الحصــة 
المقدمــة نقــداً فیتــم قیاســھا بقیمــة المبلــغ المدفــوع نقــداً أمــا إذا كانــت عینــاً فیتــم قیاســھا  بالقیمــة العادلــة، وإذا نتــج عــن تقییــم العیــن عنــد التعاقــد 

فرق بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة یعترف بھ ربحاً أو (خسارة) في بیان الدخل.
-  یتــم قیــاس حصــة البنــك فــي رأس مــال الُمشــاركة الثابتــة فــي نھایــة الفتــرة المالیــة بالقیمــة التاریخیــة وفــي حالــة الُمشــاركة الُمتناقصــة یتــم 
قیــاس رأس المــال فــي نھایــة الفتــرة المالیــة بالقیمــة التاریخیــة محســوماً منھــا القیمــة التاریخیــة للحصــة المبیعــة، ویثبــت الفــرق بیــن القیمــة 

التاریخیة والقیمة البیعیة للحصة المبیعة ربحاً أو خسارة في بیان الدخل.
ــا  -  یتــم تســجیل نصیــب البنــك فــي أربــاح أو خســائر عملیــات التمویــل بالُمشــاركة التــي تنشــأ وتنتھــي خــالل الفتــرة المالیــة بعــد التصفیــة أمَّ
ــھ یتــم تســجیل نصیــب البنــك فــي األربــاح عنــد تحققھــا بالتحاســب التــام علیھــا أو  فــي حالــة اســتمرار الُمشــاركة ألكثــر مــن  فتــرة مالیــة فإنَّ
ــا نصیــب البنــك فــي  علــى أي جــزء منھــا بیــن البنــك والشــریك فــي الفتــرة المالیــة التــي حدثــت بھــا وذلــك فــي حــدود األربــاح التــي تـُـوزع، أمَّ

الخسائر ألي فترة مالیة فیتم إثباتھ في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائر التي یخفض بھا نصیب البنك في راسمال الُمشاركة.
یتــم إثبــات حصــة البنــك فــي رأس مــال المشــاركة أو مبلــغ األربــاح بعــد التصفیــة أو التحاســب التــام ذممــاً علــى الشــریك فــي حــال   -
لــم یســلم الشــریك إلــى البنــك نصیبــھ منھــا، وفــي حــال وقــوع خســارة نتیجــة تعــدي أو تقصیــر الشــریك أو مخالفتــھ لشــروط العقــد یتــم اثبــات 

ھذه الخسائر ذمماً على الشریك.
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السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2

أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة)

االستثمارات المقیدة
ــام  ــد ق ــك ق ــذ، إذا كان البن ــم تأخ ــتثماري أم ل ــدوق اس ــتثماریة أم صن ــة اس ــورة محفظ ــذت ص ــواء أخ ــا س ــع أنواعھ ــودات بجمی ــي الموج ھ
باســتثمارھا لصالــح أصحــاب حســابات االســتثمار المقیــدة وفقــاً لشــروط االتفــاق بیــن البنــك وصاحــب الحســاب، ویقتصــر دور البنــك علــى 
إدارتھــا، ســواء علــى أســاس عقــد المضاربــة أو علــى أســاس عقــد الوكالــة وبالتالــي ال تعتبــر االســتثمارات المقیــدة موجــودات للبنــك وال تظھــر 
فــي قوائمــھ المالیــة، حیــث ال یحــق للبنــك حریــة التصــرف فیھــا دون مراعــاة القیــود التــي نــص علیھــا االتفــاق بیــن البنــك وأصحــاب حســابات 
االســتثمار المقیــدة، وعــادةً یقــوم البنــك بتمویــل االســتثمارات المقیــدة مــن أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار المقیــدة وبــدون أن یســتخدم 

موارده الذاتیة في تمویل ھذه االستثمارات.
-  تتم المعالجة المحاسبیة لالستثمارات المقیدة بنفس الطریقة التي تتم بھا معالجة الصیغ واألدوات المالیة التي تتكون منھا.

الخسائر االئتمانیة المتوقعة
یقــوم البنــك بتصنیــف التعرضــات تجــاه الجھــات التــي یتعامــل معھــا إلــى تعرضــات ســیادیة وتعرضــات تجــاه المؤسســات المالیــة والبنــوك 
المراســلة وتعرضــات ذمــم البیــوع المؤجلــة وأرصــدة األنشــطة التمویلیــة، وتطبــق منھجیــة إلدارة ھــذه التعرضــات وتصنیفھــا ضمــن المراحــل 

الثالث واحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لھا. 
یقوم البنك بتصنیف التعرضات ضمن ثالث مراحل:

المرحلــة األولــى: خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــھر: تتضمــن المرحلــة األولــى موجــودات مالیــة عنــد االعتــراف األولــي وتلــك التــي لم 
ــة المتوقعــة للموجــودات  ــم االعتــراف بمخصــص الخســائر االئتمانی ــي. یت ــذ االعتــراف األول ــة بشــكل جوھــري من تــزدد مخاطرھــا االئتمانی

المصنفة ضمن المرحلة األولى على أساس 12 شھر. 

ــة الموجــودات  ــة الثانی ــاً: تتضمــن المرحل ــة ائتمانی ــر مضمحل ــى مــدار عمــر االئتمــان – غی ــة: خســائر االئتمــان المتوقعــة عل ــة الثانی المرحل
المالیــة التــي ازدادت مخاطرھــا االئتمانیــة بشــكل جوھــري منــذ االعتــراف األولــي دون وجــود دلیــل موضوعــي علــى اضمحاللھــا. لغــرض 
ــادة المخاطــر االئتمانیــة بشــكل جوھــري لمختلــف تعرضــات البنــك، یعتمــد البنــك عــدداً مــن المؤشــرات الكمیــة والنوعیــة، منھــا  تحدیــد زی
ــة  ــات النقدی ــي الدخــل والتدفق ــاض جوھــري ف ــي، انخف ــف االئتمان ــاض التصنی ــة، انخف ــزام بالشــروط التعاقدی ــة، عــدم االلت ــات المالی الصعوب
للموجــودات  المتوقعــة  االئتمانیــة  الخســائر  بمخصــص  االعتــراف  یتــم  فأكثــر.  یومــاً   30 الســداد  عــن  تأخــر  المســتقبلیة، 

المصنفة ضمن المرحلة الثانیة على مدار عمر االئتمان.

المرحلة الثالثة: الموجودات المالیة المضمحلة
تتضمن المرحلة الثالثة الموجودات المالیة التي یوجد دلیل موضوعي على اضمحاللھا في تاریخ بیان المركز المالي.

یتــم االعتــراف بمخصــص الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة للموجــودات المصنفــة ضمــن المرحلــة الثالثــة علــى مــدار عمــر االئتمــان، یعتمــد البنــك 
علــى عــدد مــن المؤشــرات الكمیــة والنوعیــة لتحدیــد الموجــودات المالیــة المضمحلــة، منھــا عــدم تســدید االلتزامــات فــي مواعیدھــا المحــددة 

(تأخر عن السداد 90 یوماً فأكثر)، انخفاض شدید في التصنیف االئتماني، مؤشرات إفالس.

ولتقییــم مجموعــة مــن النتائــج المحتملــة یقــوم البنــك بوضــع ســیناریوھات مختلفــة، بالنســبة لــكل ســیناریو مــن الســیناریوھات، یســتمد البنــك 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة ویطبق نھج االحتماالت المرجحة لتحدید مخصصات االضمحالل وفقاً لمتطلبات المعاییر المحاسبیّة.

تعتبــر عملیــة تقدیــر المخاطــر االئتمانیــة عملیــة معقــدة وتتطلــب اســتخدام نمــاذج إحصائیــة، حیــث یختلــف التعــرض باختــالف أوضــاع الســوق 
ــاس الخســائر  ــم قی ــة المتوقعــة اســتخدام التقدیــرات، حیــث یت ــر المخاطــر االئتمانی ــب تقدی ــة المتوقعــة ومــرور الزمــن. یتطل ــات النقدی والتدفق

االئتمانیة المتوقعة باستخدام احتمال التعثر والخسارة عند التعثر والتعرض عند التعثر.

یقوم البنك باحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة (Expected Credit Loss - ECL) كما یلي:
(EAD) التعرض عند التعثر × (LGD) الخسارة عند التعثر × (PD) احتمال التعثر = (ECL) الخسائر االئتمانیة المتوقعة

حیــث یتــم احتســاب الخســارة االئتمانیــة المتوقعــة مرجحــة باحتمالیــة التعثر خــالل 12 شــھراً القادمة من عمــر الدین للتعرضــات المصنفة ضمن 
المرحلة األولى، ولكامل عمر الدین للتعرضات المصنفة ضمن المرحلة الثانیة والثالثة.

PD احتمال التعثر
یقــوم البنــك بتقدیــر احتمــال التعثــر للتســھیالت االئتمانیــة فــي تاریــخ محــدد باالســتعانة بنمــاذج إحصائیــة، تعتمــد ھــذه النمــاذج بشــكل أساســي 
ــي  ــم االئتمان ــم االســتعانة بالتقیی ــا لتعكــس نظــرة مســتقبلیة. یت ــم معالجتھ ــة ویت ــة ونوعی ــل كمی ــن عوام ــة تتضم ــة تاریخی ــات داخلی ــى بیان عل

الخارجي لتعرضات البنوك والمؤسسات المالیة.
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الخسائر االئتمانیة المتوقعة (تتمة)
LGD الخسارة عند التعثر

وھــي حجــم الخســائر المتوقعــة فــي حــال حــدوث التعثــر، یقــدر البنــك الخســارة عنــد التعثــر باالســتعانة بنمــاذج إحصائیــة تعتمــد علــى بیانــات 
ــوك  ــات البن ــبة لتعرض ــا بالنس ــى بھ ــب الموص ــاد النس ــم اعتم ــا یت ــة، بینم ــھیالت االئتمانی ــات التس ــبة لتعرض ــك بالنس ــة وذل ــة تاریخی داخلی

والمؤسسات المالیة حسب وفاق بازل وتوجیھات مصرف سوریة المركزي.

EAD التعرض عند التعثر
تمثــل قیمــة التعــرض عنــد التعثــر التعرضــات المتوقعــة فــي حالــة التعثــر، یقــوم البنــك عنــد احتســاب قیمــة التعــرض عنــد التعثــر باألخــذ بعیــن 
ــن  ــا م ــتغلة وغیرھ ــر المس ــقوف غی ــى الس ــة إل ــل، باإلضاف ــة باألص ــة الخاص ــروط التعاقدی ــى الش ــاءاً عل ــة بن ــدیدات المتوقع ــار التس االعتب

االلتزامات التعاقدیة خارج بیان المركز المالي إن وجدت. 

یتــم تخفیــض قیمــة الموجــودات المالیــة مــن خــالل حســاب مخصــص خســائر ائتمانیــة متوقعــة. یتــم االعتــراف بالخســارة فــي بیــان الدخــل فــي 
بند مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة.

ــل  ــائر، وكام ــترداد الخس ــتقبلي الس ــي مس ــع منطق ــاك أي توق ــون ھن ــا ال یك ــد عندم ــن خــالل حســاب المخصــص المع ــون م ــدام الدی ــم إع یت
الضمانات قد تم تسییلھا أو تم نقلھا للبنك.

ــة  ــد عملی ــت بع ــداث وقع ــبب أح ــا بس ــرف بھ ــبق وأن اعت ــي س ــة الت ــة المتوقع ــائر االئتمانی ــي الخس ــاض ف ــادة أو انخف ــا ً زی ــدث الحق اذا ح
االعتراف، فإن مبلغ الخسارة المعترف بھ سابقا ً یتم زیادتھ أو تخفیضھ من خالل عملیة تعدیل رصید المخصص.

إذا تم استعادة دیون سبق وأن تم إعدامھا فإن المتحصالت یتم إثباتھا في بیان الدخل كإیرادات.

ح .  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة

الموجودات المالیة
یتم إخراج الموجودات المالیة من بیان المركز المالي عندما: 

-  ینتھي حق البنك باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة.
-  عندمــا یقــوم البنــك بتحویــل حقــھ فــي اســتالم التدفقــات النقدیــة مــن الموجــودات المالیــة أو عندمــا یدخــل فــي اتفاقیــة تلزمــھ بدفــع التدفقــات 

النقدیة من الموجودات المالیة إلى طرف ثالث دون تأخیر جوھري.
-  تتــم قیــاس المشــاركة المســتمرة التــي تتخــذ شــكل ضمــان لألصــل المنقــول بالقیمــة الدفتریــة لألصــل أو أكبــر مقابــل مــا قــد یطلــب مــن البنــك 

تسدیده إلى طرف ثالث أیھما أقل.

المطلوبات المالیة 
-  یتــم إخــراج المطلوبــات المالیــة مــن بیــان المركــز المالــي عندمــا یتــم إلغــاء أو إنتھــاء االلتــزام أو عندمــا یتــم إحــالل مطلوبــات مالیــة مــكان 

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

 (Financial guarantees) ح .  الكفاالت المالیة
-  یقوم البنك من خالل تقدیمھ الخدمات المختلفة إصدار كفاالت مالیة تتضمن االعتمادات والكفاالت والقبوالت.

-  یتــم فــي البدایــة تســجیل الكفــاالت المالیــة فــي البیانــات المالیــة بالقیمــة العادلــة ضمــن بنــد مطلوبــات أخــرى والتــي تســاوي المبلــغ المســتلم 
.(Premium) (العالوة، العمولة) من العمیل

ــاء  ــھ اإلطف ــة بالقســط المحصــل مطروحــاً من ــى حــدة مــن خــالل المقارن ــة عل ــكل كفال ــك ل ــزام البن ــاس الت ــم قی ــي یت ــراف األول ــد االعت -  بع
المعترف بھ في بیان الدخل وأفضل تقدیر للمدفوعات لتسویة االلتزام المالي الناتج عن ھذه الكفالة واعتماد القیمة األكبر بینھما.

-  أي زیادة لاللتزام المتعلق بالكفاالت المالیة یتم االعتراف بھ في بیان الدخل بند مصروفات أخرى.
ــاة  ــى مــدة حی ــى أســاس القســط الثابــت عل ــة عل ــد األتعــاب والعمــوالت الدائن ــم االعتــراف بھــا ضمــن بن ــة) المقبوضــة یت -  العــالوة (العمول

الكفالة.
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التقرير السنوي إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2

أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة) 

خ .  استثمارات في شركات زمیلة 
-  الشــركات الزمیلــة ھــي تلــك الشــركات التــي یمــارس البنــك فیھــا تأثیــراً ھامــاً علــى القــرارات المتعلقــة بالسیاســات المالیــة والتشــغیلیة (وال 

یسیطر البنك علیھا)، وتظھر االستثمارات في الشركات الزمیلة بموجب طریقة حقوق الملكیة.
-  بموجــب طریقــة حقــوق الملكیــة فــإن االســتثمار فــي الشــركة الزمیلــة یســجل بدایــة بالتكلفــة ویعــدل الحقــاً بحصــة البنــك مــن أربــاح الشــركة 

الزمیلة زیادة ً وباألرباح النقدیة الموزعة للبنك من الشركة الزمیلة نقصاناً.
-  بیــان الدخــل الموحــد یعكــس حصــة البنــك فــي نتائــج أعمــال (صافــي ربــح) الشــركة الزمیلــة، وعندمــا یكــون ھنــاك ربــح أو خســارة تــم 
االعتــراف بــھ مباشــرة فــي حقــوق الملكیــة الخاصــة بالشــركة الزمیلــة فــإن البنــك یعتــرف بحصتــھ فــي ذلــك ویفصــح عنھــا فــي قائمــة التغیــرات 

في حقوق الملكیة.
-  األرباح أو الخسائر الناتجة من المعامالت بین البنك والشركة الزمیلة یتم حذفھا بمقدار نسبة مساھمة البنك في الشركة.

-  الشھرة المتعلقة بشراء الشركة الزمیلة تكون متضمنة في القیمة الظاھرة في حساب االستثمار في الشركة الزمیلة وال یتم إطفاؤھا.
-  في حال إعداد بیانات مالیة منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة یتم إظھار االستثمارات في الشركات الزمیلة بالتكلفة.

د .  اإلجارة واإلجارة الُمنتھیة بالتملیك
-  تُقــاس الموجــودات الُمقتنــاة بغــرض اإلجــارة واإلجــارة المنتھیــة بالتملیــك عنــد اقتنائھــا بالتكلفــة التاریخیــة زائــداً النفقــات الُمباشــرة لجعلھــا 
صالحــة لالســتعمال. وتھتلــك ھــذه الموجــودات وفقــاً لسیاســة اھتــالك المؤجــر (البنــك) فــي حــال عــدم وجــود سیاســة معتمــدة مــن قبــل الســلطات 

المعنیة.
-  تقــاس موجــودات اإلجــارة فــي نھایــة الفتــرة المالیــة بالتكلفــة مطروحــاً منھــا مخصــص االھتــالك، ومطروحــاً منھــا مخصــص التدنــي فــي 

حال توقع انخفاض دائم ذي أھمیة نسبیة في قیمتھا.
-  تُوزع إیرادات اإلجارة على الفترات المالیة التي یشملھا عقد اإلجارة.

-  تثبــت تكلفــة اإلصالحــات التــي یتوقــف علیھــا االنتفــاع بالموجــودات المؤجــرة فــي الفتــرة المالیــة التــي تحــدث فیھــا إذا كانــت غیــر ذات 
أھمیة نسبیة.

-  إذا كانــت اإلصالحــات ذات أھمیــة نســبیة ومتفاوتــة القیمــة بیــن عــام وآخــر علــى مــدى فتــرات العقــد، فإنــھ یتــم تكویــن مخصــص إصالحــات 
ویحمل بالتساوي على الفترات المالیة.

-  فــي الحــاالت التــي یقــوم فیھــا المســتأجر بإجــراء إصالحــات یوافــق المؤجــر علــى تحملھــا، فــإن المؤجــر یثبتھــا مصروفــات تحمــل علــى 
الفترة المالیة التي حدثت فیھا.

ذ .  االستثمارات في العقارات
-  یتم تسجیل االستثمارات في العقارات الُمقتناه بغرض توقع الزیادة في قیمتھا على أساس القیمة العادلة.

ــة  ــوق الملكی ــا یخــص أصحــاب حق ــة الدخــل مــع مراعــاة م ــي قائم ــد اســتحقاقھ ف ــارات عن ــي العق ــات الدخــل مــن االســتثمارات ف ــم إثب -  یت
وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة.

ر .  احتیاطي ُمعدَّل األرباح
-  ھــو المبلــغ الــذي یجنبــھ البنــك مــن دخــل أمــوال المضاربــة وذلــك قبــل اقتطــاع نصیــب الُمضــارب (البنــك) بغــرض الُمحافظــة علــى ُمســتوى 
ُمعیــن مــن عائــد االســتثمار ألصحــاب حســابات االســتثمار وزیــادة حقــوق أصحــاب الملكیــة، یقــاس احتیاطــي معــدل األربــاح بالمبلــغ المطلــوب 

تكوینھ.
-  فــي نھایــة الفتــرة المالیــة یعالــج المبلــغ المطلــوب للوصــول إلــى رصیــد االحتیاطــي المســتھدف بصفتــھ توزیعــاً للدخــل قبــل اقتطــاع نصیــب 
ــد یتــم حســمھ مــن االحتیاطــي ویضــاف لدخــل الجھــة ذات  ــغ الزائ ــغ المطلــوب فــإن المبل المضــارب. وإذا زاد رصیــد االحتیاطــي عــن المبل

العالقة في الفترة المالیة قبل اقتطاع نصیب المضارب.
ــن المســاھمین  ــى كل م ــة إل ــد التصفی ــة عن ــق بأصحــاب حســابات االســتثمار الُمطلق ــغ االحتیاطــي الُمتعل ــي مبل ــي ف ــد الُمتبق ــؤول الرصی -  ی

وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة بنسبة حصة كل منھم في تشكیل الوعاء االستثماري المشترك.

تحتسب نسبة مضاربة (تمثل ربح البنك) 50% من صافي الربح المتحقق. 
یحتسب احتیاطي مخاطر االستثمار بما یعادل 10% من أرباح أصحاب حسابات االستثمار المطلقة.

ــى  ــع نســبة المشــاركة ال ــي ودیعــة األمــان مــن خــالل رف ــة ف ــرع بجــزء مــن أرباحــھ ألصحــاب حســابات االســتثمار المطلق ــك بالتب ــام البن ق
.%100

لــم یقــم البنــك بتحمیــل وعــاء المضاربــة بأیـّـة أعبــاء تتعلــق بمخصصــات تدنــي ذمــم البیــوع المؤجلــة وأرصــدة التمویــالت أو أیـّـة مخصصــات 
أخرى.

لم یقم البنك بتحمیل أي نفقات (من النفقات الموافق على تحمیلھا من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة) لوعاء المضاربة خالل عام 2019.
یتــم توزیــع األربــاح بمــا یتناســب مــع السیاســة المعتمــدة فــي البنك وبما یتناســب مع قــرار مجلس النقــد والتســلیف رقــم (834/م ن/ب 4) الصادر 

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

قــام البنــك بتمویــل اســتثماراتھ العقاریــة ومســاھمتھ فــي رؤوس أمــوال الشــركات مــن رأس المــال فقــط، فیمــا مــَول البنــك جمیــع اســتثماراتھ 
األخرى  من مصدر مختلط (من رأس المال وأموال أصحاب حسابات االستثمار المطلقة).

خروج أصحاب الحسابات االستثماریة (كسر الودائع)
فــي حــال رغــب صاحــب الحســاب االســتثماري بالخــروج مــن االســتثمار قبــل نھایــة الفتــرة المحــددة، وقــررت اإلدارة عــدم منحــھ كامــل أو 
جــزء األربــاح المتحصلــة عــن فتــرة االســتثمار، فیطبــق علــى ھــذا الخــروج مبــدأ التخــارج بیــن صاحــب الحســاب االســتثماري وبیــن أمــوال 
وعــاء المضاربــة أوالً ثــم أمــوال المســاھمین فــي حــال كانــت أمــوال أصحــاب الحســابات مســتثمرة بالكامــل، وبموجــب ھــذا المبــدأ یصالــح 

صاحب الحساب وعاء المضاربة أو أموال المساھمین عن حصتھ في موجودات المضاربة، ومصیر األرباح یوزع على النحو اآلتي: 

ــك إلعــادة  ــة البن ــل حســم نســبة مضارب ــة قب ــى وعــاء المضارب ــاح ھــذه الودیعــة إل ــة: تعــود أرب ــم التخــارج مــع أمــوال وعــاء المضارب إن ت
توزیعھــا علــى أصحــاب حســابات االســتثمار المطلــق والبنــك، أو ترحــل إلــى حســاب احتیاطــي معــدل األربــاح (لصالــح أصحــاب الحســابات 

االستثماریة).
أما إن تم التخارج مع أموال المساھمین: فیختص المساھم بربح ھذا الحساب.
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2

أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة)

ز .  القیمة العادلة للموجودات المالیة
-  عندمــا تــدرج األداة المالیــة فــي ســوق نشــط یتمتــع بالســیولة، فــإن ســعر الســوق المعلــن یوفــر أفضــل دلیــل لقیمتھــا العادلــة، أمــا عندمــا ال 
یتوفــر ســعر للعــرض أو للطلــب، فــإن الســعر المعتمــد ألحــدث معاملــة تمــت یمكــن أن یصلــح دلیــالً للقیمــة العادلــة الجاریــة وذلــك بشــرط عــدم 

حدوث تغیرات جوھریة في الظروف االقتصادیة فیما بین تاریخ المعاملة وتاریخ إعداد القوائم المالیة.
-  فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلنــة أو عــدم وجــود تــداول نشــط لبعــض األدوات المالیــة أو عــدم نشــاط الســوق أو عــدم وجــود ســوق منظــم 
بشــكل جیــد یتــم تقدیــر القیمــة العادلــة باســتخدام نمــاذج تقییــم ومــن األســالیب المتعــارف علیھــا فــي األســواق المالیــة االسترشــاد بالقیمــة الســوقیة 

الجاریة ألداة مالیة أخرى مشابھة إلى حد كبیر.
-  في حال وجود موجودات مالیة یتعذر قیاس قیمتھا العادلة بشكل یعتمد علیھ فیتم إظھارھا بالتكلفة بعد تنزیل أي تدني في قیمتھا.

-  فــي حــال تعــذر التوصــل إلــى قیمــة واحــدة تمثــل تقدیــراً للقیمــة العادلــة یكــون مــن األنســب أن یفصــح البنــك عــن مبلــغ یمثــل متوســط القیــم 
التــي یعتقــد بشــكل معقــول أنــھ یمثــل القیمــة العادلــة، وعندمــا ال یتــم اإلفصــاح عــن القیمــة العادلــة یجــب علــى البنــك اإلفصــاح عــن كل مــا ھــو 
ــم  ــن القی ــة بی ــات المحتمل ــم الخاصــة حــول الفروق ــي إجــراء تقدیراتھ ــة ف ــم المالی ــتخدمي القوائ ــاعدة مس ــة لمس ــة العادل ــد القیم متصــل بتحدی

المدرجة والقیم العادلة للموجودات.
القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة التي تظھر بالقیمة العادلة

-  تُمثــل األســعار الســوقیة فــي تاریــخ البیانــات المالیــة (فــي حــال توفــر أســواق نشــطة لھــذه الموجــودات) للموجــودات غیــر المالیــة القیمــة 
ــات  ــن خــالل أخــذ الُمتوســط الحســابي لتقییم ــات م ــخ البیان ــي تاری ــا ف ــم تقییمھ ــذه األســواق فیت ــل ھ ــر مث ــي حــال عــدم توف ــا. وف ــة لھ العادل

(3) بیوت خبرة ُمرخصة وُمعتمدة.

اھتالك موجودات قید االستثمار أوالتصفیة
-  تســجل الموجــودات قیــد االســتثمار أو التصفیــة بدایــةً بالتكلفــة، ثــم تقــاس بعــد ذلــك بالتكلفــة مطروحــاً منھــا االھتــالك المتراكــم وخســائر 

تدني القیمة المتراكمة إن وجدت.

الموجودات الثابتة
-  تســجل الموجــودات الثابتــة الملموســة بدایــةً  بالتكلفــة مضافــاً  إلیھــا التكالیــف األخــرى المرتبطــة بھــا مباشــرة، ثــم تقــاس بعــد ذلــك بالتكلفــة 

مطروحا ً منھا االھتالك المتراكم وخسائر تدني القیمة المتراكمة إن وجدت.
یتــم اھتــالك الموجــودات الثابتــة ( باســتثناء األراضــي) عندمــا تكــون جاھــزة لالســتخدام بطریقــة القســط الثابــت وباســتخدام النســب   -

المئویة واألعمار اإلنتاجیة التالیة:

عندمــا یقــل المبلــغ الــذي یمكــن اســترداده مــن أي مــن الموجــودات الثابتــة عــن صافــي قیمتھــا الدفتریــة فإنــھ یتــم تخفیــض قیمتھــا إلــى القیمــة 
التي یمكن استردادھا وتسجل قیمة التدني في بیان الدخل بند مصاریف أخرى.

تتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي للموجــودات الثابتــة فــي نھایــة كل عــام، فــاذا كانــت توقعــات العمــر اإلنتاجــي تختلــف عــن التقدیــرات   -
المعتمدة  سابقاً یتم تسجیل التغیر في التقدیر للسنوات الالحقة باعتباره تغیر في التقدیرات.

یتــم اســتبعاد الموجــودات الثابتــة مــن الســجالت عنــد التخلــص منھــا أو عندمــا ال یوجــد أي منافــع مســتقبلیة متوقعــة مــن اســتخدامھا   -
أو التخلص منھا. 
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س .  احتیاطي مخاطر االستثمار
ــة خســائر ألصحــاب  ــة أی ــب المضــارب لتغطی ــد اقتطــاع نصی ــاح أصحــاب حســابات االســتثمار بع ــك مــن أرب ــھ البن ــذي یجنب ــغ ال ھــو المبل

حسابات االستثمار ناتجة عن االستثمار المشترك في نھایة الدورة المالیة.
فــي نھایــة الفتــرة المالیــة یعالــج المبلــغ المطلــوب تكوینــھ بصفتــھ توزیعــاً للدخــل بعــد اقتطــاع نصیــب المضــارب، وإذا زاد رصیــد االحتیاطــي 
عــن المبلــغ المطلــوب فــإن المبلــغ الزائــد یتــم حســمھ مــن االحتیاطــي ویضــاف لدخــل أصحــاب حســابات االســتثمار المطلقــة فــي الفتــرة المالیــة 

بعد اقتطاع نصیب المضارب.
عنــد التصفیــة یحــدد مجلــس النقــد والتســلیف كیفیــة التصــرف برصیــد صنــدوق مخاطــر االســتثمار وذلــك بعــد تغطیــة جمیــع المصروفــات 

والخسائر المترتبة على االستثمارات التي تكون ھذا الصندوق لمواجھتھا.

ص .  الُمخصصات
یتــم االعتــراف بالُمخصصــات عندمــا یكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاریــخ بیــان المركــز المالــي ناشــئة عــن أحــداث ســابقة وأنَّ تســدید 

االلتزامات ُمحتمل ویُمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ.

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

ض .  ضریبة الدخل
-  تمثل مصاریف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

-  تحســب مصاریــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضریبــة، وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضریبــة عــن األربــاح 
المعلنــة فــي البیانــات المالیــة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إیــرادات غیــر خاضعــة للضریبــة أو مصاریــف غیــر قابلــة للتنزیــل فــي الســنة المالیــة 

وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضریبیا أو بنود لیست خاضعة أو مقبولة التنزیل ألغراض ضریبیة.
-  تحســب الضرائب بموجب النسب الضریبیة المقررة بموجب القوانین واألنظمة والتعلیمات في البلدان التي یعمل فیھا البنك.

-  إن الضرائــب المؤجلــة ھــي الضرائــب المتوقــع دفعھــا أو اســتردادھا نتیجــة الفروقــات الزمنیــة المؤقتــة بیــن قیمــة الموجــودات أو المطلوبــات 
فــي البیانــات المالیــة والقیمــة التــي یتــم احتســاب الربــح الضریبــي علــى أساســھا. وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــاً للنســب الضریبیــة التــي 

یتوقع تطبیقھا عند تسویة االلتزام الضریبي أو تحقیق الموجودات الضریبیة المؤجلة.
-  یتــم االعتــراف بالمطلوبــات الضریبیــة المؤجلــة للفروقــات الزمنیــة التــي ســینتج عنھــا مبالــغ ســوف تدخــل فــي احتســاب الربــح الضریبــي 
ــد  ــزل مســتقبالً عن ــغ ســوف تن ــا مبال ــي ســینتج عنھ ــة الت ــات الزمنی ــة للفروق ــة المؤجل ــراف بالموجــودات الضریبی ــم االعت ــا یت مســتقبالً. بینم

احتساب الربح الضریبي.
-  یتــم مراجعــة رصیــد الموجــودات الضریبیــة المؤجلــة فــي تاریــخ البیانــات المالیــة ویتــم تخفیضھــا فــي حالــة توقــع عــدم إمكانیــة االســتفادة 

من تلك الموجودات الضریبیة جزئیاً أو كلیاً.

ط .  رأس المال 
-  تكالیف إصدار أو شراء أسھم البنك

یتــم قیــد أي تكالیــف ناتجــة عــن إصــدار أو شــراء أســھم البنــك فــي حقــوق الملكیــة (بالصافــي بعــد األثــر الضریبــي لھــذه التكالیــف إن وجــد). 
إذا لم تستكمل عملیة اإلصدار أو الشراء فیتم قید ھذه التكالیف كمصاریف على بیان الدخل.

ظ .  حسابات مدارة لصالح العمالء 
حسابات االستثمار المقیدة:

یقصــد باالســتثمارات المقیــدة الموجــودات یجمیــع أنواعھــا ســواء أخــذت صــورة محفظــة اســتثماریة أم صنــدوق اســتثماري أم لــم تأخــذ، إذا 
كان البنــك قــد قــام باســتثمارھا لصالــح أصحــاب حســابات االســتثمار المقیــدة وفقــاً لشــروط االتفــاق بیــن البنــك وصاحــب الحســاب، ویقتصــر 
دور البنــك علــى إدارتھــا، ســواء علــى أســاس عقــد المضاربــة أو علــى أســاس عقــد الوكالــة وبالتالــي التعتبــر االســتثمارات المقیــدة موجــودات 
للبنــك والتظھــر فــي قوائمــھ المالیــة، وفــي العــادة یقــوم البنــك بتمویــل االســتثمارات المقیــدة مــن أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار المقیــدة 

وبدون أن یستخدم موارده الذاتیة في تمویل ھذه االستثمارات.
فــي حــال تكییــف العالقــة بیــن البنــك وأصحــاب حســابات االســتثمار المقیــدة علــى أســاس عقــد المضاربــة یحصــل البنــك علــى حصتــھ  مــن 
صافــي مــا یتحقــق مــن أربــاح تعویضــاً لجھــده وفــي حــال الخســارة ال یحصــل البنــك علــى تعویــض جھــده وال یتحمــل الخســارة الناتجــة إال 
بتعــدي أو تقصیــر أو مخالفــة شــروط العقــد، إذ تحمــل كل الخســارة علــى أصحــاب حســابات االســتثمار المقیــدة ویتحمــل البنــك حصتــھ مــن 

الخسارة بقدر حصتھ من مالھ في األموال المستثمرة.
ــة یحصــل البنــك علــى أجــر مقطــوع  ــدة علــى أســاس عقــد الوكال فــي حــال تكییــف العالقــة بیــن البنــك وأصحــاب حســابات االســتثمار المقی

تعویضاً لجھده في إدارة االستثمارات المقیدة ویستحقھ سواء أنتجت أرباح من االستثمار أم ال.
یتم إظھار أرباح/خسائر وعموالت إدارة ھذه الحسابات في بیان الدخل.
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أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة)

ع . التقاص
یتــم إجــراء تقــاص بیــن الموجــودات المالیــة والمطلوبــات المالیــة وإظھــار المبلــغ الصافــي فــي المیزانیــة العامــة فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق 

القانونیة الُملزمة وكذلك عندما یتم تسویتھا على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت.

غ . النقد وما في حكمھ 
ھــو النقــد واألرصــدة النقدیــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشھر(اســتحقاقاتھا األصلیــة ثالثــة أشــھر فأقــل)، وتتضمــن: النقــد واألرصــدة لــدى 
بنــوك مركزیــة واألرصــدة لــدى مصــارف، وتنــزل ودائــع لــدى مصــارف تســتحق خــالل مــدة  ثالثــة أشــھر (اســتحقاقاتھا األصلیــة ثالثــة أشــھر 

فأقل) واألرصدة المقیدة السحب.

ف . تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف 
یتــم االعتــراف باإلیــرادات والمصاریــف علــى أســاس االســتحقاق باســتثناء اإلیــرادات الخاصــة بذمــم البیــوع الُمؤجلــة وأرصــدة التمویــالت 

غیر المنتجة حیث ال یتم االعتراف بھا كإیرادات ویتم تسجیلھا في حساب أرباح وعموالت محفوظة.
یحقــق البنــك دخــل مــن العمــوالت والرســوم (األتعــاب) مــن خــالل تقدیــم الخدمــات المتنوعــة لعمالئــھ، ویمكــن تقســیم الدخــل مــن الرســوم 

(األتعاب) ضمن فئتین: 
1) الدخــل مــن الخدمــات المقدمــة علــى فتــرة معینــة مــن الزمــن: یتــم االعتــراف بھــذا الدخــل علــى أســاس االســتحقاق وبحیــث تحمــل كل فتــرة 
مالیــة بمــا یخصھــا مــن الدخــل الــذي یتضمــن العمــوالت والرســوم مــن إدارة الموجــودات والحفــظ األمیــن واألتعــاب اإلداریــة واالستشــاریة 

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

2) الدخــل مــن الصفقــات (العملیــات): مثــل األتعــاب التــي تنشــأ مــن المفاوضــات أو المشــاركة فــي المفاوضــات لصفقــة (عملیــة) مــع طــرف 
ثالــث مثــل ترتیبــات شــراء أســھم أو مجموعــة مــن األوراق المالیــة أو بیــع وشــراء منشــآت، یتــم االعتــراف بھــا عنــد اإلنتھــاء مــن الصفقــة 
(العملیــة). العمــوالت والرســوم أو الجــزء منھــا والتــي یتــم ربطھــا مــع أداء معیــن یجــب أن یتحقــق، یتــم االعتــراف بھــا بعــد أن تتحقــق معاییــر 

األداء المتفق علیھا.

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

ك . الموجودات المالیة المرھونة
األمــوال (المنقولــة وغیــر المنقولــة) التــي توضــع علیھــا إشــارة رھــن علــى صحیفتھــا فــي الســجالت الخاصــة بھــا للعقــارات وللمنقــوالت التــي 
لھــا ســجل لمصلحــة المرتھــن الدائــن وتبقــى حیازتھــا بیــد الراھــن  وتبقــى لــھ كافــة حقــوق الملكیــة إال أن حــق التصــرف یكــون بموافقــة الدائــن 

المرتھن.

ل . الموجودات غیر الملموسة
أ - الشھرة 

- یتــم تســجیل الشــھرة بالتكلفــة التــي تُمثــل الزیــادة فــي تكلفــة امتــالك أو شــراء االســتثمار فــي الشــركة الزمیلــة أو التابعــة عــن حصــة البنــك 
في القیمة العادلة لصافي موجودات تلك الشركة بتاریخ االمتالك.

ــا الشــھرة الناتجــة عــن  ــد ُمنفصــل كموجــودات غیــر ملموســة، أمَّ ــم تســجیل الشــھرة الناتجــة عــن االســتثمار فــي شــركات تابعــة فــي بن - یت
االســتثمار فــي شــركات زمیلــة فتظھــر كجــزء مــن حســاب االســتثمار فــي الشــركة الزمیلــة ویتــم الحقــاً تخفیــض تكلفــة الشــھرة بــأي تدنــي فــي 

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

ب- الموجودات غیر الملموسة األُخرى 
ــا  ــا. أمَّ ــول علیھ ــخ الحص ــي تاری ــة ف ــة العادل ــد بالقیم ــاج تُقیَّ ــالل االندم ــن خ ــا م ــول علیھ ــم الحص ــي یت ــة الت ــر الملموس ــودات غی - الموج

الموجودات غیر الملموسة التي یتم الحصول علیھا من خالل طریقة أُخرى غیر االندماج فیتم تسجیلھا بالتكلفة.
- یتــم تصنیــف الموجــودات غیــر الملموســة علــى أســاس تقدیــر عمرھــا الزمنــي لفتــرة ُمحــددة أو لفتــرة غیــر ُمحــددة. ویتــم إطفــاء الموجــودات 
ــا الموجــودات غیــر الملموســة التــي  غیــر الملموســة التــي لھــا عمــر زمنــي ُمحــدد خــالل ھــذا العمــر ویتــم قیــد اإلطفــاء فــي بیــان الدخــل. أمَّ

عمرھا الزمني غیر ُمحدد فیتم ُمراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ البیانات المالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا في بیان الدخل.
- یتــم ُمراجعــة أیَّــة ُمؤشــرات علــى تدنــي قیمــة الموجــودات غیــر الملموســة فــي تاریــخ البیانــات المالیــة. كذلــك یتــم ُمراجعــة العمــر الزمنــي 

لتلك الموجودات ویتم إجراء أیَّة تعدیالت على الفترات الالحقة.

یتــم احتســاب اإلطفــاء بطریقــة القســط الثابــت وذلــك لتخفیــض قیمــة الموجــودات إلــى قیمتھــا المتبقیــة علــى مــدى عمــره االنتاجــي، فیمــا یلــي 
نسب إطفاء الموجودات غیر الملموسة األخرى: برامج معلوماتیة                       %20.

ص . الموجودات التي آلت ملكیتھا للبنك وفاًء لدیون ُمستحقة
تظھــر الموجــودات التــي آلــت ملكیتھــا للبنــك فــي بیــان المركــز المالــي ضمــن بنــد موجــودات قیــد االســتثمار والتصفیــة وذلــك بالقیمــة التــي 
آلــت بھــا للبنــك أو القیمــة العادلــة أیھمــا أقــل، ویُعــاد تقییمھــا فــي تاریــخ البیانــات المالیــة بالقیمــة العادلــة بشــكل إفــرادي، ویتــم تســجیل أي تدنــي 
فــي قیمتھــا كخســارة فــي بیــان الدخــل وال یتــم تســجیل الزیــادة كإیــراد. یتــم تســجیل الزیــادة الالحقــة فــي بیــان الدخــل إلــى الحــد الــذي ال یتجــاوز 
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5 حسابات استثمار وشھادات لدى مصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر (تتمة)

وفقــاً لخطــة إعــادة الھیكلــة فــإن دار االســتثمار ســتقوم بدفــع مبلــغ الدفعــة األولــى للمســتثمرین األفــراد خــالل الســتة أشــھر األولــى فــي حیــن ســیتم 
ســداد الدفعــة الثانیــة للمؤسســات المالیــة الصغیــرة غیــر المصرفیــة خــالل ســنة مــن تاریــخ بــدء تنفیــذ الخطــة. أمــا فــي الســنوات الثانیــة والثالثــة 
والرابعــة والخامســة (2013-2017) ســتكون ھنــاك دفعــات دوریــة للمجموعــات المتبقیــة مــن البنــوك والمســتثمرین ومنھــا بنــك الشــام  حیــث من 
المفتــرض أن یتــم ســداد أول دفعــة لــھ بتاریــخ 1 تمــوز 2013، تلیھــا الدفعــة النھائیة قبل 30 حزیران 2017 والتي ستشــكل الرصید المســتحق الى 
تلــك المجموعــات، باإلضافــة الــى مبلــغ یســاوي األربــاح الســنویة المقــررة مــن قبــل المحكمــة خــالل فتــرة زمنیــة مدتھــا ثمانــي ســنوات ونصــف 

السنة.
إن مدیونیــة بنــك الشــام ثابتــة بذمــة شــركة دار االســتثمار ویتوقــع البنــك أن یحصــل كافــة حقوقــھ مــن خــالل خطــة إعــادة الھیكلــة أو مــن خــالل 

الدعوى القضائیة المذكورة في حال تعثر خطة إعادة الھیكلة. وتعتقد إدارة البنك أن مخصص االنخفاض المكون كاف.
تــم توجیــھ كتــاب لشــركة دار االســتثمار بتاریــخ اســتحقاق القســط األول 30 حزیــران 2013؛ كمــا توجیــھ كتاب للبنــك المركــزي الكویتي لوضعھ 

أمام مسؤولیتھ وإعالمھ بعدم التزام الشركة بخطة إعادة الھیكلة المقرة من قبلھ.
فــي شــھر تشــرین األول 2013 تــم تكلیــف مكتــب محامــاة فــي الكویت لدراســة ســبل البــدء بإجــراءات التنفیــذ القضائــي وإلزامھ بســداد االلتزامات 

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

آخر مستجدات قضیة دار االستثمار:
بتاریــخ 12 أیــار 2014 قــام بنــك الكویــت المركــزي بتقدیــم طلــب باعتبار خطــة إعادة الھیكلــة كأن لم تكن قیــد برقــم 2014/8، وبتاریخ 24 تموز 

2014 صدر قرار عن دائرة إعادة الھیكلة باعتبار خطة إعادة الھیكلة كأن لم تكن وإلغاء وقف كافة اإلجراءات القضائیة والتنفیذیة.
طعنــت شــركة دار االســتثمار بھــذا القــرار أمــام محكمــة التمییز برقم 1622 لســنة 2014 تجاري/1 والتــي بدورھا ردت الطعــن موضوعاً بتاریخ 

17 حزیران 2015.
وقــد لجــأت شــركة دار االســتثمار مــرة أخــرى إلــى  دائــرة إعــادة الھیكلــة طلبــاً لوقــف كافــة اإلجــراءات القضائیــة المتخــذة بحقھــا، وتــم تأشــیر 
طلبھــا مــن قبــل رئیــس الدائــرة بالقبــول بتاریــخ 5 آب 2015 وتــم إحالــة الطلــب إلــى بنــك الكویــت المركــزي لدراســة المركــز المالــي للشــركة،  
حیــث أكــد فــي  تقریــره علــى عجــز الشــركة المذكــورة عــن أداء التزاماتھــا وعــدم قدرتھــا علــى مواصلــة نشــاطھا وعــدم كفایــة اصولھــا لســداد 
التزاماتھــا مــع عــدم األمــل فــي إمكانیــة نھــوض الشــركة مــن عثرتھــا، وذلــك رغــم الفرصــة التــي أتیحــت لھــا للنھــوض مــرة ثانیــة مــن خــالل 
االســتئناف  محكمــة  قــرار  صــدر  ســبق  لمــا  ونتیجــة   ،2011 حزیــران   2 بتاریــخ  الشــركة  مــن  المقدمــة  الھیكلــة  إعــادة  خطــة 
بتاریــخ 16 شــباط 2016 برفــض طلــب إعــادة الھیكلــة واعتبارھــا كأن لــم تكن، مما یفســح المجال من جدید لمالحقة الشــركة قضائیــاً والتنفیذ على 
أموالھــا، وھــذا بالتزامــن مــع التظلــم المقــدم مــن قبــل بنــك الشــام مــن قــرار وقــف تنفیــذ اإلجــراءات القضائیــة والتنفیذیــة والمنظــور أمــام محكمــة 

االستئناف / إعادة ھـ 1.
 وقــد تمــت المباشــرة باإلجــراءات التنفیذیــة لتحصیــل حقــوق البنــك وتــم اســتالم إقــرار دیــن جدیــد مذیــل بالصیغــة التنفیذیــة وقــام المحامــي بتقدیــم 

ملف تنفیذي جدید وتم تبلیغ دار االستثمار وال یزال البنك بانتظار إجراءات التنفیذ من بقیة الدائنین.
كمــا تــم رفــع دعــوى مــن البنــك  علــى شــركة دار االســتثمار موضوعھــا نــدب خبیــر الحتســاب المدیونیــة المســتحقة للبنــك فــي ذمــة الشــركة، 

ُعلقت الدعوى لتاریخ 7 نیسان 2020 لحین ورود تقریر الخبرة.
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(1,257,015,391)1,078,431,635178,583,756-
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2018 2019 2018 2019 2018 2019

89,391,911 84,786,899 - - 89,391,911 84,786,899
19,985,048 51,661,352 - - 19,985,048 51,661,352

)24,590,060( )23,823,184( - - (24,590,060) )23,823,184(
- - - - - -

84,786,899 112,625,067 - - 84,786,899 112,625,067

7

2018 2019 2018 2019 2018 2019

133,773,805 163,183,393 - - 133,773,805 163,183,393

71,154,400 71,154,400 - - 71,154,400 71,154,400

1,160,000 1,160,000 - - 1,160,000 1,160,000
206,088,205 235,497,793 - - 206,088,205 235,497,793

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

134,933,805 164,343,393 - - 134,933,805 164,343,393

*)(2010

2012
71,154,400

ً.

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

2      السیاسات المحاسبیة (تتمة)

أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة المستخدمة (تتمة)

ع . التقاص
یتــم إجــراء تقــاص بیــن الموجــودات المالیــة والمطلوبــات المالیــة وإظھــار المبلــغ الصافــي فــي المیزانیــة العامــة فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق 

القانونیة الُملزمة وكذلك عندما یتم تسویتھا على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت.

غ . النقد وما في حكمھ 
ھــو النقــد واألرصــدة النقدیــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشھر(اســتحقاقاتھا األصلیــة ثالثــة أشــھر فأقــل)، وتتضمــن: النقــد واألرصــدة لــدى 
بنــوك مركزیــة واألرصــدة لــدى مصــارف، وتنــزل ودائــع لــدى مصــارف تســتحق خــالل مــدة  ثالثــة أشــھر (اســتحقاقاتھا األصلیــة ثالثــة أشــھر 

فأقل) واألرصدة المقیدة السحب.

ف . تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف 
یتــم االعتــراف باإلیــرادات والمصاریــف علــى أســاس االســتحقاق باســتثناء اإلیــرادات الخاصــة بذمــم البیــوع الُمؤجلــة وأرصــدة التمویــالت 

غیر المنتجة حیث ال یتم االعتراف بھا كإیرادات ویتم تسجیلھا في حساب أرباح وعموالت محفوظة.
یحقــق البنــك دخــل مــن العمــوالت والرســوم (األتعــاب) مــن خــالل تقدیــم الخدمــات المتنوعــة لعمالئــھ، ویمكــن تقســیم الدخــل مــن الرســوم 

(األتعاب) ضمن فئتین: 
1) الدخــل مــن الخدمــات المقدمــة علــى فتــرة معینــة مــن الزمــن: یتــم االعتــراف بھــذا الدخــل علــى أســاس االســتحقاق وبحیــث تحمــل كل فتــرة 
مالیــة بمــا یخصھــا مــن الدخــل الــذي یتضمــن العمــوالت والرســوم مــن إدارة الموجــودات والحفــظ األمیــن واألتعــاب اإلداریــة واالستشــاریة 

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

2) الدخــل مــن الصفقــات (العملیــات): مثــل األتعــاب التــي تنشــأ مــن المفاوضــات أو المشــاركة فــي المفاوضــات لصفقــة (عملیــة) مــع طــرف 
ثالــث مثــل ترتیبــات شــراء أســھم أو مجموعــة مــن األوراق المالیــة أو بیــع وشــراء منشــآت، یتــم االعتــراف بھــا عنــد اإلنتھــاء مــن الصفقــة 
(العملیــة). العمــوالت والرســوم أو الجــزء منھــا والتــي یتــم ربطھــا مــع أداء معیــن یجــب أن یتحقــق، یتــم االعتــراف بھــا بعــد أن تتحقــق معاییــر 

األداء المتفق علیھا.

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

ك . الموجودات المالیة المرھونة
األمــوال (المنقولــة وغیــر المنقولــة) التــي توضــع علیھــا إشــارة رھــن علــى صحیفتھــا فــي الســجالت الخاصــة بھــا للعقــارات وللمنقــوالت التــي 
لھــا ســجل لمصلحــة المرتھــن الدائــن وتبقــى حیازتھــا بیــد الراھــن  وتبقــى لــھ كافــة حقــوق الملكیــة إال أن حــق التصــرف یكــون بموافقــة الدائــن 

المرتھن.

ل . الموجودات غیر الملموسة
أ - الشھرة 

- یتــم تســجیل الشــھرة بالتكلفــة التــي تُمثــل الزیــادة فــي تكلفــة امتــالك أو شــراء االســتثمار فــي الشــركة الزمیلــة أو التابعــة عــن حصــة البنــك 
في القیمة العادلة لصافي موجودات تلك الشركة بتاریخ االمتالك.

ــا الشــھرة الناتجــة عــن  ــد ُمنفصــل كموجــودات غیــر ملموســة، أمَّ ــم تســجیل الشــھرة الناتجــة عــن االســتثمار فــي شــركات تابعــة فــي بن - یت
االســتثمار فــي شــركات زمیلــة فتظھــر كجــزء مــن حســاب االســتثمار فــي الشــركة الزمیلــة ویتــم الحقــاً تخفیــض تكلفــة الشــھرة بــأي تدنــي فــي 

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

ب- الموجودات غیر الملموسة األُخرى 
ــا  ــا. أمَّ ــول علیھ ــخ الحص ــي تاری ــة ف ــة العادل ــد بالقیم ــاج تُقیَّ ــالل االندم ــن خ ــا م ــول علیھ ــم الحص ــي یت ــة الت ــر الملموس ــودات غی - الموج

الموجودات غیر الملموسة التي یتم الحصول علیھا من خالل طریقة أُخرى غیر االندماج فیتم تسجیلھا بالتكلفة.
- یتــم تصنیــف الموجــودات غیــر الملموســة علــى أســاس تقدیــر عمرھــا الزمنــي لفتــرة ُمحــددة أو لفتــرة غیــر ُمحــددة. ویتــم إطفــاء الموجــودات 
ــا الموجــودات غیــر الملموســة التــي  غیــر الملموســة التــي لھــا عمــر زمنــي ُمحــدد خــالل ھــذا العمــر ویتــم قیــد اإلطفــاء فــي بیــان الدخــل. أمَّ

عمرھا الزمني غیر ُمحدد فیتم ُمراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ البیانات المالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا في بیان الدخل.
- یتــم ُمراجعــة أیَّــة ُمؤشــرات علــى تدنــي قیمــة الموجــودات غیــر الملموســة فــي تاریــخ البیانــات المالیــة. كذلــك یتــم ُمراجعــة العمــر الزمنــي 

لتلك الموجودات ویتم إجراء أیَّة تعدیالت على الفترات الالحقة.

یتــم احتســاب اإلطفــاء بطریقــة القســط الثابــت وذلــك لتخفیــض قیمــة الموجــودات إلــى قیمتھــا المتبقیــة علــى مــدى عمــره االنتاجــي، فیمــا یلــي 
نسب إطفاء الموجودات غیر الملموسة األخرى: برامج معلوماتیة                       %20.

ص . الموجودات التي آلت ملكیتھا للبنك وفاًء لدیون ُمستحقة
تظھــر الموجــودات التــي آلــت ملكیتھــا للبنــك فــي بیــان المركــز المالــي ضمــن بنــد موجــودات قیــد االســتثمار والتصفیــة وذلــك بالقیمــة التــي 
آلــت بھــا للبنــك أو القیمــة العادلــة أیھمــا أقــل، ویُعــاد تقییمھــا فــي تاریــخ البیانــات المالیــة بالقیمــة العادلــة بشــكل إفــرادي، ویتــم تســجیل أي تدنــي 
فــي قیمتھــا كخســارة فــي بیــان الدخــل وال یتــم تســجیل الزیــادة كإیــراد. یتــم تســجیل الزیــادة الالحقــة فــي بیــان الدخــل إلــى الحــد الــذي ال یتجــاوز 

قیمة التدني الذي تم تسجیلھ سابقاً.
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31
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31
2019

31
2018

31
2019

2,380,850,000 2,276,500,000 2,380,850,000 2,276,500,000 - -
2,380,850,000 2,276,500,000 2,380,850,000 2,276,500,000 - -

)*(2010

20192018

2,380,850,0002,380,850,000
78,820,288-

356,829,712-
9((540,000,000)-

2,276,500,0002,380,850,000

2019540,000,0009.(

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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2019

1681,674,068486,503,803476,312,128298,154,00912,436,8005,282,652,79511,755,9167,249,489,519
-130,139,244179,842,51674,057,34356,700,0003,035,980,251635,5003,477,354,854

459,504,21380,495,787-----540,000,000
--)3,378,368()3,118,441(-)23,746,949(-)30,243,758(

311,141,178,281697,138,834652,776,276369,092,91169,136,8008,294,886,09712,391,41611,236,600,615

120,987,186180,790,912179,036,395169,744,75012,292,198-11,202,816574,054,257
16,039,54180,489,85869,520,78247,058,5783,142,108-728,960216,979,827

--(2,301,454)(3,058,045)---(5,359,499)
10,759,880------10,759,880

3147,786,607261,280,770246,255,723213,745,28315,434,306-11,931,776796,434,465

1
48,305,252------48,305,252

-------
31

48,305,252------48,305,252
311,045,086,422435,858,064406,520,553155,347,62853,702,4948,294,886,097459,64010,391,860,898
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1241,674,068359,362,434326,537,638228,018,42412,436,800900,535,67073,952,7362,142,517,770
440,000,000127,141,369152,137,33271,296,704-5,028,033,01614,278,0365,832,886,457

-----)645,915,891(-)645,915,891(
--)2,362,842()1,161,119(--)76,474,856()79,998,817(

31681,674,068486,503,803476,312,128298,154,00912,436,8005,282,652,79511,755,9167,249,489,519

18,324,515116,132,017128,749,935128,057,11511,852,378-7,242,503400,358,463
12,662,67164,658,89552,593,31142,848,725439,820-3,960,313177,163,735

--)2,306,851()1,161,090(---)3,467,941(

3120,987,186180,790,912179,036,395169,744,75012,292,198-11,202,816574,054,257

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

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

312018612,381,630305,712,891297,275,733128,409,259144,6025,282,652,795553,1006,627,130,010
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20192018

1110,308,328103,767,298
41,299,4086,541,030

31151,607,736110,308,328

1103,374,78899,750,602
5,094,9003,624,186

31108,469,688103,374,788
3143,138,0486,933,540

11

20192018

ً498,306,933502,097,168
144,943,983896,454,566
108,934,422111,094,720
79,561,025263,848,406
21,130,90017,926,184
6,683,000481,288,036
3,300,0003,200,000

100,000100,000
(***)--

862,960,2632,276,009,080

(*).
(**)

 (***)
69,169,00331201968,879,436312018

12

282001
10

20192018

381,698,513281,698,513

( ً )1,881,757,0171,881,757,017
2,263,455,5302,163,455,530
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2018 2019 2018 2019 2018 2019

24,467,042,495 45,516,810,234 154,904,706 145,454,161 24,312,137,789 45,371,356,073

3,755,000,000 735,000,000 - - 3,755,000,000 735,000,000

28,222,042,495 46,251,810,234 154,904,706 145,454,161 28,067,137,789 46,106,356,073

14

20192018

/
41,528,386,67534,266,674,669
7,926,012,84819,700,393,726

49,454,399,52353,967,068,395

19,614,041,65839.66
14,898,910,90427.61312018.

15

2018 2019

- 5,050,717,381 - 8,657,412,319
- 194,348,816 - 1,915,948,342
- 5,245,066,197 - 10,573,360,661
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2019

17,707,521 - - - - 17,707,521
173,708,394 - - - 25,000,000 148,708,394 (*
132,119,702 )3,072( - - 122,235,921 9,886,853

2,300,000 - - - 582,500 1,717,500
135,390,417 - - - 25,000,000 110,390,417 **(
25,159,516 - - - 23,250,593 1,908,923

486,385,550 )3,072( - - 196,069,014 290,319,608

2018

17,707,521 - - - 17,707,521
148,708,394 - - 25,000,000 123,708,394

9,886,853 )7,006( - - - 9,893,859
1,717,500 - - 255,000 1,462,500

110,390,417 - - 25,000,000 85,390,417 (**
1,908,923 - - - 1,908,923

290,319,608 )7,006( - - 50,255,000 240,071,614
)(*ً

*)*(. ً

120193,867,97423,051,171-26,919,145

(145,833)145,833--
5,512,349(7,949,411)2,437,062-

----

ّ-(3,072)-(3,072)
5,481,5911,583,04298,138,996105,203,629

31201914,716,08116,827,563100,576,058132,119,702
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20142018
2014

2012
.

2-17

ُ
2018 2019

1,361,139 1,338,589
349,910 246,180

)372,460( )476,890(
1,338,589 1,107,879

3-17

2018 2019

1,167,136,466 3,945,704,252

)106,000,313( (1,221,800,450)
62,662,671 66,622,040 ً

1,123,798,824 2,790,525,842
25% 25%

280,949,706 697,631,461
10% 10%

28,094,971 69,763,146
309,044,677 767,394,607

(349,910) 230,710
308,694,767 767,625,317

20192018

313,010,014141,535,228
)458,326,127()137,569,891(

767,394,607309,044,677

622,078,494313,010,014
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20192018

2,303,435,1232,833,782,122
1,307,769,1001,270,204,411
1,107,437,982432,539,680

145,713,478105,999,858
80,102,93982,239,125
23,053,63114,809,750

20,044,38217,885,837
-19,346,58211,022,195

193,107-
27,853,4261,268,007

5,034,949,7504,769,750,985

19
2018 2019

11,093,443,855 2,538,264,363 8,555,179,492 15,589,566,780 2,735,960,125 12,853,606,655
8,388,616,798 104,934,000 8,283,682,798 10,068,874,746 599,752,034 9,469,122,712

18,964,336,020 2,638,050,000 16,326,286,020 17,273,170,170 1,936,000,000 15,337,170,170

38,446,396,673 5,281,248,363 33,165,148,310 42,931,611,696 5,271,712,159 37,659,899,537

261,376,577 38,918,980 222,457,597 255,311,350 31,350,511 223,960,839

38,707,773,250 5,320,167,343 33,387,605,907 43,186,923,046 5,303,062,670 37,883,860,376

20
20192018

210,829,472171,225,534
63,458,16139,826,666

)100,738()222,728(
274,186,895210,829,472
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21 رأس المال المكتب بھ (المدفوع)
 

حدد رأس مال البنك عند التأسیس بمبلغ 5,000,000,000  لیرة سوریة موزعة على 5,000,000 سھم بقیمة اسمیة قدرھا 1000  لیرة سوریة 
للســھم الواحد. لقد ســاھم مؤسســو البنك بتغطیة 3,750,000 ســھم أي ما یوازي 3,750,000,000 لیرة ســوریة وھي نســبة 75 % من رأس مال 
البنك. تم طرح  1,250,000 ســھم لالكتتاب العام وھو ما یعادل 1,250,000,000 لیرة ســوریة. تم تســدید 50% من قیمة األســھم عند االكتتاب 

العام ومن خالل المؤسسین. 
بتاریــخ 8 كانــون األول 2009، وافقــت الھیئــة العامــة غیــر العادیــة باألكثریــة بــأن یكــون موعــد ســداد القســط الثانــي غیــر المدفــوع  مــن قیمــة 
األســھم حســب اقتــراح مجلــس إدارة البنــك اعتبــاراً مــن 8 كانــون األول 2009 ولغایــة 29 حزیــران 2010. لغایــة 31 كانــون األول 2012، 

بلغ إجمالي المبالغ المسددة من القسط الثاني مبلغ قدره  2,500,000,000 لیرة سوریة و بذلك تم سداد كامل رأس المال.
بتاریخ 4 كانون الثاني 2010،  صدر القانون رقم 3 المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم 28 لعام 2001 والمرسوم رقم 35 لعام 2005 
الــذي یتضمــن زیــادة الحــد األدنــى لــرأس مــال البنــوك اإلســالمیة  العاملــة فــي الجمھوریــة العربیــة الســوریة لیصبــح 15 ملیــار لیرة ســوریة، وقد 
منحــت البنــوك المرخصــة مھلــة ثــالث ســنوات لتوفیــق أوضاعھــا بزیــادة رأســمالھا إلــى الحــد األدنــى المطلــوب، وقــد تــم تمدیــد المــدة لتصبــح 
ــة الممنوحــة  ــد المھل ــى تمدی ــم 17 لعــام 2011 عل ــم 63 لعــام 2013، كمــا نــص القانــون رق خمســة ســنوات بموجــب المرســوم التشــریعي رق
للمصــارف الخاصــة بموجــب المــادة الخامســة مــن القانــون رقــم 3 الصــادر بتاریــخ 4 كانــون الثانــي 2010 مــن 3 ســنوات إلــى 4 ســنوات لتوفیق 

أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحدى األدنى المطلوب وفقاً ألحكامھ.
وبموجــب قــرار رئاســة مجلــس الــوزراء رقم 13 /م تاریخ 22 نیســان 2015 تم تمدید المھلة لتصبح 6 ســنوات، وبخصــوص المھلة المحددة لتنفیذ 
الزیــادات المطلوبــة فــي رأس مــال البنــك بموجــب أحــكام القانــون رقــم 3 لعــام 2010 وتعدیالتــھ ســیتم متابعــة موضــوع الزیــادة المطلوبــة عنــد 

تزویدنا بالتوجیھات بھذا الخصوص من قبل الجھات الوصائیة وفق اختصاصھا لدیھا حسب األصول 

خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمســاھمین بتاریخ 20 حزیران 2011، تمت الموافقة على تجزئة األســھم وفق مضمون المادة /91/ البند 
/3/ مــن المرســوم التشــریعي رقــم /29/ لعــام 2011 الــذي یقضــي بتحدیــد القیمــة االســمیة للســھم الواحــد بمائــة لیــرة ســوریة وذلــك خــالل ســنتین 
مــن تاریــخ نفــاذ ھــذا المرســوم. وبنــاءاً علیــھ قــررت الھیئــة العامــة للمســاھمین تفویــض مجلــس اإلدارة للقیــام بمتابعــة إجــراءات تجزئــة األســھم 
ــة  ــواق  المالی ــة األوراق واألس ــن ھیئ ــم 119/ م م ــرار رق ــدر الق ــي 2011 ص ــرین الثان ــخ 22 تش ــة. وبتاری ــة الوصائی ــات المعنی ــام الجھ أم
الســوریة بالموافقــة علــى تعدیــل القیمــة االســمیة لســھم البنــك لتصبــح مئــة لیــرة ســوریة للســھم الواحــد لیصبــح إجمالــي األســھم 50 ملیــون ســھم. 

وقد تم تحدید تاریخ تنفیذ التعدیل المذكور في سوق دمشق لألوراق المالیة في نھایة یوم 6 كانون األول 2011.
فــي 1 تشــرین األول 2018 صــدر قــرار مجلــس مفوضــي ھیئــة األوراق واألســواق المالیة الســوریة رقــم (117/م) بالموافقة النھائیــة على اعتماد 
أســھم زیــادة رأس مــال البنــك  عــن طریــق ضــم جــزء مــن األربــاح المــدورة، وتمت زیــادة رأس مــال البنــك بقیمــة إجمالیــة 250,000,000 لیرة 
ســوریة عــن طریــق اعتمــاد /2,500,000/ ســھم بقیمــة اســمیة /100/ لیــرة سوریةللســھم الواحــد، وذلــك بتحویــل قیمــة األســھم مــن األربــاح 

المتراكمة المحققة. 
خــالل اجتمــاع الھیئــة العامــة للمســاھمین بتاریــخ 29 نیســان 2019 تمــت الموافقــة علــى توصیــة مجلــس اإلدارة لجھــة زیــادة رأس مــال البنك من 
البنــك  المــدورة وتوزیــع أســھم مجانیــة عــن ھــذه الزیــادة علــى المســاھمین لیصبــح رأس مــال  خــالل تحویــل جــزء مــن األربــاح 

6,000,000,000 لیرة سوریة. 

22 احتیاطي عام مخاطر التمویل
بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (902/م.ن/ب4) لعام 2012 الذي تم تمدیده بموجب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم /1079/ م 
ن / ب 4 والصادر بتاریخ 29 كانون الثاني وبموجب التعمیم 1145/م/1 تاریخ 6 نیســان 2015، وبموجب التعمیم رقم (2271/م/1) تاریخ 30 
حزیــران 2015، وأحــكام قــرار مجلــس النقــد والتســلیف رقــم (650/م.ن/ب4) تاریــخ 14 نیســان 2010  والمعــدل لبعــض أحــكام القــرار رقــم 

(597/م.ن/ب4) تاریخ 9 كانون األول 2009.

- یتــم دمــج حصــة أصحــاب حســابات االســتثمار المطلقــة مــن االحتیاطــي العــام لمخاطــر التمویــل فــي حســاب احتیاطــي مخاطــر االســتثمار، مــا 
یعنــي أنــھ ال حاجــة لتكویــن احتیاطــي عــام لمخاطــر التمویــل فــي حــال أن احتیاطــي مخاطــر االســتثمار یبلــغ مقــدار احتیاطــي عــام مخاطــر 
التمویــل المطلــوب تكوینــھ أو یزیــد عنــھ، ویجــب أال یقــل احتیاطــي مخاطــر االســتثمار عــن المتطلبــات المفروضــة بموجــب المرســوم التشــریعي 
مــن  المطلقــة  االســتثمار  حســابات  أصحــاب  حصــة  مقــدار  أو  اإلســالمیة  بالمصــارف  الخــاص   2005 لعــام   /35/ رقــم 

االحتیاطي العام لمخاطر التمویل أیھما أكبر.

- یســتمر العمــل بأحــكام المــادة /14/ مــن المرســوم التشــریعي رقــم /35/ لعــام 2005 والخــاص بالمصــارف اإلســالمیة جھــة اســتمرار تكویــن 
احتیاطــي لمواجھــة مخاطــر االســتثمار المشــترك لتغطیــة خســائر ناتجــة عنــھ وذلــك حتــى یصبــح مبلــغ االحتیاطــي مثلــي رأس المــال المدفــوع 

للمصارف اإلسالمیة او أي مقدار آخر یحدده مجلس النقد والتسلیف.

- تــم اســتخدام االحتیاطــي العــام لمخاطــر التمویــل لألصــول الممولــة مــن المســاھمین واألمــوال التــي یضمنھــا البنــك فــي عــام 2019 بنــاء علــى 
القرار 4/م.ن الصادر عن مجلس النقد والتســلیف بتاریخ 14 شــباط 2019، حیث كان إجمالي احتیاطي العام لمخاطر التمویل في 1 كانون الثاني 

2019 مبلغ 33,051,351 لیرة سوریة وھو نفس المبلغ الذي تم تكوینھ بتاریخ 31 كانون األول 2011. 

- تم إنھاء العمل بالقرار 597 وتعدیالتھ بموجب القرار 4/م ن الصادر عن مجلس النقد والتسلیف بتاریخ 14 شباط 2019. 
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1,167,093,298 3,945,661,447
116,709,330 394,566,145 10%

2018 2019

313,909,216 430,618,546 1
116,709,330 394,566,145
430,618,546 825,184,691 31

2018 2019

313,909,216 430,618,546 1
116,709,330 394,566,145
430,618,546 825,184,691 31
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25

2018 2019

518,507,215 40,965,245 1,017,254,859 126,624,831
596,451,791 92,299,088 690,449,663 171,046,674
(94,474,128) (6,593,487) (415,564,791) (27,018,084)
(3,230,019) (46,015) (1,805,661) (39,080)

1,017,254,859 126,624,831 1,290,334,070 270,614,341

26

27

2018 2019

4,316,920,953 5,732,983,609
290,453,010 437,243,143

4,607,373,963 6,170,226,752

28

2018 2019

359,658,992 258,339,930
359,658,992 258,339,930

29

50
312019312018

30

2018 2019

134,356,835 181,284,150
224,083,158 360,082,025
824,412,779 925,439,947 (

1,182,852,772 1,466,806,122

*.
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31

2018 2019

398,150,285 634,495,664
2,758,519,968 3,844,893,273
3,156,670,253 4,479,388,937

32
2018 2019

1,252,714,681 2,594,180,097
(291,944,925) )631,282,917(

960,769,756 1,962,897,180

33
2018 2019

317,989,935 28,044,604
317,989,935 28,044,604

34
2018 2019

1,085,592,053 1,331,880,874
41,361,043 48,893,494

7,386,320 31,589,294
20,425,463 24,049,860

1,154,764,879 1,436,413,522
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35
2018 2019

73,578,972 222,786,756
178,658,371 200,194,495
138,851,191 160,162,751
155,261,947 118,908,037
79,664,672 85,238,413
46,243,344 60,867,497 -
45,705,221 57,047,424
36,828,132 57,439,256
42,863,932 45,533,213
37,763,016 37,477,676

1,197,358,732 36,194,817
27,683,333 28,500,000
19,852,134 27,284,607
17,826,371 27,072,674
18,058,198 27,057,740
14,853,725 22,397,847
16,735,204 21,340,134

4,215,100 8,600,000
58,187,660 102,194,790

2,210,189,255 1,346,298,127

36

57,696,0934,301,344--61,997,437
--

250,648,797-250,648,797
5,481,5911,583,04298,138,996-105,203,629

(9,766,531)---(9,766,531)

(84,163,210)(176,276,582)--(260,439,792)
-----

4/
12019---(43,864,645)(43,864,645)

---(33,051,351)(33,051,351)
)30,752,057()170,392,196(348,787,793(76,915,996)70,727,544

ً4/2019.
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37(

2018 2019

858,395,033 3,178,038,437
60,000,000 60,000,000

14.31 52.97

38
2018 2019

46,537,340,207 52,560,069,243

37,090,791,587 34,064,455,093

(25,993,042,496) (45,516,810,234)
3

(19,164,380,087) (19,538,931,843)
38,470,709,211 21,568,782,259

19,538,931,843
31201919,164,380,087312018.

39

ً ً

2018 2019

247,500,000 247,500,000 99%
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ُ ُ312019:

5,841,210,842-
321,088,547,502-

3
2,899,115,000-

70,290,695-

29,899,164,039-

96,230132,747,552
-150,000,000
--

96,230282,747,552

13,952,000,000-

223,234,562-

-5,399,515

2018 2019

208,057,426 396,449,806

71,754,441 100,570,256

27,683,333 28,500,000

307,495,200 525,520,062

ُ29201938,000,000
2018ً2019.
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إدارة المخاطر  40

تعــرف إدارة المخاطــر بأنھــا نظــام متكامــل وشــامل لتھیئــة البیئــة المناســبة واألدوات الالزمــة لتوقــع ودراســة المخاطــر المحتملــة وتحدیدھــا 
وقیاســھا ومتابعتھــا، وتقــوم بتحدیــد مقــدار اآلثــار المحتملــة لھــذه المخاطــر علــى أعمــال البنــك وأصولــھ وإیراداتــھ وتضــع الخطــط المناســبة لمــا 

یلزم ولما یمكن القیام بھ لتجنب ھذه المخاطر أو لكبحھا والسیطرة علیھا وضبطھا للتخفیف من آثارھا إن حدث ووقعت.
تعتبــر مســؤولیة إدارة المخاطــر مــن مســؤولیات مجلــس اإلدارة التــي یدیرھــا عــن طریــق لجنــة المخاطــر المنبثقــة عنــھ إذ یتــم تحدیــد حــدود 
التعرضــات للمخاطــر بحیــث تعتبــر ھــذه الحــدود مقبولــة فــي نشــاط البنــك البنكــي ویتــم تحدیــد ھــذه الحــدود ومراقبتھــا وقیاســھا ومتابعتھــا مــن 
قبــل إدارة المخاطــر التــي تتبــع مباشــرة إلــى لجنــة المخاطــر عــن طریــق منظومــة مــن التقاریــر المتكاملــة التــي تعكــس كافــة المخاطــر التــي 
ــق  ــوم إدارة المخاطــر بتطبی ــة ومخاطــر ســوق وســیولة ومخاطــر تشــغیلیة، ھــذا وتق ــك فــي نشــاطھ البنكــي مــن مخاطــر ائتمانی یواجھھــا البن
مقــررات مجلــس النقــد والتســلیف ومصــرف ســوریة المركــزي واألعــراف البنكیــة بھــذا الخصــوص وتقــف علــى تأمیــن رأس المــال الــكاف 
رقــم  والتســلیف  النقــد  مجلــس  قــرار  وفــق  الحوكمــة  دلیــل  تطبیــق  إلــى  إضافــة  المخاطــر  ھــذه  مــن  للوقایــة 
489 لعــام 2009 وتطبیــق وفــاق بــازل II وتقــوم بالمتابعــة المســتمرة للتخفیــف مــن احتمالیــة وقــوع المخاطــر والتخفیــف مــن أثــر تلــك المخاطــر 

إن حدث ووقعت.

وظیفة الجھات المسؤولة عن إدارة المخاطر
مجلس اإلدارة:

یعتبــر مجلــس اإلدارة المســؤول عــن إدارة مخاطــر البنــك إذ قــام بتشــكیل وحــدة مســتقلة إلدارة المخاطــر ضمــت ثــالث أقســام إلدارة كل مــن 
المخاطــر االئتمانیــة ومخاطــر الســوق والســیولة والمخاطــر التشــغیلیة، كمــا قــام المجلــس بتشــكیل لجنــة منبثقــة عنــھ إلدارة المخاطــر ضمــت 

أعضاء من مجلس اإلدارة (غیر تنفیذیین) وكان مدیر المخاطر أمین سر لھذه اللجنة.
ــؤولیة  ــس مس ــى المجل ــع عل ــا، وتق ــول بھ ــا والقب ــك تحملھ ــن للبن ــة یمك ــر مقبول ــي تعتب ــر الت ــتویات المخاط ــد مس ــس اإلدارة بتحدی ــوم مجل یق
المصادقــة علــى دلیــل إجــراءات عمــل إدارة المخاطــر والمصادقــة علــى صالحیــات المخاطــر ومســتویات التعــرض والمصادقــة أیضــاً علــى 

السیاسة العامة إلدارة مخاطر البنك.
یقــوم مجلــس اإلدارة بالتأكیــد علــى مســؤولیات اإلدارة العلیــا لتأســیس وإیجــاد البنیــة التحتیــة المســتقلة المالئمــة والكافیــة إلدارة المخاطــر وتوفیــر 
مــا یلــزم مــن األنظمــة التكنولوجیــة التــي تكفــل اســتمرار عمــل إدارة المخاطــر فــي تحدیــد وحصــر وقیــاس ومتابعــة وضبــط المخاطــر حســب 
الحــدود والسیاســات المصــادق علیھــا، ویتابــع المجلــس بشــكل دوري فعالیــة اإلدارة العلیــا وإدارة المخاطــر معتمــداً علــى جھــة تدقیــق ومراجعــة 

مستقلة ویستلم تقاریر دوریة تعدھا إدارة المخاطر تعكس المخاطر التي یتعرض لھا البنك في عملھ.

لجنة إدارة المخاطر:
تقــوم لجنــة إدارة المخاطــر بالعمــل مــع إدارة المخاطــر فــي البنــك لرســم وتحدیــد سیاســات ھــذه اإلدارة التــي تتعلــق بنشــاط البنــك ومنتجاتــھ 
البنكیــة وتتأكــد وتتابــع اإلدارة العلیــا فــي معالجــة التجــاوزات التــي یتــم اإلبــالغ عنھــا مــن قبــل إدارة المخاطــر، كمــا تقــوم اللجنــة بتقدیــم خطــط 

الطوارئ والخطط الالزمة إلدارة األزمات التي تواجھ البنك والتي یتعرض لھا.

اإلدارة التنفیذیة:
ــات  ــة بإیجــاد البنــى الالزمــة إلدارة المخاطــر وتقــوم بوضــع سیاســات وإجــراءات عمــل وتحــدد المســؤولیات والصالحی تقــوم اإلدارة التنفیذی
ــط  ــل نظــام الضب ــة بتفعی ــوم اإلدارة التنفیذی ــن األقســام، وتق ــح بی ــب تعــارض المصال ــات لتجن بشــكل واضــح یضمــن فصــل المھــام والصالحی
ــھ البنكــي، ھــذا وتقــوم اإلدارة  الداخلــي وتحــدد قنــوات التواصــل اإلداري المطلوبــة لمواجھــة أنــواع المخاطــر التــي یواجھھــا البنــك فــي عمل

التنفیذیة بتنفیذ أعمالھا ضمن استراتیجیة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ضمن السقوف المحددة.

إدارة المخاطر:
تقــوم إدارة المخاطــر بمتابعــة وتحدیــد كفایــة رأس المــال لمواجھــة المخاطــر التــي یتعــرض لھــا البنــك وترســم سیاســة إدارة المخاطــر 
والصالحیــات بشــكل واضــح ویتناســب مــع طبیعــة وحجــم أعمــال البنــك آخــذة بعیــن االعتبــار منتجــات البنــك ونشــاطاتھ البنكیــة بحیــث تغطــي 
وجــود إجــراءات ضبــط كافیــة لھــذه المنتجــات واألنشــطة، وتقــوم إدارة المخاطــر بــإدارة المخاطــر بشــكل منســجم مــع قــرارات مجلــس النقــد 

.II والتسلیف وقرارات مصرف سوریة المركزي ووفاق بازل
تقــوم إدارة المخاطــر بالمتابعــة الیومیــة لمجمــل األعمــال واألنشــطة وتتأكــد مــن مــدى التقیــد بالســقوف والمســتویات المحــددة بالسیاســة العامــة 
إلدارة المخاطــر وتضبــط التجــاوزات وتتابعھــا بشــكل فــوري مــع اإلدارة العلیــا، كمــا تقــوم بقیــاس المخاطــر تحــت الظــروف الطبیعیــة وتحــت 
ــة المخاطــر  ــى لجن ــع إل ــة ترف ــة وطارئ ــر دوری ــوم إدارة المخاطــر بإعــداد تقاری ــارات الجھــد وتق ــق إجــراء اختب ظــروف ضاغطــة عــن طری

ومجلس اإلدارة.

إدارة التدقیق الداخلي:
تقــوم إدارة التدقیــق الداخلــي بالتأكــد مــن توفــر البنــى األساســیة الالزمــة إلدارة المخاطــر وتتأكــد مــن اســتقاللیة ھــذه اإلدارة وتتحقــق مــن مــدى 
التقیــد باألنظمــة واإلجــراءات الــواردة فــي السیاســة العامــة إلدارة المخاطــر، وتقیــم مــدى كفایــة وفعالیــة أنظمــة التعــرف علــى المخاطــر وآلیــات 
قیاســھا وتقیــم فعالیــة وكفایــة أنظمــة الضبــط الداخلــي وإجــراءات الرقابــة الموضوعــة للتحكــم بالمخاطــر التــي تــم التعــرف علیھــا إضافــة إلــى 

تقییم سرعة اإلبالغ عن االنحرافات وإجراءات التصحیح المتخذة.
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إدارة المخاطر (تتمة)  40

اإلفصاحات الوصفیة  40.1

التعرض للمخاطر وكیفیة نشوئھا  40.1.1

یتعــرض البنــك أثنــاء ممارســتھ لعملــھ البنكــي للعدیــد مــن المخاطــر التــي یمكــن تبویبھــا تحــت المخاطــر االئتمانیــة ومخاطــر الســوق والســیولة 
والمخاطر التشغیلیة.

تنشــأ المخاطــر االئتمانیــة بالدرجــة األولــى مــن احتمالیــة عــدم ســداد عمــالء البنــك أو إفالســھم أو معوقــات ائتمانیــة تحــول دون التزامھــم بجــدول 
ــى مســتوى المحفظــة  ــة ومراقبتھــا عل ــى إدارة الســقوف االئتمانی ــك عل ــھ، وبھــذا الصــدد یعمــل البن ــق علی ــرر لھــم والمتف ــي المق الســداد الزمن

االئتمانیة ككل وعلى مستوى العمالء ویقیس حجم التعرض االئتماني لكل قطاع ومنطقة جغرافیة ومجموعة مترابطة.

ــة نتیجــة  ــة المســجلة خــارج المیزانی ــة وااللتزامــات المحتمل ــة المفتوحــة ضمــن المیزانی تنشــأ المخاطــر الســوقیة مــن مخاطــر المراكــز المالی
تحــركات فــي األســعار والتــي یمكــن إدراكھــا عــن طریــق المخاطــر الناتجــة مــن االرتفــاع العــام فــي األســعار واالنخفــاض فــي القــوة الشــرائیة 
للعملــة المحلیــة والمخاطــر الناتجــة عــن مراكــز العمــالت األجنبیــة ومــا یتعــرض لــھ البنــك مــن خســائر نتیجــة لحــركات معاكســة فــي أســعار 

العوائد في السوق.

ــال  ــن آج ــع ع ــال الودائ ــالف آج ــة اخت ــات نتیج ــودات والمطلوب ــتحقاق الموج ــخ اس ــن تواری ــة بی ــدم الموائم ــة ع ــیولة نتیج ــر الس ــأ مخاط تنش
التســھیالت إضافــة إلــى مخاطــر تترافــق مــع التركــزات القائمــة فــي الودائــع النقدیــة لــدى البنــك التــي قــد تــؤدي إلــى ھبــوط نســب الســیولة عــن 
الحــدود المســموحة، وكذلــك حــاالت الســحب المفاجئــة التــي یمكــن أن یتعــرض لھــا البنــك ممــا یحــد مــن قدرتــھ علــى توفیــر التمویــل الــالزم 
لتأدیــة التزاماتــھ فــي تواریــخ اســتحقاقھا والصعوبــة فــي تمویــل الموجــودات، وبھــذا الصــدد یقــوم البنــك بــإدارة ومراقبــة الســیولة بشــكل یومــي 

وتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة ویحتفظ بنسب سیولة كافیة ویلتزم بقرارات مجلس النقد والتسلیف الخاصة بمتابعة السیولة.

تنشــأ المخاطــر التشــغیلیة بســبب أخطــاء ناتجــة عــن عــدم كفایــة اإلجــراءات أو ســوء تصــرف الموظفیــن أو إخفاقــات فــي أنظمــة التكنولوجیــا 
المطبقــة أو عــدم االلتــزام بمحــددات الشــریعة اإلســالمیة التــي ینتھجھــا البنــك فــي عملــھ البنكــي، وبھــذا الصــدد یقــوم البنــك باعتمــاد المؤشــر 
ــم  ــة ویت ــك بالمخاطــر التشــغیلیة المحتمل ــوم بھــا البن ــي یق ــات والنشــاطات الت ــر العملی ــم مــدى تأث ــم تقیی ــاس مخاطــر التشــغیل ویت األساســي لقی
تبویــب العملیــات لتحدیــد نــوع المخاطــر التــي تترافــق معھــا لوضــع أولویــات للخطــوات الواجــب القیــام بھــا لمعالجتھــا، كمــا یتــم وضــع حــدود 
لمؤشــرات المخاطــر الرئیســیة لمختلــف العملیــات التــي یمكــن تحملھــا. تمثــل إدارة المخاطــر فــي بنــك الشــام  مجموعــة  المنطلقــات والتوجھــات 
التــي تحكــم أداء البنــك فــي كیفیــة مواجھتھــا لعوامــل المخاطــرة المختلفــة وفــي كافــة مجــاالت العمــل ابتــداًء مــن وضــع اســتراتیجیة عمــل البنــك 
وآلیــات تطبیــق ھــذه االســتراتیجیة وتطویــر ذلــك وانتھــاء بالنشــاطات واألعمــال والممارســات الیومیــة التــي یقــوم بھــا كافــة العاملیــن فــي البنــك 

وعلى مستوى كافة اإلدارات التي یتضمنھا الھیكل التنظیمي للبنك.

االستراتجیات العامة إلدارة المخاطر  40.1.2
قــام البنــك بوضــع آلیــة العمــل التــي تحــدد الرؤیــا المســتقبلیة واألھــداف واالســتراتیجیات المتعلقــة بعمــل إدارة المخاطــر مــن خــالل إیجــاد ثقافــة 
مشــتركة إلدارة عوامــل المخاطــرة بكافــة أشــكالھا باعتمــاد إطــار متكامــل إلدارة عوامــل المخاطــرة، كمــا وتتضمــن آلیــة العمــل علــى إجــراءات 

یتم اتباعھا لمراقبة تنفیذ الخطط والبرامج الموضوعة، إذ یتم إجراء ما یلي:

- تصمیــم واســتحداث أنظمــة تقــوم بتوضیــح اآلثــار المحتملــة للمخاطــر المختلفــة ووضــع إجــراءات رقابیــة تضمــن فــي حــال وقــوع الخطــر أن 
یكون ذو أثر محدود ضمن المستوى المقبول.

- الحد من المخاطر بما یتناسب مع إمكانیات البنك واستراتیجیتھ.

- تحدید الحد المسموح بھ للمخاطر لمختلف الخدمات والمنتجات.
- أن تكون حوافز األداء المطبقة في المؤسسة منسجمة مع مستوى المخاطر.

- تعیین حدود للمخاطر المتنوعة ومراقبة ھذه الحدود ومراقبة مستویات التعرض الحالیة للمخاطر.
-  التعــرف علــى مســتویات المخاطــر مــن مســتویات السیاســات واإلجــراءات ومــن ثــم مســتویات الدوائــر واألقســام والفــروع وتقییــم اإلجــراءات 

الرقابیة للسیطرة على ھذه المخاطر وتحدید القصور وأثارھا.
- وضع خطط الطوارئ وخطط استمراریة العمل واختبار فعالیتھا وتطویرھا بشكل مستمر.

ھــذا وقــد تــم وضــع الضوابــط وسیاســات التحــوط التــي تخفــف المخاطــر مــع تحدیــد المســؤولیات الواجــب اتباعھــا لتفــادي أي خلــل قــد یقــع عــن 
طریــق اعتمــاد مھــام وإجــراءات عمــل خاصــة إلدارة كل مــن مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق والســیولة ومخاطــر التشــغیل، كمــا تــم اعتمــاد 

اجراءات ضبط ورقابة من خالل:
- تنظیــم أعمــال إدارة المخاطــر مــن حیــث قدرتھــا علــى إدارة كل نــوع مــن أنــواع المخاطــر التــي یواجھھــا البنــك مــع اعتمــاد االســتقاللیة التامــة 

لھذه الدائرة.
- وضع نطاق وأنظمة القیاس وأنظمة التقاریر لكل نوع من أنواع المخاطر.

ــا  ــات وقبولھ ــى الضمان ــث  إجــراءات الحصــول عل ــف مــن المخاطــر مــن حی ــك متحوطــة بشــكل یخف ــى أن تكــون سیاســات البن ــد عل - التأكی
وسیاسات التقییم الدوري لھا.
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التقرير السنوي إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

إدارة المخاطر (تتمة)  40

40.1 اإلفصاحات الوصفیة (تتمة)

الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر  40.1.3

قــام بنــك الشــام بالعمــل علــى تفعیــل أداء دائــرة إدارة المخاطــر مــن خــالل تفعیــل أقســام تضمھــا الدائــرة وتــم تقســیم العمــل مــن حیــث توزیــع 
المسؤولیات وتحدید المھام واالجراءات لكل قسم من ھذه األقسام وھي:

- قسم مخاطر االئتمان.
- قسم مخاطر السوق والسیولة.

- قسم مخاطر التشغیل.
- قسم أمن المعلومات

تتبع إدارة المخاطر إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة البنك، كما تتبع إداریاً للمدیر العام.
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التقرير السنوي

20192018

51,897,533,52747,887,960,165

34,064,455,09337,090,791,587

11,408,384,3616,945,000,000

985,505,393591,227,253
2,669,902,6641,665,344,597

60,063,545,29943,893,140,863
SMEs(2,181,775,2971,831,352,242

--
2,276,500,0002,380,850,000

164,343,393134,933,805
10,391,860,8986,627,130,010

43,138,0486,933,540
2,263,455,5302,163,455,530

1,107,8791,338,589
862,960,2632,276,009,080

2,420,853,1022,375,868,232
11,027,076,8124,053,909,940
2,500,000,000-

4,984,306,63512,455,170,002

200,206,704,194172,380,415,435

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

إدارة المخاطر(تتمة)  40

40.1   اإلفصاحات الوصفیة (تتمة)

السیاسات واإلجراءات المتبعة لتجنب التركز في المخاطر  40.1.4

یقــوم البنــك بتطبیــق السیاســات واإلجــراءات التــي تحــد مــن التركــز فــي المخاطــر التــي یواجھھــا البنــك فــي عملــھ المصرفــي مــن خــالل تطبیــق 
ــة  ــن لجن ــن كل م ــدر ع ــي تص ــات الت ــى التوصی ــة إل ــزي إضاف ــوریة المرك ــرف س ــلیف ومص ــد والتس ــس النق ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص الق
المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ودائــرة المخاطــر فــي توزیــع مخاطــر المحفظــة االئتمانیــة ومخاطــر التركــزات فــي الــدول ومخاطــر 

التركزات في البنوك المراسلة ومخاطر التركزات في الودائع والحسابات الجاریة وغیر ذلك من التركز في المنتجات المصرفیة.
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التقرير السنوي إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

إدارة المخاطر(تتمة)  40

40.1 اإلفصاحات الوصفیة (تتمة)

40.1.4 السیاسات واإلجراءات المتبعة لتجنب التركز في المخاطر (تتمة)

تــم وضــع عــدة طــرق وفرضیــات والمتغیــرات التــي یســتخدمھا البنــك بإعــداد تحالیــل الحساســیة  للفتــرات المختلفــة، إذ یتــم إجــراء اختبــارات 
ضغــط علــى محفظــة التســھیالت االئتمانیــة للبنــك وفــق ســیناریوھات متعــددة وتــدرس أثــر تغیــر تصنیــف دیــون ھــذه المحفظــة ویتــم إجــراء 
اختبــارات ضغــط وفــق ســیناریوھات تخــص الضمانــات المقبولــة ونســتطیع القــول أن الســیناریوھات المتبعــة مســتقرأة مــن الواقــع وتحاكــي 
الظــروف الحالیــة، ھــذا ویتــم إجــراء اختبــارات ضغــط نوعیــة لكبــار عمــالء البنــك فــي المحفظــة التمویلیــة لــكل منھــم علــى حــدة وفــق ظــروف 

متوقعة منوطة بنشاطھ االقتصادي وظروف عملھ وضماناتھ. 
قــام البنــك بإعــداد الترتیبــات والضوابــط واألنظمــة واإلجــراءات الرقابیــة للتأكــد مــن االلتــزام بالشــریعة اإلســالمیة ومنھــا مراجعــة سیاســات 
ــزام  ــة للنظــر فــي مــدى االلت ــق المھمــات الرقابی ــق ھــذه اإلجــراءات عــن طری ــى التأكــد مــن تطبی ــة إل ــك وإجــراءات العمــل إضاف ــر البن دوائ

بالقرارات والتوصیات واإلجراءات المتبعة لتنفیذ ھذه األعمال.
قــام البنــك بتفعیــل عملیــة مراجعــة أدلــة العمــل لدوائــره عــن طریــق مراجعــة كافــة السیاســات وإجــراءات عمــل الدوائــر ونماذجھــا المعتمــدة 
ــى تخفیــض المخاطــر  ــاً ویــؤدي إل ــة التشــریعات والقــرارات الصــادرة حدیث ــة مــع كاف ــة السیاســات واإلجــراءات متوافق وھــذا یجعــل مــن كاف

المنوطة بنشاط كل دائرة عن طریق إیالء االھتمام بمكامن المخاطر المرافقة لطبیعة عمل كل دائرة.

40.1.5 أنظمة التقاریر وخطوط التقاریر وفقاً لكل نوع من المخاطر

یتــم إعــداد تقاریــر تظھــر المخاطــر التــي یواجھھــا البنــك مقســمة حســب أنــواع ھــذه المخاطــر، إذ تــم تبنــي منظومــة تقاریــر تعكــس المخاطــر 
ــة  ــر منظوم ــراد وتظھ ــالت األف ــة تموی ــة ومحفظ ــالت التجاری ــة التموی ــن محفظ ــكل م ــك ل ــة للبن ــة االئتمانی ــا المحفظ ــي تواجھھ ــة الت االئتمانی
التقاریــر التســھیالت المباشــرة والتســھیالت غیــر المباشــرة ویتــم توزیعھــا علــى المنتجــات التــي یقدمھــا البنــك وتــوزع أیضــاً علــى القطاعــات 
الجغرافیــة وتراقــب التركــزات االئتمانیــة علــى مســتوى كل عمیــل وعلــى مســتوى المجموعــات المترابطــة وتظھــر تصنیــف الدیــون مــن دیــون 
منتجــة ودیــون غیــر منتجــة وتســلط الضــوء علــى الضمانــات المقبولــة التــي تخفــف مــن التعرضــات االئتمانیــة وتراقــب عملیــة التنفیــذ القانونــي 
علــى المدیونیــات التــي تــم تحویلھــا إلــى الدائــرة القانونیــة وتراقــب التجــاوزات علــى ســقوف العمــالء إن وجــدت إضافــة إلــى معلومــات أخــرى 

توضح مكمن العدید من المخاطر األخرى التي تترافق مع النشاط االئتماني للبنك.
و بخصــوص المخاطــر الســوقیة ومخاطــر الســیولة التــي تواجــھ البنــك فــي عملــھ فیتــم إعــداد العدیــد مــن التقاریــر الدوریــة التــي تراقــب مراكــز 
القطــع التشــغیلیة وتراقــب مخاطــر البنــوك المراســلة وتراقــب التجــاوزات علــى الخطــوط االئتمانیــة الممنوحــة لھــذه البنــوك وتراقــب التركــزات 
ومخاطــر ســعر الصــرف ومخاطــر تقلــب أســعار العوائــد فــي الســوق، كمــا یتــم إعــداد تقاریــر تظھــر واقــع ســیولة البنــك وتراقبھــا مراقبــة دقیقــة 
ــم  ــوریة وحج ــرة الس ــات باللی ــودات والمطلوب ــم الموج ــة وحج ــات اإلجمالی ــودات والمطلوب ــم الموج ــى حج ــوء عل ــلیط الض ــق تس ــن طری ع

الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبیة والفجوات الحاصلة وغیرھا.
تتــم مراقبــة المخاطــر التشــغیلیة عــن طریــق إعــداد تقاریــر تراقــب مكمــن الخطــر التشــغیلي الــذي یرافــق البنــك فــي أعمالــھ ویتــم توضیــح مــدى 

قدرة اإلجراءات الموضوعة والمطبقة على الحد من حدوث ھذه المخاطر ومدى قدرتھا على تخفیف أثرھا إن حدث ووقعت.
یتــم إعــداد تقاریــر عــن مــدى تطبیــق البنــك لوفــاق بــازل II التي تظھــر كل من متطلبــات الحد األدنى مــن رأس المــال وتوضح عملیــات المراجعة 
الرقابیــة التــي تعــزز أســالیب إدارة المخاطــر لــدى البنــك وتحــدد مســؤولیات اإلدارة فــي تقییــم مــدى كفایــة رأس المــال لتغطیــة أنــواع المخاطــر 
وتســلط الضــوء علــى موضــوع انضبــاط الســوق لتحقیــق الشــفافیة عــن طریــق اإللمــام بمتطلبــات اإلفصــاح المطلوبــة وتوضــح مــدى التعرضــات 
للمخاطــر بكافــة أشــكالھا، كمــا یتــم إعــداد تقاریــر لمصــرف ســوریة المركــزي بنــاء علــى النمــاذج المعتمــدة بموجــب القــرارات الصــادرة التــي 

تظھر واقع المخاطر التي یواجھھا البنك في عملھ.
یتــم إعــداد التقاریــر بشــكل دوري، فمنھــا تقاریــر یومیــة وتقاریــر نصــف شــھریة وتقاریــر ربعیــة وتقاریــر نصــف ســنویة وتقاریــر ســنویة، ھــذا 
وتوجــد تقاریــر متابعــة وتقاریــر طارئــة عنــد حــدوث أي طــارئ یســتجد أو أي تجــاوز للحــدود قــد یحصــل وترفــع ھــذه التقاریــر مــن دائــرة 
المخاطــر إلــى لجنــة المخاطــر متضمنــة توصیــة وتقــوم لجنــة المخاطــر برفــع تقاریرھــا إلــى مجلــس إدارة البنــك، ھــذا ویتــم إرســال تقاریــر 

توضح المخاطر التفصیلیة على دوائر البنك ذات العالقة.

إجراءات مراجعة فعالیة أدوات إدارة المخاطر  40.1.6

یتــم إجــراء مراجعــة لمكامــن الخطــر القائمــة فــي نشــاطات البنــك وإداراتــھ ویتــم مراجعــة الحــدود القصــوى المســموح بھــا مــن فتــرة ألخــرى 
بنــاء علــى المســتجدات الطارئــة واحتیاجــات العمــل البنكــي ویتــم األخــذ بعیــن االعتبــار أن ال تتجــاوز ھــذه الحــدود المحــددات الــواردة بقــرارات 
ــى  ــد عل ــم التأكی ــة، ویت ــم الذاتــي للمخاطــر وطــرق التحــوط المطلوب ــم اعتمــاد التقیی ــد والتســلیف ومصــرف ســوریة المركــزي ویت مجلــس النق
ــم  ــق مــن مســتوى األداء كمــا تت ــي وأنظمــة التحق ــة الداخل ــق نظــام الرقاب ــة وف ــر المطلوب ــر المعلومــات الالزمــة إلعــداد التقاری ضــرورة تواف
ــلیف  ــد والتس ــس النق ــن مجل ــررات الصــادرة عــن كل م ــة المق ــم إضاف ــرة المخاطــر بشــكل دوري ویت ــل دائ ــة سیاســة وإجــراءات عم مراجع
ــإدارة  ــة ب ــة الخاص ــوك العالمی ــى البن ــاً عل ــارس دوراً رقابی ــي تم ــات الت ــن الجھ ــدر ع ــي تص ــات الت ــزي والتوصی ــوریة المرك ــرف س ومص

المخاطر والمراقبة.
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إدارة المخاطر(تتمة)  40

40.2 اإلفصاحات الكمیة

مخاطر االئتمان  40.2.1

إن الممارســات الیومیــة لألعمــال المصرفیــة تنطــوي علــى تعــرض البنــك لعــدد مــن المخاطــر ومنھــا مخاطــر االئتمــان الناتجــة عــن تخلــف أو 
ــھ تجــاه البنــك ویقــوم البنــك بالتأكــد مــن أن ھــذه المخاطــر ال تتعــدى اإلطــار المحــدد مســبقاً فــي  ــاء بالتزامات عجــز الطــرف االخــر عــن الوف
سیاســة البنــك االئتمانیــة وإدارة المخاطــر االئتمانیــة ویقــوم بالحفــاظ علــى مســتویاتھا ضمــن منظومــة العالقــة المتوازنــة بیــن المخاطــرة والعائــد 
إذ یتــم تطبیــق القــرارات النافــذة الصــادرة عــن مجلــس النقــد والتســلیف ومصــرف ســوریة المركــزي والحــدود الموصــى بھــا وتجــري المراقبــة 
الدوریــة للتأكــد مــن مــدى االلتــزام بحــدود المخاطــر المقبولــة عــن طریــق العدیــد مــن التقاریــر التفصیلیــة التــي تعكــس كافــة المخاطــر التــي 

تواجھھا محفظة البنك االئتمانیة.

یقــوم البنــك بمراقبــة مخاطــر االئتمــان حیــث یتــم تقییــم الوضــع االئتمانــي للعمــالء مــن حیــث عناصــر المخاطــر االئتمانیــة التــي یواجھھــا العمیــل 
خــالل فتــرة حصولــھ علــى التســھیالت واحتمــاالت عــدم الســداد إضافــة إلــى حصــول البنــك علــى ضمانــات مناســبة مــن العمــالء للحــاالت التــي 

تتطلب ذلك وحسب مستویات المخاطر لكل عمیل.
یقــوم البنــك بتحدیــد مســتویات مخاطــر االئتمــان المقبولــة مــن خــالل وضــع ســقوف لمقــدار المخاطــر المقبولــة للعالقــة مــع العمیــل الواحــد أو 
مجموعــة العمــالء كمجموعــات مترابطــة وتقــوم اللجــان االئتمانیــة بمنــح القــرار االئتمانــي وفــق صالحیــات خاصــة بھــا محــددة حســب درجــة 
الخطــر ونــوع التســھیل واألجــل ویتــم فصــل ســلطة المنــح عــن مھــام الدراســة وكذلــك توجــد ســلطة رقابــة منفصلــة عــن كل مــن الجھــة المانحــة 

والجھة التي درست الوضع االئتماني للعمیل.
لقیــاس مخاطــر االئتمــان یقــوم البنــك بوضــع نظــام إلدارة مخاطــر المحفظــة االئتمانیــة بعــد األخــذ بعیــن االعتبــار ضــرورة الفصــل الوظیفــي 
بیــن مھــام مــن أوكل إلیھــم تنفیــذ عملیــة منــح االئتمــان مــن دراســة لملــف تســھیالت الزبــون والتأكــد مــن اســتیفائھ للمســتندات الالزمــة والبیانــات 
المالیــة الحدیثــة وكافــة الشــروط التــي تؤمــن الحــد األدنــى مــن المعلومــات المطلوبــة وبیــن مــن یقومــون بتنفیــذ التســھیالت المقــررة وبیــن مــن 
یقومــون بمراقبــة اإلجــراءات والعملیــات المطلوبــة لمنــح االئتمــان بشــكل یتــم التأكــد معــھ مــن تنفیــذ السیاســات وإجــراءات العمــل المقــررة التــي 

تضمن تطبیق القرارات والتعلیمات النافذة. 

ــة الممنوحــة  ــي محفظــة التســھیالت االئتمانی ــة ف ــس المخاطــر الكامن ــر تعك ــة تقاری ــى منظوم ــان عل ــي قیاســھ لمخاطــر االئتم ــك ف ــد البن یعتم
ــن  ــواع التســھیالت الممنوحــة م ــر مباشــرة وتحــدد أن ــن تســھیالت مباشــرة وتســھیالت غی ــوح م ــان الممن ــة االئتم والمســتغلة، إذ تحــدد طبیع

مرابحات أو منتجات مصرفیة أخرى.
كمــا تقــوم ھــذه المنظومــة بقیــاس المخاطــر االقتصادیــة للمحفظــة االئتمانیــة عــن طریــق مراقبــة حجــم التســھیالت الممنوحــة والمســتغلة لتمویــل 
األنشــطة التجاریــة والصناعیــة والخدمیــة وغیرھــا مــن القطاعــات االقتصادیــة األخــرى، إضافــة إلــى أنھــا تقــوم بقیــاس التركــز الجغرافــي القائــم 
فــي المحفظــة االئتمانیــة، كمــا تحــدد المجموعــات المترابطــة وتســلط الضــوء علــى العالقــة فیمــا بینھــا وتقــوم بقیــاس حجــم التســھیالت الممنوحــة 

والمستغلة لكل مجموعة على حدة بشكل ال تتجاوز معھ الحدود االئتمانیة القصوى المسموح بھا.

تتــم مراقبــة الســقوف االئتمانیــة الممنوحــة بشــكل یمنــع حــدوث تجــاوزات علــى الحــدود التــي تــم منحھــا لــكل عمیــل علــى حــدة، كمــا یتــم قیــاس 
حجــم التســھیالت التــي تــم تحویلھــا إلــى التنفیــذ القانونــي وتقــرن بحجــم الضمانــات القائمــة مخصصــات الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة التــي تــم 

تشكیلھا.

سیاسة إدارة مخاطر االئتمان
- تحقیق األمان من خالل التأكد من مصادر سداد العمیل وجدارتھ االئتمانیة والضمانات المقدمة.

ــن  ــى مســتوى الزبائ ــا عل ــاً وعــدم تركزھ ــا جغرافی ــة وتوزیعھ ــا حســب القطاعــات االقتصادی ــوع مــن خــالل توزیعھ ــق االنتشــار والتن - تحقی
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
یقــوم البنــك بتقدیــم تعھــدات لتلبیــة احتیاجــات العمــالء، تلــزم ھــذه التســھیالت البنــك بــأداء دفعــات بالنیابــة عــن عمالئــھ، وذلــك حســب الضوابــط 
الشــرعیة المحــددة مــن قبــل ھیئــة الرقابــة الشــرعیة للبنــك. ویتــم تحصیــل ھــذه الدفعــات وفقــاً لشــروط االعتمــاد أو الكفالــة. تتســم ھــذه التســھیالت 
بنفــس المخاطــر االئتمانیــة لذمــم األنشــطة التمویلیــة وتتــم الوقایــة مــن ھــذه المخاطــر باتبــاع نفــس سیاســات البنــك وإجراءاتــھ الرقابیــة مــن حیــث 
ــي  ــع األطــراف ف ــة م ــان إضافی ــات ضم ــذه التســھیالت وترتیب ــة ھ ــم المتواصــل لمالءم ــارة والتقیی ــع أطــراف مخت ــدات م ــذه التعھ حصــر ھ

الظروف التي تقتضي ذلك.
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التقرير السنوي إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

إدارة المخاطر (تتمة)  40

اإلفصاحات الكمیة (تتمة)  40.2

مخاطر االئتمان (تتمة)  40.2.1

التركز في الحد األقصى للمخاطر االئتمانیة
تــم إدارة مخاطــر التركــزات االئتمانیــة علــى مســتوى العمیــل (فــرد او مؤسســة أو بنــك مراســل) وعلــى مســتوى كل مجموعــة مترابطــة وذلــك 
ــث  یجــب أال یتجــاوز الحــد األقصــى للتعرضــات  ــار 2008، حی ــخ 29 أی ــم 395 /م.ن / ب 4 تاری ــد والتســلیف رق ــس النق ــرار مجل حســب ق
االئتمانیــة 25% مــن صافــي األمــوال الخاصــة علــى مســتوى العمیــل (فــرد أو مؤسســة)، كمــا یتــم تحدیــد حجــم التعــرض االئتمانــي لــكل قطــاع 

اقتصادي أو منطقة جغرافیة.

الدیون المجدولة
ــة  ــر منتجــة وأُخرجــت مــن إطــار ذمــم البیــوع المؤجل ــة وأرصــدة تمویــالت غی ــك الدیــون التــي ســبق وأن ُصنفــت كذمــم بیــوع مؤجل ھــي تل
وأرصــدة التمویــالت غیــر المنتجــة بموجــب جدولــة أصولیــة، وبلغــت 1,203,354,105 لیــرة ســوریة كمــا فــي 31 كانــون األول 2019، وقــد 
تــم جدولتھــا بموجــب قلــب دیــن وتصنیفھــا ضمــن المرحلــة الثانیــة ( مقابــل 15,045,551 لیــرة ســوریة معاد جدولتھــا بموجب قلب دیــن وصنفت 

كدیون تتطلب اھتماماً خاصاً كما في 31 كانون األول 2018).

الدیون المعاد ھیكلتھا
یقصــد بإعــادة الھیكلــة إعــادة ترتیــب وضــع ذمــم البیــوع المؤجلــة وأرصــدة التمویــالت مــن حیــث تعدیــل األقســاط أو إطالــة عمــر التمویــل أو 
تأجیــل بعــض األقســاط أو تمدیــد فتــرة الســماح دون زیــادة. بلغــت الدیــون المعــاد ھیكلتھــا 49,356,822 لیــرة ســوریة كمــا فــي 31 كانــون األول 
2019 وتــم تصنیفھــا بعــد الھیكلــة ضمــن المرحلــة الثانیــة (مقابــل 236,772,853 لیرة ســوریة صنفت كدیــون تتطلب اھتماماً خاصــاً كما في 31 

كانون األول 2018).

الضمانات المحتفظ بھا والتحسینات االئتمانیة
ــات وفــق  ــم قبــول الضمان ــات حیــث یت ــى عــدة أســالیب وممارســات لتخفیــف مخاطــر االئتمــان، منھــا الحصــول علــى ضمان یعتمــد البنــك عل
معاییــر وأســس معتمــدة مصنفــة حســب العملیــات االئتمانیــة مــع المؤسســات التجاریــة وحســب العملیــات االئتمانیــة مــع األفــراد، إذ یتــم قبــول 

الرھونات العقاریة للمباني السكنیة والعقارات واألوراق المالیة والسیارات والضمانات النقدیة.
ــم  ــة تجدیدھــا حســب الحاجــة ویت ــا ومتابع ــا ومطابقتھ ــات المقدمــة ومواءمتھ ــق مــن صحــة الضمان ــد والتحق ــى التأك ــك عل ــوم سیاســة البن و تق

تقییمھا وفق قرارات وتعلیمات مصرف سوریة المركزي المتعلقة بھذا الشأن.
مــن الممكــن أن تتعــرض الضمانــات العقاریــة لخطــر مباشــر یؤثــر علــى القیمــة الســوقیة لھــا أو یعیــق موضــوع التنفیــذ القانونــي عنــد البیــع فــي 
المــزاد العلنــي نتیجــة الظــروف التــي یمكــن أن تتعــرض لھــا المنطقــة الجغرافیــة التــي وجــدت فیھــا ھــذه العقــارات، ولتــدارك ھــذا الخطــر یتــم 
مراقبــة القیمــة الســوقیة للضمانــات ویتــم مراجعــة القیمــة الســوقیة لھــا عنــد تجدیــد التســھیالت وكلمــا دعــت الحاجــة لذلــك ویتــم إجــراء التخمیــن 

العقاري إن أمكن ویتم التحفظ على نسبة من القیمة السوقیة تتناسب وواقع المنطقة التي یوجد بھا العقار.

90



Annual Report
ChamBank

التقرير السنوي
Annual Report
ChamBank

التقرير السنوي

40
40.2

40.2.1

2019

16,495,241 51,914,028,768 - - - - 51,914,028,768

5,715,064 34,070,170,157 - - - - 34,070,170,157

5,769,758,799 17,178,143,160 - - - - 17,178,143,160
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

110,546,083 74,048,107 1,022,003,370 195,019,144 784,213,895 42,770,331 1,096,051,477
42,714,958 184,395,418 2,528,222,203 9,745,030 2,518,077,173 400,000 2,712,617,621

2,394,842,915 24,526,607,509 40,113,556,002 2,668,758,072 37,419,389,170 25,408,760 64,640,163,511
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

15,877,113 6,174,774,809 4,852,302,003 - - 4,852,302,003 11,027,076,812
- - 2,500,000,000 - - 2,500,000,000 2,500,000,000

116,242,589 1,377,843,475 1,043,009,627 - - 1,043,009,627 2,420,853,102 :
111,821,508 1,152,773,014 932,428,365 - - 932,428,365 2,085,201,379

3,245,749 175,984,567 86,431,156 - - 86,431,156 262,415,723
1,175,332 49,085,894 24,150,106 - - 24,150,106 73,236,000

- 4,984,306,635 - - - - 4,984,306,635
132,119,702 12,536,924,919 8,395,311,630 - - 8,395,311,630 20,932,236,549

.

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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التقرير السنوي

40
40.2

40.2.1

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

11,408,384,361 - - - - - 4,028,483,188 7,379,901,173

985,505,393 - - - - - - 985,505,393

2,669,902,664 - - - - - - 2,669,902,664

- - - - - -

60,063,545,299 - - - - - - 60,063,545,299

2,181,775,297 - - - - - - 2,181,775,297 SMEs(
- - - - - - - -

79,561,025 - - - - - 76,392,805 3,168,220

2,263,455,530 - - - - - - 2,263,455,530

165,614,118,189 4,609,783 161,872,240 31,246,180,968 134,201,455,198 312019
142,813,408,679 - - - - 169,043,960 34,743,905,101 107,900,459,618 312018

.

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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40

40.2

40.2.1

51,897,533,527 - - - - - - - 51,897,533,527

34,064,455,093 - - - - - - - 34,064,455,093

11,408,384,361 - - - - - - - 11,408,384,361

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 -

79,561,025 - - - - - - - 79,561,025

2,263,455,530 - - - - - - - 2,263,455,530

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
31

2019

142,813,408,679 1,283,058,633 - 2,259,171,978 117,577,056 225,185,989 40,109,948,231 3,986,123,068 94,832,343,724
31

2018

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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التقرير السنوي إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

إدارة المخاطر(تتمة)  40

اإلفصاحات الكمیة (تتمة)  40.2

مخاطر السوق  40.2.2

ھــو الخطــر الــذي یتعــرض لــھ البنــك نتیجــة للتغیــرات المعاكســة فــي قیمــة أدواتــھ المالیــة بســبب التغیــرات فــي المعــدالت أو األســعار بالســوق 
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.

بھــدف قیــاس مخاطــر الســوق قــام البنــك بوضــع حــدود قصــوى وحــدود دنیــا ال یســمح بتجاوزھــا فیمــا یتعلــق بمخاطــر مراكــز القطــع المفتوحــة 
ــة  ــة بكاف ــة ونســب الســیولة الیومی ــوك المراســلة الخارجی ــة والبن ــوك المراســلة المحلی ــك الشــام ومخاطــر البن ــة لبن ومخاطــر المجموعــة البنكی
العمــالت وبالعملــة المحلیــة وتراجــع ھــذه الحــدود دوریــاً وتعــدل بمــا یتناســب مــع نشــاط البنــك، كمــا قــام البنــك بتأمیــن أنظمــة معلوماتیــة تتیــح 
ــة الموجــودات  ــة مراقب ــذه األنظم ــن ھ ــا تؤم ــا كم ــارن بالحــدود المســموح بھ ــھ لتق ــي عمل ــك ف ــا البن ــي یواجھھ ــة المخاطــر الســوقیة الت مراقب
ــم  ــرارات والتعامی ــع الق ــا بشــكل منســجم م ــي الفجــوات المتشــكلة وإدارتھ ــل فجــوة االســتحقاق للنظــر ف ــج تحلی ــاع منھ ــم اتب ــات لیت والمطلوب

الصادرة.
لقیــاس احتیاجــات التمویــل الصافیــة یقــوم البنــك بحصــر التدفقــات النقدیــة الداخلــة والتدفقــات النقدیــة الخارجــة المســتحقة مــع االلتزامــات النقدیــة 
التــي تنتــج عــن الحســابات خــارج المیزانیــة ومــن ثــم یتــم تقدیــر االحتیاجــات النقدیــة المســتقبلیة ویتــم تحدیــد المصــادر المحتملــة لتلبیــة ھــذه 

االحتیاجات عن طریق تحلیل سلم االستحقاقات ما بین الفائض والعجز لكل فترة زمنیة ویتم دراسة الحلول الممكنة.
یقــوم البنــك بإجــراء اختبــارات ضغــط لتحدیــد حجــم الخطــر الناتــج عــن تقلبــات حــادة وتغیــرات فــي العوامــل التــي تعتبــر مصــدر خطــر مــن 
المخاطــر الســوقیة علــى أنشــطة البنــك كمــا تأخــذ اختبــارات الضغــط المخاطــر التــي تواجھھــا البنــوك المراســلة بعیــن االعتبــار ویتــم احتســاب 
االحتیاجــات التمویلیــة الخاصــة بنســبة الســیولة اإلجمالیــة وباللیــرات الســوریة بعــد إجــراء اختبــارات الضغــط وصــوالً إلــى النســب القانونیــة 

المسموح بھا والحدود الدنیا المعتمدة لدى البنك.

سیاسة إدارة مخاطر السوق

- التعــرف علــى المخاطــر الســوقیة التــي یواجھھــا البنــك فــي عملــھ البنكــي وتقدیــر الخســائر الممكــن حدوثھــا نتیجــة ھــذه المخاطــر وتحدیــد 
المخففات.

- إعــداد الدراســات التحلیلیــة لمخاطــر الســوق ودراســة اتجاھــات عوائــد االســتثمار وأســعار الصــرف المتوقعــة واالســتثمار فــي ضــوء ھــذه 
الدراسات.

- وضع حدود لالستثمار على مستوى البالد –العملة – السوق- األداء والطرف المقابل.
- وضع آلیات للحد من مخاطر السلع والمخزون من خالل اعتماد الشراء مع حق الرجوع ووعد الشراء الملزم.

- تشكیل مخصصات مناسبة لتخفیض مخاطر تغیر العوائد.
- تحقیــق التنــوع فــي محفظــة البنــك بحیــث تحقــق التنــوع الجغرافــي وتنــوع العمــالت وإدارة مراكــز العمــالت التشــغیلیة وإدارة ھــذه المخاطــر 

بما یتناسب مع قرارت مجلس النقد والتسلیف ومصرف سوریة المركزي من حیث الحدود المسموح بھا.
- تحقیق التمازج بین السیاسة المتحفظة والمعتدلة.
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التقرير السنوي إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

إدارة المخاطر(تتمة)  40

اإلفصاحات الكمیة (تتمة)  40.2

40.2.2  مخاطر السوق (تتمة)

أ - مخاطر معدل العائد
تختلــف مخاطــر معــدل العائــد عــن مخاطــر ســعر الفائــدة مــن حیــث أن المؤسســات التــي تعمــل وفــق أحــكام الشــریعة االســالمیة تھتــم بنتائــج 
انشــطتھا االســتثماریة والتمویلیــة فــي نھایــة فتــرة حیــازة االســتثمار والبضائــع وبالتالــي تعتبــر المخاطــر المصاحبــة لھامــش الربــح منخفضــة 
ألن البنــك یقبــل الودائــع المســتحقة لألربــاح علــى أســاس المضاربــة دون أن یتعھــد مســبقاً بأیــة أربــاح ألصحــاب حســابات االســتثمار المطلــق 
إذ أنــھ وبموجــب عقــد المضاربــة یتحمــل المــودع خســارة أموالــھ فــي حیــن یخســر البنــك بصفتــھ المضــارب جھــده، أمــا فــي حــال الخســارة 

ألسباب التعدي والتقصیر یتحمل البنك لكامل الخسارة
ــظ بھــا  ــة المحتف ــألوراق المالی ــد ل ــاس مخاطــر أســعار العوائ ــى قی ــة القائمــة عل ــاس المعیاری ــة القی ــاس مخاطــر الســوق بطریق ــك بقی ــوم البن یق
بغــرض المتاجــرة عــن طریــق تثقیلھــا ومــن ثــم قیــاس مخاطــر العوائــد علــى األوراق المالیــة والصكــوك ذات المعــدل المعلــوم بھــدف تحدیــد 
مخاطــر الســوق العامــة المرتبطــة بســعر العائــد ومــن ثــم تخصیــص جــزء مــن رأس المــال بھــدف تغطیــة مخاطــر تغیــر أســعار العوائــد ولــم یقــم 

البنك بشراء أي أدوات مالیة بغرض المتاجرة ولم یشكل أي محفظة أوراق مالیة.
یتعــرض البنــك لمخاطــر أســعار الصــرف ومخاطــر الــدول والبنــوك الخارجیــة ویلجــأ البنــك لتخفیــف ھــذه المخاطــر عــن طریــق وضــع ســقوف 
وحــدود للتعامــالت بالعمــالت األجنبیــة ومراكــز القطــع وســقوف للــدول والبنــوك المختلفــة بشــكل یحقــق التنــوع الجیــد ممــا یســھم بعــدم تركــز 
ــد  ــذا یقــوم البنــك بأخــذ ھامــش أمــان عن ــد المــوزع ل ــى مخاطــر انخفــاض الودائــع ومخاطــر تغیــرات العائ المخاطــر، كمــا یتعــرض البنــك إل

تسعیر المرابحات بحیث یتجاوز معدل العائد السائد في السوق لتغطیة ھذه المخاطر.
یتعــرض البنــك لمخاطــر معــدل العائــد نتیجــة لوجــود فجــوة فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات حســب اآلجــال الزمنیــة المتعــددة، ویقــوم البنــك 
بــإدارة ھــذه المخاطــر عــن طریــق تحدیــد نســب معــدالت األربــاح المســتقبلیة وفــق توقعــات ظــروف الســوق وتطویــر أدوات جدیــدة تتوافــق مــع 
ــد  ــس النق ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــق الق ــم تطبی ــذا ویت ــك، ھ ــدى البن ــر ل ــتراتیجیة إدارة المخاط ــالل اس ــن خ ــك م ــالمیة وذل ــریعة اإلس الش
والتســلیف ومصــرف ســوریة المركــزي بخصــوص إدارة الفجــوات ضمــن الفتــرات الزمنیــة المحــددة فــي ھــذه القــرارات، وفــي ھــذا الصــدد 
ــتثمار  ــد االس ــات عوائ ــة اتجاھ ــوات ودراس ــة الفج ــات ودراس ــودات والمطلوب ــتحقاق الموج ــال اس ــة آج ــم موازن ــر تت ــن المخاط ــف م وللتخفی
ــد  ــاح البنــك ومعــدل العوائ ــل حساســیة ألرب ــات تحلی ــي تجــري عملی وأســعار الصــرف المســتقبلیة واالســتثمار فــي ضــوء ھــذه الدراســات الت

واألرباح.

ب - المخاطر التجاریة المنقولة 
ھــي المخاطــر الناجمــة عــن الموجــودات التــي یدیرھــا البنــك نیابــة عــن أصحــاب االســتثمار والتــي یتــم تحمیلھــا فعلیــاً علــى رأس مــال البنــك 
ألنھــا تتبــع إجــراء التنــازل عــن جــزء مــن نصیبھــا أو كل نصیبھــا فــي أربــاح المضــارب مــن ھــذه األمــوال ألصحــاب حســابات االســتثمار حینمــا 
توجــد ضــرورة لذلــك نتیجــة لضغــوط تجاریــة بھــدف زیــادة العائــد الــذي كان ســیدفع فــي المقابــل ألصحــاب ھــذه الحســابات ویســري ھــذا بشــكل 
خــاص علــى حســابات االســتثمار المطلقــة المشــاركة فــي األربــاح وھــذا یعنــي أن معــدل العائــد المدفــوع ألصحــاب حســابات االســتثمار یعــدل 
علــى حســاب نصیــب مســاھمي البنــك فــي األربــاح، وینشــأ ذلــك إمــا نتیجــة لمخاطــر معــدل العائــد عندمــا تســتثمر أمــوال حســابات االســتثمار 
فــي موجــودات مثــل المرابحــة بفتــرة اســتحقاق طویلــة نســبیاً وبمعــدل عائــد ال یلبــي التوقعــات الحالیــة فــي الســوق أو نتیجــة لمخاطــر ســوق 
أخــرى، وبھــذا الصــدد یقــوم البنــك بالتحكــم بنســبة المضــارب وبــإدارة مخاطــر الســیولة مــع االحتفــاظ بمعــدل كفایــة رأس مــال یكفــي لمواجھــة 

المخاطر التجاریة المنقولة.

ج- المخاطر الخاصة بالعقود
ھــي المخاطــر التــي تحــول إلــى المســاھمین  مــن أجــل حمایــة أصحــاب حســابات االســتثمار مــن تحمــل بعــض أو كل المخـــاطر التـــي یكونـــون 

معرضین لھا تعاقدیا في عقود التمویل بالمضاربة.
وفقــاً لعقــد المـــضاربة والـــذي یـــتم بموجبــھ المشــاركة فــي األربــاح وتحمــل الخســائر، یتحمــل أصـــحاب حـــسابات االســتثمار المطلقــة، من حیث 
المبــدأ، المخاطــر الناشــئة عــن الموجــودات التــي تــم اســـتثمار أمـــوالھم فیھــا، ولكنھــم یســتفیدون مــن المخاطــر التجاریــة المنقولــة التــي تتحملھــا 
مؤســـسة الخـــدمات المالیــة اإلســالمیة، وتتحقــق ھذه المشــاركة في المخاطر مـــن خـــالل إنـــشاء واســـتخدام االحتیاطیــات المختلفة مثــل احتیاطي 
معــدل األربــاح، ودعــم حصــة المضــارب مــن األربـــاح ألجــل تعدیــل العوائــد القابلــة للدفــع إلــى أصحــاب حســابات االســتثمار مــن تعرضھــم 

لمخـاطر تقلب العوائد اإلجمالیة الناتجة عن المخاطر المصرفیة، وبالتالي تمكین سـداد العوائـد التنافسیة في السوق.
یقــوم البنــك باالفصــاح عــن سیاســة الحصــص النســبیة لمختلــف عقــود التمویــل وتخصیــص راس مــال لمختلــف أنــواع عقــود التمویــل اإلســالمي  

وذلك من خالل معیار االفصاح لتعزیز الشفافیة وانضباط السوق الخاص بالمؤسسات المالیة اإلسالمیة.
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Annual Report
ChamBank

التقرير السنوي

2019

3,037,403,956 2,068,197,618 20,681,976,180 (
(4,019,127) (5,358,836) (53,588,360)

(490,744) (654,326) (6,543,256) (
(277,128,444) (369,504,592) (3,695,045,915) (

2018

1,150,662,613 979,813,342 9,798,133,424 (
777,205 1,036,274 10,362,739 (

(476,647) (635,530) (6,355,297) (
534,370,601 712,494,135 7,124,941,348 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

إدارة المخاطر(تتمة)  40

اإلفصاحات الكمیة (تتمة)  40.2

40.2.2   مخاطر السوق (تتمة)

د- مخاطر العمالت األجنبیة
ھــي المخاطــر الناتجــة عــن تغیــر قیمــة األدوات المالیــة نتیجــة التغیــر فــي أســعار العمــالت األجنبیــة حیــث تعتبــر اللیــرة الســوریة عملــة األســاس 
للبنــك وتتــم مراقبــة العمــالت األجنبیــة بشــكل یومــي مــن خــالل الوقــوف علــى نســبة مركــز القطــع التشــغیلي الصافــي الــذي یجــب أن ال یتجــاوز 
ــبتھ  ــا نس ــاوز م ــب أن ال یتج ــذي یج ــي ال ــع اإلجمال ــز القط ــة مرك ــاً مراقب ــم أیض ــك، وتت ــة للبن ــة الصافی ــوال الخاص ــة األم ــن قیم +/-1% م
60% مــن قیمــة األمــوال الخاصــة الصافیــة، ھــذا وتعتمــد السیاســة العامــة للبنــك فــي إدارة العمــالت االجنبیــة علــى أســاس تصفیــة المراكــز أوالً 

بأول وتغطیة المراكز المطلوبة حسب احتیاجات العمالء من االعتمادات المستندیة والحواالت وبوالص التحصیل.
ال یتعامــل البنــك مــع المشــتقات المالیــة كعقــود الصــرف اآلجلــة أو عقــود مقایضــة العملــة األجنبیــة وال یقــوم بــأي عملیــات تغطیــة تتعــارض مــع 

أحكام الشریعة اإلسالمیة.
ترى اإلدارة أن البنك یقوم باالحتفاظ بفجوة مناسبة لكافة العمالت األجنبیة.

فیما یلي أثر سیناریو زیادة سعر صرف العمالت األجنبیة %10

ھـ - مخاطر اسعار االسھم 

ــم یقــم باالســتثمار فــي ســوق األدوات  ــة لالســتثمارات فــي األســھم إال أن البنــك ل تنتــج مخاطــر أســعار األســھم عــن التغیــر فــي القیمــة العادل
المالیــة عــن طریــق شــراء أســھم بھــدف المضاربــة أو تحصیــل عوائــد، إذ ال توجــد لــدى البنــك ســوى أســھم حقــوق الملكیــة الخاصــة بــھ المدرجــة 

في سوق دمشق لألوراق المالیة.

و- مخاطر السلع

تنشــا مخاطــر الســلع عــن التقلبــات فــي قیمــة الموجــودات القابلــة للتــداول أو اإلجــارة أو قیــد االســتثمار أو قیــد التصفیــة وترتبــط بالتقلبــات الحالیــة 
والمســتقبلیة، حیــث یتعــرض البنــك إلــى خطــر تقلــب أســعار الســلع المشــتراة المدفوعــة بالكامــل بعــد إبــرام عقــود الســلم وخــالل فتــرة الحیــازة 
ــن مــن التســھیالت  ــن النوعی ــة مــدة اإلجــارة إن كان یمــارس ھذی ــة للموجــودات المؤجــرة كمــا فــي نھای ــى خطــر تقلــب فــي القیمــة المتبقی وإل
االئتمانیــة، إال أن البنــك قــد حــدد منتجــات یمــارس بھــا نشــاطھ التمویلــي القائمــة علــى تطبیــق مبــادئ الشــریعة اإلســالمیة عــن طریــق حصــر 
المنتجــات االئتمانیــة بمنتــج المرابحــة حالیــاً الــذي یجنــب البنــك االحتفــاظ بالســلعة لفتــرة طویلــة إذ أن الفتــرة الفاصلــة مــا بیــن شــراء البضائــع 
وبیعھــا ال تتضمــن المخاطــر التــي تتضمنھــا منتجــات الســلم واإلجــارة المنتھیــة بالتملیــك وغیرھــا مــن المنتجــات البنكیــة اإلســالمیة، إذ یتحمــل 
البنــك مخاطــر وجــود عیــوب مخفیــة فــي الســلعة الممولــة نتیجــة قیامــھ بشــرائھا مــن موردیھــا بشــكل یھــدف لبیعھــا لعمیــل البنــك، وفیمــا یخــص 
نكــول عمیــل البنــك عــن شــراء الســلعة بعــد قیــام البنــك بشــرائھا یقــوم البنــك بالتحــوط مــن ھــذا النــوع مــن الخطــر عــن طریــق تضمیــن عقــد 
شــراء البضاعــة حــق الرجــوع علــى المــورد خــالل فتــرة زمنیــة محــددة، ویقــوم البنــك بتنفیــذ ھــذا الحــق فــي حــال نكــول العمیــل عــن شــراء 

السلعة من البنك.
یقــوم البنــك باســتخدام أســالیب التوقعــات المناســبة لتقییــم القیمــة المحتملــة لھــذه الموجــودات مــع األخــذ بعیــن االعتبــار العوامــل المؤثــرة علــى 

سعر السلع (مستوى التضخم- سعر الصرف- الظروف االقتصادیة- تكلفة االنتاج- مدى توفر البدیل- االستقرار السیاسي).
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التقرير السنوي

40
40.2

40.2.2

2019

26,190,137,489 4,780,512 - - 2,996,546 3,858,708,931 22,323,651,500
34,223,357,064 6,066,142,075 - - 726,600 6,050,403,298 22,106,085,091
21,276,956,507 21,276,956,485 - - - - 22

166,495 - - - - 166,486 9
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

399,724,356 79,328,709 - - - 27,910,716 292,484,931
1,881,757,017 - - - - - 1,881,757,017

83,972,098,928 27,427,207,781 - - 3,723,146 9,937,189,431 46,603,978,570

42,153,544,507 24,314,203,637 23,040,219 - 8,577,900 7,337,268,500 10,470,454,251
7,926,012,848 3,507,843,024 - - 1,688,502 1,287,361,697 3,129,119,625
8,214,211,325 2,762,100,689 - - - 645,819,105 4,806,291,531

159,255,173 - - - - 156,362 159,098,811
- - - - - - -

3,002,706,544 515,066,127 - - - 106,561,243 2,381,079,174
61,455,730,397 31,099,213,477 23,040,219 - 10,266,402 9,377,166,907 20,946,043,392

5,004,703,931 - - - - 545,805,883 4,458,898,048
584,865,951 - - - - 67,805,001 517,060,950

67,045,300,279 31,099,213,477 23,040,219 - 10,266,402 9,990,777,791 25,922,002,390
16,926,798,649 (3,672,005,696) (23,040,219) - (6,543,256) (53,588,360) 20,681,976,180 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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40
40.2

40.2.2

2018

9,743,939,450 1,360,355 - - 2,898,192 1,575,889,713 8,163,791,190
39,278,371,414 4,707,493,350 - - 702,750 7,274,329,465 27,295,845,849
22,675,384,995 18,742,374,661 - - - 2,683,212,140 1,249,798,194

170,481 712 - - - 169,760 9
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -

524,672,129 23,446,966 - - - 19,921,419 481,303,744
1,881,757,017 - - - - - 1,881,757,017

74,104,295,486 23,474,676,044 - - 3,600,942 11,553,522,497 39,072,496,003

24,605,349,984 15,538,918,156 22,622,961 - 8,296,350 1,997,666,061 7,037,846,456
19,700,393,725 122,985,151 - - 1,659,889 4,633,719,126 14,942,029,559

4,599,447,518 - - - - 4,141,490,981 457,956,537
159,258,248 - - - - 159,437 159,098,811

- - - - - - -
3,305,451,257 665208428 - - - 150,072,322 2,490,170,507

52,369,900,732 16,327,111,735 22,622,961 - 9,956,239 10,923,107,927 25,087,101,870
4,190,451,407 - - - - 530,390,175 3,660,061,232

616,861,133 - - - - 89,661,656 527,199,477

57,177,213,272 16,327,111,735 22,622,961 - 9,956,239 11,543,159,758 29,274,362,579
16,927,082,214 7,147,564,309 (22,622,961) - (6,355,297) 10,362,739 9,798,133,424

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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40
40.2

40.2.2

7733
6

699

2019

-35,000,0002,483,150,0001,906,115,0002,180,000,000150,000,000-6,754,265,000

819,284,6652,091,644,83324,864,455,88023,850,402,5653,898,355,5522,716,244,9166,744,686,16764,985,074,578

819,284,6652,126,644,83327,347,605,88025,756,517,5656,078,355,5522,866,244,9166,744,686,16771,739,339,578

--------

155,000,000330,000,000---250,000,000-735,000,000

155,000,000330,000,000---250,000,000-735,000,000

3,535,491,3659,102,621,95010,688,522,6907,064,434,4265,299,501,5565,199,011,7302,042,027,97942,931,611,696

3,690,491,3659,432,621,95010,688,522,6907,064,434,4265,299,501,5565,449,011,7302,042,027,97943,666,611,696

(2,871,206,700)(7,305,977,117)16,659,083,19018,692,083,139778,853,996(2,582,766,814)4,702,658,18828,072,727,882

(2,871,206,700)(10,177,183,817)6,481,899,37325,173,982,51225,952,836,50823,370,069,69428,072,727,882

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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40
40.2

40.2.2

77336699

2018

6,418,260,00035,000,0006,580,000,000330,000,000---13,363,260,000

1,743,572,4431,333,642,20319,356,280,52916,785,970,3702,974,077,0062,563,476,6494,398,728,26049,155,747,460

8,161,832,4431,368,642,20325,936,280,52917,115,970,3702,974,077,0062,563,476,6494,398,728,26062,519,007,460

525,0004,733,280-----5,258,280

-1,856,000,0001,744,000,000---155,000,0003,755,000,000

525,0001,860,733,2801,744,000,000---155,000,0003,760,258,280

2,733,513,4838,834,646,8099,569,632,1836,743,132,4324,137,241,3475,044,196,0331,384,034,38538,446,396,672

2,734,038,48310,695,380,08911,313,632,1836,743,132,4324,137,241,3475,044,196,0331,539,034,38542,206,654,952

5,427,793,960(9,326,737,886)14,622,648,34610,372,837,938(1,163,164,341)(2,480,719,384)2,859,693,87520, 231 ,352,508

5,427,793,960(3,898,943,926)10,723,704,42021,096,542,35819,933,378,01717,452,658,63320,312,352,508

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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40
40.2

40.2.2

75% 2% 2019
4,637,860 6,183,813 309,190,670

(30,447,256) (40,596,342) (2,029,817,095)
28,614,370 38,152,493 1,907,624,635

347,746,072 463,661,430 23,183,071,484

75% 2% 2018
(162,370,855) (216,494,473) (10,824,723,660)

14,403,530 19,204,707 960,235,355
107,083,684 142,778,246 7,138,912,277

302,673,520 403,564,693 20,178,234,661

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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التقرير السنوي إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

إدارة المخاطر(تتمة)  40

اإلفصاحات الكمیة (تتمة)  40.2

40.2.3  مخاطر السیولة (تتمة)

اختبارات الجھد على نسبة السیولة باللیرات السوریة:
یقــوم البنــك بإجــراء اختبــارات جھــد علــى نســب الســیولة الیومیــة لتحدیــد حجــم مخاطــر الســیولة وفــق عــدة ســیناریوھات معتمــدة مــن قبــل 
ــل اإلدارة  ــن قب ــددة م ــیولة المح ــب الس ــى نس ــول إل ــیناریوھات للوص ــذه الس ــى ھ ــاء عل ــة بن ــیولة المطلوب ــات الس ــد احتیاج ــم تحدی اإلدارة ویت

والمحافظة علیھا لتبقى أعلى من المعدالت المسموح بھا.
السیناریوھات التي تطبق دوریاً على نسبة السیولة باللیرات السوریة:

ــك  ــل البن ــم درجــة تحم ــق عــدة ســیناریوھات لتقیی ــرات الســوریة وف ــة باللی ــى نســب الســیولة الیومی ــد عل ــارات جھ ــك بإجــراء اختب ــوم البن یق
ــم  ــذه المخاطــر، إذ یت ــة للتحــوط ضــد ھ ــا نســب الســیولة لوضــع اإلجــراءات الھادف ــن أن تصــل إلیھ ــي یمك ــة الت للمخاطــر المفترضــة والحال
افتــراض عملیــات ســحب تعــادل بقیمھــا 50% مــن قیمــة أرصــدة الحســابات الجاریــة القائمــة، كمــا یتــم افتــراض عملیــات ســحب 
مــن الحســابات الجاریــة لكبــار العمــالء بنســب تصــل أحیانــاً إلــى 100% مــن أرصدتھــم، كمــا یتــم افتــراض عملیــات ســحب مــن الحســابات 

الجاریة لبعض من أصناف الزبائن.
یتــم أیضــاً إجــراء اختبــارات علــى أرصــدة الودائــع اآلجلــة بافتــراض عملیــات كســر وســحب لھــذه الودائــع، إذ یتــم تطبیــق ھــذا الســیناریو علــى 

كبار الزبائن وعلى بعض من أصناف الزبائن.
أظھــرت نتائــج االختبــارات المذكــورة أن نســبة الســیولة باللیــرات الســوریة كانــت أعلــى مــن الحــدود الدنیــا المســموح بھــا المقــررة مــن كل مــن 

مجلس النقد و التسلیف و مجلس إدارة بنك الشام.
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40

40.2
40.2.3

312019:

7
733

6
6

9
9

57,391,278-------57,391,278

12,082,373-2,443,150----19,538,93234,064,455
3,829,56735,0003,307,7021,906,1152,180,000150,000--11,408,384

383,0692,474,30625,245,04824,014,9994,252,8482,752,0076,778,452-65,900,729
------164,343-164,343
-------2,276,5002,276,500
-------10,391,86110,391,861
-------43,13843,138

1,108-------1,108
375,4801,3736,173181,783276,36921,682100-862,960

-------2,263,4562,263,456
74,062,8752,510,67931,002,07326,102,8976,709,2172,923,6896,942,89534,513,887184,768,212

45,671,810330,000---250,000--46,251,810
49,454,400-------49,454,400

4,563,14638,0775,415,715436,70365,40449,2625,054-10,573,361
4,209-23,251---458,926-486,386

---622,078----622,078
3,174,3031,025,88026,082--932807,753-5,034,950

102,867,8681,393,9575,465,0481,058,78165,404300,1941,271,733-112,422,985
15,724,8077,086,6248,718,8724,767,8022,994,6133,671,207767,799-43,731,724

118,592,6758,480,58114,183,9205,826,5833,060,0173,971,4012,039,532-156,154,709

2019)44,529,800()5,969,902(16,818,15320,276,3143,649,200)1,047,712(4,903,36334,513,88728,613,503

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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40
40.2

40.2.3
312018:

77
3

3
6

6
9

9

51,101,531-------51,101,531

11,311,41235,0006,580,000----19,164,38037,090,792
---6,945,000.00----6,945,000

568,8901,333,64219,356,28116,785,9702,974,0772,563,4774,398,728-47,981,065
------134,934-134,934
-------2,380,8502,380,850
-----6,627,1306,627,130
-----6,9336,933
---1,339.00----1,339

559,04978,719243,072934,576.0022,777293,942143,874-2,276,009
-------2,163,4562,163,456

63,540,8821,447,36126,179,35324,666,8852,996,8542,857,4194,677,53630,342,749156,709,039
24,467,0421,856,0001,744,000---155,000-28,222,042
10,793,4148,095,0608,095,0608,095,0608,095,0605,396,7075,396,707-53,967,068

386,10348,8631,008,0003,411,686123,320267,095--5,245,067
3,626------286,694290,320

--313,010---313,010
3,660,8131,097,23811,700-----4,769,751

39,310,99811,097,16110,858,76011,819,7568,218,3805,663,8025,551,707286,69492,807,258
2,749,5109,020,2919,632,7036,793,3384,167,2365,078,8391,603,310-39,045,227

42,060,50820,117,45220,491,46318,613,09412,385,61610,742,6417,155,017286,694131,852,485
201821,480,374(18,670,091)5,687,8906,053,791(9,388,762)(7,885,222)(2,477,481)30,056,05524,856,554

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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40
40.2

40.2.3

201955

13,527,076,812--13,527,076,812

4,984,306,635--4,984,306,635
2,416,087,1024,766,000-2,420,853,102

20,927,470,5494,766,000-20,932,236,549

201855

4,053,909,940--4,053,909,940

12,455,170,002--12,455,170,002
2,375,868,232--2,375,868,232

18,884,948,174--18,884,948,174

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

40.2.4   المخاطر التشغیلیة 

و ھــي المخاطــر التــي یمكــن أن تســبب خســائر للبنــك والتــي تنتــج إمــا بســبب خلــل فــي أنظمــة الضبــط الداخلــي الناتجــة عــن عــدم كفایــة سیاســات 
وإجــراءات العمــل المعتمــدة، أو بســبب أخطــاء فــي األنظمــة التقنیــة المطبقــة، أو بســبب أخطــاء یرتكبھــا الموظفــون، أو المخاطــر المصاحبــة 

لمنتجات البنك المعتمدة والخدمات البنكیة المقدمة.
یتــم اعتمــاد المؤشــر األساســي لقیــاس مخاطــر التشــغیل ویتــم تحدیــد المخاطــر التشــغیلیة التــي یتعــرض لھــا البنــك ویتــم التحــوط مــن المخاطــر 
التشــغیلیة عــن طریــق مراجعــة السیاســات وإجــراءات العمــل وتحدیثھــا بشــكل یتوافــق مــع القــرارات والقوانیــن الصــادرة ومــا تقتضیــھ الفتــرة 
وتتــم مراقبــة األنظمــة التقنیــة مراقبــة دقیقــة ویتــم اختبــار كافــة التطبیقــات قبــل اعتمادھــا وكذلــك یتــم إخضــاع الموظفیــن لبرامــج تدریبیــة تؤھلھــم 

وتصقل خبراتھم بشكل یمكنھم من فھم طبیعة العمل البنكي المنوط بھم كما یتم دراسة منتجات البنك وتحدید المخاطر المرافقة لھا.
یتم األخذ بعین االعتبار النقاط التالیة:

- إقرار مصفوفة صالحیات محددة وفق المستویات اإلداریة ومستویات التعرض للمخاطر التشغیلیة.
- فصل المھام بین الموظفین وعدم تكلیف الموظفین بمھام ینشأ عنھا تضارب مع مصالحھم الشخصیة.

- تأمین الوقایة الكافیة لموجودات وسجالت البنك.
- إجراء المطابقات للعملیات والحسابات والتحقق منھا بشكل دوري.

- 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.

- وضع إجراءات الرقابة الشرعیة للتأكد من شرعیة األنشطة البنكیة التي یقوم بھا البنك.
ــت أعطــال قاســیة (كتعطــل  ــا تضمــن اســتمرار العمــل إن حدث ــارات لھ - وضــع خطــط طــوارئ وخطــط اســتمراریة عمــل مــع إجــراء اختب

االتصاالت وتوقف عمل مخدمات األنظمة األساسیة). 
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إدارة المخاطر(تتمة)  40

40.2  اإلفصاحات الكمیة (تتمة)

40.2.4  المخاطر التشغیلیة (تتمة)

سیاسة إدارة المخاطر التشغیلیة:
- تحدید المخاطر التشغیلیة الكامنة في النشاطات والعملیات واألنظمة ووضع اإلجراءات الرقابیة.

- التقییــم الذاتــي للمخاطــر واإلجــراءت الرقابیــة عــن طریــق تقییــم مــدى تأثــر العملیــات والنشــاطات التــي یقــوم بھــا البنــك بمــا یمكــن أن یتعــرض 
لھ من مخاطر تشغیلیة محتملة.

- تجمیــع المخاطــر حســب نوعھــا بشــكل یســاعد علــى وضــع األولویــات للخطــوات واإلجــراءات الواجــب إقرارھــا لمعالجــة ھــذه المخاطــر وفــق 
نظام إلدارة المخاطر حسب النوع.

- وضع حدود للمخاطر التشغیلیة لمختلف العملیات وفق مصفوفة محددة.
- وضــع خطــط طــوارئ وخطــط اســتمراریة العمــل واختبارھــا لضمــان قــدرة البنــك علــى االســتمرار فــي العمــل وتخفیــف الخســائر فــي حــاالت 

حدوث األحداث القاسیة.

مخاطر األعمال:
تنشــأ مخاطــر األعمــال مــن عــدة عوامــل قــد تؤثــر علــى المجموعــة أو قطــاع البنــوك بصفــة عامــة كاألخطــار السیاســیة واالقتصادیــة المحیطــة 
والتــي تحمــل فــي طیاتھــا العدیــد مــن المؤشــرات الســلبیة علــى نتائــج أعمــال المجموعــة وبھــذا الصــدد یتــم تقییــم المخاطــر بشــكل مســتمر واتخــاذ 

اإلجراءات المناسبة للتقلیل من أثر المخاطر المحتملة على نتائج أعمال البنك.

المخاطر الشرعیة:
ــب  ــة بالجوان ــلیف الخاص ــد والتس ــس النق ــرارات مجل ــرعیة وق ــة الش ــة الرقاب ــرارات ھیئ ــزام بق ــدم االلت ــة ع ــرعیة نتیج ــر الش ــر المخاط تظھ

الشرعیة وكذلك لتجاوز الضوابط الشرعیة الموجودة ضمن إجراءات عمل دوائر البنك الخاصة.
لتجنب ھذه المخاطر یقوم البنك بما یلي:

- العمــل علــى ربــط إجــراءات العمــل بالنظــام اآللــي للبنــك بشــكل یضمــن التــزام العاملیــن بالخطــوات الشــرعیة الالزمــة عنــد تقدیــم منتــج أو 
خدمة مصرفیة.

- التدریب المستمر للعاملین في البنك تدریباً مزدوجاً یضم كل من النواحي البنكیة والشرعیة.
- مراجعة سیاسات وإجراءات عمل الدوائر وعرضھا على ھیئة الرقابة الشرعیة قبل بدء العمل بھا.

- عدم تقدیم أي منتج إال بعد التأكد من فھم العاملین في البنك لألسس الشرعیة التي یقوم علیھا.
- وضع إجراءات تضمن االلتزام بالمعاییر الشرعیة وتوصیات ھیئة الرقاة الشرعیة.

مخاطر عدم االلتزام:
ــر  ــر وقواعــد الســلوك والمعایی ــات واألوام ــة والتعلیم ــن واألنظم ــزام بالقوانی ــك جــراء عــدم االلت ــا البن ــد یتعــرض لھ ــي ق وھــي المخاطــر الت
ــة ومخاطــر الســمعة ومخاطــر  ــات القانونی ــا ســبق ذكــره مخاطــر العقوب ــزام بم ــة الســلیمة، ومــن أھــم مخاطــر عــدم االلت والممارســات البنكی
ــرة  ــوم دائ ــذه المخاطــر تق ــن ھ ــك م ــة البن ــال والفســاد، ولحمای ــوال واالحتی ــات غســل األم ــة وعملی ــم المالی ــة ومخاطــر الجرائ الخســائر المالی
ــن واألنظمــة والتعلیمــات واألوامــر  ــع القوانی ــة مــع جمی ــق سیاســاتھ الداخلی ــام ومــدى تواف ــك الت ــزام البن ــى التأكــد مــن الت ــزام بالعمــل عل االلت
وقواعــد الســلوك والمعاییــر والممارســات البنكیــة الســلیمة الصــادرة عــن الجھــات الرقابیــة المحلیــة والدولیــة، وذلــك مــن خــالل وضــع وتطویــر 
سیاســة االلتــزام ودلیــل إجــراءات االلتــزام وإعــداد السیاســة العامــة لمكافحــة غســل االمــوال وتمویــل االرھــاب وإعــداد إجــراءات واســتبیانات 
ــات الصــادرة عــن مصــرف ســوریة  ــا التعلیم ــا فیھ ــة بم ــة والخارجی ــات الداخلی ــة والتعلیم ــن واألنظم ــق القوانی ــدى تطبی ــن م ــد م ــل للتأك عم

المركزي وكافة الھیئات الناظمة لعمل الجھاز البنكي.

مخاطر السمعة:
تنتــج مخاطــر الســمعة عــن اآلراء العامــة الســلبیة المؤثــرة والتــي ینتــج عنھــا خســائر كبیــرة للعمــالء أو األمــوال، حیــث تتضمــن األفعــال التــي 
تمــارس مــن قبــل إدارة البنــك أو موظفیــھ والتــي تعكــس صــورة ســلبیة عــن البنــك وأدائــھ وعالقاتــھ مــع عمالئــھ والجھــات األخــرى، كمــا أنھــا 

تنجم عن ترویج إشاعات سلبیة عن البنك ونشاطھ.
تنتــج مخاطــر الســمعة عــن عــدم نجــاح البنــك فــي إدارة أحــد أو كل أنــواع المخاطــر البنكیــة األخــرى التــي یواجھھــا، وكذلــك قــد تنشــأ فــي حالــة 
ــھ ممــا یتســبب بــردود أفعــال ســلبیة واســعة، حیــث یتســبب اإلخــالل باالحتیاطــات األمنیــة ســواء بســبب  ــاءة أنظمــة البنــك أو منتجات عــدم كف
االعتــداءات الداخلیــة أو الخارجیــة علــى نظــام البنــك فــي انتــزاع ثقــة العمــالء فــي ســالمة عملیــات البنــك، كمــا تبــرز مخاطــر الســمعة فــي حــال 

عدم تقدیم الخدمات للعمالء حسب التوقعات أو عدم إعطائھم بیانات كافیة عن كیفیة استخدام المنتج أو خطوات حل المشاكل.

بھــدف تخفیــض مخاطــر الســمعة یتــم تطبیــق سیاســات وإجــراءت العمــل بشــكل یضمــن تقدیــم الخدمــة المطلوبــة بالشــكل المطلــوب ویقــوم البنــك 
باتبــاع مبــدأ الشــفافیة واإلفصــاح ویھتــم برضــى زبائنــھ عــن الخدمــة التــي یقدمھــا لھــم ویتــم تقدیــم النصــح للزبائــن وتوعیتھــم مصرفیــاً تجــاه 

الخدمات التي یقدمھا البنك سواء أكانوا مودعین أو حاصلین على تسھیالت ائتمانیة.
یولــي البنــك اھتمامــاً بالعقــود التــي یبرمھــا مــع أطــراف خارجیــة تــزود البنــك بالخدمــات المطلوبــة، إذ أن أي تقصیــر فــي أداء ھــذه األطــراف 
الخارجیــة یؤثــر بشــكل مباشــر علــى ســمعة البنــك ولیــس علــى مــزود الخدمــة وبالتالــي یولــي البنــك اھتمامــھ بنــص االتفاقیــة المتعاقــد علیھــا 

بشكل یوضح الصالحیات ویحدد المسؤولیات.  
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40.2  اإلفصاحات الكمیة (تتمة)

40.2.4  المخاطر التشغیلیة (تتمة)

سیاسة إدارة المخاطر التشغیلیة:
- تحدید المخاطر التشغیلیة الكامنة في النشاطات والعملیات واألنظمة ووضع اإلجراءات الرقابیة.

- التقییــم الذاتــي للمخاطــر واإلجــراءت الرقابیــة عــن طریــق تقییــم مــدى تأثــر العملیــات والنشــاطات التــي یقــوم بھــا البنــك بمــا یمكــن أن یتعــرض 
لھ من مخاطر تشغیلیة محتملة.

- تجمیــع المخاطــر حســب نوعھــا بشــكل یســاعد علــى وضــع األولویــات للخطــوات واإلجــراءات الواجــب إقرارھــا لمعالجــة ھــذه المخاطــر وفــق 
نظام إلدارة المخاطر حسب النوع.

- وضع حدود للمخاطر التشغیلیة لمختلف العملیات وفق مصفوفة محددة.
- وضــع خطــط طــوارئ وخطــط اســتمراریة العمــل واختبارھــا لضمــان قــدرة البنــك علــى االســتمرار فــي العمــل وتخفیــف الخســائر فــي حــاالت 

حدوث األحداث القاسیة.

مخاطر األعمال:
تنشــأ مخاطــر األعمــال مــن عــدة عوامــل قــد تؤثــر علــى المجموعــة أو قطــاع البنــوك بصفــة عامــة كاألخطــار السیاســیة واالقتصادیــة المحیطــة 
والتــي تحمــل فــي طیاتھــا العدیــد مــن المؤشــرات الســلبیة علــى نتائــج أعمــال المجموعــة وبھــذا الصــدد یتــم تقییــم المخاطــر بشــكل مســتمر واتخــاذ 

اإلجراءات المناسبة للتقلیل من أثر المخاطر المحتملة على نتائج أعمال البنك.

المخاطر الشرعیة:
ــب  ــة بالجوان ــلیف الخاص ــد والتس ــس النق ــرارات مجل ــرعیة وق ــة الش ــة الرقاب ــرارات ھیئ ــزام بق ــدم االلت ــة ع ــرعیة نتیج ــر الش ــر المخاط تظھ

الشرعیة وكذلك لتجاوز الضوابط الشرعیة الموجودة ضمن إجراءات عمل دوائر البنك الخاصة.
لتجنب ھذه المخاطر یقوم البنك بما یلي:

- العمــل علــى ربــط إجــراءات العمــل بالنظــام اآللــي للبنــك بشــكل یضمــن التــزام العاملیــن بالخطــوات الشــرعیة الالزمــة عنــد تقدیــم منتــج أو 
خدمة مصرفیة.

- التدریب المستمر للعاملین في البنك تدریباً مزدوجاً یضم كل من النواحي البنكیة والشرعیة.
- مراجعة سیاسات وإجراءات عمل الدوائر وعرضھا على ھیئة الرقابة الشرعیة قبل بدء العمل بھا.

- عدم تقدیم أي منتج إال بعد التأكد من فھم العاملین في البنك لألسس الشرعیة التي یقوم علیھا.
- وضع إجراءات تضمن االلتزام بالمعاییر الشرعیة وتوصیات ھیئة الرقاة الشرعیة.

مخاطر عدم االلتزام:
ــر  ــر وقواعــد الســلوك والمعایی ــات واألوام ــة والتعلیم ــن واألنظم ــزام بالقوانی ــك جــراء عــدم االلت ــا البن ــد یتعــرض لھ ــي ق وھــي المخاطــر الت
ــة ومخاطــر الســمعة ومخاطــر  ــات القانونی ــزام بمــا ســبق ذكــره مخاطــر العقوب ــة الســلیمة، ومــن أھــم مخاطــر عــدم االلت والممارســات البنكی
ــرة  ــوم دائ ــذه المخاطــر تق ــن ھ ــك م ــة البن ــال والفســاد، ولحمای ــوال واالحتی ــات غســل األم ــة وعملی ــم المالی ــة ومخاطــر الجرائ الخســائر المالی
ــن واألنظمــة والتعلیمــات واألوامــر  ــع القوانی ــة مــع جمی ــق سیاســاتھ الداخلی ــام ومــدى تواف ــك الت ــزام البن ــى التأكــد مــن الت ــزام بالعمــل عل االلت
وقواعــد الســلوك والمعاییــر والممارســات البنكیــة الســلیمة الصــادرة عــن الجھــات الرقابیــة المحلیــة والدولیــة، وذلــك مــن خــالل وضــع وتطویــر 
سیاســة االلتــزام ودلیــل إجــراءات االلتــزام وإعــداد السیاســة العامــة لمكافحــة غســل االمــوال وتمویــل االرھــاب وإعــداد إجــراءات واســتبیانات 
ــات الصــادرة عــن مصــرف ســوریة  ــا التعلیم ــا فیھ ــة بم ــة والخارجی ــات الداخلی ــة والتعلیم ــن واألنظم ــق القوانی ــدى تطبی ــن م ــد م ــل للتأك عم

المركزي وكافة الھیئات الناظمة لعمل الجھاز البنكي.

مخاطر السمعة:
تنتــج مخاطــر الســمعة عــن اآلراء العامــة الســلبیة المؤثــرة والتــي ینتــج عنھــا خســائر كبیــرة للعمــالء أو األمــوال، حیــث تتضمــن األفعــال التــي 
تمــارس مــن قبــل إدارة البنــك أو موظفیــھ والتــي تعكــس صــورة ســلبیة عــن البنــك وأدائــھ وعالقاتــھ مــع عمالئــھ والجھــات األخــرى، كمــا أنھــا 

تنجم عن ترویج إشاعات سلبیة عن البنك ونشاطھ.
تنتــج مخاطــر الســمعة عــن عــدم نجــاح البنــك فــي إدارة أحــد أو كل أنــواع المخاطــر البنكیــة األخــرى التــي یواجھھــا، وكذلــك قــد تنشــأ فــي حالــة 
ــھ ممــا یتســبب بــردود أفعــال ســلبیة واســعة، حیــث یتســبب اإلخــالل باالحتیاطــات األمنیــة ســواء بســبب  ــاءة أنظمــة البنــك أو منتجات عــدم كف
االعتــداءات الداخلیــة أو الخارجیــة علــى نظــام البنــك فــي انتــزاع ثقــة العمــالء فــي ســالمة عملیــات البنــك، كمــا تبــرز مخاطــر الســمعة فــي حــال 

عدم تقدیم الخدمات للعمالء حسب التوقعات أو عدم إعطائھم بیانات كافیة عن كیفیة استخدام المنتج أو خطوات حل المشاكل.

بھــدف تخفیــض مخاطــر الســمعة یتــم تطبیــق سیاســات وإجــراءت العمــل بشــكل یضمــن تقدیــم الخدمــة المطلوبــة بالشــكل المطلــوب ویقــوم البنــك 
باتبــاع مبــدأ الشــفافیة واإلفصــاح ویھتــم برضــى زبائنــھ عــن الخدمــة التــي یقدمھــا لھــم ویتــم تقدیــم النصــح للزبائــن وتوعیتھــم مصرفیــاً تجــاه 

الخدمات التي یقدمھا البنك سواء أكانوا مودعین أو حاصلین على تسھیالت ائتمانیة.
یولــي البنــك اھتمامــاً بالعقــود التــي یبرمھــا مــع أطــراف خارجیــة تــزود البنــك بالخدمــات المطلوبــة، إذ أن أي تقصیــر فــي أداء ھــذه األطــراف 
الخارجیــة یؤثــر بشــكل مباشــر علــى ســمعة البنــك ولیــس علــى مــزود الخدمــة وبالتالــي یولــي البنــك اھتمامــھ بنــص االتفاقیــة المتعاقــد علیھــا 

بشكل یوضح الصالحیات ویحدد المسؤولیات.  
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20192018

437,243,1435,732,983,609859,227,381899,803,8731,091,137,9119,020,395,9176,388,297,241
6,880,45079,826,541(52,230,905)(105,203,630)-(70,727,544)185,000,000

444,123,5935,812,810,150806,996,476794,600,2431,091,137,9118,949,668,3736,573,297,241

----(5,003,964,121)(5,003,964,121)(5,406,160,775)
444,123,5935,812,810,150806,996,476794,600,243(3,912,826,210)3,945,704,2521,167,136,466

----(767,625,317)(767,625,317)(308,694,767)
444,123,5935,812,810,150806,996,476794,600,243(4,680,451,527)3,178,078,935858,441,699

3,655,408,05762,245,320,59695,627,280,3477,316,398,460-168,844,407,460146,026,979,088
----15,923,804,98515,923,804,98510,682,058,583

3,655,408,05762,245,320,59695,627,280,3477,316,398,46015,923,804,985184,768,212,445156,709,037,671

--46,271,854,6169,132,539,552-55,404,394,16834,211,752,749
----57,018,590,04457,018,590,04458,595,504,945
--46,271,854,6169,132,539,55257,018,590,044112,422,984,21292,807,257,694

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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:

2019

6,177,908,397250,658,2856,428,566,682
)1,949,177,745(-)1,949,177,745(

1,962,897,180-1,962,897,180

600,887,451-600,887,451
---

28,044,604-28,044,604
6,820,559,887250,658,2857,071,218,172

)2,782,711,649(-)2,782,711,649(
)342,802,271(-)342,802,271(

3,695,045,967250,658,2853,945,704,252
)767,625,317(-)767,625,317(

2,927,420,650250,658,2853,178,078,935

184,736,601,32831,611,117184,768,212,445

2018

4,618,624,735348,408,2204,967,032,955
)1,810,362,702(-)1,810,362,702(

960,769,756-960,769,756

142,504,595-142,504,595
---

317,989,935-317,989,935
4,229,526,319348,408,2204,577,934,539

)3,179,954,134(-)3,179,954,134(
)230,843,939(-)230,843,939(

818,728,246348,408,2201,167,136,466
)308,694,767(-)308,694,767(

510,033,479348,408,220858,441,699

121,796,088,61034,912,949,061156,709,037,671

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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20192018

26,044,857,58222,637,169,542
6,000,000,0005,250,000,000

*14,708,920,88114,708,920,881
2,439,531,297807,850,250

825,184,691430,618,546
825,184,691430,618,546

1,290,334,0701,017,254,859
)43,138,048()6,933,540(

ً)1,160,000()1,160,000(

-33,051,351
-33,051,351

26,044,857,58222,670,220,893

85,262,507,23074,056,691,193
5,463,180,854634,465,549
5,483,334,9214,606,804,947
4,932,358,0697,159,680,270

101,141,381,07486,457,641,959
25.75%26.22%
25.75%26.18%

(%)100%99.85%

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

إدارة رأس المال   42
متطلبات الجھات الرقابیة بخصوص رأس المال وكیفیة اإلیفاء بھذه المتطلبات:

لتغطیة كل من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة تتم مراقبة نسبة كفایة رأس المال بحیث ال تقل عن 8% بحسب وفاق 
بازل II التي تنتج عن قسمة األموال الخاصة الصافیة إلى كل من مخاطر االئتمان ومخاطر حسابات الموجودات وحسابات خارج المیزانیة 

المثقلة بأوزان المخاطر بعد أن یتم تخفیضھا بقیمة الضمانات المقبولة ومخاطر السوق المثقلة أیضاً حسب دراجة المخاطرة والمخاطر 
التشغیلیة.

تتكون األموال الخاصة الصافیة للبنك من كل من األموال الخاصة األساسیة واألموال الخاصة المساندة، إذ تتكون األموال الخاصة األساسیة 
من رأس المال المكتتب بھ واالحتیاطي القانوني واالحتیاطي الخاص واحتیاطیات أخرى وحسابات تغذیة رأس المال واحتیاطیات تعزیز 

المشاریع الزراعیة وعالوات اإلصدار واالندماج والمؤونات األخرى غیر المخصصة لتغطیة أیة مخاطر أو نفقات محتملة واألرباح المدورة 
من السنوات السابقة وصافي أرباح السنة المالیة التي لم یتم تدویر أرباحھا إلى األرباح المدورة بعد أن یتم استبعاد أنصبة األرباح المعدة 

للتوزیع على المساھمین من ھذه األرباح وكذلك یتم تنزیل كل من أقساط رأس المال المكتتب بھ الغیر مسددة وصافي األسھم والمساھمات في 
المصارف والمؤسسات المالیة وصافي الموجودات الثابتة غیر المادیة وأسھم البنك المعاد شراؤھا وصافي الخسائر الدفتریة لغایة نھایة السنة 

والخسائر غیر المحققة عن استثمارات مالیة والنقص في المؤونات على الدیون غیر المنتجة للعوائد المقدرة والغیر المكونة من قبل البنك 
والنقص في المؤونات المقدرة على باقي الموجودات وغیر المكونة والمبالغ الممنوحة إلى كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة أو 

المستعملة من قبلھم أیھما أكبر، في حین أن األموال الخاصة المساندة تتكون من فروقات إعادة التخمین و%50 
من األرباح غیر المحققة على محفظة األوراق المالیة المتوفرة للبیع وكذلك من الدیون المشروطة الناتجة من االقتراض من الغیر.

تم احتساب نسبة كفایة رأس المال كمایلي:

حســب قرارمجلــس النقــد والتســلیف رقــم 253 الصادرفــي 24 كانــون الثانــي2007 یجــب أن ال تتدنــى نســبة كفایــة رأس المــال للبنــوك العاملة في 
الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة %8. 

* صــدر قــرار مجلــس النقــد والتســلیف رقــم 1088/م.ن/ب 4 تاریــخ 26 شــباط 2014 والــذي تضمــن تعدیــل المــادة الثامنة من قــرار مجلس النقد 
والتســلیف رقــم 362/م.ن/ب1 تاریــخ 4 شــباط 2008 بحیــث یتــم إدراج فروقــات تقییــم القطــع البنیــوي غیــر المحققــة ضمــن األمــوال الخاصــة 

االساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 253/م.ن/ب4 عام 2007. 
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2019)

57,391,278-57,391,278

14,525,52319,538,93234,064,455
11,408,384-11,408,384
59,122,2776,778,45265,900,729

-164,343164,343
-2,276,5002,276,500
-10,391,86110,391,861
-43,13843,138

1,108-1,108
862,860100862,960

-2,263,4562,263,456
143,311,43041,456,782184,768,212

46,251,810-46,251,810
49,454,400-49,454,400
10,568,3075,05410,573,361

27,460458,926486,386
622,078-622,078

4,227,197807,7535,034,950
111,151,2521,271,733112,422,985
42,963,925767,79943,731,724

154,115,1772,039,532156,154,709

)10,803,747(39,417,25028,613,503

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

إدارة المخاطر(تتمة)  40

40.2  اإلفصاحات الكمیة (تتمة)

40.2.4  المخاطر التشغیلیة (تتمة)

سیاسة إدارة المخاطر التشغیلیة:
- تحدید المخاطر التشغیلیة الكامنة في النشاطات والعملیات واألنظمة ووضع اإلجراءات الرقابیة.

- التقییــم الذاتــي للمخاطــر واإلجــراءت الرقابیــة عــن طریــق تقییــم مــدى تأثــر العملیــات والنشــاطات التــي یقــوم بھــا البنــك بمــا یمكــن أن یتعــرض 
لھ من مخاطر تشغیلیة محتملة.

- تجمیــع المخاطــر حســب نوعھــا بشــكل یســاعد علــى وضــع األولویــات للخطــوات واإلجــراءات الواجــب إقرارھــا لمعالجــة ھــذه المخاطــر وفــق 
نظام إلدارة المخاطر حسب النوع.

- وضع حدود للمخاطر التشغیلیة لمختلف العملیات وفق مصفوفة محددة.
- وضــع خطــط طــوارئ وخطــط اســتمراریة العمــل واختبارھــا لضمــان قــدرة البنــك علــى االســتمرار فــي العمــل وتخفیــف الخســائر فــي حــاالت 

حدوث األحداث القاسیة.

مخاطر األعمال:
تنشــأ مخاطــر األعمــال مــن عــدة عوامــل قــد تؤثــر علــى المجموعــة أو قطــاع البنــوك بصفــة عامــة كاألخطــار السیاســیة واالقتصادیــة المحیطــة 
والتــي تحمــل فــي طیاتھــا العدیــد مــن المؤشــرات الســلبیة علــى نتائــج أعمــال المجموعــة وبھــذا الصــدد یتــم تقییــم المخاطــر بشــكل مســتمر واتخــاذ 

اإلجراءات المناسبة للتقلیل من أثر المخاطر المحتملة على نتائج أعمال البنك.

المخاطر الشرعیة:
ــب  ــة بالجوان ــلیف الخاص ــد والتس ــس النق ــرارات مجل ــرعیة وق ــة الش ــة الرقاب ــرارات ھیئ ــزام بق ــدم االلت ــة ع ــرعیة نتیج ــر الش ــر المخاط تظھ

الشرعیة وكذلك لتجاوز الضوابط الشرعیة الموجودة ضمن إجراءات عمل دوائر البنك الخاصة.
لتجنب ھذه المخاطر یقوم البنك بما یلي:

- العمــل علــى ربــط إجــراءات العمــل بالنظــام اآللــي للبنــك بشــكل یضمــن التــزام العاملیــن بالخطــوات الشــرعیة الالزمــة عنــد تقدیــم منتــج أو 
خدمة مصرفیة.

- التدریب المستمر للعاملین في البنك تدریباً مزدوجاً یضم كل من النواحي البنكیة والشرعیة.
- مراجعة سیاسات وإجراءات عمل الدوائر وعرضھا على ھیئة الرقابة الشرعیة قبل بدء العمل بھا.

- عدم تقدیم أي منتج إال بعد التأكد من فھم العاملین في البنك لألسس الشرعیة التي یقوم علیھا.
- وضع إجراءات تضمن االلتزام بالمعاییر الشرعیة وتوصیات ھیئة الرقاة الشرعیة.

مخاطر عدم االلتزام:
ــر  ــر وقواعــد الســلوك والمعایی ــات واألوام ــة والتعلیم ــن واألنظم ــزام بالقوانی ــك جــراء عــدم االلت ــا البن ــد یتعــرض لھ ــي ق وھــي المخاطــر الت
ــة ومخاطــر الســمعة ومخاطــر  ــات القانونی ــا ســبق ذكــره مخاطــر العقوب ــزام بم ــة الســلیمة، ومــن أھــم مخاطــر عــدم االلت والممارســات البنكی
ــرة  ــوم دائ ــذه المخاطــر تق ــن ھ ــك م ــة البن ــال والفســاد، ولحمای ــوال واالحتی ــات غســل األم ــة وعملی ــم المالی ــة ومخاطــر الجرائ الخســائر المالی
ــن واألنظمــة والتعلیمــات واألوامــر  ــع القوانی ــة مــع جمی ــق سیاســاتھ الداخلی ــام ومــدى تواف ــك الت ــزام البن ــى التأكــد مــن الت ــزام بالعمــل عل االلت
وقواعــد الســلوك والمعاییــر والممارســات البنكیــة الســلیمة الصــادرة عــن الجھــات الرقابیــة المحلیــة والدولیــة، وذلــك مــن خــالل وضــع وتطویــر 
سیاســة االلتــزام ودلیــل إجــراءات االلتــزام وإعــداد السیاســة العامــة لمكافحــة غســل االمــوال وتمویــل االرھــاب وإعــداد إجــراءات واســتبیانات 
ــات الصــادرة عــن مصــرف ســوریة  ــا التعلیم ــا فیھ ــة بم ــة والخارجی ــات الداخلی ــة والتعلیم ــن واألنظم ــق القوانی ــدى تطبی ــن م ــد م ــل للتأك عم

المركزي وكافة الھیئات الناظمة لعمل الجھاز البنكي.

مخاطر السمعة:
تنتــج مخاطــر الســمعة عــن اآلراء العامــة الســلبیة المؤثــرة والتــي ینتــج عنھــا خســائر كبیــرة للعمــالء أو األمــوال، حیــث تتضمــن األفعــال التــي 
تمــارس مــن قبــل إدارة البنــك أو موظفیــھ والتــي تعكــس صــورة ســلبیة عــن البنــك وأدائــھ وعالقاتــھ مــع عمالئــھ والجھــات األخــرى، كمــا أنھــا 

تنجم عن ترویج إشاعات سلبیة عن البنك ونشاطھ.
تنتــج مخاطــر الســمعة عــن عــدم نجــاح البنــك فــي إدارة أحــد أو كل أنــواع المخاطــر البنكیــة األخــرى التــي یواجھھــا، وكذلــك قــد تنشــأ فــي حالــة 
ــھ ممــا یتســبب بــردود أفعــال ســلبیة واســعة، حیــث یتســبب اإلخــالل باالحتیاطــات األمنیــة ســواء بســبب  ــاءة أنظمــة البنــك أو منتجات عــدم كف
االعتــداءات الداخلیــة أو الخارجیــة علــى نظــام البنــك فــي انتــزاع ثقــة العمــالء فــي ســالمة عملیــات البنــك، كمــا تبــرز مخاطــر الســمعة فــي حــال 

عدم تقدیم الخدمات للعمالء حسب التوقعات أو عدم إعطائھم بیانات كافیة عن كیفیة استخدام المنتج أو خطوات حل المشاكل.

بھــدف تخفیــض مخاطــر الســمعة یتــم تطبیــق سیاســات وإجــراءت العمــل بشــكل یضمــن تقدیــم الخدمــة المطلوبــة بالشــكل المطلــوب ویقــوم البنــك 
باتبــاع مبــدأ الشــفافیة واإلفصــاح ویھتــم برضــى زبائنــھ عــن الخدمــة التــي یقدمھــا لھــم ویتــم تقدیــم النصــح للزبائــن وتوعیتھــم مصرفیــاً تجــاه 

الخدمات التي یقدمھا البنك سواء أكانوا مودعین أو حاصلین على تسھیالت ائتمانیة.
یولــي البنــك اھتمامــاً بالعقــود التــي یبرمھــا مــع أطــراف خارجیــة تــزود البنــك بالخدمــات المطلوبــة، إذ أن أي تقصیــر فــي أداء ھــذه األطــراف 
الخارجیــة یؤثــر بشــكل مباشــر علــى ســمعة البنــك ولیــس علــى مــزود الخدمــة وبالتالــي یولــي البنــك اھتمامــھ بنــص االتفاقیــة المتعاقــد علیھــا 

بشكل یوضح الصالحیات ویحدد المسؤولیات.  
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51,101,531-51,101,531

17,926,41219,164,38037,090,792

6,945,000-6,945,000

43,582,3374,398,72847,981,065

-134,934134,934

-2,380,8502,380,850

-6,627,1306,627,130

-6,9336,933

1,339-1,339

2,132,135143,8742,276,009

-2,163,4562,163,456
121,688,75435,020,285156,709,039

28,067,042155,00028,222,042

48,570,3615,396,70753,967,068

5,245,067-5,245,067

3,626286,694290,320

313,010-313,010

4,769,751-4,769,751

86,968,8575,838,40192,807,258

37,441,9171,603,31039,045,227
124,410,7747,441,711131,852,485

-2,722,02027,578,57424,856,554

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

إدارة المخاطر(تتمة)  40

40.2  اإلفصاحات الكمیة (تتمة)

40.2.4  المخاطر التشغیلیة (تتمة)

سیاسة إدارة المخاطر التشغیلیة:
- تحدید المخاطر التشغیلیة الكامنة في النشاطات والعملیات واألنظمة ووضع اإلجراءات الرقابیة.

- التقییــم الذاتــي للمخاطــر واإلجــراءت الرقابیــة عــن طریــق تقییــم مــدى تأثــر العملیــات والنشــاطات التــي یقــوم بھــا البنــك بمــا یمكــن أن یتعــرض 
لھ من مخاطر تشغیلیة محتملة.

- تجمیــع المخاطــر حســب نوعھــا بشــكل یســاعد علــى وضــع األولویــات للخطــوات واإلجــراءات الواجــب إقرارھــا لمعالجــة ھــذه المخاطــر وفــق 
نظام إلدارة المخاطر حسب النوع.

- وضع حدود للمخاطر التشغیلیة لمختلف العملیات وفق مصفوفة محددة.
- وضــع خطــط طــوارئ وخطــط اســتمراریة العمــل واختبارھــا لضمــان قــدرة البنــك علــى االســتمرار فــي العمــل وتخفیــف الخســائر فــي حــاالت 

حدوث األحداث القاسیة.

مخاطر األعمال:
تنشــأ مخاطــر األعمــال مــن عــدة عوامــل قــد تؤثــر علــى المجموعــة أو قطــاع البنــوك بصفــة عامــة كاألخطــار السیاســیة واالقتصادیــة المحیطــة 
والتــي تحمــل فــي طیاتھــا العدیــد مــن المؤشــرات الســلبیة علــى نتائــج أعمــال المجموعــة وبھــذا الصــدد یتــم تقییــم المخاطــر بشــكل مســتمر واتخــاذ 

اإلجراءات المناسبة للتقلیل من أثر المخاطر المحتملة على نتائج أعمال البنك.

المخاطر الشرعیة:
ــب  ــة بالجوان ــلیف الخاص ــد والتس ــس النق ــرارات مجل ــرعیة وق ــة الش ــة الرقاب ــرارات ھیئ ــزام بق ــدم االلت ــة ع ــرعیة نتیج ــر الش ــر المخاط تظھ

الشرعیة وكذلك لتجاوز الضوابط الشرعیة الموجودة ضمن إجراءات عمل دوائر البنك الخاصة.
لتجنب ھذه المخاطر یقوم البنك بما یلي:

- العمــل علــى ربــط إجــراءات العمــل بالنظــام اآللــي للبنــك بشــكل یضمــن التــزام العاملیــن بالخطــوات الشــرعیة الالزمــة عنــد تقدیــم منتــج أو 
خدمة مصرفیة.

- التدریب المستمر للعاملین في البنك تدریباً مزدوجاً یضم كل من النواحي البنكیة والشرعیة.
- مراجعة سیاسات وإجراءات عمل الدوائر وعرضھا على ھیئة الرقابة الشرعیة قبل بدء العمل بھا.

- عدم تقدیم أي منتج إال بعد التأكد من فھم العاملین في البنك لألسس الشرعیة التي یقوم علیھا.
- وضع إجراءات تضمن االلتزام بالمعاییر الشرعیة وتوصیات ھیئة الرقاة الشرعیة.

مخاطر عدم االلتزام:
ــر  ــر وقواعــد الســلوك والمعایی ــات واألوام ــة والتعلیم ــن واألنظم ــزام بالقوانی ــك جــراء عــدم االلت ــا البن ــد یتعــرض لھ ــي ق وھــي المخاطــر الت
ــة ومخاطــر الســمعة ومخاطــر  ــات القانونی ــا ســبق ذكــره مخاطــر العقوب ــزام بم ــة الســلیمة، ومــن أھــم مخاطــر عــدم االلت والممارســات البنكی
ــرة  ــوم دائ ــذه المخاطــر تق ــن ھ ــك م ــة البن ــال والفســاد، ولحمای ــوال واالحتی ــات غســل األم ــة وعملی ــم المالی ــة ومخاطــر الجرائ الخســائر المالی
ــن واألنظمــة والتعلیمــات واألوامــر  ــع القوانی ــة مــع جمی ــق سیاســاتھ الداخلی ــام ومــدى تواف ــك الت ــزام البن ــى التأكــد مــن الت ــزام بالعمــل عل االلت
وقواعــد الســلوك والمعاییــر والممارســات البنكیــة الســلیمة الصــادرة عــن الجھــات الرقابیــة المحلیــة والدولیــة، وذلــك مــن خــالل وضــع وتطویــر 
سیاســة االلتــزام ودلیــل إجــراءات االلتــزام وإعــداد السیاســة العامــة لمكافحــة غســل االمــوال وتمویــل االرھــاب وإعــداد إجــراءات واســتبیانات 
ــات الصــادرة عــن مصــرف ســوریة  ــا التعلیم ــا فیھ ــة بم ــة والخارجی ــات الداخلی ــة والتعلیم ــن واألنظم ــق القوانی ــدى تطبی ــن م ــد م ــل للتأك عم

المركزي وكافة الھیئات الناظمة لعمل الجھاز البنكي.

مخاطر السمعة:
تنتــج مخاطــر الســمعة عــن اآلراء العامــة الســلبیة المؤثــرة والتــي ینتــج عنھــا خســائر كبیــرة للعمــالء أو األمــوال، حیــث تتضمــن األفعــال التــي 
تمــارس مــن قبــل إدارة البنــك أو موظفیــھ والتــي تعكــس صــورة ســلبیة عــن البنــك وأدائــھ وعالقاتــھ مــع عمالئــھ والجھــات األخــرى، كمــا أنھــا 

تنجم عن ترویج إشاعات سلبیة عن البنك ونشاطھ.
تنتــج مخاطــر الســمعة عــن عــدم نجــاح البنــك فــي إدارة أحــد أو كل أنــواع المخاطــر البنكیــة األخــرى التــي یواجھھــا، وكذلــك قــد تنشــأ فــي حالــة 
ــھ ممــا یتســبب بــردود أفعــال ســلبیة واســعة، حیــث یتســبب اإلخــالل باالحتیاطــات األمنیــة ســواء بســبب  ــاءة أنظمــة البنــك أو منتجات عــدم كف
االعتــداءات الداخلیــة أو الخارجیــة علــى نظــام البنــك فــي انتــزاع ثقــة العمــالء فــي ســالمة عملیــات البنــك، كمــا تبــرز مخاطــر الســمعة فــي حــال 

عدم تقدیم الخدمات للعمالء حسب التوقعات أو عدم إعطائھم بیانات كافیة عن كیفیة استخدام المنتج أو خطوات حل المشاكل.

بھــدف تخفیــض مخاطــر الســمعة یتــم تطبیــق سیاســات وإجــراءت العمــل بشــكل یضمــن تقدیــم الخدمــة المطلوبــة بالشــكل المطلــوب ویقــوم البنــك 
باتبــاع مبــدأ الشــفافیة واإلفصــاح ویھتــم برضــى زبائنــھ عــن الخدمــة التــي یقدمھــا لھــم ویتــم تقدیــم النصــح للزبائــن وتوعیتھــم مصرفیــاً تجــاه 

الخدمات التي یقدمھا البنك سواء أكانوا مودعین أو حاصلین على تسھیالت ائتمانیة.
یولــي البنــك اھتمامــاً بالعقــود التــي یبرمھــا مــع أطــراف خارجیــة تــزود البنــك بالخدمــات المطلوبــة، إذ أن أي تقصیــر فــي أداء ھــذه األطــراف 
الخارجیــة یؤثــر بشــكل مباشــر علــى ســمعة البنــك ولیــس علــى مــزود الخدمــة وبالتالــي یولــي البنــك اھتمامــھ بنــص االتفاقیــة المتعاقــد علیھــا 

بشكل یوضح الصالحیات ویحدد المسؤولیات.  
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20192018

11,027,076,8124,053,909,940
2,500,000,000-

:2,420,853,1022,375,868,232
73,236,00094,979,917

2,085,201,3791,886,703,215
262,415,723394,185,100

4,984,306,63512,455,170,002

20,932,236,54918,884,948,174

31
201816,462,498,2802,422,449,894-18,884,948,174

(76,764,395)76,764,395--

233,574,605(678,419,605)444,845,000-

----

11,451,433,0253,571,774,56822,796,90015,046,004,493

(11,543,261,928)(1,385,351,773)-(12,928,613,701)

1,096,486209,532-1,306,018

(70,375,994)(1,032,441)-(71,408,435)

31201916,458,200,0794,006,394,570467,641,90020,932,236,549

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018
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44

-

20192018

:
--

--

:
102,253,11624,572,781
177,744,14422,666,199

279,997,26047,238,980

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

القضایا القانونیة   45
ھنــاك عــدة دعــاوي قضائیــة عالقــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2019، تــرى إدارة المجموعــة والمستشــار القانونــي للمجموعــة عــدم وجــود أثــر 

جوھري لھذه الدعاوي على القوائم المالیة الموحدة.
قامــت إدارة الخزینــة األمریكیــة بفــرض عقوبــات علــى البنــك خالل النصف األول مــن العام 2017، تتمثــل بتجمید أصول بنك الشــام في الوالیات 

المتحدة األمریكیة ومنع األفراد والشركات األمریكیین من التعامل معھ.
ال یوجــد أیــة أصــول أو أرصــدة أو مبالــغ عائــدة للبنــك فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، وقــد اقتصــر أثــر ھــذه العقوبــات علــى تجمیــد أصــول 
البنــك لــدى الشــریك االســتراتیجي، كمــا أّن جمیــع تعامــالت البنــك قانونیــة ومشــروعة وموثقــة بوثائــق ومســتندات رســمیة، وقــد قامــت اإلدارة 
باتخــاذ كافــة اإلجــراءات والخطــوات لتفــادي أثــر ھــذه العقوبــات، وسیســتمر البنــك بعملیاتــھ بكافــة المجــاالت واألنشــطة والخدمــات المصرفیــة 
المســموح بھــا، حیــث أّن المــواد المســتوردة والمتعامــل بھــا فــي البنــك ھــي بضائــع ومــواد مســموح باســتیرادھا إلــى ســوریة ولــم یصــدر أي 

قرار بمنع توریدھا من أي جھة.
قامــت إدارة البنــك باتخــاذ كافــة التدابیــر واإلجــراءات القانونیــة مــن أجــل شــطب اســم بنــك الشــام مــن الئحــة العقــوات مــن خــالل توكیــل شــركة 
ــدة  ــات المتح ــي الوالی ــة ف ــة المتبع ــراءات واألنظم ــب اإلج ــات حس ــع العقوب ــى رف ــل عل ــال للعم ــذا المج ــي ھ ــة ف ــة متخصص ــاة أمریكی محام

األمریكیة.
تــّم مؤخــراً تقدیــم طلــب لــوزارة الخزانــة األمریكیــة/ مكتــب مراقبة األصــول األمریكي (OFAC) إلعــادة النظــر بموضوع العقوبــات المفروضة 

على البنك، وما زالت إدارة البنك بانتظار النتائج حتى تاریخ إعداد البیانات المالیة الموحدة كما في 31 كانون األول 2019.

114



Annual Report
ChamBank

التقرير السنوي

312018

51,582,818,61151,101,530,575
1,794,721,0442,276,009,080

3

43,705,791,58737,090,791,587

330,000,0006,945,000,000

1,389,261,156-

3,380,489,8304,769,750,985

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

توزیعات األرباح (أسھم مجانیة)  46

اجتمعــت الھیئــة العامــة لمســاھمي البنــك بتاریخ 29 نیســان 2019 وأقّرت زیــادة رأس مال البنك لیبلغ 6,000,000,000 لیرة ســوریة عن طریق 
توزیع أســھم مجانیة بقیمة 750,000,000 لیرة ســوریة (بنســبة 14.28%)، وبتاریخ 26 آب 2019 صدرت الموافقة النھائیة على إصدار أســھم 
الزیــادة مــن قبــل مجلــس المفوضیــن فــي ھیئــة األوراق واألســواق المالیــة الســوریة. بلغــت مصاریــف زیــادة رأس المــال مبلــغ 7,225,100 
لیــرة ســوریة متضمنــة رســم طابــع بمبلــغ 3,450,100 لیــرة ســوریة وبــدل تســجیل األســھم فــي ھیئــة األوراق واألســواق المالیــة الســوریة بمبلــغ 
2,250,000 ورســم تســجیل وإیــداع أســھم الزیــادة فــي مركــز المقاصــة والحفــظ المركــزي فــي ســوق دمشــق لــألوراق المالیــة بمبلــغ 525,000 

لیرة سوریة وبدل تقدیم طلب إصدار أسھم لھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بمبلغ 1,000,000 لیرة سوریة. 

أحداث الحقة  47

تــم تأكیــد انتشــار فایــروس كورونــا المســتجد (COVID 19) فــي مطلــع عــام 2020، كمــا تــم تصنیفــھ مــن قبــل منظمة الصحــة العالمیــة كجائحة 
خالل شھر آذار 2020.

تــرى إدارة المجموعــة أن ھــذا الحــدث یعتبــر مــن األحــداث الالحقــة التــي وقعــت بعــد تاریــخ بیــان المركــز المالــي الموحــد والتــي ال تتطلــب 
تعدیالت. 

قــام الفریــق الحكومــي المعنــي بإجراءات التصدي لفایروس كورونا المســتجد (COVID 19) باتخاذ إجراءات احترازیة للحد من ســرعة انتشــار 
الفایــروس تتضمــن اإلغــالق المؤقــت لبعــض الفعالیــات االقتصادیــة والتجاریــة، ممــا قــد یؤثــر ســلباً علــى أنشــطة ھــذه الفعالیــات، وقــد ینعكــس 

ھذا األثر على المجموعة، لكن من الصعب عملیاً تقدیم أي تقدیر كمي لآلثار المحتملة على نتائج المجموعة.

أرقام المقارنة  48

تــم إعــادة تصنیــف بعــض أرصــدة العــام 2018 لتتناســب مــع تصنیــف األرقــام للســنة الحالیــة، ولــم تؤثــر عملیــة إعــادة التصنیف ھذه علــى حقوق 
الملكیة أو صافي ربح السنة السابقة، ویلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تصنیفھا في بیان المركز المالي الموحد:
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مدى التزام البنك بتطبيق بنود دليل الحوكمة:
يقوم بنك الشام بتطبيق قرار مجلس النقد و التسليف رقم 489 / م.ن / ب4 لعام 2009 وكافة التعاميم الصادرة بهذا الخصوص من حيث 
االلتزام بالبنود التي تضمنها دليل الحوكمة للمصارف اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية الذي يعتبر مفهومًا شامًال للعمل 
المؤسساتي يحدد الواجبات والمسؤوليات و الصالحيات لكافة المستويات الوظيفية ويتضمن مقاييس ألداء اإلدارة ومؤشرات حول وجود 
أساليب رقابية تمنع أي طرف من األطراف ذات العالقة بالبنك داخليًا وخارجيًا من التأثير بسلبية على نشاطاته مما يضمن االستخدام األمثل 

للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع األطراف بطريقة عادلة تحقق الدور اإليجابي للمصرف.  
يمكن التعبير عن الحوكمة بأنها الممارسة الرشيدة لسلطات اإلدارة من خالل اعتمادها على القوانين والمعايير والقواعد المنضبطة التي تحدد 
العالقة بين إدارة المصرف من ناحية وحملة األسهم وأصحاب المصالح واألطراف المرتبطة بالمصرف من ناحية أخرى ويتناول دليل الحوكمة 
وصفة  التنفيذية  وغير  التنفيذية  الصفة  حيث  من  أعضائه  وشروط  المجلس  تشكيل  حيث  من  اإلدارة  مجلس  عليها  يقوم  التي  األسس 
المنبثقة عن  اللجان  الدورية ويوضح دور وكيفية عمل  المجلس وأنشطته واجتماعاته  اإلدارة و ينظم عمل  رئيس مجلس  االستقاللية ودور 
والدوائر  الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  مع  ومدى عالقتها  بها  المنوطة  واألعمال  ورئاستها  تشكيلها وعضويتها  اإلدارة وشروط  مجلس 
الرقابية، ويقوم المصرف بتطبيق دليل الحوكمة الذي يحكم موضوع تعارض المصالح و يدير موضوع الشفافية واإلفصاح من حيث البيانات 
واإلدارية  التنظيمية  الجوانب  تعكس  ومعلومات  وتقارير  مالية  معلومات  من  معه  المتعاملين  تجاه  بها  اإلفصاح  البنك  على  يتوجب  التي 

ومعلومات تخص حسابات االستثمار كما أن دليل الحوكمة يسلط الضوء على العالقة مع المساهمين وأصحاب المصالح األخرى. 

تقوم لجنة الحوكمة بالمراقبة المستمرة لمدى تطبيق دليل الحوكمة المعتمد في بنك الشام و تصدر القرارت المناسبة التي من شأنها تعزيز 
عملية االمتثال لبنود الدليل و تصوب القصور إن وجد.

يذكر أنه خالل هذا العام لم يكن رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت مستقل لكن اللجنة قامت بمهامها و واجباتها على أكمل وجه و دون 
تقصير، كما أن لجنة إدارة المخاطر الزالت بحاجة إلى تعيين رئيس مستقل لها.

أنظمة الضبط والرقابة المتعلقة بإعداد التقارير المالية:
إن بنك الشام يخضع كغيره من المصارف العاملة لجملة من األنظمة والقوانين والتعليمات التي تضع في اطارها العريض ضرورة توفير نظام 

رقابة فاعل في تأمين درجة عالية من الدقة في إعداد التقارير المالية.
حيث يأتي تعيين مدقق حسابات خارجي معتمد من قبل الجهات الرقابية ومنتخب بشكل كامل من مساهمي المصرف كجزء هام من أنظمة 
الرقابة على مراجعة وتدقيق التقارير المالية علمًا بأن المدقق المنتخب يتمتع بالحيادية بشكل كامل وبعيد كل البعد عن تأثير اإلدارة التنفيذية.
من جهة أخرى، يأتي دور لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة كمكمل للخطوة األولى حيث يلقى على عاتقها متابعة أعمال التدقيق 
المنجزة من قبل مدقق الحسابات ومناقشة تقريره بكل عناية للتأكد من سالمة اإلجراءات المطبقة داخليًا عند إعداد القوائم المالية والتأكد من 

صحة البيانات ومدى انسجامها مع معايير المحاسبة الدولية والتعليمات والقوانين الصادرة عن األجهزة الرقابية.
في حين تترك لجنة التدقيق المجال مفتوح تمامًا ألعمال التدقيق الداخلي وعلى مدار العام للتأكد من سالمة إعداد التقارير المالية حسب 

خطة العمل السنوية لتلك اإلدارة لمعالجة أي ثغرات أو استدراك أي أخطاء.
عالوة على ما تقدم، فإن وجود مراقبين داخليين حياديين داخل المصرف يتبعون لمصرف سورية المركزي مباشرة من حيث المهام والواجبات 
والذين يترتب عليهم المصادقة على كافة التقارير المالية الموجهة لمصرف سورية المركزي بكافة أنواعها وكذلك القيام بمهمات عرضية 

وبشكل عشوائي للتأكد من التزام المصرف باألنظمة المرعية.
و من الجدير بالذكر أن القوائم المالية وإفصاحاتها تخضع لرقابة هيئة األوراق واألسواق المالية التي لها الحق في منح حق نشر القوائم المالية 
حسب تعليمات اإلفصاح الصادرة عنها و كذلك االستفسار عن أي من هذه اإلفصاحات إضافة الى الرقابة اليومية التي يفرضها مصرف سورية 

المركزي على عمليات المصرف ليشمل ذلك تقاريره المالية بأنواعها.

اسم الشركة  مجال النشاط           رأس المال               مساهمة البنك        وضع  الشركة
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هيئة الرقابة الشرعية: 
أسماء األعضاء: 

يشغل عضوية هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام كل من أصحاب الفضيلة الدكتور أحمد حسن رئيسًا للهيئة، واألستاذ عبد السالم محمداه 
نائبًا للرئيس، والدكتور محمد توفيق رمضان البوطي عضوًا. 

آلية اختيار األعضاء: 
قام مجلس اإلدارة بعد االطالع على المؤهالت للسادة األعضاء وخبرتهم الطويلة في مجال االقتصاد اإلسالمي برفع توصية بترشيحهم إلى 
مجلس النقد والتسليف، وعرضت التوصية بترشيحهم على الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  15/5/2017، وقبلت الهيئة 
العامة هذه التوصية وأصدرت قرارها بتعيينهم وقيدته بالقرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف ، وصدرت موافقة مجلس النقد والتسليف 

على األسماء المرشحة بموجب القرار رقم 64/م ن تاريخ 21/5/2017، وُأعلم مصرف سورية المركزي بإتمام إجراءات التعيين أصوًال.
البوطي في  الدكتور محمد توفيق رمضان  تاريخ 18/07/2017 على تعيين  القرار رقم 97/م ن  النقد والتسليف بموجب  وقد وافق مجلس 

عضوية هيئة الرقابة الشرعية.
وتم انتقاء جميع السادة األعضاء من الجنسية السورية والمقيمين في الجمهورية العربية السورية بعد التأكد من عدم وجود أي مصالح 

جوهرية في معامالت ألعضاء الهيئة أو مسائل تتعلق بهم تؤثر على عمل المصرف.
المؤهالت العلمية :

 الدكتور أحمد حسن:
 يحمل شهادة الدكتوراه في الفقه اإلسالمي وأصوله _ اختصاص المعامالت المالية من كلية الشريعة بجامعة دمشق، وهو أستاذ مادة 
المصارف  مجال  في  سنة  عشرة  اثنتي  عن  تزيد  خبرة  ولديه  الجامعات،  من  عدد  في  اإلسالمية  المصرفية  والعمليات  المالية  المعامالت 

اإلسالمية، قدم العديد من المؤلفات واألبحاث المحكمة والمنشورة.
 

األستاذ عبد السالم محمداه: 
يحمل شهادة الدبلوم والماجستير في الفقه المقارن، ويعد لنيل شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله ، وهو مدرب معتمد لدى المجلس 
العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ، مدرس جامعي لمادة فقه المعامالت المالّية المعاصرة وأصول االقتصاد اإلسالمّي وله العديد 

من النشاطات والدورات التدريبية في مجال المصارف اإلسالمية و المعايير الشرعية.  
الدكتور محمد توفيق رمضان: 

الفقه اإلسالمي وأصوله في  الفقه اإلسالمي وأصوله من كلية الشريعة بجامعة دمشق، وهو أستاذ مادة  الدكتوراه في  يحمل شهادة 
المصارف  أعمال  على  اإلشراف  في  خبرته  إلى  باإلضافة  عليها،  والرقابة  اإلسالمية  المصارف  مجال  في  طويلة  خبرة  لديه  دمشق،  جامعة 
اإلسالمية من خالل عضويته في الهيئة االستشارية في مصرف سورية المركزي، وخبرته في الرقابة على شركات التأمين اإلسالمية، ويعد 

وجهًا من وجوه العلم والفقه في الجمهورية العربية السورية .
واجبات ومسؤوليات الهيئة: 

المنتجات  العمل وتقديم  وبرامج  وآليات  والمعامالت وسياسات ونظم  واالتفاقيات  العقود  وإقرار  مراجعة  الشرعية  الرقابة  تتولى هيئة   -1
والخدمات وأي تعديل يطرأ عليها. 

2-  تتولى هيئة الرقابة الشرعية مراجعة وإقرار دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
3- تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرًا سنوًيا إلى الهيئة العامة للمساهمين.

4- تتولى هيئة الرقابة الشرعية التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية وأنه يعمل وفًقا لما هو مقصود منه.
5-  تنسق هيئة الرقابة الشرعية مع لجنة التدقيق بشأن التأكد من االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

6- تطلع هيئة الرقابة الشرعية على التقارير كافة التي تتضمن مراجعة االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها وردود اإلدارة على تلك 
التقارير.

7- تعمل هيئة الرقابة الشرعية على تقديم النصح إلدارة التدقيق الشرعي الداخلي بشأن نطاق التدقيق الشرعي المطلوب، وتطلع على 
خالصة تقارير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وردود اإلدارة عليها، للتأكد من كفاية وفعالية إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.

8- تتولى هيئة الرقابة الشرعية، عند الطلب، تقديم المشورة لألطراف التي تقدم خدمات للمصرف مثل المدققين والقانونيين والمستشارين.
9- تقترح هيئة الرقابة الشرعية في ضوء الحاجة التي تقدرها البرامج التدريبية الشرعية للعاملين في المصرف.

10- يخصص أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الوقت الكافي للقيام بمهام الفتوى والتدقيق الشرعي على الوجه األكمل.
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دورية اجتماعات الهيئة 
تلتزم هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام بعقد اجتماعات دورية ال تقل عن 6 اجتماعات في السنة، ويمكن أن تنعقد بصفة طارئة إذا احتاجت 

إدارة المصرف مشورتها وآراءها حول المسائل المتعلقة بأحكام الشريعة اإلسالمية.
و ينحصر أخذ القرارات الطارئة بالتمرير في الحاالت التي ال يمكن فيها عقد االجتماع بالوسائل المعتادة، وتؤخذ القرارات في هذه الحالة باإلجماع 

ويعرض في أول اجتماع الحق لهيئة الرقابة الشرعية.
االستقاللية والموضوعية: 

- يحافظ أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على االستقاللية الفكرية والمهنية التامة، و ال يسمح ألي شخص أو مجموعة بالتحكم في القرارات 
المتخذة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

- تؤدي هيئة الرقابة الشرعية دوًرا إشرافًيا قوًيا ومستقًال، مع القدرة الكافية على إصدار األحكام الموضوعية حول المسائل المتعلقة بأحكام 
الشريعة اإلسالمية.

- ال ترتبط هيئة الرقابة الشرعية وأعضاؤها ، بأية صفة كانت، بالقرارات اإلدارية ومسؤوليات تسيير األعمال في المصرف.
- ال يملك أي من السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أسهمًا في بنك الشام.

- ال يوجد أي تعارض مصالح بين أي من أعضاء الهيئة وأحد موظفي أو مسؤولي المصرف .
- لم يمنح  أي من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بصفتهم الشخصية، أو األطراف ذوي العالقة بهم أي تسهيالت ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة.

- لم يمنح أي من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أي مكافأة خالل العام المنصرم زيادة عن التعويضات المقرة لهم.

استقاالت األعضاء خالل السنة:
لم تطرأ على عضوية هيئة الرقابة الشرعية أية عملية استقالة خالل عام 2019. 

المخالفات الشرعية المرتكبة خالل عام 2019: 

زيادة في الصندوق

تجنيب أرباح معامالت غير شرعية

79,500

164,834

2018البيــــــــــــــــــان 2019
ليرة سورية
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مجلس اإلدارة:
يتألف مجلس إدارة بنك الشام من 7 أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لدورة مدتها 4 سنوات. ويتحمل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة 
االستثمار  حسابات  وأصحاب  المساهمين  ومصالح  والتسليف  النقد  مجلس  متطلبات  تلبية  من  والتأكد  المالية  وسالمته  البنك  بعمليات 
النافذة  والتعليمات  القوانين  إطار  ضمن  تتم  البنك  إدارة  أن  من  التأكد  إلى  باإلضافة  العالقة،  ذات  األخرى  والجهات  والموظفين  والدائنين 
والنظام األساسي للبنك وسياساته الداخلية. ويتم تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من األعضاء باإلضافة إلى اللجان التابعة للمجلس 
والرئيس التنفيذي وهيئة الرقابة الشرعية عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت التي تقوم بتطبيق المعايير المعتمدة لدى البنك في سبيل 

ذلك. 
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

تاريخ االنتهاءتاريخ البدء     

2019 

 

 

 

 
 

 
  

 
  

 

-  
- 

 
-  
- 

 
-  

 
5 

 
 

 

 
  

 
 

 

-  
-  
-  
- 

      ً     
 

 
4 

07/03/2019 
02/05/2019 
04/08/2019 
22/12/2019 

08/03/2019 
03/05/2019 
05/07/2019 
13/09/2019 
15/11/2019 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

- 

 
- 

 
- 

 

2 
05/07/2019 
01/12/2019 

 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6 

 

07/03/2019 
04/04/2019 
04/07/2019 
05/09/2019 
16/12/2019  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

-  
-  
-  
- 

 
- 

 
- 

 
 

5 

22/01/2019 
07/03/2019 
02/05/2019 
04/06/2019 
14/10/2019 

 

 

 

 

            
       . 

12 

19/01/2019 
11/06/2019 
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حقوق المساهمين:
بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام 2019 حوالي 28,613 مليون ليرة سورية ، مقابل حوالي 24,856 مليون ليرة سورية عام 2018 وحسب 

التفاصيل التالية:

السنة
رأس المال

المكتتب به
 (المدفوع)

احتياطي
معدل األرباح

احتياطي
قانوني

احتياطي
خاص

احتياطي
مخاطر التمويل

األرباح المتراكمة
غير المحققة

ارباح (خسائر)
السنة

أرباح مدورة محققة
(الخسائر المتراكمة)

مجموع حقوق
مساهمي المصرف

مجموع
حق الملكية

الحصة غير المسيطرة
(حقوق غير المسيطرة)

احتياطي القيمة
العادلة لالستثمارات

العقارية

6,000,000,000

5,250,000,000

1,290,334,070

1,017,254,859

825,184,691

430,618,546

825,184,691

430,618,546

-

33,051,351

2,521,481,216

2,175,411,384

14,708,920,881

14,708,920,881

2,439,531,297

807,850,250

28,610,636,846

24,853,725,817

2,867,105

2,826,606

28,613,503,951

24,856,552,423

-

-

2019

2018
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بيانات اإلفصاحات وفق متطلبات

هيئة األوراق واألسواق المالية

السورية

القنوات - السويداء 
Annual Report
ChamBank
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• بيانات اإلفصاح:
1-  يتمثل النشاط الرئيسي للبنك في العمل المصرفي اإلسالمي.

2-  الشركات التابعة وطبيعة عملها ونشاطها ونتائج أعمالها. 

3-  أعضاء مجلس اإلدارة

- اجتماعات مجلس اإلدارة: 
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته بشكل دوري وقد بلغ عدد اجتماعاته خالل عام 2019 ستة اجتماعات وفق التفصيل التالي:

 

اسم الشركة  مجال النشاط           رأس المال               مساهمة البنك        وضع  الشركة

%99                                   متوقفة وساطة مالية        250,000,000         اموال الشام 

علي يوسف العوضي

نبيل رفيق الكزبري

طارق فريد العثمان

علي مهران خونده

أسامة عالء الدين طاهر

غياث القطيني

البنك التجاري الكويتي

نفسه

البنك التجاري الكويتي

نفسه

نفسه

خزانة تقاعد المهندسين

32%

5%

32%

3%

%0.3

2%

15/05/2017

15/05/2017

15/05/2017

15/05/2017

15/05/2017

15/05/2017

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

عضو

عضو

لجنة الحوكمة

لجنة الحوكمة- لجنة الترشيحات
والمكافآت- لجنة التدقيق

لجنة االئتمان – لجنة المخاطر
لجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة االئتمان

لجنة المخاطر- لجنة الحوكمة
لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة التدقيق- اللجنة العقارية

لجنة االئتمان- لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة العقارية

اللجان المشارك بهاتاريخ التعينالجهة التي يمثلهاالمنصباإلسم نسبة
الملكية

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 (8) 

 

6

6

6

6

6

6

6

4

 -

  -

 -

 -

 -

 -

-
 

السيد نبيل الكزبري
الدكتورعلي خوندة

 30/01/2019

08/03/2019

01/04/2019

03/05/2019

05/07/2019

12/09/2019

15/10/2019

15/11/2019

األعضاء المتغيبينعدد الحاضرينتاريخ االنعقاد رقم االجتماع
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32%

9%

5%

16,800,000

4,725,000

2,625,900

19,200,000

5,400,000

3,000,000

البنك التجاري الكويتي

البنك اإلسالمي للتنمية 

السيد نبيل الكزبري 

عدد األسهم فينسبة المليكة المساهم
2018

عدد األسهم في
2019

5- الوضع التنافسي للبنك وحصته من السوق في المصارف اإلسالمية المحلية:

4- بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة (%5 فأكثر) وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:

6- ال يوجد اعتماد على موردين محددين واو عمالء رئيسين (محليًا وخارجيًا) يشكلون %10فأكثر من إجمالي المشتريات واو المبيعات و أو  
اإليرادات.

7- ال يتمتع البنك بأية حماية حكومية أو امتيازات ولم يحصل على أية براءة اختراع أو حقوق.
8- لم يصدر امتياز عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها قرارات لها اثر مادي على عمل البنك أو منتجاته أو قدرته التنافسية.

9- يقوم البنك بتطبيق المعايير والمواصفات الدولية.

مجموع الموجودات لدى مصرفنا/مجموع موجودات المصارف اإلسالمية

مجموع أرصدة األوعية االدخارية لدى مصرفنا/مجموع ودائع العمالء لدى المصارف اإلسالمية

مجموع أرصدة التمويل واالستثمار لدى مصرفنا/مجموع التسهيالت االئتمانية المباشرة للبنوك اإلسالمية

17%

16%

23%

15%

17%

14%

20182019كانت حصة البنك من أعمال مصرفية في سورية في نهاية عام
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10- الهيكل التنظيمي للبنك وعدد الموظفين وفئاتهم ومؤهالتهم وبرامج التدريب وتأهيلهم

أ- الهيكل التنظيمي:
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ب- بلغ عدد موظفي البنك 275 موظف في نهاية عام 2019 وكان توزيعهم حسب المؤهل العلمي على النحو التالي:

د- برامج التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي لعام 2019

المجموع         مادون الثانويةثانويةمعهد متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه

13019827136275

المؤتمر المصرفي السنوي -اإلصالح االقتصادي والحوكمة 

المعيار 9 – المفهوم والتطبيق

"تطبيقات عملية إلحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفق متطلبات 

معيار التقارير المالية الدولي رقم 9   "

مهارات التفاوض

تحليل القوائم المالية

نطاق وآليات تدقيق اجراءات مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب

إستخدام االكسل 2016 من المتوسط إلى المتقدم 

"تطبيقات عملية إلحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفق

متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 9

منتدى " تعزيز االستقرار المالي "    

"ISO 9001:2015 توعية وتدقيق داخلي لنظام إدارة الجودة الـ "

"حوكمة إدارة تقانة المعلومات والتقنيات المتعلقة بها

"COBIT 5 Foundation  

إدارة مخاطر االئتمان 

إدارة المخاطر التشغيلية 

وسائل و أدوات الدفع اإللكتروني 

الجدارات اإلدارية

إدارة مخاطر المحافظ االستثمارية

إدارة و تحصيل التمويل المتعثر

قواعد مصطلحات التجارة الدولية اإلنكوتيرمز 2020

المّطورة من قبل غرفة التجارة الدولية باريس

المؤتمر المصرفي السنوي

التقلبات االقتصادية في ظل الظروف السياسية

دورة مهارات اإلدارة الوسطى

البرنامج الترحيبي رقم 1

اإلدارة االستراتيجية ووضع األهداف و تقييمها 

البرنامج الترحيبي رقم 2

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (المفاهيم اإلطار العام و المحلي)

april

may

july

july

july

july

july

july

july

 Augest

 september

 september

 september

october

october

october

november

november

december

april

april

jun

jun

jun

jun

23/4/2019

7/5/2019

2/7/2019

3/7/2019

7/7/2019

10/7/2019

10/7/2019

16/7/2019

22/7/2019

5/8/2019

3/9/2019

11/9/2019

29/9/2019

7/10/2019

23/10/2019

26/10/2019

24/11/2019

26/11/2019

8/12/2019

31/3/2019

7/4/2019

15/6/2019

16/6/2019

25/6/2019

26/6/2019

25/4/2019

20/5/2019

4/7/2019

7/7/2019

17/7/2019

16/7/2019

29/7/2019

18/7/2019

23/7/2019

7/8/2019

5/9/2019

18/9/2019

3/10/2019

10/10/2019

7/11/2019

13/11/2019

27/1/2019

26/11/2019

9/12/2019

3/4/2019

7/4/2019

23/6/2019

20/6/2019

25/6/2019

26/6/2019

2

1

3

2

3

3

15

1

1

1

3

2

2

2

5

3

2

1

1

8

9

8

11

8

8

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

external

internal

internal

internal

internal

internal

internal

عددتاريخ االنتهاءتاريخ البدءالشهرالبرنامج التدريبي
المتدربين

نوع
التدريب
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د- برامج التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي لعام 2019 (تتمة)

خدمات التمويل - منتجات التمويل الشخصي

البرناج الترحيبي رقم 3

دورة خدمة العمالء -  و تعليمات حماية أمن المعلومات

خدمات التمويل  الشخصي و التجاري

التجارة الخارجية 

العمليات المركزية 

الجوانب الشرعية للمعامالت المصرفية في بنك الشام

الخزينة 

البرنامج الترحيبي رقم 4

ميزة QR في الموبايل البنكي 

البرنامج الترحيبي رقم 5 

july

 Augest

 Augest

 september

 september

 september

 september

 september

october

october

december

21/7/2019

24/8/2019

25/8/2019

3/9/2019

21/9/2019

23/9/2019

24/9/2019

25/9/2019

13/10/2019

23/10/2019

15/12/2019

23/7/2019

24/8/2019

25/8/2019

5/9/2019

22/9/2019

23/9/2019

24/9/2019

25/9/2019

13/10/2019

23/10/2019

15/12/2019

9

7

7

9

9

9

9

9

7

9

10

internal

internal

internal

internal

internal

internal

internal

internal

internal

internal

internal

عددتاريخ االنتهاءتاريخ البدءالشهرالبرنامج التدريبي
المتدربين

نوع
التدريب

"تدريب الفروع ( اساسيات العمل المصرفي

(الخدمات اإللكترونية - الخدمات النقدية والغير نقدية ...."

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق 

من العمالء وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق  من العمالء

وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق  من العمالء

وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق  من العمالء

وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق  من العمالء

وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق  من العمالء

وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

 september

jun

 Augest

october

october

october

october

26/8/2019

27/6/2019

28/8/2019

11/10/2019

12/10/2019

18/10/2019

1/10/2019

19/9/201911/

10/2019

12/10/2019

18/10/2019

1/10/2019

27/6/2019

28/8/2019

9

10

8

20

11

11

11

internal

internal

internal

internal

internal

internal

internal
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11- يتعرض البنك بطبيعة عمله لمجموعة من المخاطر وهذه المخاطر مبينة في اإليضاحات الواردة بالقوائم المالية  لعام 2019. 
12- اشتمل التقرير على االنجازات التي حققها مدعمة باألرقام وعلى وصف لألحداث الهامة التي مرت على البنك خالل عام 2019. 

13- ال يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.  
14- فيما يلي بيان األرباح والخسائر المحققة والموزعة وصافي حقوق المساهمين للسنوات الثمانية

15- تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله :

*توزيع أرباح نقدية
**توزيع أرباح كأسهم مجانية

حقوق المساهمين

إجمالي الودائع

إجمالي التمويل و االستثمار

إجمالي الموجودات

األرباح قبل الضريبة

األرباح بعد الضريبة

رأس المال المدفوع

 28,613,503,950 

 149,466,493,464 

 65,900,728,653 

 184,768,212,445 

 3,945,704,252 

 3,178,078,935 

 6,000,000,000 

السنة

السنة
حقوق

المساهمين/
اجمالي الودائع

اجمالي التمويل و االستثمار
 /اجمالي الودائع

اجمالي التمويل و االستثمار
/ اجمالي الموجودات

األرباح قبل الضريبة
/متوسط

حقوق المساهمين

األرباح بعد الضريبة
/متوسط

حقوق المساهمين

األرباح بعد الضريبة
/متوسط

رأس المال المدفوع

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

3,945,704,252

1,167,136,466

(2,416,346,676)

9,026,091,684

5,609,905,210

2,077,232,266

2,354,113,226

331,011,350

201919%44%36%14%11%53%

-

750,000,000**

250,000,000**

250,000,000*

-

-

-

-

28,610,636,846

24,853,725,817

23,501,104,023

24,152,345,730

15,328,125,679

9,842,542,339

7,560,553,330

5,200,424,837

576.69

674.00

809.38

189.79

92.74

104.25

-

-

صافي حقوق المساهميناألرباح الموزعةاألرباح / الخسائر قبل الضريبة
بنهاية العام

القيمة السوقية للسهم
في نهاية الفترة

129



Annual Report
ChamBank

التقرير السنوي

16- اشتمل التقرير السنوي على خطة البنك السنوية
17- بلغت أتعاب تدقيق حسابات البنك مع تدقيق الشركة التابعة لعام 2019 ما مقداره  4,989,000 ل.س .

    - بلغ إجمالي تعويضات هيئة الرقابة الشرعية خالل عام 2019 ما مقداره  28,000,000 ل.س .
18- بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل البنك والمملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم مقارنة مع السنة السابقة:

19- بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل البنك والمملوكة من قبل أشخاص اإلدارة ذوي السلطة التنفيذية والمطلعين وأقاربهم 
مقارنة مع السنة السابقة:

20- فيما يلي بيان بالمزايا التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة كأجور وأتعاب ومكافآت وغيرها داخل سورية وخارجها للعام 2019:
حصل أعضاء مجلس االدارة على مصاريف إقامة و اجتماعات و تعويضات و مكافآت بقيمة 220,570,256 ل.س . 

أما بالنسبة للمزايا والمكافآت التي يتقاضاها أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية فهي عبارة عن رواتب ومكافآت وقد تم ذكرها أيضا 
باإلفصاح رقم 39 بند مكافآت ورواتب اإلدارة العليا وبلغت 396,449,806 ل.س.

21-  بلغت قيمة التبرعات والمنح التي دفعها البنك خالل العام 2019  مبلغ  8,600,000 ل.س.  
22-  ال يوجد عقود ومشاريع أو ارتباطات عقدها البنك مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي من 

موظفي البنك أو أقاربهم .
23-  يتم تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للبنك بشكل دوري وسنوي وذلك من خالل االدارة التنفيذية ومن خالل الجهات الرقابية، ويتم 
اعتماد التوصيات والتعديالت الصادرة عن الجهات الرقابية من قبل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس االدارة، كما يتم السعي بشكل حثيث 

لتحديث البرامج والتطبيقات التي تساهم في ادخال التحسينات على أنظمة واجراءات الرقابة الداخلية للسنوات المقبلة.
24-  لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات تحفظات على البيانات المالية السنوية.

25-  ال يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على بنك الشام من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية لها تأثير جوهري، مع االشارة إلى العقوبات 
األمريكية المفروضة على البنك منذ عام 2017 والموضحة في بند القضايا القانونية الصفحة 114 من هذا التقرير.

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

16,800,000

2,625,000

1,614,900

157,500

1,050,000

19,200,000

3,000,000

1,800,000

180,000

1,200,000

البنك التجاري الكويتي 

السيد نبيل الكزبري 

الدكتور علي خونده 

السيد أسامة طاهر

خزانة تقاعد المهندسين

عدد األسهم فيالمنصباإلسم
2018

عدد األسهم في
2019

الرئيس التنفيذي

-

-

287,451

1,575

4,725

328,515

1,800

5,400

السيد أحمد اللحام 

زوجة السيد أحمد اللحام

أبناء السيد أحمد اللحام 

عدد األسهم فيالمنصباإلسم
2018

عدد األسهم في
2019
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"تدريب الفروع ( اساسيات العمل المصرفي

(الخدمات اإللكترونية - الخدمات النقدية والغير نقدية ...."

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق 

من العمالء وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق  من العمالء

وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق  من العمالء

وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق  من العمالء

وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق  من العمالء

وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

"العناية الواجبة تجاه العمالء- التعرف والتحقق  من العمالء

وفق تعليمات القرار رقم /19/ لعام2019-"

األوراق  هيئة  مفوضي  مجلس  الصادرعن  والشفافية  اإلفصاح  وتعليمات  نظام  من   (8) المادة  من  (ك)  الفقرة  بأحكام  عمًال   •
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.

السيد علي يوسف العوضي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد نبيل رفيق الكزبري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد أحمد يوسف اللحام
الرئيس التنفيذي

األنسة جمانة الحموي
المدير المالي
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