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  .م.م. سورية ش-البنك العريب 
  البيانات املالية و تقرير مدقق احلسابات املستقل

  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 
  
 

 جدول احملتويات
  صفحـــة  

 
  ٢-١  مدقق احلسابات املستقلتقرير 

  
    :البيانات املالية

  
  ٣  العموميةامليزانية   

  
  ٤  الدخلبيان   
    
  ٥  ات يف حقوق املسامهنيرييبيان التغ  

  
  ٦  بيان التدفقات النقدية  

  
  ٥٩-٧  ات حول البيانات املالية إيضاح  

  



 

  تشكل جزء أساسياً من البيانات املالية٣٩ إىل١إن اإليضاحات املرفقة من  
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  .م.م. سورية ش-البنك العريب 
   العموميةامليزانية

      
              
     كانون األول٣١  يفكما       

    ٧٢٠٠      ٨٢٠٠  إيضاح    
  .س.ل      .س.ل      املوجودات  

 ٥,١٦٩,٣٩٠,٧١٦   ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣ ٥ مصرف سورية املركزية لدى دنقد و أرص
 ٧,٢١٤,٥٩٣,٤٥٣   ٩,٣٨٥,٩٨٥,٦٧٨ ٦ أرصدة لدى مصارف و مؤسسات مصرفية

 ٢٤٠,٢٥٠,٠٠٠   ١,٤٩٣,٩٧٥,٠٠٠ ٧ ايداعات لدى مصارف و مؤسسات مصرفية 
    ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠   ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨  قروض وسلف للمصارف–موجودات مالية 

  ٦,٧٦٩,٠٨٦,٠٩٣   ١٢,٢٤٥,٤٥٥,٧٩٦ ٩ باشرةاملئتمانية االتسهيالت صايف ال
  ١,١٥٠,٤١٣,٥٨٢   ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢ ١٠   موجودات ثابتة 
  ١٢١,٧٥٣,٤٨٥   ١١٦,١٢٧,١٤٠ ١١ ماديةموجودات غري 
 ٨٨,٣٩٩,٤٦١   ٤٦٧,٥٦١,٦٦٢ ١٢ موجودات أخرى

   ٤١٣,٤١٩,١٣٨  ١٨٣,٢٧٢,٢٨٤   ١٣  املركزييةوديعة جممدة لدى مصرف سور
   ٢٠٣,٣٠٦,١٢٧,٢١  ٥٤٤,٣٤٢,٢٦٧,٢٣      جمموع املوجودات

            
          املسامهنياملطلوبات وحقوق   

  املطلوبات  
 ٢٥٣,٥١١,٨٤٦   ١,٦٠٧,٩٤٨,٩٠٣ ١٤ ودائع مصارف و مؤسسات مصرفية

 ١٨,١١١,٨٨٧,٩٩٨   ٢٦,٠٦٣,٢٧٩,٧٤٤ ١٥ الزبائنودائع 
  ٨١٨,٣٩٠,٣٩٣   ٧٧٥,٦٨٢,٧٩٩   ١٦ تأمينات نقدية

 -     ١,٦٤٣,٠٠٠ ١٧ خمصصات متنوعة
  ٧٢,٥٣٦,٠١٥   ١٠٣,٦٢٣,١١٣ ١٨   خمصص ضريبة الدخل

   ٩٤٢,١٦٦,٢٤٨    ٠٨٦,٨٦٥,٤١١ ١٩   مطلوبات أخرى
   ٤١٩,٤٩٣,٥٠٤,١٩   ٦٤٥,٠٤٢,٩٦٤,٨٢    جمموع املطلوبات

  
                 املسامهنيحقوق   

  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠ رأس املال املكتتب به
 ٢٠,٩٥٩,٥٠٧   ٦١,٣٣٥,٥٥٠   ٢١ احتياطي قانوين 
  ٢٠,٩٥٩,٥٠٧   ٦١,٣٣٥,٥٥٠   ٢١ احتياطي خاص 

 ١٦٧,٦٧٦,٠٦٤   ٢٩٦,٦٧٥,٥٠٤      أرباح مدورة  حمققة
 )  ٠٦٩,٧٨٢,٨٦( )  ٧٠٥,٠٤٦,١١٦( ٢٦  غري حمققةمدورةخسائر 

    ٠٠٩,٨١٣,٦٢٢,١   ٨٩٩,٢٩٩,٣٠٣,٣    املسامهنيجمموع حقوق 
   ٢٠٣,٣٠٦,١٢٧,٢١   ٥٤٤,٣٤٢,٢٦٧,٢٣    املسامهنيموع  املطلوبات وحقوق جم



 

  تشكل جزء أساسياً من البيانات املالية٣٩ إىل١إن اإليضاحات املرفقة من  
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  .م.م. سورية ش-البنك العريب 
  الدخلبيان 

    
  

       كانون األول٣١  يف للسنة املنتهية        
    ٧٢٠٠      ٨٢٠٠  إيضاح    
  .س.ل      .س.ل        

  ٨٥٢,٥١٥,٩١٦     ١,٣٣٧,٧٠٦,٤٦٨  ٢٢  الفوائدايرادات 
 )  ٠٨٨,٨٦٤,٤٦٢(  )  ١٠٦,٩٩٩,٧٧١(  ٢٣  الفوائداعباء 

     ٨٢٨,٦٥١,٣٨٩     ٣٦٢,٧٠٧,٥٦٥    صايف إيرادات الفوائد
 

  ١٤١,٨١٩,٣٤٨    ٢٠١,٩٥٤,٣٥٩  ٢٤  إيرادات رسوم وعموالت
 )  ٨٨٨,٠١٥,٧(  )  ٧٩٥,٦٣٤,٩(  ٢٥  أعباء رسوم وعموالت

     ١٣٤,٨٠٣,٤٦٠     ١٩٢,٣١٩,٥٦٤     صايف ايرادات رسوم وعموالت
 

    ٢٨٨,٤٥٥,٢٤٥     ٩٢٦,٠٢٦,٥٨٧     ايرادات الفوائد، الرسوم والعموالتصايف 
  

  ٣١,٩٥٤,١١٠     ٦٢,٧٤٧,٢٧٢  ٢٦  العمالت األجنبية تشغيلية ناجتة عن تقييم أرباح
  )  ٦٥,٨٤٢,١٠٠(  )  ٢٩,٢٦٤,٦٣٦(  ٢٦   ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيويخسائر

    ٥,٩٧٩,٧٨٤     ٨,٦٥١,٠٩٩  ٢٧  إيرادات تشغيلية أخرى
    ٠٨٢,٥٤٧,٤٩٦     ٦٦١,١٦٠,٨٠٠    إمجايل الدخل التشغيلي

  
 )  ١٣٨,٥٢٠,٤٣٢(  )  ٢٠٧,٩٣٠,٤٤٢(  ٢٨  نفقات املوظفني

 )  ٣٨,٠٦٩,٦٨٨(  )  ٦٢,١٠٢,١٥٢(  ١٠  املاديةاستهالكات املوجودات الثابتة 
  )  ٨,٣٠٢,٦١١(  )  ٩,٠٧٠,٣٤٥(  ١١  املاديةإطفاءات املوجودات غري 

    -     )  ٣٨٥,٧٩٢(  ٩  تدين التسهيالت االئتمانية املباشرة خمصص
    -    )  ١,٦٤٣,٠٠٠(  ١٧  خمصصات متنوعة

 )  ٤٠٧,٣٩٧,٩٦(  )  ٧٩٢,٩١٨,١٤٤(  ٢٩  مصاريف تشغيلية أخرى 
  )  ١٣٨,٢٩٠,٢٨١(  )  ٦٥٨,٠٥٠,٤٢٦(    إمجايل املصروفات التشغيلية

    ٩٤٤,٢٥٦,٢١٥     ٠٠٣,١١٠,٣٧٤    الربح قبل الضريبة
 )  ٠١٥,٥٣٦,٧٢(  )  ١١٣,٦٢٣,١٠٣(  ١٨  ضريبة الدخل 
     ٩٢٩,٧٢٠,١٤٢     ٨٩٠,٤٨٦,٢٧٠  ٣٠  صايف ربح السنة

  
  ٤٧,٥٧       ٦٠,٨٣    ٣٢  رحبية السهم األساسية واملخففة

  
    



 

  تشكل جزء أساسياً من البيانات املالية٣٩ إىل١إن اإليضاحات املرفقة من   
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  .م.م. سورية ش-البنك العريب 
  ريات يف حقوق املسامهنييبيان التغ

      
  
        
  
  

  خسائر مدورة      أرباح                       رأس املال املكتتب به      

    اموع      غري حمققة       ققةاملدورة احمل      أرباح السنة      احتياطي خاص      احتياطي قانوين      واملدفوع        
   س. ل       س.ل       س .ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل         

  
  ١,٤٨٠,٠٩٢,٠٨٠   ) ٢٠,٩٣٩,٩٦٩(    ٨٢٥,٦٣٩  -     ١٠٣,٢٠٥     ١٠٣,٢٠٥  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٠٧ الثاين كانون ١الرصيد يف 
    ٩٢٩,٧٢٠,١٤٢   -      -      ٩٢٩,٧٢٠,١٤٢    -      -      -     ربح السنة

     ١٤٢,٧٢٠,٩٢٩   -      -      ١٤٢,٧٢٠,٩٢٩    -      -      -    ٢٠٠٧الدخل الشامل لعام 
   -      -      -    )  ٤١,٧١٢,٦٠٤(      ٢٠,٨٥٦,٣٠٢    ٢٠,٨٥٦,٣٠٢    -   اإلحتياطياتإىل احملول 

   -    )  ١٠٠,٨٤٢,٦٥(    ٤٢٥,٨٥٠,١٦٦  )  ٣٢٥,٠٠٨,١٠١(     -      -      -    ختصيص ربح السنة
  ٠٠٩,٨١٣,٦٢٢,١   )  ٨٦,٧٨٢,٠٦٩(    ١٦٧,٦٧٦,٠٦٤  -      ٥٠٧,٩٥٩,٢٠     ٥٠٧,٩٥٩,٢٠  ٠٠٠,٠٠٠,٥٠٠,١   ٢٠٠٧ األول كانون ٣١الرصيد يف 

  
 )  ٩٠,٠٠٠,٠٠٠(  -   ) ٩٠,٠٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -      ٢٠٠٧أرباح موزعة عن عام 

  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -     ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس املال الزيادة يف
    ٨٩٠,٤٨٦,٢٧٠   -      -      ٢٧٠,٤٨٦,٨٩٠    -      -      -     ربح السنة

    ٢٧٠,٤٨٦,٨٩٠   -      -      ٢٧٠,٤٨٦,٨٩٠      -      -       -    ٢٠٠٨الدخل الشامل لعام 
   -      -      -    )  ٨٠,٧٥٢,٠٨٦(      ٤٠,٣٧٦,٠٤٣    ٤٠,٣٧٦,٠٤٣    -   اإلحتياطياتإىل احملول 

   -    )  ٢٩,٢٦٤,٦٣٦(    ٢١٨,٩٩٩,٤٤٠  )  ١٨٩,٧٣٤,٨٠٤(     -      -      -    ختصيص ربح السنة
 ٨٩٩,٢٩٩,٣٠٣,٣  )١١٦,٠٤٦,٧٠٥(    ٥٠٤,٦٧٥,٢٩٦    -    ٥٥٠,٣٣٥,٦١     ٥٥٠,٣٣٥,٦١  ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣ ٢٠٠٨ كانون أول ٣١لرصيد يف ا
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  .م.م. سورية ش-البنك العريب 
  ة النقدياتبيان التدفق

    
            

      كانون األول ٣١تهية يف للسنة املن        
        ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    

  .س.ل      .س.ل      
    ٢١٥,٢٥٦,٩٤٤    ٣٧٤,١١٠,٠٠٣   عمليات التشغيلالتدفق النقدي من

                ائبضرالقبل ربح ال
  :ت لبنود غري نقديةتعديال  

    ٤٦,١٨١,٧٩٩    ٧١,١٧٢,٥٠٠      اطفاءاتاستهالكات و
    -          ٣٨٥,٧٩٢      خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة

    -        ١,٦٤٣,٠٠٠      خمصصات متنوعة
    ٢٦١,٤٣٨,٧٤٣    ٤٤٧,٣١١,٢٩٥      الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

  التغري يف املوجودات واملطلوبات
   )          ٢٠٤,٤٨٠,٠٠٠(  )  ١,٢٥٣,٧٢٥,٠٠٠(  )اليت تزيد استحقاقاهتا عن ثالثة أشهر(داعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية الزيادة يف االي

      )  ٤,٥٠٦,٥٠٣,٨١٧(  )  ٥,٤٧٦,٧٥٥,٤٩٥(    الزيادة يف تسهيالت ائتمانية مباشرة
    )  ٥٤,٥٧٢,٥٢٢(  )  ٣٧٩,١٦٢,٢٠١(    الزيادة يف املوجودات األخرى

     ٨,٧٨٦,٢٤٧  )  ١٤٥,٨٥٢,٧٧٠(    لدى مصرف سورية املركزي النقص يف الوديعة امدة/ )الزيادة(
    ١٠,٧٤٦,٢٣٣,٧٤٧    ٧,٩٥١,٣٩١,٧٤٦      ئع العمالءالزيادة يف ودا

    ٣٤١,٩٠١,٦٢٥  )  ٤٢,٧٠٧,٥٩٤(    الزيادة يف تأمينات نقدية )/النقص(
    ١٥٢,٨٧١,٥١٦    ١٥٩,٢٥٤,٨٤١      الزيادة يف املطلوبات األخرى

    ٦٧٥,٥٣٩٧٤٥,٦,    ٨٢٢,٧٥٤,٢٥٩,١      صايف التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب
  )  ١,٥٠٧,٣٤٦(   )            ٧٢,٥٣٦,٠١٥(    وعةالضرائب املدف

    ١٦٨,١٩٣٧٤٤,٦,    ٨٠٧,٢١٨,١٨٧,١    ن عمليات التشغيلالناتج عصايف التدفق النقدي 
    التدفق النقدي من عمليات االستثمار

  )  ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠(     قروض وسلف للمصارف–موجودات مالية 
  )  ٥٩٦,٨٥٧,٥٣٨(  )  ٢١٤,٣٦٢,٥٧٢(    شراء موجودات ثابتة

  )  ٣,٤٦٧,٨٢٠(  )  ٣,٤٤٤,٠٠٠(    شراء موجودات غري مادية
  )  ٣٢٥,٣٥٨٨٣٥,(  )  ٨٠٦,٥٧٢٥٣٢,(      ستثماريةعمليات االال املستخدم يفصايف التدفق النقدي 

  عمليات التمويلالناتج عن التدفق النقدي 
    -        ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠      الزيادة يف رأس املال

    -      )  ٨٥,٥٥٦,٧٠٠(    أرباح موزعة على املسامهني
    -        ١,٤١٤,٤٤٣,٣٠٠      صايف التدفق النقدي من عمليات التمويل

  
    ٥,٩٠٨,٨٤٢,٨٣٥    ٢,٠٦٨,٨٥٥,٥٣٥      صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
   ٦,٢٢١,٦٢٩,٤٨٨      ١٢,١٣٠,٤٧٢,٣٢٣      النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

    ١٢,١٣٠,٤٧٢,٣٢٣    ٨٥٨,٧٣٢,٩٩١,١٤      يف اية السنةالنقد وما يف حكمه 
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  .م.م. سورية ش-البنك العريب 
  إيضاحات حول البيانات املالية

   ٢٠٠٨ كانون األول ١٣ نتهية يفامل للسنة
    

  
  :معلومات عامة  -١
  

 األردن، رخص   –ع  .م.من البنك العريب ش   % ٤٩هو شركة مسامهة سورية مغفلة مملوكة بنسبة        . م.م. سورية ش  -البنك العريب   
الصادر عن رئاسة جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية الـسورية           . و.م/٣٤ مبوجب القرار رقم     ٢٠٠٤ أيلول   ٢٢ا بتاريخ   إلنشائه

 ١١ و يف سجل املصارف حتـت الـرقم          ٢٠٠٥ آذار   ٢٤ تاريخ   ١٤٢٧٩وسجل يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم         
  .٢١٠٣ تشرين الثاين ١٦ عاماً تنتهي يف ٩٩مدة املصرف . ٢٠٠٥ متوز ٥تاريخ 

  
  .٢٠٠٦ كانون الثاين ٢باشر املصرف أعماله املصرفية يف 

  

. س. ل ٥٠٠سهم بقيمة امسيـة      ٣,٠٠٠,٠٠٠موزع على   لرية سورية    ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسس املصرف برأس مال مقداره      
  .٢٠٠٨ن األول  كانو٣١كما يف . س. ل٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مت زيادة رأس املال ليبلغ ٢٠٠٨يف عام . للسهم الواحد

  

  .١٥يقوم املصرف بتقدمي مجيع األعمال املصرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل  اجلمهورية وعددها 
  
  :تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة  - ٢

ة الصـادرة عن جملس معايري احملاسبة يف السـنة احلالية قـام املصرف بتطبيق مجيـع املعايـري والتفسـريات املعدلة واجلديد
التابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات ) IFRIC(وجلنة تفسري إعداد التقارير املالية الدولية ) IASB(الدوليـة 

 لبياناتا على اهتوتفسريا املعايري هذه تطبيقمل يطرأ أي تعديل على . ٢٠٠٨ كانون الثاين ١املصرف للفترات احملاسبية ابتداء من 
   . املوجزة املرحلية

 إما كانت املصرف بنشاطات املتعلقة ، هتاوتفسريا التالية املعايري فان ، املالية البيانات هذه إصدار على املوافقة وبتاريخ كما
  : بعد املفعول سارية وغري قيد اإلصدار أو صادرة

  املفعول للفترات املاليـة الـيت تبـدأ يف أو بعـد    سـاري  (كلفة االقتراض –) معدل (IAS 23معيار احملاسبة الدويل   -
  ؛) ٢٠٠٩ كانون الثاين ١ 

  ساري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعـد  (القطاعات التشغيلية – IFRS 8 معيار إعداد التقارير املالية الدويل  -
  ؛) ٢٠٠٩ كانون الثاين ١ 

  ساري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعد (برامج والء الزبائن – IFRIC 13تفسري إعداد التقارير املالية الدويل   -
   ؛) ٢٠٠٨ متوز ١ 

لن يكون له تأثري مهم على البيانات       ) حيث ينطبق   ( باعتقاد إدارة املصرف، إن تطبيق تلك املعايري وتفسرياهتا يف الفترات املستقبلية            
  .املالية للمصرف
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  : السياسات احملاسبية  -٣
 
   املتبعة املاليةملعايريا

    
وقرارات جملس النقـد      ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات     للمعايري الدولية للتقارير املالية،   وفقاً   مصرفمت اعداد البيانات املالية املوحدة لل     

  . والتسليف 
  

  :إعداد البيانات املالية والسياسات احملاسبية
 لقد جرى تصنيف احلسـابات يف املوجودات واملطلـوبات حسب طبيعـة .ة وفقا ملبدأ التكلفة التارخييةلقـد جرى إعداد البيانـات املالي

  ٠كل منها وجـرى تبويبها يف البيانـات املالية مبوجب ترتيب تقريـبـي تبعا لسيولتها النسبية
  

  .ملة االقتصادتظهر البيانات املالية باللرية السورية، عملـة إعداد البيانـات املاليـة، وهي ع
  

 أهم السياسات احملاسبية املتبعة
  املوجودات واملطلوبات املالية  -أ

  :االعتراف والغاء االعتراف   
 املوجـودات  ويتم االعتـراف أوليـا جبميـع         ٠ بالقروض والتسليفات بالتاريخ الذي نشأت فيه      املصرفيتم االعتراف أوليا من قبل      

  ٠ فريقا يف الشروط التعاقدية لالداةاملصرفصبح فيه يلذي واملطلوبات املالية االخرى يف التاريخ ا
  

 بأصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من االصل ، او عنـدما حتـول             املصرفيتم الغاء االعتراف من قبل      
  ٠ مجيع خماطر وعائدات ملكية االصل املايلحقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية العائدة لالصل املايل يف عملية تتضمن حتويل

  

  ٠ مبطلوبات مالية عند االعفاء من أو الغاء أو انتهاء أجل املوجبات التعاقدية اخلاصة ااملصرفيتم الغاء االعتراف من قبل 
  

  :اجراء املقاصة   
 حق قانوين   املصرفلك  مينية العمومية فقط عندما     يتم اجراء املقاصة بني موجودات ومطلوبات مالية ويتم اظهار القيمة الصافية يف امليزا            

سدد املطلوبات بـشكل    يقق املوجودات و  حينوي إما اجراء التسديد على أساس القيمة الصافية أو ان           يالجراء املقاصة بني املبالغ او انه       
  ٠متزامن

  

  :تقييم القيمة العادلة   
 وبالنسبة لالدوات   ٠سواق املالية الناشطة يبىن على اساس أسعار السوق املدرجة        ان حتديـد القيم العادلة لالدوات املالية املتداولة يف اال        

 تتضمن تقنيات التقييم تقنية القيمة احلالية الـصافية،         ٠املالية اليت ليس هلا سعر مدرج، يتم حتديد القيمة العادلة باستعمال تقنيات تقييم            
  ٠مماثلة هلا اسعار سوق ميكن حلظهاطريقة التدفقات النقدية احملسومة، واملقارنة مع ادوات 
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  :تدين قيمة املوجودات املالية   
يف تاريخ كل ميزانية عمومية، فإن املوجودات املالية، ما عدا تلك اليت هي على اساس القيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلـسائر ،                        

يمة املوجودات املالية عند وجود دليل حـسي، نتيجـة           يكون هنالك تدين يف ق     ٠يتم تقييمها لناحية وجود مؤشرات تدين يف قيمتها       
  ٠حصول حدث أو اكثر بعد اجراء القيد االويل للموجودات، ان التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت

  
 للموجـودات املاليـة     ان خسائر تدين قيمة موجودات مسجلة على اساس الكلفة املعدلة حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفتريـة                 

تقيد اخلـسائر يف االربـاح أو        ٠والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة احملسومة على اساس نسبة الفائدة الفعلية االصلية            
سارة تدين   اذا، يف فترة الحقة، حصل اخنفاض يف خ        ٠اخلسائر وختفض القيمة الدفترية للموجودات لتساوي قيمتها االستردادية املقدرة        

القيمة، يتم عكس خسارة تدين القيمة املقيدة سابقا من خالل االرباح أو اخلسائر ضمن حدود ان القيمة الدفترية لالستثمار بتـاريخ                     
  ٠عكس خسارة تدين القيمة ال تزيد عما كان ميكن ان تبلغه الكلفة املعدلة فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين القيمة

  

يف أوراق مالية متوفرة للبيع، فان اخلسائر املتراكمة املسجلة سابقا ضمن حقوق املسامهني يتم قيدها يف االربـاح                  بالنسبة لالستثمارات   
 ان  ٠ يف اوراق ماليـة    لالستثماراتأو اخلسائر عندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة                 

الستثمارات يف اوراق مالية متوفرة للبيع بشكل مسامهات، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، ال تقيد                أي زيادة يف القيمة العادلة ل     
 وان أي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع بشكل ديـون، الحقـة حلـصول                    ٠يف االرباح أو اخلسائر   

  ٠سائرخسارة تدين يف القيمة، تقيد يف االرباح أو اخل
  

  :العمالت األجنبيةحتويل   -ب
 مث يتم   ٠حتول كافة العمليات، مبا يف ذلك اإليرادات واألعباء بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية بسعر صرف يوم اإلدخال يف القيود                  

قا ألسعار الصرف احملددة من     حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات وحسابات خارج امليزانية بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية وف            
يتم قيد فروقـات    ).  لليورو ٦٥,٠٢للدوالر األمريكي و    . س. ل ٤٦,٣٥ (٢٠٠٨ كانون األول    ٣١قبل املصرف املركزي كما يف      

  ٠القطع يف بيان الدخل
  

ت النقدية، جرى حتويله    إن التدفق النقدي بالعمالت األجنبية الناتج أو املستعمل يف خمتلف النشاطات كما هي ظاهرة يف بيان التدفقا                
 على التوايل وذلك باسـتثناء رصيد النقد و مـا          ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٨ كانون األول    ٣١إىل اللرية السورية على أساس سعر الصرف يف         

  ٠يوازي النقد يف بداية السنة الذي جرى حتويله على أساس سعر الصرف بنهاية السنة السابقة
  

  .وبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلةاملوجودات غري املالية واملطليتم حتويل 
  

 كجزء من التغري يف القيمـة     ) مثل األسهم (يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية            
  .العادلة
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  : الثابتةاملوجودات  -ج
بإتباع  ٢٠٠٦ ابتدءاً من عام     املقدرة لكل منها  اإلنتاجية   بسعر الكلفة ويتم استهالكها على مدى احلياة         املوجودات الثابتة جرى إظهار   

  :طريقة القسط الثابت وبشكل عام على أساس املعدالت السنوية التالية 
  

      %  

  ٢  مباين      
  ٢٠  مفروشات ومعدات مكتبية       
  ٢٥  أجهزة الكومبيوتر     
  ١٥  آليات نقل      

  

  :املوجودات غري املادية  -د
  . بعد تنـزيل اإلطفاء املتراكم ومؤونة التدين يف القيمة إن وجدتبسعر الكلفةتظهر املوجودات غري املادية 

  

  : جيري إطفاء املوجودات غري املادية على مدى األعمار اإلنتاجية كما يلي
      %  

  ٢,٥  اخللو     
  ٢٠  برامج املعلوماتية       

  
  :يمة اصول مادية وغري ماديةالتدين يف ق  -هـ

 املادية وغري املادية لتحديد فيما اذا كان يوجد اي مؤشـر            املصرف مبراجعة القيم الدفترية الصوله    قوم  ييف تاريخ كل ميزانية عمومية،      
د مدى خسارة    ان وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة االستردادية لالصل لتحدي          ٠بإن تلك االصول قد اصاا خسارة تدين يف قيمتها        

  ٠)ان وجدت(تدين القيمة 
  

 عند حتديد القيمة االستعمالية، يـتم       ٠ األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية          القيمةالقيمة االستردادية هي    
كس تقديرات السوق احلالية للقيمـة      حسم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة اىل قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تع             

  ٠الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة لالصل الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية
  

 ٠اذا كان تقدير القيمـة االستردادية لالصل اقـل من قيمته الدفترية، يتم انقاص القيمة الدفترية لالصل لتوازي القيمة االسـتردادية                  
 يف االرباح أو اخلسائر، اال اذا كان االصل املختص مسجل دفتريا بقيمة اعادة التقيـيم ، ويف هـذه                    قيد خسارة تدنـي القيمة حاالً    ت

  .)املقيد سابقاً( احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر اعادة التقييم 
  

اىل ان تـصل اىل     ) وحدة منتجة لتدفقات نقدية     ( لدفترية لالصل   يف حال ان خسارة تدين القيمة انعكست الحقا ، يتم زيادة القيمة ا            
التقدير املعدل لقيمتها االستردادية ، لكن حبيث ان القيمة الدفترية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفترية اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو                       

   يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال يف ٠نوات سابقةيف س) وحدة منتجة لتدفقات نقدية ( مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لالصل 
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رباح أو اخلسائر، اال اذا كان االصل املختص مسجل دفتريا بقيمة اعادة التقييم ، ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة                      األ
    ٠)املقيد سابقاً ( كزيادة لوفر اعادة التقييم 

  
  :اشتراكات التأمينات االجتماعية  -و

إن املصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية و يسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيـه إىل                    
ن علـى هـذا     خلدمة و بالتايل سوف حيصل املوظفـو      هذه املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض اية ا         متثل  . املؤسسة
 . التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض اية اخلدمةليس على املصرف أي. جتماعيةض من مؤسسة التأمينات االالتعوي
 

  :املؤونات   - ز
ناتج عن حدث حصل يف املاضي، ومن احملتمـل         ) متوقعقانوين أو   (يتم تكوين املؤونة عندما يكون هنالك التزام حايل على املصرف           

ــافع  ــل من ــوارد مقاب ــد م ــ اتكب ــا يتطل ــصادية مم ــشكل قت ــزام ب ــغ االلت ــدير مبل ــن تق ــزام وميك ــسديد الت   ب ت
يتم حتديد املؤونات عن طريق حسم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة باستعمال نسبة ما قبل الـضريبة الـيت تعكـس                    . موثوق به 

  .تقديرات السوق املالية احلالية للقيمة الزمنية للنقد و حيث يناسب املخاطر الالزمة للمطلوبات
  

  :حتقق االيرادات واألعباء  -ح
عباء الفوائد على اساس االستحقاق، مع االخذ باحلسبان رصيد االصل والنسبة املطبقة، باستثناء القروض والتسليفات               أتقيد ايرادات و  

  ٠ تتضمن ايرادات واعباء الفوائد اطفاء احلسومات والعالوات٠غري املنتجة اليت يتم قيد فوائدها فقط عند حتقق استردادها
مثل ( ان ايرادات واعباء الرسوم والعموالت اليت تشكل جزءا اساسيا من نسبة الفائدة الفعلية على موجودات مالية أو مطلوبات مالية                    

  ٠يتم ادراجها ضمن ايرادات واعباء الفوائد) العموالت والرسوم املكتسبة على القروض 
  

  ٠ات املعنيةتقيد ايرادات الرسوم والعموالت االخرى عند تنفيذ اخلدم
  ٠يقيد ايراد انصبة االرباح عند نشؤ احلق باستالم الدفعة

  

  :القروض و التسليفات  -ط
 تظهـر   ٠القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغري مدرجة يف سوق مايل ناشط                  

 تـسجل   ٠لفائدة غري احملققة وبعد مؤونة خسائر الديون حيث ينطبـق         القروض والتسليفات على اساس الكلفة املعدلة بعد تنـزيل ا        
  ٠أو فائدهتا/الديون الرديئة واملشكوك بتحصيلها على االساس النقدي وذلك لوجود شكوك واحتمال بعدم حتصيل قيمتها االصلية و

  

  :كفاالت مالية  -ي
ن مـدين معـين     دة لتعويض احلامل عن خسارة ترتبت أل       اجراء دفعات حمد   املصرفان عقود الكفاالت املالية هي عقود توجب على         

كفاالت، كتـب   ( ميكن هلذه العقود ان تأخذ عدة اشكال قانونية للمقاضاة           ٠عجز عن اجراء دفعة مستحقة مبوجب شروط اداة دين        
  ٠)اعتماد، عقود ضمان ائتماين

مل يف الدفاتر على اساس القيمة األعلى ما بني هذه القيمـة            تقيد مطلوبات الكفاالت املالية اوليا على اساس قيمتها العادلة، والحقا حت            
 تدرج الكفاالت املالية ضمن حسابات      ٠)عندما يصبح من احملتمل اجراء دفعة من جراء الكفالة          (املعدلة والقيمة احلالية للدفعة املتوقعة      

  ٠ويف املطلوبات) يف املوجودات(التسوية 
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  :ضريبة الدخل  -ك
  .ئب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلةمتثل مصاريف الضرا

من  % ٢٥   ، والذي حدد الضريبة مبعدل٢٠٠١  نيسان١٦ تاريخ ٢٨ وفقاً ألحكام القانون الدخلحيتسب املصرف مؤونة ضريبة 
  .صايف األرباح اخلاضعة للضريبة

سبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ  بالدخل للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان ةختتلف األرباح اخلاضع
  .زيلها من الوعاء الضرييبـغري اجلائز تن

  

بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف الزمنية املؤقتة الفروقات نتيجة إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او استردادها 
وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع .  على اساسهااب الربح الضرييب  احتس يتمالبيانات املالية والقيمة اليت

 .املؤجلةالضريبية  االلتزام الضرييب او حتقيق املوجودات تسويةتطبيقها عند 
  

.  الربح الضرييب مستقباليتم االعتراف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب
بينما يتم االعتراف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف ترتل مستقبال عند احتساب الربح 

  .الضرييب 
  

كانية االستفادة من تلك عدم امتوقع ويتم ختفيضها يف حالة يف تاريخ البيانات املالية  املؤجلة الضريبيةوجودات امليتم مراجعة رصيد 
  .الضريبية جزئيا او كلياملوجودات 

  

  التوزيعات النقدية لالسهم  -ل
  

  ).اقرارها من اهليئة العامة للمسامهني عندما تصبح من حق املصرف ،(يتم االعتراف بارباح اسهم الشركات عند حتققها 
  

  املشتقات املالية وحماسبة التحوط -م
  

شتقات املالية الدارة خماطر اسعار الفائدة ، العمالت االجنبية ، واملخاطر االئتمانية متضمنةً  تلك الناشئة يقوم املصرف باستخدام امل
  . عن العمليات املتوقعة املستقبلية 

ة  املصرف بتوثيق العالقة بني البند املتحوط له واداة التحوط ، وتتضمن عملية التوثيق ، طبيعمالقة التحوط يقوعيف بداية انشاء 
  .املخاطر املتحوط هلا ،و اهداف واستراتيجيات التحوط 

كذلك عند بداية التحوط يتم قياس عالقة التحوط للتاكد من ان اداة التحوط يتوقع هلا ان تكون عالية الفعالية يف تعويض خماطر البند 
  . املتحوط له ، ويتم قياس فعالية التحوط بشكل ربعي 

ة اذا كان التغري يف القيمة العادلة او بالتدفقات النقدية املتعلقة باملخاطر املتحوط هلا خالل الفترة اليت يتم اعتبار التحوط عايل الفعالي
  %) .١٢٥-%٨٠( حددت هلا اداة التحوط من املتوقع ان يعمل على تعويض اخلسارة يف البند املتحوط له باملدى 

يقوم املصرف بقياس فيما اذا ) Forcast Transaction(ستقبلية متوقعة يف احلاالت اليت يكون البند املتحوط له عبارة عن عملية م
 .حتقق احلدث مستقبالً عايل االحتمالية 
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  : بالقيمة العادلة، ويتم تصنيف التحوط كما يلي املاليةغراض حماسبة التحوط تظهر املشتقاتأل

  

   :)Fair Flow Hedge (التحوط للقيمة العادلة
 يف داة التحوطيف القيمة العادلة ألالتغري يتم االعتراف ب. صرفري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املهو التحوط ملخاطر التغ
 . م خسارة أبيان الدخل رحباً  كان 

له ويعترف  تعدل به القيمة الدفترية للبند املتحوط ،التغري يف القيمة العادلة للبند املتحوط له والذي يعزى اىل املخاطر املتحوط هلاأما 
  . بالتغري يف بيان الدخل 

    

  : )Cash Flow Hedge( التحوط للتدفقات النقدية
  .)عملية مستقبلية متوقعة  (  احلالية واملتوقعةملصرفهو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات ا

م االعتراف بالربح او اخلسارة املتعلق باجلزء الفعال من اداة عندما تتحقق شروط حماسبة التحوط على حتوط التدفقات النقدية فإنه يت
اما اجلزء   .  اليت يؤثر ا اجراء التحوط على بيان الدخل التحوط مباشرة ضمن حقوق املسامهني ويتم حتويله لبيان الدخل يف الفترة

  . غري الفعال فيتم تسجيله يف بيان الدخل 
  

  :جنبية أوحداتالتحوط لصايف االستثمار يف 
 .يمة صايف االستثمار يف وحدات أجنبية قخاطر التغريات يف ملهو التحوط 

عندما تتحقق شروط حماسبة التحوط على حتوط التدفقات النقدية فإنه يتم االعتراف بالربح او اخلسارة املتعلق باجلزء الفعال من اداة 
اما اجلزء غري الفعال فيتم . د بيع االستثمار يف وحدات أجنبية التحوط مباشرة ضمن حقوق املسامهني ويتم حتويله لبيان الدخل عن

  .تسجيله يف بيان الدخل 
  

 النقد وما يف حكمه -ن
النقد واألرصدة : ، وتتضمن)استحقاقاهتا االصلية ثالثة اشهر فأقل (هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر

ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة  وترتل نوك واملؤسسات املصرفية،  واألرصدة لدى الببنوك مركزيةلدى 
 . واألرصدة املقيدة السحب)استحقاقاهتا االصلية ثالثة اشهر فأقل (ثالثة أشهر

  
  :أحكام حماسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤

 أعاله، على إدارة املصرف أن تستعمل تقديرات وافتراضات متعلقة ٣يضاح رقم  يف اإللسياسات احملاسبية املفصلةيف سياق تطبيق ا
تعتمد هذه التقديرات واالفتراضات املتعلقة ا على عامل . بالقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات غري املتوفرة من مصادر أخرى

  .علية عن هذه التغريات واالفتراضاتوقد ختتلف النتائج الف. اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة

 حيصلاليت املالية  التقديرات احملاسبية يف الفترة يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري
ترات الحقة إذا كانت املراجعة  وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصرياً على هذه الفترة، أو يف فترة املراجعة وفتعديل التقديرفيها 

  . تؤثر على الفترة احلالية وفترات الحقة
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  أحكام مهمة لتطبيق السياسات احملاسبية  -

اليت اتبعتها اإلدارة يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف واليت هلا التأثري االهم على املبالغ املعترف ا فيما يلي األحكام املهمة 
  .اليةيف البيانات امل

  أحكام مهمة لتقدير املخاطر

ما يلي التقديرات األساسية املتعلقة باملستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف تاريخ امليزانية، واليت قد ينتج عنها خماطر 
  .التسبب بتعديالت على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التالية

  

  مة القروض والتسليفات الخنفاض يف قيا

عند حتديد فيما إذا كان يتوجب قيد خسارة . يقوم املصرف دورياً مبراجعة حمفظة القروض ملعرفة ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها
ناجتة عن اخنفاض يف القيمة، يستعمل املصرف لتحديد وجود معلومات ملموسة يؤكد وجود اخنفاض، قابل للقياس، يف التدفقات 

قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشري إىل حصول تغري سليب يف قدرة مديين املصرف . قدية املقدرة اليت تنتج من حمفظة القروضالن
  .على التسديد، أو إىل وجود أوضاع اقتصادية ذات صلة بعدم قدرة املصرف على حتصيل مستحقاته

ابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل تستعمل اإلدارة األحكام والتقديرات باالستناد إىل خربات س
يقوم املصرف مبراجعة دورية . موضوعي على وجود اخنفاض يف القيمة مشاة لتلك املتعلقة باحملفظة، عند تقدير تدفقات النقدية

لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج بني تقديرات للمنهجية وللتقديرات املستعملة لتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية، 
  .اخلسائر من جهة و اخلسائر الفعلية من جهة أخرى

  

  :القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة 

  .حتدد القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة يف أسواق نشطة، من خالل استعمال تقنيات تقييم
اخلاص (هذه التقنيات باالعتماد فقط على املعلومات املتوفرة، إال أن بعض العوامل، مثل خماطر االئتمان               ضمن اإلطار العملي، تستعمل     

  .، وحساسية األسواق و االرتباطات القائمة تتطلب من اإلدارة أن تستعمل تقديرات عديدة)واملتعلق بالطرف الثاين
  .لقيمة العادلة لألدوات املالية الظاهرة يف امليزانيةميكن للتغري يف االفتراضات حول هذه العوامل أن يؤثر على ا



 

 - ١٤ -

  
   :مصرف سورية املركزي نقد و أرصدة لدى - ٥

     :يتضمن هذا البند مايلي 
     كانون األول٣١كما        

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
    .س.ل      .س.ل        

    ٦٧٦,٧٤٤,٤٧٤   ١,٣٢٢,٥٤١,٤٢٠    نقد يف اخلزينة
       :مصرف سورية املركزيأرصدة لدى 

 ٣,٦٣٢,٣١٢,٧٢٥   ٢,٥٥٦,٧٢٩,٢٤٥   وحتت الطلبحسابات جارية
   ٨٦٠,٣٣٣,٥١٧    ٢,٥٤٢,٠٢٠,٤١٨   الزامياحتياطي نقدي

   ٥,١٦٩,٣٩٠,٧١٦   ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣    
  

 %٥ % (١٠ ة املركـزي بنـسبة   باحتياطي نقدي الزامي لدى مصرف سوري   تتطلب القوانني والتشريعات املصرفية من املصارف أن حتتفظ       
ب /م ن /٧٢( من جمموع الودائع حتت الطلب، ودائع التوفري والودائع ألجل باستثناء ودائع اإلدخار السكين وفقاً للقرار رقـم                   )٢٠٠٧للعام  
  ).٤ب/م ن/٣٨٩قرار رقم  (٢٠٠٨ أيار ٥ واملعدل بتاريخ  الصادر عن جملس النقد والتسليف٢٠٠٤ أيلول ١٢تاريخ ) ع
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 :ؤسسات مصرفية  أرصدة لدى مصارف و م- ٦
     :يتضمن هذا البند مايلي 

    اموع      مصارف و مؤسسات مصرفية خارجية      مصارف و مؤسسات مصرفية حملية      
     كانون األول٣١كما يف        كانون األول٣١كما يف        كانون األول٣١كما يف       
     ٢٠٠٧      ٢٠٠٨     ٢٠٠٧      ٢٠٠٨     ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  .س.ل      .س.ل     .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

 ٦٤٣,٥٣٧,٧٥٣   ١,٧٨٦,١٦٣,٦٧٨  ٥٦٦,٩١٧,٦٤٤   ٦٩٧,٢٠٥,٢٢٤  ٧٦,٦٢٠,١٠٩   ١,٠٨٨,٩٥٨,٤٥٤ حسابات جارية و حتت الطلب

 ٧٠٠,٠٥٥,٥٧١,٦ ٠٠٠,٨٢٢,٥٩٩,٧  ٧٠٠,٩٥٥,٤٧٤,٦   ٠٠٠,٨٢٢,٠٩٩,٧   ٠٠٠,١٠٠,٩٦    ٠٠٠,٠٠٠,٥٠٠ ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل
 ٤٥٣,٥٩٣,٢١٤,٧  ٦٧٨,٩٨٥,٨٥٣,٩  ٣٤٤,٨٧٣,٠٤١,٧  ٢٢٤,٠٢٧,٧٩٧,٧      ١٠٩,٧٢٠,١٧٢    ١,٥٨٨,٩٥٨,٤٥٤  

  

  
  : ايداعات لدى مصارف و مؤسسات مصرفية- ٧

                  : يتضمن هذا البند ما يلي 
    اموع      جيةمصارف و مؤسسات مصرفية خار      مصارف و مؤسسات مصرفية حملية     
     كانون األول٣١كما يف        كانون األول٣١كما يف        كانون األول٣١كما يف       
     ٢٠٠٧      ٢٠٠٨     ٢٠٠٧      ٢٠٠٨     ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  .س.ل      .س.ل     .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٢٤٠,٢٥٠,٠٠٠ ١,٤٩٣,٩٧٥,٠٠٠     ٢٤٠,٢٥٠,٠٠٠    ٩٣,٩٧٥,٠٠٠٣       -            ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة أشهر (ايداعات  
  ٢٤٠,٢٥٠,٠٠٠ ١,٤٩٣,٩٧٥,٠٠٠     ٢٤٠,٢٥٠,٠٠٠    ٣٩٣,٩٧٥,٠٠٠       -            ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    



 

  - ١٦ -

  

 : قروض وسلف للمصارف–موجودات مالية   – ٨
  :يل ذات االستحقاق التاشهادات ايداع صادرة عن املصرف العقاري يف سورية، وهي يتضمن هذا البند 

  
     ٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف     
    الفائدة االمسية     الكليةالقيمة       القيمة االمسية        العدد    

    %      لرية سورية                   

    ٩,٠٠      ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٩ آذار ٥

    ٩,٥٠      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٩ أيلول ٤
    ٩,٥٠      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٠٢٠١ آذار ٧

    ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠          ٣          

  .٢٠٠٨ كانون األول ٣١يف كما % ٩,٢٨بلغ معدل العائد على شهادات االيداع الصادرة عن املصرف العقاري 
  
  

     ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف     
    الفائدة االمسية     الكليةالقيمة       القيمة االمسية        العدد    

    %      لرية سورية                   

    ٩,٠٠      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢    ٢٠٠٨ متوز ١

    ٩,٠٠      ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨ آب ١٤

    ٩,٥٠      ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨ أيلول ٤
    ٩,٥٠      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨ أيلول ٢٦
    ٠٩,٥      ٠٠٠,٥٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٩ أيلول ٤

    ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠          ٦          

  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف % ٨,٦٩بلغ معدل العائد على شهادات االيداع الصادرة عن املصرف العقاري 
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 :باشرةاملئتمانية االتسهيالت صايف ال  – ٩

 :يتضمن هذا البند مايلي 
     كانون األول٣١كما         

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
    .س.ل      .س.ل        

  ١,٣٩٥,٣٩٨,٩٨٥    ٢,٢١٥,١٥٣,٠٧١    )جتارية( حمسومة سندات
    ٢,٩٥٨,٧٣٧,٦١١    ٤,٢٤١,٧٠٨,٢٨٣   حسابات جارية مدينة

    ٢,٤٠٩,٩٦٢,٧٦٦    ٥,٧٨٥,١٤٢,١٩٠     قروض و سلف
    ٥,٤٦٠,٢٢٨    ١١,٦٨٠,١٨٠     بطاقات االئتمان

      ٦,٧٦٩,٥٥٩,٥٩٠   ١٢,٢٥٣,٦٨٣,٧٢٤    
               :ينــزل
  )  ٤٧٣,٤٩٧(  )  ٧,٨٤٢,١٣٦(    غري حمققة على ديون مشكوك بتحصيلهافوائد

    -    )   ٧٩٢,٣٨٥(   تدين تسهيالت ائتمانية خمصص
    ٦,٧٦٩,٠٨٦,٠٩٣   ٧٩٦,٤٥٥,١٢,٢٤٥  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

          
      

 للـسنة  لرية سورية    ٢٧٧,٧٧٠,٥١٩يل الفوائد املقبوضة مقدما و البالغة          احملسومة بالصايف بعد ترت    تظهر السندات التجارية وألمر املصرف    
 .٢٠٠٧ كانون أول ٣١ املنتهية يف للسنة لرية سورية ١٤٧,٠٢٠,١١٠  مقابل ٢٠٠٨ كانون أول ٣١املنتهية يف 

  

   املنتهيـة يف   للـسنة ة   لـرية سـوري    ١٣٠,٥٣٩,٧٠٩القروض و السلف بالصايف بعد ترتيل الفوائد املقبوضـة مقـدما و البالغـة               تظهر  
.٢٠٠٧ كانون أول ٣١ لرية سورية للسنة املنتهية يف ٢,٧٨٠,٧٠٢مقابل  ٢٠٠٨ كانون أول ٣١
  

لرية سورية أي ما نسبته  ٢٢١,٠٣٤,٧٨٧  مبلغ٢٠٠٨ كانون األول ٣١ كما يف  لفوائدبلغت التسهيالت اإلئتمانية غري املنتجة
املمنوح  من الرصيد %)٠,٣(لرية سورية أي ما نسبته  ٢١,٠٥٩,٦١٤  املباشرة للسنة مقابلمن رصيد التسهيالت اإلئتمانية%) ١,٨٠(

  .يف اية السنة السابقة
  

ة ريل ٢١٣,١٩٢,٦٥١  مبلغ٢٠٠٨ كانون األول ٣١ كما يف غري احملققة بعد تنـزيل الفوائد غري املنتجة لفوائدبلغت التسهيالت اإلئتمانية 
 لرية سورية ٢٠,٥٨٦,١١٧مقابل غري احملققة  من رصيد التسهيالت اإلئتمانية املباشرة بعد تنـزيل الفوائد %)١,٧٤(سورية أي ما نسبته 

  .يف اية السنة السابقة%) ٠,٣(أي ما نسبته 
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 :إن حركة الفوائد غري احملققة على ديون مشكوك بتحصيلها كانت كما يلي
  

    ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

  -      ٤٧٣,٤٩٧  ة السنةرصيد يف بدايال
    ٤٧٣,٤٩٧    ٩٧,٣٦٨,٦٣   الفوائد املعلقة خالل السنة:يضاف

    ٤٧٣,٤٩٧    ٦٧,٨٤٢,١٣  الرصيد يف اية السنة
  
  

 :إن حركة خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية كانت كما يلي
  

    ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

  -      -    رصيد يف بداية السنةال
    -      ٧٩٢,٨٥٣   السنةإضافا، أعباء

    -      ٣٨٥,٧٩٢  الرصيد يف اية السنة
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        : موجودات ثابتة- ١٠
     جتهيزات             :يتضمن هذا البند مايلي 

      اموع       ومعدات مكتبية      آليات نقل      أثاث ومفروشات      أجهزة الكمبيوتر    مباين      أراضي        
    س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل       س.ل

  :الكلفة التارخيية  
    ٦١٠,٩٢٧,١٣٠    ٧٨,٠٢٤,٢٠٨    ١٠,١٨٥,٠٠٠    -       ٢٨,٤٤٩,٨٢٥    ٢٤٤,٢٦٨,٠٩٧    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد يف   
      -     )  ٦٢,٥٠٧,٥٠٣(    -       ٣١,٩٨٥,٨٤٤    ٤٢,٣١٠,٧٥٢  )  ١١,٧٨٩,٠٩٣(    -     حتويالت بني البنود  
    ٢٥٠,١٩٦    -       -       -       ٤٧٥,١٩٦  )  ٢٢٥,٠٠٠(    -     اىل املوجودات غري املادية/ حتويالت من   
    ٥٩٧,٤٩٧,٥٣٨    ٢٥,٠٤٤,٩٨٨    -       ٦,٣٢٩,٨١٥    ٤٤,٤٣٤,٦٤١    ٥٢١,٦٨٨,٠٩٤    -     إضافات  
  )  ٦٤٠,٠٠٠(  )  ٢٨٠,٠٠٠(    -       -     )  ٣٦٠,٠٠٠(    -       -     استبعادات  
    ١,٢٠٨,٠٣٤,٨٦٤    ٤٠,٢٨١,٦٩٣    ١٠,١٨٥,٠٠٠    ٣٨,٣١٥,٦٥٩    ١١٥,٣١٠,٤١٤    ٧٥٣,٩٤٢,٠٩٨    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٧ول  كانون األ٣١الرصيد يف   
    ٢١٤,٣٦٢,٥٧٢    ٣١,٤٨٨,٦٥٠    ٩,٣٩٦,٧٠٠    ١٤,٢٩٧,٥٢٨    ٧٧,٨٥٣,٣٠٠    ٧٢,٦٤٨,٤٨٤    ٨,٦٧٧,٩١٠  إضافات  
    ١,٤٢٢,٣٩٧,٤٣٦    ٧١,٧٧٠,٣٤٣    ١٩,٥٨١,٧٠٠    ٥٢,٦١٣,١٨٧    ١٤١٩٣,١٦٣,٧    ٨٢٦,٥٩٠,٥٨٢    ٢٥٨,٦٧٧,٩١٠  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١الرصيد يف   

  
  :االستهالك املتراكم

  )  ١٩,٢٨٦,٥٨٨(  )  ١١,١٣٢,٧١٥(  )  ١,٣٦٤,٨١٣(    -     )  ٤,٢٤٠,٣٢٤(  )  ٢,٥٤٨,٧٣٦(    -     ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد يف  
    -       ٩,٣٣٤,٣٧٥    -     )  ١,٨٥٣,٦١٠(  )  ٧,٢٦٣,٩٩٠(  )  ٢١٦,٧٧٥(    -     حتويالت بني البنود  
  )  ٤٥٥,٥٠٦(    -       -       -       ١٧١,٩٩٤  )  ٦٢٧,٥٠٠(    -     اىل املوجودات غري املادية/ حتويالت من   
  )  ٣٨,٠٦٩,٦٨٨(  )  ٤,٥٨١,٤٢٥(  )  ١,٥٢٧,٧٥١(  )  ٣,١٩٧,٣٣٣(  )  ٢١,٨٦٠,٢٣٩(  )  ٦,٩٠٢,٩٤٠(    -     إضافات، أعباء السنة  
    ١٩٠,٥٠٠      ٨٤,٠٠٠    -       -       ١٠٦,٥٠٠    -       -     استبعادات  
  )  ٥٧,٦٢١,٢٨٢(  )  ٦,٢٩٥,٧٦٥(  )  ٢,٨٩٢,٥٦٤(  )  ٥,٠٥٠,٩٤٣(  )  ٣٣,٠٨٦,٠٥٩(  )  ١٠,٢٩٥,٩٥١(    -     ٢٠٠٧ كانون األول ٣١يد يف الرص  
  )  ٦٢,١٠٢,١٥٢(  )  ٨,٠٨٤,٥٩١(  )  ٢,٦١٣,٠٤٢(  )  ٦١٥,٣٢٣,٤(  )  ٦٣٥,٣١,٩٠١(  )  ١٥,١٧٩,٢٦٩(    -     إضافات، أعباء السنة  
  )  ١١٩,٧٢٣,٤٣٤(  )  ١٤,٣٨٠,٣٥٦(  )  ٥,٥٠٥,٦٠٦(  )  ٥٥٨,٤٩,٣٧(  )  ٦٩٤,٦٤,٩٨٧(  )  ٤٧٥,٢٢٠,٢٥(    -     ٢٠٠٨ كانون األول ٣١الرصيد يف   

  

  :القيمة الدفترية الصافية  
    ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢    ٥٧,٣٨٩,٩٨٧    ١٤,٠٧٦,٠٩٤    ٦٢٩,٤٣,٢٣٨    ١٢٨,١٧٦,٠٢٠    ٨٠١,١١٥,٣٦٢    ٢٥٨,٦٧٧,٩١٠  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١الرصيد يف  
    ١,١٥٠,٤١٣,٥٨٢    ٣٣,٩٨٥,٩٢٨    ٧,٢٩٢,٤٣٦    ٣٣,٢٦٤,٧١٦    ٨٢,٢٢٤,٣٥٥    ٧٤٣,٦٤٦,١٤٧    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد يف  
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  :مادية موجودات غري - ١١
            :يتضمن هذا البند مايلي 

    اموع        برامج كمبيوتر      خلوات      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  الكلفة التارخيية  
   ١٣٢,٧٧٥,٩٧٤    ٢٩,٥٧٥,٩٧٦    ١٠٣,١٩٩,٩٩٨  ٢٠٠٦ األول  كانون٣١الرصيد كما يف   
 )  ٢٥٠,١٩٦(  )  ٤٧٥,١٩٦ (    ٢٢٥,٠٠٠  إىل املوجودات الثابتة/ حتويالت من   
    ٣,٤٦٧,٨٢٠    ٣,٤٦٧,٨٢٠    -    إضافات  
    ١٣٥,٩٩٣,٥٩٨    ٣٢,٥٦٨,٦٠٠    ١٠٣,٤٢٤,٩٩٨  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد كما يف   
    ٠٣,٤٤٤,٠٠    ٣,٤٤٤,٠٠٠    -    إضافات  
    ١٣٩,٤٣٧,٥٩٨    ٣٦,٠١٢,٦٠٠    ١٠٣,٤٢٤,٩٩٨  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١الرصيد كما يف   
    
  االطفاء املتراكم  
  )  ٦,٣٩٣,٠٠٨(  )  ٥,٤٥١,٧٥٨(  )  ٩٤١,٢٥٠(  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد كما يف   
   ٤٥٥,٥٠٦  )  ١٧١,٩٩٤(    ٦٢٧,٥٠٠  إىل املوجودات الثابتة/ حتويالت من   
  )  ٨,٣٠٢,٦١١(  )  ٦,١٦٠,٥٢٨(  )  ١٤٢,٠٨٣٢,(  إضافات، أعباء السنة  
  )  ١٤,٢٤٠,١١٣(  )  ١١,٧٨٤,٢٨٠(  )  ٢,٤٥٥,٨٣٣(  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد كما يف    
  )  ٩,٠٧٠,٣٤٥(  )  ٦,٤٨٤,٧٢٠(  )  ٢,٥٨٥,٦٢٥(  إضافات، أعباء السنة  
  )  ٢٣,٣١٠,٤٥٨(  )  ١٨,٢٦٩,٠٠٠(  )  ٥,٠٤١,٤٥٨(  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١الرصيد كما يف   

  
  مة الدفترية الصافيةالقي  
    ١١٦,١٢٧,١٤٠    ١٧,٧٤٣,٦٠٠    ٩٨,٣٨٣,٥٤٠  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١الرصيد كما يف    
    ١٢١,٧٥٣,٤٨٥    ٢٠,٧٨٤,٣٢٠    ١٠٠,٩٦٩,١٦٥  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد كما يف    
    

و ميكن للمصرف إعادة بيع اخللو . ص متثل اخللوات املبلغ املدفوع للمؤجر من قبل املصرف كبدل خلو عائد إلجيار فرعي باب توما و مح
 .حسب األسعار الرائجة يف السوق يف اية عقد اإلجيار
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 : موجودات أخرى- ١٢

     :يتضمن هذا البند مايلي 
     كانون األول٣١ املنتهية يف للسنة    
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

    ٥٢,١٢٣,١٢٦    ٢١٤,٩٨٦,٦٣٣ فوائد و إيرادات برسم القبض
    ١٣,١٦٧,٤٥٥    ١١٧,٦٤٧,٩٤٧ اريف مدفوعة مقدمامص

   ٢٠,٧٤٠,٧٤٥    ١٢١,٣٣٩,٢٤٤ دفعات مقدمة إىل موردي املوجودات الثابتة
    -      ١٢,٠٠٠,٠٠٠ زيادة رأس املالعلى  مصاريف مدفوعة مقدما
    ٢,٣٦٨,١٣٥    ٨١,٥٨٧,٨٣ حسابات مدينة أخرى

  ٨٨,٣٩٩,٤٦١    ٤٦٧,٥٦١,٦٦٢    
    

  . فروع١٠ مليون لرية سورية ميثل اجيارات مدفوعة مقدما عن ١١٤,٥وعة مقدما، مبلغ يتضمن بند املصاريف املدف

 الستكمال اجراءات تسجيل الزيادة يف املتخصصةللهيئات  زيادة رأس املال، مبالغ دفعها املصرف ىميثل بند املصاريف املدفوعة مقدما عل
  .السجل التجاري

  
 
  :ن رأس املالوديعة جممدة لدى املصرف املركزي م     -١٣

من % ١٠ يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز ٢٠٠١لعام / ٢٨/من القانون رقم / ب/للفقرة / ١٢/بناًء على أحكام املادة 
  .رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن استرداده عند تصفية املصرف
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 : ودائع مصارف و مؤسسات مصرفية - ١٤
        :يلي يتضمن هذا البند ما

      ٢٠٠٨ كانون األول ٣١ يف كما      
          مصارف ومؤسسات   مصارف ومؤسسات      
      اموع     غري مقيمة      مقيمة      
      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

   ١,١٠٨,٦٩٦,٩٥٣  ٣٣,٢٢٢,١٨٦ ١,٠٧٥,٤٧٤,٧٦٧  حسابات جارية 
   ٤٩٩,٢٥١,٩٥٠    ٨٢,١٠١,٩٥٠    ٥٠,٠٠٠١,٤١٧  ودائع ألجل

  ٩٠٣,٩٤٨,٦٠٧,١    ١١٥,٣٢٤,١٣٦   ٧٦٧,٦٢٤,٤٩٢,١    
  

    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف       
          مصارف ومؤسسات   مصارف ومؤسسات      
      اموع     غري مقيمة      مقيمة      
      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

 ٩١,٨٩٢,٨٧٥  ١٣,٤٦٨,٣٦٩   ٧٨,٤٢٤,٥٠٦  حسابات جارية 
   ٨,٩٧١١٦١,٦١   -      ١٦١,٦١٨,٩٧١  ودائع ألجل

  ٢٥٣,٥١١,٨٤٦    ١٣,٤٦٨,٣٦٩   ٢٤٠,٠٤٣,٤٧٧     
  
 :الزبائن ودائع - ١٥

     :يتضمن هذا البند مايلي 
     كانون األول٣١يف كما     
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

  ٦,٠٥٥,٤٤٥,٢٩٨  ٧,١٦٠,٣٢٩,٩٦٤ حسابات جارية

  ١,٠٨٥,٨٧٣,٢١٥  ١,٣٢٢,٥٥١,٩٥٧ ودائع التوفري
  ١٠,٩٧٠,٥٦٩,٤٨٥  ٩٧,٨٢٣٣,٨٠١٧,٥ خاضعة الشعارودائع ألجل و 

  ٩٩٨,٨٧,٨١١١٨,١  ٧٤٤,٢٧٩,٣٢٦,٠٦  
    

 ٣١ لرية سورية كما يف      ٣٤,٨٦٢,٠٤٣ مقابل   ٢٠٠٨ كانون األول    ٣١ لرية سورية كما يف      ٤١,٤٩٩,٦٦١بلغت الودائع اخلامدة مبلغ     
  .٢٠٠٧كانون األول 

  
 مقابـل   ٢٠٠٨ كـانون األول     ٣١ لـرية سـورية كمـا يف         ١,٤٣٩,٦٢٠,٣٠٩كما وبلغت الودائع اجلارية بـدون فائـدة مبلـغ           

  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١ لرية سورية كما يف ١,٤٩٤,٧٣٩,٠٠٠
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   : تأمينات نقدية- ١٦
         :يتضمن هذا البند مايلي 

     كانون األول٣١يف كما     
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

    ٢٠٠,٨٩٥,٩٥٨    ٣٠٤,١٥٣,٧٨٢ تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مباشرة
   ٤٣٥,٤٩٤,٦١٧    ٠١٧,٥٢٩,٤٧١ تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غري مباشرة

 ٣٩٣,٣٩٠,٨١٨    ٧٩٩,٦٨٢,٧٧٥    
   

  :خمصصات متنوعة- ١٧
وجـب  تي،  ٢٠٠٨  الصادر عن جملس النقد و التسليف يف عام        ٣٦٢اشياً مع القرار رقم     مت .يتألف هذا البند من مؤونة تقلبات أسعار القطع       

كز القطـع   ا مر  وسطي من % ٥هذه املؤونة تشكّل على اساس      .  أسعار الصرف  لتقلباتعلى املصارف العاملة يف سورية أن حتتجز مؤونة         
      .ة خالل الشهرالتشغيلي

                     
  :ضريبة الدخل- ١٨ 

            :يتضمن هذا البند مايلي 
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

    ١,٥٠٧,٣٤٦    ٧٢,٥٣٦,٠١٥ اية السنةرصيد بد
 )  ١,٥٠٧,٣٤٦ (  )  ٧٢,٥٣٦,٠١٥ ( ضريبة الدخل املدفوعة
    ٧٢,٥٣٦,٠١٥    ١١٣,٦٢٣,١٠٣ ضريبة الدخل املستحقة
   ٧٢,٥٣٦,٠١٥    ١١٣,٦٢٣,١٠٣ الرصيد يف اية السنة

  
   ملخص تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب 

    انون األول ك٣١ املنتهية يف للسنة      
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

 ٢١٥,٢٥٦,٩٤٤   ٣٧٤,١١٠,٠٠٣ الربح قبل الضريبة
  :يضاف

    ٦٥,٨٤٢,١٠٠    ٢٩,٢٦٤,٦٣٦  خسائر ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي
   ٠٢٣,٠٤٥,٩   ١١,١١٧,٨١٣  مصروفات غري مقبولة ضريبياًصايف

   ٦٧٢٩٠,١٤٤,٠    ٤٥٢,٤٩٢,٤١٤  اخلاضع للضريبةلربحا
   %٢٥    %٢٥   نسبة ضريبة الدخل

    ٧٢,٥٣٦,٠١٥    ١١٣,٦٢٣,١٠٣   الدخلمؤونة ضريبة 



 

 - ٢٤ -

  
   : مطلوبات أخرى- ١٩

      :يتضمن هذا البند مايلي 
     كانون األول٣١ يف كما      

   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

 ٦٢,٤١٣,٩٠٧   ١٣٠,٨٣٠,٢٤٩ فوائد مستحقة غري مدفوعة
   ١٣,٥٢١,٥٦٠    ٧,٥٩٠,٠٥٨ )ألصول الثابتة موردو ا( ذمم دائنة 

    ٢٠,٠٥٠,٠٠٠    ٢٢,٤٨٩,٨٣٤ مصروفات مستحقة و غري مدفوعة
 ١٢٧,٦٢٤,٣١٥    ٢١٦,٣٧٧,٤٩٧ شيكات مصدقة و حواالت واردة

   ١٢,٥٤٩,٠٠٣    ١٦,٠٣٠,٠٩٠ رسوم و ضرائب حكومية مستحقة 
    -      ٤,٤٤٣,٣٠٠ أرباح موزعة مستحقة

    ٣,١١٧,٥٣٠     ٤,٠٥٤,٠٥٨ ا بني الفروع احمللية عالقة فيمالصايف القيود 
    ٨,٨٩٠,٦٢٧    ١٠,٠٥٠,٠٠٠ أخرى ذمم دائنة 

 ٢٤٨,١٦٦,٩٤٢    ٤١١,٨٦٥,٠٨٦    
  



 

 - ٢٥ -

  
     : رأس املال- ٢٠

    :يتوزع رأس املال فيما بني املبالغ املدفوعة باللرية السورية و املبالغ املدفوعة بالدوالر األمريكي على الشكل التايل
      

    القيمة التارخيية ملا يعادل              
     باللرية السورية       عمالت أجنبية       األسهم املكتتب ا    اإلصدار األصلي

      لرية سورية       دوالر أمريكي      سهم      
                          

       ٣٧٥,٩٣٥,٠٠٠     -       ٧٥١,٨٧٠  رأس املال املدفوع باللرية السورية

  رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي
      ١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠     ٢١,٥٨٧,٥٧٠     ٢,٢٤٨,١٣٠   )سجل باللرية السورية  (
   ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢١,٥٨٧,٥٧٠     ٣,٠٠٠,٠٠٠      

 
                          

    القيمة التارخيية ملا يعادل              
     باللرية السورية       أجنبيةعمالت        األسهم املكتتب ا    اإلصدار الثانوي

     لرية سورية       دوالر أمريكي      سهم      
     ٧٤١,٦٨٨,٠٠٠    -      ١,٤٨٣,٣٧٦  رأس املال املدفوع باللرية السورية

  رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي
      ٧٥٨,٣١٢,٠٠٠     ١٦,٥٢٠,٩٤١     ١,٥١٦,٦٢٤   )سجل باللرية السورية (
   ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠     ١٦,٥٢٠,٩٤١     ٣,٠٠٠,٠٠٠      
                          

  االمجايل

    ١,١١٧,٦٢٣,٠٠٠    -      ٢,٢٣٥,٢٤٦  رأس املال املدفوع باللرية السورية

  رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي
      ١,٨٨٢,٣٧٧,٠٠٠     ٥١١,١٠٨,٣٨     ٣,٧٦٤,٧٥٤   )سجل باللرية السورية (
   ,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠,٣,     ١١٥,١٠٨,٣٨     ٠٠٠,٠٠٠٦         
  

. ٢٠٠٨ لعام ٣٦٢مت تشكيل مركز قطع بنيوي مبا يعادل رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي وفق قرارات جملس النقد والتسليف رقم 
       .ويشكل كامل رأس املال التزامات باللرية السورية جتاه املسامهني



 

  -٢٦-

  :يكي و الذي مت تسجيله باللرية السورية فروقات قطع كما يلينتج عن رأس املال املدفوع  بالدوالر األمر
  

   ٢٠٠٨ كانون أول ٣١ يف كما    
                                  
       كانون٣١القيمة كما يف                             

     ٢٠٠٨ألول ا     القيمة التارخيية      سعر الصرف التارخيي       رأس املال بالدوالر       عدد األسهم     األسهم املكتتب ا بالدوالر 
       لرية سورية       لرية سورية             دوالر أمريكي     سهم    

   ١,٠٠٠,٥٨٣,٨٧٢  ١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠      ٥٢,٠٧    ٢١,٥٨٧,٥٧٠    ٢,٢٤٨,١٣٠ اإلصدار األصلي 
      ٤٢٣,٧٤٦,٧٦٥   ٠٠٠,٣١٢,٧٥٨      ٤٥,٩٠    ١٦,٥٢٠,٩٤١   ١,٥١٦,٦٢٤ اإلصدار الثانوي

  ٢٩٥,٣٣٠,١,٧٦٦  ٠٠٠,٣٧٧,١,٨٨٢          ٣٨,١٠٨,٥١١    ٣,٧٦٤,٧٥٤      
                          

    ٢٠٠٧ كانون أول ٣١ يف كما    
                                  
     كانون٣١القيمة كما يف                             

     ٢٠٠٧األول      لتارخيية القيمة ا     سعر الصرف التارخيي       رأس املال بالدوالر       عدد األسهم     األسهم املكتتب ا بالدوالر 
          لرية سورية       لرية سورية             دوالر أمريكي     سهم    

    ١,٠٣٧,٢٨٢,٩٣١   ١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠      ٥٢,٠٧    ٢١,٥٨٧,٥٧٤    ٢,٢٤٨,١٣٠ اإلصدار األصلي 



 

 - ٢٧ -

  
  
  : القانوين واخلاصياطيحتاال  - ٢١

حىت بلوغه  من صايف األرباح السنوية،     % ١٠ مبعدل    القانوين ، االحتياطي ٢٠٠٨ آذار   ٤ريخ   تا ٣الشركات رقم    من قانون    ١٩٧حددت املادة   
  .من رأ س املال% ٢٥

.  من رأس املـال   % ١٠٠من صايف األرباح السنوية، حىت بلوغه       % ١٠ من قانون النقد والتسليف، االحتياطي اخلاص مبعدل         ٩٧حددت املادة   
  .هذا االحتياطي غري خاضع للتوزيع

، بأا تشكل الفـارق بـني جممـوع         ٢٠٠٨ آذار   ٤ تاريخ   ٣ من قانون الشركات رقم      ٢٠٠تعريف صايف األرباح السنوية، حسب املادة       مت  
  .االيرادات احملققة وجمموع املصروفات واالستهالك وقبل تنـزيل خمصص ضريبة الدخل

  
  
  :إيرادات فوائد  - ٢٢

         : يتضمن هذا البند ما يلي 
     كانون األول٣١ املنتهية يف للسنة      

   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

    :تسهيالت ائتمانية مباشرة
  ١٩٦,١٧٧,٥٨١   ٣٥٦,٠٩٠,٣٦٨ حسابات جارية مدينة  
 ١٥١,٤٧٨,٧٨٠    ٣٥٢,٦٩٦,٢٢٤ قروض و سلف  
    ٤٠٩,٣٩٤,٠١٣    ٠١٨,٣٠٧,٥٢٥ حمسومةسندات جتارية   
    ٤٧٨,٠٥٠,٧٧٠    ٩٦٤,٠٩٣,٦١٠   

  ١١,٢٠٢,١٨٠    ٤٨٦,٠١٦ مصرف سورية املركزي ىأرصدة لد
    ٢٦٢,٩٦٦٣٦٣,       ٣٧٣,١٢٦,٨٤٢                     ومؤسسات مصرفيةمصارفأرصدة و ايداعات لدى 

                       ٨٥٢,٥١٥,٩١٦    ١,٣٣٧,٧٠٦,٤٦٨   
  

 لرية سورية، إيرادات فوائد عائدة للعام ٤٨٦,٠١٦ة  والبالغ٢٠٠٨ مصرف سورية املركزي لعام رصدة لدىمتثل ايرادات الفوائد على األ
.السابق



 

 - ٢٨ -

  :أعباء الفوائد  - ٢٣
     كانون األول٣١ املنتهية يف للسنة     : يتضمن هذا البند ما يلي

   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

    ٢,١٤٤,٠١٣    ١٠,٩٦٥,٨٥٢  ومؤسسات مصرفيةمصارفودائع 
  

     :ودائع عمالء
    ٨,٧٦٠,١٩٦   ٨٤٨,١١٠ حسابات جارية  
    ١٦,٠٣٨,١٦٥    ٤٠,٩٤٦,٧٠٨ ودائع توفري  
  ٤٢٥,٦٩٦,٥١٩    ٧٠٧,٢٦٢,٠٣٠ ودائع ألجل و خاضعة ألشعار  
    ٤٥٠,٤٩٤,٨٨٠    ٧٤٩,٠٥٦,٨٤٨    

  
    ١٠,٢٢٥,١٩٥   ١١,٩٧٦,٤٠٦ تأمينات نقدية

    ٤٦٢,٨٦٤,٠٨٨    ٧٧١,٩٩٩,١٠٦    
  
  
  إيرادات رسوم وعموالت  – ٢٤

        : يتضمن هذا البند ما يلي
     كانون األول٣١ املنتهية يف للسنة     

   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

    ٥٧,١٥٩,٦٠٤    ٩٨,٤٦٧,٧٧٢ عموالت تسهيالت مباشرة
     ٧٤,١١٧,٠٠٦   ٨٩,٣٤٢,٠٨٨ عموالت تسهيالت غري مباشرة

   ١٠,٥٤٢,٧٣٨   ١٤,١٤٤,٤٩٩ عموالت أخرى
 ٣٤٨,٨١٩,١٤١   ٢٠١,٩٥٤,٣٥٩    

  أعباء رسوم وعموالت  - ٢٥
         : يتضمن هذا البند ما يلي 

     كانون األول٣١ املنتهية يف للسنة    
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

    ٥,٧٩٠,٢٤٦    ٤,٧٣٨,٠٢٤ )حواالت وشيكات(عموالت مدفوعة 
    ١,٢٢٥,٦٤٢    ٤,٨٩٦,٧٧١ عموالت مدفوعة أخرى

  ٧,٠١٥,٨٨٨    ٩,٦٣٤,٧٩٥    
 



 

 -٢٩-

 :فروقات القطع/ عمالت أجنبية ) خسائر(أرباح  – ٢٦
         : يتضمن هذا البند ما يلي 

     كانون األول٣١للسنة املنتهية يف     
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

  ١٩,٦٣٤,٢٨٧      ٤٥,٠٧٢,٨٣١ التعامل فروقات القطع اليومي/ ناجتة عن التداول 
    ٣١٩,٨٢٣,١٢   ١٧,٦٧٤,٤٤١ إيراد فرق قطع ناتج عن عمليات تسهيالت غري مباشرة

 ٣١,٩٥٤,١١٠    ٦٢,٧٤٧,٢٧٢    
 )   ٦٥,٨٤٢,١٠٠(  )   ٢٩,٢٦٤,٦٣٦ ( فروقات القطع البنيوي

  : كما يلي٢٠٠٧ و ٢٠٠٨فروقات القطع البنيوي يف عامي نتج 
  قيمة املركز باللريات    قيمة املركز باللريات              
    موافقة جملس النقد والتسليف            وقات القطعفر     ٣١السورية كما يف     السورية بتاريخ      املبلغ بالدوالر           
    تاريخ      رقم      تاريخ الشراء      البنيوي    ٢٠٠٨ االولكانون     الشراء      األمريكي         

          س.ل      س.ل      س.ل                
    ٢٠٠٨ شباط ٤    ٤/٣٦٠ب /م ن    ٢٠٠٨ شباط ٥  )  ١٢٣,٤٨١,١٢٨(  ١,٠٠٠,٥٨٣,٨٧٢  ١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠    ٢١,٥٨٧,٥٧٠    )اإلصدار األول(مركز القطع البنيوي 
    ٢٠٠٨ آب ١١    ٤/٤١٠ب /م ن    ٢٠٠٨ متوز ٢٧    ٧,٤٣٤,٤٢٣    ٤٢٣,٧٤٦,٧٦٥    ٠٠,٣١٢,٧٥٨    ١٦,٥٢٠,٩٤١    )اإلصدار الثاين(مركز القطع البنيوي 

    ٧٠٥,١١٦,٠٤٦(  ٢٩٥,٣٣٠,١,٧٦٦  ٠٠٠,٣٧٧,١,٨٨٢   ٣٨,١٠٨,٥١١  (    
 

  باللرياتقيمة املركز     قيمة املركز باللريات                
    موافقة جملس النقد والتسليف            فروقات القطع     ٣١السورية كما يف     السورية بتاريخ      املبلغ بالدوالر           
    تاريخ      رقم      تاريخ الشراء      البنيوي    ٢٠٠٧ كانون االول    الشراء      األمريكي         

          س.ل      س.ل      س.ل                
    ٢٠٠٨ شباط ٤    ٤/٣٦٠ب /م ن    ٢٠٠٨ شباط ٥  )  ٠٦٩,٨٦,٧٨٢(  ٩٣١,١,٠٣٧,٢٨٢  ٠٠٠,٠٦٥,١,١٢٤    ٢١,٥٨٧,٥٧٠    )لاإلصدار األو(مركز القطع البنيوي 

    ٠٦٩,٨٦,٧٨٢(  ٩٣١,١,٠٣٧,٢٨٢  ٠٠٠,٠٦٥,١,١٢٤   ٢١,٥٨٧,٥٧٠  (    

  



 

 - ٣٠ -

 
 : إيرادات تشغيلية أخرى– ٢٧

         : يتضمن هذا البند ما يلي 
    ل كانون األو٣١للسنة املنتهية يف     

   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

  ٤,٧٤٤,٩٢٧   ٦,٩١٣,٨٤٨ طوابع بريدية ورسوم اتصاالت
  ٤٧٧,٧٨٨   ٦٧٩,٨٥٤ إجيارات صناديق حديدية

   ٧٥٧,٠٦٩    ١,٠٥٧,٣٩٧ إيرادات أخرى
 ٥,٩٧٩,٧٨٤    ٨,٦٥١,٠٩٩    

  
  :نفقات املوظفني   - ٢٨

         : يتضمن هذا البند ما يلي
     كانون األول٣١ يف  املنتهيةللسنة    

   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  . س.ل      . س.ل    

 ١١٩,٣٢٤,٩٤٨    ١٨٣,٣٦٥,٠٦٣ رواتب و منافع و عالوات املوظفني
    ٥,٠٠٣,٩٧٧    ١٠,٠٩٥,٩٨١ مسامهة املصرف يف الضمان اإلحتماعي

    ٢,٦٤٧,٩٥٣    ٤,٨٩١,٢١٨ نفقات طبية
    ٧,٤٣٠,٢٩٤  ٤,٢٥٠,٩٩٥ تدريب املوظفني
  ٢,٣٩٤,٩٩٠    ٢,٦٠٨,٢١٥ مياومات سفر
    ١,٦٢٢,٥٠٠    ٢,١٨٢,٥٧٠ بدالت سكن 

   ٩٥,٧٧٠    ٥٣٦,٤٠٠ ف أخرىيمصار
 ١٣٨,٥٢٠,٤٣٢   ٢٠٧,٩٣٠,٤٤٢    



 

 - ٣١ -

 :مصاريف تشغيلية أخرى  - ٢٩
         : يتضمن هذا البند ما يلي 

     كانون األول٣١ املنتهية يف للسنة    
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    

 .س.ل     . س.ل      
   ١٤,٢٦٥,٦٥٥    ١٤,٥٥٩,٢٥٨ مصاريف إعالنات و تسويق

  ٣,٧٥١,٣٠٠   ٢٩,٠٢٠,٩٢٠ مصاريف اإلجيار 
  ٤,١٧٨,٩٦٧   ٥,٦٤٨,٨٩٥ قرطاسية ومصاريف مكتبية
  ١٤,٣٦٤,٤٣٥    ١٣,٠٥٨,١٨٠ أتعاب مهنية و إدارية عامة 

 ٦,١٤٨,٤٠٣    ٧,٠٨٧,٩٩٠ تعويضات جملس اإلدارة 
 ٥,٧٠٩,٥٤٠    ٤,٨٣٨,٢١٠ إقامة و سفر و ضيافة 

 ٥,٢٣٢,٣٨٢    ٧,٩٠٥,٠٨٠ تصاالتوا مصاريف هاتف
   ٢,٣٥٣,٥٨٠    ١,٤٣٨,٢٦٥ تأمني 

 ٨,٩٨٨,١٠٥    ١٥,٥٨٥,٥٢٣  حراسة و تنظيف اشتراكات،
 ٤,٧٣٥,٨٩٧    ٧,٢٥٨,٧٤١ مصاريف متديد شبكات و كمبيوترات 

 ٢,٨٢٤,١٤٦    ٤,٥٧٦,٤٢١ كهرباء وماء
 ١,٥٠٦,٣٥١    ٢,٦٨٣,٨٦٠ نقل و انتقال
 ١٠,٢٧٦,٨٦٧    ١٠,١٤٨,٦٩٠ رسوم حكومية
 ٧,٤٨٥,٧٩٠    ٩,٧٨١,٤٨٤ مصاريف صيانة
    ٤,٥٧٥,٩٨٩    ٤١٠,١١,٣٢٧  ىمصاريف أخر

  ٩٦,٣٩٧,٤٠٧    ٩٢٧,١٤٤,٩١٨    
  
  

 : اخلسائر غري احملققة متضمناًصايف ربح السنة  - ٣٠
         : يتضمن هذا البند ما يلي

     كانون األول٣١ املنتهية يف للسنة    
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    

 .س.ل     . س.ل      
   ٢٠٨,٥٦٣,٠٢٩   ٢٩٩,٧٥١,٥٢٦ السنةأرباح 

 )  ٦٥,٨٤٢,١٠٠( )  ٢٩,٢٦٤,٦٣٦( خسائر غري حمققة
   ١٤٢,٧٢٠,٩٢٩  ٨٩٠,٤٨٦,٢٧٠  اخلسائر غري احملققة مناً متضايف ربح السنةص
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 :أنصبة األرباح  - ٣١

 لرية سورية ٣٠ن لرية سورية، مبعدل  مليو٩٠ على توزيع أنصبة أرباح بقيمة ٢٠٠٨ أيار ٢٤وافقت اجلمعية العمومية اليت عقدت بتاريخ 
 وال يزال مبلغ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١ لرية سورية حىت ٨٥,٥٥٦,٧٠٠بتاريخ اعداد هذه البيانات مت تسديد مبلغ . للسهم الواحد
 . لرية سورية ظاهراً يف بند املطلوبات األخرى٤,٤٤٣,٣٠٠

  
 : السنةساسي و املخصص للسهم يف ربحالنصيب األ  - ٣٢

          :  هذا البند ما يلييتضمن
     كانون األول٣١ املنتهية يف للسنة   
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    

 .س.ل     . س.ل      
 ١٤٢,٧٢٠,٩٢٩   ٢٧٠,٤٨٦,٨٩٠  صايف ربح السنة

   ٣,٠٠٠,٠٠٠    ٦٤٤٦,٥٧,٤ املتوسط املرجح لعدد االسهم
  ٤٧,٥٧     ٨٣,٦٠   السنةب األساسي و املخصص للسهم يف ربح النصي

      
 : كما يلي٢٠٠٨ كانون األول ٣١احتساب املتوسط املرجح لعدد االسهم كما يف مت 

  املتوسط املرجح                      
   لعدد األسهم     عدد األيام     عدد األسهم     الفترة    

 ١,٥٥٣,٤٢٥   ١٨٩    ٣,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٨ كانون الثاين ١ 
   ٢,٨٩٣,١٥١   ١٧٦     ٦,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٠٨ متوز ٨ 
    ٦٤,٤٤٦,٥٧    ٣٦٥     ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٨ األول  كانون٣١ 

  
  :النقد وما يف حكمه  - ٣٣

         : يتضمن هذا البند ما يلي
     كانون األول٣١للسنة املنتهية يف     

   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
 .س.ل      . س.ل    

      ٥,١٦٩,٣٩٠,٧١٦     ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣  تستحق خالل ثالثة أشهرمصرف سورية املركزينقد وأرصدة لدى 
      ٧,٢١٤,٥٩٣,٤٥٣    ٩,٣٨٥,٩٨٥,٦٧٨  ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهرمصارفأرصدة لدى : ضافي

              :ينـزل
  )   ٢٥٣,٥١١,٨٤٦(  )   ٦٠٧,٩٤٨,٩٠٣,١(  رفية اليت تستحق خالل ثالثة أشهر واملؤسسات املصاملصارفودائع 

 ١٢,١٣٠,٤٧٢,٣٢٣       ٨٥٨,٣٢٧,٩٩١,١٤    
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 :طراف ذات العالقةاملعامالت مع األ  - ٣٤
 ومع كبار املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن الشقيقةمعامالت مع الشركة األم والشركات قام املصرف بالدخول يف 

 :سنةالنشاطات االعتيادية وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية وفيما يلي ملخص املعامالت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال
  

  :بنود داخل امليزانية   -أ 
    اموع      اجلهات ذات العالقة    
     كانون األول٣١للسنة املنتهية يف       الشقيقةالشركات        األم الشركة    

                 ٢٠٠٧      ٢٠٠٨   
  لرية سورية       لرية سورية                   

  األرصدة املدينة  
    ٣٢,٤١٩,٠٢٤    ٣٢٧,٦٤٣,٩٠٣    ٣,٧٧٦,٩٥٤    ٣٢٣,٨٦٦,٩٤٩  ودائع حتت الطلب

  استحقاقها األصلي ودائع 
    ٢٨٤,٣٢٦,٢٠٠   ٦,٢٤٢,٠٧٧,٠٠٠    ٤٦,٣٥٠,٠٠٠   ٦,١٩٥,٧٢٧,٠٠٠  خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل  

 الدائنةاألرصدة   
    -      ٣,٢٢٣,٦٧٢    ٣,٢٢٣,٦٧٢    -    ودائع حتت الطلب

  ودائع استحقاقها األصلي 
    -      ٨٢,١٠١,٩٥٠    -      ٨٢,١٠١,٩٥٠  خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل  

  
    كبار املسامهني، أعضاء جملس االدارة واالدارة العليا ودائع   

     كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف     
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
   .س.ل      . س.ل    

     ٣,٤٧٤,٠٥٠  ٦,٣٨٥,٩٢٥ ودائع حتت الطلب

    -     ٥,٣٨٩ توفريودائع 
    ٦,٨٦١,٠٠٠    ٨,٨٣٩,٠٤١  ودائع ألجل

  ٠,٣٣٥,٠٥٠١    ١٥,٢٣٠,٣٥٥   
  

   ٢٠٠٨ كـانون أول     ٣١  لـرية سـورية  للـسنة املنتهيـة يف             ٧,٠٨٧,٩٩٠بلغت التعويـضات املدفوعـة ألعـضاء جملـس اإلدارة             
  .٢٠٠٧ كانون أول ٣١ لرية سورية للسنة املنتهية يف ٦,١٤٨,٤٠٣مقابل 
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  : امليزانية خارجبنود  -ب 
    اموع      اجلهات ذات العالقة    
     كانون األول٣١للسنة املنتهية يف       الشقيقةركات الش       األم الشركة    

                 ٢٠٠٧      ٢٠٠٨   
    لرية سورية       لرية سورية                   

    ١,٤٤٧,٢٥٩,٨٤٥   ١,٤٨٧,٥٧٢,٢٢٥    ١٢,٠٥١,٠٠٠   ١,٤٧٥,٥٢١,٢٢٥  تعهدات بكفاالت وتكفالت
  التزامات ناجتة عن فتح 

     ٣٦٧,٦٤٠    ٤٦,٤٣٩,٠٩٣    ٣٢,٣٤٥,٦٢٦    ١٤,٠٩٣,٤٦٧  اعتمادات مستندية  
  

   :دخل البيانبنود   -ج 
    اموع      اجلهات ذات العالقة    
     كانون األول٣١للسنة املنتهية يف       الشقيقةالشركات        األم الشركة    

                 ٢٠٠٧      ٢٠٠٨   
    لرية سورية       لرية سورية                   

    ٤١,٣٥٩,٤٣٩    ٣٣,٦٠٣,١٧٥    ١,٣٨٤,٦٤٧    ٣٢,٢١٨,٥٢٨  فوائد وعموالت دائنة
     ٥٦٥,٠٠٠    ٥٨٦,٠١٥    -      ٥٨٦,٠١٥  فوائد وعموالت مدينة

  
  

 :القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اليت ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية  - ٣٥
  :يتضمن هذا البند ما يلي

    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ يف كما      ٢٠٠٨ كانون األول ٣١ يف كما    
    ةالقيمة العادل       لدفترية االقيمة      ةالقيمة العادل       لدفترية اةالقيم    
    لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية     

  املوجودات املالية  
    ٢٣٠,٢٦٥,٢٥٤    ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥١٥,٠١٧,٦٦٨    ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠  قروض وسلف للمصارف–موجودات مالية 

    ٧٧١,٦,٦٧٦,٢٠٢    ٠٩٣٦,٧٦٩,٠٨٦,   ٠٢٣,٨٣٢,٩٦٩,١١   ٧٩٦,٤٥٥,١٢,٢٤٥  )الصايفب(تسهيالت ائتمانية مباشرة 
    ٠٢٥,٤٦٨,٩٠٦,٦    ٩٣,٠٠٨٦,٠٠٤,٧   ٦٩١,٨٤٩,٤٨٤,٢١   ٧٩٦,٤٥٥,٧٩٥,٢١  جمموع املوجودات املالية

    
   املاليةاملطلوبات  

    ١٨,١١١,٨٨٧,٩٩٨   ١٨,١١١,٨٨٧,٩٩٨   ٢٥,٩٦٧,٣٧٠,٣٦١   ٢٧٩,٧٤٤,٣٠٦,٢٦    ودائع عمالء
    ١٨,١١١,٨٨٧,٩٩٨   ١٨,١١١,٨٨٧,٩٩٨   ٢٥,٩٦٧,٣٧٠,٣٦١   ٢٦,٠٦٣,٢٧٩,٧٤٤  موع املطلوبات املاليةجم

  
، مت احتساب القيمة العادلة على اا تساوي صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعـة علـى                 من سنة بالنسبة للبنود ذات استحقاق أكثر      

   أما البنود ذات إستحقاق أقل من سنة، مت اعتبار القيمة العادلة مساوية .٢٠٠٧لعام % ١٠,٤٦ و ٢٠٠٨لعام % ١٣,٢أساس معدل خصم 
.لقيمة الدفتريةا
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 إدارة املخاطر  - ٣٦
  
  خماطر التسليف -أ

يقوم املصرف .  اجلهات عن التزاماهتا مما قد يسبب خسائر للجهة املقابلةإحدىخماطر التسليف هي املخاطر اليت تنشأ يف حال ختلف 
، حصر العمليات مع جهات مقابلة معينة، والتقييم املستمر للوضع املايل للجهات اإلقراضراقبة هذه املخاطر من خالل متابعة خماطر مب

   .املقترضة املعنية
  

  ينشأ عندما يكون عدد من اجلهات املقابلة مرتبط بعمليات ونشاطات متشاة أو يف مناطق جغرافيةاإلقراضإن التركيز يف خماطر 
هلم نشاطات اقتصادية هلا ميزات متشاة قد تؤثر على إمكانياهتم للقيام بواجباهتم التعاقدية بسبب تأثرهم بصورة متشاة حمددة أو 

أن التركيز يف خماطر اإلقراض يدل على مدى تأثر أداء املصرف بالتطورات الالحقة يف . بالتغريات االقتصادية و السياسية و غريها
  .طق جغرافية معينةقطاعات أو منا

   
  إدارة خماطر التسليف-١

  يقوم املصرف بإدارة خماطر االقراض من خالل تنويع و توزيع نشاطاته االقراضية للتأكد من عدم وجود تركيز غري مربر مع أشخاص 
  .يةأو جمموعة أشخاص يف قطاعات اقتصادية أو مناطق معينة، باإلضافة إىل احلصول على الضمانات العينية الكاف

جملس اإلدارة بوضع استراتيجية و سياسة يقوم . إن جملس إدارة املصرف هو اجلهة املسؤولة بشكل رئيسي عن إدارة خماطر التسليف
  .إدارة املخاطر و مبراجعة و اقتراح أي تعديل قد تفرضه التغيريات يف الظروف احمليطة باملصرف

  :و أمهها. ان هلا دور يف إدارة خماطر التسليفباإلضافة إىل جملس اإلدارة، يوجد لدى املصرف عدة جل
  

  قسم التسليف/جلنة التسليف
  :هي اجلهة املسؤولة عن مراقبة حسن تنفيذ سياسة التسليف املوضوعة من جملس إدارة املصرف و من مهامها

  . حتديد سقف املبالغ اليت ميكن منحها لكل مقترض-
  .املناسبة هلا مراجعة الديون و تصنيفها و تكوين املؤونات -
  . التأكد من انسجام سياسة التسليف مع تعليمات و قرارات جملس النقد و التسليف-
  

  :التدقيق الداخلي
  .يقوم قسم التدقيق الداخلي مبراقبة و تدقيق عملية إدارة خمتلف املخاطر يف املصرف للتأكد من توافقها مع السياسات املوضوعة

  
   قياس خماطر التسليف-٢

رف مبراجعة دورية حملفظة الديون املمنوحة و تصنيفها و ذلك حسب تعليمات جملس النقد و التسليف و خاصة القرار رقم يقوم املص
  :يف ما يلي الفئات املعتمدة لتصنيف الديون حسب تعليمات جملس النقد و التسليف. ٢٠٠٤ كانون األول ١٩ الصادر بتاريخ ٩٤
  



 

 - ٣٦ -

  :ديون عادية
  .ل رأمساالً و فوائد دون احتمال حصول أية خسائر عليهاهي الديون القابلة للتحصي

  
  :ديون عادية تتطلب اهتماماً خاصاً

يكون الدين اخلاضع هلذه الفئة من هذه الديون قابالً للتحصيل رأمساالً و فوائد إمنا حيمل يف طياته بعض املؤشرات غري املشجعة اليت 
. جه يف املستقبل خسائر حمتملة إذا مل يتم معاجلة و متابعة الدين بشكل سريعتتسم بالضعف أحياناً و جتعل املصرف عرضة ألن يوا

على املصرف مراقبة و متابعة هذا احلساب خالل فترة ال تزيد عن ستة أشهر و ذلك الستكمال امللف و متابعة األمور اليت قد تكون 
  .موضع استفسار

  
  :ديون دون املستوى العادي املقبول

: الديون بنفس السمات اليت تتصف ا الديون اليت تتطلب اهتماماً خاصاً، باإلضافة إىل مؤشرات أخرى أمههاتتسم هذه الفئة من 
  تدين التدفقات – مجود حركة احلساب جلهة التسديدات ملدة ثالثة أشهر –التأخر يف دفع أقساط التسهيالت أو الفوائد املستحقة 

  .النقدية
  

  ديون مشكوك بتحصيلها
  اليت تتسم بنفس مواصفات الديون دون املستوى العادي، باإلضافة إىل ارتفاع درجة خماطرها جلهة عدم كفاية الضمانات هي الديون 

عدم التقيد بربنامج التسديد املوضوع ملدة تزيد عن ثالثة : و وجود احتمال كبري يف حتمل املصرف خلسائر جزئية على الدين، يتمثل يف
 وجود إنذارات و دعاوى من –قاء حركة احلسابات جامدة جلهة اإليداعات ملدة تزيد عن ثالثة أشهر ب. أشهر من تاريخ االستحقاق

  .املصرف ضد املدين
  

  الديون الرديئة
 –عدم وجود ضمانة أو ضآلة قيمتها إن وجدت : هي الديون اليت تتسم بنفس مواصفات الديون املشكوك بتحصيلها، باإلضافة إىل

 عدم استعداد أو عدم قدرة الكفالء على – املبالغ املنتظر استردادها من املدين معدومة - إفالس املدين – فقدان االتصال باملدين
  .االلتزام بكفاالهتم

يقوم املصرف بتكوين املؤونات ملواجهة أخطار التسليف بعد مراجعة ملفات العمالء، و ذلك حسب تعليمات جملس النقد و التسليف 
  .٩٤التابعة للقرار رقم 

  
  

   سياسات مواجهة أخطار التسليف-٣
  يقوم املصرف بإدارة خماطر التسليف من خالل تنويع و توزيع نشاطاته االقراضية للتأكد من عدم وجود تركيز غري مربر مع أشخاص 

ودائع جممدة : هاأو جمموعة أشخاص يف قطاعات اقتصادية أو مناطق معينة، باإلضافة إىل احلصول على الضمانات العينية الكافية، و أمه
  ... كفاالت مصرفية– رهونات عقارية –

  



 

 - ٣٧ -

 :)بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى(التعرضات ملخاطر االئتمان 
  :يتضمن هذا البند ما يلي

     كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف     
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
   .س.ل      . س.ل    

  :بنود داخل امليزانية   -أ 

    ٧,٢١٤,٥٩٣,٤٥٣    ٩,٣٨٥,٩٨٥,٦٧٨  ى مصارف ومؤسسات مصرفيةأرصدة لد
    ٢٤٠,٢٥٠,٠٠٠    ١,٤٩٣,٩٧٥,٠٠٠  ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

    ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠   قروض وسلف للمصارف–موجودات مالية 
    :التسهيالت االئتمانية

   ٥,٤٦٠,٢٢٨  ٤٥٦,٩٥٧,٧٧٤ لألفراد
    ٣٦٢,٠٩٩,٤٦,٧٦    ٥٨١,٣٤٠,٩٦١١,٧  للشركات الكربى

  ٥٩٠,٦,٧٦٩,٥٥٩    ٩٣٢,٢٩٧,١٢,٢٥٣    
    ٧٤,٢٧٦,٢٣٨    ٣٣٦,٦٧٦,٧٨٤  املوجودات األخرى

  ١٤,٥٣٣,٦٧٩,٢٨١    ٣٩٤,٩٣٥,٠١٩,٤٢    
  : امليزانية خارجبنود  -ب 

    ٢,٢٨٨,٣٣٣,٣٦٧    ٣,١٩٩,٩٢٤,١٤١  كفاالت
    ١,٣٥٠,٩٩٩,٨٨٩    ١,٣٤٩,٥٨٩,٥١٩  اعتمادات
   ٩٤٦,٤٦٤,٨٠٦   ١,١٠٧,٤٤٤,٧١٦ قبوالت

    ٤,٠٥٤,٤٩٧,٢٨٠    ٥,٣١٦,٥٣٤,٩٥١  مباشرة غري  ائتمانيةسقوف تسهيالت
    -      ٤٠٠,٣٨٥,٢٤٦  القطع ألمد تعهدات

  ٣٤٢,٢٩٥,٦٤٠,٨    ٧٢٧,٨٨٧,١٩,٢١١    
  



 

 -٣٨-

 :التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر توزيع

  :ية حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايلنتتوزع التعرضات االئتما
    شركاتال                

        املصارف واملؤسسات      احلكومة      املؤسسات الصغرية      الشركات                      
    اموع      املصرفية األخرى      والقطاع العام      واملتوسطة      الكربى      القروض العقارية      األفراد      ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  ٢٣,٤٦٢,٦٠٩,٦١٥   ١١,٤٢٩,٩٦٠,٦٧٨    -      -      ١١,٥٧٥,٦٩١,١٦٣    -      ٤٥٦,٩٥٧,٧٧٤      )مقبولة املخاطر(عادية 
  

        :مستحقة
    ٣٥٢,٣٦١,٧٩٣    -      -      -      ٣٥١,٧٢٤,١٩٠    -      ٦٣٧,٦٠٣       يوم٣٠لغاية 
    ٣٢٧,٧٩١,٨٣١    -      -      -      ٣٢٧,٠٧١,٤٠٦    -      ٧٢٠,٤٢٥       يوم٦٠ يوم لغاية ٣١من 
    ١٥٦,٦٩٠,٠١٩    -      -      -      ١٥٦,١٣٣,٣٠٥    -      ٥٥٦,٧١٤       يوم٩٠ يوم لغاية ٦١من 

    ٨٣٦,٨٤٣,٦٤٣    -      -      -      ٨٣٤,٩٢٨,٩٠١    -      ١,٩١٤,٧٤٢    )تتطلب اهتماماً خاصاً(حتت املراقبة 
  

    ١٩٤,٦٦٧,٨٩٥    -      -      -      ١٩٤,٦٦٧,٨٩٥    -      -        دون املستوى
    ٣,٩٨١,١٠٠    -      -      -      ٣,٩٨١,١٠٠    -      -        مشكوك فيها

     ٢٢,٣٨٥,٧٩٢    -      -      -      ٢٢,٣٨٥,٧٩٢    -      -        )رديئة(هالكة 
    ٢٢١,٠٣٤,٧٨٧    -      -      -      ٢٢١,٠٣٤,٧٨٧    -      -        غري عاملة

  
   ٢٣,٦٨٣,٦٤٤,٤٠٢  ١١,٤٢٩,٩٦٠,٦٧٨    -      -      ١١,٧٩٦,٧٢٥,٩٥٠    -      ٤٥٦,٩٥٧,٧٧٤       اموع

  )  ٧,٨٤٢,١٣٦(    -      -      -    )  ٧,٨٤٢,١٣٦(    -      -        يطرح فوائد معلقة
   )  ٣٨٥,٧٩٢(    -      -      -    )  ٣٨٥,٧٩٢(    -      -        يطرح خمصص التدين

  ٢٣,٦٧٥,٤١٦,٤٧٤  ١١,٤٢٩,٩٦٠,٦٧٨    -      -      ٠٢٢,٤٩٨,١١,٧٨٨    -      ٤٥٦,٩٥٧,٧٧٤    )بالصايف(تسهيالت ائتمانية مباشرة 



 

 -٣٩-

  
    الشركات                

        املصارف واملؤسسات      احلكومة      سات الصغريةاملؤس      الشركات                      
    اموع      املصرفية األخرى      والقطاع العام      واملتوسطة      الكربى      القروض العقارية      األفراد      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

   ١٤,٤٣٨,٣٤٣,٤٢٩   ٧,٦٨٩,٨٤٣,٤٥٣    -      -      ٦,٧٤٣,٠٣٩,٧٤٨    -      ٥,٤٦٠,٢٢٨      )مقبولة املخاطر(عادية 
  

        :مستحقة
    ١٠٩,٤٣٢,٠٠٦    -      -      -      ١٠٩,٤٣٢,٠٠٦    -      -         يوم٣٠لغاية 
    ١٠١,٦١٥,٤٣٥    -      -      -      ١٠١,٦١٥,٤٣٥    -      -         يوم٦٠ يوم لغاية ٣١من 
    ٤٩,٥٠٤,٩٥٥    -      -      -      ٤٩,٥٠٤,٩٥٥    -      -         يوم٩٠ يوم لغاية ٦١من 

    ٢٦٠,٥٥٢,٣٩٦    -      -      -      ٢٦٠,٥٥٢,٣٩٦    -      -      )تتطلب اهتماماً خاصاً(حتت املراقبة 
  

    ٢١,٠٥٩,٦١٤    -      -      -      ٢١,٠٥٩,٦١٤    -      -        دون املستوى
    -      -      -      -      -      -      -        مشكوك فيها

     -      -      -      -      -      -      -        )رديئة(هالكة 
    ٢١,٠٥٩,٦١٤    -      -      -      ٢١,٠٥٩,٦١٤    -      -         عاملةغري
  

   ١٤,٤٥٩,٤٠٣,٠٤٣   ٧,٦٨٩,٨٤٣,٤٥٣    -      -      ٣٦٢,٠٩٩,٧٦٤,٦    -      ٢٢٨,٤٦٠,٥       اموع
  )  ٤٧٣,٤٩٧(    -      -      -    )  ٤٧٣,٤٩٧(    -      -        يطرح فوائد معلقة

     -      -      -      -      -      -      -        يطرح خمصص التدين
   ١٤,٤٥٨,٩٢٩,٥٤٦   ٧,٦٨٩,٨٤٣,٤٥٣    -      -      ٨٦٥,٦٢٥,٧٦٣,٦    -      ٢٢٨,٤٦٠,٥    )بالصايف(نية مباشرة تسهيالت ائتما

  



 

 -٤٠-

 :مقابل التسهيالت االئتمانيةتوزيع القيمة العادلة للضمانات 

  :ليكما ي القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت االئتمانيةتتوزع 
    الشركات                

        املصارف واملؤسسات      احلكومة      املؤسسات الصغرية      الشركات                ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف   
    اموع      املصرفية األخرى      والقطاع العام      واملتوسطة      الكربى      القروض العقارية      األفراد      :الضمانات مقابل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  ١٠,٠٥٢,٢٥٣,٦٨٩    -      -      -      ٩,٥١٠,٨٥٣,٤٩٥    -      ٥٤١,٤٠٠,١٩٤      )مقبولة املخاطر(ة عادي
  

  ٩٠٢,٧٦٦,٧٨٧    -      -      -      ٩٠٠,٨٥٢,٠٤٥    -      ١,٩١٤,٧٤٢    )تتطلب اهتماماً خاصاً(حتت املراقبة 
  

    ١٤٦,٤٠٠,٠٠٠    -      -      -      ١٤٦,٤٠٠,٠٠٠    -      -        دون املستوى
  ٥,٩٨١,٠٠٠    -      -      -      ٥,٩٨١,٠٠٠    -      -        مشكوك فيها

     ٢٢,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      ٢٢,٠٠٠,٠٠٠    -      -        )رديئة(هالكة 
    ١٧٤,٣٨١,٠٠٠    -      -      -      ١٧٤,٣٨١,٠٠٠    -      -        غري عاملة
  ١١,١٢٩,٤٠١,٤٧٦    -      -      -      ١٠,٥٨٦,٠٨٦,٥٤٠    -      ٥٤٣,٣١٤,٩٣٦       اموع

  
    ٣٠٤,١٥٣,٧٨٢    -      -      -      ٣٠٤,١٥٣,٧٨٢    -      -        تأمينات نقدية

    -      -      -      -      -      -      -        كفاالت مصرفية مقبولة
  ٢,٩٨٩,٠٢٣,٠٣٩    -      -      -      ٢,٩٨٩,٠٢٣,٠٣٩    -      -          عقارية

    ٣٨,٨٣٠,٠٠٠    -      -      -      ٣٨,٨٣٠,٠٠٠    -      -        أسهم متداولة
     ٢,٣٧٦,١٢٨,١٩١    -      -      -      ١,٨٣٢,٨١٣,٢٥٥    -      ٥٤٣,٣١٤,٩٣٦      سيارات وآليات
     ٥,٤٢١,٢٦٦,٤٦٤    -      -      -      ٥,٤٢١,٢٦٦,٤٦٤    -      -        ضمانات أخرى

  



 

 -٤١-

    الشركات                
        املصارف واملؤسسات      احلكومة      املؤسسات الصغرية      الشركات                ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف   

    اموع      املصرفية األخرى      والقطاع العام      واملتوسطة      الكربى      القروض العقارية      األفراد      :الضمانات مقابل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  ٥,٧٩٧,٧٨٩,٨٢٨    -      -      -      ٥,٧٩٧,٧٨٩,٨٢٨    -      -        )مقبولة املخاطر(عادية 
  

  )تتطلب اهتماماً خاصاً(حتت املراقبة 
  

    ٢٢,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      ٢٢,٠٠٠,٠٠٠    -      -        دون املستوى
    -      -      -      -      -      -      -        مشكوك فيها

     -      -      -      -      -      -      -        )رديئة(هالكة 
    ٢٢,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      ٢٢,٠٠٠,٠٠٠    -      -        غري عاملة
    ٥,٨١٩,٧٨٩,٨٢٨    -      -      -      ٥,٨١٩,٧٨٩,٨٢٨    -      -         اموع

  
    ٣٦,٦٦٦,٤٩٤    -      -      -      ٣٦,٦٦٦,٤٩٤    -      -        تأمينات نقدية

    -      -      -      -      -      -      -        كفاالت مصرفية مقبولة
  ١,٦٦٣,٤١١,٦٦٠    -      -      -      ١,٦٦٣,٤١١,٦٦٠    -      -          عقارية

    ٣٨,٨٣٠,٠٠٠    -      -      -      ٣٨,٨٣٠,٠٠٠    -      -        أسهم متداولة
     ١,٠٢٣,٠٨٦,٥٧٢    -      -      -      ١,٠٢٣,٠٨٦,٥٧٢    -      -        سيارات وآليات
     ٣,٠٥٧,٧٩٥,١٠٢    -      -      -      ٣,٠٥٧,٧٩٥,١٠٢    -      -        *ضمانات أخرى

  
  . األشخاص الطبيعيني واالعتبارينيتتضمن الضمانات األخرى الضمانات املقدمة من

  



 

 -٤٢-

 :التركز اجلغرايف

  :ييوضح اجلدول التايل التركز يف التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وكما يل
                                        دول الشرق      داخل اجلمهورية          
    اموع      دول أخرى      أمريكا      افريقيا      آســيا      أوروبا      األخرى األوسط      العربية السورية      املنطقة اجلغرافية    
     .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  مصرف نقد وأرصدة لدى 
    ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣    -      -      -      -      -      -      ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣    املركزيسورية   

  أرصدة لدى مصارف 
    ٩,٣٨٥,٩٨٥,٦٧٨    ٢,٥٣٨,٩٨٣    ٢,٠٧١,٩٥٨      ٨,٤١٣    ٥٠٤,٠١٦    ٢,٢٧٧,٥٥٤,٥٨٥   ٥,٥١٤,٣٤٩,٢٦٩    ١,٥٨٨,٩٥٨,٤٥٤    ومؤسسات مصرفية  

  ايداعات لدى مصارف 
    ١,٤٩٣,٩٧٥,٠٠٠    -      -      -      -      ١٦٢,٢٢٥,٠٠٠    ٢٣١,٧٥٠,٠٠٠    ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ومؤسسات مصرفية  

  قروض-موجودات مالية
  ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠   و تسليفات للمصارف  

      :التسهيالت االئتمانية
    ٤٥٦,٩٥٧,٧٧٤    -      -      -      -      -      -      ٤٥٦,٩٥٧,٧٧٤        لألفراد

   ٠٢٢,٤٩٨,١١,٧٨٨    -      -      -      -      -      -     ٠٢٢,٤٩٨,٧٨٨,١١      للشركات الكربى
        ١٢,٢٤٥,٤٥٥,٧٩٦    -      -      -      -      -      -     ١٢,٢٤٥,٤٥٥,٧٩٦   

    ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢    -      -      -      -      -      -      ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢      موجودات ثابتة
    ١١٦,١٢٧,١٤٠    -      -      -      -      -      -      ١١٦,١٢٧,١٤٠    موجودات غري مادية
  ٤٦٧,٥٦١,٦٦٢    -      -      -      -      -      -      ٤٦٧,٥٦١,٦٦٢    املوجودات األخرى

  وديعة جممدة لدى مصرف
    ٢٨٤,٢٧٢,١٨٣    -      -      -      -      -      -      ٢٨٤,٢٧٢,١٨٣    سورية املركزي  

  االمجايل للسنة املنتهية يف
   ٣٢,٢٦٧,٣٤٢,٥٤٤    ٢,٥٣٨,٩٨٣    ٢,٠٧١,٩٥٨      ٨,٤١٣    ٥٠٤,٠١٦    ٢,٤٣٩,٧٧٩,٥٨٥   ٥,٧٤٦,٠٩٩,٢٦٩   ٢٤,٠٧٦,٣٤٠,٣٢٠  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  االمجايل للسنة املنتهية يف
   ٢١,١٢٧,٣٠٦,٢٠٣    ٢٧٢,٣٠٩    ٣٧,٨٢١,٣٠٩    ١٦٣,٣٩٧    ٣٦٩,٦٣٥,٦٣٨    ٥,٤٧٢,٧١٤,١٧٩   ١,٤٠١,٥١٦,٥١٢   ١٣,٨٤٥,١٨٢,٨٥٩  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١  

  



 

 -٤٣-

 :حسب القطاع االقتصاديلتركز ا

  : وكما يلياالقتصادي القطاعانية حسب يوضح اجلدول التايل التركز يف التعرضات االئتم
                حكومة                                                
    اموع     أخرى     وقطاع عام     أفراد     أسهم      زراعة     عقارات     جتارة     صناعة     مايل   القطاع االقتصادي 
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      س.ل      .س.ل      .س.ل      

  مصرف  لدى نقد وأرصدة
  ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣    ١,٣٢٢,٥٤١,٤٢٠    ٥,٠٩٨,٧٤٩,٦٦٣    -      -      -      -      -      -      -    ركزيامل سورية

  مصارف أرصدة لدى 
    ٩,٣٨٥,٩٨٥,٦٧٨    -      ٥٠٠,٢٠٥,١٧٠    -      -      -      -      -      -    ٨,٨٨٥,٧٨٠,٥٠٨  ومؤسسات مصرفية  
  مصارف  لدى ايداعات

    ١,٤٩٣,٩٧٥,٠٠٠    -      ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -    ٣٩٣,٩٧٥,٠٠٠  ومؤسسات مصرفية  
  قروض-موجودات مالية

  ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      -      -    ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠  و تسليفات للمصارف  
    ١٢,٢٤٥,٤٥٥,٧٩٦    ٢,٩٦٠,٨١٤,٧٩٦    -     ٤٥٦,٩٥٧,٧٧٤    -      ١٠,٨٤١,١٢٧  ٣٥٤,١٧٠,٨١٢  ٥,٦٧٢,٦٤٦,٠١٢  ٢,٧٩٠,٠٢٥,٢٧٥    -    التسهيالت االئتمانية

    ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢    ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢    -      -      -      -      -      -      -      -      موجودات ثابتة
    ١١٦,١٢٧,١٤٠    ١١٦,١٢٧,١٤٠    -      -      -      -      -      -      -      -    موجودات غري مادية
    ٤٦٧,٥٦١,٦٦٢    ٣٢٠,٠٢٣,٩٥٠    -      ١,٤٦٩,٨٦٧    -      ٣٤,٨٧٢    ١,١٣٩,٢٣٩    ١٨,٢٤٦,٨٤٥    ٨,٩٧٤,٥٠٠  ١١٧,٦٧٢,٣٨٩  املوجودات األخرى

  وديعة جممدة لدى مصرف
    ٢٨٤,٢٧٢,١٨٣    ٢٨٤,٢٧٢,١٨٣    -      -      -      -      -      -      -      -    سورية املركزي  

  االمجايل للسنة املنتهية يف
    ٣٢,٢٦٧,٣٤٢,٥٤٤    ٦,٣٠٦,٤٥٣,٤٩١    ٦,٦٩٨,٩٥٤,٨٣٣   ٤٥٨,٤٢٧,٦٤١    -      ١٠,٨٧٥,٩٩٩  ٣٥٥,٣١٠,٠٥١  ٥,٦٩٠,٨٩٢,٨٥٧  ٢,٧٩٨,٩٩٩,٧٧٥  ٩,٩٤٧,٤٢٧,٨٩٧  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  االمجايل للسنة املنتهية يف
    ٢١,١٢٧,٣٠٦,٢٠٣    ٤,٢٢٥,١٠٢,١٨٤    ٤,٥١٤,٢١٤,٢١٠    ٥,٤٦٠,٢٢٨    -      ٥١٢,٨٣٩  ٢٦٨,٩٨٦,٣٠٨  ٣,٥٥٣,٥٨٦,٤٥٢   ٨٥٠,١٤٢,٩٦٨  ٧,٧٠٩,٣٠١,٠١٤  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١  

  



 

 -٤٤-

   خماطر السوق–ب
ى القيم العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لالدوات املالية نتيجة التغريات يف أسعار السوق كنسب الفوائد، اسعار هي املخاطر اليت تؤثر عل

  .األسهم وأسعار الصرف األجنبية
  

  : إدارة خماطر السوق
  عمليات القطعاطرخم

  .عه املايل وتدفقاته النقديةيتعرض املصرف ملخاطر عمليات القطع املتعلقة بتاثري تقلبات اسعار القطع على وض
يتخذ املصرف اإلجراءات الوقائية للحد من خماطر القطع من خالل حتديد سقف ملراكز القطع العمالنية لكل عملة على حدة وموع العمالت 

ددة من قبل اجلهات حتدد متاشياً مع سقف مراكز القطع احمل اليت) Intraday (خالل النهار) Overnight (وذلك للوضعيات ومن يوم ليوم
 ناجتة عن كما يتم متويل املوجودات مبوارد العملة نفسها إلزالة اية خماطر. الرقابية ومن خالل وضع حدود للمصارف املسموح التعامل معها

  . التعرض لتقلبات العمالت
  
  نسب الفوائداطرخم

ضع املصرف املايل وتدفقاته النقدية، وتنشأ خماطر معدالت الفوائد إن املصرف معرض لعدة خماطر مرتبطة بتاثري تغيريات معدالت الفوائد على و
  .نتيجة عدم التوازن فيما بني املوجودات واملطلوبات اليت تستحق أو ختضع لتغري يف معدالت الفائدة بتواريخ معينة

بات املنتجة لفوائد من خالل سياسة ادارة يقوم املصرف بإدارة هذه املخاطر من خالل متابعة تنسيق اعادة تسعري حسابات املوجودات واملطلو
  .املخاطر اليت يتم مراجعتها دورياً من قبل إدارة املخاطر يف املصرف

.إن بنية البيانات املالية باللرية السورية والعمالت االجنبية تظهر تفاوتاً بني الودائع والتوظيفات ذات االستحققات القصرية األجل



 

 -٤٥-

  :فجوة إعادة تسعري الفائدة
 

          بنود      من سنتني      من سنة       تسعةمن       من ستة      من ثالثة      من شهر      دون      للسنة املنتهية يف    
    اموع      غري حساسة       سنوات٣إىل       نيسنت إىل      أشهر إىل سنة       أشهر٩حىت        أشهر٦حىت        أشهر٣حىت      الشهر      ٢٠٠٨ كانون األول ٣١    
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  :املوجودات
    ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣    ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣    -      -      -      -      -      -      -     ركزيسورية املمصرف نقد وأرصدة لدى 

    ٩,٣٨٥,٩٨٥,٦٧٨    -      -      -      -      -      -    ٧,٥٩٩,٨٢٢,٠٠٠   ١,٧٨٦,١٦٣,٦٧٨    أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
    ١,٤٩٣,٩٧٥,٠٠٠    -      -      -      -      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٣٩٣,٩٧٥,٠٠٠    -      -      دى مصارف ومؤسسات مصرفيةايداعات ل

  ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      موجودات مالية و قروض للمصارف
    ١٢,٢٤٥,٤٥٥,٧٩٦    -      ١١٧,٧٦٠,٢٩٠    ٢,١٤١,٨٩٣,٨٤٥    ٧٦٧,٨٢٥,٠٦١    ٤,٨٢٤,٤٨٤,٦٣٩    ١,١٠٨,٦٨٥,٨٢٨  ١,٤٣٢,٧١٩,٥٦١   ١,٨٥٢,٠٨٦,٥٧٢    )بالصايف(تسهيالت ائتمانية مباشرة 

    ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢    ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة
    ١١٦,١٢٧,١٤٠    ١١٦,١٢٧,١٤٠    -      -      -      -      -      -      -        موجودات غري ملموسة

    ٤٦٧,٥٦١,٦٦٢    -      ٥,٠٥٠,١٥٧    ١٠٣,٤٢٦,١٦٠    ٢٥,٠٥٨,٢٠١    ٩٦,٣٦١,١٤٣    ٣٣,٢١١,٩٠٥    ١٧١,٩٣٢,٢٩٧    ٣٢,٥٢١,٧٩٩      موجودات أخرى
    ٢٨٤,٢٧٢,١٨٣    ٢٨٤,٢٧٢,١٨٣    -      -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٣٢,٢٦٧,٣٤٢,٥٤٤    ٨,١٢٤,٣٦٤,٤٠٨    ١٢٢,٨١٠,٤٤٧    ٢,٥٤٥,٣٢٠,٠٠٥    ٧٩٢,٨٨٣,٢٦٢    ٥,٠٧٠,٨٤٥,٧٨٢    ٢,٥٣٥,٨٧٢,٧٣٣  ٩,٤٠٤,٤٧٣,٨٥٨   ٣,٦٧٠,٧٧٢,٠٤٩      جمموع املوجودات

  :طلوبات وحقوق املسامهنيامل
   ١,٦٠٧,٩٤٨,٩٠٣    -      -      -      -      -      -      -     ١,٦٠٧,٩٤٨,٩٠٣    ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية

    ٢٦,٠٦٣,٢٧٩,٧٤٤    -      -      ٨٢٢,٤٩٥,٦١٥    ٦١٥,٨٨٧,٢٦٩    ١,٢٣١,٧٧٤,٥٣٧    ٣,٤٩٤,٠١٠,٦٩٣  ١٠,٦٩٣,٨٩٩,٤٨٧   ٩,٢٠٥,٢١٢,١٤٣      ودائع عمالء
    ٧٧٥,٦٨٢,٧٩٩    ٧٦٢,٤٤٣,١٧٤    -      -      ٣,٣٠٩,٩٠٦    ٥,١٦٣,٤٥٤    ١,١٩١,٥٦٦    ١,٥٨٨,٧٥٥    ١,٩٨٥,٩٤٤      أمينات نقديةت

    ١,٦٤٣,٠٠٠    ١,٦٤٣,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    ١٠٣,٦٢٣,١١٣    ١٠٣,٦٢٣,١١٣     -      -      -      -      -      -      -        خمصص ضريبة الدخل

    ٤١١,٨٦٥,٠٨٦    -      -      ١١,٧١٨,٢٢٧    ١٧,٥٨٤,٤٨٧    ٦,١٨٢,٣٧٤    ١٧,٥٣٦,٧١٥    ٦٩,٧٠٣,٦١٥    ٢٨٩,١٣٩,٦٦٨      مطلوبات أخرى
    ٢٨,٩٦٤,٠٤٢,٦٤٥    ٨٦٧,٧٠٩,٢٨٧    -      ٨٣٤,٢١٣,٨٤٢    ٦٣٦,٧٨١,٦٦٢    ١,٢٤٣,١٢٠,٣٦٥    ٣,٥١٢,٧٣٨,٩٧٤  ١٠,٧٦٥,١٩١,٨٥٧  ١١,١٠٤,٢٨٦,٦٥٨      جمموع املطلوبات
    ٣,٣٠٣,٢٩٩,٨٩٩    ٣,٣٠٣,٢٩٩,٨٩٩    -      -      -      -      -      -      -        حقوق املسامهني

    ٣٢,٢٦٧,٣٤٢,٥٤٤    ٤,١٧١,٠٠٩,١٨٦    -      ٨٣٤,٢١٣,٨٤٢    ٦٣٦,٧٨١,٦٦٢    ١,٢٤٣,١٢٠,٣٦٥    ٣,٥١٢,٧٣٨,٩٧٤  ١٠,٧٦٥,١٩١,٨٥٧  ١١,١٠٤,٢٨٦,٦٥٨    جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
    -      ٣,٩٥٣,٣٥٥,٢٢٢    ١٢٢,٨١٠,٤٤٧      ١,٧١١,١٠٦,١٦٣    ١٥٦,١٠١,٦٠٠    ٣,٨٢٧,٧٢٥,٤١٧  )  ٩٧٦,٨٦٦,٢٤١(  )١,٣٦٠,٧١٧,٩٩٩(  )٧,٤٣٣,٥١٤,٦٠٩(      فجوة إعادة تسعري الفائدة

    

  
    
    



 

 -٤٦-

  
      

  
          بنود       سنتنيمن      من سنة       من تسعة      من ستة      من ثالثة      من شهر      دون      للسنة املنتهية يف    
    اموع      غري حساسة       سنوات٣إىل       إىل سنتني      أشهر إىل سنة       أشهر٩حىت        أشهر٦حىت        أشهر٣حىت      الشهر      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١    
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    ٢١,١٢٧,٣٠٦,٢٠٣    ٦,٥٧٩,٩٧٧,١٩٦    ٤,١٨٢,٣١٠    ١,٠٤٥,٢٨١,٠٢٩    ٣٨٨,٤٩٠,٨٦٨    ٣,٢٧٨,٤١٦,٧١٤    ١,٠٨٩,١٨٤,٤٨١  ٧,٤٩٦,٠٤٠,٩٢٧  ١,٢٤٥,٧٣٢,٦٧٨        جمموع املوجودات

    ٢١,١٢٧,٣٠٦,٢٠٣    ٢,٥٠٣,٣٨٠,٩٦٥    -      ١٣,٥٢١,٥٦٠    ١٢١,٨٩٧,٨٦٩    ١٤٦,٥٦٨,٦٨٠    ١,٠٠٤,٥٣٤,٤٣٠  ٢,٣٥٥,١١٩,١٦٥  ١٤,٩٨٢,٢٨٣,٥٣٤    جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
    -      ٤,٠٧٦,٥٩٦,٢٣١    ٤,١٨٢,٣١٠    ١,٠٣١,٧٥٩,٤٦٩    ٢٦٦,٥٩٢,٩٩٩  ٣,١٣١,٨٤٨,٠٣٤      ٨٤,٦٥٠,٠٥١  ٥,١٤٠,٩٢١,٧٦٢  )١٣,٧٣٦,٥٥٠,٨٥٦(      فجوة إعادة تسعري الفائدة

    

  
  

  



 

 -٤٧-

  :التركز يف خماطر العمالت األجنبية
                                                

    اموع      رىـأخ      ياباين يـن      جينه استرليين      يـورو      أمريكي دوالر      لرية سورية      ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 
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  املوجودات
    ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣    ٥,٨٧٢,٣٠٩    -      ١,٧٢٣,٩٨١    ٢٣٤,١٠٨,٦٥١    ٨١٢,٢٤٧,٧٨٢   ٥,٣٦٧,٣٣٨,٣٦٠    مصرف سورية املركزينقد وأرصدة لدى 

    ٩,٣٨٥,٣٨٥,٦٧٨    ٣٤,٨٢٦,٥٨٩    ٥٠٤,٠١٦    ١٧٤,٧٩٢,٠٩٠    ١,٠٢١,٣٥٥,٦٥٠    ٦,٦٣٦,٣٩٣,٩٦٧   ١,٥١٨,١١٣,٣٦٦    أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
    ١,٤٩٣,٩٧٥,٠٠٠    -      -      -      -      ٣٩٣,٩٧٥,٠٠٠   ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
  ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠    رفموجودات مالية قروض و سلف للمصا

   ١٢,٢٤٥,٤٥٥,٧٩٦    -      ٨٦,١٧٥,٤١٠    -      ٣٠,١٠٩,٦٨٨    ١,٤٣٣,٤٨٣,٠٨٣  ١٠,٦٩٥,٦٨٧,٦١٥    )بالصايف(تسهيالت ائتمانية مباشرة 
    ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢    -      -      -      -      -     ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢      موجودات ثابتة
    ١١٦,١٢٧,١٤٠    -      -      -      -      -      ١١٦,١٢٧,١٤٠      ماديةموجودات غري 
    ٤٦٧,٥٦١,٦٦٢      ٩٤,٧٦٧    -      ١٢٩,٣٠٠    ١,٩٤٧,٣٧٣    ٢٠,٨٦٠,٣٢٩    ٤٤٤,٥٢٩,٨٩٣      موجودات أخرى

    ٢٨٤,٢٧٢,١٨٣    -      -      -      -      ٢١٠,٧٧٢,١٨٣    ٧٣,٥٠٠,٠٠٠    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
   ٣٢,٢٦٧,٣٤٢,٥٤٤    ٤٠,٧٩٣,٦٦٥    ٨٦,٦٧٩,٤٢٦    ١٧٦,٦٤٥,٣٧١    ١,٢٨٧,٥٢١,٣٦٢    ٩,٥٠٧,٧٣٢,٣٤٤  ٢١,١٦٧,٩٧٠,٣٧٦      جمموع املوجودات

  املطلوبات وحقوق املسامهني
    ١,٦٠٧,٩٤٨,٩٠٣    )٦٥,١١٩,٨٠٥(    ٨٢,١٠١,٩٥٠    -      ٣,٨٠٩,٨١٥    ٤٤٧,١٠٨,٧٢٠   ١,١٤٠,٠٤٨,٢٢٣    ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية

   ٢٦,٠٦٣,٢٧٩,٧٤٤    ٥٠,٤١٧,٢١٩    -      ٢٠٤,٧٧٢,٧٩٧    ١,٢١٢,٥٧٥,٥٣٥    ٦,٩٠٢,١٠٩,٩٤٥  ١٧,٦٩٣,٤٠٤,٢٤٨      الزبائنودائع 
    ٧٧٥,٦٨٢,٧٩٩    ٧١,٦٤٩,٥١١    ٢٧,٠٤٣,٨٩١    -      ٥٣,٥٠٣,١٨٤    ٢٧٣,٠٢٢,٢٨٦    ٣٥٠,٤٦٣,٩٢٧      تأمينات نقدية

    ١,٦٤٣,٠٠٠    -      -      -      -      -      ١,٦٤٣,٠٠٠      خمصصات متنوعة
    ١٠٣,٦٢٣,١١٣    -      -      -      -      -      ١٠٣,٦٢٣,١١٣      خمصص ضريبة الدخل

    ٤١١,٨٦٥,٠٨٦      ٤,٨٨٧      ١٤,٩٧٤    ١٨١,٤٦٤    ١٣,٣٧٣,٤٤٣    ٢٨,٦٦٣,٢٨٦    ٣٦٩,٦٢٧,٠٣٢      مطلوبات أخرى 
   ٢٨,٩٦٤,٠٤٢,٦٤٥    ٥٦,٩٥١,٨١٢    ١٠٩,١٦٠,٨١٥    ٢٠٤,٩٥٤,٢٦١    ١,٢٨٣,٢٦١,٩٧٧    ٧,٦٥٠,٩٠٤,٢٣٧  ١٩,٦٥٨,٨٠٩,٥٤٣      جمموع املطلوبات
    ٣,٣٠٣,٢٩٩,٨٩٩    -      -      -      -      -     ٣,٣٠٣,٢٩٩,٨٩٩      حقوق املسامهني

   ٣٢,٢٦٧,٣٤٢,٥٤٤    ٥٦,٩٥١,٨١٢    ١٠٩,١٦٠,٨١٥    ٢٠٤,٩٥٤,٢٦١    ١,٢٨٣,٢٦١,٩٧٧    ٧,٦٥٠,٩٠٤,٢٢٧  ٢٢,٩٦٢,١٠٩,٤٤٢    جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
        )  ١٦,١٥٨,١٤٧(    )٢٢,٤٨١,٣٨٩(  )  ٢٨,٣٠٨,٨٩٠(    ٤,٢٥٩,٣٨٦    ١,٨٥٦,٨٢٨,١٠٧  )١,٧٩٤,١٣٩,٠٦٦(    ٢٠٠٨صايف التركيز داخل امليزانية للعام 

  ١٠,٩٧٣,٥٨٥,٨٣٢    ٤٣,٥٧٠,٩٥٤    ٢٦١,٧٢٩,٨٤٤    ٣٠,٤٦٥,٠٠٠    ٢,٥٣٦,٩١٤,٤٩٤    ٣,٨٢٨,١٩٥,٥٠٣     ٤,٢٧٢,٧١٠,٠٣٧     ٢٠٠٨  حمتملة خارج امليزانيةالتزامات



 

 -٤٨-

    اموع      رىـأخ      ياباين يـن      جينه استرليين      يـورو      أمريكي دوالر      لرية سورية    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف   
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  املوجودات
    ٥,١٦٩,٣٩٠,٧١٦    ١,٢٤٠,٧٠١    -      ٧٤٨,٧٧٥    ١١٨,٧١٣,٥٧٢    ٤٣٥,٠١٦,٧٣٥   ٤,٦١٣,٦٧٠,٩٣٣    ركزيسورية امل مصرفنقد وأرصدة لدى 

    ٧,٢١٤,٥٩٣,٤٥٣    ١٥٩,١١٢,٦٠٨    ٣٦٩,٦٣٥,٦٣٨    ٣٠,٧٣٥,٦٢٦    ٧١٥,٦٧٤,٩٣٦    ٥,٩٢٢,١٠٦,١٧٦    ١٧,٣٢٨,٤٦٩    ةأرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفي
    ٢٤٠,٢٥٠,٠٠٠    -      -      -      -      ٢٤٠,٢٥٠,٠٠٠    -      ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
  ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠    موجودات مالية قروض و سلف للمصارف

    ٦,٧٦٩,٠٨٦,٠٩٣    -      -      -      ٦٣,٧٨٨,٥٨٢    ٥٦٠,٤٨٤,٥٢٢   ٦,١٤٤,٨١٢,٩٨٩    )بالصايف(سهيالت ائتمانية مباشرة ت
    ١,١٥٠,٤١٣,٥٨٢    -      -      -      -      -     ١,١٥٠,٤١٣,٥٨٢      موجودات ثابتة
    ١٢١,٧٥٣,٤٨٥    -      -      -      -      -      ١٢١,٧٥٣,٤٨٥      ماديةموجودات غري 
    ٨٨,٣٩٩,٤٦٢      ٧٠,٠٨٣    -        ٤,٤٩٠    ٥٩٢,٩١٣    ١٩,٥١٩,٦٢٥    ٦٨,٢١٢,٣٥١      موجودات أخرى

    ١٣٨,٤١٩,٤١٣    -      -      -      -      ١٣٨,٤١٩,٤١٣    -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
   ٢١,١٢٧,٣٠٦,٢٠٤    ١٦٠,٤٢٣,٣٩٢    ٣٦٩,٦٣٥,٦٣٨    ٣١,٤٨٨,٨٩١    ٨٩٨,٧٧٠,٠٠٣    ٧,٣١٥,٧٩٦,٤٧١  ١٢,٣٥١,١٩١,٨٠٩      جمموع املوجودات

  ملطلوبات وحقوق املسامهنيا
    ٢٥٣,٥١١,٨٤٦    -      -      -      ١,٦٢٨,٦٧٤    ١٨٦,٨٣٢,٩٩٧    ٦٥,٠٥٠,١٧٥    ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية

   ١٨,١١١,٨٨٧,٩٩٨    ٦٧,٥٧٣,٥٩٦    ١٠٥,٩٠٤,٧٣٣    ٣٠,٥٠٢,٩٦٥    ٨٤٨,١٢١,٣٠٨    ٥,٨٤٤,٢٣٩,٠٩٠  ١١,٢١٥,٥٤٦,٣٠٦      الزبائنودائع 
    ٨١٨,٣٩٠,٣٩٢    ٢٠,٤٧٣,٥٠٨    ٢٦٣,٨٩٦,٣١١    -      ٦٧,٤٥٢,١٦٣    ١٨٩,٥٠٦,٣٥٤    ٢٧٧,٠٦٢,٠٥٦      تأمينات نقدية

    -      -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    ٧٢,٥٣٦,٠١٥    -      -      -      -      -      ٧٢,٥٣٦,٠١٥      خمصص ضريبة الدخل

    ٢٤٨,١٦٦,٩٤٢    -      -      -      ٣,٥٩٥,٢٧٨    ٦٦,٣٢٩,٥٩٢    ١٧٨,٢٤٢,٠٧٢      مطلوبات أخرى 
   ١٩,٥٠٤,٤٩٣,١٩٤    ٨٨,٠٤٧,١٠٤    ٣٦٩,٨٠١,٠٤٤    ٣٠,٥٠٢,٩٦٥    ٩٢٠,٧٩٧,٤٢٣    ٦,٢٨٦,٩٠٨,٠٣٤  ١١,٨٠٨,٤٣٦,٦٢٤      املطلوباتجمموع 

    ١,٦٢٢,٨١٣,٠٠٩    -      -      -      -      -     ١,٦٢٢,٨١٣,٠٠٩      حقوق املسامهني
   ٢١,١٢٧,٣٠٦,٢٠٣    ٨٨,٠٤٧,١٠٥    ٣٦٩,٨٠١,٠٤٤    ٣٠,٥٠٢,٩٦٥    ٩٢٠,٧٩٧,٤٢٣    ٦,٢٨٦,٩٠٨,٠٣٤  ١٣,٤٣١,٢٤٩,٦٣٣    جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
    -      ٧٢,٣٧٦,٢٨٧  )  ١٦٥,٤٠٦(    ٩٨٥,٩٢٦  )  ٢٢,٠٢٧,٤٢٠(    ١,٠٢٨,٨٨٨,٤٣٧  )١,٠٨٠,٠٥٧,٨٢٤(    ٢٠٠٧صايف التركيز داخل امليزانية للعام 

٨,٦٤٠,٢٩٥,٣٤٢    ١٦,٠٦٦,٠٢٥    ٨٧٩,٥٩٥,٠٧٠    ٧,٦٨٩,٦٠٠    ١,٦٥٧,٩١٢,١٧٣    ٢,٦٨٥,٣٥٧,٤٩٣     ٣,٣٩٣,٦٧٤,٩٨١     ٢٠٠٧التزامات حمتملة خارج امليزانية 



 

 -٤٩-

  :خماطر السيولة

  : على أساس الفترة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات املالية) غري خمصومة(يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات : أوالً
 

                       تسعة أشهرمن       ستة أشهرمن       شهرثالثة أمن       شهرمن       مثانية أيام بني     عند الطلب      للسنة املنتهية يف    
    اموع      ستحقاقابدون       أكثر من سنة      سنةإىل       تسعة أشهر إىل        أشهر٦حىت        أشهر٣ اىل      شهرو       أيام٨أقل من       ٢٠٠٨ كانون األول ٣١    
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  :داتاملوجو

    ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣      ٢,٥٤٢,٠٢٠,٤١٨    -      -      -      -      -      -     ٣,٨٧٩,٢٧٠,٦٦٥    ركزيسورية امل مصرفنقد وأرصدة لدى 
    ٩,٣٨٥,٩٨٥,٦٧٨    -      -      -      -      -      ٧,٥٩٩,٨٢٢,٠٠٠    -     ١,٧٨٦,١٦٣,٦٧٨    أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
    ١,٤٩٣,٩٧٥,٠٠٠    -      -      -      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٣٩٣,٩٧٥,٠٠٠    -      -      -      ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

  ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      قروض و سلف للمصارف-موجودات مالية
    ١٢,٢٤٥,٤٥٥,٧٩٦    -      ٢,٢٥٩,٦٥٤,١٣٥    ٧٦٧,٨٢٥,٠٦١    ٤,٨٢٤,٤٨٤,٦٣٩    ١,١٠٨,٦٨٥,٨٢٨    ١,٤٣٢,٧١٩,٥٦١   ١,٨٥٢,٠٨٦,٥٧٢    -      )بالصايف(تسهيالت ائتمانية مباشرة 

    ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢    ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة
    ١١٦,١٢٧,١٤٠    ١١٦,١٢٧,١٤٠    -      -      -      -      -      -      -        ماديةموجودات غري 
    ٤٦٧,٥٦١,٦٦٢    -      ١٠٨,٤٧٦,٣١٧    ٢٥,٠٥٨,٢٠١    ٩٦,٣٦١,١٤٣    ٣٣,٢١١,٩٠٥    ١٧١,٩٣٢,٢٩٧    ٣٢,٥٢١,٧٩٩    -        موجودات أخرى

    ٢٨٤,٢٧٢,١٨٣    ٢٨٤,٢٧٢,١٨٣    -      -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٣٢,٢٦٧,٣٤٢,٥٤٤    ٤,٢٤٥,٠٩٣,٧٤٣    ٢,٦٦٨,١٣٠,٤٥٢    ٧٩٢,٨٨٣,٢٦٢    ٥,٠٧٠,٨٤٥,٧٨٢    ٢,٥٣٥,٨٧٢,٧٣٣    ٩,٤٠٤,٤٧٣,٨٥٨  ١,٨٨٤,٦٠٨,٣٧١   ٥,٦٦٥,٤٣٤,٣٤٣      جمموع املوجودات

  :طلوباتامل
    ١,٦٠٧,٩٤٨,٩٠٣    -      -      -      -      -      -      ٤٩٩,٢٥١,٩٥٠   ١,١٠٨,٦٩٦,٩٥٣    ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية

    ٢٦,٠٦٣,٢٧٩,٧٤٤    -      ٨٢٢,٤٩٥,٦١٥    ٦١٥,٨٨٧,٢٦٩    ١,٢٣١,٧٧٤,٥٣٧  ٣,٤٩٤,٠١٠,٦٩٣    ١٠,٦٩٣,٨٩٩,٤٨٧    ٧٢٢,٣٣٠,٢٢٢   ٨,٤٨٢,٨٨١,٩٢١      الزبائنودائع 
    ٧٧٥,٦٨٢,٧٩٩    -      -      ١٩٣,٩٢٠,٦٩٩    ٣٠٢,٥١٦,٢٩٢    ٦٩,٨١١,٤٥٢    ٩٣,٠٨١,٩٣٦    ١١٦,٣٥٢,٤٢٠    -        تأمينات نقدية

    ١,٦٤٣,٠٠٠    ١,٦٤٣,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    ١٠٣,٦٢٣,١١٣    -      -      -      -      ١٠٣,٦٢٣,١١٣    -      -      -        خمصص ضريبة الدخل

    ٤١١,٨٦٥,٠٨٦    -      ١١,٧١٨,٢٢٧    ١٧,٥٨٤,٤٨٧    ٦,١٨٢,٣٧٤    ١٧,٥٣٦,٧١٥    ٦٩,٧٠٣,٦١٥    ٢٨٥,٠٨٥,٦١٠    ٤,٠٥٤,٠٥٨      مطلوبات أخرى
    ٢٨,٩٦٤,٠٤٢,٦٤٥    ١,٦٤٣,٠٠٠    ٨٣٤,٢١٣,٨٤٢    ٨٢٧,٣٩٢,٤٥٥    ١,٥٤٠,٤٧٣,٢٠٣    ٣,٦٨٤,٩٨١,٩٧٣  ١٠,٨٥٦,٦٨٥,٠٣٨  ١,٦٢٣,٠٢٠,٢٠٢   ٩,٥٩٥,٦٣٢,٩٣٢      جمموع املطلوبات

  جمموع املوجودات حسب
    ٣٢,٢٦٧,٣٤٢,٥٤٤    ٤,٢٤٥,٠٩٣,٧٤٣    ٢,٦٦٨,١٣٠,٤٥٢    ٧٩٢,٨٨٣,٢٦٢    ٥,٠٧٠,٨٤٥,٧٨٢    ٢,٥٣٥,٨٧٢,٧٣٣    ٩,٤٠٤,٤٧٣,٨٥٨  ١,٨٨٤,٦٠٨,٣٧١    ٥,٦٦٥,٤٣٤,٣٤٣    استحقاقاهتا املتوقعة  

  

  
  



 

 -٥٠-

    

    
                       تسعة أشهرمن       ستة أشهرمن       ثالثة أشهرمن       شهرمن       مثانية أيام بني     عند الطلب      للسنة املنتهية يف    
    اموع      ستحقاقابدون       أكثر من سنة      سنةإىل       تسعة أشهر إىل        أشهر٦حىت        أشهر٣ اىل      شهرو       أيام٨أقل من       ٧٢٠٠ كانون األول ٣١    
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  :املوجودات
    ٥,١٦٩,٣٩٠,٧١٦      ٨٦٠,٣٣٣,٥١٧    -      -      -      -      -      -     ٤,٣٠٩,٠٥٧,١٩٩    ركزيسورية امل مصرفنقد وأرصدة لدى 

    ٧,٢١٤,٥٩٣,٤٥٣    -      -      -      -      -      ٦,٥٧١,٠٥٥,٧٠٠    -      ٦٤٣,٥٣٧,٧٥٣    أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
    ٢٤٠,٢٥٠,٠٠٠    -      -      ٤٨,٠٥٠,٠٠٠    ٢٤,٠٢٥,٠٠٠    ١٦٨,١٧٥,٠٠٠    -      -      -      ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

  ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٨٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      قروض و سلف للمصارف-موجودات مالية
    ٦,٧٦٩,٠٨٦,٠٩٣    -      ٩٨٠,٨٦٩,١٩٤    ٣٣٥,٥٥٠,٣٠٧    ٣,٠٤٦,٣٠٤,٢٣٣    ٩١٣,٨٥٧,٥٨٤    ٨٩٤,٨٩٣,٢٩٣    ٥٩٧,٦١١,٤٨٢    -      )بالصايف(تسهيالت ائتمانية مباشرة 

    ١,١٥٠,٤١٣,٥٨٢    ١,١٥٠,٤١٣,٥٨٢    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة
    ١٢١,٧٥٣,٤٨٥    ١٢١,٧٥٣,٤٨٥    -      -      -      -      -      -      -        ماديةموجودات غري 
    ٨٨,٣٩٩,٤٦١    -      ١٨,٥٩٤,١٤٥    ٤,٨٩٠,٥٦١    ٢٣,٠٨٧,٤٨١    ٧,١٥١,٨٩٧    ٣٠,٠٩١,٩٣٤    ٤,٥٨٣,٤٤٣    -        موجودات أخرى

    ١٣٨,٤١٩,٤١٣    ١٣٨,٤١٩,٤١٣    -      -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
   ٢١,١٢٧,٣٠٦,٢٠٣    ٢,٢٧٠,٩١٩,٩٩٧    ١,٠٤٩,٤٦٣,٣٣٩    ٣٨٨,٤٩٠,٨٦٨    ٣,٢٧٨,٤١٦,٧١٤    ١,٠٨٩,١٨٤,٤٨١    ٧,٤٩٦,٠٤٠,٩٢٧    ٦٠٢,١٩٤,٩٢٥   ٤,٩٥٢,٥٩٤,٩٥٢      جمموع املوجودات

  :طلوباتامل
    ٢٥٣,٥١١,٨٤٦    -      -      -      -      -      ١٦١,٦١٨,٩٧١    -      ٩١,٨٩٢,٨٧٥    ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية

  ١٨,١١١,٨٨٧,٩٩٨    -      -      ١١٢,٣٦٧,٩٥٦    ١٤٥,٧٣٩,٥٣٧    ٩٩٨,٨٥١,٧٥٠    ٢,١٦٨,٦١٣,٤٨٧  ٧,٥٤٤,٩٩٦,٧٥٥   ٧,١٤١,٣١٨,٥١٣      الزبائنودائع 
    ٨١٨,٣٩٠,٣٩٣    -      -      ٢٠٤,٥٩٧,٥٩٨    ٣١٩,١٧٢,٢٥٤    ٧٣,٦٥٥,١٣٥    ٩٨,٢٠٦,٨٤٧    ١٢٢,٧٥٨,٥٥٩    -        نقديةتأمينات 

    ٧٢,٥٣٦,٠١٥    -      -      -      -      ٧٢,٥٣٦,٠١٥    -      -      -        خمصص ضريبة الدخل
    ٢٤٨,١٦٦,٩٤٢    -      ١٣,٥٢١,٥٦٠    ٩,٥٢٩,٩١٣      ٨٢٩,١٤٣    ٥,٦٨٢,٦٨٠    ٢٤,٨٨٦,٧٠٧    ١٩٠,٥٩٩,٤٠٩    ٣,١١٧,٥٣٠      مطلوبات أخرى
  ١٩,٥٠٤,٤٩٣,١٩٤    -      ١٣,٥٢١,٥٦٠    ٣٢٦,٤٩٥,٤٦٧    ٤٦٥,٧٤٠,٩٣٤    ١,١٥٠,٧٢٥,٥٨٠    ٢,٤٥٣,٣٢٦,٠١٢  ٧,٨٥٨,٣٥٤,٧٢٣   ٧,٢٣٦,٣٢٨,٩١٨      جمموع املطلوبات

  
  جمموع املوجودات حسب

    ٢١,١٢٧,٣٠٦,٢٠٣    ٢,٢٧٠,٩١٩,٩٩٧    ١,٠٤٩,٤٦٣,٣٣٩    ٣٨٨,٤٩٠,٨٦٨    ٣,٢٧٨,٤١٦,٧١٤    ١,٠٨٩,١٨٤,٤٨١    ٧,٤٩٦,٠٤٠,٩٢٧    ٦٠٢,١٩٤,٩٢٥    ٤,٩٥٢,٥٩٤,٩٥٢    استحقاقاهتا املتوقعة  

  



 

 - ٥١ -

  

  

  :بنود خارج امليزانية: ثانيـاًً
  

         من سنة لغاية                 
    اموع     مخس سنوات      لغاية سنة           ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 

    ورية لرية س      لرية سورية       لرية سورية           

    ٢,٤٥٧,٠٣٤,٢٣٥    -      ٢,٤٥٧,٠٣٤,٢٣٥        االعتمادات والقبوالت
    ٥,٣١٦,٥٣٤,٩٥١    -      ٥,٣١٦,٥٣٤,٩٥١        السقوف غري املستغلة

    ٣,١٩٩,٩٢٤,١٤١    ٧٧٦,٢٢٢,٧١٠    ٢,٤٢٣,٧٠١,٤٣١          الكفاالت
    ٢٤٦,٣٨٥,٤٠٠    -      ٢٤٦,٣٨٥,٤٠٠        تعهدات القطع ألمد
          ١١,٢١٩,٨٧٨,٧٢٧    ٢٢,٧١٠٧٧٦,٢   ٠١٧,١٠,٤٤٣,٦٥٦    

  
  

         من سنة لغاية                 
    اموع     مخس سنوات      لغاية سنة           ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 

    لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية           

    ٢,٢٩٧,٤٦٤,٦٩٥    -      ٢,٢٩٧,٤٦٤,٦٩٥        االعتمادات والقبوالت
    ٤,٠٥٤,٤٩٧,٢٨٠    -      ٤,٠٥٤,٤٩٧,٢٨٠        السقوف غري املستغلة

    ٣٦٧,٣٣٣,٢٨٨,٢    ٢٢٧,٧٢٠,٧٦٧    ١٤٠,٦١٣,٥٢٠,١          الكفاالت
          ٣٤٢,٢٩٥,٦٤٠,٨    ٢٢٧,٧٢٠,٧٦٧    ١١٥,٥٧٥,٨٧٢,٧    

  



 

 - ٥٢ -

  

  :حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات

  :ها أو تسويتهايبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السترداد
                          

    اموع     أكثر من سنة      لغاية سنة           ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 
    لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية           

  :املوجودات
    ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣    -      ٦,٤٢١,٢٩١,٠٨٣       ركزيسورية امل مصرفنقد وأرصدة لدى 

    ٩,٣٨٥,٩٨٥,٦٧٨    -      ٩,٣٨٥,٩٨٥,٦٧٨      سسات مصرفيةأرصدة لدى مصارف ومؤ
    ١,٤٩٣,٩٧٥,٠٠٠    -      ١,٤٩٣,٩٧٥,٠٠٠      ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

  ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠      قروض و سلف للمصارف-موجودات مالية
    ١٢,٢٤٥,٤٥٥,٧٩٦   ٢,٢٥٩,٦٥٤,١٣٥    ٩,٩٨٥,٨٠١,٦٦١        )بالصايف(تسهيالت ائتمانية مباشرة 

    ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢   ١,٣٠٢,٦٧٤,٠٠٢    -            موجودات ثابتة
    ١١٦,١٢٧,١٤٠    ١١٦,١٢٧,١٤٠    -          موجودات غري ملموسة

    ٤٦٧,٥٦١,٦٦٢    ١٠٨,٤٧٦,٣١٧    ٣٥٩,٠٨٥,٣٤٥          موجودات أخرى
    ٢٨٤,٢٧٢,١٨٣    ٢٨٤,٢٧٢,١٨٣    -        وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٢٦٧٢٣,,٥٤٤,٣٤٢   ٣٧١,٢٠٣,٧٧٧,٤   ٢٧,٨٩٦,١٣٨,٧٦٧          داتجمموع املوجو
  :املطلوبات

    ١,٦٠٧,٩٤٨,٩٠٣    -      ١,٦٠٧,٩٤٨,٩٠٣        ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية
    ٢٦,٠٦٣,٢٧٩,٧٤٤    ٨٢٢,٤٩٥,٦١٥   ٢٥,٢٤٠,٧٨٤,١٢٩          الزبائنودائع 

    ٧٧٥,٦٨٢,٧٩٩    -      ٧٧٥,٦٨٢,٧٩٩          تأمينات نقدية
    ١,٦٤٣,٠٠٠    -      ١,٦٤٣,٠٠٠          خمصصات متنوعة

  ١٠٣,٦٢٣,١١٣    -      ١٠٣,٦٢٣,١١٣        خمصص ضريبة الدخل
    ٤١١,٨٦٥,٠٨٦    ١١,٧١٨,٢٢٧    ٤٠٠,١٤٦,٨٥٩          مطلوبات أخرى
    ٢٨,٩٦٤,٠٤٢,٦٤٥    ٨٣٤,٢١٣,٨٤٢   ١٢٩,٨٢٨,٨٠٣,٨٢          جمموع املطلوبات

          )٣,٣٠٣,٢٩٩,٨٩٩   ٩٣٥,٩٨٩,٥٣٦,٣  )   ٢٣٣,٦٩٠,٠٣٦    
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    اموع     أكثر من سنة      لغاية سنة           ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 

    لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية           
  :املوجودات

    ٥,١٦٩,٣٩٠,٧١٦    -      ٥,١٦٩,٣٩٠,٧١٦       ركزيمصرف سورية املنقد وأرصدة لدى 
    ٧,٢١٤,٥٩٣,٤٥٣    -      ٧,٢١٤,٥٩٣,٤٥٣      أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
    ٢٤٠,٢٥٠,٠٠٠    -      ٢٤٠,٢٥٠,٠٠٠      ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

  ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٨٥,٠٠٠,٠٠٠      قروض و سلف للمصارف-موجودات مالية
    ٦,٧٦٩,٠٨٦,٠٩٣    ٩٨٠,٨٦٩,١٩٤    ٥,٧٨٨,٢١٦,٨٩٩        باشرة املئتمانية االتسهيالت صايف ال

    ١,١٥٠,٤١٣,٥٨٢   ١,١٥٠,٤١٣,٥٨٢    -            موجودات ثابتة
    ١٢١,٧٥٣,٤٨٥    ١٢١,٧٥٣,٤٨٥    -          ماديةموجودات غري 
    ٨٨,٣٩٩,٤٦١    ١٨,٥٩٤,١٤٥    ٦٩,٨٠٥,٣١٦          موجودات أخرى

    ٤١٣,٤١٩,١٣٨    ٤١٣,٤١٩,١٣٨    -        وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٢٠٣,٣٠٦,١٢٧,١٢   ٨١٩,٠٤٩,٤٦٠,٢   ٣٨٤,٢٥٦,٦٦٧,١٨          جمموع املوجودات

  :املطلوبات
    ٢٥٣,٥١١,٨٤٦    -      ٢٥٣,٥١١,٨٤٦        ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية

    ١٨,١١١,٨٨٧,٩٩٨    -     ١٨,١١١,٨٨٧,٩٩٨          الزبائنودائع 
    ٨١٨,٣٩٠,٣٩٣    -      ٨١٨,٣٩٠,٣٩٣          تأمينات نقدية

  ٧٢,٥٣٦,٠١٥    -      ٧٢,٥٣٦,٠١٥        خمصص ضريبة الدخل
    ٩٤٢,١٦٦,٢٤٨    ٥٦٠,٥٢١,١٣    ٣٨٢,٦٤٥,٣٤٢          مطلوبات أخرى
    ١٩٤,٤٩٣,٥٠٤,١٩    ٥٦٠,٥٢١,١٣   ٦٣٤,٩٧١,٤٩٠,١٩          جمموع املطلوبات

          )٠٠٩,٨١٣,٦٢٢,١   ٢٥٩,٥٢٨,٤٤٦,٢  )   ٠٢٥,٥١٧,٨٢٣    
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  ):خارج امليزانية(ارتباطات والتزامات حمتملة 

  ):قيمة امسية(ارتباطات والتزامات ائتمانية 
     كانون األول ٣١ يف للسنة املنتهية    
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
   .س.ل      . س.ل    

    ١,٣٥٠,٩٩٩,٨٨٩    ١,٣٤٩,٥٨٩,٥١٩  اعتمادات
    ٩٤٦,٤٦٤,٨٠٦    ١,١٠٧,٤٤٤,٧١٦  قبوالت
      :كفاالت

    ٤٨٤,٤٣١,٢٠٨    ٧٩١,٢٨٥,٦٠٨  الدفعكفاالت   
    ١,٠٣٦,١٨١,٩٣٢    ١,٦٣٢,٤١٥,٨٢٣  كفاالت تأمينات أولية  
    ٧٦٧,٧٢٠,٢٢٧    ٧١٠,٧٧٦,٢٢٢  حسن التنفيذكفاالت   
    ٢,٢٨٨,٣٣٣,٣٦٧    ٣,١٩٩,٩٢٤,١٤١    

  ٢,٩٤٤,٩٨٧,٨٦٥    ١,٠٣٥,٩٦٠,٤٥٣  سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
    ٤,٠٥٤,٤٩٧,٢٨٠    ٥,٣١٦,٥٣٤,٩٥١   مباشرة غري مستغلة غريسقوف تسهيالت ائتمانية

    -      ٢٤٦,٣٨٥,٤٠٠  تعهدات القطع ألمد

  ٢٠٧,١١,٥٨٥,٢٨٣    ١٢,٢٥٥,٨٣٩,١٧١    
  

  ):أسلوب حتليل احلساسية(سعار الفائدة أخماطر 
      ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف             
  حساسية ايراد الفائدة    ) زيادة(التغري           
    حساسية حقوق امللكية     )األرباح واخلسائر(     %)٢(بسعر الفائدة            
    لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية           

    ١١,٣٠١,٧٩٤    ١٥,٠٦٩,٠٥٨    ٨٦١,٠٨٩,٠٣١        دوالر أمريكي
  )  ٢,٨٦٤,٩٥٦(  )  ٣,٨١٩,٩٤٢(  )  ٢١٨,٢٨٢,٣٧٥(        يورو

  )    ٧٥(  )    ١٠٠(  )    ٣٠,٠٧٠(        جنيه سترليين
  )    ٥٩٥(  )    ٧٩٤(  )    ٤٥,٣٦٥(        ين ياباين

)  ٢١٢,٠٧٦(  )  ٢٨٢,٧٦٨(  )  ١٦,١٥٨,١٤٧ (        عمالت أخرى
    



 

 - ٥٥ -

  
      ٢٠٠٨ كانون األول ٣١هية يف للسنة املنت            
  حساسية ايراد الفائدة    ) نقص(التغري           
    حساسية حقوق امللكية     )األرباح واخلسائر(     %)٢(بسعر الفائدة            
    لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية           

  )  ١١,٣٠١,٧٩٤(  )  ١٥,٠٦٩,٠٥٨(    ٨٦١,٠٨٩,٠٣١        دوالر أمريكي
    ٢,٨٦٤,٩٥٦    ٣,٨١٩,٩٤٢  )  ٢١٨,٢٨٢,٣٧٥(        يورو

      ٧٥      ١٠٠  )    ٣٠,٠٧٠(        جنيه سترليين
      ٥٩٥      ٧٩٤  )    ٤٥,٣٦٥(        ين ياباين

  ٢١٢,٠٧٦    ٢٨٢,٧٦٨    )  ١٦,١٥٨,١٤٧(        عمالت أخرى
  

      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف             
  حساسية ايراد الفائدة    ) زيادة(التغري           
    حساسية حقوق امللكية     )األرباح واخلسائر(     %)٢(فائدة بسعر ال           
    لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية           

    ١٠,٠٩٣,١٦٧    ١٣,٤٥٧,٥٥٦    ٤٤٨,٥٨٥,١٩٠        دوالر أمريكي
  )  ١,١٩٢,٢٠٩(  )  ١,٥٨٩,٦١١(  )  ٩٠,٨٣٤,٩٣٦(        يورو

      ٧٢١      ٩٦١    ٢٨٨,٣٦٠        جنيه سترليين
  )    ٢,٤٨٠(  )    ٣,٣٠٦(  )   ١٦٥,٣٠٧(        ين ياباين

    ٩٤٩,٩٣٩      ١,٢٦٦,٥٨٥    ٧٢,٣٧٦,٢٨٧        عمالت أخرى
  

      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف             
  حساسية ايراد الفائدة    ) نقص(التغري           
    حساسية حقوق امللكية     )األرباح واخلسائر(     %)٢(بسعر الفائدة            
    لرية سورية       ة سورية لري      لرية سورية           

  )  ١٠,٠٩٣,١٦٧(   )  ١٣,٤٥٧,٥٥٦(      ٤٤٨,٥٨٥,١٩٠        دوالر أمريكي
    ١,١٩٢,٢٠٩    ١,٥٨٩,٦١١  )  ٩٠,٨٣٤,٩٣٦(         يورو

  )    ٧٢١(   )    ٩٦١(     ٢٨٨,٣٦٠        جنيه سترليين
      ٢,٤٨٠      ٣,٣٠٦  )  ١٦٥,٣٠٧(         ين ياباين

  )  ٩٤٩,٩٣٩(   )  ١,٢٦٦,٥٨٥(     ٧٢,٣٧٦,٢٨٧          عمالت أخرى
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  ):أسلوب حتليل احلساسية(خماطر العمالت 
      ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف             
  األثر على       بسعر) زيادة(التغري           
     حقوق امللكيةاألثر     األرباح واخلسائر     %)٢ (صرف العملة           
    لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية           

  )  ٤٣٣,٤٦٧(  )  ٥٧٧,٩٥٦(  )  ٢٨,٨٩٧,٨١٩(        )مركز قطع تشغيلي ( أمريكيدوالر
    ٣٧,٦٤٧,٥٢٤    ٣٧,٦٤٧,٥٢٤   ١,٨٨٢,٣٧٦,١٩٠        )مركز قطع بنيوي (دوالر أمريكي

      ٥٣,٨٢٤      ٧١,٧٦٦      ٣,٥٨٨,٢٨٥          يورو
      ٢,٨١٦        ٣,٧٥٤      ١٨٧,٧١٧          جنيه سترليين
      ٦,٢٥٨        ٨,٣٤٣      ٤١٧,١٦٧        ين ياباين

  ٢٣٠,٦٧٤      ٣٠٧,٥٦٥      ١٥,٣٧٨,٢٤٠        عمالت أخرى
    

  
      ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف             
  األثر على       بسعر) نقص(التغري           
    األثر حقوق امللكية     األرباح واخلسائر     %)٢(صرف العملة            
    لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية           

   ٤٣٣,٤٦٧     ٥٧٧,٩٥٦  )  ٢٨,٨٩٧,٨١٩(        )مركز قطع تشغيلي (كيدوالر أمري
  )  ٣٧,٦٤٧,٥٢٤(  )  ٣٧,٦٤٧,٥٢٤(   ١,٨٨٢,٣٧٦,١٩٠        )مركز قطع بنيوي (دوالر أمريكي

  )    ٥٣,٨٢٤(  )  ٧١,٧٦٦ (    ٣,٥٨٨,٢٨٥          يورو
  )    ٢,٨١٦(  )    ٣,٧٥٤(    ١٨٧,٧١٧          جنيه سترليين
  )    ٦,٢٥٨(  )    ٨,٣٤٣(    ٤١٧,١٦٧        ين ياباين

  )   ٢٣٠,٦٧٤(  )  ٣٠٧,٥٦٥(    ١٥,٣٧٨,٢٤٠        عمالت أخرى
  

      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف             
  األثر على       بسعر) زيادة(التغري           
    األثر حقوق امللكية     األرباح واخلسائر     %)٢(صرف العملة            
    لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية           

  )  ١٠٢,٨٢٦(  )  ١٣٧,١٠١ (  )  ٦,٨٥٥,٠٥٥ (        )مركز قطع تشغيلي (ر أمريكيدوال
    ٢٢,٤٨١,٣٠٠    ٢٢,٤٨١,٣٠٠   ١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠        )مركز قطع بنيوي (دوالر أمريكي

    ٤١٤,٠٥٠      ٥٥٢,٠٦٧    ٢٧,٦٠٣,٣٣٤          يورو
    ١٤,٧٩٤    ١٩,٧٢٥    ٩٨٦,٢٥١          جنيه سترليين
  )    ٢,٤٨٢(  )    ٣,٣١٠ (  )  ١٦٥,٤٩٣ (        ين ياباين

    ٢٣٧,٣٧٣    ٣١٦,٤٩٧      ١٥,٨٢٤,٨٥٦        عمالت أخرى



 

 - ٥٧ -

      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف               
  األثر على       بسعر) نقص(التغري           
    األثر حقوق امللكية     األرباح واخلسائر     %)٢(صرف العملة            
    لرية سورية       لرية سورية       لرية سورية           

      ١٠٢,٨٢٦    ١٣٧,١٠١  )  ٦,٨٥٥,٠٥٥(        )مركز قطع تشغيلي (ر أمريكيدوال
  )  ٢٢,٤٨١,٣٠٠(  )  ٢٢,٤٨١,٣٠٠(   ١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠        )مركز قطع بنيوي (دوالر أمريكي

  )   ٤١٤,٠٥٠(  )  ٥٥٢,٠٦٧ (    ٢٧,٦٠٣,٣٣٤          يورو
  )    ١٤,٧٩٤(  )   ١٩,٧٢٥(    ٩٨٦,٢٥١          جنيه سترليين
    ٢,٤٨٢        ٣,٣١٠  )  ١٦٥,٤٩٣ (        ين ياباين

  )   ٢٣٧,٣٧٣(  )  ٣١٦,٤٩٧(    ١٥,٨٢٤,٨٥٦        عمالت أخرى
  

   خماطر العمليات-ج
 أخطاء بسبب عدم –للمصرف و اليت تنتج بسبب اخفاق يف عمليات احلاسب اآليل  متثل خماطر العمليات املخاطر اليت ميكن أن تسبب خسائر  

 على التخفيف من خماطر العمليات من خالل التدريب و احملاضرات للموظفني و يعمل املصرف. كفاية اإلجراءات، و سوء تصرف املوظفني
  .من خالل وضع نظام شامل إلجراءات الضبط الداخلي وتوزيع حمدد للمهام واملسؤوليات و فصل الوظائف

  
  :دارة رأس املالإ  -٣٧
 

قـرار رقـم     (٢٠٠٧ كانون الثاين    ٢٤ملركزي الصادرة يف    يتبع املصرف سياسة إلدارة رأس املال و ذلك متاشياً مع تعليمات مصرف سورية ا             
  ).٢مقررات بازل % (٨يشترط هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املالءة لدى املصرف عن . حول حتديد كفاية األموال اخلاصة) ٢٥٣

  :مت احتساب نسبة املالءة كما يلي

     كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف     
   ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
   .س.لألف        .س.لألف     

    ١,٥٠٠,٠٠٠    ٣,٠٠٠,٠٠٠  رأس املال املكتتب
      ٢٠,٩٦٠      ٦١,٣٣٦  االحتياطي القانوين
      ٢٠,٩٦٠      ٦١,٣٣٦  االحتياطي اخلاص

  )    ٢٠,١١٤(  )    ٩,١٠٦ (  مدورة) أو خسائر(أرباح 
  ١٠١,٠٠٨      ١٨٩,٧٣٥  صايف ربح السنة احلالية

  )    ١٢١,٧٥٣(  )   ١١٦,١٢٧(  صايف املوجودات الثابتة غري املادية
    ١,٥٠١,٠٦٠    ٣,١٨٧,١٧٣  صايف األموال اخلاصة األساسية

    ٧,١٤٥,٥٧١    ٩٤٣,٥١٥,٧٦  جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر 
  %٢١,٠١      %٢٠,٢٢    (%)نسبة كفاية راس املال 

  %٢١,٠١      %٢٠,٢٢    ( % )نسبة رأس املال األساسي 



 

 - ٥٨ -

  
  :بيانات املقارنة  - ٨٣

 مل .٢٠٠٨ كانون األول ٣١ مع التصنيف املعتمد للبيانات املالية للسنة املنتهية يف لتتناسب ٢٠٠٧يف عام ام املقارنة مت إعادة تصنيف بعض أرق
  .أو على التغريات يف حقوق املسامهني املصرح ا مسبقاً املصرفي أثر على نتائج أعمال أ ينتج عن هذه التصنيفات

  
  
  :املوافقة على البيانات املالية  - ٩٣
  .٢٠٠٩ شباط ٧  يف اجتماعه املنعقد بتاريخ٢٠٠٨  كانون األول٣١ق جملس اإلدارة على البيانات املالية للسنة املنتهية يف واف


