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م.م.ش الشام اإلسالميبنك      

 

   المرحلية قائمة الدخل الشامل الموحدة
  2010 آذار 31 للثالثة أشهر المنتهية في

)باللیرة السوریة(  

  .تشكِّل جزءاً من هذه القوائم المرحلية المختصرة  25 إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتإن 
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2010ار آذ 31   
 غير مدققة

2009ار آذ 31  
 غير مدققة

وغير مراجعة   إيضاحات 
 

 اإليرادات
 56,144,879  111,794,298 3 إيرادات األنشطة التمويلية

 6,038,203  2,422,424 4 إيرادات األنشطة االستثمارية
  )2,400,000(  13  التمويليةمخصص تدني قيم ذمم و أرصدة األنشطة 

-  
 إجمالي اإليرادات التمويلية واإلستثمارية

 111,816,722  62,183,082 

قبل   نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من صافي الربح     
  )84,240,147(  5  اقتطاع نصيب البنك بصفته مضارباَ

)53,261,347 ( 

 نصيب البنك من دخل اإلستثمارات المطلقة بصفته مضارباً 
 29,252,384  17,863,946 

 العائد على حسابات اإلستثمار المطلق
 )54,987,763(  )35,397,401(  

 و مضارب نصيب البنك من دخل اإلستثمارات بصفته رب مال
 56,828,959  26,785,681 

 المقيدة بصفته وكيالًنصيب البنك من إدارة اإلستثمارات      
 -  313,550 

 صافي إيرادات الخدمات المصرفية
 7,660,108  3,396,448 

 األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
 7,224,838  1,014,620 

 غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي رباحاأل
 13,489,752  37,192,294 

 إيرادات اخرى
 688,850  268,563 

 صافي األرباح التشغيلية     
 85,892,507  68,971,156 

 المصروفات      
 (25,602,354)  )26,667,016( 6 نفقات الموظفين    

 (22,808,605)  )21,253,376( 7 مصاريف إدارية وعمومية
 الكات وإطفاءاتتهاس

 )10,094,482(  (8,107,488) 
  أخرى مخصصات تشغيلية

 950,913  - 
 إجمالي المصروفات 

 )57,063,961(  (56,518,447) 
 قبل الضريبة األرباح  صافي

 28,828,546  12,452,709  
  6,534,195  )3,231,365( 8  ضريبة الدخل إيراد )مصروف(

  18,986,904  25,597,181    األرباح  للفترة صافي     
 بنود الدخل الشامل

 -  
- 

 18,986,904  25,597,181   للفترةالشاملة األرباح  صافي
  

لمساهمي األرباح النصيب األساسي والمخفض للسهم من صافي 
  البنك

9 5.12  4.02  

 :العائد الى
 مساهمي البنك    

 25,601,822  18,997,989  
 الحصة غير المسيطرة

 )4,641(  (11,085) 
   25,597,181  18,986,904   
 
  
  





م .م.ش الشام اإلسالميبنك     
 

 

   المرحلية قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
2010ار  آذ 31للثالثة أشهر المنتهية في   

)بالليرة السورية(  
 

  .المختصرةتشكِّل جزءاً من هذه القوائم المرحلية الموحدة  25 إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتإن 
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 العائد إلى حقوق حاملي أسهم البنك   

 

 
 إيضاحات 

رأس المال المصرح 
 به

أقساط رأس المال 
المكتتب بها الغير 

 مسددة
احتياطي  فترةنتيجة ال

 معادل األرباح

خسائر متراكمة 
لفروقات القطع 
الغير محققة 

الناتجة عن إعادة 
يم القطع يتق

 البنيوي

مجموع حقوق  الخسارة المدورة
 المساهمين

لحصة حقوق ا
غير 

 المسيطرة

مجموع حقوق 
المساهمين و 

حصة غير حقوق ال
 المسيطرة

 
          

كانون األول  31الرصيد في  
 1,821,506,289 2,004,640 1,819,501,649 )509,979,746( )170,518,605( - - )2,500,000,000( 5,000,000,000  ) مدققة( 2009

تسديد أقساط رأس المال  
 المكتتب بها 

19 - 239,444,500 - - - - 239,444,500 - 239,444,500 

 500,000 500,000 - - - - - - -  حقوق األقلية  
 - 4,120,423 - - -  احتياطي معادل األرباح   

 4,120,423  4,120,423 

 25,597,181 )4,641( 25,601,822 - - - 25,601,822 - -  ربح الفترة الشامل

 2010آذار  31الرصيد في  
 2,091,168,393 2,499,999 2,088,668,394 )509,979,746( )170,518,605( 4,120,423 25,601,822 )2,260,555,500( 5,000,000,000  ) غير مدققة(

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

 18,986,904 - 18,986,904 - - - 18,986,904 - -  ربح الفترة الشاملة الموحدة

 2009آذار  31الرصيد في  
 2,206,549,020 - 2,206,549,020 )162,581,664( )149,856,220( - 18,986,904 )2,500,000,000( 5,000,000,000  ) غير مدققة  وغير مراجعة(



م.م.الشام اإلسالمي شبنك     
 

  المختصرة المرحلية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
   2010آذار  31 كما في
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 غير مدققة  
 2010ارآذ 31

 
غير مدققة وغير 

 مراجعة
 2009ارآذ 31

 إيضاحات
 

  12,452,709        28,828,546  قبل الضريبة لربحا     األنشطة التشغيلية
    :التعديالت

     
  8,107,488          10,094,482    واطفاءات استهالكات 

أعباء محققة غير مستحقة الدفع ألصحاب ودائع االستثمار 
 المطلق

 13,802,644  
        8,992,563  

  407,501             (717,396)  إيرادات محققة غير مستحقة القبض
 -  2,400,000 13 مخصص تدني قيم ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية

  54,408,276        29,960,261  
الموجودات و المطلوبات المستخدمة في النشاطات التغيرات في 

 التشغيلية 
 

  
     
 (260,776,507)    (546,056,420)  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  47,452,834  حسابات جارية واستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية 

  99,069,294        (86,012,363)  موجودات قيد االستثمار 
 (34,855,876)      33,424,553  احتياطي نقدي الزامي

  435,389             (706,548)  موجودات أخرى
  447,502,020      (560,885,987)  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

  43,947,596        15,004,560  التأمينات النقدية
 (10,857,295)      (26,800,508)  أخرىمطلوبات 

  314,424,882      (1,070,171,603)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    

    األنشطة االستثمارية 
 (26,123,708)      40,207,679  صافي التغير في الممتلكات والمعدات و مشاريع قيد التنفيذ 

 (26,123,708)      38,369,679  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  (1,838,000)  الموجودات المعنويةصافي التغير في 
    

    نشطة التمويلاأل 
  2,000,000          500,000  حصة غير المسيطرةحقوق ال 

 -  237,709,000  القسط الثاني ألسهم مكتتب بها
 27,154,916  128,045,795  حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق  4,120,423   احتياطي معادل األرباح 

  29,154,916        370,375,218  نشطة التمويلاألصافي التدفقات النقدية من 
 (4,395,920)        (1,302,495)  تأثير تغيرات أسعار الصرف
  313,060,170      (662,729,201)  سنةفي حكمه خالل الصافي الزيادة  في النقد وما 

      
 6,416,212,093  4,625,271,888  سنةالنقد وما في حكمه  في بداية ال
  6,729,272,263   3,962,542,687 20 سنةالنقد وما في حكمه  في نهاية ال
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  معلومات عن البنك )1(

 
كشركة مساهمة مغفلة خاصة سورية بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ) البنك(م .م.ش اإلسالمي تم الترخيص لبنك الشام

الصادر من ) أ.ل/104(وبناء على قرار رقم ) 14809(وبموجب السجل التجاري رقم  2006أيلول  7الصادر بتاريخ ) م و/66(
الخاص  2005لعام  35رسوم التشريعي رقم ، ويخضع ألحكام الم 2007شباط  10لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ 

وتعليماته التنفيذية الخاص باحداث المصارف الخاصة و المشتركة   2001لعام  28رقم  قانوناإلسالمية والبتنظيم عمل المصارف 
  .ولألنظمة التي يضعها مجلس النقد والتسليف 2007لعام 33 وقانون التجارة رقم  2002للعام 23 والقانون رقم 

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

  
ليرة  1000قيمة السهم االسمية , سهم 5,000,000ليرة سورية مقسم على  5,000,000,000تم تسجيل البنك برأسمال مقداره 

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

 .الجمهورية العربية السورية -بنك هو في ساحة النجمة، دمشقإن عنوان المركز الرئيسي لل
 

من  اإلسالمية الشريعة أحكام ضوء وفي األساسي للنظام وفقاً واالستثمارية التمويلية واألنشطة المصرفية الخدمات البنك يمارس
  .فروع أربعةفروعه التي أصبح عددها مركزه الرئيسي و من خاللخالل 

في شركة أموال الشام اإلسالمية للوساطة المالية و هي شركة محدودة % 99م بنسبة .م.يساهم لبنك الشام اإلسالمي ش
، غاية الشركة  2009 آذار 23 ختاري 15740السجل التجاري لمحافظة دمشق تحت الرقم المسؤولية مسجلة في 

 .األولية دون التعهد بالتغطية  اإلصدارات إدارةالستثمار و ا إدارة الوساطة في األوراق المالية لحسابه و حساب الغير و
 200,000,000تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة أموال الشام اإلسالمية للوساطة المالية المحدودة المسؤولية من 

  .مع بقاء نفس نسب الملكية  ليرة سورية 250,000,000ليرة سورية إلى 
  

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

علماء الفقه و الشريعة و القانون يتم تعينها من قبل الجمعية العمومية لمساهمي المصرف االسالمي فقد تم تكوين هيئة 
ماء الفقه و الشريعة و القانون في العالم العربي واإلسالمي و يكون الرقابة الشرعية في البنك من ثالثة أعضاء من عل

  رأيها ملزماً للبنك
  

وإبداء الرأي الشرعي في صيغ يعة اإلسالمية حكام الشرأن حيث االلتزام بتتولى الهيئة مراقبة أعمال البنك وأنشطته م
  .العامة للمساهمينالعقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطته، وإصدار تقرير سنوي للهيئة 

  
  :تتكون هيئة الرقابة الشرعية من السادة

  
 "رئيسا    تور وهبة الزحيلــيفضيلة الدك .1
 عضواً    سنـــفضيلة الدكتور أحمد ح .2
  عضواً    الباري مشعل دالدكتور عبفضيلة  .3
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 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و )2(
  

  :المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية المختصرة  الموحدةالمرحلية  أعدت القوائم المالية
  

  عداد اإلأسس  2.1
وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  المختصرةالمرحلية الموحدة المالية القوائم تم إعداد 

 .بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية و )التقارير المالية المرحلية( 34ولمعيار المحاسبة الدولي  المالية اإلسالمية
إن القوائم المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن جميع المعلومات و اإلفصاحات المتضمنة ضمن القوائم المالية السنوية، لذا يجب ان 

  .2009كانون األول  31كما في  القوائم المالية السنوية تقرأ مع الرجوع إلى 
  

  الماليةأسس توحيد القوائم 
 

والشركة التابعة له، . م.م.على القوائم المالية لبنك الشام اإلسالمي ش المختصرة الموحدةالمرحلية تشتمل القوائم المالية 
يتم إعداد القوائم المالية . 2010آذار  31في المعدة كما وشركة أموال الشام اإلسالمية للوساطة المالية محدودة المسؤولية، 

في تم تأسيس شركة شركة أموال الشام اإلسالمية المحدودة المسؤولية . بإعتماد السياسات المحاسبية نفسها التابعة للشركة
  .من أسهم الشركة التابعة% 99، وبلغت نسبة ملكية البنك 2009آذار  19
  

بين البنك و ات عمليالتلغى بالكامل جميع األرصدة، العمليات، اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر الناتجة عن 
  .الشركة المذكورة

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

يتم تضمين نتائج الشركة التابعة المشتراة أو . السياسات التشغيلية والمالية للشركة للحصول على منافع من عملياتها
من تاريخ الشراء أو حتى تاريخ اإلستبعاد حسبما  المختصرة الموحدة المرحلية خالل الفترة في القوائم المالية المستبعدة
  .هي الحاجة

تمثل حقوق االقلية جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غير الممتلكة، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، من 
وق مساهمي البنك في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق المساهمين في قبل المجموعة وهي مدرجة على حدة عن حق

 . قائمة المركز المالي
 

  السياسات المحاسبية الهامة  2.2
 

 القوائمتتوافق مع السياسات المتبعة في إعداد  المختصرةالمالية المرحلية القوائم إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  أي مع ،2009كانون األول  31للسنة المنتهية في المالية 

وبما ال يخالف أحكام  ه المعايير اإلسالميةية للتقارير المالية فيما لم تغطللمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقاً للمعايير الدول
  .وحسب القوانين والتعليمات المصرفية ذات العالقة الصادرة عن مجلس النقد و التسليف الشريعة اإلسالمية
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  )2(

 
  أهم التقديرات المحاسبية 2.3

 
إن إعداد القوائم المالية الموحدة يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجـودات  

كمـا أن هـذه   . والمطلوبات المالية في القوائم المالية باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمـل أن تطـرأ  
والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي  التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف

  : فيما يلي أهم هذه التقديرات. تظهر قائمة الدخل الشامل
إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ القوائم المالية والتي قد ينتج 
عنها مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة فـي  

  : القوائم المالية خالل الفترة وهي كما يلي
 

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

باإلضافة لذلك، إن اإلدارة . هي متأكدة أن المجموعة تمتلك الموارد لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور
ية التي يمكن أن تولد الشك حول قدرة المجموعة على االستمرار ليست على علم بأي حاالت عدم تأكد ذات أهم

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

  القيمة العادلة لألدوات المالية
يخ قائمة المركز المالي عن طريق األسعار في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتار

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

 .لب التقدير واالجتهادالعادلة يتط
 

 تدني قيمة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية 
تقوم المجموعة بمراجعة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية بشكل ربعي لتقدير كفاية المؤونة المسجلة في قائمة 

تقدير التدفقات النقدية  وفي. بناء على تقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية الدخل الشامل
إن هذه . المستقبلية تقوم المجموعة باإلجتهادات حول وضع العميل المالي وصافي قيمة الضمانة المتوقع تحقيقها

التقديرات مبنية بشكل رئيسي على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن 
يرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في النتائج الفعلية قد تختلف عن التقد

  .المستقبل
باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم ذمم األنشطة التمويلية بشكل منفرد، تقوم المجموعة بتشكيل مخصص 

لمخاطر اإلئتمان و النخفاض القيمة بشكل جماعي، و ذلك بتجميع ذمم األنشطة التمويلية ذات السمات المتشابهة 
 .تقييمها بشكل جماعي النخفاض القيمة
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و )2(

  
 والمساهمين المطلق االستثمار ودائع أصحاب بين األرباح توزيع 2.4

  
  يتم احتساب األرباح الخاصة بالمودعين على الشكل التالي

ستثمارات و إيرادات ناجمة عن عموالت البنك، حيث أن اإليرادات عن اإل يتم تقسيم اإليرادات إلى إيرادات ناجمة
تكون كافة من حق البنك و ال توزع على المودعين لكونها أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت الناجمة عن عموالت البنك 

  .وال عالقة لها باستثمار أموال المودعين بنكناتجة عن خدمات التي يقدمها ال
ن اإليرادات المتأتية من االستثمار بكل عملة على حدة، و يتم فصلها إلى إيرادات متأتية من استثمارات يتم الفصل بي

  ).من رأس المال و أموال المودعين( ممولة كلياً من رأس المال و استثمارات ممولة بشكل مختلط 
الخاضع لالستثمار أو ما  لمساهمينا حقوق متوسط من كل على وتناسب نسبة مختلط مصدر من المتأتية اإليرادات توزع

  .، حسب طريقة النمراإليرادات من المودعين حصة الستخراج ذلك و الودائع ومتوسط يدخل في حكمها
يكون الربح القابل للتوزيع على المودعين هو إجمالي مبلغ اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط بعد طرح كالً من حصة 

  .احتياطي مخاطر االستثمارالمصرف كمضارب و رب مال و 
متوسط حقوق المساهمين تتضمن رأس المال منقوصاً منه االموال التي استخدمها البنك في شراء الموجودات الثابتة و 

مشاريع تحت ( االستثمارات الذاتية التي تمثل مساهمته في رؤوس أموال اشركات و تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنك  
  ) .التنفيذ

 : التالية الشرائح على بناء للمودعين المرجح المتوسط غ المستثمر والذي يمثليحتسب المبل
  

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

 
  المساهمين حقوق حصة ضمن تدخل الجارية الحسابات أرباح إن

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

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

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

هر السابق لالستحقاق اما حتى نهاية الشتاريخ استحقاق الوديعة  فيتم عندتوزيع األرباح  التنضيض بشكل شهري أما يتم
  .األيام المتبقية خالل شهر االستحقاق قيتم توزيع ربحها عند نهاية الشهر

  
 الشرعيةبلغت النفقات التي قام البنك بتحميلها على وعاء المضاربة المختلط بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة  فترةخالل ال

وهي عبارة عن جزء من نفقات المطبوعات و  )ليرة سورية 1,362,469 2009آذار  31(ليرة سورية  2,891,962
  .الشرعية القرطاسية والدعاية و تدقيق الحسابات و تعويضات هيئة الرقابة
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و )2(
 

  )تتمة(والمساهمين المطلق االستثمار ودائع أصحاب بين األرباح توزيع 2.4
  

   :خالل الفترة ما يلي ستثمار لحسابات االستثمار المطلقالسنوي على المبلغ الخاضع لالو قد بلغ متوسط العائد 
  

   2010آذار  31  2009كانون األول  31
   سوري دوالر يورو سوري دوالر يورو

متوسط العائد على المبلغ الخاضع      %8.00 %0.74 %0.53  6.12% 0.94% 1.30%
 لالستثمار

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

مـن  (لم يقم البنك بتمويل أي من استثماراته من رأس المال فقط، حيث مول البنك جميع استثماراته من مصدر مخـتلط  
  .، حسب النظام األساسي للبنك)رأس المال و أموال المودعين

  
إلى احتياطي  المتحققة بعد حسم نسبة مضاربة البنك  في حال كسر الوديعة فإنه يتم تحويل المبلغ المتبقي من األرباح 

محققة فإن رب المال أما في حال خسارة .مخاطر االستثمار ما لم تقرر اإلدارة إعطاء العميل جزءاً من هذه األرباح
 .يتحمل حصته من الخسارة
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 إيرادات األنشطة التمويلية )3(
 
  2010آذار  31 

  غير مدققة
  2009آذار  31  

  غير مدققة
  وغير مراجعة

 ليرة سورية   ليرة سورية 
        

 46,724,724  77,120,495  شركات –إيراد المرابحات 
 9,420,155  34,673,803 أفراد –إيراد المرابحات 

 111,794,298  56,144,879 
  
 إيرادات األنشطة اإلستثمارية )4(

 

 
  2010آذار  31

  غير مدققة
  2009آذار  31  

  غير مدققة
  وغير مراجعة

 ليرة سورية   ليرة سورية 

 6,038,203  2,310,335  اإلسالميةإيرادات ودائع استثمارية لدى البنوك و المؤسسات المالية          
 -  112,089  إيرادات المرابحات الدولية لدى البنوك و المؤسسات المالية اإلسالمية 

 2,422,424  6,038,203 
 
 نصيب أصحاب ودائع االستثمار المطلق من صافي الربح  )5(

 

  2010آذار  31
 غير مدققة

  2009آذار  31 
  غير مدققة
 وغير مراجعة

 ليرة سورية   ليرة سورية 

 )53,261,347(  )84,240,147( إجمالي حصة أصحاب الودائع من ربح االستثمار   
 -  10,301,058 *احتياطي معادل األرباح 

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

)73,939,089(  )53,261,347( 

 17,863,946  29,252,384 حصة مضاربة البنك  

صافي حصة أصحاب الودائع بعد خصم مضاربة البنك و قبل خصم احتياطي مخاطر  
 االستثمار  

)44,686,705(  )35,397,401( 

 3,539,740  4,468,671 **احتياطي مخاطر االستثمار  

 )31,857,661(  )40,218,034(  صافي حصة أصحاب الودائع
  

لیرة سوریة من اجمالي ربح حصة أصحاب الودائع المطلقة من ربح االستثمار و تشكیل  10,301,058باقتطاع مبلغ قام البنك  (*)
  .احتیاطي معادل األرباح

يجـب علـى المصـرف     2005أيار للعـام   4الصادر بتاريخ  35من المرسوم التشريعي رقم  14استناداً للمادة  (**)
سـتثمار  سابات اإلستثمار المطلق لمواجهة مخاطر حسابات اإلمن صافي أرباح ح% 10اإلسالمي اقتطاع ما ال يقل عن 

  .المطلق
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 نفقات الموظفين )6(
  

  2010آذار  31 
  غير مدققة

  2009آذار  31  
  غير مدققة
  وغير مراجعة

 ليرة سورية   ليرة سورية 
 23,858,295  24,902,510 رواتب و أجور و تعويضات و مكافآت للموظفين     

 1,723,509  1,746,406 التأمينات االجتماعيةاشتراكات لمؤسسة 
 20,550  18,100 مصاريف تدريب

 26,667,016  25,602,354 
  

 
 مصاريف إدارية وعمومية )7(

 
  2010آذار  31

  غير مدققة

  2009آذار  31
  غير مدققة
 وغير مراجعة

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

  4,546,150          6,942,350         مصاریف إیجار  
  2,939,295          2,289,982         مصاریف أنظمة معلومات  
  1,448,448          1,461,233         رسوم وأعباء حكومیة   
  1,308,198          1,370,711         مصاریف البریدوالھاتف  
  1,228,906          1,244,319         مصاریف اداریة صرافات االلیة  
  1,173,481          992,823            مصاریف تأمین  
  2,102,009          837,671            مصاریف إستشارات   
  796,992             814,330            مصاریف طباعة و قرطاسیة  
   -                         760,178            مصاریف قضائیة   
  696,654             705,372            مصاریف الكھرباء و الماء   
  1,019,832          663,475            مصاریف سفر و مواصالت و ضیافة  
  850,414             656,401            تعویضات ھیئة الرقابة الشرعیة  
  2,156,281          628,932            إعالن ومعارض 
  433,218             520,913            مصاریف التنظیف  
  334,280             445,920            مصاریف حراسة  
  1,774,447          918,766            أخرى   

 21,253,376   22,808,605  
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 ضريبة الدخل المؤجلةابراد موجودات و )8(
  

  
  : ملخص تسوية الخسارة المحاسبية مع الخسارة الضريبية

  
  2010آذار  31 

  غير مدققة
  2009آذار  31  

  غير مدققة
  وغير مراجعة

 ليرة سورية   ليرة سورية 

  12,452,709 28,828,546 الربح قبل الضريبة

 
 

  : يضاف 
 - 468,305 مخصص تدني قيم ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية 

  - 107,345  مصاريف اهتالك عقار
  1,108,500 467,624 خسائر شركة تابعة

 
29,871,820 13,561,209  

  :ينزل
 )37,192,294( (13,489,752) األرباح الغير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي

 )2,505,696(  )2,505,696(  اهتالك مصاريف التأسيس
 - )950,913( تخفيض مخصصات تشغيلية أخرى 

 
)16,946,361( )39,697,990( 

 
 

 )26,136,781( 12,925,459 الخسارة الضريبية
 %25 %25 نسبة الضريبة

 )6,534,195( 3,231,365 ضريبة الدخل  )ايراد(مصروف 
  

   

  2010ار آذ 31   
  غير مدققة

 األول كانون 31  
2009  
  مدققة

 ليرة سورية   ليرة سورية   
       
      

 41,203,035  58,693,859    السنة /رصيد بداية الفترة 
 17,490,824  -    ضريبة الدخل المؤجلة  دايرا: يضاف
  -  )3,231,365(    للفترة مصروف ضريبة الدخل: ينزل

 58,693,859  55,462,494   السنة/ رصيد نهاية الفترة 
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 لمساهمي البنكاألرباح النصيب األساسي والمخفض للسهم من صافي  )9(

 
 :الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي ربحبتقسيم  الربح في  السهميحتسب نصيب 

 

   
 
أدوات قد يكون لها  لبنكاألساسي للسهم لعدم إصدار اللنصيب مطابقة فترة الشاملة لل االرباحمن  النصيب المخفض للسهم إن

  .عند تحويلها األرباحالسهم في عائد تأثير على 
  

 
 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي )10(

  

 
و التي تمثل  ،وفقا لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي (*) 

م / 389من متوسط ودائع العمالء و ذلك باالستناد الى القرار الصادر عن مجلس النقد و التسليف رقم %  10نسبة 
، إن 2009 للعام أيار 10الصادر بتاريخ  4ب/ م ن/ 502والقرار رقم  2008أيار للعام  5الصادر بتاريخ  4ب/ ن

  .هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خالل أنشطة البنك التشغيلية
   

  2010آذار  31     
  غير مدققة

  2009آذار  31  
  غير مدققة
  وغير مراجعة

 ليرة سورية   ليرة سورية  
     

لفترةاأرباح             25,601,822           18,997,989  
المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة               5,000,000             5,000,000  

لمساهمي األرباح النصيب األساسي والمخفض للسهم من صافي 
 3.80  5.12    البنك

  2010ار آذ 31   
  غير مدققة

 األول كانون 31  
2009  
  مدققة

 ليرة سورية   ليرة سورية 
    

 399,765,263  424,872,477 الخزينةنقد في 
 929,051,575  895,627,022 * االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي
 2,206,286,154  1,469,573,617 حساب جاري لدى مصرف سورية المركزي

 2,790,073,116  3,535,102,992 
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 لدى المصارف والمؤسسات المالية و ايداعات قصيرة األجل حسابات جارية  )11(
  

  2010ار آذ 31 
  غير مدققة

 األول كانون 31  
2009  
  مدققة

 سوريةليرة    ليرة سورية 
     

 570,075,817  880,833,923 حسابات جارية
وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة استحقاقها اقل 

 1,136,632,654  864,912,672 من ثالثة أشهر

 365,200,000  322,350,000  مرابحات دولية
 408,435  1,125,831 إيرادات اإلستثمار المحققة وغير مستحقة القبض

 2,069,222,426  2,072,316,906 
  

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

  
 
   و المؤسسات المالية إيداعات لدى المصارف )12(
  

  

  

  2010ار آذ 31
  غير مدققة

 األول كانون 31  
2009  
  مدققة

 ليرة سورية   ليرة سورية  

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة استحقاقها 
 598,038,407   603,273,570 أكثر من ثالثة أشهر

 (300,000,000)  (300,000,000)  مخصص انخفاض في قيمة وكاالت استثمارية
 303,273,570   298,038,407  
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 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  )13(

 
 حسب النوع- أ

  2010ار آذ 31 
  غير مدققة

 األول كانون 31  
2009  
  مدققة

 ليرة سورية   ليرة سورية 
 4,716,792,752  5,305,353,479 ذمم المرابحات     

 (495,823,213)  )535,094,297(  األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً
  4,770,259,182   4,220,969,539 

       :يضاف
  4,510,069  2,372,765 *ذمم اخرى

 )4,726,868(   )5,822,786( **ةعلقاألرباح الم: ناقصاً
 )4,600,000(   )7,000,000(  ***ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية تدني مخصص :ناقصاً

 4,216,152,740   4,759,809,161 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
  

إلى التزامات فعليـة،   الموحدة المرحلية قائمة المركز الماليذمم ناجمة عن تحول االلتزامات المحتملة خارج  تمثل(*): 
  . واستحق موعد دفعها ولم يف العمالء بالتزاماتهم فقام البنك بدفعها نيابة عنهم البنكمثل االعتمادات الممنوحة لعمالء 

  
  .السنة/فترةللديون الغير منتجة من اإليرادات التمويلية الخاصة باليتم استبعاد األرباح *):*( 
  

م / 597(م والمعدل لبعض أحكام القرار  2010نيسان  14تاريخ ) 4ب / م ن / 650(بناءاً على أحكام القرار (***) 
احتياطي بمبلغ  م يتوجب على المصرف في حال تحقيقه للربح نهاية العام حجز 2009كانون األول  9تاريخ ) 4ب / ن 
)   518,847(ليرة سورية وحصة حقوق المساهمين )  2,211,926( حصة المودعين , ليرة سورية )  2,730,773(

  :ليرة سورية وفق التالي 
  .من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة % 1 -
  .من إجمالي محفظة التسهيالت العادية غير المباشرة % 0.5 -
  .الديون العادية والتي تتطلب اهتمام خاص بضمانة شخصية أو بدون ضمانة من محفظة % 0.5 -

م تدريجياً وعلى دفعات متساوية خالل 2009كانون األول  31يتم تكوين احتياطي عام مخاطر تمويل خاص بالديون 
  .م ويتم توزيع حصة كل سنة على فترات ربعية بالتساوي 2013فترة أقصاها نهاية عام 

اطي مخاطر االستثمار أعلى قيمة من حصة المودعين في احتياطي عام مخاطر التمويل لذلك لم يتم تكوين بما أن احتي 
  .هذا االحتياطي 
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 )تتمة( ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية)  13(
  
  حسب الجهة الممولة-ب

  2010ار آذ 31 
  غير مدققة

 األول كانون 31  
2009  
  مدققة

 ليرة سورية   ليرة سورية 
  3,105,920,759  3,450,222,068  شركات        

 1,115,048,780  1,320,037,114  أفراد
 4,220,969,539   4,770,259,182 ذمم المرابحات 

      :يضاف
  4,510,069   2,372,765 مم اخرىذ

 )4,726,868(   )5,822,786( علقةاألرباح الم: ناقصاً
 )4,600,000(   )7,000,000( مخصص تدني ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  :ناقصاً

 4,216,152,740   4,759,809,161 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
   

 ليرة سورية ، أي ما نسبته  318,278,723المعلقة رباحبعد تنزيل األ) الغير منتجة(لذمم الغيرعاملة ابلغ إجمالي 
لذمم الغيرعاملة ا، في حين بلغ إجمالي 2010 آذار 31كما فيمن رصيد ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية % 6.68

من رصيد ذمم %8.41ليرة سورية ، أي ما نسبته     354,647,082 المعلقة رباحبعد تنزيل األ) الغير منتجة(
   ).24.2(لمزيد من التفاصيل، راجع إيضاح رقم .  2009 كانون االول 31كما فيوأرصدة األنشطة التمويلية 

  
  ألرباح المعلقةا

 

  

  2010ار آذ 31
  غير مدققة

 األول كانون 31  
2009  
  مدققة

 ليرة سورية   ليرة سورية  
 - (4,726,868) كانون الثاني  1الرصيد في 

)4,726,868( (1,095,918)  السنة/الفترةاألرباح المعلقة خالل : يضاف  

 (5,822,786) كانون األول 31الرصيد في 
 

)4,726,868(  

 
 الموجودات قيد االستثمار  ) 14(

  2010ار آذ 31 
  غير مدققة

 األول كانون 31  
2009  
  مدققة

 ليرة سورية   ليرة سورية 

 14,853,917  29,711,880 مرابحةال مقتناة بغرضموجودات     
   71,154,400  *اإلجارة التشغيلية مقتناة بغرضموجودات 

- 

 
100,866,280   14,853,917 

 
 بتحويلـه  2010آذار  31و هي عبارة عن قيمة عقار قامت المجموعة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ  )*(

   .تأجير هذا العقارنية المجموعة من  بسبب موجودات قيد االستثمارمن مشاريع قيد التنفيذ إلى 
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  الممتلكات و المعدات ومشاريع قيد التنفيذ )  15(
  

  .10,265,492قامت المجموعة بشراء ممتلكات و معدات بقيمة  2010آذار  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 
ليرة سورية من مشاريع قيد التنفيذ إلى مباني نتيجة افتتاح فـرع   51,525,600كما قامت إدارة المجموعة بتحويل مبلغ 

  . 2010حمص خالل شهر آذار 
   

 
  ى مصرف سورية المركزيعة مجمدة لدودي  )16(

 
يجب على المصارف , 2001للعام  28من قانون المصارف الخاصة رقم  12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 

  .من رأسمال البنك لدى مصرف سورية المركزي على شكل وديعة مجمدة و بدون فوائد% 10الخاصة االحتفاظ ب 
  :هو كما يلي 2010آذار  31رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي كما في بلغ 

 
  2010ار آذ 31 

  غير مدققة
 األول كانون 31  

2009  
  مدققة

 ليرة سورية   ليرة سورية 
رصيد الوديعة المجمد بالليرات السورية           81,198,440   81,198,440 
)الليرة السورية ىمحوالً ال(بالدوالرات األمريكية  ة رصيد الوديعة المجمد      149,949,714   148,647,219 

    231,148,154   229,845,659 
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 مطلوبات أخرى )  17(
  2010ار آذ 31 

  غير مدققة
 األول كانون 31  

2009  
  مدققة

 ليرة سورية   ةليرة سوري

 22,000,664   26,660,520 حواالت و أوامر دفع
 40,827,850   54,630,494 *)غير مستحقة الدفع(محققة ألصحاب الودائع االستثمارية أرباح 
 16,144,894   16,565,472 موردين

 11,192,901   6,890,956 مستحق لجهات حكومية
 5,428,472   5,969,847 نفقات مستحقة غير مدفوعة

 105,196,838   79,057,511 دائنو عمليات التمويل
 6,742,466   5,835,303 مختلفةمخصصات 

 2,500,022   2,521,928 تأمينات نقدية لمتعهدين
 11,796,614   10,348,803 ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي

 261,012   552,472 عموالت غير مستحقة
 317,363   377,549 اخرى

 209,410,855   222,409,096 
  
  

  . هذه األرباح ناجمة عن التنضيض الشهري لألرباح غير أنها غير مستحقة الدفع كونها عائدة لودائع لم تستحق بعد*) (
 

  المطلق  االستثمارحقوق أصحاب ودائع  )18(

 

  2010ار آذ 31
 غير مدققة

 األول كانون 31 
2009  
 مدققة

 
 ليرة سورية  ليرة سورية

 2,526,078,419  2,423,714,016 ودائع إدخار
 3,614,106,527  3,831,640,346 ودائع استثمار

  6,180,635 حصة أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من احتياطي معادل األرباح
- 

 27,604,392  34,300,136 حصة أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من احتياطي المخاطر

 6,295,835,133  6,167,789,338 
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  )تتمة(المطلق  االستثمارحقوق أصحاب ودائع    )18(
  
  

  2010ار آذ 31 حصة أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من احتياطي المخاطر
  غير مدققة

 األول كانون 31  
2009  
  مدققة

  ليرة سورية   ليرة سورية 

 14,286,445  27,604,392  سنةرصيد احتياطي مخاطر االستثمار في بداية ال
    : يضاف

  
 15,513,735  4,455,947 %) 10(خالل السنة         
  776,406  2,260,393  اضافات كسر الوديعة        
 397,606  )20,596(  فروق سعر الصرف        
  :ينزل

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

34,300,136  27,604,392 
 

  ودائع اإلستثمار المطلق من احتياطي معادل األرباححصة أصحاب 
  2010ار آذ 31

  غير مدققة
 األول كانون 31  

2009  
  مدققة

 
 ليرة سورية  ليرة سورية

 -  - رصيد احتياطي معادل األرباح في بداية الفترة
 :يضاف

   
 -  6,180,635 إضافات االحتياطي خالل الفترة        
 -  - فروق سعر الصرف        

    
 

6,180,635  - 
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 رأس المال المدفوع  )19(
  

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

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

  
على تنـازل  نهائية تمت الموافقة ال) 4ب \م ن\547(قد والتسليف رقم وبناءا على قرار مجلس الن 2010 نيسان 5بتاريخ 

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

    الجنسية    اسم المؤسس
نسبة 

المساهمة 
  قبل التنازل

  
نسبة 

المساهمة 
  بعد التنازل

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

2%   %4.5   كويتية    شركة الشال لالستثمار  
 %0  %2   قطري    السيد على خليفة الكواري
 32%   %10   كويتية    البنك التجاري الكويتي

       34%   34% 
  

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

2010.  
  

 2001لعام  28المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  3القانون رقم صدر  2010كانون الثاني  4بتاريخ 
الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية  2005لعام  35والمرسوم رقم 

بزيادة رأسمالها إلى  مليارات ليرة سورية وقد منح البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها 15ليصبح 
  .الحد األدنى المطلوب

  
  النقد وما في حكمه  )20(

 
يتكون النقد  :وذلك كما يليقائمة المركز المالي يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في بيان التدفقات النقدية من المبالغ المبينة في 

  :قائمة المركز المالي الموحدة وذلك كما يليوما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية من المبالغ المبينة في 
 

  2010ار آذ 31 بالليرات السورية
  غير مدققة

  2009ار آذ 31  
غير مدققة و غير 

  مراجعة
 ليرة سورية  ليرة سورية  

 3,363,161,426   1,894,446,094  )9إيضاح (النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي 
والمؤسسات المالية التي تاريخ استحقاقها أرصدة لدى المصارف : يضاف

 3,366,110,837  2,068,096,593 األصلي خالل ثالثة أشهر

 3,962,542,687  6,729,272,263 
 

  .  تم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي كونه ال يستخدم قي عمليات البنك اليومية    
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 تعامالت مع أطراف ذات عالقة )21(

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

  :الشركة التابعة موضجة كما يلي 
  

 
 نسبة

  المساهمة

  حصة البنك من رأس مال الشركة التابعة

  2010ار آذ 31 
  غير مدققة

  2009 األول كانون 31  
  مدققة

  ليرة سورية   ليرة سورية 

     الشركات التابعة
 198,000,000  247,500,000   99% *ةشركة أموال الشام المحدودة المسؤولي

   247,500,000  198,000,000 

 .تم استبعاد األرقام الواردة ضمن الشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة(*) 
  :مع هذه األطراف المتضمنة في القوائم المالية كما يلي  الفترةوقد بلغت األرصدة في نهاية 

  
  2010ار آذ 31  

  غير مدققة
  2009 األول كانون 31  

  مدققة
 ليرة سورية ليرة سورية بنود في قائمة المركز المالي الموحدة

   :الموجودات
 122,585,647 365,863,813  البنك التجاري الكويتي

    
    

  15,079,490 و حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق المطلوبات
 

12,435,130 
 

 6,759,340 6,218,200  أرصدة الحسابات الجارية
 5,675,790 8,861,290  أصحاب ودائع االستثمار المطلقودائع حقوق 

     
      بنود قائمة الدخل الشامل

  850,414  656,401 تعويضات هيئة الرقابة الشرعية

 ة5,616,630 5,834,379  للبنك  تعويضات اإلدارة العليا
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 المالي الموحدةحسابات خارج قائمة المركز  )22(

  
تشتمل على االلتزامات لتقديم التمويل واالعتمادات المستندية القائمة والكفاالت التي تم تصميمها للوفاء بمتطلبات متعاملي 

  .البنك
انتهاء وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ . إن االلتزامات لتقديم التمويل تمثل االلتزامات التعاقدية لتقديم تمويل إسالمي 

ونظرا ألن االلتزامات يمكن أن تنتهي صالحيتها دون . صالحية ثابتة أو تشتمل على شروط إللغائها وتتطلب  دفع رسوم 
  :فإن إجمالي المطلوبات المحتملة, القيام بسحبها 

  
  ار آذ 31 

2010 
  األولكانون  31 

2009 
  مدققة    غير مدققة 

 ليرة سورية   ليرة سورية 
     

 170,746,539  267,862,633 كفاالت
 165,092,658  414,577,822  اعتمادات مستندية

 31,893,642  127,162,731  قبوالت
 1,454,832,348  1,245,160,373  سقوف تمويل غير مستغلة

  2,054,763,559   1,822,565,187 
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 التحليل القطاعي )23(
  

 .التوزيع الجغرافي القطاع الثانوييمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع 
  :قطاع األعمال •

 
  :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  
  .والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية اإلسالمية الخاصة بالعمالء من المؤسساتيشمل متابعة الودائع : الشركات  
  .يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك  :  أخرى  

  
 بآالف الليرات السورية 2010آذار  31فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات كما في

  )غير مدققة( 2010آذار  31
         المبالغ بآالف الليرات السورية

 المجموع أخرى الشركات التجزئة
 111,816 2,422 75,340 34,054 اإليرادات

 )54,988( )54,988(   إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية
 8,349 8,349   صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق

 7,225 7,225   إيرادات العموالت و الرسومصافي 

الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع 
 13,490 13,490   البنيوي

     الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر( 
 85,892 )23,502( 75,340 34,054 صافي األرباح التشغيلية

 )58,015(    مصاريف تشغيلية
 951    مخصصات

 28,828    قبل الضريبة الربحصافي 
 )3,231(    ضريبة الدخل

 25,597    الفترة ربحصافي 

 )غير مدققة( 2010آذار  31 الموجودات 
 9,922,378 5,162,568 3,444,519 1,315,291 موجودات القطاع

 988,286 988,286 موجودات غير موزعة
 10,910,664 إجمالي الموجودات
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  )تتمة(التحليل القطاعي )23(
  )تتمة(قطاع األعمال  •

  )غير مدققة وغير مراجعة( 2009آذار  31
         المبالغ بآالف الليرات السورية

 المجموع أخرى الشركات التجزئة
 اإليرادات

 62,182 6,037 46,725 9,420 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية
 )35,397( )35,397( صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق

 3,979 3,979 صافي إيرادات العموالت و الرسوم
الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع 

 1,015 1,015 البنيوي
 37,192 37,192 الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر( 

 68,971 12,826 46,725 9,420 صافي األرباح التشغيلية
 56,518- مصاريف تشغيلية

 0 مخصصات
 12,453 صافي الخسارة قبل الضريبة

 6,534 إيراد ضريبة الدخل
 18,987 صافي خسارة الفترة

 )مدققة( 2009 األول كانون 31

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

  956,470 موجودات غير موزعة
  11,073,571 إجمالي الموجودات
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  )تتمة(التحليل القطاعي )23(
 

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

  باوو أور ,التي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطاته في الشرق األوسط، وآسيا وافريقيا
 سوريةبآالف الليرات ال 2010آذار  31فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات كما في 

 
  

) غير مدققة (  2010ار آذ 31    
  المجموع خارج سوريا سوريا 

     
  111,816 2,422 109,394 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

  )54,988(  )54,988( صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق 
  8,349  8,349 صافي إيرادات العموالت و الرسوم

  7,225  7,225 الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي
  13,490  13,490 الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 

  85,892 2,422 83,470 التشغيلية) الخسائر(صافي األرباح 
  )58,015(  )58,015( مصاريف تشغيلية
  951  951 مخصصات تشغيلية

  28,828   صافي الخسارة قبل الضريبة
  )3,231(   إيراد ضريبة الدخل

  25,597   صافي خسارة الفترة
    
)غير مدققة (  2010ار آذ 31     

  10,910,664 2,265,425 8,645,239  الموجودات
  

) غير مدققة و غير مراجعة (  2009ار آذ 31    
  المجموع خارج سوريا سوريا 

     
  62,182 6,037 56,145 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

  )35,397(  )35,397( صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق 
  3,978  3,978 صافي إيرادات العموالت و الرسوم

  1,015  1,015 الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي
  37,192  37,192 الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 

  68,971 6,038 62,933 التشغيلية) الخسائر(صافي األرباح 
  )56,518(  )56,518( مصاريف تشغيلية
  -   مخصصات تشغيلية

  12,453   صافي الخسارة قبل الضريبة
  6,534   إيراد ضريبة الدخل

  18,987   خسارة الفترةصافي 
    
)مدققة( 2009 األول كانون 31     

  11,073,571 2,040,042 9,033,529  الموجودات
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 إدارة المخاطر )24(

  
  مقدمة 24.1

  
 هتواج التي المخاطر ييموتق مهوف ديتحد على وميق البنك في المخاطر إلدارة العام واالطار البنوك أعمال من أساسي جزء هي المخاطر

 التوازن إلى للوصول المخاطر صيلتقل الالزمة االجراءات واتخاذ والمقبولة المحدودة اتيالمستو ضمن هابقائ من والتأكد البنك عمل
  .والعائد المخاطرة عاملي ينب األمثل

  
السلع والمخزون السلعي و مخاطر العمليات  ومخاطر مخاطر السوق  وان وأهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتم

   ).التشغيل(

  مخاطر االئتمان 24.2

االئتمان هي مخـاطر حـدوث خسـائر نتيجـة تخلـف أو عجـز الطـرف اآلخـر عـن الوفـاء بالتزاماتـه تجـاه              مخاطر
فـرد  (يعمل البنـك علـى إدارة السـقوف والرقابـة علـى مخـاطر التركـزات االئتمانيـة علـى مسـتوى العميـل            . البنك

  وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافية) أو مؤسسة

يــد مسـتويات مخــاطر االئتمـان المقبولــة مـن خـالل وضــع سـقوف لمقــدار المخـاطر المقبولــة       ويقـوم البنـك بتحد  
  .للعالقة مع المقترض الواحد أو مجموعة المقترضين ولكل قطاع أو منطقة جغرافية

 وجـود  أو يـوم  90 عـن  تزيـد  القسـط لفتـرة   اسـتحقاق  هـي  ذمـم التمويـل   قيمـة  النخفـاض  الرئيسـية  المؤشـرات  إن
 .األصلي العقد بشروط اإلخالل النقدية، أو تدفقاته على تؤثر أو تواجه العميل مالية صعوبات

تاريخ  4 ب / ن م/   597حسب قرار مجلس النقد و التسليف رقم جماعي وبشكل منفرد بشكل القيمة انخفاض بتقييم البنك يقوم
  .14/04/2010تاريخ  4ب /م ن/650، و القرار رقم  09/12/2009
  
  االئتمانية المتعلقة بالتعهداتالمخاطر  •

وذلك . بتقديم تعهدات لتلبية احتياجات العمالء تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئهيقوم البنك 
حسب الضوابط الشرعية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك، و يتم تحصيل هذه الدفعات وفقاً لشروط اإلعتماد 

وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع  لذمم األنشطة التمويليةتتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر االئتمانية . الةأو الكف
سات البنك واجراءاته الرقابية من حيث حصر هذه التعهدات مع أطراف مختارة و التقييم المتواصل لمالءمة نفس سيا

 في الظروف التي تقتضي ذلكهذه التسهيالت و ترتيبات ضمان اضافية مع األطراف 
  
  االئتمانية مخاطرالتركز في الحد األقصى لل •

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

فرد (من صافي األموال الخاصة على مستوى العميل % 25لحد األقصى للتعرضات االئتمانية ايجب أال يتجاوز  حيث 
  .) او مؤسسة
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  )تتمة(إدارة المخاطر )24(
  )تتمة(مخاطر االئتمان  24.2

  
  :توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

  
 بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة

 
)غير مدققة( 2010آذار  31 )مدققة( 2009كانون األول 31    

 بالليرة السورية
 

 الشركات الكبرى   )التجزئة( األفراد   الشركات الكبرى   )التجزئة( األفراد 

 )مقبولة المخاطر(عادية 
 1,295,218,365  3,093,812,258  

1,250,686,760 
 

 2,479,602,488 
 

منها )تتطلب اهتماماً خاصاً(تحت المراقبة 
  265,704,811  321,044,417  :مستحقة

107,898,161 
 

 510,848,836 
 

 216,902,601  95,582,136  18,311,695  301,233,201  يوم 60لغاية  31من 
 293,946,235  12,316,025  247,393,116  19,811,216  يوم 90يوم لغاية  61من 

 :غير عاملة منها مستحقة
 12,845,247  316,728,380  22,662,806  345,093,701 

 دون المستوى
 4,351,301  4,393,419  6,769,854  14,361,153 

 مشكوك فيها
 7,342,197  71,719,064  14,741,203  275,287,502 

 رديئة
 1,151,749  240,615,898  1,151,749  55,445,046 

 المجموع
 1,629,108,029  3,676,245,449  1,381,247,727  3,335,545,025 

  مم أخرىذ
 -  2,372,765  

-  4,510,069 
 األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً

 (309,002,870)  (226,091,426)  (266,198,944)  (229,624,269) 
مخصص ذمم وأرصدة األنشطة :ناقصاً

 (1,100,000)  (3,500,000)  (2,880,200)  (4,119,800)  التمويلية

علقةاألرباح الم: ناقصاً  
 (626,445)  (5,196,341)  (735,586)  (3,991,282) 

 الصافي
 1,315,358,914  3,444,450,247  1,110,813,197  3,105,339,543 

 
 

 بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة
 

)غير مدققة( 2010آذار  31  
 

)مدققة( 2009كانون األول 31  

 بالليرة السورية
 

 الشركات الكبرى   )التجزئة( األفراد 
 

 الشركات الكبرى   )التجزئة( األفراد 

 )مقبولة المخاطر(عادية 
 

101,282,700  708,320,485 82,023,527  285,709,312 
منها )تتطلب اهتماماً خاصاً(تحت المراقبة 

 :مستحقة
 

  

 يوم 60لغاية  31من 
 

-  - -  - 
 يوم 90يوم لغاية  61من 

 
-  - -  - 

 :عاملة منها مستحقة غير
 

-  - -  - 
 دون المستوى

 
-  - -  - 

 مشكوك فيها
 

-  - -  - 
 رديئة

 
- - -   - 

 المجموع
 

101,282,700  708,320,485 82,023,527  285,709,312 
 األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً

 
-  - -  - 

مخصص ذمم وأرصدة األنشطة :ناقصاً
 التمويلية

 
- 

 
- - 

 
- 

 األرباح المعلقة: ناقصاً
 

-  - -  - 
 الصافي

 
101,282,700  708,320,485 82,023,527  285,709,312 
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  )تتمة(إدارة المخاطر )24(
  مخاطر السوق 24.3

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

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

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

  .بأخذ هامش أمان عند التمويل تسعير المرابحات بحيث يتجاوز معدل العائد السائد في السوق لتغطية هذه المخاطر

 السلع والمخزون السلعي  24.4
عن تعامالت البنك في عقود التمويل اإلسالمية بما تحمله من مخاطر حيازة لألصول المشتراة من هي المخاطر الناجمة 

  .ضمن عقود التمويل اإلسالمية مر بالشراءقبل البنك بغرض إعادة بيعها لآل
هيئة الرقابة يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر من خالل تضمين عقود الشراء مع الموردين بخيار الشرط و ذلك بعد موافقة 

  .الشرعية
اقتصرت مخاطر السلع و المخزون السلعي على الموجودات قيد االستثمار بمبلغ قدره   2010آذار  31كما في 

، و التي تمثل قيمة بضاعة في الطريق )14,853,917، 2009كانون األول  31كما في ( ليرة سورية  27,711,880
  .قد الوعد بالشراء من قبل العميلن خيار الشرط ، و ذلك بعد توقيع عقام البنك بشرائها بعقود مع الموردين تتضم

 
 )التشغيلية( العمليات مخاطر 24.5
 –الحاسب اآللي عمليات في إخفاق بسبب تنتج التي و للمصرف خسائر تسبب أن يمكن التي المخاطر العمليات مخاطر تمثل
  . عدم االلتزام بالشريعة الموظفين أو تصرف سوء و اإلجراءات،أ كفاية عدم بسبب أخطاء
 شامل نظام وضع خالل من و للموظفين المحاضرات و التدريب خالل من مخاطر لعمليات من التخفيف على بنكال يعمل

، و إجراءات الرقابة الشرعية للتأكد من أن الوظائف فصل و والمسؤوليات للمهام وتوزيع محدد الداخلي الضبط إلجراءات
  .البنك ال تخالف الشريعةاألنشطة التي يقوم بها 
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 )خارج قائمة المركز المالي الموحدة(ارتباطات و التزامات محتملة  )25(
  ارتباطات و التزامات ائتمانية  152.
  

  
  2010ار آذ 31

  غير مدققة
  2009 األول كانون 31  

  مدققة

  
  ليرة سورية   ليرة سورية

     
 اعتمادات مستندية

 414,577,822  165,092,658 
 قبوالت

 127,162,731  31,893,642 
 :كفاالت

  267,862,633  170,746,539 

  
 لقاء حسن تنفيذ    

 135,922,037  107,288,466 
 لقاء اشتراك في مناقصات

 131,940,596  63,458,073 

 سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة      
 1,245,160,373  1,454,832,348 

  2,054,763,559  1,822,565,187 
 

  التزامات تعاقدية و عقود إيجار تشغيلية  25.2

    
  2010ار آذ 31

  غير مدققة
  2009 األول كانون 31  

  مدققة

  ليرة سورية   ليرة سورية    

       :ارتباطات عقود مشاريع إنشائية

 9,904,301  30,289,454   تستحق خالل سنة
 -  -   سنةتستحق خالل أكثر من 

مجموع ارتباطات عقود المشاريع اإلنشائية في تاريخ قائمة 
 30,289,454 المركز المالي

 
 974,640 

         
        :ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية

 17,772,741  29,198,648   تستحق خالل سنة
 96,293,632  105,532,484   تستحق خالل أكثر من سنة

ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ قائمة المركز مجموع 
 134,731,132 المالي

 
 98,129,792 

  


