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  المرحلية المختصرة ةـالمالي المعلومات
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  )  شركة مساهمة مغفلة(     

  دمشق ـ الجمهورية العربية السورية
  
  

  المرحلية المختصرة ةـالمالي المعلومات
   ٢٠١٢/  ٦/  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

   المستقل وتقرير مفتش الحسابات
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  ٤

  المساهمةسورية بنك قطر الوطني ـ 
  )شركة مساهمة مغفلة ( 

  دمشق ـ الجمهورية العربية السورية
  

  بيان الدخل المرحلي المختصر

    ٣٠/٦المنتهية في عن فترة الثالثة أشهر         ٣٠/٦عن فترة الستة أشهر المنتهية في       
    ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  االيضاح  
  ةــرة سوريــلي  ةــرة سوريــلي  ةــرة سوريــلي  ةــرة سوريــلي  رقم  
) ١٥(  الفوائد الدائنة  ٣٣٢ ٠٤٣ ٢٧٣  ١٥٢ ٢٤٣ ٤٧٥ ٨٨٥ ٧٨٩ ٢٤٥  ٣٦٨ ٥٨٥ ١٢٩ 

) ١٦(   الفوائد املدينة  (  ٦٥٥ ٤٩٢ ١١٣ ) (   ٩٠٩ ٦٨٤ ١٧٥ )  ( ٤٦٦ ٢٣٧ ٥٦ ) (   ٩٩٧ ٣٠٥ ٩٥) 
 ٣٧١ ٢٧٩ ٣٤    ٠٠٩ ٠٠٦ ٩٦   ٩٧٦ ١٠٤ ٧٠  ٦١٨ ٥٥٠ ٢١٨      صايف الدخل من الفوائد
٢٠ ٢٥٠ ٦٩٤    العموالت والرسوم الدائنة       ١٠ ٧٠٣ ٩٤٤ ٤٥٥ ٢١١ ١٤     ٠٣٣ ٧٣٣ ٩ 
 (٤٢٢ ٢٢٣    ) ( ٢١٥ ٢٩٤      )   )    ٣٧٨ ٩٤٠(  )        ٦١٤ ٩٢٧ (    العموالت والرسوم املدينة

 ٦١١ ٥٠٩ ٩     ٧٢٩ ٤٠٩ ١٠   ٥١٥ ٨٣٢ ١٣      ٧٦٧ ٦٣٥ ١٩       صايف الدخل من العموالت والرسوم
 ٩٨٢ ٧٨٨ ٤٣  ٧٣٨ ٤١٥ ١٠٦    ٨٣ ٩٣٧ ٤٩١    ٢٣٨ ١٨٦ ٣٨٥    صايف الدخل من العموالت والفوائد والرسوم

١٣٠ ٢٠٤ ٨٥٥   تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبيةأرباح   ١١٤ ٣٠٩ ٠٩٠ ٦٥٠ ١٢٩ ٤  ١٤٢ ٢٢٢ ٢ 
١٩٤٩ ٨٦٤ ٠٥٠    تقييم مركز القطع البنيوي) خسائر(أرباح      ٥٣٩ ٠١٣ ٦٣٨(  ٧٣٥ ٧٢٨ ٨٣(  -    

 ٩٨٤ ٢٢       ١ ٣٧٤ ٩٩٠ ٢٨    ٠٨١ ١٩٦             إيرادات تشغيلية أخرى
 ١٠٨ ٠٣٤ ٤٦    ( ٤٣٦ ٢٨٧ ٣١٨) ٨٦٦ ٨٢٤ ١٧١    ٣٧١ ٤٥١ ٣١٨ ٢    التشغيليإجمالي الدخل 

        

) ١٣٨ ٩١٠ ٧٤٩(     نفقات املوظفني  (       ٧٠ ١٢٤ ٨٨٠(  (٥٣٦ ٦٢٨ ٩٩  (  (  ٩٥٠ ٥٧٠ ٥٣) 
)   ٥٥ ٨٤٨ ٨٤٠(     استهالكات املوجودات الثابتة  (       ٢٨ ٢٠٣ ٨٥٤(  (٦٣٦ ١٦٠ ٤٧  (  (  ٧٨٠ ٥٧٧ ٢٤) 
)        ٤٥١ ٢٧٥(     إطفاء املوجودات غري امللموسة  (     ٢٤٨ ٢٢٢)  )٢٢٥ ٦٣٧       (  (        ٧٣٨ ١١١) 

)  ٣٨٦ ٠٠٠ ٠٠٠(     التسهيالت االئتمانية املباشرة تدينخسائر   -     )١٨٦ ٠٠٠ ٠٠٠(  - 
)   ١٦ ٥٧٥ ٠٠٠(     خمصصات متنوعة  ٢٩٦ ٧٦٥  )١٤ ٥٤٥ ٠٠٠   (      ٧٥٠ ٧٧٢ 

 (٩٠٢ ٤٥٥ ٥١  ) ( ٢٠٦ ٠١٣ ٥٦  ) (١٨١ ٧٧٦ ١١٠    ) ( ٩٢٤ ١٣١ ١١٤ )    مصاريف تشغيلية أخرى
 (٦٢٠ ٩٤٣ ١٢٨) ( ٥٧٧ ١١٢ ٣٥٥) (٨٣٦ ٤٩٠ ٢٥٧    ) ( ٧٨٨ ٩١٧ ٧١١ )    إجمالي المصروفات التشغيلية

        
)٦٧٣ ٤٠٠ ٠١٣(   )  ٨٥ ٦٦٥ ٩٧٠(  ١ ٦٠٦ ٥٣٣ ٥٨٣    قبل الضريبة ) الخسارة(الربح   (  ٥١٢ ٩٠٩ ٨٢) 
 ٧٤٨ ٩٨٩ ١٨    ( ٧٤٧ ٣١٥ ٩    ) ٨٦١ ٦٥٢ ٣٨   ٨٣٧ ٧٢٨ ١٠     ضريبة الدخل) مصروف (  ايراد
 (٧٦٤ ٩١٩ ٦٣  ) ( ٧٦٠ ٧١٥ ٦٨٢) (١٠٩  ٠١٣ ٤٧      ) ٤٢٠ ٢٦٢ ٦١٧ ١    الفترة) خسارة(ربح 

  نصيب السهم األساسي واملخفض من ربح 
  الفرتة) خسارة (

 )١٧ (  
٤٣,٠(  )           ٤, ٥٥ (  )       ٣١,٠(     ١٠, ٨٧    (  

 
  

  .جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها ) ٢٩(إلى الصفحة رقم )  ٨(تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحة رقم 

    



  

  ٥

  المساهمةسورية بنك قطر الوطني ـ 
  ) شركة مساهمة مغفلة ( 

  السورية دمشق ـ الجمهورية العربية
  

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر
                                                 

  

    ٣٠/٦عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في       ٣٠/٦عن فترة الستة أشهر المنتهية في       
    ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
 غير مدققة غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة    
 ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية    انـــــالبيــ
)  ٦٨٢ ٧١٥ ٧٦٠(   ) ٤٧ ٠١٣ ١٠٩(   ١ ٦١٧ ٢٦٢ ٤٢٠    الفرتة) خسارة ( ربح   (   ٧٦٤ ٩١٩ ٦٣) 

      -       -       -         -         بنود الدخل الشامل األخرى 
 (٧٦٤ ٩١٩ ٦٣   ) ( ٧٦٠ ٧١٥ ٦٨٢  )  ) ٤٧ ٠١٣ ١٠٩ (  ١ ١٧٦ ٢٦٢ ٤٢٠    الشاملة للفرتة) اخلسارة ( الربح 

  
  .جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها ) ٢٩(إلى الصفحة رقم )  ٨(تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحة رقم 

  



  

  ٦

  المساهمةسورية بنك قطر الوطني ـ 
  ) شركة مساهمة مغفلة ( 

  دمشق ـ الجمهورية العربية السورية

  

  المرحلي المختصر التغيرات في حقوق الملكية بيان
  ٢٠١٢/  ٦/  ٣٠المنتهية في  أشهرالستة  عن فترة

  

  
رأس المال المكتتب به 

  والمدفوع
احتياطي عام مخاطر 

  التمويل
الشاملة ) الخسارة(األرباح 

  اإلجمالـي  أرباح متراكمة غير محققة  محققةخسائر متراكمة   للفترة
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  ١٤ ٥٢٥ ٣٣٩ ٦٨٣    ٥١ ٥٣٠ ٦١٤  )  ٥٢٦ ١٩٠ ٩٣١(   -    -    ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ١/١/٢٠١١الرصيد يف 
  -      -      -    -    -      -    بنود الدخل الشامل االخرى

  )   ٤٧ ٠١٣ ١٠٩ (      -        -    )  ٤٧ ٠١٣ ١٠٩(      -        -    الشاملة للفرتة سارةاخل
  ١٤ ٤٧٨ ٣٢٦ ٥٧٤    ٥١ ٥٣٠ ٦١٤  )    ٥٢٦ ١٩٠ ٩٣١(  )  ٤٧ ٠١٣ ١٠٩(      -    ١  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )غري مدققة (  ٣٠/٦/٢٠١١الرصيد يف 
  ١٥ ٧٠٣ ٦٤٦ ٨٢٥  ١ ٥٠٧ ٧٥٣ ٩٠٥  )    ٨٤١ ٧٥٦ ٠٨٠(  -    ٣٧ ٦٤٩ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ١/١/٢٠١٢الرصيد يف 

  -      )  ٨٢ ٠١٢ ٣٦١(   ٨٢ ٠١٢ ٣٦١  -    -    -    رباح قطع بنيوي إىل قطع تشغيليأالتحويل من 
  -      -      -    -    -    -    بنود الدخل الشامل االخرى

    ١ ٦١٧ ٢٦٢ ٤٢٠    -        -    ١ ٦١٧ ٢٦٢ ٤٢٠    -      -    األرباح الشاملة للفرتة
  ١٧ ٣٢٠ ٩٠٩ ٢٤٥    ١ ٤٢٥ ٧٤١ ٥٤٤  )    ٧٥٩ ٧٤٣ ٧١٩(  ١ ٦١٧ ٢٦٢ ٤٢٠    ٣٧ ٦٤٩ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )غري مدققة (  ٣٠/٦/٢٠١٢الرصيد يف 

  
  

 .جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها ) ٢٩(إلى الصفحة رقم )  ٨(تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحة رقم 

  



  

  ٧

  سورية المساهمةبنك قطر الوطني ـ 
  ) شركة مساهمة مغفلة ( 

  دمشق ـ الجمهورية العربية السورية

  بيـان التدفقـات النقديـة المرحلي المختصر
    ٢٠١١  ٢٠١٢  

  غير مدققة  غير مدققة  ح  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة    

        :التشغيلالتدفقات النقدية من أنشطة 
  )    ٨٥ ٦٦٥ ٩٧٠  ( ١ ٦٠٦ ٥٣٣ ٥٨٣    الفرتة قبل الضريبة )خسارة(ربح 

        تعديالت لتسوية اخلسائر مع التدفقات النقدية 
  ٤٧ ٣٨٢ ٨٨٤ ٥٦ ٣٠٠ ١١٥    استهالكات و إطفاءات

  ٥٨٢ ٠١٤            ٨٦٧ ٤٦٦    إطفاء عالوات استثمارات مالية
  -    ٣٨٦ ٠٠٠ ٠٠٠    خسائر استبعادات موجودات ثابتة

  )   ٢٩٦ ٧٦٥  (   ١٦ ٥٧٥ ٠٠٠    خمصصات متنوعة
  )    ٣٧ ٩٩٧ ٨٣٧  (   ٢ ٠٦٦ ٢٧٦ ١٦٤   التشغيل قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية ) خسارة(أرباح 

  ٦٤ ٨٧١ ٣٢٤ ٤٤ ١٠٦ ٩٥٠    التغري يف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
  )    ١ ٠٣٠ ٤٤٦ ٨٥٧  ( ١ ١٨٧ ٢٠٣ ٤٣٧    التغري يف اإليداعات لدى مصارف

  ٢ ٣٧٤ ٩٩٧ ٠٩٨ )    ٧٩ ٩٣٧ ٥٥٤  (    التغري يف التسهيالت االئتمانية املباشرة
  ٨٤ ٦٦٥ ٢٠٨ )    ٩ ٤٠٧ ٦٦٥  (    التغري يف املوجودات األخرى

  )   ٢ ٨٨٣ ٢٦١ ٠٠٠   ( )    ٤٩٣ ٧٤٣ ٠٠٠  (    التغري يف ودائع مصارف
 ٢ ٠٠٣ ١٠٩ ٠٥٧  )    ٧٠٩ ٣٤٤ ٦١٨   (    التغري يف ودائع العمالء

  )   ٦ ٩٥٧ ٨٥٤   ( )     ٩٧٢ ١٣٠   (    غري يف التأمينات النقديةتال
  )   ٩٣ ٥١٤ ٨٣٨   (    ٧ ٢٤٩ ٤٠٥    التغري يف املطلوبات األخرى

    ٤٧٥ ٤٦٤ ٣٠١     ٢ ٠١١ ٤٣٠ ٩٨٩    من أنشطة التشغيلالمتاح صافي النقد 
        :التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

  )    ١٥٦ ٤٧٥ ٧٩١  ( )    ٤٧ ٧١٢ ٩٥٦  (    شراء موجودات ثابتة
   -   )    ٢١ ٠٠٠  (    شراء موجودات غري ملموسة

ا حىت تاريخ االستحقاق التغري يف   )   ٥٨٢ ٣٣٥ ٧٥٣  (   -      املوجودات املالية احملتفظ 
  )     ٧٣٨ ٨١١ ٥٤٤  ( )     ٤٧ ٧٣٣ ٩٥٦  (    صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

        :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
  )   ٢٨١ ٠١١ ٧٧٦  (    -      )مطلوبات أخرى(قطر  -متويل من بنك قطر الوطين ) تسديدات لــ(

  )   ٢٨١ ٠١١ ٧٧٦  (    -      أنشطة التمويل) المستخدم في ( صافي النقد من 
  )    ٥٤٤ ٣٥٩ ٠١٩  ( ١ ٩٦٣ ٦٩٧ ٠٣٣    يف النقد وما يف حكمه )لنقصا( الزيادة صايف

  ٨ ٦١١ ١٧٧ ١٠٥  ٥ ٢٥١ ٧٢٨ ٩٧٧    النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
    -    )    ١ ٧٨٨ ٥٩٦ ٧٢٤  (    أرباح ناجتة عن تقييم املوجودات وااللتزامات املالية 

  )    ٨ ٣٧٢ ٨٧٤  (  )    ٢٠٦ ٢٠٢ ٥٣٦  (    أثر التغري يف الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي 
اية الفرتة     ٨ ٠٥٨ ٤٤٥ ٢١٢    ٥ ٢٢٠ ٦٢٦ ٧٥٠  )١٨(  النقد وما يف حكمه يف 

  

  .جزءًا من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها ) ٢٩(إلى الصفحة رقم )  ٨(تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحة رقم 



 

٨ 

 
  بنك قطر الوطني ـ سورية المساهمة

  ) شركة مساهمة مغفلة ( 
  دمشق ـ الجمهورية العربية السورية

  
  المرحلية المختصرة المالية للمعلوماتإيضاحات متممة 

  ٣٠/٦/٢٢٠١المنتهية في أشهر  الستةفترة  عن
  
 نبذة عن البنك - ١

   

مبوجب قانون املصارف ) البنك (  _شركة مسامهة مغفلة  _سورية املسامهة _ تأسس بنك قطر الوطين 
بتاريخ )  ١٥٩٦١( ومت قيد البنك بالسجل التجاري حتت رقم  ٢٠٠١لعام )  ٢٨( اخلاصة رقم 

ويقع املركز الرئيسي للبنك يف ساحة العباسيني ، ) .  ٢٠( ، ويف سجل املصارف برقم  ٣٠/٩/٢٠٠٩
  .اجلمهورية العربية السورية_ دمشق 

  

كافة العمليات املصرفية وقبول الودائع وتوظيفها والقيام جبميع العمليات املالية وغاية البنك القيام ب
واملصرفية وفق القوانني واألنظمة النافذة ، ويزاول البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي يف دمشق ومن 

  .عشر فرعاً  مخسةخالل فروعه يف اجلمهورية العربية السورية وعددها 
  

مليون /  ٣٠/ ح به واملكتتب به واملدفوع مخسة عشر مليار لرية سورية مقسم إىل س املال املصر أيبلغ ر 
  .٣١/١٢/٢٠١١لرية سورية كما يف / ٥٠٠/ سهم بقيمة امسية قدرها 

  

جتزئة األسهم وفقًا ألحكام  ٢٦/٤/٢٠١٢أقرت اهليئة العامة غري العادية للبنك يف اجتماعها بتاريخ 
لرية /  ١٠٠/ من قانون الشركات حبيث تصبح القيمة االمسية للسهم )  ٩١( من املادة )  ٣ (الفقرة 

   .سهملرية سورية وليصبح عدد األسهم مائة ومخسني مليون / ٥٠٠/سورية بدالً من 
  

  .١٩/٧/٢٠١٢ خيبتار دارة املوافقة على البيانات املالية املرحلية املختصرة من قبل اإل مت
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٩ 

 

  

 السياسات المحاسبية - ٢
  

 يانات الماليةأسس إعداد الب )أ 
  احملاسيب الدويل رقم ر اللبنك طبقًا للمعياملرحلية املختصرة املالية املعلومات مت إعداد  

السارية ،  التشريعات املصرفية السوريةيف ضوء القوانني و و " التقارير املالية املرحلية "  ) ٣٤( 
 .املركزي  ةصرف سوريمبـ  وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف

  املطلوبة  واإليضاحاتاملالية املرحلية املختصرة ال تتضمن كافة املعلومات املعلومات إن
للبنك كما يف  البيانات املالية السنويةللبيانات املالية السنوية وجيب أن تقرأ مع 

٣١/١٢/٢٠١١. 
  اتبعت يف إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املرحلية هي مماثلة لتلك اليت

 .٣١/١٢/٢٠١١إعداد البيانات املالية السنوية كما يف 
  ال متثل بالضرورة مؤشراَ  ٣٠/٦/٢٠١٢األشهر املنتهية يف  الستةأن نتائج أعمال البنك لفرتة

 .٣١/١٢/٢٠١٢املتوقعة للسنة املنتهية يف املالية لنتائج ل
  

ها بعد ولم تصبح سارية المفعول المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تبني )ب 
   ٠٣/٦/٢٢٠١للفترة المنتهية في 

األدوات املالية الذي صدر كأول _ الصادر من جملس معايري احملاسبة الدولية )  ٩( املعيار رقم 
ويسهل هذا املعيار مناذج )  ٣٩( معيار ناتج عن مشروع استبدال معيار احملاسبة الدويل رقم 

ملوجودات املالية إىل تصنيفني رئيسيني مها التكلفة املطفأة والقيمة القياس من خالل تصنيف ا
إن أساس التصنيف يعتمد على منوذج عمل املؤسسة وخصائص التدفقات النقدية . العادلة 

ميكن تطبيق هذا املعيار يف وقت مبكر ، مع عدم احلاجة إىل . التعاقدية للموجودات املالية 
 .١/١/٢٠١٢تطبيقه قبل  تعديل بيانات املقارنة يف حال
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١٠ 

 

  
 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي  - ٣

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  ١ ١٦٨ ٩٦٢ ٦٨٧  ٩٩٩ ٦١٠ ٤٤٧  نقد يف اخلزينة
  ١ ٨٧١ ٨٤٠ ٨٤٣  ٣ ٨٦٧ ٣٢٢ ٤٢٩  حسابات جارية لدى مصرف سورية املركزي

    ٢٨٩ ٤٥٢ ٠٧٢    ٢٤٥ ٣٤٥ ١٢٢  *مصرف سوريا املركزي احتياطي ودائع لدى
  ٣ ٣٣٠ ٢٥٥ ٦٠٢  ٥ ١١٢ ٢٧٧ ٩٩٨    

 

 ٢٤/٨/٢٠١١الصادر بتاريخ )  ٤ب/ م ن /  ٧٦٧( ىل القرار رقم إوباالستناد ،  لقوانني وأنظمة املصارف وفقاً   *
ودائع ال حيتسب عليها  لدى مصرف سورية املركزي على شكل إلزامي نقديجيب على البنك االحتفاظ باحتياطي 

إن هذا االحتياطي إجباري وال يتم استعماله خالل أنشطة  .ودائع العمالءمتوسط من %  ٥وهو ميثل نسبة  فوائد
  .البنك التشغيلية 

 

 أرصدة لدى مصارف - ٤

  

 ٣٠/٦/٢٠١٢ورية يف لرية س/  ٤٢ ٢٧٢ ٤٠٢ / بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد
  .٣١/١٢/٢٠١١لرية سورية يف /  ٦٣٧ ٩٦٩ ٣٣٢/  مقابل

 

  إيداعات لدى مصارف - ٥

  

    المجموع         مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة  مدققة  غير مدققة  مدققة  غير مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

  ٦٤٦ ٩٨٢ ١٣٦  ٨٨ ٠٨٠ ٤٢٩  ٤١ ٧٨٦ ٩٨٣  ٨٥ ١٥٥ ٣٢٦  ٦٠٥ ١٩٥ ١٥٣  ٢ ٩٢٥ ١٠٣  حسابات جارية وحتت الطلب
صـــلي خـــالل ودائـــع اســـتحقاقها اال

  ١ ٥٦٤ ٤٠٤ ٧١٦   ٢٦٦ ٠٧٤ ٨٥٠  ١٥٣ ٩٥٥ ٩٢١    ٦٦ ٠٧٤ ٨٥٠    ١ ٤١٠ ٤٤٨ ٧٩٥    ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  أشهر أو أقل ٣فرتة 
  ٢ ٢١١ ٣٨٦ ٨٥٢  ٣٥٤ ١٥٥ ٢٧٩  ١٩٥ ٧٤٢ ٩٠٤  ١٥١ ٢٣٠ ١٧٦  ٢ ٠١٥ ٦٤٣ ٩٤٨    ٢٠٢ ٩٢٥ ١٠٣  

            المجمـوع          مصارف خارجية      مصارف محلية    
  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة  مدققة  غير مدققة  مدققة  غير مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ة سوريــةليـر   

  ٧ ٤٣٠ ٢٧١ ٨٢٤  ٧ ٦٥٠ ٣٣٥ ٧٧٧  ٦ ٥١٠ ٢٧١ ٨٢٤  ٧ ٦٥٠ ٣٣٥ ٧٧٧  ٩٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠    -       )أشهر  ٣ودائع الجل تستحق بعد ( إيداعات 
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١١ 

 

 
 تسهيالت ائتمانية مباشرة  - ٦

 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  ققةغير مد 
  ليرة ســـوريــة ليرة ســـوريــة 

  ٣١٧ ٤٦٥ ٦٠١ ٢١٦ ٦٧٧ ٠٨٢ *حمسومة ) سندات ( كمبياالت 

  ٢٩٦ ٢٧٦ ٧٥٨  ٢٦١ ٦٨٥ ٤٩٨ حسابات جارية مدينة

    ٢ ٥١٤ ٧٦٠ ٨٥٦   ٢ ٧٥١ ٤٨٢ ٤٥٢ قروض وسلف 
  ٣ ١٢٨ ٥٠٣ ٢١٥ ٣ ٢٢٩ ٨٤٤ ٨٢٥ مجموع تسهيالت ائتمانية مباشرة 

  تدين حمفظة التسهيالت االئتمانية املباشرةخمصص : ينزل
 )على أساس إفرادي ( 

 )٥٠ ٢٢٤ ٤٢٩(  )    ١٥٣ ٨٧٣ ٦٨٩   (  

  خمصص تدين حمفظة التسهيالت االئتمانية املباشرة: ينزل
  )على أساس احملفظة ( 

 )٦٠٩ ٨٩٥(  )   ٢٨٢ ٩٦٠ ٦٣٥    (  

  )   ١٤٣ ٩٩٩(  )    ٢٣ ٥٢٨ ٤٧٣(   )حمفوظة(فوائد معلقة : ينزل
    ٣ ٠٧٧ ٥٢٤ ٨٩٢    ٢ ٧٦٩ ٤٨٢ ٨٢٠  صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة

  
 

/ ٨ ١٧٣ ٤٩٩/لرية سورية مقابل /  ٣ ٠٧٦ ٢٣٥/ صايف بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدمًا والبالغة   *
  . ٣١/١٢/٢٠١١لرية سورية كما يف 

  

  تهبلرية سورية أي ما نس / ٥١٣ ٠٨٢ ٣٤٢) / غري املنتجة ( بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة 
. ٣٠/٦/٢٠١٢بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  من إمجايل رصيد التسهيالت االئتمانية)  % ١٥,٨٩( 

  . ٣١/١٢/٢٠١١كما يف لرية سورية  /  ٢٥٧ ٥٤٤ ٤١٢/ مقابل 
  

سورية أي ما لرية  / ٤٨٩ ٥٥٣ ٨٦٩ /املعلقة بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد 
بعد تنزيل الفوائد  ٣٠/٦/٢٠١٢كما يف من إمجايل رصيد التسهيالت االئتمانية  ) %  ١٥,٢٧ (ته بنس

  . ٣١/١٢/٢٠١١كما يف لرية سورية  /  ٢٥٧ ٤٠٠ ٤١٣ /مقابل . املعلقة 
  

    مقابل . ٣٠/٦/٢٠١٢كما يف  ءال شي بلغت التسهيالت االئتمانية املمنوحة بكفالة احلكومة السورية
 . ٣١/١٢/٢٠١١لرية سورية يف /  ٩٦٤ ١٣٥ /
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١٢ 

 

  
  

 :املباشرةخمصص تدين حمفظة التسهيالت االئتمانية 
  

 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة 
  ليرة ســـوريــة ليرة ســـوريــة 

    السنة/ الفرتة  الرصيد يف بداية
  -  ٥٠ ٢٢٤ ٤٢٩  خمصص اخنفاض القيمة افرادياً 

  -   ٦٠٩ ٨٩٥  القيمة على اساس احملفظة خمصص اخنفاض 
    املكون خالل الفرتة: يضاف 

  ٥٠ ٢٢٤ ٤٢٩  ١٠٣ ٠٣٩ ٣٦٥  خمصص اخنفاض القيمة افرادياً 
  ٦٠٩ ٨٩٥  ٢٨٢ ٩٦٠ ٦٣٥  خمصص اخنفاض القيمة على أساس احملفظة

      السنةاملستخدم من املخصص خالل : ينزل 
  -     -     افرادياً خمصص اخنفاض القيمة 

    -       -     اخنفاض القيمة على أساس احملفظة خمصص 

اية الفرتة      ٥٠ ٨٣٤ ٣٢٤   ٤٣٦ ٨٣٤ ٣٢٤ السنة/ الرصيد يف 
  

  

  
  الفوائد املعلقة

 
 

  :احلركة على الفوائد املعلقة  فيما يلي
 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣٠/٦/٢٠١٢ 

  مدققة  غير مدققة
 ليرة ســـوريــة ليرة ســـوريــة

 -     ١٤٣ ٩٩٩ الرصيد في بداية السنة
    ١٤٣ ٩٩٩ ٢٣ ٣٨٤ ٤٧٤ الفوائد املعلقة خالل السنة: يضاف 

 -    -    الفوائد احملولة لإليرادات: ينزل 

   -      -    الفوائد املعلقة اليت مت شطبها: ينزل 

     ١٤٣ ٩٩٩    ٢٣ ٥٢٨ ٤٧٣  السنة/ الفترة الرصيد في نهاية 
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١٣ 

 

 

 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  - ٧
 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣٠/٦/٢٠١٢ 
  مدققة  غير مدققة 
 ليرة ســـوريــة ليرة ســـوريــة 

   :موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

 ١ ٦٩١ ٦٥٨ ٢٤٣ ٢ ٠٧٢ ١٢٠ ١١١ سندات مالية
   تحليل السندات واألذونات

 ١ ٤١٣ ٠٥٨ ٢٤٣ ١ ٧٣٠ ٧٢٠ ١١١ ذات عائد ثابت
    ٢٧٨ ٦٠٠ ٠٠٠   ٣٤١ ٤٠٠ ٠٠٠  متغريذات عائد 

  ١ ٦٩١ ٦٥٨ ٢٤٣ ٢ ٠٧٢ ١٢٠ ١١١    
  

  .  ٢٠١٩و ٢٠١٦، ٢٠١٥عبارة عن استثمارات يف سندات تستحق يف األعوام السندات املالية  إن
  

  موجودات ضريبية مؤجلة - ٨
  :إن احلركة على حساب املوجودات الضريبية املؤجلة كما يلي 

  

 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣٠/٦/٢٠١٢ 
  مدققة  غير مدققة 
 ليــرة ســوريــة ـوريــةليرة ســ 

 ١٣٧ ٧١٣ ٨٩١ ٢١٧ ٩١٧ ٩٠١ السنة / رصيد بداية الفرتة 
    ٨٠ ٢٠٤ ٠١٠  ١٠ ٧٢٨ ٨٣٧ السنة/ املضاف خالل الفرتة 

اية الفرتة     ٢١٧ ٩١٧ ٩٠١  ٢٢٨ ٦٤٦ ٧٣٨ السنة / رصيد 
  

  

  :مت احتساب مبلغ إيراد وموجودات ضريبة الدخل املؤجلة كما يلي 
  

 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣٠/٦/٢٠١٢ 
  مدققة  غير مدققة 

 ليــرة ســوريــة ليرة ســـوريــة 
   :موجودات ضريبة مؤجلة ناجتة عن 

 ١٩٢ ٥٦٣ ٥٤٩ ٢٠٧ ٩٠٢ ٢٦٨ السنة / خسارة الفرتة 
   ٢٥ ٣٥٤ ٣٥٢  ٢٠ ٧٤٤ ٤٧٠ مصاريف التأسيس

 ٢١٧ ٩١٧ ٩٠١   ٢٢٨ ٦٤٦ ٧٣٨   
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١٤ 

 

  ضريبي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح ال
  

  :السنة كما يلي  /الفرتة  مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن خسارة
  

 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣٠/٦/٢٠١٢ 
  مدققة  غير مدققة 
 ليــرة ســوريــة ليرة ســـوريــة 

 ١ ٠٩٨ ١٠٣ ١٣٢ ١ ٦٠٦ ٥٣٣ ٥٨٣ الفرتة قبل الضريبة/ صايف خسارة السنة 
 )    ٣٦ ٨٧٩ ٠٥٨ ( )  ١٨ ٤٣٩ ٥٢٩(  السنة/ خلاصة بالفرتة من مصاريف التأسيس ا%) ٢٠(
اخلسائر الغري حمققة الناجتة عن تقييم رأس املال ) األرباح(

 )   ١ ٤٥٦ ٢٢٣ ٢٩١ ( )  ١ ٩٤٩ ٨٦٤ ٠٥٠(  املكتتب بالعمالت األجنبية
 ٤٦٢ ٤٧٠ ١٦ ٥٧٥ ٠٠٠ خمصص تقلب أسعار الصرف

  ٦٠٩ ٨٩٥  ٢٦٧ ٢٠٩ ٣٢٤  التدين للديون املنتجةمصروف خمصص 
 ٤ ٧٨٨ ٦٤٢ -  مصروفات غري مقبولة ضريبياً 

   ٣١ ٤٤٣ ١١١   ١٦ ٦٣٠ ٧٩٤ استهالك املباين
 )    ٣٥٧ ٦٩٥ ٠٩٩ ( )  ٦١ ٣٥٤ ٨٧٨(  اخلسارة الضريبية
   %٢٥   %٢٥ نسبة الضريبة

 ٨٩ ٤٢٣ ٧٧٥   ١٥ ٣٣٨ ٧١٩ إيراد ضريبة الدخل املؤجل
   ١٠٣ ١٣٩ ٧٧٤   ١٩٢ ٥٦٣ ٥٤٩ السنة/ ة موجودات ضريبية مؤجلة يف بداية الفرت 

اية الفرتة     ١٩٢ ٥٦٣ ٥٤٩   ٢٠٧ ٩٠٢ ٢٦٨ السنة/ موجودات ضريبية مؤجلة يف 
 

  :مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن مصاريف التأسيس كما يلي 
  

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة  
  ـةليــرة ســوريـ  ليرة ســـوريــة  

 ١٣٨ ٢٩٦ ٤٦٧ ١٠١ ٤١٧ ٤٠٩ مصاريف التأسيس 
 )  ٣٦ ٨٧٩ ٠٥٨ ( )  ١٨ ٤٣٩ ٥٢٩(  السنة/ من مصاريف التأسيس اخلاصة بالفرتة % ٢٠
 ١٠١ ٤١٧ ٤٠٩ ٨٢ ٩٧٧ ٨٨٠ 

   %٢٥   %٢٥ نسبة الضريبة
 ٢٥ ٣٥٤ ٣٥٢   ٢٠ ٧٤٤ ٤٧٠   
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١٥ 

 

  

  :مت احتساب إيراد ضريبة الدخل كما يلي 
 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة 
  ليــرة ســوريــة ليرة ســـوريــة 

  ٨٩ ٤٢٣ ٧٧٥ ١٥ ٣٣٨ ٧١٩ إيراد ضريبة الدخل املؤجل
  )   ٩ ٢١٩ ٧٦٥ ( )   ٤ ٦٠٩ ٨٨٢(  إطفاء املوجودات الضريبية املؤجلة

 ٨٠ ٢٠٤ ٠١٠   ١٠ ٧٢٨ ٨٣٧    
 

 موجودات أخرى - ٩
  ٣١/٣/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة  
  ليــرة ســوريــة  ــوريــةليرة سـ  

  ٥٩ ٧٤٣ ٠٧٥  ٤٤ ٢٩٠ ٦٦٨  مصارف_ فوائد حمققة غري مستحقة القبض 
  ٢٣ ٧٤٣ ٣٢٧  ٣٧ ١٧٥ ٤٥٦  تسهيالت_ فوائد حمققة غري مستحقة القبض 
  ١٢ ٥١٩ ١٢٧  ٢٣ ٨٩٢ ٤٥١  موجودات مالية_ فوائد حمققة غري مستحقة القبض 
  -    ٤ ٦٦٤ ٥٥٢  حواالت وشيكات قيد التحصيل

  ١٠٦ ٦٧٩ ٨٥٣  ١٠٥ ٨٤٥ ١٠١  مصاريف مدفوعة مقدماً 
    ٤ ٢٢٩ ٦٥٦    ٢ ٤٣٤ ٨٩٣  أخرى

  ٢٠٦ ٩١٥ ٠٣٨      ٢١٨ ٣٠٣ ١٢١    
  

 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي -١٠
يرتتب على كل مصرف يرخص  ٢٠٠١لعام )  ٢٨( من قانون املصارف اخلاصة رقم )  ١٩( وفقًا للفقرة 

من رأمساله املكتتب به يف حساب جممد دون % )  ١٠(ن  االلتزام بإيداع مبلغ بتأسيسه وفق أحكام هذا القانو 
 .، هذه الوديعة سوف يتم اإلفراج عنها فقط عند تصفية البنكفائدة لدى مصرف سورية املركزي 

 

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة  
  ليــرة ســوريــة  ليرة ســـوريــة  

  ٧٣٥ ٩٩٧ ٩٠٠  ٧٣٥ ٩٩٧ ٩٠٠  أرصدة باللرية السورية
    ٩١٤ ٧٧٧ ٤٩٥  ١ ١٢٠ ٩٨٠ ٠٣١  أرصدة بالدوالر األمريكي

  ١ ٦٥٠ ٧٧٥ ٣٩٥  ١ ٨٥٦ ٩٧٧ ٩٣١  
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١٦ 

 

 
 ودائع مصارف -١١

  

   )مدققة( ٣١/١٢/٢٠١١   )غير مدققة( ٣٠/٦/٢٠١٢   
 المجمــوع خارج الجمهورية داخل الجمهورية المجمــوع خارج الجمهورية داخل الجمهورية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  سورية  ليرة 

 ٤٦١ ٤٠٥ ٤٦١ ٤٠٥ -   ٤٦١ ٤٠٥ ٤٦١ ٤٠٥ -   حسابات جارية
 ٤٩٣ ٧٤٣ ٠٠٠   -   ٤٩٣ ٧٤٣ ٠٠٠   -     -     -   ودائع ألجل

   -   ٤٩٤ ٢٠٤ ٤٠٥   ٤٦١ ٤٠٥ ٤٩٣ ٧٤٣ ٠٠٠   ٤٦١ ٤٠٥   ٤٦١ ٤٠٥ 
 

  ودائع عمالء -١٢
  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

      الشركات
  ٩٧٦ ٧٦٩ ٢٩٦  ١ ٠٥٨ ٦٥٧ ٢٨٩  حسابات جارية 

  ٢ ٧٨٥ ٩٧٦ ١٥٦  ١ ٦٣٣ ٤٦٦ ٤٦٨  ودائع ألجل
      األفراد

  ٨٠٤ ١٨٤ ٤٤٧  ٨٩٣ ٨٠٠ ٦٢٩  حسابات جارية 
  ١٢٢ ٣٠٩ ١٤٦  ١٦٠ ٦٥٢ ٤٩٢  ودائع توفري
    ٥٨٦ ٤٥١ ٦٥٥    ٨١٩ ٧٦٩ ٢٠٤  ودائع ألجل

  ٥ ٢٧٥ ٦٩٠ ٧٠٠    ٤ ٥٦٦ ٣٤٦ ٠٨٢    
  

لرية /  ١ ٨٣٣ ٧٦٤ ٢٣٢/ مبلغ  ٣٠/٦/٢٠١٢كما يف   بلغت قيمة الودائع الغري خاضعة للفائدة
،  وكما بلغت  وهي تتمثل يف قيمة احلسابات اجلاريةمن إمجايل الودائع  ) % ٤٠ ( سورية أي ما نسبته

 من إمجايل الودائع )% ٢١(أي ما نسبته  لرية سورية/  ١ ٠٩٦ ٠٨٩ ٠٦١ /مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١١يف 
   .وهي تتمثل يف قيمة احلسابات اجلارية

  
  تأمينات نقدية -١٣

 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣٠/٦/٢٠١٢ 
 ليـرة سوريــة سوريــةليرة    

   ٥٣ ٥١٧ ١٤٩   ٥٢ ٥٤٥ ٠١٩ تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة
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١٧ 

 

 

 مطلوبات أخرى -١٤
 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة 

  ليــرة ســوريــة  ليرة ســـوريــة  
  ٩٩ ٢٤٠ ٧٧٠  ٦٥ ٣٨١ ٢٤٩  )مستحقة غري مدفوعة ( فوائد برسم الدفع 

  ١٧ ٢١٠ ٣٨٠  ٣٤ ٥٤٦ ٦٨٤  شيكات مصدقة وشيكات مقبولة الدفع 
  ٥٠ ٦٦٥ ٤٠٠  ١٠١ ٠٦٠ ٢٤٨  دائنو شراء موجودات ثابتة

  ٤٦ ٨٦٨ ٠٩٣  ٥١ ٣٧٤ ٨٨٦  مصاريف مستحقة غري مدفوعة
  ٥٩ ٤٦٠ ٠٩٤  ١٧ ٠٧٢ ٥٠٠  أتعاب إدارة مستحقة 

  ١١ ٤٨٩ ٠٠٠  ١٦ ٠٨٢ ٩٠٠  دائنو عمليات الصراف اآليل
  ١٢ ٨٣٣ ٩٠٨  ١٣ ٨٠٢ ٧٩٧  ضريبة الرواتب واألجور

  ٢ ٢٢٥ ٣٨٤  ٢ ٦٥٢ ٧٥١  اشرتاكات مؤسسة التأمينات االجتماعية
    ٧ ٧٣٨ ٣٧٢    ١٣ ٠٠٦ ٧٩١  أرصدة دائنة أخرى

  ٣٠٧ ٧٣١ ٤٠١    ٣١٤ ٩٨٠ ٨٠٦    
 

 الدائنةالفوائد  -١٥
    أشهر المنتهية في الستةعن فترة                 
  ٣٠/٦/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  غير مدققة  غير مدققة  
  ليــرة ســوريــة  ليرة ســـوريــة  

      :تسهيالت ائتمانية مباشرة
  ٥ ١٤١ ٥٤١  ٢٤ ٨٠٥ ٩٧٢  حسابات جارية مدينة -
  ١٣٨ ٤٥٦ ٨٦٠  ١٤٧ ٣٩٩ ١٥٠  قروض وسلف -

  ١٠ ٢٠١ ٦٤١  ١٢ ٠٢٢ ٩٠٣  حمسومة) أسناد(كمبياالت 
  ٦٧ ٨٤٢ ٧٠٣  ١٠٤ ١٩٥ ١٩٢  أرصدة وإيداعات لدى مصارف

ا حىت تاريخ االستحقاق     ٢٤ ١٤٧ ١٤٠    ٤٣ ٦٢٠ ٠٥٦  موجودات مالية حمتفظ 
  ٢٤٥ ٧٨٩ ٨٨٥    ٣٣٢ ٠٤٣ ٢٧٣    
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  ٦/٢٠١٢/ ٣٠تهية يفأشهر املن ةالست فرتةعن 
 

 

١٨ 

 

 

 المدينة الفوائد -١٦
    أشهر المنتهية في الستةعن فترة            
  ٣٠/٦/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  غير مدققة  غير مدققة  
  ليــرة ســوريــة  ليرة ســـوريــة  

  ٤٣ ٧٥٥ ٥٥٢  ١ ٧٨٠ ٤٢٧  ودائع مصارف
      ودائع عمالء
  ٣٩٨ ٢٢٣   ٥٥٧ ١١٣  حسابات جارية_ ودائع عمالء 
  ٢ ١١٢ ٢٤٦  ٤ ٦٣٤ ٤٩٩  توفري_ ودائع عمالء 
    ١٢٩ ٤١٨ ٨٨٨    ١٠٦ ٥٢٠ ٦١٦  ألجل_ ودائع عمالء 

  ١٧٥ ٦٨٤ ٩٠٩    ١١٣ ٤٩٢ ٦٥٥    
 

  الفترة ربح السهم األساسي والمخفض مننصيب  -١٧
    أشهر المنتهية في الستةعن فترة                     
  ٣٠/٦/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  غير مدققة  غير مدققة  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  
  )    ٤٧ ٠١٣ ١٠٩(   ١ ٦١٧ ٢٦٢ ٤٢٠  الفرتة )خسارة( ربح

  سهم     ٠١٥ ٠٠٠ ٠٠٠  سهم   ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  يقسم على املتوسط املرجح لعدد األسهم 
  )   ٣١,٠ (    ٧٨,١٠  الفرتة )خسارة( نصيب السهم األساسي واملخفض من ربح

 
  النقد وما في حكمه -١٨

    أشهر المنتهية في الستةعن فترة                    
  ٣٠/٦/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  غير مدققة  قةغير مدق  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

باستثناء االحتياطي اإللزامي ( نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
  ٤ ٩٨٧ ١٦٦ ٨٤٦  ٤ ٨٦٦ ٩٣٢ ٨٧٦  ) النقدي 

  ٣ ٠٧١ ٩٦٦ ٦٦٦  ٣٥٤ ١٥٥ ٢٧٩  أشهر أو أقل٣أرصدة لدى مصارف استحقاقها األصلي خالل فرتة 
  )    ٦٨٨ ٣٠٠ (  )    ٤٦١ ٤٠٥(   أشهر او أقل ٣ألصلي خالل فرتة ودائع البنوك استحقاقها ا

  ٨ ٠٥٨ ٤٤٥ ٢١٢    ٥ ٢٢٠ ٦٢٦ ٧٥٠    
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١٩ 

 

 

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة -١٩
تتضمن املعامالت مع األطراف ذوي العالقة كافة معامالت البنك مع البنوك والشركات الشقيقة والزميلة 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو الشركات اليت ميلكون فيها حصصاً  والتابعة، ومع املسامهني وأعضاء جملس
  .رئيسية ، أو أية أطراف أخرى ذات تأثري هام يف صنع القرارات املالية أو التشغيلية يف البنك

  

ة اليت يقوم  ختضع كافة املعامالت مع األطراف ذوي العالقة لنفس الشروط اليت ختضع هلا املعامالت املشا
  . نك مع العمالء العاديني مبا يف ذلك معدالت الفائدة والضماناتا الب

  

  : املرحلية املختصرة تلك املعامالت يف تاريخ البيانات املاليةة وفيما يلي بيان بأرصد
  

  
  
 

        المجمــوع         لجهة ذات العالقةا      
  

  شركات شقيقة  قطر –بنك قطر الوطني 
  المساهمين وأعضاء

  مجلس اإلدارة 
٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  

  مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

            بنود في المركز المالي

  ١٧٨ ٨٠٩ ١١٥  ٨ ١٢٦ ٢٣٠  -   -   ٨ ١٢٦ ٢٣٠  أرصدة لدى مصارف 
  ٦ ٥١٠ ٢٧١ ٨٢٤  ٧ ٦٥٠ ٣٣٥ ٧٧٨  -   -   ٧ ٦٥٠ ٣٣٥ ٧٧٨  إيداعات لدى مصارف

  )  ٤٦١ ٤٠٥(  )   ٤٦١ ٤٠٥(   -   -   )   ٤٦١ ٤٠٥(   ودائع مصارف
  ٣٦ ١٧٦ ٣٤٥  ٤٣ ٤٨٣ ٨٣٠  -   -   ٤٣ ٤٨٣ ٨٣٠  )موجودات أخرى ( فوائد حمققة غري مستحقة القبض 

  )  ٥٩ ٤٦٠ ٠٩٤(  )  ١٧ ٠٧٢ ٥٠٠(   -   -   )  ١٧ ٠٧٢ ٥٠٠(   *أتعاب إدارة مستحقة 
ودائع ( اء جملس اإلدارة ودائع املسامهني وأعض

 )١ ٠٨٥ ٧٦١ ١٤٧(  )  ٨ ٧٤٨ ٨٧٥(   )   ٨ ٧٤٨ ٨٧٥(   -   -   )**عمالء 
  )   ٥٤ ٥٧٠ ١٦٩(  -   -   -   -   )مطلوبات أخرى( فوائد حمققة غري مستحقة الدفع 

            بنود خارج الميزانية
  ٢ ١٩٦ ٥٢٩ ١١٧  ١٥ ٥١٨ ٩٠٤  -   -   ١٥ ٥١٨ ٩٠٤  واردة من املصارفكفاالت 

  -  -   -   -   -   طاة للزبائنكفاالت مع
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٢٠ 

 

  

  
  :الفرتة/ عن السنة  وفيما يلي بيان باملنافع اخلاصة مبوظفي البنك الرئيسيني

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢ 
  ققةغير مد  غير مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

 ٤٦ ٩٥١ ٣٧٧  ٤٤ ٣٦٨ ٤١٠  اإلدارة التنفيذية_ رواتب ومكافآت ومزايا أخرى 
   ٨ ٤٩٩ ٧٨٥   ٥ ٣٧٩ ٦٤٠  بدالت أعضاء جملس اإلدارة 

  ٥٥ ٤٥١ ١٦٢    ٤٩ ٧٤٨ ٠٥٠   
  

  

 يقدمها للبنك قطر مقابل أتعاب عن اخلدمات اليت_ ويتمثل يف املبلغ املستحق لبنك قطر الوطين   *
  .١٢/١١/٢٠٠٩مبوجب اتفاقية اخلدمات اإلدارية والفنية املوقعة معه بتاريخ 

  

بينما )  %٨( للمسامهني وأعضاء جملس اإلدارة  ألجل بلغت معدالت الفائدة املطبقة على ودائع  **
   .)%فرص(بلغت معدالت الفائدة املطبقة على احلسابات اجلارية للمسامهني وأعضاء جملس اإلدارة 

  

 إدارة المخاطر المالية -٢٠
 

  إطار إدارة املخاطر  )أ 
 مل يقم البنك بأي تغيريات يف سياساته إلدارة املخاطر واملذكورة ضمن اإليضاحات يف البيانات

  .٣١/١٢/٢٠١١املالية السنوية للبنك كما يف 

  شركات شقيقة  قطر –بنك قطر الوطني   
  المساهمين وأعضاء
  مجلس اإلدارة

عن فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 

٣٠/٦/٢٠١٢  

عن فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 

٣١/١٢/٢٠١١  
  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  يــةليـرة سور   ليـرة سوريــة  

            بنود في بيان الدخل
)     ١٧ ٠٧٢ ٥٠٠(   أتعاب اإلدارة   -   -   )٣٣ ٣٩١ ٩٢٩(  )      ١٧ ٠٧٢ ٥٠٠  (  

  ٤٣ ٧٨٢ ٠٥٢  ٥٤ ٣٧٧ ٦٤٢  -   -   ٥٤ ٣٧٧ ٦٤٢  إيرادات الفوائد 
  )  ٨٥ ٠٨٤ ٨٦٢(  )  ٣٤ ٠٤٧ ٨٢٤(   -   -   )  ٣٤ ٠٤٧ ٨٢٤(   )**مصروفات الفوائد ( مصروف الفائدة على ودائع 

  ١ ٠١٩ ٥٩٦  ٦٣٧ ٧٤٩  -   -   ٦٣٧ ٧٤٩  فوائد وعموالت دائنة
  )  ٧٠٨ ٦٧٢(  ٥٣٤ ٧٣٥  -   -   ٥٣٤ ٧٣٥  فوائد وعموالت مدينة
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٢١ 

 

 

 خماطر االئتمان )ب 
  توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر

  

  )غير مدققة( ٣٠/٦/٢٠١٢كما في 

  األفراد

      الشركـــــات

  الشركـات الكبرى  
المؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

  المجمـــــوع  مخصص عام  العام
  ليـرة سوريــة   ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

  ١ ٦٨٢ ٣٩٨ ٥٣٤  -    -    ٤٥٢ ٦٠٨ ٣٨٢  ٩٥٣ ٥٤٦ ٦١٢  ٢٧٦ ٢٤٣ ٥٤٠  ) مقبولة المخاطر (عادية 
  ١ ٦٧٠ ٥٤٤ ٧٩٩  -     -     ٤٤٥ ٤٣٠ ٤٣١  ٩٥١ ٧٥٣ ٩٧٦  ٢٧٣ ٣٦٠ ٣٩٢  غري مستحقة: منها 

              *منها مستحقة
  ١١ ٨٥٣ ٧٣٥  -     -     ٧ ١٧٧ ٩٥١  ١ ٧٩٢ ٦٣٦  ٢ ٨٨٣ ١٤٨  يوم ٣٠لغاية 
    -     -     -       -     -   -   يوم ٦٠لغاية  ٣١من 

  ١ ٠٣٤ ٣٦٣ ٩٤٨  -    -    ٢٢٨ ٨٤٢ ١٠٨  ٨٠٣ ٢٥٤ ٣٦٦  ٢ ٢٦٧ ٤٧٤  )هتماما خاصا تتطلب ا( تحت المراقبة 
  ٧٩٦ ٨١١ ٩٥٠  -     -     ١١٩ ٠٩٧ ٢٧٧  ٦٧٧ ٢٢٠ ٥٨٨  ٤٩٤ ٠٨٥  غري مستحقة: منها 

              *منها مستحقة
  ٤٠ ٠٢٦ ٠٦٥  -     -     ٤٠ ٠٢٦ ٠٦٥  -   -   يوم ٣٠لغاية 
  ١٠ ٩٥٨ ٧٥١  -     -     ١٠ ٩٥٨ ٧٥١  -   -   يوم ٦٠لغاية  ٣١من 
  ١٨٦ ٥٦٧ ١٨٢  -     -     ٥٨ ٧٦٠ ٠١٥  ١٢٦ ٠٣٣ ٧٧٨  ١ ٧٧٣ ٣٨٩  يوم ٩٠لغاية  ٦١من 

  ٥١٣ ٠٨٢ ٣٤٢  -    -    ٦٣ ٩٤٦ ١٣٣  ٤٤٨ ٠٥٣ ٣٦٦  ١ ٠٨٢ ٨٤٣  :غير عاملة 
  ٢٢٢ ١٦٣ ٣٤٣  -     -       -     ٢٢١ ١٦٣ ٥٢٧  ٩٩٩ ٨١٦  دون املستوى
  ٢٩٠ ٩١٨ ٩٩٩  -     -     ٦٣ ٩٤٦ ١٣٣  ٢٢٦ ٨٨٩ ٨٣٩  ٨٣ ٠٢٧  مشكوك فيها

    -         -       -       -         -       -   )رديئة(هالكة 
  ٣ ٢٢٩ ٨٤٤ ٨٢٤  -     -     ٧٤٥ ٣٩٦ ٦٢٣  ٢ ٢٠٤ ٨٥٤ ٣٤٤  ٢٧٩ ٥٩٣ ٨٥٧  اجملموع

    ٢٣ ٥٢٨ ٤٧٣  -     -     ٣ ٦٢٤ ٤٢٠  ١٩ ٨٩١ ١١٢  ١٢ ٩٤١  يطرح فوائد معلقة
    ٤٣٦ ٨٣٤ ٣٢٤    ٢٨٢ ٩٦٠ ٦٣٤    -       ٣ ٩١١ ٠٥١    ١٤٩ ٤٥٣ ٨٣٢    ٥٠٩ ٣٥٦  يطرح خمصص تدين تسهيالت مباشرة

   ٢ ٧٦٩ ٤٨٢ ٧٠٢  )٢٨٢ ٩٦٠ ٦٣٤(    -       ٧٣٧ ٨٦١ ٢١٥   ٢ ٠٣٥ ٥٠٩ ٤٩٩  ٢٧٩ ٠٧١ ٠٥٦  ٣٠/٦/٢٠١٢الصايف يف 
   ٣ ٠٧٧ ٥٢٤ ٨٩٢      -        ٩٦٤ ١٣٥    ٥١٨ ٣٠٠ ٦٧٠    ٢ ٣٠٢ ٢٥٦ ٠٠٥  ٢٥٦ ٠٠٤ ٠٨٢  )مدققة( ٣١/١٢/٢٠١١كما يف 

 

لفوائد ، ويعترب حساب اجلاري مدين متجاوزا إذا يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو ا* 
  .جتاوز السقف

  

  واملعدِّل لبعض أحكام القرار  ١٤/٤/٢٠١٠تاريخ )  ٤ب/ م ن /  ٦٥٠( بناًء على أحكام القرار 
اية العام حجز  ٩/١٢/٢٠٠٩تاريخ )  ٤ب / م ن / ٥٩٧(  يتوجب على البنك يف حال حتقيق أرباح يف 

  :تمويل  حيتسب كالتايل احتياطي عام ملخاطر ال
  

  .من إمجايل الديون العادية املباشرة% ١ - 
  .من إمجايل حمفظة التسهيالت العادية غري املباشرة% ٠,٥ - 
  .إضافية على جزء التسهيالت االئتمانية املنتجة املباشرة املمنوحة بضمانات شخصية أو بدون ضمانة% ٠,٥ - 

ألف لرية /  ٢٤ ٩٤٨/  ٣٠/٦/٢٠١٢التسهيالت القائم بتاريخ ويبلغ االحتياطي احملسوب بناًء على رصيد 
  .٣١/١٢/٢٠١١بتاريخ لرية سورية  ألف / ٣٧ ٦٤٩/  مقابل  سورية
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٢٢ 

 

  التركز حسب القطاع االقتصادي -٢١
  :يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي

 اإلجمالي  أخرى  حكومة وقطاع عام  أفراد عقارات تجارة صناعة مالي 

  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة 

  ٤ ١١٢ ٦٦٧ ٥٥١    -      -      -   -   -   -    ٤ ١١٢ ٦٦٧ ٥٥١  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
 ٣٥٤ ١٥٥ ٢٧٩   -     -     -   -   -   -    ٣٥٤ ١٥٥ ٢٧٩  أرصدة لدى مصارف

  ٧ ٦٥٠ ٣٣٥ ٧٧٧    -      -      -   -   -   -    ٧ ٦٥٠ ٣٣٥ ٧٧٧  ايداعات لدى مصارف

  ٢ ٧٦٩ ٤٨٢ ٠٢٨  ٢١١ ١١٠ ٠٨٦  -    ٢٧٧ ٦٤٨ ٥٩٦    -    ٩١٢ ٥٧٨ ٦١٨  ١ ٣٦٨ ١٤٤ ٧٢٨  -    تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية حمتفظ فيها حىت 

  ٢ ٠٧٢ ١٢٠ ١١١  ٦٨٢ ٤٤١ ١٤٥    -      -    ٣٤٦ ٥٧٩ ٥٦٢  -      -    ١ ٠٤٣ ٠٩٩ ٤٠٤  تاريخ االستحقاق

  ٢١٨ ٣٠٣ ١٢١  ١٢١ ٥٧٦ ٤٦٨    -    ٢ ٧٠٦ ٤٠١   -   ٩ ٩٠٥ ٠٣١ ١٥ ٩٣٢ ١٠٢    ٦٨ ١٨٣ ١١٩  موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية 

    ١ ٨٥٦ ٩٧٧ ٩٣١    -      -      -      -      -      -      ١ ٨٥٦ ٩٧٧ ٩٣١  املركزي
     ٣٠/٦/٢٠١٢اإلجمالي في 

 ١٩ ٠٣٤ ٠٤١ ٧٩٨  ١ ٠١٥ ١٢٧ ٦٩٩    -   ٢٨٠ ٣٥٤ ٩٩٧ ٣٤٦ ٥٧٩ ٥٦٢   ٩٢٢ ٤٨٣ ٦٤٩ ١ ٣٨٤ ٠٧٦ ٨٣٠  ١٥ ٠٨٥ ٤١٩ ٠٦١ )غير مدققة ( 
 ٣١/١٢/٢٠١١اإلجمالي في 

 ١٨ ٣٢٣ ١٤٥ ٣٠٦  ١ ١٣٠ ٥٣٩ ٩٨٨  ١ ٦٥١ ٧٣٩ ٥٣٠ ٢٥٨ ١٧٥ ١١٤ ٢٨٧ ١٥١ ٨٧٢   ٩٣٠ ٠٩٢ ١٧٥ ١ ٣٤٤ ٥٨٥ ١٠٥  ١٢ ٧٢٠ ٨٦١ ٥٢٢ مدققة
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٢٣ 

 

  وق مخاطر الس )ج 
  اإلفصاحات الكمية
  مخاطر أسعار الفائدة

    
  %)٢(أثر الزيادة في سعر الفائدة 

  )غير مدققة( ٣٠/٦/٢٠١٢كما في 
   لـيرة سـوريـة       

  حساسية حقوق الملكية  )األرباح والخسائر(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة المتراكمـة      العملــة
  ٤٥ ٠٥٥ ٠٥٤  ٦٠ ٠٧٣ ٤٠٥  ٣ ٠٠٣ ٦٧٠ ٢٦١  لرية سورية

  ١١٣ ٣٦٠ ١٥٢  ١٥١ ١٤٦ ٨٦٩  ٧ ٥٥٧ ٣٤٣ ٤٣٥  دوالر أمريكي
  )   ١ ٤١٩ ٣٢٥(   )  ١ ٨٩٢ ٤٣٣(   )  ٩٤ ٦٢١ ٦٣٧(   يورو
  )  ٣١ ١٧١(   )  ٤١ ٥٦٢(   )  ٢ ٠٧٨ ٠٨١(   اسرتليين جنيه

  ١٩٨ ٨٢٨  ٢٦٥ ١٠٤  ١٣ ٢٥٥ ٢١٤  أخرى عمالت
  

    
  %)٢(أثر النقص في سعر الفائدة 

  )مدققةغير ( ٣٠/٦/٢٠١٢كما في 
    لـيرة سـوريـة       

  حساسية حقوق الملكية  )األرباح والخسائر(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة المتراكمـة  العملــة
  )  ٤٥ ٠٥٥ ٠٥٤(   )  ٦٠ ٠٧٣ ٤٠٥(   ٣ ٠٠٣ ٦٧٠ ٢٦١  لرية سورية

  )  ١١٣ ٣٦٠ ١٥٢(   )  ١٥١ ١٤٦ ٨٦٩(   ٧ ٥٥٧ ٣٤٣ ٤٣٥  دوالر أمريكي
   ١ ٤١٩ ٣٢٥  ١ ٨٩٢ ٤٣٣  )  ٩٤ ٦٢١ ٦٣٧(   يورو
  ٣١ ١٧١  ٤١ ٥٦٢  )  ٢ ٠٧٨ ٠٨١(   اسرتليين جنيه

  )  ١٩٨ ٨٢٨(   )  ٢٦٥ ١٠٤(   ١٣ ٢٥٥ ٢١٤  أخرى عمالت
  

    
  %)٢(أثر الزيادة في سعر الفائدة 

  )مدققة( ٣١/١٢/٢٠١١كما في 
    لـيرة سـوريـة      

  حساسية حقوق الملكية  )األرباح والخسائر(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة المتراكمـة  العملــة
  ٢٥ ٠٢٧ ٧٦١  ٣٣ ٣٧٠ ٣٤٩  ١ ٦٦٨ ٥١٧ ٤٢٨  لرية سورية

  ٩٥ ٤٩٣ ٩٤٨  ١٢٧ ٣٢٥ ٢٦٤  ٦ ٣٦٦ ٢٦٣ ١٩٣  دوالر أمريكي
  )   ٣٩٤ ٦٨٦(  )    ٥٢٦ ٢٤٧ (  )  ٢٦ ٣١٢ ٣٦٩ (  يورو
  )  ٢٣ ٣٩١(  )    ٣١ ١٨٨ (  )  ١ ٥٥٩ ٤١٩ (  اسرتليين جنيه

  ٢٤ ٦٢٥ ٥٩٣    ٣٢ ٨٣٤ ١٢٣    ١ ٦٤١ ٧٠٦ ١٧٠  أخرى عمالت
 

 

    
  %)٢(أثر النقص في سعر الفائدة 

  )مدققة( ٣١/١٢/٢٠١١كما في 
    لـيرة سـوريـة      

  حساسية حقوق الملكية  )األرباح والخسائر(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة المتراكمـة  العملــة
  )  ٢٥ ٠٢٧ ٧٦١(   )  ٣٣ ٣٧٠ ٣٤٩(   ١ ٦٦٨ ٥١٧ ٤٢٨  لرية سورية

  )  ٩٥ ٤٩٣ ٩٤٨ (  )  ١٢٧ ٣٢٥ ٢٦٤ (  ٦ ٣٦٦ ٢٦٣ ١٩٣  دوالر أمريكي
  ٣٩٤ ٦٨٦   ٥٢٦ ٢٤٧  )  ٢٦ ٣١٢ ٣٦٩ (  يورو
  ٢٣ ٣٩١  ٣١ ١٨٨  )  ١ ٥٥٩ ٤١٩ (  اسرتليين جنيه

  )  ٢٤ ٦٢٥ ٥٩٣ (  )  ٣٢ ٨٣٤ ١٢٣ (    ١ ٦٤١ ٧٠٦ ١٧٠  أخرى عمالت
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٢٤ 

 

 العمـالتمخاطر  )د 

    
  %)٢(أثر الزيادة في سعر الصرف 

  )غير مدققة( ٣٠/٦/٢٠١٢كما في 
   لـيرة سـوريـة      

  األثر على حقوق الملكية  األرباح أو الخسائر األثر على  مركز العمـالت  العملــة
  ٢١٢ ٠٠١ ١٤٢  ٢١٢ ٠٠١ ١٤٢  ١٠ ٦٠٠ ٠٥٧ ١١١  مركز قطع بنيوي _ دوالر أمريكي 
  ٤ ٢٦٤ ٥٥٩  ٥ ٦٨٦ ٠٧٩  ٢٨٤ ٣٠٣ ٩٥٨  مركز قطع تشغيلي  -دوالر أمريكي 

  )   ٧ ٨٢٧(   )   ١٠ ٤٣٦(  )   ٥٢١ ٧٩٤(   يورو
  )  ١ ٥٤٢(   )   ٢ ٠٥٦(  )   ١٠٢ ٨٢٢(   جنيه استريليين
  ٣١١ ٣٨٨  ٤١٥ ١٨٣   ٢٠ ٧٥٩ ١٦٩  عمالت أخرى

  

    
  %)٢(في سعر الصرف النقص أثر 

  )مدققةغير ( ٣٠/٦/٢٠١٢كما في 
   لـيرة سـوريـة      

  ةاألثر على حقوق الملكي  رالخسائ األرباح أو األثر على  مركز العمـالت  العملــة
  ) ٢١٢ ٠٠١ ١٤٢(  )  ٢١٢ ٠٠١ ١٤٢(  ١٠ ٦٠٠ ٠٥٧ ١١١  مركز قطع بنيوي _ دوالر أمريكي 
  )      ٤ ٢٦٤ ٥٥٩(  )    ٥ ٦٨٦ ٠٧٩(  ٢٨٤ ٣٠٣ ٩٥٨  مركز قطع تشغيلي  -دوالر أمريكي 

   ٧ ٨٢٧   ١٠ ٤٣٦ )   ٥٢١ ٧٩٤(  يورو
   ١ ٥٤٢   ٢ ٠٥٦ )   ١٠٢ ٨٢٢(  جنيه استريليين
  )        ٣١١ ٣٨٨(  )   ٤١٥ ١٨٣(   ٢٠ ٧٥٩ ١٦٩  عمالت أخرى

    
  %)٢(أثر الزيادة في سعر الصرف 

  )مدققة( ٣١/١٢/٢٠١١كما في 
 لـيرة سـوريـة      

  األثر على حقوق الملكية  األرباح أو الخسائر األثر على  مركز العمـالت  العملــة
  ١٨٢ ٩٥٥ ٤٩٤  ١٨٢ ٩٥٥ ٤٩٤  ٩ ١٤٧ ٧٧٤ ٧٢٣  مركز قطع بنيوي _ دوالر أمريكي 
    ٢٢٢ ٩٧٢    ٢٩٧ ٢٩٦ ١٤ ٨٦٤ ٧٦٣  مركز قطع تشغيلي  -دوالر أمريكي 

    ٦٠ ٨٣٣   ٨١ ١١٠ ٤ ٠٥٥ ٤٩٠  يورو
    ١ ٣٢٥    ١ ٧٦٧ ٨٨ ٣٥٨  جنيه استريليين
    ٧٠ ٣٥٧    ٩٣ ٨٠٩    ٤ ٦٩٠ ٤٦٤  عمالت أخرى

    
  %)٢(أثر النقص في سعر الصرف 

  )مدققة( ٣١/١٢/٢٠١١كما في 
 لـيرة سـوريـة      

  األثر على حقوق الملكية  األرباح أو الخسائر األثر على  مركز العمـالت  ةالعملــ
  )  ١٨٢ ٩٥٥ ٤٩٤(  )  ١٨٢ ٩٥٥ ٤٩٤(  ٩ ١٤٧ ٧٧٤ ٧٢٣  مركز قطع بنيوي _ دوالر أمريكي 
  )  ٢٢٢ ٩٧٢(  )  ٢٩٧ ٢٩٦(  ١٤ ٨٦٤ ٧٦٣  مركز قطع تشغيلي  -دوالر أمريكي 

  )  ٦٠ ٨٣٣(  )  ٨١ ١١٠(  ٤ ٠٥٥ ٤٩٠  يورو
  )  ١ ٣٢٥(  )  ١ ٧٦٧(  ٨٨ ٣٥٨  تريليينجنيه اس

  )            ٧٠ ٣٥٧(  )  ٩٣ ٨٠٩(    ٤ ٦٩٠ ٤٦٤  عمالت أخرى
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  التحليل القطاعي -٢٢
  .يعمل البنك يف منطقة جغرافية واحدة ، اجلمهورية العربية السورية

  :يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي
  .حسابات األفراد  -
 . ابات املؤسساتحس -
  . اخلزينة -

  :فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك 
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      المجمــوع                          
    أشهر المنتهية في الستةعن فترة             

  أخرى  الخزينة  المؤسسات  األفراد  
٣٠/٦/٢٠١٢  

  غير مدققة
٣٠/٦/٢٠١١  

  غير مدققة
 ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة يـرة سوريـةل ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  

  ٤٠ ٤٢٤ ٠٢٠  ٢١٨ ٥٥٠ ٦١٨    -    ١٤١ ٤٠٠ ٣٢٢  ٧٥ ٤٧٨ ٧٣٧  ١ ٦٧١ ٥٥٩  صايف الدخل من الفوائد
  ٤ ٩٢٩ ٧٣٣  ١٩ ٦٣٥ ٧٦٧  ١٤ ١١١ ٥٢٧  )   ٦١٤ ٩٢٧(   ٥ ٩٦٤ ٧٩٧  ١٧٤ ٣٧٠  صايف الدخل من العموالت والرسوم

  )      ٢ ٢٤٦ ٩٦٠(   ١٣٠ ٢٠٤ ٨٥٥    -    ١٣٠ ٢٠٤ ٨٥٥  -    -    عمالت األجنبيةتشغيلية ناجتة عن تقييم ال) خسائر(أرباح 
  ٦ ٨٨٣  ١٩٦ ٠٨١  ١٩٦ ٠٨١    -    -    -    إيرادات تشغيلية أخرى

    ٧٣ ٣٠٣ ١٢٦    ١ ٩٤٩ ٨٦٤ ٠٥٠    -      ١ ٩٤٩ ٨٦٤ ٠٥٠    -      -    تقييم مركز القطع البنيوي أرباح
    ١١٦ ٤١٦ ٨٠٢    ٢ ٣١٨ ٤٥١ ٣٧١    ١٤ ٣٠٧ ٦٠٨    ٢ ٢٢٠ ٥٤٨ ٣٠٠    ٨١ ٤٤٣ ٥٣٤   ١ ٨٤٥ ٩٢٩  إمجايل دخل التشغيل
  )  ١٧٨ ٥٥٦ ٣٤٥(   )  ٣٢٥ ٩١٧ ٧٨٨(   )   ٣٠٩ ٣٤٢ ٧٨٨(   )   ١٦ ٥٧٥ ٠٠٠(   -    -    مصاريف تشغيلية

    -      )  ٣٨٦ ٠٠٠ ٠٠٠ (    -      -    )  ٣٨٦ ٠٠٠ ٠٠٠(     -    خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء
  )    ٦٢ ١٣٩ ٥٤٣(   ١ ٦٠٦ ٥٣٣ ٥٨٣  )  ٢٩٥ ٠٣٥ ١٨٠(     ٢ ٢٠٤ ٢٧٩ ٣٠٠  )  ٣٠٤ ٥٥٦ ٤٦٦ (    ١ ٨٤٥ ٩٢٩  نتائح أعمال القطاع
    ٣٥ ٢٩٩ ٤١٨    ١٠ ٧٢٨ ٨٣٧          ايراد ضريبة الدخل

  )    ٢٦ ٨٤٠ ١٢٥(   ١ ٦١٧ ٢٦٢ ٤٢٠          الفترة) خسارة ( ربح 
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٢٧ 

 

 

          ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة          
  ليـرة سوريـة  يـرة سوريـةل          

  ١٩ ٩٩٤ ٧٦٠ ٧٨٤  ٢٠ ٤٢٣ ٥٦٣ ٥٢٤  ٤ ٣١٤ ٦٠٦ ٣٦٤  ١٣ ٣٣٩ ٤٧٥ ١٣٢  ٢ ٤٩١ ٨٣٣ ٤٣٢  ٢٧٧ ٦٤٨ ٥٩٦  موجودات القطاع
 )   ٢ ٢٥٥ ٦٤٣ ٧٨٩(   ١ ٨٤٩ ٤١٤ ٠٣٣  -    ١ ٨٤٩ ٤١٤ ٠٣٣  -    -   استبعاد املوجودات واملطلوبات بني القطاعات

   ٤ ٠٩٦ ٨٣٣ ٤٨٥  -      -      -      -     -    اتموجودات غري موزعة على القطاع
   ٢١ ٨٣٥ ٩٥٠ ٤٨٠      ٢٢ ٢٧٢ ٩٧٧ ٥٥٧  ٤ ٣١٤ ٦٠٦ ٣٦٤  ١٥ ١٨٨ ٨٨٩ ١٦٥    ٢ ٤٩١ ٨٣٣ ٤٣٢   ٢٧٧ ٦٤٨ ٥٩٦  مجموع الموجودات

  ٥ ٨٢٤ ٥٧٢ ٢٥٤  ٤ ٦٣٧ ٠٨٧ ٥٠٦  -    ١٨ ١٩٦ ٤٠٥  ٢ ٧٤٤ ٦٦٨ ٧٧٦  ١ ٨٧٤ ٢٢٢ ٣٢٥  مطلوبات القطاع
    ٣٠٧ ٧٣١ ٤٠١    ٣١٤ ٩٨٠ ٨٠٦    ٣١٤ ٩٨٠ ٨٠٦    -      -      -    لقطاعاتمطلوبات غري موزعة على ا

  ٦ ١٣٢ ٣٠٣ ٦٥٥    ٤ ٩٥٢ ٠٦٨ ٣١٢    ٣١٤ ٩٨٠ ٨٠٦    ١٨ ١٩٦ ٤٠٥    ٢ ٧٤٤ ٦٦٨ ١٧٧٦ ٨٧٤ ٢٢٢ ٣٢٥  مجموع المطلوبات
 

          
    أشهر المنتهية في الستةعن فترة      

          ٣٠/٦/٢٠١٢  
  غير مدققة

٣٠/٦/٢٠١١  
  مدققةغير 

  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة          
              معلومات أخرى
  ٧٩١ ٤٧٥ ١٥٦  ٤٧ ٧٣٣ ٩٥٦  ٤٧ ٧٣٣ ٩٥٦        مصاريف رأمسالية
  )     ٧٦ ٥٠٩ ٦٥٤ (  )  ٥٦ ٣٠٠ ١١٥(   )  ٥٦ ٣٠٠ ١١٥(         االستهالكات
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 ٢٨

  :البنك ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف  تإيراداتوزيع 
  )غير مدققة( ٣٠/٦/٢٠١٢في هية أشهر المنت الستةعن فترة   
  المجموع  خارج سورية  داخل سورية  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

  ٢ ٣١٨ ٤٥١ ٣٧١  ٩٧ ٣٨٣ ٩٦٧  ٢ ٢٢١ ٠٦٧ ٤٠٤  إمجايل اإليرادات
  ٤٧ ٧٣٣ ٩٥٦  -    ٤٧ ٧٣٣ ٩٥٦  مصاريف رأمسالية

  

  )قةغير مدق( ٣٠/٦/٢٠١١ في أشهر المنتهية الستةعن فترة   
  المجموع  خارج سورية  داخل سورية  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

   ١٧١ ٨٢٤ ٨٦٦   ٥٧ ٤٤١ ٣٦٠  ١١٤ ٣٨٣ ٥٠٦  إمجايل اإليرادات
  ١٥٦ ٤٧٥ ٧٩١  -    ١٥٦ ٤٧٥ ٧٩١  مصاريف رأمسالية

  

  رأس المال كفاية  -٢٣
  :املركزي كما يلي يتم احتساب نسبة كفاية رأس املال طبقاً لتعليمات مصرف سورية 

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  

  
  غير مدققة

  ألـف ليـرة سوريـة
  مدققة

  ألـف ليـرة سوريـة
  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠   رأس املال املكتتب به

  )    ٨٤١ ٧٥٦(   )   ٧٥٩ ٧٤٤(   املرتاكمة) اخلسائر ( األرباح 
  )    ١٨ ٩٠٤(   )   ١٨ ٤٧٣(   موجودات غري ملموسة: ينزل 
  ١٤ ١٣٩ ٣٤٠  ١٤ ٢٢١ ٧٨٣  مال األساسيرأس ال

      رأس املال املساعد
     ٣٧ ٦٤٩     ٣٧ ٦٤٩  االحتياطي العام ملخاطر التمويل

    ١ ٥٠٧ ٧٥٤    ١ ٤٢٥ ٧٤٢  أرباح مرتاكمة غري حمققة
    ١٥ ٦٨٤ ٧٤٣    ١٥ ٦٨٥ ١٧٣  )األموال الخاصة ( مجموع رأس المال التنظيمي 

  ٦ ٨٣٥ ٣٥٦  ٦ ٥٦٣ ١١٠  املخاطر االئتمانية
  ٢٣ ٦٩٩  ٣٠٥ ٠٦٣  خماطر السوق

     ٢٣٩ ٤٣٣     ٢٣٨ ٥٠٢ املخاطر التشغيلية
     ٧ ٠٩٨ ٤٨٨     ٧ ١٠٦ ٦٧٥  مجموع الموجودات والمطلوبات المرجحة بالمخاطر

    %   ٢٢١    %   ٢٢١  ( % )نسبة كفاية رأس املال 
  %   ٢٢١    %   ٢٢١  ( % )نسبة كفاية رأس املال األساسي 

  % ٩٠,١٤  % ٨٢,١٠  ( % )األساسي إىل إمجايل حقوق امللكية نسبة رأس املال 
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 )المركز المالي خارج  (ارتباطات والتزامات محتملة  -٢٤
 

  ارتباطات والتزامات ائتمانية ١ - ٢٤
  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  ١٤٨ ٠٣٩ ٣٣٤  ٢٣ ١٦٧ ٦٨٠  استرياد اعتمادات
  ٣٢ ٤١٣ ٥٦٦  ٨٦ ٣٥١ ٨٥١  قبوالت

      كفاالت 
  ٣ ٥٠٠ ٠٠٠  ٤ ٨٣٥ ٠٠٠  دفع

  ٢ ٢٠٦ ٧٢٦ ٧٨٠  ٢١ ٧٤١ ٠٠٠  دخول مناقصات
  ٧٠ ٣٠١ ٧٠٥  ٨٩ ٦٧٠ ١٤٥  حسن تنفيذ

   ٦٦٢ ٩٩٨ ٩٩٨   ٤٩٠ ٣١٣ ٦٥٧  أخرى 
  ١ ٢٨١ ٥٧٧ ٠٠٠    ٢٥٥ ٥٠٧ ٨٠٥ سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة

  
 تعاقدية التزامات ٢ - ٢٤

 
  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣٠/٦/٢٠١٢  
  مدققة  غير مدققة  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  ٣٩ ٣٩٨ ١٤٩  ٤١٤ ٠٩٦ ٤٣٩  نشائيةإعقود مشاريع 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 




