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مجموع حقوق 
مساھمي البنك

احتياطي القيمة العادلة 
لإلستثمارات

احتياطي مخاطر تمويل أرباح الفترة الخسائر المتراكمة
االرباح المتراكمة غير 

المحققة
رأس المال المدفوع اإليضاحات

ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س
5,200,424,834 2,584,238 5,197,840,596 40,821,491 33,051,351 ‐                      905,443,811‐ 1,029,411,565 5,000,000,000 الرصيد في ٣١ كانون األول ٢٠١٢ (مدققة)

3,688,529,405 14,195 3,688,515,210 ‐                        ‐                      3,688,515,210 ‐                    ‐                      ‐                      أرباح الفترة 

8,888,954,239 2,598,433 8,886,355,806 40,821,491 33,051,351 3,688,515,210 905,443,811‐ 1,029,411,565 5,000,000,000 الرصيد في ٣٠ حزيران ٢٠١٣ (غير مدققة)

4,844,925,401 2,530,714 4,842,394,687 40,821,491 33,051,351 ‐                      425,528,452‐ 202,383,996 4,991,666,301 الرصيد في ٣١ كانون األول ٢٠١١ (مدققة)

8,333,699 ‐             8,333,699 ‐                        ‐                      ‐                      ‐                    ‐                      8,333,699 تسديدات رأس المال

392,976,795 26,678 392,950,117 ‐                        ‐                      392,950,117 ‐                    ‐                      ‐                      أرباح الفترة 

5,246,235,895 2,557,392 5,243,678,503 40,821,491 33,051,351 392,950,117 425,528,452‐ 202,383,996 5,000,000,000 الرصيد في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ (غير مدققة)

العائد إلى حقوق مساھمي البنك
حقوق األقلية

مجموع حقوق 
المساھمين
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  لومات عن البنكمع 1
 

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

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

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

ً  هبوصف) 15(سجل البنك لدى مفوضية الحكومة تحت رقم  ً  بنكا  .خاصا

ليرة سورية  100ة السھم االسمية سھم، قيم 50,000,000 إلىليرة سورية، مقسم  5,000,000,000مصرح به الالبنك  يبلغ رأسمال
  .2007آب  27بدأ البنك بممارسة أنشطته في . للسھم الواحد

 .الجمھورية العربية السورية ،إن عنوان المركز الرئيسي للبنك ھو في ساحة النجمة، دمشق

ً للنظام األساسي وفي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل  يمارس البنك الخدمات المصرفية واألنشطة التمويلية واالستثمارية وفقا
  .فروع ةثمانيفروعه التي أصبح عددھا مركزه الرئيسي و

في شركة أموال الشام اإلسالمية للوساطة المالية وھي شركة محدودة المسؤولية مسجلة في السجل % 99م بنسبة .م.يساھم بنك الشام ش
 الشركة غاية الشركة الوساطة في األوراق المالية لحساب. 2009آذار  23بتاريخ ) 15740(التجاري لمحافظة دمشق تحت الرقم 

، 2009تموز  20الحقاً لتاريخ تأسيس الشركة وكما في . وحساب الغير وإدارة االستثمار وإدارة اإلصدارات األولية دون التعھد بالتغطية
مع ثبات نسب   ليرة سورية 250,000,000لى ليرة سورية إ  200,000,000تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة التابعة من 

  .الملكية

   فيمن قبل مجلس اإلدارة  2013 حزيران 30ت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للبنك كما في تم
 
  

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

ينھا من قبل الجمعية العمومية لمساھمي البنك االسالمي فقد تم تكوين ھيئة الرقابة الشرعية في البنك من ثالثة يوالشريعة والقانون يتم تع
  .ويكون رأيھا ملزماً للبنك، أعضاء من علماء الفقه والشريعة والقانون

  
مراقبة أعمال البنك وأنشطته من حيث االلتزام وي في صيغ العقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطته، تتولى الھيئة إبداء الرأي الشرع

  .وإصدار تقرير سنوي للھيئة العامة للمساھمين، بأحكام الشريعة اإلسالمية
  

  :تتكون ھيئة الرقابة الشرعية من السادة
  

ً  فضيلة الدكتور وھبة الزحيلــي -1  رئيسا
ً   عضواً ن مد حـــسفضيلة الدكتور أح-2  تنفيذيا
 عضواً  د الباري مشعلفضيلة الدكتور عب-3

 2009لعام /4ب /م ن/555ورقم   2007لعام  292تم تعيين ھيئة الرقابة الشرعية بالمصرف بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم
  .بذلكومية وإعالم مصرف سورية المركزي وال يجوز عزل أي منھم إال بقرار من الجمعية العم ،2009لعام /4ب /م ن/594ورقم 
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 السياسات المحاسبية الھامةأسس اإلعداد و 2
  

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

ً القيمة العادلة،  ً للمعايير الدولية المحاسبية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  معاييرلوطبقا ووفقا
 ،الخاص بالتقارير المالية المرحلية) 34(فيما لم تغطه المعايير اإلسالمية، كمعيار المحاسبة الدولي رقم  وتفسيراتھا للتقارير المالية

  .ة ذات العالقة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف، وبما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالميةوحسب القوانين والتعليمات المصرفي
 

اإليضاحات المطلوبة إلعداد البيانات المالية السنوية ة ال تحتوي على كافة المعلومات والمرحلية المختصر الموحدة إن البيانات المالية
سبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية فيما لم وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن ھيئة المحا

 للستةكما أن نتائج األعمال  .2012كانون األول  31المالية السنوية  كما في  البيانات، لذا يجب ان تقرأ مع تغطه المعايير اإلسالمية
كانون األول  31الضرورة مؤشرا دقيقا على نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتھية في ال تمثل ب 2013 حزيران 30في أشھر المنتھية 

2013.  
  

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

  المالية البياناتأسس توحيد 
 

والشركة التابعة له، شركة أموال . م.م.المالية لبنك الشام اإلسالمي ش البياناتختصرة على المرحلية الم الموحدة المالية البياناتتشتمل 
يتم إعداد البيانات المالية للشركة التابعة لنفس الفترة المالية للبنك . ")المجموعة"( محدودة المسؤوليةالالشام اإلسالمية للوساطة المالية 

 :حصة البنك في رأسمال الشركة التابعة ھي كما يلي إن .وباستخدام السياسات المحاسبية نفسھا
 

 
نسبة 
  المساھمة

  حصة البنك من رأس مال الشركة التابعة

  2012كانون األول  31    2013 حزيران30 
 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  تلغى بالكامل جميع األرصدة، العمليات، اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر الناتجة عن العمليات بين البنك والشركة التابعة
  .التوحيد

سيطرة عندما يكون للبنك سلطة التحكم في السياسات التشغيلية يتم تحقيق ال. يتم توحيد الشركة التابعة من تاريخ سيطرة المجموعة عليھا
المرحلية  الموحدةيتم تضمين نتائج الشركة التابعة المشتراة في البيانات المالية . والمالية للشركة للحصول على منافع من عملياتھا

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

تمثل حقوق االقلية جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غير المملوكة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من قبل البنك، ويتم 
  . د المرحليالموح المركز المالي بيانوضمن حقوق المساھمين في الموحد المرحلي فھا بشكل مستقل في بيان الدخل يتصن

ً لقرار مجلس  التابعة تم تأجيل المباشرة بأعمال الشركة وتمت الموافقة من قبل ھيئة األوراق  2011آب  15بتاريخ  إدارتھاوفقا
 .واألسواق المالية
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الھامةأسس اإلعداد و 2
  السياسات المحاسبية الھامة  2.2

 
 البياناتلمرحلية المختصرة تتوافق مع السياسات المتبعة في إعداد االموحدة المالية  البياناتداد إن السياسات المحاسبية المتبعة في إع

 .2012كانون األول  31للسنة المنتھية في  الموحدة المالية
  

  أھم التقديرات المحاسبية 2.3
 

ة الموجودات يتطلب من إدارة المجموعة القيام  المرحلية المختصرة إن إعداد البيانات المالية الموحدة بتقديرات واجتھادات تؤثر في قيم
ى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ المرحلية المختصرة والمطلوبات المالية في البيانات المالية الموحدة ا أن . باإلضافة إل كم

رات في القيم ذلك في التغي رادات والمصاريف والمخصصات وك ي تظھر ضمن ھذه التقديرات واالجتھادات تؤثر في اإلي ة الت ة العادل
  .المرحلي بيان الدخل الموحد

  
دة ة الموح ات المالي اريخ البيان دة في ت ر المؤك تقبلية لألحداث غي ديرات المس ة بالتق ية المتعلق ة المختصرة إن الفرضيات الرئيس  المرحلي

ات والتي قد ينتج عنھا مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوھرية في أرصدة المو ات الظاھرة في البيان جودات والمطلوب
   :الفترة ھي كما يليخالل المرحلية المختصرة المالية الموحدة 

  
  مبدأ االستمرارية

وعلى الرغم من حالة عدم . العمل على أساس مبدأ االستمراريةفي الستمرار على االمجموعة  قدرةدارة المجموعة بتقدير مدى قامت إ
متأكدة من أن المجموعة لديھا  وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة المجموعة لجمھورية العربية السوريةاالستقرار التي تمر بھا ا

المرحلية المالية الموحدة  تالبيانابناء عليه، فقد تم إعداد  .الموارد الكافية لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور
 .الستمراريةعلى أساس مبدأ االمختصرة 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية

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

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

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

وعند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية تقوم المجموعة . بناء على تقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية المرحلي
ھذه التقديرات مبنية بشكل رئيسي على فرضيات إن . باإلجتھادات حول وضع العميل المالي وصافي قيمة الضمانة المتوقع تحقيقھا

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

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

  
  الموجودات الضريبية المؤجلة

لخسائر أو المصاريف غير الخاضعة للضريبية والمتوقع االستفادة منھا عند تحقق يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عن ا
يتطلب االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة ومبالغ األرباح المستقبلية . الربح الضريبي

 .الخاضعة للضريبة باإلضافة إالى الخطط الضريبية المستقبلية
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الھامةإلعداد وأسس ا 2
  

  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 2.4

ً المبالغ المستلمة على حساب ھذه العمليات وبعد استبعاد  يتم إظھار ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية بإجمالي قيمتھا األصلية ناقصا
ويتم تقدير المخصص الخاص لتدني قيمة الذمم واألنشطة . المؤجلة الخاصة بالسنوات الالحقة واألرباح المخصصات المتعلقة بھا

 قرار أحكامتقديرات إدارة البنك و على بناءً التمويلية، واالحتياطي العام لمخاطر التمويل، بمراجعة تفصيلية لھا من قبل إدارة البنك 
 الصادر 4 ب/ن م/650القرار رقم و وتعديالته، 2009 األول  كانون 9 بتاريخ الصادر4 ب/ن م//597رقم والتسليف النقد مجلس
  .وتعديالته 597ر للقرا المعدل 2012تشرين الثاني  13الصادر بتاريخ  902، والقرار 2010 نيسان 14 بتاريخ

ضمن بيان الدخل  مصروف مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويليةتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند ي
لمخاطر التمويل المرتبطة باألصول الممولة من المساھمين واألموال التي يضمنھا البنك  عام يتم حجز احتياطي كما .ليالمرح الموحد

، ويتم دمج حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر لمساھمينضمن حقوق ا صضمن احتياطي خا
يجب أال يقل رصيد احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب التمويل في حساب احتياطي مخاطر االستثمار، و

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

 
 تثمار المطلق والمساھميناالس حساباتتوزيع األرباح بين أصحاب  2.5

  
يتم تقسيم اإليرادات إلى إيرادات ناجمة عن اإلستثمارات وإيرادات ناجمة عن عموالت البنك، حيث أن اإليرادات الناجمة عن عموالت 

تجة عن لكونھا نا أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقالبنك أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون كافة من حق البنك، وال توزع على 
  .)مضاربة( أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقوال عالقة لھا باستثمار أموال  بنكالخدمات التي يقدمھا ال

  

ً من رأس المال  يتم فصل اإليرادات المتأتية من االستثمار، بكل عملة على حدة، إلى إيرادات متأتية من استثمارات ممولة كليا
 اإليرادات توزع). أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقمن رأس المال وأموال ( كل مختلط واستثمارات ممولة بش )استثمارات ذاتية(

 ومتوسط المساھمين الخاضع لالستثمار أو ما يدخل في حكمھا حقوق متوسط من كل على وتناسب نسبة مختلط مصدر من المتأتية
أو حسب ) عقود المضاربة( ت، حسب طريقة النمراإليرادا من أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق حصة الستخراج الحسابات وذلك

  ).عقود الوكالة(عقد الوكالة المبرم مع أصحاب حسابات االستثمار المطلق 

  
ً منه االموال التي استخدمھا البنك في شراء الموجودات الثابتة واالستثمارات  يتضمن متوسط حقوق المساھمين رأس المال مطروحا

  .، واالستثمارات العقارية)مشاريع تحت التنفيذ(  تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنك، شركاتلرؤوس أموال االذاتية التي تمثل مساھمته في 
  

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

2013  2201 

 %30 %30 حساب التوفير

 %85 %85  وديعة العطاء

  %90  %90  وديعة األمان

  %55  %55  لمدة شھر ) وديعة(حساب ألجل 

 %75 %75 لمدة ثالثة أشھر) وديعة(حساب ألجل 

 %80 %80 لمدة ستة أشھر) وديعة(حساب ألجل 

 %85 %85 اً لمدة اثنا عشر شھر) وديعة(حساب ألجل 

 %90 %90 لمدة اربعة وعشرين شھراً ) وديعة(حساب ألجل 
 
  .المساھمين حقوق حصة ضمن تدخل الجارية الحسابات أرباح إن
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الھامةأسس اإلعداد و 2

  
 )تتمة( االستثمار المطلق والمساھمين حساباتتوزيع األرباح بين أصحاب  2.5

إجمالي (أتية من مصدر مختلط ھو صافي مبلغ اإليرادات المت أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقيكون الربح القابل للتوزيع على 
اإليرادات بعد طرح النفقات التي وافقت ھيئة الرقابة الشرعية على تحميلھا على وعاء المضاربة كون ھذه النفقات غير واجبة على 

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

إيرادات االستثمار خسائر سيتحمل كل من المساھمين وأصحاب حسابات االستثمار المطلق ھذه الخسارة بنسبة في حال أظھرت نتائج 
الناجمة عن ھذا فإنه يتحمل الخسائر  أو مخالفة شروط العقد/و أو تقصيره/و مساھمتھم وفق الشرائح أعاله إال في حال تعدي البنك

  .ر أو المخالفةالتعدي أو التقصي

ما األيام المتبقية أبشكل شھري أما توزيع األرباح فيتم عند تاريخ استحقاق الوديعة حتى نھاية الشھر السابق لالستحقاق  يتم التنضيض
  .يقصد بالتنضيض احتساب وتحديد الربح. خالل شھر االستحقاق فيتم توزيع ربحھا عند نھاية الشھر

 الشرعية مبلغ اء المضاربة المختلط بعد أخذ موافقة ھيئة الرقابة بلغت النفقات التي قام البنك بتحميلھا على وع لفترةاخالل 
  .المصاريف اإلدارية والعموميةليرة سورية وھي عبارة عن جزء من  9,568,217

   :كما يلي فترةبلغ متوسط العائد السنوي على المبلغ الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق خالل ال
  

   2013 نحزيرا 30  2012 حزيران 30

   سوري دوالر يورو سوري دوالر يورو

1.2% 1.3% 8.6%      1.35%  متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار     5.38% 1.56% 

33% 33% 25% 
 

33%  33%  25%      
 الحد األقصى لنسبة المضاربة

  

  

  %.25وكحد أدنى % 40كحد أقصى ) تمثل ربح البنك(تحتسب نسبة مضاربة 

  .من أرباح أصحاب حساب االستثمار المطلق % 10احتياطي مخاطر االستثمار بما يعادل يحتسب 

الصادر ) 4ب /م ن/834(يتم توزيع األرباح بما يتناسب مع السياسة المعتمدة في البنك وبما يتناسب مع قرار مجلس النقد والتسليف رقم 
  .2012نيسان  9بتاريخ 

من رأس المال فقط، فيما مَول البنك جميع استثماراته ومساھمته في رؤوس أموال الشركات ة قام البنك بتمويل استثماراته العقاري
  .)أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقمن رأس المال وأموال (األخرى من مصدر مختلط 

 وعاء بين تخارج عملية تتم فإنه األرباح ھذه من جزء أو كامل العميل إعطاء عدم اإلدارة وقررت االستثمار وديعة كسر حال في
 على توزيعھا إلعادة البنك مضاربة نسبة حسم قبل الوعاء إلى الوديعة ھذه أرباح وتعود وديعته كسر الذي المودع وبين المضاربة

  .والبنك أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق
   



م.م.الشام شبنك   
 

  المرحلية المختصرة الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2013 حزيران 30كما في 

 

 
11 

 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  521,877,330مبلغ  2013 حزيران 30فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 
الصادر بتاريخ  5938رئاسة مجلس الوزراء رقم  من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن% 5  نسبة  مثلت

  .)ليرة سورية 331,332,952:  2012كانون األول  31(  2011للعام  آيار 2
  
  وايداعات قصيرة األجل لدى البنوك والمؤسسات الماليةحسابات جارية  4
  

  2013رانحزي 30 
   غير مدققة

  2012كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 9,023,052,264   47,019,370,654        حسابات جارية
 األصلية وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة استحقاقھا

 3,038,038,466   5,075,876,255          قل من ثالثة أشھرأ    
 األصليةتأمينات نقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقھا 

  أقل من ثالثة أشھر    
7,074,054,977    418,822,102 

 2,802,703    19,707,252 إيرادات اإلستثمار المحققة وغير مستحقة القبض
 59,189,009,137    12,482,715,535 

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

  .والخارجية

  2013 حزيران30   
   غير مدققة

  2012كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 76,821,278   349,429,196            نقد في الخزينة
 331,332,952   521,877,330            )*(االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي 

 3,160,945,962   5,361,523,447          حساب جاري لدى مصرف سورية المركزي
          6,232,829,973   3,569,100,192 
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   والمؤسسات المالية إيداعات لدى البنوك 5
  

  

  

  2013 حزيران 30
   غير مدققة

  2012كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
أكثر من  األصلية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقھاتأمينات نقدية 
  ثالثة أشھر

         1,043,021,374   1,713,561,481 
 وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة استحقاقھا

 أكثر من ثالثة أشھر  األصلية  
         2,423,574,614   1,013,971,217 

  )*(مخصص انخفاض في قيمة وكاالت استثمارية
   

(1,332,966,037) 
 

(556,747,491) 
 2,133,629,951  2,170,785,207 

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

 

  

مستحقة وغير المدفوعة مع كل ستثمارية الاإلبزيادة مخصص تدني قيمة أرصدة الوكاالت  2013 حزيران 30كما في  إدارة البنك قامت
بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل   ليرة سورية (776,218,547)شركة دار اإلستثمار وبنك دار اإلستثمار بمبلغ من 
، تقوم إدارة البنك من إجمالي قيمة الوكاالت المودعة لديھم % 55لتدني عند مستوى ليرة السورية وذلك للمحافظة على مخصص الا

  .بمراجعة ھذا المخصص دورياً كل ثالثة أشھر أو في حال حدوث تغير في ھذه التقديرات

ية التابعة لوزارة ، ضد شركة دار اإلستثمار في المحكمة الكل)5/تجاري كلي 5770/2009(قامت إدارة البنك برفع دعوى قضائية، رقم 
ع طالخبراء مختصين من وزارة العدل لال فقد حكمت المحكمة بانتداب 2010شباط  15وتبعاً للجلسة المنعقدة بتارخ . العدل في الكويت

لحضور الخصوم أمام الخبير،  2010ذار آ 15قد حددت جلسة المحكمة بتاريخ و. ثباتات الطرفيناعلى أوراق الدعوى ومستنداتھا و
 .واعتبر النطق بالحكم بمثابة إعالن للخصوم. لتسليم الخبير تقريره 2010حزيران  28ت جلسة وحدد

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

ً بتاريخ  صدرت المحكمة المختصة،أ بالتصديق على خطة شركة دار  2011 حزيران2 الدائرة التجارية العادة ھيكلة الشركات، حكما
وبناًء على الحكم الصادر لصالح الشركة فيما يتعلق بالتصديق على الخطة المطورة العادة الھيكلة المالية، تتوقف جميع . االستثمار

 30لتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة خالل فترة الخطة التي تستمر حتى ست سنوات اعتباراً من تاريخ اجراءات التقاضي وا
  .، وفي حالة إخالل الشركة بتنفيذ الخطة فإنه يحق للمحكمة إلغاء التصديق على الخطة وإلغاء الحماية القانونية 2011حزيران

ً لخطة اعادة الھيكلة فإن دار االستثمار ستقو م بدفع مبلغ الدفعة األولى للمستثمرين األفراد خالل الستة أشھر األولى في حين سيتم وفقا
أما في السنوات الثانية والثالثة . سداد الدفعة الثانية للمؤسسات المالية الصغيرة غير المصرفية خالل سنة من تاريخ بدء تنفيذ الخطة

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

 .فترة زمنية مدتھا ثماني سنوات ونصف السنة

خطة اعادة الھيكلة أو من خالل خالل  من حقوقه كافة يحصل ويتوقع البنك أن االستثمار دار شركة ذمةب ثابتة الشام بنك مديونية إن
  .وتعتقد إدارة البنك أن مخصص االنخفاض المكون كاف. في حال تعثر خطة إعادة الھيكلة المذكورة القضائية الدعوى

  2013 حزيران 30 
   غير مدققة

  2012كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
      

 (401,500,000)   (556,747,491)  السنة/ رصيد في بداية الفترة 

    مخصص انخفاض قيمة الوكاالت اإلستثمارية: يضاف
      

(776,218,547) 
  

(155,247,491) 
 (556,747,491)  (1,332,966,037) السنة / رصيد نھاية الفترة 
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 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 6
 

 حسب النوع  - أ
  2013 حزيران 30 

   مدققةغير 
 2012كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

   
 7,991,002,575  7,984,092,340 ذمم المرابحات

 ً  (778,058,759)  (629,751,853)  األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصا
  7,354,340,487   7,212,943,816 

 198,431   559,843 (*)ذمم اخرى: يضاف
 (33,802,560)   (82,716,226) *)*( رباح المعلقةاأل: ينزل

انخفاض القيمة بشكل (مخصص تدني لمحفظة التسھيالت االئتمانية المباشرة : ينزل 
  )***()  جماعي

(808,133,441) 
  (688,900,000) 

 6,490,439,687   6,464,050,662 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
  
  
  
  

إلى التزامات فعلية، مثل االعتمادات الممنوحة بيان المركز المالي الموحد المرحلي حول االلتزامات المحتملة خارج ذمم ناجمة عن ت تمثل(*) 
  . واستحق موعد دفعھا ولم يِف العمالء بالتزاماتھم فقام البنك بدفعھا نيابة عنھم البنكلعمالء 

  .ويلية الخاصة بالسنةيتم استبعاد أرباح الديون غير المنتجة من اإليرادات التم(**) 

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

  

 اإلجمالي  األفراد  الشركات 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      
 688,900,000 141,780,221 547,119,779  2013كانون الثاني  1في 

 61,141,313 ) مصروف(  التغير خالل الفترة
 

58,092,128 
 

119,233,441 

 608,261,092  2013 حزيران 30في 
 

199,872,349 
 

808,133,441 

  

  .يقم البنك بفرض اية غرامات على عمالئه نتيجة التأخر في تسديد ديونھملم 

  
 التعليمات الواردة في قرارتم تعديل بعض  13/11/2012تاريخ ) 4ب/م ن/902(مجلس النقد والتسليف رقم على أحكام قرار بناء 

 :مما أدى إلى ) 4ب/م ن/597(مجلس النقد والتسليف رقم 
  
  حيث بلغ إجمالي احتياطي العام 2013تعليق تكوين احتياطي العام لمخاطر التمويل لألصول الممولة من المساھمين لنھاية عام ،

كانون  31وھو نفس المبلغ الذي تم تكوينه بتاريخ  رة سوريةلي 33,051,351 مبلغ  2013حزيران 30 لمخاطر التمويل لغاية
بتعليق تشكيل احتياطي عام  2012تشرين الثاني  13الصادر بتاريخ  902، حيث نصت المادة السابعة من القرار 2011األول 

ب /م ن/ 597ار ، مع العلم أن البنك ملزم باستكمال االحتياطي العام لمخاطر التمويل المتوجب وفق أحكام القرلمخاطر التمويل
 .  4ب/م ن/902عند انتھاء العمل بالقرار  4ب/م ن /650وتعديالته بالقرار  4

  2013 حزيران 30والمحتجزة لغاية تاريخ العام لمخاطر التمويل تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من االحتياطي 
نتيجة تعليق تكوين االحتياطي مخاطر التمويل  2012أيلول  30وھي محتسبة لتاريخ  ليرة سورية 6,081,449مبلغا وقدره 

لألصول الممولة من أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد التاريخ المذكور علما أن الحصة المذكورة يتم دمجھا في حساب 
 ليرة سورية على أن ال يقل رصيد احتياطي مخاطر االستثمار عن 110,654,881احتياطي مخاطر االستثمار والبالغ 

الخاص بالمصارف اإلسالمية أو قيمة حصة أصحاب   2005لعام ) 35(المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 
 .العام لمخاطر التمويل أيھما أكبرحسابات االستثمار المطلقة من االحتياطي 
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 )تتمة(ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 6
 
 أنه يعني ما االسستثمار، مخاطر احتياطي حساب في التمويل لمخاطر العام االحتياطي من المطلقة اإلستثمار حسابات أصحاب حصة دمج يتم
 تكوينه المطلوب التمويل مخاطر عام احتياطي مقدار يبلغ مخاطراالستثمار احتياطي أن حال في التمويل لمخاطر عام احتياطي لتكوين حاجة ال
 الخاص 2005 لعام 35 رقم التشريعي المرسوم بموجب المفروضة المتطلبات عن مخاطراالستثمار احتياطي يقل أال ويجب عنه، يزيد أو

  .أكبر أيھما التمويل لمخاطر العام االحتياطي من المطلقة اإلستثمار حسابات أصحاب حصة مقدار أو اإلسالمية بالمصارف
 
 .ليرة سورية 106,275,415مبلغ ب 4ب/ م ن/902بالمخصصات السابقة الفائضة عن متطلبات القرار تم االحتفاظ  -

 
يتم تثبيت الفرق في المخصصات واالحتياطيات على التسھيالت االئتمانية القائمة  4ب /م ن/902النقد والتسليف رقم  بموجب قرار مجلس

 .السابقة السنواتوالمكونة عن 
  
 حسب الجھة الممولة  - ب

  2013 حزيران30 
   غير مدققة

 2012كانون األول  31 
 مدققة  

 وريةليرة س    

 5,661,782,350  5,988,603,592  شركات
 1,551,161,466  1,365,736,894  أفراد

 7,212,943,816   7,354,340,486 ذمم المرابحات 
 198,431   559,843  مم اخرىذ: يضاف
 ً  (33,802,560)   (82,716,226) األرباح المعلقة: ناقصا
 ً  (688,900,000)   (808,133,441) لية مخصص تدني ذمم وأرصدة األنشطة التموي: ناقصا

 6,490,439,687   6,464,050,662 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 
  

من % 24.3 ليرة سورية ، أي ما نسبته 1,574,769,737مبلغبعد تنزيل األرباح المعلقة ) غير المنتجة(بلغ إجمالي الذمم غير العاملة 
ة 2013 حزيران 30كما في رصيد ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  ر العامل ذمم غي الي ال ر المنتجة(، في حين بلغ إجم ل ) غي د تنزي بع

ة% 22.29ليرة سورية ، أي ما نسبته   1,773,834,225 لغاألرباح المعلقة مب ا في  من رصيد ذمم وأرصدة األنشطة التمويلي  31كم
  .)(28.2ع إيضاح رقم لمزيد من التفاصيل راج. 2012كانون االول 

 
 ألرباح المعلقةا

 
  2012كانون االول  31    2013 حزيران 30

 
 ليرة سورية   ليرة سورية

 13,755,258  33,802,560 الرصيد في بداية السنة

 24,464,938  52,244,802 األرباح المعلقة خالل السنة: يضاف
)4,417,636(  (3,331,136)  السنةاستردادات خالل  : يطرح  

 33,802,560 82,716,226 سنةالرصيد في نھاية ال
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 موجودات قيد االستثمار 7
 

  2013 حزيران 30 
  غير مدققة

  2012كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 74,674,645   221,654  موجودات مقتناة بغرض المرابحة

 -  -  (*)موجودات مقتناة بغرض اإلجارة التشغيلية

 
221,654 

 74,674,645 

كلفة من مشاريع قيد التنفيذ إلى موجودات قيد االستثمار بسبب نية تبتحويله بال 2010ھي عبارة عن قيمة عقار قام البنك خالل عام  )*(
ونتيجة للظروف الحالية التي تمر بھا الدولة . البنك استخدام ھذا العقار ألغراض اإلجارة التشغيلية والحصول على عائد إيجار منه

إدارة البنك احتجاز مخصص تدني بكامل قيمته  للسرقة والكسر والحرق فقد قررت يجة لتعرض المبنى القائم فيه العقار المذكوروكنت
  .2012كانون األول  31ليرة سورية كما في  71,154,400البالغة 

 
  : موجودات مقتناة بغرض اإلجارة التشغيليةفيما يلي تفاصيل 

  2013 حزيران 30 
  غير مدققة

  2012كانون األول  31   
 مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية 

    
 71,154,400  71,154,400 تكلفة االستثمار

 )(71,154,400  )(71,154,400  تدني قيمة االستثمارات بغرض اإلجارة التشغيليةمخصص 

 -   -  

  
 عقاريةاستثمارات  8

  2013 حزيران 30 
  غير مدققة

  2011كانون األول  31 
 قة  مدق

 ليرة سورية  ليرة سورية 

   
 244,105,780  246,260,107  (*)استثمارات عقارية بغرض زيادة القيمة

 
246,260,107  244,105,780 

  

، قام البنك بتحويل قيمة عقار من ممتلكات ومعدات إلى استثمارات عقارية بسبب نية البنك االحتفاظ بھذا العقار 2010 خالل عام )(*
إن أي تغير في سعر ھذا العقار يعود أثره على حقوق مساھمي البنك فقط كون ھذا العقار تم تمويله من . قع زيادة قيمتهبغرض تو

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

  2013 حزيران 30 
  غير مدققة

  2012كانون األول  31 
 مدققة  

 يةليرة سور  ليرة سورية 

  
 203,284,289  تكلفة اإلستثمار

 184,080,648 
 2,154,327  السنة/ خالل الفترة   إضافات

 19,203,641 
 40,821,491  (*)القيمة العادلة التغير في 

 40,821,491 

 246,260,107  244,105,780 
  
ليرة سورية بناًء على  40,821,491والبالغ  2011ن األول كانو 31 في كما العقارية لالستثمارات العادلة تم تحديد التغير في القيمة )*(

تم تزويد البنك بتقييمين لخبيرين محلفين مستقلين لقيمة العقار، وقد كانت  2012كانون األول  31في و ،لتقييم خبير محلف مستق
لظروف والتغيرات ا بسببم السابق إدارة البنك ارتأت االحتفاظ بالتقيي إال أننتيجة التقييمات تدل على ارتفاع قيمة العقارات 

.المحيطة
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  الممتكات والمعدات 9

   المجموع
مشاريع قيد 
 التنفيذ

   سيارات  
أجھزة 
 الكمبيوتر

 
تجھيزات 
 المكاتب

 
تحسينات على 

العقارات 
   المستأجرة

 أراضي  مباني

  س.ل س.ل س.ل س.ل س.ل س.ل س.ل  س.ل
التكلفة

540,835,694  193,314,134   12,049,215  80,568,458  95,993,914  92,235,905  51,525,600  15,148,468 

رصيد كانون أول 
31 ،2012

10,917,781  1,764,050   0  1,537,471  26,700  7,589,560  0  0  اإلضافات
0  0   0  0  0  0  0  0  االستبعادات
0  0   0  0  0  0  0  0  مناقالت

551,753,475     195,078,184      12,049,215     82,105,930     96,020,614     99,825,465     51,525,600     15,148,468   
رصيد حزيران 

30 ،2013

االستھالك 
وانخفاض القيمة

200,011,073‐  0   8,622,292‐  58,289,052‐  51,253,535‐  30,320,593‐  51,525,601‐  0 

رصيد كانون أول 
31 ،2012

16,283,497‐  0   592,589‐  4,725,409‐  6,334,821‐  4,630,679‐  0  0  اإلضافات
0  0   0  0  0  0  0  0  (*)انخفاض القيمة 
0  0   0  0  0  0  0  0  االستبعادات
0  0   0  0  0  0  0  0  مناقالت

216,294,570‐     0      9,214,881‐     63,014,461‐     57,588,356‐     34,951,272‐     51,525,601‐     0   
رصيد حزيران 

30 ،2013

صافي القيمة 
الدفترية

340,824,621  193,314,134   3,426,923  22,279,406  44,740,379  61,915,312     1‐     15,148,468 

رصيد كانون أول 
31 ،2012

335,458,905 
  

195,078,184  
  

2,834,334 
  

19,091,469 
  

38,432,258 
  

64,874,193 
  

1‐ 
  

15,148,468 
  

رصيد حزيران 
30 ،2013
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  الموجودات غير الملموسة  10

 

 برامج معلوماتية

 س.ل

 التكلفة

96,207,497.52   2012، 31أول  رصيد كانون

0.00    اإلضافات

96,207,497.52     2013، 30رصيد حزيران 

 االطفاء

80,098,830.00‐  2012، 31رصيد كانون أول 

3,215,463.72‐   اإلضافات

83,314,293.72‐    2013، 30رصيد حزيران 

صافي القيمة الدفترية
16,108,667.52  2012، 31رصيد كانون أول 

12,893,203.80      2013، 30رصيد حزيران 
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 مؤجلة ومخصص ضريبة الدخلة يضريبموجودات  11
  

  
  

  
  :ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي

  
  2013 حزيران 30 

  غير مدققة
  2012 حزيران 30  

  غير مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية 

  الربح قبل الضريبة
 3,805,095,588 417,893,546 

 التعديالت 
 - (47,980,472)  استرداد مخصص قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

  46,101,313 39,233,441  المتعلقة بأموال المساھمين  مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 32,489,725 -  مخصص التدني في قيمة االستثمارات بغرض اإلجارة التشغيلية
  89,346,214 776,218,547  مخصصات تشغيلية أخرى

 ً   1500 - مصاريف غير مقبولة ضريبيا
 (2,667,777) (1,682,003) أرباح شركة تابعة

 640,546 - استھالك عقارمصاريف 
  (479,126,673) (4,104,620,220)  محققةالأرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير 

 (5,011,391) - استھالك مصاريف التأسيس
(3,338,830,707) (318,226,543) 

 
  99,667,003 466,264,881 الضريبيالربح  )الخسارة(

 %25 %25 نسبة الضريبة
  
  24,916,751 116,566,220 مصروف ضريبة الدخل ) إيراد(

 -  -  تابعةالشركة للايراد ضريبة الدخل 

  116,566,220   24,916,751  
  

  2013حزيران 30   ضريبة الدخل المؤجلةموجودات 
   غير مدققة

  2012كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية   

 794,910  16,949,297    رصيد بداية السنة
 372,460  -    جل للشركة التابعةؤايراد ضريبة الدخل الم: يضاف
 15,781,927  (15,781,927)    ضريبة الدخل للسنة  )مصروف((إيراد: يضاف

 16,949,297  1,167,370      السنة/ رصيد نھاية الفترة 

  2013حزيران  30   )15إيضاح رقم ( مخصص ضريبة الدخل
   غير مدققة

  2012كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية   

 )44,039,675(   (4,229,701)    السنة /رصيد بداية الفترة 
 39,809,974   (100,784,306)    مصروف الضريبة خالل السنة

)4,229,701(   (105,014,007)   السنة/ رصيد نھاية الفترة   
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 موجودات أخرى 12
  2013حزيران  30 

   غير مدققة
  2012كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية   ليرة سورية 

    
 39,286,496   37,417,609  مصاريف مدفوعة مقدما

 18,891,288   22,113,698  دفعات مقدمة لشراء أصول
 2,700,000   2,700,000   تأمينات مدفوعة للغير

 100,000  100,000  )*( ذمم شركة تأمين
 479,883  798,559 اخرى

 63,129,866  61,457,667 

  .السرقة التي تعرض لھا فرع حمص تمثل ھذه المبالغ المطالبات مع شركة التأمين فيما يتعلق بحادثة (*)

  
  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  13

 
من % 10 نسبةيجب على البنوك الخاصة اإلحتفاظ ب 2001لعام  28من قانون المصارف الخاصة رقم  19رقم  المادةكما ھو محدد في 

  .فائدةرأسمالھا لدى مصرف سورية المركزي على شكل وديعة مجمدة ال يستحق عليھا أيه 
  

  2013حزيران  30 
   غير مدققة

  2012كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 
     
رصيد الوديعة المجمد بالليرة السورية   82,031,810  82,031,810 
)الى الليرة السورية محوالً(رصيد الوديعة المجمدة  بالدوالر األمريكي    1,338,407,005  559,960,552 

 1,420,438,815  641,992,362 
 
 

 المركزي مصرف سوريةلحسابات الجارية وإيداعات لا  14
  2013حزيران 30 

   غير مدققة
  2012كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 المركزي ةحسابات جارية لمصرف سوري
       

21,558,615,020   1,085,385,310 
 21,558,615,020   1,085,385,310 

 

 الحسابات الجارية وإيداعات للبنوك والمؤسسات المالية 15

 
  2013حزيران  30 

   غير مدققة
   2012كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 10,106,391,182  10,009,260,772      حسابات جارية
 200,000,000    731,380,000 وكاالت استثمارية للبنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقھاأقل من ثالثة أشھر 

 -    50,000,000  من ثالثة أشھر أكثروكاالت استثمارية للبنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقھا
 2,658,865  7,087,021  أرباح محققة غير مستحقة الدفع

 10,797,727,793  10,309,050,047 
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 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء 16
  
  
  
 

  2013حزيران  30
   غير مدققة

  2012كانون األول  31 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 415,427,554  1,121,641,955  أجنبي بنكنوتقطع  –أرصدة جارية للعمالء 

 390,350,295  2,037,324,599  أجنبي حوالتقطع  –أرصدة جارية للعمالء 

 1,841,307,335  3,826,817,555   سوري –أرصدة جارية للعمالء 
  6,985,784,109  2,647,085,184 

 تأمينات نقدية 17

 كانون األول 31   حزيران 30

2012  2013 
 (مدققة)  (غير مدققة)

 س.ل  س.ل
37,983,352   66,848,958   تأمينات نقدية لقاء الكفاالت 

2,582,507,295   23,773,350,677   تأمينات نقدية لقاء االعتمادات المستندية 
64,836,225   121,161,786   تأمينات لقاء بوالص
3,541,269   3,765,574   ھامش جدية 
707,000   697,000    تأمينات اخرى

2,689,575,140      23,965,823,995   أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

  مطلوبات أخرى 18
  2013حزيران  30 

  غير مدققة
   2012كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية

 41,769,147 ) (*)غير مستحقة الدفع(أرباح محققة ألصحاب الودائع االستثمارية 
 

73,703,585 
 33,559,382 حواالت و أوامر دفع

 
35,089,515 

 25,000,000 (**)مخصص لمواجھة مخاطر محتملة 
 

25,000,000 
 9,816,994 نفقات مستحقة غير مدفوعة

 
21,848,636 

 16,441,970 مستحق لجھات حكومية
 

11,582,529 
 13,241,318 موردين

 
10,030,591 

 15,469,844 )6إيضاح (مخصص الذمم خارج بيان المركز المالي 
 

9,727,417 
 2,856,241 لشبكة الصراف اآلليذمم دائنة 

 
4,867,512 

 4,445,970 مخصصات مختلفة
 

4,765,678 
 105,014,007  )9إيضاح (مخصص ضريبة الدخل 

 
4,229,701 

 1,310,444 تأمينات نقدية لمتعھدين
 

1,888,610 
 9,707,726 دائنو عمليات التمويل

 
963,219 

 517,452 (***)صندوق المخالفات الشرعية 
 

532,522 

 777,779  اخرى
 3,130,484 

 
279,928,273 

 
207,359,999 

 . ھذه األرباح ناجمة عن التنضيض الشھري لألرباح غير أنھا غير مستحقة الدفع كونھا عائدة لودائع لم تستحق بعد(*)  
تبعاً للظروف المحيطة وزيادة المخاطر المتعلقة قررت إدارة البنك اتخاذ مخصصات إضافية لمواجھة مخاطر محتملة لخسائر األصول الثابتة (**) 

 .بھذه األصول في بعض الفروع
وتمثل األرصدة الحالية فوائد مجنبة من  ،يمثل ھذا المبلغ اإليرادات والمكاسب المخالفة للشريعة اإلسالمية وفق قرار ھيئة الرقابة الشرعية*) *(*

  .صرفھا بأوجه الخيرمن قبل ھيئة الرقابة الشرعية لوقد تم التوجيه ، 2012المصرف المركزي لغاية العام 
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  مخصص فروق القطع التشغيلي 19

 كانون األول 31  حزيران 30

2012  2013 
 (مدققة)  (غير مدققة)

 س.ل  س.ل
17,707,521   17,707,521   مخصص فروق القطع التشغيلي

17,707,521      17,707,521   مخصص فروق القطع التشغيلي

 
  
  
  
 

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  20
  

 
  2013حزيران 30

  غير مدققة
  2012كانون األول  31 

 مدققة  

 
 ليرة سورية  ليرة سورية

 3,086,095,056 (2,796,433,926)  ) ألجل(  حسابات استثمار

 743,574,834 (662,673,612)   )توفير(  حسابات إدخار

 101,454,971 (110,654,881)  اإلستثمار المطلق من احتياطي المخاطرحصة أصحاب حسابات 

 21,440,762 (34,786,276)  حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي معادل األرباح 
 (3,604,548,695) 3,952,565,623 

  
  
  

  حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي المخاطر
  
  

  
  
  

  2013حزيران  30 
  غير مدققة

  2012كانون األول  31  
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 75,339,239  101,454,971 السنة /الفترة رصيد احتياطي مخاطر االستثمار في بداية

  السنة /الفترة إضافات االحتياطي خالل: ضافي
  

9,050,006 
 
 
 

 25,652,840 

 745,361 149,904  فروقات أسعر الصرف

  419  -  فروقات أرباح كسر الودائع

 110,654,881 101,454,971 
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 رأس المال المدفوع 21

  
  100سھم بقيمة اسمية قدرھا  50,000,000ليرة سورية موزعة على   5,000,000,000عند التأسيس بمبلغحدد رأس مال البنك 

وھي نسبة  ليرة سورية 3,750,000,000سھم أي ما يوازي  3,750,000البنك بتغطية  لقد ساھم مؤسسوا. ليرة سورية للسھم الواحد
% 50تم تسديد . ليرة سورية 1,250,000,000سھم لالكتتاب العام وھو ما يعادل  1,250,000تم طرح  .من رأس مال البنك%  75

  .ومن خالل المؤسسين العام من قيمة األسھم عند االكتتاب
  

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

 وبذلك تم سدادليرة سورية 2,500,000,000 من القسط الثاني مبلغ قدره   ةسدد، بلغ إجمالي المبالغ الم2012كانون األول  31 كما في
  .رأس المال بالكامل

  :فيما يلي بيان تفاصيل رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع
  
  2013حزيران  30 

   غير مدققة
  2012كانون األول  31 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

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

 (8,333,699)  -  ة في بداية السنةأقساط رأس المال غير المدفوع

 8,333,699  -  خالل السنة تسديدات القسط الثاني من األسھم المكتتب بھا

 5,000,000,000  5,000,000,000 رأس المال المدفوع
  
  

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

  .إلى الحد األدنى المطلوبسورية، وقد منحت البنوك المرخصة مھلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعھا بزيادة رأسمالھا 
  

الصادر  3على تمديد المھلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم  2011لعام  17كما نص القانون رقم 
  .ألحكامهسنوات لتوفيق أوضاعھا بزيادة رأسمالھا إلى الحدى األدنى المطلوب وفقاً  4سنوات إلى  3من  2010كانون الثاني  4بتاريخ 

  
، تمت الموافقة على تجزئة األسھم وفق مضمون المادة 2011 حزيران 20خالل اجتماع الھيئة العامة غير العادية للمساھمين بتاريخ 

الذي يقضي بتحديد القيمة االسمية للسھم الواحد بمائة ليرة سورية وذلك  2011لعام / 29/من المرسوم التشريعي رقم / 3/البند / 91/
وبناءاً عليه قررت الھيئة العامة للمساھمين تفويض مجلس اإلدارة للقيام بمتابعة إجراءات . تين من تاريخ نفاذ ھذا المرسومخالل سن

م من ھيئة األوراق واألسواق / 119صدر القرار رقم  2011 تشرين الثاني 22وبتاريخ . تجزئة األسھم أمام الجھات المعنية الوصائية
مليون  50سمية لسھم البنك لتصبح مئة ليرة سورية للسھم الواحد ليصبح إجمالي األسھم فقة على تعديل القيمة االالمالية السورية بالموا

  .2011 كانون األول 6وقد تم تحديد تاريخ تنفيذ التعديل المذكور في سوق دمشق لألوراق المالية في نھاية يوم . سھم
 

 األرباح المدورة غير المحققة 22
 كانون األول 31   حزيران 30

2012  2013 
 (مدققة)  (غير مدققة)

 س.ل  س.ل
1,029,411,565   1,029,411,565  األرباح المدورة غير المحققة

1,029,411,565      1,029,411,565   األرباح المدورة غير المحققة
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 احتياطي مخاطر التمويل العام 23
 كانون األول 31  حزيران 30

2012  2013 
 (مدققة)  (غير مدققة)

 س.ل  س.ل
33,051,351   33,051,351   احتياطي مخاطر التمويل العام 

33,051,351      33,051,351   احتياطي مخاطر التمويل العام 

  
 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 24

 كانون األول 31   حزيران 30

2012  2013 

 (مدققة) ( مدققةغير  ) 

 س.ل  س.ل

40,821,491   40,821,491   احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات 

 
  40,821,491     40,821,491   احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات 

  
 

 حقوق األقلية 25
 كانون األول 31   حزيران 30

2012  2013 

 (مدققة)  (غير مدققة)
 س.ل  س.ل

2,584,238   2,598,433   حقوق األقلية 

2,584,238     2,598,433   حقوق األقلية 

 
 

 يرادات األنشطة التمويليةا 26
  

 
  
  
  
  

 2013حزيران  30  
 غير مدققة

  
 2012حزيران  30

 غير مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية 

  شركات –إيراد المرابحات 
 178,388,848 

 271,624,972  
  92,307,239  16,243,823  أفراد –المرابحات إيراد 

 194,632,671  363,932,211  
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  يرادات األنشطة اإلستثماريةا 27

 

 2013حزيران  30  
 غير مدققة

  
 2012حزيران  30

 غير مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية 

  إيرادات ودائع استثمارية لدى البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
   

18,460,988 
  

2,757,354 

  131,325            -   إيرادات المرابحات الدولية لدى البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

 
 

18,460,988 
 2,888,679 

 
 مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 28

 حزيران 30  حزيران 30

2012  2013 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)

 س.ل  س.ل
109,629,669‐  124,975,868‐  مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية خصصم

109,629,669‐     124,975,868‐  مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية خصصم

 
 نصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي األرباح 29

 

 
 2013حزيران  30 

   غير مدققة
 2012حزيران  30 

 غير مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية 

     
      أصحاب الحسابات من ربح االستثمار قبل خصم مضاربة البنك    نصيب 

 مخاطر االستثمار  واحتياطي
        

100,223,409  164,367,136 

 مضاربة البنك  نصيب 
            

9,723,345)(   (24,646,804) 
        البنك  نصيبأصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد خصم  نصيبصافي  

 139,720,331 90,500,064 كمضارب وقبل خصم احتياطي مخاطر االستثمار  

 (12,701,848)  (9,050,006) (*)احتياطي مخاطر االستثمار  

 81,450,058 صحاب حسابات اإلستثمار المطلقأل العائدصافي 
 127,018,483 

      
 
  

ل 2005أيار للعام  4الصادر بتاريخ  35من المرسوم التشريعي رقم  14استناداً للمادة  (*) ا ال يق ، يجب على البنك اإلسالمي اقتطاع م
ابات% 10عن  ذه الحس ة مخاطر ھ ق لمواجھ تثمار المطل ابات اإلس اح حس تثمار عن من صافي أرب اطي مخاطر االس أن احتي اً ب ، علم

 .احتسابه بالعملة األصليةالعمالت األجنبية تم 
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 نفقات الموظفين 30

  

 2013حزيران  30  
 غير مدققة

  
  2012حزيران  30

 غير مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية 

    
  52,326,361    58,779,377  رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت للموظفين

  3,135,894             3,589,147  اشتراكات لمؤسسة التأمينات االجتماعية
  1,490,253            1,769,650   مصاريف نفقات طبية

  329,477            624,495  مصاريف تدريب
 64,762,668    57,281,985 

  
 مصاريف إدارية وعمومية 31

 
 2013حزيران  30 

  غير مدققة
  2012حزيران  30

 غير مدققة

 
 ليرة سورية  ليرة سورية

  22,310,517                30,773,950  مصاريف إيجار  

  7,747,995                  11,947,803  مصاريف أنظمة معلومات  

 3,010,000  3,383,371  مصاريف إستشارات 
 4,544,093 4,424,721  مصاريف البريدوالھاتف 
 2,179,554                   3,274,512  مصاريف الكھرباء والماء   
  2,043,852   1,745,251  رسوم وأعباء حكومية   

 1,665,377  3,297,399  مصاريف سفر ومواصالت وضيافة  
 1,474,903 2,549,463  مصاريف ادارية صرافات االلية  
 1,714,902                 1,587,330  مصاريف تأمين  
 1,556,986  1,731,835 مصاريف التنظيف  
 938,800                     855,610 مصاريف حراسة  
 1,417,895                 1,260,000 تعويضات ھيئة الرقابة الشرعية  
 933,444 2,080,616 مصاريف إعالن ومعارض   
 680,651                    741,980 مصاريف طباعة وقرطاسية  

 78,011                     3,225,253 مجلس إدارة وجمعية عموميةمصاريف 

 6,000                        18,750 مصاريف قضائية   

 2,614,892                 5,699,215 أخرى

 

  
78,597,059   

  
 

54,917,872  
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 الفترة  من صافي أرباحالحصة األساسية للسھم  32

 
تحتسب الحصة األساسية للسھم في صافي ربح الفترة بتقسيم ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة كما 

 :يلي
   

 
للسھم لعدم إصدار البنك أدوات قد يكون لھا تأثير على عائد  المخففةالفترة  مطابقة للحصة  إن الحصة األساسية للسھم من صافي أرباح

 .السھم في الربح عند تحويلھا
 

  النقد وما في حكمه 33
 

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

   2013حزيران  30 
 غير مدققة

  
 2012كانون األول  31 

 مدققة
  2012حزيران 30 

 غير مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية 
      

النقد واألرصدة لدى مصرف سورية 
 2,135,231,547  3,237,767,240  5,710,952,643  المركزي 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات : يضاف

 7,907,367,000  12,479,912,832  59,169,301,885 المالية التي تستحق خالل ثالثة أشھر
التي اإليداعات للمصرف المركزي : يطرح

 )495,550,000(  (1,085,385,310)  (21,558,615,020)  تستحق خالل ثالثة أشھر
الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات : يطرح
 (5,550,631,603)  (10,306,391,182)  (10,790,640,772)   المالية

 32,530,998,736  4,325,903,580  3,996,416,944 
  

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

   

 2013حزيران  30    
 غير مدققة

  
  2012حزيران  30 

 غير مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية 
    

 392,950,117 3,688,529,405 صافي ربح الفترة 

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

 7.86  73.77 الفترة الحصة األساسية للسھم من صافي أرباح
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 تعامالت مع أطراف ذات عالقة 34
  

  :تتكون تعويضات اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التالية
2013حزيران 30  

 غير مدققة
  2012حزيران 30

مدققةغير   
 ليرة سورية ليرة سورية

 13,329,260 10,553,540 مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 1,260,000 1,260,000  تعويضات ھيئة الرقابة الشرعية

 - 3,225,253  تعويضات مجلس اإلدارة 
  

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

  .أطراف أخرى ذات تأثير ھام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالبنك

  :لقد بلغت األرصدة في نھاية الفترة مع ھذه األطراف المتضمنة في البيانات المالية كما يلي 

  

  
  

 المجموع   الجھات ذات العالقة 
 

لحليفةاالشركات  مساھمي وأعضاء    
 مجلس اإلدارة

 2013حزيران  30 
  غير مدققة

  2012كانون األول  31
  مدققة

 ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية 
بنود داخل قائمة المركز المالي 

       :الموحدة
 6,033,416,893 19,763,745,980    19,763,745,980 )موجودات(حسابات جارية مدينة 

 تأمينات لقاء اعتماداتحسابات 
 - 62,563,409    62,563,409  )موجودات(

 16,994,132 26,737,910  26,641,680  96,230 )مطلوبات(حسابات جارية دائنة 
 112,000,000 64,415,266  64,415,266  - )مطلوبات(حسابات استثمار مطلق 

       :عناصر قائمة الدخل الموحدة
االستثمار المطلق أرباح حسابات 

 2,336,876 -  918,399  - )مستحقة للدفع(
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 المرحلي حسابات خارج بيان المركز المالي الموحد 35
  

ارتباطات وسقوف التمويل غير : من المحتمل أن تطرأ نتيجة لنشاطات البنك االعتيادية وتتضمنتشتمل على االلتزامات التي 
 ،)وعادة ما يكون لھذه االلتزامات تواريخ انتھاء صالحية ثابتة أو تشمل على شروط إالغائھا وتتطلب دفع رسوم(المستعملة 

ستندية، إن إجمالي الحسابات خارج بيان المركز المالي كما وتعھدات مقابل اعتمادات م وأرصدة حسابات تعھدات مقابل كفاالت،
  :يلي يتكون مما 2012كانون األول  31و 2013حزيران  30في 

  
   2013حزيران  30 

   غير مدققة
  2012كانون األول  31

  مدققة
 ليرة سورية   ليرة سورية 

   
 145,349,604  148,776,152 كفاالتتعھدات مقابل 
 2,768,845,422  15,195,543,939  اعتمادات مستنديةتعھدات مقابل 

 15,265,721  0  مصرفية قبوالت
 4,737,124,613  2,565,933,449  مستغلةالسقوف تمويل غير 

  17,910,253,540  7,666,585,360 
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 يالتحليل القطاع 36
 

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

  :يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل أربعة  قطاعات أعمال رئيسية ھي 
  . يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحھم التمويل اإلسالمي وخدمات أخرى:  التجزئة -
  .يشمل متابعة الودائع والتسھيالت االئتمانية والخدمات البنكية اإلسالمية الخاصة بالعمالء من المؤسسات: الشركات -
  .أموال البنك يشمل ھذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة  :  أخرى -

  )غير مدققة( 2013 حزيران 30
  المبالغ بآالف الليرات السورية

 المجموع   أخرى    قطاع عام   الشركات   التجزئة اإليرادات
  اإليرادات التمويلية واالستثماريةإجمالي 

16,244  178,389  -  18,461  213,094 

   العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
   -  (90,500)  (90,500) 

  مخصص تدني قيم ذمم و أرصدة االنشطة التمويلية
(58,092)  (66,884)  

 
 

 
 (124,976) 

  صافي إيرادات العموالت والرسوم
-  -  -  412,907  412,907 

  األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
-  -  -  228,598  228,598 

  أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة
-  -   -  4,104,620  4,104,620 

   ايرادات اخرى
 -   -   -  430  430 

 4,744,173          إجمالي األرباح التشغيلية

 (162,858)          مصاريف تشغيلية

 (776,219)          أخرى مخصصات تشغيلية

  باح قبل الضريبةصافي األر
   

 
 

 
 3,805,096 

 (116,566)         بة الدخل المؤجلة ضريمصروف 

  صافي أرباح  الفترة 
   

 
 

 
 3,688,529 

  )غير مدققة( 2013 حزيران 30 موجودات ال
 لمبالغ بآالف الليرات السوريةا

 6,464,051  -  -  5,368,956  1,095,095 موجودات القطاع
  موجودات غير موزعة

   
 

 
 

 69,635,039 
  موجوداتإجمالي ال

   
 

 
 

 76,099,090 
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 )تتمة(التحليل القطاعي 36
  

  تتمة(قطاع األعمال(  
  )غير مدققة( 2012 زيرانح 30

 المبالغ بآالف الليرات السورية

 المجموع   أخرى    قطاع عام   الشركات   التجزئة
  إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

79,195  175107  -  2,889  257,191 
  العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق

-  -  -  (139,720)  (139,720) 
  العموالت والرسومصافي إيرادات 

-  -  -  19,691  19,691 

  األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
-  -  -  61,778  61,778 

  تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة أرباح
-  -   -  479,127  479,127 

   إجمالي األرباح التشغيلية
 

 
   

 
 678,067 

   مصاريف تشغيلية
 

 
   

 
 (138,337) 

   أخرى مخصصات تشغيلية
 

 
   

 
 (121,836) 

  صافي األرباح قبل الضريبة
 

 
   

 
 417,894 

  ضريبة الدخل المؤجلة مصروف  
 

 
   

 
 (24,917) 

  صافي أرباح  الفترة 
 

 
   

 
 392,977 

 
 

    
     

    
     

 19,204,895  12,116,258  -  5,466,066  1,622,572 موجودات القطاع

 1,432,012  1,432,012     غير موزعةموجودات 

 20,636,908          إجمالي الموجودات
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  )تتمة(التحليل القطاعي 36
 

 قطاع التوزيع الجغرافي:  
الجمھورية العربية السورية التي تمثل يمثل ھذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في 
 .األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطاته في الشرق األوسط، وآسيا وافريقيا وأوروبا

  )غير مدققة( 2013 حزيران 30 
  المبالغ بآالف الليرات السورية 
 المجموع خارج سوريا سوريا 

     اإليرادات
  213,094 16,461 194,633 واالستثماريةإجمالي اإليرادات التمويلية 

  (90,500) - (90,500) العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
  (124,976)  (124,976)  مخصص تدني قيم ذمم و أرصدة االنشطة التمويلية

  412,907 - 412,907 صافي إيرادات العموالت والرسوم
  228,598 (56,773) 285,371 بالعمالت األجنبيةاألرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل 

  4,104,620 - 4,104,620 أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة
  430 - 430  ايرادات اخرى

  4,744,173   إجمالي األرباح التشغيلية
  (162,858)   مصاريف تشغيلية

  (776,219)    أخرى مخصصات تشغيلية

  3,805,096   الضريبةصافي األرباح قبل 

  (116,566)   ضريبة الدخل المؤجلة مصروف 

  3,688,529   صافي أرباح الفترة

   خارج سوريا                  اسوري  
     

 76,099,090 54,006,030 22,093,060  الموجودات
  
  )غير مدققة( 2012 حزيران 30 
  المبالغ بآالف الليرات السورية 
 المجموع خارج سوريا سوريا 

     اإليرادات
  257,191 1,872 255,319 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

  (139,720) - (139,720) العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
  19,691 - 19,691 صافي إيرادات العموالت والرسوم

  61,778 - 61,778 بالعمالت األجنبيةاألرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل 
  479,127 - 479,127 أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة

  678,067   إجمالي األرباح التشغيلية
  (138,337) - (70,260) مصاريف تشغيلية
  (121,836) - (125,706)  أخرى مخصصات تشغيلية

  417,894   صافي الخسائر قبل الضريبة
  (24,917) - - ضريبة الدخل المؤجلة إيراد 

  392,977   ائر الفترةسصافي خ

 
   المجموع خارج سوريا سوريا  

  20,636,908 7,706,614 12,930,293  الموجودات
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 إدارة المخاطر 37
  مقدمة  37.1

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

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

    
 السيولة ومخاطر السوق ومخاطر ومخاطرتقلبات سعر صرف العملة األجنبية إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر االئتمان ومخاطر 

  ). التشغيل(السلع والمخزون السلعي ومخاطر العمليات 

  
  الھدف العام إلدارة المخاطر

 آثارھا مقدار وتحديد وقياسھا، وتحديدھا المحتملة المخاطر ودراسة لتوقع الالزمة واألدوات المناسبة البيئة لتھيئة وشامل متكامل نظام بناء
 لكبحھا أو المخاطر، ھذه لتجنب به القيام يمكن ولما يلزم لما المناسبة الخطط ووضع وإيراداته، وأصوله البنك أعمال على المحتملة
  .اآثارھ من للتخفيف وضبطھا عليھا والسيطرة

 
 مخاطر االئتمان 37.2

ه تجاه البنك مخاطر االئتمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اء بالتزامات يعمل البنك على إدارة . اآلخر عن الوف
رد أو مؤسسة(السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل  ة ) ف اني لكل قطاع أو منطق وحجم التعرض االئتم

  .جغرافية

ة مع المقترض الواحد أو ويقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف  ة للعالق دار المخاطر المقبول لمق
، إضافة إلى ذلك يخفض البنك المخاطر من خالل التقييم االئتماني للعمالء ومن خالل مجموعة المقترضين ولكل قطاع أو منطقة جغرافية

م حيث: عملھاوضوابط  الجماعيةمنح السلطات  تحديد ة تشكيل ت ة لجن ة للفرع ائتماني ة ولجن ار من للبنك ائتماني ة البنك موظفي كب  ولجن
 :يلي ما فيھا وروعي ومھام صالحيات لھا لجنة ولكل ادارة مجلس أعضاء من ائتمانية
 فصل سلطة المنح عن مھام الدراسة عن مھام الرقابة. 
  التسھيلونوع  واألجل الخطر،درجة  والمبلغ، الخبرة،تدرج السلطات حسب  

  
ة لإلنخفاض في الرئيسية المؤشرات إن م التمو قيم ديون وفق ليذم رة استحقاق و تصنيف ال د القسط لفت وم 180 عن تزي  أو ي

ة صعوبات وجود ل مالي ؤثر أو تواجه العمي ه على ت ة، أو تدفقات د بشروط اإلخالل النقدي رار مجلس  األصلي العق وذلك وفق ق
  .وتعديالته  4ب /م ن /597النقد والتسليف 

كانون   9تاريخ   4 ب / ن م/   597قرار مجلس النقد والتسليف رقم جماعي حسب وبشكل منفرد بشكل القيمة انخفاض بتقييم البنك يقوم
كانون  31تاريخ  1/م/3وتعاميم مصرف سورية المركزي رقم  ،2010نيسان  14تاريخ   4ب /م ن/650، والقرار رقم  2009األول 
نظًرا للظروف االقتصادية و ،2012تشرين الثاني  13تاريخ  902والقرار  2011أذار 7تاريخ  1046/100/1ورقم  2009األول 

  التسھيالت المنتجةالمحيطة، وبعد اجراء اختبارات الجھد ارتأت إدارة البنك تشكيل مؤونة انخفاض جماعي إضافية على محفظة 
  .وغير المنتجة  بھدف دعم المركز المالي للبنك

 المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعھدات 
  

بتقديم تعھدات لتلبية احتياجات العمالء، تلزم ھذه التسھيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه، وذلك حسب الضوابط يقوم البنك 
تتسم ھذه التسھيالت . ويتم تحصيل ھذه الدفعات وفقاً لشروط اإلعتماد أو الكفالة. رقابة الشرعية للبنكالشرعية المحددة من قبل ھيئة ال

سات البنك واجراءاته الرقابية من حيث وتتم الوقاية من ھذه المخاطر باتباع نفس سيا لذمم األنشطة التمويليةبنفس المخاطر االئتمانية 
والتقييم المتواصل لمالءمة ھذه التسھيالت وترتيبات ضمان اضافية مع األطراف في حصر ھذه التعھدات مع أطراف مختارة 

 .الظروف التي تقتضي ذلك
  
 التركز في الحد األقصى للمخاطر االئتمانية  

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 37
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  37.2
  

  :توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر
  

  بنود داخل بيان المركز المالي الموحد
  )غير مدققة( 2013 حزيران 30

 المجموع الشركات الكبرى  )التجزئة( األفراد 

 ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية

        65,720,100               -                           65,720,100                 متدنية المخاطر 
  3,011,978,434              2,189,898,079          822,080,355 )مقبولة المخاطر(عادية 

ً (تحت المراقبة    3,264,903,687              3,030,941,918       233,961,769          :منھا مستحقة )تتطلب اھتماماً خاصا
  1,641,490,119              1,177,472,591       464,017,528          :غير عاملة منھا مستحقة

  94,226,649                 27,734,020         66,492,629         دون المستوى
  995,040,462                 783,126,873         211,913,589         مشكوك فيھا

  552,223,008              366,611,698     185,611,310         رديئة
  7,984,092,340              6,398,312,588   1,585,779,752       المجموع
  559,843                      559,843   - ذمم أخرى

 ً  (629,751,853)               (494,407,988)       (135,343,865)        األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصا
 ً  (808,133,441)               (608,261,092)       (199,872,349)        مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية: ناقصا
 ً  (82,716,226)                 (11,946,832)         (70,769,394)          األرباح المعلقة: ناقصا

 6,464,050,663             5,284,256,519  1,179,794,144 صافيال
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 )تتمة(إدارة المخاطر 37
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  37.2
  

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

)مدققة( 2012 كانون األول 31   

 المجموع   الشركات الكبرى  )التجزئة( األفراد   بالليرة السورية
 ليرة سورية

   
 ليرة سورية

   
 ليرة سورية

 

 15,044  -  15,044  ديون متدنية المخاطر

 2,875,220,934  2,069,695,218  805,525,716 )مقبولة المخاطر(عادية 

 ً  3,308,129,812  2,919,707,336  388,422,476 تحت المراقبة تتطلب اھتماماً خاصا

 1,807,636,785  1,227,721,536  579,915,249 :غير منتجة

 501,317,200  258,855,682  242,461,518 دون المستوى
 777,379,932  588,539,769  188,840,163 مشكوك فيھا

 528,939,653  380,326,085  148,613,568 رديئة

 7,991,002,575  6,217,124,090  1,773,878,485 المجموع

 198,431  198,431  -  ذمم أخرى 

 ً  (778,058,759)  (555,341,740)  (222,717,019) األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصا

 ً  (688,900,000)          (547,119,779)         (141,780,221)         مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية :ناقصا

 ً  (33,802,560)           (9,080,882)             (24,721,678)          األرباح المعلقة: ناقصا

  6,490,439,687         5,105,780,120         1,384,659,567       الصافي
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 )تتمة(المخاطرإدارة  37

 
  )تتمة(مخاطر االئتمان  37.2

  
):تتمة(توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر   

  
 بنود خارج بيان المركز المالي الموحد

)غير مدققة( 2013 حزيران )غير مدققة( 2012 كانون األول 30     31 

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

 - ديون متدنية المخاطر
 

- - 2,072,936,068 
 2,225,097,226 )مقبولة المخاطر(عادية 

 
13,103,047,716 - 780,888,619 

 ً  739,150 تحت المراقبة تتطلب اھتماماً خاصا
  - 46,207,119 

 29,428,941 -    غير منتجة:
 436,000 دون المستوى

  - 14,428,941 
   مشكوك فيھا

15,000,000 - 15,000,000 
 -    رديئة

 2,929,460,747 - 13,118,047,716 2,226,272,376 المجموع
 ً األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصا  - - -  - 
 ً مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية :ناقصا  -  (15,469,844) -  (9,727,417) 
 ً األرباح المعلقة: ناقصا  -  - -  - 
 2,919,733,330  - 13,102,577,872  2,226,272,376 الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر 37
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  37.2
  

 الضمانات المحتفظ بھا والتحسينات االئتمانية 

وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منھا الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقا لمعايير يعتمد البنك على عدة أساليب 
  :ابرز أنواع الضمانات ھيإن  .واسس معتمدة

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

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

ً لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات  تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقا
ً لتعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف  صص تدني قيمة التمويالتخالل دراسة كفاية مخ ووفقا

 .وتعديالته )4ب/ن.م/597(
  

  قيمة التسھيالت اإلئتمانيةتقييم انخفاض 
  

يوم أو وجود  180لفترة تزيد عن  األرباحھي استحقاق األصل أو  التسھيالت 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
  

ً لمؤشرات  التسھيالت اإلئتمانيةيحدد البنك مالئمة المخصصات لجميع   قرار مجلس النقد والتسليفالھامة بشكل منفرد، وفقا
ً القرار  2009كانون األول  9بتاريخ  4ب/ن.م/597 المعدل للقرار  2012تشرين الثاني  13الصادر بتاريخ  902وتعديالته والحقا
  :ووفقاَ للمؤشرات التاليةو تعديالته  597

 ،التأخر في انجاز المشروع موضوع التسھيالت  
 درة العميل على تحسين وضعه عند مواجھة صعوبات مالية،ق  
 ،العوائد المتوقعة عند تصفية األعمال  في حال اإلفالس  
 ،توفر مصادر مالية أخرى والقيمة المتوقع تحقيقھا للضمان  
 فترة التدفقات النقدية المتوقعة. 

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

  المخصص الجماعي
  

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

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

  :يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة بإعتبار العوامل التالية
المحفظة، الظروف االقتصادية الحالية، التأخر الناجم عن فترة تحقق الخسائر وفترة تحديد ضرورة وجود تاريخ الخسائر في 

إن اإلدارة ھي المسؤولة عن . مخصص إفرادي لھذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القيمة
  .تحديد طول ھذه المدة التي قد تمتد إلى سنة

  

  .وم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامةتق
  

نظًرا للظروف االقتصادية المحيطة، وبعد اجراء اختبارات الجھد ارتأت إدارة البنك تشكيل مؤونة انخفاض جماعي بقيمة 
تاريخ  4ب / م ن /   597ار مجلس النقد والتسليف رقمليرة سورية حسب قر 34,643,178ليرة سورية منھا مبلغ  271,401,940

ؤونة انخفاض جماعي وم  4ب/م ن  902، والقرار 2010نيسان  14تاريخ  4ب /م ن/650، والقرار رقم  2009كانون األول  09
ً لتعليمات  ،ليرة سورية على محفظة التسھيالت المنتجة وغير 236,758,762إضافية بقيمة  بھدف دعم المركز المالي للبنك، ووفقا

  .وتعديالته) 4ب /ن.م/ 597(مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف 
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  مخاطر السوق 37.3
 

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

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

 . المخاطر
  
 يتعھد أن المضاربة، دون أساس على لألرباح المستحقة الودائع يقبل البنك ألن الربح، ھامش 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  .جھده )المضارب(البنك يخسر حين في أمواله خسارة )المال رب(

 .الخسارة
 

 يتم والتي االستثمار حسابات أصحاب عن نيابة البنك يديرھا التي الموجودات عن الناجمة المخاطر ھي :المنقولة التجارية المخاطر
 األموال ھذه من المضارب أرباح في نصيبھا كل أو نصيبھا من جزء عن التنازل إجراء تتبع ألنھا  البنك مال رأس على فعلًيا تحميلھا

 ألصحاب المقابل في سُيدفع كان الذي العائد زيادة بھدف تجارية لضغوط نتيجة لذلك ضرورة ترى حينما االستثمار حسابات ألصحاب
 المدفوع  العائد معدل إن يعنى وھذا .األرباح في المشاركة المطلقة االستثمار حسابات على خاص بشكل ھذا ويسري .الحسابات ھذه

 والتي) العائد معدل لمخاطر نتيجة  إما ذلك وينشا .اإلرباح في البنك مساھمي نصيب حساب على يعدل االستثمار حسابات ألصحاب
ً  طويلة استحقاق بفترة المرابحة مثل موجودات في االستثمار حسابات أموال ُتستثمر عندما (الربح معدل بمخاطرة أيًضا إليھا يشار  نسبيا

ً  ينشأ أو .السوق في الحالية التوقعات يلبي ال عائد وبمعدل  االئتمان مخاطر أو (األسعار مخاطر مثل) أخرى، سوق لمخاطر نتيجة أيضا
 بأن علما) إلدارتھا، خاضعة موجودات لمحفظة الكلي األداء ضعف تأثير من االستثمار حسابات أصحاب حماية في البنك 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

 مخاطر إدارة في تفصيلي بشكل مذكورة بھدف اإلجراءات من مجموعة إلى إضافة ،2012خالل عام  %25 إلى %40 من المضارب
 ويجب المنقولة، التجارية المخاطر االعتبار بعين األخذ أجل من عالية أموال رؤوس كفاية بمعدل يحتفظ الشام بنك أن كما  السيولة،
 أرباح توزيع إعادة طريق عن االستثمار، بحسابات المتعلقة الخسارة بتغطية لھا صلة ال المنقولة التجارية المخاطر أن إلى اإلشارة

  .ذلك تمنع الشريعة ألن المساھمين،

 المالية لألوراق العوائد أسعار مخاطر قياس على القائمة السوق مخاطر لقياس المعيارية القياس طريقة يعتمد الشام بنك أن التنويه مع
 المعلوم المعدل ذات والصكوك المالية األوراق على العوائد مخاطر قياس ثم ومن تثقيلھا طريق عن المتاجرة بغرض بھا المحتفظ
 أسعار تغير مخاطر تغطية بھدف المال رأس من جزء تخصيص ثم ومن العائد بسعر المرتبطة العامة السوق مخاطر تحديد بھدف
 العلم مع األجل، قصيرة آجال ذات مالية أوراق محفظة أي يشكل ولم المتاجرة بغرض مالية أدوات أي بشراء يقم لم  والبنك العوائد
 ً   .السوق مخاطر تغطية متطلبات فيھا بما 2 بازل متطلبات كافة من بكثير أعلى المال رأس كفاية أن أيضا

  
 السلع والمخزون السلعي  37.4

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

 
اقتصرت  2013 حزيران 30كما في . يقوم البنك بإدارة ھذه المخاطر من خالل تضمين عقود الشراء مع الموردين بخيار الشرط

سورية،  221,654 بمبلغ قدره ) موجودات مقتناة بغرض المرابحة(االستثمار مخاطر السلع والمخزون السلعي على الموجودات قيد
، والتي تمثل قيمة بضاعة في الطريق قام البنك بشرائھا بعقود مع الموردين )2012كانون األول  31كما في    74,674,645مبلغ (

 .تتضمن خيار الشرط، وذلك بعد توقيع عقد الوعد بالشراء من قبل العمالء
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 )التشغيلية(العمليات  مخاطر 37.5
 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 بسبب
اعتماد المؤشر األساسي  ،فھي وبموجب تعليمات مصرف سورية المركزي التشغيلية المخاطر لقياس المعتمدة الطريقة أما

  :خالل من البنك لھا يتعرض التي التشغيلية المخاطر تحديد ويتم .لقياس مخاطر التشغيل
 لمخاطر باالعمليات والنشاطات التي يقوم بھا البنك  تأثر عن طريق تقييم مدى: الذاتي للمخاطر واإلجراءات الرقابية التقييم

ر التشغيلية المحتملة من خالل ورش عمل مع اإلدارات المعنية يستدل من خاللھا على مدى ضعف أو قوة بيئة المخاط
  . التشغيلية الكامنة في عملياته ونشاطاته

 عن طريق تبويب العمليات التي يقوم بھا البنك وتحديد الوحدات واألقسام التي تواجه : تجميع المخاطر حسب أنواعھا
ويساعد ھذا اإلجراء على إظھار نقاط الضعف في نظام . المخاطر التشغيلية وذلك حسب نوع المخاطر التي تتعرض لھا

  . كما يساعد على وضع األولويات للخطوات الواجب القيام بھا لمعالجة ھذه المخاطر، المخاطر التشغيليةإدارة 
 والتي تحملھا يمكن التيالعمليات  لمختلفعن طريق وضع حدود لمؤشرات المخاطر الرئيسية : حدود المخاطر التشغيلية 

  .تخطيھا يجب ال
  

  :التشغيلية المخاطر تخفيف آلياتأھم  أما
  

 لصالحيات والموافقات المحددة في كل مستوى إداري له عالقة بالمخاطر التشغيليةا.  
 وعدم تكليف الموظفين بمھام ينشأ عنھا تضارب مع مصالحھم الشخصية ،فصل المھام بين الموظفين.  
 الوقاية الكافية لموجودات وسجالت البنك.  
 المطابقات والتحقق الدوري للعمليات والحسابات.  
 جراءات وأنظمة الضبط الداخلي ألي نشاط جديد أو ألي أداة مالية جديدةتوفير اإل.  
 التأمين على موجودات البنك.  
 تطوير العالقة بين إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل وضع خطط التدقيق مبينة على أساس المخاطر.  
 الجدد لموظفينالفعال والمستمر لمختلف موظفي البنك  ل لتدريبا.  
 الداخلي الضبط إلجراءات شامل نظام وضع.  
  إجراءات الرقابة الشرعية للتأكد من أن األنشطة التي يقوم بھا البنك ال تخالف الشريعةوضع. 

ى  ك عل درة البن ا، لضمان ق ارات لھ كما تعمل إدارة البنك على وضع خطط طوارئ وخطط استمرارية عمل بديلة وإجراء اختب
ف ل وتخفي ي العم تمرار ف ية  االس ال حصول أعطال قاس ي ح ائر ف ي (الخس ل ف ام العم زة االتصال، أو توقف نظ كتعطل أجھ

ةھاألج ك بھدف ) زة المعلوماتية والتكنولوجية، أو حصول أضرار في البنية المادية للموجودات، او حصول كوارث طبيعي وذل
 .تخفيض المخاطر التي قد تخلفھا تلك األحداث على أداء البنك

  لسيولةمخاطر ا 37.6
  

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

باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وتوفر . السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة على أساس يومي
وكذلك االحتفاظ بنسبة كافية من السيولة وفق قرار مجلس النقد والتسليف الخاص . الضرورةالضمانات الممكن استعمالھا عند 

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

كما في % 127(%137.77 و بكافة العمالت ) 2012كانون األول  31كما في  %20.89( % 63.61 2013حزيران 30في 
  )2012كانون األول  31
  

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

 البنوك مع أشھر3 من أكثر أموال توظيف عدم إلى إضافة االئتمانية المحفظة تخفيض : األصول إدارة ناحية من 
 الودائع لجذب إعالنية وحملة لشھر الودائع ومنتج الوكالة منتج إصدار  :المطلوبات إدارة ناحية من 
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 الودائع زيادة بھدف المضارب نسبة تخفيض  :العائد سعر إدارة ناحية من 
 كامل نقدي بغطاء تمويالت وإعطاء  البنوك مع التبادلية الودائع تشجيع : الميزانية طرفي إدارة ناحية من 
 كامل نقدي بغطاء اعتمادات إصدار  :الميزانية خارج االلتزامات إدارة ناحية من 
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  )تتمة( لسيولةمخاطر ا  37.7
 2011أيار  2بتاريخ  5938 رقمالوزراءأيضا ووفق القوانين المرعية في سورية وحسب قرار مجلس  البنكيقوم كما 

  % . 5باالحتفاظ لدى مصرف سورية المركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل 
يعكس الجدول التالي تواريخ . بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافيةتراقب اإلدارة 

  .استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك الرئيسية
  األعمال خاطرم  37.8
الناتجة عن الظروف االخطار  ، ومنھاعامة بصفة البنوك قطاع المجموعة أو على تؤثر قد عوامل عدة من األعمال مخاطر تنشأ

تقوم ادارة  .المجموعة مالمن المؤشرات السلبية على نتائج أع السياسية واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتھا العديد
ائج االعمال بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرھا على نت المجموعة

 .الي للمجموعةوالمركز الم
  

  ارتباطات و التزامات ائتمانية خارج بيان المركز المالي الموحد المرحلي  38

  
  2013 حزيران 30 

 غير مدققة
  2012كانون األول  31 

 مدققة

 ليرة سورية ليرة سورية  

  
  اعتمادات مستندية

15,195,543,939 2,768,845,422 
 قبوالت

 
0 15,265,721 

  كفاالت
148,776,152 145,349,604 

  
 لقاء حسن تنفيذ

 
116,526,552 136,169,604 

  لقاء اشتراك في مناقصات
32,249,600 9,180,000 

  
 سقوف تسھيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

 
2,565,933,449 4,737,124,613 

  18,059,029,693 7,666,585,360 
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 مدققة
  ليرة سورية   ليرة سورية    

         :ارتباطات عقود مشاريع إنشائية
 5,957,503  0    تستحق خالل سنة

المشاريع اإلنشائية في تاريخ بيان المركز المالي مجموع ارتباطات عقود 
 5,957,503  0 الموحد المرحلي

       
     :ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية

  17,790,342   44,748,722    تستحق خالل سنة
  132,296,165   149,394,444    تستحق خالل أكثر من سنة

مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ بيان المركز المالي 
 150,086,507  194,143,166 الموحد المرحلي 
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