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 فترة التسعة أشھر المنتھیة في  فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

2014 أیلول  30إیضاح 2013  أیلول 30   2014  أیلول 30   2013  أیلول 30     
 غیر مدققة  غیر مدققة  غیر مدققة  غیر مدققة  
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  

         اإلیرادات
 285,997,369  318,751,868  91,364,698  128,347,631 19 إیرادات األنشطة التمویلیة

االستثماریةإیرادات األنشطة   20 58,281,481  14,325,569  145,746,540  32,786,557 
 (212,543,111)  (47,328,000)  (87,567,243)    - 6 مخصص تدني قیم ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة

 106,240,815  417,170,408  18,123,024  186,629,112  واالستثماریةإجمالي اإلیرادات التمویلیة 
نصیب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي الربح 

 (144,988,342) (120,025,362)  (44,764,933)  (44,216,242) 21 اقتطاع نصیب البنك بصفتھ مضارباَ قبل 
ً  االستثماراتنصیب البنك من دخل   18,997,663  25,616,662  9,274,318  10,937,565 21 المطلقة بصفتھ مضاربا

 (125,990,679)  (94,408,699)  (35,490,615)  (33,278,677)  العائد على حسابات اإلستثمار المطلق
 (19,749,864)  322,761,709  (17,367,591)  153,350,435 بصفتھ رب مال ومضارب االستثماراتنصیب البنك من دخل 

   - (97,672,000)    -     - 6 مخصص تدني قیم ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة
 596,492,489  409,002,974  183,585,916  117,127,360  صافي إیرادات الخدمات البنكیة

 373,703,022  171,417,745  145,104,859  72,302,456  األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة
 3,689,580,555  1,580,049,903  (415,039,665)  792,695,243  محققةالأرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر 

 (1,960,344)  818,610  (2,390,534)  294,300  أخرىإیرادات 
 4,638,065,858  2,386,378,940  (106,107,015)  1,135,769,795  إجمالي األرباح التشغیلیة

   
   المصروفات

 (106,380,563) )125,673,340(  )41,617,895(  )37,843,062( 22 نفقات الموظفین
 (122,930,133) )173,981,172(  )44,333,074(  )68,556,995( 23 إداریة وعمومیةمصاریف 

 (29,935,349) )30,523,044(  )10,436,388(  )9,484,444(  اھتالك وإطفاء

 (726,862,014) (111,901,320)  49,356,533  (111,901,320)  وكاالت استثماریةقیمة مخصص تدني 
 (12,500,000)  )31,250,000(  )12,500,000(  )18,750,000(  طارئةمواجھة خسائر مخصص 

 )998,608,059(  )473,328,876(  )59,530,824(  )246,535,821(  إجمالي المصروفات

 3,639,457,799 1,913,050,064  )165,637,839(  889,233,974  األرباح قبل الضریبة صافي
 )67,590,969(  )55,998,656(  48,965,264  (25,979,599) 9 ضریبة الدخل )مصروفإیراد(
 3,571,866,831 1,857,051,408  (116,672,575)  863,254,375  الفترةأرباح  صافي

   

   العائد الى:
 3,571,844,410  1,857,029,966  )116,680,801(  863,246,737  مساھمي البنك
 22,421  21,442  8,226  7,638  حقوق األقلیة

  863,254,375  )116,672,575(  1,857,051,408  3,571,866,831 
         
         

 71.44  37.14  )2.33(  17.26 24 الحصة األساسیة للسھم من صافي ربح السنة
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یةالمنتھ التسعةلألشھر  یةالمنتھ التسعةلألشھر    
2014 أیلول 03 3201 أیلول 03    

 غیر مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة غیلیةشاألنشطة الت

 3,639,457,799  1,913,050,064 صافي األرباح قبل الضریبة
    التعدیالت:

 29,935,349  30,523,044  وإطفاءاھتالك 
 125,990,679  94,408,699  العائد على حسابات اإلستثمار المطلق

 (20,161,770)  (9,839,989)  االستثمار المحققة وغیر مستحقة القبضإیرادات 
 1,150,396  811,361  إیرادات االستثمار المحققة وغیر مستحقة الدفع

 212,543,111  145,000,000  وأرصدة األنشطة التمویلیةخصص تدني قیم ذمم م
 12,500,000  31,250,000  مواجھة خسائر طارئةمخصص 
 726,862,014  111,901,320  قیمة الوكاالت االستثماریة تدنيمخصص 

 في غیرالت قبل التشغیل عملیات من النقدیة التدفقات صافي
العامل المال رأس بنود   2,317,104,498  4,728,277,578 

 (14,545,172,002)  (8,722,765,935)  یداعات لدى البنوك والمؤسسات المالیةإ
 412,627,539  (1,604,057,301)  ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة

 30,676,188     -  الموجودات قید االستثمار
 (103,599,291)  (59,018,226)  النقدي لدى مصرف سوریة المركزيحتیاطي اال

 59,119  (77,254,253)  موجودات أخرى
 5,442,868,457  3,078,879,679  تأمینات نقدیة

 (30,102,945)  110,057,312  مطلوبات أخرى
 (4,064,365,357)  (4,957,054,225)   ألنشطة التشغیلیةمن ا صافي التدفقات النقدیة
     األنشطة االستثماریة

 (14,844,212)  (25,763,602)  صافي التغیر في الممتلكات والمعدات 
 (555,500)    -  ملموسةالصافي التغیر في الموجودات غیر 

 (2,154,327)    -  صافي التغیر في االستثمارات العقاریة
 (391,200,489)    -  صافي التغیر في الودیعة لدى مصرف سوریة المركزي

 (408,754,528)  (25,763,602)  األنشطة االستثماریة )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 
     األنشطة التمویلیة

 (166,857,363)  (115,696,176)  أرباح مدفوعة ألصحاب الودائع االستثماریة
 3,068,919,921  591,955,951  أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء

 (535,104,802)  509,632,528  حسابات االستثمار المطلقحقوق أصحاب 
من األنشطة  (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة

 2,366,957,757  985,892,303  التمویلیة
   -  (23,559,161) تأثیر تغیرات أسعار الصرف

 (2,106,162,129)  (4,020,484,686) في النقد وما في حكمھ خالل السنة الزیادة(النقص) صافي
 4,325,903,580  13,689,274,626 النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

 2,219,741,451  9,668,789,940 25 النقد وما في حكمھ في نھایة السنة
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مجموع حقوق  حقوق األقلیة  العائد إلى مساھمي البنك
 المساھمین

 رأس المال المدفوع إیضاح 
األرباح  المدورة 
 )ة(الخسائر المتراكم
 غیر المحققة

احتیاطي مخاطر  السنة رباحأ تراكمةالخسارة الم
 تمویل 

احتیاطي القیمة 
العادلة 

 لالستثمارات

احتیاطي معادل 
 األرباح

مجموع حقوق 
   مساھمي البنك

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  

 7,560,553,330 2,619,372 7,557,933,958 - 40,821,491 33,051,351 - (1,067,250,474) 3,551,311,590 5,000,000,000  (مدققة) 2013كانون األول 31 الرصید في 

 178,474,893    - 178,474,893    - 178,474,893    - -    -    -    -  احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات

 1,857,051,408 21,442 1,857,029,966    -    -    - 1,857,029,966    -    -    -  أرباح السنة 

 9,596,079,631 2,640,813 9,593,438,817    - 219,296,384 33,051,351 1,857,029,966 (1,067,250,474) 3,551,311,590 5,000,000,000  (غیر مدققة)  2014أیلول 30 الرصید في 

 5,200,424,834 2,584,238 5,197,840,596 - 40,821,491 33,051,351 - (905,443,811) 1,029,411,565 5,000,000,000  (مدققة) 2012كانون األول 31الرصید في 

 3,571,866,831 22,421 3,571,844,410 - - - 3,571,844,410 - - -  أرباح السنة 

 8,772,291,665 2,606,659 8,769,685,006 - 40,821,491 33,051,351 3,571,844,410 (905,443,811) 1,029,411,565 5,000,000,000  (غیر مدققة)  2013أیلول 30الرصید في 
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 معلومات عن البنك 1
 

/م و) 66سوریة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (عامة تم الترخیص لبنك الشام ش.م.م ("البنك") كشركة مساھمة مغفلة 
/ل.أ) الصادر من لجنة إدارة 104) وبناًء على قرار رقم (14809وبموجب السجل التجاري رقم ( 2006أیلول  7الصادر بتاریخ 

ظیم عمل الخاص بتن 2005لعام  35، ویخضع ألحكام المرسوم التشریعي رقم 2007شباط  10مصرف سوریة المركزي بتاریخ 
 المصارف الخاصة والمشتركة وتعلیماتھ التنفیذیة والقانون رقم بإحداثالخاص   2001لعام  28المصارف اإلسالمیة والقانون رقم 

ولألنظمة التي یضعھا مجلس النقد  2011لعام  29، وقانون الشركات رقم 2007لعام 33 وقانون التجارة رقم  2002للعام 23
  یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة.والتسلیف، وكل ذلك بما ال

 
ً  ھ) بوصف15سجل البنك لدى مفوضیة الحكومة تحت رقم (  خاصاً. بنكا

 
لیرة سوریة  100سھم، قیمة السھم االسمیة  50,000,000 إلىلیرة سوریة، مقسم  5,000,000,000مصرح بھ الالبنك  یبلغ رأسمال
 .2007آب  27أنشطتھ في . بدأ البنك بممارسة )18(إیضاح  للسھم الواحد

 
 الجمھوریة العربیة السوریة. ،إن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو في ساحة النجمة، دمشق

 
ً للنظام األساسي وفي ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة من خالل  یمارس البنك الخدمات المصرفیة واألنشطة التمویلیة واالستثماریة وفقا

 فروع. ةثمانیفروعھ التي أصبح عددھا مركزه الرئیسي و
 

في شركة أموال الشام اإلسالمیة للوساطة المالیة وھي شركة محدودة المسؤولیة مسجلة في السجل  %99یساھم بنك الشام ش.م.م بنسبة 
 الشركة ساب. غایة الشركة الوساطة في األوراق المالیة لح2009آذار  23بتاریخ  )15740التجاري لمحافظة دمشق تحت الرقم (

، 2009تموز  20وحساب الغیر وإدارة االستثمار وإدارة اإلصدارات األولیة دون التعھد بالتغطیة. الحقاً لتاریخ تأسیس الشركة وكما في 
مع ثبات نسب  لیرة سوریة 250,000,000لیرة سوریة إلى 200,000,000 تمت الموافقة على زیادة رأس مال الشركة التابعة من 

 الملكیة.
 
 2014 تشرین األول 22 من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 2014أیلول  30ت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة للبنك كما في تم
 
  

 ھیئة الرقابة الشرعیة 
الفقھ الذي یقضي بتشكیل ھیئة رقابة شرعیة مكونة من عدد محدود من علماء  2005) لعام 35شارة إلى المرسوم التشریعي رقم (إ

فقد تم تكوین ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك من ثالثة  اإلسالميینھا من قبل الجمعیة العمومیة لمساھمي البنك یوالشریعة والقانون یتم تع
 ویكون رأیھا ملزماً للبنك.،أعضاء من علماء الفقھ والشریعة والقانون

 
مراقبة أعمال البنك وأنشطتھ من حیث االلتزام و عمال البنك وأنشطتھ،تتولى الھیئة إبداء الرأي الشرعي في صیغ العقود الالزمة أل

 .وإصدار تقریر سنوي للھیئة العامة للمساھمین، بأحكام الشریعة اإلسالمیة
 

 تتكون ھیئة الرقابة الشرعیة من السادة:
 

ً   فضیلة الدكتور وھبة الزحیلــي .1  رئیسا
ً  عضواً نائبا للرئیس   فضیلة الدكتور أحمد حـــسن .2  تنفیذیا
 عضواً   فضیلة الدكتور عبد الباري مشعل .3
 

 2009/لعام 4/م ن/ب 555ورقم 2007لعام  292تم تعیین ھیئة الرقابة الشرعیة بالمصرف بناًء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم
وقرار  26/6/2013دة بتاریخ بناء على قرار الجمعیة العامة المنعق 2013وتم التجدید لھا خالل عام ،2009/لعام 4/م ن/ب 594ورقم 

وال یجوز عزل أي منھم إال بقرار من الجمعیة العمومیة وإعالم . 7/8/2013) تاریخ  4/م ن / ب 999مجلس النقد والتسلیف رقم ( 
 بذلك.مصرف سوریة المركزي 
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 السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2
 أسس اإلعداد  2.1

ً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناءتم إعداد البیانات المالیة الموحدة  طبقاً وتقییمھا حسب القیمة العادلة،  العقاریة التي یتم االستثمارات وفقا
 لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة وتفسیراتھامعاییر المحاسبیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ووفقاً لل

اإلسالمیة، وحسب القوانین والتعلیمات المصرفیة ذات العالقة الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف، المحاسبیة ر فیما لم تغطھ المعایی
 وبما ال یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة.

ة السنویة إن البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد البیانات المالی
فیما لم  وفقاً لمعاییر المحاسبة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ووفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

 ةعستكما أن نتائج األعمال لل .2013كانون األول  31في  السنویة كماتقرأ مع البیانات المالیة  أنتغطھ المعاییر اإلسالمیة، لذا یجب 
كانون األول  31ال تمثل بالضرورة مؤشرا دقیقا على نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتھیة في  2014 أیلول 30أشھر المنتھیة في 

2014. 

 .للمجموعةتم عرض البیانات المالیة الموحدة باللیرة السوریة وھي العملة الرئیسیة 

 المالیةأسس توحید البیانات 
 

المالیة تشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة لبنك الشام ش.م.م. والشركة التابعة لھ، شركة أموال الشام اإلسالمیة للوساطة 
المجموعة"). یتم إعداد البیانات المالیة للشركة التابعة لنفس الفترة المالیة للبنك وباستخدام السیاسات المحاسبیة "المحدودة المسؤولیة (

 كما یلي : ھينفسھا.إن حصة البنك في رأسمال الشركة التابعة 
 

 
نسبة 
 المساھمة

 حصة البنك من رأس مال الشركة التابعة
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 

 مدققة  غیر مدققة 
    الشركات التابعة

 اإلسالمیة للوساطة المالیة شركة أموال الشام
 247,500,000 247,500,000  99% المحدودة المسؤولیة 

  247,500,000 247,500,000 
 

التابعة عند تلغى بالكامل جمیع األرصدة، العملیات، اإلیرادات والمصاریف واألرباح والخسائر الناتجة عن العملیات بین البنك والشركة 
 .التوحید

 
لیة علیھا. یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للبنك سلطة التحكم في السیاسات التشغی المجموعةیتم توحید الشركة التابعة من تاریخ سیطرة 

 تاریخ من بدءاً  والمالیة للشركة للحصول على منافع من عملیاتھا. یتم تضمین نتائج الشركة التابعة المشتراة في البیانات المالیة الموحدة
( و وفقا لقرار مجلس . السیطرة تلك وقف تاریخ حتى موحدة وتبقى السیطرة على البنك فیھ یحصل الذي التاریخ وھو االستمالك

 )10/05/2009تاریخ  4/م ن / ب501التسلیف النقد و 
 

جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غیر المملوكة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من قبل البنك،ویتم  األقلیةتمثل حقوق 
 ساھمي البنك.عن حصة موضمن حقوق المساھمین في بیان المركز المالي الموحد  الدخل الموحد فھا بشكل مستقل في بیانیتصن
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 السیاسات المحاسبیة الهامة(تتمة)أسس اإلعداد و  2
 السیاسات المحاسبیة الهامة  2.2

المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة تتوافق مع السیاسات المتبعة في إعداد البیانات إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات 
 .2013كانون األول  31المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 
 أھم التقدیرات المحاسبیة 2.3

واجتھادات تؤثر في قیمة الموجودات إن إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة یتطلب من إدارة المجموعة القیام بتقدیرات 
ما أن  طرأ. ك مل أن ت والمطلوبات المالیة في البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحت

لة مة العاد في القی یرات  ضمن  ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغ تي تظھر  ال
 .بیان الدخل الموحد المرحلي

صرة  یة المخت حدة المرحل یة المو نات المال تاریخ البیا في  كدة  إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤ
نات والتي قد ینتج عنھا مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والم في البیا طلوبات الظاھرة 

 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة خالل الفترة ھي كما یلي:
 

 مبدأ االستمراریة
قامت إدارة المجموعة بتقدیر مدى قدرة المجموعة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من حالة عدم 

متأكدة من أن المجموعة لدیھا  العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة المجموعةاالستقرار التي تمر بھا الجمھوریة 
الموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة 

 ة.المرحلیة المختصرة على أساس مبدأ االستمراری
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة
في حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي الموحد المرحلي عن طریق األسعار 

استخدام نماذج التسعیر  المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن
 حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.

 
 تدني قیمة ذمم العقود التمویلیة واالستثماریة 

لتقدیر كفایة المؤونة المسجلة في بیان الدخل الموحد تقوم المجموعة بمراجعة ذمم العقود التمویلیة واالستثماریة بشكل ربع سنوي 
بناء على تقدیرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة. وعند تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة تقوم المجموعة  المرحلي

حول وضع العمیل المالي وصافي قیمة الضمانة المتوقع تحقیقھا. إن ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیسي على فرضیات  باالجتھادات
وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وأن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة 

 ت في المستقبل.عن أوضاع وظروف تلك التقدیرا

باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقییم ذمم األنشطة التمویلیة بشكل منفرد، تقوم المجموعة بتشكیل مخصص النخفاض القیمة بشكل 
 یمھا بشكل جماعي النخفاض القیمة.وتقی االئتمانجماعي، وذلك بتجمیع ذمم األنشطة التمویلیة ذات السمات المتشابھة لمخاطر 

 
 الضریبیة المؤجلةالموجودات 

یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر أو المصاریف غیر الخاضعة للضریبیة والمتوقع االستفادة منھا عند تحقق 
قبلیة الربح الضریبي. یتطلب االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المست

 الى الخطط الضریبیة المستقبلیة.الخاضعة للضریبة باإلضافة 
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 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2
 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة 2.4

ً المبالغ المستلمة على حساب ھذه العملیات وبعد  استبعاد یتم إظھار ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة بإجمالي قیمتھا األصلیة ناقصا
المخصصات المتعلقة بھا واألرباح المؤجلة الخاصة بالسنوات الالحقة. ویتم تقدیر المخصص الخاص لتدني قیمة الذمم واألنشطة 

 قرار على تقدیرات إدارة البنك وأحكام التمویلیة، واالحتیاطي العام لمخاطر التمویل، بمراجعة تفصیلیة لھا من قبل إدارة البنك بناءً 
 الصادر 4 ب//من650وتعدیالتھ،والقرار رقم  2009األول  كانون 9 بتاریخ الصادر4 ب//من/597رقم والتسلیف دالنق مجلس
، والذي تم تعدیل العمل وتعدیالتھ 597للقرار  المعدل 2012تشرین الثاني  13الصادر بتاریخ  902، والقرار 2010نیسان  14 بتاریخ

 . 2014كانون الثاني  29والصادر بتاریخ  4ب/م ن  /1079/بھ بموجب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
یتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القیمة في بند مصروف مخصص تدني قیم ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة ضمن بیان الدخل 

اھمین واألموال التي یضمنھا البنك لمخاطر التمویل المرتبطة باألصول الممولة من المس عام الموحد المرحلي. كما یتم حجز احتیاطي
المطلقة من االحتیاطي العام لمخاطر  االستثمارضمن احتیاطي خاص ضمن حقوق المساھمین، ویتم دمج حصة أصحاب حسابات 

التمویل في حساب احتیاطي مخاطر االستثمار، ویجب أال یقل رصید احتیاطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب 
المطلقة من  االستثمارالخاص بالمصارف اإلسالمیة أو قیمة حصة أصحاب حسابات  2005) لعام 35م التشریعي رقم (المرسو

 االحتیاطي العام لمخاطر التمویل، أیھما أكبر.
 

 توزیع األرباح بین أصحاب حسابات االستثمار المطلق والمساهمین 2.5

وإیرادات ناجمة عن عموالت البنك، حیث أن اإلیرادات الناجمة عن عموالت  االستثماراتیتم تقسیم اإلیرادات إلى إیرادات ناجمة عن 
المطلق لكونھا ناتجة عن  االستثمارالبنك أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون كافة من حق البنك، وال توزع على أصحاب حسابات 

 المطلق (مضاربة). االستثمارب حسابات الخدمات التي یقدمھا البنك وال عالقة لھا باستثمار أموال أصحا
ً من رأس المال  یتم فصل اإلیرادات المتأتیة من االستثمار، بكل عملة على حدة، إلى إیرادات متأتیة من استثمارات ممولة كلیا

 اإلیرادات المطلق). توزع االستثماررأس المال وأموال أصحاب حسابات  (من(استثمارات ذاتیة) واستثمارات ممولة بشكل مختلط 
 ومتوسط المساھمین الخاضع لالستثمار أو ما یدخل في حكمھا حقوق متوسط من كل على وتناسب نسبة مختلط مصدر من المتأتیة

اإلیرادات، حسب طریقة النمر (عقود المضاربة) أو حسب  من المطلق االستثمارأصحاب حسابات  حصة الستخراج الحسابات وذلك
 الستثمار المطلق (عقود الوكالة).ب حسابات اعقد الوكالة المبرم مع أصحا

ً منھ  التي استخدمھا البنك في شراء الموجودات الثابتة واالستثمارات  األموالیتضمن متوسط حقوق المساھمین رأس المال مطروحا
 تحت التنفیذ)، واالستثمارات العقاریة. (مشاریعالذاتیة التي تمثل مساھمتھ في رؤوس أموال الشركات، تنفیذ المشاریع الخاصة بالبنك 

 
 : التالیة الشرائح على بناء المطلق االستثمارألصحاب حسابات  المرجح المتوسط یحتسب المبلغ المستثمر والذي یمثل

 
2014  2013 

 %30 %30 حساب التوفیر
 %85 %85 ودیعة العطاء
 %90 %90 ودیعة األمان

 %55 %55 حساب ألجل (ودیعة) لمدة شھر 
 %75 %75 حساب ألجل (ودیعة) لمدة ثالثة أشھر
 %80 %80 حساب ألجل (ودیعة) لمدة ستة أشھر

 %85 %85 حساب ألجل (ودیعة) لمدة اثنا عشر شھراً 
 %90 %90 وعشرین شھراً  أربعةحساب ألجل (ودیعة) لمدة 

 
 
 المساھمین. حقوق حصة ضمن تدخل في حال استثمارھا  الجاریة الحسابات أرباح إن
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 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2
 توزیع األرباح بین أصحاب حسابات االستثمار المطلق والمساھمین (تتمة) 2.5

المطلق ھو صافي مبلغ اإلیرادات المتأتیة من مصدر مختلط (إجمالي  االستثماریكون الربح القابل للتوزیع على أصحاب حسابات 
اإلیرادات بعد طرح النفقات التي وافقت ھیئة الرقابة الشرعیة على تحمیلھا على وعاء المضاربة كون ھذه النفقات غیر واجبة على 

 خاطر االستثمار.المضارب) بعد طرح حصة مشاركة رأس المال ومبلغ المضاربة العائد للبنك واحتیاطي م

 

في حال أظھرت نتائج إیرادات االستثمار خسائر سیتحمل كل من المساھمین وأصحاب حسابات االستثمار المطلق ھذه الخسارة بنسبة 
مساھمتھم وفق الشرائح أعاله إال في حال تعدي البنك و/أو تقصیره و/أو مخالفة شروط العقد فإنھ یتحمل الخسائر الناجمة عن ھذا 

 أو التقصیر أو المخالفة. التعدي

یتم التنضیض بشكل شھري أما توزیع األرباح فیتم عند تاریخ استحقاق الودیعة حتى نھایة الشھر السابق لالستحقاق أما األیام المتبقیة 
 خالل شھر االستحقاق فیتم توزیع ربحھا عند نھایة الشھر. یقصد بالتنضیض احتساب وتحدید الربح.

 

لنفقات التي قام البنك بتحمیلھا على وعاء المضاربة المختلط بعد أخذ موافقة ھیئة الرقابة الشرعیة مبلغ الفترة بلغت اخالل 
وھي عبارة عن جزء من المصاریف اإلداریة  )سوریة لیرة 11,721,619 مبلغ 2013 أیلول 30( لیرة سوریة 10,998,707

 والعمومیة.

 لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق خالل الفترة كما یلي:بلغ متوسط العائد السنوي على المبلغ الخاضع 
   2014 أیلول 30 2013أیلول 30

   سوري دوالر یورو سوري دوالر یورو
 متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار   5.898% 0.627% %0.690 5.74% 1.03% %1.41

 

 . %50تحتسب نسبة مضاربة (تمثل ربح البنك) كحد أقصى 

 . المطلق االستثمار حسابات أصحاب لصالح مضاربتھ نسبة من جزء عن بالتنازل العام خالل البنك قام

 المطلق.من أرباح أصحاب حساب االستثمار  %10یحتسب احتیاطي مخاطر االستثمار بما یعادل 

) 4/م ن/ب 834جلس النقد والتسلیف رقم (یتم توزیع األرباح بما یتناسب مع السیاسة المعتمدة في البنك وبما یتناسب مع قرار م
 .2012نیسان  9الصادر بتاریخ 

 

قام البنك بتمویل استثماراتھ العقاریة ومساھمتھ في رؤوس أموال الشركات من رأس المال فقط، فیما مَول البنك جمیع استثماراتھ 
 المطلق).األخرى من مصدر مختلط (من رأس المال وأموال أصحاب حسابات اإلستثمار 

 

 وعاء بین تخارج عملیة تتم فإنھ األرباح ھذه من جزء أو كامل العمیل إعطاء عدم اإلدارة وقررت االستثمار ودیعة كسر حال في
 أرباح وتعودوكون الوعاء مستثمر بالكامل فأن عملیة التخارج تتم بین المودع والمساھمین    ودیعتھ كسر الذي المودع وبین المضاربة

 . حصة المساھمین إلى الودیعة ھذه
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 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 3
 

 
وفقا لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، (*)

 نسبة لیرة سوریة والتي تمثل  مبلغ 2014 أیلول 30فيكما  540,932,070 المركزيوقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة 
للعام  أیار 2الصادر بتاریخ  5938رئاسة مجلس الوزراء رقم  باالستناد الى القرار الصادر عن من متوسط ودائع العمالء وذلك 5%

إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ خالل أنشطة  ،2013كانون األول  31یرة سوریة كما في ل  448,173,447مبلغ  مقابل 2011
 البنك التشغیلیة.

 
 األجل لدى البنوك والمؤسسات المالیةوایداعات قصیرة حسابات جاریة  4

 
 (غیر مدققة) 2014 أیلول 03
 

 المجموع  سوریا خارج داخل سوریا 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 22,201,050,657  17,803,315,980  4,397,734,676 حسابات جاریة
وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 

 31,662,834,217  30,204,624,000 1,458,210,217 قل من ثالثة أشھرأ األصلیة استحقاقھا

تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا 
 506,373,552  506,373,552   - أقل من ثالثة أشھر األصلیة

 25,770,870  24,750,417  1,020,453 إیرادات اإلستثمار المحققة وغیر مستحقة القبض
 5,856,965,347  48,539,063,949  54,396,029,296 
 
 

 (مدققة)2013كانون االول  31
 

 المجموع  سوریا خارج داخل سوریا 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 26,353,789,273  22,325,295,008  4,028,494,265 حسابات جاریة
لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة  وكاالت استثماریة

 15,462,825,496  14,155,953,412 1,306,872,084 قل من ثالثة أشھرأ األصلیة استحقاقھا

تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا 
 2,859,803,070  2,859,803,070 - أقل من ثالثة أشھر األصلیة

  43,056,973  42,372,568  684,404 المحققة وغیر مستحقة القبضإیرادات اإلستثمار 
 5,336,050,753  39,383,424,059  44,719,474,812 
 
 

وفقاً للنظام األساسي وعقد التأسیس فإن البنك ال یتقاضى أیة فوائد على الحسابات الجاریة لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة المحلیة 
 والخارجیة.

 
 
 

 2013 األولكانون  31  2014 أیلول 30  
 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 98,809,609  571,843,270 نقد في الخزینة
 448,173,447  540,932,070 )*(االحتیاطي النقدي لدى مصرف سوریة المركزي 

 3,593,677,790  6,559,377,305 حساب جاري لدى مصرف سوریة المركزي
 7,672,152,646  4,140,660,847 
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 والمؤسسات المالیة لدى البنوكإیداعات  5
 

 (غیر مدققة) 2014 أیلول 03
 

 المجموع  خارج سوریا داخل سوریا 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا 
 3,068,594,232  3,068,594,232   - األصلیة أكثر من ثالثة أشھر

وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 
 9,167,694,451  6,546,480,353  2,621,214,097 استحقاقھا  األصلیة  أكثر من ثالثة أشھر

 27,126,092  17,653,762  9,472,330  إیرادات اإلستثمار المحققة وغیر مستحقة القبض
 (1,441,481,268)  (1,441,481,268)    - (*) مخصص انخفاض في قیمة وكاالت استثماریة

 2,630,686,427  8,191,247,079  10,821,933,506 
 
 (مدققة) 2013كانون االول  31 
 

 المجموع خارج سوریا داخل سوریا 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

استحقاقھا تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة 
 146,680,974  146,680,974 - األصلیة أكثر من ثالثة أشھر

وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 
 1,880,038,880  1,880,038,880  - استحقاقھا  األصلیة  أكثر من ثالثة أشھر

 -  -  - 
 (1,032,284,651) (1,032,284,651)  - مخصص انخفاض في قیمة وكاالت استثماریة (*)

 -  994,435,203  994,435,203 
 

 :استثماریةفیما یلي تفصیل الحركة على مخصص انخفاض قیمة وكاالت (*) 

 

 
مستحقة وغیر ستثماریة الاإلمخصص تدني قیمة أرصدة الوكاالت تحویل إدارة البنك  قررت 2013من عام مع بدایة الربع الثالث 
المحتجز إلى الدوالر األمریكي من خالل الشراء من السوق المباشر  شركة دار اإلستثمار وبنك دار اإلستثمارالمدفوعة مع كل من 

  7,794,740مقدار 2014 أیلول 30 في كما المخصص قیمة بلغت وقد، وذلك لتفادي الخسارة الحاصلة نتیجة ارتفاع سعر الصرف
 . لدیھم المودعة الوكاالت قیمة إجمالي من %59.5 مستوى عند أمریكي دوالر

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

فقد حكمت المحكمة بانتداب خبراء مختصین من وزارة العدل  2010شباط  15خ یالمنعقدة بتارلوزارة العدل في الكویت. وتبعاً للجلسة 
لحضور الخصوم أمام  2010 آذار 15لإلطالع على أوراق الدعوى ومستنداتھا وإثباتات الطرفین. وقد حددت جلسة المحكمة بتاریخ 

 بر النطق بالحكم بمثابة إعالن للخصوم.لتسلیم الخبیر تقریره. واعت 2010حزیران  28الخبیر، وحددت جلسة 
 

 2013 األولكانون  31  2014 حزیران 30 
 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 (556,747,491)            (1,032,284,651) رصید في بدایة السنة
 (641,057,030)  (111,901,320) االستثماریةیضاف: مخصص انخفاض قیمة الوكاالت 

 165,519,870  (297,295,297) فروقات سعر الصرف
 (1,032,284,651)         (1,441,481,268) رصید نھایة السنة
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 دار بطلب البت لحین اإلجراءات بوقف قراراً  2010 أیار 5 بتاریخ االستثمار دار شركة ضد دعوى البنك أصدرت المحكمة في
  .الكویتي المالي االستقرار قانون حسب الھیكلة إلعادة االستثمار

 
ً بتاریخ  إلعادةصدرت المحكمة المختصة،الدائرة التجاریة أ بالتصدیق على خطة شركة دار  2011 حزیران2 ھیكلة الشركات، حكما

الھیكلة المالیة، تتوقف جمیع  إلعادةاالستثمار. وبناًء على الحكم الصادر لصالح الشركة فیما یتعلق بالتصدیق على الخطة المطورة 
 30التي تستمر حتى ست سنوات اعتباراً من تاریخ  التقاضي والتنفیذ المتعلقة بالتزامات الشركة خالل فترة الخطة إجراءات
 .، وفي حالة إخالل الشركة بتنفیذ الخطة فإنھ یحق للمحكمة إلغاء التصدیق على الخطة وإلغاء الحمایة القانونیة 2011حزیران

ل الستة أشھر األولى في حین سیتم الھیكلة فإن دار االستثمار ستقوم بدفع مبلغ الدفعة األولى للمستثمرین األفراد خال إعادةوفقاً لخطة 
سداد الدفعة الثانیة للمؤسسات المالیة الصغیرة غیر المصرفیة خالل سنة من تاریخ بدء تنفیذ الخطة. أما في السنوات الثانیة والثالثة 

نھا بنك الشام  حیث و م ستكون ھناك دفعات دوریة للمجموعات المتبقیة من البنوك والمستثمرین ) 2017-2013(  والرابعة والخامسة
والتي ستشكل الرصید  2017حزیران  30، تلیھا الدفعة النھائیة قبل  01/07/2013من المفترض أن یتم سداد أول دفعة لھ بتاریخ 

الى مبلغ یساوي األرباح السنویة المقررة من قبل المحكمة خالل فترة زمنیة مدتھا ثماني  باإلضافةالمستحق الى تلك المجموعات، 
 .ت ونصف السنةسنوا

 
الھیكلة أو من خالل  أعادةخطة خالل  من حقوقھ كافة یحصل ویتوقع البنك أن االستثمار دار شركة بذمة ثابتة الشام بنك مدیونیة إن

 وتعتقد إدارة البنك أن مخصص االنخفاض المكون كاف..في حال تعثر خطة إعادة الھیكلةالمذكورة القضائیة الدعوى
 

؛ كما توجیھ كتاب للبنك المركزي الكویتي 2013حزیران  30لشركة دار االستثمار بتاریخ استحقاق القسط األول تم توجیھ كتاب 
 لوضعھ أمام مسؤولیتھ وإعالمھ بعدم التزام الشركة بخطة إعادة الھیكلة المقرة من قبلھ.

 
إجراءات التنفیذ القضائي وإلزامھ بسداد في الكویت لدراسة سبل البدء ب محاماةتم تكلیف مكتب  2013تشرین األول  في شھر

 االلتزامات المترتبة بذمتھ، ویقوم البنك بمتابعة ذلك مع مكتب الحمدان بھدف تحصیل المدیونیة القائمة بأفضل السبل الممكنة.
 

 آخر مستجدات قضیة دار االستثمار :
إعادة الھیكلة و بالتالي قرر مجلس إدارة البنك زیادة  صدر قرار من قبل المحكمة الكویتیة بإخراج شركة دار االستثمار من قانون

 من الدین خالل الفترة القادمة . %100المخصصات المشكلة لتصل الى 
 علماً أننا قمنا بإعادة فتح ملف القضیة ضد شركة دار االستثمار عن طریق مكتب المحاماة المعتمد لدینا في الكویت.
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 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة .6
 النوعحسب  -أ
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 
 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 7,246,848,224  8,825,119,500 ذمم المرابحات

 (358,939,907)  )324,921,913( ناقصاً: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة
 8,500,197,588  6,887,908,317 
    

 604,711                    296,000 أخرى(*)یضاف: ذمم 

 (237,499,943)  )226,669,886( (**)ینزل: األرباح المعلقة
  (1,146,624,675)      )1,298,519,740( (***)ینزل : مخصص تدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة 

 5,504,388,409  6,975,303,961 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة
  

مادات الممنوحة بیان المركز المالي الموحد ذمم ناجمة عن تحول االلتزامات المحتملة خارج  تمثل(*)  ثل االعت یة، م إلى التزامات فعل
 واستحق موعد دفعھا ولم یِف العمالء بالتزاماتھم فقام البنك بدفعھا نیابة عنھم.  البنكلعمالء 

 س

 الدیون غیر المنتجة من اإلیرادات التمویلیة الخاصة بالسنة.یتم استبعاد أرباح  *)*(*

یة، و (****) شطة التمویل مم وأرصدة األن تدني ذ لق بمخصصات  باء تتع لي تفصیل لم یقم البنك بتحمیل وعاء المضاربة بأیة أع ما ی فی
 الحركة على مخصص تدني ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة: 

 

 اإلجمالي األفراد الشركات
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

 1,146,624,675  372,830,143  773,794,532 (مدققة)2014كانون الثاني  1في 
 145,000,000  35,000,000  110,000,000 (مصروف)السنةالتغیر خالل 

 6,895,065    -  6,895,065 فرق سعر الصرف
 1,298,519,740  407,830,143  890,689,597 (غیر مدققة)4201 أیلول 03في 

 688,900,000   141,780,221   547,119,779 (مدققة)2013كانون الثاني  1في 
 461,569,665  231,049,922  230,519,743 (مصروف)السنةالتغیر خالل 

  (3,844,990)    -    (3,844,990) فرق سعر الصرف
 1,146,624,675  372,830,143  773,794,532 )مدققة(2013 األول كانون 31 في
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 إن قیمة مخصص التدني المرحل إلى بیان الدخل الموحد ھي كالتالي:
 

 اإلجمالي األفراد الشركات
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

      2014 أیلول 03كما في 
 مصروف مخصصات تدني قیم الذمم واألنشطة

 145,000,000  35,000,000  110,000,000 المباشرة التمویلیة
 مصروف مخصصات تدني قیم الذمم واألنشطة

 -  -  - التمویلیة غیر المباشرة

110,000,000  35,000,000  145,000,000 

 2013  أیلول 03كما في 
 مصروف مخصصات تدني قیم الذمم واألنشطة

 200,320,474  133,641,829  66,678,645 التمویلیة المباشرة
 مصروف مخصصات تدني قیم الذمم واألنشطة

 12,222,637    -  12,222,637 التمویلیة غیر المباشرة
78,901,282  133,641,829  212,543,111 

 

 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة: 6
 في الواردة التعلیمات بعض تعدیل المتضمن 13/11/2012 تاریخ) 4ب/من/902( رقم والتسلیف النقد مجلس قرار أحكام على بناء
 2014كانون الثاني  29تاریخ  4/ م ن / ب 1079وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم /) 4ب/من/597( رقم والتسلیف النقد مجلس قرار

  :یؤدي إلى ما یليوالقرارات المعدلة لھ ) 4ب/من/902( رقم والتسلیف النقد والمتضمن تمدید العمل بقرار مجلس
 إجمالي بلغ حیث ،2014 عام لنھایة المساھمین من الممولة لألصول التمویل لمخاطر العام احتیاطي تكوین استمرار تعلیق 

 بتاریخ تكوینھ تم الذي المبلغ نفس وھو سوریة لیرة 33,051,351 مبلغ 2014 أیلول 30  لغایة التمویل لمخاطر العام احتیاطي
 تشكیل بتعلیق 2012 الثاني تشرین 13 بتاریخ الصادر 902 القرار من السابعة المادة نصت ،حیث2011 األول كانون 31

 القرار حكام وفقأ المتوجب التمویل لمخاطر العام االحتیاطي باستكمال ملزم البنك أن العلم مع التمویل، لمخاطر عام احتیاطي
 2014األول  كانون 31 بتاریخ المحدد  4ب/من/902 بالقرار العمل انتھاء عند 4ب/ من/650 بالقرار وتعدیالتھ 4 ب/من/ 597

 رقم والتسلیف النقد والمتضمن تمدید العمل بقرار مجلس 2014كانون الثاني  29تاریخ  4/ م ن / ب 1079رقم / بناء على القرار
   . )4ب/من/902(

   
 2014 أیلول 30 تاریخ لغایة والمحتجزة التمویل لمخاطر العام االحتیاطي من المطلق االستثمار حسابات أصحاب حصة تبلغ 

 التمویل مخاطر االحتیاطي تكوین تعلیق نتیجة 2012 أیلول 30 لتاریخ محتسبة وھي سوریة لیرة  8,214,105 وقدره مبلغا
 حساب في دمجھا یتم المذكورة الحصة أن علما المذكور التاریخ بعد المطلقة االستثمار حسابات أصحاب من الممولة لألصول
 عن االستثمار مخاطر احتیاطي رصید یقل ال أن على سوریة لیرة 120,435,114  والبالغ االستثمار مخاطر احتیاطي
 أصحاب حصة قیمة أو اإلسالمیة بالمصارف الخاص  2005 لعام) 35( رقم التشریعي المرسوم بموجب المفروضة المتطلبات
أكبر، وسیتم استكمال احتجاز االحتیاطي العام لمخاطر  أیھما التمویل لمخاطر العام االحتیاطي من المطلقة االستثمار حسابات

/ م ن / ب 1079وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم /13/11/2012 تاریخ) 4ب/من/902(التمویل عند انتھاء العمل بأحكام القرار 
.والقرارات المعدلة لھ) 4ب/من/902( رقم والتسلیف النقد مجلسوالمتضمن تمدید العمل بقرار  2014كانون الثاني  29تاریخ  4

    
 االستثمار، مخاطر احتیاطي حساب في التمویل لمخاطر العام االحتیاطي من المطلقة االستثمار حسابات أصحاب حصة دمج یتم 

 عام احتیاطي مقدار یبلغ االستثمارمخاطر  احتیاطي أن حال في التمویل لمخاطر عام احتیاطي لتكوین حاجة ال أنھ یعني ما
 بموجب المفروضة المتطلبات عن مخاطر االستثمار احتیاطي یقل أال ویجب عنھ، یزید أو تكوینھ المطلوب التمویل مخاطر
 من المطلقة االستثمار حسابات أصحاب حصة مقدار أو اإلسالمیة بالمصارف الخاص 2005 لعام 35 رقم التشریعي المرسوم

  .أكبر أیھما التمویل لمخاطر العام االحتیاطي
     

 أیلول 30تاریخ ب  4 ب/ من/902 القرار متطلبات عن الحد األدنى المطلوب وفق الفائضة السابقة بالمخصصات االحتفاظ تم
 ل.س  51004,9,93ل.س بلغت حصة أصحاب االستثمار المطلق،   137,628,387بمبلغ  2014
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 تصبح وبالتالي إجراؤھا، تم التي الجھد اختبارات وفق إضافیة كمخصصات سوریة لیرة 90,000,000 بمبلغ االحتفاظ  تم

 إدارة ترى وعلیھ سوریة، لیرة 1,298,519,740 تعادل المباشرة االئتمانیة التسھیالت على المحجوزة اإلجمالیة المخصصات
 .الجھد اختبارات عن الناتجة اإلضافیة بالمخصصات تعزیزھا بعد المحجوزة اإلجمالیة المخصصات كفایة البنك

 
المطلوبات األخرى  بند ضمن سوریة لیرة 9,727,417 الفائض المحجوز المباشرة غیر االئتمانیة التسھیالت تدني مخصص بلغ
      .2014 أیلول 30 في كما

جب لس قرار بمو قد مج سلیف الن قم والت یت یتم 4 ب/ من/902 ر فرق تثب یات المخصصات في ال لى واالحتیاط سھیالت ع  الت
 .السابقة السنوات عن والمكونة القائمة االئتمانیة

 
 األنشطة التمویلیة وأرصدة ذمم  6

 حسب الجھة الممولة -أ
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 
 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 5,716,533,231  7,606,551,093 شركات
 1,171,375,086  893,646,495 أفراد

 6,887,908,317  8,500,197,588 ذمم المرابحات 
 604,711  296,000 أخرىمم یضاف: ذ

 (237,499,943)  (226,669,886) ناقصاً: األرباح المعلقة
 (1,146,624,675)  (1,298,519,740) ناقصاً: مخصص تدني ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة 

ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیةصافي   6,975,303,961  5,504,388,409 
 

 %33.16 لیرة سوریة ، أي ما نسبتھ  2,743,938,120 مبلغبلغ إجمالي الذمم غیر العاملة (غیر المنتجة) بعد تنزیل األرباح المعلقة 
عد تنزیل  2014 أیلول 30في من رصید ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة كما  جة) ب في حین بلغ إجمالي الذمم غیر العاملة (غیر المنت

یة %37.4سوریة ، أي ما نسبتھ لیرة 2,487,543,951 األرباح المعلقة مبلغ شطة التمویل مم وأرصدة األن في  من رصید ذ ما   31ك
 )29.2رقم (. لمزید من التفاصیل راجع إیضاح 2013كانون االول 

 
 ألرباح المعلقةا

 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30
 مدققة  غیر مدققة
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

 33,802,560 237,499,943 الرصید في بدایة السنة
 203,697,383  52,042,156 یضاف: األرباح المعلقة خالل السنة

 - (62,872,213) السنةاستردادات خالل  : یطرح
 237,499,943 226,669,886 الرصید في نھایة السنة
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 موجودات قید االستثمار 7

 
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 

 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

  184,350     219,474 موجودات مقتناة بغرض المرابحة
219,474     184,350 

 
 

 عقاریةاستثمارات  8
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 

 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

)*( استثمارات عقاریة بغرض زیادة القیمة  424,735,000   246,260,107 
424,735,000 246,260,107 

 
قار 2010 خالل عام)(* ھذا الع فاظ ب نك االحت ، قام البنك بتحویل قیمة عقار من ممتلكات ومعدات إلى استثمارات عقاریة بسبب نیة الب

قیمتھ. إن أي تغیر في سعر ھذا العقار یعود أثره على حقوق مساھمي البنك  فقط كون ھذا العقار تم تمویلھ من  بغرض توقع زیادة
 العقاریة: االستثماراتالحركة على  یلي تفصیلرأس مال البنك بشكل كامل، فیما 

 
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 

 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

 203,284,289  246,260,107 تكلفة اإلستثمار
 2,154,327    - ضافاتإ

 40,821,491  178,474,893 *التغیر في القیمة العادلة خالل السنة

424,735,000 246,260,107 
 

ارتفاع قیمة حصل البنك على تقیمین لخبیرین محلفین مستقلین لقیمة العقار وكانت نتیجة التقییمات تدل على  2014آذار  31في *
تم تحدید التغیر في القیمة العادلة  العقارات، وقررت إدارة البنك اختیار التقییم األقل  بسبب الظروف والتغیرات المحیطة  حیث

لیرة سوریة .  178,474,893والبالغ    2014 أیلول 30كما في لالستثمارات العقاریة  



الشام ش.م.مبنك   
 

 المرحلیة المختصرة الموحدة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
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ھي جزء من ھذه القوائم وتقرأ معھا  32إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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 ضریبیة مؤجلة ومخصص ضریبة الدخلموجودات  9
 

  
 بة الدخل المؤجلة للشركة التابعةموجودات ضریإجمالي موجودات ضریبة الدخل المؤجلة للبنك و (*) یمثل ھذا المبلغ الرصید 

 الضریبي : الربحالمحاسبي مع  الربحملخص تسویة 

 2013 أیلول 30  2014 أیلول 30 
 مدققةغیر    غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 3,639,457,799 1,913,050,064 الربح قبل الضریبة
 التعدیالت

 )47,980,472( )63,742,615( (استرداد)/مخصص تدني قیم ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة (دیون منتجة)
    - 23,211,686 (دیون منتجة)مخصص تدني قیم ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة 

 12,500,000 31,250,000  مخصص مواجھة خسائر طارئة
 726,862,014     - مخصصات تشغیلیة أخرى

 )2,242,126( )2,144,174( أرباح شركة تابعة
 )3,689,580,555( )1,580,049,903( محققةالأرباح  تقییم مركز القطع البنیوي غیر 

 )368,652,786(  )97,580,436( األرباح التشغیلیة الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة 
  

 270,363,874 223,994,622 الضریبيالربح الخسارة)(
 %25 %25 نسبة الضریبة

 67,590,969 55,998,656 مصروف ضریبة الدخل (إیراد) 
 - - ضریبة الدخل شركة تابعة یرادإ
 67,590,969 55,998,656 الموحد الدخل ضریبة مصروف)/إیراد(

 

 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30  موجودات ضریبیة مؤجلة

 مدققة  غیر مدققة  
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  

 16,949,297  22,964,567  رصید بدایة السنة
 372,460     -  جل للشركة التابعةؤضریبة الدخل الم إیرادیضاف: 
 5,642,810  )21,424,737(  ضریبة الدخل للسنة )مصروفإیراد (یضاف: 

  22,964,567  1,539,830  (*) رصید نھایة السنة

 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30  مخصص ضریبة الدخل
 مدققة  غیر مدققة  
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  

 (4,229,701)  (4,229,701)  رصید بدایة السنة
 -     -  الضریبة المدفوعة خالل السنة

 -  )34,573,918(  سنةمصروف ضریبة الدخل لل یضاف
 (4,229,701)  (38,803,619)  )16(إیضاح  رصید نھایة السنة
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 موجودات أخرى 10

 
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 
 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

  42,982,249     61,775,983 مصاریف مدفوعة مقدما
 15,960,444  21,185,674 أصول دفعات مقدمة لشراء

  2,700,000  2,700,000 تأمینات مدفوعة للغیر
  100,000  100,000 )*( ذمم شركة تأمین

 -  48,098,689 مختلفون مدینون
  2,412,105  7,570,823 أخرى

 141,431,169  64,154,798  
 

ما  (*) تأمین فی شركة ال مع  بات  صافي المطال لغ  ھذا المب ثل  فرع حمصیم ھا  عرض ل تي ت سرقة ال ثة ال لق بحاد صیل یتع یان تفا لي ب ما ی  فی
 المطالبات ومخصصاتھا:

 
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 

 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 100,000 100,000 رصید بدایة العام
100,000 100,000 

 
 

 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي  11
 

قم  19من المادة  1لفقرة رقم اكما ھو محدد في  عام   28من قانون المصارف الخاصة ر صة  2001ل نوك الخا جب على الب فاظی  االحت
 .فائدةالمركزي على شكل ودیعة مجمدة ال یستحق علیھا أیھ  ةمن رأسمالھا لدى مصرف سوری %10 نسبةب

 
 

 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 
 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
باللیرة السوریة ةرصید الودیعة المجمد   281,698,513          281,698,513  
اًالى اللیرة السوریة) رصید الودیعة المجمدة  بالدوالر األمریكي (محول   798,149,828    619,382,912  

1,079,848,341  901,081,425  
 
 المركزي مصرف سوریةالحسابات الجاریة وإیداعات ل 12

 
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 
 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 20,078,105,855  35,239,546,263 المركزي ةحسابات جاریة لمصرف سوری
 35,239,546,263    20,078,105,855  
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 الحسابات الجاریة وإیداعات للبنوك والمؤسسات المالیة 13

 
 (غیر مدققة) 2014 أیلول 03
 

 المجموع خارج سوریا داخل سوریا 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 14,804,917,797  80,157,845 14,724,759,952 حسابات جاریة
وكاالت استثماریة للبنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا أقل من 

 1,758,225,000    -  1,758,225,000 ثالثة أشھر 

وكاالت استثماریة للبنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا أكثر من 
 30,000,000    -  30,000,000 ثالثة أشھر

 1,294,172    -  1,294,172 أرباح محققة غیر مستحقة الدفع
 16,514,279,125  80,157,845  16,594,436,970 

 
 (مدققة) 2013كانون األول  31
 

 المجموع  خارج سوریا داخل سوریا 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة 
     

 14,049,239,757  65,035,194 13,984,204,562 حسابات جاریة
وكاالت استثماریة للبنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا أقل من 

 502,285,000 ثالثة أشھر 
 

- 
 

502,285,000 
وكاالت استثماریة للبنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا أكثر من 

 50,000,000 ثالثة أشھر
 

- 
 

50,000,000 
 482,811  -  482,811 أرباح محققة غیر مستحقة الدفع

 14,536,972,373  65,035,194  14,602,007,568 
 

 
 أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء 14

 
 

 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 
 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

  724,132,894     1,167,839,888 أجنبي بنكنوتقطع  –أرصدة جاریة للعمالء 
  1,457,437,560     2,534,971,798 التاأجنبي حوقطع –للعمالء أرصدة جاریة 

  3,566,648,426       2,984,379,168 لیرة سوریة –أرصدة جاریة للعمالء 
 6,687,190,854  5,748,218,880 
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 تأمینات نقدیة 15
 

 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 
 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

  172,496,370          113,884,196 تأمینات نقدیة لقاء الكفاالت 

 4,459,136,448  7,328,839,724 تأمینات نقدیة لقاء االعتمادات المستندیة
  35,677,153             4,990,083 تأمینات نقدیة لقاء بوالص

 -  35,207,110 القبوالتتأمینات نقدیة لقاء 
 1,919,963            1,481,509,963 ھامش جدیة 

 548,583,625  254,949,224 أخرىتأمینات 
 9,219,380,300  5,217,813,559 

 
 مطلوبات أخرى 16

 
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 

 مدققة  غیر مدققة
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

  43,460,207       22,172,730 مستحقة الدفع) (*) أرباح محققة ألصحاب الودائع االستثماریة (غیر
  28,562,569       58,326,020 حواالت و أوامر دفع

  50,000,000       75,884,522 مخصص لمواجھة مخاطر محتملة (**)
  25,628,012       25,176,792 نفقات مستحقة غیر مدفوعة

  18,637,978       15,208,565 مستحق لجھات حكومیة
  15,315,577       14,961,015 موردین

  9,727,417          9,727,417 )6مخصص الذمم خارج بیان المركز المالي (إیضاح 
 (1,491,055)        6,483,993 ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي

  860,003             13,378,094 (***) مخصصات مختلفة
  4,229,701          38,803,619 )9مخصص ضریبة الدخل (إیضاح 

  1,334,385          1,593,580 تأمینات نقدیة لمتعھدین
  3,183,966          66,873,929 دائنو عملیات التمویل

  1,983,962          915,582 **)*صندوق المخالفات الشرعیة (*
  3,067,628          4,978,422 أخرى

354,484,279 204,500,351 
 

 (*) ھذه األرباح ناجمة عن التنضیض الشھري لألرباح غیر أنھا غیر مستحقة الدفع كونھا عائدة لودائع لم تستحق بعد.

ً للظروف  (**) المحیطة وزیادة قررت إدارة البنك اتخاذ مخصصات إضافیة لمواجھة مخاطر محتملة لخسائر األصول الثابتة تبعا
 المخاطر المتعلقة بھذه األصول في بعض الفروع.

 . الراھنة الظروف نتیجة محتملة مخاطر أي لمواجھة إضافیة مخصصات تشكیل البنك إدارة قررت(***) 

التوجیھ من قبل ھیئة یمثل ھذا المبلغ اإلیرادات والمكاسب المخالفة للشریعة اإلسالمیة وفق قرار ھیئة الرقابة الشرعیة،وقد تم  *)**(*
 الرقابة الشرعیة لصرفھا بأوجھ الخیر.
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 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  17
 

 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30
 مدققة  غیر مدققة
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

 2,653,804,332  3,000,121,973 ( ألجل)  حسابات استثمار
  739,123,014      1,020,607,144 ( توفیر)ادخارحسابات 

  113,326,373      120,435,114 حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتیاطي المخاطر
   -                           - حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتیاطي معادل األرباح 

4,141,164,231 3,506,253,719 
 
 

 
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتیاطي المخاطرحصة 

 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 101,454,971  113,326,373 رصید احتیاطي مخاطر االستثمار في بدایة السنة 
 15,675,871  9,440,870 یضاف: إضافات االحتیاطي خالل السنة

 (3,804,469)  (2,332,129) فروق سعر الصرف
120,435,114  113,326,373 

 
 
 

 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتیاطي معادل األرباح
 مدققة  غیر مدققة
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

 21,440,762 - رصید احتیاطي معادل األرباح في بدایة السنة 
 - - یضاف: إضافات االحتیاطي خالل السنة 
 (21,440,762) - یطرح: استخدامات االحتیاطي خالل السنة

- - 
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 رأس المال المدفوع 18
  100سھم بقیمة اسمیة قدرھا  50,000,000لیرة سوریة موزعة على   5,000,000,000حدد رأس مال البنك عند التأسیس بمبلغ

وھي  لیرة سوریة 3,750,000,000سھم أي ما یوازي  37,500,000البنك بتغطیة  لیرة سوریة للسھم الواحد. لقد ساھم مؤسسوا
لیرة سوریة. تم تسدید  1,250,000,000سھم لالكتتاب العام وھو ما یعادل  12,500,000تم طرح  .من رأس مال البنك % 75نسبة 

 .2012كانون االول  31، وتم سداد كامل رأس المال بتاریخ ومن خالل المؤسسین العاممن قیمة األسھم عند االكتتاب  50%
 

 
 فیما یلي بیان تفاصیل رأس المال المصرح بھ ورأس المال المدفوع:

 
 2013كانون األول  31  2014 أیلول 30 
 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 5,000,000,000  5,000,000,000 رأس المال المصرح والمكتتب بھ

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

 35والمرسوم رقم  2001لعام  28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم  3،  صدر القانون رقم 2010كانون الثاني  4بتاریخ 
ملیار لیرة  15اإلسالمیة العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح الذي یتضمن زیادة الحد األدنى لرأس مال البنوك  2005لعام 

 سوریة، وقد منحت البنوك المرخصة مھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب.
 

الصادر  3الخامسة من القانون رقم  على تمدید المھلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة 2011لعام  17كما نص القانون رقم 
 سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب وفقاً ألحكامھ. 4سنوات إلى  3من  2010كانون الثاني  4بتاریخ 

 
، تمت الموافقة على تجزئة األسھم وفق مضمون المادة 2011 حزیران 20خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ 

الذي یقضي بتحدید القیمة االسمیة للسھم الواحد بمائة لیرة سوریة وذلك  2011/ لعام 29/ من المرسوم التشریعي رقم /3/ البند /91/
فویض مجلس اإلدارة للقیام بمتابعة إجراءات خالل سنتین من تاریخ نفاذ ھذا المرسوم. وبناءاً علیھ قررت الھیئة العامة للمساھمین ت

/ م من ھیئة األوراق واألسواق 119صدر القرار رقم  2011 تشرین الثاني 22تجزئة األسھم أمام الجھات المعنیة الوصائیة. وبتاریخ 
 ملیون 50لیصبح إجمالي األسھم سمیة لسھم البنك لتصبح مئة لیرة سوریة للسھم الواحد المالیة السوریة بالموافقة على تعدیل القیمة اال

 .2011 كانون األول 6سھم. وقد تم تحدید تاریخ تنفیذ التعدیل المذكور في سوق دمشق لألوراق المالیة في نھایة یوم 
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 األنشطة التمویلیة یراداتإ 19
 

 2013 أیلول 30  2014 أیلول 30 
 مدققةغیر   غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 250,927,819  277,783,460 شركات –المرابحات إیراد 
 35,069,550  40,968,408 أفراد –إیراد المرابحات 

 318,751,868  285,997,369 
 

 األنشطة االستثماریة إیرادات 20
 

 2013 أیلول 30  2014 أیلول 30 

 مدققةغیر   غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 32,786,557  145,746,540 لدى البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة إیرادات ودائع استثماریة
 145,746,540  32,786,557 
 

 نصیب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي األرباح 21
 2013 أیلول 30  2014 أیلول 30

 مدققةغیر   غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 123,547,581  120,025,362 ستثمار المطلق من ربح االستثمار  االأصحاب حسابات  نصیبإجمالي  
   -    - احتیاطي معادل األرباحاستخدام 
 123,547,581  120,025,362 بعد تعدیل الربح أصحاب الحسابات من ربح االستثمار نصیب
 21,440,761    - احتیاطي معادل األرباح اقتطاع
 أصحاب الحسابات من ربح االستثمار قبل خصم مضاربة البنك   واحتیاطي نصیب

 مخاطر االستثمار 
120,025,362 

 
144,988,342 

 (18,997,663)  (25,616,662) مضاربة البنك  نصیب
البنك كمضارب  نصیبأصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد خصم  نصیبصافي  

 125,990,679  94,408,699 وقبل خصم احتیاطي مخاطر االستثمار  
 (12,599,068)  (9,440,870) احتیاطي مخاطر االستثمار (*) 

 113,391,611  84,967,829 صحاب حسابات اإلستثمار المطلقالعائد ألصافي 
 

اقتطاع ما ال یقل  ، یجب على البنك اإلسالمي2005أیار للعام  4الصادر بتاریخ  35من المرسوم التشریعي رقم  14(*) استناداً للمادة 
ھذه الحسابات %10عن  خاطر  عن من صافي أرباح حسابات اإلستثمار المطلق لمواجھة م خاطر االستثمار  یاطي م بأن احت ماً  ، عل

 العمالت األجنبیة تم احتسابھ بالعملة األصلیة.
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 نفقات الموظفین 22
 

 2013 أیلول 30  2014 أیلول 30 
 مدققةغیر   غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 96,553,967  112,145,422 رواتب وأجور وتعویضات ومكافآت للموظفین
 5,893,813  8,469,653 اشتراكات لمؤسسة التأمینات االجتماعیة

 2,710,688  4,042,830 مصاریف نفقات طبیة 
 1,222,095  1,015,435 مصاریف تدریب

 125,673,340  106,380,563 
 

 
 إداریة وعمومیةمصاریف  23
 

 2013 أیلول 30  2014 أیلول 30
 مدققةغیر   غیر مدققة
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

 48,119,228  53,823,497 مصاریف إیجار  
 16,675,913  27,833,527 مصاریف أنظمة معلومات  
 5,384,423  5,637,212 استشاراتمصاریف  
 5,686,387  6,310,064 وشحن والھاتف مصاریف البرید 
 4,405,616  2,699,267 مصاریف الكھرباء و الماء   
 2,898,934  9,581,201 رسوم وأعباء حكومیة   
 4,391,567  9,353,185 مصاریف سفر و مواصالت و ضیافة 
 6,025,307  8,574,889 اآللیةصرافات  إداریةمصاریف  
 2,143,738  2,848,689 مصاریف تأمین 
 2,790,985  2,313,485 مصاریف التنظیف 
 1,330,670  1,796,202 مصاریف حراسة 
 1,916,250  5,368,427 تعویضات ھیئة الرقابة الشرعیة  
 3,160,922  7,762,333 مصاریف إعالن و معارض   
 1,326,705  1,945,926  قرطاسیھمصاریف طباعة و  

 4,710,786  4,223,749 مصاریف مجلس إدارة و جمعیة عمومیة
 2,434,115  10,608,425 مصاریف قضائیة   

 9,528,587  13,301,094 أخرى   
173,981,172  122,930,133 
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 الفترة  الحصة األساسیة للسهم من صافي أرباح 24
األسھم القائمة خالل الفترة كما تحتسب الحصة األساسیة للسھم في صافي ربح الفترة بتقسیم ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد 

 یلي:
 

 
للسهم لعدم إصدار البنك أدوات قد یكون لها تأثیر على عائد  المخففةللحصة  الفترة مطابقة إن الحصة األساسیة للسهم من صافي أرباح

 السهم في الربح عند تحویلها.
 

 النقد وما في حكمه 25
 التدفقات النقدیة الموحد المرحلي مما یلي:یتكون النقد وما في حكمھ الظاھر في بیان 

 
  2014 أیلول30  2013 كانون األول31  2013 أیلول30

  (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة)
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 7,131,220,575   3,692,487,400   4,140,785,696

30,818,475,090   44,676,417,838  
 

54,370,258,426 
حسابات جاریة وایداعات قصیرة األجل لدى البنوك والمؤسسات 

 المالیة
 یطرح: الحسابات الجاریة وإیداعات لمصرف سوریة المركزي (35,239,546,263)  (20,078,105,855)   (25,096,353,175)

 یطرح: الحسابات الجاریة وإیداعات للبنوك والمؤسسات المالیة (16,593,142,797)  (14,601,524,757)   (7,643,166,160)

 النقد وما في حكمھ  9,668,789,940  13,689,274,626  2,219,741,451
 

 تم استثناء االحتیاطي النقدي لدى مصرف سوریة المركزي كونھ ال یستخدم قي عملیات البنك الیومیة.  

 عالقةتعامالت مع أطراف ذات  26
 تتكون تعویضات اإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التالیة:

 

 2013 أیلول 30  2014 أیلول 30  

 غیر مدققة  غیر مدققة 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 3,571,844,410  1,857,029,966 صافي ربح الفترة 
المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة   50,000,000  50,000,000 

الفترة للسھم من صافي أرباحالحصة األساسیة   37.14  71.44 
    

 2013 أیلول30  2014أیلول30
 غیر مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 17,352,280 26,108,559 مجموع تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
 1,916,250 5,368,427 تعویضات ھیئة الرقابة الشرعیة

 4,710,786 4,223,749 تعویضات مجلس اإلدارة 
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تتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة أو الشركات التي یملكون فیھا حصصا رئیسیة 
 أو أي أطراف أخرى ذات تأثیر ھام في صنع القرارات المالیة أو التشغیلیة بالبنك.

 نھایة الفترة مع ھذه األطراف المتضمنة في البیانات المالیة كما یلي :لقد بلغت األرصدة في 
 

 المجموع  الجھات ذات العالقة 
لحلیفةاالشركات   2013 األولكانون  31 2014 أیلول 30 مساھمي وأعضاء   
 مدققة غیر مدققة  مجلس اإلدارة  
 لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة 

المالي  داخل بیان المركزبنود 
      الموحد:

 12,232,679,031 7,491,298,757  -  7,491,298,757 حسابات جاریة مدینة (موجودات)
 29,625,108,59310,062,442,795  -  29,625,108,593 )موجودات ( مدینة ودائع حسابات

 70,104,951 52,418,043  52,321,813  96,230 حسابات جاریة دائنة (مطلوبات)
 183,716,387 133,942,113  133,942,113 - حسابات استثمار مطلق (مطلوبات)

المالي  بیان المركز بنود خارج
     الموحد:

إدارة أموال ومحافظ استثماریة 
 - -  - - لصالح الغیر

       عناصر بیان الدخل الموحد:
 2,253,970 738,638  738,638  - أرباح حسابات االستثمار المطلق

       
 

 المرحلي حسابات خارج بیان المركز المالي الموحد 27
 المستغلةتشتمل على االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتیجة لنشاطات البنك االعتیادیة وتتضمن: ارتباطات وسقوف التمویل غیر 

لغائھا وتتطلب دفع رسوم)،وأرصدة حسابات إل (وعادة ما یكون لھذه االلتزامات تواریخ انتھاء صالحیة ثابتة أو تشمل على شروط
 أیلول 30 كما في الموحد تعھدات مقابل كفاالت،وتعھدات مقابل اعتمادات مستندیة، إن إجمالي الحسابات خارج بیان المركز المالي 

 یلي: یتكون مما  2013لكانون األو 31و   2014

 2013 األولكانون  31  2014 أیلول 30 
 مدققة  غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 90,168,680 310,903,187 لقاء حسن تنفیذ
 196,239,900 34,982,900 لقاء اشتراك في مناقصات

 286,408,580  345,886,087 كفاالتتعھدات مقابل 
 5,006,963,073  7,484,721,139 اعتمادات مستندیةتعھدات مقابل 

 -  234,472,610 مصرفیة قبوالت
 -  - إدارة أموال ومحافظ استثماریة لصالح الغیر

 3,423,851,536  1,989,131,415 مستغلةالسقوف تمویل غیر 

 10,054,211,251  8,717,223,189 
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 التحلیل القطاعي 28
 التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.عمال القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع األیمثل قطاع 

 :قطاع األعمال 
 یتم تنظیم البنك ألغراض إداریة من خالل أربعة  قطاعات أعمال رئیسیة ھي :

 . التجزئة:  یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم التمویل اإلسالمي وخدمات أخرى -
 .االئتمانیة والخدمات البنكیة اإلسالمیة الخاصة بالعمالء من المؤسساتیشمل متابعة الودائع والتسھیالت : الشركات -
 الخاصة بمؤسسات القطاع العام. االئتمانیةالقطاع العام: یشمل التسھیالت  -
 .یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال البنك :أخرى -

 (غیر مدققة) 2014 أیلول 30
السوریة المبالغ بآالف اللیرات  

 المجموع  أخرى  الشركات  التجزئة اإلیرادات
 464,498  98,419  313,687  52,392 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة

 (94,409)  -  (35,394)  (59,015) العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 (145,000)  -  (110,000)  (35,000) مخصص تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة

 409,822  -  323,607  86,214 واإلیرادات األخرى صافي إیرادات العموالت والرسوم
 171,418  171,418  -  - األرباح التشغیلیة الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة

 1,580,050  1,580,050     محققةالأرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر
 2,386,379  1,849,886  491,901  44,592 إجمالي األرباح التشغیلیة

 (442,079)  (442,079)     مصاریف تشغیلیة
 (31,250)  (31,250)     أخرىمخصصات تشغیلیة

 1,913,050       صافي األرباح قبل الضریبة
 (55,999)       ضریبة الدخل مصروف 

 1,857,051       صافي أرباح  السنة 
  2014أیلول  30 الموجودات

 81,849,990  74,874,686  6,569,873  405,431 موجودات القطاع

 81,849,990  74,874,686  6,569,873  405,431 إجمالي الموجودات
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 التحلیل القطاعي(تتمة) 28

 طاع األعمال (تتمة)ق 
 (غیر مدققة) 2013 أیلول 30

السوریةالمبالغ بآالف اللیرات   
 المجموع  أخرى  الشركات  التجزئة اإلیرادات

 318,784  32,787  928,250  35,070 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة
 (125,991)  (125,991)  -  - العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 (212,543)  -  )348,130  (82,195) مخصص تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة

 596,492  596,492  -  - واإلیرادات األخرى صافي إیرادات العموالت والرسوم
 373,703  373,703  -  - األرباح التشغیلیة الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة

 3,689,581  3,689,581  -  - محققةالأرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر
 (1,960)  (1,960)  -  - ایرادات اخرى

 4,638,066  4,564,612  120,580  (47,125) إجمالي األرباح التشغیلیة
 (271,746)       مصاریف تشغیلیة

 (726,862)       أخرىمخصصات تشغیلیة

 3,639,458       صافي األرباح قبل الضریبة

 67,591       ضریبة الدخل مصروف 

 3,571,867       صافي أرباح  السنة 
  2013 أیلول 03 الموجودات

 5,877,492    5,009,708  867,777 موجودات القطاع

 53,134,667       موجودات غیر موزعة

 59,012,159       إجمالي الموجودات
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 هي جزء من هذه القوائم المالیة وتقرأ معها  32إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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 )التحلیل القطاعي(تتمة 28
 :قطاع التوزیع الجغرافي 

البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة التي تمثل یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال 
 األعمال المحلیة وكذلك یمارس البنك نشاطاتھ في الشرق األوسط، وآسیا وافریقیا وأوروبا.

 
  (غیر مدققة) 2014 أیلول 30 
 المبالغ بآالف اللیرات السوریة 
 المجموع ةخارج سوری ةسوریداخل  

     اإلیرادات
  464,498 131,185 333,314 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة

  (94,409) - (94,409) العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
  (145,000) - (145,000) مخصص تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة

  409,003 - 409,003 واإلیرادات األخرى صافي إیرادات العموالت والرسوم
  171,418 - 171,418األرباح التشغیلیة الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة

  1,580,050 - 1,580,050 أرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة
  819 - 819 إیرادات أخرى

  2,386,379 131,185   2,255,194 إجمالي األرباح التشغیلیة
  (299,655)  (299,655) تشغیلیةمصاریف 

  (173,674)  (173,674) مصروف مواجھة خسائر طارئة
  1,913,050  1,781,865 صافي األرباح قبل الضریبة

  (55,999)  (55,999) ضریبة الدخل مصروف 
  1,857,051   صافي أرباح السنة

  2014 أیلول 30الموجودات 
 81,849,990 56,730,311 25,119,679 الموجودات

 
  (غیر مدققة) 2013 أیلول 30 
 المبالغ بآالف اللیرات السوریة 
 المجموع ةخارج سوری ةسوریداخل  

     اإلیرادات
  318,784 - 318,784 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة

  (125,991) - (125,991) العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
  (212,543) - (212,543) تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیةمخصص 

  596,492 - 596,492 واإلیرادات األخرى صافي إیرادات العموالت والرسوم
  373,703 - 373,703 األرباح التشغیلیة الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة

  3,689,581 - 3,689,581 أرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة
  (1,960) - (1,960) أخرى  تأیرادا

  4,638,066   إجمالي األرباح التشغیلیة
  (271,746)  مصاریف تشغیلیة

  (726,862)   تشغیلیة أخرىمخصصات 
  3,639,458   صافي األرباح قبل الضریبة

  (67,591)   ضریبة الدخل مصروف 
  3,571,867   صافي أرباح السنة

  2013كانون االول  31الموجودات 
 59,012,159 45,390,398 13,621,761 الموجودات
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 إدارة المخاطر 29
 مقدمة  29.1

 ھتواج التي وتقییم المخاطر وفھم تحدید على یقوم البنك في المخاطر إلدارة العام واإلطار البنوك أعمال من أساسي جزء ھي المخاطر
 التوازن إلى للوصول المخاطر الالزمة لتقلیص اإلجراءات واتخاذ والمقبولة المحدودة المستویات ضمن بقائھا من والتأكد البنك عمل
 .والعائد المخاطرة عاملي بین األمثل

 السیولة ومخاطر السوق ومخاطر ومخاطرتقلبات سعر صرف العملة األجنبیة إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر االئتمان ومخاطر 
 السلع والمخزون السلعي ومخاطر العملیات (التشغیل). 

 الھدف العام إلدارة المخاطر

 آثارھا مقدار وتحدید وقیاسھا، وتحدیدھا المحتملة المخاطر ودراسة لتوقع الالزمة واألدوات المناسبة البیئة لتھیئة وشامل متكامل نظام بناء
 لكبحھا أو المخاطر، ھذه لتجنب بھ القیام یمكن ولما یلزم لما المناسبة الخطط ووضع وإیراداتھ، وأصولھ البنك أعمال على المحتملة
 اآثارھ من للتخفیف وضبطھا علیھا والسیطرة

 مخاطر االئتمان 29.2

نك على إدارة  نك. یعمل الب جاه الب تھ ت فاء بالتزاما مخاطر االئتمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الو
طاع أو منطقة  كل ق ماني ل السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانیة على مستوى العمیل (فرد أو مؤسسة) وحجم التعرض االئت

 جغرافیة.

حد أو  مع المقترض الوا لة للعالقة  قدار المخاطر المقبو سقوف لم خالل وضع  ویقوم البنك بتحدید مستویات مخاطر االئتمان المقبولة من 
خالل لمقترضین ولكل قطاع أو منطقة جغرافیةمجموعة ا ، إضافة إلى ذلك یخفض البنك المخاطر من خالل التقییم االئتماني للعمالء ومن 

ھاوضوابط  الجماعیةمنح السلطات  تحدید شكیل تم حیث، عمل یة لجنة ت فرع ائتمان یة ولجنة لل نك ائتمان بار من للب نك موظفي ك  ولجنة الب
 :مایلي فیھا وروعي ومھام صالحیات لھا لجنة ولكل إدارة مجلس أعضاء من ائتمانیة

 فصل سلطة المنح عن مھام الدراسة عن مھام الرقابة. 
 التسھیلونوع  الخطر،واألجلدرجة  الخبرة،والمبلغ،تدرج السلطات حسب  

 
ــاض فــي الرئیســیة المؤشــرات إن ــم التمو قیمــة لإلنخف ــذم ــدیون وفــق لی ــرة اســتحقاقا و تصــنیف ال ــد لقســط لفت ــأ 180 عــن تزی  یوم

و ذلــك وفــق قــرار مجلــس  األصــلي العقــد بشــروط اإلخــالل النقدیــة، أو تدفقاتــھ علــى تــؤثر أو تواجــھ العمیــل مالیــة صــعوبات ووجــود
 و تعدیالتھ . 4/م ن /ب 597النقد و التسلیف 

كانون  9تاریخ 4ب / من/  597رقمقرار مجلس النقد والتسلیف  جماعي حسب وبشكل منفرد بشكل القیمة انخفاض بتقییم البنك یقوم 
نظًرا للظروف االقتصادیة المحیطة، وبعد اجراء اختبارات الجھد ارتأت إدارة البنك تشكیل مؤونة و ،و تعدیالتھ  2009األول 

 انخفاض جماعي إضافیة على محفظة التسھیالت المنتجة وغیر المنتجة  بھدف دعم المركز المالي للبنك.

 المتعلقة بالتعھداتالمخاطر االئتمانیة  

بتقدیم تعھدات لتلبیة احتیاجات العمالء، تلزم ھذه التسھیالت البنك بأداء دفعات بالنیابة عن عمالئھ، وذلك حسب الضوابط یقوم البنك 
ذه التسھیالت الشرعیة المحددة من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك. ویتم تحصیل ھذه الدفعات وفقاً لشروط اإلعتماد أو الكفالة. تتسم ھ

سات البنك واجراءاتھ الرقابیة من حیث وتتم الوقایة من ھذه المخاطر باتباع نفس سیا لذمم األنشطة التمویلیةبنفس المخاطر االئتمانیة 
حصر ھذه التعھدات مع أطراف مختارة والتقییم المتواصل لمالءمة ھذه التسھیالت وترتیبات ضمان اضافیة مع األطراف في 

 ي تقتضي ذلك.الظروف الت

 التركز في الحد األقصى للمخاطر االئتمانیة 
تم إدارة مخاطر التركزات االئتمانیة على مستوى العمیل (فرد او مؤسسة أو بنك مراسل) وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع 

، حیث  یجب أال 2008 أیار 29تاریخ  4 ب / من/ 395منطقة جغرافیة، وذلك حسب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم أواقتصادي 
 ).مؤسسة أومن صافي األموال الخاصة على مستوى العمیل (فرد %25یتجاوز الحد األقصى للتعرضات االئتمانیة 
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 إدارة المخاطر(تتمة)  29
 مخاطر االئتمان (تتمة)  29.2

 ات االئتمانیة حسب درجة المخاطر:توزیع التعرض

 المالي الموحدبنود داخل بیان المركز 

(غیر مدققة) 2014 أیلول03  

 المجموع   الشركات الكبرى  األفراد ( التجزئة)  باللیرة السوریة
 لیرة سوریة

  
 لیرة سوریة

  
 لیرة سوریة

 
 -  -  - دیون متدنیة المخاطر

 2,408,633,284  2,150,782,765  257,850,519 عادیة (مقبولة المخاطر)
ً تحت المراقبة   3,445,878,209  3,389,477,494  56,400,716 تتطلب اھتماماً خاصا

 2,970,608,007  2,344,522,435  626,085,571 غیر منتجة:
 60,149,861  42,395,483  17,754,378 دون المستوى
 356,470,885  282,591,233  73,879,651 مشكوك فیھا

 2,553,987,261  2,019,535,718  534,451,543 ردیئة

 8,825,119,500  7,884,782,694  940,336,806 المجموع

 296,000  296,000   ذمم أخرى 
 (324,921,913)  (278,231,601)  (46,690,311) ناقصاً: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

 (1,298,519,740)  (890,689,597)  (407,830,143) (*) ناقصاً:مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة
 (226,669,886)  (146,284,357)  (80,385,530) ناقصاً: األرباح المعلقة

 6,975,303,961  6,569,873,140  405,430,822 الصافي
قدره  غا ًو جة مبل لدیون المنت قدره   ل 27,199,405 (*)بلغت مخصصات ا غاً و  جة مبل یر منت لدیون الغ غت مخصصات ا ما بل مة  1,053,419,364.س ك خرى بقی ضافیة أ ساب مخصصات ا تم احت قد  ل.س، و 

 ل.س 217,900,970
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 إدارة المخاطر(تتمة)  29
 مخاطر االئتمان (تتمة)  29.2

 توزیع التعرضات االئتمانیة حسب درجة المخاطر (تتمة):

 بنود داخل بیان المركز المالي الموحد
(مدققة) 2013 األولكانون  31  

 المجموع  الشركات الكبرى األفراد ( التجزئة)  السوریةباللیرة 
 لیرة سوریة

  
 لیرة سوریة

  
 لیرة سوریة

 
 -  -  - دیون متدنیة المخاطر

 889,740,162  498,936,370  390,803,792 عادیة (مقبولة المخاطر)
 ً  3,632,064,168  3,416,051,655  216,012,513 تحت المراقبة تتطلب اھتماماً خاصا

 2,725,043,894  2,076,460,810  648,583,084 غیر منتجة:
 214,672,620  163,131,044  51,541,576 دون المستوى
 507,203,226  393,303,613  113,899,613 مشكوك فیھا

 2,003,168,049  1,520,026,153  483,141,895 ردیئة

 7,246,848,224  5,991,448,835  1,255,399,389 المجموع

 604,711  604,711  0 ذمم أخرى 
 (358,939,907)  (274,915,604)  (84,024,303) ناقصاً: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

 (1,146,624,675)  (773,794,532)  (372,830,143) (*) ناقصاً:مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة
 (237,499,943)  (135,580,180)  (101,919,764) المعلقةناقصاً: األرباح 

 5,504,388,409  4,807,763,230  696,625,179 الصافي
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 (تتمة)إدارة المخاطر  29
 مخاطر االئتمان (تتمة) 29.2
 التعرضات االئتمانیة حسب درجة المخاطر (تتمة):توزیع 

 بیان المركز المالي الموحد خارجبنود 

 (مدققة) 2013 األولكانون  31   (غیر مدققة) 2014 أیلول 30

 الشركات الكبرى األفراد ( التجزئة)  الشركات الكبرى  األفراد ( التجزئة)
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة 

  
 لیرة سوریة

 
 - -  -  - دیون متدنیة المخاطر

 5,074,701,803 201,250,326  8,022,542,310  28,970,122 عادیة (مقبولة المخاطر)
 ً  15,492,874 589,000  12,594,754  189,000 تحت المراقبة تتطلب اھتماماً خاصا

 899,000 438,650  463,000  320,650 غیر منتجة:
 - 438,650  -  - دون المستوى
 899,000 -  463,000  320,650 مشكوك فیھا

 -  -  -  - ردیئة
 5,091,093,677  202,277,976  8,035,600,064  29,479,772 المجموع

 -  -  -  - ناقصاً: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة
 (8,705,161)  (1,022,256)  (8,705,161)  (1,022,256) ناقصاً:مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة

 -  -  -  - ناقصاً: األرباح المعلقة
 5,082,388,516  201,255,720  8,026,894,903  28,457,516 الصافي

 

..سل 417,727,9بقیمة   ضافیةالإ السابقة تمخصصاالحتفاظ بالتم ا   
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 (تتمة)إدارة المخاطر
 مخاطر االئتمان (تتمة) 29.3

 :القطاعات االقتصادیة ئتمانیة حسب التعرضات اال 

حكومة و قطاع  أفراد زراعة عقارات تجارة صناعة مالي (غیر مدققة)2014 أیلول 30
 إجمالي أخرى عام

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 7,100,309,376 - - - - - - - 7,100,309,376 مصرف سوریة المركزيأرصدة لدى 

حسابات جاریة و إیداعات قصیرة األجل لدى 
 - - - - - 54,396,029,296 المصارف و المؤسسات المالیة

- 
- 54,396,029,296 

 10,821,933,506 - - - - - - - 10,821,933,506 و المؤسسات المالیة البنوكإیداعات لدى 

 6,975,303,961 921,632,751 - 722,861,261 17,990,725 484,140,114 3,171,412,371 1,657,266,739 - وأرصدة األنشطة التمویلیةذمم 

 219,474 - - - - 219,474 - - - موجودات قید االستثمار(مقتناة بغرض المرابحة)

 141,431,169 141,431,169 - - - - - - - األخرىالموجودات 

 1,079,848,341 - - - - - - - 1,079,848,341 المركزيسوریة الودیعة المجمدة لدى مصرف 

 80,515,075,124 1,063,063,920 - 722,861,261 17,990,725 484,359,588 3,171,412,371 1,657,266,739 73,398,120,519 اإلجمالي 

 (مدققة)2013كانون األول  31
 4,041,851,238 - - - - - - - 4,041,851,238 مصرف سوریة المركزيأرصدة لدى 

لدى حسابات جاریة و إیداعات قصیرة األجل 
 44,719,474,812 - - - - - - - 44,719,474,812 المصارف و المؤسسات المالیة

 994,435,203 - - - - - - - 994,435,203 و المؤسسات المالیة البنوكإیداعات لدى 
 5,504,388,409 1,007,724,126 - 794,047,160 17,222,569 615,992,864 1,641,894,201 1,427,507,489 - وأرصدة األنشطة التمویلیةذمم 

 184,350 - - - - 184,350 - - - موجودات قید االستثمار(مقتناة بغرض المرابحة)
 64,154,798 61,454,798 2,700,000 - - - - - - األخرىالموجودات 

 901,081,425 - - - - - - - 901,081,425 المركزيسوریة الودیعة المجمدة لدى مصرف 
 56,225,570,233 1,069,178,923 2,700,000 794,047,160 17,222,569 616,177,214 1,641,894,201 1,427,507,489 50,656,842,677 اإلجمالي 
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 (تتمة)إدارة المخاطر  29
 

 مخاطر االئتمان (تتمة)  29.2
 

 الضمانات المحتفظ بھا والتحسینات االئتمانیة 
یعتمد البنك على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقا لمعاییر 

 ابرز أنواع الضمانات ھي:إن  معتمدة. وأسس

المالیة والسیارات اإلسالمیة مع المؤسسات التجاریة: الرھونات للمباني السكنیة والعقارات واألوراق  التمویلبالنسبة لعملیات 
 .والضمانات النقدیة

 .بالنسبة لألفراد: الرھونات للمباني السكنیة والعقارات واألوراق المالیة والسیارات والرواتب والضمانات النقدیة

ً لشروط االتفاقیة، ویتم مراجعة القیمة السوقیة  للضمانات تراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات ویتم طلب ضمانات إضافیة وفقا
ً لتعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف  خالل دراسة كفایة مخصص تدني قیمة التمویالت ووفقا

وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم  2010نیسان  14تاریخ  4/م.ن/ب650وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم  ) وتعدیالتھ4/م.ن/ب597(
كانون الثاني  29الصادر بتاریخ  4/ م ن/ ب 1079وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم / 2012اني تشرین الث 13تاریخ  4/م.ن/ب 902

2014. 
 

 االئتمانیةقیمة التسھیالت تقییم انخفاض 
 

یوم أو وجود  180لفترة تزید عن  األرباحھي استحقاق األصل أو  االئتمانیةالتسھیالت إن المؤشرات الرئیسیة النخفاض قیمة 
 اإلخالل بشروط العقد األصلي.وصعوبات مالیة تواجھ العمیل أو تؤثر على تدفقاتھ النقدیة 

 العوامل التالیة: باعتباریتم تقییم خسارة انخفاض القیمة 

وجود مخصص  تاریخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادیة الحالیة، التأخر الناجم عن فترة تحقق الخسائر وفترة تحدید ضرورة
إفرادي لھذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القیمة. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن تحدید طول 

 ھذه المدة التي قد تمتد إلى سنة.

 تقوم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القیمة للتأكد من توافقھ مع سیاسات البنك العامة.

 خاطر السوقم   29.4
 

یعتمد البنك طریقة القیاس المعیاریة لقیاس مخاطر السوق، یتعرض البنك لمخاطر أسعار الصرف ومخاطر الدول والبنوك الخارجیة 
ویلجأ البنك لتخفیف ھذه المخاطر بوضع سقوف وحدود للتعامالت بالعمالت األجنبیة ومراكز القطع وسقوف للدول والبنوك المختلفة 

ومخاطر تغیرات ع ئمخاطر انخفاض الوداعدم تركز المخاطر والرقابة الفعالة، إضافة إلى تعرضھ إلى بحیث یحقق التنوع الجید و
المرابحات بحیث یتجاوز معدل العائد السائد في السوق لتغطیة ھذه  تمویل لذا یقوم البنك بأخذ ھامش أمان عند تسعیر العائد الموزع

 . المخاطر
 
 یتعھد أن المضاربة، دون أساس على لألرباح المستحقة الودائع یقبل البنك الربح،ألن ھامش حیث من السوق لمخاطر البنك یتعرض ال

 المودع یتحمل – المضاربة عقد حسب – االعتیادیة الخسارة حالة في أنھ ،حیثصحاب حسابات اإلستثمار المطلقأل أرباح مسبقا بأیة
أما في حال الخسارة ألسباب التعدي والتقصیر یتحمل البنك كامل  جھده. المضارب)(البنك یخسر حین في أموالھ خسارة )المال رب(

 الخسارة.
 

 یتم والتي االستثمار حسابات أصحاب عن نیابة البنك یدیرھا التي الموجودات عن الناجمة المخاطر ھي:لةالمنقو التجاریة المخاطر
 األموال ھذه من المضارب أرباح في نصیبھا كل أو نصیبھا من جزء عن التنازل إجراء تتبع ألنھا البنك رأسمال على فعلًیا تحمیلھا

 المقابل في سُیدفع كان الذي العائد زیادة بھدف تجاریة لضغوط نتیجة لذلك ضرورة ترى ما حین االستثمار حسابات ألصحاب
 العائد معدل إن یعنى وھذا .األرباح في المشاركة المطلقة االستثمار حسابات على خاص بشكل ھذا ویسري .الحسابات ھذه ألصحاب
 العائد معدل لمخاطر نتیجة إما ذلك وینشا .رباحاأل في البنك مساھمي نصیب حساب على یعدل االستثمار حسابات ألصحاب المدفوع

 استحقاق بفترة المرابحة مثل موجودات في االستثمار حسابات أموال ُتستثمر عندما)الربح معدل بمخاطرة أیًضا إلیھا یشار والتي(
ً  طویلة ً  ینشأ أو .السوق في الحالیة التوقعات یلبي ال عائد وبمعدل نسبیا   مخاطر مثل أخرى، سوق لمخاطر نتیجة أیضا
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 )(تتمة إدارة المخاطر 29
 مخاطر السوق  29.3

 موجودات لمحفظة الكلي األداء ضعف تأثیر من االستثمار حسابات أصحاب حمایة في البنكیخفق  عندما االئتمان مخاطر أو األسعار
 حیث من یتمتع البنك أن من الرغم وعلى). للمستثمر كلیة خسارة أي تعویض للمضارب تجیز ال الشریعة بأن علما( إلدارتھا، خاضعة
 الشام بنك ماق التجاریة للضغوط ونتیجة أنھ االستثمار،إال حسابات ألصحاب المنقولة التجاریة المخاطر تحمیل في األحقیة بكامل المبدأ،

 في تفصیلي بشكل مذكورة بھدف اإلجراءات من مجموعة إلى ،إضافة2012لبعض المنتجات خالل عام  المضارب نسبة بتخفیض
 التجاریة المخاطر االعتبار بعین األخذ أجل من عالیة أموال رؤوس كفایة بمعدل یحتفظ الشام بنك أن السیولة،كما مخاطر إدارة

 إعادة طریق عن االستثمار، بحسابات المتعلقة الخسارة بتغطیة لھا صلة ال المنقولة التجاریة المخاطر أن إلى اإلشارة ،ویجب المنقولة
  .ذلك تمنع الشریعة ألن المساھمین، أرباح توزیع

 
 المالیة لألوراق العوائد أسعار مخاطر قیاس على القائمة السوق مخاطر لقیاس المعیاریة القیاس طریقة یعتمد الشام بنك أن التنویھ مع

 المعلوم المعدل ذات والصكوك المالیة األوراق على العوائد مخاطر قیاس ثم ومن تثقیلھا طریق عن المتاجرة بغرض بھا المحتفظ
 أسعار تغیر مخاطر تغطیة بھدف المال رأس من جزء تخصیص ثم ومن العائد بسعر المرتبطة العامة السوق مخاطر تحدید بھدف
 العلم مع األجل، قصیرة آجال ذات مالیة أوراق محفظة أي یشكل ولم المتاجرة بغرض مالیة أدوات أي بشراء یقم لم والبنك العوائد
 ً  السوق. مخاطر تغطیة متطلبات فیھا بما 2 بازل متطلبات كافة من بكثیر أعلى المال رأس كفایة نأ أیضا

 مخاطر السلع والمخزون السلعي  29.4
البنك في عقود التمویل اإلسالمیة بما تحملھ من مخاطر حیازة لألصول المشتراة من قبل البنك  ھي المخاطر الناجمة عن تعامالت

 بغرض إعادة بیعھا لآلمر بالشراء ضمن عقود التمویل اإلسالمیة.
اقتصرت  2014 أیلول 30 كما في . یقوم البنك بإدارة ھذه المخاطر من خالل تضمین عقود الشراء مع الموردین بخیار الشرط

لیرة  219,474قدره بمبلغ  (موجودات مقتناة بغرض المرابحة)مخاطر السلع والمخزون السلعي على الموجودات قید االستثمار
)، والتي تمثل قیمة بضاعة في الطریق قام البنك بشرائھا بعقود مع 2013كانون األول  31كما في  148,350مبلغ سوریة (

 .العمالءلك بعد توقیع عقد الوعد بالشراء من قبل الموردین تتضمن خیار الشرط ، وذ
 

 العملیات (التشغیلیة) مخاطر 29.5
 

 بسبب الحاسب اآللي، أخطاء عملیات في إخفاق بسبب تنتج والتي للبنك  خسائر تسبب أن یمكن التي المخاطر التشغیلیة مخاطرال تمثل
 . بالشریعةالموظفین أو عدم االلتزام  تصرف سوء اإلجراءات، أو كفایة عدم
اعتماد المؤشر األساسي لقیاس  ،فھي وبموجب تعلیمات مصرف سوریة المركزي التشغیلیة المخاطر لقیاس المعتمدة الطریقة أما

 :خالل من البنك لھا یتعرض التي التشغیلیة المخاطر تحدید ویتممخاطر التشغیل.
العملیات والنشاطات التي یقوم بھا البنك  تأثر الذاتي للمخاطر واإلجراءات الرقابیة: عن طریق تقییم مدى التقییم 
لمخاطر التشغیلیة المحتملة من خالل ورش عمل مع اإلدارات المعنیة یستدل من خاللھا على مدى ضعف أو قوة بیئة با

 المخاطر التشغیلیة الكامنة في عملیاتھ ونشاطاتھ. 
المخاطر حسب أنواعھا: عن طریق تبویب العملیات التي یقوم بھا البنك وتحدید الوحدات واألقسام التي تواجھ  تجمیع 

المخاطر التشغیلیة وذلك حسب نوع المخاطر التي تتعرض لھا. ویساعد ھذا اإلجراء على إظھار نقاط الضعف في 
 للخطوات الواجب القیام بھا لمعالجة ھذه المخاطر. نظام إدارة المخاطر التشغیلیة، كما یساعد على وضع األولویات 

 تحملھا یمكن التيالعملیات  لمختلفحدود المخاطر التشغیلیة: عن طریق وضع حدود لمؤشرات المخاطر الرئیسیة  
 .تخطیھا یجب ال والتي

 

 :التشغیلیة المخاطر تخفیف آلیاتأھم  أما
 

 لھ عالقة بالمخاطر التشغیلیة.لصالحیات والموافقات المحددة في كل مستوى إداري ا 
 وعدم تكلیف الموظفین بمھام ینشأ عنھا تضارب مع مصالحھم الشخصیة. ،فصل المھام بین الموظفین 
 الوقایة الكافیة لموجودات وسجالت البنك. 
 المطابقات والتحقق الدوري للعملیات والحسابات. 
 ي أداة مالیة جدیدة.توفیر اإلجراءات وأنظمة الضبط الداخلي ألي نشاط جدید أو أل 
 التأمین على موجودات البنك. 
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 )إدارة المخاطر (تتمة  29  

 (تتمة) مخاطر العملیات التشغیلیة 29.5 

 تطویر العالقة بین إدارة التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل وضع خطط التدقیق مبینة على أساس المخاطر. 
 الجدد. لموظفینالبنك  لالفعال والمستمر لمختلف موظفي  لتدریبا 
 .الداخلي الضبط إلجراءات شامل نظام وضع 
 إجراءات الرقابة الشرعیة للتأكد من أن األنشطة التي یقوم بھا البنك ال تخالف الشریعة.وضع  

 
كما تعمل إدارة البنك على وضع خطط طوارئ وخطط استمراریة عمل بدیلة وإجراء اختبارات لھا، لضمان قدرة البنك على 

زة ھالستمرار في العمل وتخفیف الخسائر في حال حصول أعطال قاسیة (كتعطل أجھزة االتصال، أو توقف نظام العمل في األجا
حصول كوارث طبیعیة) وذلك بھدف تخفیض المخاطر  أوالمعلوماتیة والتكنولوجیة، أو حصول أضرار في البنیة المادیة للموجودات، 

 داء البنك.التي قد تخلفھا تلك األحداث على أ
 

 مخاطر السیولة  29.6
 وتمویل زیادة الموجودات. مویل الالزم لتأدیة التزاماتھ في تواریخ استحقاقھاتعلى توفیر ال البنك تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة

وللوقایة من ھذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار، 
ا ومراقبة السیولة على أساس یومي. باإلضافة إلى ذلك، یقوم البنك بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة وتوفر الضمانات الممكن استعمالھ

 4ن / ب ./ م 588.وكذلك االحتفاظ بنسبة كافیة من السیولة وفق قرار مجلس النقد والتسلیف الخاص بالسیولة رقم الضرورةعند 
على أن ال تقل  %30، على البنك أن یحتفظ في كل یوم عمل بنسبة سیولة بكافة العمالت ال تقل عن 2009تشرین الثاني 22بتاریخ 

 كما  %44.58( 2014 أیلول 30في كما %59.98 السوریة باللیرات السیولة نسبة بلغت %.20ن نسبة السیولة باللیرات السوریة ع
 )2013 األول كانون 31 في كما %63.61(  %109.81 العمالت وبكافة).2013 األول كانون 31 في

 من كبیرة بمجموعة المركزي مصرف سوریة مع وبالتنسیق جھد اختبارات عدة وتنفیذ الیومیة المتابعة خالل من قامت إدارة البنك
 :السیولة مخاطر لتخفیض الخطوات

 البنوك مع أشھر 3 من أكثر أموال توظیف عدم إلى إضافة االئتمانیة المحفظة األصول: تخفیض إدارة ناحیة من 
 الودائع لجذب إعالنیة وحملة لشھر الودائع ومنتج الوكالة منتج إصدار :المطلوبات إدارة ناحیة من 
 الودائع زیادة بھدف المضارب نسبة تخفیض :العائد سعر إدارة ناحیة من 
 كاملي نقد بغطاء تمویالت وإعطاء البنوك مع التبادلیة الودائع تشجیع : المیزانیة طرفي إدارة ناحیة من 
 كاملي نقد بغطاء اعتمادات إصدار :المیزانیة خارج االلتزامات إدارة ناحیة من 

باالحتفاظ لدى  2011أیار  2بتاریخ  5938 رقم الوزراءأیضا ووفق القوانین المرعیة في سوریة وحسب قرار مجلس  البنكیقوم كما 
 . % 5مصرف سوریة المركزي باحتیاطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل 

كافیة. یعكس الجدول التالي تواریخ استحقاق تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأكد من توفر سیولة 
 بنود موجودات ومطلوبات البنك الرئیسیة.

 
 األعمال خاطرم   29.7
الناتجة عن الظروف السیاسیة  اإلخطار، ومنھا عامة بصفة البنوك قطاعالمجموعة أو  على تؤثرقد  عوامل عدة من األعمال مخاطر تنشأ

المجموعة بتقییم تلك  إدارةتقوم  .المجموعة أعمالواالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج 
 مالي للمجموعة.والمركز ال األعمالعلى نتائج  أثرھامن  اإلمكانالمناسبة للتقلیل بقدر  اإلجراءاتالمخاطر بشكل مستمر واتخاذ 
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 ان المركز المالي الموحد المرحليارتباطات و التزامات ائتمانیة خارج بی 30
 

 2013كانون االول  31  2014 أیلول 30
 مدققة  غیر مدققة
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

 5,006,963,073 7,484,721,139 اعتمادات مستندیة
 - 234,472,610 قبوالت
 286,408,580 345,886,087 كفاالت

 
 90,168,680 310,903,187 لقاء حسن تنفیذ

 196,239,900 34,982,900 لقاء اشتراك في مناقصات
 

 - - حسابات استثماریة لصالح الغیر
 3,423,851,536 1,989,131,415 سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة

10,054,211,251 8,717,223,189 
 

 خارج بیان المركز المالي الموحد المرحليالتزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیة  31
 
 

 2013كانون االول  31  2014 أیلول 30    
 مدققة  غیر مدققة

 لیرة سوریة  لیرة سوریة    

    :ارتباطات عقود مشاریع إنشائیة
 - -   تستحق خالل سنة

 
ارتباطات عقود المشاریع اإلنشائیة في تاریخ بیان المركز مجموع 
 المالي

 - - الموحد     
    

   :ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة
 30,268,333 40,775,672   تستحق خالل سنة

 140,388,333 176,286,059   تستحق خالل أكثر من سنة
مجموع ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ بیان المركز المالي 

 170,656,666 217,061,731 الموحد 
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 نسبة كفایة رأس المال  32
 2013كانون االول  31  2014 أیلول 30

 مدققة  غیر مدققة
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

  
 7,473,904,739  7,478,254,580 األموال الخاصة األساسیة

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

 3,551,311,590  3,551,311,590 * أرباح مدورة غیر محققة
 (1,067,250,474)  (1,067,250,474) خسائر متراكمة محققة

 (10,156,377)  (5,806,536) الموجودات غیر الملموسة

   
 33,051,351 33,051,351 األموال الخاصة المساندة

 - - * أرباح مدورة غیر محققة
 33,051,351 33,051,351 احتیاطي مخاطر التمویل

 7,506,956,090  7,511,305,931 صافي حقوق الملكیة حسب تعلیمات مصرف سوریة المركزي
   

 13,652,304,069  20,858,323,671 الموجودات المثقلة
 47,229,013  396,937,438 حسابات خارج المیزانیة المثقلة

 570,545,096  409,821,584 المخاطر التشغیلیة
 374,118,621  123,704,732 مركز القطع التشغیلي

21,788,787,425  14,644,196,799 
 %51.26  %34.47 نسبة كفایة رأس المال (%)

 %51.04  %34.32 نسبة كفایة رأس المال األساسي (%)
 %99.57  %99.56 األساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین(%)نسبة رأس المال 

 
ال تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك العاملة في  یجب أن 2007الثاني كانون 24في  الصادر 253مجلس النقد والتسلیف رقم  قرار حسب

 . %8الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 
والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد  26/2/2014تاریخ  4/م.ن/ب 1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم *

 األساسیةالخاصة  األموالفروقات تقییم القطع البنیوي غیر المحققة ضمن  أدراجبحیث یتم  2008-2-4تاریخ 1/م.ن/ب362والتسلیف رقم 
 2007عام  4/م.ن/ب253المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  رأساحتساب كفایة  ألغراض

 
 


