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  م.م.شام ــــبنـك الـش
  

  )غير مدققة(المالية الموحدة المرحلية المختصرة القوائم
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 م.م.شالشام بنك 
  

  المرحلي بيان الدخل الموحد
 2012آذار  31هية في تللثالثة أشهر المن

  .معها تقرأالبيانات الموحدة المرحلية المختصرة وتشكِّل جزءاً من هذه  29 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
3 

 

 
 

2012آذار  31 إيضاح 2011آذار  31     
 غير مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  

     اإليرادات
 223,750,086  181,995,502 17 إيرادات األنشطة التمويلية

 1,478,201  458,304 18 إيرادات األنشطة اإلستثمارية
 )8,980,000(  (51,990,000) 6 مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 216,248,287  130,463,806  إجمالي اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
قبل اقتطاع   نصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي الربح

  نصيب البنك بصفته مضارباَ  
19 

(77,875,282)  )116,929,198( 
 48,204,865  13,649,988 نصيب البنك من دخل اإلستثمارات المطلقة بصفته مضارباً 

 )68,724,333(  (64,225,294)  العائد على حسابات اإلستثمار المطلق
  نصيب البنك من دخل اإلستثمارات بصفته رب مال

 147,523,954  66,238,512  ومضارب
 11,153,588  9,808,311  البنكيةصافي إيرادات الخدمات 

 4,306,327  19,232,010   األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
 19,359,617  578,308,946  محققةالأرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير 

 954,272  20,000  إيرادات اخرى
 183,297,758  673,607,779  إجمالي األرباح  التشغيلية

     
     المصروفات 

 )31,827,582(  (28,931,600) 20 نفقات الموظفين
 )27,540,251(  (26,994,938) 21 مصاريف إدارية وعمومية

 )14,994,140(  (14,332,974)  استهالك وإطفاء
 -  (109,206,000) 5 مخصص تدني قيمة الوكاالت اإلستثمارية

  -  (15,000,000) 7  االستثمارات بغرض اإلجارة التشغيليةمخصص التدني في قيمة 
 )3,746,562(  (1,500,000)   أخرى مخصصات تشغيلية

 )78,108,535(  (195,965,512)  إجمالي المصروفات 

 105,189,223  477,642,267  صافي األرباح قبل الضريبة
 )22,709,176(  (5,753,524) 9 مصروف ضريبة الدخل 

 82,480,047  471,888,743  الفترة أرباحصافي 
      

     :العائد الى
 82,472,464  471,875,301  مساهمي البنك
 7,583  13,442  حقوق األقلية

  471,888,743  82,480,047 
      
      

 1.65                  9.44 22 الحصة األساسية للسهم من صافي ربح الفترة



  م.م.الشام شبنك 
  

  بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي
 2012آذار  31أشهر المنتهية في  للثالثة

  .معها تقرأالبيانات الموحدة المرحلية المختصرة وتشكِّل جزءاً من هذه  29 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
4 

 
 

 2012آذار  31
مدققةغير     

 2011آذار  31
 غير مدققة

 ليرة سورية إيضاح
 

 ليرة سورية
     األنشطة التشغيلية

 105,189,223  477,642,267  صافي األرباح قبل الضريبة
    :التعديالت

 14,994,140  14,332,974  استهالك واطفاء
 68,724,333  64,225,294  العائد على حسابات اإلستثمار المطلق

 1,682,831  2,229,407  إيرادات االستثمار المحققة وغير مستحقة القبض
 -  15,000,000   مخصص التدني في قيمة االستثمارات بغرض اإلجارة التشغيلية

 -  109,206,000  مخصص تدني قيمة الوكاالت اإلستثمارية
 8,980,000  51,990,000   ذمم أرصدة األنشطة التمويليةو مخصص تدني قيم

 734,625,942  199,570,527 
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (6,648,455) (187,649,634) ايداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية
 (985,216,911)  770,930,333  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 (374,342,654)  (8,300,077)  الموجودات قيد االستثمار
 (74,239,975)  11,022,658  االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي

 8,734,937  (3,364,961)  موجودات أخرى
 37,272,511  634,890,628  تأمينات نقدية

 27,540,926  11,298,038  مطلوبات أخرى
 (1,167,329,094)  1,963,452,927  األنشطة التشغيلية )المستخدمة في( من صافي التدفقات النقدية
     األنشطة االستثمارية

 (9,120,834)  (1,701,948)  صافي التغير في الممتلكات والمعدات ومشاريع قيد التنفيذ
 (5,300,983)  (941,068)  صافي التغير في الموجودات غير الملموسة

  -   وديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزيصافي التغيير في ال
- 

   التغير في االستثمارات العقاريةصافي 
(50,000) 

 
- 

  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
(2,693,016) 

 (14,421,817) 
     األنشطة التمويلية

 8,400,677  25,000  تسديدات القسط الثاني ألسهم رأس المال
 -  -  )الجهة غير المسيطرة(حقوق األقلية 

 23,097  -  معادل األرباح احتياطي
 (43,826,831)  (68,409,468)  أرباح مدفوعة ألصحاب الودائع االستثمارية

 (608,168,063)  150,344,754  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
 (197,962,034)  (672,473,674)  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

 (841,533,154)  (590,513,388)  األنشطة التمويلية من) فيالمستخدمة (صافي التدفقات النقدية 

    
 (1,652,540)  (57,830,894)  تأثير تغيرات أسعار الصرف

 (2,024,936,605)  1,312,415,629  السنة/ صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل الفترة 

   
 4,563,003,186  1,440,583,125  السنة/ النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
 2,538,066,581  2,752,998,754 23 السنة/ النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

  
    

  



م .م.الشام شبنك     
 

 

  تغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحليال بيان
 2012آذار  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 

  .معها تقرأالبيانات الموحدة المرحلية المختصرة وتشكِّل جزءاً من هذه  29إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 العائد إلى حقوق مساهمي البنك  

مجموع حقوق  حقوق األقلية
الخسائر المتراكمة  رأس المال المدفوع إيضاح المساهمين

 رباح الفترة أ الخسائر المتراكمة غير المحققة
احتياطي مخاطر 

 تمويل
  

احتياطي القيمة 
العادلة 
 لإلستثمارات

احتياطي معادل 
 األرباح

مجموع حقوق 
 مساهمي البنك

  
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

  
  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

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

 25,000 - 25,000 - - - - - - 25,000 16 تسديدات رأس المال
 - - - - - - - - - - 15 احتياطي معادل األرباح

 471,888,743 13,442 471,875,301 - - - 471,875,301 - - - الفترة  أرباح
  5,316,839,144 2,544,156 5,314,294,988 - 40,821,491 33,051,351 471,875,301 (425,528,452) 202,383,996 4,991,691,301 )غير مدققة( 2012آذار  31الرصيد في

           
  

          
 2010كانون األول  31الرصيد في 

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

 8,400,677 - - - - - - 8,400,677 - 8,400,677 
 احتياطي معادل األرباح

 
- - - - - - 23,097 23,097 - 23,097 

 الفترة أرباح
 

- - - 82,472,464 - - - 82,472,464 7,583 82,480,047 
  )غير مدققة( 2011آذار  31 الرصيد في

4,989,967,527 )136,075,511( )462,833,218( 82,472,464 26,320,630 13,446,491 8,380,068 4,521,678,451 2,486,023 4,524,164,474 



م.م.الشام شبنك   
 

  المقيد الموحد المرحلياإلستثمار حسابات  بيان التغيرات في حقوق أصحاب
 2012آذار  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 
 
  
 

  .معها تقرأالبيانات الموحدة المرحلية المختصرة وتشكِّل جزءاً من هذه  29 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

6  

 
كانون الثاني  1الرصيد كما في 

2012  
اإليداعـات خالل 

  العام
الدخل بعد حسم 
  المصروفات

السحوبات خالل 
  العام

أجرة البنك 
 2012آذار  31 الرصيد كما في  كوكيل

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 سوريةليرة 

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 - - - - - - وكاالت استثمار مقيدة  في مؤسسات مالية إسالمية

 
 - - - - - - 

            

 
كانون الثاني  1الرصيد كما في 

2011  
اإليداعـات خالل 

  العام
الدخل بعد حسم 
  المصروفات

السحوبات خالل 
  العام

أجرة البنك 
  كوكيل

آذار  31 فيالرصيد كما في 
2011 

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

              
 - - - - - - وكاالت استثمار مقيدة  في مؤسسات مالية إسالمية

            

 - - - - - - 
  
  
  
  
  



م.م.الشام شبنك   
 

  المرحلية المختصرة الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2012آذار  31كما في 
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  معلومات عن البنك 1
 

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

الخاص بتنظيم عمل  2005لعام  35، ويخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم 2007شباط  10مصرف سورية المركزي بتاريخ 
 انون رقم الخاص باحداث المصارف الخاصة والمشتركة وتعليماته التنفيذية والق  2001لعام  28المصارف اإلسالمية والقانون رقم 

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

  
 .خاصاً بنكاً هبوصف) 15(سجل البنك لدى مفوضية الحكومة تحت رقم 

  
ليرة سورية  100سهم، قيمة السهم االسمية  50,000,000 إلىليرة سورية، مقسم  5,000,000,000مصرح به الالبنك  يبلغ رأسمال
  .2007آب  27بدأ البنك بممارسة أنشطته في . للسهم الواحد

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

 
مات المصرفية واألنشطة التمويلية واالستثمارية وفقاً للنظام األساسي وفي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل يمارس البنك الخد
  .فروع ةثمانيفروعه التي أصبح عددها مركزه الرئيسي و

  
المسؤولية مسجلة في في شركة أموال الشام اإلسالمية للوساطة المالية وهي شركة محدودة % 99م بنسبة .م.يساهم بنك الشام ش

 غاية الشركة الوساطة في األوراق المالية لحساب. 2009آذار  23بتاريخ ) 15740(السجل التجاري لمحافظة دمشق تحت الرقم 
 20الحقاً لتاريخ تأسيس الشركة وكما في . وحساب الغير وإدارة االستثمار وإدارة اإلصدارات األولية دون التعهد بالتغطية الشركة
  ليرة سورية 250,000,000ليرة سورية إلى   200,000,000، تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة التابعة من 2009تموز 

  .مع ثبات نسب الملكية
  
  . 2012 أيار 30 فيمن قبل مجلس اإلدارة  2012 آذار 31ت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للبنك كما في تم
 
    

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

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

  
مراقبة أعمال البنك وأنشطته من حيث االلتزام وتتولى الهيئة إبداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطته، 

  .مساهمينوإصدار تقرير سنوي للهيئة العامة لل، بأحكام الشريعة اإلسالمية
  

  :تتكون هيئة الرقابة الشرعية من السادة
  
 رئيساً    فضيلة الدكتور وهبة الزحيلــي 1
 تنفيذياً  عضواً    فضيلة الدكتور أحمد حـــسن 2
  عضواً    فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل 3



م.م.الشام شبنك   
 

  المرحلية المختصرة الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2012آذار  31كما في 
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 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2
  

  أسس اإلعداد  2.1
يمها حسب يتق  العقارية التي يتم االستثمارات باستثناءالمرحلية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية الموحدة تم إعداد البيانات المالية 

ووفقاً للمعايير الدولية معايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية لوطبقاً القيمة العادلة، 
 ،الخاص بالتقارير المالية المرحلية) 34(فيما لم تغطه المعايير اإلسالمية، كمعيار المحاسبة الدولي رقم  وتفسيراتها للتقارير المالية

  .وحسب القوانين والتعليمات المصرفية ذات العالقة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف، وبما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية
 

اإليضاحات المطلوبة إلعداد البيانات المالية السنوية ة ال تحتوي على كافة المعلومات ولمختصرالمرحلية ا الموحدة إن البيانات المالية
فيما  وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

كما أن نتائج األعمال  .2011كانون األول  31المالية السنوية  كما في  البياناتن تقرأ مع ، لذا يجب الم تغطه المعايير اإلسالمية
كانون  31ال تمثل بالضرورة مؤشرا دقيقا على نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتهية في  2012آذار  31في أشهر المنتهية  للثالثة
  .2012األول 

  
 . للمجموعةالمرحلية المختصرة بالليرة السورية وهي العملة الرئيسية  الموحدة تم عرض البيانات المالية

  
  المالية البياناتأسس توحيد 

 
والشركة التابعة له، شركة أموال . م.م.المالية لبنك الشام اإلسالمي ش البياناتالمرحلية المختصرة على  الموحدة المالية البياناتتشتمل 

يتم إعداد البيانات المالية للشركة التابعة لنفس الفترة المالية للبنك . ")المجموعة"( محدودة المسؤوليةالالشام اإلسالمية للوساطة المالية 
 :إن حصة البنك في رأسمال الشركة التابعة هي كما يلي .وباستخدام السياسات المحاسبية نفسها

 
 

نسبة 
  المساهمة

  حصة البنك من رأس مال الشركة التابعة

  2011كانون األول  31    2012آذار  31 
 مدققة     غير مدققة   

    الشركات التابعة
اإلسالمية للوساطة المالية  شركة أموال الشام

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

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

  .التوحيد
  

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

 تلك وقف تاريخ حتى موحدة وتبقى السيطرة على البنك فيه يحصل الذي التاريخ وهو االستمالك تاريخ من بدءاً المرحلية المختصرة
 .السيطرة

  
المملوكة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من قبل البنك، ويتم تمثل حقوق االقلية جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غير 

  . الموحد المرحلي المركز المالي بيانوضمن حقوق المساهمين في الموحد المرحلي فها بشكل مستقل في بيان الدخل يتصن

وتمت الموافقة من قبل هيئة األوراق  2011آب  15بتاريخ  إدارتهاوفقاً لقرار مجلس  التابعة تم تأجيل المباشرة بأعمال الشركة
    .واألسواق المالية
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2
  السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 
 البياناتلمرحلية المختصرة تتوافق مع السياسات المتبعة في إعداد االموحدة المالية  البياناتإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 

 .2011كانون األول  31المالية للسنة المنتهية في الموحدة 
  

  أهم التقديرات المحاسبية 2.3
 

والمطلوبات المالية إن إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات 
كما أن هـذه التقـديرات   . باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ المرحلية المختصرة في البيانات المالية الموحدة

واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن بيـان الـدخل   
  .المرحلي الموحد

  
 المرحلية المختصـرة  إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية الموحدة

والتي قد ينتج عنها مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات 
  : خالل السنة هي كما يليالمرحلية المختصرة ية الموحدة المال

  
  مبدأ االستمرارية

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

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

  
  الماليةالقيمة العادلة لألدوات 

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

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

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

وعند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية تقوم المجموعة . بناء على تقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية المرحلي
رضيات إن هذه التقديرات مبنية بشكل رئيسي على ف. باإلجتهادات حول وضع العميل المالي وصافي قيمة الضمانة المتوقع تحقيقها

وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة 
  .عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل

بتشكيل مخصص النخفاض القيمة بشكل  باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم ذمم األنشطة التمويلية بشكل منفرد، تقوم المجموعة
  .جماعي، وذلك بتجميع ذمم األنشطة التمويلية ذات السمات المتشابهة لمخاطر اإلئتمان وتقييمها بشكل جماعي النخفاض القيمة
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2
  

  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 2.4

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

 والتسليف النقد مجلس قرار أحكامتقديرات إدارة البنك و على بناء، بمراجعة تفصيلية لها من قبل إدارة البنك لمخاطر التمويل
 2010 نيسان 14 بتاريخ الصادر 4 ب/ن م/650والقرار رقم  وتعديالته، 2009 األول  كانون 9 بتاريخ الصادر4 ب/ن م//597رقم

ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية تشمل عقود مرابحات . ، التي تحدد الحد األدنى للمخصصات الواجب احتسابها597  للقرار المعدل
أساس صافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها، أي مبالغ الديون مطروحاً منها األرباح المؤجلة وأي  وتقاس في نهاية السنة على

  .لقةمخصصات لالنخفاض في القيمة وأية ارباح مع
  

ضمن بيان الدخل  مصروف مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويليةيتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند 
لمخاطر التمويل المرتبطة باألصول الممولة من المساهمين واألموال التي يضمنها البنك  عام يتم حجز احتياطي كما .المرحلي الموحد

ضمن حقوق الملكية، ويتم دمج حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل  صضمن احتياطي خا
في حساب احتياطي مخاطر االستثمار، ويجب أال يقل رصيد احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم 

المية أو قيمة حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من االحتياطي العام الخاص بالمصارف اإلس 2005لعام ) 35(التشريعي رقم 
 .لمخاطر التمويل، أيهما أكبر

 
 االستثمار المطلق والمساهمين حساباتتوزيع األرباح بين أصحاب  2.5

  
  :يتم احتساب األرباح الخاصة بحسابات االستثمار المطلق على الشكل التالي

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

  .أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقوال عالقة لها باستثمار أموال  بنكا الالخدمات التي يقدمه
  

يتم فصل اإليرادات المتأتية من االستثمار، بكل عملة على حدة، إلى إيرادات متأتية من استثمارات ممولة كلياً من رأس المال 
 مصدر من المتأتية اإليرادات توزع). ر المطلقأصحاب حسابات اإلستثمامن رأس المال وأموال ( واستثمارات ممولة بشكل مختلط 

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

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

  .، واالستثمارات العقارية)مشاريع تحت التنفيذ(  تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنك، شركاتلالذاتية التي تمثل مساهمته في رؤوس أموال ا
  

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

2201  1201 

 %50 %50 حساب التوفير
 %75 %75 لمدة ثالثة أشهر) وديعة(حساب ألجل 
 %80 %80 لمدة ستة أشهر) وديعة(حساب ألجل 

 %85 %85 اًشهرلمدة اثنا عشر ) وديعة(ساب ألجل ح
 %90 %90 اربعة وعشرين شهراًلمدة ) وديعة(حساب ألجل 

 
  .المساهمين حقوق حصة ضمن تدخل الجارية الحسابات أرباح إن
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة( االستثمار المطلق والمساهمين حساباتتوزيع األرباح بين أصحاب  2.5
 

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

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

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

  
هري أما توزيع األرباح فيتم عند تاريخ استحقاق الوديعة حتى نهاية الشهر السابق لالستحقاق اما األيام المتبقية يتم التنضيض بشكل ش

  .يقصد بالتنضيض احتساب وتحديد الربح. خالل شهر االستحقاق فيتم توزيع ربحها عند نهاية الشهر
  

ضاربة المختلط بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة الشرعية مبلغ بلغت النفقات التي قام البنك بتحميلها على وعاء الم الفترةخالل 
المصاريف اإلدارية وهي عبارة عن جزء من ) ليرة سورية 12,427,393  مبلغ 2011 آذار 31(ليرة سورية  1,740,966

  .والعمومية
  
 

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

   2011آذار  31  2010آذار  31

   سوري دوالر يورو سوري دوالر يورو
0.64%  متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار     8.78% 1.40% 2.17%  8.69% 2.20% 

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

  
  

من رأس المال فقط، فيما مول البنك جميـع اسـتثماراته   ومساهمته في رؤوس أموال الشركات قام البنك بتمويل استثماراته العقارية 
  .)أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقمن رأس المال وأموال (األخرى  من مصدر مختلط 

 
 وعـاء  بـين  تخـارج  عملية تتم فإنه األرباح هذه من جزء أو كامل العميل إعطاء عدم اإلدارة وقررت االستثمار وديعة كسر حال في

 علـى  توزيعهـا  إلعـادة  البنك مضاربة نسبة حسم قبل الوعاء إلى الوديعة هذه أرباح وتعود وديعته كسر الذي المودع وبين المضاربة
  .والبنك أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق
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 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي 3
  

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

ليرة سورية والتي  338,532,656 مبلغ  2012 آذار 31فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 
الصادر بتاريخ  5938رئاسة مجلس الوزراء رقم  وذلك باالستناد الى القرار الصادر عنمن متوسط ودائع العمالء % 5  نسبة  تمثل

  )ليرة سورية 349,555,314:  2011كانون األول  31(  2011للعام  آيار 2
  
  وايداعات قصيرة األجل لدى البنوك والمؤسسات الماليةحسابات جارية  4
  

 
  2012آذار  31

   غير مدققة

كانون األول  31 
2011   

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 
     

 1,711,284,179   1,980,714,645      حسابات جارية
 وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة استحقاقها

 -   2,558,360,000      أقل من ثالثة أشهر    
  -   -                           مرابحات دولية، فترة استحقاقها أقل من ثالثة أشهر
  -   444,572               إيرادات اإلستثمار المحققة وغير مستحقة القبض

      4,539,519,217   1,711,284,179  
  

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

  
   

  2012آذار  31   
   غير مدققة

   2011كانون األول  31 
 مدققة  

 سوريةليرة   ليرة سورية 
    

  759,104,821   1,433,907,400      نقد في الخزينة
  349,555,314   338,532,656         (*)االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي 

  291,442,313   392,530,621         حساب جاري لدى مصرف سورية المركزي
      2,164,970,677   1,400,102,448  
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   والمؤسسات المالية إيداعات لدى البنوك 5
  

  

  
  2012آذار  31

   غير مدققة

كانون األول  31 
2011   

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  

 وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة استحقاقها
  729,954,473  928,556,587 أكثر من ثالثة أشهر     

 (401,500,000)  (510,706,000)  *مخصص انخفاض في قيمة وكاالت استثمارية
 417,850,587  328,454,473  

 
  

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

  
مستحقة وغير المدفوعة مع كل ستثمارية الاإلبزيادة مخصص تدني قيمة أرصدة الوكاالت  2012آذار 31إدارة البنك كما في  قامت
ليرة سورية  بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل  109,206,000شركة دار اإلستثمار وبنك دار اإلستثمار بمبلغ من 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2012آذار  31 
   غير مدققة

   2011كانون األول  31 
 مدققة  

 سوريةليرة   ليرة سورية  
      

 (337,550,000)   (401,500,000)  السنة/ رصيد في بداية الفترة 
 (63,950,000)   (109,206,000)    مخصص انخفاض قيمة الوكاالت اإلستثمارية: يضاف

 (401,500,000)  (510,706,000) السنة / رصيد نهاية الفترة 
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 األنشطة التمويليةذمم وأرصدة  6
 

 حسب النوع  - أ
  2012آذار  31 

   غير مدققة
 2011كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

     
  9,896,016,170  8,981,913,581      ذمم المرابحات

 )1,105,026,631(  (1,012,695,908)      األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً
       7,969,217,673   8,790,989,539  
     

  -   60,595,932            ذمم أخرى
 )13,755,258(   (23,509,657)         )*( األرباح المعلقة: ينزل

انخفاض القيمة (مخصص تدني لمحفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة : ينزل 
 (132,405,596)   )234,855,137(  )**() افرادياً

انخفاض القيمة (مخصص تدني لمحفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة : ينزل 
 (142,194,404)   )91,734,863(  )**() بشكل جماعي 

  8,502,634,281   7,679,713,948      صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
  

 
  .السنة/بالفترة الخاصةيتم استبعاد أرباح الديون غير المنتجة من اإليرادات التمويلية (*) 

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

  

 
 الشركات

 
 األفراد

 
 اإلجمالي

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

      
 274,600,000  132,531,337  142,068,663 2012كانون الثاني  1في 

 51,990,000  )1,449,645(  53,439,645 التغير خالل الفترة
 326,590,000  131,081,692  195,508,308  2012آذار  31في 
 2201كانون الثاني  1في 

     
 132,405,596  69,979,173  62,426,423 انخفاض القيمة افرادياً

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

    - 
 101,464,413  46,252,397  55,212,016 انخفاض القيمة افرادياً

 95,563,173  17,300,616  78,262,557 انخفاض القيمة بشكل جماعي
 )10,859,741(  )3,648,331(  )7,211,410( استردادات إفرادياً

 )134,177,844(  )61,354,326(  )72,823,518( استردادات بشكل جماعي
 2012آذار 31 في

     
 223,010,267  112,583,238  110,427,029 انخفاض القيمة افرادياً

 103,579,733  18,498,454  85,081,279 انخفاض القيمة بشكل جماعي

 195,508,308  131,081,692  326,590,000 
  

ارتأت إدارة البنك تشكيل مؤونة انخفاض جماعي إضافية بقيمة  نظرا للظروف االقتصادية المحيطة، وبعد اجراء اختبارات الجهد
على محفظة التسهيالت المنتجة وغير ) ليرة سورية 127,938,326:  2011كانون األول  31كما في (ليرة سورية  84,449,440

البنك بفرض اية غرامات على لم يقم   .المنتجة بهدف دعم المركز المالي للبنك، وتم تحميل هذه المؤونة على أموال المساهمين
  .عمالئه نتيجة التأخر في تسديد ديونهم
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 )تتمة(ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 6
 

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

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

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

  
، أما بالنسبة 2009اعي وتسجيله بالكامل ضمن قائمة الدخل لعام ، قام البنك باحتساب مخصص االنخفاض الجم2009في نهاية عام 

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

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

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

 .خاصاً
  

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

  

 مبلغ  2009كانون األول  31بلغت قيمة احتياطي عام لمخاطر التمويل على التسهيالت االئتمانية المنتجة القائمة بتاريخ 
 2012آذار  31ليرة سورية، كما بلغ االحتياطي المحسوب بناء على رصيد التسهيالت االئتمانية المنتجة القائمة بتاريخ  39,825,964

  :ليرة سورية كما يلي  59,201,206لغ مب
  

  2012آذار  31
  غير مدققة

   2011كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية

 58,201,196  48,450,503 من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة%  1
 1,407,887  1,574,445 من إجمالي التسهيالت العادية غير المباشرة%  0.5
على جزء التسهيالت االئتمانية الممنوحة بضمانات شخصية إضافية %  0.5

 11,056,093 9,176,258 ضمانة أو بدون
 70,665,176  59,201,206 إجمالي االحتياطي العام لمخاطر التمويل 

  

المساهمين واألموال التي يضمنها لمخاطر التمويل المرتبطة باألصول الممولة من  عام يتم بالنسبة للمصارف اإلسالمية حجز احتياطي
ضمن حقوق الملكية، ويتم دمج حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من االحتياطي العام لمخاطر  صالبنك ضمن احتياطي خا

التمويل في حساب احتياطي مخاطر االستثمار، ويجب أال يقل رصيد احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب 
الخاص بالمصارف اإلسالمية أو قيمة حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من  2005لعام ) 35(وم التشريعي رقم المرس

  .االحتياطي العام لمخاطر التمويل، أيهما أكبر
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  )تتمة(ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 6
 
 حسب الجهة الممولة  -  ب

 
  2012آذار  31

   غير مدققة

كانون األول  31 
2011   

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

        
 6,698,727,850  6,031,578,357  شركات
 2,092,261,689  1,937,639,316  أفراد

 8,790,989,539   7,969,217,673 ذمم المرابحات 
 -    60,595,932            ذمم أخرى 

 (13,755,258)   (23,509,657)         األرباح المعلقة: ناقصاً
 (274,600,000)    (326,590,000) مخصص تدني ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية : ناقصاً

  8,502,634,281    7,679,713,948      صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
  

% 17.62نسبتهليرة سورية ، أي ما  1,401,148,137  بعد تنزيل األرباح المعلقة مبلغ) غير المنتجة(بلغ إجمالي الذمم غير العاملة 
بعد تنزيل ) غير المنتجة(، في حين بلغ إجمالي الذمم غير العاملة  2012آذار  31 من رصيد ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية كما في

ـ   من رصيد ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية% 8.46ليرة سورية ، أي ما نسبته  743,046,600 األرباح المعلقة مبلغ  31ي كمـا ف
  ).27.2( لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح رقم. 2011ول كانون األ

 
 ألرباح المعلقةا

  2012آذار  31 
  غير مدققة

كانون األول  31 
2011   

 مدققة  

 
 ليرة سورية  ليرة سورية

 10,201,677  13,755,258 السنة/ الرصيد في بداية الفترة 
 10,510,028   11,327,249 السنة/ األرباح المعلقة خالل الفترة : يضاف
 )6,956,447(  )1,572,850(  السنة /استردادات خالل الفترة  : يطرح

 13,755,258  23,509,657 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
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 موجودات قيد االستثمار 7
 

  2012آذار  31 
  غير مدققة

   2011كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 69,206   8,369,283             موجودات مقتناة بغرض المرابحة    
 71,154,400  56,154,400           (*)موجودات مقتناة بغرض اإلجارة التشغيلية

           64,523,683   71,223,606 
  
التنفيذ إلى موجودات قيد االستثمار بسبب  كلفة من مشاريع قيدتبتحويله بال 2010ة عن قيمة عقار قام البنك خالل عام هي عبار )*(

ونتيجة للظروف الحالية التي تمر بها الدولة  .نية البنك استخدام هذا العقار ألغراض اإلجارة التشغيلية والحصول على عائد إيجار منه
نتيجة لعدم تمكن إدارة البنـك مـن   ات المناسبة للتدني في القيمة، وفقد أرتأت إدارة البنك إعادة تخمين هذا العقار التخاذ المخصص

 ليرة سورية تبعاً  15,000,000حتجاز مخصص تدني بقيمة افقد قررت  ،2012آذار  31الحصول على تخمين دقيق للعقار كما في 
   .ل على التخمين الدقيق من الخبراء خالل السنة الحاليةللتخمينات األولية للخبراء على أن يتم العمل على الحصو

  : موجودات مقتناة بغرض اإلجارة التشغيليةتفاصيل فيما يلي 
  

  2012آذار  31 
  غير مدققة

   2011كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 71,154,400            71,154,400           تكلفة االستثمار    
   (15,000,000)  مخصص التدني في قيمة االستثمارات بغرض اإلجارة التشغيلية

- 

          56,154,400            71,154,400 
 

 عقاريةاستثمارات  8
  2012آذار  31 

  غير مدققة
   2011كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

     
  224,902,139   224,952,139  (*)استثمارات عقارية بغرض زيادة القيمة     

 224,952,139   224,902,139  
  

، قام البنك بتحويل قيمة عقار من ممتلكات ومعدات إلى استثمارات عقارية بسبب نية البنك االحتفاظ بهذا العقار 2010 خالل عام )(*
إن أي تغير في سعر هذا العقار يعود أثره على حقوق مساهمي البنك  فقط كون هذا العقار تم تمويله . بغرض توقع زيادة قيمته

  : يلي تفصيل الحركة في القيمة العادلةمن رأس مال البنك بشكل كامل، فيما 
  

  2012آذار  31 
  غير مدققة

   2011كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 

      
  178,178,509  184,080,648  تكلفة اإلستثمار

  5,902,139  50,000  السنة/ خالل الفترة   إضافات
  40,821,491   40,821,491  (*)القيمة العادلة التغير في 

 224,952,139  224,902,139  
  
ليرة سورية بناء   40,821,491والبالغ  2011 كانون األول31 في كما العقارية لالستثمارات العادلة تم تحديد التغير في القيمة )*(

  .على تقييم خبير محلف مستقل
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 ومخصص ضريبة الدخل ضريبة الدخل المؤجلةموجودات  9
  

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

  

  
  :الربح المحاسبي مع الربح الضريبيملخص تسوية 

  
  2012 آذار 31 

  غير مدققة
  2011 آذار 31  

  غير مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية 

 105,189,223 477,642,267 الربح قبل الضريبة

   التعديالت 
 4,200,113 1,502,848  المتعلقة بأموال المساهمين  مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 - 15,000,000  مخصص التدني في قيمة االستثمارات بغرض اإلجارة التشغيلية
 3,746,562 110,706,000  مخصصات تشغيلية أخرى

 - 1,500 مصاريف غير مقبولة ضريبياً
 (757,975)  (1,344,151) خسائر شركة تابعة) أرباح(

 324,094 320,273 مصاريف استهالك عقار
 )19,359,617( (578,308,946)  محققةالأرباح  تقييم مركز القطع البنيوي غير 

 )2,505,696( (2,505,696) استهالك مصاريف التأسيس
(454,628,172) (14,352,519) 

 90,836,704 23,014,095 الضريبي الربح 
 %25 %25 نسبة الضريبة

 22,709,176 5,753,524 مصروف ضريبة الدخل 
 
  

  2012آذار  31   الدخل المؤجلةضريبة موجودات 
   غير مدققة

   2011كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية   

  22,821,597  794,910    السنة /رصيد بداية الفترة 
 (22,026,687)  -    لسنةل/  مصروف ضريبة الدخل للفترة: ينزل

  794,910  794,910    (*)  السنة/ رصيد نهاية الفترة 

  2012آذار  31    )14إيضاح رقم ( مخصص ضريبة الدخل
   غير مدققة

   2011كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية   

 -   )44,039,675(    السنة /رصيد بداية الفترة 
  )44,039,675(   (5,753,524)    لسنةل/  لفترةلمصروف ضريبة الدخل 

  )44,039,675(   (49,793,199)   السنة/ رصيد نهاية الفترة 
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  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  10
 

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

ليرة سورية وذلك لقاء المبالغ المستكملة  225,599,695استكمال االحتياطي المجمد على رأس المال بدفع مبلغ  حالياً العمل على يتم
  . 2012آذار  31كما في  ليرة سورية  2,255,996,953والتي تبلغ  السورية من رأس المالبالليرة 

  :إن رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي هو كما يلي 
  2012آذار  31 

   غير مدققة
   2011كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

رصيد الوديعة المجمد بالليرة السورية                 81,198,440   81,198,440 
)الى الليرة السورية محوالًًًًًً(رصيد الوديعة المجمدة  بالدوالر األمريكي           270,386,135   212,555,241 

        351,584,575   293,753,681 
 

  مصرف سورية المركزيإيداعات ل  11
  2012آذار  31 

   غير مدققة
   2011كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

  وكاالت استثمارية لمصرف سورية المركزي فترة  استحقاقها      
 أقل من ثالثة أشهر   

                        
495,550,000  

 495,550,000 
 1,004,677   1,149,948  أرباح محققة غير مستحقة الدفع

  496,699,948   496,554,677 
 

 الحسابات الجارية وإيداعات للبنوك والمؤسسات المالية 12
  2012آذار  31 

   غير مدققة
   2011كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 520,355,723  2,666,963,912    حسابات جارية     
 استحقاقهاوكاالت استثمارية للبنوك والمؤسسات المالية فترة 

 305,342,465  450,000,000      أقل من ثالثة أشهر      
  وكاالت استثمارية للبنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقها 

 39,675,000  50,627,480         أكثر من ثالثة أشهر     
 2,555,675  5,084,383           أرباح محققة غير مستحقة الدفع

  3,172,675,775  867,928,863 
 

  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء 13
  2012آذار  31 

   غير مدققة
   2011كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 278,603,062  308,139,136        أجنبي بنكنوت –أرصدة جارية للعمالء      
 241,796,256  491,690,500        أجنبي حوالت -أرصدة جارية للعمالء 
 1,298,759,064  1,169,673,500     سوري –أرصدة جارية للعمالء 

 1,969,503,136  1,819,158,382 
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  مطلوبات أخرى 14
 

  2012آذار  31 
  غير مدققة

   2011كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية

 67,064,728   62,880,554             ) (*)الدفعغير مستحقة (أرباح محققة ألصحاب الودائع االستثمارية 
 44,039,675   49,793,199             )9إيضاح (مخصص ضريبة الدخل 

 25,706,582   41,275,312             حواالت و أوامر دفع
 17,986,398   12,082,805             مخصصات مختلفة

 15,386,228   7,845,399              نفقات مستحقة غير مدفوعة
 10,704,275   14,809,957             مستحق لجهات حكومية

 6,980,302   7,268,973              موردين
 4,716,084   6,191,836              ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي

 2,115,592   1,652,462              تأمينات نقدية لمتعهدين
 1,363,907   5,000,083              دائنو عمليات التمويل

 138,656   299,373                 (**)صندوق المخالفات الشرعية 
 51,251   21,113                   اخرى

           209,121,066   196,253,678  
  
  

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

  .وقد تم التوجيه من قبل هيئة الرقابة الشرعية لصرفها بأوجه الخير، 2010زي منذ العام مجنبة من المصرف المرك
  

    



م.م.الشام شبنك   
 

  المرحلية المختصرة الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2012آذار  31كما في 

 

 
21 

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  15
  

  2012آذار  31 
  غير مدققة

كانون األول  31 
2011   

 مدققة  

 
 ليرة سورية  ليرة سورية

   3,686,357,439 3,158,601,543 حسابات استثمار
 923,802,127 772,311,512 إدخار حسابات

 75,339,239 82,112,076 حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي المخاطر
4,013,025,131 4,685,498,805 

  
  حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي المخاطر

  2012آذار  31
   غير مدققة

   2011كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  سورية ليرة

 49,169,441  75,339,239 السنة  /الفترة رصيد احتياطي مخاطر االستثمار في بداية
 25,652,840  6,422,529 السنة /الفترة إضافات االحتياطي خالل: يضاف

 -  348,041  فروق سعر الصرف        
 516,958  2,267  أرباح كسر ودائعفروق         

82,112,076  75,339,239 
  

 حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي معادل األرباح
  2012آذار  31

  غير مدققة
   2011كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية

  12,535,457  - السنة/ رصيد احتياطي معادل األرباح في بداية الفترة 

 -  - السنة/ االحتياطي خالل الفترة  إضافات يضاف
 (12,535,457)  - السنة/ االحتياطي خالل الفترة  استخدامات يطرح

 -  -  
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 رأس المال المدفوع 16
  

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

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

من قيمة   القسط الثاني غير المدفوع    ، وافقت الهيئة العامة غير العادية باألكثرية بأن يكون موعد سداد2009األول كانون  8بتاريخ 
  .2010حزيران  29ولغاية  2009كانون األول  8األسهم حسب اقتراح مجلس إدارة البنك اعتباراً من 

  
السنة  لغايةسدد (ليرة سورية   2,491,691,301من القسط الثاني مبلغ قدره    ةسدد، بلغ إجمالي المبالغ الم2012آذار  31 كما في

 ما بالنسبة لقيمة األقساط غير المدفوعة والبالغ قيمتها، أ)ليرة سورية   2,491,666,301مبلغ  2011 كانون األول 31المنتهية في 
لبيع هذه األسهم بالمزاد العلني حسب قانون الشركات  سورية، فإن البنك سيتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة ليرة  8,308,699

  .)3(رقم
 

  :فيما يلي بيان تفاصيل رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع
  
  2012آذار  31 

   غير مدققة
   2011كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 
        

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

 (18,433,150)  (8,333,699)  ة في بداية السنةأقساط رأس المال غير المدفوع

 10,099,451  25,000  خالل السنة تسديدات القسط الثاني من األسهم المكتتب بها

 4,991,666,301  4,991,691,301 رأس المال المدفوع
  

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

  .يادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوبليرة سورية، وقد منحت البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بز
  

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

  .وفقاً ألحكامه
  

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

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

ليصبح إجمالي األسهم ئة ليرة سورية للسهم الواحد سمية لسهم البنك لتصبح مواألسواق المالية السورية بالموافقة على تعديل القيمة اال
  .2011 كانون األول 6وقد تم تحديد تاريخ تنفيذ التعديل المذكور في سوق دمشق لألوراق المالية في نهاية يوم . مليون سهم 50
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 إيرادات األنشطة التمويلية 17
 
 2012آذار  31  

  2011آذار  31    غير مدققة
 غير مدققة

 ليرة سورية   ليرة سورية 
        

 150,917,190  133,128,881         شركات –المرابحات إيراد 
 68,517,828  48,866,621         أفراد –إيراد المرابحات 
 4,315,068   -                           قطاع عام –إيراد المرابحات 

     181,995,502  223,750,086 
 

 إيرادات األنشطة اإلستثمارية 18
 
 2012آذار  31  

  2011آذار  31    مدققةغير 
 غير مدققة

 ليرة سورية   ليرة سورية 

        
 1,102,082  458,304              إيرادات ودائع استثمارية لدى البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

 376,119   -                           إيرادات المرابحات الدولية لدى البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 
            458,304  1,478,201 

  
 

 نصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي األرباح 19
 

 
 2012آذار  31 

   غير مدققة
  2011آذار  31 

 غير مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية 

 )116,929,198(  (77,875,282) أصحاب حسابات استثمار المطلق من ربح االستثمار   نصيبإجمالي  
 -  -  احتياطي معادل األرباحجزء من  استخدام
 )116,929,198( (77,875,282)  بعد تعديل الربح أصحاب الحسابات من ربح االستثمار نصيب
 - احتياطي معادل األرباح اقتطاع

 57,748 
      أصحاب الحسابات من ربح االستثمار قبل خصم مضاربة البنك    نصيب 

 )116,871,450( (77,875,282) مخاطر االستثمار  واحتياطي
 48,204,865  13,649,988 مضاربة البنك  نصيب 
        البنك  نصيبأصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد خصم  نصيبصافي  

 )68,666,585(  (64,225,294)    كمضارب وقبل خصم احتياطي مخاطر االستثمار  

 6,866,659  6,422,529 (*)احتياطي مخاطر االستثمار  

 )61,799,926(  (57,802,765)  صحاب حسابات اإلستثمار المطلقأل العائدصافي 
 
  

، يجب على البنك اإلسالمي اقتطاع مـا ال  2005أيار للعام  4الصادر بتاريخ  35من المرسوم التشريعي رقم  14استناداً للمادة  (*)
  .من صافي أرباح حسابات اإلستثمار المطلق لمواجهة مخاطر هذه الحسابات% 10يقل عن 
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 نفقات الموظفين 20
  

 2012آذار  31  
  2011آذار  31    غير مدققة

 مدققة غير
 ليرة سورية   ليرة سورية 

     
 28,895,515   26,287,956           رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت للموظفين

 1,853,219   1,813,077             اشتراكات لمؤسسة التأمينات االجتماعية
 746,087   726,090                مصاريف نفقات طبية

 332,761   104,477               مصاريف تدريب
         28,931,600   31,827,582  

  
 مصاريف إدارية وعمومية 21

 
 2012آذار  31 

   غير مدققة
  2011آذار  31 

 غير مدققة

 
 ليرة سورية   ليرة سورية

 10,863,773 مصاريف إيجار  
 

9,384,821 
 4,275,470 مصاريف أنظمة معلومات  

 
2,315,881 

 1,555,000 مصاريف إستشارات 
 

1,475,000 
 1,419,286 مصاريف البريدوالهاتف 

 
1,896,836 

 1,132,452 مصاريف الكهرباء والماء   
 

1,013,034 
 911,395 رسوم وأعباء حكومية   

 
2,093,799 

 907,980 مصاريف ادارية صرافات االلية  
 

1,202,437 
 865,991 مصاريف تأمين  

 
712,913 

 863,417 مصاريف سفر ومواصالت وضيافة  
 

824,391 
 798,082 مصاريف التنظيف  

 
706,119 

 518,640 مصاريف حراسة  
 

700,640 
 437,500 تعويضات هيئة الرقابة الشرعية  

 
752,687 

 388,165 مصاريف إعالن ومعارض   
 

1,858,757 
 233,928 مصاريف طباعة وقرطاسية  

 
874,290 

 30,000 مجلس إدارة وجمعية عموميةمصاريف 
 

99,726 
 3,500 مصاريف قضائية   

 
12,500 

 1,790,359 أخرى
 

1,616,420 

  26,994,938    27,540,251  
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 الفترة  للسهم من صافي أرباح ةاألساسي الحصة 22
 

لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما الفترة على المتوسط المرجح  ربحبتقسيم  الفترة ربح صافي في لسهمل األساسية حصةالحتسب ت
 :يلي

   

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

 .عند تحويلها الربحعائد السهم في 

ليرة سورية  500المقارنة نظراً لتعديل القيمة االسمية للسهم من  الفترةالقائمة خالل تمت إعادة احتساب وسطي عدد األسهم ) *(
  .16ليرة سورية للسهم الواحد كما هو مبين في اإليضاح رقم  100للسهم الواحد إلى 

 
  النقد وما في حكمه 23

 
  :يلي ممايتكون النقد وما في حكمه الظاهر في بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي 

  
   2012آذار  31 

   غير مدققة
كانون األول  31 

2011   
 مدققة

 
  2011آذار  31

 غير مدققة

 ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية 
      

 1,849,502,471  1,050,547,134  1,826,438,021  النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات : يضاف

 1,164,321,784  1,711,284,179  4,539,074,645 تستحق خالل ثالثة أشهرالمالية التي 
التي اإليداعات للمصرف المركزي : يطرح

 -  )495,550,000(  )495,550,000(  تستحق خالل ثالثة أشهر
الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات : يطرح
  )475,757,674(  )825,698,188(  )3,116,963,912(   المالية

 2,752,998,754  1,440,583,125  2,538,066,581 
  

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

   

 2012آذار  31    
  2011آذار  31    غير مدققة

 غير مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية 
    

 82,472,464  471,875,301 صافي ربح الفترة 
    

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة   50,000,000  50,000,000 
    

 1.65  9.44 )*( الفترة األساسية للسهم من صافي أرباحالحصة 
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 تعامالت مع أطراف ذات عالقة 24
  :تتكون تعويضات اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التالية

2012آذار  31  
مدققةغير   

  2011آذار  31
 غير مدققة

 ليرة سورية ليرة سورية
 5,683,251 3,448,945 الراتب األساسي

 439,422 407,281 ميزات ومنافع قصيرة األجل
 6,122,673 3,856,226 مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 735,000 630,000  تعويضات هيئة الرقابة الشرعية
 8,250 -  تعويضات مجلس اإلدارة 

  
  

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

  

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

  المجموع   الجهات ذات العالقة 
لحليفةاالشركات   مساهمي وأعضاء    

 مجلس اإلدارة
 2012آذار  31 

  غير مدققة
  2011كانون األول  31

  مدققة
 ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية 

المالي بنود داخل قائمة المركز 
       :الموحدة

 792,645,683 553,266,810  -  553,266,810 )موجودات(حسابات جارية مدينة 
       2,062,000  )موجودات(حسابات استثمار مطلق 

 26,071,353 16,262,571  16,262,571  - )مطلوبات(حسابات جارية دائنة 
 135,500,000 118,857,777  1,857,777  117,000,000 )مطلوبات(حسابات استثمار مطلق 

بنود خارج قائمة المركز المالي 
       :الموحدة

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

       :عناصر قائمة الدخل الموحدة
 أرباح حسابات االستثمار المطلق

 660,287 1,151,918  -  1,151,918 )مستحقة للدفع(
أرباح حسابات االستثمارالمطلق 

      69,488  )مستحقة للقبض(
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 المرحلي بيان المركز المالي الموحدخارج حسابات  25
  

ارتباطات وسقوف التمويل غير  :لنشاطات البنك االعتيادية وتتضمنالتي من المحتمل أن تطرأ نتيجة تشتمل على االلتزامات 
 ،)رسوموعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ انتهاء صالحية ثابتة أو تشمل على شروط إالغائها وتتطلب دفع (المستعملة 

وتعهدات مقابل اعتمادات مستندية، إن إجمالي الحسابات خارج بيان المركز المالي كما  وأرصدة حسابات تعهدات مقابل كفاالت،
  :يلي يتكون مما 2011كانون األول  31و 2012آذار 31في 

  
   2011آذار  31 

   غير مدققة
  2011كانون األول  31

  مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية 

     
 245,407,389  244,623,562 كفاالتتعهدات مقابل 
 84,986,290  807,992,540  اعتمادات مستنديةتعهدات مقابل 

 80,634,052  41,990,213  مصرفية قبوالت
  1,301,495,000   -  إدارة أموال ومحافظ استثمارية لصالح الغير

 3,586,989,125  4,640,851,532  مستغلةالسقوف تمويل غير 
  5,735,457,847  5,299,511,856 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



م.م.الشام شبنك   
 

  المرحلية المختصرة الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2012آذار  31كما في 

  

 
28 

 يالتحليل القطاع 26
 

 .عمال القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوياأليمثل قطاع 
 :قطاع األعمال •

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

  )غير مدققة( 2012آذار  31
  المبالغ بآالف الليرات السورية

 المجموع   أخرى    قطاع عام   الشركات   التجزئة اإليرادات
 اإليرادات التمويلية واالستثماريةإجمالي 

 32,540  97,465  -  459  130,464 
 العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق

 (64,225)  -  -    (64,225) 
 صافي إيرادات العموالت والرسوم

 -  -  -  9,828  9,828 
 األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

 -  -  -  19,232  19,232 
 أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة

 -  -   -  578,309  578,309 
 إجمالي األرباح التشغيلية

         673,608 
 مصاريف تشغيلية

         (70,260) 

 (125,706)          أخرى مخصصات تشغيلية

 477,642         باح قبل الضريبةصافي األر

 (5,754)         يبة الدخل المؤجلة ضرمصروف  

 471,888         صافي أرباح  الفترة 
  )غير مدققة( 2012آذار  31 موجودات ال

 لمبالغ بآالف الليرات السوريةا

 15,153,639  7,473,925  -   5,905,440  1,774,274 موجودات القطاع

 796,222  796,222       موجودات غير موزعة

 15,949,861         موجوداتإجمالي ال
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 )تتمة(التحليل القطاعي 26

  

  )تتمة(قطاع األعمال  •
  )غير مدققة( 2011آذار  31

 المبالغ بآالف الليرات السورية
 المجموع   أخرى    قطاع عام   الشركات   التجزئة

       اإليرادات
 216,248  1,478  4,315  142,426  68,029 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

   (68,724) العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 

    (68,724) 
 12,108  12,108  -  -   - صافي إيرادات العموالت والرسوم

 4,306  4,306  -  -   - األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
 19,360  19,360  -  -   - أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة

  إجمالي األرباح التشغيلية
 

    183,298 
  مصاريف تشغيلية

 
    (74,362) 

    أخرى مخصصات تشغيلية
 

    (3,747) 
   صافي الخسائر قبل الضريبة

 
    105,189 

   ضريبة الدخل المؤجلة إيراد 
 

    (22,709) 
   صافي خسائر الفترة 

 
    82,480 

 
 

    
         

  
 )مدققة( 2011كانون األول   31  الموجودات

  المبالغ بآالف الليرات السورية

 11,942,475  3,439,840  -  6,553,488  1,949,147 موجودات القطاع
 1,104,951  1,104,951  -  -  - موجودات غير موزعة

  13,047,426      إجمالي الموجودات
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  )تتمة(التحليل القطاعي 26
 

  :قطاع التوزيع الجغرافي •
يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهورية العربية السورية التي 

 .رس البنك نشاطاته في الشرق األوسط، وآسيا وافريقيا وأوروباتمثل األعمال المحلية وكذلك يما
  

  )غير مدققة( 2012آذار  31 
   المبالغ بآالف الليرات السورية 
  المجموع خارج سوريا سوريا 

     اإليرادات
  130,464 - 130,464 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية
  (64,225) - (64,225) المطلق العائد على أصحاب حسابات االستثمار

  9,828 - 9,828 صافي إيرادات العموالت والرسوم
  19,232 - 19,232 األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

  578,309 - 578,309 أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة
  673,608   إجمالي األرباح التشغيلية

  (70,260) - (70,260) تشغيليةمصاريف 
  (125,706) - (125,706)  أخرى مخصصات تشغيلية

  477,642   صافي األرباح قبل الضريبة
  (5,754) - - ضريبة الدخل المؤجلة مصروف 

  471,888   صافي أرباح الفترة
     

  15,949,861 2,689,922 13,259,939  الموجودات
  
  )غير مدققة( 2011آذار  31 
   المبالغ بآالف الليرات السورية 
  المجموع خارج سوريا سوريا 

     اإليرادات
   216,248  692  215,556 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

  (68,724) - (68,724) العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
   12,108 -  12,108 صافي إيرادات العموالت والرسوم

  4,306 - 4,306 األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
  19,360 - 19,360 أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة

   183,298   إجمالي األرباح التشغيلية
  (74,362) - (74,362) مصاريف تشغيلية

  (3,747) - (3,747)  أخرى مخصصات تشغيلية
   105,189   الخسائر قبل الضريبةصافي 
  (22,709) - - ضريبة الدخل المؤجلة إيراد 

   82,480   ائر الفترةسصافي خ
   

   )مدققة( 2011كانون األول 31   
   المبالغ بآالف الليرات السورية  
   المجموع خارج سوريا سوريا  

  13,047,426 1,691,833 11,355,593  الموجودات
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 إدارة المخاطر 27
  مقدمة 27.1

    
 هتواج التي وتقييم المخاطر وفهم تحديد على يقوم البنك في المخاطر إلدارة العام واالطار البنوك أعمال من أساسي جزء هي المخاطر

 التوازن إلى للوصول المخاطر الالزمة لتقليص االجراءات واتخاذ والمقبولة المحدودة المستويات ضمن بقائها من والتأكد البنك عمل
  .والعائد المخاطرة عاملي بين األمثل

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

  ). التشغيل(السلع والمخزون السلعي ومخاطر العمليات 

  
  الهدف العام إلدارة المخاطر

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

 
 مخاطر االئتمان 27.2

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

  .منطقة جغرافية

ويقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد أو 
الء ومن ، إضافة إلى ذلك يخفض البنك المخاطر من خالل التقييم االئتماني للعممجموعة المقترضين ولكل قطاع أو منطقة جغرافية

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

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

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

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

كانون   9تاريخ   4 ب / ن م/   597قرار مجلس النقد والتسليف رقم جماعي حسب وبشكل منفرد بشكل القيمة انخفاض بتقييم البنك يقوم
نظرا للظروف االقتصادية المحيطة، وبعد اجراء اختبارات ، و2010نيسان  14تاريخ   4ب /م ن/650، والقرار رقم  2009األول 

وغير المنتجة  بهدف دعم المركز   البنك تشكيل مؤونة انخفاض جماعي إضافية على محفظة التسهيالت المنتجةالجهد ارتأت إدارة 
  .المالي للبنك

 المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات •
  

بتقديم تعهدات لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه، وذلك حسب يقوم البنك 
تتسم . ويتم تحصيل هذه الدفعات وفقاً لشروط اإلعتماد أو الكفالة. الضوابط الشرعية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك

سات البنك واجراءاته وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس سيا لذمم األنشطة التمويليةتمانية هذه التسهيالت بنفس المخاطر االئ
الرقابية من حيث حصر هذه التعهدات مع أطراف مختارة والتقييم المتواصل لمالءمة هذه التسهيالت وترتيبات ضمان اضافية مع 

 .األطراف في الظروف التي تقتضي ذلك
  
  ألقصى للمخاطر االئتمانيةالتركز في الحد ا •

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

 ) .فرد او مؤسسة(من صافي األموال الخاصة على مستوى العميل  %25يتجاوز الحد األقصى للتعرضات االئتمانية 
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 )تتمة(إدارة المخاطر 27
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  27.2
  

  :المخاطرتوزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة 
  

  بنود داخل بيان المركز المالي الموحد
  )غير مدققة( 2012 آذار 31

 المجموع قطاع عام   )التجزئة( األفراد   الشركات الكبرى

  )متدنية المخاطر(عادية 
 

-  488,376  -  488,376 
 )مقبولة المخاطر(عادية 

 
3,924,896,936  1,045,897,148  -  4,970,794,084 

 :منها مستحقة )تتطلب اهتماماً خاصاً(المراقبة تحت 
 

1,762,716,303  701,730,830  -  2,464,447,133 
 يوم 60لغاية  31من 

 
748,733,300  696,734,951  -  1,445,468,251 

 يوم 90يوم لغاية  61من 
 

1,013,983,003  4,995,879  -  1,018,978,882 
 :غير عاملة منها مستحقة

 
1,001,481,888  544,702,101  -  1,546,183,989 

 دون المستوى
 

616,016,246  335,820,058  -  951,836,304 
 مشكوك فيها

 
92,679,878  131,081,113  -  223,760,991 

 رديئة
 

292,785,764  77,800,930  -  370,586,694 
 المجموع

 
6,689,095,127  2,292,818,455  -  8,981,913,582 

 60,595,932  -  -  60,595,932  ذمم أخرى
 األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً

 
(657,516,770)  (355,179,139)  -  (1,012,695,909) 

 مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية: ناقصاً
 

(195,508,308)  (131,081,692)  -  (326,590,000) 
 األرباح المعلقة: ناقصاً

 
(8,488,703)  (15,020,954)  -  (23,509,657) 

 7,679,713,948  -  1,791,536,670  5,888,177,278  الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر 27
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  27.2
  

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

 )مدققة( 2011 كانون األول 31

 المجموع  قطاع عام   )التجزئة( األفراد   الشركات الكبرى بالليرة السورية

1,729,412  28,055,079  
 

 29,784,491 
 5,363,451,602  -  4,093,230,615  1,270,220,987 )مقبولة المخاطر(عادية 

 3,672,978,077  -  2,871,342,006  801,636,071 :منها مستحقة )تتطلب اهتماماً خاصاً(تحت المراقبة 
 2,303,023,939  -  1,775,566,232  527,457,707 يوم 60لغاية  31من 
 1,369,954,138  -  1,095,775,774  274,178,364 يوم 90يوم لغاية  61من 

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

 298,688,351  -  256,316,498  42,371,853 رديئة

 9,896,016,170  -  7,394,995,187  2,501,020,983 المجموع
 (1,105,026,631)  -  (696,267,337)  (408,759,294) األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً
 (274,600,000)  -  (142,068,663)  (132,531,337) مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية :ناقصاً
 (13,755,258)  -  (3,171,445)  (10,583,813) األرباح المعلقة: ناقصاً
 8,502,634,281  -  6,553,487,742  1,949,146,539 الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر 27
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  27.2
  

):تتمة(توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر   
  

 بنود خارج بيان المركز المالي الموحد
)غير مدققة( 2012 آذار )مدققة( 2011كانون األول  31 31   

)التجزئة( األفراد  بالليرة السورية )التجزئة( األفراد  الشركات الكبرى    الشركات الكبرى   
)المخاطرمقبولة (عادية   70,145,335 1,006,693,530 81,257,490 328,533,241 

:منها مستحقة)تتطلب اهتماماً خاصاً(تحت المراقبة   2,004,650 15,762,800 774,000 463,000 
يوم 60لغاية  31من   2,004,650 

 
15,762,800 774,000 

 
463,000 

يوم 90يوم لغاية  61من   - 
 

- - - 
:عاملة منها مستحقةغير   - - - - 

 - - - - دون المستوى
 - - - - مشكوك فيها

 - - - - رديئة
 328,996,241  82,031,490  1,022,456,330 72,149,985 المجموع
األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً  -  - -  - 
مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية:ناقصاً  -  - -  - 
األرباح المعلقة: ناقصاً  -  - -  - 

 328,996,241  82,031,490 1,022,456,330 72,149,985 الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر 27
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  27.2
  

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

  :ابرز أنواع الضمانات هيإن  .واسس معتمدة

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

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

ات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات خالل تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمان
 ).4ب/ن.م/597(ووفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف  دراسة كفاية مخصص تدني قيمة التمويالت

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

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

 
  المخصص اإلفرادي

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

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

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

  المخصص الجماعي
  

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

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

  :يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة بإعتبار العوامل التالية

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

  .عن تحديد طول هذه المدة التي قد تمتد إلى سنة

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

  .دارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامةتقوم إ
نظرا للظروف االقتصادية المحيطة، وبعد اجراء اختبارات الجهد ارتأت إدارة البنك تشكيل مؤونة انخفاض جماعي بقيمة 

تاريخ  4 ب / ن م/   597مجلس النقد والتسليف رقمقرار  حسبليرة سورية   19,130,293منها مبلغ ليرة سورية   103,579,733
إضافية بقيمة ومؤونة انخفاض جماعي ، 2010نيسان  14تاريخ  4ب /م ن/650، والقرار رقم  2009كانون األول  09

ء ليرة سورية على محفظة التسهيالت غير المنتجة بنا 11,844,870 ليرة سورية على محفظة التسهيالت المنتجة و  72,604,570
على تقديرات إدارة البنك، بهدف دعم المركز المالي للبنك، ووفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد و التسليف 

 ).4ب /ن.م/ 597(
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 )تتمة(إدارة المخاطر 27
 

  مخاطر السوق 27.3
يعتمد البنك طريقة القياس المعيارية لقياس مخاطر السوق، يتعرض البنك لمخاطر أسعار الصرف ومخاطر الدول والبنوك 
الخارجية ويلجأ البنك لتخفيف هذه المخاطر بوضع سقوف وحدود للتعامالت بالعمالت األجنبية ومراكز القطع وسقوف للدول 

ع ئمخاطر انخفاض الوداعدم تركز المخاطر والرقابة الفعالة، إضافة إلى تعرضه إلى والبنوك المختلفة بحيث يحقق التنوع الجيد و
المرابحات بحيث يتجاوز معدل العائد السائد في  تمويل لذا يقوم البنك بأخذ هامش أمان عند تسعير ومخاطر تغيرات العائد الموزع

  . السوق لتغطية هذه المخاطر
 
 يتعهد أن المضاربة، دون أساس على لألرباح المستحقة الودائع يقبل البنك ألن الربح، هامش حيث من السوق لمخاطر البنك يتعرض ال

 المودع يتحمل – المضاربة عقد حسب – االعتيادية الخسارة حالة في أنه حيث ،صحاب حسابات اإلستثمار المطلقأل أرباح مسبقا بأية
أما في حال الخسارة ألسباب التعدي والتقصير يتحمل البنك كامل  .جهده )المضارب(البنك يخسر حين في أمواله خسارة )المال رب(

 .الخسارة
 

 يتم والتي االستثمار حسابات أصحاب عن نيابة البنك يديرها التي الموجودات عن الناجمة المخاطر هي :المنقولة التجارية المخاطر
 األموال هذه من المضارب أرباح في نصيبها كل أو نصيبها من جزء عن التنازل إجراء تتبع ألنها  البنك مال رأس على فعليا تحميلها

 ألصحاب المقابل في سيدفع كان الذي العائد زيادة بهدف تجارية لضغوط نتيجة لذلك ضرورة ترى حينما االستثمار حسابات ألصحاب
 المدفوع  العائد معدل إن يعنى وهذا .األرباح في المشاركة المطلقة االستثمار حسابات على خاص بشكل هذا ويسري .الحسابات هذه

 والتي العائد معدل لمخاطر نتيجة  إما ذلك اوينش .رباحاأل في البنك مساهمي نصيب حساب على يعدل االستثمار حسابات ألصحاب
 نسبياً طويلة استحقاق بفترة المرابحة مثل موجودات في االستثمار حسابات أموال تُستثمر عندما (الربح معدل بمخاطرة أيضا إليها يشار

 االئتمان مخاطر أو األسعار مخاطر مثل أخرى، سوق لمخاطر نتيجة أيضاً ينشأ أو .)السوق في الحالية التوقعات يلبي ال عائد وبمعدل
 بأن إلدارتها،علما خاضعة موجودات لمحفظة الكلي األداء ضعف تأثير من االستثمار حسابات أصحاب حمايةب البنك يقوم عندما

 في األحقية بكامل المبدأ، حيث من يتمتع،  البنك أن من الرغم وعلى . للمستثمر كلية خسارة أي تعويض للمضارب تجيز ال الشريعة
 نسبة بتخفيض الشام بنك قام التجارية للضغوط ونتيجة أنه إال االستثمار، حسابات ألصحاب المنقولة التجارية المخاطر تحميل

 تفصيلي بشكل مذكورة دائع الكبيرةمخاطر سحوبات الو بهدف اإلجراءات من مجموعة إلى إضافة ، %25 إلى %40 من المضارب
 التجارية المخاطر االعتبار بعين األخذ أجل من عالية أموال رؤوس كفاية بمعدل يحتفظ الشام بنك أن كما  السيولة، مخاطر إدارة في

 إعادة طريق عن االستثمار، بحسابات المتعلقة الخسارة بتغطية لها صلة ال المنقولة التجارية المخاطر أن إلى اإلشارة ويجب المنقولة،
  .ذلك تمنع الشريعة ألن المساهمين، أرباح توزيع

 
 لألوراق العوائد أسعار مخاطر قياس على القائمة السوق مخاطر لقياس المعيارية القياس طريقة يعتمد الشام بنك أن التنويه مع

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

 السلع والمخزون السلعي  27.4
اإلسالمية بما تحمله من مخاطر حيازة لألصول المشتراة من قبل البنك هي المخاطر الناجمة عن تعامالت البنك في عقود التمويل 

  .بغرض إعادة بيعها لآلمر بالشراء ضمن عقود التمويل اإلسالمية
 

اقتصرت  2012آذار  31كما في . يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر من خالل تضمين عقود الشراء مع الموردين بخيار الشرط
ليرة 8,369,283 بمبلغ قدره ) موجودات مقتناة بغرض المرابحة(لعي على الموجودات قيد االستثمارمخاطر السلع والمخزون الس

، والتي تمثل قيمة بضاعة في الطريق قام البنك بشرائها بعقود مع )2011كانون األول  31كما في  69,206مبلغ ( ،سورية
 .الءمن قبل العمالموردين تتضمن خيار الشرط، وذلك بعد توقيع عقد الوعد بالشراء 
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  )تتمة(إدارة المخاطر   27
 

 )التشغيلية(العمليات  مخاطر 27.5
 بسبب الحاسب اآللي، أخطاء عمليات في إخفاق بسبب تنتج والتي للبنك خسائر تسبب أن يمكن التي المخاطر التشغيلية مخاطرال تمثل
  . الموظفين أو عدم االلتزام بالشريعة تصرف سوء اإلجراءات، أو كفاية عدم

 
 إلجراءات شامل نظام وضع خالل ومن للموظفين والمحاضرات التدريب خالل من مخاطر العمليات من التخفيف على البنك يعمل

الوظائف المتعارضة، وإجراءات الرقابة الشرعية للتأكد من أن األنشطة  وفصل والمسؤوليات للمهام وتوزيع محدد الداخلي الضبط
 .الشريعةالتي يقوم بها البنك ال تخالف 

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

زة هكتعطل أجهزة االتصال، أو توقف نظام العمل في األج(االستمرار في العمل وتخفيف الخسائر في حال حصول أعطال قاسية 
وذلك بهدف تخفيض ) صول أضرار في البنية المادية للموجودات، او حصول كوارث طبيعيةالمعلوماتية والتكنولوجية، أو ح

  .المخاطر التي قد تخلفها تلك األحداث على أداء البنك

  لسيولةمخاطر ا 27.6
  

وتمويل زيادة  مويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقهاتعلى توفير ال البنك تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة
وللوقاية من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة  .الموجودات

ات باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وتوفر الضمان. في االعتبار، ومراقبة السيولة على أساس يومي
وكذلك االحتفاظ بنسبة كافية من السيولة وفق قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بالسيولة رقم . الضرورةالممكن استعمالها عند 

، على البنك أن يحتفظ في كل يوم عمل بنسبة سيولة بكافة العمالت ال تقل عن 2009تشرين الثاني  22بتاريخ  4ب / م ن /  588
 2012آذار 31كما في  بلغت نسبة السيولة بالليرات السورية%. 20السيولة بالليرات السورية عن على أن ال تقل نسبة % 30

 2012أيار  17علماً بأن سيولة البنك بالليرات السورية قد بلغت كما في ) 2011كانون األول  31كما في  % %15.78 ( 17.06
  .%27.12نسبة  

  
 من كبيرة بمجموعة المركزي مصرف سورية مع وبالتنسيق جهد اختبارات عدة وتنفيذ اليومية المتابعة خالل من قامت إدارة البنك

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

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

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

يعكس الجدول التالي تواريخ . والمطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافيةتراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات 
  .استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك الرئيسية

  
  األعمال خاطرم  27.7
االخطار الناتجة عن الظروف السياسية واالقتصادية  ، ومنهاعامة بصفة البنوك قطاع على تؤثر عوامل عدة من األعمال مخاطر تنشأ

تقوم ادارة البنك بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر  .والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج االعمالالمحيطة 
  .واتخاذ االجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتائج االعمال والمركز المالي للبنك
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  خارج بيان المركز المالي الموحد المرحلي رتباطات و التزامات ائتمانية ا 28
  

  
  2012آذار  31 

 غير مدققة
   2011كانون األول  31 

 مدققة

  
  ليرة سورية   ليرة سورية

     
 اعتمادات مستندية

 807,992,540  84,986,290 
 قبوالت

 41,990,213  80,634,052 
 كفاالت

 244,623,562  245,407,389 

     
 تنفيذلقاء حسن 

 228,032,812  212,184,439 
 لقاء اشتراك في مناقصات

 16,590,750  33,222,950 

     
  حسابات إستثمارية لصالح الغير

 -  1,301,495,000  
 سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

 4,640,851,532   3,586,989,125 

  5,735,457,847  5,299,511,856 
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  2012آذار  31 

 غير مدققة
   2011كانون األول  31 

 مدققة
  ليرة سورية   ليرة سورية    

       :ارتباطات عقود مشاريع إنشائية
 12,232,701  22,668,994   تستحق خالل سنة

المشاريع اإلنشائية في تاريخ بيان المركز المالي مجموع ارتباطات عقود 
 12,232,701  22,668,994 الموحد المرحلي

     
    :ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية

 22,945,094   29,518,191   تستحق خالل سنة
 136,123,050   150,048,077   تستحق خالل أكثر من سنة

مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ بيان المركز المالي 
 159,068,144  179,566,268 الموحد المرحلي 
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