
 
 
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   م.م.ش الشام اإلسالميبنك 
  الموحدة المـالــية قوائمال
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م.م.ش الشام اإلسالميبنك      
 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة
  2009 كانون األول 31 للسنة المنتهية في

)باللیرة السوریة(  

.الية وتقرأ معهاتشكِّل جزءاً من هذه القوائم الم 37إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   
 
 1  

  

 2008  2009 إيضاحات
 اإليرادات

 144,068,662  283,315,277 4 إيرادات األنشطة التمويلية
 131,045,092   18,559,854 5 االستثماريةإيرادات األنشطة 

  -  )4,600,000(  19  مخصص تدني قيم ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية
 اإليرادات التمويلية واإلستثماريةإجمالي 

 297,275,131   275,113,754 

قبل   نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من صافي الربح    
 (170,178,519)  (219,965,722)  6  اقتطاع نصيب البنك بصفته مضارباَ

 35,733,346   64,828,377 6 نصيب البنك من دخل اإلستثمارات المطلقة بصفته مضارباً 
 العائد على حسابات اإلستثمار المطلق

 (155,137,345)  (134,445,173) 

     
 و مضارب نصيب البنك من دخل اإلستثمارات بصفته رب مال

 142,137,786   140,668,581 

  20,910,444  558,700 7 نصيب البنك من إدارة اإلستثمارات المقيدة بصفته وكيالً    
  7,334,586   14,604,613 8 إيرادات الخدمات المصرفيةصافي 

 الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 
 7,875,484   )11,868,200( 

 )45,457,248(  )20,662,385( 9 الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي
 إيرادات اخرى

 1,580,813   194,210  

 صافي األرباح التشغيلية    
 146,095,011   111,782,373  

 المصروفات      
  )108,562,504( 10 نفقات الموظفين    

)96,625,485( 
  )90,623,362( 11 مصاريف إدارية وعمومية

)71,752,600( 
  )36,374,929( 21,22 الكات وإطفاءاتتهاس

)30,366,118( 
  )296,630,200( 12 ستثماريةقيمة الوكاالت اإلمخصص تدني 

- 
   549,333 13  أخرى مخصصات تشغيلية

)2,222,350( 
 إجمالي المصروفات 

 )531,641,662(  )200,966,553( 
 الخسارة قبل الضريبة صافي

 )385,546,651(  )89,184,180( 
  12,881,841   17,490,824 14 إيراد ضريبة الدخل

 )76,302,339(  )368,055,827(   سنة خسارة الصافي     
 بنود الدخل الشامل

 -  - 
 )76,302,339(  )368,055,827(   سنةصافي الخسارة الشاملة لل

 الشاملة النصيب األساسي والمخفض للسهم من صافي الخسارة
 )15.26(  )73.61(  15 لمساهمي البنك

 :العائد الى
 مساهمي البنك    

 (368,060,467)  )76,302,339( 
 حصة األقلية

 4,640   
- 

   )368,055,827(  )76,302,339(  
 
 
 





م.م.الشام اإلسالمي شبنك     
 

  التغيرات في حقوق المساهمين الموحدةقائمة 
   2009 كانون األول 31 كما في

  )بالليرة السورية(

  .الية وتقرأ معهاتشكِّل جزءاً من هذه القوائم الم 37إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
3 

  

  العائد إلى حقوق حاملي أسهم البنك    

 حقوق األقلية
 

مجموع حقوق 
المساهمين و 
  حقوق األقلية

رأس المال  إيضاحات
 به صرحالم

أقساط رأس المال 
المكتتب بها الغير 

 مسددة
 سنةنتيجة ال

خسائر مدورة غير 
محققة ناجمة عن 
التغيرات في أسعار 

 الصرف

المدورة خسائر 
 المحققة

مجموع حقوق 
 المساهمين

          
كانون األول  31الرصيد في 

2008 29 5,000,000,000 )2,500,000,000( - )149,856,220( )162,581,664( 2,187,562,116 - 2,187,562,116 

تسديد أقساط رأس المال 
 1,735,500 - 1,735,500 - - - 1,735,500 - 29 المكتتب بها

 حقوق األقلية
 

- - - - - - 2,000,000 2,000,000 
السنة )ربح(أو  )خسارة(

   الموحدة الشاملة
- - )368,060,467( - - )368,060,467( 4,640  )368,055,827( 

تخصيص خسارة السنة 
  الشاملة

- - 368,060,467  )20,662,385( )347,398,082( - -  - 

كانون األول  31الرصيد في 
2009  5,000,000,000  )2,498,264,500(  - )170,518,605( )509,979,746( 1,821,237,149 2,004,640  1,823,241,789  

  
كانون األول  31الرصيد في 

2007 29 5,000,000,000 (2,500,000,000) - )104,398,972( )131,736,573( 2,263,864,455 - 2,263,864,455 

السنة )ربح(أو  )خسارة(
  الموحدة الشاملة

- - )76,302,339( - - )76,302,339( - )76,302,339( 

السنة تخصيص خسارة 
  الشاملة

- - 76,302,339 )45,457,248( )30,845,091(   
- - 

كانون األول  31الرصيد في 
2008  5,000,000,000 (2,500,000,000) - )149,856,220( )162,581,664( 2,187,562,116 - 2,187,562,116 

 
 
 
 
 



م.م.الشام اإلسالمي شبنك     
 

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة
   2009 كانون األول 31 كما في

  )بالليرة السورية(

  .الية وتقرأ معهاتشكِّل جزءاً من هذه القوائم الم 37إلى  1المرفقة من إن اإليضاحات 
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 إيضاحات 2008  2009

 
 (89,184,180)  (385,546,651)  الخسارة قبل الضريبة     األنشطة التشغيلية

 30,366,118  36,374,929 21,22   واطفاءات استهالكات          :التعديالت
 32,606,205  3,652,332  أعباء محققة غير مستحقة الدفع ألصحاب ودائع االستثمار المطلق

 30,310,111  689,197  إيرادات محققة غير مستحقة القبض
 -  4,600,000 19 مخصص تدني قيم ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية

 -  296,630,200 12 مخصص تدني قيمة الوكاالت االستثمارية
  (43,599,993)  4,098,254 

الموجودات و المطلوبات المستخدمة في النشاطات التغيرات في 
 التشغيلية 

 
   

 985,050,050  (647,356,607)  المصارف والمؤسسات الماليةحسابات جارية واستثمارات لدى      
 (1,675,259,489)  (2,216,319,290)  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 (144,586,259)  136,154,557  موجودات قيد االستثمار 
 (619,760,602)  (108,107,434)  احتياطي نقدي الزامي

 (131,073,976)  1,112,180  موجودات أخرى
 1,220,520,157  474,705,474  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 73,123,114  114,069,555  التأمينات النقدية
 25,252,177  106,648,113  مطلوبات أخرى

 (262,636,574)  (2,182,693,445)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (15,817,933)  (87,277,678)  صافي التغير في الممتلكات والمعدات و مشاريع قيد التنفيذ     االستثماريةاألنشطة      

 (3,062,620)  (5,558,350)  صافي التغير في الموجودات المعنوية
 (18,880,553)  (92,836,028)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 -  2,000,000  حقوق األقلية     نشطة التمويلاأل     
 -  1,735,500  القسط الثاني ألسهم مكتتب بها

 1,785,541,337  478,411,590  حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق
 1,785,541,337  482,147,090  نشطة التمويلاألصافي التدفقات النقدية من      

 5,372,791  2,442,178  تأثير تغيرات أسعار الصرف
 1,509,397,001  (1,790,940,205)  سنةصافي الزيادة  في النقد وما في حكمه خالل ال

 4,906,815,092  6,416,212,093  سنةالنقد وما في حكمه  في بداية ال     
 6,416,212,093  4,625,271,888 30 سنةالنقد وما في حكمه  في نهاية ال



م.م.الشام اإلسالمي شبنك     
 

  قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الحسابات المقيدة
   2009 كانون األول 31 كما في

  )بالليرة السورية(

  .الية وتقرأ معهاتشكِّل جزءاً من هذه القوائم الم 37إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 1الرصيد كما في   
كانون الثاني 

2009 
اإليداعـات خالل  

  العام
الدخل بعد حسم 
  المصروفات

السحوبات خالل 
   أجرة البنك كوكيل  العام

الرصيد كما في 
كانون األول  31

2009           
              

في مؤسسات  مقيدة  وكاالت استثمار
 -   (558,700)  (982,968,973)  9,151,365  -  974,376,308  مالية إسالمية

              
  974,376,308  -  9,151,365  (982,968,973)  (558,700)   - 

              

  
 1الرصيد كما في 
كانون الثاني 

2008 
اإليداعـات خالل  

  العام
الدخل بعد حسم 
  المصروفات

السحوبات خالل 
   أجرة البنك كوكيل  العام

الرصيد كما في 
كانون األول  31

في مؤسسات  مقيدة  وكاالت استثمار           2008
 974,376,308   (20,910,444)  (45,358,858)  66,269,302  974,376,308  -  مالية إسالمية

  -  974,376,308  66,269,302  (45,358,858)  (20,910,444)   974,376,308 



م.م.الشام اإلسالمي شبنك     
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
   2009 كانون األول 31 كما في

  )بالليرة السورية(
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  معلومات عن البنك )1(

 
كشركة مساهمة مغفلة خاصة سورية بموجب قرار رئاسة ) البنك(م .م.ش الشام اإلسالميتم الترخيص لبنك 

وبناء ) 14809(وبموجب السجل التجاري رقم  2006أيلول  7الصادر بتاريخ ) م و/66(مجلس الوزراء رقم 
، ويخضع  2007شباط  10الصادر من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ ) أ.ل/104(على قرار رقم 

 2001للعام  28رقم قانون  و الخاص بتنظيم عمل المصارف اإلسالمية 2005لعام  35رقم  القانونألحكام 
مصرف سورية المركزي ونظام النقد  وتعليماته التنفيذية وقانونالخاص بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة 

 ،ولألنظمة التي يضعها مجلس النقد والتسليف 2007لعام  33وقانون التجارة رقم  2002للعام  23رقم  األساسي
  و كل ذلك بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

  
  .بوصفة مصرفاً خاصاً) 15(مفوضية الحكومة تحت رقم  مديرية لدى البنكسجل 

 
قيمة السهم  ،سهم 5,000,000رة سورية مقسم على لي 5,000,000,000تم تسجيل البنك برأسمال مقداره 

 .2007 آب 27بدأ البنك بممارسة أنشطته في . ليرة سورية للسهم الواحد 1000االسمية 
  

  .الجمهورية العربية السورية -إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو في ساحة النجمة، دمشق
  

في ضوء أحكام  ي و يمارس البنك الخدمات المصرفية و األنشطة التمويلية و اإلستثمارية وفقاً للنظام األساس
  .فروع ثالثة فروعه التي أصبح عددها  مركزه الرئيسي و  خاللمن  ،الشريعة اإلسالمية

في شركة أموال الشام اإلسالمية للوساطة المالية و هي شركة % 99م بنسبة .م.ش الشام اإلسالمييساهم لبنك 
، غاية  2009اذار  23 ختاري 15740الرقم ة دمشق تحت السجل التجاري لمحافظمحدودة المسؤولية مسجلة في 

ادارة االستثمار و ادارة االصدارات األولية دون  الشركة الوساطة في األوراق المالية لحسابه و حساب الغير و
   . التعهد بالتغطية

  
بقرار مجلس اإلدارة في   2009كانون األول  31ت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة للبنك كما في تم

  .على أن تتم الحقاً الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للمساهمين 2010شباط  20
  

  هيئة الرقابة الشرعية 
ي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد الذي يقض 2005لعام ) 35(اشارة الى المرسوم التشريعي رقم 

سالمي فقد تم اإل البنكمعية العمومية لمساهمي محدود من علماء الفقه و الشريعة و القانون يتم تعينها من قبل الج
تكوين هيئة الرقابة الشرعية في البنك من ثالثة أعضاء من علماء الفقه و الشريعة و القانون في العالم العربي 

  .واإلسالمي و يكون رأيها ملزماً للبنك
  

تتولى الهيئة مراقبة أعمال البنك وأنشطته من حيث االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية وإبداء الرأي الشرعي في 
  .صيغ العقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطته، وإصدار تقرير سنوي للهيئة العامة للمساهمين

  
  :السادة تتكون هيئة الرقابة الشرعية من

 "رئيسا            فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي  .1
 عضواً                  فضيلة الدكتور أحمد حسن  .2
 عضواً            عبد الباري مشعل فضيلة الدكتور .3

  
  
  
  
 
  



م.م.ش الشام اإلسالميبنك   
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  تعريفات )2(
  

  المرابحة لآلمر بالشراء
و قد يأخذ  العميلبناء على طلب من  ه ببيع سلعة أو أصل سبق له شراؤه و حيازتههي عقد يقوم البنك بموجب

، و و يقوم المصرف أحياناً بتطبيق خيار الشرط مع البائع األصلي, المصرف من العميل وعداً ملزماً بالشراء 
  .تكون من التكلفة و هامش ربح متفق عليهذلك مقابل ثمن ي

  
  المضاربة

) المضارب(هي عقد بين البنك و المتعامل بحيث يقدم أحد األطراف مبلغاً معيناً من المال و يقوم الطرف اآلخر 
في  ، و الخسارة على رب المال إالباستثماره في مشروع أو نشاط معين مقابل حصة محددة شائعة من الربح 

 .حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة أي من شروط المضاربة
  
 السياسات المحاسبية الهامةاإلعداد وأسس  )3(

 الموحدة المالية القوائمأسس إعداد  1.3
 
  .تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية    -
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير للمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات     -

المالية اإلسالمية ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية فيما لم تغطه المعايير المحاسـبية الصـادرة عـن هيئـة     
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وحسب القوانين والتعليمات المصرفية ذات العالقة الصادرة عن 

    .الشريعة اإلسالميةوبما ال يتعارض مع أحكام  ،مجلس النقد و التسليف
 . تم عرض القوائم المالية الموحدة بالليرة السورية وهي العملة المتداولة للمجموعة    -
  

  أسس توحيد القوائم المالية
 

والشركة التابعة له، شركة أموال الشام . م.م.تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لبنك الشام اإلسالمي ش
 يتم إعداد القوائم المالية للشركة. 2009كانون األول  31المعدة كما فيووساطة المالية محدودة المسؤولية، اإلسالمية لل

تم تأسيس شركة شركة أموال . ، بإعتماد السياسات المحاسبية نفسها2009كانون األول  31منذ التأسيس و لغاية  التابعة
  .من أسهم الشركة التابعة% 99، وبلغت نسبة ملكية البنك 2009آذار  19في الشام اإلسالمية المحدودة المسؤولية 

  
و  البنكبين عمليات التلغى بالكامل جميع األرصدة، العمليات، اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر الناتجة عن 

  .الشركة المذكورة
  

عندما يكون للبنك سلطة التحكم في يتم تحقيق السيطرة . يتم توحيد الشركة التابعة من تاريخ سيطرة المجموعة عليها
يتم تضمين نتائج الشركة التابعة المشتراة أو . السياسات التشغيلية والمالية للشركة للحصول على منافع من عملياتها

  .المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ الشراء أو حتى تاريخ اإلستبعاد حسبما هي الحاجة
القلية جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غير الممتلكة، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، من تمثل حقوق ا

قبل المجموعة وهي مدرجة على حدة عن حقوق مساهمي البنك في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق المساهمين في 
 . قائمة المركز المالي
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  )تتمة(الهامة السياسات المحاسبية أسس اإلعداد و) 3(
   التغيرات في السياسات المحاسبية 2.3

  
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة هي مطابقة لتلك التي تم إستخدامها في السنة السـابقة،  

الدولية والتي يعتبر تطبيقها بإستثناء قيام المجموعة بإعتماد المعايير الجديدة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 
 :2009كانون الثاني  1ملزماً اعتباراً من 

  
  )المعدل" (عرض القوائم المالية"-1معيار المحاسبة الدولي رقم 

. يتطلب المعيار المعدل فصل التغيرات في حقوق الملكية بين تلك العائدة للمساهمين والتغيرات غير العائدة للمسـاهمين 
ت في حقوق المساهمين المعامالت المتعلقة بالمساهمين فقط وسيتم إظهار التغيرات األخـرى فـي   ستظهر قائمة التغيرا

إضافة إلى ذلك يتطلب المعيار المعدل إعداد قائمة للدخل الشامل وإظهارهـا إمـا بشـكل    . حقوق الملكية ببند منفصل
  .مع قائمة الدخلبإظهارها بشكل متصل  و قد قام البنك.منفصل أو بشكل متصل مع قائمة الدخل

  
  "القطاعات التشغيلية" – 8معيار التقارير المالية الدولي رقم 

ويتطلب من البنك موازاة تقـارير القطاعـات   " بيانات القطاعات" 14يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 
باإلضـافة الـى   . القطاعات الواجب إظهارهامع التقارير المالية الداخلية لإلدارة، ونتج عن ذلك زيادة في عدد بيانات 

ذلك، يتم بيان القطاعات بطريقة أكثر توافقية مع البيانات الداخلية المستخدمة من قبل المدير التنفيذي الذي يقـوم بأخـذ   
  .القرارات

  

حول األدوات تحسين اإليضاحات " إيضاحات األدوات المالية" 7تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  المالية

لتحسين إيضـاحات القيمـة العادلـة     2009في آذار  7تم إصدار التعديالت للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
فيما يخص القيمة العادلة، تتطلب التعديالت إيضاح ثالثة مستويات للقيمة العادلة لكل بند من بنـود األدوات  . والسيولة

جيلها بالقيمة العادلة باإلضافة إلى إيضاح خاص يبين التحويالت من مستوى إلـى آخـر وإيضـاح    المالية التي يتم تس
  . تفصيلي فيما يخص المستوى الثالث للقيمة العادلة

 
 أهم التقديرات المحاسبية  3.3

  
إن إعداد القوائم المالية الموحدة يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر فـي قيمـة الموجـودات    

كما أن هذه التقـديرات  . والمطلوبات المالية في القوائم المالية باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ
والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهـر قائمـة    واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف

  : فيما يلي أهم هذه التقديرات. الدخل الشامل
إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ القوائم المالية والتي قد ينتج عنها 

عديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في القوائم المالية مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى ت
  : خالل الفترة وهي كما يلي

  مبدأ االستمرارية
قامت إدارة المجموعة بتقدير مدى إمكانية المجموعة لالستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمرارية وبنتيجة ذلك هي 

باإلضافة لذلك، إن اإلدارة ليست على . لالستمرار في العمل في المستقبل المنظورمتأكدة أن المجموعة تمتلك الموارد 
علم بأي حاالت عدم تأكد ذات أهمية التي يمكن أن تولد الشك حول قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ 

 .تمراريةبناء عليه، فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االس. االستمرارية
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية
عن طريق األسعار المعلنة  قائمة المركز الماليفي حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ 

نماذج  أو التداول النشط لبعض األدوات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام
في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب . التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق

  .التقدير واالجتهاد
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و) 3( 
  )تتمة(أهم التقديرات المحاسبية  3.3

 
 تدني قيمة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية 

تقوم المجموعة بمراجعة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية بشكل ربعي لتقدير كفاية المؤونة المسجلة في قائمة الدخل 
المستقبلية تقوم  وفي تقدير التدفقات النقدية. بناء على تقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية الشامل

إن هذه التقديرات مبنية بشكل . المجموعة باإلجتهادات حول وضع العميل المالي وصافي قيمة الضمانة المتوقع تحقيقها
رئيسي على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن 

 .ت الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبلالتقديرات وذلك نتيجة التغيرا
  

  لـةالـموجـودات الضريبيـة المؤج
يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عن الخسائر أو المصاريف غير الخاضعة للضريبة والمتوقع االستفادة منها 

المـؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة يتطلب االعتراف بالموجودات الضريبية . عند تحقق الربح الضريبي
 .ومبالغ األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة باإلضافة إلى خطط الضريبة المستقبلية

 
  أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة 4.3

  
 :أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية 

 
  األجنبيةالتعـامالت بالعـمالت  .1
  

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

الناجمة عن التعامالت ) الخسائر(يتضمن بند األرباح . ركزيالمالي الموحدة والمعلنة من قبل مصرف سورية الم
، للمجموعة األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية، في قائمة الدخل الشامل الموحدةبالعمالت األجنبية 

  .إضافة إلى األرباح و الخسائر الناجمة عن التعامالت بالعملة األجنبية
  .ي عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والتي تمثل العملة الرئيسية للمجموعةإن الليرة السورية ه

 
  االعتراف بالمعامالت المالية و إعادة تقييمها .2

 
 . و إلغاء االعتراف  تـاريـخ االعـتـراف §

يلتزم فيه البنك يتم االعتراف بكافة عمليات الشراء للموجودات المالية المنفذة بتاريخ االلتزام ، وهو التاريخ الذي 
إن المشتريات والمبيعات العادية هي . أما بيع الموجودات المالية فيعترف بها بتاريخ التسديد. بشراء األصل

عملية شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه في 
عند انتهاء أجل الحقوق بأصل مالي  البنكعتراف من قبل يتم إلغاء اال ،القوانين أو حسب أعراف السوق

أو عندما تحول حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية العائد لألصل المالي في عملية تتضمن تحويل  التعاقدية،
ء عفابمطلوبات مالية عند اإل البنكبل و يتم الغاء االعتراف من ق اطر و عائدات ملكية االصل المالي،جميع مخ

  . من أو إلغاء أو انتهاء أصل الموجودات التعاقدية الخاصة بها 
 

 األرصدة واالستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية  §
ولها  نسبياً،تتصف بالثبات متوقعة األرصدة واالستثمارات لدى المصارف هي موجودات مالية ذات مدفوعات

تاريخ استحقاق ثابت غير متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متوفرة للبيع أو للمتاجرة أو موجودات 
  . مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند األرصدة و االستثمارات لدى المصارف و المؤسسات 
  .ند مصروف مخصص الخسائر ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدةضمن بالمالية 
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  )تتمة(االعتراف بالمعامالت المالية و إعادة تقييمها. 2
  
  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية §

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

البنك وفقاً لتعليمات مجلس النقد والتسليف في  الذمم واألنشطة التمويلية بمراجعة تفصيلية لها من قبل إدارة
ويتم إظهارها صافية من األرباح ) مرابحة(ذمم المرابحة تشمل عن عقود بيع آجلة . مصرف سورية المركزي

  .، وأي مخصصات لإلنخفاض في القيمةمعلقةالمؤجلة، أية أرباح 
ف مخصص الخسائر اإلتمانية ضمن قائمة كما يتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند مصرو

  .الدخل الشامل الموحدة
  

 الـقيـمة الـعـادلة .3
 

بتاريخ إعداد القوائم المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلـة  ) بيع مطلوبات/ شراء موجودات ( إن أسعار اإلغالق 
  .لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية
أو عدم نشاط السوق يتم تقـدير قيمتهـا    المالية عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات في حال عدم توفر أسعار معلنة أو

  .العادلة بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير
مخاطر أو تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية 

منافع متوقعه عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليـه  
 .يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها

  
 تدني قيمة الموجودات المالية .4
 

ا كان هناك دليل موضوعي على تدني قيمة األصل المـالي أو  تقوم المجموعة في تاريخ قائمة المركز المالي بتقييم ما إذ
تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية إذا، وفقـط إذا، كـان هنـاك دليـل     . مجموعة األصول المالية

حـدث  (موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولـي باألصـل   
الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المـالي أو مجموعـة   ) أو أحداث(ويكون لحدث ) ةخسار

تشمل األدلة الموضوعية مؤشرات تدل على أن العميل أو مجموعة العمالء . األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية
سديد األقساط، احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظيم مـالي، إشـارة   يواجهون صعوبة مالية كبيرة، إخالل وتقصير في ت

البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثالً عدد متزايد من الـديون  
 .أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السداد/والدفعات المؤجلة و

  
 الـتـقـاص .5
 
تم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما ي

تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لتسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس 
  .الوقت
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 )تتمة(المحاسبية الهامة لسياسات أسس اإلعداد وا  (3)
 )تتمة(أهم السياسات المحاسبية  4.3

 تـحقق اإليرادات .6
 

 البيوع اآلجلةإيرادات ذمم  6.1
  
وفي حالة وجود ذمم . تثبت إيرادات عقود المرابحة على أساس االستحقاق باستخدام طريقة القسط المتناقص 

اإليرادات يتم تعليقها وفقاً لتعليمات مجلس النقد والتسليف أوأنشطة تمويلية متعثرة وعند عدم التأكد من استرداد تلك 
  .وتعليمات مصرف سورية المركزي

  
 دمات المصرفية و العموالتإيرادات الخ  6.2

  .تثبت إيرادات الرسوم والعموالت عند اكتسابها
 

  إلستثمارات المقيدة بصفته وكيالًإيرادات البنك من إدراة ا 6.3
االستثمارات المقيدة بصفته وكيالً وفقاً لمبدأ االستحقاق ، و وفقاً للشروط الواردة في تثبت إيرادات البنك من إدارة 

  .عقود االستثمار المقيد
  

  كمضارب ألصحاب اإلستثمار المطلق إيرادات البنك 6.4
تثبت إيرادات البنك كمضارب ألصحاب اإلستثمار المطلق وفقاً لمبدأ االستحقاق و ذلك مقابل إدارة البنك لهذه 

  .اإلستثمارات  وفقاً للشروط الواردة في العقود  الموقعة مع أصحاب االستثمار المطلق
  

 الكفاالت المالية .7
  

من خالل النشاط االعتيادي للمجموعة يقوم بمنح كفاالت مالية على شكل اعتمادات مستندية، كفاالت، وقبوالت ويتم 
بعد اإلعتراف . االعتراف األولي للكفاالت المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما يعادل القسط المحصل

حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً منه اإلطفاء المعترف  األولي يتم قياس إلتزام المجموعة لكل كفالة على
به في قائمة الدخل الموحدة وأفضل تقدير للمدفوعات لتسوية اإللتزام المالي الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القيمة األكبر 

  . بينهما
في " مخصص الخسائر اإلئتمانية"بها ضمن بند إن أية زيادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالية يتم االعتراف 

من " العموالت والرسوم الدائنة"يتم اإلعتراف بالقسط المحصل في قائمة الدخل الموحدة ضمن بند . قائمة الدخل الموحدة
 .خالل إطفاء القسط المحصل بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة

  
 النقد وما في حكمه  .8
 

أشهر و التي تمثل النقد  ة التي تستحق في األصل خالل مدة ثالثةوما في حكمه النقد واألرصدة النقدي يقصد بالنقد
واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية، مطروحاً منها األرصدة الدائنة 

  .أشهر  سات المالية التي تستحق خالل مدة ثالثة للبنوك والمؤس

  
 



م.م.ش الشام اإلسالميبنك   
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
   2009 كانون األول 31 كما في

  )بالليرة السورية(
 

 
12 

 )تتمة(لسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد وا  (3) 
 )تتمة(أهم السياسات المحاسبية  4.3 

  
 الممتلكات و المعدات   .9
 

يتم تغيير . ما عدا األراضي بالكلفة بعد خصم االهتالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة الممتلكات و المعداتيتم تقييم 
طريقة اهتالك الممتلكات والمعدات وعمرها الزمني عند تغير نمط اهتالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها و 

  .تعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي
  
احتساب االهتالكات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها  يتم

 :اإلنتاجي، اليتم اهتالك األراضي، فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات الثابتة
  

  ٪ أو فترة اإليجار أيهما أقل10        تحسينات على العقارات مستأجرة
 ٪20      الكومبيوتر وتجهيزات المكاتبأجهزة 

 ٪20                    السيارات       
 

و .  يتم عدم االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه أو اسـتبعاده 
. جم عن اسـتبعاد األصـل   يحتسب الفرق بين عوائد استبعاد األصل و قيمة األصل المستبعد على انه ارباح او خسائر تن

تسجل هذه األرباح أو الخسائر في قائمة الدخل ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تـم اسـتبعاد   
  .األصل فيها

 
  .ال يتم اهتالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل

  
 الـمـوجـودات غـيـر الـمـلـمـوسـة   .10
 
حال شرائها فإنه يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة بالكلفة و فيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية و التي  في

يتم تقدير عمر .  هي عبارة عن الكلفة منزالً منها أية مخصصات لإلطفاء و أية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها
ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر .  ترة غير محددةالموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو لف

أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير .  زمني محدد خالل هذا العمر و يقيد اإلطفاء في قائمة الدخل
كذلك تتم .  في قائمة الدخل محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها

مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات 
يجب تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط اهتالك المنافع االقتصادية .  الالحقة

ه  كلما كان ذلك ضروريا  و تعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما المستقبلية المتضمنة في
وتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في قائمة الدخل مع العناصر المشابهة لها من حيث 

 .الطبيعة
  

قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها  يتم احتساب االطفاءات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض
  :فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة. اإلنتاجي

 %20      برامج الكمبيوتر
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  )تتمة(أهم السياسات المحاسبية  4.3 

 
 تدني قـيـم الـمـوجـودات غـيـر الـمـالـيـة   .11

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

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

في تاريخ كل قائمة مركز مالي يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة تدني معترف بها ألصل في السنوات 
د انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ القابل السابقة عدا عن الشهرة لم تعد توجد أو أنها ق

  .لالسترداد لذلك األصل

يجب عكس خسارة التدني المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل 
الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى  لالسترداد منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت

   .مبلغه القابل لالسترداد
  

 المـخـصصات   .12
على المجموعة ناتج عن حدث سابق والكلفة الالزمة ) قانوني أو متوقع(يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي 

  .لتسوية هذا االلتزام محتملة ويمكن قياسها
    

 المركز الماليقائمة حسابات خارج    .13
  

تسجل اإللتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتيجة لنشاطات المجموعة اإلعتيادية كحسابات نظامية ويتم اإلفصاح عنها 
أرصدة ، ارتباطات و سقوف التمويل غير المستعملة :، وتتضمن هذه الحساباتقائمة المركز الماليتحت بنود خارج 

ال تحسم من البنود المدرجة تحت هذا الباب . حسابات تعهدات مقابل الكفاالت،تعهدات مقابل اعتمادات مستندية،  قبوالت 
 قائمة المركز الماليلتأمينات المقبوضة والعائدة لها، إضافة إلى حسابات اإلستثمار المقيدة التي تظهر في حسابات خارج ا

  .هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةو ذلك باإلعتماد على معايير 
  

 حسابات االستثمار المطلقة  .14
 

ھي الحسابات التي یعطي أصحابھا الحق للمصرف في استثمارھا على أساس عقد المضاربة على الوجھ الذي یراه مناسبا  
كما أنھم یأذنون لھ بخلطھا . أو بكیفیة معینة  ،أو لغرض معین ،أو في مشروع معین , دون تقییدھم لھ باستثمارھا بنفسھ 

  التي لھ حق التصرف المطلق فیھا  أو األموال) حقوق أصحاب الملكیة(بأموالھ الذاتیة 
 

 ستثمار المقيدة حسابات اإل   .15
 

جات تمثل حسابات االستثمار المقيدة األموال المستلمة من قبل البنك من أطراف أخرى و ذلك لغرض اسستثمارها في منت
معينة وفقاً إلرشادات أصحاب حسابات االستثمار ، تدار هذه الموجودات بصفة األمانة، و ليس لدى البنك أي حـق فـي   

ال تظهر االستثمارات المقيدة في قائمة المركز المالي الموحدة حيـث أن المجموعـة ال تملـك حريـة     . هذه الموجودات
يتقاضى البنك  .االتفاق بين البنك و أصحاب حسابات االستثمار المقيدةالتصرف فيها دون مراعاة القيود التي ينص عليها 

 .إلدارة هذه اإلستثمارات متفق عليها مسبقاً عمولة كوكيل
 

 احتياطي مخاطر اإلستثمار .16
هو مبلغ يجنبه البنك من أرباح أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة، بعد اقتطاع نصيب المضارب، لغرض الحماية مـن  

  .المستقبلية ألصحاب اإلستثمارالخسارة 
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 )تتمة(لسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد وا  (3) 
 )تتمة(أهم السياسات المحاسبية  4.3
 موجودات قيد اإلستثمار   .17

  
هي الموجودات التي يقتنيها البنك بغرض البيع بالمرابحة أو المرابحة لآلمر بالشراء،و تقاس عند اقتنائها على أساس 

  .التاريخيةالتكلفة 
 

  ضريبة الدخل المؤجلة   .18
  

تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل، بإستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بين األساس الضريبي 
يتم تحديد الضرائب المؤجلة . للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة في البيانات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي

المعمول بها أو التي هي بحكم المعمول بها كما بتاريخ قائمة المركز ) يبيةأو القوانين الضر(بإستخدام نسب الضريبة 
  . المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المدينة أو عند إستحقاق الضرائب المؤجلة الدائنة

  
مالي وتنزل إلى الحد الذي ال توجد فيه يتم مراجعة القيمة المدرجة  لموجودات الضرائب المؤجلة بتاريخ كل قائمة مركز 

يتم إعادة تقييم موجودات . أرباح ضريبية كافية للسماح بإستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة
الضرائب المؤجلة غير المعترف بها بتاريخ كل قائمة مركز مالي ويتم اإلعتراف بها إلى الحد الذي توجد فيه أرباح 

 . تسمح بتغطية موجودات الضرائب المؤجلةمستقبلية كافية 
  

 اإليرادات والمكاسب المخالفة للشريعة اإلسالمية    .19
  

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

  

  الزكاة   .20
 

  .إن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة في حال توافر شروط الوجوب
  

  
 توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين   .21
  

  خاصة بالمودعين على الشكل التالييتم احتساب األرباح ال
ستثمارات و إيرادات ناجمة عن عموالت البنك، حيث أن اإليرادات الناجمة يرادات إلى إيرادات ناجمة عن اإلتقسيم اإليتم 

اتجة عن تكون كافة من حق البنك و ال توزع على المودعين لكونها نأو عن أرباح المتاجرة بالعمالت عن عموالت البنك 
  .ثمار أموال المودعينوال عالقة لها باست بنكخدمات التي يقدمها ال

يتم الفصل بين اإليرادات المتأتية من االستثمار بكل عملة على حدة، و يتم فصلها إلى إيرادات متأتية من استثمارات  
  ).من رأس المال و أموال المودعين( ممولة كلياً من رأس المال و استثمارات ممولة بشكل مختلط 

الخاضع لالستثمار أو ما  المساهمين حقوق متوسط من كل على وتناسب نسبة مختلط مصدر من المتأتية اإليرادات توزع
  .، حسب طريقة النمراإليرادات من المودعين حصة الستخراج ذلك و الودائع ومتوسط يدخل في حكمها

من مصدر مختلط بعد طرح كالً من حصة  جمالي مبلغ اإليرادات المتأتيةيكون الربح القابل للتوزيع على المودعين هو إ
  .المصرف كمضارب و رب مال و احتياطي مخاطر االستثمار

متوسط حقوق المساهمين تتضمن رأس المال منقوصاً منه االموال التي استخدمها البنك في شراء الموجودات الثابتة و 
مشاريع تحت ( المشاريع الخاصة بالبنك   االستثمارات الذاتية التي تمثل مساهمته في رؤوس أموال اشركات و تنفيذ

  ) . التنفيذ
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 : التالية الشرائح على بناء للمودعين المرجح المتوسط يحتسب المبلغ المستثمر والذي يمثل
  

 %50                   جاري حساب
  %50                   التوفير حساب
  %80            أشهر لمدة ثالثة) وديعة(ألجل حساب
  %84              أشهر ستة لمدة) وديعة(ألجل حساب
  %88           أشهر عشر اثنا لمدة) وديعة(ألجل حساب
 %90           أشهر نيوعشر اربعة لمدة) وديعة(ألجل حساب

 
  المساهمين حقوق حصة ضمن تدخل الجارية الحسابات أرباح إن

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

  .بعد طرح حصة مشاركة رأس المال و مبلغ المضاربة العائد للبنك واحتياطي مخاطر االستثمار) العامل المضارب
ق هذه المطل  في حال أظهرت نتائج إيرادات االستثمار خسائر سيتحمل كل من المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار

الخسارة بنسبة مساهمتهم وفق الشرائح أعاله إال في حال تعدي البنك أو تقصيره فإنه يتحمل الخسائر الناجمة عن هذا 
  .التعدي أو التقصير

حتى نهاية الشهر السابق لالستحقاق اما تاريخ استحقاق الوديعة  فيتم عندتوزيع األرباح  التنضيض بشكل شهري أما يتم
  .شهرالقيتم توزيع ربحها عند نهاية خالل شهر االستحقاق األيام المتبقية 
بلغت النفقات التي قام البنك بتحميلها على وعاء المضاربة المختلط بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة الشرعية خالل السنة 
جزء من نفقات المطبوعات و  عبارة عن وهي )ليرة سورية   - 5,668,369 2008( يرة سوريةل 9,402,147
   .و تدقيق الحسابات و تعويضات هيئة الرقابة الشرعية الدعايةالقرطاسية و

  
  :و قد بلغ متوسط العائد السنوي على المبلغ الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق

  
2008 2009   

   سوري دوالر يورو سوري دوالر يورو

متوسط العائد على المبلغ الخاضع      6.12% 0.94% 1.30%  4.4% 6.5% 4.2%
 لالستثمار

 *الحد األقصى لنسبة المضاربة     40% 33% 33%  30% 33% 33%
  
  

 موافقةلسورية و ذلك بعد على وعاء االستثمار بالليرة ا% 40قام البنك برفع نسبة مضاربته الى ،  2009خالل عام ) (*
  .هيئة الرقابة الشرعية و المودعين

  
مـن  (حيث مول البنك جميع استثماراته من مصدر مخـتلط  من استثماراته من رأس المال فقط، لم يقم البنك بتمويل أي 

  .، حسب النظام األساسي للبنك)رأس المال و أموال المودعين
  

إلى احتیاطي  المتحققة بعد حسم نسبة مضاربة البنك   األرباح في حال كسر الودیعة فإنھ یتم تحویل المبلغ المتبقي من 
أما في حال خسارة محققة فإن رب المال یتحمل .مخاطر االستثمار ما لم تقرر اإلدارة إعطاء العمیل جزءًا من ھذه األرباح

 .حصتھ من الخسارة
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 إيرادات األنشطة التمويلية  )4(
 
 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 

        
 123,351,981   224,413,060  شركات –إيراد المرابحات 
 20,716,681  58,902,217 أفراد –إيراد المرابحات 

 283,315,277    144,068,662 
  
 ستثماريةإيرادات األنشطة اإل )5(

 
 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 

  131,045,092   13,984,718  اإلسالميةإيرادات ودائع استثمارية لدى البنوك و المؤسسات المالية          
 -   4,575,136  إيرادات المرابحات الدولية لدى البنوك و المؤسسات المالية اإلسالمية 

 18,559,854   131,045,092 
 

  ر المطلق من صافي الربحنصيب أصحاب ودائع االستثما )6(
  
 
 2009    2008  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

قبل خصم مضاربة البنك و احتياطي  االستثمارحصة أصحاب الودائع من ربح 
 مخاطر االستثمار

219,965,722   170,178,519  

 (35,733,346)  (64,828,377) حصة مضاربة البنك
صافي حصة أصحاب الودائع بعد خصم مضاربة البنك و قبل خصم احتياطي مخاطر 

 االستثمار 
 155,137,345   134,445,173 

 (14,286,445)  (15,513,735)  *احتياطي مخاطر االستثمار 
  82,983,651   98,796,201 الربح الموزع ألصحاب ودائع االستثمار المطلق 
  37,175,077   40,827,409 )27ايضاح ( -غير مستحقة الدفع -أرباح محققة ألصحاب ودائع االستثمار المطلق 

  
يجب على المصرف اإلسالمي  2005أيار للعام  4الصادر بتاريخ  35من المرسوم التشريعي رقم  14للمادة استناداً (*) 

  .ستثمار المطلقة مخاطر حسابات اإللمواجه ستثمار المطلقي أرباح حسابات اإلمن صاف% 10اقتطاع ما ال يقل عن 
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 ستثمارات المقيدة بصفته وكيالًنصيب البنك من إدارة اإل  )7(
  

 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 

        
 66,269,302  9,151,365  ستثمارات المقيدة أرباح اإل

 (45,358,858)   (8,592,665) ستثمارات المقيدةحصة أصحاب اإل: ينزل
      
  558,700   20,910,444 

 
  خدمات المصرفية صافي إيرادات ال )8(

 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 

        
 8,408,769   9,149,982  عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص

 2,186,691   6,810,384 رسوم خدمات بنكية
         15,960,366    10,595,460 
)3,260,874(   (1,355,753)  مصروفات عموالت ورسوم        
      14,604,613    7,334,586 

 
 إعادة تقييم مركز القطع البنيويالناجمة عن الخسائر غير المحققة  )9(
  

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

ليرة  680,498,351المدورة في تاريخ القوائم المالية تبلغ  وعليه، فإن الخسائر. المدورة خسائرلبنيوي من حساب الالقطع ا
  .ليرة سورية  312,437,884 مبلغ 2008كانون األول  31لغت في سورية وقد ب

  
  
 نفقات الموظفين )10(
  

 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
 85,401,172  100,050,579 تعويضات و مكافآت للموظفينرواتب و أجور و      

  7,331,303  6,931,445 اشتراكات لمؤسسة التأمينات االجتماعية
 3,322,286  1,239,438 مؤونة تعويض نهاية الخدمة

 570,724  341,042 مصاريف تدريب
 108,562,504   96,625,485 
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 مصاريف إدارية وعمومية )11(
  
 

 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 

 17,881,504  21,402,200 مصاريف إيجار
 11,059,729  11,039,028 مصاريف معلوماتية
 -  6,187,478 مصاريف قضائية
 4,924,046  5,576,504 والهاتف مصاريف البريد
 4,808,995  5,456,631 إعالن ومعارض
 2,902,889  4,415,439 مصاريف تأمين

 7,668,256  3,984,129 إستشاراتمصاريف 
 2,213,631  3,601,330 صراف اآلليلمصاريف متعلقة با

 3,140,745  3,369,083 مصاريف طباعة و قرطاسية
 4,567,437  3,184,661 تعويضات ومصاريف هيئة الرقابة الشرعية

 2,090,128  2,927,843 مصاريف سفر و مواصالت و ضيافة
 1,665,213  2,751,122 الماءمصاريف  الكهرباء و 

 1,535,335  1,905,906 مصاريف التنظيف
 1,195,965  1,530,080 مصاريف حراسة

 1,171,145  947,589 مصاريف مجلس إدارة
 4,927,582  12,344,339 مصاريف أخرى

 90,623,362  71,752,600 
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
   2009 كانون األول 31 كما في

  )بالليرة السورية(
 

 
19 

 االستثمارية  قيمة الوكاالت مخصص تدني )12(
  

 ستثمارية اإلتم احتساب مخصص لتدني قيمة أرصدة الوكاالت  م.م.ش إدارة بنك الشام اإلسالميعلى تقديرات بناء
من إجمالي قيمة الوكاالت  %50شركة دار اإلستثمار و بنك دار اإلستثمار بنسبة من  كل غير مدفوعة مع المستحقة و

أشهر أو في حال حدوث تغير في هذه ، تقوم إدارة البنك  بمراجعة هذا المخصص دورياً كل ثالثة المودعة لديهم
  .التقديرات

  
 300,000,000، بلغت قيمة االنخفاض في قيمة أرصدة الوكاالت االستثمارية مبلغ 2009كانون األول  31كما في 

ليرة سورية من    3,369,800مبلغ المودعين جزءاً من الخسارة المقدرة و ذلك باستخدام ل يتحمحيث تم ليرة سورية،  
والذي يمثل رصيد احتياطي مخاطر االستثمار للدوالر ، مخاطر االستثمار للجزء الخاص بالدوالراألمريكياحتياطي 

المقدرة بينما تحمل مساهمو بنك الشام باقي حصة المودعين من الخسارة  2009كانون األول  31األمريكي كما في 
  .رفوعة لدى شركة و بنك دار االستثمااإلستثمارية المستحقة و الغير المدعن تدني قيمة أرصدة الوكاالت 

  
برفع دعوى قضائية ضد شركة دار اإلستثمار في المحكمة الكلية التابعة لوزارة . م.م.شقامت إدارة بنك الشام اإلسالمي 
فقد  2010شباط  15، و تبعاً للجلسة المنعقدة بتارخ )5/تجاري كلي 5770/2009(العدل في الكويت، رقم القضية 

 .المحكمة بانتداب خبراء مختصين من وزارة العدل لإلطالع على أوراق الدعوى و مستنداتها و إثباتات الطرفينحكمت 
 2010حزيران  28لحضور الخصوم أمام الخبير، و حددت جلسة  2010اذار  15و قد حددت جلسة المحكمة بتاريخ 

 .مو اعتبر النطق بالحكم بمثابة إعالن للخصو.لتسليم الخبير تقريره
 
 مخصصات تشغيلية اخرى  )13(

  

 
أن يقوم في  بنك، يجب على ال2008شباط  4اريخ بت) 1ب /م ن/362(بناءاً على قرار مجلس النقد و التسليف رقم 

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

 

    2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية    
                 

 (2,222,350)   549,333     غيليمخصص فروق القطع التش
   549,333   (2,222,350) 
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  موجودات وايراد ضريبة الدخل المؤجلة )14(
 

  :تم احتساب مبلغ إيراد وموجودات ضريبة الدخل المؤجلة كما يلي
  

 
 

  :ملخص تسوية الخسارة المحاسبية مع الخسارة الضريبية (*) 
  

 2009    2008  
 ليرة سورية   ليرة سورية 
 )89,184,180(  )385,546,651( الخسارة قبل الضريبة       
 :ينزل    

 45,457,248   20,662,385 الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي   
   4,600,000  تدني قيم ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية خصصم

- 
   296,630,200 ستثماريةاإلوكاالت ال مخصص تدني قيم

- 
 - مصروف مخصصات تشغيلية أخرى 

 2,222,350 
   4,726,868 أرباح معلقة

- 

 326,619,453   47,679,598 
 : يضاف 

  )10,022,783(  اهتالك مصاريف التأسيس   
)10,022,783( 

  )549,333( تخفيض مخصصات تشغيلية أخرى 
- 

  )463,982( ارباح شركة تابعة
- 

 )11,036,098(  )10,022,783( 

 )51,527,365(  )69,963,296( الخسارة الضريبية    
  %25 نسبة الضريبة

25% 
 )12,881,841(  )17,490,824( ايراد ضريبة الدخل المؤجلة

 
  
  

   2009    2008  
 ليرة سورية   ليرة سورية   

 28,321,195  41,203,035    رصيد بداية السنة
 12,881,841  17,490,824   * ضريبة الدخل المؤجلة  دايرا: يضاف

 41,203,036  58,693,859   رصيد نهاية السنة
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  الشاملة النصيب األساسي والمخفض للسهم من صافي الخسارة )15(
 
 :ة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما يليلسنالشاملة ل خسارةالتسب ربحية السهم بتقسيم تح

  2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية   

)76,302,339(  (368,060,467)  سنةلالشاملة لخسارة ال       
 5,000,000  5,000,000 سنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم خالل ال     
    
)15.26(  (73.61) الشاملة  النصيب األساسي للسهم في الخسارة   
  

لسنة مطابقة للنصيب األساسي للسهم لعدم إصدار البنك أدوات قد ل الشاملة خسارةالإن النصيب المخفض للسهم من 
  .عند تحويلهاالشاملة يكون لها تأثير على نصيب السهم في الخسارة 

  
  
 
 المركزينقد وأرصدة لدى مصرف سورية  )16(

 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
 150,955,371  399,765,263 نقد في الخزينة     

  820,944,141  929,051,575 *االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي
 2,872,986,872  2,206,286,154 حساب جاري لدى مصرف سورية المركزي

 3,535,102,992   3,844,886,384 
  

و التي تمثل , وفقا لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي   (*)
/ م ن/ 389من متوسط ودائع العمالء و ذلك باالستناد الى القرار الصادر عن مجلس النقد و التسليف رقم %  10نسبة 
، إن هذا 2009 للعام أيار 10الصادر بتاريخ  4ب/ م ن/ 502 والقرار رقم 2008أيار للعام  5الصادر بتاريخ  4ب

  .االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خالل أنشطة البنك التشغيلية
 
 لدى المصارف والمؤسسات المالية و ايداعات قصيرة األجل حسابات جارية  )17(
  

 2009    2008  
 ليرة سورية   ليرة سورية 
 1,810,911,800  570,075,817 حسابات جارية     

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة 
 1,581,358,050  1,136,632,654 استحقاقها اقل من ثالثة أشهر

 -  365,200,000  مرابحات دولية
 1,097,631  408,435 إيرادات اإلستثمار المحققة وغير مستحقة القبض

 2,072,316,906  3,393,367,481 
  

وفقاً للنظام األساسي وعقد التأسيس فإن البنك ال يتقاضى أية فوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والمؤسسات المصرفية 
  .المحلية والخارجية
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   و المؤسسات المالية إيداعات لدى المصارف )18(
  

  

  2009   2008  

 ليرة سورية  ليرة سورية  

مالية إسالمية، فترة استحقاقها أكثر وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات 
 من ثالثة أشهر

598,038,407  - 

 -  (300,000,000)  )12ايضاح ( *مخصص انخفاض في قيمة وكاالت استثمارية
 298,038,407  - 

  
مستحقة ستثمارية اإلتم احتساب مخصص لتندني قيمة أرصدة الوكاالت  م.م.ش الشام اإلسالميبناء على تقديرات إدارة بنك  )*(

، تقوم إدارة البنك  بمراجعة هذا المخصص %50شركة دار اإلستثمار و بنك دار اإلستثمار بنسبة وغير مدفوعة مع كال من 
  :فيما يلي تفصيل هذا المخصص .دورياً كل ثالثة أشهر أو في حال حدوث تغير في هذه التقديرات

  
  

 2009  
 ليرة سورية 

 -  2009كانون الثاني  1رصيد    
:إضافات   

قيمة وكاالت استثماريةتدني مخصص   (296,630,200) 
 (3,369,800) استخدامات صندوق احتياطي مخاطر االستثمار

2009كانون األول  31رصيد   (300,000,000) 
  
 
 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية )19(

 
 حسب النوع- أ

 2009    2008  

 سوريةليرة    ليرة سورية 
  2,180,176,956  4,716,792,752 ذمم المرابحات     

 (227,413,888)  (495,823,213)  األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً
  4,220,969,539   1,952,763,068 

       :يضاف
 51,670,382   4,510,069 *ذمم اخرى

 -   )4,726,868( **ةعلقاألرباح الم: ناقصاً
 -   )4,600,000( ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  تدني مخصص :ناقصاً

  2,004,433,450   4,216,152,740 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
  
إلى التزامات فعلية، مثـل االعتمـادات    ةقائمة المركز المالي الموحدذمم ناجمة عن تحول االلتزامات المحتملة خارج  تمثل: )*(

  . واستحق موعد دفعها ولم يف العمالء بالتزاماتهم فقام البنك بدفعها نيابة عنهم البنكالممنوحة لعمالء 
   
  .سنةيرادات التمويلية الخاصة باليتم استبعاد األرباح للديون الغير منتجة من اإل:)**(
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 (19)  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية (تتمة)
  
  حسب الجهة الممولة-ب

 2009    2008  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

 1,707,889,290   3,105,920,759  شركات        
 244,873,778  1,115,048,780  أفراد

 1,952,763,068   4,220,969,539 ذمم المرابحات 
      :يضاف

 51,670,382    4,510,069 مم اخرىذ
 -   )4,726,868( علقةاألرباح الم: ناقصاً
 -   )4,600,000( مخصص تدني ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  :ناقصاً

 4,216,152,740 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 

  2,004,433,450 
   

ليرة سورية ، أي ما نسبته     354,647,082     المعلقة رباحبعد تنزيل األ) الغير منتجة(لذمم الغيرعاملة ابلغ إجمالي 
، في حين ال يوجد ذمم غير عاملة 2009كانون األول  31كما فيمن رصيد ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية % 8.41

  ).33.2(لمزيد من التفاصيل، راجع إيضاح رقم . 2008كانون األول  31في   كما )غير منتجة(
  

  ذمم وأرصدة األنشطة التمويليةتدني قيم مخصص 
  

  
 اإلجمالي   األفراد   الشركات   
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
            

   -                  -                  -            2009كانون الثاني  1في 
 (4,600,000)    (3,500,000 )   (1,100,000)  التغيير خالل السنة

 (4,600,000)    (3,500,000 )   (1,100,000)  2009كانون األول  31في 
            

           :2009كانون الثاني  1في 
   -                  -                  -            انخفاض القيمة افرادياً

  -     -      -            انخفاض القيمة بشكل جماعي
           التغيير خالل السنة

 (4,600,000)    (3,500,000 )   (1,100,000)  انخفاض القيمة افرادياً
   -                  -                  -            انخفاض القيمة بشكل جماعي

           :2009كانون األول  31في 
 (4,600,000)    (3,500,000 )   (1,100,000)  انخفاض القيمة افرادياً

   -                  -                  -            انخفاض القيمة بشكل جماعي
   (1,100,000)   ( 3,500,000)    (4,600,000) 
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 )تتمة( ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية )19(

  
  ألرباح المعلقةا

 
  2009    2008 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
 - - كانون الثاني  1الرصيد في 

)4,726,868(  األرباح المعلقة خالل السنة: يضاف  - 
)4,726,868( كانون األول 31الرصيد في   

 
- 

 
 

 الموجودات قيد االستثمار  )20(
 

 2009    2008  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

 133,587,960  - موجودات قيد االستثمار
 17,420,514  14,853,917 مرابحة –بضاعة في الطريق 

 14,853,917 151,008,474 
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 الممتلكات والمعدات )21(
  

  
و من المتوقع أن يتم افتتاح فرع في عقار حمص  التشغيلال يتم اهتالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام و توضع قيد عقارين في حلب و عقار في حمص حيث  المبلغ قيمة هذا من ضمن* 

 . 2010خالل الربع األول من عام 

   أراضي  
تحسينات على 

 العقارات المستأجرة
 

مشاريع قيد   سيارات  أجهزة الكمبيوتر  تجهيزات المكاتب 
 اإلجمالي  *التنفيذ

               
               التكلفة

  544,684,814  433,810,485  12,224,215  34,652,975  44,143,143  13,452,996  6,401,000  سنةرصيد بداية ال
  90,616,344  68,925,862  -  13,311,776  7,264,463  1,114,243  -  اإلضافات
 -  (34,838,469)  -  -  27,253,688  7,584,781  -  التحويالت
 (6,150,000)  -  (6,150,000)  -  -  -  -  االستبعادات

                
 629,151,158  467,897,878  6,074,215  47,964,751  78,661,294  22,152,020  6,401,000  2009كانون األول 31كما في 

               
               االهتالك

 30,039,446  -  3,982,080  10,546,927  10,927,749  4,582,690  -  سنةال رصيد بداية 
  22,804,518  -   2,386,177  8,695,788  8,819,231  2,903,322  -  اإلضافات
 )2,811,334(  -  )2,811,334(  -  -  -  -  االستبعادات

               
 50,032,630  -  3,556,923  19,242,715  19,746,980   7,486,012  -   2009كانون األول  31كما في 

               :صافي القيمة الدفترية
 579,118,528  467,897,878  2,517,292  28,722,036  58,914,314  14,666,008  6,401,000  2009كانون األول  31كما في 
 514,645,368  433,810,485  8,242,135  24,106,048  33,215,394  8,870,306  6,401,000  2008كانون األول  31كما في 
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 موجودات غير ملموسة )22(
  

الفترة المقدرة  سنوات وهييحتسب اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة وفقاً لطريقة القسط الثابت على فترة خمس 
 لعمرها اإلنتاجي

  

   المبالغ بآاللف الليرات السورية
برامج 
 معلوماتية

   
   التكلفة

 66,421,740  رصيد بداية الفترة
 5,558,350  اإلضافات

 -  االستبعادات
 71,980,090  2009كانون األول  31كما في 

   
   الهتالكا

 23,431,511  رصيد بداية الفترة
 13,570,411  اإلضافات

 -  االستبعادات
 37,001,922  2009كانون األول  31كما في 

   
   صافي القيمة الدفترية

  34,978,168  2009كانون األول  31كما في 
 42,990,229  2008كانون األول  31كما في 

 
 
 خرىأموجودات  )23(

 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 

 20,681,444  11,806,648 دفعات مقدمة لشراء أصول     
 14,273,364  22,320,258 مصاريف مدفوعة مقدما

 627,088  342,809 اخرى
 34,469,715  35,581,896 
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  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي )24(
  

يجب على المصارف , 2001 للعام 28من قانون المصارف الخاصة رقم  12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
  .من رأسمال البنك لدى مصرف سورية المركزي على شكل وديعة مجمدة و بدون فوائد% 10الخاصة االحتفاظ ب 

  

  :كالتالي 2009كانون األول  31بلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي كما في 
  

 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
رصيد الوديعة المجمد بالليرات السورية        81,198,440  81,198,440 

)الليرة السورية إلىمحوالً ( األمريكيةبالدوالرات رصيد الوديعة المجمد   148,647,219  151,089,397 
 229,845,659  232,287,837 

 
 ارية للعمالء أرصدة الحسابات الج )25(

 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
 142,560,718  238,484,105 أجنبي بنكنوت –أرصدة جارية للعمالء      

 259,514,165  622,122,205 حوالتأجنبي  -أرصدة جارية للعمالء 
 1,749,219,209  1,765,393,256 سوري –أرصدة جارية للعمالء 

 2,625,999,566  2,151,294,092 
 
 

 تأمينات نقدية )26(
 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 
  115,391,426  207,112,205 تأمينات نقدية لقاء الكفاالت      

 4,670,496  15,196,869 تأمينات نقدية لقاء االعتمادات المستندية 
 -  11,822,403  هامش جدية

 234,131,477  120,061,922 
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  مطلوبات أخرى )27(
 2009   2008 

 الليرة السورية  ليرة سورية

 14,836,238  105,196,838 عمليات التمويلدائنو 
 37,175,076  40,827,407 ) *6إيضاح رقم (المطلق ستثمارأرباح محققة ألصحاب ودائع اإل

 12,688,845  22,000,664 حواالت و أوامر دفع
 22,089,648  15,897,861 موردين

 3,630,557  11,796,614 ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي 
 11,914,068  11,192,969 لجهات حكوميةمستحق 

 2,164,570  5,428,472 نفقات مستحقة غير مدفوعة
 5,112,414  5,069,445 مخصصات مختلفة 

   2,500,022  تأمينات نقدية للمتعهدين
- 

  261,012 عموالت غير مستحقة
- 

 238,147  243,540 *صندوق المخالفات الشرعية
 2,258,714  1,993,877 اخرى

222,408,721  112,108,277 
  

   .لم تستحق بعد هذه األرباح ناجمة عن التنضيض الشهري لألرباح غير أنها غير مستحقة الدفع كونها عائدة لودائع*) (
يمثل هذا المبلغ بشكل رئيسي أرباح عملية مرابحة غير شرعية وفق قرار هيئة الرقابة الشرعية، و قد تم التوجيـه  *) (*

  .هيئة الرقابة الشرعية لصرفها بأوجه الخيرمن قبل 
  

  ستثمار المطلقحقوق أصحاب ودائع اإل )28(
  

  
ليرة سورية من حسـاب    3,369,800خالل العام و باالستناد إلى موافقة الهيئة الرقابة الشرعية للبنك تم استخدام مبلغ 

بالعملـة   لتغظية جزء من انخفاض القيمة في وكاالت االستثمار  الخاصة بالدوالر األمريكي,  احتياطي مخاطر االستثمار
  .األجنبية 

 2009   2008 

  ليرة سورية   ليرة سورية 

 511,183   14,286,445  سنةرصيد احتياطي مخاطر االستثمار في بداية ال
     : يضاف

 13,444,517  15,513,735 %) 10(خالل السنة         
 330,745   776,406  اضافات كسر الوديعة        

 -   397,606  فروق سعر الصرف        

 -  :ينزل
 -  (3,369,800) االقتطاعات لمخصصات انخفاض قيمة الوكاالت االستثمارية 

27,604,392   14,286,445 
  

 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 

 2,473,325,670   2,526,078,419 ودائع إدخار
  3,201,765,633  3,614,106,527 ودائع استثمار

  14,286,445   27,604,392 ستثمار المطلق من احتياطي المخاطرحصة أصحاب ودائع اإل

 6,167,789,338  5,689,377,748 
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 رأس المال المدفوع )29(
  

س للسهم .ل  1,000سهم بقيمة اسمية قدرها  5,000,000س موزعة على .ل  5,000,000,000بحدد رأسمال البنك 
%  50مدفوع منها (س.ل 3,750,000,000سهم أي ما يوازي  3,750,000البنك بتغطية  الواحد، وقد ساهم مؤسسوا

سهم لالكتتاب العام  1,250,000تم طرح  .من رأسمال البنك%  75وهي نسبة ) س.ل 1,875,000,000أي ما يعادل 
  .من قيمة األسهم المكتتب بها عند االكتتاب% 50ليرة سورية تم تسديد  1,250,000,000 وهو ما يعادل

  
تمت الموافقة المبدئية علـى تنـازل   ) 4ب \م ن\547(وبناءا على قرار مجلس النقد والتسليف رقم  2009آب  17بتاريخ 

المبينة أسماؤهم أدناه عن ملكية أسهمهم إلى مؤسس آخر من بنك ) غير السوريين(  م.م.ش الشام اإلسالميمؤسسي بنك 
  :وهو البنك التجاري الكويتي وفق مايلي الشام اإلسالمي

    الجنسية    اسم المؤسس
نسبة 

المساهمة قبل 
  التنازل

  
نسبة 

المساهمة 
  بعد التنازل

  %0   %12.5   كويتية    شركة دار االستثمار
  %0   %5   كويتية    األوراق الماليةشركة مجموعة 

  %0   %4.5   كويتية    شركة الشال لالستثمار
 %0  %2   قطري    السيد على خليفة الكواري
 %34   %10   كويتية    البنك التجاري الكويتي

       34%   34% 
  

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

2010.  
  .ليرة سورية  1,735,500خالل العام قام المساهمون بسداد مبلغ 

  
 2001لعام  28المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  3صدر القانون رقم  2010كانون الثاني  4بتاريخ 

الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية  2005لعام  35والمرسوم رقم 
مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى  مليارات ليرة سورية وقد منح البنوك المرخصة 15ليصبح 

  .الحد األدنى المطلوب
  
  
  النقد وما في حكمه )30(

 
وذلك كما  من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي الموحدة يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية

  :يلي
 

 2009  
  ليرة سورية

  2008  
  ليرة سورية

  )17إيضاح (النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي 
2,606,051,416  3,023,942,243 

أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية التي تاريخ اسـتحقاقها  : يضاف
  3,392,269,850  2,019,220,472 األصلي خالل ثالثة أشهر

 4,625,271,888  6,416,212,093 
  



  م.م.الشام اإلسالمي شبنك 
  

  

  الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
  2009 كانون األول 31كما في 

 

30  

 
 قائمة المركز المالي الموحدةبنود خارج  )31(
  

 2009    2008  

 ليرة سورية   سوريةليرة  
 974,376,308  -  أرصدة حسابات االستثمار المقيدة     

 264,686,244  170,746,539 كفاالت
 10,554,305  165,092,658  اعتمادات مستندية

 3,376,708  31,893,642  قبوالت
 936,295,483  1,454,832,348  سقوف تمويل غير مستغلة

  1,822,565,187  2,189,289,048 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )32(
  

تتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو الشركات التي يملكون فيها حصصا 
  .رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالبنك

  
البيانات المالية لشركة أموال الشام المحدودة المسؤولية، إن حصة البنك في رأسمال تشمل البيانات المالية الموحدة 

  :الشركة التابعة موضجة كما يلي 
  

 
  نسبةالمساهمة

  

  حصة البنك من رأس مال الشركة التابعة

 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 

     الشركات التابعة
  -  198,000,000   99% *ةالمسؤولية أموال الشام المحدودة شرك

   198,000,000  - 

  .تم استبعاد األرقام الواردة ضمن الشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة )*(

  
  :وقد بلغت األرصدة في نهاية السنة مع هذه األطراف المتضمنة في القوائم المالية كما يلي 

  
 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية المالي الموحدةبنود في قائمة المركز 

    :الموجودات
 434,620,770  720,624,054 أرصدة وإستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية

 432,097,452  122,585,647  البنك التجاري الكويتي
 2,522,318  598,038,407  *دار االستثمار

     
    و حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق المطلوبات

 10,101,020  6,759,340  أرصدة الحسابات الجارية
 3,918,963  5,675,790  أصحاب ودائع االستثمار المطلقودائع حقوق 

        
   -  قائمة المركز المالي بنود خارج 

 974,376,308  -  وكاالت إستثمار في مؤسسات مالية إسالمية
        

        بنود قائمة الدخل الشامل

 4,363,000  2,934,000 تعويضات هيئة الرقابة الشرعية

    
 29,679,313  28,623,581  للبنك  تعويضات اإلدارة العليا

      
  

بين دار االستثمار  تنازلالتمت الموافقة المبدئية على ) 4ب \م ن\547(بناء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم  و) (*
  .التجاري الكويتي كو البن
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  إدارة المخاطر )33(
  
  مقدمة  1.33

المخاطر هي جزء أساسي من أعمال المصارف واإلطار العام إلدارة المخاطر في البنك يقوم على تحديد وفهم وتقييم 
والمقبولة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقليص المخاطر التي تواجه عمل البنك والتأكد من بقائها ضمن المستويات المحدودة 

  .المخاطر للوصول إلى التوازن األمثل بين عاملي المخاطرة والعائد

  . وأهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان ، مخاطر السوق ، مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل

 
  أنظمة إدارة المخاطر

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

  
  .الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتيجيات والسياسات المتبعة: مجلس اإلدارة 

 .السياسات المعتمدة الجهة المسؤولة عن تنفيذ ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع: إدارة المخاطر

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

البنك مع يقوم التدقيق الداخلي بتدقيق عملية إدارة المخاطر بشكل سنوي حيث يراجع مدى توافق : التدقيق الداخلي 
 .وتتم مناقشة نتائج التدقيق مع اإلدارة وترفع التقارير واالقتراحات إلى لجنة التدقيق. اإلجراءات والسياسات المتبعة

  قياس المخاطر ونظام التقارير
بناء يتم قياس مخاطر البنك بطريقة تعكس الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تنتج في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة 

هذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنية من التجارب السابقة . على تقدير إلجمالي الخسائر الفعلية باستخدام طرق إحصائية
  .كما يدرس البنك أسوأ االحتماالت التي يمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائية. ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادية

  
. لى السقوف المعتمدة التي تعكس إستراتيجية البنك وحدود ومستويات المخاطر المقبولةيتم مراقبة وضبط المخاطر بناء ع

  .كما يقوم البنك بقياس القدرة اإلجمالية لتحمل المخاطر ومقارنتها بالمخاطر اإلجمالية بمختلف أنواعها
  

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

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

 .المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر البنك
  

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

  
 أساليب تخفيض المخاطر

يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات 
  .وفقا لمعايير وأسس معتمدة
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 )تتمة(إدارة المخاطر  )33(
  )تتمة(مقدمة  33.1

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

أو ذات ظروف اقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء على اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي ممكن أن 
ساسية البنك تجاه قطاع اقتصادي تدل التركزات على ح. تتأثر بنفس التغيرات االقتصادية و السياسية و الظروف األخرى

  .معين أو قطاع جغرافي معين

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

  مخاطر االئتمان 33.2

ــف أو عجــز الطــرف   ــة تخل ــاطر حــدوث خســائر نتيج ــان هــي مخ ــاء مخــاطر االئتم اآلخــر عــن الوف
ــك ــة  . بالتزاماتــه تجــاه البن ــى مخــاطر التركــزات االئتماني ــى إدارة الســقوف والرقابــة عل يعمــل البنــك عل

  وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافية) فرد أو مؤسسة(على مستوى العميل 

قــدار المخــاطر ويقــوم البنــك بتحديــد مســتويات مخــاطر االئتمــان المقبولــة مــن خــالل وضــع ســقوف لم
  .المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد أو مجموعة المقترضين ولكل قطاع أو منطقة جغرافية

 أو يـوم  90 عـن  تزيـد  القسـط لفتـرة   اسـتحقاق  هـي  ذمـم التمويـل   قيمـة  النخفـاض  الرئيسـية  المؤشرات إن
 .األصلي العقد بشروط اإلخالل النقدية، أو تدفقاته على تؤثر أو تواجه العميل مالية صعوبات وجود
حسـب قـرار مجلـس النقـد و التسـليف رقـم        جمـاعي  وبشـكل  منفـرد  بشـكل  القيمـة  انخفاض بتقييم البنك يقوم
  .. 09/12/2009تاريخ  ٤ ب / ن م/ ٥٩٧

  
  المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات

  
وذلك حسب . بتقديم تعهدات لتلبية احتياجات العمالء تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئهيقوم البنك 

الضوابط الشرعية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك، و يتم تحصيل هذه الدفعات وفقاً لشروط اإلعتماد أو 
وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس  لذمم األنشطة التمويليةتمانية تتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر االئ. الكفالة
سات البنك واجراءاته الرقابية من حيث حصر هذه التعهدات مع أطراف مختارة و التقييم المتواصل لمالءمة هذه سيا

.التسهيالت و ترتيبات ضمان اضافية مع األطراف في الظروف التي تقتضي ذلك  
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 (33) إدارة المخاطر(تتمة) 
  )تتمة( مخاطر االئتمان 33.2

  

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

 
 2009  2008 

 ليرة سورية 
 

 ليرة سورية
 بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة

 3,693,931,013  3,135,337,729 أرصدة  لدى بنوك مركزية   
 1,810,911,800  570,075,817 أرصدة  لدى المصارف
 1,582,455,681  1,800,279,496 ايداعات لدى المصارف

 2,004,433,450  4,225,479,608 التسهيالت االئتمانية المباشرة
 244,873,778  1,115,048,780 لألفراد

 1,707,889,290  3,105,920,759 الشركات الكبرى
 51,670,382  4,510,069 ذمم أخرى

 151,008,474  14,853,917 موجودات قيد االستثمار
 76,784,932  93,163,574 موجودات أخرى

 232,287,837  229,845,659 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 10,069,035,800  9,551,813,187 

 المالي الموحدة بنود خارج  قائمة المركز    
 10,554,305  165,092,658 تعهدات مقابل اعتمادات مستندية   

 3,376,708  31,893,642 قبوالت
 264,686,244  170,746,539 تعهدات مقابل كفاالت

 936,295,483  1,454,832,348 ارتباطات و سقوف تمويل غير مستعملة

 1,822,565,187  1,214,912,740 

    
 10,766,725,927  11,891,600,987 المخاطر اإلئتمانيةإجمالي 
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 (33) إدارة المخاطر(تتمة)
  )تتمة( مخاطر االئتمان 33.2
 

  :توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر
  

 بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة
 2009  2008 

 بالليرة السورية
 

 الكبرىالشركات    )التجزئة( األفراد 
 

 الشركات الكبرى   )التجزئة( األفراد 

 )مقبولة المخاطر(عادية 
 

1,250,686,760 
 

 2,479,602,488 
  

395,810,683 
 

 1,779,649,280 
 

منها )تتطلب اهتماماً خاصاً(تحت المراقبة 
  :مستحقة

107,898,161 
 

 510,848,836 
  

4,594,793 
 

 122,200 
 

 122,200  4,594,793  216,902,601  95,582,136  يوم 60لغاية  31من 
  293,946,235  12,316,025  يوم 90يوم لغاية  61من 

-  - 
 :مستحقةغير عاملة منها 

 22,662,806  345,093,701  -  - 
 دون المستوى

 6,769,854  14,361,153  
-  - 

 مشكوك فيها
 14,741,203  275,287,502  

-  - 
 رديئة

 1,151,749  55,445,046  
-  - 

 المجموع
 1,381,247,727  3,335,545,025  400,405,476  1,779,771,480 

  مم أخرىذ
 

-  4,510,069    51,670,382 
 األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً

 (266,198,944)  (229,624,269)  (71,882,190)  (155,531,698) 
مخصص ذمم وأرصدة األنشطة :ناقصاً

  (1,100,000)  (3,500,000)  التمويلية
-  

- 

 علقةاألرباح الم: ناقصاً
 (735,586)  (3,991,282)  

-  - 
 الصافي

 1,110,813,197  3,105,339,543  328,523,286  1,675,910,164 

 
 بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة

 

2009 
 

2008 

 بالليرة السورية
 

 الشركات الكبرى   )التجزئة( األفراد 
 

 الشركات الكبرى   )التجزئة( األفراد 

 )مقبولة المخاطر(عادية 
 

82,023,527  285,709,312 
 

55,723,451  222,893,806 
منها )تتطلب اهتماماً خاصاً(المراقبة تحت 
 :مستحقة

 

 

 

 

 يوم 60لغاية  31من 
 

-  - 
 

-  - 
 يوم 90يوم لغاية  61من 

 
-  - 

 
-  - 

 :غير عاملة منها مستحقة
 

-  - 
 

-  - 
 دون المستوى

 
-  - 

 
-  - 

 مشكوك فيها
 

-  - 
 

-  - 
 رديئة

 
- 

 
- 

 
-   - 

 المجموع
 

82,023,527  285,709,312 
 

55,723,451  222,893,806 
 األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً

 
-  - 

 
-  - 

مخصص ذمم وأرصدة األنشطة :ناقصاً
 التمويلية

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 األرباح المعلقة: ناقصاً
 

-  - 
 

-   - 
 الصافي

 
82,023,527  285,709,312 

 
55,723,451   222,893,806 
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 (33) إدارة المخاطر(تتمة)
  )تتمة( مخاطر االئتمان 33.2
 

  )تتمة(توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر
 

.  2009كانون االول  9تاريخ  4ب / م ن /  597يتوجب على البنك بناء على أحكام قرار مجلس النقد و التسليف رقم 
, تكوين مخصصات إضافية و احتياطي عام لمخاطر التمويل وفق المبين أدناه , و تعليمات مصرف سورية المركزي 

  : وذلك اعتباراً من العام القادم 
من محفظة التسهيالت و فئة التصنيف %  3و %  2ني على الديون المنتجة تتراوح بين تكوين مخصص تد: أوال 

  .  يتم احتسابها و فق أحكام القرار المذكور ,ه التسهيالت الخاصة بهذ
من %  0.5من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة و %  1احتجاز احتياطي عام لمخاطر التمويل بنسبة : ثانياً  

  فظة الديون العادية غير المباشرة بعد طرح الجزء متدني المخاطر منهاإجمالي مح
 238,691قام البنك بتشكيل مخصص على الديون التي تتطلب اهتمام خاص كتطبيق مبكر للقرار بقيمة 

  . ليرة سورية 
  

  توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت
  

 المجموع  الشركات  القروض العقاریة  األفراد لیرة سوریة        2009كانون األول  31
 8,191,522,608  6,167,558,305  702,446,660  1,321,517,643 )مقبولة المخاطر(عادیة         

 622,685,901  601,623,400  -  21,062,501 ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 
 1,068,716,379  1,038,014,053  -  30,702,326 :عاملةغیر 

 116,164,317  103,372,500  -  12,791,817 دون المستوى
 880,346,262  864,535,753  -  15,810,509 مشكوك فیھا

 72,205,800  70,105,800  -  2,100,000 )ردیئة ( ھالكة 
 9,882,924,888  7,807,195,758  702,446,660  1,373,282,470 المجموع

 4,793,250    4,793,250  - تأمینات نقدیة        :منھا
 5,059,309,788  4,425,618,265  557,686,690  76,004,833 عقاریة

 1,439,876,513  165,094,993  4,811,170  1,269,970,350 سیارات وآلیات
 3,378,945,337  3,216,482,500  135,155,550  27,307,287 و اعتباریة كفاالت شخصیة

  
  2008كانون األول  31

 لیرة سوریة
 المجموع  الشركات  القروض العقاریة  األفراد

 3,338,583,436  2,262,839,016  697,305,027  378,439,393 )مقبولة المخاطر(عادیة         
 -  -  -  - ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 

 -  -  -  - :غیر عاملة
 -  -  -  - دون المستوى
 -  -  -  - مشكوك فیھا

 -  -  -  - )ردیئة ( ھالكة 
 3,338,583,436  2,262,839,016  697,305,027  378,439,393 المجموع

  
        :منھا

 -  -  -  - تأمینات نقدیة
 2,324,371,398  1,613,220,755  697,305,027  13,845,616 عقاریة

 385,712,038  21,118,261  -  364,593,777 سیارات وآلیات
 628,500,000  628,500,000    - و اعتباریة كفاالت شخصیة
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 (33) إدارة المخاطر(تتمة)

  )تتمة( مخاطر االئتمان 33.2
  

  :توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب التصنيف الداخلي للمخاطر
  

     :توزیع التعرضات االئتمانیة حسب التصنیف الداخلي للمخاطر
 S&P  2009  2008التصنیف حسب   التصنیف الداخلي للمخاطر       

 سورية ليرة    
 

 ليرة سورية
 AAA  3,135,337,729  3,693,931,013+و حتى  AAA- من   *الدرجة األولى        جید

 -  -  AA+و حتى  AA- من   الدرجة الثانیة
 A  1,243,039,365  1,047,200,659+و حتى  A- من   الدرجة الثالثة

    4,378,377,094  4,741,131,672 

 BBB  7,606,161  547,258+و حتى  BBB-من   الدرجة الرابعة       عادي       
 BB  461,368,132  1,198,426,958+و حتى  BB-من   الدرجة الخامسة
 B  360,303,248  1,147,192,606+و حتى  B-من   الدرجة السادسة
 -  298,038,407   منخفضة القیمة مؤسسات مالیة   الدرجة السابعة

    1,127,315,948  2,346,166,822 

       
    5,505,693,042  7,087,298,494 
  
  
 تم اعتبار تصنیف البنك المركزي جید من الدرجة األولى* 
  

  التركز في الحد األقصى للتعرضات االئتمانية
  

االئتماني لكل وحجم التعرض ) فرد او مؤسسة أو بنك مراسل(تتم إدارة مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل 
 حيث , و ذلك حسب تعليمات مجلس النقد و التسليف و مصرف سورية المركزي ,  قطاع اقتصادي او منطقة جغرافية

فرد او (من صافي األموال الخاصة على مستوى العميل % 25لحد األقصى للتعرضات االئتمانية ايجب أال يتجاوز 
    .) مؤسسة
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 (33) إدارة المخاطر(تتمة)

  )تتمة( مخاطر االئتمان 33.2
  

  )تتمة(التركز في 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

    

  الموجودات  2009 كانون األول  31
االرتباطات و 

 االلتزامات المحتملة
  ليرة سورية  ليرة سورية  

    المنطقة الجغرافية
 1,625,578,887  9,530,896,843 )سوريا(محلي 

 68,075,999  1,881,727,602 بقية دول الشرق األوسط
 128,910,301  158,314,537 بقية دول العالم

 -  (497,368,091) أرباح مؤجلة: ناقصاً
 1,822,565,187   11,073,570,891 المجموع

    
    القطاعات االقتصادية

 1,538,029,070   1,350,844,146 التجارة 
    984,291,439  التصنيع

 -   5,521,692,983 بنوك و مؤسسات مالية 
 60,980,723   87,938,704 مقاوالت وعقارات

 223,555,394   3,626,171,710 أخرى
 -  (497,368,091) أرباح مؤجلة: ناقصاً

 1,822,565,187   11,073,570,891 المجموع

  
الموجودات

 
االرتباطات و 

 االلتزامات المحتملة
 ليرة سورية    ليرة سورية  2008كانون األول  31كما في 

    المنطقة الجغرافية
 1,206,422,041  9,813,288,914 )سوريا(محلي 

 8,490,699  511,790,147 بقية دول الشرق األوسط
 -  162,738,981 بقية دول العالم

 -  (227,413,888) أرباح مؤجلة: ناقصاً
 1,214,912,740  10,260,404,154 المجموع

    
    القطاعات االقتصادية

 501,507,854   768,701,726 التجارة 
    400,744,294  التصنيع

 206,190,058  7,087,298,494 بنوك و مؤسسات مالية 
 -  84,140,880 مقاوالت وعقارات

 507,214,828  2,146,932,648 أخرى
 -  (227,413,888) أرباح مؤجلة: ناقصاً

  1,214,912,740  10,260,404,154 المجموع
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 (33) إدارة المخاطر(تتمة)

  )تتمة( مخاطر االئتمان 33.2
  

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

  .وفقا لمعايير واسس معتمدة

  :وابرز أنواع الضمانات هي

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

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

لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً 
  .للضمانات خالل دراسة كفاية مخصص تدني قيمة التمويالت

  
  مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 33.3

  
   .األجنبية العمالت صرف أسعار في التغير نتيجة المالية األداة قيمة تقلب مخاطر هي
 التمركز في كل عملة على مراقبة يتم. المستخدمة األساسية هي العملة السورية الليرة وأن سورية مؤسسة نفسه البنك يعتبر
بتاريخ  4ب/ م ن /362حسب قرار مجلس النقد و التسليف رقم  بقائها في مستوى معقول من يومي للتأكد أساس

04/02/2008. 
 عمليات بأية يقوم وال األجنبية، العملة مقايضة عقود أو اآلجلة، األجنبي الصرف عقود مثل المشتقات، مع لبنكا يتعامل ال

  .اإلسالمية الشريعة مع أحكام لتعارضها تغطية
 

  %2أثر التغير في سعر الصرف  

 

 2009  2008 

اثر التغير على  العملة 
 %2سعر الصرف 

األثر على 
الربح قبل 
 الضريبة

األثر على 
  حقوق الملكية

اثر التغير في سعر 
 %2الصرف 

األثر على 
الربح قبل 
 الضريبة

األثر على 
 حقوق الملكية

 25,748,968 25,809,871 1,290,493,574  25,397,766 25,424,251 1,271,212,543 دوالر أمريكي
 485,476 647,301 32,365,067  1,633 2,177 108,867 يورو

 3,120- 4,159- 207,968-  6,650 8,866 443,316 جنيه استرليني
 230 307 15,344  1,085 1,446 72,320 ين ياباني

 28,855 38,473 1,923,674  67,812 90,416 4,520,822 العمالت األخرى 
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  (33) إدارة المخاطر(تتمة)

  ) تتمة (تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  مخاطر 33.3

  2009كانون األول  31كما في 
دوالر أمريكي مقوم     ليرة سورية )بالليرة السوريةبالعملة األصلية مقومة (

  بالليرة السورية
مقومة   عمالت أخرى  

  المجموع   بالليرة السورية

        الموجودات           
 3,535,102,992  106,110,287  200,716,991  3,228,275,714 وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي نقد

 2,370,355,313  216,621,842  2,126,540,662  27,192,809 المصارف والمؤسسات الماليةواستثمارات لدى  حسابات جارية
 4,216,152,740  7,200,273  296,793,019  3,912,159,448 وأرصدة األنشطة التمويلية ذمم

 579,118,528  -  -  579,118,528 والمعدات ومشاريع تحت التنفيذ الممتلكات
 34,978,168  -  -  34,978,168 غير ملموسة موجودات
 14,853,917  -  113,063  14,740,854 قيد االستثمار موجودات
 93,163,574  -  228,250  92,935,324 أخرى موجودات
 229,845,659  -  148,647,219  81,198,440 المجمدة لدى مصرف سورية المركزي الوديعة
 11,073,570,891  329,932,402  2,773,039,204  7,970,599,285 الموجودات مجموع

        المساهمينالمطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق و حقوق         
 2,625,999,566  98,299,206  762,297,103  1,765,403,257 الحسابات الجارية للعمالء أرصدة
 234,131,477  148,785,677  27,106,080  58,239,720 نقدية تأمينات
 222,408,721  182,821  124,934,835  97,291,065 أخرى مطلوبات
 3,082,539,764  247,267,704  914,338,018  1,920,934,042 المطلوبات مجموع
 6,167,789,338  77,519,373  595,753,597  5,494,516,368  أصحاب ودائع االستثمار المطلق حقوق
 1,823,241,789  -  -  1,823,241,789 المساهمين حقوق
المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق و حقوق  إجمالي

 11,073,570,891  324,787,077  1,510,091,615  9,238,692,199  المساهمين

 -  5,145,325  1,262,947,589  )1,268,092,914(  صافي مركز العمالت
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 (33) إدارة المخاطر(تتمة)
  )تتمة(تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  مخاطر 33.3

  
  2008كانون األول  31كما في 

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

  المجموع   بالليرة السورية

        الموجودات           
 3,844,886,384  29,494,403  176,038,738  3,639,353,243 وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي نقد

 3,393,367,481  145,201,256  2,139,964,980  1,108,201,245 واستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية حسابات جارية
  2,004,433,450  -  -   2,004,433,450 وأرصدة األنشطة التمويلية ذمم

 514,645,368  -  -  514,645,368 والمعدات ومشاريع تحت التنفيذ الممتلكات
 42,990,229  -  -  42,990,229 غير ملموسة موجودات
 151,008,474  -  -  151,008,474 قيد االستثمار موجودات
  76,784,932  51,670,383  2,193   25,112,356 أخرى موجودات
 232,287,837  -  151,089,397  81,198,440 المجمدة لدى مصرف سورية المركزي الوديعة
 10,260,404,155  226,366,042  2,467,095,308  7,566,942,805 الموجودات مجموع

        وحقوق المساهمين المطلوبات        
 2,151,294,092  36,654,681  365,420,202  1,749,219,209 الحسابات الجارية للعمالء أرصدة
 120,061,922  95,171,626  1,688,928  23,201,368 نقدية تأمينات
 112,108,277  774,025  26,270,068  85,064,184 أخرى مطلوبات
 2,383,464,291  132,600,332  393,379,198  1,857,484,761 المطلوبات مجموع
 5,689,377,748  59,669,593  783,222,535  4,846,485,620  أصحاب ودائع االستثمار المطلق حقوق
 2,187,562,116  -  -  2,187,562,116 المساهمين حقوق

 10,260,404,155  192,269,925  1,176,601,733  8,891,532,497  المساهمينالمطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق و حقوق  إجمالي

 -    34,096,117   1,290,493,575  (1,324,589,692)  صافي مركز العمالت
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 (33) إدارة  المخاطر(تتمة)
  
  مخاطر السيولة 33.4

  
تتمثل مخاطر السيولة في عدم القدرة على توفير النمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها و للوقاية من هذه 

مصادر التمويل باإلضافة إلى الودائع و إدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، و  المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع
يقوم البنك يتقدير التدفقات النقدية المستقبلية و توفر الضمانات ،باإلضافة إلى ذلك. مراقبة السيولة على أساس يومي

  .الممكن اسنعمالها عند الحاجة
  

 4ب / م ن /  588السيولة وفق قرار مجلس النقد و التسليف الخاص بالسيولة رقم لك االحتفاظ بنسبة كافية من و كذ
  . 2009/ تشرين الثاني / 22بتاريخ 

م / 502و يقوم المصرف أيضا ووفق القوانين المرعية في سورية و حسب قرار مجلس النقد و التسليف و تعديالته رقم 
سورية المركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن  باالحتفاظ لدى مصرف 2009أيار  10بتاريخ  4ب / ن 

  % . 10بمعدل 
  

يعكس الجدول التالي . تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافية
  .تواريخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك الرئيسية
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 (33) إدارة المخاطر(تتمة)
  )تتمة(  مخاطر السيولة 33.4

 
 2009كانون األول  31كما في 

 أيام 7
 

 خالل
 

من شهر إلى 
  ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر إلى 
  ستة أشهر

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                  
وأرصدة لدى مصرف سورية  نقد                 

 3,535,103  -  -  -  -  -  -  -  3,535,103 المركزي

واستثمارات لدى  حسابات جارية
 52,688  740,530 المصارف والمؤسسات المالية

 
1,279,104  -  -  -  298,033  -  2,370,355 

 4,216,152  28,878  1,443,986  381,757  421,325  650,679  751,589  245,709  292,229 وأرصدة األنشطة التمويلية ذمم
والمعدات ومشاريع  الممتلكات
 579,119  579,119  -  -  -  -  -  -  - تحت التنفيذ

 34,978  34,978  -  -  -  -  -  -  - غير ملموسة موجودات
 14,854  -  14,854  -  -  -  -  -  - قيد االستثمار موجودات
 93,164  34,470  58,694  -  -  -  -  -  - أخرى موجودات
المجمدة لدى مصرف  الوديعة

 229,846  229,846    -  -  -  -  -  - سورية المركزي

 11,073,5711  907,291  1,815,567  381,757  421,325  650,679  2,030,693  298,397  4,567,862 الموجودات مجموع
المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع 

                  االستثمار
 2,626,000  0  262,600  262,600  393,900  393,900  393,900  393,900  525,200 الحسابات الجارية للعمالء أرصدة
 234,131  -  -  -  -  14,605  5,809  96,469  117,248 نقدية تأمينات
 -  6,645  7,475  99,706  99,706 أخرى مطلوبات

 
6,876 

 
2,001  -  222,409 

 3,082,540  0  264,601  269,476  393,900  415,150  407,184  590,075  742,154 المطلوبات مجموع
أصحاب ودائع االستثمار  حقوق
 6,167,789  27,604  240,162  671,754  818,379  1,514,266  1,544,921  1,216,984  133,719 المطلق

المطلوبات وحقوق  إجمالي
 9,250,329  27,604  504,763  941,230  1,212,279  1,929,416  1,952,105  1,807,059  875,873 أصحاب ودائع االستثمار المطلق

 1,823,242  879,687  1,310,804  (559,473)  (790,954)  (1,278,737)  78,588  (1,508,662)  3,691,989 الصافي
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 (33) إدارة المخاطر(تتمة)
 )تتمة(  مخاطر السيولة  33.4

 فأقل أيام 7 2008كانون األول  31كما في 
 

 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

 المبلغ بآالف الليرات السورية المجموع

   
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية                  
 3,844,886 المركزي

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,844,886 

حسابات جارية واستثمارات لدى 
 2,000,098 المصارف والمؤسسات المالية

 
- 

 
1,392,474 

 
- 

 
- 

 
796 

 
- 

 
- 

 
3,393,368 

 108,530 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 

56,860 
 

485,465 
 

146,982 
 

146,982 
 

371,332 
 

688,282 
 

- 
 

2,004,433 
الممتلكات والمعدات ومشاريع تحت 

 - التنفيذ
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

514,645 
 

514,645 

 - موجودات غير ملموسة
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

42,990 
 

42,990 
 - موجودات قيد االستثمار

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
151,009 

 
151,009 

 76,785 موجودات أخرى
   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

76,785 
الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية 

 - المركزي
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

232,288 
 

232,288 

 6,030,299 مجموع الموجودات
 

56,860 
 

1,877,939 
 

146,982 
 

146,982 
 

372,128 
 

688,282 
 

940,932 
 

10,260,404 
المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع 

                  االستثمار المطلق
 430,259 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 
322,694 

 
322,694 

 
322,694 

 
322,694 

 
215,129 

 
215,130 

 
- 

 
2,151,294 

 27,205 تأمينات نقدية
 

- 
 

92,686 
 

- 
 

- 
 

171 
 

- 
 

- 
 

120,062 
 112,108 مطلوبات أخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
112,108 

 569,572 مجموع المطلوبات
 

322,694 
 

415,380 
 

322,694 
 

322,694 
 

215,300 
 

215,130 
 

0 
 

2,383,464 
حقوق أصحاب ودائع االستثمار 

 1,362,213 المطلق
 

1,362,213 
 

669,809 
 

391,465 
 

391,465 
 

1,395,174 
 

102,755 
 

14,286 
 

5,689,380 

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 
 1,931,785 ودائع االستثمار المطلق

 
1,684,907 

 
1,085,189 

 
714,159 

 
714,159 

 
1,610,474 

 
317,885 

 
14,286 

 
8,072,844 

 4,098,514 الصافي
 

(1,628,047) 
 

792,750 
 

(567,177) 
 

(567,177) 
 

(1,238,346) 
 

370,397 
 

926,646 
 

2,187,560 
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 (33) إدارة المخاطر(تتمة)
  )تتمة( مخاطر السيولة33.4

  
  بنود خارج قائمة المركز المالي

  

 لغاية سنة  2009كانون األول  31
 5من سنة لغاية   

 سنوات
  

 المجموع
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية

      
 196,986,300  -  196,986,300 اإلعتمادات و القبوالت

 170,746,539  13,745,411  157,001,128 الكفاالت
 367,732,839  13,745,411  353,987,428 المجموع

      
 5من سنة لغاية    لغاية سنة 2008كانون األول  31

 سنوات
  

 المجموع

 
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية

 13,931,013  -  13,931,013 اإلعتمادات و القبوالت      
 264,686,244  -  264,686,244 الكفاالت
 278,617,257  -  278,617,257 المجموع

  
  مخاطر السوق 33.5

  
المضاربة،  أساس على لألرباح المستحقة الودائع يقبل البنك ألن الربح، هامش حيث من السوق لمخاطر البنك يتعرض ال

 يتحمل – المضاربة عقد حسب – االعتيادية الخسارة حالة في أنه حيث للمودعين، أرباح مسبقا بأية يتعهد أن دون
أما في حال الخسارة ألسباب التعدي و التقصير  .جهده )المضارب(البنك يخسر حين في أمواله خسارة )المال رب(المودع

  .يتحمل البنك كامل الخسارة
اال أن البنك يأخذ بعين االعتبار مخاطر انخفاض الوداع لدى البنك في حال انخفاض العائد المدفوع للودائع لذا يقوم البنك 

  .ل العائد السائد في السوق لتغطية هذه المخاطربحيث يتجاوز معدتسعير المرابحات بأخذ هامش أمان عند التمويل 
  

  مخاطر السوق لالستثمارات المالية 33.6
يستخدم البنك نظاما داخليا لتقدير مخاطر السوق والحدود القصوى للخسائر المتوقعة وفقا لالفتراضات المتعلقة بتغيرات 

  .السوق
  

وافتراضي ويتم الجمع بين الطرق اإلحصائية الكمية وبين ويتم قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السوق على أساس نظري 
  .خبرة الموظفين المختصين

  :ويقوم البنك بتحديد حدود قصوى للمخاطر على مستوى السهم الواحد وعلى مستوى المحفظة ومن الطرق المتبعة 
ü السياسات االستثمارية الموضوعة.  
ü توقع إحتماالت مستقبلية افتراضية . 
  
 مخاطر السلع والمخزون السلعي  7.33

هي المخاطر الناجمة عن تعامالت البنك في عقود التمويل اإلسالمية بما تحمله من مخاطر حيازة لألصول المشتراة من 
  .ضمن عقود التمويل اإلسالمية مر بالشراءقبل البنك بغرض إعادة بيعها لآل

الشراء مع الموردين بخيار الشرط و ذلك بعد موافقة هيئة يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر من خالل تضمين عقود 
  .الرقابة الشرعية

اقتصرت مخاطر السلع و المخزون السلعي على الموجودات قيد االستثمار بمبلغ قدره   2009كانون األول  31كما في 
، و التي تمثل قيمة بضاعة في الطريق )151,008,474، 2008كانون األول  31كما في ( ليرة سورية  14,853,917

. قام البنك بشرائها بعقود مع الموردين تتضمن خيار الشرط ، و ذلك بعد توقيع عقد الوعد بالشراء من قبل العميل
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 (33) إدارة المخاطر(تتمة)
  مخاطر العمليات التشغيلية  33.8

  
 –الحاسب اآللي عمليات في إخفاق بسبب تنتج التي و للمصرف خسائر تسبب أن يمكن التي المخاطر العمليات مخاطر تمثل
  . عدم االلتزام بالشريعة الموظفين أو تصرف سوء و اإلجراءات،أ كفاية عدم بسبب أخطاء
 شامل نظام وضع خالل من و للموظفين المحاضرات و التدريب خالل من مخاطر لعمليات من التخفيف على بنكال يعمل

، و إجراءات الرقابة الشرعية للتأكد من أن الوظائف فصل و والمسؤوليات للمهام وتوزيع محدد الداخلي الضبط إلجراءات
  .األنشطة التي يقوم بها البنك ال تخالف الشريعة

  
 

  كفاية رأس المال  
 2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية 

 2,500,000,000    2,501,735,500 رأس المال     
 )312,437,884(   )680,498,351( )وغير محققةمحققة (خسائر متراكمة 

  )42,990,229(   )34,978,168(  الموجودات غير الملموسة
  2,144,571,887    1,786,258,981  صافي حقوق الملكية حسب تعليمات مصرف سورية المركزي

     
 2,324,706,052   2,703,642,257  الموجودات المثقلة

 266,855,438  142,750,403  المثقلة الماليقائمة المركز حسابات خارج 
 157,318,243   143,294,741 المخاطر التشغيلية

 46,276,780   10,442,752  مركز القطع التشغيلي
  3,000,130,153   2,795,156,513 
 %77  %60 نسبة كفاية رأس المال     

  
ال تتدنى نسبة كفاية رأس بحيث  2007 الثاني كانون 24في  الصادر 253مجلس النقد والتسليف رقم  قرار حسبو ذلك 

  %. 8المال للبنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية عن نسبة 
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 التحليل القطاعي )34(
  

 .يمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي
 

  :قطاع األعمال
 

  :البنك ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي يتم تنظيم 
 . يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم التمويل اإلسالمي وخدمات أخرى:  التجزئة
 .المؤسساتيشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية اإلسالمية الخاصة بالعمالء من : الشركات
 .يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك  :  أخرى

  2008كانون األول  31و  2009كانون األول  31فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات كما في 
 

2009 
         المبالغ بآالف الليرات السورية

 المجموع أخرى الشركات التجزئة
 اإليرادات

  275,297  18,560 223,365 55,350 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية
 (155,137) - )155,137( صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق

  16,744  16,744 - - صافي إيرادات العموالت و الرسوم
مركز القطع  الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم

 البنيوي
- - 7,875  7,875  

 (20,662) )20,662( - - الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر( 
 146,095 صافي األرباح التشغيلية

 )235,561( )235,561( - - مصاريف تشغيلية
 )296,081( )296,081( - - مخصصات

 )385,547( صافي الخسارة قبل الضريبة
  17,491 - - - إيراد ضريبة الدخل
 )368,056( - - - صافي خسارة الفترة

   الموجودات 
  10,117,101  5,905,458  3,100,761  1,110,882 موجودات القطاع

  956,470 - - - موجودات غير موزعة
  11,073,571 إجمالي الموجودات

  



  م.م.الشام اإلسالمي شبنك 
  

  

   الموحدة المالية قوائمإيضاحات حول ال
 2009 األولكانون  31كما في 
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 )تتمة( التحليل القطاعي )34(
  ) تتمة(قطاع األعمال  -

 
2008  

         المبالغ بآالف الليرات السورية
 المجموع أخرى الشركات  التجزئة 

 اإليرادات
  275,114  131,045  123,352  20,717 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية    

 )134,445( - - )134,445( صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق
  28,438  21,103  5,821  1,514 صافي إيرادات العموالت و الرسوم

 )11,868( )11,868( - - الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 
الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع 

 البنيوي
- - )45,457( )45,457( 

 التشغيليةصافي األرباح 
   

111,782  
 )198,744( )198,744( - - مصاريف تشغيلية
 )2,222( )2,222( - - مخصصات تشغيلية

 صافي الخسارة قبل الضريبة
   

)89,184( 
  12,882 - - - إيراد ضريبة الدخل
 صافي خسارة الفترة

   
)76,302( 

 الموجودات     
  9,191,017  7,238,254  1,624,240  328,523 القطاعموجودات     

  1,069,387 - - - موجودات غير موزعة
 إجمالي الموجودات

   
10,260,404  

 



  م.م.الشام اإلسالمي شبنك 
  

  

   الموحدة المالية قوائمإيضاحات حول ال
 2009 األولكانون  31كما في 
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 )تتمة( التحليل القطاعي) 34(
 :قطاع التوزيع الجغرافي -

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

  
  يما يلي توزع اإليرادات والموجودات والمصاريف الرأسمالية داخل وخارج سورية 

  

     2009     2009كانون األول  31كما في 
 المجموع  خارج سوريا  سوريا السورية المبالغ بآالف الليرات

  
 297,275  18,560  278,715 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

 )155,137( صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق من
 -  

)155,137( 
 16,744  -  16,744 صافي إيرادات العموالت و الرسوم

 7,875  -  7,875 الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 
 )20,662(  -  )20,662( الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي

 146,095  18,560  127,535 التشغيليةصافي األرباح 
 )235,561(  -  )235,561( مصاريف تشغيلية
  549 مخصصات تشغيلية

)296,630( 
 

)296,081( 

 )385,547(     صافي الخسارة قبل الضريبة
 17,491  -  - إيراد ضريبة الدخل

 )368,056(     ة السنةصافي خسار
  بنود الدخل الشامل 

    
-  

 السنة الخسارة الشاملةصافي 
    )368,056( 

 11,073,571  2,040,042  9,033,529 الموجودات
  

   2008   2008كانون األول  31كما في 
 المجموع   خارج سوريا   سوريا المبالغ بآالف الليرات السورية

      
 275,114  131,045  144,069 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

 (134,445)  -  (134,445) صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق من
 28,438  -  28,438 و الرسومصافي إيرادات العموالت 

 (11,868)  -  (11,868) الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 
 (45,457)  -  (45,457) الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي

 111,782  131,045  (19,263) التشغيلية) الخسائر(اح صافي األرب
 (198,744)  -  (198,744) مصاريف تشغيلية
 (2,222)  -  (2,222) مخصصات تشغيلية

 (89,184)     صافي الخسارة قبل الضريبة
 12,882     إيراد ضريبة الدخل

 (76,302)     السنةصافي خسارة 
 -  -  -  بنود الدخل الشامل 

 (76,302)     السنة الخسارة الشاملةصافي 
 10,260,404  674,529  9,585,875 الموجودات



  م.م.الشام اإلسالمي شبنك 
  

  

   الموحدة المالية قوائمإيضاحات حول ال
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 تحليل استحقاقات الموجودات و المطلوبات )35(

 
 لغاية سنة  2009كانون األول  31

 
 أكثر من سنة

 
 المجموع

 ليرة سورية  
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
       الموجودات

 3,535,103  -  3,535,103  د وأرصدة لدى مصرف سورية المركزينق
 2,370,355  298,033  2,072,322  حسابات جارية واستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية

 4,216,152  1,472,864  2,743,288  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 579,119  579,119  -  الممتلكات والمعدات ومشاريع تحت التنفيذ

 34,978  34,978  -  موجودات غير ملموسة
 14,854  14,854  -  موجودات قيد االستثمار

 93,164  93,164  -  موجودات أخرى
 229,846  229,846  -  الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 11,073,571  2,722,858  8,350,713  مجموع الموجودات
 2,626,000  262,600  2,363,400  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء       وحقوق أصحاب ودائع االستثمارالمطلوبات 
 234,131  -  234,131  تأمينات نقدية

 222,408  2,001  220,407  مطلوبات أخرى
 3,082,539  264,601  2,817,938  طلوباتجموع المم

 6,167,789  267,766  5,900,023  حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق
 9,250,328  532,367  8,717,961  إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق

 1,823,243  2,190,491  (367,248)  صافيال

           
           
           
           

 لغاية سنة  2008كانون األول  31
 

 أكثر من سنة
 

 المجموع

 ليرة سورية  
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
 3,844,886  -  3,844,886  د وأرصدة لدى مصرف سورية المركزينق       الموجودات

 3,393,368  -  3,393,368  حسابات جارية واستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية
 2,004,433  688,282  1,316,151  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 514,645  514,645  -  الممتلكات والمعدات ومشاريع تحت التنفيذ
 42,990  42,990  -  موجودات غير ملموسة
 151,009  151,009  -  موجودات قيد االستثمار

 76,785  -  76,785  موجودات أخرى
 232,288  232,288  -  الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 10,260,404  1,629,214  8,631,190  مجموع الموجودات
 2,151,293  215,129  1,936,164  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء       أصحاب ودائع االستثمارالمطلوبات وحقوق 

 120,062  -  120,062  تأمينات نقدية
 112,108  -  112,108  مطلوبات أخرى

 2,383,463  215,129  2,168,334  طلوباتمجموع الم
 5,689,380  117,041  5,572,339  حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق

 8,072,843  332,170  7,740,673  إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق
 2,187,561  1,297,044  890,517  الصافي
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   الموحدة المالية قوائمإيضاحات حول ال
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 )خارج قائمة المركز المالي الموحدة(ارتباطات و التزامات محتملة  )36(

  ارتباطات و التزامات ائتمانية  136.
  

  
2009    2008  

  
 ليرة سورية   ليرة سورية

     
 اعتمادات مستندية

 
165,092,658  10,554,305 

 قبوالت
 

31,893,642  3,376,708 
 :كفاالت

 170,746,539  264,686,244 

 لقاء حسن تنفيذ     
 107,288,466  170,517,686  

 لقاء اشتراك في مناقصات
 63,458,073   94,168,558   

 سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة     
 

1,454,832,348  936,295,483 

  
1,822,565,187  1,214,912,740  

 
  التزامات تعاقدية و عقود إيجار تشغيلية  36.2

    2009    2008  

 ليرة سورية   ليرة سورية    

        :ارتباطات عقود مشاريع إنشائية

 974,640    9,904,301   تستحق خالل سنة
     -   تستحق خالل أكثر من سنة

مجموع ارتباطات عقود المشاريع اإلنشائية في تاريخ قائمة 
 الماليالمركز 

 9,904,301   974,640 

          
         :ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية

 15,680,208   17,772,741   تستحق خالل سنة
 82,449,584   96,293,632   تستحق خالل أكثر من سنة

مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ قائمة المركز 
 المالي

 114,066,373   98,129,792 

  
  أرقام مقارنة  )37(

ه لم تؤثر عملية إعادة التبويب هذ. لتتناسب مع تبويب أرصدة السنة الحالية  2008تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام 
  . على حقوق الملكية أو صافي ربح الفترة السابقة 

 
 :يلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تصنيفها

 المبلغ الشرح  الى  من
 ليرة سورية    

     
وأرصدة األنشطة  ذمم   موجودات أخرى

 التمويلية
ذمم ناجمة عن تحول االلتزامات المحتملة  تمثل 

إلى  قائمة المركز المالي الموحدةخارج 
 التزامات فعلية

51,670,382 
 

  


