
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سـوريـة عــودهـنـك ب
  ةــاليــمـم الـوائـقـال
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   مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  بـنـك عــوده سـوريـة إلى مساهمي
  

   حول القوائم الماليةتقرير
  

قائمة  ،الدخلوقائمة  2008 كانون األول 31الميزانية كما في من  تتكونوالتي  ،)"البنك"( عوده سورية بنكلالمرفقة المالية القوائم لقد دققنا 
   . واإليضاحات األخرى ألهم السياسات المحاسبية، وملخصذلك التاريخفي التدفقات النقدية للسنة المنتهية وقائمة  الملكيةالتغيرات في حقوق 

  
  الية عن القوائم الماإلدارةلية ؤومس
  

 تشمل هذه المسؤولية . المالية واظهارها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدوليةالقوائم إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد 
المالية بصورة عادلة خالية من األخطاء الجوهرية سواء القوائم  بإعداد وعرض  صلةذيوتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلي تصميم 

  .حسب الظروفوالقيام بتقديرات محاسبية معقولة لناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة ا
  

  لية مدققي الحسابات ومسؤ
  

تتطلب منا هذه ، ولية للتدقيقلقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدو.  المالية استنادا إلى تدقيقناالقوائم إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه 
المالية خالية من األخطاء القوائم المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن 

  .الجوهرية
  

إن إختيار تلك اإلجراءات يـستند    .الماليةالقوائم دلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في  أيتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على       

عند تقيـيم     .مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن اإلحتيال او الخطأ            بما في ذلك تقييم      الى اجتهاد مدقق الحسابات   

 القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم        الصلة باعداد وعرض   يذ لبنكلمدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلي          

 مالءمة    تقييم كذلك  يتضمن التدقيق  . لبنك ل إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي             

  .قييم العرض العام للقوائم الماليةومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، اضافة الى ت المطبقةالسياسات المحاسبية 
  

  .دلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر اساسا إلبداء الرأيأفي اعتقادنا أن 
  

  الرأي

  

 يالمـال اءه  وأد 2008 كانون األول    31 كما في    بنكفي رأينا، إن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لل             

 .وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية

  
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية
  

  . المصادقة عليهاالية المرفقة متفقة معها ونوصي بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة اصولية، وان القوائم الملبنكحتفظ اي
  

  ةعبد القادر عزة حصري
  

  2009الثاني  كانون العشرون من
  الجمهورية العربية السورية–دمشق 

  

 
  
  

 



 بـنـك عــوده سـوريـة
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   تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها36 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

2 

 
 

  2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 

     الموجودات

   
 6,618,238,545  10,815,729,429   3  المركزيةنقد وأرصدة لدى مصرف سوري 

 3,905,854,628 17,593,831,533 4  لدى المصارف والمؤسسات المصرفيةأرصدة
 9,235,819,466 6,103,238,735 5  لدى المصارف والمؤسسات المصرفيةايداعات 

 9,831,620,809 19,305,771,518 6 تسهيالت ائتمانية مباشرة
 1,900,000,000 1,960,049,457 7 موجودات مالية قروض وسلف 

 3,159,672,539 276,473,323 8   للبيعمتوفرةموجودات مالية 
  696,998,641      1,322,588,766 9 موجودات ثابتة

 118,311,187 114,052,674 10 غير ملموسةموجودات 
 689,297,312 887,891,745 11 موجودات أخرى

 226,695,973 219,640,626 12 الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي
 36,382,509,100  58,599,267,806  مجموع الموجودات     

     
  

  المطلوبات و حقوق الملكية
   

  ا�������ت
 372,744,958  2,058,285,769 13 مصرفيةالمؤسسات ال والمصارفودائع 

 31,511,354,637  48,430,970,571 14 ودائع العمالء
 1,009,362,832  3,603,419,963 15 تأمينات نقدية

 140,740,844  219,199,110 16 مخصص ضريبة الدخل
 537,372,516  1,220,664,562 17 مطلوبات أخرى

 33,571,575,787  55,532,539,975  مجموع المطلوبات     
     

  ���ق ا������
 2,500,000,000  2,500,000,000 18 س المال المكتتب به والمدفوعأر

 45,209,555  108,359,197 19 احتياطي قانوني
 45,209,555  108,359,197 19 خاصاحتياطي 

 3,603,750  (23,704,046) 20 التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
 361,676,441  565,174,471 21 مدورةال محققةالرباح األ

 القطع الغيرمحققة الناتجة عن اعادة تقييم القطع خسائر متراكمة لفروقات
 البنيوي

21 (191,460,988)  
(144,765,988) 

 2,810,933,313  3,066,727,831  لكيةمالمجموع حقوق      
          

 36,382,509,100  58,599,267,806  لكيةمالحقوق ومجموع المطلوبات 
     

 
على  2009  كانون الثاني19 فيدارة اإل مجلس بقرار من 2008 كانون األول 31 كما في بنك لل المالية القوائمالموافقة على إصدار تتم

  .أن تتم الموافقة الحقاً من قبل الهيئة العامة للمساهمين
 

 
────────────────────────── 

  جورج العشي. د
 رئيس مجلس اإلدارة

 ─────────────────────────── 
 السيد باسل الحموي

ائب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العامن  
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  2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 

   
 1,443,429,190 2,443,476,577 22  الفوائد الدائنة
)1,134,607,310( 23  الفوائد المدينة  (676,875,583) 

    
 766,553,607 1,308,869,267   وائدالدخل من الفصافي 

    
 163,859,920 308,621,652 24   الدائنة والرسومالعموالت
)8,347,081( 24  المدينةوالرسوم العموالت   (7,350,076) 

    
 156,509,844 300,274,571 24   و الرسومالدخل من العموالتصافي 

    
 923,063,451 1,609,143,838   الدخل من الفوائد العموالت و الرسومصافي 

     
 30,958,124 85,985,029  صافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية

)46,695,000(  خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة  (84,900,000) 
)236,909,156( 25  موجودات مالية متوفرة للبيعوأرباح  )ئرخسا(  35,557,000 

 12,188,174 27,428,505  -بالصافي– أخرىتشغيلية  إيرادات
    

 916,866,749 1,438,953,216    التشغيلي إجمالي الدخل
     

 (193,772,272) (359,713,401) 26  نفقات الموظفين
)97,934,977( 9 اهتالكات  (53,279,965) 
)10,260,694( 10 إطفاءات  (8,844,527) 

)34,087,610( 27 مصروف مخصص الخسائر االئتمانية  (77,250,000) 
 (184,176,810) ( 352,155,110) 28   أخرى تشغيليةمصاريف

    
)854,151,792(   التشغيلية  إجمالي المصروفات  (517,323,574) 

    
 399,543,175 584,801,424   الربح قبل الضريبة

    
 (140,740,844))219,199,110(   16  ضريبة الدخل

    
 258,802,331  365,602,314   الربح للسنة

 103.52  146.24 29 البنك مساهمي إلى للسهم من ربح السنة العائد األساسيةالحصة     
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رأس ا���ل ا������ �� 
 وا�� ��ع

 
"#� ا)'�&�%" ا�$�#

 
 ا)'�&�%" ا�*�ص

ا��.&- ا���-اآ+ �" 
ا�$&�/ ا��1د�/ 

3�دات ا����&/ ��4�
 ا����'/ �64&5

 
 
 
 
 

 أر��ح ا�78/

 

المحققة رباح األ
 المدورة

 
خسائر متراكمة 

لفروقات القطع الغير 
محققة الناتجة عن 
اعادة تقييم القطع 

 البنيوي
 

�ع '$�ق ا���4&/�;< 
 �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/    �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/  

            
 آ�%�ن 1 ا�#"�!  �

 2,810,933,313  (144,765,988)  361,676,441  -  3,603,750  45,209,555  45,209,555  2,500,000,000  2008ا�'�%� 
                 

 (82,500,000)  -  (82,500,000)  -  -  -  -  -   أر��ح >�ز@/
�B�" ا��.&- �" ا�$&�/                   

3�دات ا�����&/ ا��1د�/ ��4
 (27,307,796)  -  -  -  (27,307,796)  -  -  -   ا�����-ة �64&5

ا-���� ا��,�ر*(                   
ا��45#ف ��2 �01/#ة  � 

 (27,307,796)  -  -  -  (27,307,796)  -  -  -   ���ق ا������
                  

 365,602,314  -  -  365,602,314  -  -  -  -   ر�D ا�78/
 338,294,518  -  -  365,602,314  (27,307,796)  -  -  -   ا�!68 ا�61�7                 
                  

�ل ا�E  ا)'�&�%&�تF(126,299,284)  -  63,149,642  63,149,642  -   ا��  -  -  - 
                  

)G&H*I   -  -  -  -  (239,303,030)  285,998,030  )46,695,000 ر�D ا�78/   - 
 آ�%�ن 31ا�#"�!  �                  

)191,460,988(  565,174,471  -  (23,704,046)  108,359,197  108,359,197  2,500,000,000  2008ا;ول    3,066,727,831 
                 
                  

 
 



 بـنـك عــوده سـوريـة

 ا�ـ�(ـ	ــ)ات �� &ـ%ــ�ق ا�ــ!ـ#ـ	ــ��ـ��ــ� 
 �� �	��� 2008 آ�
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رأس ا���ل ا������ �� 
 وا�� ��ع

 
�#"ا)'�&�%" ا�$#�  

 
 ا)'�&�%" ا�*�ص

ا��.&- ا���-اآ+ �" 
ا�$&�/ ا��1د�/ 

3�دات ا����&/ ��4�
 ا����'/ �64&5

 
 
 
 
 

 أر��ح ا�78/

 

المحققة رباح األ
 المدورة

 
خسائر متراكمة 

لفروقات القطع الغير 
محققة الناتجة عن 
اعادة تقييم القطع 

 البنيوي
 

�ع '$�ق ا���4&/�;< 
=/�&-ة <�ر  �&-ة <�ر=/    �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/    �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/  

            
 "�  &B-ن 1ا�� آ�#

 "#�K2,548,527,232  (59,865,988)  86,714,576  -  -  10,839,322  10,839,322  2,500,000,000  2007ا� 
�B�" ا��.&- �" ا�$&�/                  

3�د�ات ا����&/ ا��1د�/ ��4
 3,603,750  -  -  -  3,603,750  -  -  -   ا�����-ة �64&5

                   L=ر�Hا���3" ا��
ا���1-ف �M�6< �N-ة �" 

�ق ا���4&/$'   -  -  -  3,603,750  -  -  -  3,603,750 
 258,802,331  -  -  258,802,331  -  -  -  -   ر�D ا�78/                  
                 P<�Qا� PR 262,406,081  -  -  258,802,331  3,603,750  -  -  -   ا� 
�ل ا�E  ا)'�&�%&�ت                  F(68,740,466)  -  34,370,233  34,370,233  -   ا��  -  -  - 
                  

 -  G&H*I   -  -  -  -  (190,061,865)  274,961,865  (84,900,000) ر�D ا�78/
                  "�  &B-ن 31ا�� آ�#

)144,765,988(  361,676,441  -  3,603,750  45,209,555  45,209,555  2,500,000,000  2007اSول    2,810,933,313 
                 
                  

 
 
 



 ك عــوده سـوريـةبـنـ

 ا�ـ�ـ��ـ%ــ�ت ا�ـ�ـ%ـ�,ـ��ـ��ــ� 
 �� �	��� 2008 آ�
�ن ا�ول �31! �� ا�
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  2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية إ=�Tح 

    
     لتشغيليةاألنشطة ا

 399,543,175  584,801,424    قبل ضريبة الدخلالربح
      :تعديالت
 53,279,965  97,934,977 9   اهتالكات
 8,844,527  10,260,694 10 اطفاءات

 77,250,000  34,087,610 27 مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
 -  209,942,205 25  خسارة تدني قيمة استثمارات مالية متاحة للبيع

 -  25,000   خسارة بيع موجودات ثابتة
  538,917,667  937,051,910  الربح قبل التغير في رأس المال العامل      

 (686,004,490)  (3,495,735,962)  المركزيسورية  مصرف دىأرصدة لنقد و
 (3,544,151,395)  3,132,580,733   صرفية لدى المصارف و المؤسسات المإيداعات

 (5,024,237,014)  (9,508,238,319)   تسهيالت ائتمانية مباشرة 
 (590,802,229)  (198,594,434)   خرى األالموجودات

 (492,127,021)  2,594,057,130   تأمينات نقدية
 18,453,213,165  16,919,615,935   ودائع العمالء

 25,935,781  664,345,293   المطلوبات األخرى
       11,045,082,286  8,680,744,464  

 
     

 (36,350,459)  (140,740,844)   ضريبة الدخل المدفوعة
 8,644,394,005  10,904,341,442   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     

    
      األنشطة االستثمارية

 (3,106,068,789)  2,645,949,215    مالية متاحة للبيعاستثمارات
 (200,000,000)  (60,049,457)   قروض و سلف  مالية استثمارات

 (314,090,315)  (723,615,278)  شراء موجودات ثابتة
 (15,993,666)  (5,937,005)   موجودات غير الملموسةشراء 

 (3,636,152,770)  1,856,347,475   يةاالستثمار األنشطة )المستخدمة في(  منصافي التدفقات النقدية     
     

      نشطة التمويليةاأل
 -  (63,553,248)   األرباح الموزعة المدفوعة

 -  (63,553,248)   التمويليةالمستخدمة في األنشطة  صافي التدفقات النقدية      
   

12,827,905  7,055,347  تأثير تغيرات أسعار الصرف   
 5,021,069,140   12,704,191,016   ي النقد وما في حكمهفصافي الزيادة 

 3,872,765,682  8,893,834,822    كانون الثاني 1النقد وما في حكمه في 
   

 8,893,834,822  21,598,025,838 30   كانون األول31النقد وما في حكمه في 

     
 



 بـنـك عــوده سـوريـة

 إ,ـــ/ـ�&ـ�ت &ــ�ل ا�ــ%�ا�ــ. ا�ــ��ــ	ــ�

 �� � 2008 آ�
�ن ا�ول 31آ
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 ـبـنـكمعــلـومـات عن ال 1
  

، وبناء على قرار رقم     )14456(  بموجب السجل التجاري رقم       2005 آب   30فلة في   كشركة مساهمة مغ  ) البنك( سورية   عودهتم تأسيس بنك    

  .2001 لعام 28 وبموجب قانون المصارف الخاصة رقم 2005 أيلول 13ل أ الصادر من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ /703

  

  . سورية– مركزاً رئيسياً له في دمشق ـبنكالاتخذ .   بوصفه مصرفاً خاصا12ً لدى مفوضية الحكومة تحت رقم البـنكسجل 

  

  .البنك في رأسمال% 47ل بنسبة .م. شعودهيساهم بنك 

  

ل .م. ش عـوده ل حيث يقـدم بنـك       .م. ش عوده بالموافقة على توقيع اتفاقية مساعدة فنية مع بنك          2005 آب   20قامت الهيئة العامة للبنك في      

  .كخبراته اإلدارية في النشاطات المصرفية إلى البن

  

  :ل وفقاً لهذه االتفاقية الخدمات التالية.م. شعودهيقدم بنك 

  

  .المساعدة في تحديد وتطبيق استراتيجية البنك التشغيلية في سورية .1

 .مساعدة تشغيلية من خالل التعيين والتدريب واإلشراف والتقييم لموظفي البنك باالضافة إلى إعارة الموظفين .2

 .ءات المتعلقة بإدارة المخاطرالمساعدة في تحديد وتطبيق االجرا .3

 .المساعدة في تقييم  وتطوير واختيار تكنولوجيا المعلومات وأنظمة معلومات اإلدارة و بنية اإلتصاالت الالزمة لقيام البنك بأعماله .4

 .ل المالئمة للسوق السوري.م. شعودهالمساعدة في تطوير خدمات البنك المقدمة للزبائن من خالل تقديم منتجات بنك  .5

ل إلى البنك أو القيام     .م. ش عودهالمساعدة في القيام بأبحاث متعلقة بخدمات البنك المقدمة لزبائنه وذلك من خالل تقديم أبحاث بنك                 .6

  .بأبحاث خاصة
 

 ةـيـاسبـحـاسات المـالسي 2

 
  القوائم الماليةأسس إعداد 2.1

 

 للمتـاجرة والموجـودات الماليـة        المحتفظ بها   المالية  الموجودات ء، باستثنا تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية          -
  . بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية للبيع التي تظهراحةالمت

  . الدوليةالتقارير الماليةاد القوائم المالية وفقاً لمعايير عدإتم     -
 

 أهـم الـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة 2.2

 

 القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجـودات والمطلوبـات   بنكبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الن إعداد القوائم المالية وتط  إ
كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك            . المحتمل أن تطرأ  المالية واإلفصاح عن االلتزامات     

  :فيما يلي أهم هذه التقديرات. ادلةفي التغيرات في القيمة الع
  
  لـقـيـمـة الـعـادلــة لألدوات الـمـالـيـةا

 األدواتلـبعض  او التداول النـشط  معلنة السعار األ عن طريق  توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ الميزانية  في حال عدم  
 نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات مـن          رق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام     عن ط  العادلة   ةقيمالوالمشتقات المالية يتم تقدير     

  . في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.مالحظة السوق
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 )تتمة (أهـم الـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة   2.2
 

  تـدنــي قـيمـة الـقـروض والـسـلف
راجعة القروض والسلف بشكل ربعي وتقدير كفاية المؤونة المسجلة في قائمة الدخل بناء على تقـديرات اإلدارة لمبـالغ وفتـرات                      بم بنكيقوم ال 

على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن بشكل رئيسي ة  نيمبإن هذه التقديرات    .  التدفقات النقدية المستقبلية  
 .لفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبلالنتائج ا

 
اتج عن تقييم القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، يقوم البنك بتشكيل مخصص النخفاض القيمة بشكل جماعي نباإلضافة إلى المخصص ال

  .بشكل جماعي النخفاض القيمة وتقييمها لمتشابهة لمخاطر االئتمان وذلك بتجميع القروض والسلف ذات السمات ا

 
  االستثمارات في أدوات حقوق الملكيةتـدنــي قـيمـة 

عند   بشكل جوهري أوعن التكلفة العادلة قيمتهاعند انخفاض   المتاحة للبيعيعترف البنك بتدني قـيمـة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
   .يتطلب التقدير واالجتهاداالنخفاض جوهري  ما إذا كانإن تحديد . االنخفاض على وجود دليل موضوعي

 
  الـمــوجــودات الـضـريـبـيـة المؤجـلـة

يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عن الخسائر او المصاريف غير الخاضعة للضريبة والمتوقع االستفادة منها عند تحقق الربح 
عتراف بالموجودات الضريبية المـؤجلة تقديرات من االدارة مبنية على فترة ومبالغ األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة يتطلب اال. الضريبي

 .باإلضافة إلى خطط الضريبة المستقبلية
  .ت الضريبيةلم يقم البنك بتسجيل موجودات ضريبية مؤجلة بتاريخ القوائم المالية لعدم امكانية توقع االستفادة من تلك الموجودا

  
 لمعايير التقارير بنكان السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة فيما عدا تطبيق ال

  .  التاليةالدولية المالية  وتفسيراتها الحديثة
  

 لتغـييرات في الســياسـات المحاسـبـيـةا 2.3

  
  :7  معيار التقارير المالية رقم و-39سبة الدولي رقم تعديالت معيار المحا
والمعيار " التسجيل والقياس: األدوات المالية "-39، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت للمعيار رقم 2008خالل تشرين األول 

ة تصنيف بعض الموجودات المالية غير المشتقة من تلك إعادب) 1: ( تسمح للبنك39إن التعديالت للمعيار ". اإلفصاح: األدوات المالية "- 7رقم
تصنيف من الموجودات المالية المتاحة للبيع إلى الإعادة بكما يسمح ) 2. ( قائمة األرباح والخسائرليمها بالقيمة العادلة من خاليالتي يتم تق

  . موجودات مالية قروض وسلف وذلك في حاالت خاصة
بإعادة تصنيف الموجودات المالية حسب ما ورد أعاله من تعديالت  البنكاإليضاحات المطلوبة في حال قام  تفصل 7كما أن تعديالت المعيار 

  .  39للمعيار 

 
 الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.4

 

 :أعدت القوائم المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية 
 
  مالت األجنبيةـامالت بالعـعتال .1
  

عامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت ويتم تحويل أرصدة يتم تسجيل الت
يتم .  الموجودات والمطلوبات المالية بأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ الميزانية والمعلنة من قبل مصرف سورية المركزي

  . في قائمة الدخلبنكللئر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية تسجيل األرباح والخسا
 

  .بنك للإن الليرة السورية هي عملة إظهار القوائم المالية والتي تمثل العملة الرئيسية
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 )تتمة (الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.4
  
 االعتراف باألدوات الـمـالـيـة وإعادة تـقـييمها .2
 

 تـاريـخ االعـتـراف �

  .يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ االلتزام بتلك المعامالت    
 
 االعـتـراف األولي باألدوات المالية �

 .  و يـتـم تقييمها بالقيمة العادلة وطبيعة هذه األدوات وفقاً للغرض منها عند شرائهايتم تصنيف األدوات المالية
 

 أرباح اليوم األول �

عن القيمة أو   في السوق الحالي الملحوظمعاملة في السوق غير النشط عن القيمة العادلة الحالية ألداة مماثلةيختلف سعر العندما 
سعر  يعترف البنك مباشرة بالفرق بين  بيانات من األسواق الملحوظة على متغيراته فقط باستخدام أسلوب تقييم تعتمدالعادلة الحالية

عند عدم توافر البيانات بشكل ملحوظ .  ضمن بند صافي أرباح المتاجرةالدخلقي قائمة ) ليوم األولربح ا (القيمة العادلةوـلـة المعام
حتى توافر المعلومات بشكل ملحوظ أو إلغاء االعتراف اليتم االعتراف بالفرق بين سعر المعاملة و القيمة باستخدام أسلوب التقييم 

  .باألداة المالية
 

 ية والقروض والسلف مصرف ومؤسساتمصارفيداعات لدى اإل  �

مدفوعات ثابتة ومحددة ولها تاريخ استحقاق ية والقروض والسلف هي موجودات مالية ذات إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرف
 من خالل قائمة  بالقيمة العادلة غير متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متاحة للبيع او للمتاجرة او موجودات ماليةثابت

مطروحاً ية والقروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة يداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفتم تقييم اإلي. الدخل
 يتم تسجيل اإلطفاءات ضمن بند الفوائد الدائنة في قائمة الدخل، كما .منها أية مخصصات لتدني القيمة المستقبلية وأية مبالغ تم إطفاؤها

  .ة ضمن قائمة الدخلمصروف مخصص الخسائر االئتمانيلخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند يتم االعتراف با
  

 الموجودات المالية المتاحة للبيع �

موجودات ) أ:(ست مصنفة كـالموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية التي تحدد بتصنيف متاحة للبيع أو أنها لي
تتضمن . قروض وذمم مدينة )ج( االستحقاق، أو  تاريخحتى استثمارات محتفظ بها) ب(، قائمة الدخللة من خالل القيمة العادمالية ب

  .وأدوات دين أخرىأدوات حقوق الملكية : الموجودات المالية المتاحة للبيع

يتم االعتراف بالربح أو الخسارة غير بعد االعتراف المبدئي ، يتم تقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع حسب القيمة العادلة كما 
عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية المتاحة . ضمن بند احتياطي موجودات مالية متاحة للبيع  مباشرة في حقوق الملكية المتحققة

في . ضمن بند إيرادات أخرىللبيع، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة التراكمية المعترف فيها سابقاً في حقوق الملكية في قائمة الدخل 
  .حال تملك البنك ألكثر من استثمار في نفس األسهم يتم التخلي بناء على مبدأ الوراد أوالً صادر أوالً

يتم االعتراف بالفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعالة واالعتراف بتوزيعات األرباح في قائمة الدخل عندما ينشأ حق للبنك باستالم 
  .الدفعات

 القيمة في قائمة الدخل ويتم إلغاء الخسارة التراكمية التي تم االعتراف بها مباشرة في حقوق عتراف بالخسائر الناجمة عن تدني االيتم
  . الملكية من حقوق الملكية
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 )تتمة (الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.4
 

 إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية .3

 األصول المالية �

 :عند) اوجزء من األصل( بإلغاء االعتراف باألصل المالي نكبيقوم ال

  التدفقات النقدية من األصل المالي ،أو استالمانتهاء مدة الحقوق التعاقدية في �

تحمل مسؤولية دفع التدفقات النقدية لطرف ثالث حال  بنقل الحقوق التعاقدية باستالم التدفقات النقدية لألصل المالي، أو بنكقيام ال �
 و  بدون تأخير مادي،المهااست

 األصل اإلحتفاظ بجميع مخاطر وعائدات بنقل أو بنك ملكية األصل المالي، أو إذا لم يقم العائدات بنقل جميع مخاطر وبنكقيام ال �
  .المالي بشكل جوهري ولكن لم يحتفظ بالسيطرة على األصل

شكل جوهري ولكنه يحتفظ بالسيطرة على األصل المنقول، فإنه يستمر األصل ب أو اإلحتفاظ بجميع مخاطر وعائدات  بنقلبنكإذا لم يقم ال
رات في قيمة األصل  هو مدى تعرضه للتغيبنكإن مدى هذه المشاركة المستمرة لل. باإلعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركته المستمرة

 أو القيمة الدفترية لألصل هو بنكشاركة المستمرة لل تتخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول، يكون مدى المعندما. المنقول
  .، أيهما أقل")مبلغ الضمان(" تسديده بنك الذي قد يطلب من ال قيمةأعلى

 
 االلتزامات المالية �

 يتم محاسبة هذا عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة،. يتم استبعاد اإللتزام المالي عند انقضائه أو إلغائه أو انتهاء مدته
 .التعديل على أنه انقضاء لإللتزام المالي األصلي واعتراف بإلتزام مالي جديد ويتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في قائمة الدخل

 

 الـقيـمة الـعـادلة .4

 والمشتقات المالية    لالدوات يمة العادلة  المالية في اسواق نشطة تمثل الق      القوائم  اعداد  بتاريخ )بيع مطلوبات / شراء موجودات   ( ان أسعار اإلغالق  
  .التي لها اسعار سوقية

يتم تقدير قيمتها العادلة بعـدة      عدم نشاط السوق     والمشتقات المالية او     األدواتلبعض  او عدم وجود تداول نشط      في حال عدم توفر أسعار معلنة       
  :طرق منها

  .ا إلى حد كبيرمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة له  -
  .أداة مالية مشابهة لهافي وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة  تحليل التدفقات النقدية المستقبلية  -
  .نماذج تسعير الخيارات  -

افع متوقعه عند تقدير  مخاطر أو منةالعوامل السوقية وأيباإلعتبار الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ  الى  تهدف طرق التقييم    
تـدني فـي   أي كلفة بعد تنزيـل  ت مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بال         أدوات، وفي حال وجود     األدوات المالية قيمة  
 .قيمتها
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  قيمة الموجودات الماليةتدني .5

تنخفض قيمـة   .  قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية       تدني على   دليل موضوعي   بتقييم ما إذا كان هناك      الميزانية  تاريخ  في بنكاليقوم  
األصل المالي او مجموعة األصول المالية إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي                       

الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصـل  ) أو أحداث(ويكون لحدث  ) حدث خسارة (صل  وقعت بعد اإلعتراف األولي باأل    
و مجموعـة  أ المقتـرض   علـى أن تشمل األدلة الموضوعية مؤشـرات تـدل   .المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية 

خالل وتقصير في دفعات الفائدة أو المبلغ األصلي، احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي، إشارة  المقترضين يواجهون صعوبة مالية كبيرة، إ     
أو /البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثالً عدد متزايد من الديون والدفعات المؤجلـة و                     

 .تبط بتعثرات السدادالظروف االقتصادية التي تر
 

  والمؤسسات المصرفية والقروض والسلفلمصارفأرصدة لدى ا �

 كان  أوالً بتقييم ما إذابنك والمؤسسات المصرفية والقروض والسلف المسجلة بالتكلفة المطفأة، يقوم الالمصارفبالنسبة لألرصدة لدى 
بالنسبة   أو جماعي بشكل منفرد، وبشكل منفردلتي تعتبر هامة القيمة بشكل منفرد لألصول المالية ايوجد دليل موضوعي على تدني

 قيمة ألصل مالي يتم تقييمه   على تدنيدليل موضوعي عدم وجود بنك وإذا حدد ال .بشكل منفرد هامة  تعتبر اللألصول المالية التي
قيمهم يسمات متشابهة لمخاطر االئتمان وبشكل منفرد، سواء كبيراً أم ال، يقوم بتضمين األصل في مجموعة من األصول المالية ذات 

  أو يستمر االعتراف بخسائر تدني القيمة والتي يتملتدني منفردال تُشمل األصول التي يتم تقييمها بشكل .  القيمةبشكل جماعي لتدني
   . القيمةة بها في التقييم الجماعي لتدنيالقيمة الخاص

بين المبلغ المسجل لألصل والقيمة الحالية يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق  وفي حال تواجد دليل موضوعي على تكبد خسارة ، 
 لألصل من خالل القيمة الدفتريةيتم تخفيض ) . باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتكبدها(للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

ذا انخفض أو زاد مبلغ خسارة انخفاض القيمة في إ. رة في األرباح أو الخسائرمخصص الخسائر االئتمانية ويتم االعتراف بمبلغ الخسا
   .فترة الحقة، يتم تسجيل االنخفاض أو الزيادة بتعديل المخصص

إذا كان للقرض سعر فائدة متغير، . يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي
  يعكس حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية . كون معدل الخصم لقياس أي خسائر انخفاض قيمة هو سعر الفائدة الفعلي الحاليي

 الرهن مطروحاً منها تكاليف  تسويةصل المالي المضمون بالرهن التدفقات النقدية التي يمكن أن تنتج عنالمستقبلية المقدرة لأل
 . اوال للرهن ممكنةتسويةالكانت ي وبيعه، سواء الحصول على الضمان اإلضاف

  

مثالً، على أساس تقييم مخاطر (ولغرض التقييم الجماعي النخفاض القيمة، يتم جمع األصول المالية المتشابهة لمخاطر االئتمان 
ووضع استحقاق الدفع االئتمان أو عملية التصنيف التي تتناول نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان اإلضافي 

  ).سابقاً والعوامل األخرى ذات الصلة

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة األصول المالية التي يتم تقييمها بشكل جماعي على أساس تاريخ الخسائر لألصول 
 خبرةوافر تاريخ للخسائر خاص به أو يستخدم البنك عند عدم ت. التي لها خصائص مخاطر ائتمان متشابهة لتلك التي في المجموعة

تجربة البنك السابقة في  ويتم تعديل.  للمجموعات المقارنة من األصول المالية فإنه يعتمد على خبرة االّخرين المتماثلين معهكافية،
استند عليها في ة التي التي لم تؤثرعلى الفتر على أساس البيانات الملحوظة الحالية لعكس آثار الظروف الحالية تحقيق هذه الخسائر

 .الغير متاحة حالياًة سابق وإلغاء آثار الظروف في الفترة التحقيق الخسائر السابقة

 
 الموجودات المالية المتاحة للبيع �

 قيمة الموجودات المالية تدني جوهري أو مستمر فييقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على 
و في هذه الحالة يتم إلغاء الخسارة التراكمية التي تم االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية من حقوق الملكية ويتم . ة للبيعالمتاح

  .االعتراف بها في قائمة الدخل 

ا العادلة في اليتم عكس خسائر تدني القيمة الستثمار في أداة حقوق ملكية من خالل قائمة الدخل، ويتم االعتراف بالزيادة في قيمته
  .حقوق الملكية

، يتم تقييم انخفاض القيمة بناء على نفس المعايير المتبعة في الموجودات موجودات مالية متاحة للبيعبالنسبة ألدوات الدين المصنفة ك
الزيادة بدليل موضوعي إذا زادت القيمة العادلة ألداة دين في أي فترة الحقة، وكان من الممكن ربط . المسجلة بالتكلفة المطفأةالمالية 

  .وقع بعد االعتراف بخسارة التدني الجوهري أو المستمر للقيمة في قائمة الدخل، يتم عكس هذه الخسارة من قائمة الدخل
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 الـديـون المـجـدولـة �

فترة التسديدات وذلك بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها  بإعادة التفاوض بشأن شروط قرض معين لتعديلها  بتمديد بنك قد يقوم ال
المقترض، عند الموافقة على الجدولة أصوالً ، اليعتبر هذا الدين مستحق وتستمر االدارة بمراجعة الدين للتأكد من امكانية التسديدات 

 . القيمةتدني على دليل موضوعي المستقبلية ، كما يتم تقييم ما إذا كان هناك
  

 ـقـاصالـت .6

يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية و المطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في الميزانية فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة 
  .في نفس الوقتالمطلوبات تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية ل

 

  تـحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف .7

 : باإليراد، فيما يلي المقاييس المتبعة لإلعترافبنكم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى اليت
  

 الـفـوائـد الـدائـنة و الـمـديـنـة  �

ائدة ، يتم تسجيل الفوائد الدائنة والمدينة وفقاً بالنسبة لجميع األدوات المالية المقيمة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية التي تتقاضى ف
  .لمعدل الفائدة الفعلي خالل العمر المتوقع لألداة

 بمراجعة تقديراته الخاصة بالمدفوعات أو المقبوضات، فإنه يعدل المبلغ المسجل للموجودات أو المطلوبات المالية ليعكس بنكإذا قام ال
للتدفقات النقدية المستقبلية  حساب المبلغ المسجل من خالل حساب القيمة الحالية بنكويعيد ال. معدلةالتدفقات النقدية المقدرة الفعلية وال

  .المقدرة بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألداة المالية، ويتم االعتراف بالتعديل على أنه دخل أو مصروف

 القيمة، يتم االعتراف بدخل الفائدة ة نتيجة لخسارة تدنيلية المشابهعندما يتم تخفيض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول الما
 . المعدلةدفتريةباستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي على القيمة ال

  

 العموالت الدائنة �

  
 :عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ويمكن تصنيف إيراد العموالت كما يلي بنكيحقق ال  

  
 حققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينةالعموالت الدائنة المت �

 

 . تؤجل العموالت المتحققة من تقديم الخدمات خالل فترة زمنية محددة ويتم االعتراف فيها كإيراد على أساس الحصة الزمنية
 
 العموالت الدائنة المتحققة من تنفيذ عمل هام �

 .ال ذلك عمولة تخصيص أسهم لعميليعترف بالعموالت كإيرادات عند انجاز العمل الهام ، مث  
 
 تـوزيعـات األرباح  �

  .ينشأ حق للبنك باستالم الدفعات يتم االعتراف باألرباح عندما
  
 صافي دخل المتاجرة �

 

ت أرباح األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة والفوائد الدائنة والمدينة المتعلقة بها باإلضافة إلى توزيعايتضمن هذا البند 
  .الموجودات والمطلوبات المالية المتاحة للمتاجرة
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 مهالنقد وما في حك .8

 المركزي بنكيشمل النقد وما في حكمه على النقد واالرصدة  النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة اشهر، ويتضمن النقد واالرصدة لدى ال
  .أشهر التي تستحق خالل مدة ثالثة المؤسسات المصرفية ، وتطرح ودائع المصارف والمؤسسات المصرفيةوواالرصدة لدى المصارف 

 

 مـمـتـلـكـات ومـعـدات ومشاريع قيد التنفيذ .9

 اوعمرهمعدات الممتلكات وال اهتالك تغيير طريقة يتم. يتم تقييم الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد خصم االهتالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة
  .و تعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبيا الك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيهتالزمني عند تغير نمط اه

 اليتم اهتالك يتم احتساب االهتالكات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي،
 :األراضي، فيما يلي األعمار االنتاجية المتوقعة للمتلكات والمعدات

  سنة40 إلى 10من           وتحسينات بناء مؤجرالمباني  �

  سنوات10 إلى 5من             المفروشات و التجهيزات �
  

أية أرباح أو خسائر تـنجم      .  استخدامه أو استبعاده  يتم عدم االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من                
تسجل هذه األرباح أو الخسائر في قائمة الـدخل          .عن إستبعاد األصل تحتسب على أنها الفرق بين عوائد استبعاد األصل وقيمة األصل المستبعد             

  .ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فيها
  

  .تالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيلال يتم اه

  

 الـمـوجـودات غـيـر الـمـلـمـوسـة .10

في حال شرائها فإنه يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة بالكلفة و فيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية و التي هي عبارة عن الكلفة 
يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو .  ت لإلطفاء و أية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها منها أية مخصصامنزالً

أما .  ويتم اطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد  خالل هذا العمر و يقيد االطفاء في قائمة الدخل.  لفترة غير محددة 
لتي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها الموجودات غير الملموسة ا

كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم اجراء أية تعديالت على .  في قائمة الدخل 
الك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة هتغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط ايجب ت.  الفترات الالحقة

فيه  كلما كان ذلك ضروريا  و تعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما وتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير 
  . في قائمة الدخل مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة الملموسة ذات العمر المحدد

  
يتم احتساب االطفاءات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي، فيما يلي األعمار 

  :االنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة

  سنوات5      برامج الكمبيوتر �

 سنة 70        الفروغ �

 

  قـيـم الـمـوجـودات غـيـر الـمـالـيـةتدني .11

 بنكوإذا وجد أي مؤشر من هذا النوع، يقوم ال.  قيمة األصلتدني في تاريخ التقارير المالية بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية بنكيقوم ال
في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة .  األصل القابلة لالسترداد بتقدير قيمةبنكيقوم ال. بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد لألصل

  . قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالستردادتدنيالقابلة لالسترداد يتم االعتراف ب

وات السابقة عدا عن الشهرة لم تعد  معترف بها ألصل في السنتدنيفي تاريخ كل ميزانية يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة 
  . بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصلبنكتوجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، يقوم ال

 المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لإلسترداد منذ تدنييجب عكس خسارة ال
  . القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه القابل لإلستردادتدنيإلعتراف بآخر خسارة في ا
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 المـخـصصات .12

فة الالزمة لتسوية هذا االلتزام محتملة  ناتج عن حدث سابق والكلبنكالعلى  )قانوني أو متوقع(يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي 
  .ويمكن قياسها

 

 الـضـرائب .13

  ضريبة الفترة الحالية
ستخدام االسلطات الضريبية ب) استرداده من(الضريبية الجارية للفترات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع دفعه ) الموجودات(يتم قياس اإللتزامات 

 .رية فعالً بتاريخ الميزانيةالسا) وقوانين الضريبة(معدالت الضريبة 

 

 تـوزيـعـات األرباح عن األسهم العادية  .14

  . بنكيتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام ويتم تنزيلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل مساهمي ال
  .زانيةكما يتم االفصاح عن توزيعات األرباح الموافق عليها بعد تاريخ المي

  
 

  والغير مطبقةمـعـايـيـر التقارير المالية الدولية الصادرة 2.5

  
 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معايير تقارير مالية جديدة وتعديالت على معايير المحاسبة الدولية القائمة والمبينة تاليا

  "عرض البيانات المالية"-1تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 

 كانون األول 31 تعديالت في عرض البيانات المالية، تطبق هذه التعديالت اعتبارا من -1ديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم تتطلب التع
2009.  

  "القطاعات التشغيلية "– 8معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 ويتطلب 14يحل هذا المعيار محل المعيار . 2009 الثاني  و يطبق اعتباراً من األول من كانون2006تم إصدار هذا المعيار في كانون األول 
  .  موازاة تقارير القطاعات مع التقارير المالية الداخلية ألفراد اإلدارةبنكمن ال

 م المالية  القوائ  عرض ر المعدل والجديد  لن يكون له تأثير جوهري على          أن تطبيق المعيا   بنكوترى إدارة ال   بتقيييم أثر المعيار الجديد،      بنكيقوم ال 

  .الحالية
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  ا��#آ@ي<�ر*� 1,#ف  %�! وأر"!ة �!ى 3

 
 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 758,163,623  1,931,573,773  نقد في الخزينة

 4,602,561,529  4,130,906,301 الحسابات الجارية مع مصرف سورية المركزي
    ودائع لدى مصرف سورية المركزي

 1,257,513,393  4,753,249,355 (*)ائع حتياطي ودا
     10,815,729,429  6,618,238,545 

     
وفقا لقوانين و أنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إجباري لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، وقد (*) 

 10و التي تمثل نسبة   ليرة سورية4,753,249,355مبلغ  2008 كانون األول 31بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 
 1,257,513,393   مقابل2008 للعام أيار 5الصادر بتاريخ  4ب/ م ن  / 389و ذلك باالستناد الى القرار رقم   ودائع العمالء متوسطمن% 

 84/ م ن  / 72 ودائع العمالء و ذلك باالستناد الى القرار رقم سطمتو من % 5 و التي تمثل نسبة 2007 كانون األول31ليرة سورية كما في 
 . إن هذا االحتياطي إجباري وال يتم استعماله خالل أنشطة البنك التشغيلية.2004 كانون األول للعام 9الصادر بتاريخ 

 
 

  �,# ��ا���A>Bت ا��,�رف وا�أر"!ة �!ى  4
  
  

2008 
1,�رف و�A>B1ت 

�� #,1���C1   
  A>B1ت 1,�رف و�

   �8ر-��1,# ��
    

  ا����Eع
  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  
            

Fا��� GCHت -�ر*� و���A�  245,276,559  648,905,458  894,182,017 
 16,699,649,516  16,699,649,516  -   أ/�2M3#2 ا�"L� K8ل  4#ة ��C4 ا<إ*!ا�Iت

            245,276,559   17,348,554,974   17,593,831,533  
         
           

2007  
>�Hرف و>W<�8ت 

/&�-H</&4F<   
>�Hرف و>W<�8ت   

/&�-H</&3ر�R   
    

  ا��;��ع
  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  
          

�4Xا� YFI1,844,654,801  1,546,834,801  297,820,000  '���8ت �3ر=/ و 
 2,061,199,827  2,061,199,827  -   أ�N\3-NM ا)R "4B]ل ��-ة �ا5Z ا<�F$ود
             297,820,000    3,608,034,628   3,905,854,628  

  
  

  Zا�� E]�$�I ( "ا�� /&�-H�8ت ا��>Wرف وا���Hة � ي ا�� BرSا Y.4�318,340,291� �&-ة P��$<426,669,215 (ر=/  �&-ة <
�ر=/ �784/ ا�$��8/> .( 



 بـنـك عــوده سـوريـة
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 �,# ��ا���A>Bت ا��,�رف وا�ا*!ا�Iت �!ى  5
  
  

2008 
1,�رف و�A>B1ت 

�� #,1���C1   
1,�رف و�A>B1ت   

   �8ر-��1,# ��
    

  ا����Eع
  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  
            

 6,103,238,735  3,235,638,735  2,867,600,000   أ/�2M��C43#2 اL"�� أآ'# N1  ا<إ*!ا�Iت
                    

           

2007  
>�Hرف و>W<�8ت 

/&�-H</&4F<   
>�Hرف و>W<�8ت   

/&�-H</&3ر�R   
    

  ا��;��ع
  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  
            

 _< -K4" أآB(ا �N\�$F�>3إ= ا@�ت ا-NM9,235,819,466  9,074,200,466  161,619,000   أ 
           

 

  
 

 تـسـهـيـالت ائـتـمـانـيـة مـبـاشـرة 6
 

 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
    الشركات الكبرى  

 2,643,122,185  3,230,243,693 حسابات جارية مدينة 
 4,719,751,120  8,672,626,159  قروض 
 1,870,622,715  3,320,032,522  كمبياالت 
 (98,723,247)  (117,372,184)  قةً عن القروضفوائد غير مستح 
 (217,377,670)  (376,067,608) فوائد غير مستحقة عن الكمبياالت 

     
    ):التجزئة(ألفراد ا

 977,425,037  4,622,332,950 قروض 
 (12,513,962)  (32,673,375)  فوائد غير مستحقة عن القروض 

     
 26,564,631  97,986,971  الصغيرة والمتوسطةالشركات

 9,908,870,809  19,417,109,128 الـمـجـمـوع    
 (77,250,000) (111,337,610) تسهيالت ائتمانية مباشرة         مخصص: ينزل 

 9,831,620,809 19,305,771,518 صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة 

   
  
  
  
  
  
  
  
  



 بـنـك عــوده سـوريـة
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 )تتمة (ـبـاشـرةتـسـهـيـالت ائـتـمـانـيـة م 6
  

 1ـRـ,H Qـ!%ـ� K�2AHت ا��4O%�� �01/#ة


	� 4�56)ة��� ,!� 8<�=	� & �ب 6ـ;ـ:9 8ـ�
ـ� 8 �	7ت ا�	�  

 
    

 الشركات

  

 األفراد

  

 اإلجمالي

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

 77,250,000  22,974,220   54,275,780  2008 كانون الثاني 1في 
)3,737,345(  ل السنة خالتغيرال   37,824,955  34,087,610 
       

 111,337,610  60,799,175  50,538,435  2008 كانون األول 31في 
        

       :2008 آ�%�ن ا�'�%� 1 � 
 54,275,780  -    54,275,780  انخفاض القيمة إفرادياً

 22,974,220  22,974,220  -  بشكل جماعيانخفاض القيمة 
�TAل ا�K8 #�U4ا�:       

)54,275,780(  انخفاض القيمة إفرادياً   -  )54,275,780(  
 88,363,390  37,824,955    50,538,435  بشكل جماعيانخفاض القيمة 

       :2008 آ�%�ن ا;ول 31 � 
 -  -  -  انخفاض القيمة إفرادياً

 111,337,610  60,799,175   50,538,435  بشكل جماعيانخفاض القيمة 
        
  
  

 عدم  ليرة سورية مقابل54,275,780بلغت قيمة المخصصات التي انتفت الحاجة اليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون اخرى مبلغ 
   .لسنة السابقةوجود مخصصات انتفت الحاجة اليها في ا

  
  
  �-�دات M ����1#وض و<�(1 7

  
  

  2008  2007 
<�ر*�ة ��#    �&-ة <�ر=/  

     

4��دات إ,�اع –�	!B6 ك��D (*)   650,000,000  1,900,000,000 
4��دات إ,�اع –�	Hر�� -  D (**)    1,310,049,457��ك 

       1,960,049,457  1,900,000,000 

  

 و %9بين ذه الشهادات معدل فائدة يتراوح بشراء شهادات إيداع صادرة عن بنوك محلية، تحمل ه 2007و 2006 يقام البنك خالل عام (*)

  : الفترات التالية في2008األول  كانون 31، تستحق هذه الشهادات كما في 10%
 
 

 ا����� ا�! 4#*� االستحقاق 
  2008 2007 

 �&-ة <�ر=/ ��#ة <�ر*�  
    
 2008 - 1,250,000,000 
 2009 550,000,000 550,000,000 
 2010 100,000,000 100,000,000 
      650,000,000 1,900,000,000 
    



 بـنـك عــوده سـوريـة
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  )��4H (�-�دات M ����1#وض و<�(1 7

  

 عـوده صادرة عن بنوك خارجية عن طريـق بنـك   ) Euro CDs( بشراء شهادات إيداع 2007 و 2006 عاميكما قام البنك خالل (**) 

  :  في الفترات التالية2008 األول  كانون31، تستحق هذه الشهادات كما في %7.625ل، تحمل هذه الشهادات معدل فائدة مقداره .م.ش

  
 ا����� ا�! 4#*� االستحقاق 
  2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية  

    
 2010 881,435,257 908,273,534 
 2012 428,614,200 233,628,710 
      1,310,049,457 1,141,902,244 
    

 
��ر�� ا������ ر�� ��39
��ت ����ر ا������ ا�
و�� ر�� �  ":إ��دة �()�' ا&%$ل ا������ "7 و ا�����ر ا�
و��  �
اد ا�

  
 S & .�5 ا��و�� ر�T�B��م ا�5��VZD [دة " 	Y ا�=�ل ا���	�إ�Vدة 8:� "7 و ا�U	�ر ا��و�� �VWاد ا��%�ر,) ا���	� ر�. �U839,7ت U6	�ر ا�

Y!T)وض و� �	دات ��6�H�6 ^_ ا�	5!� �&��#c إ�Vدة 8:�	<�� V!^ أ�Tس . :8�	UD Y` ا���Hدات ا���	� ا�&�د ا�5��H�6 [دات ��6	� c6 ا�
 d,ر��D  [�5ا� [!�, ���� �� ا�c,(e8 2008 ا�ول 1ا���U,7ت وا�D ظ�>�&7� �	
�#6Wو ا �	�ا� S,(%�5 ا�%� �� �� ا�U	D c6 g�D ر�h��%�5 ا�  .

 ^!V ء��D .�5 ا��و�� ر�T�B��ر,U639 d	�ر ا�D Y	�:�8j إ�Vدة ا� k87,�U8 ا�ول 1 و c,(e8 2008d,ر���د ا�%	� ا��Uد�� �� ذ�] ا��V�D .  
  .,5	c اW,/�ح ا����� no8	)ات إ�Vدة ا��:�	V Y!^ وUm	� ا�5�]

  
 �&-ة <�ر=/ 

  

c,(e8 2008 ا�ول 1القيمة الدفترية كما في   1,298,755,950 
   

   1,310,049,457         2008 آ�
�ن ا�ول 31القيمة الدفترية كما في 
   

   1,300,155,840    2008 آ�
�ن ا�ول 31القيمة العادلة كما في 
  

��ر,d إ�Vدة ا��:�	Y، آ�ن �U6ل ا����U ا�<V �!U!^ ا���HداD c	D اوح(�, �� &	s آ�
j ا����%�ت ا��%�,�  %8.52و % 7.57ت ا���	� ا��Uد 8:�	<
 �U����	�t إ�Vدة ا��:�.   دوgر أ6),#� 28,590,000ا�
	 u5=أ Y c	D اوح(�, �!U>ا� ���Uل ا��U68.04 % 8.26و % j	%D%�,� و�ت ا��%���ا�
 �U���  . دوgر أ6),#�28,590,000ا�

  
:�v!5 �� أن إ�Vدة ا�D _	5!� �&����Hدات ��6	� 6� ���m�5 إ!T �w�	�c ا&/��T j
8�. �Zن ���� &%�ق ا�!#	�  آ� .� Y	�12,067,119 ة(	� 

  .�Tر,�
  

  d,�8ر ^���ة c6 �8ر,d إ�Vدة ا��:�	Y و&�)ة ا�>!� ���	�VW �tدة ا��:�	v!D ،Y =��� إ,)اد ا�<�ا�� V!^ ا���Hدات ا���	� ا��Uد 8:�	<
31 
  : آ� ,!�2008آ�
�ن ا�ول 

  
 �&-ة <�ر=/ 

  

  25,230,701 صافي إيراد الفوائد
   

  
 d,ر��D1 ا�ول c,(e8 2008 v!56 _	5!� �&��� ا&�	��w ا���Hدات ا���	� ا�	� j
�7آc6 k �8ر,d إ�Vدة .  �	)ة �Tر,� 827,034 آ��Tا .�	T

,(w ام�;�T�D ق�%B�TWا d,�8ر ^�  . %� �U6ل ا����U ا�<U!�ا��:�	Y و&



 بـنـك عــوده سـوريـة
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  ��ـ0ـ�ـ�41X #ة1ـ�-ـ�دات 1ـ��ـ��  8
 

  2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية  

��M�> �1-�دات ����1 �41 # ��2 أ<�5ر     

     
 189,920,295  -  <7 ات 

4��دات إ,�اع –�	Hر�� D    -  1,141,902,244��ك 
�Hا� �xT�� -  T*) (   226,473,323��ات 6

     �	��T ر�UTأ ��� (����ع �H�6دات ��6	� 6t6  226,473,323  1,331,822,539 
  

     

��M�> �41 # ��2 أ<�5ر #�Y ����1 �1-�دات     

     
 1,777,850,000  -  أدوات د=_ أR-ى 

 50,000,000  50,000,000   (**)أدوات '$�ق ا���4&/
�ع �H�6دات ��6	�     t6(	y (���6 �	��T ر�UTأ ���   50,000,000  1,827,850,000 

      
���)ة �!5	_ �ع ا���Hدات ا���	� ا�t6  276,473,323  3,159,672,539 

  
  

 عـوده صادرة عن بنوك خارجية عن طريق بنـك  سندات متوسطة األجل بشراء  2008من عام  ثانيالع الرب  قام البنك خالل(*) 

 كـانون األول  31، تستحق هذه الشهادات كما في%5.750 و% 5.625تتراوح بين  فائدة تعدالل، تحمل هذه الشهادات م   .م.ش

 :  في الفترات التالية2008

  
 �5د��� ا�ا��M�Aا�����   االستحقاق 

 �#ة <�ر*��  

 2012 215,209,882 
 2013 11,263,441 
     226,473,323 
  

  
 تبين  2008 كانون األول 31بتاريخ . مارات مالية متاحة للبيع مصدرة من بنك خارجي على شكل سندات متوسطة األجليمتلك البنك استث

وجود تراجع في القيمة السوقية لهذه االستثمارات ، ما جعل البنك يعمل على تحديد القيمة العادلة لها واعتبار الفرق كخسارة ناتجة عن هبوط 
  . ثماراتدائم في قيمة هذه االست

  
تم تقييم االستثمار بالتكلفة لعدم وجود  حيث من رأسمال الشركة% 5بنسبة  الشركة السورية العربية للتأمين استثمار البنك في يمثل المبلغ(**) 

عتزم البنك أن يحتفظ  ي التدفقات النقدية أو وجود أية طريقة أخرى مالئمة لتحديد القيمة العادلةتقديرسوق أوراق مالية فعال وعدم القدرة على 
  .بهذا االستثمار على المدى البعيد
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 موجودات ثابتة 9
 

 : إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات لغرض حساب االستهالك هي كما يلي
 

  سنة 40 إلى 10من  المباني وتحسينات بناء مؤجر
  سنوات10لى إ 5من  المفروشات والتجهيزات

  
  مشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيلال يتم استهالك ال

 
 

 

المباني  وتحسينات 
 بناء مؤجر

المفروشات و 
 المجموع المشاريع قيد التنفيذ التجهيزات

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

/b4ا���     
 769,478,764 15,992,965 306,417,431 447,068,368 2008 آ�#�ن ا��K#" 1آ�� �" 

 594,186,831 455,724,535 100,357,375  38,104,921 اc[���ت
�=]تF65,176( (270,372,517) 76,307,769 193,999,572 ا��(  

)25,000( - اc<��16دات  - )25,000(  
 ───────── ──────── ───────── ───────── 
 1,363,575,419 201,344,983  483,057,575 679,172,861 2008 آ�#�ن اSول 31آ�� �"  
 ───────── ──────── ───────── ───────── 

     ا)ه�]ك
 83,561,900 - 57,546,923 26,014,977   2008 آ�#�ن ا��K#" 1آ�� �" 

 97,934,977 -  58,932,803  39,002,174 اc[���ت
 ───────── ──────── ───────── ───────── 

181,496,877 - 116,479,726 65,017,151 #�2008�ن اSول  آ31آ�� �"  
 ───────── ──────── ───────── ───────── 
     

/b4ا���     
 456,596,348 41,895,214 167,489,210 247,211,924 2007 آ�#�ن ا��K#" 1آ�� �" 

 312,882,416 242,269,197 65,270,318 5,342,901 اc[���ت
�=]تF268,171,446( 73,657,903 194,513,543 ا��(  - 

 ───────── ──────── ───────── ───────── 
 769,478,764 15,992,965 306,417,431 447,068,368 2007 آ�#�ن اSول 31آ�� �"  
 ───────── ──────── ───────── ───────── 

     :ا)ه�]ك
 30,281,935 - 21,424,503 8,857,432 2007 آ�#�ن ا��K#" 1آ�� �" 

 53,279,965 - 36,122,420 17,157,545 اc[���ت
 ───────── ──────── ───────── ───────── 
 83,561,900 - 57,546,923 26,014,977 2007 آ�#�ن اSول 31آ�� �"  

 ───────── ──────── ───────── ───────── 
     

�4��Z ب /#اء �1-�دات�A� ]�I د �5ت     
2008 آ�#�ن اSول 31 �" آ��  - 24,482,084  116,028,140 140,510,224 

2007 آ�#�ن اSول 31آ�� �"   - 11,081,777 - 11,081,777 
     

       ����-�دات ا�'���4 "� � ا����� ا�! #4*�
  1,322,588,766 317,373,123  391,059,933  614,155,710 2008 آ�#�ن اSول 31آ�� �"  

 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
 696,998,641  15,992,965  259,952,285  421,053,391 2007 آ�#�ن اSول 31آ�� �"  

 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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 الموجودات غير الملموسة 10
  

 :طفاء على الشكل التالي تم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة ألغراض إحتساب اإل
 

-I�7�ات5 �-ا>h ا���6&>  
  <b� 70/7-وغا

  
 

 المجموع الفروغ برامج الكمبيوتر 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

/b4ا���    
 132,129,701 88,914,186 43,215,515 2008 آ�#�ن ا��K#" 1آ�� �" 

 5,937,005 -  5,937,005 اc[���ت
�=]تF65,176 - 65,176 ا�� 

 ───────── ───────── ───────── 
 138,131,882 88,914,186  49,217,696 2008 آ�#�ن اSول 31آ�� �"  
 ───────── ───────── ───────── 

    ا�b%cء
 13,818,514 2,328,703 11,489,811 2008 آ�#�ن ا��K#" 1آ�� �" 

  10,260,694 1,270,200  8,990,494 اc[���ت
 ───────── ───────── ───────── 

  24,079,208  3,598,903  20,480,305 2008 آ�#�ن اSول 31آ�� �" 
 ───────── ───────── ───────── 
    

/b4ا���    
 116,136,035 88,914,186 27,221,849 2007 آ�#�ن ا��K#" ��1 �" آ

 15,993,666 - 15,993,666 اc[���ت
 ───────── ───────── ───────── 
 132,129,701 88,914,186 43,215,515 2007 آ�#�ن اSول 31آ�� �"  
 ───────── ───────── ───────── 

    ا�b%cء
 4,973,987 1,058,502 3,915,485 2007 آ�#�ن ا��K#" ��1 �" آ

 8,844,527 1,270,201 7,574,326 اc[���ت
 ───────── ───────── ───────── 
 13,818,514 2,328,703 11,489,811 2007 آ�#�ن اSول ��31 �" آ 

 ───────── ───────── ───────── 
    �B�" ا�$&�/ ا� ��-=/

     
  114,052,674  85,315,283  28,737,391 2008 آ�%�ن ا;ول 31آ��  � 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
  118,311,187  86,585,483  31,725,704 2007 آ�#�ن اSول 31آ�� �" 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
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  موجودات أخرى 11

 
 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 182,456,269   256,235,171 مدينون مختلفون و دفعات مقدمة

 100,666,022   108,138,878 حواالت وشيكات قيد التحصيل
 11,513,710  - آليتقاص بطاقات صراف 

 3,327,276   39,336,192    أخرى
�B%� ا�5%`  6 (	y �%%B6 آ�ي-��ا��( 14,273,392   14,273,392     ا�:)ف ا�
�B%� ا�5%`  6 (	y �%%B6 6:�رف -��ا���	ت 6:)�� T}6135,463,590   243,169,495   و 

(4�56 �	
���B%� ا�5%` 8 �	7ت ا� 6 (	y �%%B6 ت - ة��ا��� T}6     30,076,490        9,718,959  

	� 4�56)ة���B%� ا�5%` 8 �	7ت ا� 6 (	y �%%B6 5,024,668        23,430,855      ��ا��  

�B%� ا�5%`  6 (	y �%%B6 ا����-Y!T)وض و� �	دات ��6�H�6   163,152,152    222,919,820  
�B%� ا�5%`  6 (	y �%%B6 دات-��ا���H�6 _	5!� �&��6 �	��6     10,079,120        3,933,606  

     887,891,745  689,297,312 
      

 
 مجمدة لدى المصرف المركزيالوديعة ال 12
  

يجب على المصارف الخاصة االحتفاظ ب  , 2001 للعام 28 من قانون المصارف الخاصة رقم 12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
  .المركزي على شكل وديعة مجمدة و بدون فوائدمصرف سورية  لدى بنكال المن رأسم% 10

 
   كالتالي2008 كانون األول 31بلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي كما في 

 
 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 21,235,700  21,235,700 أر=�ة ��D!	)ة ا� �ر,�
 205,460,273  198,404,926 ,#�أر=�ة ���Dوgر ا�6)

     219,640,626  226,695,973 
    

 
 المؤسسات المصرفيةودائع المصارف و  13

 
  ا����Eع    <�ر*��8رج     <�ر*�دا68  2008

  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  
            

 ���A�  791,293,093  106,992,676  898,285,769ت -�ر*� 
 1,160,000,000  -  1,160,000,000  اXO ;-6ود
 2,058,285,769   106,992,676  1,951,293,093  ا����Eع           

 
2007  PRر=/دا�  ا��;��ع    <�ر=/�Rرج     <

  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  
            

 372,744,958  726,375  372,018,583  '���8ت �3ر=/ 
P3S 5Zودا  -  -  - 

  372,744,958   726,375   372,018,583  ا��;��ع           
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 ودائـع الـعـمـالء 14

 
 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
    الشركات الكبرى

 3,111,081,956  2,321,828,133 حسابات جارية وتحت الطلب 
 4,790,533,440  7,676,280,510 ودائع ألجل وخاضعة الشعار 
 2,264,907,978  142,238,204  مقيدة حسابات 
     الصغيرة والمتوسطةالشركات
 2,098,087,632  3,254,152,481 حسابات جارية وتحت الطلب 
 1,775,318,294  2,753,534,382 ودائع ألجل وخاضعة الشعار 
 18,456  28,625 ودائع توفير 

     
    )التجزئة(فراد اال

 5,763,575,362  9,546,209,394 حسابات جارية وتحت الطلب 
 10,699,144,429  20,993,393,757 ودائع ألجل وخاضعة الشعار 
 1,008,687,090  1,743,305,085 ودائع توفير 

     48,430,970,571  31,511,354,637 
 

   Zا�� P�FI ( "5 ا��Zدا��&-ة  P��$ 1,436,257,000>_ إ���3" ا��دا5Z >% 19 �&-ة <�ر=/ أي >� Y.4�,0009,247,762 ��68# ا�
  .�" ا�78/ ا�$��8/ % 5<�ر=/ أي >� ��68# 

  . �&-ة <�ر=/ �" ا�78/ ا���8$/000,2,334,559 �&-ة <�ر=/ >$��Y.4�815,308,000 P ا��دا5Z ا�;�> ة 
  
  

 تأمينــات نقديــة 15
 

 2008  2007 

   ليرة سورية    ليرة سورية 

    
 68,892,330  700,221,692 شرةتأمينات نقدية على التسهيالت المبا

 940,470,502  2,903,198,271 تأمينات نقدية على التسهيالت غيرالمياشرة
     3,603,419,963  1,009,362,832 
    

 
  

16  Q,R1 6ـ#*ـ0ـ� ا�ـ!8ـ_ 
 

  : ان ا�F-آ/ @GH*< E4 [-=6/ ا� PR ه" آ�� =4"
 
 

 2008  2007 

   ليرة سورية    ليرة سورية 

    
 36,350,459  140,740,844 رصيد بداية السنة

 (36,350,459)  (140,740,844)  ضريبة الدخل المدفوعة: يطرح
 140,740,844  219,199,110  (*)ضريبة الدخل المستحقة: يضاف

 140,740,844  219,199,110 ر�N#  &B=/ ا�78/    
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16 Q,R1    #��4(*ـ0ـ� ا�ـ!8ـ6 _ـH( 
  

�ام @S6&/ @_ ا=-Tا�6&�#�ت ا� += $I +I2005 ,2006 ,2007 n�o� دة Fا�� p=ار�و�HH*<  = 8I +Iت ا�T-=6/ آ�� وردت �" هqo , '�8 ا��
  . � ى ا� واZ- ا����&/ا��-ا13/زا�Y \&  وه" >�ا�6&�#�ت 

  
  :كما يلي إن العالقة بين مصروفات الضريبة والربح المحاسبي موضح (*) 

 
 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 399,543,175  584,801,424 صافي الدخل قبل الضريبة

 s  46,695,000  84,900,000&- ا���I/$$F$&&+ >-آr ا�$5X ا�76&�ي  ة�TIف �8Rر
 �T= 1,270,200  1,270,201ف إ%�bء ا�b-وغ

/&#���Zcا -Z�8*ا� GH*< 34,087,610  77,250,000 
3�دات >��'/ �64&5�< /�&\ "# I �8رةR  209,942,205  - 

    
 876,796,439  562,963,376 
    

 %25  %25 ضريبة الدخلنسبة 
 140,740,844  219,199,110  عن السنة الحاليةضريبة الدخلمصروف     
 

  مطلوبات أخرى 17
 

 2008  2007 

 يةليرة سور  ليرة سورية 
    

 28,324,689  15,513,422 يرادات مقبوضة مقدماإ
 354,077,540  789,047,313 حواالت وشيكات قيد التحصيل

 26,942,826  45,493,021 مخصصات الموظفين
 18,014,488  53,203,783 مصاريف مستحقة

 18,759,597  32,739,447 أمانات الضريبة
 21,040,558  149,412,516 ذمم دائنة ودائنون آخرون

  -  18,946,753  توزيعات أرباح غير مدفوعة
  2,868,899  18,647,491  أ�)ى

 35,076  226,303  وT}6 �ت 6:)�	�ا�:�رف ودا�_ -��ا�� 6 �B%� ا���_ 
7ءا�  ودا�_ -��ا�� 6 �B%� ا���_ U 97,434,513  67,308,843 

     1,220,664,562  537,372,516 
    

 
  وعـدفـه والمـب بـتـتـرأس المال المك 18

 
 ليرة 1,000  قدرها سهم بقيمة اسمية2,500,000 ليرة سورية مقسم إلى 2,500,000,000يبلغ رأسمال البنك المصرح والمكتتب به والمدفوع 

  .سورية للسهم
  

  :سهم البنك االسمية تقسم الى فئتينأجميع 
  

لسوريين ل بالنسبة. شخاص سوريين طبيعيين أو معنويين و تسدد قيمتها بالليرات السوريةأسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل  وهي األ-فئة أ
 51هذه الفئة  تشكل.  المركزي سورية مصرف نشرة صرف سعر حسب يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية ،المقيمين في الخارج

 .البنكمن رأسمال % 
شخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمتها بالعمالت أ وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل -فئة ب

  .من رأسمال البنك% 49وتشكل هذه الفئة .  المركزي سورية مصرف نشرة صرف سعر حسباألجنبية 
  
  . ألسهم من الفئة بهمن رأسمال البنك من خالل تملك% 47 ه  ما  نسبت مجموعة عوده سردار– ل.م.ش عوده بنكمتلك ي
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  )تتمة (وعـدفـه والمـب بـتـتـرأس المال المك 18
  

سورية وذلك بعد  ليرة مليار 2.5 بمبلغ البنك مال رأس زيادة على 2008 تشرين األول 26بتاريخ  المنعقدة للبنك العادية غير العمومية الجمعية وافقت
، حيث تم الحصول على موافقة كل من مصرف سوريا المركزي و وزارة اإلقتصاد إضافة إلى تقديم طلب إلى هيئة جراءات القانونية الالزمةاتمام اإل

  . الماليةالقوائم حتى تاريخ إعداد هذه الزيادة لالكتتاب العام لم يتم طرح هذه األوراق المالية والذي ما زال قيد الدراسة ، علماً أنه
 
 

  حتياطياتاال 19
 

  االحتياطي القانوني
 الصادر بتاريخ 369/100/3واشارة إلى التعميم رقم  2008 لعام 3 رقم قانون الشركات و بناء على 2008 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

بعد استبعاد أثر يبة األرباح الصافية قبل الضرمن % 10تم تحويل  12/2/2009 الصادر بتاريخ 952/100/1 وإلى التعميم رقم 20/1/2009
 األرباح بعد الضريبةمن  %10تم تحويل  2007 كانون األول 31 للسنة المنتهية في .لى االحتياطي القانونيإخسائر فروقات القطع غير المتحققة 

ا التحويل عندما يصبح رصيد  يحق للبنك التوقف عن مثل هذ.القانونيبعد استبعاد أثرأرباح أو خسائر فروقات القطع غير المتحققة الى االحتياطي 
 .إن اإلحتياطي القانوني غير خاضع للتوزيع على حملة األسهم. من رأسمال البنك % 25االحتياطي القانوني مساوياً لـ

. 
  :يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي القانوني

 
 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 399,543,175  584,801,424 الربح قبل الضريبة

 84,900,000  46,695,000 يضاف خسائر فروقات القطع غير المتحققة
 (140,740,844)  -  ينزل مصروف ضريبة الدخل عن السنة

     631,496,424  343,702,331 
    

 34,370,233  63,149,642 %10احتياطي قانوني 

    
 

  
  االحتياطي الخاص
 20/1/2009 بتاريخ 369/100/3ادرين عن مصرف سورية المركزي رقم و بناء على التعميمين الص2008انون األول  ك31للسنة المنتهية في 
بعد استبعاد أثر خسائر فروقات األرباح الصافية قبل الضربية من % 10تم تحويل  12/2/2009 الصادر بتاريخ 952/100/1وإلى التعميم رقم 

 بعد استبعاد األرباح بعد الضريبةمن  %10تم تحويل  2007 كانون األول 31 للسنة المنتهية في .لخاصالى االحتياطي إالقطع غير المتحققة 
 يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي .أثرأرباح أو خسائر فروقات القطع غير المتحققة الى االحتياطي الخاص

 . غير خاضع للتوزيع على حملة األسهمالخاصإن اإلحتياطي . من رأسمال البنك % 100 مساوياً لـخاصال
  

 :االحتياطي الخاص يوضح الجدول التالي طريقة احتساب
 

 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 399,543,175  584,801,424 الربح قبل الضريبة

 84,900,000  46,695,000 يضاف خسائر فروقات القطع غير المتحققة
 (140,740,844)  -  زل مصروف ضريبة الدخل عن السنةين
     631,496,424  343,702,331 
    

 34,370,233  63,149,642 %10احتياطي خاص 
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  ير المتراكم في القيمة العادلةيالـتغ 20
  

 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
   3,603,750 السنةالرصيد في بداية 

)-Z�8R (حأر��  /$$F�< -&s (27,307,796)  3,603,750  
  3,603,750  (23,704,046) الرصيد في نهاية السنة

  
  الخسائر المتراكمة غير القابلة للتوزيع 21

 
متراكمة لفروقات القطع الغير ال الخسائر يتم فصل ,2002 لعام 23طبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة بناء على القانون رقم 

وعليه فإن األرباح المدورة القابلة للتوزيع .  من حساب األرباح المدورة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيويقة والغير قابلة للتوزيعمتحق
 . ليرة سورية216,910,453 مبلغ 2007 كانون األول 31 ليرة سورية وقد بلغت في373,713,483في تاريخ الميزانية تبلغ 

 
 اOـTـ�ا�ـaـ�اOـ! ا�ـ! 22

 
 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

   
 14,004,613  - مركزيال المصرفأرصدة لدى 

 498,409,844  740,808,555 ومؤسسات مصرفية مصارفأرصدة وإيداعات لدى 
 46,277,562  145,954,615 موجودات مالية متاحة للبيع

 173,628,425  141,408,098  موجودات مالية قروض وسلف
    تسهيالت ائتمانية مباشرة

         مؤسسات 
 251,986,741  286,090,768 حسابات جارية مدينة      
 122,805,851  255,836,715 كمبياالت       
 298,697,902  577,283,155 قروض       
 37,618,252  288,610,846 )التجزئة(لألفراد  

 -  7,483,825 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
     2,443,476,577  1,443,429,190 
    

 
 ا�ـ�ـ!*ـTـ�ا�ـaـ�اOـ!  23

 
 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

   
    :ودائع العمالء 

 12,168,562  4,311,537 حسابات جارية وتحت الطلب     
 25,114,318  35,472,869 توفير     ودائع 
 603,689,676  999,336,188 ألجل وخاضعة إلشعار     ودائع 

 1,442,713  9,094,263 ومؤسسات مصرفية مصارفودائع 
 34,460,314  86,392,453 تأمينات نقدية

    1,134,607,310  676,875,583 
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   وا�#<�م ا�ـ5ــ�ـ�Lت ا�!N1 68"ـ� ـ� إ*ـ#ادات 24

 
 

 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

   
 69,084,634  111,601,275 االئتمان  ورسومعموالت
 70,794,523  128,784,807 على العمليات التجاريةورسوم عموالت 
 23,980,763  68,235,570 الخدمات المصرفيةورسوم عموالت 

 163,859,920  308,621,652 دائنةال  والرسومعموالتإجمالي ال    
    

 (7,350,076)  (8,347,081) مدينةال والرسوم عموالتال: ينزل
 156,509,844  300,274,571 الدخل من العموالت والرسومصافي    

   
 
 

  للبيـعموجودات مالية متوفرةوأرباح  )رئخسا( 25
  

  :ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي
  

 2008  2007 

 يرة سوريةل  ليرة سورية 

    
 - (209,942,205)  *خسائر تدني موجودات مالية متوفرة للبيع 

 35,557,000  (26,966,951)  )31إيضاح (أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع و) خسائر(
    (236,909,156)  35,557,000 

   
  

 كانون األول 31 بتاريخ . متوسطة األجلسندات على شكل ي مصدرة من بنك خارجيمتلك البنك استثمارات مالية متاحة للبيع* 
اعتبار ون وجود تراجع في القيمة السوقية لالستثمارات ما جعل البنك يعمل على تحديد القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات  تبي2008

  . تم قيدها في قائمة الدخل في قيمة هذه االستثماراتهبوط دائمالفرق كخسارة ناتجة عن 
 

 
 aـ�ـ�ت ا�ـ�ـ�cـaـ�ـN %ـ 26

 
 

 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

   
 95,526,911  178,036,555  الموظفينزايارواتب وم

 9,271,111  25,111,383 التأمينات االجتماعية
 28,194,163  45,481,986 مكافأت

 4,261,789  7,969,924 مصاريف تدريب الموظفين
 19,625,023  54,234,803 مصاريف تطوير المتدربين

 26,019,575  29,105,897  أخرىمصاريف تطوير 
 10,873,700  19,772,853 أخرى

      359,713,401  193,772,272 
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  ��4O%��اO�ARL# 1,#وف Q,R1 ا� 27

 
 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

   باشرةتسهيالت ائتمانية م
)3,737,345( مؤسسات       54,275,780 

 22,974,220  37,824,955 )التجزئة(    لألفراد 
    34,087,610  77,250,000 

   
 
 

 أ8ـ#ى ����U7H 1ـ,ـ�ر*ـ(  28
 
 

 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 28,362,375  96,877,520 إيجارات
 34,709,156  53,580,131 إعالنات

 9,241,272  13,813,381 قرطاسية ومطبوعات
 10,562,556  15,802,351 هاتف وتلكس وانترنتوبريد 

 1,420,325  1,818,374 مصاريف بطاقات اإلئتمان
 14,517,369  26,664,366 حكوميةوأعباء رسوم 

 7,957,587  8,899,575 استشارات و رسوم قانونية
 2,294,206  1,728,328 السويفت

 37,860,421  61,320,902 )13إيضاح ( نفقات التطوير 
 1,214,005  3,488,666 صيانة

 5,482,817  10,655,876 نقل وسفر
 3,296,227  8,648,646 منافعال

 6,614,779  6,586,420 تأمين
 3,537,830  7,602,944 مصروفات معلوماتية

 8,334,036  19,310,856 حتنظيف وأمن وحراسة وإصالخدمات 
 8,771,849  15,356,774 أخرى

     352,155,110  184,176,810 

 
 

29  �,Cا�ا;<�<��ا� �ه��A1 ]ا� !O�5ا� �TAا� eر� N1 f2A�� gT0 
 

 :لعدد األسهم القائمة خالل الفترة و ذلك كما يلي على الوسطي المرجح السنةمن خالل قسمة ارباح ن حساب حصة السهم العادي الواحد يمك
 

 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 258,802,331  365,602,314  السنةربح    
    

 2,500,000  2,500,000 السنةوسطي عدد االسهم قيد التداول خالل 
    

 103.52  146.24 الحصة األساسية للسهم من ربح السنة
 

 من السهم حصة ألدوات قد يكون لها تأثير على بنكل لعدم إصدار اة األساسيللحصة مطابقة  من ربح السنة للسهمة المخفضالحصة إن قيمة
  األرباح عند تحويلها
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 النقد وما في حكمه 30

 
  :التاليةالتدفقات النقدية من المبالغ قائمة يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في 

 
 2008  2007 

 ليرة سورية  يةليرة سور 

    
 5,360,725,152  6,062,480,074 مصرف سورية المركزيالنقد واألرصدة لدى 

 3,905,854,628  17,593,831,533  والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهرالمصارفأرصدة لدى : يضاف
 (372,744,958)  (2,058,285,769)  أشهرثالثة والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مصارفودائع ال: ينزل

     21,598,025,838  8,893,834,822 
    

 
 .قد و ما في حكمهن التشغيلية اليومية لذلك التعتبر جزء من البنكتستخدم الودائع لدى مصرف سورية المركزي في نشاطات الال 

 
 

 تعامالت مع اطراف ذات العالقة 31

  :ون تعويضات اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التايةتتك
 

 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 9,860,216  10,887,324 الراتب األساسي

 13,729,785  33,070,260  ميزات و منافع قصيرة األجل
 23,590,001  43,957,584  مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين    
    

   عالقة أخرىذاتتعامالت مع أطراف 

بتعامالت تجارية مع المصارف ذات العالقة وكبار ) ضمن أعماله االعتيادية (بنكقام الإلضافة الى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا اب
  .المساهمين بحدود التعامالت التجارية السائدة

  
  :ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يليإن أرصدة حسابات األطراف 

 
 2008 2007 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 n7� ���8ت'qد� (726,376) (106,992,676) ل ا�;�ر=/ � ى ا�n76.م. ش@

 n76� /$F�8ة ا�� BرSا E4@ 5� ا� /$F�8ة ا�� Z�bا�qد� (75) (92,561) ل.م. ش@
 - (1,160,000,000)   � ى ا�SP3n76ل .م. ش@�دn7� q ود=1/

 n7� ���8ت ا�;�ر=/ � ىFا�qد� 143,878,807 245,202,205   ل.م. ش@
 n7� ا@�ت � ى =cاqد� 1,935,576,884 3,263,695,600 ل.م. ش@

 42,556,722 57,658,756 ل.م. ش@�دn76q ا�Z�b ة ا��F�8$/ ا�u6$ >_ أرB ة � ى
 50,000,000 50,000,000 عربية للتأميناستثمارات في الشركة السورية ال

 (622,477,853) (1,093,296,649) أرصدة الشركة السورية العربية للتأمين لدى البنك
 (5,672,759) (3,351,789) العربية ة اللبنانيةأرصدة الشرك

 (8,149,187) (1,764,000) ودا5Z ا���8ه�&_
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  )تتمة ( عالقةذاتتعامالت مع أطراف     31
 

  : االيرادات والمصروفات التي تخص التعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يلي
 

 2008 2007 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 -  33,078,884  الشركة السورية العربية للتأمينعموالت من إيراد 

 152,376,102 163,188,582 ل.م. شعودهدخل فوائد على المبالغ المودعة لدى بنك 
 (122,390) (3,210,860) ل.م. شعودهمصروف الفائدة على األرصدة المستحقة لبنك 

)26,966,951(  أرباح المتاجرة)خسائر (صافي  35,557,000 
 37,860,421 61,320,902 )** (مصاريف التطوير

 
 
 

 2008 2007 

 ليرة سورية ليرة سورية 

تمل أن تطرأارتباطات و التزامات مح    

ل.م. شبنك عودهكفاالت لصالح   1,296,044,600 375,318,745 
بنك عوده مصركفاالت لصالح   15,146,600 2,191,700 
 3,634,422 459,000  األردنل فروع.م. شبنك عودهكفاالت لصالح 

 316,634 - كفاالت لصالح بنك عوده سرادار لالعمال
ل.م. شبنك عودهاعتمادات مستندية لصالح   1,163,500 - 
 7,512,954 -  األردنل فروع.م. شبنك عودهاعتمادات مستندية لصالح 

 
  :األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يليالمعامالت مع إن 
  

 2008 2007 

 ليرة سورية ليرة سورية 

    
 935,638,009 205,275,000  ل.م.بنك عوده شعن طريق   بنوك خارجية-شهادات إيداع شراء 
 - 2,024,089,688  ل.م.بنك عوده شعن طريق  سندات متوسطة األجلشراء 
 1,777,850,000 281,123,925  ل.م.بنك عوده شعن طريق  أدوات دين أخرىشراء 

 186,316,545 386,929,500  ل.م.بنك عوده شعن طريق شراء سندات 
 - 417,305,400  ل.م.بنك عوده شمن شراء سندات 

  
ل بالنيابة عن البنك وفقاً التفاقية المساعدة الفنية الموضحة .م. شعوده المدفوعة بالكامل عن طريق بنك مصاريف التطويريمثل المبلغ (**) 

  . من القوائم المالية1باإليضاح رقم 
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 الــقـيـمـة الـعـادلـة لألدوات الـمالـية 32
 

 اليتضمن الجدول  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات غير المالية . ألدوات المالية في القوائم الماليةوالقيمة العادلة ل الدفتريةفيما يلي القيمة 
 

  2008  2007 

  القيمة العادلة  الدفترية القيمة  

الغير ) الخسارة(الربح 
  القيمة العادلة  لدفتريةالقيمة ا  معترف به

) الخسارة(الربح 
 الغير معترف به

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  يةليرة سور  
             الـمـوجودات المالية

 -  6,618,238,545  6,618,238,545  -  10,815,729,429  10,815,729,429  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 -  3,905,854,628  3,905,854,628  -  17,593,831,533  17,593,831,533  المؤسسات المصرفية لدى المصارف وأرصدة

 -  9,235,819,466  9,235,819,466  - 6,103,238,735 6,103,238,735   المؤسسات المصرفيةلدى المصارف وايداعات 
 -  9,831,620,809  9,831,620,809  -  19,305,771,518  19,305,771,518  تسهيالت ائتمانية مباشرة

 -  3,159,672,539  3,159,672,539  -  276,473,323  276,473,323  ات >ـ��&ـ/ >�ـ�'ـ/ �64ـ&ـ5>ـ�3ـ�د
L4>دات >��&/ \-وض و�3�<   1,960,049,457  1,950,155,840  )9,893,617(   1,900,000,000  1,900,000,000   

 -  226,695,973  226,695,973  -   219,640,626         219,640,626        ا��د=1/ ا��;� ة � ى ا��H-ف ا��-آrي
             

             المطلوبات المالية
 -  372,744,958  372,744,958  -  2,058,285,769  2,058,285,769   ومؤسسات مصرفيةالمصارفودائع 

 -  1,009,362,832  1,009,362,832  -  3,603,419,963     3,603,419,963     تأمينات نقدية
 -  31,511,354,637  31,511,354,637  -  48,430,970,571  48,430,970,571  ودائع العمالء

             
)9,893,617(      مجموع التغير في القيم العادلة غير المعترف بها       - 

 
  :فيما يلي االفتراضات المستخدمة بتحديد القيم العادلة لألدوات المالية 

   المسجل مساوي تقريباً للقيمة العادلةالمبلغ
 . متغير فائدةينطبق ذلك على ودائع التوفير وتحت الطلب واألدوات المالية ذات المعدل. من المفترض أن القيمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالية قصيرة األجل مساوية تقريباً للقيمة العادلة

  األدوات المالية ذات المعدل الثابت
يتم احتساب القيمة العادلة المقدرة للودائع التي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت بناء . تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السوق عند االعتراف األولي مع معدل الفائدة الحالي ألداة مالية مماثلةيتم 

  .ية المخصومة باستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان و االستحقاقعلى التدفقات النقد
.�, t 8	 �5ر�Vا ^!V .		%��;�ام 8%�	�ت �!T�D د���Uا� �	%��D �	��6���)ةأ� UD` ا�دوات ا� (	y ���h&76 c#, ���;�ام ,�. ا. ن 76�U8ت ا� �ق ا���B	� أو U6!��6ت ا� �ق ا�T�Dو �	%	%B76ت ا� �ق ا��U8 ر�UTأ �D�%6 ه�� .		%���5ر 8%�	�ت ا��

�6 ���� ا��%�	�ت�;� �7ت ا��  . 8%�,)ات ا�5�] ��/� ا�
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 إدارة ا�ـ�ـRـ�hـ# 33
 

 1ـ�ـ!1ـ� 33.1
  

م المخاطر التي تواجه  يقوم على تحديد وفهم وتقييبنك واالطار العام الدارة المخاطر في المصارفالمخاطر هي جزء اساسي من اعمال ال
 والتأكد من بقائها ضمن المستويات المحدودة والمقبولة واتخاذ االجراءات الالزمة لتقليص المخاطر للوصول إلى التوازن االمثل بنكعمل ال

  .بين عاملي المخاطرة والعائد
ل ، مخاطر السوق تتضمن مخاطر اسعار هم انواع المخاطر هي مخاطر االئتمان ، مخاطر السوق ، مخاطر السيولة ومخاطر التشغيأو

  .الفائدة ومخاطر العمالت
 

#h�Rإدارة ا�� ��i%أ  
 . اضافة إلى ذلك هناك لجان مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطربنكدارة المخاطر في الإمجلس اإلدارة هي الجهة المسؤولة عن 

  
  >;x4 اcدارة

 .<�-اI&;&�ت وا�8&�<�ت ا���16/ ا)@E4ا�;N/ ا��W8و�/ @_ إدارة ا��*�%- وا���ا�$/ 

  إدارة ا��*�%-

 توافق المخاطر القائمة مع السياسات المعتمدةالجهة المسؤولة عن تنفيذ ومراقبة المخاطر و التأكد من مدى 

  ا�ـ*ـr=ـ7ـ/

السيولة والتمويل  والهيكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة  بشكل رئيسي عن مخاطر بنكالجهة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات ال
 . بنكلل

"4Rا� ا y&\ ا��  

وتتم .  مع اإلجراءات والسياسات المتبعةبنكيقوم التدقيق الداخلي بتدقيق عملية إدارة المخاطر بشكل سنوي حيث يراجع مدى توافق ال
 .مناقشة نتائج التدقيق مع اإلدارة وترفع التقارير واالقتراحات إلى لجنة التدقيق

 
i%و #h�Rس ا����M#*م ا���4ر�  

 بطريقة تعكس الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تنتج في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة بناء على تقدير بنكيتم قياس مخاطر ال
روف  الطرق تعتمد على االحتماالت المبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظههذ. إلجمالي الخسائر الفعلية باستخدام طرق احصائية

  . أسوأ االحتماالت التي يمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائيةبنككما يدرس ال. االقتصادية

 بنككما يقوم ال.  وحدود ومستويات المخاطر المقبولةبنكيتم مراقبة وضبط المخاطر بناء على السقوف المعتمدة التي تعكس استراتيجية ال
  .تها بالمخاطر اإلجمالية بمختلف أنواعهابقياس القدرة االجمالية لتحمل المخاطر ومقارن

يتم تجميع المعلومات من جميع وحدات العمل ألغراض التحليل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة كما يتم تقديم تقرير إلى 
يتم التحليل بشكل . لمخاطرمجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ورؤساء األقسام يتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب السيولة وتغيرات ا

يستلم . قوم اإلدارة بتقييم مخصص الخسائر االئتمانية بشكل ربعي وتمفصل شهريا حسب قطاعات األعمال والزبائن والقطاعات الجغرافية
 .بنكمجلس اإلدارة تقريراً شامالً عن المخاطر بشكل ربعي لتزويده بجميع المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر ال

 تقارير مخاطر تفصيلية وتوزع على جميع األقسام للتأكد من أن جميع المعلومات الضرورية والمحدثة متوفرة على مستويات يتم تحضير
  . كافةبنكال
  

#h�Rا�� k�aRH F���>أ 
يير  على عدة اساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقا لمعابنكيعتمد ال

  .واسس معتمدة 

#h�Rآ@ات ا��#H 

 ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أوذات ظروف وأ التركزات عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أتنش
 تتأثر بنفس التغيرات اإلقتصادية اقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء على اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي ممكن ان

   تجاه قطاع اقتصادي معين أو قطاع جغرافي معينبنكتدل التركزات على حساسية ال. و السياسية و الظروف األخرى

  .  أطر للمحافظة على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان وضبطهابنكحددت سياسات وإجراءات ال
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 1ـRـ�hـ# اOLـ�4ـ�ن 33.2

  

دارة إ على بنكيعمل ال. بنكو عجز الطرف االخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه الأمخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف 
طقة وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع او من) فرد او مؤسسة(السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل 

  .جغرافية

 بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد او بنكويقوم ال
  .مجموعة المقترضين ولكل قطاع او منطقة جغرافية

  
  ا��h�R# ا��4OL%�� ا�����54 ���254!ات

يتم تحصيل هذه الدفعات وفقاً  . بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئهبنكالتسهيالت الهذه  تلزم ات العمالء بتقديم كفاالت لتلبية احتياجبنكيقوم ال
 واجراءاته بنكبنفس المخاطر االئتمانية للقروض وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس سياسات الالتسهيالت تتسم هذه . لشروط اإلعتماد

 . الرقابية
  

  ـ#ض �ـ�Rـ�hـ# اOLـ��4ن �!ون ا;n8  � ا�04ILر أي _��ن l� ma4C1 أو �T�ACHت ا��4O%�� أ8#ىا�ـCـ! ا;M,[ ��ـ4ـ5

يتم عرض الحد األقصى باإلجمالي قبل تأثير . يوضح الجدول التالي الحد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـر االئـتمان لبنود الميزانية
 .اتفاقيات التقاص والضمانات

 
 4ـ5ـ#ض �ـ�Rـ�hـ# اOLـ��4نا�ـCـ! ا;M,[ ��ـ    

    2008  2007 

);M#ب أ�( ��#ة <�ر*�(  ليرة سورية  ليرة سورية  إيضاح  

 3,905,855  17,593,832  4    لدى المصارف والمؤسسات الماليةأرصدة       
  9,235,819      6,103,239  5   � ى ا���Hرف وا��W<�8ت ا����&/إ= ا@�ت

 /&#���Zت ا[&N8Iة-M�6<       
 z�     8,815,107  3,276,690�-اد

 113,746  637,795     ا�$-وض ا�1$�ر=/
 6,441,185  9,852,870     ا�Q-آ�ت ا��6-ى

L4>دات >��&/ \-وض و�3�<   7         1,960,049        1,900,000  
3�دات >��&/ >��'/ �64&5�<   8           226,473        3,109,673  

3�دات أR-ى>�  11           887,892           689,298  
 28,672,266  46,077,257    ا��;��ع       
        

/4��F5,742,685   10,608,322       34  ا)��-ا>�ت ا�� 
 3,006,789   11,622,629       34  ا��N1 ات

 8,749,474   22,230,951         ا��;��ع       
       ��%��4OLا #h�Rا�� �37,421,740  68,308,208    إ-��� 
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 )��4H (1ـRـ�hـ# اOLـ�4ـ�ن 33.2
  

#h�Rدر-� ا�� FA� ��%��4OLا�54#_�ت ا X*ز�H 
 

7#آ�تا�  
ا��Lp� q�0ف ا���#ات 

 ا��Aر*�
2008 آ�%�ن ا;ول 31  ا; #اد 

ا��#وض 
 ا�7#آ�ت ا��0#ى ا���5ر*�

ا���A>Bت 
ا�,�U#ة و 
 ا���4<��

 
ا��,�رف و 
ا���A>Bت 
 ا����Eع ا��,# ��

6$��/ ا��*�%-(@�د=/ <( 
    3,900,287 

 637,795  14,102,707   97,987    86,593 18,825,369 
YFI) �4X�I ا��-ا\6/ 
�B�R �<اه���("  -  - - - - - 

/$F�8< �N7<:             

�م �30.�=/ =  360,026 - - 339,439  -  20,587 

�م60 �.�=/ 31>_=  63,436  - - 48,892  - 14,544 

�م90=�م �.�=/ 61>_ =  168,279 - - 151,832  - 16,447 

 19,417,110 86,593  97,987 14,642,870 637,795 3,951,865 ا��;��ع 
           

 GH*< (60,800) - (50,538) - - (111,338) ا�� #": =X-ح 

"��H19,305,772 86,593  97,987   14,592,332 637,795 3,891,065 ا� 

 
 
       

 ا�Q-آ�ت 
ا��46{ �|)ف ا�4&-ات 

 ا�8�ر=/
2007 آ�#�ن اSول 31  

 اS�-اد
ا�$-وض 
 ا�Q-آ�ت ا��6-ى ا�1$�ر=/

ا��W<�8ت 
ا�H.&-ة و 

�<X/ا���  

 
ا���Hرف و 
ا��W<�8ت 
/&�-Hع ا��� ا��;�

9.398,611        26,565 5,976,413 113,746    3,281,887    )>6$��/ ا��*�%-(@�د=/  
YFI) �4X�I ا��-ا\6/ 
�B�R �<اه���("  - - - - - - 
/$F�8< �N7<:             

�م �30.�=/ =   495,057  - - 494,254  - 803 
�م60 �.�=/ 31>_=   - -  3,842  - - 3,842  

�م 90=�م �.�=/ 61>_ =  - - 11,361 - - 11,361 

  9,908,871  -  26,565 6,485,870 113,746     3,282,690 ا��;��ع 
             

  GH*< )22,974( - )54,276( - - (77,250) ا�� #": =X-ح 

"��H9,831,621 -  26,565 6,431,594 113,746    3,259,716 ا�  
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 )��4H (1ـRـ�hـ# اOLـ�4ـ�ن  33.2
  

 �Hز*X ا����� ا��5د�� ����r%�ت 6���1 ا�K�2A4ت
  

�ز=5 ا�$&�/ ا��1د�/ ���T4#�ت >$��P ا��N8&]ت آ�� �" I "4= ��&�31ول �# آSن ا�2008:  
  

 ا�7#آ�ت  

 
 ا�7#آ�ت ا��0#ى ا��#وض ا���5ر*� ا; #اد

ا���A>Bت ا�,�U#ة 
 اL-���� و ا���4<��

24,843,022,462 4,002,900,847 13,070,156,280 217,032,811 7,552,932,524 )>6$��/ ا��*�%-(@�د=/  
 YFI 53,125,000 - 868,142,817 225,321,173 1,146,588,990 ا��-ا\6/ 

 /4<�@ -&s: - - - - - 
 - - - - - دون ا���8�ى
 �N&� ك��Q< - - - - - 

 - - - - - ه���/ 
       

 25,989,611,452 4,228,222,020 13,938,299,097 217,032,811 7,606,057,524 ا��;��ع 

�N7<           
 I 2,589,083,923 - 1,006,317,901 8,018,139 3,603,419,963~>&�7ت #$ =/

 /��6$< /&�-H< ت(�b62,640,000 - 62,640,000 - - آ 
 1,288,882,811 261,850,000 300,000,000 217,032,811 510,000,000 @$�ر=/

 80,000,000 - 80,000,000 - - أ<N+ >� او�/ 
 4,417,943,608 267,623,250 371,187,761 - 3,779,132,597 <&�رات و��&�ت 
/&H*M ت(�b16,536,725,070 3,690,730,631 12,118,153,435 - 727,841,004 آ 

 
 

�ز=5 ا�$&�/ ا��1د�/ ���T4#�ت >$��P ا��N8&]ت آ�� �" I "4= ��&�31 ن�#آ�  :2007 اSول 
 

 ا�Q-آ�ت  

 
 ا�Q-آ�ت ا��6-ى ا�$-وض ا�1$�ر=/ اS�-اد

ا��W<�8ت ا�H.&-ة 
/X>� ا)���3" و ا���

6$��/ (@�د=/ <
 13,826,973,222 2,510,211,525 9,362,383,706  1,954,377,991 )ا��*�%-

 YFI - - - 192,014,313 192,014,313 ا��-ا\6/ 
 /4<�@ -&s: - - - - - 

 - - - - - دون ا���8�ى
 �N&� ك��Q< - - - - - 

 - - - - - ه���/ 
       

 14,018,987,535 2,702,225,838 9,362,383,706 - 1,954,377,991 ا��;��ع 

�N7<           
  I 121,632,170 - 685,423,074 202,307,588    1,009,362,832~>&�7ت #$ =/

 276,250,000 55,200,000   221,050,000 @$�ر=/
 157,090,650 13,994,050 100,000,000  43,096,600 <&�رات و��&�ت 
/&H*M ت(�b11,879,285,879 2,377,131,725 8,053,780,632  1,448,373,522 آ  
 696,998,175 53,592,475 523,180,000  120,225,700  [��#�ت اR-ى
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 )��4H (1ـRـ�hـ# اOLـ�4ـ�ن 33.2
  

�A>B1 FA�Rا� )�T,4د و أذو%�ت ت ا��T>ات و أ!T>  ��-ر� 
 

)�T,4در-� ا�  )�T,4ا� �A>B1  X�0�� ا���-�دات ا������ ا���4 #ة N�_  
����-tا 

  ��#ة <�ر*�
A S & P MORGAN STANLEY INVESTMENT BANK  215,210  
-  Moody’s  LEHMAN BROTHERS INVESTMENT BANK 228,172 

     443,382 

 
!Cا� ���4%��ا�4#آ@  OL54#_�ت ا�� ],M;ا   

وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع او منطقة )  مراسلبنكفرد او مؤسسة أو (مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل  إدارة تتم
من  و)مؤسسةفرد او (من صافي األموال الخاصة على مستوى العميل % 25يجب أال يتجاوزالحد األقصى للتعرضات االئتمانية . جغرافية

   .2008 كانون األول 31 المراسلة كما في مصارف من صافي األموال الخاصة على مستوى ال%100 إلى 75%

بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به أو تحسينات ائتمانية حسب المناطق الجغرافية  بنكيبين الجدول التالي الموجودات المالية لل
  .أخرى
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 )��4H (1ـRـ�hـ# اOLـ�4ـ�ن 33.2

  

 ��%��4OL54#_�ت ا�� ],M;ا !Cا� ���4(ا�4#آ@  H(  
  

  ا�4#آ@ ا�UE#ا �
   

 ا�����T ا�UE#ا �� 
!T0دا68 ا���# ا� 

 u>دول ا�7#ق ا;و
��وأور ا;8#ى *أ #*���   إ-���� أ#1*�� 

 8,884,155  - -  -  - 8,884,155  1,#ف <�ر*� ا��#آ@يأر"!ة �!ى 
�,�رف ا�أر"!ة �!ى   245,277 3,507,484 13,841,070 - -  17,593,831 

 6,103,239  - - - 3,235,639 2,867,600   �!ى 1,�رف إ*!ا�Iت
 ��%��4OLت اK�2A4ا�:        

 z� 3,891,065 -  -  - -  3,891,065�-اد 
 637,795   - -  -  - 637,795  ا�$-وض ا�1$�ر=/ 

:�Q4-آ�ت         
 14,678,925  - -  - - 14,678,925 ا�Q-آ�ت ا��6-ى 

 /X>� 97,987  - - - - 97,987 ا��W<�8ت ا�H.&-ة و ا���
3�دات ا����&/ ا�����-ة �64&5� 276,473 226,473 - - - 50,000  ا��

 L4> 650,000 -  1,310,049 - -  1,960,049 و \-وض �76�ك

3�دات اRS-ى � 887,892  - -  - - 887,892  ا��
       

 55,011,411 226,473 - 15,151,119 6,743,123 32,890,696 ا����Eع

       

 34,199,602  - 89,256  10,649,227  5,053,425  18,407,694  أر\�م ا��$�ر#/
 
 ��<��7Kء دول ا�Q-ق اSو<�* 
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 )��4H (1ـRـ�hـ# اOLـ�4ـ�ن 33.2

  
  ا�4#آ@ �FA ا����ع ا4ML,�دي

  
�3�  .دات ا����&/ �n764 '�8 ا�$�X@�ت ا)\��Hد=/ � ون اoRS �" ا)@��6ر أي [��ن >�b�F �� أو 8FI&�7ت ا���Z#&/ أR-ى=6&_ ا�; ول ا����" ا��

  
  

 ا����ع ا4ML,�دي 

!T0ا� ���1 �I�T" رة�EH رات��I �Iأ #اد زرا �إ-��� 
        

 8,884,155 -  -  -  -  -  8,884,155 أرB ة � ى >H-ف <�ر=� ا��-آrي 
 17,593,832 -  -  -  -  -  17,593,832 أرB ة � ى ا���Hرف 

 6,103,239 -  -  -  -  -  6,103,239 إ= ا@�ت  � ى ا���Hرف 
 /&#���Z(ت ا[&N819,305,771 3,891,065 149,502 637,795 8,646,360 5,894,456 86,593 ا�� 

3�دات ا����&/ ا�����-ة �64&5� 276,473 -  -  -  -  -  276,473 ا��

3�دات اRS-ى � 887,891 -  -  -  -  -  887,891 ا��
        

 53,051,361 3,891,065 149,502 637,795 8,646,360 5,894,456 33,832,183 ا����Eع

 34,199,602 4,037,942 - 45,776 3,361,902 2,175,144 24,578,838 أر\�م ا��$�ر#/



 بـنـك عــوده سـوريـة
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33.2   Rـ�4ـ�ن1ـOLـ# اh��4 (ـ�H( 
  

 ��%��4OLت ا�T�AC4�2 و ا�� ma4Cت ا���%��rا�  

 على عدة اساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقا لمعايير بنكيعتمد ال
  .واسس معتمدة

  :وابرز انواع الضمانات هي

  .ت للمباني السكنية والعقارات والمخزون والضمانات النقديةالرهونا: بالنسبة للقروض التجارية •

  .والضمانات النقدية الرهونات للمباني السكنية والعقارات والرواتب: بالنسبة لألفراد •

خالل تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات 
  .دراسة كفاية مخصص الخسائر االئتمانية

  
  f���H ا%�aRض ا����� إ #اد*ً�

 يوم أو وجود صعوبات مالية تواجه 90إن المؤشرات الرئيسية إلنخفاض قيمة القروض هي استحقاق األصل أو الفائدة لفترة تزيد عن 
  .شروط العقد األصليبالعميل أو تؤثر على تدفقاته النقدية، اإلخالل 

  .م البنك بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل جماعييقو
 

  ا��Q,R اt #ادي

  :وفقاً للمؤشرات التالية. مالئمة المخصصات لجميع القروض والسلف الهامة بشكل منفردبنكيحدد ال

  التأخر في انجاز المشروع موضوع التسهيالت، •
  قدرة العميل على تحسين وضعه عند مواجهة صعوبات مالية، •
  ائد المتوقعة عند تصفية األعمال  في حال اإلفالس العو •
  توفر مصادر مالية أخرى و القيمة المتوقع تحقيقها للضمان، •
 فترة التدفقات النقدية المتوقعة •

  .يتم تقييم الخسائر االئتمانية في تاريخ كل ميزانية وكلما اقتضت الحاجة لذلك

  
�I��Eا� Q,Rا��  

 والسلف بشكل جماعي بالنسة للقروض والسلف التي التعتبر هامة بشكل منفرد أو في حال عدم يتم تقييم المخصص عن خسائر القروض
يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقييم المخصص ومراجعة  كل محفظة على . وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل منفرد

  .حده
 انخفاض القيمة بشكل دليل موضوعي علىتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود يؤخد باالعتبار عند التقييم الجماعي انخفاض القيمة المح

  .موضوعي
  :يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة باعتبار العوامل التالية

فترة تحقق الخسائر وفترة تحديد ضرورة وجود مخصص  تاريخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادية الحالية، التأخر الناجم عن
إن اإلدارة هي المسؤولة عن تحديد طول هذه . ه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القيمةإفرادي لهذ

  .المدة التي قد تمتد إلى سنة
  .تقوم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامة

 .المالية واالعتمادات المستندية بطريقة مماثلة لطريقة تقييم القروضيتم تقييم مخصص التعهدات 
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33.3 �Iا���� X*ا��4ز 

 
 . القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانويبنكيمثل قطاع أعمال ال

  :بنكقطاع أعمال ال -
 

  : هي  قطاعات أعمال رئيسيةثالثةمن خالل ألغراض إدارية  بنكاليتم تنظيم 
 

 وخدمات والديون القروض واألعمال الصغيرة ومنحهم األفراديشمل متابعة ودائع العمالء              :التجزئة
 أخرى

   
 الخاصة بالعمالء األخرىوالخدمات المصرفية التسهيالت االئتمانية متابعة الودائع ويشمل   الشركات

 من المؤسسات
   

 بنكال أموال وإدارة التداول والخزينة يشمل هذا القطاع تقديم خدمات  أخرى
 

  . تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسيةالبنكبني عليه يهذه القطاعات هي األساس الذي 
  
  :قطاع التوزيع الجغرافي  -
  

 التي تمثل األعمال سوريةالجمهورية العربية ال نشاطاته بشكل رئيسي في بنكال، يمارس بنكاليمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال 
 .كافة أنحاء العالم في ه نشاطاتبنكالالمحلية وكذلك يمارس 

 



 بـنـك عــوده سـوريـة
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33.3  �Iا���� X*��4(ا��4زH( 
  

  قطاع األعمال
  

  :2008 كانون األول 31 كما في والمصاريف الرأسماليةفيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات 
 

 
 2008 

 المـجـمـوع  أخرى  الشركات  التجزئة 
        )ألقرب ألف ليرة سورية(

        
 1,308,869  545,481  608,694  154,694 صافي إيرادات الفوائد

  300,275  8,550  218,109  73,616 صافي إيرادات العموالت
صافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت 

 85,985  85,985  -  -     األجنبية
)26,967(  -  -      أرباح المتاجرة)رخسائ (صافي   )26,967(  

 (46,695)  (46,695)  -  -  خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة
 27,428  -  -  27,428 - بالصافي  -أخرى إيرادات

 1,648,895  566,354  826,803  255,738 إجمالي الدخل        
 (209,942)  (209,942)  -  -  متاحة للبيعخسارة تدني قيمة استثمارات مالية 

 (34,088)  -      3,737  (37,825) مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
 1,404,865  356,412  830,540  217,913 صافي الدخل        

        
xO�4Tا�        

�ز@/< -&s /&4&.QI L=ر�H<       (820,064) 
 584,801       الربح قبل الضريبة        

 (219,199)       ضريبة الدخل
 365,602       الربح للسنة        
        

        الموجودات والمطلوبات
        

 43,883,462  23,940,240  15,320,889  4,622,333 موجودات القطاع
 14,715,806       موجودات غير موزعة على القطاعات

 58,599,268       وجوداتمجموع الم        

        
 4,587,762  2,058,512  2,298,133  231,117 مطلوبات القطاع

 50,944,778       مطلوبات غير موزعة على القطاعات
 55,532,540       مجموع المطلوبات        

        
        معلومات أخرى

 729,552         رأسماليةمصاريف 
 97,935       اهتالكات
 10,261       إطفاءات
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33.3  �Iا���� X*��4(ا��4زH( 

  
  قطاع األعمال

  
 2007 كانون األول 31 كما في  والمصاريف الرأسماليةفيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات

 
 2007 
 المـجـمـوع  أخرى  الشركات  التجزئة 

        )لف ليرة سوريةألقرب أ(

        
 766,554  55,445  673,457  37,652 صافي إيرادات الفوائد

 156,510  7,148  130,928  18,434 صافي إيرادات العموالت
صافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت 

 األجنبية
-  -  30,958  30,958 

 35,557  35,557  -  -  أرباح المتاجرة)خسائر (صافي
)84,900(  -  - خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة   )84,900(  

 12,188  12,188  -  - أخرى إيرادات
 916,867  56,396  804,385  56,086 إجمالي الدخل        

)22,974(  مصروف مخصص الخسائر االئتمانية   )54,276(    -   )77,250(  
 839,617  56,396  750,109  33,112 صافي الدخل        
        

xO�4Tا�        
�ز@/< -&s /&4&.QI L=ر�H<       (440,074) 

 399,543       الربح قبل الضريبة        
 (140,741)       ضريبة الدخل

 258,802       الربح للسنة        
        

        الموجودات والمطلوبات
        
 24,750,953  14,933,789  8,870,202  946,962 وجودات القطاعم

 11,631,556       موجودات غير موزعة على القطاعات
 36,382,509       مجموع الموجودات        

        
 3,228,337  2,264,908  939,756  23,673 مطلوبات القطاع

 30,343,239       مطلوبات غير موزعة على القطاعات
 33,571,576       مجموع المطلوبات        

        
        معلومات أخرى

 330,084       رأسماليةمصاريف 
 53,280       اهتالكات
 8,845       إطفاءات
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33.3  �Iا���� X*��4(ا��4زH( 
 

  مـعـلـومـات الـتـوزيـع الـجـغـرافـي
  

  :2007 و 2008 كانون األول 31 كما في  داخل وخارج سورية اإليرادات والموجودات والمصاريف الرأسماليةفيما يلي توزع
 

 2008 

 

  داخل سورية
 

  البلدان العربية
 

  بلدان أخرى
  

 المجموع
        )ألقرب ألف ليرة سورية(

        
 1,308,869  174,857  159,979  974,033 صافي إيرادات الفوائد

 300,275  -  -  300,275 في إيرادات العموالتصا
 85,985  -  -  85,985 صافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية

)26,967(  -  -   أرباح المتاجرة)خسائر (صافي   )26,967(  
 (46,695)  -  -  (46,695) خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة

 27,428  -  -  27,428 -بالصافي   -أخرى إيرادات
 1,648,895  147,890  159,979  1,341,026 إجمالي الدخل        

 (209,942)  (209,942)  -  -  خسارة تدني قيمة استثمارات مالية متاحة للبيع
 (34,088)  -  -  (34,088)  مصروف مخصص الخسائر االئتمانية

)62,052(  159,979  1,306,938 صافي الدخل            1,404,865 
                
 58,599,268  18,006,826  3,566,557  37,025,885 مجموع الموجودات        
 55,532,540  105,137  1,267,086  54,160,317  لوباتالمط مجموع        
        

 729,552  -  -  - مصاريف رأسمالية
        

        
 2007 

 

  اخل سوريةد
 

  البلدان العربية
 

  بلدان أخرى
  

 المجموع
        )ألقرب ألف ليرة سورية(

        
 766,554  384,120  157,355  225,079 صافي إيرادات الفوائد

 156,510  -  -  156,510 صافي إيرادات العموالت
 30,958  -  -  30,958 صافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية

 35,557  35,557  -  -  أرباح المتاجرة)خسائر (صافي
 (84,900)  -  -  (84,900)  خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة

 12,188  -  -  12,188 - بالصافي  -أخرى إيرادات
 916,867  419,677  157,355  339,835 إجمالي الدخل        

)77,250( ئتمانيةمصروف مخصص الخسائر اال    -   -   )77,250(  
 839,617  419,677  157,355  262,585  صافي الدخل        
                 

 36,382,509  10,081,700  5,756,698  20,544,111 مجموع الموجودات
 33,571,576  21,894  577  33,549,105  لوباتالمط مجموع        
         

 330,084  -  -  - سماليةمصاريف رأ
        



 بـنـك عــوده سـوريـة
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33.3  �Iا���� X*��4(ا��4زH( 
 
 

 

 دا68 ا���# { �|)ف ا�4&-ات ا�8�ر=/4ا��6

دول ا�7#ق 
 u>ا;و
 إ-���� أ1#*�� أ #*��� أور�� ا;8#ى

        
 8,884,155         8,884,155  1,#ف <�ر*� ا��#آ@يأر"!ة �!ى 
 17,593,831 - - 13,841,070 3,507,484 245,277 �,�رف ا�أر"!ة �!ى 

 6,103,239 -  -  - 3,235,639 2,867,600   �!ى 1,�رف إ*!ا�Iت
 ��%��4OLت اK�2A4ا�:       

 z� 3,891,065  - - - - 3,891,065�-اد 
 637,795  - - - - 637,795  ا�$-وض ا�1$�ر=/ 
 14,678,925 - - - - 14,678,925 ا�Q-آ�ت ا��6-ى 

 W��SMEs 97,987 - - - - 97,987<�8ت ا�H.&-ة و ا����<X/ ا
3�دات ا����&/ ا�����-ة �64&5� 276,473 226,473 - - - 50,000 ا��

 L4>  650,000 1,310,049 - - -  1,960,049 و \-وض �76�ك
 887,892 - - - - 887,892 ا���-�دات ا;8#ى 

 219,641 - - - - 219,641 ا��د*�5 ا���E!ة �!ى ا��,#ف ا��#آ@ي
          

 55,231,052 226,473 - 13,841,070 8,053,172 33,110,337 ا����Eع

        
 34,199,602 -  89,256  10,649,227  5,053,425  18,407,694  أر\�م ا��$�ر#/ 

 
 

 1ـRـ�hـ# ا�ـAـ�ق 33.4
 

 مخاطر العمالت

م وقيو  الرئيسية له، الليرة السورية العملة بنكيعتبر ال.  صرف العمالت األجنبيةبسبب التغيرات في اسعار أداة مالية قيمة  تذبذبتتمثل ب
  .ال تتجاوز المستويات المحددةمراقبة المراكز بشكل يومي للتأكد من أن المراكز    يتم، والمجلس بوضع حدود لمراكز العمالت

الصرف مع في حال حدوث تغير معقول في أسعار  ألرباح والخسائر باعداد تحليل الحساسية لمراقبة اثر التغيرات على صافي االبنكيقوم 
يمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في قائمة الدخل أو حقوق الملكية بينما يمثل المبلغ . بقاء بقية المتغيرات ثابتة

 .الموجب صافي االرتفاع المتوقع

 
 2008  2007 

 العملة

عر اثر التغير في س
 %2الصرف 

األثر على الربح 
 قبل الضريبة

 على حقوقاألثر 
  الملكية

اتر التغير في سعر 
 %2الصرف 

األثر على الربح 
 الملكيةاألثر على حقوق  قبل الضريبة

        

 28,332,432 28,701,374 1,435,068,691  26,129,603 26,075,904 1,303,795,193 دو)ر أ>-=�"

�رو= 107,708 143,610 7,180,502  3,103 4,138 206,891 

  (14,971) (19,961) (998,049)   8,014 10,686 534,296  73&� ا<�-�&7"

"#���= _=  129,577 (2,592) (1,944)   15,467 309 232  

 n#-bا�
  ا�8�=8-ي

11,015 220 165   336,258 6,725 5,044  

ا��1]ت 
 اRS-ى

13,380,527 267,611 200,708  11,791,097 235,822 176,866 
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 )��4H (1ـRـ�hـ# ا�ـAـ�ق 33.4

 
  h�R1# <5# ا�O�a!ة

هي المخاطر الناجمة عن تغيرات اسعار الفائدة السائدة بالسوق والتي تؤثر بالتالي على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لـألدوات                     
يتم مراقبة المراكـز  . فترات محددة  خالل دة بوضع حدود لفجوات معدل الفائدة     مجلس اإلدارة مستويات مخاطر معدالت الفائ     يراقب   .المالية

  .ال تتجاوز المستويات المحددةبشكل يومي للتأكد من أن المراكز 
 في حال حدوث تغير معقول فـي أسـعار    واثر ذلك على قائمة الدخل   يبين الجدول التالي تحليل الحساسية لالدوات الخاضعة السعار الفائدة        

 .، مع بقاء بقية المتغيرات ثابتةئدةالفا

 .		%�D �	#!�. ا&� �ب & �T	� &%�ق ا�, ��	D ،إ,)ادات ا�<�ا�� ���= ^!V ر ا�<���ة�UT� ض(�>� ا���� ه� أn) ا��(	) ا���� �	T� & إن
B�Tg �ً%و� �	#!�. !B8	� T� &	� &%�ق ا�, ،jDا��� ���U_ ذات ا�	5!� �&��� !B8	� T� &	� &%�ق . %�ق ا���Hداتا���Hدات ا���	� ا��U,

��از,��(	)ات y	) ا�!� �	T� Bق ا��%B�Tgا S & �	!B�� ,U)ض ا��	D ���Uا� ^�B�6 �� ) �6ازي	ك 8(��ض أن ه(� ^!V �	#! . ا�
  

 2008  2007 

 العملة

 في اثر الزيادة
 %2الفائدة سعر 

األثر على الربح 
 قبل الضريبة

األثر على حقوق 
  يةالملك

 في سعر زيادةاثر ال
 %2الفائدة 

األثر على الربح 
 قبل الضريبة

األثر على حقوق 
 الملكية

        

 5,714 7,618 380,922   (15,326) (20,435) (1,021,759) دو)ر أ>-=�"

�رو= (1,623) (2,164) (108,178)  (8,632) (11,510) (575,475)  

)4,569(  73&� ا<�-�&7"  )457(  )343(   )2,596(  )260(  )195(  

"#���= _=  )92(  )9(  )7(   15 2 2  

 n#-bا�
  ا�8�=8-ي

)1(  - -   336 34 25  

ا��1]ت 
 اRS-ى

1,107 111 83  927,784 92,778 69,584 

 

 2008  2007 

 العملة

اثر النقص في 
 %2الفائدة سعر 

األثر على الربح 
 قبل الضريبة

األثر على حقوق 
  الملكية

ر اثر النقص في سع
 %2الفائدة 

األثر على الربح 
 قبل الضريبة

األثر على حقوق 
 الملكية

        

 (5,714) (7,618) 380,922   15,326 20,435 (1,021,759) دو)ر أ>-=�"

�رو= 1,623 2,164 (108,178)  8,632 11,510 (575,475)  

)4,569(  73&� ا<�-�&7"  457 343   )2,596(  260 195  

"#���= _=  )92(  9 7   15 )2(  )2(  

 n#-bا�
  ا�8�=8-ي

)1(  - -   336 )34(  )25(  

ا��1]ت 
 اRS-ى

1,107 )111(  )83(  927,784 )92,778(  )69,584( 
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 )��4H (1ـRـ�hـ# ا�ـAـ�ق 33.4
   �Eة ا�Iدة �5AH# ا�O�a!ة

           18I&- ا�Z�b ة أو ا)<�F$�ق أ=��N أ\-ب إ@�دةا��E4@ L&7H ��-ات 

 دون ا�NQ- ف ا�4&-ات ا�8�ر=/ا��46{ �|)
 Eا� -NM _<3 

-NMأ 
 _<3 E6 ا� 

 -NMأ 
 _<6 E9 ا� 

 -NMأ 
_<9 E12 ا� 

 -NM 
 _<1 E2 ا� 

 /7> 
 _<2 E3 ا� 

 /7> 
 _<3 E4 ا� 

 /7> 
 _<4 E5 ا� 

 /7> 
 _< -K5أآ 
7�ات> 

 -&s د�7�
�ع '�8</�;< 

3�دات�<                         

 10,815,729 6,684,823 - - - - - - - - -  4,130,906  �-آrي>H-ف <�ر=� ا�#$  و أرB ة 

 17,593,832 - - - - - - - - - 371,072  17,222,760 أرB ة � ى ا���Hرف 

 6,103,239 - - - - -  824,999 710,640 - 4,567,600 - -   � ى >�Hرف إ= ا@�ت

 �H���( 15,310,601 617,353 826,729   883,658 1,667,431 - - - - - 19,305,772�N8I)"&]ت اM�6< /&#���Z-ة 

76�ك � L4> 1,960,049 - - 485,049 - - 800,000 675,000 - -  - -  \-وض و 

3�دات >��&/ >���-ة �64&5 �< - - - - - - - - 226,473 - 50,000 276,473 

3�دات ����/ �< - -  - - - - - - - - 1,322,589 1,322,589 

&s دات�3�< />��4< -  - - - - - - - - - - 114,053 114,053 

3�دات أR-ى �< -  - - - - - - - - - 887,891 887,891 
ود=1/ >;� ة � ى >H-ف <�ر=� 

 219,641 219,641 - - - - - - - - - -  ا��-آrي 
              

3�دات� 58,599,268 9,278,997 - 711,522 - - 3,292,430 2,269,298 - 5,394,329 988,425 36,664,267 ا���3" ا��

                        

4���ت X<                        

 5Zودا/&�-H�8ت ا��>Wرف وا���H2,058,286 - - - - - - - - -  - 2,058,286 ا�� 

 5Z48,430,971 - 200 -  - - 1,985 -  88,295 115,554 3,952,271 44,272,667 �]ء ا�1ودا 

~I /= $# 3,603,420 - - - - - - - 27,901 409,359 1,965,415 1,200,744 >&�7ت 

PR 6/ ا�=-] GH*<  -  - -  - -  - -  - -  - 219,199 219,199 

4���ت أR-ى X<  -  - -  - -  - -  - -  - 1,220,665 1,220,665 
                         

4���ت X55,532,540 1,439,864 200 - - - 1,985 - 116,196 524,913 5,917,686 47,531,697 ا���3" ا�� 

              

�ة ا@�دة 18I&- ا�Z�b ة;�  3,066,728 7,839,133 )200( 711,522   3,290,445 2,269,298 (116,196) (4,869,416) (4,929,261) (10,867,430) 

                        ا�78/ ا�$��8/ 

3�دا� 36,382,509 3,815,174 1,967,769 233,629 - 1,508,274 599,432 2,326,789 1,196,854 4,399,045 4,915,188 15,420,356 ت ا���3" ا��

4���ت X32,897,064 - - - - - 50 3,802 418,523 1,236,120 2,738,056 28,500,513 ا���3" ا�� 

�ة ا@�دة 18I&- ا�Z�b ة ;� 2,810,933 3,815,174 1,967,769 233,629 - 1,508,274 599,382 2,322,987 778,331 3,162,925 2,177,132 (13,080,159) 
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 1ـRـ�hـ# ا�ـ�Aـ��ـ� وا�ـ4ـ��*ـ6 33.5
  

وللوقاية من هذه المخاطر تقوم اإلدارة  . على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقهابنكقدرة المخاطر السيولة في عدم تتمثل 
باإلضافة إلى ذلك، . وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة على أساس يومي باإلضاقة إلى الودائع تنويع مصادر التمويلب

  .يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وتوفر الضمانات الممكن استعمالها عند الحاجة
يقوم باإلضافة إلى ذلك .يلها بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في السيولةي عالية للتسويق يمكن تس بموجودات ذات قابلية البنكيحتفظ

 يتم قياس .بنكالمن رأسمال % 10 ودائع الزبائن و  متوسطمن% 10 بالمحافظة على وديعة إلزامية لدى مصرف سورية المركزي تساوي بنكال
تتكون . يحافظ البنك على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء.طبيعية والطارئةورقابة السيولة على اساس الظروف ال

 . الموجودات المتداولة من النقد وأرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفية قصيرة األجل بعد تنزيل ودائع المصارف والمؤسسات المصرفية
  

  2008  2007 

  %  % 
     ل آ�#�ن اSو31

 %46  %42  ا����<� R]ل ا��b-ة

/68# E4@58  %50  أ% 

/68# P\41  %33  أ% 

 

  

  



 بـنـك عــوده سـوريـة

 إ,ـــ/ـ�&ـ�ت &ــ�ل ا�ــ%�ا�ــ. ا�ــ��ــ	ــ�

 �� � 2008 آ�
�ن ا�ول 31آ
 

 
48 

  
 )��4H (1ـRـ�hـ# ا�ـ�Aـ��ـ� وا�ـ4ـ��*ـ6 33.5

  : 2008 كانون األول 31 كما في يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها او تسويتها       
 
 

   
 P\أ=�م3>_ أ  

  
 _< P\3أ-NMأ  

 _<3 Eر ا��NM 
12-NM  

 N1 6Mع أ��E112 
#2/ 

 E�' /7> _5>ـ 
7�ات> 

 _< -K5أآ 
7�ات> 

 N1 #'ع أآ��E1
12#2/  

  
 ا����Eع

         )ألقرب ألف ليرة سورية(

         
 10,815,729 4,753,249 4,753,249 - 6,062,480 - - 6,062,480  المركزيةنقد وأرصدة لدى مصرف سوري

 17,593,832 - - - 17,593,832 - 15,222,939 2,370,893  المؤسسات المصرفيةأرصدة لدى المصارف و
 6,103,239 700,000 - 700,000 5,403,239 3,578,240 1,824,999 - المؤسسات المصرفية لدى المصارف وإيداعات

 19,305,772 8,145,178 418,616 7,726,562 11,160,594 4,331,450 6,829,144 - تسهيالت ائتمانية مباشرة
 276,473 276,473 50,000 226,473 - - - -  عـيـة للبـاحـة متـاليـودات مـوجـم

 1,960,049 1,410,049 - 1,410,049 550,000 550,000 - -  موجودات مالية قروض وسلف
 1,322,589 1,322,589 1,322,589 - - - - - ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد التنفيذ

 114,053 114,053 85,315 28,738 - - - - غير الملموسةالموجودات 
 887,891 189,331 4,992 184,339 698,560 61,932 626,549 10,079 موجودات أخرى

 219,641 219,641 219,641 - - - - - الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────────────── ───────── 

 58,599,268 17,130,563 6,854,402 10,276,161 41,468,705 8,521,622 24,503,631 8,443,452 مجموع الموجودات
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ───────── 

 2,058,286 - - - 2,058,286 - - 2,058,286 فيةودائع المصارف والمؤسسات المصر
 3,603,420 1,335 50 1,285 3,602,085 418,712 1,301,221 1,882,152 تأمينات نقدية
 48,430,970 850 150 700 48,430,120 222,397 31,342,199 16,865,524 ودائع العمالء

 219,199 - - - 219,199 219,199 - - مخصص ضريبة الدخل
 1,220,665 - - - 1,220,665 - 616,158 604,507 لوبات أخرىمط
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────────────── ───────── 

 55,532,540 2,185 200 1,985 55,530,355 860,308 33,259,578 21,410,469 مجموع المطلوبات
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────────────── ───────── 
          

 3,066,728 17,128,378 6,854,202 10,274,176 (14,061,650) 7,661,314 (8,755,947) (12,967,017) الصافي
 ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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 )��4H (��ـ� وا�ـ4ـ��*ـ16ـRـ�hـ# ا�ـ�Aـ 33.5

  : 2007 كانون األول 31 كما في يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها او تسويتها          
 

   
  أيام3أقل من 

  
  أشهر3أقل من 

 الى شهور 3من 
 شهر 12

 12مجموع أقل من 
 شهر

 5مـن سنة حتى 
 سنوات

 5أكثر من 
 نواتس

مجموع أكثر من 
  شهر12

  
 المجموع

)ألقرب ألف ليرة سورية(          

         
 6,618,238 1,257,512 1,257,512 - 5,360,726 - - 5,360,726 #$  وأرB ة � ى >H-ف <�ر=/ ا��-آrي

 3,905,855  - - - 3,905,855        - 2,061,200 1,844,655 ا��W<�8ت ا��H-�&/أرB ة � ى ا���Hرف و
 9,235,819 - - - 9,235,819 3,128,590 6,107,229 -  المؤسسات المصرفية لدى المصارف وإيداعات

 N8I - 5,738,091 1,392,309 7,130,400 2,151,789 549,432 2,701,221 9,831,621&]ت اM�6< /&#���Z-ة

 3,159,672 3,159,672 239,920 2,919,752 - - - -  >ـ�3ـ�دات >ـ��&ـ/ >�ـ�'ـ/ �64ـ&ـ5
 1,900,000 650,000 - 650,000 1,250,000 1,250,000 - -  موجودات مالية قروض وسلف

o&b7ر=5 \&  ا���Q<696,999 696,999 696,999 - - - - - >����4ت و>1 ات و 
/>�3�دات s&- ا���4� 118,311 118,311 86,585 31,726 - - - - ا��

3�دات أR-ى�< 3,934 506,241 34,937 545,112 144,186 - 144,186 689,298 

 226,696 226,696 226,696 - - - - - ا��د=1/ ا��;� ة � ى ا��H-ف ا��-آrي

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────────────── ───────── 
 ��E1 7,209,315 14,412,761 5,805,836 27,427,912 5,897,453 3,057,144 8,954,597 36,382,509ع ا���-�دات

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ───────── 
 372,745 - - - 372,745 - - 372,745 ا��W<�8ت ا��H-�&/ودا5Z ا���Hرف و

 I 847,510 134,517 27,245 1,009,272 40 50 90 1,009,362~>&�7ت #$ =/

 31,511,354 3,762 - 3,762 31,507,592 1,627,398 17,898,744 11,981,450 ��1]ءودا5Z ا

PR 6/ ا�=-] GH*< - - 140,741 140,741 - - - 140,741 

4���ت أR-ىX< 241,613 295,760 - 537,373 - - - 537,373 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────────────── ───────── 
 ��E1 13,443,318 18,329,021 1,795,384 33,567,723 3,802 50 3,852 33,571,575ع ا�������ت

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────────────── ───────── 
          

"��H2,810,934 8,950,745 3,057,094 5,893,651 (6,139,811) 4,010,452 (3,916,260) (6,234,003) ا� 
 ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 
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 )��4H (1ـRـ�hـ# ا�ـ�Aـ��ـ� وا�ـ4ـ��*ـ6 33.5

 
  :امات واالرتباطات المحتملةزفـيـما يلي استحقاقات االلت

 

 �4Xا� YFI   _< P\ر3أ�NM    _<3 E�'12 و -NM  
 E5  و'�1>_ 

 ا��;��ع  <7�ات
 �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/  �&-ة <�ر=/ 

2008          
 10,608,321,744  2,529,478,116  3,921,124,012  1,327,977,676  2,829,741,940 المحتملة االلتزامات
 11,622,628,744  1,092,582,543  3,198,992,194  5,128,444,166  2,202,609,841 االرتباطات

 22,230,950,488  3,622,060,659  7,120,116,206  6,456,421,842  5,032,351,781 ا��;��ع          

          
2007          

 5,742,684,939  778,961,799  1,738,047,444  2,420,292,876  805,382,820 المحتملة االلتزامات
 3,006,789,943  382,134,670  1,001,039,602  101,254,911  1,522,360,760 االرتباطات

 8,749,474,882  1,161,096,469  2,739,087,046  2,521,547,787  2,327,743,580 ا��;��ع          
 
  

 .فإنه من غير الضروري أن تمثل قيمة العقد تدفقات أو متطلبات نقدية مستقبليةالبنك وبالتالي  بدون الحاجة الى سحب أي مبلغ من االلتزامات واالرتباطات المحتملة  تنتهي أنبنكيتوقع ال
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 محتمل أن تطرأارتباطات والتزامات  34
  

جزء تتضمن هذه االلتزامات اخطار ائتمانية وبالتالي تشكل . عمالء ال لتلبية احتياجات  بتعهدات غير قابلة للنقض والتزامات محتملةبنكيرتبط ال
  . حتى لو لم يتم إدراجها في الميزانيةبنكمن إجمالي مخاطر ال

 

 : التعهدات التالية المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانيةبنكاليوجد لدى 
 
 

 2008  2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    تعهدات  نيابة عن العمالء 
 1,386,007,518  4,321,894,054  اعتمادات مستندية   

 1,931,501,668  2,445,957,168  كفاالت 
 821,742,093  977,819,277  قبوالت

      مصارفتعهدات  نيابة عن 
 32,829,456  40,752,341  اعتمادات مستندية   

 1,570,604,204  2,821,898,904  كفاالت 
    
 10,608,321,744  5,742,684,939 

    ة سهيالت إئتمانيتعهدات غير قابلة للنقض لتقديم ت
 1,392,946,517  2,202,609,841 حسابات جارية مدينة
 573,202,005  548,312,979 السندات المخصومة

 1,040,641,421  8,871,705,924 قروض
     11,622,628,744  3,006,789,943 
    
 22,230,950,488  8,749,474,882 

    
 
 

  الطارئةااللتزامات 

تشتمل التعهدات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية على تعهدات بتقديم تسهيالت إئتمانية وإعتمادات مستندية معززة وخطابات ضمان وخطابات 
عميل في  بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه في حال إخفاق البنك،تلزم التسهيالت و الضمانات اإلئتمانية البنكقبول لتلبية احتياجات عمالء ال

 .  تتسم الكفاالت واالعتمادات المستندية بنفس المخاطر االئتمانية للقروض.اإلداء وفقا لشروط العقد
 

 

 التعهدات غير المستغلة 

 غالبا ما يكون لالتفاقيات تواريخ انتهاء محددة أو اية.تمثل اتفاقيات تمديد التسهيالت اتفاقيات تعاقدية لمنح القروض و تجديد االعتمادات
 فإنه من غير الضروري أن بنكالو بما أنه من الممكن أن ينتهي االلتزام بدون الحاجة الى سحب أي مبلغ من ، شروط تفيد إنهاء االلتزامات

  .تمثل قيمة العقد تدفقات أو متطلبات نقدية مستقبلية

أغلب االلتزامات مرتبطة بالتزام العمالء بمعايير إن احتمال التعرض لخسائر ائتمانية هو أقل من إجمالي التعهدات غير المستغلة حيث أن 
 استحقاقات التعهدات االئتمانية ألن التعهدات االئتمانية طويلة األجل تترافق عادة مع مخاطر ائتمانية أكبر من القصيرة بنكيراقب ال. محددة
  . األجل
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 إدارة رأس ا�ـ�ـ�ل 35

 

  :ف التالية  من ادارة رأس المال إلى تحقيق االهدابنكيهدف ال

  . المركزي المتعلقة برأس المالمصرفالتوافق مع متطلبات ال -

 . باالستمراريةبنكالمحافظة على قدرة ال -

 .بنكاالحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور في اعمال ال -

 . شهريا بنكيتم مراقبة كفاية رأس المال من قبل ادارة ال

 
�;�ام ا�إن Tل و ا�  .�6ال ا�;�=� 8ُ)ا�c6 �6�, �#eD S ��5 إدارة ا�5�]آ<�,� رأس ا�

S & ر,� �)ار�T آ�ي ر�.  6:)ف(
 �5 ا�7ءة ا���	� �!2007 ا���
�  آ�
�ن��24  ا�:�در  253ا� ^
��8 gأ St, رف�: �!6�Uا� 
 cV �,ا� �ر �	D(Uر,� ا���t��8 ا� .%  

  :ليوضح الجدول التالي كيفية احتساب نسبة كفاية رأس الما

 

 2007 2008 آ�a*� رأس ا���ل 
 بأالف الليرات السورية بأالف الليرات السورية  

">�>Sد رأس ا���ل ا�7� 2,902,674 2,639,018 
7�د رأس ا���ل �"��]cا      

1,802 - �7�د رأس ا���ل ا���8@   
�ع رأس ا���ل ا���7&�" �;<)/B�*ال ا��<S2,640,820 2,902,674 )ا 

�ع ا��;<-%�*���� /F3-دات ا���3�� 30,291,987 21,296,094 
 %12.40 %9.58 (%)#68/ آ�b=/ رأس ا���ل 
 %12.39 %9.58   (%)اS<�<"#68/ آ�b=/ رأس ا���ل 
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 أر�Mم ا����ر%� 36

 
دة التبويب هذه على حقوق لم تؤثر عملية إعا.  لتتناسب مع تبويب أرصدة السنة الحالية2007عام التالية كما في رصدة االتم إعادة تبويب 

  .الملكية أو صافي ربح السنة السابقة
  

 المبلغ  ا�F*�04 آ��  �  ا�F*�04 آ��  �
 ليرة سورية  2008 آ�%�ن ا;ول 31  2007 آ�%�ن ا;ول 31

     
     

 14,273,392  موجودات أخرى  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
     

 358,383,410  موجودات أخرى  سسات المصرفيةالمؤأرصدة لدى المصارف و
     

 3,933,606  موجودات أخرى  موجودات مالية متاحة للبيع
     

 14,743,627  موجودات أخرى  تسهيالت ائتمانية مباشرة
     

 3,905,200  ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد التنفيذ  موجودات أخرى
     

 1,900,000,000  موجودات مالية قروض وسلف  ت المصرفيةالمؤسساأرصدة لدى المصارف و
     

 1,141,902,244  موجودات مالية متاحة للبيع  المؤسسات المصرفيةأرصدة لدى المصارف و
     

 68,892,330  تأمينات نقدية  ودائع العمالء 
     

 67,308,843  مطلوبات أخرى  ودائع العمالء 
     

 35,076  مطلوبات أخرى  مصرفيةالمؤسسات الو المصارفودائع 
     

 


