
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م.م.ش امــــشـــك الــنــــب
  
   دة ـوحـمـة الالـمـالـيـ اناتـيـالب
  

  2011ل ون األوــانـك 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 م.م.ام شـشـالك ـبن
 

   بيان الدخل الموحد
 2011كانون األول  31 للسنة المنتهية في

  .معها تقرأالبيانات المالية الموحدة وتشكِّل جزءاً من هذه  40 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  2010   2011 إيضاح

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     اإليرادات

 621,726,040  885,848,225 22 إيرادات األنشطة التمويلية
 8,417,771  3,521,449 23 إيرادات األنشطة اإلستثمارية

 (20,400,000)  (249,600,000) 7 مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 609,743,811  639,769,674  إجمالي اإليرادات التمويلية واإلستثمارية

  من صافي الربحنصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق 
 )387,559,520(  (368,177,164) 24  قبل اقتطاع نصيب البنك بصفته مضارباَ    

 148,743,302  132,541,188 24 نصيب البنك من دخل اإلستثمارات المطلقة بصفته مضارباً 
 )238,816,218(  (235,635,976)  العائد على حسابات اإلستثمار المطلق

  اإلستثمارات بصفته رب مالنصيب البنك من دخل 
 370,927,593  404,133,698  ومضارب

 98,562  - 25 نصيب البنك من إدارة اإلستثمارات المقيدة بصفته وكيالً
 33,662,231  50,992,856 26 صافي إيرادات الخدمات البنكية

 17,089,995  30,802,562   األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
 34,443,094  338,459,507 27 محققةالأرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير 

 1,539,738  1,051,236  إيرادات اخرى
 457,761,213  825,439,859  إجمالي األرباح  التشغيلية

     
     المصروفات 

 (126,197,136)  (138,120,315) 28 نفقات الموظفين
 )101,610,572(  (108,758,763) 29 وعموميةمصاريف إدارية 
 (48,622,927)  (61,750,589) 10،11 استهالك وإطفاء

 (37,550,000)  (63,950,000) 6،30 مخصص تدني قيمة الوكاالت اإلستثمارية
 (24,264)  (4,246,562) 31  أخرى مخصصات تشغيلية

 )314,004,899(  (376,826,229)  إجمالي المصروفات 

 143,756,314  448,613,630  صافي األرباح قبل الضريبة
 )35,872,262(  (66,066,362) 12 مصروف ضريبة الدخل 

 107,884,052  382,547,268  السنةأرباح صافي 
      

     :العائد الى
 107,910,252  382,494,994  مساهمي البنك
 (26,200)  52,274  حقوق األقلية

  382,547,268  107,884,052 
      
      

 2.16  7.65 32 الحصة األساسية للسهم من صافي ربح السنة
 



  م.م.ام شـشـالك ـبن
  

  بيان التدفقات النقدية الموحد 
 2011كانون األول  31 المنتهية فيللسنة 

 

  .معها تقرأالبيانات المالية الموحدة وتشكِّل جزءاً من هذه  40 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  2011  2010  
 غيليةشاألنشطة الت

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
 صافي األرباح قبل الضريبة

 448,613,630  143,756,314 
 :التعديالت

  
 48,622,927  61,750,589 10,11 استهالك واطفاء 

 238,816,218  235,635,976 19 العائد على حسابات اإلستثمار المطلق
 (2,144,962)  2,553,397 5 االستثمار المحققة وغير مستحقة القبضإيرادات 

 -  3,560,352 15,16  إیرادات االستثمار المحققة وغیر مستحقة الدفع
 20,400,000  249,600,000 7 خصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويليةم

 37,550,000  63,950,000 6 قيمة الوكاالت االستثمارية تدنيمخصص 

  1,065,663,944  487,000,497 
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 37,005,263  (116,233,329) 6 يداعات لدى البنوك والمؤسسات الماليةإ   
 (5,355,220,774)  798,739,233 7 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 1,609,973  13,174,738 8 الموجودات قيد االستثمار
 (205,671,038)  785,167,299 4 النقدي لدى مصرف سورية المركزيحتياطي اال

 (12,660,786)  (1,898,255) 13 موجودات أخرى
 (43,264,986)  (53,759,937) 18 تأمينات نقدية

 156,339,008  (252,771,047) 19 مطلوبات أخرى
األنشطة  )المستخدمة في( من صافي التدفقات النقدية

 (4,934,862,843)  2,238,082,646  التشغيلية
 األنشطة االستثمارية

  
 (161,426,555)  (26,765,788) 10 صافي التغير في الممتلكات والمعدات  

 (16,874,987)  (5,790,286) 11 ملموسةالغير صافي التغير في الموجودات 
 -  (26,446,149) 14  المركزيصافي التغير في الوديعة لدى مصرف سورية 

 -  (5,902,139) 9  ستثمارات العقاريةالصافي التغير في ا
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 

 (178,301,542)  (64,904,362)  االستثمارية
 األنشطة التمويلية

  
 2,479,831,350  10,099,451 21 تسديدات القسط الثاني ألسهم رأس المال 

  حقوق األقلية
 -  500,000 

 8,356,971  (8,356,971) 24 احتياطي معادل األرباح
 (210,562,929)  (237,651,944) 19  أرباح مدفوعة ألصحاب الودائع االستثمارية

 -  39,675,000 16  حسابات استثماریة للبنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة
 491,933,603  (1,298,774,787) 17 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 2,284,736,032  (3,767,026,565) 20 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
من األنشطة  )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية

 5,054,795,027  (5,262,035,816)  التمويلية
 (3,899,344)  (33,562,529) 14 تأثير تغيرات أسعار الصرف

 في النقد وما في حكمه خالل السنة النقصصافي 
 (3,122,420,061)  (62,268,702) 

 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 4,563,003,186  4,625,271,888 

 4,563,003,186  1,440,583,125 33 النقد وما في حكمه في نهاية السنة



م .م.ام شـشـالك ـبن    
 

 

  تغيرات في حقوق المساهمين الموحد ال بيان
 2011كانون األول  31 للسنة المنتهية في

  
  

  .معها تقرأالبيانات المالية الموحدة وتشكِّل جزءاً من هذه  40إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 العائد إلى مساهمي البنك      

 
مجموع حقوق   حقوق األقلية

 المساهمين
 

 رأس المال المدفوع إيضاح
 )الخسائر(األرباح 

المتراكمة غير 
 المحققة

الخسارة 
احتياطي   السنة رباحأ  *احتياطي خاص  *احتياطي قانوني تراكمةالم

  مخاطر تمويل 

احتياطي القيمة 
العادلة 

 لإلستثمارات

احتياطي معادل 
 األرباح

مجموع حقوق 
 مساهمي البنك

  
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية رة سوريةلي

كانون األول  31في الرصيد 
2010  4,981,566,850 (136,075,511) (462,833,218) - - - 26,320,630 13,446,491 8,356,971 4,430,782,213 2,478,440 4,433,260,653 

 10,099,451 - 10,099,451 - - - - - - - - 10,099,451  21 دات رأس المالتسدي
 احتياطي معادل األرباح

 - - - - - - - - (8,356,971) (8,356,971) - (8,356,971) 
 اطي القيمة العادلةاحتي

 27,375,000 - 27,375,000 - 27,375,000 - - - - - - -  ستثماراتلإل
  السنة  أرباح

 - - - - - 382,494,994 - - - 382,494,994 52,274 382,547,268 
 السنة  ربحص تخصي

 - 338,459,507 15,273,942 11,015,412 11,015,412 (382,494,994) 6,730,721 - - - - - 
اطفاء جزء من الخسائر 

 - - - - - - - )11,015,412( )11,015,412( 22,030,824 - -    (*)المتراكمة
كانون األول  31الرصيد في 

2011  4,991,666,301 202,383,996 (425,528,452) - - - 33,051,351 40,821,491 - 4,842,394,687 2,530,714 4,844,925,401 
كانون األول  31يد في الرص

2009  2,501,735,500 )170,518,605( )509,979,746( - - - - - - 1,821,237,149 2,004,640 1,823,241,789 
 2,479,831,350 - 2,479,831,350 - - - - - - - - 2,479,831,350 21 دات رأس المالتسدي

 500,000 500,000 - - - - - - - - - -   حقوق األقلية
 8,356,971 - 8,356,971 8,356,971 - - - - - - - -  احتياطي معادل األرباح
 احتياطي القيمة العادلة

 13,446,491 - 13,446,491 - 13,446,491 - - - - - - -  ستثماراتلإل
 107,884,052 )26,200( 107,910,252 - - - 107,910,252 - - - - -   السنة  أرباح

 - - - - - 26,320,630 )107,910,252(   10,931,322    10,931,322   25,283,884    34,443,094 -  السنة  ربحتخصيص 
اطفاء جزء من الخسائر 

  -  -  -  -  -  -  - (10,931,322) (10,931,322)     21,862,644  -  -   (*)المتراكمة
كانون األول  31الرصيد في 

2010  4,981,566,850 )136,075,511( )462,833,218( -  -  - 26,320,630 13,446,491 8,356,971 4,430,782,213 2,478,440 4,433,260,653 
    

  .بقيمة االحتياطي القانوني والخاص 2010و 2011كانون األول  31كما في  المتراكمةتم إطفاء جزء من الخسائر  2012و  2011خالل عامي  مجلس اإلدارة اتبناء على قرار(*)  
  



م.م.ام شـشـالك ـبن  
 

  المقيدة الموحد اإلستثمار حسابات  بيان التغيرات في حقوق أصحاب
 2011كانون األول  31 للسنة المنتهية في

 
 
 
 

  .معها تقرأالبيانات المالية الموحدة وتشكِّل جزءاً من هذه  40 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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كانون  1الرصيد كما في 

  2011الثاني 
اإليداعـات خالل 

  العام
الدخل بعد حسم 

  المصروفات
 السحوبات خالل العام

 
أجرة البنك 

  كوكيل
 31الرصيد كما في 

 2011كانون 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
 - وكاالت استثمار مقيد في مؤسسات مالية إسالمية

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - 

 
         

 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - 

            

 
كانون  1الرصيد كما في 

  2010الثاني 
اإليداعـات خالل 

  العام
الدخل بعد حسم 
  المصروفات

 خالل العامالسحوبات 
 

أجرة البنك 
  كوكيل

 31الرصيد كما في 
  2010 كانون

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

              
 وكاالت استثمار مقيد في مؤسسات مالية إسالمية

-       163,966,250                  117,952  
          

(163,985,640)  (98,562)  - 

 
 -       163,966,250                  117,952         (163,985,640)  (98,562)  - 

  
  
  
  
  



م.م.ام شـشـالك ـبن  
 

   الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
   2011 كانون األول 31كما في 
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  معلومات عن البنك 1
 

) م و/66(كشركة مساهمة مغفلة خاصة سورية بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ) "البنك"(م .م.تم الترخيص لبنك الشام ش
إدارة  الصادر من لجنة) أ.ل/104(وبناء على قرار رقم ) 14809(وبموجب السجل التجاري رقم  2006أيلول  7الصادر بتاريخ 

الخاص بتنظيم عمل  2005لعام  35، ويخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم 2007شباط  10رية المركزي بتاريخ مصرف سو
 المشتركة وتعليماته التنفيذية والقانون رقم الخاص باحداث المصارف الخاصة و  2001لعام  28المصارف اإلسالمية والقانون رقم 

التي يضعها مجلس النقد  ولألنظمة 2011لعام  29وقانون الشركات رقم  , 2007لعام 33 رقم وقانون التجارة  2002للعام 23
  .والتسليف، وكل ذلك بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية

  
 .خاصاً بنكاً هبوصف) 15(فوضية الحكومة تحت رقم لدى م البنكسجل 

  
ليرة سورية  100قيمة السهم االسمية  سهم، 50,000,000 إلىمقسم  ،ليرة سورية 5,000,000,000مصرح به الالبنك  يبلغ رأسمال
  .2007آب  27بدأ البنك بممارسة أنشطته في . )21يضاح إ( للسهم الواحد

  
 .الجمهورية العربية السورية ،ي للبنك هو في ساحة النجمة، دمشقإن عنوان المركز الرئيس

 
يمارس البنك الخدمات المصرفية واألنشطة التمويلية واالستثمارية وفقاً للنظام األساسي وفي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل 

  .فروع ةثمانيفروعه التي أصبح عددها مركزه الرئيسي و
  

هي شركة محدودة المسؤولية مسجلة في شام اإلسالمية للوساطة المالية وفي شركة أموال ال% 99م بنسبة .م.بنك الشام شيساهم 
 لوساطة في األوراق المالية لحسابغاية الشركة ا .2009آذار  23تاريخ ب )15740(السجل التجاري لمحافظة دمشق تحت الرقم 

 20ما في الحقاً لتاريخ تأسيس الشركة وك .رات األولية دون التعهد بالتغطيةوحساب الغير وإدارة االستثمار وإدارة اإلصدا الشركة
  ليرة سورية 250,000,000ليرة سورية إلى   200,000,000من التابعة شركة التمت الموافقة على زيادة رأس مال  ،2009تموز 

  .نسب الملكية ثباتمع 
  
  . 2012كانون الثاني  19في 2011 كانون األول 31المالية الموحدة للبنك كما في  البياناتت الموافقة على إصدار تم
 
    

  هيئة الرقابة الشرعية 
الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد محدود من علماء الفقه  2005لعام ) 35(لى المرسوم التشريعي رقم إشارة إ

االسالمي فقد تم تكوين هيئة الرقابة الشرعية في البنك من  البنكينها من قبل الجمعية العمومية لمساهمي يوالشريعة والقانون يتم تع
  .ويكون رأيها ملزماً للبنك ،ن علماء الفقه والشريعة والقانونثالثة أعضاء م

  
مراقبة أعمال البنك وأنشطته من حيث االلتزام و د الالزمة ألعمال البنك وأنشطته،تتولى الهيئة إبداء الرأي الشرعي في صيغ العقو

  .وإصدار تقرير سنوي للهيئة العامة للمساهمين، الشريعة اإلسالميةبأحكام 
  

  :تتكون هيئة الرقابة الشرعية من السادة
  

 رئيساً    ة الدكتور وهبة الزحيلــيفضيل .1
 تنفيذياً  عضواً    فضيلة الدكتور أحمد حـــسن .2
  عضواً    فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل .3



م.م.ام شـشـالك ـبن  
 

  الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
   2011 كانون األول 31كما في 
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 تعريفات   2
 

  المرابحة لآلمر بالشراء
من العميل وعداً  البنكهي عقد يقوم البنك بموجبه ببيع سلعة أو أصل سبق له شراؤه وحيازته بناء على طلب من العميل وقد يأخذ 

  .أحياناً بتطبيق خيار الشرط مع البائع األصلي، وذلك مقابل ثمن يتكون من التكلفة وهامش ربح متفق عليه البنكويقوم  ،ملزماً بالشراء
  

  المضاربة
باستثماره في مشروع ) المضارب(عقد بين البنك والمتعامل بحيث يقدم أحد األطراف مبلغاً معيناً من المال ويقوم الطرف اآلخر هي 

ر أو مخالفة أي في حالة التعدي أو التقصي على رب المال إال فهي الخسارةأما ، أو نشاط معين مقابل حصة محددة شائعة من الربح
  .ا يقوم البنك بصفته مضاربا بتحملها، فعندهمن شروط المضاربة

 
 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 3
  

  أسس اإلعداد  3.1
طبقاً ويمها حسب القيمة العادلة، يتق العقارية التي يتم االستثمارات باستثناءوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية  الموحدةتم إعداد البيانات المالية 

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية معايير المحاسبية الصادرة عنلل
وحسب القوانين والتعليمات المصرفية ذات العالقة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف، فيما لم تغطه المعايير اإلسالمية،  وتفسيراتها

  .بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالميةو
  
 . للمجموعةبالليرة السورية وهي العملة الرئيسية  الموحدة م عرض البيانات الماليةت
  

  المالية البياناتأسس توحيد 
 

والشركة التابعة له، شركة أموال الشام اإلسالمية للوساطة . م.م.المالية لبنك الشام ش البياناتعلى  الموحدة المالية البياناتتشتمل 
السياسات  لنفس الفترة المالية للبنك وباستخدام المالية للشركة التابعة البياناتيتم إعداد . )"المجموعة"( المسؤوليةمحدودة الالمالية 

  :كما يلي  هيإن حصة البنك في رأسمال الشركة التابعة  .المحاسبية نفسها
  

 
نسبة 

  المساهمة

  حصة البنك من رأس مال الشركة التابعة

 2011    2010  
 ليرة سورية   سوريةليرة  

    الشركات التابعة
 اإلسالمية للوساطة المالية  شركة أموال الشام

 247,500,000  247,500,000   99% المحدودة المسؤولية 
   247,500,000  247,500,000 

  
  

عند  التابعةتلغى بالكامل جميع األرصدة، العمليات، اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر الناتجة عن العمليات بين البنك والشركة 
  .التوحيد

  
يتم تحقيق السيطرة عندما يكون للبنك سلطة التحكم في السياسات . عليها المجموعةيتم توحيد الشركة التابعة من تاريخ سيطرة 

 بدءًا الموحدة المالية البياناتيتم تضمين نتائج الشركة التابعة المشتراة في . التشغيلية والمالية للشركة للحصول على منافع من عملياتها
 .السیطرة تلك وقف تاریخ حتى موحدة وتبقى السیطرة على البنك فیھ یحصل الذي التاریخ وھو االستمالك تاریخ من
  

يتم و ،البنكمن قبل  وكة مباشرة أو بطريقة غير مباشرةللخسائر وصافي الموجودات غير الممتمثل حقوق االقلية جزء من األرباح أو ا
 . الموحد  المركز المالي بيانوضمن حقوق المساهمين في  الموحد الدخل بيانفي  فها بشكل مستقليتصن
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 3
 

  التغییرات في المعاییر المحاسبیة  3.2
  

  .المالية الموحدة هي مطابقة لتلك التي تم إستخدامها في السنة السابقة البياناتإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
تحسـينات  المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسـالمية، و التغييرات في المعايير  إن اعتماد المجموعة

  .الوضع المالي أو أداء المجموعةوالمحاسبية  تالسياساجوهري على  تغيرمعايير التقارير المالية الدولية لم ينتج عنه أي 
 

 للمؤسسات اإلسالمیةالتغییرات في المعاییر المحاسبیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة و المراجعة   . أ
 

 25قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بإصدار معيار للمحاسبة الماليـة رقـم    2010خالل سنة 
  .2011كانون الثاني  1، نافذ للتطبيق اعتباراً من " االستثمار بالصكوك واألسهم واألدوات المالية المتشابهة"المتعلق بـ 

  

 التقاریر المالیة الدولیة تحسینات معاییر  . ب
  

 .2011كانون الثاني  1نافذ للتطبيق في ) المعدل" (اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة 24معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .2010شباط  1نافذ للتطبيق في " تصنيف الحقوق الصادرة -العرض : األدوات المالية" 32معيار المحاسبة الدولي رقم 

  .2011كانون الثاني  1نافذ للتطبيق في ) المعدل" (متطلبات الدفعات المقدمة من الحد األدنى للتمويل" 14التفسير رقم 

  :والتي تتضمن 2011نافذة للتطبيق في كانون الثاني   )2010الصادرة في أيار (تحسينات التقارير المالية الدولية 

 "الماليةإيضاحات األدوات " – 7الدولي رقم  معيار التقارير المالية
  "عرض القوائم المالية" – 1معيار المحاسبة الدولي رقم 

  "برامج الوفاء للزبائن" – 13رقم  التفسير

  

  معاییر وتفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الصادرة أو المعدلة وغیر النافذة للتطبیق 
 

 "ةاألدوات المالي"  9معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
، سيكون لتطبيق هذا المعيار تأثير على تصنيف 2015كانون الثاني  1نافذ للتطبيق للسنوات التي تبدأ في  "التصنيف والقياس

عتمد على يتقوم المجموعة حالياّ بتقييم تأثير تطبيق هذا المعيار، علماّ أن هذا التأثير . وقياس الموجودات المالية للمجموعة
  .  المستقبلي عند التطبيق ير الممكن تحديد التأثيرغالموجودات المملوكة بتاريخ التطبيق لذا فإنه من 

 "القوائم المالية الموحدة"  10معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
يستبدل الجزء المتعلق  10رقم  ، إن معيار التقارير المالية الدولي2013كانون الثاني  1نافذ للتطبيق للسنوات التي تبدأ في 

، ويؤسس نموذج واحد لحقوق السيطرة، إن التغييرات الموجودة في 27بتوحيد القوائم المالية في معيار المحاسبة الدولي رقم 
يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات لتحديد الشركات تحت سيطرة  10معيار التقارير المالية الدولي 

التي يجب أن يتم توحيدها ضمن بيانات الشركة األم، بالمقارنة مع المتطلبات التي كانت مطبقة وفقاً  لذلكوتبعاً  عة،المجمو
 .27لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 "القوائم المالية المنفصلة" 27معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 12، 10كنتيجة إلصدار معياري التقارير المالية الدوليين رقم . 2011كانون الثاني  1نافذ للتطبيق للسنوات التي تبدأ في 

سيكون محصوراً بمحاسبة الشركات التابعة، والمشاريع تحت السيطرة  27فإن ما يتبقى من معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .تإن المجموعة ال تعرض القوائم المنفصلة لهذه الشركا. المشتركة، والشركات الزميلة في قوائم منفصلة

 "قياس القيمة العادلة" 13معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
يؤسس المعيار دليل واحد ضمن التقارير المالية الدولية لكافة . 2013كانون الثاني  1نافذ للتطبيق للسنوات التي تبدأ في 

ال يغير المعايير التي تحدد متى يتوجب على المجموعة استخدام القيمة العادلة، وإنما  إن المعيار. حاالت قياس القيمة العادلة
. به أو مسموحا مطلوباًيوفر دليل لكيفية قياس القيمة العادلة وفقاً لمعايير التقارير الدولية عندما يكون احتساب القيمة العادلة 

  .على الوضع المالي وأداء المجموعةتقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير تطبيق هذا المعيار 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 3
 أهم التقديرات المحاسبية 3.3

 
 إن إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية

كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر فـي  . ح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأباإلضافة إلى اإلفصافي البيانات المالية الموحدة 
  .والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن بيان الدخل الموحد اإليرادات

  
إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية الموحدة والتي قد ينـتج عنهـا   

جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية الموحـدة   مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت
  : خالل السنة هي كما يلي

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية

في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ بيان المركز المالي الموحد عن طريق األسعار المعلنة أو 
التداول النشط لبعض األدوات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم 

 .في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد. الحصول على المعلومات من مالحظة السوق
  

 لية واالستثمارية تدني قيمة ذمم العقود التموي
بناء  تقوم المجموعة بمراجعة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية بشكل ربع سنوي لتقدير كفاية المؤونة المسجلة في بيان الدخل الموحد 

وعة باإلجتهادات حول تقدير التدفقات النقدية المستقبلية تقوم المجم وعند. على تقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية
إن هذه التقديرات مبنية بشكل رئيسي على فرضيات وعوامل متعددة لها . وضع العميل المالي وصافي قيمة الضمانة المتوقع تحقيقها

وف درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظر
  .تلك التقديرات في المستقبل

باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم ذمم األنشطة التمويلية بشكل منفرد، تقوم المجموعة بتشكيل مخصص النخفاض القيمة بشكل 
  .مةجماعي، وذلك بتجميع ذمم األنشطة التمويلية ذات السمات المتشابهة لمخاطر اإلئتمان وتقييمها بشكل جماعي النخفاض القي

 
 مبدأ االستمرارية   3.4

وعلى الرغم من حالة عدم . الستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمراريةعلى اعة بتقدير مدى إمكانية المجموعة قامت إدارة المجمو
المجموعة لديها متأكدة من أن  وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة المجموعة االستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية

المالية الموحدة على  تالبيانابناء عليه، فقد تم إعداد  .الموارد الكافية لتساعدها على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور
 .أساس مبدأ االستمرارية

 
  

  أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة 3.5
 :المالية الموحدة المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية  البياناتأعدت 

 
  التعـامالت بالعـمالت األجنبية  . أ
  

يتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت ويتم تحويل 
 المركز المالي بيانبأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ  إلى الليرة السورية أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية

 بيانالناجمة عن التعامالت بالعمالت األجنبية في ) الخسائر(يتضمن بند األرباح . والمعلنة من قبل مصرف سورية المركزي الموحد
الخسائر الناجمة عن ة للمجموعة، إضافة إلى األرباح والدخل الموحد، األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسي

  .التعامالت بالعملة األجنبية
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  )تتمة(أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة 3.5
 
  المالية وإعادة تقييمهااالعتراف بالمعامالت   . ب

 
  ـخ االعـتـراف وإلغاء االعتراف تـاري §

بشراء  المجموعةلتزم فيه تالذي ، وهو التاريخ المالية المنفذة بتاريخ االلتزاميتم االعتراف بكافة عمليات الشراء للموجودات 
إن المشتريات والمبيعات العادية هي عملية شراء أو بيـع  . أما بيع الموجودات المالية فيعترف بها بتاريخ التسديد. األصل

الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه في القـوانين أو حسـب أعـراف    
بنك بأصل مالي عند انتهاء أجل الحقوق التعاقدية، أو عندما تحول حقـوق اسـتالم   يتم إلغاء االعتراف من قبل ال ،السوق

التدفقات النقدية التعاقدية العائد لألصل المالي في عملية تتضمن تحويل جميع مخاطر وعائدات ملكية االصل المالي، ويـتم  
  .ام المترتب على هذه المطلوباتااللتزالغاء االعتراف بمطلوبات مالية عند اإلعفاء من أو إلغاء أو انتهاء 

   
 األرصدة واالستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية §

ولها تاريخ  نسبياًتتصف بالثبات  األرصدة واالستثمارات لدى المصارف هي موجودات مالية ذات مدفوعات متوقعة،
استحقاق ثابت غير متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متوفرة للبيع أو للمتاجرة أو موجودات مالية بالقيمة العادلة 

  . من خالل بيان الدخل الموحد
من بند يتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند األرصدة واالستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية ض

  .مصروف مخصص الخسائر ضمن بيان الدخل الموحد
  
  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية §

يتم إظهار ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية بإجمالي قيمتها األصلية ناقصاً المبالغ المستلمة على حساب هذه العمليات وبعد 
، المخصص الخاص لتدني قيمة الذمم واألنشطة التمويليةويتم تقدير . استبعاد اإليرادات المؤجلة الخاصة بالسنوات الالحقة

 قرار أحكامالبنك و إدارة تقديرات على بناءبمراجعة تفصيلية لها من قبل إدارة البنك  واالحتياطي العام لمخاطر التمويل،
 4 ب/ن م/650والقرار رقم  وتعديالته، 2009 األول  كانون 9 بتاريخ الصادر4 ب/ن م//597رقم والتسليف النقد مجلس
رصدة أذمم و. ، التي تحدد الحد األدنى للمخصصات الواجب احتسابها597  للقرار المعدل 2010 نيسان 14 بتاريخ الصادر
أساس صافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها، أي مبالغ  طة التمويلية تشمل عقود مرابحات وتقاس في نهاية السنة علىاألنش
  .وأية ارباح معلقة األرباح المؤجلة وأي مخصصات لالنخفاض في القيمةون مطروحاً منها الدي
  

ضمن  مصروف مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويليةة في بند يتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيم
لتي المساهمين واألموال المخاطر التمويل المرتبطة باألصول الممولة من  عام يتم حجز احتياطي كما .الدخل الموحد بيان

دمج حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من  ضمن حقوق الملكية، ويتم صيضمنها البنك ضمن احتياطي خا
االحتياطي العام لمخاطر التمويل في حساب احتياطي مخاطر االستثمار، ويجب أال يقل رصيد احتياطي مخاطر االستثمار 

الخاص بالمصارف اإلسالمية أو قيمة حصة  2005لعام ) 35(سوم التشريعي رقم عن المتطلبات المفروضة بموجب المر
 .أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل، أيهما أكبر

  
 الـقيـمة الـعـادلة  . ج
 

العادلـة   في تحديد القيمةق نشطة بتاريخ إعداد البيانات المالية في أسوا) بيع مطلوبات/ شراء موجودات ( أسعار اإلغالق  تستخدم
  .لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية

المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقـدير قيمتهـا العادلـة     في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات
  .بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير

تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأيـة مخـاطر أو منـافع    
ة متوقعه عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلف

  .ي في قيمتهابعد تنزيل أي تدن
تمثل القيمة الناتجة عن مبادلة موجودات، أو تسديد إلتزام إذا تم أي منها بين أطراف مطلعة  العادلة لإلستثمارات في العقاراتلقيمة ا

 .وراغبة بالتعامل وبنفس شروط الغير
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 3
  

  )تتمة(أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة 3.5
  
 تدني قيمة الموجودات المالية  . د

 
تقوم المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تدني قيمة األصل المالي أو 

تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل موضوعي على . مجموعة األصول المالية
) أو أحداث(ويكون لحدث ) حدث خسارة(نخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل ا

. الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية
ية مؤشرات تدل على أن العميل أو مجموعة العمالء يواجهون صعوبة مالية كبيرة، إخالل وتقصير في تسديد تشمل األدلة الموضوع

األقساط، احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي، إشارة البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية 
 .أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السداد/الدفعات المؤجلة وأو تزايد عدد مثل تزايد الديون المستقبلية المقدرة 

  
 الـتـقـاص  . ه

 
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما تتوفر 

  .التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقتالحقوق القانونية الملزمة لتسويتها على أساس 
  
  
 تـحقق اإليرادات  . و

 
 إيرادات ذمم البيوع اآلجلة .1
  
وفي حالة وجود ذمم أوأنشطة تمويلية . تثبت إيرادات عقود المرابحة على أساس االستحقاق باستخدام طريقة القسط المتناقص 

مجلس النقد والتسليف وتعليمات مصرف سورية  قراراتاإليرادات يتم تعليقها وفقاً ل متعثرة وعند عدم التأكد من استرداد تلك
  .المركزي

  
 إيرادات الخدمات المصرفية والعموالت .2

  .تثبت إيرادات الرسوم والعموالت عند اكتسابها
 
  يرادات البنك من إدراة اإلستثمارات المقيد بصفته وكيالًإ .3

االستثمارات المقيدة بصفته وكيالً وفقاً لمبدأ االستحقاق، ووفقاً للشروط الواردة في عقود االستثمار تثبت إيرادات البنك من إدارة 
  .المقيد

  
  إيرادات البنك كمضارب ألصحاب اإلستثمار المطلق .4

ستثمارات وفقاً تثبت إيرادات البنك كمضارب ألصحاب اإلستثمار المطلق وفقاً لمبدأ االستحقاق وذلك مقابل إدارة البنك لهذه اإل
 .الموقعة مع أصحاب االستثمار المطلق للشروط الواردة في العقود

 
  عقود اإليجار  . ز
  

إن تحديد فيما إذا كان عقد ما هو إيجار أو يتضمن إيجار يتم بناء على جوهر العملية ويتطلب تحديد فيما إذا كان الوفاء بالعقد يعتمد 
، حتى لو لم يكن هذا الحق محدد بشكل ينقل الحق في استخدم هذا األصل العقد ما إذا كانلى استخدام أصل أو أصول محددة وع

  .صريح في العقد
  

  المجموعة كمستأجر
تعتبر عقود إيجار  بشكل جوهري ة األصل للمجموعةيكلالمرتبطة بم والمنافعتحويل المخاطر إن عقود اإليجار التي ال تتضمن 

. بطريقة القسط الثابت على مدى مدة العقدالموحد الدخل  بيانيتم تسجيل مدفوعات عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف في . تشغيلية
  .يتم اإلعتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اإليجار كمصاريف في الفترة التي يتم تكبدها فيها
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 الكفاالت المالية  . ح
  

لمجموعة بمنح كفاالت مالية على شكل اعتمادات مستندية، كفاالت، وقبوالت ويتم االعتراف ا تقوم االعتيادي نشاطهامن خالل 
  ".عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص "ضمن بند الدخل بيانفي  بالعموالت الناتجة عنها

  
 النقد وما في حكمه  . ط
 

األرصدة النقدية التي تستحق في األصل خالل مدة ثالثة أشهر والتي تمثل النقد واألرصدة لدى مصرف من النقد وما في حكمه  يتكون
الدائنة للبنوك والمؤسسات المالية التي تستحق  سورية المركزي واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية، مطروحاً منها األرصدة

  .خالل مدة ثالثة أشهر 
  

 الممتلكات والمعدات  . ي
 

يتم تغيير طريقة . هالك المتراكم وأي انخفاض في القيمةتسيتم تقييم الممتلكات والمعدات ما عدا األراضي بالكلفة بعد خصم اال
هالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه تسنمط االك الممتلكات والمعدات وعمرها الزمني عند تغير هتسا

  .التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي
  

يتم  هالكات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي، التسيتم احتساب اال
 :الممتلكات والمعدات نسب استهالكالك األراضي، فيما يلي هتسا

 ٪2.5                    المباني
  ٪ أو فترة اإليجار أيهما أقل10        تحسينات على العقارات مستأجرة

 ٪20      أجهزة الكومبيوتر وتجهيزات المكاتب
  ٪20                  السيارات 

ويحتسب الفرق .  هناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه أو استبعادهيتم عدم االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون 
تسجل هذه األرباح أو الخسائر . و خسائر تنجم عن استبعاد األصل أرباح أنه أقيمة األصل المستبعد على بين عوائد استبعاد األصل و

  .تم استبعاد األصل فيهاضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي الموحد الدخل  بيانفي 
 

  .الك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيلستهال يتم ا
  

طريقة احتساب االستهالكات بتاريخ بيان المركز المالي الموحد وتقوم و عمرها الزمنيو تقوم المجموعة بمراجعة قيم األصول المتبقية
  . إن أمكن في حال الضرورة  بتعديلها
  

 الموجودات غير الملموسـة  . ك
 

بالكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية والتي هي عبارة عن الكلفة  عند شرائها يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة
فترة وسة الزمني ليتم تقدير عمر الموجودات غير الملم.  أية مخصصات متعلقة بتدني قيمتهانزالً منها أية مخصصات لإلطفاء وم

 بيانيتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويقيد اإلطفاء في . محددة أو لفترة غير محددة
 المالية البياناتأما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ  .الموحد الدخل

كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك  .بيان الدخل الموحدويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في  الموحدة
موس وعمره تغيير طريقة إطفاء األصل غير المل يتم.  الموجودات في نهاية كل سنة ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة

الك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه  كلما كان ذلك ضروريا  وتعالج هذه التغييرات على أنها هتسط االزمني عند تغير نم
مع بيان الدخل الموحد تغييرات في التقدير المحاسبي، وتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في 

 .العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة
  

يلي  فيما. عمرها اإلنتاجي مدىبطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على  يتم احتساب االطفاء
  :لموجودات غير الملموسةنسب اطفاء ا

 %20            معلوماتيةبرامج 
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 تدني قـيـم الـمـوجـودات غـيـر الـمـالـيـة  . ل

وإذا وجد أي . بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصلالموحد المركز المالي  بيانتقوم المجموعة في تاريخ 
حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة في . مؤشر من هذا النوع، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل

  .القابلة لالسترداد يتم االعتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد

داللة على أن خسارة تدني معترف بها ألصل في السنوات السابقة  تحديد ماإذا كان هناك أيةيتم  موحد مركز مالي بيانفي تاريخ كل 
 .إذا وجدت هذه الحالة، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل .أو أنها قد انخفضت موجودةة لم تعد الشهرعدا عن 

عكس خسارة التدني المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لالسترداد منذ  يتم
   .لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد القيمة الدفتريةزيادة  يتم ،ارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلكاالعتراف بآخر خس

  
 صصاتالمخ  . م

على المجموعة ناتج عن حدث سابق والكلفة الالزمة لتسوية هذا ) قانوني أو متوقع(يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي 
  .قياسهاااللتزام محتملة ويمكن 

    
 المركز المالي بيانحسابات خارج   . ن
  

تسجل اإللتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتيجة لنشاطات المجموعة اإلعتيادية كحسابات نظامية ويتم اإلفصاح عنها تحت بنود 
ارتباطات وسقوف التمويل غير المستعملة، أرصدة حسابات تعهدات مقابل : المركز المالي، وتتضمن هذه الحسابات بيانخارج 

 .لهاال تحسم من البنود المدرجة تحت هذا الباب التأمينات المقبوضة والعائدة . مقابل اعتمادات مستندية،  قبوالتتعهدات  الكفاالت،
وذلك باإلعتماد على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة  ةحسابات اإلستثمار المقيد ركز الماليلحسابات خارج بيان المكما تتضمن ا

  .للمؤسسات المالية اإلسالمية
  

 قحسابات االستثمار المطل  . س
لھ ن تقییدھم في استثمارھا على أساس عقد المضاربة على الوجھ الذي یراه مناسبا  دو بنكھي الحسابات التي یعطي أصحابھا الحق لل

حقوق أصحاب (كما أنھم یأذنون لھ بخلطھا بأموالھ الذاتیة . ، أو لغرض معین، أو بكیفیة معینةأو في مشروع معین، باستثمارھا بنفسھ
  .ل التي لھ حق التصرف المطلق فیھاأو األموا) الملكیة

 
  ةحسابات اإلستثمار المقيد  . ع

األموال المستلمة من قبل البنك من أطراف أخرى وذلك لغرض اسستثمارها في منتجات معينة وفقـاً   ةتمثل حسابات االستثمار المقيد
ال تظهر . دات، تدار هذه الموجودات بصفة األمانة، وليس لدى البنك أي حق في هذه الموجوإلرشادات أصحاب حسابات االستثمار

المجموعة ال تملك حرية التصرف فيها دون مراعاة القيود التي يـنص   حيث أن بيان المركز المالي الموحدفي  ةاالستثمارات المقيد
، تظهر هذه الحسابات ضمن حسابات خارج المركز المالي الموحد اعتماداً وأصحاب حسابات االستثمار المقيدعليها االتفاق بين البنك 

 .كيل إلدارة هذه اإلستثمارات متفق عليها مسبقاًيتقاضى البنك عمولة كو .على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
 

 احتياطي مخاطر اإلستثمار  . ف
، بعد اقتطاع نصيب المضارب، لغرض الحماية مـن الخسـارة   ح أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقهو مبلغ يجنبه البنك من أربا
  .المستقبلية ألصحاب اإلستثمار

  

 االحتياطي المعادل لألرباح  . ص
مـن عائـد    بغرض المحافظة على مسـتوى معـين   من دخل أموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المضارب،هو مبلغ يجنبه البنك 

  .االستثمار ألصحاب  حسابات االستثمار وزيادة حقوق أصحاب المكلية
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 االستثمارات في العقارات  . ق

هي اقتناء عقارات أو أراض أو جزء منها بغرض الحصول على إيراد دوري أو االحتفاظ بها لغرض توقع زيادة في قيمتها المستقبلية 
  .أو لإلثنين معاً

تم تم معالجة اإلستثمارات في العقارات على أساس القيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحد، وأي تغير الحق في القيمة العادلة يت
إثباته في بند احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات، مع مراعاة الفصل بين ما يخص أصحاب حقوق الملكية، وما يخـص أصـحاب   

 .حسابات اإلستثمار المطلق
 

 أوالتصفية  موجودات قيد اإلستثمار  . ر
المرابحة لآلمر بالشراء، أو عن طريق هي الموجودات التي يقتنيها البنك بغرض استثمارها سواء عن طريق البيع بالمرابحة أو 

أو تلك األصول اآليلة للمصرف وفاء لديونه أو غير , أوتلك الناتجة عن اخالل العميل بوعده في تمويل المرابحة اإلجارة التشغيلية،
  .مخصوماً من هذه األرصدة مخصص التدني الخاص بها وتقاس عند اقتنائها على أساس التكلفة التاريخية ذلك 

 
 اإليرادات والمكاسب المخالفة للشريعة اإلسالمية   . ش
  

يقوم البنك بتسجيل اإليرادات والمكاسب المخالفة للشريعة اإلسالمية في حساب خاص يظهر في المركز المـالي الموحـدة  ضـمن    
  .المطلوبات األخرى ويتم الصرف منه على أوجه الخير بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية

 
  الـضـرائب  . ت

 

 الحالية الضريبة .1
السلطات ) استرداده من(الضريبية الجارية للفترات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع دفعه ) الموجودات(يتم قياس االلتزامات 

  .الموحد المركز المالي بيانالسارية فعالً بتاريخ ) وقوانين الضريبة(الضريبية باستخدام معدالت الضريبة 
  

 ضريبة دخل مؤجلة .2
تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل، بإستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بين األساس الضريبي للموجودات 

يتم تحديد الضرائب المؤجلة بإستخدام . الموحد المركز المالي بيانبتاريخ  الموحدة المالية البياناتوالمطلوبات وقيمتها المدرجة في 
المركز المالي والتي من المتوقع  بيانالمعمول بها أو التي هي بحكم المعمول بها كما بتاريخ ) القوانين الضريبية أو(نسب الضريبة 

  . أن تكون نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المدينة أو عند إستحقاق الضرائب المؤجلة الدائنة
  

  . الموحد الدخل بيانتدرج الضرائب الحالية والمؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة ضمن حقوق المساهمين في حقوق المساهمين وليس في 
  
مركز مالي وتنزل إلى الحد الذي ال توجد فيه أرباح  بيانتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاريخ كل ت

يتم إعادة تقييم موجودات الضرائب المؤجلة غير . مال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلةضريبية كافية للسماح بإستع
مركز مالي ويتم اإلعتراف بها إلى الحد الذي توجد فيه أرباح مستقبلية كافية تسمح بتغطية موجودات  بيانالمعترف بها بتاريخ كل 

 . الضرائب المؤجلة
  
 تقارير القطاعات  . ث
  

 .تجزئة، شركات، الخزينة: التقارير القطاعية للبنك كما يلييتم توزيع 
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  الزكاة  . خ
 

واعتمدت من  الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تم احتساب الزكاة وفقاً لمعايير المحاسبة اإلسالمية
 .هيئة الرقابة الشرعية في البنك

  
 :دون اشتراط بلوغ حصة المشارك فيه النصاب فإنه يجب ما يلي ى المال المخلوط إذا بلغ نصاباًعمالً بمبدأ وجوب الزكاة عل

 .مجموع أمواله النصاب أم لم يبلغالزكاة على كل مساهم مهما بلغت حصته السهمية سواء بلغ  •
مارية وأصحاب حسابات االدخار مهما بلغت المبالغ الموجودة في الحساب سواء ثالزكاة على أصحاب حسابات الودائع اإلست •

 .أم لم يبلغمجموع أموال العميل النصاب بلغ 
  

قد بلغت قيمة الزكاة على ل). الودائع واالدخار( اة تقع على المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار المطلقةإن مسؤولية إخراج الزك
 شراء عند النية كانت إذا . يةليرة سور  2.06 حصة السهم الواحد منها ليرة سورية، 102,932,893  مبلغاً قدره أسهم بنك الشام

 فإنه والتداول المتاجرة هي بها االكتتاب أو األسهم شراء عند النية كانت إذا أما. النماءو األرباح على الحصول هي بها االكتتاب أو األسهم
  . لألسهم السوقية القيمة يزكي

 
 االستثمار المطلق والمساهمين حساباتتوزيع األرباح بين أصحاب   . ذ

  
  :على الشكل التالي االستثمار المطلق بحساباتيتم احتساب األرباح الخاصة 

تقسيم اإليرادات إلى إيرادات ناجمة عن اإلستثمارات وإيرادات ناجمة عن عموالت البنك، حيث أن اإليرادات الناجمة عن عموالت  يتم
لكونها ناتجة عن  أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقوال توزع على  ،البنك أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون كافة من حق البنك

  .أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقوال عالقة لها باستثمار أموال  بنكلخدمات التي يقدمها اال
  

ارات ممولة كلياً من رأس المال إلى إيرادات متأتية من استثم ،ةبكل عملة على حد ،فصل اإليرادات المتأتية من االستثماريتم 
 مصدر من المتأتية اإليرادات توزع ).المطلقأصحاب حسابات اإلستثمار أموال ومن رأس المال ( استثمارات ممولة بشكل مختلط و

 وذلك حساباتال ومتوسط المساهمين الخاضع لالستثمار أو ما يدخل في حكمها حقوق متوسط من كل على وتناسب نسبة مختلط
  .اإليرادات، حسب طريقة النمر من أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق حصة الستخراج

  
منه االموال التي استخدمها البنك في شراء الموجودات الثابتة واالستثمارات  مطروحاًمتوسط حقوق المساهمين رأس المال يتضمن 

  .، واالستثمارات العقارية)مشاريع تحت التنفيذ(  تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنك، شركاتلل مساهمته في رؤوس أموال االذاتية التي تمث
  

 : التالية الشرائح على بناء صحاب حسابات اإلستثمار المطلقأل المرجح المتوسط والذي يمثل يحتسب المبلغ المستثمر
  

1201   2010 

 %50 %40 حساب التوفير
 %75 %75 لمدة ثالثة أشهر) وديعة(حساب ألجل 
 %80 %80 لمدة ستة أشهر) وديعة(حساب ألجل 
 %85 %85 لمدة اثنا عشر أشهر) وديعة(حساب ألجل 
 %90 %90 لمدة اربعة وعشرين شهراً) وديعة(حساب ألجل 

 
  
  .المساهمين حقوق حصة ضمن تدخل الجارية الحسابات أرباح إن
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 3
  

  )تتمة(أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة 3.5
  
 )تتمة(توزيع األرباح بين أصحاب حسابات االستثمار المطلق والمساهمين   . ذ

إجمالي (هو صافي مبلغ اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط  أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقيكون الربح القابل للتوزيع على 
اإليرادات بعد طرح النفقات التي وافقت هيئة الرقابة الشرعية على تحميلها على وعاء المضاربة كون هذه النفقات غير واجبة على 

  .حصة مشاركة رأس المال ومبلغ المضاربة العائد للبنك واحتياطي مخاطر االستثماربعد طرح ) المضارب
  

في حال أظهرت نتائج إيرادات االستثمار خسائر سيتحمل كل من المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار المطلق هذه الخسارة بنسبة 
  .تحمل الخسائر الناجمة عن هذا التعدي أو التقصيرمساهمتهم وفق الشرائح أعاله إال في حال تعدي البنك أو تقصيره فإنه ي

  
ام المتبقية يتم التنضيض بشكل شهري أما توزيع األرباح فيتم عند تاريخ استحقاق الوديعة حتى نهاية الشهر السابق لالستحقاق اما األي

  .الربحالتنضيض احتساب وتحديد ب يقصد .يتم توزيع ربحها عند نهاية الشهرخالل شهر االستحقاق ف
  

 مبلغ بلغت النفقات التي قام البنك بتحميلها على وعاء المضاربة المختلط بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة الشرعية السنةخالل 
المصاريف اإلدارية ارة عن جزء من وهي عب) ليرة سورية 393,427,12 مبلغ 2010 كانون األول 31(ليرة سورية  10,285,114

 : و فيما يلي تفصيل هذه النفقات ،والعمومية
 2011 
 لیرة سوریة 

 3,212,533  مصاریف البرید والھاتف
 803,706  مصاریف طباعة وقرطاسیة

 2,932,001  إعالن ومعارض
 1,331,571  تعویضات ھیئة الرقابة الشرعیة

 70,668  مصاریف سفر ومواصالت واقامة وضیافة
 1,934,635  مصاریف أخرى

 10,285,114 
 

   :ما يليك السنةبلغ متوسط العائد السنوي على المبلغ الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق خالل 
  

   2011كانون األول  31  2010كانون األول  31

   سوري دوالر يورو سوري دوالر يورو

 متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار     8.89% 1.91% 0.59% 8.54% 0.97% 0.57%

 الحد األقصى لنسبة المضاربة     40% 33% 33% 40% 33% 33%
  

لصالح أصـحاب حسـابات   % 15 بلغ بالتنازل عن جزء من نسبة مضاربته بمعدل وسطي من السنة النصف الثانيقام البنك خالل 
  .اإلستثمار المطلق

  
 مول البنك جميـع اسـتثماراته   فيمامن رأس المال فقط، رؤوس أموال الشركات  فيته مساهمو استثماراته العقاريةالبنك بتمويل  قام

  .)أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقمن رأس المال وأموال (من مصدر مختلط  األخرى 
 
 وعـاء  بـين  تخـارج  عملية تتم فإنه األرباح هذه من جزء أو كامل العميل إعطاء عدم اإلدارة وقررت االستثمار وديعة كسر حال في

 علـى  توزيعهـا  إلعـادة  البنك مضاربة نسبة حسم قبل الوعاء إلى الوديعة هذه أرباح وتعود وديعته كسر الذي المودع وبين المضاربة
  .والبنك أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق
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 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي 4
  

 
وفقا لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع من دون  (*) 

ليرة سورية  349,555,314 مبلغ  2011 كانون األول 31فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 
الصادر  5938رئاسة مجلس الوزراء رقم  من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن% 5  نسبة  والتي تمثل

من متوسط % 10والتي تمثل  2010كانون األول  31ليرة سورية كما في  1,134,722,613 مقابل 2011للعام  آيار 2بتاريخ 
 2008أيار للعام  5الصادر بتاريخ  4ب/م ن/389العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم ودائع 

، إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خالل أنشطة البنك 2009أيار للعام  10الصادر بتاريخ  4ب/ م ن/ 502والقرار رقم 
  .التشغيلية

  
  
  وايداعات قصيرة األجل  لدى البنوك والمؤسسات الماليةحسابات جارية  5
  

 1201    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 
     

  1,048,768,712  1,711,284,179 حسابات جارية
 وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة استحقاقها

 623,722,356  - قل من ثالثة أشهرأ    
  421,627,500   -  قل من ثالثة أشهرأمرابحات دولية، فترة استحقاقها 

  2,553,397   - إيرادات اإلستثمار المحققة وغير مستحقة القبض
 1,711,284,179   2,096,671,965 
  

والمؤسسات المصرفية وفقاً للنظام األساسي وعقد التأسيس فإن البنك ال يتقاضى أية فوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك 
  .المحلية والخارجية

  
   

   1201    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 
    

  780,475,326   759,104,821 نقد في الخزينة
  1,134,722,613   349,555,314 )*(االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي 

  1,822,590,642   291,442,313 حساب جاري لدى مصرف سورية المركزي
 1,400,102,448   3,737,788,581  
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   والمؤسسات المالية إيداعات لدى البنوك 6
  

  

  
1201    2010  

 ليرة سورية   ليرة سورية  
 وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة استحقاقها

   613,721,144    729,954,473 أكثر من ثالثة أشهر     
 )337,550,000(  (401,500,000)  *وكاالت استثمارية مخصص انخفاض في قيمة

 328,454,473   276,171,144 
 

  
 :وكاالت إستثمارية قيمةخفاض يما يلي تفصيل الحركة على مخصص انف(*)  

 

  
  

مستحقة وغير المدفوعة ستثمارية الاإلبزيادة مخصص تدني قيمة أرصدة الوكاالت  2011 كانون األول 31إدارة البنك كما في  قامت
ليرة سورية  بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي  63,950,000شركة دار اإلستثمار وبنك دار اإلستثمار بمبلغ مع كل من 

، تقوم إدارة من إجمالي قيمة الوكاالت المودعة لديهم % 55ليرة السورية وذلك للمحافظة على مخصص التدني عند مستوى لمقابل ا
  .ثالثة أشهر أو في حال حدوث تغير في هذه التقديراتالبنك  بمراجعة هذا المخصص دورياً كل 

  
، ضد شركة دار اإلستثمار في المحكمة الكلية التابعة )5/تجاري كلي 5770/2009(قامت إدارة البنك برفع دعوى قضائية، رقم 

اء مختصين من وزارة فقد حكمت المحكمة بانتداب خبر 2010شباط  15وتبعاً للجلسة المنعقدة بتارخ . لوزارة العدل في الكويت
لحضور الخصوم  2010اذار  15وقد حددت جلسة المحكمة بتاريخ . العدل لإلطالع على أوراق الدعوى ومستنداتها وإثباتات الطرفين

 .واعتبر النطق بالحكم بمثابة إعالن للخصوم. لتسليم الخبير تقريره 2010حزيران  28أمام الخبير، وحددت جلسة 
  

 دار بطلب البت لحين اإلجراءات بوقف قراراً 2010آيار  5 بتاريخ االستثمار دار شركة ضد دعوى البنك في أصدرت المحكمة 
  .الكويتي المالي االستقرار قانون حسب الهيكلة إلعادة االستثمار

 
على خطة شركة دار بالتصديق  2011 حزيران2 الدائرة التجارية العادة هيكلة الشركات، حكماً بتاريخ  صدرت المحكمة المختصة،أ

وبناء على الحكم الصادر لصالح الشركة فيما يتعلق بالتصديق على الخطة المطورة العادة الهيكلة المالية، تتوقف جميع . االستثمار
 30اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة خالل فترة الخطة التي تستمر حتى ست سنوات اعتباراً من تاريخ 

  .، وفي حالة إخالل الشركة بتنفيذ الخطة فإنه يحق للمحكمة إلغاء التصديق على الخطة وإلغاء الحماية القانونية 2011حزيران
 

م وفقاً لخطة اعادة الهيكلة فإن دار االستثمار ستقوم بدفع مبلغ الدفعة األولى للمستثمرين األفراد خالل الستة أشهر األولى في حين سيت
أما في السنوات الثانية والثالثة . للمؤسسات المالية الصغيرة غير المصرفية خالل سنة من تاريخ بدء تنفيذ الخطة سداد الدفعة الثانية

حزيران  30والرابعة والخامسة ستكون هناك دفعات دورية للمجموعات المتبقية من البنوك والمستثمرين، تليها الدفعة النهائية قبل 
الى تلك المجموعات، باالضافة الى مبلغ يساوي األرباح السنوية المقررة من قبل المحكمة  والتي ستشكل الرصيد المستحق 2017

 .خالل فترة زمنية مدتها ثماني سنوات ونصف السنة
 
خطة اعادة الهيكلة أو من خالل خالل  من حقوقه كافة يحصل ويتوقع البنك أن االستثمار دار شركة بذمة ثابتة الشام بنك مديونية إن

  .وتعتقد إدارة البنك أن مخصص االنخفاض المكون كاف. في حال تعثر خطة إعادة الهيكلة المذكورة القضائية الدعوى
   

 1201    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية  
      

 (300,000,000)   (337,550,000)  رصيد في بداية السنة
 (37,550,000)   (63,950,000)    قيمة الوكاالت اإلستثمارية مخصص انخفاض: يضاف

  (337,550,000)  (401,500,000) رصيد نهاية السنة 
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 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 7
 

 حسب النوع  - أ
 1201    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

     
  10,820,359,380   9,896,016,170 ذمم المرابحات

 )1,234,184,189(  )1,105,026,631(  للسنوات القادمةاألرباح المؤجلة : ناقصاً
  8,790,989,539    9,586,175,191  
     

 )10,201,677(   )13,755,258( )*( األرباح المعلقة: ينزل
  انخفاض القيمة (مخصص تدني لمحفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة : ينزل 

 )18,360,227(   (132,405,596)  )**() افرادياً
انخفاض القيمة (مخصص تدني لمحفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة : ينزل 

 )6,639,773(   (142,194,404)  )**()  بشكل جماعي
  9,550,973,514    8,502,634,281 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 
  .السنةبت التمويلية الخاصة منتجة من اإليراداالغير يتم استبعاد أرباح الديون  (*) 
  

  : تدني ذمم وأرصدة األنشطة التمويليةفيما يلي تفصيل الحركة على مخصص  (**)
  

 
 الشركات

 
 األفراد

 
 اإلجمالي

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

      
 25,000,000  15,090,000  9,910,000 2011كانون الثاني  1في 

 249,600,000  117,400,936  132,199,064 السنةالتغير خالل 
 274,600,000  132,490,936  142,109,064 2011كانون األول  31في 

      
 1201كانون الثاني  1في 

     
 18,360,227  8,450,227  9,910,000 انخفاض القيمة افرادياً

 6,639,773  6,639,773  - انخفاض القيمة بشكل جماعي
 السنةالتغير خالل 

     
 116,587,785  63,961,362  52,626,423 افرادياً انخفاض القيمة

 139,590,182  59,947,942  79,642,240 انخفاض القيمة بشكل جماعي
 )2,542,416(  )2,432,416(  )110,000( استردادات إفرادياً

 استردادات بشكل جماعي
  )4,035,551(  )4,035,551( 

      1201كانون األول  31في 
 132,405,596  69,979,173  62,426,423 افرادياً انخفاض القيمة

 142,194,404  62,552,164  79,642,240 انخفاض القيمة بشكل جماعي

 142,068,663  132,531,337  274,600,000 
  

ارتأت إدارة البنك تشكيل مؤونة انخفاض جماعي إضافية بقيمة  وبعد اجراء اختبارات الجهد نظرا للظروف االقتصادية المحيطة،
وغير المنتجة بهدف دعم المركز المالي للبنك، وتم تحميل هذه المؤونة  ليرة سورية على محفظة التسهيالت المنتجة 127,938,326

  .على أموال المساهمين

  .يونهمعلى عمالئه نتيجة التأخر في تسديد د ة غراماتبفرض اي لم يقم البنك
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 )تتمة(ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 7
 

والقرار رقم  وتعديالته، 2009 األول  كانون 9 بتاريخ الصادر4 ب/ ن.م//597رقم والتسليف النقد مجلس قرار أحكام على بناء
احتساب مخصص  2009عام  نهاية في البنك على يتوجب ،597 للقرار المعدل 2010 نيسان 29 بتاريخ الصادر4 ب/ن.م/650

انخفاض جماعي واحتياطي عام لمخاطر التمويل على التسهيالت العاملة المنتجة الممنوحة لألفراد والشركات حسب النسب المذكورة 
في نهاية % 100ليصل إلى  2010في القرار، بحيث يتم توزيع المخصص واالحتياطي على أربع سنوات ابتداء من الربع األول للعام 

من قيمة المخصص واالحتياطي المشار إليه أعاله، ويتم توزيع % 25ة، بحيث ال يقل المبلغ المشكل بنهاية كل عام عن السنة الرابع
  .حصة كل سنة على الفترات الربعية بالتساوي

  
بالنسبة ، أما 2009، قام البنك باحتساب مخصص االنخفاض الجماعي وتسجيله بالكامل ضمن قائمة الدخل لعام 2009في نهاية عام 

وسيتم توزيعه على السنوات األربع التالية طبقاً  2009كانون األول  31لالحتياطي العام لمخاطر التمويل فقد تم احتسابه كما في 
  .للقرارات المذكورة أعاله

 
  :النسب التاليةلمخاطر التمويل حسب  عام يتم احتساب احتياطي السنة نهاية في طبقاً للقرارات المذكورة في حال تحقيق أرباح

  .من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطر% 1
 . من اجمالي التسهيالت العادية غير المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطر% 0.5
و بدون ضمانة والمصنفة كديون عادية أو تتطلب اهتماماً إضافية على جزء التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة بضمانات شخصية أ% 0.5

 .خاصاً
  

حصة "يتم تشكيل االحتياطي العام لمخاطر التمويل المرتبط باألصول الممولة من أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي رصيد 
  ".أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من الدخل قبل الزكاة

  

 مبلغ  2009كانون األول  31ر التمويل على التسهيالت االئتمانية المنتجة القائمة بتاريخ بلغت قيمة احتياطي عام لمخاط
كانون  31ليرة سورية، كما بلغ االحتياطي المحسوب بناء على رصيد التسهيالت االئتمانية المنتجة القائمة بتاريخ  39,825,964

  :ليرة سورية كما يلي  70,665,176مبلغ  2011 األول
  

 2011   2010 

 لیرة سوریة لیرة سوریة
 79,269,333  58,201,196 من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة%  1

 5,269,018  1,407,887 من إجمالي التسهيالت العادية غير المباشرة%  0.5
على جزء التسهيالت االئتمانية الممنوحة بضمانات شخصية أو إضافية %  0.5

 11,629,939 11,056,093 ضمانة بدون
  96,168,290             70,665,176 إجمالي االحتياطي العام لمخاطر التمويل 

  

لتي يضمنها لمخاطر التمويل المرتبطة باألصول الممولة من المساهمين واألموال ا عام حجز احتياطي يتم بالنسبة للمصارف اإلسالمية
من االحتياطي العام لمخاطر  ة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقدمج حص ضمن حقوق الملكية، ويتم صالبنك ضمن احتياطي خا

التمويل في حساب احتياطي مخاطر االستثمار، ويجب أال يقل رصيد احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب 
من  ة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقمية أو قيمة حصالخاص بالمصارف اإلسال 2005لعام ) 35(المرسوم التشريعي رقم 

  .االحتياطي العام لمخاطر التمويل، أيهما أكبر
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 )تتمة(ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية .7

فيما يلي تفاصيل احتساب االحتياطي العام لمخاطر التمويل الواجب حجزه لكل من حقوق المساهمين وأصحاب حسابات اإلستثمار 
  :المطلق

2011 

 لیرة سوریة
  70,665,176 إجمالي االحتياطي العام لمخاطر التمويل 

  39,825,964   2009إجمالي االحتياطي العام لمخاطر التمويل لعام :  يطرح
  30,839,212 من إجمالي االحتياطي العام لمخاطر التمويل  2011و 2010حصة عام 

  19,912,982  %)50(  2009من إجمالي االحتياطي العام لمخاطر التمويل لعام  2011و 2010 حصة: يضاف
  50,752,194  650المتوجب حجزه حسب القرار  2011إجمالي االحتياطي العام لمخاطر التمويل لعام 

 %65.12 نسبة األصول الممولة من المساهمين واألموال التي يضمنها البنك 
  33,051,351  التمويل المرتبط بحقوق المساهميناحتياطي عام لمخاطر 

  17,700,843 احتياطي عام لمخاطر التمويل المرتبط بحقوق اإلستثمار المطلق 
  

فإنه ) 20اإليضاح رقم (ليرة سورية  75,339,239 بلغ 2011كانون األول  31وبما أن مجمل احتياطي مخاطر اإلستثمار كما في 
باألصول الممولة من حسابات  ةمخاطر التمويل المتعلقليتوجب على البنك حجز أي احتياطي إضافي  ال 650وحسب القرار 
 .اإلستثمار المطلق

 

 حسب الجهة الممولة  -  ب
 2011    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

        
  6,763,957,677  6,698,727,850  شركات
  2,313,012,035  2,092,261,689  أفراد

  509,205,479  -  قطاع عام
  9,586,175,191   8,790,989,539 ذمم المرابحات 

 )10,201,677(   (13,755,258) األرباح المعلقة: ناقصاً
 )25,000,000(   (274,600,000) مخصص تدني ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية : ناقصاً

  9,550,973,514    8,502,634,281 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
  

من % 8.46 ليرة سورية ، أي ما نسبته 743,046,600  بعد تنزيل األرباح المعلقة مبلغ) غير المنتجة(بلغ إجمالي الذمم غير العاملة 
بعـد  ) غير المنتجة(، في حين بلغ إجمالي الذمم غير العاملة 2011ول كانون األ 31رصيد ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية كما في 

كما في  من رصيد ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية% 6.36ليرة سورية ، أي ما نسبته     608,761,231 المعلقة مبلغتنزيل األرباح 
  ).37.2(لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح رقم . 2010كانون االول  31

 
 ألرباح المعلقةا

 
2011    2010  

 
 ليرة سورية   ليرة سورية

 4,726,868  10,201,677 الرصيد في بداية السنة
 6,119,664  10,510,028 األرباح المعلقة خالل السنة: يضاف
 )644,855(  )6,956,447(  السنةاستردادات خالل  : يطرح

 10,201,677  13,755,258 الرصيد في نهاية السنة
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 موجودات قيد االستثمار 8
 

 2011    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

  13,243,944  69,206 المرابحةموجودات مقتناة بغرض     
 71,154,400  71,154,400  )*( عقارات مقتناة بغرض اإلجارة التشغيلية

    
 71,223,606  84,398,344 
  
كلفة من مشاريع قيد التنفيذ إلى موجودات قيد االستثمار بسبب تبتحويله بال 2010عام هي عبارة عن قيمة عقار قام البنك خالل  )*(

   .استخدام هذا العقار ألغراض اإلجارة التشغيلية والحصول على عائد إيجار منهنية البنك 
  
 عقاريةاستثمارات  9

 2011     2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

      
 191,625,000   224,902,139  )*( استثمارات عقارية بغرض زيادة القيمة     

 224,902,139   191,625,000 
  

االحتفاظ بهذا العقار  البنكإلى استثمارات عقارية بسبب نية  ممتلكات ومعداتقيمة عقار من ، قام البنك بتحويل 2010 خالل عام )(*
 تم تمويلههذا العقار  فقط كون ساهمي البنك مالعقار يعود أثره على حقوق  هذا سعرإن أي تغير في . قيمته زيادةبغرض توقع 

  :الحركة على اإلستثمارات العقارية فصيل، فيما يلي تبشكل كامل من رأس مال البنك
  

 2011    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

      
  178,178,509   178,178,509  تكلفة اإلستثمار

  -   5,902,139  ضافاتإ
  13,446,491   40,821,491  )*( التغير في  القيمة العادلة خالل السنة

 224,902,139   191,625,000  
  
لیرة سوریة بناًء على تقییم   40,821,491والبالغ  2011 أيلول 30 في كما العقاریة لالستثمارات العادلة تحدید التغیر في القیمةتم  )*(

  .خبیر محلف مستقل
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 معداتممتلكات و 10

 
  

 

تحسينات على    أراضي و مباني  
 اإلجمالي  مشاريع قيد التنفيذ  سيارات  أجهزة الكمبيوتر  تجهيزات المكاتب  العقارات المستأجرة

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
               التكلفة

 539,377,232  183,456,352  9,949,215  77,292,221  96,806,256  105,199,120  66,674,068  رصيد بداية السنة
 26,765,788  13,364,841  2,100,000  6,295,115  3,970,140  1,035,692  -  اإلضافات
 -  )8,913,766(  -  -  441,417  8,472,349  -  التحويالت

               
 566,143,020  187,907,427  12,049,215  83,587,336  101,217,813  114,707,161  66,674,068  2011كانون األول  31كما في 

               
               الكستهاال

 80,962,276  -  4,965,515  32,980,969  25,643,644  16,298,698  1,073,450  رصيد بداية  السنة
 43,145,850  -  2,303,131  14,979,537  14,477,819  10,097,220  1,288,143  اإلضافات

               
 124,108,126  -  7,268,646  47,960,506  40,121,463  26,395,918  2,361,593   2011كانون األول  31كما في 

               :صافي القيمة الدفترية
s 442,034,894  187,907,427  4,780,569  35,626,830  61,096,350  88,311,243  64,312,475  2011كانون األول  31كما في 

 458,414,956  183,456,352  4,983,700  44,311,252  71,162,612  88,900,422  65,600,618  2010كانون األول  31كما في 
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 موجودات غير ملموسة 11

  
لعمرها  يحتسب اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة وفقاً لطريقة القسط الثابت على فترة خمس سنوات وهي الفترة المقدرة

 .اإلنتاجي
  
 برامج معلوماتية   

 ليرة سورية  
         التكلفة

 88,855,077  السنةرصيد بداية 
 5,790,286  اإلضافات
 94,645,363  2011كانون األول  31كما في 

   
   طفاءالا

 52,827,631  السنةرصيد بداية 
 18,604,739  اإلضافات
 71,432,370  2011كانون األول  31كما في 

   

   صافي القيمة الدفترية
 23,212,993  2011كانون األول  31كما في 
  36,027,446  2010كانون األول  31كما في 

 
 ضريبة الدخل المؤجلة ومخصص ضريبة الدخلموجودات  12
  

 
  .للشركة التابعة يمثل هذا المبلغ الرصيد المتبقي من موجودات ضريبة الدخل المؤجلة(*) 

  
  

  
  

   

  2010    2011   موجودات ضريبة الدخل المؤجلة

 ليرة سورية   ليرة سورية   

  58,693,859   22,821,597    رصيد بداية السنة
 794,910   -    ايراد ضريبة الدخل الموجل للشركة التابعة: يضاف
 )36,667,172(  (22,026,687)    مصروف ضريبة الدخل للسنة: ينزل

 22,821,597   794,910    (*)  رصيد نهاية السنة

  2010    2011     مخصص ضريبة الدخل
 ليرة سورية   ليرة سورية   

 -  -    رصيد بداية السنة
 -   )44,039,675(    سنةمصروف ضريبة الدخل لل يضاف

 -   )44,039,675(   )19ايضاح ( رصيد نهاية السنة
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 )تتمة(ايراد ضريبة الدخل المؤجلةموجودات و 12
  

  : الضريبي الربحالمحاسبي مع  الربحملخص تسوية 
  

 2011    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

 143,756,314 448,613,630 الربح قبل الضريبة

  
   التعديالت 

 5,315,667   99,252,682  المتعلقة بأموال المساهمين  مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 37,550,000 63,950,000  الوكاالت اإلستثماريةمخصص انخفاض في قيمة 
 24,264 4,246,562  مخصصات تشغيلية أخرى

 - 624,077 مصاریف غیر مقبولة ضریبیًا
 3,414,868 (5,227,357) خسائر شركة تابعة) أرباح(

 1,073,450 1,288,143 مصاريف استهالك عقار
 (34,443,094) (338,459,507)  محققةالتقييم مركز القطع البنيوي غير  أرباح 

 (10,022,783) (10,022,783) استهالك مصاريف التأسيس
(184,348,183)   2,912,372 

  
 146,668,686  264,265,447 الضريبي الربح 

 %25  % 25 نسبة الضريبة
 36,667,172  66,066,362 ضريبة الدخل  مصروف

 (794,910)   -  ايراد ضريبة الدخل شركة تابعة
66,066,362  35,872,262 

 
 موجودات أخرى 13

 2011    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

    
 33,019,098  29,322,436 مصاريف مدفوعة مقدما

 1,950,958  16,055,463 دفعات مقدمة لشراء أصول
 12,155,602              3,200,000  تأمينات مدفوعة للغير

 4,843  450,857 اخرى
 49,028,756  47,130,501  
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  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  14
 

يجب على البنوك الخاصة اإلحتفـاظ   2001لعام  28من قانون المصارف الخاصة رقم  12للفقرة رقم " ب"كما هو محدد في البند 
  .فائدةالمركزي على شكل وديعة مجمدة ال يستحق عليها أيه  ةمن رأسمالها لدى مصرف سوري% 10 نسبةب

ليرة سورية وذلك لقـاء المبـالغ    225,599,695مجمد على رأس المال بدفع مبلغ استكمال االحتياطي ال حالياً العمل على يتمكما 
  .2011كانون األول  31كما في  ليرة سورية  2,255,996,953والتي تبلغ  لة بالليرة السورية من رأس المالالمستكم

  :هو كما يلي كانون األول 31إن رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي كما في  
 

 2011    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

بالليرة السورية ةرصيد الوديعة المجمد        81,198,440  81,198,440  
)الى الليرة السورية ًمحوالًًًًً(رصيد الوديعة المجمدة  بالدوالر األمريكي    212,555,241  152,546,563  

 293,753,681  233,745,003  
 

  مصرف سورية المركزيإيداعات ل  15
 2011    2010  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
   وكاالت استثمارية لمصرف سورية المركزي فترة  استحقاقها     
 495,550,000 أقل من ثالثة أشهر   

 
- 

 -  1,004,677 أرباح محققة غير مستحقة الدفع
 496,554,677  - 

 
 الحسابات الجارية وإيداعات للبنوك والمؤسسات المالية 16

 2011    2010  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
 134,181,350  520,355,723 حسابات جارية     

 والمؤسسات المالية فترة  استحقاقهاوكاالت استثمارية للبنوك 
 305,342,465 أقل من ثالثة أشهر      

 
- 

   وكاالت استثمارية للبنوك والمؤسسات المالية فترة  استحقاقها
 39,675,000 أكثر من ثالثة أشهر     

 
- 

 -  2,555,675 أرباح محققة غير مستحقة الدفع
 867,928,863  134,181,350 

 
  الحسابات الجارية للعمالءأرصدة  17

 2011    2010  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
 382,743,524  278,603,062 أجنبي بنكنوت –أرصدة جارية للعمالء      

 435,565,169  241,796,256 أجنبي حوالت -أرصدة جارية للعمالء 
 2,299,624,476  1,298,759,064 سوري –أرصدة جارية للعمالء 

 1,819,158,382  3,117,933,169 
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  تأمينات نقدية 18
 2011    2010  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
 104,897,752  86,823,117 تأمينات نقدية لقاء الكفاالت      

 41,135,356  40,233,180 تأمينات نقدية لقاء االعتمادات المستندية 
  -  1,413,491  القبوالتتأمينات نقدية لقاء 

 44,596,383  4,422,439 هامش جدية 
 237,000  4,214,327   تأمينات اخرى

 137,106,554  190,866,491 
 

  مطلوبات أخرى 19
 

 2011    2010  

 ليرة سورية   ليرة سورية

 69,080,696 67,064,728 ) (*)غير مستحقة الدفع(أرباح محققة ألصحاب الودائع االستثمارية 
 - 44,039,675 )12إيضاح (مخصص ضريبة الدخل 

 51,663,182 25,706,582 حواالت و أوامر دفع
 7,000,480 17,986,398 مخصصات مختلفة

 11,510,214 15,386,228 نفقات مستحقة غير مدفوعة
 12,866,063 10,704,275 مستحق لجهات حكومية

 14,823,353 6,980,302 موردين
 8,634,458 4,716,084 لشبكة الصراف اآلليذمم دائنة 

 8,758,156 2,115,592 تأمينات نقدية لمتعهدين
 218,921,351 1,363,907 دائنو عمليات التمويل

 3,398,106 138,656 (**)صندوق المخالفات الشرعية 
 344,959 51,251 اخرى

196,253,678  407,001,018 
  
  

  . هذه األرباح ناجمة عن التنضيض الشهري لألرباح غير أنها غير مستحقة الدفع كونها عائدة لودائع لم تستحق بعد (*) 
وتمثل األرصدة الحالية فوائد  وفق قرار هيئة الرقابة الشرعية،اإليرادات والمكاسب المخالفة للشريعة اإلسالمية يمثل هذا المبلغ  (**)

  .وقد تم التوجيه من قبل هيئة الرقابة الشرعية لصرفها بأوجه الخير ،2010منذ العام مجنبة من المصرف المركزي 
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 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  20
  

 
2011    2010  

 
 ليرة سورية   ليرة سورية

 5,611,589,326   3,686,357,439 ) ألجل(  حسابات استثمار
 2,779,231,146 923,802,127  )توفير(  حسابات إدخار

 49,169,441 75,339,239 حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي المخاطر
 12,535,457 - )24إيضاح (حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي معادل األرباح 

4,685,498,805 8,452,525,370 
  

  
  2010    2011 المخاطرحصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي 

 ليرة سورية   ليرة سورية 

 27,604,392  49,169,441 رصيد احتياطي مخاطر االستثمار في بداية السنة 
 21,792,379  25,652,840 إضافات االحتياطي خالل السنة: يضاف

 (227,330)  176,964  فروق سعر الصرف        
 -  339,994  أرباح كسر ودائعفروق         

75,339,239   49,169,441 
  
 

  2010    2011  حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي معادل األرباح

 
 ليرة سورية   ليرة سورية

 -   12,535,457 رصيد احتياطي معادل األرباح في بداية السنة 
 12,535,457              - إضافات االحتياطي خالل السنة : يضاف
  (12,535,457) استخدامات االحتياطي خالل السنة: يطرح

 -           12,535,457 
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 رأس المال المدفوع 21
  

  100سهم بقيمة اسمية قدرها  50,000,000ليرة سورية موزعة على   5,000,000,000عند التأسيس بمبلغحدد رأس مال البنك 
وهي نسبة  ليرة سورية 3,750,000,000سهم أي ما يوازي  3,750,000البنك بتغطية  لقد ساهم مؤسسوا. ليرة سورية للسهم الواحد

تم تسديد . ليرة سورية 1,250,000,000سهم لالكتتاب العام وهو ما يعادل  1,250,000تم طرح  .من رأس مال البنك%  75
  .ومن خالل المؤسسين العام من قيمة األسهم عند االكتتاب% 50
  

م عن ملكية أسهمه إلى مؤسس آخر من بنك .م.، تمت الموافقة على تنازل أحد مؤسسي بنك الشام ش2011الثاني كانون  3بتاريخ 
  :الشام وفق مايلي

نسبة المساهمة     الجنسية    اسم المؤسس
نسبة المساهمة بعد     قبل التنازل

  التنازل
 %0  %3  سوري  محمد عمر الصباغ

       
 %3.25  %0.25  سوري  ریاض الداودي .د
       3.25%   3.25% 
  

من قيمة   القسط الثاني غير المدفوع    ، وافقت الهيئة العامة غير العادية باألكثرية بأن يكون موعد سداد2009كانون األول  8بتاريخ 
  .2010حزيران  29ولغاية  2009كانون األول  8األسهم حسب اقتراح مجلس إدارة البنك اعتباراً من 

 لغايةسدد (ليرة سورية   2,491,666,301 قدره من القسط الثاني مبلغ    ةسدد، بلغ إجمالي المبالغ الم2011 األولكانون  31كما في 
ما بالنسبة لقيمة األقساط غير المدفوعة والبالغ ، أ)ليرة سورية 2,481,566,850مبلغ  2010 كانون األول 31السنة المنتهية في 

البنك سيتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة لبيع هذه األسهم بالمزاد العلني حسب قانون الشركات سورية، فإن  ليرة 8,333,699 قيمتها
  .)3(رقم
 

  :فيما يلي بيان تفاصيل رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع
  
 2011    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 
        

 5,000,000,000  5,000,000,000  رأس المال المصرح والمكتتب به

 (2,498,264,500)  (18,433,150)  السنة ة في بدايةأقساط رأس المال غير المدفوع

 2,479,831,350  10,099,451  السنةخالل  تسديدات القسط الثاني من األسهم المكتتب بها

 4,981,566,850  4,991,666,301 رأس المال المدفوع
  

والمرسوم رقم  2001لعام  28المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  3القانون رقم ،  صدر 2010كانون الثاني  4بتاريخ 
مليار  15الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأس مال البنوك اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح  2005لعام  35

  .فيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوبليرة سورية، وقد منحت البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوات لتو
  

 3على تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم  2011لعام  17كما نص القانون رقم 
الحدى األدنى المطلوب  سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى 4سنوات إلى  3من  2010كانون الثاني  4الصادر بتاريخ 

  .وفقاً ألحكامه
  

، تمت الموافقة على تجزئة األسهم وفق مضمون المادة 2011 حزيران 20خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 
الذي يقضي بتحديد القيمة االسمية للسهم الواحد بمائة ليرة سورية وذلك  2011لعام / 29/من المرسوم التشريعي رقم / 3/البند / 91/

فويض مجلس اإلدارة للقيام بمتابعة إجراءات وبناءاً عليه قررت الهيئة العامة للمساهمين ت. خالل سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم
م من هيئة األوراق / 119صدر القرار رقم  2011 تشرين الثاني 22وبتاريخ . تجزئة األسهم أمام الجهات المعنية الوصائية

ليصبح إجمالي األسهم واألسواق المالية السورية بالموافقة على تعديل القيمة السمية لسهم البنك لتصبح مائة ليرة سورية للسهم الواحد 
 .2011 كانون األول 6وقد تم تحديد تاريخ تنفيذ التعديل المذكور في سوق دمشق لألوراق المالية في نهاية يوم . مليون سهم 50
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 إيرادات األنشطة التمويلية 22
 2011    2010  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
 419,691,477  627,207,624  شركات –إيراد المرابحات         

 192,829,084  250,346,080 أفراد –إيراد المرابحات 
 9,205,479  8,294,521  قطاع عام –إيراد المرابحات 

 885,848,225  621,726,040 
 

 إيرادات األنشطة اإلستثمارية 23
 
 2011    2010  

 ليرة سورية   ليرة سورية 

        
  7,064,615  3,097,776  اإلسالميةإيرادات ودائع استثمارية لدى البنوك والمؤسسات المالية 

  1,353,156  423,673  إيرادات المرابحات الدولية لدى البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 
 3,521,449  8,417,771 

  
 

 الربحنصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي  24
 

  2011       2010   
 ليرة سورية   ليرة سورية 

 (387,559,520) (368,177,164) ستثمار المطلق من ربح االستثمار  االأصحاب حسابات  نصيبإجمالي  
 - (20,892,428)  احتياطي معادل األرباحاستخدام 

 (387,559,520) (389,069,592)  بعد تعديل الربح أصحاب الحسابات من ربح االستثمار نصيب
 20,892,428 - احتياطي معادل األرباح اقتطاع

      أصحاب الحسابات من ربح االستثمار قبل خصم مضاربة البنك    نصيب 
 (366,667,092) (389,069,592) مخاطر االستثمار  واحتياطي

 148,743,302 132,541,188 مضاربة البنك  نصيب 
        البنك  نصيبأصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد خصم  نصيبصافي  

 (217,923,790) (256,528,404) كمضارب وقبل خصم احتياطي مخاطر االستثمار  

 21,792,379 25,652,840 *)(احتياطي مخاطر االستثمار  
 (196,131,411) (230,875,564)  صحاب حسابات اإلستثمار المطلقأل العائدصافي 

 
  
، یجب على البنك اإلسالمي اقتطاع م ا ال یق ل   2005أیار للعام  4بتاریخ  الصادر 35من المرسوم التشریعي رقم  14استنادًا للمادة ) *(

  .من صافي أرباح حسابات اإلستثمار المطلق لمواجھة مخاطر ھذه الحسابات% 10عن 
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 )تتمة( الربحنصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي  24
  

  احتياطي معادل األرباح
  ليرة سورية   20,892,428و البالغ  2011 خالل عاماحتياطي معادل األرباح  استخدام كاملتم 

   2011    2010  

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

  8,356,971  - حصة المساهمين من احتياطي معادل األرباح
  12,535,457  - حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي معادل األرباح

 -  20,892,428  
  
  

 نصيب البنك من إدارة اإلستثمارات المقيدة بصفته وكيالً 25
 2011    2010  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
        

 117,952  -  أرباح اإلستثمارات المقيدة 
 (19,390)   - حصة أصحاب اإلستثمارات المقيدة: ينزل

        -   98,562  
 

  خدمات البنكيةصافي إيرادات ال 26
 2011    2010  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
  13,627,665  23,192,021  عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص        

  5,725,321  23,038,096 عموالت بیع عمالت أجنبیة
  17,015,176  7,833,487  رسوم خدمات بنكیة

 54,063,604  36,368,162 
            
     

 (2,705,931)   (3,070,748)  مصروفات عموالت ورسوم
     50,992,856    33,662,231  

 
 محققةالتقييم مركز القطع البنيوي غير  أرباح 27
  

،  04/02/2008تاريخ /  4ب/ م ن  362طبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة بناء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم  
قابلة للتوزيع الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من الغير محققة والغير المتراكمة لفروقات القطع  األرباح/ خسائريتم فصل ال

ليرة سورية وقد بلغت  223,144,456 في تاريخ البيانات المالية الموحدة تبلغ المتراكمةوعليه، فإن الخسائر . المتراكمةحساب الخسائر 
  .ليرة سورية 598,908,729  مبلغ 2010كانون األول  31في 
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 نفقات الموظفين 28
  

 2011    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

     
 114,913,562   124,967,490 رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت للموظفين

 8,399,110   8,741,532 اشتراكات لمؤسسة التأمينات االجتماعية
 2,170,497   3,068,875  مصاريف نفقات طبية 

 713,967   1,051,444  مصاريف تدريب
 -   290,974 مؤونة تعويض نهاية الخدمة

 138,120,315  126,197,136 
 

 مصاريف إدارية وعمومية 29

 
2011    2010  

 
 ليرة سورية   ليرة سورية

    
 32,626,806  44,769,255 مصاریف إیجار

 9,941,550  10,763,031 مصاریف معلوماتیة
 10,633,262  4,713,704 حكومیةرسوم وأعباء 

 6,347,379  6,872,940 مصاریف البرید والھاتف
 4,337,927  5,847,057 مصاریف إستشارات 

 4,597,005  3,830,616 مصاریف اداریة صرافات االلیة
 7,174,505  5,876,760 إعالن ومعارض

 1,715,410  3,641,931 مصاریف تأمین
 3,799,108  3,236,099 مصاریف كھرباء وماء

 4,214,150  1,610,909 مصاریف طباعة وقرطاسیة
 2,723,398  2,668,937 تعویضات ھیئة الرقابة الشرعیة

 3,690,461  3,007,176 مصاریف سفر ومواصالت واقامة وضیافة
 2,654,743  3,168,797 مصاریف خدمات التنظیف والبوفیھ

 1,919,520  2,205,000 مصاریف حراسة
 735,381  223,111 مصاریف قضائیة

 340,583  532,454 مصاریف مجلس إدارة وجمعیة عمومیة
 4,186,384  5,790,986 مصاریف أخرى

108,758,763  101,610,572 
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 االستثمارية  مخصص تدني قيمة الوكاالت 30
  

مدفوعة مع كل  من الغير مستحقة والستثمارية اإلتم احتساب مخصص لتدني قيمة أرصدة الوكاالت  البنكبناء على تقديرات إدارة 
بمراجعة هذا  ، تقوم إدارة البنكمن إجمالي قيمة الوكاالت المودعة لديهم% 55شركة دار اإلستثمار وبنك دار اإلستثمار بنسبة 

  .المخصص دورياً كل ثالثة أشهر أو في حال حدوث تغير في هذه التقديرات
  

 .وريةليرة س   337,550,000، بلغت قيمة االنخفاض في قيمة أرصدة الوكاالت االستثمارية مبلغ2010كانون األول  31كما في 
قيمة أرصدة الوكاالت اإلستثمارية المستحقة وغيرالمدفوعة قامت إدارة البنك بزيادة مخصص تدني  2011كانون األول  31كما في 

ليرة سورية بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي  63,950,000بنك دار اإلستثمار بمبلغ و مع كل من شركة دار اإلستثمار
إيضاح رقم (.المودعة لديهممن إجمالي قيمة الوكاالت % 55التدني عند مستوى  مقابل الليرة السورية وذلك للمحافظة على مخصص

6.(  

 
 مخصصات تشغيلية اخرى 31

 
، يجب على البنك أن يقوم في نهاية كل 2008شباط  4بتاريخ ) 1ب /م ن/362(مجلس النقد والتسليف رقم بناءاً على قرار (*) 

  .من وسطي مركز القطع التشغيلي الصافي خالل الشهر السابق% 5شهر بتكوين مؤونة مقابل تقلب أسعار القطع تعادل 
   

  2011    2010  
 ليرة سورية   ليرة سورية  
              

 (24,264)   3,802,719                 (*) مخصص فروق القطع التشغيلي
 -   443,843                    صات أخرىمخص

  4,246,562   (24,264) 
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 البنك العائدة إلى مساهمي السنة للسهم من صافي أرباح ةاألساسي الحصة 32
 

كما  السنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  السنة ربحبتقسيم  السنة ربح صافي من لسهمل األساسية حصةالحتسب ت
  :يلي

 
  
  2010والحصة األساسية للسهم من صافي أرباح عام  2010عام المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل تمت إعادة احتساب  *)(

ليرة سورية للسهم الواحد كما هو مبين في اإليضاح  100ليرة سورية للسهم الواحد إلى  1,000نظراً لتعديل القيمة االسمية للسهم من 
  .21رقم 

 
للسهم لعدم إصدار البنك أدوات قد يكون لها تأثير على عائد  المخففة للحصةمطابقة  السنة الحصة األساسية للسهم من صافي أرباحإن 

 .عند تحويلها الربحالسهم في 
  
 
  النقد وما في حكمه 33

 
  :وذلك كما يلي لي الموحد الما المركز يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في بيان التدفقات النقدية الموحد  من المبالغ المبينة في بيان

  
 2011    2010  

 ليرة سورية   سوريةليرة  
    

 2,603,065,968  1,050,547,134  النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية التي تستحق : يضاف

 2,094,118,568  1,711,284,179 خالل ثالثة أشهر     
 -  )495,550,000(  التي تستحق خالل ثالثة أشهراإليداعات للمصرف المركزي : يطرح
 (134,181,350)  )825,698,188(   الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية: يطرح

 1,440,583,125  4,563,003,186 
  

  .  تم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي كونه ال يستخدم قي عمليات البنك اليومية
   

   2011    2010  
     
    
    

)ليرة سورية(العائد إلى مساهمي البنك  صافي ربح السنة  382,494,994  107,910,252 
    

 50,000,000  50,000,000 )سهم( (*)  .المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 
    

  2.16  7.65  )ليرة سورية( السنة الحصة األساسية للسهم من صافي أرباح
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 تعامالت مع أطراف ذات عالقة 34
 

  :تتكون تعویضات اإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التالیة
2011  2010  

 ليرة سورية ليرة سورية
 24,782,048 20,127,574 الراتب األساسي

 2,160,137 3,576,055 میزات ومنافع قصیرة األجل
 26,942,185 23,703,629 مجموع تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین

 2,723,398 2,668,937  تعویضات ھیئة الرقابة الشرعیة
 16,620 8,250  تعویضات مجلس اإلدارة 

  
تتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو الشركات التي يملكون فيها حصصا رئيسية أو أي 

  .التشغيلية بالبنكأطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو 
  

  :لقد بلغت األرصدة في نهاية الفترة مع هذه األطراف المتضمنة في البيانات المالية كما يلي 
  

  المجموع   الجھات ذات العالقة 
لحليفةاالشركات   مساھمي وأعضاء    

 مجلس اإلدارة
 2011  2010  

 ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية 
قائمة المركز المالي بنود داخل 
       :الموحدة

 41,026,050 792,645,683  -  792,645,683 )موجودات(حسابات جارية مدينة 
 12,903,410 26,071,353  26,071,353  - )مطلوبات(حسابات جارية دائنة 

 8,102,340 135,500,000  135,500,000  - )مطلوبات(حسابات استثمار مطلق 
  
  

قائمة المركز المالي بنود خارج 
       :الموحدة

إدارة أموال ومحافظ استثمارية 
 - 1,301,495,000  -  1,301,495,000  لصالح الغير

  
  

 -      :عناصر قائمة الدخل الموحدة
 - 660,287  660,287  - أرباح حسابات االستثمار المطلق
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  بيان المركز المالي الموحدخارج حسابات  35
  

ارتباطات وسقوف التمويل غير : تشتمل على االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتيجة لنشاطات البنك االعتيادية وتتضمن
 ،)لغائها وتتطلب دفع رسومإل ء صالحية ثابتة أو تشمل على شروطوعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ انتها( المستغلة

وتعهدات مقابل اعتمادات مستندية، إن إجمالي الحسابات خارج بيان المركز المالي كما  وأرصدة حسابات تعهدات مقابل كفاالت،
  :يلي يتكون مما 2010و 2011 كانون األول 31في 

  
  

 2011    2010  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
     

 253,372,438  245,407,389 كفاالتتععهدات مقابل 
 733,631,022  84,986,290  اعتمادات مستنديةتعهدات مقابل 

 66,800,200  80,634,052  مصرفية قبوالت
 -   1,301,495,000  لصالح الغير إدارة أموال ومحافظ استثمارية

 2,364,863,262  3,586,989,125  مستغلةالسقوف تمويل غير 
  5,299,511,856  3,418,666,922 
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 القطاعيالتحليل  36
 .عمال القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوياأليمثل قطاع 

 :قطاع األعمال •
  :قطاعات أعمال رئيسية هي  أربعة يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل 

  . اإلسالمي وخدمات أخرىيشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم التمويل :  التجزئة -
  .يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات البنكية اإلسالمية الخاصة بالعمالء من المؤسسات: الشركات -
  .يشمل التسهيالت اإلئتمانية الخاصة بمؤسسات القطاع العام: القطاع العام -
  .أموال البنك يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة :أخرى -

2011   

  المبالغ بآالف الليرات السورية
 المجموع   أخرى    قطاع عام   الشركات   التجزئة اإليرادات
 اإليرادات التمويلية واالستثماريةإجمالي 

 127,765  500,189  8,295  3,521  639,770 
 العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق

 )205,157(  )30,480(  -  -  )235,637( 
 واإليرادات األخرى صافي إيرادات العموالت والرسوم

 7,716  44,328  -  -  52,044 
 الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبيةاألرباح التشغيلية 

 -  -  -  30,803  30,803 
 محققةال أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير

 -  -  -  338,460  338,460 
 إجمالي األرباح التشغيلية

 (69,676)  514,037  8,295  372,784  825,440 
 مصاريف تشغيلية

      (308,630) 
 (68,197)       أخرى مخصصات تشغيلية

 448,613      صافي األرباح قبل الضريبة
 (66,066)      ضريبة الدخل مصروف 

 382,547      صافي أرباح  السنة 
  الموجودات 

 11,942,475  3,439,841  -  6,553,488  1,949,147 موجودات القطاع
 1,104,951  1,104,951     موجودات غير موزعة

  13,047,426      إجمالي الموجودات
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  )تتمة(يل القطاعيالتحل 36
  )تتمة(قطاع األعمال  •

2010  

 المبالغ بآالف الليرات السورية

 المجموع   أخرى    قطاع عام   الشركات   التجزئة
       اإليرادات

  609,744   8,419   9,205   410,811   181,309 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية
 )238,816(  -  -  -  )238,816( ى أصحاب حسابات االستثمار المطلقالعائد عل

  99   99  -  -  -  نصيب البنك من إدارة اإلستثمارات المقيدة بصفته وكيالً
  35,201   35,201  -  -  - واإليرادات األخرى دات العموالت والرسومصافي إيرا

  17,090   17,090  -  -  - التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبيةاألرباح 
  34,443   34,443  -  -  - تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة  أرباح

 457,761  95,252  9,205  410,811  (57,507) رباح التشغيليةإجمالي األ
 )276,431(      مصاريف تشغيلية
 )37,574(       أخرى غيليةمخصصات تش

  143,756      قبل الضريبة الربحصافي 
 (35,872)      ضريبة الدخل  مصروف

  107,884      السنة  أرباحصافي 
            

   الموجودات
 15,661,605  6,110,632  509,205  6,745,841  2,295,927 موجودات القطاع

  1,074,163  1,074,163     ات غير موزعةموجود
  16,735,768      إجمالي الموجودات
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  )تتمة(التحليل القطاعي 36
 
  :قطاع التوزيع الجغرافي •

يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهورية العربية السورية التي 
 .وآسيا وافريقيا وأوروباتمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطاته في الشرق األوسط، 

  
 2011  
   المبالغ بآالف الليرات السورية 
  المجموع خارج سوريا سوريا 

     اإليرادات
  639,770 3,522 636,248 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

  )235,637(  )235,637( العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
  52,044 - 52,044 واإليرادات األخرى العموالت والرسومصافي إيرادات 

  30,803 - 30,803 األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
  338,460 - 338,460 أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة

  825,440 3,522 821,918 إجمالي األرباح التشغيلية
  (308,630) - )308,630( مصاريف تشغيلية

  (68,197) (61,751) (4,246)  تشغيلية أخرىمخصصات 
  448,613   صافي األرباح قبل الضريبة

  (66,066)   ضريبة الدخل مصروف 
  382,547   صافي أرباح السنة

    
  13,047,426 1,691,833 11,355,593  الموجودات

  
  2010  
   السوريةالمبالغ بآالف الليرات  
  المجموع خارج سوريا سوريا 

     اإليرادات
  609,744 4,022 605,722 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

  )238,816( - )238,816( العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
   99 -  99  نصيب البنك من إدارة اإلستثمارات المقيدة بصفته وكيالً

   35,201 -  35,201 واإليرادات األخرى إيرادات العموالت والرسومصافي 
  17,090 - 17,090 األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

  34,443 - 34,443 تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة أرباح
  457,761 4,022 453,739 إجمالي األرباح التشغيلية

  )276,431( - )276,431( تشغيليةمصاريف 
  )37,574( (37,550) 24)(  أخرى تشغيليةمخصصات 

  143,756   صافي األرباح قبل الضريبة
  (35,872)   ضريبة الدخلمصروف 

   107,884   صافي أرباح السنة
    
   عالمجمو خارج سوريا سوريا  

  16,735,768 1,579,791 15,155,977  الموجودات
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 إدارة المخاطر 37
  

  مقدمة 37.1
  

 هتواج التي وتقييم المخاطر وفهم تحديد على يقوم البنك في المخاطر إلدارة العام واالطار البنوك أعمال من أساسي جزء هي المخاطر
 التوازن إلى للوصول المخاطر الالزمة لتقليص االجراءات واتخاذ والمقبولة المحدودة المستويات ضمن بقائها من والتأكد البنك عمل
  .والعائد المخاطرة عاملي بين األمثل

  
 السيولة ومخاطر السوق ومخاطر ومخاطرتقلبات سعر صرف العملة األجنبية ر هي مخاطر االئتمان ومخاطر إن أهم أنواع المخاط

  ). التشغيل(السلع والمخزون السلعي ومخاطر العمليات 

  
  الهدف العام إلدارة المخاطر

 مقدار وتحديد وقياسها، وتحديدها المحتملة المخاطر ودراسة لتوقع الالزمة واألدوات المناسبة البيئة لتهيئة وشامل متكامل نظام بناء
 أو المخاطر، هذه لتجنب به القيام يمكن ولما يلزم لما المناسبة الخطط ووضع وإيراداته، وأصوله البنك أعمال على المحتملة آثارها
 .اآثاره من للتخفيف وضبطها عليها والسيطرة لكبحها

  
  أنظمة إدارة المخاطر

 .مجلس اإلدارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر في البنك إضافة إلى ذلك هناك لجان مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر

  
بما في ذلك تحديد مستويات  الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتيجيات والسياسات المتبعة:مجلس اإلدارة 

  .المخاطر التي يمكن للمصرف تحملها أو القبول بها

ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات  متابعة وقياسالجهة المسؤولة عن : إدارة المخاطر
  .المعتمدة

 وإدارة طوارىء خطط وتقييم تجاوزات ألي الفورية بالمعالجة االعلي اإلدارة قيام متابعة عن المسؤولة اللجنة هي :المخاطر إدارة
 مدى مراقبة المخاطر، إدارة عن الصادرة التقارير وتقييم متابعة إلى إضافة المخاطر، إدارة وسياسات استراتجيات مراجعة أزمات،
 .أنواعها اختالف على بالمخاطر والمتعلقة بازل لجنة قبل من الموضوعة بالمعايير االلتزام

الجهة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والهيكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة  بشكل رئيسي عن : الـخـزيـنـة 
 . مخاطر السيولة والتمويل للبنك

 التقيد المديرية، هذه استقاللية ومدى المخاطر إلدارة الالزمة األساسية البنى توفر من بالتحقق الداخلي التدقيق يقوم :الداخلي التدقيق
 واالجراءات والسياسات واألنظمة األنشطة وفعالية كفاية ومن المخاطر إلدارة العامة السياسة في الواردة واالجراءات باألنظمة

  : يلي الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر فيماو اإلدارة مجلس إلى أو التدقيق لجنة إلى التقارير وترفع الموضوعة،

  

مجلس اإلدارة

الرئیس التنفیذي

مدیر المخاطر

قسم إدارة المخاطر التشغیلیة وأمن 
المعلومات قسم إدارة مخاطر االئتمان والتمویل قسم إدارة مخاطر السوق واالستثمار والسیولة

المخاطرلجنة   
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 )تتمة( إدارة المخاطر. 37
  
 )تتمة(مقدمة 37.1

  
  قياس المخاطر ونظام التقارير

يتم قياس مخاطر البنك بطريقة تعكس الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تنتج في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة بناء على 
معدلة المن التجارب السابقة و المكتسبةهذه الطرق تعتمد على االحتماالت . تقدير إجمالي الخسائر الفعلية باستخدام طرق إحصائية

  .كما يدرس البنك أسوأ االحتماالت التي يمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائية. اديةلتعكس الظروف االقتص
  
كما يقوم . تم مراقبة وضبط المخاطر بناء على السقوف المعتمدة التي تعكس إستراتيجية البنك وحدود ومستويات المخاطر المقبولةت

  .اطر اإلجمالية بمختلف أنواعهاالبنك بقياس القدرة اإلجمالية لتحمل المخاطر ومقارنتها بالمخ
  

يتم تجميع المعلومات من جميع وحدات العمل ألغراض التحليل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة كما يتم تقديم 
يتم . تقرير إلى مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ورؤساء األقسام يتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب السيولة وتغيرات المخاطر

التحليل بشكل مفصل شهريا حسب قطاعات األعمال والزبائن والقطاعات الجغرافية وتقوم اإلدارة بتقييم مخصص الخسائر 
يستلم مجلس اإلدارة تقريراً شامالً عن المخاطر بشكل ربعي لتزويده بجميع المعلومات الالزمة لتقييم . االئتمانية بشكل ربعي

 .مخاطر البنك
  

مخاطر تفصيلية وتوزع على جميع األقسام للتأكد من أن جميع المعلومات الضرورية والمحدثة متوفرة على  يتم تحضير تقارير
  .مستويات البنك كافة

  

  استراتيجيات إدارة المخاطر

يعتمد البنك على استراتيجات متعددة إلدارة المخاطر من خالل أنظمة إدارة المخاطر والجهات اإلدارية المعنية، حيث تقوم 
  :بمايلي

للمخاطر المختلفة واستحداث األنظمة واإلجراءات  - وأي آثار أخرى محتملة  -أنظمة تقوم بفهم اآلثار المالية  تصميم •
  .المحتملة لهذه المخاطر ضمن المستويات المقبولة) اآلثار(أن تبقى الخسائر ) إذا استمرت بالعمل(الرقابية التي من شأنها 

  .للمؤسسة اإلستراتيجيةة بتحمل المخاطر تتفق مع األهداف أن القرارات المتعلق التأكد •
بمختلف جوانبها التمويلية والمالية والسوقية والسمعة ) وبما يتناسب مع إمكانيات البنك وإستراتيجيته(من المخاطر  الحد •

 . والسيولة والتشغيلية
 . والخدمات المنتجات لمختلف  للمخاطر به المسموح الحد تحديد •
  .األداء المطبقة في المؤسسة منسجمة مع مستوى المخاطرحوافز  •
) Risk Profiles" (مخاطروضعيات " في المخاطر هذه وتقيم فتحلل الرئيسية، البنك أنشطة جميع المخاطر إدارة تغطي •

 . لهذه المخاطر) current exposures( الحالي التعرض مستوى  وتراقب عليها، وموافق موثقة
 مخاطر السيولة، مخاطر األنواع هذه وأهم المخاطر، أنواع جميع وتحويل وتخفيض لضبط المخاطر إدارة إستراتيجية تهدف •

  .الشرعية المخاطر التشغيلية، المخاطر االئتمان، مخاطر السوق،

ومن ثم على ) السياسات واإلجراءات(بالتعرف على المخاطر من مستوى أعلى ) تحليل وتقييم المخاطر(تبدأ إدارة المخاطر   •
م اإلجراءات الرقابية ذات العالقة والمصممة للسيطرة على هذه المخاطر، لتحديد ، وتقي)الفروع/األقسام/الدوائر(مستوى 

 .ي المجاالتالقصور في مجال معين وتأثيره على باق
  .مستمر بشكل وتطويرها فعاليتها واختبار العمل الستمرارية وخطط للطوارئ خطط وضع •

 أساليب تخفيض المخاطر
ممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقا ويعتمد البنك على عدة أساليب 

  .لمعايير وأسس معتمدة
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 )تتمة( إدارة المخاطر 37
  

 )تتمة(مقدمة 37.1
  

 المخاطر الشرعية
  

 ضمن شرعية ضوابط وجود فإن لذا  عملها، في اإلسالمية البنوك عليه ترتكز الذي األساس اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام يعتبر
 :ما يليفي تلخيصها يمكن التي الشرعية المخاطر تخفيف في هاماً عامالً يعد  وإجراءاته البنك سياسات
  .و وقرارات مجلس النقد والتسليف الخاصة بالجوانب الشرعية  الشرعية الرقابة لهيئة الملزمة بالقرارات االلتزام عدم •
 .المصرفية المنتجات بتقديم الخاصة العمل إجراءات ضمن  الموجودة  الشرعية الضوابط تجاوز •

  
 :التالية بالخطوات  بنكال قام ممكن حد أدنى إلى تخفيفها أو المخاطر هذه ولتجنب
 .خدمة أو منتج ألي الالزمة الشرعية بالخطوات العاملين التزام يضمن بما للبنك اآللي بالنظام العمل إجراءات ربط على العمل •
 . الشرعية الناحية من البنك في للعاملين المستمر التدريب •
 الشرعية، الضوابط مع المصرفي العمل جوانب جميع في ومنتجاته وعقوده وإجراءاته البنك سياسات كافة تطابق من التأكد •

 .بها العمل بدء قبل الشرعية الرقابة  هيئة من اعتمادها خالل من وذلك
  .العمل سالمة تضمن التي الشرعية أسسه ألهم البنك في العاملين فهم من التأكد بعد إال منتج أي تقديم عدم •

 تركزات المخاطر
المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أو ذات تنشأ التركزات عند قيام مجموعة من 

ات ظروف اقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء على اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي ممكن أن تتأثر بنفس التغير
  .ركزات على حساسية البنك تجاه قطاع اقتصادي معين أو قطاع جغرافي معينتدل الت. االقتصادية والسياسية والظروف األخرى

للمحافظة على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان  اًحددت سياسات وإجراءات البنك أطر
  . وضبطها

 
 مخاطر االئتمان 37.2

يعمل البنك على . عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو
وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو ) فرد أو مؤسسة(إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل 

  .منطقة جغرافية

وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد أو  ويقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل
المخاطر من خالل التقييم االئتماني للعمالء ومن البنك ، إضافة إلى ذلك يخفض رضين ولكل قطاع أو منطقة جغرافيةمجموعة المقت

 البنك موظفي كبار من للبنك ائتمانية ولجنة للفرع ائتمانية لجنة تشكيل تم حيث: عملهاوضوابط  الجماعيةمنح السلطات  تحديدخالل 
 :يلي ما فيها وروعي ومهام صالحيات لها لجنة ولكل ادارة مجلس أعضاء من ائتمانية ولجنة

 .فصل سلطة المنح عن مهام الدراسة عن مهام الرقابة •
  التسهيلونوع  واألجل الخطر،درجة  والمبلغ، الخبرة،تدرج السلطات حسب  •

  
 ماليـة  صـعوبات  وجـود  أو يـوم  90 عن تزيد القسط لفترة استحقاق هي ذمم التمويل قيمة لإلنخفاض في الرئيسية المؤشرات إن

 .األصلي العقد بشروط اإلخالل النقدية، أو تدفقاته على تؤثر أو تواجه العميل
  

كانون   9تاريخ   4 ب / ن م/   597رقمقرار مجلس النقد والتسليف  جماعي حسب وبشكل منفرد بشكل القيمة انخفاض بتقييم البنك يقوم
وبعد اجراء اختبارات نظرا للظروف االقتصادية المحيطة، ، و2010نيسان  14تاريخ   4ب /م ن/650، والقرار رقم  2009األول 
بهدف دعم المركز  وغير المنتجة   ارتأت إدارة البنك تشكيل مؤونة انخفاض جماعي إضافية على محفظة التسهيالت المنتجةالجهد 

  .المالي للبنك
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 )تتمة(دارة المخاطرإ 37
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  37.2
  
 المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات •

  
بتقديم تعهدات لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه، وذلك حسب يقوم البنك 

تتسم . ويتم تحصيل هذه الدفعات وفقاً لشروط اإلعتماد أو الكفالة. الضوابط الشرعية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك
سات البنك واجراءاته وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس سيا لذمم األنشطة التمويليةتمانية هذه التسهيالت بنفس المخاطر االئ

الرقابية من حيث حصر هذه التعهدات مع أطراف مختارة والتقييم المتواصل لمالءمة هذه التسهيالت وترتيبات ضمان اضافية مع 
 .األطراف في الظروف التي تقتضي ذلك

  

 :)بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى (التالي التعرضات لمخاطر اإلئتمان يوضح الجدول 

 
 2011  2010 

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 المركز المالي الموحدة بيانبنود داخل 
 640,997,627 أرصدة  لدى بنوك مركزية   

 
2,957,313,255 

 1,711,284,179 لدى المصارفحسابات جارية وإيداعات قصيرة األجل 
 

2,096,671,965 
 328,454,473 ايداعات لدى المصارف

 
276,171,144 

 8,502,634,281 التسهيالت االئتمانية المباشرة
 

9,550,973,514 
 1,949,146,539 لألفراد

 
2,295,857,212 

 6,745,910,823   6,553,487,742 الشركات الكبرى
 509,205,479   - قطاع عام

 13,243,944   69,206 )موجودات مقتناة بغرض المرابحة(موجودات قيد االستثمار
 69,952,098   49,028,756 موجودات أخرى

 293,753,681 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
 

233,745,003 

 
11,526,222,203   15,198,070,923 

 
    

     بنود خارج  بيان المركز المالي الموحدة

 733,631,022   84,986,290 تعهدات مقابل اعتمادات مستندية
 66,800,200   80,634,052 قبوالت

 253,372,438   245,407,389 تعهدات مقابل كفاالت
 2,364,863,262   3,586,989,125 ارتباطات وسقوف تمويل غير مستعملة

 
3,998,016,856   3,418,666,922 

 18,616,737,845   15,524,239,059 اإلئتمانيةإجمالي المخاطر 
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 )تتمة(إدارة المخاطر 37
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  37.2
  

  :توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر
  

  بنود داخل بيان المركز المالي الموحد
 2011  

 المجموع    عام قطاع   الشركات الكبرى   )التجزئة( األفراد  بالليرة السورية
 ليرة سورية

   
 ليرة سورية

   
 ليرة سورية

  
 ليرة سورية

 
  28,055,079  1,729,412  متدنية المخاطر

 
 29,784,491 

 5,363,451,602  -  4,093,230,615  1,270,220,987 )مقبولة المخاطر(عادية 
 3,672,978,077  -  2,871,342,006  801,636,071 :منها مستحقة )تتطلب اهتماماً خاصاً(تحت المراقبة 

 2,303,023,939  -  1,775,566,232  527,457,707 يوم 60لغاية  31من 
 1,369,954,138  -  1,095,775,774  274,178,364 يوم 90يوم لغاية  61من 

 829,802,000  -  402,367,487  427,434,513 :غير عاملة منها مستحقة
 365,792,054  -  83,483,802  282,308,252 دون المستوى
 165,321,595  -  62,567,187  102,754,408 مشكوك فيها

 298,688,351  -  256,316,498  42,371,853 رديئة
 9,896,016,170  -  7,394,995,187  2,501,020,983 المجموع
 (1,105,026,631)  -  (696,267,337)  (408,759,294) األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً
 (274,600,000)  -  (142,068,663)  (132,531,337) مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية :ناقصاً
 (13,755,258)  -  (3,171,445)  (10,583,813) األرباح المعلقة: ناقصاً
 8,502,634,281  -  6,553,487,742  1,949,146,539 الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر 37
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  37.2
  

  )تتمة: (توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر
  )تتمة(بنود داخل بيان المركز المالي الموحد

 2010  

 المجموع قطاع عام   الشركات الكبرى   )التجزئة( األفراد  بالليرة السورية
 ليرة سورية

   
 ليرة سورية

   
 ليرة سورية

  
 ليرة سورية

 
 9,506,259,873  517,500,000  6,916,209,592  2,072,550,281 )مقبولة المخاطر(عادية 

 660,327,395  -  14,323,589  646,003,806 :منها مستحقة: تتطلب اهتماماً خاصاً

 506,804,912  -  11,197,818  495,607,094 يوم 60لغاية  31من 

 153,522,483  -  3,125,771  150,396,712 يوم 90يوم لغاية  61من 

 653,772,112  -  533,536,385  120,235,727 :منها مستحقة منتجةغير 

 342,359,838  -  246,268,269  96,091,569 دون المستوى

 51,571,227  -  34,224,476  17,346,751 مشكوك فيها

 259,841,047  -  253,043,640  6,797,407 رديئة

 10,820,359,380  517,500,000  7,464,069,566  2,838,789,814 المجموع

 -  -  -  - ذمم أخرى

 )1,234,184,189(  )8,294,521(  )700,111,889(  )525,777,779( األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً

 )25,000,000(  -  )9,910,000(  )15,090,000( مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية :ناقصاً

 )10,201,677(  -  )8,136,854(  )2,064,823( األرباح المعلقة: ناقصاً

 9,550,973,514  509,205,479  6,745,910,823  2,295,857,212 الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر 37

 
  )تتمة(مخاطر االئتمان  37.2

  
)تتمة: (توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر  

  
 بنود خارج بيان المركز المالي الموحد

 2011   2010 

)التجزئة( األفراد  بالليرة السورية )التجزئة( األفراد   الشركات الكبرى    الشركات الكبرى   
 ليرة سورية

  
 

 ليرة سورية
  

 ليرة سورية 
  

 

 ليرة سورية
  

)مقبولة المخاطر(عادية   81,257,490 328,533,241            145,641,055             908,162,605 

:منها مستحقة :ب اهتماماً خاصاًتتطل  774,000 463,000 
  

يوم 60لغاية  31من   774,000 
 

463,000  -  - 
يوم 90يوم لغاية  61من   - -  -  - 

:منها مستحقة منتجةغير   - -  -  - 
المستوىدون   - -  -  - 

 -  -  - - مشكوك فيها
 -   -       رديئة

 908,162,605            145,641,055            328,996,241  82,031,490 المجموع
األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً  -  -  -  - 
مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية :ناقصاً  -  -  -  - 
األرباح المعلقة: ناقصاً  -  -  -  - 

 908,162,605            145,641,055            328,996,241  82,031,490 الصافي
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  )تتمة(إدارة المخاطر 37
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  37.2
  توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت

  :بعين االعتبار أن ال تزيد مبلغ الضمانات عن مبلغ الدين لكل عميل افراديااألخذ يمثل الجدول اآلتي القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت مع 
        2011كانون األول  31
 المجموع  الشركات  العقاریة التمویالت  األفراد 

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 794,749,261 )مقبولة المخاطر(عادیة 
 

317,932,939 
 

4,681,516,914 
 

5,794,199,114 
 613,609,613 ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 

 
120,527,077 

 
1,602,682,090 

 
2,336,818,780 

 :غیر عاملة
 202,951,720 دون المستوى       

 
34,875,785 

 
72,848,376 

 
310,675,881 

 75,782,068 مشكوك فیھا
 

2,767,616 
 

38,642,391 
 

117,192,075 
 16,431,363 )ردیئة ( ھالكة 

 
15,828,110 

 
249,761,747 

 
282,021,220 

 1,703,524,025 المجموع
 

491,931,527 
 

6,645,451,518 
 

8,840,907,070 
 :منھا

 1,750,886 تأمینات نقدیة       
 

- 
 

30,646,000 
 

32,396,886 
 53,267,419 عقاریة

 
433,484,543 

 
3,916,098,283 

 
4,402,850,245 

 1,235,701,641 سیارات وآلیات
 

1,481,205 
 

121,809,480 
 

1,358,992,326 
 412,804,079  أخرى

 
56,965,779 

 
2,576,897,755 

 
3,046,667,613 

 المجموع  الشركات  العقاریة التمویالت  األفراد    2010كانون األول  31
 7,178,592,119 5,800,317,144 285,934,595 1,092,340,380 )مقبولة المخاطر(عادیة 

 412,430,364 3,125,771 75,649,844 333,654,749 ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 
 :غیر عاملة

 318,448,768 246,268,269 27,157,195 45,023,304 دون المستوى
 47,676,556 34,224,476 13,452,080 مشكوك فیھا

 257,458,515 252,656,006 3,650,760 1,151,749 )ردیئة ( ھالكة 
 8,214,606,322 6,336,591,666 392,392,394 1,485,622,262 المجموع

 :منھا
 2,902,109 2,342,375 - 559,734 تأمینات نقدیة       

 4,492,166,825 4,016,779,712 377,195,036 98,192,077 عقاریة
 1,380,753,081 117,571,226 7,744,515 1,255,437,340 سیارات وآلیات

 2,338,784,307 2,199,898,353 7,452,843 131,433,111 اخرى
  

ليـرة   11,780,203,414:  2010خالل عام (ليرة سورية   13,593,843,946:  2011خالل عام ) عتباريةاالشخصية والكفاالت جميع الضمانات ماعدا ال(بلغ مجموع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت 
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 )سورية
 )تتمة(المخاطرإدارة   37

 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  37.2
 

 حسب القطاعات االقتصادية تمانيةئالتعرضات اإل
  

حكومة و قطاع  أفراد زراعة عقارات تجارة صناعة مالي 2011كانون األول  31
 إجمالي أخرى عام

  
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 640,997,627 - - - - - - - 640,997,627 أرصدة لدى المصارف المركزية

حسابات جارية و إيداعات قصيرة األجل لدى 
 1,711,284,179 - - - - - - - 1,711,284,179 المصارف و المؤسسات المالية

 328,454,473 - - - - - - - 328,454,473 إيداعات لدى المصارف و المؤسسات المالية
 8,502,634,281 1,406,002,364 - 1,109,992,792 56,112,775 575,458,171 3,079,088,325 2,275,979,854 - ذمم البيوع المؤجلة 
 3,200,000 40,952,239 - - - - 4,876,517 الموجودات االخرى

 
49,028,756 

 )مقتناة بغرض المرابحة(موجودات قيد االستثمار
       

69,206 69,206 
 293,753,681        293,753,681 الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي

 11,526,222,202 1,406,071,570 3,200,000 1,150,945,031 56,112,775 575,458,171 3,079,088,325 2,275,979,854 2,979,366,477 اإلجمالي 

 2010كانون األول  31
 2,957,313,255 - - - - - - - 2,957,313,255 المصارف المركزيةأرصدة لدى          

حسابات جارية و إيداعات قصيرة األجل لدى 
 2,096,671,965 - - - - - - - 2,096,671,965 المصارف و المؤسسات المالية

 276,171,144 - - - - - - - 276,171,144 إيداعات لدى المصارف و المؤسسات المالية
 9,550,973,514 1,539,952,956 509,205,479 1,303,097,908 38,902,958 439,173,275 3,254,676,287 2,465,964,651 - ذمم البيوع المؤجلة 

 13,243,944 13,243,944 - - - - - - - )مقتناة بغرض المرابحة(موجودات قيد االستثمار
 69,952,098 - 3,200,000 62,076,323 - - - - 4,675,775 الموجودات االخرى

 233,745,003 - - - - - - - 233,745,003 الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي
 15,198,070,923 1,553,196,900 512,405,479 1,365,174,231 38,902,958 439,173,275 3,254,676,287 2,465,964,651 5,568,577,142 اإلجمالي 
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 )تتمة(المخاطر إدارة 37
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  37.2
  

  :توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب التصنيف الداخلي للمخاطر
  

   :یمثل الجدول التالي التعرضات االئتمانیة ألرصدة البنوك و المؤسسات المالیة حسب التصنیف الداخلي للمخاطر

     
       

  التصنیف الداخلي للمخاطر
و غیرھا    S&Pالتصنیف حسب 

 2010  2011   من الوكاالت المعتمدة

    
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 AAA  641,144,395  2,957,313,255+و حتى  AAA-من   *الدرجة األولى        جید
 -  -  AA+و حتى  AA-من   الدرجة الثانیة
 A  1,235,760,713  790,489,796+و حتى  A-من   الدرجة الثالثة

    1,876,905,108  3,747,803,051 

 BBB  74,627,003  240,280,194+و حتى  BBB-من   الدرجة الرابعة      عادي      
 BB  1,583,735  1,128,282+و حتى  BB-من   الدرجة الخامسة
 B  - 792,911,610+و حتى  B-من   الدرجة السادسة
 271,862,083 399,165,960   المصنفةالمؤسسات المالیة غیر    الدرجة السابعة

 276,171,145  328,454,473   منخفضة القیمة مؤسسات مالیة   الدرجة الثامنة

    803,831,171  1,582,353,314 

    2,680,736,279   5,330,156,365 
 .اعتبار تصنیف البنك المركزي جید من الدرجة األولىتم * 
  

  االئتمانية التركز في الحد األقصى للتعرضات
  

اع وحجم التعرض االئتماني لكل قط) فرد او مؤسسة أو بنك مراسل(تتم إدارة مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل 
حيث  يجب أال  ،2008 آيار 29تاريخ  4 ب / ن م/   395مجلس النقد والتسليف رقمقرار وذلك حسب  ،اقتصادي او منطقة جغرافية

 ) .فرد او مؤسسة(من صافي األموال الخاصة على مستوى العميل  %25يتجاوز الحد األقصى للتعرضات االئتمانية 

يبين الجدول التالي الموجودات المالية للبنك حسب التوزيع الجغرافي والقطاعي بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به أو 
  .تحسينات ائتمانية أخرى

 2011 2010 

  الموجودات 
االرتباطات 

  الموجودات االلتزامات المحتملةو
االلتزامات واالرتباطات 

 المحتملة
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

     المنطقة الجغرافية
 3,418,666,923 13,252,431,838  3,998,016,856 12,459,165,301 )سوريا(محلي 

 -  4,629,289,261 1,301,495,000 1,410,665,668 األوسطبقية دول الشرق 
 -  88,231,139 - 282,622,022 بقية دول العالم

  - )1,234,184,187( - )1,105,026,631( أرباح مؤجلة: ناقصاً
 3,418,666,923  16,735,768,051 5,299,511,856 13,047,426,360 المجموع
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 )تتمة(إدارة المخاطر 37
 

  )تتمة(االئتمان مخاطر  37.2
  

 الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية 
يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقا 

  :ابرز أنواع الضمانات هيإن  .لمعايير واسس معتمدة

الرهونات للمباني السكنية والعقارات واألوراق المالية والسيارات : اإلسالمية مع المؤسسات التجارية التمويلبالنسبة لعمليات 
  .والضمانات النقدية

  .الرهونات للمباني السكنية والعقارات واألوراق المالية والسيارات والرواتب والضمانات النقدية: بالنسبة لألفراد

ات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمان
ووفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف  خالل دراسة كفاية مخصص تدني قيمة التمويالت

 ).4ب/ن.م/597(
  قيمة التسهيالت اإلئتمانيةتقييم انخفاض 

  
يوم أو وجود  90لفترة تزيد عن  األرباحهي استحقاق األصل أو  التسهيالت اإلئتمانيةإن المؤشرات الرئيسية النخفاض قيمة 

  .اإلخالل بشروط العقد األصليوصعوبات مالية تواجه العميل أو تؤثر على تدفقاته النقدية 
  .يقوم البنك بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل جماعي

 
  صص اإلفراديالمخ

  :ووفقاَ للمؤشرات التالية 597الهامة بشكل منفرد، وفقاً لمؤشرات القرار  التسهيالت اإلئتمانيةيحدد البنك مالئمة المخصصات لجميع 

  التأخر في انجاز المشروع موضوع التسهيالت، •
  قدرة العميل على تحسين وضعه عند مواجهة صعوبات مالية، •
  ألعمال  في حال اإلفالس،العوائد المتوقعة عند تصفية ا •
  توفر مصادر مالية أخرى والقيمة المتوقع تحقيقها للضمان، •
 .فترة التدفقات النقدية المتوقعة •

  .مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بيانيتم تقييم الخسائر االئتمانية في تاريخ كل 
  

  المخصص الجماعي
  

التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد أو  للتسهيالت اإلئتمانيةبشكل جماعي بالنسبة  التسهيالت اإلئتمانيةيتم تقييم المخصص عن خسائر 
مركز مالي بتقييم المخصص  بيانيقوم البنك في تاريخ كل . في حال عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل منفرد

القيمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دليل يؤخذ باالعتبار عند التقييم الجماعي انخفاض  .ومراجعة  كل محفظة على حدة
  .موضوعي على انخفاض القيمة بشكل موضوعي

  
  :يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة بإعتبار العوامل التالية

تاريخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادية الحالية، التأخر الناجم عن فترة تحقق الخسائر وفترة تحديد ضرورة وجود 
إن اإلدارة هي المسؤولة عن . ص إفرادي لهذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القيمةمخص

  .تحديد طول هذه المدة التي قد تمتد إلى سنة
  

  .تقوم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامة
  

ارتأت إدارة البنك تشكيل مؤونة انخفاض جماعي بقيمة  وبعد اجراء اختبارات الجهد وف االقتصادية المحيطة،نظرا للظر
 09تاريخ  4 ب / ن م/   597قرار مجلس النقد والتسليف رقم حسبلیرة سوریة   14,256,078مبلغ منھا لیرة سوریة  142,194,404
  127,938,326إضافية بقيمة ومؤونة انخفاض جماعي ، 2010نيسان  14تاريخ  4ب /م ن/650، والقرار رقم  2009كانون األول 

، ووفقاً بناء على تقديرات إدارة البنك، بهدف دعم المركز المالي للبنكوغير المنتجة ليرة سورية على محفظة التسهيالت المنتجة 
    .)4ب /ن.م/ 597(لتعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد و التسليف 



م.م.ام شـشـالك ـبن  
 

  الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
   2011 كانون األول 31كما في 

 

 
52 

 )تتمة(إدارة المخاطر 37
 

  مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 37.3
  
   .األجنبية العمالت صرف أسعار في التغير نتيجة المالية األداة قيمة تقلب مخاطر هي
  

 من للتأكديومي  أساس التمركز في كل عملة على مراقبة يتم. المستخدمة األساسية هي العملة السورية الليرةو سورية مؤسسة البنك
 .04/02/2008بتاريخ  4ب/ م ن /362حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم  بقائها في مستوى معقول

  
 تغطية عمليات بأية يقوم وال األجنبية، العملة مقايضة عقود أو اآلجلة، األجنبي الصرف عقود مثل المشتقات، مع البنك يتعامل ال

  .اإلسالمية الشريعة مع أحكام لتعارضها
  

يقوم البنك بإعداد تحليل الحساسية لمراقبة اثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول في أسعار 
الدخل أو حقوق  بيانفي  صافي االرتفاع المتوقع في الجدول التالي يمثل المبلغ الموجب. الصرف مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة

  .الملكية

 
   %2+أثر التغير في سعر الصرف  سيناريو

 

 2011  2010 

 كز القطعامر العملة 
 األجنبية 

األثر على الربح 
 قبل الضريبة

األثر على 
  حقوق الملكية

مراكز القطع 
 األجنبية

األثر على 
الربح قبل 
 الضريبة

األثر على 
 حقوق الملكية

  
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

  
 لیرة سوریة

 
 سوریةلیرة 

 
 لیرة سوریة

 
 35,834,464 35,839,901 1,791,995,066  42,453,070 42,433,744 2,121,687,224 دوالر أمريكي

 39,083 52,111 2,605,534  689,899 919,866 45,993,289 يورو
 7,523 10,031 501,547  13,052 17,402 870,110 جنيه استرليني

 832 1,110 55,475  388 517 25,855 ين ياباني
 124,583 166,111 8,305,552  138,949 185,265 9,263,249 العمالت األخرى 
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   )تتمة(إدارة المخاطر 37
 ) تتمة(مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  37.3
  2011كانون األول  31كما في 

 دوالر أمريكي     ليرة سورية )بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(
  مقوم بالليرة السورية

 يورو  
  مقوم بالليرة السورية

   عمالت أخرى  
  المجموع   مقومة بالليرة السورية

 ليرة سورية         الموجودات

 1,400,102,448  36,470,389  39,319,571   257,865,712  1,066,446,776 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 1,711,284,179  315,216,138  302,903,642   1,080,643,156  12,521,243 وایداعات قصیرة األجل لدى البنوك والمؤسسات المالیةحسابات جاریة 

 328,454,473  -  -  729,954,473  (401,500,000) إیداعات لدى البنوك والمؤسسات المالیة

 8,502,634,281  -  3,968,610   577,011,825  7,921,653,846 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة
 71,223,606  -  -  31,031  71,192,575 موجودات قید االستثمار

 224,902,139  -  -  -  224,902,139 استثمارات عقاریة

 442,034,894  -  -  -  442,034,894 ممتلكات ومعدات

 23,212,993  -  -  -  23,212,993 موجودات غیر ملموسة

 49,823,666  -  -  29,754  49,793,912 موجودات أخرى 

 293,753,681  -  -  212,555,241  81,198,440 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
 13,047,426,360  351,686,527  346,191,823  2,858,091,192  9,491,456,818 مجموع الموجودات

          المطلق وحقوق المساهمين المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار
 496,554,677  -    -    -   496,554,677 إیداعات من مصرف سوریة المركزي

 867,928,863  230,570,000   195,535,434   73,661,840  368,161,589 الحسابات الجاریة وإیداعات للبنوك والمؤسسات المالیة
 1,819,158,382  16,890,335   127,457,746   376,683,381  1,298,126,920 أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء

 137,106,554  2,080,400   40,158,599   10,921,598  83,945,957 تأمینات نقدیة

 196,253,678  -    1,522,749   3,577,821  191,153,108 مطلوبات أخرى

 3,517,002,154  249,540,735   364,674,528   464,844,640  2,437,942,251 مجموع المطلوبات
 4,685,498,805  -    27,510,585   271,559,326  4,386,428,894 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

 4,842,394,687        4,842,394,687 حقوق المساهمين  
 2,530,714        2,530,714 حقوق األقلية  
 13,047,426,360  249,540,735  392,185,113  736,403,966  11,669,296,546 إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق وحقوق المساهمين   

 2,121,687,226  )2,177,839,728( صافي مركز العمالت  
 

(45,993,290) 
  

102,145,792   - 
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   )تتمة(إدارة المخاطر 37
  )تتمة(تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية مخاطر  37.3

  
  2010كانون األول  31كما في 

 دوالر أمريكي     ليرة سورية )بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(
  مقوم بالليرة السورية

 يورو  
  مقوم بالليرة السورية

   عمالت أخرى  
  المجموع   مقومة بالليرة السورية

 ليرة سورية            

          الموجودات
 3,737,788,581  20,874,372  73,343,396  274,261,120  3,369,309,693 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 2,096,671,965  13,886,960  267,209,892  1,690,820,161  124,754,952 حسابات جارية وايداعات قصيرة األجل لدى البنوك والمؤسسات المالية

 276,171,144  -   -   276,171,144  -  ايداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية
 9,550,973,514  -  -  749,111,344  8,801,862,170 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 84,398,344  -  -  9,657,077  74,741,267 موجودات قيد االستثمار
 191,625,000  -  -  -  191,625,000 االستثمارات في العقارات

 458,414,956  -  -  -  458,414,956 الممتلكات والمعدات ومشاريع تحت التنفيذ
 36,027,446  -  -  -  36,027,446 موجودات غير ملموسة

 69,952,098  0  1,118  8,980,604  60,970,376 موجودات أخرى
 233,745,003  -  -  152,546,563  81,198,440 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 16,735,768,051  34,761,332  340,554,406  3,161,548,013  13,198,904,300 الموجودات مجموع

          
          المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق وحقوق المساهمين

 134,181,350  -  133,267,750  -   913,600  حسابات جارية وايداعات للبنوك
 3,117,933,169  25,103,292  110,072,945  683,301,571  2,299,455,361 الحسابات الجارية للعمالء أرصدة
 190,866,491  1,798,560  28,051,746  39,188,261  121,827,924 نقدية تأمينات
 407,001,018  0  64,630  230,515,245  176,421,143 أخرى مطلوبات
 3,849,982,028  26,901,852  271,457,071  953,005,077  2,598,618,028 المطلوبات مجموع
 8,452,525,370  -  66,491,800  416,547,870  7,969,485,700  االستثمار المطلق حساباتأصحاب  حقوق
 4,430,782,213  -  -  -   4,430,782,213 المساهمين حقوق

 2,478,440  -  -  -   2,478,440  حقوق األقلية
 16,735,768,051  26,901,852  337,948,871  1,369,552,947  15,001,364,381 االستثمار المطلق وحقوق المساهمين  حساباتالمطلوبات وحقوق أصحاب  إجمالي

 -  7,859,480  2,605,535  1,791,995,066  )1,802,460,081(  صافي مركز العمالت
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  )تتمة( إدارة  المخاطر 37
  مخاطر السيولة 37.4

  
 .وتمويل زيادة الموجودات مويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقهاتعلى توفير ال البنك قدرةتتمثل مخاطر السيولة في عدم 

وللوقاية من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، 
تقبلية وتوفر الضمانات الممكن تقدير التدفقات النقدية المسباإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك ب. يومراقبة السيولة على أساس يوم

م /  588وكذلك االحتفاظ بنسبة كافية من السيولة وفق قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بالسيولة رقم  .الضرورةعمالها عند است
% 30، على البنك أن يحتفظ في كل يوم عمل بنسبة سيولة بكافة العمالت ال تقل عن 2009 تشرين الثاني 22بتاريخ  4ب / ن 

حدها  بكافة العمالت 2011خالل عام بلغت نسبة السيولة في البنك %. 20عن  على أن ال تقل نسبة السيولة بالليرات السورية
كما  % 15.78بينما بلغت نسبة السيولة بالليرات السورية ،% 34.9وكنسبة متوسطة ، %  23.9حدها األدنى و% 52.9األقصى 

  .2011كانون األول  31في 
  

 من كبيرة بمجموعة المركزي مصرف سورية مع وبالتنسيق جهد اختبارات عدة وتنفيذ اليومية المتابعة خالل من قامت إدارة البنك
 :السيولة مخاطر لتخفيض الخطوات

 البنوك مع أشهر3 من أكثر أموال توظيف عدم إلى إضافة االئتمانية المحفظة تخفيض : األصول إدارة ناحية من •
 الودائع لجذب إعالنية وحملة لشهر الودائع ومنتج الوكالة منتج إصدار  :المطلوبات إدارة ناحية من •
 الودائع زيادة بهدف المضارب نسبة تخفيض  :العائد سعر إدارة ناحية من •
 كامل نقدي بغطاء تمويالت وإعطاء  البنوك مع التبادلية الودائع تشجيع : الميزانية طرفي إدارة ناحية من •
 كامل نقدي بغطاء اعتمادات إصدار  :الميزانية خارج االلتزامات إدارة ناحية من •

  
باالحتفاظ لدى  2011أيار  2بتاريخ  5938 رقمالوزراءأيضا ووفق القوانين المرعية في سورية وحسب قرار مجلس  البنكيقوم كما 

  % . 5مصرف سورية المركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل 
  

يعكس الجدول التالي تواريخ . للتأكد من توفر سيولة كافيةتراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات 
  .استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك الرئيسية
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 أيام 7 2011كانون األول  31كما في 
 

 خالل
 

من شهر 
إلى ثالثة 

  أشهر

من ثالثة 
أشهر إلى 

  أشهرستة 
من ستة شهر 

  أشهر 9إلى
شهر  9من 

  إلى سنة

من سنة 
إلى خمس 

  سنوات

خمس 
سنوات 

  فأكثر
 المجموع

 شهر فأقل المبلغ بآالف الليرات السورية
 الموجودات

                 
 1,400,102 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,400,102 

حسابات جارية وايداعات قصيرة األجل لدى البنوك 
 1,711,284 والمؤسسات المالية

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,711,284 

 - ايداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

328,454 
 

328,454 
 207,231 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 
475,330 

 
1,311,468 

 
1,171,600 

 
712,200 

 
564,479 

 
3,538,349 

 
521,977 

 
8,502,634 

 - موجودات قيد االستثمار
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

71,224 
 

71,224 
 - استثمارات عقارية

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
224,902 

 
224,902 

 - الممتلكات والمعدات ومشاريع تحت التنفيذ
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

442,035 
 

442,035 
 - موجودات غير ملموسة

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
23,213 

 
23,213 

 - موجودات ضريبة الدخل المؤجلة
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

795 
 

795 
 - موجودات أخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
49,029 

 
49,029 

 - الوديعة المجمدةلدى مصرف سورية المركزي
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

293,754 
 

293,754 
 3,318,617 مجموع الموجودات

 
475,330 

 
1,311,468 

 
1,171,600 

 
712,200 

 
564,479 

 
3,538,349 

 
1,955,383 

 
13,047,426 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 المطلوبات                 
 - إيداعات من مصرف سورية المركزي                 

 
- 

 
496,555 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
496,555 

 165,651 الحسابات الجارية وإيداعات للبنوك والمؤسسات المالية
 

124,238 
 

124,238 
 

124,238 
 

124,238 
 

122,500 
 

82,825 
 

- 
 

867,928 
 363,832 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 
272,874 

 
272,874 

 
272,874 

 
272,874 

 
181,916 

 
181,915 

 
- 

 
1,819,159 

 53,187 تأمينات نقدية
 

29,484 
 

11,187 
 

9,006 
 

23,423 
 

7,609 
 

3,210 
   

137,106 
 196,254 مطلوبات أخرى

               
196,254 

 778,924 مجموع المطلوبات
 

426,596 
 

904,854 
 

406,118 
 

420,535 
 

312,025 
 

267,950 
 

- 
 

3,517,002 
 324,599 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

 
787,210 

 
1,092,343 

 
890,273 

 
1,009,336 

 
391,124 

 
115,273 

 
75,341 

 
4,685,499 

حسابات االستثمار   مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب
 1,103,523 المطلق

 
1,213,806 

 
1,997,197 

 
1,296,391 

 
1,429,871 

 
703,149 

 
383,223 

 
75,341 

 
8,202,501 

 2,215,094 فجوة السيولة
 

(738,476) 
 

(685,729) 
 

(124,791) 
 

(717,671) 
 

(138,670) 
 

3,155,126 
 

1,880,042 
 

4,844,925 
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 2010كانون األول  31كما في 

 فأقل أيام 7
 

 شهر خالل
 

من شهر إلى 
  ثالثة أشهر

من ثالثة 
أشهر إلى 
  ستة أشهر

من ستة أشهر 
  إلى تسعة أشهر

من تسعة 
شهر إلى 

  سنة

من سنة إلى 
خمس 
  سنوات

خمس 
  سنوات فأكثر

 ت السوريةالمبلغ بآالف الليرا المجموع

   
 الموجودات

                 
 3,737,789 -  -  -  -  -  -  -  3,737,789 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

حسابات جارية وايداعات قصيرة األجل لدى البنوك 
 2,096,672 -  -  -  -  -  380,914 491,899 1,223,859 والمؤسسات المالية

 276,171 276,171 -  -  -  -  -  -  -  ايداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية
 9,550,974 394,440 2,960,745 538,261 955,680 1,917,306 1,447,398 542,595 794,549 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 84,398 -  -  -  -  -  -  -  84,398 موجودات قيد االستثمار
 191,625 191,625 -  -  -  -  -  -  -  عقاريةاستثمارات 

 458,415 458,415 -  -  -  -  -  -  -  الممتلكات والمعدات ومشاريع تحت التنفيذ
 36,027 36,027 -  -  -  -  -  -  -  موجودات غير ملموسة

 22,822 22,822 -  -  -  -  -  -  -  موجودات ضريبة الدخل المؤجلة
 47,130 -  -  -  -  -  -  -  47,130 موجودات أخرى

 233,745 233,745 -  -  -  -  -  -  -  الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
 16,735,768 1,613,245 2,960,745 538,261 955,680 1,917,306 1,828,312 1,034,494 5,887,725 مجموع الموجودات

 المطلقة االستثمار حساباتالمطلوبات وحقوق أصحاب 
  المطلوبات

 للبنوك والمؤسسات وإيداعات قصيرة األجل الحسابات الجارية
 134,181 -  13,418 13,418 20,127 20,127 20,127 20,127 26,837  المالية

 3,117,933 -  311,792 311,793 467,690 467,690 467,690 467,690 623,588 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
 190,866 -  -  1,020 14,279 10,957 29,420 -  135,190 تأمينات نقدية

 407,002 -  565 7,881 13,297 17,512 20,535 7,006 340,206 مطلوبات أخرى
 3,849,982 - 325,775 334,112 515,393 516,286 537,772 494,823 1,125,821 مجموع المطلوبات

 8,452,525 61,705 42,943 602,498 1,026,143 1,451,182 1,673,487 632,985 2,961,582 االستثمار المطلق حساباتحقوق أصحاب 
  المطلوبات وحقوق أصحاب مجموع

 12,302,507 61,705 368,718 936,610 1,541,536 1,967,468 2,211,259 1,127,808 4,087,403 االستثمار المطلق حسابات
 4,433,261 1,551,540 2,592,027 )398,349( )585,856( )50,162( )382,947( )93,314( 1,800,322  فجوة السيولة
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  المركز المالي بيانبنود خارج 

 لغاية سنة   2011كانون األول  31
 5من سنة لغاية   

 سنوات
  

 المجموع

  
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية

       
 84,986,290  -  84,986,290 اإلعتمادات 

  80,634,052   -   80,634,052  القبوالت
 245,407,389  9,045,983  236,361,406 الكفاالت

 411,027,731  9,045,983  401,981,748 المجموع

      
   لغاية سنة 2010كانون األول  31

 5من سنة لغاية 
 المجموع   سنوات

 
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية

 800,431,222  -   800,431,222 اإلعتمادات والقبوالت      
  253,372,438  968,832   252,403,606 الكفاالت
  1,053,803,660  968,832   1,052,834,828 المجموع

  

 السوقمخاطر  37.5
  

مخاطر أسعار الصرف ومخاطر الدول والبنوك الخارجية لقياس مخاطر السوق، يتعرض البنك ليعتمد البنك طريقة القياس المعيارية 
ويلجأ البنك لتخفيف هذه المخاطر بوضع سقوف وحدود للتعامالت بالعمالت األجنبية ومراكز القطع وسقوف للدول والبنوك المختلفة 

ومخاطر تغيرات ع ئمخاطر انخفاض الوداالجيد وعدم تركز المخاطر والرقابة الفعالة، إضافة إلى تعرضه إلى بحيث يحقق التنوع 
المرابحات بحيث يتجاوز معدل العائد السائد في السوق لتغطية هذه  تمويل تسعير البنك بأخذ هامش أمان عندلذا يقوم  العائد الموزع

  . المخاطر
 

 يتعهد أن المضاربة، دون أساس على لألرباح المستحقة الودائع يقبل البنك ألن الربح، هامش حيث من السوق لمخاطر البنك يتعرض ال
 المودع يتحمل – المضاربة عقد حسب – االعتيادية الخسارة حالة في أنه حيث ،صحاب حسابات اإلستثمار المطلقأل أرباح مسبقا بأية

أما في حال الخسارة ألسباب التعدي والتقصير يتحمل البنك كامل  .جهده )المضارب(البنك يخسر حين في أمواله خسارة )المال رب(
 .الخسارة
 یتم والتي االستثمار حسابات أصحاب عن نیابة البنك یدیرھا التي الموجودات عن الناجمة المخاطر ھي :المنقولة التجاریة المخاطر
 األموال ھذه من المضارب أرباح في نصیبھا كل أو نصیبھا من جزء عن نازلالت إجراء تتبع ألنھا  البنك مال رأس على فعلًیا تحمیلھا

 ألصحاب المقابل في سُیدفع كان الذي العائد زیادة بھدف تجاریة لضغوط نتیجة لذلك ضرورة ترى حینما االستثمار حسابات ألصحاب
 المدفوع  العائد معدل إن یعنى وھذا .األرباح في المشاركة المطلقة االستثمار حسابات على خاص بشكل ھذا ویسري .الحسابات ھذه

 والتي) العائد معدل لمخاطر نتیجة  إما ذلك وینشا .اإلرباح في البنك مساھمي نصیب حساب على یعدل االستثمار حسابات ألصحاب
 نسبیًا طویلة استحقاق بفترة المرابحة مثل موجودات في االستثمار حسابات أموال ُتستثمر عندما (الربح معدل بمخاطرة أیًضا إلیھا یشار

 االئتمان مخاطر أو (األسعار مخاطر مثل) أخرى، سوق لمخاطر نتیجة أیضًا ینشأ أو .السوق في الحالیة التوقعات یلبي ال عائد وبمعدل
 الشریعة بأن علما) إلدارتھا، خاضعة موجودات لمحفظة الكلي األداء ضعف تأثیر من االستثمار حسابات أصحاب حمایة في البنك عندما

 تحمیل في األحقیة بكامل المبدأ، حیث من یتمتع،  البنك أن من الرغم وعلى .(للمستثمر كلیة خسارة أي تعویض للمضارب تجیز ال
 من المضارب نسبة بتخفیض الشام بنك قام التجاریة للضغوط ونتیجة أنھ إال االستثمار، حسابات ألصحاب المنقولة التجاریة المخاطر
 الشام بنك أن كما  السیولة، مخاطر إدارة في تفصیلي بشكل مذكورة بھدف اإلجراءات من مجموعة إلى إضافة ، %25 إلى 40%
 المخاطر أن إلى اإلشارة ویجب المنقولة، التجاریة المخاطر االعتبار بعین األخذ أجل من عالیة أموال رؤوس كفایة بمعدل یحتفظ

 تمنع الشریعة ألن المساھمین، أرباح توزیع إعادة طریق عن االستثمار، بحسابات المتعلقة الخسارة بتغطیة لھا صلة ال المنقولة التجاریة
  .ذلك
 لألوراق العوائد أسعار مخاطر قياس على القائمة السوق مخاطر لقياس المعيارية القياس طريقة يعتمد الشام بنك أن التنویھ مع

 المعدل ذات والصكوك المالية األوراق على العوائد مخاطر قياس ثم ومن تثقيلها طريق عن المتاجرة بغرض بها المحتفظ المالية
 تغير مخاطر تغطية بهدف المال رأس من جزء تخصيص ثم ومن العائد بسعر المرتبطة العامة السوق مخاطر تحديد بهدف المعلوم
 األجل، قصيرة آجال ذات مالية أوراق محفظة أي يشكل ولم المتاجرة بغرض مالية أدوات أي بشراء يقم لم  والبنك العوائد أسعار
  .السوق مخاطر تغطية متطلبات فيها بما 2 بازل متطلبات كافة من بكثير أعلى المال رأس كفاية أن أيضاً العلم مع
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  مخاطر السوق لالستثمارات المالية 37.6
  .لالفتراضات المتعلقة بتغيرات السوق مخاطر السوق والحدود القصوى للخسائر المتوقعة وفقاً يستخدم البنك نظاما داخليا لتقدير

ويتم قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السوق على أساس نظري وافتراضي ويتم الجمع بين الطرق اإلحصائية الكمية وبين خبرة 
توى السهم الواحد وعلى مستوى المحفظة ومن الطرق ويقوم البنك بتحديد حدود قصوى للمخاطر على مس .الموظفين المختصين

  :المتبعة 
  .السياسات االستثمارية الموضوعة •
 . توقع إحتماالت مستقبلية افتراضية •

  
 مخاطر السلع والمخزون السلعي 37.7

قبل البنك هي المخاطر الناجمة عن تعامالت البنك في عقود التمويل اإلسالمية بما تحمله من مخاطر حيازة لألصول المشتراة من 
  .بغرض إعادة بيعها لآلمر بالشراء ضمن عقود التمويل اإلسالمية

  2011كانون األول  31كما في . يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر من خالل تضمين عقود الشراء مع الموردين بخيار الشرط
  بمبلغ قدره )بغرض المرابحةموجودات مقتناة (اقتصرت مخاطر السلع والمخزون السلعي على الموجودات قيد االستثمار

، والتي تمثل قيمة بضاعة في الطريق قام البنك )2010كانون األول  31كما في   13,243,944مبلغ (ليرة سورية  69,206
  .العمالءبشرائها بعقود مع الموردين تتضمن خيار الشرط ، وذلك بعد توقيع عقد الوعد بالشراء من قبل 

  
 )التشغيلية(العمليات  مخاطر 37.8
 بسبب الحاسب اآللي، أخطاء عمليات في إخفاق بسبب تنتج والتي للبنك خسائر تسبب أن يمكن التي المخاطر التشغيلية مخاطرال تمثل
  . الموظفين أو عدم االلتزام بالشريعة تصرف سوء اإلجراءات، أو كفاية عدم
اعتماد المؤشر األساسي لقياس  ،سورية المركزيموجب تعليمات مصرف فهي وب التشغيلية المخاطر لقياس المعتمدة الطريقة أما

  :خالل من البنك لها يتعرض التي التشغيلية المخاطر تحديد ويتم .مخاطر التشغيل
العمليات والنشاطات التي يقوم بها البنك  تأثر عن طريق تقييم مدى: ءات الرقابيةالذاتي للمخاطر واإلجرا التقييم •

لمخاطر التشغيلية المحتملة من خالل ورش عمل مع اإلدارات المعنية يستدل من خاللها على مدى ضعف أو قوة با
  . بيئة المخاطر التشغيلية الكامنة في عملياته ونشاطاته

عن طريق تبويب العمليات التي يقوم بها البنك وتحديد الوحدات واألقسام التي : تجميع المخاطر حسب أنواعها •
ويساعد هذا اإلجراء على إظهار نقاط . لمخاطر التشغيلية وذلك حسب نوع المخاطر التي تتعرض لهاتواجه ا

كما يساعد على وضع األولويات للخطوات الواجب القيام بها لمعالجة , الضعف في نظام إدارة المخاطر التشغيلية
  . هذه المخاطر

 تحملها يمكن التيالعمليات  لمختلفاطر الرئيسية عن طريق وضع حدود لمؤشرات المخ: حدود المخاطر التشغيلية •
  .تخطيها يجب ال والتي

  

  :التشغيلية المخاطر تخفيف آلياتأهم  أما
  

  .لصالحيات والموافقات المحددة في كل مستوى إداري له عالقة بالمخاطر التشغيليةا •
  .وعدم تكليف الموظفين بمهام ينشأ عنها تضارب مع مصالحهم الشخصية ،فصل المهام بين الموظفين •
  .الوقاية الكافية لموجودات وسجالت البنك •
  .المطابقات والتحقق الدوري للعمليات والحسابات •
  .توفير اإلجراءات وأنظمة الضبط الداخلي ألي نشاط جديد أو ألي أداة مالية جديدة •
  .التأمين على موجودات البنك •
  .العالقة بين إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل وضع خطط التدقيق مبينة على أساس المخاطرتطوير  •
  .الجدد لموظفينالفعال والمستمر لمختلف موظفي البنك  ل لتدريبا •
  .الداخلي الضبط إلجراءات شامل نظام وضع •
 .البنك ال تخالف الشريعة إجراءات الرقابة الشرعية للتأكد من أن األنشطة التي يقوم بهاوضع  •

 
كما تعمل إدارة البنك على وضع خطط طوارئ وخطط استمرارية عمل بديلة وإجراء اختبارات لها، لضمان قدرة البنك على 

زة هصال، أو توقف نظام العمل في األجكتعطل أجهزة االت(االستمرار في العمل وتخفيف الخسائر في حال حصول أعطال قاسية 
وذلك بهدف تخفيض ) والتكنولوجية، أو حصول أضرار في البنية المادية للموجودات، او حصول كوارث طبيعيةالمعلوماتية 

  .المخاطر التي قد تخلفها تلك األحداث على أداء البنك
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   )تتمة(إدارة المخاطر 37
 كفاية رأس المال 37.9

 

 
2011   2010 

 
 ليرة سورية   ليرة سورية

    
 4,509,000,616  4,549,707,851 األموال الخاصة األساسية

 4,981,566,850  4,991,666,301 رأس المال
 73,440,958  44,087,761 صافي أرباح السنة المالیة

 (509,979,746)  (462,833,218) محققة خسائر متراكمة

 (36,027,446)  (23,212,993) الموجودات غیر الملموسة

  
 

  
 (127,718,540)  228,704,626 األموال الخاصة المساندة

 (136,075,511)  202,383,996  متراكمة غیر محققة) خسائر(أرباح 

 -  26,320,630  احتیاطي مخاطر التمویل

 8,356,971  - دل األرباحااحتیاطي مع

 4,381,282,076  4,778,412,477 صافي حقوق الملكیة حسب تعلیمات مصرف سوریة المركزي

 
 

  
 6,294,780,872  7,780,770,078 المثقلةالموجودات 

 416,485,378   168,801,594        حسابات خارج المیزانیة المثقلة
 244,862,326  340,934,550 المخاطر التشغیلیة

 16,370,280  106,010,963 مركز القطع التشغیلي

 8,396,517,184  6,972,498,856 
 %62.8  %56.91 (%)نسبة كفایة رأس المال 

 %64.7  %54.19 (%)نسبة كفایة رأس المال األساسي 
 %101.8  %94.00 (%)نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین

    
ال تتدنى نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة  يجب أن 2007 الثاني كانون 24في  الصادر 253مجلس النقد والتسليف رقم  قرار حسب

  %. 8في الجمهورية العربية السورية عن نسبة 
  
  األعمال خاطرم  37.10
االخطار الناتجة عن الظروف السياسية واالقتصادية  ، ومنهاعامة بصفة البنوك قطاع على تؤثر عوامل عدة من األعمال مخاطر تنشأ

بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر  بنكتقوم ادارة ال .من المؤشرات السلبية على نتائج االعمال المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد
  .االعمال والمركز المالي للبنك واتخاذ االجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتائج
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 تحليل استحقاقات الموجودات و المطلوبات 38
 

  2011كانون األول 31
 

 لغاية سنة
 

 أكثر من سنة
 

 المجموع
 المبالغ بآالف الليرات السورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 الموجودات
 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي      
 1,400,102 

 
- 

 
1,400,102 

 حسابات جارية واستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية
 1,711,284 

 
328,454 

 
2,039,738 

 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 4,442,308 

 
4,060,326 

 
8,502,634 

 موجودات قيد االستثمار
 - 

 
71,224 

 
71,224 

  استثمارات في العقارات 
 - 

 
224,902 

 
224,902 

 الممتلكات والمعدات ومشاريع تحت التنفيذ
 - 

 
442,035 

 
442,035 

 موجودات غير ملموسة
 - 

 
23,213 

 
23,213 

  موجودات ضريبة الدخل المؤجلة 
 - 

 
795 

 
795 

 موجودات أخرى
 - 

 
49,029 

 
49,029 

 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
 - 

 
293,754 

 
293,754 

 مجموع الموجودات
 7,553,694 

 
5,493,732 

 
13,047,426 

  
  المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

  باتالمطلو     
 496,555  إيداعات من مصرف سورية المركزي      

 
- 

 
496,555 

 785,103  الحسابات الجارية وإيداعات للبنوك والمؤسسات المالية
 

82,825 
 

867,928 
 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 1,637,244 
 

181,915 
 

1,819,159 
 تأمينات نقدية

 133,896 
 

3,210 
 

137,106 
 مطلوبات أخرى

 196,254 
 

- 
 

196,254 
 مجموع المطلوبات

 3,249,052 
 

267,950 
 

3,517,002 
 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

 4,494,885 
 

190,614 
 

4,685,499 
 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

 7,743,937 
 

458,564 
 

8,202,501 
 الصافي

 (190,243) 
 

5,035,168 
 

4,844,925 
           2010كانون األول  31

 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 3,737,789   -  3,737,789 

 حسابات جارية واستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية
 2,096,672   276,171  2,372,843 

 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 6,195,789   3,355,185  9,550,974 

 موجودات قيد االستثمار
 84,398   -  84,398 

  استثمارات في العقارات 
 -   191,625  191,625 

 الممتلكات والمعدات ومشاريع تحت التنفيذ
 -   458,415  458,415 

 موجودات غير ملموسة
 -   36,027  36,027 

  موجودات ضريبة الدخل المؤجلة 
 -   22,822  22,822 

 موجودات أخرى
 47,130   -  47,130 

 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
 -   233,745  233,745 

 مجموع الموجودات
 12,161,778   4,573,990   16,735,768 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
   

  المطلوبات
  الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية           
 120,762   13,418   134,180 

 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
 2,806,140   311,792   3,117,932 

 تأمينات نقدية
 190,866   -   190,866 

 مطلوبات أخرى
 406,437   565   407,002 

 مجموع المطلوبات
 3,524,205 325,775 3,849,980 

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 8,347,877   104,648   8,452,525 

 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 11,872,082   430,423   12,302,505 

 الصافي
 289,696   4,143,567   4,433,263 
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   يان المركز المالي الموحد التزامات ائتمانية خارج بارتباطات و 39
  

  2011      2010  

  
  ليرة سورية   ليرة سورية

     
 اعتمادات مستندية

 84,986,290  733,631,022 
 قبوالت

 80,634,052  66,800,200 
 كفاالت

 245,407,389  253,372,438 

 لقاء حسن تنفيذ      
 212,184,439  182,568,997 

 لقاء اشتراك في مناقصات
 33,222,950  70,803,441 

  حسابات إستثمارية لصالح الغير      
 1,301,495,000   -  

 سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
 3,586,989,125  2,364,863,262 

  5,299,511,856  3,418,666,922  
  
 يان المركز المالي الموحد خارج ب التزامات تعاقدية وعقود إيجار تشغيلية 40

  
    2011      2010  

  ليرة سورية   ليرة سورية    

       :ارتباطات عقود مشاريع إنشائية

 23,527,533  12,232,701   تستحق خالل سنة
 -  -   تستحق خالل أكثر من سنة

  مجموع ارتباطات عقود المشاريع اإلنشائية في تاريخ بيان المركز المالي
  12,232,701 الموحد     

 
 23,527,533 

       
      :ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية

 36,479,602  22,945,094   تستحق خالل سنة
 214,112,696  136,123,050   تستحق خالل أكثر من سنة

  مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ بيان المركز المالي
  159,068,144 الموحد     

 
250,592,298 

  


