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م.م.الشام شبنك   
 

  المرحلي المختصر بيان الدخل الموحد
 2013 أيلول 30كما في 

تمثل جزءاً من ھذه القوائم المالية وتقرأ معھا  40إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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م.م.الشام شبنك   
 

  المرحلية المختصرة الموحدة قائمة التدفقات النقدية
  2013 أيلول 30كما في 

 

  تشكل جزءاً من ھذه القوائم المالية وتقرأ معھا 40إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 2013أيلول  30  
 غير مدققة

 2012أيلول  30  
 غير مدققة

 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح
    األنشطة التشغيلية

 152,376,485  3,639,457,799  صافي األرباح قبل الضريبة
      :التعديالت
 37,537,231  29,935,349   واطفاءاستھالك 

 209,629,620  125,990,679  المطلق االستثمارالعائد على حسابات 
 (1,584,353)  (20,161,770)  إيرادات االستثمار المحققة وغير مستحقة القبض

 (1,741,678)  1,150,396  عائد االستثمار المحقق غير مستحقة الدفع
 71,154,400  -  االستثمارات بغرض اإلجارة التشغيليةمخصص التدني في قيمة 

 83,843,742  726,862,014   مخصص تدني قيمة الوكاالت االستثمارية
 196,936,691     مخصص مطالبات و تعويضات
 48,305,252     مخصص تدني قيمة موجودات

 157,446,375  212,543,111  مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 -  12,500,000   اخرى تشغيلية مخصصات

  4,728,277,578  953,903,765 
      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (1,372,935,667)  (14,545,172,002)  ايداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية
 1,443,176,964  412,627,539  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 (75,210)  30,676,188  الموجودات قيد االستثمار
 (18,586,464)  (103,599,291)  االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي

 (182,128,574)  59,119  موجودات أخرى
 2,734,578,020  5,442,868,457   تأمينات نقدية

 (8,790,762)  (30,102,945)  مطلوبات أخرى
 3,549,142,072  (4,064,365,357)  األنشطة التشغيلية من النقديةصافي التدفقات 

 (39,809,974)    الضريبة المدفوعة
 3,509,332,098  (4,064,365,357)   بعد الضريبة المدفوعة األنشطة التشغيلية من صافي التدفقات النقدية
      األنشطة االستثمارية

 (6,574,795)  (14,844,212)  ومشاريع قيد التنفيذصافي التغير في الممتلكات والمعدات 
 (1,562,135)  (555,500)   صافي التغير في الموجودات غير الملموسة

 (233,512,797)  (2,154,327)   صافي التغير في االستثمارات العقارية
 (13,400,365)  (391,200,489)   الموجودات الماليةصافي التغيير في 

 (255,050,092.00)  (408,754,528.32)   النقدية المستخدمة في األنشطة االستثماريةصافي التدفقات 
      األنشطة التمويلية

 8,333,699  -   تسديدات القسط الثاني ألسھم رأس المال
 (216,602,670)  (166,857,363)   أرباح مدفوعة ألصحاب الودائع االستثمارية

 (39,675,000)  -   إيداعات للبنوك والمؤسسات المالية
 1,023,986,343  3,068,919,921   أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 (607,415,273)  (535,104,802)   حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 168,627,099  2,366,957,757   األنشطة التمويلية) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية من 

 (41,256,805)  -   الصرفتأثير تغيرات أسعار 
 3,381,652,300  (2,106,162,129)   صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل الفترة

 1,440,583,125  4,325,903,580   النقد وما في حكمه في بداية الفترة
 4,822,235,425  2,219,741,451 33 النقد وما في حكمه في نھاية الفترة



الشام ش.م.م بنك   
 

 

 تغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحليال بيان
 3300أيلول  03المنتهية في  للتسعة أشهر
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مجموع حقوق مساهمي 

البنك

احتياطي القيمة 

العادلة لإلستثمارات

احتياطي مخاطر 

تمويل
أرباح الفترة الخسائر المتراكمة

االرباح المتراكمة غير 

المحققة
رأس المال المدفوع

ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س

5,200,424,834.12    2,584,238.33  5,197,840,595.79 40,821,491.00  33,051,351.00  
-                     

(905,443,810.77)  1,029,411,564.56  5,000,000,000.00  

الرصيد في 31 كانون األول 2012

)مدققة(

أرباح الفترة                      -                     -                   -  3,571,844,409.40                 -                 - 3,571,844,409.40      22,421.26    3,571,866,830.66

الرصيد في 30 أيلول 2013 )غير مدققة( 5,000,000,000.00 1,029,411,564.56 (905,443,810.77) 3,571,844,409.40 33,051,351.00  40,821,491.00 8,769,685,005.19 2,606,659.59    8,772,291,664.78

4,844,925,401.00    2,530,714.00  4,842,394,687.00 40,821,491.00  33,051,351.00  
-                     

(425,528,452.00)  202,383,996.00     4,991,666,301.00  

الرصيد في 31 كانون األول 2011

)مدققة(

تسديدات رأس المال        8,333,699.00                     -                   -                     -                 -                 -        8,333,699.00               -          8,333,699.00

أرباح الفترة                      -                     -                   -     126,175,629.00                 -                 -    126,175,629.00      39,765.00      126,215,394.00

الرصيد في 30 أيلول 2012 )غير مدققة( 5,000,000,000.00    202,383,996.00 (425,528,452.00)    126,175,629.00 33,051,351.00  40,821,491.00 4,976,904,015.00 2,570,479.00    4,979,474,494.00

مجموع حقوق المساهمين حقوق األقلية

العائد إلى حقوق مساهمي البنك



الشام ش.م.مبنك   
 

 المرحلية المختصرة الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
 2013أيلول  03كما في 
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 معلومات عن البنك .0
 7/م و( الصادر بتاريخ 66تم الترخيص لبنك الشام ش.م.م )"البنك"( كشركة مساهمة مغفلة خاصة سورية بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )

 14( الصادر من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ /ل.أ140( وبناًء على قرار رقم )10841وبموجب السجل التجاري رقم ) 6446أيلول 
  6441لعام  68الخاص بتنظيم عمل المصارف اإلسالمية والقانون رقم  6443لعام  53، ويخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم 6447شباط 

، وقانون الشركات 2007لعام 33 وقانون التجارة رقم  6446للعام 23 المصارف الخاصة والمشتركة وتعليماته التنفيذية والقانون رقم  بإحداثالخاص 
 ولألنظمة التي يضعها مجلس النقد والتسليف، وكل ذلك بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية. 6411لعام  61رقم  

 بنكًا خاصًا. ه( بوصف13سجل البنك لدى مفوضية الحكومة تحت رقم )

ليرة سورية للسهم الواحد. بدأ  144سهم، قيمة السهم االسمية  3404440444ليرة سورية، مقسم إلى  3044404440444يبلغ رأسمال البنك المصرح به 
 .6447آب  67البنك بممارسة أنشطته في 

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

مركزه الرئيسي واالستثمارية وفقًا للنظام األساسي وفي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل يمارس البنك الخدمات المصرفية واألنشطة التمويلية 
 فروع. ثمانيةفروعه التي أصبح عددها و 

في شركة أموال الشام اإلسالمية للوساطة المالية وهي شركة محدودة المسؤولية مسجلة في السجل التجاري  %11يساهم بنك الشام ش.م.م بنسبة 
دارة  الشركة . غاية الشركة الوساطة في األوراق المالية لحساب6441آذار  65( بتاريخ 13704لمحافظة دمشق تحت الرقم ) وحساب الغير وا 

دارة اإلصدارات األولية دون التعهد بالتغطية. الحقًا لتاريخ تأسيس الشركة وكما في  ال ، تمت الموافقة على زيادة رأس م6441تموز  64االستثمار وا 
 مع ثبات نسب الملكية.  ليرة سورية 250,000,000ليرة سورية إلى   200,000,000الشركة التابعة من 

تشرين  24من قبل رئيس مجلس اإلدارة بالنيابة عن المجلس بتاريخ  6415 أيلول 54ت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للبنك كما في تم
  6415األول 

 
 

 هيئة الرقابة الشرعية  0.0
الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون  6443( لعام 53إشارة إلى المرسوم التشريعي رقم )

من ثالثة أعضاء من علماء الفقه والشريعة يتم تعيينها من قبل الجمعية العمومية لمساهمي البنك االسالمي فقد تم تكوين هيئة الرقابة الشرعية في البنك 
 انون، ويكون رأيها ملزمًا للبنك.والق

م الشريعة تتولى الهيئة إبداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطته، ومراقبة أعمال البنك وأنشطته من حيث االلتزام بأحكا
صدار تقري  ساهمين.ر سنوي للهيئة العامة للماإلسالمية، وا 

 
 هيئة الرقابة الشرعية من السادة:تتكون 

 الدكتور وهبة الزحيلــي رئيساً  فضيلة -1
 تنفيذياً  عضواً فضيلة الدكتور أحمد حـــسن  -6
 فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل عضواً  -5

/م 310ورقم  6441/لعام 0/م ن/ب 333ورقم   2007لعام  292تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم
 بذلك.، وال يجوز عزل أي منهم إال بقرار من الجمعية العمومية وا عالم مصرف سورية المركزي 2009/لعام 0ن/ب 
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 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و   .3
 اإلعداد  أسس 3.0

العقارية التي يتم  تقييمها حسب القيمة العادلة،  االستثمارات لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناءتم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقًا 
راتها فيما لم معايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيلوطبقًا 

( الخاص بالتقارير المالية المرحلية، وحسب القوانين والتعليمات المصرفية ذات العالقة 50سالمية، كمعيار المحاسبة الدولي رقم )تغطه المعايير اإل
 الصادرة عن مجلس النقد والتسليف، وبما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.

 
المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد البيانات المالية السنوية وفقًا لمعايير إن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ال تحتوي على كافة 

، المعايير اإلسالميةالمحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية فيما لم تغطه 
ال  6415 أيلول 54ة أشهر المنتهية في تسعكما أن نتائج األعمال لل .6416كانون األول  51في  السنوية كما لذا يجب ان تقرأ مع البيانات المالية

 .6415كانون األول  51لمنتهية في تمثل بالضرورة مؤشرا دقيقا على نتائج األعمال المتوقعة للسنة ا
 تم عرض البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة بالليرة السورية وهي العملة الرئيسية للمجموعة. 

 
 أسس توحيد البيانات المالية

الشام اإلسالمية ال تشتمل البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على البيانات المالية لبنك الشام اإلسالمي ش.م.م. والشركة التابعة له، شركة أمو 
المجموعة"(. يتم إعداد البيانات المالية للشركة التابعة لنفس الفترة المالية للبنك وباستخدام السياسات المحاسبية "للوساطة المالية المحدودة المسؤولية )

 إن حصة البنك في رأسمال الشركة التابعة هي كما يلي: نفسها.
 

 
 نسبة المساهمة

 الشركة التابعةحصة البنك من رأس مال 
  3303كانون األول  00   3300 أيلول03 

 مدققة     غير مدققة   
     الشركات التابعة
اإلسالمية للوساطة المالية  شركة أموال الشام

 60703440444  60703440444  11% المحدودة المسؤولية 
  60703440444  60703440444 

 

 العمليات، اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر الناتجة عن العمليات بين البنك والشركة التابعة عند التوحيد.تلغى بالكامل جميع األرصدة، 

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

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

 

فها بشكل يتمثل حقوق االقلية جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غير المملوكة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من قبل البنك، ويتم تصن
 مستقل في بيان الدخل الموحد المرحلي وضمن حقوق المساهمين في بيان المركز المالي الموحد المرحلي. 

 

 وتمت الموافقة من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية. 6411آب  13تم تأجيل المباشرة بأعمال الشركة التابعة وفقًا لقرار مجلس إدارتها بتاريخ 



الشام ش.م.مبنك   
 

 المرحلية المختصرة الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
 3300 أيلول 03كما في 
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 السياسات المحاسبية الهامة)تتمة(أسس اإلعداد و  3
 السياسات المحاسبية الهامة   3.3

تتوافق مع السياسات المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 .6416كانون األول  51للسنة المنتهية في 

 
 أهم التقديرات المحاسبية 3.0

ــام بتقــديرات واجتهــادات تــؤثر فــي قيمــة الموجــودات  وبــات والمطلإن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة المرحليــة المختصــرة يتطلــب مــن إدارة المجموعــة القي
ت واالجتهــادات الماليـة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة المرحليــة المختصـرة باإلضــافة إلــى اإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتمـل أن تطــرأ. كمــا أن هــذه التقــديرا

 .يتؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن بيان الدخل الموحد المرحل
التـي قـد ينـتج عنهـا إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المسـتقبلية لألحـداث غيـر المؤكـدة فـي تـاريخ البيانـات الماليـة الموحـدة المرحليـة المختصـرة و 

حـدة المرحليـة المختصـرة مخاطر هامة من الممكـن أن تـؤدي إلـى تعـديالت جوهريـة فـي أرصـدة الموجـودات والمطلوبـات الظـاهرة فـي البيانـات الماليـة المو 
   خالل الفترة هي كما يلي:

 
 مبدأ االستمرارية

ار التي قامت إدارة المجموعة بتقدير مدى قدرة المجموعة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من حالة عدم االستقر 
متأكدة من أن المجموعة لديها الموارد الكافية لتساعدها على  المستقبلية فإن إدارة المجموعةتمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن 

 االستمرارية. االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. بناء عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على أساس مبدأ
 

 ةالقيمة العادلة لألدوات المالي
أو التداول في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ بيان المركز المالي الموحد المرحلي عن طريق األسعار المعلنة 

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

 
 تدني قيمة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية 

بناء على  الدخل الموحد المرحلي تقوم المجموعة بمراجعة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية بشكل ربع سنوي لتقدير كفاية المؤونة المسجلة في بيان
حول وضع العميل المالي  باالجتهاداتتقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية. وعند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية تقوم المجموعة 

ت وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وصافي قيمة الضمانة المتوقع تحقيقها. إن هذه التقديرات مبنية بشكل رئيسي على فرضيا
 وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

كيل مخصص النخفاض القيمة بشكل جماعي، وذلك باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم ذمم األنشطة التمويلية بشكل منفرد، تقوم المجموعة بتش
 يمها بشكل جماعي النخفاض القيمة.وتقي االئتمانبتجميع ذمم األنشطة التمويلية ذات السمات المتشابهة لمخاطر 

 
 الموجودات الضريبية المؤجلة

لضريبي. يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عن الخسائر أو المصاريف غير الخاضعة للضريبية والمتوقع االستفادة منها عند تحقق الربح ا
ضافة إالى الخطط يتطلب االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة ومبالغ األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة باإل

 الضريبية المستقبلية.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  3
 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 3.2

صصات يتم إظهار ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية بإجمالي قيمتها األصلية ناقصًا المبالغ المستلمة على حساب هذه العمليات وبعد استبعاد المخ
العام  يالمتعلقة بها واألرباح المؤجلة الخاصة بالسنوات الالحقة. ويتم تقدير المخصص الخاص لتدني قيمة الذمم واألنشطة التمويلية، واالحتياط

 الصادر4 ب/ن /م/597رقم والتسليف النقد مجلس قرار على تقديرات إدارة البنك وأحكام بناءً لمخاطر التمويل، بمراجعة تفصيلية لها من قبل إدارة البنك 
تشرين  15بتاريخ الصادر  146، والقرار 2010نيسان  10 بتاريخ الصادر 4 ب/ن /م650والقرار رقم  وتعديالته، 2009األول  كانون 9 بتاريخ
 وتعديالته. 597للقرار  المعدل 6416الثاني 

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

المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل في حساب احتياطي مخاطر  االستثمارضمن حقوق المساهمين، ويتم دمج حصة أصحاب حسابات 
الخاص  6443( لعام 53طر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم )االستثمار، ويجب أال يقل رصيد احتياطي مخا

 المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل، أيهما أكبر. االستثماربالمصارف اإلسالمية أو قيمة حصة أصحاب حسابات 
 

 توزيع األرباح بين أصحاب حسابات االستثمار المطلق والمساهمين 3.2
يرادات ناجمة عن عموالت البنك، حيث أن اإليرادات الناجمة عن عموالت البنك أو عن  االستثماراتيتم تقسيم اإليرادات إلى إيرادات ناجمة عن  وا 

وال  بنكالمطلق لكونها ناتجة عن الخدمات التي يقدمها ال االستثمارأرباح المتاجرة بالعمالت تكون كافة من حق البنك، وال توزع على أصحاب حسابات 
 المطلق )مضاربة(. االستثمارعالقة لها باستثمار أموال أصحاب حسابات 

ت ذاتية( يتم فصل اإليرادات المتأتية من االستثمار، بكل عملة على حدة، إلى إيرادات متأتية من استثمارات ممولة كليًا من رأس المال )استثمارا
 وتناسب نسبة مختلط مصدر من المتأتية اإليرادات المطلق(. توزع االستثماررأس المال وأموال أصحاب حسابات  )منتثمارات ممولة بشكل مختلط واس
أصحاب حسابات  حصة الستخراج الحسابات وذلك ومتوسط المساهمين الخاضع لالستثمار أو ما يدخل في حكمها حقوق متوسط من كل على

الستثمار المطلق )عقود اإليرادات، حسب طريقة النمر )عقود المضاربة( أو حسب عقد الوكالة المبرم مع أصحاب حسابات ا من طلقالم االستثمار
 الوكالة(.

لتي تمثل يتضمن متوسط حقوق المساهمين رأس المال مطروحًا منه االموال التي استخدمها البنك في شراء الموجودات الثابتة واالستثمارات الذاتية ا
 تحت التنفيذ(، واالستثمارات العقارية. )مشاريعمساهمته في رؤوس أموال الشركات، تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنك 

 
 : التالية الشرائح على بناء المطلق االستثمارألصحاب حسابات  المرجح المتوسط ستثمر والذي يمثليحتسب المبلغ الم

 

 
2013  6416 

 %30 حساب التوفير
 

30% 
 %85 وديعة العطاء

 
85% 

 %90 وديعة األمان
 

90% 
 %55 حساب ألجل )وديعة( لمدة شهر 

 
55% 

 %75 حساب ألجل )وديعة( لمدة ثالثة أشهر
 

75% 
 %80 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة أشهر

 
80% 

 %85 حساب ألجل )وديعة( لمدة اثنا عشر شهراً 
 

85% 
 %90 حساب ألجل )وديعة( لمدة اربعة وعشرين شهراً 

 
90% 

 
 المساهمين. حقوق حصة ضمن تدخل الجارية الحسابات أرباح إن
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10 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  3
 

 توزيع األرباح بين أصحاب حسابات االستثمار المطلق والمساهمين )تتمة( 3.2

المطلق هو صافي مبلغ اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط )إجمالي اإليرادات بعد طرح  االستثماريكون الربح القابل للتوزيع على أصحاب حسابات 
كة النفقات التي وافقت هيئة الرقابة الشرعية على تحميلها على وعاء المضاربة كون هذه النفقات غير واجبة على المضارب( بعد طرح حصة مشار 

 خاطر االستثمار.رأس المال ومبلغ المضاربة العائد للبنك واحتياطي م

 

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

الل شهر يتم التنضيض بشكل شهري أما توزيع األرباح فيتم عند تاريخ استحقاق الوديعة حتى نهاية الشهر السابق لالستحقاق أما األيام المتبقية خ
 االستحقاق فيتم توزيع ربحها عند نهاية الشهر. يقصد بالتنضيض احتساب وتحديد الربح.

 

ليرة سورية  11,721,619الشرعية مبلغ  خالل الفترة بلغت النفقات التي قام البنك بتحميلها على وعاء المضاربة المختلط بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة 
 .وهي عبارة عن جزء من المصاريف اإلدارية والعمومية

  االستثمار المطلق خالل الفترة كما يلي:بلغ متوسط العائد السنوي على المبلغ الخاضع لالستثمار لحسابات 
 6416 أيلول 54

 
   6415 أيلول 54

 سوري دوالر يورو 
 

   سوري دوالر يورو
 1.2% 1.5% 8.6%     

 
 متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار   %5.74 %1.03 %1.41

33% 33% 25% 
 

55%  55%  63%  الحد األقصى لنسبة المضاربة   

 

 .%63وكحد أدنى  %04نسبة مضاربة )تمثل ربح البنك( كحد أقصى تحتسب 

 المطلق.من أرباح أصحاب حساب االستثمار  %14يحتسب احتياطي مخاطر االستثمار بما يعادل 

 1الصادر بتاريخ ( 0/م ن/ب 850يتم توزيع األرباح بما يتناسب مع السياسة المعتمدة في البنك وبما يتناسب مع قرار مجلس النقد والتسليف رقم )
 .6416نيسان 

 

من رأس المال فقط، فيما مَول البنك جميع استثماراته األخرى من مصدر ومساهمته في رؤوس أموال الشركات قام البنك بتمويل استثماراته العقارية 
 .مختلط )من رأس المال وأموال أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق(

 

 وبين المضاربة وعاء بين تخارج عملية تتم فإنه األرباح هذه من جزء أو كامل العميل إعطاء عدم إلدارةا وقررت االستثمار وديعة كسر حال في
 أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق على توزيعها إلعادة البنك مضاربة نسبة حسم قبل الوعاء إلى الوديعة هذه أرباح وتعود وديعته كسر الذي المودع
 .والبنك
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  من هذه القوائم المالية وتقرأ معهاهي جزء  04إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
11 

 

 وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي نقد  0
 

يد وفقا لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، وقد بلغ رص* 
من متوسط ودائع العمالء  %5  نسبة  ليرة سورية والتي تمثل 434,932,242مبلغ  6415 أيلول 54االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 

:  6416كانون األول  51)  6411للعام  آيار 6الصادر بتاريخ  3158رئاسة مجلس الوزراء رقم  وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن
 ليرة سورية(. 331,332,952

 األجل لدى البنوك والمؤسسات الماليةوايداعات قصيرة حسابات جارية  4

 
 3303كانون أول   

 
مصارف محلية     

 ليرة سورية

مصارف خارجية          
 ليرة سورية

 
 المجموع         

 9,023,052,264  8,120,021,347  903,030,917.2 حسابات جارية
مالية إسالمية، فترة استحقاقها األصلية أقل  وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات

 من ثالثة أشهر
1,201,452,400 

 
1,836,586,066 

 
3,038,038,466 

من ثالثة  األصلية أقلتأمينات نقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقها 
  أشهر

 
418,822,102 

 
418,822,102 

 2,802,703  141,808  2,660,895 أشهرإيرادات االستثمار المحققة وغير مستحقة القبض اقل من ثالثة 

 
2,107,144,212  10,375,5713283  12,482,715,535 

 3300 أيلول 03  
  غير مدققة

  3303كانون األول  00 
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 
 76,821,278  317,685,819 نقد في الخزينة

 331,332,952  434,932,242 )*(االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي 
 3,160,945,962  3,823,099,876 المركزيحساب جاري لدى مصرف سورية 

 4,575,717,938  3,569,100,192 

 
 3300أيلول 03  

 
مصارف محلية     

 ليرة سورية
مصارف خارجية          

 ليرة سورية
 المجموع          

 24,089,344,207  23,533,934,952  555,409,255 حسابات جارية
األصلية وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة استحقاقها 

 أقل من ثالثة أشهر
884,522,971 

 
2,310,120,000 

 
3,194,642,971 

من  األصلية أقلتأمينات نقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقها 
  ثالثة أشهر

 
3,534,487,913 

 
3,534,487,913 

 368,516  164,308  204,209 أشهرالمحققة وغير مستحقة القبض اقل من ثالثة  االستثمارإيرادات 

 
1,440,136,435  29,378,707,172  30,818,843,608 
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12 

 

 المحلية والخارجية.سات المصرفية وفقًا للنظام األساسي وعقد التأسيس فإن البنك ال يتقاضى أية فوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والمؤس
  والمؤسسات المالية إيداعات لدى البنوك      2

 3300أيلول 03   
مصارف محلية      

 ليرة سورية
مصارف خارجية           

 ليرة سورية
 المجموع 

   ليرة سورية

استحقاقها وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة 
 من ثالثة أشهر األصلية أكثر

-  17,146,351,788  17,146,351,788 

تأمينات نقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقها األصلية 
 أكثر من ثالثة أشهر

-  97,316,630  97,316,630 

 22,595,956  22,595,956  - أشهرإيرادات االستثمار المحققة وغير مستحقة القبض أكثر من ثالثة 
 (1,254,573,224)  (1,254,573,224)   انخفاض في قيمة وكاالت استثمارية)*( مخصص

   16,011,691,150  16,011,691,150 
 3303كانون أول    

مصارف محلية      
 ليرة سورية

مصارف خارجية           
 ليرة سورية

 المجموع 
   ليرة سورية

استحقاقها وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة 
 من ثالثة أشهر األصلية أكثر

339,949,801  674,021,416  1,013,971,217 

تأمينات نقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقها األصلية 
 أكثر من ثالثة أشهر

-  1,713,561,481  1,713,561,481 

 (556,747,491)     انخفاض في قيمة وكاالت استثمارية)*(مخصص 

 339,949,801  2,387,582,897  2,170,785,207 

 
 
 :استثماريةفيما يلي تفصيل الحركة على مخصص انخفاض قيمة وكاالت )*(  

 

 

شركة دار مستحقة وغير المدفوعة مع كل من ال االستثماريةبزيادة مخصص تدني قيمة أرصدة الوكاالت  6415أيلول 54إدارة البنك كما في  قامت
ليرة السورية وذلك للمحافظة لارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل ا بسبب سوريةليرة  (697,825,733)بمبلغ  االستثماروبنك دار  االستثمار

تقوم إدارة البنك بمراجعة هذا المخصص دوريًا كل ثالثة أشهر أو  لديهم،من إجمالي قيمة الوكاالت المودعة  %33على مخصص التدني عند مستوى 
 في حال حدوث تغير في هذه التقديرات.

 3300 أيلول 03 
 غير مدققة

 3303كانون األول  00 
 مدققة

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 (401,500,000)  (556,747,491) في بداية الفترة / السنةرصيد 
 (155,247,491)  (697,825,733)   يضاف: مخصص انخفاض قيمة الوكاالت االستثمارية

 (556,747,491)  (1,254,573,224) رصيد نهاية الفترة / السنة 
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في المحكمة الكلية التابعة لوزارة العدل في  االستثمارضد شركة دار (، 3تجاري كلي/ 3774/6441قامت إدارة البنك برفع دعوى قضائية، رقم )
فقد حكمت المحكمة بانتداب خبراء مختصين من وزارة العدل لالطالع على أوراق الدعوى  6414شباط  13 خبتاريالكويت. وتبعًا للجلسة المنعقدة 

 6414 أيلول 68لحضور الخصوم أمام الخبير، وحددت جلسة  6414ار آذ 13ومستنداتها واثباتات الطرفين. وقد حددت جلسة المحكمة بتاريخ 
 لتسليم الخبير تقريره. واعتبر النطق بالحكم بمثابة إعالن للخصوم.

 إلعادة االستثمار دار بطلب البت لحين اإلجراءات بوقف قراراً  6414آيار  3 بتاريخ االستثمار دار شركة ضد دعوى البنك فيالمحكمة أصدرت 
  .الكويتي المالي االستقرار قانون حسب الهيكلة

بالتصديق على خطة شركة دار االستثمار. وبناًء  2011 حزيران2بتاريخ هيكلة الشركات، حكمًا  ةلإلعادالدائرة التجارية  صدرت المحكمة المختصة،أ
الهيكلة المالية، تتوقف جميع اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة  إلعادةعلى الحكم الصادر لصالح الشركة فيما يتعلق بالتصديق على الخطة المطورة 

وفي حالة إخالل الشركة بتنفيذ الخطة فإنه يحق  ،2011أيلول 54بالتزامات الشركة خالل فترة الخطة التي تستمر حتى ست سنوات اعتبارًا من تاريخ 
لغاء الحماية القانونية  .للمحكمة إلغاء التصديق على الخطة وا 

سداد الدفعة قًا لخطة اعادة الهيكلة فإن دار االستثمار ستقوم بدفع مبلغ الدفعة األولى للمستثمرين األفراد خالل الستة أشهر األولى في حين سيتم وف
عة والخامسة ستكون هناك الثانية للمؤسسات المالية الصغيرة غير المصرفية خالل سنة من تاريخ بدء تنفيذ الخطة. أما في السنوات الثانية والثالثة والراب

والتي ستشكل الرصيد المستحق الى تلك  6417 حزيران 54دفعات دورية للمجموعات المتبقية من البنوك والمستثمرين، تليها الدفعة النهائية قبل 
 .نوات ونصف السنةالى مبلغ يساوي األرباح السنوية المقررة من قبل المحكمة خالل فترة زمنية مدتها ثماني س باإلضافةالمجموعات، 

 الدعوىخطة اعادة الهيكلة أو من خالل خالل  من حقوقه كافة يحصل ويتوقع البنك أن االستثمار دار شركة بذمة ثابتة الشام بنك مديونية إن
 وتعتقد إدارة البنك أن مخصص االنخفاض المكون كاف.. في حال تعثر خطة إعادة الهيكلة المذكورة القضائية
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 األنشطة التمويليةذمم وأرصدة  .6
 حسب النوع -أ

 3300 أيلول 03 
 غير مدققة

 3303كانون األول  00 
 مدققة

 ليرة سورية  ليرة سورية 
 7,991,002,575  7,437,593,854 ذمم المرابحات

 (778,058,759)  (551,089,399) ناقصًا: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة
 6,886,504,454  7,212,943,816 

 198,431  559,866 ذمم اخرى)*( يضاف:
 (33,802,560)  (120,352,172) : األرباح المعلقة )**(ينزل
 (688,900,000)  (889,220,474) مخصص تدني لمحفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة )***( ينزل:

 6,490,439,687  5,877,491,674 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 
نوحـة لعمـالء )*( تمثل ذمم ناجمة عن تحول االلتزامات المحتملة خارج بيـان المركـز المـالي الموحـد المرحلـي إلـى التزامـات فعليـة، مثـل االعتمـادات المم

 البنك واستحق موعد دفعها ولم يِف العمالء بالتزاماتهم فقام البنك بدفعها نيابة عنهم. 

 منتجة من اإليرادات التمويلية الخاصة بالسنة.يتم استبعاد أرباح الديون غير ال)**( 

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

 
 الشركات

 
 األفراد

 
 اإلجمالي

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 68801440444  10107840661  30701110771 2013كانون الثاني  1في       
 200,320,474  133,641,829  66,678,635 )مصروف(التغير خالل الفترة 

 889,220,474  275,422,050  613,798,424 3300 أيلول 03في 

 لم يقم البنك بفرض اية غرامات على عمالئه نتيجة التأخر في تسديد ديونهم.
تم تعديل بعض التعليمات الواردة في قرار مجلس النقد  15/11/6416( تاريخ 0/م ن/ب146بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم )

 إلى:( مما أدى 0/م ن/ب317والتسليف رقم )
  حيث بلغ إجمالي احتياطي العام 6415تعليق تكوين احتياطي العام لمخاطر التمويل لألصول الممولة من المساهمين لنهاية عام ،

، 6411كانون األول  51رة سورية وهو نفس المبلغ الذي تم تكوينه بتاريخ لي 33,051,351مبلغ   2013أيلول 54 لمخاطر التمويل لغاية
، مع بتعليق تشكيل احتياطي عام لمخاطر التمويل 6416تشرين الثاني  15الصادر بتاريخ  146حيث نصت المادة السابعة من القرار 

/م ن 634وتعديالته بالقرار  0/م ن/ب  317طر التمويل المتوجب وفق أحكام القرار العلم أن البنك ملزم باستكمال االحتياطي العام لمخا
 .  0/م ن/ب146عند انتهاء العمل بالقرار  0/ب

  مبلغا وقدره  2013 أيلول 54تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من االحتياطي العام لمخاطر التمويل والمحتجزة لغاية تاريخ
نتيجة تعليق تكوين االحتياطي مخاطر التمويل لألصول الممولة من أصحاب  6416أيلول  54ليرة سورية وهي محتسبة لتاريخ 8,214,105

حسابات االستثمار المطلقة بعد التاريخ المذكور علما أن الحصة المذكورة يتم دمجها في حساب احتياطي مخاطر االستثمار والبالغ 
ال يقل رصيد احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم  ليرة سورية على أن 112,338,469

الخاص بالمصارف اإلسالمية أو قيمة حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل   6443( لعام 53)
 أيهما أكبر.
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 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية)تتمة( 6
 ما ،االستثمار مخاطر احتياطي حساب في التمويل لمخاطر العام االحتياطي من المطلقة االستثمار حسابات أصحاب حصة دمج يتم

 مخاطر عام احتياطي مقدار يبلغ مخاطر االستثمار احتياطي أن حال في التمويل لمخاطر عام احتياطي لتكوين حاجة ال أنه يعني
 المرسوم بموجب المفروضة المتطلبات عن مخاطر االستثمار احتياطي يقل أال ويجب عنه، يزيد أو تكوينه المطلوب التمويل

 االحتياطي من المطلقة االستثمار حسابات أصحاب حصة مقدار أو بالمصارف اإلسالمية الخاص 2005 لعام 35 رقم التشريعي
 أكبر. أيهما التمويل لمخاطر العام

 .ليرة سورية 192,422661بمبلغ  0/م ن/ ب146تم االحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن متطلبات القرار  -
يتم تثبيت الفرق في المخصصات واالحتياطيات على التسهيالت االئتمانية القائمة  0/م ن/ب 146بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

 والمكونة عن السنوات السابقة.
 

 الجهة الممولةحسب  -ب
 3300 أيلول03 

 غير مدققة
  3303كانون األول  00 

 مدققة
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 5,661,782,350  5,655,988,444 شركات
 1,551,161,466  1,230,516,010 أفراد

 7,212,943,816  6,886,504,454 ذمم المرابحات 
 198,431  559,866 مم اخرىيضاف: ذ
 (33,802,560)  (120,352,172) األرباح المعلقةناقصًا: 

 (688,900,000)  (889,220,474) ناقصًا: مخصص تدني ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 5,877,491,674 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 

 6,490,439,687 

 
 %43,72أي مـا نسـبته  سـورية،ليـرة 2,569,636,021 مبلـغ بلغ إجمالي الذمم غيـر العاملـة )غيـر المنتجـة( بعـد تنزيـل األربـاح المعلقـة

، في حين بلغ إجمالي الـذمم غيـر العاملـة )غيـر المنتجـة( بعـد تنزيـل 2013 أيلول 54من رصيد ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية كما في 
 51كمـا فـي  األنشـطة التمويليـةمن رصيد ذمـم وأرصـدة  %22.29ليرة سورية ، أي ما نسبته   1,773,834,225 األرباح المعلقة مبلغ

 (.(28.2. لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح رقم 2012كانون االول 
 
 ألرباح المعلقةا

 
 3303كانون االول  00  3300 أيلول 03

 
 ليرة سورية  ليرة سورية

 33,802,560 الرصيد في بداية السنة
 

1507330638 
 24,464,938  126,090,708 يضاف: األرباح المعلقة خالل السنة

 (39,541,096) السنةاستردادات خالل  :يطرح
 

(000170656) 
 33,802,560  120,352,172 الرصيد في نهاية السنة
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 موجودات قيد االستثمار 7
 3300 أيلول 03 

 غير مدققة
 3303كانون األول  00 

 مدققة
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 74,674,645  0501180037 بغرض المرابحة مقتناهموجودات 
 -  - بغرض اإلجارة التشغيلية)*( مقتناهموجودات 

 
2098899227  74,674,645 

 
   

بتحويله بالتكلفة من مشاريع قيد التنفيذ إلى موجودات قيد االستثمار بسبب نية البنك  6414هي عبارة عن قيمة عقار قام البنك خالل عام  )*(
لمبنى رض ااستخدام هذا العقار ألغراض اإلجارة التشغيلية والحصول على عائد إيجار منه. ونتيجة للظروف الحالية التي تمر بها الدولة وكنتيجة لتع

ليرة سورية كما في  71,154,400إدارة البنك احتجاز مخصص تدني بكامل قيمته البالغة  للسرقة والكسر والحرق فقد قررت القائم فيه العقار المذكور
 .6416كانون األول  51

 بغرض اإلجارة التشغيلية:  مقتناهموجودات فيما يلي تفاصيل 
 
 

 3300 أيلول 03
 غير مدققة

 3303األول كانون  00 
 مدققة

 ليرة سورية  ليرة سورية 
 71,154,400  71,154,400 تكلفة االستثمار

 ((71,154,400  ((71,154,400 مخصص تدني قيمة االستثمارات بغرض اإلجارة التشغيلية

 -  - 

 عقاريةاستثمارات  9
 3300 أيلول 03 

 غير مدققة
 3300كانون األول  00 

 مدققة
 سورية ليرة  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 بهذا العقار بغرض توقع 6414عام  خالل ))*
كامل، زيادة قيمته. إن أي تغير في سعر هذا العقار يعود أثره على حقوق مساهمي البنك فقط كون هذا العقار تم تمويله من رأس مال البنك بشكل 

 ما يلي تفصيل الحركة في القيمة العادلة: في
 3300 أيلول 03 

  غير مدققة
 3303كانون األول  00

 مدققة
 ليرة سورية 

 
 ليرة سورية

 184,080,648  203,284,289 االستثمارتكلفة 
 19,203,641  2,154,327 خالل الفترة / السنة  إضافات

 40,821,491  40,821,491 التغير في القيمة العادلة )*(

 
246,260,107  244,105,780 

ليرة سورية بناًء على تقييم خبير  40,821,491والبالغ  6411كانون األول  51 في كما العقارية لالستثمارات العادلة تم تحديد التغير في القيمة *()
كانت نتيجة التقييمات تدل على  وقد ،العقار تم تزويد البنك بتقييمين لخبيرين محلفين مستقلين لقيمة 6416كانون األول  51محلف مستقل، وفي 

 المحيطة.ارتفاع قيمة العقارات إال أن إدارة البنك ارتأت االحتفاظ بالتقييم السابق بسبب الظروف والتغيرات 
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 . الممتلكات والمعدات8

 

   المجمو 
مشاريع قيد 

 التنفيذ
   سيارات  

أجهزة 
 الكمبيوتر

  
تجهيزات 
 المكاتب

  
تحسينات على 
العقارات 
   المستأجرة

 مباني

 

 أراضي 

 ل.س  

 

 ل.س

 

 ل.س

 

 ل.س

 

 ل.س

 

 ل.س

 

 ل.س   ل.س

  

                

        

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

 

           

    31  2012 

14,844,212  1,764,050  0  5,208,202  282,400  7,589,560  0  0 

 

        

0  0  0  0  0  0  0  0 

 

           

0  0  0  0  0  0  0  0 

 

       

555,679,906  195,078,184  12,049,215  85,776,660  96,276,314  99,825,465  51,525,600  15,148,468 
  

           

30 ,2013 

               

 
 

               

 

        

        

       

-
200,011,073 

 0  -8,622,292  -
58,289,052 

 -
51,253,535 

 -
30,320,593 

 -
51,525,601 

 0 

 

           

    31  2012 
-25,082,867  0  -893,795  -7,099,639  -9,529,317  -7,560,116  0  0 

 

        

0  0  0  0  0  0  0  0 

 

              

)*( 

0  0  0  0  0  0  0  0 

 

           

0  0  0  0  0  0  0  0 

 

       

-
225,093,940 

 
0 

 
-9,516,086 

 

-
65,388,691 

 

-
60,782,852 

 

-
37,880,709 

 

-
51,525,601 

 
0 

 

           

30 ,2013 

                 

                

            

         

340,824,621 
 

193,314,134 
 

3,426,923 
 

22,279,406 
 

44,740,379 
 

61,915,312 
 

-1 
 

15,148,468 

 

           

    31  2012 

330,585,966 
 

195,078,184 
 

2,533,129 
 

20,387,969 
 

35,493,462 
 

61,944,755 
 

-1 
 

15,148,468 

 

           

30 ,2013 
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هي جزء  ن هذه      ئم  ت ر    ه   04إ ى  1إ    يض ح      ر     ن 

 
18 

 

 لموجودات غير الملموسة ا .03
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضريبية مؤجلة ومخصص ضريبة الدخلموجودات   .00
 

 

   
   برامج معلوماتية

   ل.س
 التكلفة  

 6416كانون أول  51رصيد   96,207,497.52
 اإلضافات  555,500.00

 3300أيلول  03رصيد   96,762,997.52
 االطفاء  

 6416كانون أول   51رصيد   )80,098,830.00(

 اإلضافات  )4,852,481.71(
 3300أيلول  03رصيد   (84,951,311.71)

   
 صافي القيمة الدفترية  

 6416كانون أول  51رصيد   16,108,667.52
 3300أيلول  03رصيد   11,811,685.81

   

 3300 أيلول 03  ضريبة الدخل المؤجلةموجودات 
 غير مدققة

كانون  00  
  3303األول 

 مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  

 794,910  13781167  رصيد بداية السنة
 372,460  1167574  جل للشركة التابعةؤ يضاف: ايراد ضريبة الدخل الم

 15,781,927  (15,781,927)  ضريبة الدخل للسنة  )مصروف( إيراديضاف: 
 16,949,297  1,167,370    رصيد نهاية الفترة / السنة

 3300 أيلول 03  (11)إيضاح رقم  مخصص ضريبة الدخل
 غير مدققة

كانون األول  00  
3303  
 مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
 (0004510673)  (4,2229,701)  السنة /رصيد بداية الفترة 

 5108410170  (51,809,041)  مصروف الضريبة خالل السنة
 (006610741)  (56,038,724)  رصيد نهاية الفترة / السنة
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 الضريبي:ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح 

أيلول 03  
 

أيلول 03   
2012 

 
2013  

 (غير مدققة)
 

  (غير مدققة)
  ل.س  ل.س

 الربح/)لخسارة( قبل الضريبة 3,639,457,799  152,376,485
 التعديالت   
 )استرداد(/مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية المتعلقة بأموال المساهمين (47,980,472)  0

 مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية )الديون المنتجة( 0  5,153,880
 مخصص التدني في قيمة االستثمارات بغرض اإلجارة التشغيلية 0  0

 مخصصات تشغيلية أخرى 726,862,014  400,943,465
 مصاريف غير مقبولة ضريبيًا  12,500,000  1,500

 أرباح شركة تابعة  (2,242,126)  (3,976,464)
 مصاريف استهالك عقار  0  858,758

 أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة  (3,689,580,555)  (444,031,407)
 استهالك مصاريف التأسيس 0  (6,681,854)

 األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية  (368,652,786)  0 
 )الخسارة(/الربح الضريبي 270,363,874  104,644,363

 نسبة الضريبة 25%   25%
 )إيراد(/مصروف ضريبة الدخل  67,590,969  26,161,091

 إيراد ضريبة الدخل للشركة التابعة     
 )إيراد(/مصروف ضريبة الدخل الموحد 67,590,969  26,161,091

 
 

 موجودات أخرى .03
  أيلول-03  كانون األول 00

2012  2013  
  (غير مدققة)  (مدققة)
  ل.س  ل.س

 مصاريف مدفوعة مقدما 34,621,645  39,286,496
 دفعات مقدمة لشراء أصول 21,888,974  18,891,288
 تأمينات مدفوعة للغير 2,700,000  2,700,000

 ذمم شركة تأمين )*( 100,000  100,000
 أخرى 2,087,929  479,884

 موجودات أخرى 61,398,548 61,457,667

 .تمثل هذه المبالغ المطالبات مع شركة التأمين فيما يتعلق بحادثة السرقة التي تعرض لها فرع حمص (*)
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 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  .00
مـن رأسـمالها  %14 نسـبةب االحتفـاظيجـب علـى البنـوك الخاصـة  6441لعـام  68من قانون المصارف الخاصة رقم  11رقم  كما هو محدد في المادة 

 .فائدةلدى مصرف سورية المركزي على شكل وديعة مجمدة ال يستحق عليها أيه 

  أيلول-03  كانون األول 00
2012  2013  
  (غير مدققة)  (مدققة)
  ل.س  ل.س
 رصيد الوديعة المجمد بالليرة السورية  281,698,513  82,031,810

 رصيد الوديعة المجمدة  بالدوالر األمريكي )محواًل الى الليرة السورية(  751,494,339  559,960,552
    

 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  1,033,192,852   641,992,362
 

 

 

يداعات لمصرف سورية المركزي  .02  الحسابات الجارية وا 
 

  أيلول-03  كانون األول 00
2012  2013  
)  (مدققة) مدققة غير )  
  ل.س  ل.س

 حسابات جارية لمصرف سورية المركزي 25,096,353,175  1,085,385,310
    

يداعات لمصرف سورية المركزي  25,096,353,175   1,085,385,310  الحسابات الجارية وا 
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يداعات للبنوك والمؤسسات المالية .02  الحسابات الجارية وا 

 

 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء .06
  أيلول-03  كانون األول 00

2012  2013  
  (غير مدققة)  (مدققة)
  ل.س  ل.س

 قطع أجنبي بنكنوت –أرصدة جارية للعمالء  1,043,242,849  415,427,554
 قطع أجنبي حواالت –أرصدة جارية للعمالء  1,683,220,078  390,350,295

 سوري –أرصدة جارية للعمالء  2,989,542,179  1,841,307,335
    

 الجارية للعمالءأرصدة الحسابات  5,716,005,106  2,647,085,182

 

  

  3300أيلول 03   
مصارف خارجية            مصارف محلية      

 ليرة سورية
 المجموع 

   ليرة سورية ليرة سورية
 7,443,166,160  383,636,732  7,059,529,428 حسابات جارية

 150,000,000    150,000,000 وكاالت استثمارية للبنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقها أقل من ثالثة أشهر
 50,000,000    50,000,000 استثمارية للبنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقها أكثر من ثالثة أشهروكاالت 

 3,809,260    3,809,260 أرباح محققة غير مستحقة الدفع

 7,263,338,688  383,636,732  7,646,975,420 
      
 3303كانون أول  00   
      مصارف خارجية      مصارف محلية      

 ليرة سورية
 المجموع 

   ليرة سورية ليرة سورية
 10,106,391,181  586,241,027  9,520,150,154 حسابات جارية

 150,000,000    150,000,000 وكاالت استثمارية للبنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقها أقل من ثالثة أشهر
 50,000,000    50,000,000 فترة استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر وكاالت استثمارية للبنوك والمؤسسات المالية

 2,658,864    2,658,864 أرباح محققة غير مستحقة الدفع

 9,722,809,018  586,241,027  10,309,050,045 
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 تأمينات نقدية .07
  أيلول-03  كانون األول 00

2012  2013  
  (غير مدققة)  (مدققة)
  ل.س  ل.س
 تأمينات نقدية لقاء الكفاالت  33,132,004  37,983,352

 تأمينات نقدية لقاء االعتمادات المستندية  8,024,709,265  2,582,507,295
 تأمينات لقاء بوالص 71,985,364  64,836,220
 هامش جدية  1,919,963  3,541,269

  تأمينات اخرى 697,000  707,000
    

 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء 8,132,443,597  2,689,575,140

 مطلوبات أخرى .09
  أيلول-03  كانون األول 00

2012  2013  
  (غير مدققة)  (مدققة)
  ل.س  ل.س
73,703,583  

32,836,902 
أرباح محققة ألصحاب الودائع االستثمارية )غير مستحقة الدفع( 

)*( 
 حواالت و أوامر دفع 20,125,911  35,089,515
 مخصص لمواجهة مخاطر محتملة )**( 37,500,000  25,000,000
 نفقات مستحقة غير مدفوعة 7,654,947  21,848,636
 حكوميةمستحق لجهات  13,786,294  11,582,529
 موردين 13,128,846  10,030,591
 (6مخصص الذمم خارج بيان المركز المالي )إيضاح  21,950,054  9,727,417
 ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي 1,016,539  4,867,512
 مخصصات مختلفة 4,228,880  4,765,678
 (1مخصص ضريبة الدخل )إيضاح  56,038,743  4,229,701
 تأمينات نقدية لمتعهدين 1,310,444  1,888,610

 دائنو عمليات التمويل 204  963,219
 صندوق المخالفات الشرعية )***( 505,452  532,522

 اخرى 2,838,835  3,130,484
 مطلوبات أخرى 30398339320  207,328,888

 الشهري لألرباح غير أنها غير مستحقة الدفع كونها عائدة لودائع لم تستحق بعد.  هذه األرباح ناجمة عن التنضيض)*(  
علقة )**( قررت إدارة البنك اتخاذ مخصصات إضافية لمواجهة مخاطر محتملة لخسائر األصول الثابتة تبعًا للظروف المحيطة وزيادة المخاطر المت

 بهذه األصول في بعض الفروع.
د مجنبة من )***( يمثل هذا المبلغ اإليرادات والمكاسب المخالفة للشريعة اإلسالمية وفق قرار هيئة الرقابة الشرعية، وتمثل األرصدة الحالية فوائ
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 ، وقد تم التوجيه من قبل هيئة الرقابة الشرعية لصرفها بأوجه الخير.6416المصرف المركزي لغاية العام 

 مخصص فروق القطع التشغيلي .08
  أيلول03     كانون األول 00

2012  2013  
  (غير مدققة)  (مدققة)
  ل.س  ل.س

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

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

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  .33
  أيلول-03  كانون األول 00

2012  2013  
  (غير مدققة)  (مدققة)
  ل.س  ل.س

 حسابات استثمار ) ألجل(  2,638,063,590  3,086,095,056
 ) توفير( حسابات إدخار 667,058,764  743,574,834
 حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي المخاطر 112,338,468  101,454,971
 اإلستثمار المطلق من احتياطي معادل األرباح حصة أصحاب حسابات  0  21,440,766

    
 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  3,417,460,822  3,952,565,620

 

 حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي المخاطر      

 3300أيلول  03  
 غير مدققة

كانون األول  00   
3303  
 مدققة  

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

 يضاف: إضافات االحتياطي خالل الفترة/ السنة
 

12,599,068 
 

  25,561,136 

 7030561  (1,715,572) فروقات أسعر الصرف

 419   - فروقات أرباح كسر الودائع
 11605580067  101,454,971 
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 رأس المال المدفوع .30
ليرة سورية للسهم   100سهم بقيمة اسمية قدرها  50,000,000ليرة سورية موزعة على   5,000,000,000عند التأسيس بمبلغحدد رأس مال البنك 

تم  .من رأس مال البنك % 75وهي نسبة  ليرة سورية 3,750,000,000سهم أي ما يوازي  3,750,000البنك بتغطية  الواحد. لقد ساهم مؤسسوا
ومن  العام من قيمة األسهم عند االكتتاب %34ليرة سورية. تم تسديد  1,250,000,000سهم لالكتتاب العام وهو ما يعادل  1,250,000طرح 

 .خالل المؤسسين
 

قيمة األسهم حسب  المدفوع منالثاني غير  القسط سداد، وافقت الهيئة العامة غير العادية باألكثرية بأن يكون موعد 6441كانون األول  8بتاريخ 
 .6414حزيران  61ولغاية  6441كانون األول  8اقتراح مجلس إدارة البنك اعتبارًا من 

رأس المال  وبذلك تم سدادليرة سورية 2,500,000,000 القسط الثاني مبلغ قدره  من ةسددالم، بلغ إجمالي المبالغ 6416كانون األول  51كما في 
 بالكامل.

 فيما يلي بيان تفاصيل رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع:
 

 3300 أيلول 03 
 غير مدققة

كانون األول  00 
3303 
 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 األسهم المكتتب بها

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

 6443لعام  53والمرسوم رقم  6441لعام  68المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  5القانون رقم  ،  صدر6414كانون الثاني  0بتاريخ 
مليار ليرة سورية، وقد منحت البنوك  13الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأس مال البنوك اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح 

 وفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب.المرخصة مهلة ثالث سنوات لت
 

 0الصادر بتاريخ  5على تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم  6411لعام  17كما نص القانون رقم 
 ى الحدى األدنى المطلوب وفقًا ألحكامه.سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إل 0سنوات إلى  5من  6414كانون الثاني 

 
/ البند 11، تمت الموافقة على تجزئة األسهم وفق مضمون المادة /6411حزيران  64خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 

بمائة ليرة سورية وذلك خالل سنتين من تاريخ الذي يقضي بتحديد القيمة االسمية للسهم الواحد  6411/ لعام 61/ من المرسوم التشريعي رقم /5/
ت المعنية نفاذ هذا المرسوم. وبناءًا عليه قررت الهيئة العامة للمساهمين تفويض مجلس اإلدارة للقيام بمتابعة إجراءات تجزئة األسهم أمام الجها

ألسواق المالية السورية بالموافقة على تعديل القيمة / م من هيئة األوراق وا111صدر القرار رقم  6411تشرين الثاني  66الوصائية. وبتاريخ 
مليون سهم. وقد تم تحديد تاريخ تنفيذ التعديل المذكور في سوق  34االسمية لسهم البنك لتصبح مئة ليرة سورية للسهم الواحد ليصبح إجمالي األسهم 

 .6411كانون األول  6دمشق لألوراق المالية في نهاية يوم 
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 غير المحققة األرباح المدورة .33
  أيلول 03  كانون األول 00 

2012  2013  
  (غير مدققة)  (مدققة)
  ل.س  ل.س

 األرباح المدورة غير المحققة 1,029,411,565   1,029,411,565
 األرباح المدورة غير المحققة  1,029,411,565    1,029,411,565    

 

 احتياطي مخاطر التمويل العام .30
  أيلول 03  كانون األول 00

2012  2013  
  (غير مدققة)  (مدققة)
  ل.س  ل.س
 احتياطي مخاطر التمويل العام  33,051,351  33,051,351

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

 

 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات .32
كانون األول 00 أيلول 03     

2012  2013  
  (غير مدققة)  (مدققة)

  ل.س  ل.س
 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 40,821,491  40,821,491

 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 40,821,491  40,821,491    

 

 حقوق األقلية .32
  أيلول03  كانون األول 00 

2012  2013  
  (غير مدققة)  (مدققة)
  ل.س  ل.س
 حقوق األقلية  2,606,638  2,584,231

 حقوق األقلية  2,606,629  2,584,238    
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 يرادات األنشطة التمويليةا .36
 

  أيلول-03  أيلول-03
2012  2013  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)
  ل.س  ل.س

 شركات –إيراد المرابحات  250,927,819  339,101,857
 أفراد –إيراد المرابحات  35,069,550  127,179,943

    
 إيرادات األنشطة التمويلية 285,997,369  466,281,800

 

 ايرادات األنشطة االستثمارية .37
 

  أيلول-03  أيلول-03
2012  2013  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)
  ل.س  ل.س
 إيرادات ودائع استثمارية لدى البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 32,786,557  5,793,381

 إيرادات المرابحات الدولية لدى البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية  0  184,731

 
 

 
 

 إيرادات األنشطة االستثمارية 32,786,557  5,978,112
 

 مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 39
  أيلول-03  أيلول-03

2012  2013  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)

  ل.س  ل.س
 مرابحة -مصروف مخصصات خاصة  (200,320,474)  (152,386,613)

 مصروف مخصصات على الديون غير المنتجة (12,222,637)  (5,059,762)
 مصروف مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية (212,543,111)  (157,446,375)

    
 التمويلية مصروف مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة (212,543,111)  (157,446,375)
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 نصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي األرباح 38

    
  أيلول-03  أيلول-03

2012  2013  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)

  ل.س  ل.س
 إجمالي نصيب أصحاب حسابات استثمار المطلق من ربح االستثمار  123,547,581  244,126,518

 استخدام جزء من احتياطي معادل األرباح  0  0
 نصيب أصحاب الحسابات من ربح االستثمار بعد تعديل الربح 123,547,581  244,126,518

 اقتطاع احتياطي معادل األرباح 21,440,761  0

244,126,518 
 

144,988,342 
 نصيب أصحاب الحسابات من ربح االستثمار قبل خصم مضاربة البنك  واحتياطي 

 مخاطر االستثمار 
 نصيب مضاربة البنك   (18,997,663)  (34,496,898)

209,629,620 
 

125,990,679 
صافي نصيب أصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد خصم نصيب البنك  

 كمضارب وقبل خصم احتياطي مخاطر االستثمار  
 احتياطي مخاطر االستثمار )*(  (12,599,068)  (20,962,962)

    
 المطلق االستثمارصافي العائد ألصحاب حسابات  113,391,611  188,666,658

 %14، يجـب علـى البنـك اإلسـالمي اقتطـاع مـا ال يقـل عـن 6443أيار للعـام  0الصادر بتاريخ  53من المرسوم التشريعي رقم  10استنادًا للمادة  )*(
، علمـــًا بـــأن احتيـــاطي مخـــاطر االســـتثمار عـــن العمـــالت األجنبيـــة تـــم المطلـــق لمواجهـــة مخـــاطر هـــذه الحســابات االســـتثمارمــن صـــافي أربـــاح حســـابات 

 احتسابه بالعملة األصلية.

 نفقات الموظفين 03
 

  أيلول-03  أيلول-03
2012  2013  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)
  ل.س  ل.س
 ومكافآت للموظفينرواتب وأجور وتعويضات  96,553,967  77,454,140
 اشتراكات لمؤسسة التأمينات االجتماعية 5,893,813  4,786,468
 مصاريف نفقات طبية 2,710,688  2,259,075

 مصاريف تدريب 1,222,095  451,727
    

 نفقات الموظفين  106,380,563  84,951,410
 

  



الشام ش.م.مبنك   
 

 المرحلية المختصرة الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
 3300 أيلول 03كما في 

 

  من هذه القوائم المالية وتقرأ معهاهي جزء  04إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
28 

 

 مصاريف إدارية وعمومية 00
  أيلول-03  أيلول-03

2012  2013  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)

  ل.س  ل.س
 مصاريف إيجار   48,119,228  33,845,877
 مصاريف أنظمة معلومات   16,675,913  11,751,068
 استشاراتمصاريف   5,384,423  4,465,000
 فالبريد والهاتمصاريف   5,686,387  6,163,605
 مصاريف الكهرباء والماء    4,405,616  3,268,229
 رسوم وأعباء حكومية    2,898,934  2,612,894
 مصاريف سفر ومواصالت وضيافة   4,391,567  2,600,004
 مصاريف ادارية صرافات االلية   6,025,307  2,500,623
 مصاريف تأمين   2,143,738  2,521,433
 مصاريف التنظيف   2,790,985  2,311,442
 مصاريف حراسة   1,330,670  1,430,640
 تعويضات هيئة الرقابة الشرعية   1,916,250  2,047,895
 مصاريف إعالن ومعارض    3,160,922  3,883,392

 مصاريف طباعة وقرطاسية   1,326,705  812,238
 مصاريف مجلس إدارة وجمعية عمومية 4,710,786  78,014
 مصاريف قضائية    2,434,115  17,500

 أخرى 9,528,587  4,373,514
    

 مصاريف إدارية وعمومية 122,930,133  84,683,363
 

 الفترة  الحصة األساسية للسهم من صافي أرباح .03
 تحتسب الحصة األساسية للسهم في صافي ربح الفترة بتقسيم ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي:

  

للسهم لعدم إصدار البنك أدوات قد يكون لها تأثير على عائد السهم في  المخففةللحصة  الفترة مطابقة األساسية للسهم من صافي أرباحإن الحصة 
 الربح عند تحويلها.

 3300 أيلول 03  
  غير مدققة

 3303 أيلول 03
 غير مدققة

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 126,175629  3,571,844,409 صافي ربح الفترة 
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة   50,000,000  50,000,000 

الفترة الحصة األساسية للسهم من صافي أرباح  71,44  2.52 
    



م.م.الشام شبنك   
 

  الماليةالموحدةالمرحلية المختصرة البياناتإيضاحات حول 
  2013 أيلول30كما في 

 

 هي جزء من هذه القوائم المالية وتقرأ معها 40إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
29 

 

  
  النقد وما في حكمه .33

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

  أيلول-30   كانون األول31   أيلول-30
2012  2012  2013  

)  (غير مدققة) مدققة غير   (غير مدققة)  (
  س.ل   س.ل   س.ل

 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي 4,140,785,696  3,237,767,239  2,150,960,946
حسابات جارية وايداعات قصيرة األجل لدى البنوك والمؤسسات  30,818,475,090  12,479,912,832  6,435,262,686

 المالية
 الحسابات الجارية وٕايداعات لمصرف سورية المركزي: يطرح (25,096,353,175)  (1,085,385,310)  (1,195,920,211)
 الحسابات الجارية وٕايداعات للبنوك والمؤسسات المالية: يطرح (7,643,166,160)  (10,306,391,181)  (2,568,067,996)

      
 النقد وما في حكمه  2,219,741,451  4,325,903,580  4,822,235,425

 

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

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة .34
  

  :تتكون تعويضات اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التالية

 2013 أيلول30

 غير مدققة

 2012 أيلول30

 مدققةغير 

 ليرة سورية ليرة سورية

 9,473,034  17,352,280.00 مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 2,074,895 1,916,250  تعويضات هيئة الرقابة الشرعية

 78,010 4,710,786  تعويضات مجلس اإلدارة 

  

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

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

  



الشام ش.م.مبنك   
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  من هذه القوائم المالية وتقرأ معهاهي جزء  04إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
30 

 

 

 المجموع  العالقةالجهات ذات  
مساهمي وأعضاء   الشركات الحليفة 

 مجلس اإلدارة
 3300 أيلول 03 

 غير مدققة
 3303كانون األول  00

 مدققة
 ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

بنود داخل قائمة المركز المالي 
 الموحدة:

      

 6,033,416,893 7,378,857,576    7,378,857,576 حسابات جارية مدينة )موجودات(
 تأمينات لقاء اعتماداتحسابات 

 )موجودات(
49,899,757    49,899,757 - 

  12,188,400,000    12,188,400,000 حساب استثمار مطلق ) موجودات (
 16,994,132 21,200,708  21,104,478  96,230 حسابات جارية دائنة )مطلوبات(

 112,000,000 8,505,067  8,505,067   )مطلوبات(حسابات استثمار مطلق 
       عناصر قائمة الدخل الموحدة:

أرباح حسابات االستثمار المطلق 
 )مستحقة للدفع(

507510166  0150836  5,233,774 2,336,876 

 

 المرحلي حسابات خارج بيان المركز المالي الموحد .02
دة تشتمل على االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتيجة لنشاطات البنك االعتيادية وتتضمن: ارتباطات وسقوف التمويل غير المستعملة )وعا

وأرصدة حسابات تعهدات مقابل  ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ انتهاء صالحية ثابتة أو تشمل على شروط إالغائها وتتطلب دفع رسوم(،
كانون األول  51و 6415 أيلول 54وتعهدات مقابل اعتمادات مستندية، إن إجمالي الحسابات خارج بيان المركز المالي كما في  ،كفاالت
 يتكون مما يلي: 6416

  3300 أيلول 03 

 غير مدققة
 

كانون األول  00
3303 

 مدققة

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 10305010640  116,419,795 تعهدات مقابل كفاالت

 6076808030066  7,573,830,582 تعهدات مقابل اعتمادات مستندية
 1306630761  0 قبوالت مصرفية

 0075701600615  907,593,185 سقوف تمويل غير المستغلة
 8,597,843,563  7066603830564 

 



الشام ش.م.مبنك   
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 هي جزء من هذه القوائم المالية وتقرأ معها  04إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 التحليل القطاعي .06
 عمال القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي.األيمثل قطاع 

 قطاع األعمال: 
 يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل أربعة  قطاعات أعمال رئيسية هي :

 . متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم التمويل اإلسالمي وخدمات أخرى التجزئة:  يشمل -
 .يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات البنكية اإلسالمية الخاصة بالعمالء من المؤسسات: الشركات -
دارة أمو   :  أخرى -  .ال البنكيشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وا 

 )غير مدققة( 3300أيلول  03  
 المبالغ بآالف الليرات السورية 

 المجموع  أخرى  قطاع عام  الشركات  التجزئة  اإليرادات
 318,784  32,787  -  6340168  530474  إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

 )1630111 (  )1630111 (        العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 (212,543)      (130,348)  (82,195)  مخصص تدني قيم ذمم و أرصدة االنشطة التمويلية

 596,492  596,492  -  -  -  صافي إيرادات العموالت والرسوم
 373,703  373,703  -  -  -  األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

 3,689,581  3,689,581  -  -  -  مركز القطع البنيوي غير المحققة أرباح تقييم
 (1,960)  (1,960)  -  -  -  ايرادات اخرى

 4,638,066  4,564,612  -  120,580  (47,125)  إجمالي األرباح التشغيلية
 ((271,746          مصاريف تشغيلية

 (726,862)          أخرى مخصصات تشغيلية
 506510038          األرباح قبل الضريبةصافي 

 (67,591)          مصروف ضريبة الدخل المؤجلة
 3,571,867          صافي أرباح  الفترة

 )غير مدققة( 3300أيلول  03  الموجودات
 المبالغ بآالف الليرات السورية 

 308770016  -  -  304410748  8670777  موجودات القطاع
 53,134,668          غير موزعةموجودات 

 2893039028          إجمالي الموجودات



الشام ش.م.مبنك   
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 هي جزء من هذه القوائم المالية وتقرأ معها  04إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

32 
 

 التحليل القطاعي)تتمة( .06
 

 )قطاع األعمال )تتمة 
 

  
 )غير مدققة(  6416أيلول  54

 
  المبالغ بآالف الليرات السورية

 اإليرادات
 

 المجموع  أخرى  قطاع عام  الشركات  التجزئة
 واالستثمارية إجمالي اإليرادات التمويلية

 95,675  213,131  -   5,978                
 العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق 314,814

 -  -  -    (209,630)    (209,630) 
 صافي إيرادات العموالت والرسوم

 -  -  -  110,385      110,385 
 األجنبيةاألرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت 

 -  -  -  -             
100,892 

 -             
 أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة 100,892

 -  -  -  -             
444,031 

 -             
               451,656    -  217,835  96,060  إجمالي األرباح التشغيلية 444,031
 تشغيليةمصاريف  760,492

 -  -  -     (207,172)     (207,172) 
 أخرى مخصصات تشغيلية

 
-  -  -     (406,003)      (400,943) 

 صافي األرباح قبل الضريبة
  

   
 

              
152,376 

 152,376             
 مصروف  ضريبة الدخل المؤجلة  152,376

  
   

 
              

(31,876) 
 (26,161 )            

 صافي أرباح  الفترة  (26,161)((
  

   
 

              
120,500 

 126,215 
 الموجودات 

 
 )غير مدققة(  6416أيلول  54

 
 المبالغ بآالف الليرات السورية

 موجودات القطاع
 

1,463,056  5,438,955  
 

  10,573,496   17,475,507 
 موجودات غير موزعة

  
   

 
 1,229,528   1,229,528 

 إجمالي الموجودات
  

   
 

 
 

 18,705,035 
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 التحليل القطاعي)تتمة( .06
 قطاع التوزيع الجغرافي: 

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

 )غير مدققة( 3300 أيلول 03 
 المبالغ بآالف الليرات السورية 
 المجموع خارج سوريا سوريا 

    اإليرادات
 318,784 - 318,784 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

 )1630111 ( - )1630111 ( العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 (212,543) - (212,543) مخصص تدني قيم ذمم و أرصدة االنشطة التمويلية

 596,492 - 596,492 صافي إيرادات العموالت والرسوم
 373,703 - 373,703 األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

 3,689,581 - 3,689,581 أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة
 (1,960) - (1,960) ايرادات اخرى

 4,638,066   إجمالي األرباح التشغيلية
 ((271,746   مصاريف تشغيلية

 (726,862)   أخرى مخصصات تشغيلية
 096089229   صافي األرباح قبل الضريبة

 (67,591)   ضريبة الدخل المؤجلة مصروف 
 3,571,867   صافي أرباح الفترة

 سوريا                  خارج سوريا 
 59,012,159 45,390,398 0096309760 الموجودات

 
 )غير مدققة(  3303أيلول  03 
 المبالغ بآالف الليرات السورية 
 المجموع خارج سوريا سوريا 

    اإليرادات
 314,814 1,530 313,284 إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

 (209,630) - - العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 110,385 - - صافي إيرادات العموالت والرسوم

 100,892 - - األرباح التشغيلية الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
 444,031 - - أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة

 760,492   إجمالي األرباح التشغيلية
 (207,172)   مصاريف تشغيلية

 (400,943)   أخرى مخصصات تشغيلية
 152,376   صافي األرباح قبل الضريبة

 (26,161)   مصروف ضريبة الدخل المؤجلة
 126,215   صافي أرباح الفترة

  
 18,705,035 6,868,260 11,836,775 الموجودات
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 إدارة المخاطر .07
a. مقدمة 

 البنك عمل هتواج التي وتقييم المخاطر وفهم تحديد على يقوم البنك في المخاطر إلدارة العام واإلطار البنوك أعمال من أساسي جزء هي المخاطر
 المخاطرة عاملي بين األمثل التوازن إلى للوصول المخاطر الالزمة لتقليص االجراءات واتخاذ والمقبولة المحدودة المستويات ضمن بقائها من والتأكد
ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر السلع تقلبات سعر صرف العملة األجنبية إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان ومخاطر  .والعائد

 والمخزون السلعي ومخاطر العمليات )التشغيل(. 

 الهدف العام إلدارة المخاطر

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

 .امن آثاره

b. مخاطر االئتمان 

لرقابـة طر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطـرف اآلخـر عـن الوفـاء بالتزاماتـه تجـاه البنـك. يعمـل البنـك علـى إدارة السـقوف وامخا
 على مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل )فرد أو مؤسسة( وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافية.

تحديـــد مســـتويات مخـــاطر االئتمـــان المقبولـــة مـــن خـــالل وضـــع ســـقوف لمقـــدار المخـــاطر المقبولـــة للعالقـــة مـــع المقتـــرض الواحـــد أو مجموعـــة ويقـــوم البنـــك ب
المــنح  المقترضـين ولكـل قطـاع أو منطقــة جغرافيـة، إضـافة إلــى ذلـك يخفـض البنـك المخــاطر مـن خـالل التقيــيم االئتمـاني للعمـالء ومـن خــالل تحديـد سـلطات

كـل وضـوابط عملهـا: حيـث تـم تشـكيل لجنـة ائتمانيـة للفـرع ولجنـة ائتمانيـة للبنـك مـن كبـار مـوظفي البنـك ولجنـة ائتمانيـة مـن أعضـاء مجلـس ادارة ولالجماعية 
 لجنة لها صالحيات ومهام وروعي فيها ما يلي:

 .فصل سلطة المنح عن مهام الدراسة عن مهام الرقابة 
 الخطر، واألجل ونوع التسهيل تدرج السلطات حسب الخبرة، والمبلغ، درجة 

تواجــه  ماليـة صـعوبات وجـود أو يـوم 180 عــن تزيـد القسـط لفتـرة اسـتحقاق ذمــم التمويـل و تصـنيف الـديون وفـق قيمـة لإلنخفـاض فـي الرئيسـية المؤشـرات إن
 البنــك يقــوموتعديالتــه . 0/م ن /ب 317لتســليف وذلــك وفــق قــرار مجلــس النقــد وا األصــلي العقــد بشــروط اإلخــالل النقديــة، أو تدفقاتــه علــى تــؤثر أو العميــل
، والقــرار  6441كــانون األول   1تــاريخ   4 ب / ن م/   597جمــاعي حســب قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم وبشــكل منفــرد بشــكل القيمــة انخفــاض بتقيــيم
ــــــــاريخ   0/م ن/ب 634رقــــــــم  ــــــــاريخ  1/م/5، وتعــــــــاميم مصــــــــرف ســــــــورية المركــــــــزي رقــــــــم 6414نيســــــــان  10ت ــــــــم  6441كــــــــانون األول  51ت ــــــــاريخ  1406/144/1ورق ت

اختبــــــارات الجهـــــد ارتــــــأت إدارة البنــــــك تشــــــكيل نظــــــًرا للظــــــروف االقتصــــــادية المحيطـــــة، وبعــــــد اجــــــراء و ،6416تشــــــرين الثـــــاني  15تــــــاريخ  146والقـــــرار  6411أذار 7
 وغير المنتجة  بهدف دعم المركز المالي للبنك.  مؤونة انخفاض جماعي إضافية على محفظة التسهيالت المنتجة

 المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات 
بتقديم تعهدات لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه، وذلك حسب الضوابط الشرعية يقوم البنك 

أو الكفالة. تتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر  االعتمادالمحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك. ويتم تحصيل هذه الدفعات وفقًا لشروط 
سات البنك واجراءاته الرقابية من حيث حصر هذه التعهدات مع وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس سيا لذمم األنشطة التمويليةتمانية االئ

 أطراف مختارة والتقييم المتواصل لمالءمة هذه التسهيالت وترتيبات ضمان اضافية مع األطراف في الظروف التي تقتضي ذلك.

 قصى للمخاطر االئتمانيةالتركز في الحد األ 
قة تم إدارة مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل )فرد او مؤسسة أو بنك مراسل( وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع اقتصادي او منط

أال يتجاوز الحد األقصى للتعرضات  ، حيث  يجب6448آيار  61تاريخ  4 ب / ن م/   513مجلس النقد والتسليف رقمقرار جغرافية، وذلك حسب 
 (.من صافي األموال الخاصة على مستوى العميل )فرد او مؤسسة %63االئتمانية 
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 )تتمة(إدارة المخاطر .07
a. )مخاطر االئتمان )تتمة 

 ات االئتمانية حسب درجة المخاطر:توزيع التعرض

 بنود داخل بيان المركز المالي الموحد

    

   3300أيلول 03
 )غير مدققة(

  
  

 األفراد ) التجزئة(
 

 الشركات الكبرى
 

 المجموع

  
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 متدنية المخاطر 
 

0 
 

0 
 

0 
 عادية )مقبولة المخاطر(

 
524,355,387 

 
1,432,122,227 

 
1,956,477,614 

مستحقة:تحت المراقبة )تتطلب اهتمامًا خاصًا( منها   
 

208,556,128 
 

2,406,822,517 
 

2,615,378,645 
 غير عاملة منها مستحقة:

 
664,684,314   2,200,492,234   2,865,176,548 

 دون المستوى
 

63,570,833 
 

404,672,712 
 

467,682,449 
 مشكوك فيها

 
176,970,619 

 
912,941,649 

 
1,089,912,268 

 رديئة
 

424,703,908 
 

882,877,873 
 

1,307,581,781 
 المجموع

 
1,398,156,876   6,039,436,978   7,437,593,854 

 ذمم أخرى
 

0 
 

531,866 
 

559,866 
 ناقصًا: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

 
(133,997,239) 

 
(417,092,424) 

 
(551,089,399) 

 ناقصًا: مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 

(275,422,050) 
 

(613,798,424) 
 

(889,220,474) 
 ناقصًا: األرباح المعلقة

 
(87,769,664) 

 
(32,482,508) 

 
(120,352,172) 

 5,877,491,675  4,933,091,622  944,400,053  الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر .07
a. )مخاطر االئتمان )تتمة 

 توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر )تتمة(:

المركز المالي الموحد)تتمة( بنود داخل بيان  
 

)مدققة( 3303كانون األول  00   
 المجموع   الشركات الكبرى  األفراد ) التجزئة(  بالليرة السورية

 ديون متدنية المخاطر
 

15,044  -  15,044 
 عادية )مقبولة المخاطر(

 
805,525,716  2,069,695,218  2,875,220,934 

 خاصاً  تحت المراقبة تتطلب اهتماماً 
 

388,422,476  2,919,707,336  3,308,129,812 
 غير منتجة:

 
579,915,249  1,227,721,536  1,807,636,785 

 دون المستوى
 

242,461,518  258,855,682  501,317,200 
 مشكوك فيها

 
188,840,163  588,539,769  777,379,932 

 رديئة
 

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

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

 ذمم أخرى 
 

-  198,431  198,431 
 ناقصًا: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

 
(222,717,019)  (555,341,740)  (778,058,759) 

 مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية ناقصًا:
 

(141,780,221)  (547,119,779)  (688,900,000) 
 ناقصًا: األرباح المعلقة

 
(24,721,678)  (9,080,882)  (33,802,560) 

 الصافي
 

1,384,659,567  5,105,780,120  6,490,439,687 
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 )تتمة(إدارة المخاطر 07
a. )مخاطر االئتمان )تتمة 

 توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر )تتمة(:

الموحدبنود خارج بيان المركز المالي   
 

)غير مدققة( 0330 أيلول )غير مدققة( 3330 كانون األول 00     00 
 بالليرة السورية

 
 الشركات الكبرى  األفراد ) التجزئة(

 
 الشركات الكبرى  األفراد ) التجزئة(

 ديون متدنية المخاطر         
 

- 
 

- 
 

- 
 

2,072,936,068 
 عادية )مقبولة المخاطر(

 
- 

 
7008600560833 

 
- 

 
780,888,619 

 تحت المراقبة تتطلب اهتمامًا خاصاً 
 

- 
 

170,639,599 
 

- 
 

46,207,119 
 غير منتجة:

 
- 

   
- 

 
29,428,941 

 دون المستوى
 

- 
 

463000 
 

- 
 

14,428,941 
 مشكوك فيها

 
- 

 
36,714,923 

 
- 

 
15,000,000 

 رديئة
 

- 
   

- 
 المجموع  

 
- 

 
7061406340577 

 
- 

 
2,929,460,747 

 ناقصًا: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة
 

- 
 

- 
 

-  - 
 ناقصًا: مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 
- 

 
21,950,054)) 

 
-  (9,727,417) 

 ناقصًا: األرباح المعلقة
 

- 
 

- 
 

-  - 
 الصافي

 
- 

 
7966990339032 

 
-  2,919,733,330 
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 (إدارة المخاطر)تتمة 07
a. )مخاطر االئتمان )تتمة 

 الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية 

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

 .المالية والسيارات والضمانات النقديةبالنسبة لعمليات التمويل اإلسالمية مع المؤسسات التجارية: الرهونات للمباني السكنية والعقارات واألوراق 

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

للضمانات خالل دراسة كفاية تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقًا لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية 
 ( وتعديالته.0/م.ن/ب317مخصص تدني قيمة التمويالت ووفقًا لتعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف )

 
 تقييم انخفاض قيمة التسهيالت اإلئتمانية

 
يوم أو وجود صعوبات مالية تواجه  180باح لفترة تزيد عن إن المؤشرات الرئيسية النخفاض قيمة التسهيالت اإلئتمانية هي استحقاق األصل أو األر 

 العميل أو تؤثر على تدفقاته النقدية واإلخالل بشروط العقد األصلي.

 يقوم البنك بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل جماعي.

 
 المخصص اإلفرادي

 

 1بتاريخ  0/م.ن/ب317منفرد، وفقًا لمؤشرات قرار مجلس النقد والتسليف  يحدد البنك مالئمة المخصصات لجميع التسهيالت اإلئتمانية الهامة بشكل
 و تعديالته ووفقَا للمؤشرات التالية: 317المعدل للقرار  6416تشرين الثاني  15الصادر بتاريخ  146وتعديالته والحقًا القرار  6441كانون األول 

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

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

 
 المخصص الجماعي

 

ل عدم يتم تقييم المخصص عن خسائر التسهيالت اإلئتمانية بشكل جماعي بالنسبة للتسهيالت اإلئتمانية التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد أو في حا
اجعة كل محفظة على حدة. وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل منفرد. يقوم البنك في تاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم المخصص ومر 

يؤخذ باالعتبار عند التقييم الجماعي انخفاض القيمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل 
 موضوعي.
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 يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة بإعتبار العوامل التالية:

الحالية، التأخر الناجم عن فترة تحقق الخسائر وفترة تحديد ضرورة وجود مخصص إفرادي لهذه تاريخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادية 
قد تمتد الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القيمة. إن اإلدارة هي المسؤولة عن تحديد طول هذه المدة التي 

 إلى سنة.

 

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

 

 (إدارة المخاطر)تتمة 07
 

b. مخاطر السوق 
 

ك يعتمد البنك طريقة القياس المعيارية لقياس مخاطر السوق، يتعرض البنك لمخاطر أسعار الصرف ومخاطر الدول والبنوك الخارجية ويلجأ البن
يد لتخفيف هذه المخاطر بوضع سقوف وحدود للتعامالت بالعمالت األجنبية ومراكز القطع وسقوف للدول والبنوك المختلفة بحيث يحقق التنوع الج

امش أمان عدم تركز المخاطر والرقابة الفعالة، إضافة إلى تعرضه إلى مخاطر انخفاض الودائع ومخاطر تغيرات العائد الموزع لذا يقوم البنك بأخذ هو 
 عند تسعير تمويل المرابحات بحيث يتجاوز معدل العائد السائد في السوق لتغطية هذه المخاطر. 

 
 مسبقا بأية يتعهد أن المضاربة، دون أساس على لألرباح المستحقة الودائع يقبل البنك ألن الربح، هامش حيث من السوق لمخاطر البنك يتعرض ال

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

 
 فعلًيا تحميلها يتم والتي االستثمار حسابات أصحاب عن نيابة البنك يديرها التي الموجودات عن الناجمة المخاطر هي :المنقولة التجارية المخاطر

 االستثمار حسابات ألصحاب األموال هذه من المضارب أرباح في نصيبها كل أو نصيبها من جزء عن التنازل إجراء تتبع ألنها  البنك مال رأس على
 خاص بشكل هذا ويسري .الحسابات هذه ألصحاب المقابل في سُيدفع كان الذي العائد زيادة بهدف تجارية لضغوط نتيجة لذلك ضرورة ترى حينما
 نصيب حساب على يعدل االستثمار حسابات ألصحاب المدفوع  العائد معدل إن يعنى وهذا .األرباح في المشاركة المطلقة االستثمار حسابات على

 حسابات أموال ُتستثمر عندما (الربح معدل بمخاطرة أيًضا إليها يشار والتي) العائد معدل لمخاطر نتيجة  إما ذلك وينشا .اإلرباح في البنك مساهمي
 لمخاطر نتيجة أيضاً  ينشأ أو .السوق في الحالية التوقعات يلبي ال عائد وبمعدل نسبياً  طويلة استحقاق بفترة المرابحة مثل موجودات في االستثمار

 لمحفظة الكلي األداء ضعف تأثير من االستثمار حسابات أصحاب حماية في البنك عندما االئتمان مخاطر أو (األسعار مخاطر مثل) أخرى، سوق
 حيث من يتمتع،  البنك أن من الرغم وعلى للمستثمر كلية خسارة أي تعويض للمضارب تجيز ال الشريعة بأن علما) إلدارتها، خاضعة موجودات

 بتخفيض الشام بنك قام التجارية للضغوط ونتيجة أنه إال االستثمار، حسابات ألصحاب المنقولة التجارية المخاطر تحميل في األحقية بكامل المبدأ،
 السيولة، مخاطر إدارة في تفصيلي بشكل مذكورة بهدف اإلجراءات من مجموعة إلى إضافة ،6416خالل عام  %25 إلى %40 من المضارب نسبة

 المخاطر أن إلى اإلشارة ويجب المنقولة، التجارية المخاطر االعتبار بعين األخذ أجل من عالية أموال رؤوس كفاية بمعدل يحتفظ الشام بنك أن كما 
  .ذلك تمنع الشريعة ألن المساهمين، أرباح توزيع إعادة طريق عن االستثمار، بحسابات المتعلقة الخسارة بتغطية لها صلة ال المنقولة التجارية

 

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

  السوق. مخاطر تغطية متطلبات فيها بما 2
c.  السلع والمخزون السلعي 

ة هي المخاطر الناجمة عن تعامالت البنك في عقود التمويل اإلسالمية بما تحمله من مخاطر حيازة لألصول المشتراة من قبل البنك بغرض إعاد
 بيعها لآلمر بالشراء ضمن عقود التمويل اإلسالمية.

اقتصرت مخاطر السلع  6415 أيلول 54كما في . يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر من خالل تضمين عقود الشراء مع الموردين بخيار الشرط
   74,674,645سورية، )مبلغ ليرة  0501180037 والمخزون السلعي على الموجودات قيد االستثمار)موجودات مقتناة بغرض المرابحة( بمبلغ قدره 

الموردين تتضمن خيار الشرط، وذلك بعد توقيع (، والتي تمثل قيمة بضاعة في الطريق قام البنك بشرائها بعقود مع 6416كانون األول  51كما في 
 .عقد الوعد بالشراء من قبل العمالء

 إدارة المخاطر )تتمة(  .07

d. العمليات )التشغيلية( مخاطر 
 كفاية عدم بسبب الحاسب اآللي، أخطاء عمليات في إخفاق بسبب تنتج والتي للبنك خسائر تسبب أن يمكن التي المخاطر التشغيلية المخاطر تمثل

 . الموظفين أو عدم االلتزام بالشريعة تصرف سوء اإلجراءات، أو

. أما الطريقة المعتمدة لقياس المخاطر التشغيلية فهي وبموجب تعليمات مصرف سورية المركزي، اعتماد المؤشر األساسي لقياس مخاطر التشغيل
 ويتم تحديد المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها البنك من خالل:

  العمليات والنشاطات التي يقوم بها البنك بالمخاطر التشغيلية المحتملة  تأثر الذاتي للمخاطر واإلجراءات الرقابية: عن طريق تقييم مدىالتقييم
 من خالل ورش عمل مع اإلدارات المعنية يستدل من خاللها على مدى ضعف أو قوة بيئة المخاطر التشغيلية الكامنة في عملياته ونشاطاته. 

 لك تجميع المخاطر حسب أنواعها: عن طريق تبويب العمليات التي يقوم بها البنك وتحديد الوحدات واألقسام التي تواجه المخاطر التشغيلية وذ
حسب نوع المخاطر التي تتعرض لها. ويساعد هذا اإلجراء على إظهار نقاط الضعف في نظام إدارة المخاطر التشغيلية، كما يساعد على وضع 

 ويات للخطوات الواجب القيام بها لمعالجة هذه المخاطر. األول
 .حدود المخاطر التشغيلية: عن طريق وضع حدود لمؤشرات المخاطر الرئيسية لمختلف العمليات التي يمكن تحملها والتي ال يجب تخطيها 

 
 أما أهم آليات تخفيف المخاطر التشغيلية:

 
 داري له عالقة بالمخاطر التشغيلية.لصالحيات والموافقات المحددة في كل مستوى إا 
 .فصل المهام بين الموظفين، وعدم تكليف الموظفين بمهام ينشأ عنها تضارب مع مصالحهم الشخصية 
 .الوقاية الكافية لموجودات وسجالت البنك 
 .المطابقات والتحقق الدوري للعمليات والحسابات 
  أو ألي أداة مالية جديدة.توفير اإلجراءات وأنظمة الضبط الداخلي ألي نشاط جديد 
 .التأمين على موجودات البنك 
 .دارة المخاطر من أجل وضع خطط التدقيق مبينة على أساس المخاطر  تطوير العالقة بين إدارة التدقيق الداخلي وا 
 الفعال والمستمر لمختلف موظفي البنك  للموظفين الجدد. التدريب 
 الداخلي. الضبط إلجراءات شامل نظام وضع 
  إجراءات الرقابة الشرعية للتأكد من أن األنشطة التي يقوم بها البنك ال تخالف الشريعة.وضع 
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جــراء اختبــارات لهــا، لضــمان قــدرة البنــك علــى االســتمرار فــي العمــل  ــة وا  كمــا تعمــل إدارة البنــك علــى وضــع خطــط طــواري وخطــط اســتمرارية عمــل بديل
زة المعلوماتيــة والتكنولوجيــة، أو حصــول هــهــزة االتصــال، أو توقــف نظــام العمــل فــي األجوتخفيــف الخســائر فــي حــال حصــول أعطــال قاســية )كتعطــل أج

 .أضرار في البنية المادية للموجودات، او حصول كوارث طبيعية( وذلك بهدف تخفيض المخاطر التي قد تخلفها تلك األحداث على أداء البنك

e. لسيولةمخاطر ا 
 

للوقاية من هذه تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها وتمويل زيادة الموجودات. و 
دارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة  السيولة على أساس يومي. المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى الودائع وا 

نسبة كافية من باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وتوفر الضمانات الممكن استعمالها عند الضرورة. وكذلك االحتفاظ ب
، على البنك أن يحتفظ في كل 6441 تشرين الثاني 66بتاريخ  0/ م ن / ب  388السيولة وفق قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بالسيولة رقم 

. بلغت نسبة السيولة بالليرات %64على أن ال تقل نسبة السيولة بالليرات السورية عن  %54يوم عمل بنسبة سيولة بكافة العمالت ال تقل عن 
كانون  51كما في  %167)%11503 ( و بكافة العمالت 6416كانون األول  51كما في  %20.89) % 0107 6415أيلول 54السورية كما في 

 (6416األول 

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

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

باالحتفاظ لدى مصرف سورية  6411أيار  6بتاريخ  3158 كما يقوم البنك أيضا ووفق القوانين المرعية في سورية وحسب قرار مجلس الوزراءرقم
 . % 3المركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل 

 
موجودات تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافية. يعكس الجدول التالي تواريخ استحقاق بنود 

 ك الرئيسية.ومطلوبات البن
f.  مخاطر األعمال 

االخطار الناتجة عن الظروف السياسية واالقتصادية  تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على المجموعة أو قطاع البنوك بصفة عامة، ومنها
تقوم ادارة المجموعة بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ  .المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج أعمال المجموعة

 االجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتائج االعمال والمركز المالي للمجموعة.
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 ان المركز المالي الموحد المرحليارتباطات و التزامات ائتمانية خارج بي .09
 

 
 
 
 

 3300 أيلول 03  
 غير مدققة

كانون األول  00  
3303  
 مدققة

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 2,768,845,422  7,573,830,582  اعتمادات مستندية
 15,265,721  0  قبوالت
 145,349,604  116,419,795  كفاالت

     
 136,169,604  95,636,854  لقاء حسن تنفيذ

 9,180,000  20,782,941  لقاء اشتراك في مناقصات
     

 4,737,124,613  907,593,185  سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة
  8,597,843,563  7,666,585,360 
 

 خارج بيان المركز المالي الموحد المرحليالتزامات تعاقدية وعقود إيجار تشغيلية  .08
 
 

 3300 أيلول 30     
 غير مدققة

  6416كانون األول  51  
 مدققة

 ليرة سورية  ليرة سورية    
       :ارتباطات عقود مشاريع إنشائية

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

 المرحلي
0  5,957,503 

       
      :ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية

 17,790,342  6606860753   تستحق خالل سنة
 132,296,165  10601360634   تستحق خالل أكثر من سنة

مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ بيان المركز المالي الموحد 
 المرحلي 

33293239898  150,086,507 
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 نسبة كفاية رأس المال  .23
2012  2013 

 
 ليرة سورية  ليرة سورية

 
 

 
 األموال الخاصة األساسية 4,383,722,235.00  4,078,501,048.00  

 رأس المال 5,000,000,000.00  5,000,000,000.00
 صافي أرباح السنة المالية -  (479,861,832.00)
(425,528,452.00)    (14300050841)  خسائر متراكمة محققة 
 الملموسةالموجودات غير  (11,811,686.00)  (16,108,668.00)

 األموال الخاصة المساندة 1,062,462,916.00  1,062,462,916.00
 أرباح مدورة غير محققة 1,029,411,565.00  1,029,411,565.00

 احتياطي مخاطر تمويل 33,051,351.00  33,051,351.00

 المركزيصافي حقوق الملكية حسب تعليمات مصرف سورية  5,145,207,421.00  5,140,963,964.00

 
 

  
 الموجودات المثقلة 12,190,209,359.00  7,651,103,597.00

 حسابات خارج الميزانية مثقلة 88,725,356.00  101,935,468.00
 المخاطر التشغيلية 296,349,712.00  268,371,188.00

 مركز القطع التشغيلي 461,205,610.00  1,110,923,981.00
9,132,334,234.00  13,036,490,037.00 

 
 

 
  

 نسبة كفاية رأس المال )%( 08.27%  56.29%
 نسبة كفاية رأس المال األساسي )%( 30.03%  44.66%

 نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساهمين )%( 78.02%  79.33%

 

يجب أن ال تتدنى نسبة كفايةٍ اس المال للبنوك العاملة في  6447كانون الثاني  60الصادر في  635حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 
 %8الجمهورية العربية السورية عن 


