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 بنك الشام    
 

  يةقائمة الدخل الشامل المرحل
2009 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في   

)بالليرة السورية(  
 

 .انات المرحلية الموجزةتشكِّل جزءاً من هذه البي 23 إلى 1المرفقة من  اإليضاحاتإن 
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  غير مدققة   ةغير مدقق   
   حزيران30 إيضاحات  

 2009  
   حزيران30
 2008 

     
     اإليرادات

     
 40,918,757   114,674,795  إيرادات األنشطة التمويلية

 73,074,405  10,376,572  إيرادات األنشطة اإلستثمارية
     

 113,993,162   125,051,367  إجمالي اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
     

 (45,761,694)  (70,735,362) 3  صافي الربحستثمار المطلق منإلنصيب أصحاب ودائع ا:  يخصم
ستثمارات المطلقة بصفته مضارباً و رب لبنك من دخل اإلنصيب ا

  68,231,468  54,316,005  مال

     
  6,553,214   397,967  ستثمارات المقيدة بصفته وكيالًنصيب البنك من إدارة اإل

  4,056,297   6,902,167  صافي إيرادات الخدمات المصرفية
ة عن إعادة تجغير محققة الناال  لفروقات القطع )الخسائر(األرباح 

 )57,854,679(   15,152,416  تقييم القطع البنيوي

 )3,851,441(   5,865,673  الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(ألرباح ا
  85,510   249,803  إيرادات اخرى

  17,220,369   82,884,031  صافي األرباح  التشغيلية
     

     المصروفات 
 )46,640,763(  )58,583,091(  نفقات الموظفين

 )28,397,715(  )42,306,649( 4 مصاريف إدارية وعمومية
 )14,785,081(  )17,068,838(  اسهتالكات وإطفاءات

 )3,263,426(  (213,895,107) 5   واخرىانخفاض في قيمة الوكاالت االستثماريةمخصص 
 )93,086,985(  )331,853,685(  روفات إجمالي المص

     
 )75,866,616(  )248,969,654(  صافي الخسارة قبل الضريبة

     
  4,659,705   13,809,589 6 إيراد ضريبة الدخل

     
  )71,206,911(  )235,160,065(  صافي خسارة الفترة

     
 -  -  بنود الدخل الشامل

     
  )71,206,911(  )235,160,065(  صافي الخسارة الشاملة للفترة

     
 )14.24(  )47.03( 7 لشاملة االنصيب األساسي والمخفض للسهم من صافي الخسارة



 بنك الشام   
 

 قائمة المركز المالي المرحلية
2009 حزيران 30 كما في  

)بالليرة السورية(  

 .انات المرحلية الموجزةتشكِّل جزءاً من هذه البي 23 إلى 1المرفقة من  اإليضاحاتإن 
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  مدققة   غير مدققة 
2008 كانون األول 31   2009  حزيران30 إيضاحات  

     الموجودات
  3,844,886,384   4,301,141,863 8 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

  3,393,367,481   2,758,336,102 9 وإستثمارات لدى المصارف والمؤسسات الماليةحسابات جارية 
  1,952,763,068   2,709,315,063 10 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 -   198,000,000 11  استثمارات في شركات تابعة
 433,810,485  440,142,474   مشاريع قيد التنفيذ

 80,834,883  115,120,965  الممتلكات والمعدات 
  42,990,229    36,836,643  موجودات غير ملموسة
  151,008,474   20,209,507  موجودات قيد االستثمار

 41,203,035  55,012,624 6  موجودات ضريبة مؤجله
 87,252,279  44,165,737 12 موجودات أخرى

  232,287,837   234,078,767 13 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
  10,260,404,155   10,912,359,745  مجموع الموجودات

     
     المطلوبات وحقوق المساهمين

      المطلوبات
  2,151,294,092   2,632,320,184  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

  120,061,922   186,706,285  تأمينات نقدية
  112,108,277   159,743,421 14 مطلوبات أخرى

  2,383,464,291   2,978,769,890   مجموع المطلوبات
  5,689,377,748   5,981,187,804 15 قوق أصحاب ودائع االستثمار المطلقح

 8,072,842,039  8,959,957,694    اإلستثمار المطلقودائعمجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 
      

      حقوق المساهمين
  2,500,000,000   2,500,000,000 16 رأس المال المدفوع

 -  (235,160,065)  رة الفترةخسا
خسائر متراكمة لفروقات القطع الغير محققة الناتجة عن إعادة تقيم 

 (149,856,220)  (149,856,220)   القطع البنيوي
 (162,581,664)  (162,581,664)  مدورة ئر الخساال

  2,187,562,116   1,952,402,051  مجموع حقوق المساهمين
ار المطلق و  االستثم ودائعإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب

  10,260,404,155   10,912,359,745  حقوق المساهمين

      
     حسابات خارج المیزانیة

 974,376,308  524,395,237 20  اإلستثمار المقيدةحسابات أرصدة 
 264,686,244  338,069,302  تعهدات مقابل كفاالت 

 10,554,305  369,645,203  تعهدات مقابل اعتمادات مستندية  
 3,376,708  265,898,224   قبوالت

 
 
  

  علي عبداهللا : السيد    علي مهران خوندة: السيد  
  عضو مجلس اإلدارة و العضو المنتدب    مجلس اإلدارة عضو 



الشام بنك     
 

 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية 
2009 حزيران 30للسته أشهر المنتهية في   

)بالليرة السورية(  
 

  .تشكِّل جزءاً من هذه البيانات المرحلية الموجزة 23  إلى 1فقة من المر اإليضاحاتإن 
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  رأس المال المدفوع إيضاحات 

خسائر متراكمة لفروقات 
القطع الغيرمحققة الناتجة 
عن إعادة تقييم القطع 

 البنيوي

 ساهمينمجموع حقوق الم  نتيجة الفترة  دورةالخسائر الم  

           
 2009 كانون الثاني 1الرصيد في 

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

 )235,160,065(  )235,160,065(  -  -  -  صافي الخسارة الشاملة للفتره
           

  حزيران30الرصيد في 
 1,952,402,051  )235,160,065(  )162,581,664(  )149,856,220(  2,500,000,000  )غير مدققة (2009 
  
  
  

           
 2008 كانون الثاني 1الرصيد في 

 2,263,864,455    )131,736,573(  )104,398,972(  2,500,000,000   )مدققة( 

 )71,206,911(  )71,206,911(        صافي الخسارة الشاملة للفتره
  حزيران30الرصيد في 

 2,192,657,544  )71,206,911(  )131,736,573(  )104,398,972(  2,500,000,000  )غير مدققة ( 2008



 بنك الشام   
 

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية
2009للستة أشهر المنتهية في حزيران   

)بالليرة السورية(  

  .وجزةالمتشكِّل جزءاً من هذه البيانات المرحلية  23  إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاحات

  غير مدققة 
   حزيران 30 

 2009  

  مدققةغير 
  حزيران 30 

 2008 
      األنشطة التشغيلية

 (75,866,616)            (248,969,654)  ةالخسارة قبل الضريب
      : لبنود غير نقديةالتعديالت

     
  8,419,223                 10,322,903              اسهتالك الممتلكات والمعدات   
  6,365,858                 6,745,936                إطفاء الموجودات غير الملموسة   

  19,441,172              (44,471)                    محققة غير مستحقة الدفع ألصحاب ودائع االستثمار المطلق   أعباء
   -                             215,000,000   خسارة انخفاض في قيمة الوكاالت اإلستثمارية  
  (16,945,286)  (41,640,363) 

      ملرأس المال العا التغيرات في 
     
  504,994,606            (1,028,997,535)       أرصدة وإستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية    

 (1,127,535,585)       (756,630,176)              ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 (122,805,705)           130,798,967                الموجودات قيد االستثمار أو التصفية

 (546,358,612)          (51,833,072)                احتياطي نقدي الزامي
 (13,036,370)             43,086,541                  موجودات أخرى

  1,070,720,423          481,026,092                أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
 (21,828,230)             66,644,362              ت النقدية    التأمينا

  31,456,257                47,679,615                  مطلوبات أخرى
 (266,033,579)          (1,085,170,492)       األنشطة التشغيليةالمستخدمة في صافي التدفقات النقدية 

     األنشطة االستثمارية     
 (8,104,243)              (50,940,973)            صافي التغير في الممتلكات والمعدات و مشاريع قيد التنفيذ

 (795,500)                 (592,350)                 صافي التغير في الموجودات المعنوية
   -                             (198,000,000)          استثمارات في شركات تابعة

 (8,899,743)  (249,533,323)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
     

     أنشطة التمويل
  2,553,740,821          291,810,056            أصحاب حسابات االستثمار المطلقةالزيادة في حقوق 

  2,553,740,821          291,810,056            التمويلصافي التدفقات النقدية من أنشطة 
  6,838,470                (1,790,930)               على النقد و ما في حكمهتأثير تغيرات أسعار الصرف     
      

  2,285,645,969         (1,044,684,689)  الزيادة  في النقد وما في حكمه خالل الفترة) النقص(صافي 
     
  4,906,815,092          6,416,212,093         النقد وما في حكمه  في بداية الفترة       

  7,192,461,061           5,371,527,404        17 النقد وما في حكمه  في نهاية الفترة
        



  الشام بنك 
  

  

   المالية قوائمإيضاحات حول ال
  2009 حزيران 30كما في 
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  معلومات عن البنك )1(

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

) أ.ل/104(وبناء على قرار رقم ) 14809( وبموجب السجل التجاري رقم 2006 أيلول 7الصادر بتاريخ ) م و/66(
 35  ، ويخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم2007 شباط 10الصادر من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ 

 الخاص باحداث المصارف الخاصة  2001 لعام 28 رقم قانوناإلسالمية وال الخاص بتنظيم عمل المصارف 2005لعام 
ولألنظمة التي يضعها  2007لعام 33  وقانون التجارة رقم 2002للعام 23 وتعليماته التنفيذية والقانون رقم و المشتركة 

  .مجلس النقد والتسليف
  

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

 1000قيمة السهم االسمية ,  سهم5,000,000 ليرة سورية مقسم على 5,000,000,000تم تسجيل البنك برأسمال مقداره 
 .2007 آب 27بدأ البنك بممارسة أنشطته في . ليرة سورية للسهم الواحد

 
 الشريعة أحكام ضوء وفي األساسي للنظام وفقاً واالستثمارية يليةالتمو واألنشطة المصرفية الخدمات البنك يمارس

  . فروع3 من خالل فروعه التي أصبح عددها مجلس النقد والتسليفو قرارات  اإلسالمية
  

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

  هيئة الرقابة الشرعية 
  

 الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد محدود من 2005لعام ) 35(لمرسوم التشريعي رقم اشارة الى ا
علماء الفقه و الشريعة و القانون يتم تعينها من قبل الجمعية العمومية لمساهمي المصرف االسالمي فقد تم تكوين هيئة 

 الشريعة و القانون في العالم العربي واإلسالمي و يكون الرقابة الشرعية في البنك من ثالثة أعضاء من علماء الفقه و
  رأيها ملزماً للبنك

  
وإبداء الرأي الشرعي في صيغ يعة اإلسالمية ن حيث االلتزام باألحكام الشرتتولى الهيئة مراقبة أعمال البنك وأنشطته م

  .اهمينالعقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطته، وإصدار تقرير سنوي للهيئة العامة للمس
  

  :تتكون هيئة الرقابة الشرعية من السادة
  

 "رئيسا         فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي  .1
 "عضوا      فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة  .2
 "عضوا         فضيلة الدكتور عصام العنزي .3

  
  . استقالته من عضوية هيئة الرقابة الشرعية، قدم فضيلة الدكتور عصام العنزي2009 أيار 13بتاريخ 

كما قررت الجمعية العمومية لبنك الشام أن يتم اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من السوريين المقيمين داخل سوريا و 
ذلك لمصلحة العمل ، و بناء عليه تمت إقالة فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة من عضوية هيئة الرقابة الشرعية بسبب 

  .إقامته خارج القطر
  . عن بديل للعضوين السابقينويتم األن البحث

  



  الشام بنك 
  

  

   المالية قوائمإيضاحات حول ال
 2009 حزیران 30كما في 
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 أهم السياسات المحاسبية )2(

  
  :أعدت القوائم المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية 

  
  أسس إعداد القوائم المالية

خاص بالتقارير لا) 34(معيار المحاسبة الدولي رقم ل  وطبقاًوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةتم إعداد البيانات المالية المرحلية 
 إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية .و بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية المالية المرحلية

أي  ،2008 كانون األول 31للسنة المنتهية في المرحلية الموجزة تتوافق مع السياسات المتبعة في إعداد البيانات المالية 
ية للتقارير سبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقاً للمعايير الدولالمعايير المحا مع

 وحسب القوانين والتعليمات المصرفية  وبما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالميةه المعايير اإلسالميةالمالية فيما لم تغط
  : فيما عدا التاليالنقد و التسليف،ذات العالقة الصادرة عن مجلس 

  
خالل الفترة قام البنك باعتماد المعايير الجديدة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي يعتبر تطبيقهـا       

  .2009 كانون الثاني 1ملزماً اعتباراً من 
  

  )المعدل" (عرض البيانات المالية"-1معيار المحاسبة الدولي رقم 
. فصل التغيرات في حقوق الملكية بين تلك العائدة للمساهمين والتغيرات غير العائدة للمـساهمين        يتطلب المعيار المعدل    

ستظهر قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المعامالت المتعلقة بالمساهمين فقط وسيتم إظهار التغيرات األخـرى فـي              
د قائمة للدخل الشامل وإظهارها إما بشكل منفصل إضافة الى ذلك يتطلب المعيار المعدل إعدا. حقوق الملكية ببند منفصل

  .أو بشكل متصل مع قائمة الدخل
  

  "القطاعات التشغيلية "– 8معيار التقارير المالية الدولي رقم 
ويتطلب من البنك موازاة تقارير القطاعات مع " بيانات القطاعات "14يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم   

باإلضافة الى ذلك، يتم . لية الداخلية لإلدارة، ونتج عن ذلك زيادة في عدد بيانات القطاعات الواجب إظهارهاالتقارير الما
  .بيان القطاعات بطريقة أكثر توافقية مع البيانات الداخلية المستخدمة من قبل المدير التنفيذي الذي يقوم بأخذ القرارات

  
  .ت المالية المرحلية الموجزة والتي تُمثل العملة الرئيسية للبنكإن الليرة السورية هي عملة إظهار البيانا

  
 جميع البيانات المالية السنوية إلعدادالبيانات المالية المرحلية ال تحتوي على كافة المعلومات و اإليضاحات المطلوبة إن 
سالمية ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير  لمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلوفقاً

األول  كانون31 في كما للمصرف السنوية المالية البيانات مع تقرأ أن يجب  و.المالية فيما لم تغطيه المعايير اإلسالمية
2008.  

ة للسنة المنتهية  ال تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقع2009 حزيران 30سته أشهر المنتهية في كما أن نتائج األعمال لل
   .2009 كانون األول 31في 
  
.  



  الشام بنك 
  

  

   المالية قوائمإيضاحات حول ال
 2009 حزیران 30كما في 

 
7 

  
 )تتمة(أهم السياسات المحاسبية       )2(

  
  استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في 
كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في .  عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ القوائم المالية باإلضافة إلى اإلفصاح 

 فيما .قائمة الدخل الشاملاإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن 
  :يلي أهم هذه التقديرات

حداث غير المؤكدة في تاريخ القوائم المالية والتي قد ينتج عنها إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لأل
مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في القوائم المالية 

  : المالية وهي كما يليفترةخالل ال

 
  الـقـيـمـة الـعـادلــة لألدوات الـمـالـيـة

أو معلنة السعار األ عن طريق وفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي تفي حال عدم
عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير  العادلة ةقيمال يتم تقدير , الماليةاألدواتلبعض التداول النشط 

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

 
  تـدنــي قـيمـة التسهيالت االئتمانية

  بناء على الشامل يقوم البنك بمراجعة التسهيالت االئتمانية بشكل ربع سنوي وتقدير كفاية المؤونة المسجلة في قائمة الدخل
  كفاية المؤونة المسجلة في قائمة الدخل الشامل  تقديرات  و تعود بعض2004 لعام 94قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

على فرضيات وعوامل متعددة لها بشكل رئيسي ة نيمب  إن هذه التقديرات .قبلية لإلدارةلمبالغ وفترات التدفقات النقدية المست
ف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختل

 .أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل



  الشام بنك 
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 )تتمة(أهم السياسات المحاسبية       )2(

  
  ينوالمساهم المطلق االستثمار ودائع أصحاب بين األرباح توزيع 

 :يتم احتساب األرباح الخاصة بالمودعين على الشكل التالي
  
حيث أن اإليرادات , ات إلى إيرادات ناجمة عن االستثمارات و إيرادات ناجمة عن عموالت البنك يتم تقسيم اإليراد 

بنك و ال توزع على المودعين لكونها ناتجة عن خدمات اتي يقدمها الناجمة عن عموالت البنك تكون كافة من حق ال
  .المصرف وال عالقة لها باستثمار أموال المودعين

  
ادات المتأتية من االستثمار بكل عملة على حدة، و يتم فصلها إلى إيرادات متأتية من استثمارات ممولة يتم الفصل بين اإلير

  ).من رأس المال و أموال المودعين( كلياً من رأس المال و استثمارات ممولة بشكل مختلط 
  

 الودائع ومتوسط ينالمساهم حقوق متوسط من كل على وتناسب نسبة مختلط مصدر من المتأتية اإليرادات توزع
  . اإليرادات من المودعين حصة الستخراج ذلك و
  

 : التالية الشرائح على بناء للمودعين المرجح المتوسط  المبلغ المستثمر والذي يمثليحتسب
  

 %50                 جاري حساب
  %50                 التوفير حساب
  %80            لمدة ثالثة شهور) وديعة(ألجل حساب
  %84            شهور ستة لمدة) وديعة(ألجل حساب
  %88           شهرا عشر اثنا لمدة) وديعة(ألجل حساب
 %90         شهرا وعشرون اربعة لمدة) وديعة(ألجل حساب

 
  المساهمين حقوق حصة ضمن تدخل الجارية الحسابات أرباح إن

  
إجمالي اإليرادات بعد (غ اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط يكون الربح القابل للتوزيع على المودعين هو صافي مبل

طرح النفقات التي وافقت هيئة الرقابة الشرعية على تحميلها على وعاء المضاربة كون هذه النفقات غير واجبة على 
 .ثماربعد طرح حصة مشاركة رأس المال و مبلغ المضاربة العائد للمصرف واحتياطي مخاطر االست) العامل المضارب

  
 المطلق هذه  في حال أظهرت نتائج إيرادات االستثمار خسائر سيتحمل كل من المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار

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

 
 :30/6/2009 -1/1/2009 القابل للتوزيع عن الفترة من وقد بلغ معدل العائد

 
 سوري دوالر يورو 

 %5.20 %1.00 %1.50 ستثمار ع لإلمتوسط العائد على المبلغ الخاض
 %40 %33 %33 الحد األقصى لنسبة المضاربة



  الشام بنك 
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  نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من صافي األرباح )3(
  
 

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

  .المطلقلمواجهة مخاطر حسابات االستثمارالمطلق من صافي أرباح حسابات االستثمار % 10اقتطاع ما ال يقل عن 
 

 مصاريف إدارية وعمومية )4(
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

  2008 حزيران 30   2009 حزيران 30 
 مدققه غير   غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  

ستثمار قبل خصم مضاربة اإلحصة أصحاب الودائع من ربح 
 57,421,010    92,778,691 البنك و احتياطي مخاطر االستثمار

 (11,659,316)   (22,043,329) حصة مضاربة البنك
صافي حصة أصحاب الودائع بعد خصم مضاربة البنك و قبل 

 45,761,694   70,735,362 *حتياطي مخاطر االستثمار خصم ا

   2009 حزيران 30   2008 حزيران 30
   غير مدققة   غير مدققه
   ليرة سورية  ليرة سورية

     
 مصاريف مجلس إدارة   849,899    666,299           
 مصاريف إيجار  9,910,569   8,642,358         
 قابة الشرعيةتعويضات هيئة الر  1,739,361   2,366,538         
 إعالن ومعارض  3,643,394   2,345,484         
 مصاريف إستشارات   3,810,979   965,845           
 مصاريف طباعة و قرطاسية  1,406,575   1,335,021         
 مصاريف تأمين  2,172,750   1,727,604         
 د والهاتف كهرباء و ماءمصاريف البري  3,720,752   2,449,776         
 مصاريف سفر و مواصالت و ضيافة  1,558,614   732,709           
 مصاريف معلوماتية 8,711,727   2,513,727         
 مصاريف التنظيف  888,323   744,435           

 مصاريف حراسة  741,200   675,396           

 رىمصاريف أخ  3,152,506  3,232,523
28,397,715  42,306,649  
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 إلستثمارية و اخرىمخصص انخفاض في قيمة الوكاالت ا )5(

 

  
ستثمارية مع اإل، قامت إدارة بنك الشام باحتساب مخصص لتندني قيمة أرصدة الوكاالت 2009 حزيران 30كما في *

  .  شركة دار اإلستثمار و بنك دار االستثمار
  

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

 .الصافي خالل الشهر السابق
  

 ضريبة الدخل المؤجلةابراد  )6(
  

 : المؤجلة كما يليمبلغ ايراد وموجودات ضريبة الدخلتم احتساب 
  

  

  
  
  
  
  
  
 
  

  2008 حزيران 30   2009 حزيران 30 
  غير مدققه  غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  
      

 -   (215,000,000)  *  مخصص انخفاض قيمة الوكالت اإلستثمارية
 (3,263,426)  1,104,893  **شتغيلي مخصص فروق القطع الت

 213,895,107   (3,263,426) 

  2008 حزيران 30   2009 حزيران 30 
 غير مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 )75,866,616(   (248,969,654) الخسارة قبل الضريبة
       

 57,854,679   (15,152,416)  فروقات القطع غير المتحققة)خسائر(أرباح :ينزل 
 (5,011,391)   (5,011,391)  اهتالك مصاريف التأسيس: ينزل 
  4,384,509   213,895,107  "ولة ضريبيامصاريف غير مقب: يضاف

  (18,638,819)   (55,238,354) الخسارة الضريبية
 %25   %25 نسبة الضريبة

  4,659,705   13,809,589 ضريبة الدخل المؤجلةايراد 

 2009 حزيران 30 
 غير مدققة  
 ليرة سورية  
   

 41,203,035  )مدققة(  2008 األول كانون 31رصيد كما في 
 13,809,589  2009 حزيران 30ايراد ضريبة الدخل للفترة المنتهية في 

 55,012,624  
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  للسهم في الخسارة والمخفضالنصيب األساسي )7(

 
 : يلي بتقسيم خسارة الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كمافي الخسارة السهميحتسب نصيب 

   

  
 أدوات قد يكون لها تأثير على لبنكاألساسي للسهم لعدم إصدار اللنصيب مطابقة الفترة  خسارة من النصيب المخفض للسهمإن 

  . عند تحويلهاالخسارةالسهم في عائد 
 

 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي )8(
  

 
 عن مجلس النقد والتـسليف علـى البنـك          2008 للعام   أيار 5 الصادر بتاريخ    4ب  /م ن    / 389استناداً للقرار رقم    (*)  

، وهو احتياطي الزامي ال يـستخدم   من ودائع العمالء   % 10لدى مصرف سورية المركزي بنسبة      نقدي  االحتفاظ باحتياطي   
 .في عمليات البنك اليومية

 

  2008 حزيران 30   2009 حزيران 30   
 غير مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

)235,160,065(  خسارة الفترة   )71,206,911(  
    

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

)47.03(  النصيب األساسي للسهم في الخسارة   )14.24(  

  2008 كانون األول 31   2009 حزيران 30   
 مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ريةليرة سو 
    

 150,955,371  315,184,439 نقد في الخزينة
  820,944,141  872,777,214  *االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي

 2,872,986,872  3,113,180,210 حساب جاري لدى مصرف سورية المركزي
    
 4,301,141,863  3,844,886,384 
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  ت الماليةالمصارف والمؤسساتثمارات لدى سوا حسابات جارية )9(

 
   حزيران30 

 2009 
األول  كانون 31 

2008 
  مدققة    غير مدققة 
 ليرة سورية   ليرة سورية 

 1,810,911,800  1,285,632,804 حسابات جارية     
، فترة استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالميةوكاالت 

 1,581,358,050  657,529,951 استحقاقها اقل من ثالثة أشهر
، فترة استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالميةت وكاال

  -  1,028,997,538 استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر

*قيمة وكاالت استثماريةمخصص انخفاض في    )215,000,000(  - 
قبضمستحقة ال وغير المحققةإيرادات اإلستثمار   1,175,813  1,097,631 

 2,758,336,102  3,393,367,481 
  

 ألحكام الشريعة االسالمية السمحة والنظام األساسي وعقد التأسيس فإن البنك ال يتقاضى أية فوائد على األرصدة وفقاً
  .والحسابات الجارية لدى البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية والخارجية

  
 مع ستثماريةالت اإل الوكا أرصدةقيمةإلنخفاض قامت إدارة بنك الشام باحتساب مخصص ، 2009 حزيران 30كما في * 

     . دار االستثمارشركة دار اإلستثمار و بنك 
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 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  )10(

 
 حسب النوع  - أ

 
   حزيران30 

 2009  
كانون االول 31  

2008  
  مدققه    غير مدققه 
 ليرة سورية   ليرة سورية 

 2,180,176,956  3,018,341,336 ذمم المرابحات     
 (227,413,888)  (308,922,400)  ؤجلة للسنوات القادمةاألرباح الم: ناقصاً
 -  (103,873)  حفوظةاألرباح الم: ناقصاً

 2,709,315,063   1,952,763,068 
  

 الجهة الممولةحسب   - ب
  

 
 

 استثمارات في شركات تابعة  )11(
 

  نسبة الملكیة  بلد التأسیس  أسم الشركة
%  

 حزیران 30
2009  

  لیرة سوریة

 كانون األول 31
2008  

  لیرة سوریة
 شركة محدودة المسؤولیة -أموال الشام شركة 

  للوساطة والخدمات المالیة
 

  سوریة
  

99%  198,000,000 
 
-  

  
ة، تعمل ضمن أموال الشام شركة محدودة المسؤولیة للوساطة والخدمات المالییمثل المبلغ المدفوع حصة البنك في رأس مال شركة 

  .مبادئ الشریعة اإلسالمیة
  

سوف یقوم البنك بتوحید القوائم . النھائي المباشرة أمر على الشركة بعد تحصل  تمارس الشركة اي أعمال ولملم حتى تاریخ المیزانیة،
  .د الحصول على أمر المباشرةالمالیة للشركة التابعة مع القوائم المالیة العائدة للبنك عن

 
 
 
 
 
  
  
  
 

   حزيران30 
 2009  

كانون االول 31  
2008  

  مدققه    غير مدققه 
 ليرة سورية   ليرة سورية 

        
 1,779,771,480  2,446,799,914  شركات

 400,405,47   6  571,541,422  أفراد
  (227,413,888)  (308,922,400)  األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصاً
 -  (103,873)  حفوظةاألرباح الم: ناقصاً

    
 2,709,315,063     1,952,763,068  
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  موجودات اخرى  )12(

  

 
 
  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي   )13(

 
 يجب على المصارف الخاصة 2001 لعام 28 من قانون المصارف الخاصة رقم 12للفقرة رقم " ب"كما هو محدد في البند 

  .فائدة أسمالها لدى مصرف سوريا المركزي على شكل وديعة مجمدة ال يستحق عليها أيهمن ر% 10اإلحتفاظ ب 
  : هو كما يلي2009  حزيران30إن رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي كما في  

 
   حزيران30 

 2009  
 االول كانون 31  

2008  
  مدققة    غير مدققة 
 ليرة سورية   ليرة سورية 

وديعة المجمد بالليرات السورية رصيد ال       81,198,440  81,198,440 
 الليرة ىمحوالً ال(ألمريكية  بالدوالرات اة  رصيد الوديعة المجمد

)السورية  152,880,327  151,089,397 

 234,078,767  232,287,837 
  

  حزيران 30 
 2009  

كانون االول 31  
2008  

  مدققه    غير مدققه 

 ليرة سورية   ليرة سورية 
     

 51,670,382  21,562,193  ذمم ناتجة عن حسابات خارج المیزانیة
 20,681,444  5,714,008 دفعات مقدمة لشراء أصول

 14,273,364  16,568,774 مصاريف مدفوعة مقدما
 500,000  300,000 ت نقدیةتأمینا

 70,308  - سلف موظفین
 56,781  20,762 اخرى

 44,165,737  87,252,279 
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 مطلوبات اخرى  )14(

  

 
  .صة المودعين المحفوظة من ايراد كسر الودائع احتياطي كسر الوديعة حيمثل*: 

  
  :ستثمار المطلقاإلحقوق أصحاب ودائع   )15(

 
 األول كانون 31  2009حزيران  30  

2008 
  مدققة    غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  
  2,473,325,670     2,482,650,975 ودائع إدخار

   3,201,765,633    3,477,133,951 ودائع استثمار
   14,286,445    21,402,878 حصة أصحاب ودائع االستثمار المطلق من احتياطي المخاطر

 5,981,187,804     5,689,377,748  
 

  حزيران 30   
 األول كانون 31  2009 

2008 
  مدققة   غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
     

 12,688,845  17,187,898 حواالت و أوامر دفع
غیر مستحقة  ( المطلق  ستثماریة اإلحاب ودائعأرباح محققة ألص

 37,175,076  37,130,605 )الدفع

 14,799,648   20,269,641 موردین
 11,914,068  10,558,378 مستحق لجھات حكومیة
 2,164,570  5,413,673 فوعةنفقات مستحقة غیر مد
 22,126,238  57,331,069  دائنو عملیات التمویل
  7,334,764  5,633,365 مخصصات مختلفة

 3,630,557   3,583,952 ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي 
  -   1,994,489   * ودیعة الاحتیاطي كسر 

 274,511    640,351 اخرى
 159,743,421   112,108,277  
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 رأس المال المدفوع  )16(

  
س للسهم . ل 1,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 5,000,000س موزعة على . ل 5,000,000,000بحدد رأسمال البنك 

أي  % 50مدفوع منها (س. ل3,750,000,000 سهم أي ما يوازي 3,750,000البنك بتغطية  الواحد، وقد ساهم مؤسسوا
 سهم لالكتتاب العام وهو 1,250,000 تم طرح .من رأسمال البنك % 75وهي نسبة ) س. ل1,875,000,000ما يعادل 
سهم المكتتب بها عند االكتتاب على أن تسدد القيمة من قيمة األ% 50 ليرة سورية تم تسديد 1,250,000,000ما يعادل 

  .المتبقية خالل ثالثة سنوات من بداية مزاولة البنك لنشاطه بقرار من الجمعية العمومية
 

  النقد وما في حكمه  )17(
 

  :ما يليوذلك كقائمة المركز المالي يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في بيان التدفقات النقدية من المبالغ المبينة في 
 

  حزيران 30 
   حزيران30  2009 

 2008  
 مدققة غير   غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 3,356,964,233  3,428,364,649   النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية التي تستحق خالل : يضاف

 3,835,496,828  1,943,162,755 ثالثة أشهر

 5,371,527,404  7,192,461,061  
  

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



  الشام بنك 
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 تعامالت مع أطراف ذات عالقة )18(

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

  
بتعامالت تجارية مع المصارف ذات  العالقة  و كبار المساهمين) ضمن أعماله االعتيادية ( قام المصرف   

 
    قائمة المركز الماليبنود في 

حزيران  30  
2009 

ل  كانون األو31  
2008 

 مدققه  غير مدققه  
 ليرة سورية  ليرة سورية  

    :الموجودات
 434,619,770   278,395,754 أرصدة وإستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية

    :المطلوبات     
 10,101,020  7,030,830 أرصدة الحسابات الجارية

 3,918,963  6,421,980 حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق
     

     الشاملبنود قائمة الدخل

حزيران  30  
2009 

حزيران  30  
2008 

 غير مدققه  غير مدققه  

 ليرة سورية  ليرة سورية  

      
 73,074,405   - إيرادات األنشطة االستثمارية

  اإلدارة العلياتعويضات 
  

  

  16,352,076 مكافآت قصيرة األجلال و ةاألساسيالرواتب 
  

16,794,334 

  هيئة الرقابة الشرعيةتعويضات 
  

  

 884,661  مصاريف سفر واقامة هيئة الرقابة  شرعية 
  

66,538  

 854,700  تكاليف اتعاب هيئة الرقابة الشرعية
  

2,300,000  

  



  الشام بنك 
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 المطلوبات المحتملة وااللتزامات )19(

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

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

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

  
  حزيران30 

 2009  
  غير مدققة

  كانون االول 31  
 2008  

  مدققه
 ليرة سورية   ليرة سورية 

     
 264,686,244  338,069,302 كفاالت

 10,554,305  369,645,203  اعتمادات مستندية
 3,376,708  265,898,224  قبوالت

 936,295,483   1,119,086,696  ارتباطات وسقوف تمويل غير مستغلة
  2,092,699,425   1,214,912,740 

  
 :أرصدة حسابات االستثمار المقيدة )20(

 
قام المصرف باستثمار أموال أصحاب االستثمارات المقيدة بصفته وكيالً حيث بلغت حقوق أصحاب االستثمارات المقيدة لقاء      

  :لتزامات المتعلقة بها ما يلياستثماراتهم و اال
  

   حزيران 30 
2009  

  غير مدققة

 كانون االول 31  
2008  
  مدققة

 ليرة سورية  ليرة سورية  
 967,676,783   520,061,422  حسابات االستثمار المقيد

  8,324,635    5,652,833  المقيدأرباح حسابات االستثمار 

  )1,625,110(   (1,319,018)  بصفته وكيالًعمولة البنك : ناقصاً

 524,395,237   974,376,308  
  

 التحليل القطاعي )21(
  

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

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

 
 . ابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم التمويل اإلسالمي وخدمات أخرىيشمل مت:  التجزئة  

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



  الشام بنك 
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 )تتمة(التحليل القطاعي )21(

 
  قطاع األعمال •

  
   بآالف الليرات السورية2008 حزيران 30 و 2009 حزيران 30فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات كما في 

  ( غیر مدققة ( 2009   حزیران 30 
 المجموع أخرى الشركات التجزئة 
     

 125,051 10,377 94,398 20,276 ستثماريةإجمالي اإليرادات التمويلية واإل
 (70,735) - - (70,735) صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق من

 7,300  140 5,795 1,357  صافي ايرادات العموالت و الرسوم
 15,152 15,152 - - الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي

 5,866 5,866 - - ناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية الاألرباح
 250 250 - -  ايرادات اخرى
 82,884    التشغيلية) الخسائر(صافي األرباح 

 (117,959) (117,959) - - مصاریف تشغیلیة
 (213,895) (213,895) - - مخصصات تشغيلية

 (248,970)    صافي الخسارة قبل الضريبة
 13,810    خلإيراد ضريبة الد

 (235,160)    صافي خسارة الفترة
     الموجودات 

 9,768,793 7,059,478 2,238,646 470,669 موجودات القطاع
 1,143,567    موجودات غير موزعة

 10,912,360    اجمالي الموجودات
  
  ( غیر مدققة ( 2008   حزیران 30 
 المجموع أخرى الشركات التجزئة 
     

 113,993 73,074 34,270 6,649 ي اإليرادات التمويلية واإلستثماريةإجمال
 (45,762) - - (45,762) صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق من

 10,609 6,467 3,208 934 صافي ايرادات العموالت و الرسوم
 (57,855) (57,855) - - الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي

 (3,851) (3,851) - - الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 
 86 86 - -  ايرادات اخرى
 17,220    التشغيلية) الخسائر(صافي األرباح 

 (89,824) (89,824) - - مصاریف تشغیلیة
 (3,263) (3,263) - - مخصصات تشغيلية

 (75,867)    ضريبةصافي الخسارة قبل ال
 4,660    إيراد ضريبة الدخل

 (71,207)    صافي خسارة الفترة
   
   ( مدققة ( 2008 كانون األول  31   

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

 1,069,387 - - - موجودات غير موزعة
 10,260,404    اجمالي الموجودات
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 )تتمة(ليل القطاعيالتح )21(
 

  :قطاع التوزيع الجغرافي •
یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة التي 

  باو و أور,تمثل األعمال المحلیة وكذلك یمارس البنك نشاطاتھ في الشرق األوسط، وآسیا وافریقیا
 بآالف الليرات 2008 حزيران 30 و 2009 حزيران 30ع اإليرادات والربح والموجودات كما في فيما يلي توزي

  السورية
  
  ( غیر مدققة ( 2009    حزیران 30 
  المجموع خارج سوريا سوريا 

     
  125,051 10,376 114,675 إجمالي اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
  (70,735) - (70,735) ثمار المطلق منصافي العائد على أصحاب ودائع االست

  7,300 - 7,300 صافي ايرادات العموالت و الرسوم
  15,152 - 15,152 الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي

  5,866 - 5,866 الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 
  250 - 250  ايرادات اخرى
  82,884 10,376 72,507 التشغيلية) الخسائر(صافي األرباح 

  (117,959) - (117,959) مصاریف تشغیلیة
  (213,895) - (213,895) مخصصات تشغيلية

  (248,970)   صافي الخسارة قبل الضريبة
  13,810   إيراد ضريبة الدخل

  (235,160)   صافي خسارة الفترة
      

  10,912,360 2,412,611 8,499,747 الموجودات 
  
( )مدققةغیر   2008 حزیران 30    
  المجموع خارج سوريا سوريا 

     
  113,993 73,074 40,919 إجمالي اإليرادات التمويلية واإلستثمارية

  (45,762) - (45,762) صافي العائد على أصحاب ودائع االستثمار المطلق من
  10,609 - 10,609 و الرسومصافي ايرادات العموالت 

  (57,855) - (57,855) الخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي
  (3,851) - (3,851) الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الخسائر(األرباح 

86  ايرادات اخرى  - 86   
  17,220 73,074 (55,854) التشغيلية) الخسائر(صافي األرباح 

  (89,824) - (89,824) مصاریف تشغیلیة
  (3,263) - (3,263) مخصصات تشغيلية

  (75,867)   صافي الخسارة قبل الضريبة
  4,660   إيراد ضريبة الدخل

  (71,207)   صافي خسارة الفترة
      
   ( مدققة ( 2008 كانون األول  31    

  10,260,404 1,581,358 8,679,046 الموجودات 
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  إدارة المخاطر )22(
  

  مقدمة
 ييموتق مهوف ديتحد على وميق البنك في المخاطر إلدارة العام واالطار البنوك أعمال من أساسي جزء هي المخاطر
 الالزمة االجراءات واتخاذ والمقبولة المحدودة اتيالمستو ضمن هابقائ من والتأكد البنك عمل هتواج التي المخاطر

   .والعائد المخاطرة عاملي ينب األمثل التوازن إلى للوصول المخاطر صيلتقل  
  

  مخاطر االئتمان  
 من التزاماته مما يتسبب في تحمل أياًإن مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في فشل طرف من األطراف في سداد 

طر المحتملة وحصر المعامالت يسعى البنك إلى التحكم في مخاطر االئتمان بمراقبة المخا. الطرف اآلخر لخسارة مالية
ترتيبات ضمان إضافية مع إجراء االستثمارية مع أطراف مختارة والتقييم المتواصل لمالءمة هذه االستثمارات التمويلية و

وفي بعض . األطراف في  الظروف التي تقتضي مثل هذه الترتيبات وكذلك عن طريق تقصير فترة التعرض للمخاطر
  .  إنهاء المعامالت أو تحويلها إلى أطراف أخرى من أجل تقليل المخاطر االئتمانيةالحاالت يلجأ البنك إلى

  
  المخاطر االئتمانیة المتعلقة بالتعھدات •

تحصيل  يتم. بتقديم كفاالت لتلبية احتياجات العمالء تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئهيقوم البنك 
وتتم الوقاية من  لتمويليةم األنشطة املذتتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر االئتمانية . اإلعتمادهذه الدفعات وفقاً لشروط 

  .سات البنك واجراءاته الرقابيةهذه المخاطر باتباع نفس سيا
  
  

   االئتمانیةمخاطرالتركز في الحد األقصى لل •
  

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

ويشير تركز مخاطر االئتمان إلى التأثير النسبي ألداء . حالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى
  .لبنك تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينةا

 االئتماني لكل قطاعالخطروحجم ) فرد او مؤسسة أو بنك مراسل( مخاطر االئتمانية على مستوى العميل  تمركزتتم إدارة 
  .لقرارات مجلس النقد والتسليف"  وفقامنطقة جغرافية او اقتصادي

 
  

 فظ بھا و التحسینات االئتمانیة الضمانات المحت •
يعتمد البنك على عدة اساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات 

  .وفقا لمعايير واسس معتمدة

  :وابرز انواع الضمانات هي

o اني السكنية والعقارات واألوراق الرهونات للمب: بالنسبة لعمليات االستثمار االسالمية مع المؤسسات التجارية
  .المالية والسيارات والضمانات النقدية

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

ة، ويتم مراجعة القيمة السوقية تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقي
  .تدني قيمة التمويالتللضمانات خالل دراسة كفاية مخصص 
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  )تتمة(إدارة المخاطر  )22(     
 

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

قاية من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، استحقاقها، وللو
  .من  ودائع العمالء% 10 لدى مصرف سورية المركزي تساوي وديعةوباإلضافة إلى ذلك يقوم البنك بالمحافظة على 

  .ت للتأكد من توفر سيولة كافيةتراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبا
  

  مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  
   .األجنبية العمالت صرف أسعار في التغير نتيجة المالية األداة قيمة تقلب مخاطر هي

  علىالتمركز في كل عملة مراقبة يتم. المستخدمة األساسية العملة يه السورية الليرة وأن سورية مؤسسة نفسه البنك يعتبر
 أو اآلجلة، األجنبي الصرف عقود مثل المشتقات، مع المصرف يتعامل ال. بقائها في مستوى معقول من يومي للتأكد أساس
  .اإلسالمية الشريعة مع أحكام لتعارضها تغطية عمليات بأية يقوم وال األجنبية، العملة مقايضة عقود

  
 )التشغيلية (العمليات مخاطر  

أنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل اإلجراءات الداخلية، أو العنصر البشري، أو تُعرف مخاطر التشغيل ب
كما تعتبر مخاطر عدم االلتزام بمبادئ الشريعة جزء من المخاطر التشغيلية . األنظمة، أو الناجمة عن األحداث الخارجية

  .التي يتعرض لها البنك
 شامل نظام وضع خالل من و للموظفين المحاضرات و التدريب خالل من ملياتلعامخاطر  من التخفيف على المصرف يعمل

  .الوظائف فصل و والمسؤوليات للمهام وتوزيع محدد الداخلي الضبط إلجراءات
  

  أرقام المقارنة  )23(    
  

بويب هذه على لم تؤثر عملية إعادة الت. الحاليةالفترة لتتناسب مع تبويب أرصدة  2008تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام   
  .كية أو صافي ربح الفترة السابقةحقوق المل

  
  :يلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تصنيفها    

  
 قائمة الدخل الشامل:    

 2009 حزيران 30التبويب كما في   2008 حزيران 30التبويب كما في   المبلغ ليرة سورية
     

ائع اإلستثمار المطلق من نصيب أصحاب ود  ايرادات اخرى  807,381
 صافي الربح

       




