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م.م.شالشامبنك 

قائمة الدخل 
2008كانون األول31للسنة المنتهية في

)باللیرة السوریة(

.الية وتقرأ معهاتشكِّل جزءاً من هذه القوائم الم31إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 

1

إيضاحات
2008

منذ التأسیس و لغایة 
كانون األول 31

2007

اإليرادات

5144,068,6625,293,279إيرادات األنشطة التمويلية
6131,045,09395,903,949االستثماريةألنشطة إيرادات ا

275,113,755101,197,228واالستثماريةإجمالي اإليرادات التمويلية 

(5,080,054))134,445,172(7العائد على حسابات االستثمار المطلق:  يخصم

نصيب البنك من دخل االستثمارات المطلقة بصفته 
140,668,58396,117,174و رب مالمضارباً

-820,910,444نصيب البنك من إدارة االستثمارات المقيدة بصفته وكيالً
97,334,5865,527,855صافي إيرادات الخدمات المصرفية

)23,454,322((11,868,200)الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 
194,21034,627ادات اخرىإير

157,239,62378,225,334التشغيلية) الخسائر(صافي األرباح 

المصروفات و المخصصات

)80,048,552()96,625,486(10نفقات الموظفين
)135,129,711()71,752,600(11مصاريف إدارية وعمومية

)23,104,839()30,366,118(20-19اسهتالكات وإطفاءات
الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز 

)104,398,972()45,457,248(12القطع البنيوي

-(2,222,350)13مخصصات تشغيلية

)342,682,074((246,423,802)إجمالي المصروفات و المخصصات

)264,456,740((89,184,180)صافي الخسارة قبل الضريبة

1412,881,84128,321,195إيراد ضريبة الدخل

)236,135,545((76,302,339)صافي خسارة الفترة

)47.23((15.26)15النصيب األساسي والمخفض للسهم من صافي الخسارة





م.م.الشام شبنك 
كية قائمة التغيرات في حقوق المل

2008كانون األول31للسنة المنتهية في
)بالليرة السورية(

.الية وتقرأ معهاتشكِّل جزءاً من هذه القوائم الم31إلى 1المرفقة من اإليضاحاتإن 
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رأس المال المدفوعإیضاحات
خسائر مدورة غیر محققة 
ناجمة عن التغیرات في 

أسعار الصرف
خسائر متراكمة غیر 

اإلجمالينتیجة الفترةابلة للتوزیعق

2,263,864,455)131,736,573()104,398,972(252,500,000,000الرصید في بدایة الفترة
)76,302,339()76,302,339(خسارة الفترة

76,302,33976,302,339تخصيص خسارة الفترة
ة عن التغيرات في خسائر غير محققة ناجم

)45,457,248()45,457,248(12أسعار الصرف

)30,845,091()30,845,091(خسائر محققة

2,187,562,116-)162,581,664()149,856,220(20082,500,000,000كانون األول 31الرصید في 

-----یة الفترةالرصید في بدا
252,500,000,0002,500,000,000مساھمات رأس المال

)236,135,545()236,135,545(خسارة الفترة

236,135,545236,135,545تخصيص خسارة الفترة

خسائر غير محققة ناجمة عن التغيرات في 
)104,398,972()104,398,972(12أسعار الصرف

)131,736,573()131,736,573(خسائر محققة

2,263,864,455-)131,736,573()104,398,972(20072,500,000,000كانون األول 31الرصید في 
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قائمة التدفقات النقدية
2008كانون األول31للسنة المنتهية في

)ريةبالليرة السو(

.الية وتقرأ معهاتشكِّل جزءاً من هذه القوائم الم31إلى 1المرفقة من اإليضاحاتإن 
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20082007إيضاحات
األنشطة التشغيلية

(264,456,740)(89,184,180)الخسارة قبل الضريبة
:التعديالت

17,485,75212,553,694الممتلكات والمعداتاستهالك
12,880,36610,551,145إطفاء الموجودات غير الملموسة

أعباء محققة غير مستحقة الدفع ألصحاب ودائع االستثمار 
المطلق

32,606,2054,568,871

(31,407,743)30,310,111ادات محققة غير مستحقة القبضإير
4,098,254(268,190,773)

التغيرات في الموجودات والمطلوبات

(985,050,050)985,050,050أرصدة واستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية
(225,833,097)(1,726,929,971)ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

(6,425,915)(144,582,559)الموجودات قيد االستثمار أو التصفية
(201,183,539)        (619,760,602)احتياطي نقدي إلزامي

(7,845,083)(79,407,194)موجودات أخرى
1,220,520,157930,773,935أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

73,123,11446,938,808التأمينات النقدية
25,252,17749,681,024مطلوبات أخرى

(667,134,690)        (262,636,574)صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
(237,660,628)        5,372,791الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

(528,866,881)        (15,817,933)صافي التغير في الممتلكات والمعدات و مشاريع قيد التنفيذ
(63,359,120)          (3,062,620)صافي التغير في الموجودات المعنوية

(829,886,629)        (13,507,762)ستثماريةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اال

أنشطة التمويل
2,500,000,000       - مساهمات رأس المال

3,903,836,411       1,785,541,337حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

6,403,836,411       1,785,541,337صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

4,906,815,092       1,509,397,001صافي الزيادة  في النقد وما في حكمه خالل الفترة

- 4,906,815,092النقد وما في حكمه  في بداية الفترة
4,906,815,092       266,416,212,093النقد وما في حكمه  في نهاية الفترة
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معلومات عن البنك)1(

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

، ويخضع 2007شباط 10ف سورية المركزي بتاريخ الصادر من لجنة إدارة مصر) أ.ل/104(قرار رقم 
2001للعام 28رقم قانون والخاص بتنظيم عمل المصارف اإلسالمية2005لعام 35رقم القانونألحكام 

مصرف سورية المركزي ونظام النقد وتعليماته التنفيذية وقانونالخاص بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة 
.ولألنظمة التي يضعها مجلس النقد والتسليف2007لعام 33وقانون التجارة رقم 2002للعام 23رقم األساسي

.بوصفة مصرفاً خاصاً) 15(مفوضية الحكومة تحت رقم مديريةسجل المصرف لدى

قيمة السهم , سهم5,000,000ليرة سورية مقسم على 5,000,000,000تم تسجيل البنك برأسمال مقداره 
.2007آب27بدأ البنك بممارسة أنشطته في . سورية للسهم الواحدليرة 1000االسمية 

.الجمهورية العربية السورية-إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو في ساحة النجمة، دمشق
في وعه و فريقوم البنك بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية إسالمية من خالل مركزه الرئيسي قي دمشق

.المحافظات

تأسيسه ونظامه األساسي بوجوب تقيده بأحكام الشريعة اإلسالمية وتنفيذا عقدلتزام بنك الشام بمقتضىالتنفيذاً
، يعين البنك بقرار من الهيئة العامة من المساهمين هيئة رقابة شرعية ال 2005لعام 35رقم القانونفي لما جاء 

تتولى الهيئة مراقبة أعمال البنك وأنشطته من يقل عدد أعضاءها عن ثالثة أشخاص ويكون رأيها ملزماً للبنك، و
وإبداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الالزمة ألعمال البنك اإلسالميةالشريعة حيث االلتزام باألحكام 

وأنشطته، وإصدار تقرير سنوي للهيئة العامة للمساهمين

.افقة الهيئة العامة للمساهمينهي خاضعة لموو تم إقرار البيانات الموحدة من قبل مجلس إدارة المصرف 

تعريفات)2(

بالشراءلآلمرالمرابحة
الملتزم من العميلهي عقد يقوم البنك بموجبه ببيع سلعة أو أصل سبق له شراؤها و حيازته بناء على وعد

.بشرائها بشروط و بنود معينة، و ذلك مقابل ثمن يتكون من التكلفة و هامش ربح معلوم

المضاربة
) المضارب(بين البنك و المتعامل بحيث يقدم أحد األطراف مبلغاً معيناً من المال و يقوم الطرف اآلخر هي عقد 

باستثماره في مشروع أو نشاط معين مقابل حصة محددة من الربح على أن يتحمل المضارب الخسارة في حالة 
.أو مخالفة أي من شروط المضاربةالتعدي أو التقصير
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ياسات المحاسبيةأهم الس)3(

:أعدت القوائم المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية 

أسس إعداد القوائم المالية
تاريخية وطبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التم إعداد القوائم

المحاسبية ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية فيما لم تغطه المعايير والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

.وحسب القوانين والتعليمات المصرفية ذات العالقة الصادرة عن مصرف سورية المركزياإلسالمية
المالية والتي تُمثل العملة الرئيسية للبنكالقوائمالليرة السورية هي عملة إظهار إن.

المعامالت بالعمالت األجنبية
تمسك حسابات البنك بالليرة السورية والتي تعد العملة الرسمية وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة 

ويتم إعادة تقييم أرصدة الموجودات والمطلوبات . تاريخ المعاملةالمالية على أساس أسعار الصرف السارية في
. المالية بالعمالت األخرى في نهاية السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ

د النقعمليات ) خسائر(الدخل ضمن بند أرباح قائمةمن المعامالت في العمالت األجنبية فيتثبت الفروق الناتجة
.األجنبي

تحقق اإليراد
وفي حالة وجود ذمم . تثبت إيرادات عقود المرابحة على أساس االستحقاق باستخدام طريقة القسط المتناقص

مجلس النقد أوأنشطة تمويلية متعثرة وعند عدم التأكد من استرداد تلك اإليرادات يتم تعليقها وفقاً لتعليمات
.زيمصرف سورية المركوتعليماتوالتسليف 

.تثبت إيرادات الرسوم والعموالت عند اكتسابها

تاريخ االعتراف بالمعامالت المالية
يتم االعتراف بكافة عمليات الشراء للموجودات المالية المنفذة بتاريخ االلتزام ، وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك 

إن المشتريات والمبيعات العادية هي . يدأما بيع الموجودات المالية فيعترف بها بتاريخ التسد. بشراء األصل
عملية شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه في 

.القوانين أو حسب أعراف السوق

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

مجلس النقد والتسليف في الذمم واألنشطة التمويلية بمراجعة تفصيلية لها من قبل إدارة البنك وفقاً لتعليمات 
ويتم إظهارها صافية من األرباح ) مرابحة(عقود بيع آجلة ناتجة عنذمم المرابحة . زيمصرف سورية المرك

.المؤجلة وأي مخصصات لإلنخفاض في القيمة

تدني قيمة الموجودات
يقوم البنك بمراجعة قيم الموجودات المالية في تاريخ الميزانية العمومية لتحديد فيما إذا كان هنالك مؤشرات تدل 

هذه القيم، وفي حال وجود مثل هذه المؤشرات فإنه يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد من أجل على تدني في
.تحديد خسارة التدني والتي تسجل في قائمة الدخل
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)تتمة(أهم السياسات المحاسبية )3(

الضرائب
المعيار المحاسبي ووفق2001عام 28يقوم البنك بتكوين مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون المصارف رقم 

و الذي يقتضي االعتراف بالضرائب المؤجلة والناجمة عن الفروقات الزمنية المؤقتة بتاريخ ) 12(الدولي رقم 
.الميزانية العمومية

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة 
يتم احتساب .  في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسهاالموجودات أو المطلوبات

الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام كما في تاريخ الميزانية العمومية وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً 
وجودات الضريبية المؤجلة وبناء للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الم

.على القوانين التي تم تشريعها في تاريخ الميزانية العمومية

و مشاريع قيد التنفيذالممتلكات والمعدات
االهتالك يحتسب .بالتكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم فيما عـدا األراضيالممتلكات والمعداتتظهر 
لطريقة القسط الثابت على الفترة المقدرة لعمرها اإلنتاجي باستخدام النسب التالية وفقاًالممتلكات والمعداتعلى 

:كالتالي وزارة الماليةحسب تعليمات 

أو فترة اإليجار أيهما أقل٪10تحسينات على عقارات مستأجرة
٪10أثاث ومفروشات

٪15األجهزة و التجهيزات المكتبية
٪20ات و االتصاالتالمعدات و البرمجي

٪20سيارات

ال يتم اهتالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام و توضع قيد التشغيل

الموجودات غير الملموسة
في نهاية الموجودات غير الملموسة بالتكلفة وتسجيليتم .تشمل الموجودات غير الملموسة على برامج الكمبيوتر

مخصصات يأحا منها يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية و التي هي عبارة عن التكلفة مطرولفترة الماليةا
يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو .  مخصصات متعلقة بتدني قيمتهاأيلإلطفاء و 

لها عمر زمني محدد  خالل هذا العمر و يقيد ويتم اطفاء الموجودات غير الملموسة التي .  لفترة غير محددة 
أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في .  االطفاء في قائمة الدخل

كذلك تتم مراجعة تقدير العمر .  قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل 
يجب .  وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقةالزمني 

تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية 
ها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما  المتضمنة فيه  كلما كان ذلك ضروريا  و تعالج هذه التغييرات على أن

وتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في قائمة الدخل مع العناصر المشابهة لها 
.من حيث الطبيعة 

النقد وما في حكمه
التي تمثل النقد وأشهر3خالل مدة في األصلواألرصدة النقدية التي تستحقنقد اليقصد بالنقد وما في حكمه 

، مطروحاً منها األرصدة الماليةدة لدى البنوك والمؤسسات واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي واألرص
.أشهر 3التي تستحق خالل مدة المالية الدائنة للبنوك والمؤسسات 



م.م.الشام شبنك 

المالية قوائمإيضاحات حول ال
2008كانون األول31كما في 

8

)تتمة(أهم السياسات المحاسبية )3(

التقاص
الميزانية العموميةقائمة لوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في تقاص بين الموجودات المالية والمطإجراءيتم 

يكون تحقق الموجودات وتسوية أوفقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لتسويتها على أساس التقاص 
.المطلوبات في نفس الوقت

المخصصات
على البنك  ناتج عن حدث اريخ الميزانيةفي ت)أو متوقعحالي(قانونييتم إثبات المخصصات عند وجود  التزام 

.سابق و التكلفة الالزمة لتسوية هذا االلتزام هي محتملة و يمكن قياسها

المخاطراحتياطي
) صندوق(بحساب احتياطي حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي يجب على المصرف اإلسالمي االحتفاظ 

في نهاية الدورة أي خسائر ناتجة عن االستثمار المشتركاالستثمار المشترك لتغطية لمواجهة مخاطر حسابات
بالمئة من صافي ارباح حسابات االستثمار / 10/المالية وتتم تغذية هذا الصندوق من خالل اقتطاع ماال يقل عن 

.المشترك المحققة على العمليات الجارية خالل السنة

اإليرادات والمكاسب المخالفة للشريعة اإلسالمية 
المصرف بتسجيل اإليرادات والمكاسب المخالفة للشريعة اإلسالمية في حساب خاص يظهـر فـي المركـز         يقوم  

.األخرى ويتم الصرف منه على أوجه الخير بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعيةالمطلوباتالمالي ضمن 

الزكاة
قة في حال توافر شروط إن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار المطل

.الوجوب 

توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين
:يتم احتساب األرباح الخاصة بالمودعين على الشكل التالي

حيث أن , يتم تقسيم اإليرادات إلى إيرادات ناجمة عن االستثمارات و إيرادات ناجمة عن عموالت البنك 
ة عن عموالت البنك تكون كافة من حق البنك و ال توزع على المودعين لكون البنك ال يخصم اإليرادات الناجم

.من إيرادات االستثمارات القابلة للتوزيع مصاريف هذه العموالتأي نوع من 

يتم الفصل بين اإليرادات المتأتية من االستثمار بكل عملة على حدة، و يتم فصلها إلى إيرادات متأتية من 
).من رأس المال و أموال المودعين( مارات ممولة كلياً من رأس المال و استثمارات ممولة بشكل مختلط استث
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)تتمة(أهم السياسات المحاسبية )3(

)تتمة(توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين 

الودائعومتوسطالمساهمينحقوقمتوسطمنكلعلىوتناسبنسبةمختلطمصدرمنالمتأتيةاإليراداتتوزع
. اإليراداتمنالمودعينحصةالستخراجذلكو

: التاليةالشرائحعلىبناءللمودعينالمرجحالمتوسطيحتسب

%50جاريحساب
%50التوفيرحساب
%80لمدة ثالثة شهور) وديعة(ألجلحساب
%84شهورةستلمدة) وديعة(ألجلحساب
%88شهراعشراثنالمدة) وديعة(ألجلحساب
%90شهراوعشروناربعةلمدة) وديعة(ألجلحساب

المساهمينحقوقحصةضمنتدخلالجاريةالحساباتأرباحإن

رادات اإليإجمالي (هو صافي مبلغ اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط على المودعينيكون الربح القابل للتوزيع
بعد طرح النفقات التي وافقت هيئة الرقابة الشرعية على تحميلها على وعاء المضاربة كون هذه النفقات غير 

واحتياطي العائد للمصرف بعد طرح حصة مشاركة رأس المال و مبلغ المضاربة )واجبة على العامل المضارب
.مخاطر االستثمار

ئر سيتحمل كل من المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار  في حال أظهرت نتائج إيرادات االستثمار خسا
إال في حال تعدي البنك أو تقصيره فإنه يتحمل الخسائر وفق الشرائح أعالهبنسبة مساهمتهمالمطلق هذه الخسارة 

.الناجمة عن هذا التعدي أو التقصير 

استخدام التقديرات
ية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسب

كما أن هذه التقديرات . مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ
واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيم العادلة التي تظهر 

.ق الملكيةضمن حقو

تدني قيمة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية
. يقوم البنك بمراجعة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية بشكل ربعي لتقدير كفاية المؤونة المسجلة في قائمة الدخل

م اليقين إن هذه التقديرات مبنية بشكل رئيسي على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعد
وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في 

.المستقبل
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األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها)4(

األدوات المالية
ن الموجودات المالية أرصدة النقد تتمثل األدوات المالية للبنك في الموجودات والمطلوبات المالية، وتتضم

والحسابات الجارية والودائع لدى البنوك واالستثمارات المالية والذمم واألنشطة التمويلية للعمالء وتتضمن 
المطلوبات المالية الحسابات الجارية للعمالء والبنوك وأي ذمم أخرى كما تتضمن األدوات المالية أرصدة 

".بنود خارج الميزانية"والتعهدات ضمن أصحاب ودائع االستثمار المطلق

المالية السياسات المحاسبية المتبعة بشأن أسس من اإليضاحات حول القوائم) 3(يضاح رقم ويتضمن اإل
.االعتراف والقياس ألهم األدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات

القيمة العادلة لألدوات المالية
لمتبعة في تقييم موجودات ومطلوبات البنك والواردة باإليضاحات حول البيانات المالية فـإن             طبقاً ألسس التقييم ا   

.القيمة العادلة لموجودات البنك ومطلوباته ال تختلف اختالفاً مادياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية

إدارة المخاطر

مقدمة
ييموتقمهوفتحدیدعلىیقومالبنكفيالمخاطرإلدارةلعاماواالطارالبنوكأعمالمنأساسيجزءيھالمخاطر
الالزمةاالجراءاتواتخاذوالمقبولةالمحدودةالمستویاتضمنهابقائمنوالتأكدالبنكعملهتواجالتيالمخاطر

.والعائدالمخاطرةعامليينباألمثلالتوازنإلىللوصولالمخاطرصيلتقل

مخاطر االئتمان
من التزاماته مما يتسبب في أياًر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في فشل طرف من األطراف في سداد إن مخاط

يسعى البنك إلى التحكم في مخاطر االئتمان بمراقبة المخاطر المحتملة . تحمل الطرف اآلخر لخسارة مالية
إجراء هذه االستثمارات التمويلية ووحصر المعامالت االستثمارية مع أطراف مختارة والتقييم المتواصل لمالءمة

ترتيبات ضمان إضافية مع األطراف في  الظروف التي تقتضي مثل هذه الترتيبات وكذلك عن طريق تقصير 
وفي بعض الحاالت يلجأ البنك إلى إنهاء المعامالت أو تحويلها إلى أطراف أخرى من . فترة التعرض للمخاطر

. أجل تقليل المخاطر االئتمانية

مخاطر االئتمانیة المتعلقة بالتعھداتال·
يتم. ء دفعات بالنيابة عن عمالئهبتقديم كفاالت لتلبية احتياجات العمالء تلزم هذه التسهيالت البنك بأدايقوم البنك 

لتمويليةام األنشطة ملذتتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر االئتمانية . تحصيل هذه الدفعات وفقاً لشروط اإلعتماد
. سات البنك واجراءاته الرقابيةالوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس سياوتتم
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)تتمة(األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها )4(

)تتمة(مخاطر االئتمان

الـحـد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـرة االئـتمان بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ بھ أو تحسینات ·
ئتمانیة أخرىا

يتم عرض الحد . يوضح الجدول التالي الحد األفصى للتعرض لمخاطر األئتمان لبنود الميزانية و خارج الميزانية
:  األقصى باألجمالي قبل تأثير اتفاقيات التقاص و الضمانات

التركز في الحد األقصى للتعرضات االئتمانیة·

يظهر تركز مخاطر عندما تتعامل مجموعة من األطراف في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة بنفس المنطقة 
الجغرافية، أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل 

ويشير تركز مخاطر االئتمان إلى . ابه في حالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرىمش
.التأثير النسبي ألداء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينة

وحجم التعرض ) بنك مراسلفرد او مؤسسة أو (تتم إدارة مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل 
من % 25األقصى للتعرضات االئتمانية يتجاوزا لحديجب أال . او منطقة جغرافيةاقتصادياالئتماني لكل قطاع

من صافي األموال الخاصة على مستوى % 75و) فرد او مؤسسة(صافي األموال الخاصة على مستوى العميل 
. 2008كانون األول 31البنوك المراسلة كما في 

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

20082007

3,693,931,0132,996,265,590سورية المركزيأرصدة لدى مصرف
3,393,367,4812,935,425,326المصارف والمؤسسات الماليةة واستثمارات لدىأرصد

1,952,763,068225,833,097التمويليةذمم وأرصدة األنشطة
151,008,4746,425,915موجودات قيد االستثمار

128,455,31436,166,278موجودات أخرى
232,287,837237,660,628ركزيسورية المالوديعة المجمدة لدى مصرف

9,551,813,1876,437,776,834المجموع 
284,097,683285,446,462االلتزامات المحتملة

936,295,483404,578,684التعھدات
1,220,393,166690,025,146المجموع 

7,127,801,980     10,772,206,353تمانیةئاجمالي المخاطر اال
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)تتمة(األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها )4(

)تتمة(مخاطر االئتمان

االرتباطات و الموجودات
االلتزامات المحتملة

2008كانون األول 31كما في 

المنطقة الجغرافية
9,813,288,9141,206,422,041)سوريا(محلي 

511,790,1498,490,699بقية دول الشرق األوسط
-162,738,981بقية دول العالم

-227,413,889-أرباح مؤجلة: ناقصاً
10,260,404,1551,214,912,740المجموع

القطاعات االقتصادية
1,169,446,020501,507,854التجارة والتصنيع

7,087,298,494206,190,058بنوك و مؤسسات مالية 
-84,140,880مقاوالت وعقارات

2,146,932,650507,214,828أخرى
-227,413,889-أرباح مؤجلة: ناقصاً

10,260,404,1551,214,912,740المجموع

الموجودات
االرتباطات و االلتزامات 

المحتملة
2007كانون األول 31كما في 

المنطقة الجغرافية
5,120,565,612404,578,684)سوريا(محلي 

1,989,064,857214,862,694  بقية دول الشرق األوسط
119,019,10670,583,768     بقية دول العالم

-(33,734,105)      أرباح مؤجلة: ناقصاً
7,194,915,470690,025,146المجموع

القطاعات االقتصادية
125,096,242152,736,566     التجارة والتصنيع

-6,362,117,051  بنوك و مؤسسات مالية 
59,509,087273,601,000       مقاوالت وعقارات

681,927,195263,687,580أخرى
(33,734,105)      أرباح مؤجلة: ناقصاً

7,194,915,470690,025,146المجموع
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)تتمة(األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها )4(

)تتمة(مخاطر االئتمان

ة الضمانات المحتفظ بھا و التحسینات االئتمانی·
يعتمد البنك على عدة اساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول 

.الضمانات وفقا لمعايير واسس معتمدة

:وابرز انواع الضمانات هي

oالرهونات للمباني السكنية والعقارات : بالنسبة لعمليات االستثمار االسالمية مع المؤسسات التجارية
.اق المالية والسيارات والضمانات النقديةواألور

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

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

س.ل2,992,729ما قيمته 2008كانون األول 31بلغ رصيد الضمانات الواردة من الغير كما في 

:تحليل لعمر الموجودات المالية التي انقضى تاريخ استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

2008

المجموعيوم90الى 61من يوم60الى 31من يوم30أقل من 

ذمم األنشطة التمويلية
7,684,222-3,089,4294,594,793الشركات الكبرى

122,200-122,200)التجزئة( األفراد 

7,806,422-3,089,4294,716,993المجموع

18م وأرصدة األنشطة التمويلية على القطاعات المختلفة في اإليضاح رقم وقد تم إيضاح توزيع الذم

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البنك على الوفاء بااللتزامات المترتبة عليه عندما يحين 

ويل وإدارة الموجودات مع أخذ موعد استحقاقها، وللوقاية من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التم
لدى مصرف سورية المركزي وديعةالسيولة في االعتبار، وباإلضافة إلى ذلك يقوم البنك بالمحافظة على 

.من  ودائع العمالء% 10تساوي 
يعكس الجدول . تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافية

.واريخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك الرئيسيةالتالي ت
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)تتمة(األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها )4(

مخاطر السوق

أساسعلىلألرباحالمستحقةودائعاليقبلالبنكألنالربح،هامشحيثمنالسوقلمخاطرالبنكيتعرضال
المضاربةعقدحسب– االعتياديةالخسارةحالةفيأنهحيثللمودعين،أرباحمسبقا بأيةيتعهدأنالمضاربة، دون

.جهده)المضارب(البنكيخسرحينفيأموالهخسارة)المالرب(المودعيتحمل–

مخاطر السوق لالستثمارات المالية
وق مخاطر الخسائر في المراكز االستثمارية داخل وخارج قائمة المركز المالي والتي تنشأ عن يقصد بمخاطر الس

وفي محافظ ) الصكوك األسهم بما في ذلك (أي التقلبات في قيمة الموجودات القابلة للتداول , حركة أسعار السوق 
.االستثمار المدرجة خارج المركز المالي بشكل انفرادي

.كونه ال يملك أي استثمارات مالية قابلة للتداولي مخاطر سوق بالنسبة لالستثمارات الماليةال يتعرض البنك أل

مخاطر السلع والمخزون السلعي
البنك لهذا النوع من المخاطر لكونه ال يتعرض , ك بأخذ مراكز متاجرة في السلعتنشأ مخاطر السلع عندما يقوم البن

.ال يحتفظ بأي مراكز متاجرة في السلع
يقوم البنك بتخفيف . ظ البنك بموجودات بغرض إعادة بيعها أو تأجيرهايحتفعندمامخاطر المخزون السلعي تنشأ 

من خالل إبرام عقود مع موردي السلع تحتوي على خيار أو خالل خصم هامش الجدية منمخاطر المخزون السلعي
.ة لآلمر بالشراءبالنسبة لعمليات المرابحالشرط

قلبات سعر صرف العمالت األجنبيةمخاطر ت
.األجنبيةالعمالتصرفأسعارفيالتغيرنتيجةالماليةاألداةقيمةتقلبمخاطرهي

التمركز في كل عملة مراقبةيتم. المستخدمةاألساسيةالعملةيھالسوريةالليرةوأنسوريةمؤسسةنفسهالبنكيعتبر
األجنبيالصرفعقودمثلالمشتقات،معالمصرفيتعاملال. ى معقولبقائها في مستومنيومي للتأكدأساسعلى

.اإلسالميةالشريعةمع أحكاملتعارضهاتغطيةعملياتبأيةيقوموالاألجنبية،العملةمقايضةعقودأواآلجلة،
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)تتمة(األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها )4(

)تتمة(جنبيةمخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األ

2008كانون األول 31كما في 
)بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(

دوالر أمريكي مقوم ليرة سورية
بالليرة السورية

مقومة عمالت أخرى
بالليرة السورية

المجموع

الموجودات
3,639,353,243176,038,73829,494,4033,844,886,384وأرصدة لدى مصرف سورية المركزينقد

1,108,201,2452,139,964,980145,201,2563,393,367,481وإستثمارات لدى المصارف والمؤسسات الماليةأرصدة
1,952,763,068-1,952,763,068وأرصدة األنشطة التمويليةذمم

514,645,368-514,645,368والمعدات ومشاريع تحت التنفيذالممتلكات
42,990,229-42,990,229غير ملموسةموجودات
151,008,474-151,008,474قيد االستثمارموجودات
76,782,7392,19351,670,382128,455,314أخرىموجودات

232,287,837-81,198,440151,089,397المجمدة لدى مصرف سورية المركزيالوديعة
7,566,942,8062,467,095,308226,366,04110,260,404,155الموجوداتمجموع

وحقوق المساهمينالمطلوبات
1,749,219,209365,420,20236,654,6812,151,294,092الحسابات الجارية للعمالءأرصدة

23,201,3681,688,92895,171,626120,061,922نقديةتأمينات
85,064,18426,270,068774,025112,108,277أخرىمطلوبات
1,857,484,761393,379,198132,600,3322,383,464,291المطلوباتمجموع
4,846,485,620783,222,53559,669,5935,689,377,748أصحاب ودائع االستثمار المطلقحقوق
2,187,562,116--2,187,562,116المساهمينحقوق
المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق و حقوق إجمالي

8,891,532,4971,176,601,734192,269,92410,260,404,155المساهمين

1,290,493,57434,096,1170(1,324,589,691)صافي مركز العمالت
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)تتمة(دوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها األ)4(

)تتمة(مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية

2007كانون األول 31كما في 
)مقومة بالليرة السوريةبالعملة األصلية(

مقوم دوالر أمريكيليرة سورية
بالليرة السورية

مقومة عمالت أخرى
بالليرة السورية

المجموع

الموجودات
3,082,428,84650,200,93156,401,3213,189,031,098وأرصدة لدى مصرف سورية المركزينقد

823,294,2242,085,367,78826,763,3142,935,425,326وإستثمارات لدى المصارف والمؤسسات الماليةأرصدة
225,833,097225,833,097وأرصدة األنشطة التمويليةذمم

516,313,187516,313,187والمعدات ومشاريع تحت التنفيذالممتلكات
52,807,97552,807,975غير ملموسةموجودات
6,425,9156,425,915قيد االستثمارموجودات
35,958,963207,31536,166,278أخرىموجودات

81,198,440156,462,188237,660,628سورية المركزيالمجمدة لدى مصرف الوديعة
4,824,260,6472,292,238,22283,164,6357,199,663,504الموجوداتمجموع

وحقوق المساهمينالمطلوبات
930,773,935930,773,935الحسابات الجارية للعمالءأرصدة

3,116,39231,861,07811,961,338نقديةتأمينات
46,938,808

27,456,31226,793,58354,249,895أخرىمطلوبات
961,346,63958,654,66111,961,3381,031,962,638المطلوباتمجموع
3,333,951,943509,355,14660,529,3223,903,836,411أصحاب ودائع االستثمار المطلقحقوق
2,263,864,4552,263,864,455المساهمينحقوق
المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق و حقوق إجمالي

6,559,163,037568,009,80772,490,6607,199,663,504المساهمين

1,724,228,41510,673,975(1,734,902,390)صافي مركز العمالت
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)تتمة(األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها )4(

)التشغيلية(العملياتمخاطر
تُعرف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل اإلجراءات الداخلية، أو العنصر 

خاطر عدم االلتزام بمبادئ الشريعة جزء كما تعتبر م. أو الناجمة عن األحداث الخارجيةالبشري، أو األنظمة،
.من المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها البنك

وضعخاللمنوللموظفينالمحاضراتوالتدريبخاللمنمخاطر لعملياتمنالتخفيفعلىالمصرفيعمل
.الوظائففصلووالمسؤولياتللمهاموتوزيع محددالداخليالضبطإلجراءاتشاملنظام

اية رأس المالكف
20082007

ليرة سوريةليرة سورية

2,500,000,0002,500,000,000رأس المال
)236,135,545()312,437,884()محققة وغير محققة(خسائر متراكمة 

)52,807,975()42,990,229(الموجودات غير الملموسة
تعليمات مصرف سورية صافي حقوق الملكية حسب 

2,144,571,8872,211,056,480ركزيالم

2,324,706,0521,707,861,325الموجودات المثقلة
266,855,438183,600,549حسابات خارج الميزانية المثقلة

157,318,24378,225,334المخاطر التشغيلية
46,276,780170,248,092مركز القطع التشغيلي

2,795,156,5132,139,935,300

%103%77نسبة كفاية رأس المال

إيرادات األنشطة التمويلية)5(

20082007
ليرة سوريةليرة سورية

144,068,6625,293,279مرابحات
144,068,6625,293,279

إيرادات األنشطة االستثمارية)6(

20082007
وريةليرة سليرة سورية

131,045,09395,903,949إيرادات ودائع استثمارية لدى البنوك و المؤسسات المالية  
131,045,09395,903,949
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العائد على حسابات االستثمار المطلق)7(

20082007
بالليرة السوريةبالليرة السورية

ضاربة البنك و حصة أصحاب الودائع من ربح االستثمار قبل خصم م
170,178,5196,560,762  *احتياطي مخاطر االستثمار 

)(1,480,708(35,733,347) حصة مضاربة البنك

صافي حصة أصحاب الودائع بعد خصم مضاربة البنك و قبل خصم 
134,445,1725,080,054**احتياطي مخاطر االستثمار 

5,668,369بعد أخذ موافقة هيئة الرقابـة الـشرعية  المختلطتحميلها على وعاء المضاربةبلغت النفقات التي قام البنك ب     
.2007مقارنةً بال شيء خالل عام 2008س خالل عام .ل

جميع استثماراته مـن مـصدر      حيث مول البنك    , لم يقم البنك بتمويل أي من استثماراته من رأس المال فقط          ) (*
.)المودعينمن رأس المال و أموال (مختلط 

يجب على المـصرف  2005أيار للعام   4الصادر بتاريخ    35من المرسوم التشريعي رقم      14استناداً للمادة   ) *(*
من صافي أرباح حسابات االستثمار المشترك لمواجهـة مخـاطر حـسابات            % 10اإلسالمي اقتطاع ما ال يقل عن       

2008كانون األول 31س كما في .ل14,286,445رو قد بلغ رصيد احتياطي مخاطر االستثما.االستثمار المشترك
2007كانون األول 31كما 511,183مقارنةً ب 

:2008لعام فيما يلي متوسط العائد السنوي على المبلغ الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق
یورو دوالر سوري

4.2% 6.5% 4.4% متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار 
21.8% 16.3% 22.3% متوسط نسبة المضاربة

نصيب البنك من إدارة االستثمارات المقيدة بصفته وكيالً)8(

20082007
ليرة سوريةليرة سورية

-66,269,302أرباح االستثمارات المقيدة 
-(45,358,858)حصة أصحاب االستثمارات المقيدة: ينزل

20,910,444-

والرسومالعموالتإيرادات صافي )9(
20082007

ليرة سوريةليرة سورية

8,408,7695,542,754عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص
2,186,691529,173رسوم خدمات بنكية

10,595,4606,071,927

)544,072()3,260,874(مصروفات عموالت ورسوم

7,334,5865,527,855
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نفقات الموظفين)10(

:يشمل هذا البند على النفقات التالية
20082007

ليرة سوريةليرة سورية

85,401,17071,320,399    رواتب و أجور و تعويضات و مكافآت للموظفين
7,331,3034,016,431  اشتراكات لمؤسسة التأمينات االجتماعية

3,322,2881,828,940  مؤونة تعويض نهاية الخدمة
570,7252,882,782      مصاريف تدريب

 96,625,48680,048,552

مصاريف إدارية وعمومية)11(

20082007
ليرة سوريةليرة سورية

50,113,914-نفقات تأسيس
17,881,50422,375,712إيجارات

7,668,25613,996,510أتعاب استشارية
13,273,35911,866,687مصاريف أنظمة المعلومات

5,057,49510,330,335اعالن ومعارض
4,567,4375,163,015تعويضات و مصاريف هيئة الرقابة الشرعية

4,924,0462,396,568بريد وبرق وهاتف وانترنت
3,140,7452,869,564قرطاسية وطباعة

2,090,1283,977,185مصاريف سفر و مواصالت وضيافة
2,902,8891,357,873مصاريف تأمين

3,830,2722,607,211رسوم وأعباء حكومية
1,195,9661,038,850مصاريف حراسة

1,171,1451,880,685مصاريف مجلس اإلدارة
1,665,2131,033,647كهرباء وماء

1,535,3351,459,340مصاريف تنظيف
848,8102,662,615اخرى

71,752,600135,129,711

الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم رأس المال)12(

، تكون 2006كانون االول 26بتاريخ ) 1ب/م ن/362(بناءاً على قرار مجلس النقد و التسليف رقم 
. ة غير قابلة للتوزيع و غير خاضعة للضريبة حتى تتحققفروقات القطع غير المتحقق

ال تعتبر األرباح الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي ضمن األرباح القابلة للتوزيع واألرباح الخاضعة 
للضريبة كما ال تحتسب هذه األرباح ضمن األموال الخاصة األساسية عند احتساب كفاية رأس المال وإنما 

.موال الخاصة المساندةتعتبرضمن األ
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مخصصات تشغيلية اخرى)13(

، يجب على 2008شباط 4بتاريخ ) 1ب/م ن/362(بناءاً على قرار مجلس النقد و التسليف رقم 
من وسطي مركز % 5المصرف أن يقوم في نهاية كل شهر بتكوين مؤونة مقابل تقلب أسعار القطع تعادل 

.القطع التشغيلي الصافي خالل الشهر السابق

ضريبة الدخل المؤجلة)14(

:وموجودات ضريبة الدخل المؤجلة كما يليإيرادتم احتساب مبلغ 
20082007

ليرة سوريةليرة سورية

89,184,180264,456,740الخسارة لفترة
(104,398,972)(45,457,248)خسائر فروقات القطع غير المتحققة:ينزل 
(50,113,914)-مصاريف التأسيس:ينزل 

10,022,7833,340,928اهتالك مصاريف التأسيس :يضاف 
-(2,222,350)مصاريف غير مقبولة ضريبياً:ينزل 

51,527,365113,284,782الخسارة الضريبية
%25%25نسبة الضريبة

12,881,84128,321,195ضريبة الدخل المؤجلة

سهم من صافي الخسارةللوالمخفضالنصيب األساسي)15(

:كما يليالقائمةالعاديةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهمالفترةتحتسب ربحية السهم بتقسيم خسارة 
20082007

ليرة سوريةليرة سورية

)236,135,545()76,302,339(خسارة الفترة

5,000,0005,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة

)47.23()15.26(النصيب األساسي للسهم في الخسارة

مطابقة للنصيب األساسي للسهم لعدم إصدار البنك أدوات السنةإن النصيب المخفض للسهم من خسارة 
.قد يكون لها تأثير على نصيب السهم في الخسارة عند تحويلها

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي)16(
20082007

ليرة سوريةليرة سورية

150,955,371192,765,508نقد في الخزينة
820,944,141201,183,539االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي

2,872,986,8722,795,082,051حساب جاري لدى مصرف سورية المركزي
 3,844,886,3843,189,031,098

4ب/نم/ 389 /رقمالقرارتعديلهو2004 للعاماألولكانون9 خيبتارالصادر/ 84 نم/72رقم للقراراستناداً
ةيسورمصرفلدىنقديباحتیاطياالحتفاظالبنكعلىفيوالتسلالنقدمجلسعنالصادر 2008/5/5بتاريخ

.يستخدم في عمليات البنك اليوميةالإلزامياحتياطيوهو .العمالءودائعمنكنسبةالمركزي
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لدى المصارف والمؤسسات الماليةواستثماراتأرصدة )17(

20082007
ليرة سوريةليرة سورية

1,810,911,8001,152,051,823حسابات جارية
1,581,358,0501,751,965,760حسابات استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية

1,097,63131,407,743قبضمستحقة الوغير المحققةدات اإلستثمار إيرا
3,393,367,4812,935,425,326

التأسيس فإن البنك ال يتقاضى أية السمحة والنظام األساسي وعقد اإلسالميةوفقاً ألحكام الشريعة 
.ات المصرفية المحلية والخارجيةفوائد على األرصدة والحسابات الجارية لدى البنوك والمؤسس

ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية)18(

حسب النوع-أ

20082007
ليرة سوريةليرة سورية

2,180,176,956259,567,201  ذمم المرابحات
(33,734,104)(227,413,888)  األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً

 1,952,763,068225,833,097

الجهة الممولةحسب - ب

20082007
ليرة سوريةليرة سورية

1,779,771,480184,605,328 شركات
74,961,873     400,405,476أفراد
(33,734,104)(227,413,888)األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً

1,952,763,068225,833,097
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الممتلكات والمعدات)19(

أراضي
تحسينات على 

مشاريع قيد سياراتأجهزة الكمبيوترتجهيزات المكاتبالعقارات المستأجرة
اإلجمالي*التنفيذ

التكلفة
رصيد بداية الفترة

6,401,00013,271,99638,501,99529,537,67512,224,215428,930,000528,866,881اإلضافات
4,880,48515,817,933-181,000.005,641,1485,115,300-التحویالت
-------االستبعادات

2008كانون األول31كما في 
6,401,00013,452,99644,143,14334,652,97512,224,215433,810,485544,684,814

االهتالك
رصيد بداية الفترة

12,553,694-2,186,9494,513,9304,315,5781,537,237-اإلضافات
17,485,752-2,395,7416,413,8196,231,3492,444,843-االستبعادات

2008كانون األول 31كما في 
             -4,582,69010,927,74910,546,9273,982,080-30,039,446

صافي القيمة الدفترية

20086,401,0008,870,30633,215,39424,106,0488,242,135433,810,485514,645,368كانون األول 31كما في 
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)تتمة(لممتلكات والمعدات )19(

ال يتم اهتالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام و توضع قيد التشغيلو هي عبارة عن عقارين في حلب و عقار في حمص حيث * 

أراضي
تحسينات على 

مشاريع قيد سياراتأجهزة الكمبيوترتجهيزات المكاتبالعقارات المستأجرة
اإلجمالي*التنفيذ

التكلفة
رصيد بداية الفترة

6,401,00013,271,99638,501,99529,537,67512,224,215428,930,000528,866,881اإلضافات
التحویالت
االستبعادات

20076,401,00013,271,99638,501,99529,537,67512,224,215428,930,000528,866,881كانون األول 31كما في 

االهتالك
رصيد بداية الفترة

12,553,694-2,186,9494,513,9304,315,5781,537,237-اإلضافات
االستبعادات

12,553,694-2,186,9494,513,9304,315,5781,537,237-2007كانون األول 31كما في 

صافي القيمة الدفترية

20076,401,00011,085,04733,988,06525,222,09710,686,978428,930,000516,313,187كانون األول 31كما في 
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موجودات غير ملموسة)20(

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

برامج معلوماتية

التكلفة
63,359,120رصيد بداية الفترة

3,062,620اإلضافات
االستبعادات

200866,421,740كانون األول 31كما في 

الهتالكا
10,551,145رصيد بداية الفترة

12,880,366اتاإلضاف
االستبعادات

200823,431,511كانون األول 31كما في 

صافي القيمة الدفترية
200842,990,229كانون األول 31كما في 

برامج معلوماتية

التكلفة
رصيد بداية الفترة

63,359,120اإلضافات
االستبعادات

200763,359,120كانون األول 31كما في 

االهتالك
-رصيد بداية الفترة

10,551,145اإلضافات
االستبعادات

200710,551,145كانون األول 31كما في 

صافي القيمة الدفترية
200752,807,975كانون األول 31كما في 
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موجودات اخرى)21(

20082007
ريةليرة سوليرة سورية

-51,670,382*ذمم ناتجة عن حسابات خارج المیزانیة
41,203,03628,321,194موجودات ضریبیة مؤجلة

20,681,4441,063,913دفعات مقدمة لشراء لشراء أصول
14,273,3646,696,171مصاريف مدفوعة مقدما

-500,000تأمینات نقدیة
70,30885,000سلف موظفین

-56,780رىاخ
128,455,314  36,166,278

و هي ذمم ناجمة عن تحول االلتزامات المحتملة خارج الميزانية إلـى التزامـات فعليـة، مثـل االعتمـادات        *
.فقام البنك بدفعها نيابة عنهمالعمالء بالتزاماتهمولم يِفالممنوحة لعمالء المصرف واستحق موعد دفعها 

دى مصرف سورية المركزيوديعة مجمدة ل)22(

يجب , 2001للعام 28من قانون المصارف الخاصة رقم 12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
من رأسمالها لدى مصرف سورية المركزي على شكل % 10على المصارف الخاصة االحتفاظ ب 

إن رصيد الوديعة المجمدة . وال يتم اإلفراج عنها إال عند تصفية المصرفوديعة مجمدة و بدون فوائد
:لدى مصرف سورية المركزي هو كما يلي

20082007
ليرة سوريةليرة سورية

81,198,44081,198,440رصيد الوديعة المجمد بالليرات السورية
محوالً الي الليرة (رصيد الوديعة المجمد بالدوالرات األمريكية 

151,089,397156,462,188)السورية

232,287,837237,660,628

مطلوبات أخرى)23(
:یشمل ھذا البند ما یلي

20082007
ليرة سوريةليرة سورية

12,688,8453,815,602حواالت و أوامر دفع
37,175,0764,568,871)غیر مستحقة الدفع(أرباح محققة ألصحاب الودائع االستثماریة 

14,799,64826,718,194موردین
11,914,0685,809,349مستحق لجھات حكومیة

2,164,5706,432,689نفقات مستحقة غیر مدفوعة
22,126,2385,091,750دائنو عملیات التمویل

7,334,7641,813,440مخصصات مختلفة
-3,630,557ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي 

-274,511اخرى

112,108,27754,249,895
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حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق)24(

:یشمل ھذا البند ما یلي
20082007

ليرة سوريةليرة سورية

2,473,325,6701,380,215,625  ودائع إدخار
3,201,765,6332,523,109,603  ودائع استثمار

حصة أصحاب ودائع االستثمار المطلق من احتياطي 
14,286,445511,183 المخاطر

  5,689,377,7483,903,836,411

المدفوعرأس المال)25(

1,000سهم بقيمة اسمية قدرها 5,000,000س موزعة على .ل5,000,000,000بحدد رأسمال البنك 
3,750,000,000سهم أي ما يوازي 3,750,000البنك بتغطية س للسهم الواحد، وقد ساهم مؤسسوا.ل
من رأسمال البنك% 75وهي نسبة ) س.ل1,875,000,000أي ما يعادل % 50مدفوع منها (س.ل

.وذلك على الشكل التالي 
)من رأس المال ( % النسبة جنسيتهاسم المؤسس

%12.5كويتيةشركة دار لالستثمار
%10كويتيةالبنك التجاري الكويتي
%9منظمة دوليةالبنك االسالمي للتنمية

%5كويتيةراق الماليةشركة مجموعة األو
%3سعوديةشركة المهيدب القابضة

%3سوريةالشركة السورية المتحدة لالستثمار
%2سوريةخزانة تقاعد المهندسين

%5سوريةأحمد نبيل رفيق الكزبري
%2سوريةفيصل محمود الخطيب
%2قطرعلي خليفة الكواري

%3سوريةلؤي عبد الحليم األعسر
%3سوريةليمان طالس فرزاتمحمود س

%3سوريةمحمد عمر الصباغ
%3سوريةعلي مهران خوندة
%2.25سوريةماهر عصام مملوك

%1سوريةمازن داوود الحاج كنامة
%1سوريةعماد محمود عبد الباقي
%0.54كويتيةشركة الشال لالستثمار

%0.25سوريةمحمد محمد جودت العمادي
%0.25سوريةداووديرياض رشاد ال

%0.25سوريةمحمد يسر محمد تيسير برنية
%75المجموع

من قيمة % 50ليرة سورية تم تسديد 1,250,000,000سهم لالكتتاب العام وهو ما يعادل 1,250,000تم طرح 
ولة البنك لنشاطه األسهم المكتتب بها عند االكتتاب على أن تسدد القيمة المتبقية خالل ثالثة سنوات من بداية مزا

.بقرار من الجمعية العمومية
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النقد وما في حكمه)26(

:التدفقات النقدية من المبالغ المبينة في الميزانية وذلك كما يليقائمة يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في 

20082007

3,023,942,2432,987,847,559)16إيضاح (النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية التي تستحق       : يضاف

3,392,269,8501,918,967,533خالل ثالثة أشهر

6,416,212,0934,906,815,092

:أرصدة حسابات االستثمار المقيدة)27(

صـحاب  قام المصرف باستثمار أموال أصحاب االستثمارات المقيدة بصفته وكـيالً حيـث بلغـت حقـوق أ                 
:االستثمارات المقيدة لقاء استثماراتهم و االلتزامات المتعلقة بها ما يلي

20082007

-967,676,783حسابات االستثمار المقيد
-8,324,635المقيدأرباح حسابات االستثمار 

-)1,625,110(بصفته وكيالًعمولة البنك : ناقصاً
974,376,308-

الميزانيةبنود خارج)28(

20082007
ليرة سوريةليرة سورية

264,686,244279,532,200كفاالت
10,554,305285,446,462اعتمادات مستندية

-3,376,708قبوالت
936,295,483125,046,484ارتباطات وسقوف تمويل غير مستغلة

1,214,912,740690,025,146
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ت مع أطراف ذات عالقةمعامال)29(

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

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

20082007
ليرة سوريةليرة سوريةبنود في الميزانية

:الموجودات
434,619,7701,249,840,323أرصدة وإستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية

:المطلوبات
10,101,0206,557,288أرصدة الحسابات الجارية

-3,918,963حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق

بنود قائمة الدخل

تعويضات اإلدارة العليا للبنك
28,532,64325,875,651  الراتب األساسي و مكافآت قصيرة األجل

1,146,670539,230تعويض نهاية الخدمة

التحليل القطاعي)30(

.نك القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوييمثل قطاع أعمال الب

:قطاع أعمال البنك-

:يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي 

. يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم التمويل اإلسالمي وخدمات أخرى:  التجزئة

.يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية اإلسالمية الخاصة بالعمالء من المؤسسات: الشركات

.يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك:  أخرى

:قطاع التوزيع الجغرافي-

نك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهورية العربية السورية يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال الب
و أوربا,التي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطاته في الشرق األوسط، وآسيا وافريقيا
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)تتمة(التحليل القطاعي)30(
قطاع األعمال·

2007كانون األول 31و 2008ول كانون األ31فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات كما في 
2008

اإليرادات
المجموعأخرىالشركات التجزئة 

20,717123,352131,045275,114إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية
(134,445)--(134,445)صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق من

1,5145,82121,10428,439ت و الرسومصافي إيرادات العموال
(11,868)(11,868)--الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 

157,240---التشغيلية) الخسائر(صافي األرباح 
(198,744)---مصاریف تشغیلیة

الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز 
(45,457)---ويالقطع البني

(2,222)(2,222)--مخصصات تشغيلية
(89,184)---صافي الخسارة قبل الضريبة

12,882---إيراد ضريبة الدخل
(76,302)---صافي خسارة الفترة

-الموجودات 
328,5231,624,2407,238,2549,191,017موجودات القطاع

1,069,387---موجودات غير موزعة
10,260,404---إجمالي الموجودات

2007
اإليرادات

المجموعأخرىالشركات التجزئة 

101,197           95,904           4,228            1,065           إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية
(5,080)             -                 -                 (5,080)          الستثمار المطلق منصافي العائد على أصحاب ودائع ا
5,562              34                 5,046            482              صافي إيرادات العموالت و الرسوم

(23,454)            (23,454)          -                 -                مالت األجنبيةالناجمة عن التعامل بالع) الخسائر(األرباح 
78,225             التشغيلية) الخسائر(صافي األرباح 

(238,283)          مصاریف تشغیلیة
الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع 

(104,399)          البنيوي

-                   مخصصات تشغيلية
(264,457)          صافي الخسارة قبل الضريبة

28,321             إيراد ضريبة الدخل
(236,136)          صافي خسارة الفترة

الموجودات 
6,350,290        6,124,457      165,559         60,274         موجودات القطاع

849,374           موجودات غير موزعة
7,199,664        إجمالي الموجودات



م.م.الشام شبنك 

المالية قوائمإيضاحات حول ال
2008كانون األول31كما في 

32

)تتمة(التحليل القطاعي)30(

معلومات التوزيع الجغرافي·

و2008كانون األول 31خل وخارج سوریة كما في یما یلي توزع اإلیرادات والموجودات والمصاریف الرأسمالیة دا
2007

2008اإليرادات
المجموعخارج سوریاسوریا

144,069131,045275,114إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية
(134,445)(134,445)صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق من

28,43928,439الرسومصافي إيرادات العموالت و
(11,868)(11,868)الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 

26,195131,045157,240التشغيلية) الخسائر(صافي األرباح 
(198,744)(198,744)مصاریف تشغیلیة

(45,457)(45,457)الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي
(2,222)(2,222)مخصصات تشغيلية

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

(76,302)صافي خسارة الفترة

9,585,875674,52910,260,404الموجودات

2007اإليرادات
المجموعخارج سوریاسوریا

5,29395,904101,197ات التمويلية واالستثماريةإجمالي اإليراد
(5,080)-(5,080)صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق من

5,562-5,562صافي إيرادات العموالت و الرسوم
(23,454)-(23,454)الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 

95,90478,225(17,679)التشغيلية) ئرالخسا(صافي األرباح 
(238,283)-(238,283)مصاریف تشغیلیة

(104,399)-(104,399)الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي
---مخصصات تشغيلية

(264,457)--صافي الخسارة قبل الضريبة
28,321--إيراد ضريبة الدخل

(236,136)--ي خسارة الفترةصاف

5,086,8322,112,8327,199,664الموجودات

أرقام مقارنة)31(

لم تؤثر عملية إعادة التبويب هذه      . لتتناسب مع تبويب أرصدة السنة الحالية      2007تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام       
.على حقوق الملكية أو صافي ربح الفترة السابقة




