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  تشكل جزًء أساسياً من املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ٣٣إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٣ -  

  سورية عامة. م.م.ش الفرنسي السعودي بيمو بنك
  الموحد المرحلي الموجزاألرباح أو الخسائر بيان 

  )غير مدقق(
      

    أيلول ٣٠أشهر المنتهية في تسعة ترة الف              
    ٢٠١٣          ٢٠١٤       إيضاح        
  .س.ل          .س.ل              

        ٢,١٠٦,٩٨٧,٧٧٠        ٢,٣٨٩,٦٨٦,٤٧٤    ٢٣    الدائنة الفوائد
   )    ١,١٥٥,١١٦,٧٠٠  (    )  ١,٢٠٢,٣١٤,٢٨٠  (  ٢٤    املدينة الفوائد
      ٩٥١,٨٧١,٠٧٠       ١,١٨٧,٣٧٢,١٩٤        الفوائد إيرادات صايف  
      ٨٧٨,٣٣٨,٥٤٦       ٨٢٥,٠٤٢,٨٨٦        دائنة وعموالت رسوم
 )    ٢٠٨,٣٤٢,٤٧١(    )  ٥٥,٦٥٠,٦١٨  (       مدينة وعموالت رسوم
      ٦٦٩,٩٩٦,٠٧٥       ٧٦٩,٣٩٢,٢٦٨        والعموالت الرسوم إيرادات صايف  
      ١,٦٢١,٨٦٧,١٤٥       ١,٩٥٦,٧٦٤,٤٦٢        والعموالت الرسوم الفوائد، إيرادات صايف  
      ٤١١,٩٠٠,٢٦٧       ٣٤٤,٢٩٥,٤٨٤      األجنبية العمالت تقييم عن ناجتة تشغيلية أرباح صايف
     ٤,٢٢١,٣٥١,٠٠٠       ١,٨٠٦,٨٤٢,٧٢٦      احملققة غري البنيوي القطع مركز تقييم عن ناجتة أرباح

      ٤,٤٣١,١٠٦     )    ٦٣٤,٩٧٠(  ٢٥    للمتاجرة مالية موجودات أرباح) / خسائر(
      ٤,٦٧٩,٥٠٠       ٣,٤٠٠,٠٠٠    ٢٦    بيعلل متوفرة مالية موجودات أرباح
      ١٠,٣٦٧,٩١١       ٢٤,٦٦٧,٠٩٢        أخرى تشغيلية إيرادات صايف

      ٣١,٣٠١,٤٠٣       ٢٣,٥٢٦,٧٨٦        إيرادات أخرى
     ٦,٣٠٥,٨٩٨,٣٣٢       ٤,١٥٨,٨٦١,٥٨٠        التشغيلي الدخل إجمالي  
 )    ٩٧٧,٥٠٦,٨٢٣(  )    ٩٦٥,٥٧٢,٢٣٠(      املوظفني نفقات

  )    ١٥٦,٩٢٩,٣٤٧(  )    ١٤٠,٥٨٣,٨٨٤(      ثابتة اتموجود ستهالكاتا
  )    ١٠,٧١٠,٤٨٠(  )    ١٠,٨٠٤,٣٥٦(      ملموسة غري موجودات إطفاءات
  )    ١,٣٩٧,٦٥٠,٢٢٣(      ٦٦,٧٠٨,٤٢٧      االئتمانية التسهيالت تدين خمصص )مصروف/ (اسرتداد 
  )    ٢٧,١٠٥,٠٨١(      ١٧,٧١٨,١٥٢        متنوعة خمصصات) مصروف/ (اسرتداد 

  )    ٣٦,٧٩٢,٩٤٨(      -          ىخسائر أخر 
  )    ٤٧٧,١٧٥,٩٧٠(  )    ٥٥٠,٣٣٧,٤٩٣  (      أخرى تشغيلية مصاريف

  )    ٣,٠٨٣,٨٧٠,٨٧٢(  )    ١,٥٨٢,٨٧١,٣٨٤  (      التشغيلية املصروفات إمجايل  

      ٣,٢٢٢,٠٢٧,٤٦٠       ٢,٥٧٥,٩٩٠,١٩٦        الضريبة قبل الربح
  )    ٥٢٢,١,٧٢٠(  )    ١٨٨,٤٨١,٦٥٠  (  د - ١٨    الدخل ضريبة مصروفصايف 
      ٣,٢٢٠,٣٠٦,٩٣٨       ٢,٣٨٧,٥٠٨,٥٤٦        فترةال ربح صافي

  :العائد إلى
      ٣,٢١٤,٨٠٨,٢٥٠       ٢,٣٦٧,١٥١,٢٩٩        املصرف يف للمسامهني امللكية حقوق  
      ٥,٤٩٨,٦٨٨       ٢٠,٣٥٧,٢٤٧        املسيطرة غري للجهة امللكية حقوق  
          ٣,٢٢٠,٣٠٦,٩٣٨       ٢,٣٨٧,٥٠٨,٥٤٦     

      ٦٤,٣٠         ٤٧,٣٤      ٢٧  املصرف مسامهي إىل العائدة واملخففة ساسيةاأل السهم رحبية 



 

  تشكل جزًء أساسياً من املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ٣٣إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٤ -  

  سورية عامة. م.م.ش الفرنسي السعودي بيمو بنك
  الموحد المرحلي الموجزاألرباح أو الخسائر بيان 

  )غير مدقق(
      

    أيلول ٣٠أشهر المنتهية في فترة الثالثة               
              ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  .س.ل          .س.ل              

     ٧٩١,٣٧١,٠٠٧        ٧٩١,٠١٧,٩٤٨        الدائنة الفوائد
 )    ٣٦٦,٣٦١,٦١٩  (  )    ٤١٣,٣٤٩,٦٧١(      املدينة الفوائد
      ٤٢٥,٠٠٩,٣٨٨       ٣٧٧,٦٦٨,٢٧٧        الفوائد إيرادات صايف  
      ٣٠٢,٣٨٣,٦٣٦       ٣١٨,٧٤٧,٣٥٣        دائنة وعموالت رسوم
 )    ١٥,١٧٩,٦٣٣(  )    ١٨,٧٧١,٣٥٤(       مدينة وعموالت رسوم
      ٢٨٧,٢٠٤,٠٠٣       ٢٩٩,٩٧٥,٩٩٩        والعموالت الرسوم إيرادات صايف  
      ٧١٢,٢١٣,٣٩١       ٦٧٧,٦٤٤,٢٧٦        والعموالت الرسوم الفوائد، إيرادات صايف  
      ١٨٣,٠٩٠,٩٠٨       ١٤٢,٣٦١,٧٦٨      األجنبية العمالت تقييم عن ناجتة تشغيلية أرباح صايف

 )    ٤٧٤,٨٥٨,٣٤٣(      ٩٠٦,٠٠٨,٥١٧      احملققة غري يويالبن القطع مركز تقييم عن ناجتةخسائر 
      ١,١٢٣,١١٥   )      ٣٢٣,٩٤٠(      للمتاجرة مالية موجودات أرباح/  )خسائر(

        ٢٨,١٠٠       -          للبيع متوفرة مالية موجودات أرباح
  )    ١٥٢,٦٦٨(  )    ٢,٧٢٥,٤٧٦(      أخرى تشغيلية إيرادات صايف

      ٤٠٣٣١,٣٠١,       ٥,٧٨٥,١٩١        إيرادات أخرى
     ٤٥٢,٧٤٥,٩٠٦       ١,٧٢٨,٧٥٠,٣٣٦        التشغيلي الدخل إجمالي  
   )    ٤٩٠,٢٠٧,٤٤٣(  )    ٣٥٢,٤٦٩,٧٠٦(      املوظفني نفقات

    )    ٥٢,٥٤٨,٧١٣(  )    ٤٤,٧٢٣,٣٨١(      ثابتة موجودات ستهالكاتا
    )    ٣,٦٤٦,٦٠٦(  )    ٣,٥٧١,٩٥٢(      ملموسة غري موجودات إطفاءات
    )    ٣٤٨,٩٠٨,٠٤٦(  )    ١٨,٥٧٢,٦٠٩(      الئتمانيةا التسهيالت تدين خمصصمصروف 
        ٨٦٣,٦٠٧       ٦,٠٨٠,٠٢٠        متنوعة خمصصات اسرتداد

    )    ١١,٧٩٢,٩٤٨(      -          خسائر أخرى
    )    ١٨٥,٣٢٠,٦٤١(  )    ١٩٨,٠١٨,٣٨٥(      أخرى تشغيلية مصاريف

    )    ١,٠٩١,٥٦٠,٧٩٠(  )    ٦١١,٢٧٦,٠١٣(      التشغيلية املصروفات إمجايل  

    )    ٦٣٨,٨١٤,٨٨٤(      ١,١١٧,٤٧٤,٣٢٣        الضريبة قبل )اخلسارة(/ الربح 
    )    ١٩٥,٠٢٤,٥٤٤(  )    ٤٧,١٧٥,٦٠٧(      الدخل ضريبة مصروف صايف
    )    ٨٣٣,٨٣٩,٤٢٨(      ١,٠٧٠,٢٩٨,٧١٦        فترةال )خسارة/ (ربح  صافي

  :العائد إلى
    )    ٨٣٦,٤٣٩,٣٥٦(      ١,٠٦٥,٦٤٧,٢٦٧        املصرف يف للمسامهني امللكية حقوق  
        ٢,٥٩٩,٩٢٨       ٤,٦٥١,٤٤٩        املسيطرة غري للجهة امللكية حقوق  
          ٨٣٣,٨٣٩,٤٢٨(      ١,٠٧٠,٢٩٨,٧١٦    (   

  )    ١٦,٧٣  (      ٢١,٣١        املصرف مسامهي إىل العائدة واملخففة األساسية السهم رحبية 



 

  تشكل جزًء أساسياً من املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ٣٣إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٥ -  

  
  سورية عامة. م.م.ش الفرنسي السعودي بيمو بنك

  خل الشامل اآلخر الموحد المرحلي الموجزبيان األرباح أو الخسائر و الد
  )غير مدقق(

      
    أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال              

            ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  .س.ل         .س.ل            
      ٣,٢٢٠,٣٠٦,٩٣٨        ٢,٣٨٧,٥٠٨,٥٤٦        فرتةال ربح صايف

  :األخرى الشامل الدخل مكونات
  ألرباح أو اخلسائرالبنود اليت ميكن تصنيفها الحقاً ضمن ا

  )    ٣,٥٩٧,٨٥٠(  )    ١٤,٠٢١,٤٢٣(    للبيع املتوفرة املالية للموجودات العادلة القيمة يف التغري
      ١,٤١٣,١٢٥        ٨٥٠,٠٠٠        مؤجلة ضريبية مطلوبات يف التغري
  )    ٤٩٧,٢٢٥(      ٢,٦١٩,٤٥٧        مؤجلة ضريبية وجوداتم يف التغري

      ٣,٢١٧,٦٢٤,٩٨٨        ٠٥٨,٩٥٦,٦٢,٣٧        فترةلل الشامل الدخل

  :العائد إلى
      ٣,٢١١,٧٣١,٧٥٢        ٢,٣٥٦,٨٣٥,٧٨٨      املصرف يف للمسامهني امللكية حقوق  
      ٥,٨٩٣,٢٣٦        ٢٠,١٢٠,٧٩٢        املسيطرة غري للجهة امللكية حقوق  

          ٣,٢١٧,٦٢٤,٩٨٨        ٢,٣٧٦,٩٥٦,٥٨٠      
    



 

  تشكل جزًء أساسياً من املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ٣٣إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٦ -  

  سورية عامة. م.م.ش الفرنسي السعودي بيمو بنك
  تابع/  ألرباح أو الخسائر و الدخل الشامل اآلخر الموحد المرحلي الموجزبيان ا

  )غير مدقق(
      

    أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  فترة الثالثة              
            ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  .س.ل         .س.ل            
  )    ٨٣٣,٨٣٩,٤٢٨  (      ١,٠٧٠,٢٩٨,٧١٦        فرتةال )خسارة/ (ربح  صايف

  :رىاألخ الشامل الدخل مكونات
  البنود اليت ميكن تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو اخلسائر

      ٨١٠,٨٩٠    )    ٩,٦٢٤,٢٢٣(    للبيع املتوفرة املالية للموجودات العادلة القيمة يف التغري
      -          -          مؤجلة ضريبية مطلوبات يف التغري
  )    ٢٢٣,٥٩٨(      ٢,٤٠٠,٠٧٣        مؤجلة ضريبية وجوداتم يف التغري

  )    ٨٣٣,٢٥٢,١٣٦(      ١,٠٦٣,٠٧٤,٥٦٦        فترةلل ملالشا الدخل

  :العائد إلى
  )    ٨٣٦,٠٠٠,٨٤٥(      ١,٠٥٨,٤٦٢,٥٢٥      املصرف يف للمسامهني امللكية حقوق  
      ٢,٧٤٨,٧٠٩        ٤,٦١٢,٠٤١        املسيطرة غري للجهة امللكية حقوق  

          ٨٣٣,٢٥٢,١٣٦  (      ١,٠٦٣,٠٧٤,٥٦٦    ( 
  

 



 

  تشكل جزًء أساسياً من املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ٣٣إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٧ -  

  سورية عامة. م.م.ش الفرنسي السعودي بيمو بنك
  الموحد المرحلي الموجز الملكيةبيان التغييرات في حقوق 

         
    المصرف مساهمي إلى العائد      

        في المتراكم التغير                            
    حقوق      حقوق مجموع            )خسائر متراكمة(            العادلة القيمة                              
  مجموع      للجهة الملكية    للمساهمين الملكية    مدورة أرباح      مدورة أرباح /          المالية للموجودات    عام احتياطي      االحتياطي      االحتياطي            
    الملكية حقوق      المسيطرة غير      المصرف في      محققة غير      محققة      ةفتر ال ربح      للبيع المتوفرة      التمويل لمخاطر      الخاص      القانوني      المال رأس      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ٩,٠٣٦,٨٠٤,٧٠٥    ٨٢,٦٣٩,٨٨٦  ٨,٩٥٤,١٦٤,٨١٩    ٤,١٢٣,٧٥٩,٢٩٢  )١,٢٢٣,٧١٠,٣٠٧(    -      ١٩,٨٦٠,٨٩٨    ١٨٤,٦٦٠,١٩٢    ٤٢٤,٧٩٧,٣٧٢    ٤٢٤,٧٩٧,٣٧٢    ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٤كانون الثاين   ١ يف كما الرصيد  
    ٢,٣٧٦,٩٥٦,٥٨٠    ٢٠,١٢٠,٧٩٢  ٢,٣٥٦,٨٣٥,٧٨٨    -      -      ٢,٣٦٧,١٥١,٢٩٩  )  ١٠,٣١٥,٥١١(    -      -      -      -    فرتةلل الشامل الدخل 
    يف كما الرصيد 
  ١١,٤١٣,٧٦١,٢٨٥    ٧٦٠,٦٧٨١٠٢,    ٠,٦٠٧١١,٣١١,٠٠    ٤,١٢٣,٧٥٩,٢٩٢  )١,٢٢٣,٧١٠,٣٠٧(    ٢,٣٦٧,١٥١,٢٩٩    ٩,٥٤٥,٣٨٧    ١٨٤,٦٦٠,١٩٢    ٤٢٤,٧٩٧,٣٧٢    ٤٢٤,٧٩٧,٣٧٢    ٠٠٠,٠٠٠٠٠٠,٥,  )غري مدقق( ٢٠١٤أيلول  ٣٠   

    

  ٧,٠٦٠,٣٨٧,٧٢٤    ٧٥,٥٥٠,٠٦٨  ٦,٩٨٤,٨٣٧,٦٥٦    ١,٢٣٨,٣٨٣,٨٣١  )  ٣١٠,٨٦٦,٦٢٢(    -      ٢٣,٠٦٥,٥١١    ١٨٤,٦٦٠,١٩٢    ٤٢٤,٧٩٧,٣٧٢    ٤٢٤,٧٩٧,٣٧٢    ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٣كانون الثاين   ١ يف كما الرصيد  
    ٣,٢١٧,٦٢٤,٩٨٨    ٥,٨٩٣,٢٣٦  ٣,٢١١,٧٣١,٧٥٢    -      -      ٣,٢١٤,٨٠٨,٢٥٠  )  ٤٩٨٣,٠٧٦,(    -      -      -      -    فرتةلل الشامل الدخل 
    يف كما الرصيد 
  ٧٨,٠١٢,٧١٢١٠,٢    ٨١,٤٤٣,٣٠٤    ١٠,١٩٦,٥٦٩,٤٠٨    ١,٢٣٨,٣٨٣,٨٣١  )  ٣١٠,٨٦٦,٦٢٢(    ٣,٢١٤,٨٠٨,٢٥٠    ١٩,٩٨٩,٠١٣    ١٨٤,٦٦٠,١٩٢    ٤٢٤,٧٩٧,٣٧٢    ٤٢٤,٧٩٧,٣٧٢    ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدقق( ٢٠١٣أيلول  ٣٠   
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  سورية عامة. م.م.ش الفرنسي السعودي بيمو بنك
  بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي الموجز

    
    )غير مدقق( أيلول ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في                
    ٢٠١٣          ٢٠١٤        إيضاح          

  .س.ل          .س.ل          التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
      ٣,٢٢٢,٠٢٧,٤٦٠          ٢,٥٧٥,٩٩٠,١٩٦         الضريبة قبل الفرتة بحر   

      النشاطات التشغيلية تعديل لمطابقة االرباح الصافية مع النقد المستعمل في
      ١٥٦,٩٢٩,٣٤٧        ١٤٠,٥٨٣,٨٨٤        ثابتة موجودات استهالكات  
      ١٠,٧١٠,٤٨٠        ١٠,٨٠٤,٣٥٦        ملموسة غري موجودات طفاءاتإ  
      ١,٣٩٧,٦٥٠,٢٢٣      )  ٦٦,٧٠٨,٤٢٧  (    االئتمانية التسهيالت تدين خمصص مصروف)/ اتاسرتداد(  
      مالية موجودات على اخلصم و عالوةال إطفاءات  
      ٢٢,٥٤٣,٦٤٣        ٩,٠٨٦,٦٧٥        االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ     
  )    ٦,١٧٨,٤٨٦(        ٦٤٨,٦٧٩      للمتاجرة مالية موجودات من حمققة غري )أرباح/ (خسائر  
      ٥,٢٨٨,٧٩٩        -          موجودات ثابتةبيع  خسائر  
      ٢٧,١٠٥,٠٨١    )  ١٧,٧١٨,١٥٢(      متنوعة خمصصات مصروف)/ اسرتدادات(  
  )      ٢٨,١٠٠(      -          أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع  
      ١,٧٤٧,٣٨٠          ٦,٩٩١        للمتاجرة مالية موجودات بيع خسائر  
  )    ٢,٨٢١,٣٩٦(      -          لدخل اسرتداد خمصص ضريبة ا  
      ٤,٨٣٤,٩٧٤,٤٣١        ٢,٦٥٢,٦٩٤,٢٠٢      الربح قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية    
  التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  
  )    ١,٥٢٤,٣٥٠,٠٣٨(  )  ٩٧٠,٩٩٩,٣٣٩(      احتياطي نقدي الزاميالزيادة يف   
  )    ٣,٠٠٦,٣٥٠,٠٠٠(      ٥,٠٦٩,٧٨٧,٤٣٦     أشهر ثالثة عن استحقاقها يزيد اليت املصارف لدى تإيداعايف  )الزيادة/ (النقص  
      ٥٥٠,٣٦٩,٧٦٥    )  ٧٦٨,٢٥٣,٧٢٩(      مباشرة ائتمانية تسهيالتالنقص يف )/ الزيادة(  
  )    ٥٤٩,٤٢٠,١٨٤(  )  ٣,٣٥١,١٩٦,٠٠٨(      أخرى موجوداتالزيادة يف   
      ٣٣,٥٨٠,٤٤٩,٥٤٤        ٢٠,٧٦٣,٠٤١,١٧٤        الزبائن ودائعالزيادة يف   
      ٦٢٢,١٤٣,١٧٣          ٤٨٩,٧٤٣,٠٤٣        نقدية تأميناتيف  الزيادة  
  -      )    ١,٦٣٥,٩٨٥,٧٥١(    أشهر ٣ودائع مصارف استحقاقها األصلي أكثر من النقص يف   
      ١,٦٧٥,٧١٩,٦٥٢        ٢٠,٩٨٣,١٧٢        أخرى مطلوبات يفالزيادة   
      -      )  ١٠,٢٨٦,٧١٩(    رىتسوية غرامات ضريبية وخمصصات أخ  

      ٣٦,١٨٣,٥٣٦,٣٤٣        ٢٢,٢٥٩,٥٢٧,٤٨١      ة قبل الضريبةالنشاطات التشغيلي من صافي األموال

  )    ٩,٤٢٤,٣٦٥(     -      أ -١٨    ضريبة الدخل املدفوعة   
      ٣٦,١٧٤,١١١,٩٧٨        ٢٢,٢٥٩,٥٢٧,٤٨١        النشاطات التشغيليةمن  صافي األموال
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  سورية عامة. م.م.ش يالفرنس السعودي بيمو بنك
  تابع /بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي الموجز 

  )غير مدقق(
      

    أيلول ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في                
    ٢٠١٣          ٢٠١٤        إيضاح          
  .س.ل          .س.ل              

  التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
ا حىت     )    ٢٩,٤٤٥,٣٩٥,٨٦٤(  )  ٥١,٤٩٠,٢٣٥,٦٦٠(      الستحقاقتاريخ ا شراء موجودات مالية حمتفظ 
ا حىت تاريخ          ١٩,٩١١,٦٢٥,٤٠٠        ٣٢,٥٩٤,٣٨٠,٠٠٠      االستحقاقاستحقاق موجودات مالية حمتفظ 
  )    ١٠٦,٥٤٥,٧٣٩(  )  ٤٥٣,٨١٨,٥٨٠(      ثابتة موجودات شراء  
  )    ٥,٦٨٧,٦٩٤(  )  ١٨,٦٤٨,٤٩٣(      ملموسة غري موجودات شراء  
  )    ٧,٨٠٨,٥٤٧(  )  ٢,٨٨٠,٢٢٦(      للمتاجرة مالية موجودات شراء  
      ٩,١٨٦,٨٥١          ٦٣٣,٩٨٤        مالية للمتاجرة  داتموجو  بيع  
  -      )  ٢٢٤,٨٣٧,٥٣٢  (      شراء موجودات مالية متوفرة للبيع  
      ٣,٦٧٢,٣٥٠        -        للبيع متوفرة مالية موجودات املتحصل من بيع  

  )    ٩,٦٤٠,٩٥٣,٢٤٣(  )  ١٩,٥٩٥,٤٠٦,٥٠٧(    االستثمارية النشاطات في ةالمستعمل األموال صافي
 

  التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
  )      ٨,٣٠٥(      -          مدفوعة أرباح أنصبة  

  )      ٨,٣٠٥(      -        التمويلية في النشاطات المستعملة األموال صافي
  )    ١٤,٠٥٧,٥٤٧,٠٩٤(      ١٢,٤٩١,٨٣٣,٤٣٣       املالية املوجودات على الصرف أسعار تغيريات تأثري
      ١٢,٤٧٥,٦٠٣,٣٣٦        ١٥,١٥٥,٩٥٤,٤٠٧        النقد يوازي ما و النقد يف الزيادة صايف
      ٣٨,٧٣٧,٦٢٤,٥٩٠        ٤٤,٨٩٠,٨٠١,٢٧٢        فرتةال بداية يف كما  النقد يوازي وما النقد
      ٥١,٢١٣,٢٢٧,٩٢٦        ٦٠,٠٤٦,٧٥٥,٦٧٩    ٢٨    فرتةال اية يف كما  النقد يوازي وما النقد

    التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وأنصبة األرباح
      ٢,٠٦٤,٥٨٢,٩٦٤          ٢,٤٠٦,٨٤٨,٦٧٨        فوائد مقبوضة  
      ١,١٢٢,٥٣٨,٣٦٢          ١,١٣٣,٥١٤,٨٣٠        فوائد مدفوعة  
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  سورية عامة. م.م.ش الفرنسي السعودي بيمو بنك
  وحدة المرحلية الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية الم

  ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في التسعة لفترة 
  )غير مدققة( 

    
  

  عامة معلومات  -١
 ويف ٢٠٠٣ األول كــانون ٢٩ تـاريخ ١٣٩٠١ رقـم التجـاري السـجل يف مسـجلة سـورية مسـامهة شـركة هـو) املصـرف( الفرنسـي السـعودي بيمـو بنـك
  .سورية دمشق، أيار، ٢٩ شارع يف للمصرف يسيالرئ املركز يقع. ٨ الرقم حتت املصارف سجل
 مت وقد الواحد، للسهم سورية لرية ٥٠٠ امسية بقيمة سهم ماليني ثالثة على موزع سورية لرية ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مقداره برأمسال املصرف تأسس
 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ إىل مقسم سورية لرية ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ واملدفوع به واملكتتب املصرح املصرف مال رأس ليصبح تدرجيي بشكل املال رأس زيادة
 لتصبح املصرف أسهم جتزئة ٢٠١٢ األول كانون ١١ بتاريخ مت.  ٢٠٠٩ شباط ٢ تاريخ منذ املالية لألوراق دمشق سوق يف مدرجة سهم

  .الواحد للسهم سورية لرية ١٠٠ قدرها مسيةإ بقيمة سهم ٥٠,٠٠٠,٠٠٠
 فرعاً  وأربعون ثالثة من مكونة شبكة خالل من مصرفية وخدمات أنشطة عدة بتقدمي املصرف وميق. ٢٠٠٤ الثاين كانون ٤ يف أعماله املصرف باشر

   .فرعاً حىت تاريخ إعداد القوائم املالية ١٢، أغلق منها السورية احملافظات كافة يف موزعة ومكتباً 
 وساطة شركة تأسيس يف باملسامهة للمصرف املوافقة ناملتضم ٤ب/ ن م /٣٢٤ رقم والتسليف النقد جملس قرار صدر ٢٠٠٧ الثاين تشرين ٥ بتاريخ
 الشركة مال رأس من% ٧٤,٦٧ بنسبة املتمثلة مسامهته بتسديد املصرف قام. املغفلة املسامهة املالية الفرنسي السعودي بيمو شركة اسم حتت مالية
 .٢٠٠٨ شباط ٥ بتاريخ

  .٢٠٠٩ شباط ٢ بتاريخ املالية لألوراق دمشق سوق يف املصرف أسهم إدراج مت

  .٢٠١٤تشرين الثاين  ٥ بتاريخ ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةلفرتة  وافق جملس اإلدارة على املعلومات املالية املرحلية املوجزة
  
  المعدلة و الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق   -٢

وجلنة تفسري ) IASB(والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية قام املصرف بتطبيق مجيع املعايري  ،يف الفرتة احلالية
  .٢٠١٣كانون الثاين   ١التابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات املصرف للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من ) IFRIC(إعداد التقارير املالية 

ا ،املرحلية املوجزةاملوحدة ة  يطرأ أي تعديل على املعلومات املاليمل   .جراء تطبيق هذه املعايري وتفسريا
  
   السياسات المحاسبية  - ٣

  إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

املتعلـق بالتقـارير ( ٣٤وفقـاً للمعيـار احملاسـيب الـدويل رقـم  )غـري مدققـة( ٢٠١٤ أيلـول ٣٠مت إعداد املعلومـات املاليـة املوحـدة املرحليـة املـوجزة املرفقـة يف 
إن السياســات احملاســبية املتبعــة وطــرق االحتســاب . ووفقــاً للقــوانني املصــرفية الســورية النافــذة وتعليمــات وقــرارات جملــس النقــد والتســليف) املاليــة املرحليــة

ــــة يفاملســــتخدمة يف إعــــداد املعلومــــات املاليــــة املوحــــدة املرحليــــة تتفــــق مــــع تلــــك املســــتخدمة يف إعــــداد البيانــــات  ــــة املوحــــدة املدققــــة للســــنة املنتهي   املالي
  .٢٠١٣كانون األول   ٣١



 

- ١١ -  

فقــاً للمعــايري الدوليــة إن املعلومــات املاليــة املوحــدة املرحليــة املــوجزة ال تتضــمن كافــة املعلومــات و اإليضــاحات املطلوبــة للبيانــات املاليــة الســنوية واملعــدة و 
ال متثــل بالضــرورة مؤشــراً علــى النتــائج ) غــري مدققــة( ٢٠١٤ أيلــول ٣٠أشــهر املنتهيــة يف  التســعةفــرتة للتقــارير املاليــة، كمــا أن نتــائج أعمــال املصــرف ل

  .٢٠١٤كانون األول   ٣١املتوقعة للسنة املنتهية يف 

واملوجودات املالية للمتاجرة  ،للبيعوفقا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات املالية املتوفرة  املرحلية املوجزةمت إعداد املعلومات املالية املوحدة 
  . اليت يتم تقييمها على أساس القيمة العادلةومشتقات األدوات املالية 

مبوجــب ترتيــب  املرحليــة املــوجزةمت تصــنيف احلســـابات يف املوجــودات واملطلـــوبات حســب طبيعـــة كــل منهــا وجـــرى تبويبهــا يف املعلومــات املاليــة املوحــدة 
  .تها النسبيةلسيول تقريبـي تبعاً 

  .، وعملة االقتصاداملرحلية املوجزة، عملـة إعداد املعلومات املاليـة املوحدة .)س.ل(باللرية السورية  املرحلية املوجزةتظهر املعلومات املالية 
  أسس التوحيد

 والشــركة اخلاضــعة  للمصــرفيانــات املاليــة تتضــمن البشــركة مســامهة مغفلــة عامــة ســورية  -لبنــك بيمــو الســعودي الفرنســي ن البيانــات املاليــة املوحــدة إ
  .)شركة بيمو السعودي الفرنسي املالية املسامهة املغفلة اخلاصة( املصرفلسيطرة 

  :حني املصرفتتحقق السيطرة عند 
 يكون لديه سلطة على الشركة املستثمر فيها؛ •
 ها؛ وتعرض، أو يكون لديه حقوق، لعوائد متغرية من مشاركته مع الشركة املستثمر فيي •
 .يكون لديه القدرة على استخدام قوته للتأثري على عوائدها •

و ال على الشركة املستثمر فيها إذا كانت احلقائق والظروف تشري إىل أن هناك تغيريات على واحد أو أسيطر يبإعادة تقدير ما إذا قد  املصرفقوم ي
 .أكثر من العناصر الثالثة من السيطرة املذكورة أعاله

ذا كانت حقوق التصويت  إأغلبية حقوق التصويت للشركة املستثمر فيها، فقد  يكون لديه السلطة على الشركة املستثمر فيها  املصرفلك ميعندما ال 
ييم ما تعترب اجملموعة مجيع احلقائق والظروف ذات الصلة يف تق. كافية لتعطيها القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر فيها مبفرده

  :و ال، مبا يف ذلكأإذا قد تكون حقوق التصويت للمجموعة يف الشركة املستثمر فيها تكفي لتعطيه القوة 
 سهم أصحاب األصوات األخرى؛أحلقوق التصويت بالنسبة حلجم وتوزيع  املصرفحجم امتالك  •
ا حيحقوق التصويت احملتملة اليت  •  اف األخرى؛، وأصحاب األصوات األخرى أو األطر املصرفتفظ 
 احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى ؛ و •
لديه، أو ليس لديه، القدرة احلالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة عندما حتتاج إىل القيام  املصرفأي وقائع وظروف إضافية تشري إىل أن  •

  .بالقرارات املناسبة، مبا يف ذلك أمناط التصويت يف اجتماعات املسامهني السابقة
عباء أتدرج إيرادات و . سيطر اجملموعة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد اجملموعة السيطرة على الشركة التابعةتأ توحيد شركة تابعة عندما يبد

يطرة على الشركة السيطرة حىت تاريخ فقدانه الس املصرفرباح أو اخلسائر من تاريخ  كسب الشركة التابعة املشرتاة أو املباعة خالل السنة يف بيان األ
  .التابعة
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و أرباح ن األإ. مباشرة أو غري مباشرة املصرفلكها مياحلقوق غري املسيطرة متثل اجلزء من الربح أو اخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال 
ولو نتج عن ذلك عجز يف رصيد احلقوق غري  م واحلقوق غري املسيطرة حىتاخلسائر وكل عنصر يف الدخل الشامل اآلخر هو عائد ملسامهي الشركة األ

  :ذا فقدت اجملموعة السيطرة على شركة تابعة، عندئذ جيب عليها القيام مبا يلي إيتم تعديل البيانات املالية للشركة التابعة . قتضاءاملسيطرة عند اإل
 ومطلوبات الشركة التابعة؛) مبا يف ذلك الشهرة(لغاء االعرتاف مبوجودات إ •
 عرتاف باملبلغ ألي حصص غري مسيطرة؛لغاء اإلإ •
 جنبية الظاهر ضمن حقوق املسامهني؛أحتياطي فروقات حتويل عمالت إعرتاف بلغاء اإلإ •
 ض النقدي املستلم؛يعو تة العادلة لليمعرتاف بالقاإل •
 ي استثمار حمتفظ به؛عرتاف بالقيمة العادلة ألاإل •
 وو خسارة؛ أما ربح إعرتاف بأي فرق ناتج على انه اإل •
ا يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة التابعة إ • ىل إو نقلها مباشرة أو اخلسائر، أرباح ىل حساب األإعادة تصنيف املبالغ املعرتف 

 .خرى ذلكاالرباح املدورة يف حال اشرتطت املعايري األ

  :تتكون الشركات التابعة املوحدة من
  مركز الشركة        

    نشاط الشركة      نسبة الملكية      القانوني      اسم الشركة  
  

  املتعلقة تقدمي االستشارات وحتليل ونشر املعلومات    % ٧٤,٦٧      سورية    شركة بيمو السعودي الفرنسي املالية املسامهة املغفلة اخلاصة
   ارسة أعمال شــــراءـــاألوراق املالية باإلضافة إىل ممـب              
  ــاب الشركة وحساب الغري  األوراق املــالية حلســــ وبيع              
                  

  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  -٤

 املتوفرة غري واملطلوبات للموجودات الدفرتية بالقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن املصرف إدارة على احملاسبية، السياسات تطبيق سياق يف
 الفعلية النتائج ختتلف وقد. صلة ذات تعترب أخرى عوامل وعلى اخلربة عامل على ا املتعلقة واالفرتاضات لتقديراتا هذه تعتمد. أخرى مصادر من
  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن

 تعديل فيها حيصل اليت املالية الفرتة يف احملاسبية التقديرات تعديل عن الناجتة القيود إجراء يتم. دوري بشكل واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم
 احلالية الفرتة على تؤثر املراجعة كانت إذا الحقة وفرتات املراجعة فرتة يف أو الفرتة، هذه على حصرياً  تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك التقدير
  . الحقة وفرتات

  أحكام مهمة لتقدير المخاطر

 قد واليت ،املرحلي املوجز املوحد املايل الوضع بيان تاريخ يف كما للتقديرات أخرى يةأساس ومصادر باملستقبل، املتعلقة األساسية التقديرات يلي فيما
  .التالية املالية السنة خالل واملطلوبات للموجودات الدفرتية القيمة على بتعديالت التسبب خماطر عنها ينتج
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  :االنخفاض في قيمة القروض والتسليفات
 عن ناجتة خسارة قيد يتوجب كان إذا فيما حتديد عند. قيمتها يف اخنفاض هناك كان إذا ما ملعرفة وضالقر  حمفظة مبراجعة دورياً  املصرف يقوم

 اليت املقدرة النقدية التدفقات يف للقياس، قابل اخنفاض، وجود تؤكد ملموسة معلومات وجود لتحديدها املصرف يستعمل القيمة، يف اخنفاض
 وجود إىل أو التسديد، على املصرف مديين قدرة يف سليب تغري حصول إىل تشري ملموسة علوماتم األدلة تتضمن قد. القروض حمفظة من تنتج

  .مستحقاته حتصيل على املصرف قدرة بعدم صلة ذات اقتصادية أوضاع

 على موضوعي دليلو  ائتمان خماطر ذات مبوجودات متعلقة خبسائر يتعلق فيما سابقة خربات إىل باالستناد والتقديرات األحكام اإلدارة تستعمل
ة القيمة يف اخنفاض وجود  وللتقديرات للمنهجية دورية مبراجعة املصرف يقوم النقدية، التدفقات تقدير عند. باحملفظة املتعلقة لتلك مشا

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

  :القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة
  .تقييم تقنيات استعمال خالل من نشطة، أسواق يف املدرجة غري املالية لألدوات العادلة القيمة حتدد
 اخلــاص( االئتمــان خمــاطر مثــل العوامــل، بعــض أن إال املتــوفرة، املعلومــات علــى فقــط باالعتمــاد التقنيــات هــذه تســتعمل العملــي، اإلطــار ضــمن
  .عديدة تقديرات تستعمل أن اإلدارة من تتطلب القائمة االرتباطات و األسواق وحساسية ،)الثاين بالطرف واملتعلق
  .املرحلي املوجز املوحد املايل الوضع بيان يف الظاهرة املالية لألدوات العادلة القيمة على يؤثر أن العوامل هذه حول االفرتاضات يف للتغري ميكن

 :تدني قيمة الموجودات وتكوين المؤونات الالزمة

ـــا اجلمهوريــة العربيــة الســورية، قامــت االدارة بتقـــدير القيمــة االســرتدادية لأل باعتقــاد االدارة، ال توجـــد . صــوليف ظــل الظــروف الراهنــة الــيت متــر 
  .مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية

 :مبدأ االستمرارية

طلبات معيار احملاسبة الدويل تعلى االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب م املصرفامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة ق
ا تعتقد االدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر . اعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. ١رقم 

بناًء عليه . تلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظورمي البنكاجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن 
  .فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية

 :إعادة تقييم األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها

ويعرتف باألصل الضرييب املؤجل غري املعرتف به سابقاً إىل احلد الذي . دة تقييم األصول الضريبية املؤجلةوم املصرف بنهاية كل دورة مالية بإعايق
  .يكون من احملتمل أن يسمح الربح الضرييب املستقبلي باسرتداد األصل الضرييب املؤجل
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  المركزي سورية مصرف لدى أرصدة و نقد  -٥

     :ون هذا البند مما يلييتك
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              

    ٢,٦٣٠,٣٤٩,٣٠٨    ٤,٣٨٦,٩٣٥,٨٨٦       نقد يف اخلزينة
    ٣٨,٩٢٦,٩١١    ٢٦,٥٦٩,٧٠٢      *نقد يف الفروع املغلقة 

  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٢٦,٠٤٢,٤٢٦,٣٥٢    ٤٢,٦٠٠,٧٧٨,٠٢٨      ية وحتت الطلبحسابات جار   
    ٥,١٢٦,٩٨٤,٠٨١    ٦,٠٩٧,٩٨٣,٤٢٠      **لزاميإاحتياطي نقدي   
      ١٨,٤٤٩,٩٦٨    ١٨,٤٤٩,٩٦٨    حساب جممد لدى مصرف سورية املركزي  

          ٣٣,٨٥٧,١٣٦,٦٢٠    ٥٣,١٣٠,٧١٧,٠٠٤      

لمًا بأن عقود التأمني تشتمل فقط على تغطية لرية سورية ع ٢٦,٥٦٩,٧٠٢مبلغ  ٢٠١٤ لولأي ٣٠بلغ النقد املوجود يف الفروع املغلقة كما يف * 
ليه مت النقد واملوجودات األخرى من احلريق والسرقة وال تشتمل على تعويض األضرار املتعلقة باألحداث االستثنائية كأعمال الشغب والتخريب، وع

  ضمن بند املخصصات املتنوعة  املاليةيت مل يتم حصرها حىت تاريخ إعداد القوائم تكوين مؤونات بنسب متفاوتة حسب األضرار املتوقعة وال
  .)١٧ضاح رقم يإ(

   رقم بالقرارات والتسليف النقد جملس عن الصادرة السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة املصرفية والتشريعات للقوانني وفقاً ** 
 لدى لزاميإ نقدي احتياطيب حتتفظ أن املصارف على ،٢٠١٠أيار  ٢٧ تاريخ) ٤ ب/ن م/٦٦٦( رقم و ٢٠٠٨ أيار ٥ تاريخ) ٤ب/ن م/٣٨٩(

  .السكين اإلدخار ودائع باستثناء ألجل والودائع التوفري ودائع الطلب، حتت الودائع موعجم من% ٥بنسبة  املركزي ةسوري مصرف
  .إن هذا االحتياطي إلزامي واليتم استعماله يف األنشطة التشغيلية للمصرف

  
  مصارف لدى أرصدة  -٦

 :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠      
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١٣,٦٦٧,٢٨٦,٩٨٩  ١٣,٠٣٦,١٨١,٨٧٨    ٦٣١,١٠٥,١١١  الطلب حتت و جارية حسابات
    ١,٤١٩,٢١٢,٠٠٠    ١,٤١٩,٢١٢,٠٠٠    -    )وأقلأشهر أ ٣استحقاقها األصلي خالل فرتة (ودائع ألجل 

    ١٥,٠٨٦,٤٩٨,٩٨٩  ١٤,٤٥٥,٣٩٣,٨٧٨    ٦٣١,١٠٥,١١١  
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    ٢٠١٣ األول كانون ٣١      
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ١٠,٥٠٣,٩٤٩,٨١٢    ٩,٠٣٢,٩٠٩,٩٠٦    ١,٤٧١,٠٣٩,٩٠٦  الطلب حتت و جارية حسابات
   ٧,٠٢٨,٧٣٥,٠١٩   ٦,١٦٩,٢٥٨,٣١٠    ٨٥٩,٤٧٦,٧٠٩  )أشهر أوأقل ٣ستحقاقها األصلي خالل فرتة ا(ودائع ألجل 

    ١٧,٥٣٢,٦٨٤,٨٣١  ١٥,٢٠٢,١٦٨,٢١٦   ٢,٣٣٠,٥١٦,٦١٥   

مقابل () غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ١٠,٧٧٥,١٨٦,٠٦٣بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد 
  .)٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٧,٣٠٣,٦٢٩,٧٩٨

  لرية سورية كما يف ٣٣,٤٠٧,٣٢٨مقابل ) (غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٤٣,٠٣٢,٥٦٤بلغت األرصدة املقيدة السحب 
  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١

  

   مصارف لدى إيداعات  -٧

     :يتكون هذا البند مما يلي
    )دققةغير م( ٢٠١٤ أيلول ٣٠      
    المجموع      خارجية مصارف      محليةمصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٣,٩٠٦,٤١٢,٥٦٤    ٣,٧٩٣,٩١٢,٥٦٤    ١١٢,٥٠٠,٠٠٠  )استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر(ودائع ألجل 

    ٣,٩٠٦,٤١٢,٥٦٤    ٣,٧٩٣,٩١٢,٥٦٤    ١١٢,٥٠٠,٠٠٠    
  

     ٢٠١٣ األول كانون ٣١ في كما     
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

   ٨,٩٧٦,٢٠٠,٠٠٠   ٧,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠   ١,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر(ودائع ألجل 

    ٨,٩٧٦,٢٠٠,٠٠٠   ٧,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠   ١,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠   
  

  للمتاجرة مالية موجودات  -٨

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
      ٢٠١٣          )غير مدققة(               
      .س.ل          .س.ل              

        ٧,٨٢٧,٣٩٢      ٩,٤١٧,٩٦٤         أسهم

          ٧,٨٢٧,٣٩٢       ٩,٤١٧,٩٦٤        
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  المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي  - ٩

 :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
      .س.ل          .س.ل              

  الشركات الكربى
      ٥,٥٨٣,١٦٨,٥٧٥          ٥,٩١٤,١٩٩,١٣٠        مدينة جارية حسابات    
    ١٣,٥٩٢,٧٦١,٢٦٧        ١٤,١٣٨,٠٠٩,٧٥٤        وسلف قروض    
  )    ٣١١,٥٠٧,٨٦٥(  )    ٣٩٤,٤١٦,٤٦٦(      قروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد    
      ٨٨٩,٨٠٣,٣٦٧        ٢٠١,١١٧,٣٢٨        حمسومة سندات    
  )    ٥٨,٢٤٨,٦٣٧(  )  ٩,٢٢٢,٦٣٩  (    حمسومة سندات عن مقدماً  مقبوضة فوائد    
            ١٩,٦٩٥,٩٧٦,٧٠٧        ١٩,٨٤٩,٦٨٧,١٠٧    
  )التجزئة(فراد والقروض العقارية األ

      ٦,١٥٧,٩٠٤,١٢٩        ٥,٨٤٧,٠٥٤,١٩٠        وسلف قروض    
      ٥٩,٨٨٤,٠٣٢        ٧٩,٥٥٨,٨٤٥        ائتمان بطاقات    
  )  ٦,٣٢٦,٩٤٩(  )  ١,٤٣٦,٢٨٩  (    القروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد    
            ٦,٢١١,٤٦١,٢١٢          ٥,٩٢٥,١٧٦,٧٤٦     

        الشركات الصغرية واملتوسطة
      ١,٢١٢,٧٢٧,٥٨٨        ١,٥٠٩,٥٦٤,١٤٠        مدينة جارية حسابات  
     ٣,٤٨٥,٠٧٤,٠٣٥        ٤,٨٧٩,٤٩٢,١٣٥        وسلف قروض  
  )  ٣٢,٣٤٤,٩٣٤(  )  ٣٨,٧٥٦,٤١١(      قروض عن قدماً م مقبوضة فوائد  
     ١٠٧,٤٤٨,١٩٥        ١١٨,٢٦٧,٤٣٠        حمسومة سندات  
  )  ٦,٧٦٥,٨٤٢(  )  ٥,٤٠٠,٢٠٧  (    حمسومة سندات عن مقدماً  مقبوضة فوائد  
            ٤,٧٦٦,١٣٩,٠٤٢        ٦,٤٦٣,١٦٧,٠٨٧     

   ٣٠,٦٧٣,٥٧٦,٩٦١        ٣٢,٢٣٨,٠٣٠,٩٤٠        المجموع
  )  ٤,٨٨٥,٨٥١,٩٣٦(  )  ٥,٠٥١,٦٩٩,٩٦٣(      مباشرة ائتمانية يالتتسه تدين خمصص
  )  ١,٨٩٠,٢١٧,٣٧٨(  )  ٢,٦٨٦,٤١٧,٦٢٨  (      معلقة فوائد

    ٢٣,٨٩٧,٥٠٧,٦٤٧      ٢٤,٤٩٩,٩١٣,٣٤٩        املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
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  :تتلخص حركة خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة كما يلي

      )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠          
    المجموع      األفراد      الشركات      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٤,٨٨٥,٨٥١,٩٣٦    ١,٢٥٨,٧٤٧,٤٩٦      ٣,٦٢٧,١٠٤,٤٤٠  الفرتةالرصيد يف أول 
  ١٢,٩٦٨,٣٧١    ١٦٨,١٨٤,٥٣٢    )  ١٥٥,٢١٦,١٦١(  الفرتةالتغري خالل 

    ١٥٢,٨٧٩,٦٥٦    ٣٤,١٩١,٨٢٩    ١١٨,٦٨٧,٨٢٧  التغري بأسعار الصرف

اية الرص     ٥,٠٥١,٦٩٩,٩٦٣    ١,٤٦١,١٢٣,٨٥٧    ٣,٥٩٠,٥٧٦,١٠٦  الفرتةيد يف 
  الفرتةالرصيد يف أول 

    ٤,٤٦٢,١٧١,٥٩١    ١,٢٣٢,١٣٦,٢٣٦    ٣,٢٣٠,٠٣٥,٣٥٥  الديون غري املنتجة مقابل خمصص
    ٤٢٣,٦٨٠,٣٤٥    ٢٦,٦١١,٢٦٠    ٣٩٧,٠٦٩,٠٨٥  الديون املنتجة مقابل خمصص

    ٤,٨٨٥,٨٥١,٩٣٦    ١,٢٥٨,٧٤٧,٤٩٦    ٣,٦٢٧,١٠٤,٤٤٠    
  الفرتةالتغري خالل 
  :إضافات
  ٨٢٦,٧٧٨,٦٢٣    ٢٧٥,٨٢٠,٨٧١    ٥٥٠,٩٥٧,٧٥٢  الديون غري املنتجة مقابل خمصص
    ٧٨٨,٦٦٩    -      ٧٨٨,٦٦٩  الديون املنتجة مقابل خمصص

    ١٥٢,٨٧٩,٦٥٦    ٣٤,١٩١,٨٢٩    ١١٨,٦٨٧,٨٢٧  التغيري بأسعار الصرف
  :استردادات

  )  ٨١٣,٨١٠,٢٥٢(  )  ١٠٦,٨٤٧,٦٧٠(    )  ٧٠٦,٩٦٢,٥٨٢(  ةالديون غري املنتج مقابل خمصص
  )  ٧٨٨,٦٦٩(  )  ٧٨٨,٦٦٩(    -    مقابل الديون املنتجة خمصص

    )١٦٥,٨٤٨,٠٢٧      ٢٠٢,٣٧٦,٣٦١  )  ٣٦,٥٢٨,٣٣٤    
اية    الفرتةالرصيد يف 

  ٤,٦٢٨,٠١٩,٦١٨    ١,٤٣٥,٣٠١,٢٦٦    ٣,١٩٢,٧١٨,٣٥٢  الديون غري املنتجة مقابل خمصص

    ٤٢٣,٦٨٠,٣٤٥    ٢٥,٨٢٢,٥٩١    ٣٩٧,٨٥٧,٧٥٤  ون املنتجةالدي مقابل خمصص

    ٥,٠٥١,٦٩٩,٩٦٣    ١,٤٦١,١٢٣,٨٥٧    ٣,٥٩٠,٥٧٦,١٠٦    
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    ٢٠١٣ األول كانون ٣١      
    المجموع      األفراد      الشركات      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٣,٢٧٠,٤٨٩,٣١٢    ٨٩٩,١٠٤,٧٢٤    ٢,٣٧١,٣٨٤,٥٨٨  الرصيد يف أول السنة
    ١,٣٢١,٦٦٤,٣٨١    ٣٢٢,٢٢٩,٣٧١    ٩٩٩,٤٣٥,٠١٠  ةالتغري خالل السن

    ٢٩٣,٦٩٨,٢٤٣    ٣٦,٨٢٩,١٥٢    ٢٥٦,٨٦٩,٠٩١  التغري بأسعار الصرف

اية السنة     ٤,٨٨٥,٨٥١,٩٣٦    ١,٢٥٨,١٦٣,٢٤٧    ٣,٦٢٧,٦٨٨,٦٨٩  الرصيد يف 
  الرصيد يف أول السنة

    ٢,٨٤٦,٨٠٨,٩٦٧    ٨٦٣,٤٤٢,٠٤٨    ١,٩٨٣,٣٦٦,٩١٩  الديون غري املنتجة مقابل خمصص
    ٤٢٣,٦٨٠,٣٤٥    ٣٥,٦٦٢,٦٧٦    ٣٨٨,٠١٧,٦٦٩  الديون املنتجة مقابل خمصص

    ٣,٢٧٠,٤٨٩,٣١٢    ٨٩٩,١٠٤,٧٢٤    ٢,٣٧١,٣٨٤,٥٨٨    
  التغري خالل السنة

  :إضافات
  ١,٧٧٢,٥٨٨,٠٣٥    ٣٦٦,٩٦٧,٥٨٦    ١,٤٠٥,٦٢٠,٤٤٩  الديون غري املنتجة مقابل خمصص
    ٩,٠٥١,٤١٦    -      ٩,٠٥١,٤١٦  الديون املنتجة مقابل خمصص

    ٢٩٣,٦٩٨,٢٤٣    ٣٦,٨٢٩,١٥٢    ٢٥٦,٨٦٩,٠٩١  التغيري بأسعار الصرف
  :استردادات

  )  ٤٥٠,٩٢٣,٦٥٤(  )  ٣٥,٦٨٦,٧٩٩(  )    ٤١٥,٢٣٦,٨٥٥(  الديون غري املنتجة مقابل خمصص
  )  ٩,٠٥١,٤١٦(  )  ٩,٠٥١,٤١٦(    -    مقابل الديون املنتجة خمصص

    ١,٦١٥,٣٦٢,٦٢٤    ٣٥٩,٠٥٨,٥٢٣    ١,٢٥٦,٣٠٤,١٠١    
اية السنة   الرصيد يف 

  ٤,٤٦٢,١٧١,٥٩١    ١,٢٣١,٥٥١,٩٨٧    ٣,٢٣٠,٦١٩,٦٠٤  الديون غري املنتجة مقابل خمصص

    ٤٢٣,٦٨٠,٣٤٥    ٢٦,٦١١,٢٦٠    ٣٩٧,٠٦٩,٠٨٥  الديون املنتجة مقابل خمصص

    ٤,٨٨٥,٨٥١,٩٣٦    ١,٢٥٨,١٦٣,٢٤٧    ٣,٦٢٧,٦٨٨,٦٨٩    
  

  :تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ لولأي ٣٠              
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
      .س.ل          .س.ل              

      ٨٣٢,٧٢٠,٣٢٥        ١,٨٩٠,٢١٧,٣٧٨        السنة /الفرتة أول يف الرصيد
      ١,٢٥٩,٥٩١,٦٩٠        ١,٠٤٨,١١٤,٧١٧        السنة /الفرتة خالل إضافات

  )  ٢,٠٩٤,٦٣٧٢٠(  )    ٢٥١,٩١٤,٤٦٧  (      السنة /الفرتة خالل اسرتدادات

    ١,٨٩٠,٢١٧,٣٧٨        ٢,٦٨٦,٤١٧,٦٢٨          السنة /الفرتة اية يف الرصيد
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إمجـــايل مـــن رصـــيد  % ٤٠,٠٥لـــرية ســـورية أي مـــا نســـبته  ١٢,٩١٠,٤٠٨,١١٨) غـــري املنتجـــة(غـــري العاملـــة  املباشـــرة بلغـــت التســـهيالت االئتمانيـــة
مــن %  ٣٧,١١لــرية ســورية أي مــا نســبته  ١١,٣٨١,٥٩٣,٦١٧مقابــل () مدققــة غــري( ٢٠١٤ أيلــول ٣٠التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة كمــا يف 

  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف إمجايل رصيد 

 %٣٤,٦٠سـبته لرية سورية أي مـا ن ١٠,٢٢٣,٩٩٠,٤٩٠ بعد تنـزيل الفوائد املعلقة) غري املنتجة(بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غري العاملة 
لـرية  ٩,٤٩١,٣٧٦,٢٣٩ مقابـل() غـري مدققـة( ٢٠١٤ أيلـول ٣٠زيل الفوائد املعلقة كمـا يف ـالتسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنإمجايل من رصيد 

  ).٢٠١٣األول كانون   ٣١زيل الفوائد املعلقة كما يف ـالتسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنإمجايل من رصيد % ٣٢,٩٨سورية أي ما نسبته 
لــرية  ٥٨٦,٦٩٢,٤٣٤مقابــل ( )غــري مدققـة( ٢٠١٤ أيلــول ٣٠كمـا يف لــرية ســورية   ٣٤٧,٠١٠,٠١٩ ســهيالت غـري املباشــرة غــري العاملـةبلغـت الت

 )غـري مدققـة( ٢٠١٤ أيلـول ٣٠كمـا يف لـرية سـورية    ٣٦,٩٨٣,٠٩٤، كما بلغ خمصص هذه التسهيالت )٢٠١٣كانون األول   ٣١سورية كما يف 
  ).١٧إيضاح رقم (مت قيده ضمن بند خمصصات متنوعة ) ٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما  ١١١,٠٩٥,٢٩٦ لمقاب(

لرية سورية كمـا  ٨١٤,٥٩٨,٩٢١بلغت قيمة املخصصات اليت انتفت احلاجة إليها نتيجة التسويات أو تسديد ديون وحولت إىل ديون أخرى مبلغ 
  . )٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٤٥٩,٩٧٥,٠٧٠مقابل ( ٢٠١٤ أيلول ٣٠يف 
تاريخ ) ٤ب/م ن/ ١٠٧٩(واملعدل بالقرار رقم  ٢٠١٢ الثاين تشرين ١٣ تاريخ) ٤ب/ن م/٩٠٢( رقم والتسليف النقد جملس قرار أحكام على بناءاً 
 ممــا )٤ب/ م ن/٦٥٠(رقــم و ) ٤ب/ن م/٥٩٧( رقــم والتســليف النقــد جملــس يقــرار  يف الــواردة التعليمــات بعــض تعــديل مت ٢٠١٤كــانون الثــاين   ٢٩
  :إىل أدى

 )٤ب/ن م/٩٠٢( والتسليف النقد جملس قرار متطلبات وفق املطلوب األدىن احلد عن الفائضة السابقة باملخصصات االحتفاظ مت -١
 .سورية لرية ١٩٠,٥٨٥,٤٧٦ مببلغ) ٤ب/ م ن/١٠٧٩(وتعديالته املنصوص عنها بالقرار رقم 

مت اعداد اختبارات جهـد للمحفظـة االئتمانيـة ) ٤ب/ م ن/١٠٧٩(وتعديالته بالقرار رقم ) ٤ب /م ن/٩٠٢(رقم بناًء على أحكام القرار  -٢
ـا كافيـة هلـذا الغـرض والبالغـة  ا ووجدت إدارة املصرف ان املخصصات احملتفظ  من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية املخصصات احملتفظ 

 .٢٠١٤ أيلول ٣٠لرية سورية بتاريخ  ٢٤٦,٣٩٦,٥٦٦
  

  للبيع متوفرة مالية موجودات  -٠١

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              

  سوقية أسعار هلا متوفر غري مالية موجودات
      ٣,٩٨٨,٨٠٠       ٢,٧٩٢,١٦٠        أسهم    

  سوقية أسعار هلا متوفر مالية موجودات
      ٦٩,٣١٧,٥٠٠     ٢٨١,٣٣٠,٢٤٩        امللكية حقوق أدوات    
            ٧٣,٣٠٦,٣٠٠       ٢٨٤,١٢٢,٤٠٩   

مــن رأمسـال الشــركة حيـث مت تقيــيم االسـتثمار بالقيمــة % ٥اسـتثمار املصــرف يف الشـركة املتحــدة للتـأمني والــيت متثـل " أدوات حقـوق امللكيــة"ميثـل بنــد 
ذا االستثمار على املدى البعيد. سهم يف سوق دمشق لألوراق املاليةالعادلة حسب نشرة أسعار األ   . يعتزم املصرف أن حيتفظ 

  .استثمار املصرف يف أسهم شركات حملية غري مدرجة" أسهم"ميثل بند 
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  االستحقاق تاريخ حتى بها محتفظ مالية موجودات  -١١

  :يتكون هذا البند مما يلي
  نون األولكا  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
      ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              

            سوقية أسعار هلا متوفر مالية موجودات
    ١,٣٠٠,٢٤٨,١١٢        -          خارجية حكومية خزينة سندات    
   ٢٦,٦٨٥,١٨٩,٠٠٣     ٣٤,٤٠٧,٨٨٠,٧١٣      خارجي مصرف من إيداع شهادات    

            ١١٥,٢٧,٩٨٥,٤٣٧        ٣٤,٤٠٧,٨٨٠,٧١٣   
  :واألذونات السندات حتليل

  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
      ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              
   ٢٧,٩٨٥,٤٣٧,١١٥     ٣٤,٤٠٧,٨٨٠,٧١٣        ثابت عائد ذات    

            ٢٧,٩٨٥,٤٣٧,١١٥     ٣٤,٤٠٧,٨٨٠,٧١٣    
  

  :يلي كما ٢٠١٤ أيلول ٣٠ يف كما االستحقاق ريختا حىت ا احملتفظ املالية املوجودات تظهر
        مصرف من إيداع شهادات                    
    ثابت عائد ذات خارجي                    
   يورو                        

    ١٤٦,٧٧٢,٥١٥            القيمة اإلمسية
    -            العالوة
    ١٤٦,٧٧٢,٥١٥        الدفرتية القيمة
    -          العالوة إطفاء

            ١٤٦,٧٧٢,٥١٥    
  الصرف سعر حسب السورية اللريةب القيمة

    ٨٨٠,٧١٣٣٤,٤٠٧,        الفرتة اية يف املتداول  
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  :يلي كما ٢٠١٣ األول كانون ٣١ يف كما االستحقاق تاريخ حىت ا احملتفظ املالية املوجودات تظهر
        مصرف من إيداع شهادات          حكومية خزينة سندات              
    ثابت عائد ذات جيخار           ثابت عائد ذات خارجية              
    يورو        أمريكي دوالر          

    ١٣٤,٨٠٧,٧٢٤      ٩,٠٠٠,٠٠٠    القيمة اإلمسية
    -        ٧١١,٠٠٠      العالوة
    ١٣٤,٨٠٧,٧٢٤      ٩,٧١١,٠٠٠    الدفرتية القيمة
    -      )  ٦٥٠,٦٦٩  (  العالوة إطفاء

        ١٣٤,٨٠٧,٧٢٤      ٩,٠٦٠,٣٣١    
  الصرف سعر حسب السورية باللرية القيمة

    ٢٦,٦٨٥,١٨٩,٠٠٣      ١,٣٠٠,٢٤٨,١١٢    السنة اية يف ولاملتدا  

  :يلي ما حسب ٢٠١٠ األول كانون ١٥ بتاريخ اخلارجية احلكومية اخلزينة سندات اقتناء مت
   أمريكي دوالر ٩,٠٠٠,٠٠٠: للسند االمسية القيمة
  أمريكي دوالر ٩,٧١١,٠٠٠: اإلصدار سعر
  % ٥,١٥: الفائدة معدل
  % ٢,٦١: العائد معدل

   ٢٠١٤ نيسان ٩: االستحقاق اريخت
  

كما يف   االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ سوقية، أسعار وهلا متغري عائد ذات خارجي مصرف عن صادرة مالية موجودات إيداع شهادات بند ميثل
  :يلي كما )غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠

   الدفتريةالقيمة                   تاريخ االستحقاق

   يورو                
    ٦٦,٩٤٧,٥٥٨      ٢٠١٤لرابع الربع ا

    ٧٩,٨٢٤,٩٥٧      ٢٠١٥الربع األول 

        ١٤٦,٧٧٢,٥١٥    

    ٣٤,٤٠٧,٨٨٠,٧١٣        الفرتة اية يف املتداول الصرف سعر حسب السورية باللرية القيمة
  

ا حىت تاريخ ٢٠١٤أيلول  ٣٠فرتة التسعة أشهر املنتهية يف استحقت خالل  كما استحقت   االستحقاق شهادات إيداع موجودات مالية حمتفظ 
ا حىت تاريخ االستحقاق مبلغ . سندات اخلزينة احلكومية لرية سورية كما  ١٥,٣٥٠,٠٣١بلغت الفوائد برسم القبض على موجودات مالية حمتفظ 

  .مت قيدها ضمن بند موجودات أخرى يف بيان الوضع املايل املوحد ٢٠١٣كانون األول   ٣١يف 
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 أخرى موجودات  -٢١

  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠          :ذا البند مما يلييتكون ه
      ٢٠١٣          )غير مدققة(               

    .س.ل          .س.ل          فوائد وإيرادات برسم القبض
      ٤١,٦٨٦,٠١٧        ٢,٢٤٠,١٢٧        مصارف  
      ١١٢,٣٥٧,٩٥٩        ١٦,٤٣١,٩٦٧         شركات - مباشرة ائتمانية تسهيالت  
      ٢٥,١٠٤,٣٩٢        ١٢١,٧٨٢,٨٧٢        أفراد - مباشرة ائتمانية تسهيالت  
      ١٥,٣٥٠,٠٣١      -        )١١ رقم إيضاح( االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات  
            ١٩٤,٤٩٨,٣٩٩        ١٤٠,٤٥٤,٩٦٦      

      ٢٩١,٣٠٤,٣٠١        ١,٢٤٥,٨٠٣,٨١٨        مقدماً  مدفوعة مصاريف
        ٨,٨٩٠      -          ذمم مدينة من وكيل الصراف اآليل 

      ٤٠,١٦٥,٥٦٨        ٥١,١٤٣,٤٩٨        لالسرتداد قابلة نقدية تأمينات
      ٦,٥٢٠,٠٠٧        ١٥,٣٠٧,٦٨٧        ومطبوعات مالية طوابع خمزون
      ٢٥,٣٠٧,٢١١        ١٢,٣٨١,٨٨١        التحصيل برسم قيم

  -            ٨١,٥٨٠        املستحق من األطراف ذات العالقة
      ٢٣,٣٩٠,٤٥٥        ٢٩,٧٥٤,٣٣٣        موظفني سلف

      ٣,٥٤٩,٠٠٠        ٣,٥٤٩,٠٠٠        الفيزا بطاقات رخيصت
      ٦,٩٤٢,٢٩٣        ٢٠,٩٣٤,٨٣٦        خدمات موردي إىل مقدمة دفعات
      ٣٢٧,٨٦٨,٢١٢        ٣٧٤,٣٣٨,٣٧٥        *أخرى مدينة ذمم

  )    ٣٢٧,٨٦٨,٢١٢(  )    ٣٧٤,٣٣٨,٣٧٥(      *أخرى مدينة ذمم خمصص
      ٦٦,٢٥٨,٥٣٤        ٢٨٩,٠١٠,٦٦٧        أخرى مدينة حسابات

        ١,٩٥٠,٠٠٠        ٦٣,١٦٠,٠٠٠      **موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة
        ٣٣٥,٩١٥,٤٣٠        ٢,٤٧٥,٤٢٣,٨٣٠      ***تسوية حسابات اتفاقية مقايضة العمالت

            ٩٩٥,٨١٠,٠٨٨        ٦٤,٣٤٧,٠٠٦,٠٩        
بعد . ٢٠١٣و  ٢٠١٢، ٢٠١١ بعض من فروعه خالل األعوام ات تعرض هلا املصرف يفسرق ميثل بند ذمم مدينة أخرى أرصدة  نامجة عن عدة *

  .نتائج التحقيقات والتدفقات النقدية املتوقعة من شركات التأمني، قام املصرف بتشكيل خمصصات لتغطية  اخلسائر األخذ باالعتبار
، على ان ٢٠١٣ثة عمالء مبوجب مزادات علنية خالل عام ميثل املبلغ قيمة عقارات مت احلصول عليها استيفاًء للتسهيالت االئتمانية العائدة لثال   **

  .٢٠٠٢لعام  ٢٣ب من القانون رقم /١٠٠/٢تتم تصفية العقارات خالل سنتني من تاريخ احلصول عليها وفق احكام املادة 

دلة للمشتق الضمين للعقود اآلجلة املصرف بعدد من عقود مقايضة العمالت مع أحد األطراف ذات العالقة، حيث ميثل هذا البند القيمة العاقام ***
  .مبوجب عقود املقايضة عند انتهاء اآلجال احملددة هوالناتج عن التزام املصرف بشراء العمالت األجنبية مقابل اللرية السورية بسعر الصرف املتفق علي

، مت قيدها ضمن بند صايف أرباح ٢٠١٤ أيلول ٣٠لرية سورية للفرتة املنتهية يف  ١٥,٤٤٣,٥٧٢العمالت مبلغ من عقود مقايضة  األرباحبلغت 
  .املرحلي املوجز تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية يف بيان األرباح أو اخلسائر املوحد
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  المركزي سورية مصرف لدى مجمدة وديعة   -٣١

يتوجـب علـى مصـارف القطـاع اخلـاص أن حتتجـز  ٢٠٠١لعـام ) ٢٨(رقـم لقـانون ل التعليمـات التنفيذيـة مـن) ب(للفقـرة ) ١٢(بناًء على أحكـام املـادة 
  .من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد بدون فوائد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف% ١٠

  :بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي كالتايل
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
      ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              

        ٢٤٦,٠٧٣,٨٥٠    ٢٤٦,٠٧٣,٨٥٠        لرية سورية
        ٧٣٨,٩٥٨,٢٩٩    ٩٥٢,٢٣٧,١٨٤        دوالر أمريكي

            ٩٨٥,٠٣٢,١٤٩    ١,١٩٨,٣١١,٠٣٤      
  
  مصارف ودائع   -٤١

  :يتكون هذا البند مما يلي 
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠      
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ٢,٠٥٤,٠٢٦,٩٢٦    ٣٣٣,٨٧٣,٢٥٣    ١,٧٢٠,١٥٣,٦٧٣  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٩٢,٣٢٦,٩٦٢    ٥١,٧٢٦,٩٦٢    ٤٠,٦٠٠,٠٠٠  *)أشهر ٣ أكثر من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل

    ٢,١٤٦,٣٥٣,٨٨٨    ٣٨٥,٦٠٠,٢١٥    ١,٧٦٠,٧٥٣,٦٧٣    
  

    ٢٠١٣ األول كانون ٣١      
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةارف مص      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١,٣٥٣,٥٨٦,١٣٠    ١٢,٤٣٠,١٨٦    ١,٣٤١,١٥٥,٩٤٤  حسابات جارية وحتت الطلب
    ١,٧٢٨,٣١٢,٧١٣    ٢٢,٨٢٧,٧١٣    ١,٧٠٥,٤٨٥,٠٠٠  *)أشهر ٣ أكثر من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل

    ٣,٠٨١,٨٩٨,٨٤٣    ٣٥,٢٥٧,٨٩٩    ٣,٠٤٦,٦٤٠,٩٤٤    
  

  .من مصارف خارجية ودائع جممدة كتأمينات نقدية مقابل كفاالت) أشهر ٣استحقاقها األصلي أكثر من (ميثل بند ودائع ألجل * 
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  الزبائن ودائع  -٥١

 :يتكون هذا البند ممايلي 
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
      ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              
     ٧٢,٧١٢,٧٦٠,٠٤١        ٩٠,٦٣١,٦٤٧,٠٩٩        الطلب وحتت جارية باتحسا    
     ٢٢,٤٢٥,٠٥٩,٢٦٣          ٢٣,٦٦٨,٥٠١,٧٠١        *إلشعار وخاضعة ألجل ودائع    
     ٣,٧٤٤,٧٤٥,٠٠٠        ٨٥,٣٤٥,٤٥٦,٦٧        التوفري ودائع    

      ٩٨,٨٨٢,٥٦٤,٣٠٤        ١١٩,٦٤٥,٦٠٥,٤٧٨        المجموع    
  

غري ( ٢٠١٤ أيلول ٣٠من إمجايل الودائع كما يف %  ١,٥٢لرية سورية أي ما نسبته  ١,٨٢١,٩٠٦,٩١٤ري بلغت ودائع القطاع العام السو 
  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف %  ٢,٠٦لرية سورية أي ما نسبته  ٢,٠٤٠,٠٠٥,١٣٩ مقابل() مدققة

غري ( ٢٠١٤ أيلول ٣٠ من إمجايل الودائع كما يف % ٧٥,٧٥ي ما نسبته لرية سورية أ  ٩٠,٦٣١,٦٤٧,٠٩٩فوائد بلغت الودائع اليت ال حتمل 
  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١ من إمجايل الودائع كما يف%  ٧٣,٥٣لرية سورية أي ما نسبته  ٧٢,٧١٢,٧٦٠,٠٤١ مقابل( )مدققة

غري (  ٢٠١٤ أيلول ٣٠ورية كما يف لرية س ١٣٣,٧٧٧,٩٧٤ تتضمن الودائع ألجل وخاضعة إلشعار، ودائع جممدة من شركات صرافة بلغت  *
يتوجب على مؤسسات  ٢٠٠٦نيسان  ٢٤بتاريخ  ٢٤مبوجب القرار رقم  دائع الزبائن، حيث أنهمن إمجايل و % ٠,١١أي ما نسبته ) مدققة

  .من رأمساهلا لدى املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية% ٢٥الصرافة أن حتتفظ باحتياطي نقدي قدره 
  

  نقدية أميناتت  -٦١

 :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
      ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              

     ١,٥٦٠,٢٣٢,٧٥٣      ١,٥٣٨,٩١٠,٨٠٢        مباشرة تسهيالت مقابل تأمينات
     ٤٥١١,١٢٠,٢١٢,      ١,٦٣١,٢٧٧,٤٤٥        مباشرة غري تسهيالت مقابل تأمينات

            ٢,٦٨٠,٤٤٥,٢٠٤        ٣,١٧٠,١٨٨,٢٤٧      
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  متنوعة مخصصات  -٧١
  رصيد نهاية          ما تم رده          خالل المستخدم          تأثير فروقات          المكون خالل          رصيد بداية      :يلي كما هي املتنوعة املخصصات على احلركة

      السنة/ الفترة           إلى اإليرادات          السنة/ لفترة ا          أسعار صرف          السنة/الفترة           السنة/ الفترة       
  .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل      )ةغير مدقق( ٢٠١٤ أيلول ٣٠

  :التسهيالت االئتمانية غير المباشرة
    ٣٦,٩٨٣,٠٩٤  )  ٧٩,٦٧٦,٧٩٨(      -         ٥,٥٦٤,٥٩٦      -         ١١١,٠٩٥,٢٩٦   زبائن  -خمصص التزامات ناجتة عن كفاالت مالية   
    ٤٠٦,٢٦٧,٩١٤      -         -         ٥١,٣٢٦,٧٤٠        -         ٣٥٤,٩٤١,١٧٤   مصارف -خمصص التزامات ناجتة عن كفاالت مالية   

    ٥,٥٩٠,٤٧٨      -         -         -          ١,٧٤٥,٤٩٠       ٣,٨٤٤,٩٨٨   خمصص مركز القطع التشغيلي
    ٥,٢٦٤,٢٠٨  )  ٢٥,٩٨٣,٥٨٥(  )  ١٠,٢٨٦,٧١٩(      -          -         ٤١,٥٣٤,٥١٢   خمصص غرامات ضريبية

    ٣٤,٩٤٥,٥٠٨  )  ٥٢٥,١٢٣(      -         ٣,٧٧٢,٢٩٢        ٧,٠٤٥,٠٦٦       ٢٤,٦٥٣,٢٧٣   *خمصصات مقابل أعباء حمتملة
      ١٢٧,٦٣٦,١٠٨      -         -         ٢٧,٢٤٣,٦٤٧        -         ١٠٠,٣٩٢,٤٦١   خمصصات أخرى

     ٦١٦,٦٨٧,٣١٠  )  ١٠٦,١٨٥,٥٠٦(  )  ٨٦,٧١٩١٠,٢(      ٥٨٧,٩٠٧,٢٧        ٨,٧٩٠,٥٥٦       ٦٣٦,٤٦١,٧٠٤    
  ٢٠١٣كانون األول   ٣١

  :التسهيالت االئتمانية غير المباشرة
    ١١١,٠٩٥,٢٩٦  )  ٢٥,٨٨١,٦٠٠(      -         ١٢,٧٩٦,٧٤١      ٨٢,٢١٣,٤٤٨       ٤١,٩٦٦,٧٠٧   زبائن  -خمصص التزامات ناجتة عن كفاالت مالية   
    ٣٥٤,٩٤١,١٧٤      -         -         ٩٥,٣٨١,٩٦٦        ٨٧,٣٤٣,٠٨٧       ١٧٢,٢١٦,١٢١   ارفمص -خمصص التزامات ناجتة عن كفاالت مالية   

    ٣,٨٤٤,٩٨٨      -         -         -          ١,٨٤٣,٥٧٠       ٢,٠٠١,٤١٨   خمصص مركز القطع التشغيلي
    ٤١,٥٣٤,٥١٢      -         -         -          -         ٤١,٥٣٤,٥١٢   خمصص غرامات ضريبية

    ٢٤,٦٥٣,٢٧٣      -         -         -          ٢٤,٦٥٣,٢٧٣       -     *خمصصات مقابل أعباء حمتملة
      ١٠٠,٣٩٢,٤٦١      -         -         ٤٠,١٣٢,٦٤٥        ٣,٦٠١,٣٠٥       ٥٦,٦٥٨,٥١١   خمصصات أخرى

     ٦٣٦,٤٦١,٧٠٤  )  ٢٥,٨٨١,٦٠٠(      -         ١٤٨,٣١١,٣٥٢        ١٩٩,٦٥٤,٦٨٣       ٣١٤,٣٧٧,٢٦٩    

 حتتجز أن سوريا يف العاملة املصارف على يتوجب حيث ٢٠٠٨ شباط ٤ بتاريخ الصادر ١ب/ن م/٣٦٢ رقم والتسليف النقد جملس قرار من ابعةالس املادة على بناء التشغيلي القطع مركز خمصص احتساب مت
  .الشهر خالل التشغيلية القطع مراكز وسطي من% ٥ أساس على الصرف أسعار لتقلبات مؤونة
 صادرة بكفالة حملية جلهة ممنوحة سورية لرية ١,١٧٥,٨٨٣,٤٩٥ إمجالية بقيمة كفالتني مقابل خمصص) غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠ يف ماك مصارف - مالية كفاالت عن ناجتة التزامات خمصص بند ميثل
  .خارجي مصرف عن
  .مت تشكيل مؤونات تتعلق باخلسائر احملتملة مقابل املوجودات النقدية للبنك يف الفروع املغلقة* 
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  الدخل ضريبة  -٨١

  :يلي ماك هي الدخل ضريبة صصخم على احلركة

  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠          :الدخل ضريبة خمصص - أ
      ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              

        ١٣,٥٦٠,٧٧٢        ١,٣١٥,٠١١        السنة/ الفرتة أول يف الرصيد
    )    ٩,٤٢٤,٣٦٥(      -        السنة/ الفرتة خالل املدفوعة الدخل ضريبة

        -          ١٧٧,٦٠٥,٧٤٥         الدخل ضريبة مصروف
    )    ٢,٨٢١,٣٩٦(        -        سابقة سنوات دخل عن ضريبية تسويات صايف

      ١,٣١٥,٠١١        ١٧٨,٩٢٠,٧٥٦        السنة/ الفرتة اية يف الرصيد

 :يلي مما صايف تسويات ضريبية عن دخل سنوات سابقةبند  يتكون
  ن األولكانو   ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
      .س.ل          .س.ل              

      ٢,٨٢١,٣٩٦        -        ٢٠٠٦ لعام دخل ضريبة خمصص اسرتداد

              -        ٢,٨٢١,٣٩٦      

، إضافية كضريبة سورية لرية ١١,٥٨٨,٢٥٦ مبلغ بدفع املصرف كلف حيث ٢٠٠٦ عام عن مبدئي بشكل املصرف تكليف مت ،٢٠١٢ عام خالل
مت  ٢٠١٣و خالل عام  الضريبية الدوائر لدى اعرتاض بتقدمي املصرف قاملرية سورية و  ١٢,٢٤٥,٧٦١ر ذلك قام املصرف بتشكيل خمصص مببلغ إث

لرية سورية كاسرتداد ضريبة الدخل ومت قيده يف  ٢,٨٢١,٣٩٦لرية سورية فتم اسرتداد مبلغ  ٩,٤٢٤,٣٦٥الرد على االعرتاض بتخفيض املبلغ إىل 
  .األرباح أو اخلسائر املوحدبيان 

  .املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة هذه على املوافقة تاريخ حىت الدراسة قيد ٢٠٠٤ عام عن اإلعرتاض طلب مازال

  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠          :مؤجلة ضريبية موجودات -ب
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              
      ٢٩٠,٣٨١,٨٣٦      ٢٨٧,٦٠٥,٩٦٨        السنة/ الفرتة أول يف لرصيدا

      ٢٠٥,٦٠٦,٧٠٣      ٢,٣٥٦,١٩٦      السنة/ الفرتة خالل املصرف أعمال عن الناجتة اإلضافات
  )  ٢٠٥,٦٠٦,٧٠٣  (      -          ؤجلاملدخل الإيراد ضريبة مؤونة مقابل 

  )    ٢,٧٧٥,٨٦٨(  )    ١٠,٦١٢,٦٤٤(    نةالس/ الفرتة خالل التابعة الشركة أعمال عن الناجتة التغريات

        ٢٨٧,٦٠٥,٩٦٨        ٢٧٩,٣٤٩,٥٢٠        السنة/ الفرتة اية يف الرصيد
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  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠          :مؤجلة ضريبية مطلوبات - ج
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              

      ٨,١١٧,٥٠٠        ٦,٧٠٤,٣٧٥        السنة/ الفرتة أول يف الرصيد
  ملوجودات العادلة القيمة يف تغري عن الناتج التغري
  )    ١,٤١٣,١٢٥(  )    ٨٥٠,٠٠٠(      السنة/ الفرتة خالل للبيع متوفرة مالية   

      ٦,٧٠٤,٣٧٥        ٥,٨٥٤,٣٧٥        السنة/ الفرتة اية يف الرصيد

  :الضرييب الربح مع احملاسيب الربح تسوية ملخص -د

  :يلي كما املرحلي املوجز املوحد األرباح أو اخلسائر لظاهرة يف بيان ضريبة الدخل ا احتساب مت
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في            
            ٢٠١٣          ٢٠١٤    
    .س.ل          .س.ل            
      ٣,٢٢٢,٠٢٧,٤٦٠        ٢,٥٧٥,٩٩٠,١٩٦      الضريبة قبل رتةالف ربح
  :يضاف  
     ٤٨,٩٩٠,١٢١        ٥٢,٧٩٠,٣٣٠      املباين استهالك 
      ٥,٤٧٦,٩٩٧        ٥,٤٧٦,٩٩٧      عالفرو  إطفاء 
        ٣,٠٧٩,٢٢١        ١,٧٤٥,٤٩٠      صرف أسعار تغري مؤونة 
   يف احملددة النسب على تزيد واليت املنتجة غري الديون خمصص 
    ٦٣,٣٥٤,٣٢٥        -        وتعديالته ٤ب/ ن م/ ٥٩٧ القرار   
      -          ١,٨٧٩,٧٣٩       ضريبية غرامات 
    :ينـزل
    )    ٤,٢٥٠,٠٠٠(  )    ٣,٤٠٠,٠٠٠  (    للبيع متوفرة مالية موجودات أرباح 
  )  ٤,٢٢١,٣٥١,٠٠٠(  )    ١,٨٠٦,٨٤٢,٧٢٦  (    احملققة غري البنيوي القطع مركز تقييم أرباح 
  )  ٢٧,٦٢٩,٤٢٢(      -        ٢٠٠٩ عام من هلا مؤونات اخذ مت ديون اسرتداد 
  )    ٢,٨٢١,٣٩٦(      -        صايف اسرتدادات سنوات سابقة  
  )  ٢٣,٤٢٥,٨٧١(  )    ٩١,٢٣٣,٤٥٩  (     تابعة ةشرك أرباح 
    -      )    ٢٥,٩٨٣,٥٨٥  (    اسرتداد غرامات ضريبية  

  )  ٩٣٦,٥٤٩,٥٦٥(      ٧١٠,٤٢٢,٩٨٢      للضريبة اخلاضعة )اخلسائر/ (األرباح   

      -          ١٧٧,٦٠٥,٧٤٥      )للضريبة اخلاضعة األرباح من% ٢٥( الفرتة أرباح عن املستحقة الدخل ضريبة
      ١,٧٢٠,٥٢٢        ١٠,٨٧٥,٩٠٥      مصروف ضريبة دخل شركة تابعة

        ١,٧٢٠,٥٢٢        ١٨٨,٤٨١,٦٥٠      صايف مصروف ضريبة الدخل
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  أخرى مطلوبات  -١٩

 :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              

  :فوائد مستحقة غري مدفوعة
      ٢٨٣,٠٧٩,٦٧٦    ٣٦٢,٤١١,٥٢٣        الزبائن ودائع  
      ٢١,٣٢٠,٧٦٣        ٤٥,٩٧٩,٨٥٥        نقدية تأمينات  
            ٣٠٤,٤٠٠,٤٣٩          ٤٠٨,٣٩١,٣٧٨      

      ٩٥٤,٧٣٠,٠٣٣          ١,١٠٩,٦٠٢,٥٥٦        التحصيل وقيد مصدقة شيكات
      ٢٧,٣٩٤,٢٣٦          ٣٩١,١٢١,٥٨٣         الدفع برسم وقيم وأوامر حواالت
     ١٥٣,٧٢٨,٩٥٧          ١٠٢,٠٢٩,٣٨٢        مدفوعة وغري مستحقة مصاريف
      ٢٣٩,٧٩٤,٤٥٨          ١٨٩,٦٧٤,٩٠٨        االجتماعية والتأمينات الضريبة األمانات

      ٣,٣١١,٦٥٠          ٢٤,٧٢٦,٥٧٦      )أ-٢٩إيضاح ( املستحق ألطراف ذات عالقة
      ٤٧,٨٠٧,٢٥٨            ٣٨,٦٠٨,٨٥٢      العمالء من مقدمة دفعات
      ٢٦,٢٥٠,٣٥٩          ١٦٥,٢٩١,٩٥٤      مقدماً  مقبوضة إيرادات
      ١٢١,٩١٣,١٢٣          ١٢١,٨٤٦,٨٦٩    )أ-٢٩ إيضاح( اإلدارة جملس وأعضاء العليا اإلدارة ملوظفي مستحقة مصاريف
      -                ١,٧٦٠         اآليل الصراف لبطاقات تسويات
      ١,٦١٢,٧٩٥          ١,٦١٢,٧٩٥      )أ-٢٩ رقم إيضاح( مدفوعة غري موزعة أرباح أنصبة

      ٨٤٢,٧٤٧,٥٣٨          ٢٩,٣٣١,٥٠٧      )١٢إيضاح رقم (التزام مقابل عمليات مقايضة العمالت 
      ١٧٥,١٦٢,٩٠٢        ٣٣٧,٥٩٦,٨٠٠         أخرى دائنة حسابات

            ٢,٨٩٨,٨٥٣,٧٤٨        ٢,٩١٩,٨٣٦,٩٢٠    
    

  والمدفوع به المكتتب المال رأس  -٠٢

لــرية  ٥٠٠ســهم بقيمــة امسيــة  ١٠,٠٠٠,٠٠٠لــرية ســورية مقســم إىل  ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ل املصــرف املصــرح بــه واملكتتــب بــه واملــدفوع يبلــغ رأس مــا
  .سورية للسهم

لـرية سـورية ويصـبح عـدد األسـهم اإلمجـايل  ١٠٠حيـث أصـبحت القيمـة اإلمسيـة للسـهم تبلـغ  ٢٠١٢كـانون األول   ١١مت جتزئة أسـهم املصـرف بتـاريخ 
  .سهم ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

  :مجيع أسهم املصرف اإلمسية تقسم إىل فئتني
باستثناء السـوريني املقيمـني . وهي األسهم اليت ال جيوز متلكها إال من قبل أشخاص سوريني طبيعيني أو معنويني وتسدد قيمتها باللريات السورية -فئة أ

م بالعمالت األجنبية ب   .سعر الصرف السائد يف األسواق اجملاورةيف اخلارج اللذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتا
وهــي األســهم الــيت جيــوز متلكهــا مــن قبــل أشــخاص طبيعيــني أو معنــويني عــرب أو أجانــب بقــرار مــن جملــس الــوزراء وتســدد قيمتهــا بــالعمالت  -فئــة ب

  .األجنبية بسعر الصرف السائد يف األسواق اجملاورة
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  .املصرف من خالل متلكه ألسهم من الفئة ب من رأس مال% ٢٢لبنان ما نسبته  -ميتلك بنك بيمو
  .من رأس مال املصرف من خالل متلكه ألسهم من الفئة ب% ٢٧ميتلك البنك السعودي الفرنسي ما نسبته 

س بيع حصـته يف بنـك بيمـو السـعودي الفرنسـي واإلسـتقالة مـن عضـوية جملـ ٢٠١١تشرين الثاين  ٢٦قرر جملس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 
م   . إدارة املصرف وذلك إعتماداً على تقييمهم اخلاص للمخاطر املالية يف سورية كما ورد يف تصرحيهم على املوقع االلكرتوين اخلاص 

  .مل يتم بيع األسهم املذكورة حىت تاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية املوحدة
  

 ٢٠٠٥للعـام  ٣٥واملرسـوم رقـم  ٢٠٠١لعـام  ٢٨من تعديل بعض أحكام مواد القانون رقـم املتض ٣صدر القانون رقم  ٢٠١٠كانون الثاين   ٤بتاريخ 
فيمــا خيـــص املصـــارف  مليــارات لـــرية ســـورية ١٠يف اجلمهوريـــة العربيــة الســـورية ليصـــبح  التقليديـــةالــذي يتضـــمن زيـــادة احلــد األدىن لـــرأس مـــال املصــارف 

وقـد مت متديــد املهلــة لتصــبح أربــع  لتوفيــق أوضـاعها بزيــادة رأمساهلــا إىل احلــد األدىن املطلــوب وقــد مــنح املصــارف املرخصـة مهلــة ثــالث ســنوات التقليديـة،
  .٢٠١١لعام ) ١٧(سنوات مبوجب القانون رقم 

  :يتوزع رأس املال بني اللرية السورية والدوالر األمريكي كما يلي
    التاريخية التكلفة      األصلية العملة      األسهم عدد      
  .س.ل            سهم      

    ٢,٨٦٠,٢٦٨,٩٩١    ٢,٨٦٠,٢٦٨,٩٩١    ٢٨,٦٠٢,٦٩٠ سورية لرية
    ٠٠٩,٧٣١,١٣٩,٢    ٤٣,٦٤٥,٠٧١    ٢١,٣٩٧,٣١٠  أمريكي دوالر

    ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٥          ٠٠٠,٠٠٠,٠٥    
  
  للبيع المتوفرة المالية للموجودات العادلة القيمة في المتراكم التغير  -١٢

  :يتكون هذا البند مما يلي
    كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
    .س.ل          .س.ل              

      ٢٣,٠٦٥,٥١١      ١٩,٨٦٠,٨٩٨        السنة/ الفرتة  أول يف الرصيد
   حمققة غري خسائر من املصرف يف للمسامهني امللكية حقوق إىل العائد

 )  ٤,٢٦٧,٢٧٧(  )  ١٣,٧١٨,٢٧٥(    ةالسن خالل للبيع املتوفرة املالية للموجودات العادلة القيمة يف  
   التغري من املصرف يف للمسامهني امللكية حقوق إىل العائد

  )    ٣٥٠,٤٦١(      ٢,٥٥٢,٧٦٤        مؤجلة ضريبية موجودات يف    
      ١,٤١٣,١٢٥          ٨٥٠,٠٠٠      )ج -١٨ رقم إيضاح( مؤجلة ضريبية مطلوبات يف التغري

            ١٩,٨٦٠,٨٩٨        ٩,٥٤٥,٣٨٧      
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  ائر المتراكمة و األرباح المدورة القابلة للتوزيعالخس  -٢٢

 ١٢ بتاريخ الصادر ٩٥٢/١٠٠/١ رقم والتعميم ٢٠٠٧ لعام ٣٦٢ رقم والتسليف النقد جملس وقرارات املركزي سورية مصرف تعليمات على بناءً 
 حساب من البنيوي القطع مركز تقييم إعادة عن اجتةالن حمققة الغري القطع لفروقات )املرتاكمة اخلسائر( / املدورة األرباح فصل يتم ٢٠٠٩ شباط
   .املدورة األرباح

 كما  لرية سورية ١,٢٢٣,٧١٠,٣٠٧مقابل (لرية سورية  ١,٢٢٣,٧١٠,٣٠٧مبلغ ) غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠بلغت اخلسائر املرتاكمة كما يف 
  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١ يف

  
  الدائنة الفوائد  -٣٢

 :يتكون هذا البند ممايلي
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠أشهر المنتهية في التسعة فترة              
              ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  .س.ل          .س.ل          

  :إيرادات فوائد ناجتة عن
  شركات -تسهيالت ائتمانية مباشرة 

      ٧١٧,٤٦٠,٦٠٣      ٧٢٧,٥٤٦,١٤١    مدينة جارية حسابات    
      ٧٨٩,٦٢٤,٩٩٤      ١,١٥٦,٣٢٩,٥٦٨    وسلف قروض    
      ١٠١,٤٣٢,٨٠٧      ٢٨,٣١٧,٨٧٤    حمسومة سندات    

      ٣١٠,٩٤١,٧٧٦      ١٩٤,٦٧٩,٩٨٠    أفراد – مباشرة تسهيالت
      ١١٢,٨٨٦,٦٦٤      ٩٠,٨٩٩,٤٠٨    مصارف لدى وإيداعات أرصدة

      ٧٤,٦٤٠,٩٢٦      ١٩١,٩١٣,٥٠٣    االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات

        ٢,١٠٦,٩٨٧,٧٧٠      ٢,٣٨٩,٦٨٦,٤٧٤      
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  المدينة لفوائدا  -٤٢

 :يتكون هذا البند ممايلي 
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة              
          ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  .س.ل          .س.ل          
      ٢٠٢,٥٠٤          ١٨,٥٤١    املصارف ودائع

 ودائع الزبائن

      ٣,٠٤٥,٨٨٨          ١,٠٣٣    جارية حسابات    
      ١٥٨,١٥٣,٩٨٣        ٢٥٣,٨١٩,٢٤٦    التوفري ودائع    
      ٩١٣,٧٦٢,٦٤١        ٨٨٧,٢٠٣,٠٧٥    ألجل ودائع    

      ٧٩,٩٥١,٦٨٤        ٦١,٢٧٢,٣٨٥    ةنقدي تأمينات

        ١,١٥٥,١١٦,٧٠٠        ١,٢٠٢,٣١٤,٢٨٠      
  للمتاجرة مالية موجودات أرباح)/ خسائر(  -٥٢

 :يتكون هذا البند ممايلي 
    )ققةغير مد(أيلول  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة              
          ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  .س.ل          .س.ل          

  -            ٢٠,٧٠٠    توزيعات أرباح على األسهم
      -          -      فوائد على السندات

      -          -      سندات –تقييم غري حمققة أرباح 
      ٦,١٧٨,٤٨٦    )    ٦٤٨,٦٧٩(  أسهم -تقييم غري حمققة  )خسائر/ (أرباح

  )  ٧٤٧,٣٨٠١,(  )      ٦,٩٩١(  أسهم –خسائر بيع حمققة 

      )٤,٤٣١,١٠٦    )    ٦٣٤,٩٧٠      
  للبيع متوفرة مالية موجودات أرباح  -٢٦

 :يتكون هذا البند ممايلي 
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة              
          ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  .س.ل          .س.ل          

        ٤,٢٥٠,٠٠٠      ٣,٤٠٠,٠٠٠    )ب-٢٩ رقم إيضاح( للتأمني املتحدة الشركة أسهم عن موزعة أرباح أنصبة
        ٤٠١,٤٠٠      -      أسهم غري متداولة - أنصبة أرباح 

          ٢٨,١٠٠      -      أسهم غري متداولة –أرباح بيع حمققة 

        ٤,٦٧٩,٥٠٠      ٣,٤٠٠,٠٠٠        
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  والمخـففة األساسية السهم ربحية  -٧٢

  :يلي كما املصرف مسامهي إىل ائدالع الفرتة ربح من واملخففة األساسية السهم حصة احتساب مت
           
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة              
          ٢٠١٣          ٢٠١٤    

        ٣,٢١٤,٨٠٨,٢٥٠        ٢,٣٦٧,١٥١,٢٩٩    )لرية سورية(العائد ملسامهي املصرف  الفرتة ربح
        ٥٠,٠٠٠,٠٠٠      ٠٠٠,٠٠٠٥٠,    )سهم( ةفرت لعدد األسهم قيد التداول خالل الاملتوسط املرجح 

        ٦٤,٣٠          ٤٧,٣٤      )لرية سورية(رحبية السهم األساسية واملخففة 

  .تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يف األرباح عند حتويلها
  
  النقد يوازي ما و النقد  -٨٢

  :د ممايلييتكون هذا البن
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة             
          ٢٠١٣          ٢٠١٤    
    .س.ل          .س.ل          
   الزامي نقدي احتياطي باستثناء( املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد
    ٢٧,٧٩٢,١٥٤,٦٠٤      ٤٧,٠١٤,٢٨٣,٦١٦    )املركزي سورية مصرف لدى جممد حساب و    

    ٢٦,٧٧٠,٦٢٤,٥١٩      ١٥,٠٨٦,٤٩٨,٩٨٩    )أقل أو أشهر ٣ فرتة خالل األصلي استحقاقها( ارفمص لدى أرصدة
  )  ٣,٣٤٩,٥٥١,١٩٧(  )    ٢,٠٥٤,٠٢٦,٩٢٦(  )أقل أو أشهر ٣ فرتة خالل األصلي استحقاقها( مصارف ودائع

        ٥١,٢١٣,٢٢٧,٩٢٦        ٦٠,٠٤٦,٧٥٥,٦٧٩   

ورية املركزي يف أنشطة املصرف التشغيلية اليومية، لذلك ال يعترب جزء من النقد وما يوازي ال يستخدم االحتياطي النقدي اإللزامي لدى مصرف س
  .النقد
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  ذات العالقة األطراف عمليات  -٩٢
امهني مع أعضـاء االدارة العليـا بتعـامالت جتاريـة مـع املصـارف ذات العالقـة وكبـار املسـ ضافة إىل التعامالتباإل) ضمن أعماله االعتيادية(يقوم املصرف 

ــا حبــدود التعــامالت التجاريــة الســائدة ــ. املســموح  ة يــرب عاملــة مــا عــدا تســهيالت ائتمانإن التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة لألطــراف ذات العالقــة تعت
ا ديون رديئة كما يف  لرية سورية ٣١٦,٥٠٠,٤٣٢بقيمة  إلثنني من أعضاء جملس اإلدارة مباشرة مت منحها غري ( ٢٠١٤ أيلول ٣٠مت تصنيفها على أ

ــا ديــون رديئــة كمــا يف  ٢٨٦,٨٥١,٦١٢ مقابــل مبلــغ( )مدققــة خمصصــات هلــذه خــذ مت أ ،)٢٠١٣كــانون األول   ٣١لــرية ســورية مت تصــنيفها علــى أ
  ).مغطاة بالكامل بضمانات مقبولة تسهيالتوهذه ال ٢٠١٤ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ١,٥٩١,٦١٥ديون بقيمة ال

إن حصــة . لشــركة بيمــو الســعودي الفرنســي املاليــة املســامهة املغفلــة املرحليــة املــوجزة املاليــة املعلومــات املرحليــة املــوجزة، اليــة املوحــدةامل املعلومــاتتشــمل 
  :املصرف يف رأس مال الشركة التابعة موضح كما يلي

    حصة المصرف من رأس مال الشركة التابعة                   
  لكانون األو   ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠            
    ٢٠١٣      )غير مدققة(      نسبة المساهمة            
    .س.ل      .س.ل      %            

    ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠    ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠    ٧٤,٦٧      املغفلة املسامهة املالية الفرنسي السعودي بيمو شركة

                ,٠٠٠٢٢٤,٠٠٠,    ٠٠٠٢٢٤,٠٠٠    
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  المرحلي الموجز الموحد المالي الوضع بيان بنود  -  أ
  

                       )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠                          
                      أعضاء      موظفي            المتحدة الشركة            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      العليا اإلدارة      فرنسبنك      للتأمين      بيمو بنك      الفرنسي          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
   المالي الوضع بيان داخل بنود

  المرحلي الموجز الموحد  
  مدينة أرصدة  

  ٢,٩٢٢,٧٨١,٤٣٨      -      -      -      -            -      ٢,٩١١,٢٥٥,٢١٩    ١١,٥٢٦,٢١٩    مدينة جارية حسابات  
  ٥,٢١٢,٧٣٥,٩٠٠    -      -      -      -            -      ٤,٩١٦,٩٩٥,٩٠٠    ٢٩٥,٧٤٠,٠٠٠      ألجل ودائع  
    ٤٨١,٤٨٠,٠٤٠    -      ٣٦٣,٤٩٦,٥٥٤    ١١٧,٩٨٣,٤٨٦    -            -      -      -      االئتمانية التسهيالت صدةأر   
      ٨١,٥٨٠    -      -      -      -            -        ٨١,٥٨٠    -        أرصدة مدينة   
        ٨,٦١٧,٠٧٨,٩٥٨    -      ٣٦٣,٤٩٦,٥٥٤    ١١٧,٩٨٣,٤٨٦    -            -      ٧,٨٢٨,٣٣٢,٦٩٩    ٣٠٧,٢٦٦,٢١٩  

  دائنة أرصدة  
    ٢٧٠,٩٠٦,٢٤٩    -      ٢٤,٥٢٦,٢٦٣    ٢١,٣٥٠,٨٧٢    -      ٩٦,٤٧٥,٣٧٨  ١٢٨,٥٥٣,٧٣٦    -      -      دائنة جارية حسابات  
    ٤٥,١٦٣,٦٣١    -      ١١,٩٣٨,٣٩٣    ١,٠٤٩,١٠٠    -      -      ٣٢,١٧٦,١٣٨    -      -        ألجل ودائع  
  املستحق ألطراف ذات   
    ٢٤,٧٢٦,٥٧٦    -      -      -      -      -      -      ٢٠,٨٠٤,٦٢٥    ٣,٩٢١,٩٥١    )١٩ رقم إيضاح( عالقة    
  موزعة أرباح أنصبة  
    ١,٦١٢,٧٩٥    ١,٦١٢,٧٩٥    -      -      -      -      -      -      -      )١٩ رقم إيضاح( مدفوعة غري     
  ١٢١,٨٤٦,٨٦٩    -      -      ١٦,٠٧٥,٢١٨    ١٠٥,٧٧١,٦٥١    -      -      -      -      مستحقة مصاريف  
    ٠٠٨٣,٠٣٠,    -      -      -      -      -      -      -      ٣,٠٣٠,٠٠٨      حسابات جممدة  
        ٤٦٧,٢٨٦,١٢٨    ٧٩٥,٦١٢,١    ٣٦,٤٦٤,٦٥٦    ٣٨,٤٧٥,١٩٠  ١٠٥,٧٧١,٦٥١    ٩٦,٤٧٥,٣٧٨  ٨٧٤,٧٢٩,١٦٠    ٢٠,٨٠٤,٦٢٥    ٦,٩٥١,٩٥٩    
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                       )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠                          
                      أعضاء      موظفي            المتحدة الشركة            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      العليا اإلدارة      فرنسبنك      للتأمين      بيمو بنك      الفرنسي          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  الميزانية خارج بنود

  )  ٣٤٦,٨٠٠,٠٠٠(    -    )  ٣٤٦,٨٠٠,٠٠٠(      -      -      -      -      -      -        واردة ضمانات  
  ٤٢,٠٠٠,٠٠٠      -      ٤٢,٠٠٠,٠٠٠      -      -      -      -      -      -      ضمانات صادرة  
  ٦٨,١٦٧,٧٩٤            -      -      -      -      -      ١٩,٨٧٤,٤٧٥      ٤٨,٢٩٣,٣١٩      صادرة كفاالت  
)  ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -  )    ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -      -      ضمانات عقارية  
  )١,٠٤٦,٤١٧,٦٣٥(    -      -      -      -      -      -    )  ٩٨٦,٧٠٦,٨٣٩(  )  ٥٩,٧١٠,٧٩٦(      بوالص استرياد  
    ٦٤,٩٤١,٧٨٠    -      -      -      -      -      -      ٦٤,٩٤١,٧٨٠    -        تصدير بوالص  
  عمالت أجنبية للتسليم مقابل عمالت  
  )٣٨,٧٤٣,٢٣٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -      -  )٣٨,٧٤٣,٢٣٠,٠٠٠(    -      أجنبية لالستالم    
  ل عمالتعمالت أجنبية لالستالم مقاب  
  ٤٠,١٨٩,٣٢٢,٣٢٣   -      -      -      -      -      -    ٤٠,١٨٩,٣٢٢,٣٢٣      -      أجنبية للتسليم    



 

- ٣٦ -  

          
                        ٢٠١٣ األول كانون ٣١                          
                      أعضاء      موظفي      المتحدة الشركة            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      العليا اإلدارة      للتأمين      بيمو بنك           الفرنسي          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
   الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود
  مدينة أرصدة  

  ٣,١٧٩,٦٤٢,٧٨١    -      -      -      -      -      ٣,١٧٤,٩٦٨,٠٤٤    ٤,٦٧٤,٧٣٧    مدينة جارية حسابات  
    ٢,٤٠٧,٠٧٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      ٢,١٧٧,٤٥٠,٠٠٠    ٢٢٩,٦٢٠,٠٠٠      ألجل ودائع  
    ٤٦١,٦٥١,٩٥٨    -      ٣٤٠,٣٣٧,٧٠٣    ١٢١,٣١٤,٢٥٥    -      -      -      -      االئتمانية التسهيالت أرصدة  

        ٦,٠٤٨,٣٦٤,٧٣٩    -      ٣٤٠,٣٣٧,٧٠٣    ١٢١,٣١٤,٢٥٥    -      -      ٥,٣٥٢,٤١٨,٠٤٤    ٢٣٤,٢٩٤,٧٣٧    
  دائنة أرصدة  

    ١٦٥,٣٩٨,١١٢    -      ١,٧٢٠,٣٠١    ١٣,١٨٧,٥٢٥    -      ١٥٠,٤٩٠,٢٨٦    -      -      دائنة جارية اتحساب  
    ٣٩,٥١٦,٣٧١    -      ٩,٢٦٥,٣٣٧    ١,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢٩,٢٥١,٠٣٤    -      -        ألجل ودائع  
  ٣,٣١١,٦٥٠    -      -      -      -      -      -      ٣,٣١١,٦٥٠  )١٩ إيضاح( املستحق ألطراف ذات عالقة  
    ١,٦١٢,٧٩٥    ١,٦١٢,٧٩٥      -      -      -      -      -      -    )١٩ إيضاح( مدفوعة غري ةموزع أرباح أنصبة  
    ١٤٣,٤٣٩,٦٢٣    -      -      ٢٦,٩٧٦,٢٧٨    ٩٤,٩٣٦,٨٤٥    -      ٢١,٥٢٦,٥٠٠    -      مستحقة مصاريف  
    ١٠,٦١٥,٠٦٩    -      -      -      -      -      -      ١٠,٦١٥,٠٦٩    جممدة حسابات  

        ٣٦٣,٨٩٣,٦٢٠    ١,٦١٢,٧٩٥    ١٠,٩٨٥,٦٣٨    ٤١,١٦٣,٨٠٣    ٩٤,٩٣٦,٨٤٥    ١٧٩,٧٤١,٣٢٠    ٢١,٥٢٦,٥٠٠    ١٣,٩٢٦,٧١٩    
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                        ٢٠١٣ األول كانون ٣١                          
                      أعضاء      موظفي      المتحدة الشركة            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      قةذات عال أطراف      اإلدارة مجلس      العليا اإلدارة      للتأمين      بيمو بنك       الفرنسي          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  الميزانية خارج بنود

  )  ٣٠٤,٨٠٠,٠٠٠(    -    )  ٣٠٤,٨٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -        واردة ضمانات  
    ٤٢,٠٠٠,٠٠٠    ٤٢,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      صادرة ضمانات  
  )  ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -    )  ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -      عقارية ضمانات  
  ١٣٤,٢٤٣,٥٨٧    -      -      -      -      -      ١٦,٦٣٩,٩٤٠    ١١٧,٦٠٣,٦٤٧      صادرة كفاالت  
  )  ٨١٩,٥٣١,٩٦٥(    -      -      -      -      -    )  ٧٧٣,١٩٣,٩٠١(  )  ٤٦,٣٣٨,٠٦٤(      استرياد بوالص  
    ٥٠,٤٨٣,١٨٨    -      -      -      -      -      ٥٠,٤٨٣,١٨٨    -        تصدير بوالص  
    عمالت مقابل للتسليم أجنبية عمالت  
  )٣٤,٢٤٥,٣٥٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -      )٣٤,٢٤٥,٣٥٠,٠٠٠(    -      لالستالم أجنبية    
  عمالت مقابل لالستالم أجنبية عمالت  
  ٣٣,٧٣٨,٥١٧,٨٩٢    -      -      -      -      -      ٣٣,٧٣٨,٥١٧,٨٩٢    -      للتسليم أجنبية    
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  المرحلي الموجز الموحد أو الخسائر  األرباح بيان بنود -ب
                  )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة                     
                      أعضاء      موظفي            المتحدة الشركة            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة رافأط      اإلدارة مجلس      العليا اإلدارة      فرنسبنك      للتأمين      بيمو بنك      الفرنسي          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٤٣,١١٧,٢١٨    -      ٣٤,٨٠٩,٨١٥    ٧,٥١٧,٩٧٧    -      -        ٢,٢٦٥      ٥٤٠,٩٥٧    ٢٤٦,٢٠٤      دائنة فوائد
  )  ٣,٠٧٢,٢١٩(    -    )  ٨٣,٥٦٢(  )  ٥٣,٧٠٨(    -      -    )  ٢,٩٢٥,١٠٣(  )    ٩,٨٤٦(    -        مدينة فوائد

  )  ٤٣,٠٣٩,٨٨٢(    -      -      -      -      -    )٤٣,٠٣٩,٨٨٢(    -      -        تأمني مصاريف
    ٣,٤٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      ٣,٤٠٠,٠٠٠    -      -      )٢٦إيضاح رقم ( أنصبة أرباح موزعة

  )  ١٨,٢٣٨,٠٠٠(    -      -      -      -      -      -    )  ١٨,٢٣٨,٠٠٠(    -        أتعاب إدراية
  )  ٢٠٩,٣٧٩,٩٧٧(    -      -    )  ٩,٧٠٦,٧٣٧(  )١٩٩,٦٧٣,٢٤٠(    -      -      -      -      وتعويضات افآتومك رواتب
    ١٥,٤٤٣,٩٤٧    -      -      -      -      -      -      ١٥,٤٤٣,٩٤٧    -      عقود مقايضة عمالت أرباح

  
  

                  )غير مدققة( ٢٠١٣ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة                     
              أطراف      مجلس أعضاء      موظفي      المتحدة الشركة      موعةمج      السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة      اإلدارة      العليا اإلدارة      للتأمين      بيمو بنك       الفرنسي          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٦٧,٢٢٤,٦٢٤    -      ٥٤,٨٥٣,٥٤٣    ١١,٤٧١,٠٤٢    -      ١٩,١٤٦      ٥٥٦,١١٤    ٣٢٤,٧٧٩      دائنة فوائد
  )  ٧,٦٥٩,٢١٢(    -    )  ٢٩٢,٦٣٤(  )    ٨,١٤١(    -    )  ٧,١٥٨,٦٨٧(  )  ١٩٩,٧٥٠(    -        مدينة فوائد

  )  ٣٠,٥٢٣,٨٨١(    -      -      -      -  )  ٣٠,٥٢٣,٨٨١(     -      -        تأمني مصاريف
    ٤,٢٥٠,٠٠٠    -      -      -      -      ٤,٢٥٠,٠٠٠    -      -      )٢٦ رقم إيضاح( أنصبة أرباح مدفوعة

  )  ١٥,١٠٨,٧٥٠(    -      -      -      -      -    )  ١٥,١٠٨,٧٥٠(    -        أتعاب إدارية
  )  ٣١٩,٤٨٠,٠٣٩(    -      -    )  ٢٠,٩٧٢,٥٦٩(    )٢٩٨,٥٠٧,٤٧٠(    -      -      -      وتعويضات ومكافآت رواتب

    ٥٣,٤٩١,٩٩٨    -      -      -      -      -      ٥٣,٤٩١,٩٩٨    -      أرباح عقود مقايضة عمالت 
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  اإلدارة مجلس وأعضاء التنفيذية اإلدارة ويضاتتع -ج

                
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة               
              ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  .س.ل          .س.ل              

        ٢٩٨,٥٠٧,٤٧٠      ١٩٩,٦٧٣,٢٤٠      العليا اإلدارة موظفي ومكافآت تعويضات
        ٢٠,٩٧٢,٥٦٩      ٦,٧٣٧٩,٧٠        اإلدارة جملس أعضاء تعويضات

            ,٣١٩,٤٨٠,٠٣٩      ٩٧٧٩٢٠٩,٣٧        
  

ذات  لألطراف املمنوحة االئتمانية التسهيالت تصفية على يعمل املصرف فإن ٢٠٠٩ أيار ١٠ بتاريخ الصادر) ٤ب/ ن م /٥٠٠( رقم للقرار تطبيقاً 
  .التسهيالت هذه استحقاق أقصاها مدة خالل العالقة

  %. ١٦ إىل%  ٩ بني يرتاوح فائدة معدل حتمل ذات عالقة ألطراف املمنوحة ةاالئتماني التسهيالت إن
    %. ١٠إىل % ١,١٨ بني ترتاوح ذات العالقة األطراف وودائع حسابات على دفعها يتم اليت الفوائد

  
  المخاطر إدارة  -٣٠

 مقدمة عن إدارة المخاطر

توي عدد من املخاطر وهلذا فإن إدارة املخاطر تعترب وبشكل فعال األساس يف حت) سورية عامة. م.م.ش(إن أنشطة بنك بيمو السعودي الفرنسي 
  .احملافظة على متانة املصرف ورحبيته

املصرف  على أداء إن عملية إدارة املخاطر تشمل التعرف، قياس، إدارة والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت ممكن أن تؤثر بشكل سليب
  . إضافة إىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر ومسعته، 

  :تندرج خماطر املصرف حتت األنواع الرئيسية التالية
 خماطر االئتمان  -  أ

 خماطر السوق  - ب

 خماطر السيولة   -جـــــ

 خماطر التشغيلية  - د
 

  االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر
ملصرف تسري وفق مبادئ رئيسية تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل املمارسات إن إدارة املخاطر لدى ا
ذا اخلصوص تتمثل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اإلدارة يف إدارة املخاطر وسياسات املخاطر املعتمدة من . الدولية 

  .لية دائرة إدارة املخاطراستقال قبله إضافة إىل
لسفة ختضع سياسات إدارة املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجدات والنمو يف أعمال املصرف والتوسع يف خدماته، كما أن ف

د دليل واضح للصالحيات موضوع من قبل إدارة املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة االدارة اإلشرافية على احلكم على األمور ووجو 
 .جملس اإلدارة
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 إدارة المخاطرووظيفة الجهات المسؤولة عن  الهيكل التنظيمي

 مجلس اإلدارة

ة إضافة إىل ذلك هناك جلان مسؤولة عن إدارة ومراقب صرفهي اجلهة املسؤولة عن إدارة املخاطر واملوافقة على االسرتاتيجيات والسياسات املتبعة يف امل
 .املخاطر

 

 إدارة المخاطر

  :ويتفرع عنها األقسام التالية تنفيذ ومراقبة املخاطر والتأكد من مدى توافق املخاطر القائمة مع السياسات املعتمدةحسن اجلهة املسؤولة عن هي 

لى تسهيالت إئتمانية من يعىن هذا القسم بدراسة ملفات العمالء من الشركات اليت هي بصدد احلصول ع: قسم مخاطر التسليف والسوق -
مث يقوم القسم بوضع التوصيات  صرففات ألموال امليالتعامل معها سواء بشكل حسابات جارية أو توظ صرفوكذلك البنوك اليت يود امل صرفامل

ا صرفاملناسبة ورفعها جلهات أخذ القرار يف امل ات مبعدل مرة واحدة على كما يقوم القسم باملراجعة الدورية هلذه امللف. على اختالف مستويا
  .األقل سنوياً 

بإدارة ملفات االئتمان من حيث التأكد من مطابقتها للموافقة االئتمانية املمنوحة من اجلهة ماحنة التسهيل يعىن هذا القسم : قسم إدارة اإلئتمان -
ومطابقتها لإلجراءات والسياسات االئتمانية اخلاصة  االئتماين وذلك من خالل التأكد من وجود وشرعية الضمانات والوثائق واملستندات املطلوبة

 . باملصرف، ومن مثّ يقوم القسم بتفعيل التسهيالت االئتمانية للزبون وتسجيل الضمانات الواردة على النظام املصريف وحفظها يف مكان آمن

ؤسسات الصغرية الذين هم بصدد احلصول على يعىن هذا القسم بدراسة ملفات العمالء من األفراد وامل: قسم مخاطر التجزئة المصرفية -
ا صرفمث يقوم بوضع التوصيات املناسبة ورفعها جلهات أخذ القرار يف امل صرفتسهيالت إئتمانية من امل   .على اختالف مستويا

والتأكد من التزام العمالء بسداد  يعىن هذا القسم وبشكل أساسي بعملية مراقبة ومتابعة التسهيالت االئتمانية بعد منحها: قسم مراقبة اإلئتمان -
م وفقاً ملبالغها وتواريخ استحقاقها وإرسال تقارير إىل األقسام املختصة باملبالغ املستحقة وغري املدفوعة والتجاوزات العا ئدة لعمالء كل قسم التزاما

  .واجب احتجازها لتغطية املخاطر االئتمانيةويقوم القسم أيضاً بتصنيف عمالء املصرف واحتساب قيمة االحتياطيات وخمصصات التدين ال
ليا ومصرف باإلضافة لذلك، حيّضر القسم التقارير املتعلقة بإدارة املخاطر وخاصة املخاطر االئتمانية واليت يتم تقدميها وعرضها على اإلدارة الع

  .سورية املركزي

اليت قد ينجم عنها خماطر تشغيلية بأسباب بشرية  صرفوإدارات وأقسام امليعىن هذا القسم مبراقبة سائر أعمال : قسم توجيه المخاطر التشغيلية -
ا يف حدها األدىن املمكن حتمله  صرفأو آلية، من داخل امل أو من خارجه، وذلك باحلصر والقياس والتأكد من أن هذه املخاطر إما معدومة أو أ

ذا النوع من املخاطر واليت من ضمنها جتيري املخاطر احملتملة إما إىل طرٍف ثالث ه صرفوالعمل على اختاذ كافة االحتياطات املمكنة اليت جتنب امل
  .أو إىل شركات التأمني، حسب احلالة

  الخزينة
 . صرفمليف ا واهليكل املايل اإلمجايل، ومسؤولة  بشكل رئيسي عن خماطر السيولة والتمويل  املصرفاجلهة املسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات هي 

  

  تدقيق الداخليال
وتتم مناقشة . مع اإلجراءات والسياسات املتبعة املصرفيقوم التدقيق الداخلي بتدقيق عملية إدارة املخاطر بشكل دوري حيث يراجع مدى توافق 

 .نتائج التدقيق مع اإلدارة وترفع التقارير واالقرتاحات إىل جلنة التدقيق
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  قياس المخاطر ونظام التقارير

بطريقة تعكس اخلسائر املتوقعة اليت ميكن أن تنتج يف الظروف العادية واخلسائر غري املتوقعة بناء على تقدير إلمجايل اخلسائر املصرف  يتم قياس خماطر
كما يدرس . هذه الطرق تعتمد على اإلحتماالت املبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادية. الفعلية باستخدام طرق إحصائية

  .روف االستثنائيةوا االحتماالت اليت ميكن أن تنتج عن الظأس ملصرفا
بقياس  املصرفكما يقوم . وحدود ومستويات املخاطر املقبولة املصرفيتم مراقبة وضبط املخاطر بناء على السقوف املعتمدة اليت تعكس اسرتاتيجية 

  .ختلف أنواعهاالقدرة اإلمجالية لتحمل املخاطر ومقارنتها باملخاطر اإلمجالية مب
لس اإلدارة يتم جتميع املعلومات من مجيع وحدات العمل ألغراض التحليل واملراقبة والتعرف على املخاطر يف مرحلة مبكرة كما يتم تقدمي تقرير إىل جم

حسب قطاعات  مفصل شهرياً  يتم التحليل بشكل. وإدارة املخاطر ورؤساء األقسام يتضمن إمجايل خماطر االئتمان ونسب السيولة وتغريات املخاطر
عن املخاطر  شامالً  دارة تقريراً يستلم جملس اإل. تمانية بشكل ربعيعمال والزبائن والقطاعات اجلغرافية وتقوم اإلدارة بتقييم خمصص اخلسائر االئاأل

  .صرفبشكل ربع سنوي لتزويده جبميع املعلومات الالزمة لتقييم خماطر امل
  .كافة  املصرفقسام للتأكد من أن مجيع املعلومات الضرورية واحملدثة متوفرة على مستويات مجيع األلية وتوزع على يتم حتضري تقارير خماطر تفصي

  
  وأساليب تخفيفها  سياسات وإجراءات إدارة المخاطر

  

 خسائر، حدوث إىل يؤدي مما ملصرفا جتاه بالتزاماته الوفاء عن اآلخر الطرف عجز أو ختلف عن االئتمانية املخاطر تنشأ:  االئتمانية المخاطر - أ
  .البلد وخماطر التسوية، خماطر املقابل، الطرف تعثر خماطر وهي االئتمانية املخاطر حتت أنواع ثالث متييز يتم وعادة
  :هي فعال بشكل االئتمان خماطر إلدارة األساسية العوامل إن

 .االئتمانية املخاطر إلدارة مناسبة بيئة إجياد -

 .والصالحيات للموافقات وسليم واضح إطار ضمن العمل -

 .والرقابة للقياس وأدوات آليات وتوفري ، مالئمة إئتمان إدارة على احملافظة -

 .اإلئتمانية املخاطر إدارة إجراءات على كافية ضوابط وجود من التأكد -

 وجمموع) مؤسسة أو فرد( املمنوحة مانيةاالئت التسهيالت ملبالغ سقوف تتضمن واضحة ائتمانية سياسة بوضع املصرف يقوم ذكر ما ولتحقيق
 للعمالء، االئتماين الوضع تقييم على باستمرار ويعمل االئتمان خماطر مراقبة على املصرف يعمل. جغرافية منطقة وكل قطاع لكل اإلئتمانية التسهيالت

  .العمالء من مناسبة ضمانات على املصرف حصول إىل إضافة
 رات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانيةالفرضيات األساسية إلجراء اختبا

 تغطي هذه الفرضيات بشكل عام املخاطر االئتمانية املتوقعة. فرضيات متعددة إلجراء اختبارات اجلهد على احملفظة االئتمانية صرفامليستخدم 
  .والزيادة يف خمصصات التدين املطلوبة لتغطية هذه املخاطر

نتقال يف الديون غري املنتجة من كل فئة دين إىل الفئة األدىن بنسب وسيناريوهات متعددة وفقاً للمخاطر االئتمانية يندرج حتت هذه الفرضيات زيادة وا
باإلضافة لذلك، ختترب الفرضيات املستخدمة أثر التدهور يف اجلودة االئتمانية للتعرضات االئتمانية للقطاعات االقتصادية . املتوقعة يف كل منطقة

  .القيمة السوقية للضمانات العقارية على الديون غري املنتجة وخمصصات التدينواالخنفاض يف 

  :يلي ما االئتمانية املخاطر إدارة إجراءات تشمل
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  :والسقوف اإلئتمانية التركزات تحديد .

 املقررة الرتكزات نسب بحس وذلك العمالء من جمموعة أو عميل ألي منحه املمكن األقصى للحد وواضحة حمددة نسب االئتمانية السياسة تتضمن
 من منحه املمكن االئتمان حلجم سقوفا هناك أن كما اإلقتصادية، للقطاعات سقوف وضع إىل باإلضافة ٣٩٥ رقم التسليف و النقد جملس قرار وفق
  .إداري مستوى كل قبل

  :للعمالء االئتماني التصنيف
 ٤ب/ ن م/ ٥٩٧ رقم القرار وخاصة والتسليف النقد جملس تعليمات حسب وذلك وتصنيفها املمنوحة الديون حملفظة دورية مبراجعة املصرف يقوم

 ٤ب /م ن/٩٠٢وبالقرار رقم  ٢٠١٠ نيسان ١٤ بتاريخ الصادر ٤ب/ ن م/ ٦٥٠ رقم بالقرار واملعدل ٢٠٠٩ األول كانون ٩ بتاريخ الصادر
  .هلا الالزمة املخصصات ينوتكو  التسهيالت تصنيف شروط حدد والذي ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣الصادر بتاريخ 

  :والتسليف النقد جملس تعليمات حسب الديون لتصنيف املعتمدة الفئات يلي فيما
  املنتجة الديون
  املخاطر متدنية ديون -
 املخاطر مقبولة/  عادية ديون -

 خاصاً  اهتماماً  تتطلب/ عادية ديون -

  املنتجة غري الديون
 املقبول العادي املستوى دون ديون -

 تحصيلهاب مشكوك ديون -

 الرديئة الديون -
 

  أسس تصنيف التسهيالت االئتمانية
 .مدى التزام املدين بشروط منح التسهيالت االئتمانية .١

 .حركة احلساب اجلاري املدين .٢

 .التزام العميل بسداد األقساط والفوائد بالتواريخ احملددة .٣

 .املركز املايل للعميل تعكسه استعالمات وبيانات حديثة .٤

 .اليت يوفرها املشروع املمول من الديون التدفقات النقدية .٥

ا) يف حال توفره(تصنيف العميل  .٦  .من قبل شركات تصنيف معرتف 

  .وضعية العميل من ناحية السداد لدى املؤسسات املالية األخرى .٧
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  : االئتمانية المخاطر تخفيف أساليب .

  :منها املخاطر ختفيف أجل من األساليب من العديد على تعتمد املصرف يف املخاطر إدارة عملية
  .مستمرة بصورة وتقييمها مراقبتها يتم واليت املمنوح لالئتمان تغطيتها ونسبة للتسييل قابليتها وحسب الضمانات -
  .العميل خماطرة ودرجة واالستحقاق العميل حمفظة حجم على وتعتمد االئتمان منح يف اللجان نظام اتباع -

 على واالستثمارات لالئتمان املستهدف التوزيع السنوية املصرف خطة تتضمن حيث. االئتمان خماطر ختفيف يف أساسي مبدأ هو احملفظة يف التنويع
  .االقتصادية القطاعات خماطر لتصنيف نظام املصرف لدى يوجد كما الواعدة، القطاعات على الرتكيز مع خمتلفة واسواق قطاعات عدة

حسب االئتمانية منها مراقبة الرتكزات االئتمانية حسب القطاعات االقتصادية واملناطق اجلغرافية و سياسات متعددة لتخفيف املخاطر  صرفامليعتمد 
  .واختاذ إجراءات وقائية وتصحيحية عند اللزوم الضمانات

رضات االئتمانية ويتم من خالل األقسام االئتمانية وجلنة منح االئتمان إىل احلصول على ضمانات مناسبة لتغطية التع صرفباإلضافة لذلك، يسعى امل
  .اختيار هذه الضمانات وفقاً لنشاط كل عميل ونوع التسهيل املمنوح وقيمته

 حنيمليون لرية سورية يف  ٢٥الضمانات العقارية من قبل خممن عقاري واحد يف حال كانت قيمة التسهيالت االئتمانية املمنوحة أقل من  تقييمجيري 
 .مليون لرية سورية ٢٥ل خممنني اثنني يف حال وصلت قيمة التسهيالت املمنوحة أو جتاوزت ما قيمته الضمانات العقارية من قب تقييميتم 

من رهونات اآلليات والسيارات % ٥٠من الرهونات العقارية ورهن األسهم ونسبة % ٢٥وألغراض إحتساب خمصصات التدين، يتم خصم ما نسبته 
  .واآلالت واملعدات

ا و ال   :تحسينات االئتمانيةالضمانات احملتفظ 
على عدة أساليب وممارسات لتخفيف خماطر االئتمان منها احلصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقا ملعايري وأسس  صرفعتمد املي

  .معتمدة
  :نواع الضمانات هيأبرز أو 

  .الرهونات للعقارات واملخزون والضمانات النقدية: بالنسبة للقروض التجارية •
  .الرهونات للمباين السكنية والعقارات و السيارات والرواتب والضمانات النقدية: فرادبالنسبة لأل •

دراسة  تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقًا لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات خالل 
  .كفاية خمصص اخلسائر االئتمانية

  القيمة إفرادياً تقييم انخفاض 
يوم أو وجود صعوبات مالية تواجه العميل أو تؤثر  ٩٠إن املؤشرات الرئيسية الخنفاض قيمة القروض هي استحقاق األصل أو الفائدة لفرتة تزيد عن 

  .ة أو اإلخالل بشروط العقد األصليعلى تدفقاته النقدي
  .القيمة بشكل منفرد أو بشكل إمجايلبقييم إخنفاض  املصرفيقوم 

  المخصص اإلفرادي مقابل التسهيالت غير المنتجة

  تاريخ )٤ب/م ن/٥٩٧(رقم  لقرارا ملؤشرات منفرد، وفقاً مالئمة املخصصات جلميع القروض والسلف اهلامة بشكل  املصرفحيدد 
 ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣تاريخ ) ٤ب/م ن/٩٠٢(و القرار رقم  ٢٠١٠نيسان  ١٤تاريخ ) ٤ب/م ن/ ٥٦٠( رقم و القرار ٢٠٠٩كانون األول   ٩

  :للمؤشرات التالية عن جملس النقد و التسليف ووفقاً  الصادرين ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩تاريخ ) ٤ب/م ن/ ١٠٧٩(والقرار رقم 
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 .ي انجاز المشروع موضوع التسهيالتالتأخر ف

.صعوبات مالية درة العميل على حتسني وضعه عند مواجهةق •
.عمال يف حالة اإلفالستصفية األ العوائد املتوقعة عند •
.توفر مصادر مالية أخرى والقيمة املتوقع حتقيقها للضمان •
.فرتة التدفقات النقدية املتوقعة •

  .وكلما اقتضت احلاجة لذلك مرحلي موجز موحد مايل وضعتم تقييم اخلسائر االئتمانية يف تاريخ كل بيان ي

  يالت المنتجةهمقابل التس اإلجماليالمخصص 

بالنسبة للقروض والسلف اليت ال تعترب هامة بشكل منفرد أو يف حال عدم وجود  إمجايلبشكل  خصص عن خسائر القروض والسلفم امليتم تقيي
بتقييم املخصص ومراجعة كل حمفظة  مرحلي موجز موحد مايل وضعتاريخ كل بيان ب املصرفيقوم  .دليل موضوعي على اخنفاض القيمة بشكل منفرد

  .على حدة
  .اخنفاض القيمة احملتمل يف احملفظة حىت عند عدم وجود دليل موضوعي على إخنفاض القيمة بشكل موضوعي اإلمجايلبار عند التقييم يؤخذ باالعت

  :يتم تقييم خسارة اخنفاض القيمة باعتبار العوامل التالية
قق اخلسائر وتاريخ حتديد التأخر الناجم عن تاريخ حت تعثرة،للتسهيالت املاملستويات احلالية االقتصادية الراهنة، الظروف  ،تاريخ اخلسائر يف احملفظة

عن حتديد  املسؤولة إن اإلدارة هي. ل إخنفاض القيمةعات املتوقعة واالسرتدادات يف حاباإلضافة إىل الدف ضرورة وجود خمصص إفرادي هلذه اخلسائر،
  .طول هذه املدة اليت قد متتد إىل سنة

  .العامة املصرفمن توافقه مع سياسات  صص اخنفاض القيمة للتأكدتقوم إدارة االئتمان مبراجعة خم
  .يتم تقييم خمصص التعهدات املالية واالعتمادات املستندية بطريقة مماثلة لطريقة تقييم القروض

  :ومتابعته عليه والرقابة االئتمان دراسة
 مـن والتأكـد القـرارات اختـاذ عمليـة وتكامـل حيادية على واحملافظة ئتماناال دراسة أسلوب لتحديد الالزمة واإلجراءات السياسات بتطوير املصرف يقوم
 وضــع يتضــمن االئتمانيــة للسياســة العــام اإلطــار إن. باســتمرار مراقبتهــا ومتابعــة صــحيح بشــكل عليهــا واملوافقــة بدقــة تقييمهــا يــتم االئتمــان خمــاطر أن

  . املخاطر درجة حتديد وأسلوب االئتمان حدود توضيح االئتمانية، للموافقة صالحيات
 وانتهــاء للتســهيالت االســتحقاق مــدد علــى الفعالــة والرقابــة االئتمانيــة للعمليــات املناســب التنفيــذ لضــمان منفصــلة وظيفــة االئتمــان إدارة عمليــة تتــوىل

  .الضمانات وتقييم احلدود صالحيات
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  الكمية فصاحاتاإل
  االئتمان مخاطر

  ):األخرى املخاطر وخمفضات الضمانات وقبل التدين صصخم بعد( االئتمان ملخاطر التعرضات )١  
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠              
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
  :الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود

      ٣١,١٨٧,٨٦٠,٤٠١        ٤٨,٧١٧,٢١١,٤١٦        املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
      ١٧,٥٣٢,٦٨٤,٨٣١        ١٥,٠٨٦,٤٩٨,٩٨٩        املصارف لدى أرصدة

      ٨,٩٧٦,٢٠٠,٠٠٠        ٣,٩٠٦,٤١٢,٥٦٤        املصارف لدى يداعاتإ
  المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي
      ٢,٨١٠,٨٨٠,٨٤٦        ٢,٤٠٧,١٩٩,١٥٢          لألفراد
      ١,٧٨٨,٤٢٠,٥٢١        ١,٥٤٢,٦٤٤,٧٧٦        العقارية القروض
      ١٥,٣٥٩,٤٣١,٥٥٤        ١٥,٥٣٦,٨٨٨,٢٣٣        الكربى للشركات
      ٣,٩٣٨,٧٧٤,٧٢٦        ٥,٠١٣,١٨١,١٨٨        واملتوسطة الصغرية املؤسسات
  وأذونات وأسناد سندات

      ٢٧,٩٨٥,٤٣٧,١١٥      ٣٤,٤٠٧,٨٨٠,٧١٣      االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات
      ٦٨٥,٥٤٤,٤٨٧        ٢,٩٩٨,٢٥٠,٧٥٥        أخرى موجودات

      ٩٨٥,٠٣٢,١٤٩        ١,١٩٨,٣١١,٠٣٤        املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
  :الميزانية خارج بنود

      ٣٨٩,٧٤٦,٧٣٠        ١٥٥,٧٦٥,٩٤٩        لالسترياد اعتمادات
  :صادرة كفاالت

      ٣,٤٥٦,٠٢٥,٠٥٦        ٤,١٢٢,٦٢٢,١٣١        زبائن  
      ١٤,٥١٣,٩١٤,٧٢٢        ١٥,٧٥١,٩٧٠,٣٥٧        مصارف  

      ٤٩,٣٩٩,٤١٢        ٢٨,٩٦٩,٧٦٦        قبوالت
      ٥,٦٦٥,٣١٥,٩٢٢        ٧,٨٣٦,٤٥٢,١٣٣      مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف

    ١٣٥,٣٢٤,٦٦٨,٤٧٢        ١٥٨,٧١٠,٢٥٩,١٥٦        اإلمجايل
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 :املخاطر درجة حسب االئتمانية التعرضات توزيع )٢

  و بــــالقرار رقــــم  ٢٠١٠ نيســــان ١٤ بتــــاريخ الصــــادر) ٤ب/ن م/٦٥٠( رقــــم ربــــالقرا املعــــدل ٢٠٠٩ األول كــــانون ٩ بتــــاريخ الصــــادر) ٤ ب/ن م/٥٩٧( رقــــم والتســــليف النقــــد جملــــس قــــرار علــــى بنــــاءً 
 طبقـــاً  وذلـــك فئـــات ٦ إىل االئتمانيـــة التســـهيالت حمفظـــة تصـــنيف يـــتم ٢٠١٤كـــانون الثـــاين   ٢٩تـــاريخ ) ٤ب/م ن/ ١٠٧٩(والقـــرار رقـــم  ٢٠١٢تشـــرين الثـــاين  ١٣الصـــادر بتـــاريخ ) ٤ب/م ن/٩٠٢(

  .دين كل ا يتسم اليت واملواصفات للمؤشرات
 :التايل اجلدول وفق )غري مدققة( ٢٠١٤ لأيلو  ٣٠ يف كما املخاطر درجة حسب املباشرة اإلئتمانية التعرضات تتوزع

      الشركات                               
        الصغيرة المؤسسات          الشركات                                 
    لمجموعا          والمتوسطة          الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        مباشرة تسهيالت  
    ٣٨٨,٤٠٤,٨٥٣        ١٩,٠٢٧,٦٥٥        ٣٥٤,١٥٢,٠١٢        -          ١٥,٢٢٥,١٨٦      املخاطر متدنية عادية  
  ٨,٩٢٢,٠٢٢,١٥٩        ١,٠٨٤,٠٣٧,٦٧٥        ٥,٤٩٧,٣٤٧,٨٩٢        ٩٨٢,٠٤٤,٣٠٠        ١,٣٥٨,٥٩٢,٢٩٢      املخاطر مقبولة عادية  
    ١٠,٠١٧,١٩٥,٨١٠        ١,٨٩٨,٠٩٠,٢٤١        ٧,٧٩٢,٩١٤,٤٢٣        ١٩٣,٥١٣,٦٣٩        ١٣٢,٦٧٧,٥٠٧    )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( المراقبة تحت  
  ٩,٩٢٤,٧٥١,٣٩٧        ١,٨٥٣,٦٩٨,٧٥٩        ٧,٧٤٤,٩٨٤,٢٢٣        ١٩٣,٣٩٠,٩٠٨        ١٣٢,٦٧٧,٥٠٧      غري مستحقة    
      :مستحقة منها    
    ٣٥,٤٢٣,٠٨٦        ١,٦٥٦,٠٤٢        ٣٣,٦٤٤,٣١٣        ١٢٢,٧٣١        -        يوم ٣٠ لغاية    
    ٤,٥٠١,٦٩١        ٢,٠٦٤,٤١٦        ٢,٤٣٧,٢٧٥        -          -      يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
    ١٠,٢١٥,٩٨٦        ٦,٣١٣,٤١١        ٣,٩٠٢,٥٧٥        -          -      يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
    ٤٢,٣٠٣,٦٥٠        ٣٤,٣٥٧,٦١٣        ٧,٩٤٦,٠٣٧        -          -      يوم ١٧٩يوم لغاية  ٩١من     
        :عاملة غير  
    ٢,٤٨٦,١٦١,٥٢٦        ٧٦١,٥٨٨,٨٧١        ١,٦١١,٠٧٣,٩٧٠        ٥٦,٣٠٧,٨١٩        ٥٧,١٩٠,٨٦٦      املستوى دون    
    ٥٤٢,٦٢٢,٠٨١        ٣٠٣,١١٦,٣٢٨        ٦٩,٠٥٩,٩٥١        ٧٦,٠٢١,٨١٠        ٩٤,٤٢٣,٩٩٢      فيها مشكوك    
    ٩,٨٨١,٦٢٤,٥١١        ٢,٣٩٧,٣٠٦,٣١٧        ٤,٥٢٥,١٣٨,٨٥٩        ٢١٤٤٤,٨٤٣,٩        ٢,٥١٤,٣٣٥,٤١٤      )رديئة( هالكة    
    ١٢,٩١٠,٤٠٨,١١٨        ٣,٤٦٢,٠١١,٥١٦        ٦,٢٠٥,٢٧٢,٧٨٠        ٥٧٧,١٧٣,٥٥٠        ٢,٦٦٥,٩٥٠,٢٧٢    عاملة غري مباشرة تسهيالت جمموع  
      ٣٢,٢٣٨,٠٣٠,٩٤٠        ٦,٤٦٣,١٦٧,٠٨٧        ١٩,٨٤٩,٦٨٧,١٠٧        ١,٧٥٢,٧٣١,٤٨٩        ٤,١٧٢,٤٤٥,٢٥٧        المجموع  
  :يطرح  
  )  ٢,٦٨٦,٤١٧,٦٢٨  (  )    ٧٦٧,٠٤٩,٩٣٠  (  )    ١,٤٤٧,٣٥٩,٢٢٠  (  )    ٨٦,٦٤٥,٥٣٢  (  )    ٣٨٥,٣٦٢,٩٤٦  (    معلقة فوائد    
  )  ٥,٠٥١,٦٩٩,٩٦٣  (  )    ٦٨٢,٩٣٥,٩٦٩  (  )    ٢,٨٦٥,٤٣٩,٦٥٤  (  )    ١٢٣,٤٤١,١٨١  (  )    ١,٣٧٩,٨٨٣,١٥٩  (  مباشرة ائتمانية تسهيالت تدين خمصص    

  ٢٤,٤٩٩,٩١٣,٣٤٩        ٥,٠١٣,١٨١,١٨٨        ١٥,٥٣٦,٨٨٨,٢٣٣        ١,٥٤٢,٦٤٤,٧٧٦        ٢,٤٠٧,١٩٩,١٥٢     المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي    
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 :التايل اجلدول وفق ٢٠١٣ األول كانون ٣١ يف كما املخاطر درجة حسب املباشرة اإلئتمانية التعرضات تتوزع
      الشركات                               
    الصغيرة المؤسسات          الشركات                                 
    المجموع          والمتوسطة          الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        مباشرة تسهيالت  
    ١٢,٢١٩,٣٢٠          ٥٠٦,٢٨٢          ٦٧١,٠٣٧        ١٢٦,٠٧٨        ١٠,٩١٥,٩٢٣      املخاطر متدنية عادية  
  ٨,٨٤٥,٢٢٥,٦٦٣        ٥٥٤,٥٤٣,٤٩٦        ٥,٩٦٧,٦٤١,١٥٦        ١,١٢٦,٠٥٣,٥٢٢        ١,١٩٦,٩٨٧,٤٨٩      املخاطر مقبولة اديةع  
    ١٠,٤٣٤,٥٣٨,٣٦٣        ٢,١٥١,٢٨٧,٦٤٤        ٧,٩٧٥,٨٢٤,٣٩٥        ١٤٥,٥٥٩,٤٠٥        ١٦١,٨٦٦,٩١٩    )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( المراقبة تحت  
    ٩,٩١٦,٩٣٨,١٥٩        ١,٩٢٨,٣٩٤,٤٢٥        ٧,٦٨١,٦٢٦,٨٥٧        ١٤٥,٥٥٩,٤٠٥        ١٦١,٣٥٧,٤٧٢      مستحقة غري    
      :مستحقة منها    
    ٧٠,١٥٠,٣٠٤        ٦١,١٣٥,٩٢٣        ٩,٠١٤,٣٨١        -          -        يوم ٣٠ لغاية    
    ٩,٧٧١,٢٠٩        ٧,٣٧٢,٧١٠        ٢,٣٩٨,٤٩٩        -          -      يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
    ١٠٨,٨٠٩,٣٩٠        ١٠٦,٨٤١,٥٤٣        ١,٤٦٩,٣٥٢        -          ٤٩٨,٤٩٥    يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
    ٣٢٨,٨٦٩,٣٠١        ٤٧,٥٤٣,٠٤٣        ٢٨١,٣١٥,٣٠٦      -            ١٠,٩٥٢    يوم ١٧٩ لغاية يوم ٩١ من    
    :عاملة غير  
    ٣٤٠,١٧٤,٥٣٩        ٤٣,٤٢٠,١١٣        ١١٥,٣٠٥,٥٤٢        ٨٣,١٠٩,٦٠١        ٩٨,٣٣٩,٢٨٣      املستوى دون    
    ١,٦٥٢,٩٣٠,٩١٩        ٢٦٥,٧٣٣,٧٦١        ٩٦٩,٠٤٧,٤١٥        ١٥٩,٠٩٥,٤٨٢        ٢٥٩,٠٥٤,٢٦١      فيها مشكوك    
    ٩,٣٨٨,٤٨٨,١٥٧        ١,٧٥٠,٦٤٧,٧٤٦        ٤,٦٦٧,٤٨٧,١٦٢        ٤٣٢,١٤٤,٣٢٠        ٢,٥٣٨,٢٠٨,٩٢٩      )رديئة( هالكة    
    ١١,٣٨١,٥٩٣,٦١٥        ٢٠٢,٠٥٩,٨٠١,٦        ٥,٧٥١,٨٤٠,١١٩        ٦٧٤,٣٤٩,٤٠٣        ٢,٨٩٥,٦٠٢,٤٧٣    عاملة غري مباشرة تسهيالت جمموع  
    ٣٠,٦٧٣,٥٧٦,٩٦١        ٤,٧٦٦,١٣٩,٠٤٢        ١٩,٦٩٥,٩٧٦,٧٠٧        ١,٩٤٦,٠٨٨,٤٠٨        ٤,٢٦٥,٣٧٢,٨٠٤        المجموع  
  )  ١,٨٩٠,٢١٧,٣٧٨  (  )    ٤١٤,٩٣٢,٣١٢  (  )    ١,١٤٠,٣٧٠,٩٠٥  (  )    ٥٨,٤٥٩,٨٨٤  (  )    ٢٧٦,٤٥٤,٢٧٧  (    معلقة فوائد: يطرح  
  )  ٤,٨٨٥,٨٥١,٩٣٦  (  )    ٤١٢,٤٣٢,٠٠٤  (  )    ٣,١٩٦,١٧٤,٢٤٨  (  )    ٩٩,٢٠٨,٠٠٣  (  )    ١,١٧٨,٠٣٧,٦٨١  (  مباشرة انيةائتم تسهيالت تدين خمصص: يطرح  

    ٢٣,٨٩٧,٥٠٧,٦٤٧        ٣,٩٣٨,٧٧٤,٧٢٦      ١٥,٣٥٩,٤٣١,٥٥٤        ١,٧٨٨,٤٢٠,٥٢١        ٢,٨١٠,٨٨٠,٨٤٦     المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي    
  

  



 

- ٤٨ -  

 :التايل اجلدول وفق )غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠ يف كما املخاطر درجة حسب املباشرة غري االئتمانية التعرضات تتوزع
      الشركات                                     
       الصغيرة المؤسسات          الشركات                                        
    المجموع         والمتوسطة          الكبرى        العقارية القروض          األفراد                      
    .س.ل         .س.ل          .س.ل        .س.ل          .س.ل                      
  مباشرة غير تسهيالت    
    ٧٠٩,٤٨٤,٥٤٥        ١٧٣,١١٨,٥٠٨        ٢٤٠,٣٤٧,٢٠٧      -          ٢٩٦,٠١٨,٨٣٠    املخاطر متدنية عادية    
    ٧٩٩,٠٣١,٢١٣        ٢٣٦,٠٤٦,١٨٩        ٥١١,٠٩٧,٩٦٢      -          ٥١,٨٨٧,٠٦٢    املخاطر مقبولة عادية    

  ٢,٤٥١,٨٣٢,٠٦٩        ٧٦٠,٩٤٦,٣١٣        ١,٦٩٠,٨٨٥,٧٥٦      -          -      )خاصاً  ماً اهتما تتطلب( المراقبة تحت  
  ٢,٤٥١,٨٣٢,٠٦٩        ٧٦٠,٩٤٦,٣١٣        ١,٦٩٠,٨٨٥,٧٥٦      -          -      غري مستحقة    
  :مستحقة منها    
    -          -          -        -          -      يوم ٣٠ لغاية    
    -          -          -        -          -      يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
    -          -          -        -          -      يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
    -          -          -        -          -      يوم ١٧٩ لغاية يوم ٩١ من    
    :عاملة غير  
    ١٠٢,٠١٠,١٤٩        ٢٨,٥١٢,٤٣٠      ٧٣,٤٩٧,٧١٩      -          -      املستوى دون    
    ١٨,٨٣٨,٨٤٧        ١٨,٨٣٨,٨٤٧      -        -          -      فيها مشكوك    
    ٢٢٦,١٦١,٠٢٣        ٣٤,١١٨,٤٢٦        ١١٤,٨٩٠,٦٣٥      -          ١٥١,٩٦٢٧٧,    )رديئة( هالكة    
    ٣٤٧,٠١٠,٠١٩        ٨١,٤٦٩,٧٠٣        ١٨٨,٣٨٨,٣٥٤      -          ٧٧,١٥١,٩٦٢    عاملة غري مباشرة غري تسهيالت جمموع  

  ٤,٣٠٧,٣٥٧,٨٤٦        ١,٢٥١,٥٨٠,٧١٣        ٢,٦٣٠,٧١٩,٢٧٩      -            ٤٢٥,٠٥٧,٨٥٤      المجموع  
  )    ٣٦,٩٨٣,٠٩٤  (  )  ٣,٧٩٨,٢٣٥  (  )    ٣٣,١٨٤,٨٥٩(      -          -      هيالت ائتمانية غري مباشرةتدين تس خمصص: يطرح  

    ٤,٢٧٠,٣٧٤,٧٥٢        ١,٢٤٧,٧٨٢,٤٧٨        ٢,٥٩٧,٥٣٤,٤٢٠      -          ٤٢٥,٠٥٧,٨٥٤    المباشرة غير االئتمانية التسهيالت صافي    
 



 

- ٤٩ -  

 :التايل اجلدول وفق ٢٠١٣ األول كانون ٣١ يف كما املخاطر درجة حسب املباشرة غري االئتمانية التعرضات تتوزع
      الشركات                                     
       الصغيرة المؤسسات          الشركات                                        
    المجموع         والمتوسطة          الكبرى        العقارية القروض          األفراد                      
    .س.ل         .س.ل          .س.ل        .س.ل          .س.ل                      
  مباشرة غير تسهيالت    
    ٧٣٥,٥٧٤,٧١٥        ٢٧٣,٧٥٧,٩٦٦        ٢٨٦,١٧٩,١٧٣      -          ١٧٥,٦٣٧,٥٧٦    املخاطر متدنية عادية    
    ٦٧٩,٠٠١,٨٣٧        ٦٦,٢٠٠,٨٩٢        ٥٩٠,٢٣١,٩٣٥      -          ٢٢,٥٦٩,٠١٠    املخاطر مقبولة عادية    

  ١,٨٩٣,٩٠٢,٢١٢        ٤٩٥,٨٨٨,٥٣٠        ١,٣٩٧,٢٦١,٤٧٢      -          ٧٥٢,٢١٠    )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( المراقبة تحت  
    ١,٨٩٣,٩٠٢,٢١٢        ٤٩٥,٨٨٨,٥٣٠        ١,٣٩٧,٢٦١,٤٧٢      -          ٧٥٢,٢١٠    مستحقة غري    
  :مستحقة منها    
      -          -          -        -          -      يوم ٣٠ لغاية    
    -          -          -        -          -      يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
    -          -          -        -          -      يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
  -          -          -        -          -      يوم ١٧٩ لغاية يوم ٩١ من    

                  

      :عاملة غير  
    ٨,٥٣٣,٠٠٠        ٣,٥٠٠,٠٠٠      ٥,٠٣٣,٠٠٠      -          -      املستوى دون    
    ٣٨٢,٨٨١,٢٤٢        ٤٤,٩٦٢,١١٩      ٣٣٧,٩١٩,١٢٣      -          -      فيها مشكوك    
    ١٩٥,٢٧٨,١٩٢        ٣٤,٤٤٥,٨٧٠      ٩١,٥٢٠,١١٩      -          ٦٩,٣١٢,٢٠٣    )رديئة( هالكة    
    ٥٨٦,٦٩٢,٤٣٤        ٨٢,٩٠٧,٩٨٩      ٤٣٤,٤٧٢,٢٤٢      -          ٦٩,٣١٢,٢٠٣    عاملة غري مباشرة غري تسهيالت جمموع  

    ٣,٨٩٥,١٧١,١٩٨        ٩١٨,٧٥٥,٣٧٧      ٢,٧٠٨,١٤٤,٨٢٢      -          ٢٦٨,٢٧٠,٩٩٩    المجموع  
  )    ١١١,٠٩٥,٢٩٦(  )  ٤,٥٩٤,٣٩١(    )  ١٠٦,٥٠٠,٩٠٥(      -          -      مباشرة غري ائتمانية تسهيالت تدين خمصص: يطرح  

    ٣,٧٨٤,٠٧٥,٩٠٢        ٩١٤,١٦٠,٩٨٦      ٢,٦٠١,٦٤٣,٩١٧      -          ٢٦٨,٢٧٠,٩٩٩    المباشرة غير اإلئتمانية التسهيالت صافي    



 

- ٥٠ -  

 ٢٠٠٩ األول كانون ٩ تاريخ ٤ب/ ن م/٥٩٧ القرار أحكام لبعض واملعدل ٢٠١٠ نيسان ١٤ تاريخ ٤ب/ن م/٦٥٠ القرار أحكام على بناءً 
  :كالتايل حيتسب التمويل ملخاطر عام احتياطي حجز العام اية يف أرباح حتقيق حال يف املصارف على يتوجب
 املباشرة العادية الديون حمفظة إمجايل من  %١ −

 املباشرة غري العادية التسهيالت إمجايل من  %٠,٥ −

 بدون أو شخصية بضمانة املمنوحة املباشرة) خاص اهتمام تتطلب واليت العادية( املنتجة تمانيةاالئ التسهيالت جزء من إضافية  %٠,٥ −
 ضمانة

 املنتجة االئتمانية التسهيالت على واالحتياطي املخصص لتكوين ٢٠١٣ عام اية حىت مهلة املصارف منح مت األوىل املادة من ب الفقرة إىل واستنادا
  .أعاله اليه املشار واالحتياطي املخصص قيمة من%  ٢٥ عن العام اية يف املشكل املبلغ يقل ال حبيث تدرجيي بشكل ٣١/١٢/٢٠٠٩ يف القائمة

والـــذي مت متديـــده مبوجـــب القـــرار رقـــم  ٢٠١٢ تشـــرين الثـــاين ١٣ تـــاريخ )٤ ب/  ن م/٩٠٢(التســـليف رقـــم و جملـــس النقـــد  قـــرار أحكـــام علـــى بنـــاءً و 
) ٤ ب/  ن م/٥٩٧(التعليمــات الــواردة يف قــرار جملــس النقــد والتســليف رقــم  بعــض، مت تعــديل ٢٠١٤اين كــانون الثــ  ٢٩تــاريخ ) ٤ب /م ن/١٠٧٩(

 ٣٠حيث بلغ إمجايل االحتياطي العام ملخاطر التمويـل لغايـة  ٢٠١٤وتعديالته مما أدى إىل تعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لنهاية عام 
، مــع العلــم أن املصــرف ملــزم ٢٠١٣كــانون األول   ٣١املبلــغ الــذي مت تكوينــه بتــاريخ  ســورية، وهــو نفــس ةلــري  ١٨٤,٦٦٠,١٩٢مبلــغ  ٢٠١٤ أيلــول

عند انتهاء ) ٤ب/م ن/٦٥٠(وتعديله بالقرار ) ٤ب/م ن/٥٩٧(باستكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التمويل املتوجب وفق أحكام القرار رقم 
  .املعدلة له والقرارات) ٤ب/م ن/٩٠٢(العمل بالقرار 

  

  

  



 

- ٥١ -  

 :االقتصادي القطاع حسب الرتكز )٣

  :االقتصادي القطاع حسب) غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠ يف كما االئتمانية التعرضات يف الرتكز التايل اجلدول يوضح
        وقطاع حكومة                              
    المجموع      وأخرى أفراد      خارجي عام      زراعة       تجارة      صناعة      مالي     
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٤٨,٧١٧,٢١١,٤١٦    -      -      -      -      -      ٤٨,٧١٧,٢١١,٤١٦  املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    ١٥,٠٨٦,٤٩٨,٩٨٩    -      -      -      -      -      ١٥,٠٨٦,٤٩٨,٩٨٩   مصارف لدى أرصدة

    ٣,٩٠٦,٤١٢,٥٦٤    -      -      -      -      -      ٣,٩٠٦,٤١٢,٥٦٤  مصارف لدى إيداعات
    ٢٤,٤٩٩,٩١٣,٣٤٩    ١٢,٠٢٧,٥٥٦,١٦٩    -      ١١٠,٠٠١,٤٧٧    ٧,٣٣٧,٢٩٠,٢٥٨    ٥,٠٢٥,٠٦٥,٤٤٥    -    املباشرة اإلئتمانية التسهيالت صايف

    ٣٤,٤٠٧,٨٨٠,٧١٣    -      -      -      -      -      ٣٤,٤٠٧,٨٨٠,٧١٣  االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات
    ٢,٩٩٨,٢٥٠,٧٥٥    ٣٨٦,٦١٧,٧٥٦    -      ٦٢٠,٥٦٧    ٤١,٣٩٢,٨٩٨    ٢٨,٣٤٨,٦١٥    ٢,٥٤١,٢٧٠,٩١٩  أخرى موجودات

    ١,١٩٨,٣١١,٠٣٤    -      -      -      -      -      ١,١٩٨,٣١١,٠٣٤  املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
    ٤٧٨,٨٢٠,١٣٠,٨١٤    ١٢,٤١٤,١٧٣,٩٢٥    -      ١١٠,٦٢٢,٠٤٤    ٧,٣٧٨,٦٨٣,١٥٦    ٥,٠٥٣,٤١٤,٠٦٠  ١٠٥,٨٥٧,٥٨٥,٦٣٥  )غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠
    ١١١,٢٥٠,٢٦٦,٦٣٠    ١٢,٤٥٤,٩٤٧,٤٨٧    ١,٣١٥,٥٩٨,١٤٧    ٧٤,٣٧٢,٢٤٦    ٧,٠٧٥,٨٨٨,٨٧٨      ٤,٥١٩,٤١٠,٣٧٢    ٨٥,٨١٠,٠٤٩,٥٠٠  ٢٠١٣ األول كانون ٣١

  



 

- ٥٢ -  

 .العمالت صرف وأسعار الفوائد أسعار يف التقلبات عن السوق خماطر تنشأ :السوق مخاطر - ب

  .يومي بشكل بالسقوف ومقارنتها األسعار يف التغري مراقبة ويتم املقبولة، املخاطر لقيمة سقوف باعتماد دارةاإل جملس يقوم
  

  أساليب ختفيف خماطر السوق -
معها وخاصة الصادرة عن وكاالت التصنيف  صرفإن املراقبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل امل

نواع أهذا باإلضافة إىل بذل العناية الالزمة يف جتنب كافة . ية كفيلة بأن تبني قبل وقٍت كاٍف احتمالية خطٍر حمتمل احلدوث وبالتايل العمل على جتنبهالعامل
  .جراءاتالرتكزات سواء يف عمالت معينة أوبلداٍن معينة أو بنوٍك معينة وذلك وفقاً ملعايري وسقوف حمددة مسبقاً حبسب السياسات واال

  

  إدارة خماطر السوق -
سواء يف املوجودات  صرفحتدد سياسات وإجراءات إدارة  خماطر السوق كيفية التعامل مع خمتلف أنواع املخاطر السوقية اليت قد تنجم عن عمليات امل 

مالت األجنبية هذا إىل جانب التأكد املستمر من وذلك عند تغري أسعار الفوائد الدائنة أو املدينة أو تغري أسعار الصرف مقابل الع املطلوباتأو يف 
  .توفر نسبة سيولة مقبولة يف كافة العمالت يف كل األوقات ومن حتقيق نسبة كفاية رأس املال كما هي حمددة من قبل مصرف سورية املركزي

  

  :الفائدة أسعار مخاطر
 أسعار ملخاطر املصرف يتعرض املالية، األدوات قيمة على أو املصرف أرباح على ةالفائد أسعار يف التغريات تأثري احتمال عن الفائدة أسعار خماطر تنجم
 زمنيـة فـرتة يف الفوائـد أسـعار مراجعـة إعـادة أو املتعـددة الزمنيـة اآلجـال حسـب واملطلوبـات املوجـودات مبـالغ يف فجـوة لوجـود أو توافـق لعدم نتيجة الفائدة
  .واملطلوبات املوجودات على الفوائد أسعار مراجعة طريق عن املخاطر هذه بإدارة املصرف ويقوم معينة

  

 مــن الفائــدة أســعار خمــاطر بدراســة واملطلوبــات املوجــودات إدارة جلنــة وتقــوم الفائــدة أســعار حلساســية حــدود واملطلوبــات املوجــودات إدارة سياســة تتضــمن
ا خالل  باحلـدود ومقارنتهـا واملتوقعـة السـائدة الفائـدة بأسـعار تأثرهـا ومـدى طلوبـاتوامل املوجودات استحقاقات يف الفجوات دراسة ويتم الدورية اجتماعا
  .األمر لزم إذا التحوط اسرتاتيجيات وتطبيق عليها املوافق

  

 بشـكل ائـدالفو  فجـوات مراقبـة ويـتم املخاطر إدارة اسرتاتيجيات خالل من الفائدة أسعار اخنفاض أو ارتفاع نتيجة حتدث قد سلبية آثار أية من احلد ويتم
  .املصرف سياسات ضمن عليها املوافق الفجوات مع ومقارنتها مستمر

  

  %٢ الفائدة سعر في للتغير الفائدة أسعار لمخاطر الكمي الوصف

  %٢ الزيادة أثر
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠    
  حساسية        الفائدة إيراد حساسية                       
    الملكية حقوق           )والخسائر رباحاأل(              التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
    )    ٥٥٠,٤٠٣,٦١٠  (  )    ٧٣٣,٨٧١,٤٨٠  (  )    ٣٦,٦٩٣,٥٧٤,٠١٢  (    أمريكي دوالر  
  ٥٧٨,٣٦٤,٨٤٧        ٧٧١,١٥٣,١٢٩        ٣٨,٥٥٧,٦٥٦,٤٦١        يورو  
        ٢,٩١٩,٦٥٥        ٣,٨٩٢,٨٧٣        ١٩٤,٦٤٣,٦٣٢      اسرتليين جنيه  
  ٤,٢٢٢,٠١٠        ٥,٦٢٩,٣٤٧        ٢٨١,٤٦٧,٣٥٢        ياباين ين  
  )    ٢٢٥,٦٢٩,٧٣٢  (  )    ٣٠٠,٨٣٩,٦٤٢  (  )    ١٥,٠٤١,٩٨٢,٠٩٣  (     سورية لرية  
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  %٢ النقص أثر
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠    
  حساسية        الفائدة إيراد حساسية                       
    الملكية حقوق           )والخسائر األرباح(              التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
        ٥٥٠,٤٠٣,٦١٠        ٧٣٣,٨٧١,٤٨٠    )    ٣٦,٦٩٣,٥٧٤,٠١٢  (    أمريكي دوالر  
  )    ٥٧٨,٣٦٤,٨٤٧  (  )    ٧٧١,١٥٣,١٢٩  (      ٣٨,٥٥٧,٦٥٦,٤٦١        يورو  
    )    ٢,٩١٩,٦٥٥  (  )    ٣,٨٩٢,٨٧٣  (      ١٩٤,٦٤٣,٦٣٢      اسرتليين جنيه  
  )    ٤,٢٢٢,٠١٠  (  )    ٥,٦٢٩,٣٤٧  (      ٢٨١,٤٦٧,٣٥٢        ياباين ين  
      ٢٢٥,٦٢٩,٧٣٢        ٣٠٠,٨٣٩,٦٤٢    )    ١٥,٠٤١,٩٨٢,٠٩٣  (     سورية لرية  

  
  %٢ الزيادة أثر

    ٢٠١٣ األول كانون ٣١    
  األثر على        الفائدة إيراد حساسية                       
    يةالملك حقوق           )والخسائر األرباح(              التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
    )    ٥٠٧,٥٧٨,٩٣٦  (  )    ٦٧٦,٧٧١,٩١٤  (  )    ٣٣,٨٣٨,٥٩٥,٦٩٧  (    أمريكي دوالر  
  ٤٩٣,٥١٢,٨٧٢        ٦٥٨,٠١٧,١٦٢        ٣٢,٩٠٠,٨٥٨,١٠٢        يورو  
    )    ٧١,٤٤٦  (  )    ٩٥,٢٦١  (  )    ٤,٧٦٣,٠٢٧  (    اسرتليين جنيه  
  ٦٤,٣٦٦        ٨٥,٨٢١        ٤,٢٩١,٠٣٥        ياباين ين  
  )    ٣٣,٥٤٣  (  )    ٤٤,٧٢٤  (  )    ٢,٢٣٦,٢١٣  (    فرنك سويسري  
  )    ٥٤١,٠٧٣,٨٥٢  (  )    ٧٢١,٤٣١,٨٠٢  (  )    ٣٦,٠٧١,٥٩٠,٠٨٦  (     سورية لرية  

  

  %٢ النقص أثر
    ٢٠١٣ األول كانون ٣١    
  األثر على        الفائدة إيراد حساسية                       
    الملكية حقوق           )سائروالخ األرباح(              التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
      ٥٠٧,٥٧٨,٩٣٦        ٦٧٦,٧٧١,٩١٤    )    ٣٣,٨٣٨,٥٩٥,٦٩٧  (    أمريكي دوالر  
  )    ٤٩٣,٥١٢,٨٧٢  (  )    ٦٥٨,٠١٧,١٦٢  (      ٣٢,٩٠٠,٨٥٨,١٠٢        يورو  
      ٧١,٤٤٦        ٩٥,٢٦١    )    ٤,٧٦٣,٠٢٧  (    اسرتليين جنيه  
  )    ٦٤,٣٦٦  (  )    ٨٥,٨٢١  (      ٤,٢٩١,٠٣٥        ياباين ين  
      ٣٣,٥٤٣        ٤٤,٧٢٤    )    ٢,٢٣٦,٢١٣  (    فرنك سويسري  
    ٥٤١,٠٧٣,٨٥٢        ٧٢١,٤٣١,٨٠٢    )    ٣٦,٠٧١,٥٩٠,٠٨٦  (     سورية لرية  
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  :العمالت صرف مخاطر أسعار

إلدارة بوضع وتقوم ا ة السورية العملة الرئيسية له،لري ال املصرفيعترب . الية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبيةاملداة األتتمثل بتذبذب قيمة 
  .و يتم مراقبة املراكز بشكل يومي للتأكد من أن املراكز ال تتجاوز املستويات احملددة حدود ملراكز العمالت،

يف أسعار الصرف مع بقاء بقية  بإعداد حتليل احلساسية  ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول املصرفيقوم 
 املوحد أو حقوق امللكية املرحلي املوجز املوحد األرباح أو اخلسائر ميثل املبلغ السالب يف اجلدول أدناه صايف االخنفاض املتوقع يف بيان . املتغريات ثابتة
 .بينما ميثل املبلغ املوجب صايف االرتفاع املتوقع املرحلي املوجز

  %١٠ العملة صرف سعر في للزيادة لعمالتا صرف أسعار مخاطر

  %١٠ لزيادةا أثر
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠    
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق           والخسائر األرباح            مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
          ٩٠٥,٤٨٤,٧١٥        ٩٣١,٥١٠,٢٠٥        ٩,٣١٥,١٠٢,٠٤٨      أمريكي دوالر  
          ١٤,٠٤٣,١٥٨        ١٨,٧٢٤,٢١٠        ١٨٧,٢٤٢,٠٩٩        يورو  
  ١٤,٦٥٥,١٩٦        ١٩,٥٤٠,٢٦١        ١٩٥,٤٠٢,٦١٤      اسرتليين جنيه  
        ٥,٨١٥,٧٣١        ٧,٧٥٤,٣٠٨        ٧٧,٥٤٣,٠٨٠        ياباين ين  
      ٣٥٥,٦٩٤        ٤٧٤,٢٥٨        ٤,٧٤٢,٥٨١      سويسري فرنك  
      )  ١٠٢,٠٠٤,٢٥٨  (    )  ١٣٦,٠٠٥,٦٧٧(      )١,٣٦٠,٠٥٦,٧٧١(      أخرى عمالت  

  %١٠ النقص أثر
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠    
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق           والخسائر األرباح            مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
        )  ٩٠٥,٤٨٤,٧١٥  (  )    ٩٣١,٥١٠,٢٠٥  (      ٩,٣١٥,١٠٢,٠٤٨      أمريكي دوالر  
        )  ١٤,٠٤٣,١٥٨  (  )    ١٨,٧٢٤,٢١٠  (      ١٨٧,٢٤٢,٠٩٩        يورو  
  )  ١٤,٦٥٥,١٩٦  (  )    ١٩,٥٤٠,٢٦١  (      ١٩٥,٤٠٢,٦١٤      اسرتليين جنيه  
      )  ٥,٨١٥,٧٣١  (  )    ٧,٧٥٤,٣٠٨  (      ٧٧,٥٤٣,٠٨٠        ياباين ين  
    )  ٣٥٥,٦٩٤  (  )    ٤٧٤,٢٥٨  (      ٤,٧٤٢,٥٨١      سويسري فرنك  
        ١٠٢,٠٠٤,٢٥٨        ١٣٦,٠٠٥,٦٧٧      )١,٣٦٠,٠٥٦,٧٧١(      أخرى عمالت  
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  %١٠ لزيادةا أثر
    ٢٠١٣ األول كانون ٣١    
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق           والخسائر األرباح            مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
          ٦٣١,١٤٣,٩٥٠        ٦٣٢,٧٤١,٨٠٨        ٦,٣٢٧,٤١٨,٠٨٣      أمريكي دوالر  
          ١,٥٦٩,٣٢٢        ٢,٠٩٢,٤٢٩        ٢٠,٩٢٤,٢٨٩        يورو  
  ١٧٦,٦٢٤        ٢٣٥,٤٩٨        ٢,٣٥٤,٩٧٦      اسرتليين جنيه  
        ٢٥٣,٦٣٨        ٣٣٨,١٨٤        ٣,٣٨١,٨٣٨        ياباين ين  
    )  ٣٩,٣٧١  (    )  ٥٢,٤٩٤(      )  ٥٢٤,٩٤١(      سويسري فرنك  
        )  ٥٢٥,٠٧٩  (    )  ٧٠٠,١٠٥(      )  ٧,٠٠١,٠٤٦(      أخرى عمالت  

  %١٠ النقص أثر
    ٢٠١٣ األول كانون ٣١    
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق           والخسائر األرباح            مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
      )    ٦٣١,١٤٣,٩٥٠  (  )    ٦٣٢,٧٤١,٨٠٨  (      ٦,٣٢٧,٤١٨,٠٨٣      أمريكي دوالر  
      )    ١,٥٦٩,٣٢٢  (  )    ٢,٠٩٢,٤٢٩  (      ٢٠,٩٢٤,٢٨٩        يورو  
  )    ١٧٦,٦٢٤  (  )    ٢٣٥,٤٩٨  (      ٢,٣٥٤,٩٧٦      اسرتليين جنيه  
      )    ٢٥٣,٦٣٨  (  )    ٣٣٨,١٨٤  (      ٣,٣٨١,٨٣٨        ياباين ين  
      ٣٩,٣٧١        ٥٢,٤٩٤    )    ٥٢٤,٩٤١(      سويسري فرنك  
        ٥٢٥,٠٧٩        ٧٠٠,١٠٥    )    ٧,٠٠١,٠٤٦(      أخرى عمالت  

  األعمال خماطر -
 واليت احمليطة واإلقتصادية السياسية الظروف عن الناجتة األخطار ومنها عامة، بصفة املصارف قطاع على تؤثر عوامل عدة من األعمال خماطر تنشأ  

ا يف حتمل  املناسبة اإلجراءات وإختاذ مستمر بشكل املخاطر تلك بتقييم فاملصر  إدارة تقوم. األعمال نتائج على السلبية املؤشرات من العديد طيا
  .للمصرف املايل والوضع األعمال نتائج على أثرها من اإلمكان بقدر للتقليل

  املسبق الدفع خماطر -
مإللتزام العمالء دفع أو طلب نتيجة مالية خسائر إىل املصرف تعرض يف تكمن املسبق الدفع خماطر إن    مثل استحقاقها، قبل ممستحقا أو ا

 األسواق يف جوهرية غري هي املسبق الدفع إىل تؤدي اليت األخرى السوق عوامل إن. الفائدة معدالت تتدىن عندما ثابتة فائدة معدالت ذات رهونات
 أية االعتبار بعني األخذ بعد جوهري، غري املقبوضة الفائدة صايف على املسبق الدفع خماطر تأثري يعترب املصرف فإن وبالتايل، .املصرف ا يعمل اليت

  .املسبق الدفع عن تنتج قد مقبوضة غرامات
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  :السيولة مخاطر - ج
 بتنويع اإلدارة تقوم املخاطر هذه من وللوقاية. استحقاقها تواريخ يف التزاماته لتأدية الالزم التمويل توفري على املصرف قدرة عدم يف السيولة خماطر تتمثل
 يقوم ذلك، إىل باإلضافة. يومي أساس على السيولة مراقبة و االعتبار، يف السيولة أخذ مع املوجودات إدارة و الودائع إىل إلضافةبا التمويل مصادر
  .احلاجة عند استعماهلا املمكن الضمانات توفر و املستقبلية النقدية التدفقات بتقدير املصرف
 ذلك، إىل باإلضافة. السيولة يف منظورة غري نقص حالة أي ضد كحماية بسهولة تسييلها كنمي للتسويق عالية قابلية ذات مبوجودات املصرف حيتفظ
 املركزي سورية مصرف لدى الزامي واحتياطي املصرف رأمسال من% ١٠ تساوي املركزي سورية مصرف لدى إلزامية وديعة على باحملافظة املصرف يقوم
 جملس قرار على بناء السيولة نسبة حساب ومت الطارئة و الطبيعية الظروف أساس على السيولة ابةرق و قياس يتم. الزبائن ودائع متوسط من% ٥ تعادل
  .٢٠٠٩ الثاين تشرين ٢٢ بتاريخ الصادر ٥٨٨ رقم التسليف و النقد
  . املثقلة بيان الوضع املايل خارج االلتزامات و العمالء مطلوبات إىل املتداولة املوجودات صايف لنسبة حدود على املصرف حيافظ

مسؤولية لجنة إدارة المخاطر
مدير وحدة إدارة  مت تشكيل جلنة إلدارة خماطر تضم أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإلدارة من ذوي اخلربة يف إدارة املخاطر املصرفية ،باإلضافة إىل

 .املخاطر

د سياسات إدارة املخاطر املرتبطة بالنشاط القائم للمصرف،باإلضافة إىل تعمل اللجنة بشكل متواصل مع دائرة إدارة املخاطر يف املصرف لرسم وحتدي
  .تلك املتعلقة بأي نشاط أو منتج مصريف جديد

  .تتأكد اللجنة من قيام اإلدارة العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل إدارة املخاطر
  العادلة القيمة

 يؤدي قد مما األمور على إطالع ذوي معنيني أفرقاء بني فيما حبت جتاري أساس على املطلوبات و املوجودات لعناصر التبادل قيمة متثل العادلة القيمة إن
  .لألصل املقدرة العادلة والقيمة الدفرتية القيمة بني فروقات إىل
 املالية األدوات إن. ٣٩ رقم الدويل احملاسبة معيار مع متاشياً  ذلك و فهالتصني تبعاً  املوجزة املرحلية املوحدة املالية املعلومات يف تظهر املالية األدوات إن

 املوحدة املالية علوماتامل يف فتظهر االستحقاق لتاريخ ا االحتفاظ املنوي املالية األدوات أما. العادلة القيمة أساس على تظهر للبيع واملتوفرة للمتاجرة
  . العادلة قيمتها يف املؤقت غري التدين تنـزيل بعد ةاملطفأ الكلفة أساس على املوجزة املرحلية

  التشغيل مخاطر  -د
 والبنية املالية األنظمة البشري، العنصر العمل، وإجراءات السياسات يف خلل نتيجة يتكبدها أن للمصرف ميكن اليت اخلسائر التشغيل خماطر متثل

 ميكن ال. املصرف عمليات طبيعة مع تنسجم إحصائية منهجيات باستخدام املخاطر هذه قياس ويتم خارجية، حوادث وقوع إىل إضافة التكنولوجية،
  .احملتملة األخطار ومتابعة شامل رقابة نظام عرب املخاطر هذه إدارة ميكن ولكن التشغيل خماطر مجيع إزالة للمصرف
 اخلاصة األموال تغطي بأن وذلك ٢ بازل ةاتفاقي مقررات حسب Basic Indicator Approach األساسي املؤشر أسلوب املصرف يعتمدها
  .السابقة الثالث السنوات خالل اإليراد إمجايل متوسط من% ١٥ مقدارها ثابتة مئوية نسبة أدىن كحدٍ  للمصرف
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 التشغيلية املخاطر ختفيف أساليب -

 بتحديد صرفامل يقوم إذ عالية مالية خسائر عليها يرتتب ولكن منخفضة حدوث باحتمالية تتصف اليت التشغيلية للمخاطر دقيقة عناية صرفامل يويل
  :نوعني إىل فرزها مث ومن التشغيلية املخاطر من النوع هذا

 املقدار حتديد أو عنها، تنتج قد خسائر من يتحمله أن مصرفلل ميكن الذي املدى حتديد وبالتايل ا التحكم ميكن اليت التشغيلية املخاطر •
 الطرف هذا فيها يتحمل واضحة تعاقدات ضمن متخصص خارجي طرفٍ  إىل صرفامل نشاطات بعض جتيري فيه األفضل من يكون الذي

 .التأمني شركات إىل فيه يلجأ أن مصرفلل ميكن الذي املقدار حتديد أو احملتملة، التشغيلية املخاطر

 حىت أو املخاطر من النوع هذا مثل عنها ينجم اليت النشاطات مستوى بتخفيض القيام إما وبالتايل ا التحكم ميكن ال اليت التشغيلية املخاطر •
 .مناسب هو حسبما التأمني شركات إىل اللجوء أو خارجي، طرفٍ  إىل النشاطات هذه جتيري أو بالكامل، إلغائها

  

  : التشغيلية املخاطر إدارة -
 فيما املختلفة لنشاطاته صرفامل ممارسة عن تنجم قد ملةحمت خسائر مسببات مع التعامل كيفية التشغيلية املخاطر  إدارة وإجراءات سياسات حتدد  

 خارجية وعوامل مؤثرات عن نامجة أو اآلىل النظام يف أو الداخلية اإلجراءات يف ضعفٍ  بسبب أو بشرية أخطاء عن نامجة" تشغيلية حوادث" يسمى
 أو معدومة إما املخاطر هذه أن من التأكد على والعمل اطراملخ هذه وقياس حصر كيفية واإلجراءات السياسات هذه حتدد. االحتيال أو كالكوارث

ا  جتيري ضمنها من واليت املخاطر من النوع هذا صرفامل جتنب اليت املمكنة االحتياطات كافة اختاذ على والعمل حتمله املمكن األدىن حدها يف أ
  .احلالة حسب التأمني، شركات إىل أو ثالث طرفٍ  إىل إما احملتملة املخاطر

، لضمان التقيد وااللتزام بنصوص الدولية يقوم املصرف من ضمن إجراءات إدارة االلتزام مبتابعة ومراقبة حركة احلسابات املدرجة على لوائح العقوبات
   .هذه العقوبات مبا اليتعارض مع القوانني السورية وقرارات وتعاميم مصرف سورية املركزي

  :العمل استمرارية وخطة الطوارئ خطة عن حملة -

 من جلنة تشكيل ومت الطوارئ حاالت يف اختاذها املصرف على يتوجب اليت اإلجراءات تتضمن واليت العمل الستمرارية شاملة خطة إحداث مت لقد  
 حاالت يف) العمل مراريةاست فريق املسمى( البديل املوقع يف تواجده الواجب البشري الكادر تعيني ومت األزمات إلدارة والوسطى العليا التنفيذية اإلدارة
  .به يقوم أن جيب الذي العمل على تدريبه ومت الطوارئ

 العمل استمرارية فريق أجرى حيث الطوارئ حاالت يف البديل املوقع يف العمل استمرارية فريق قبل من للخطة دورية اختبارات بإجراء املصرف ويقوم 
 نتائج وفق اإلجراءات تطوير مت وقد متعددة ظروف وفق الطوارئ حالة يف املستخدمة الربامج ولكل تنفذ أن جيب اليت العمليات لكل اختبار خالهلا
  .االختبار

  

 القطاعي التحليل  -١٣

  :املصرف أعمال قطاعات عن معلومات. أ
  : التالية الرئيسية األعمال قطاعات خالل من إدارية ألغراض املصرف تنظيم يتم    

  األفراد حسابات -
  املؤسسات حسابات -
 اخلزينة -
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  :املصرف أعمال قطاعات عن معلومات ليي فيما
  أشهر التسعةفترة                                               

  أيلول ٣٠المنتهية في       )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة       
    )غير مدققة( ٢٠١٣           المجموع          أخرى          الخزينة          المؤسسات          األفراد       

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

      ٢,٩٨٥,٣٢٦,٣١٦        ٣,٢١٤,٧٢٩,٣٦٠        -          ٤٩٦,٣٨٢,٢٠٦        ٢,٢١٩,٧٠٣,٤٧٨        ٤٩٨,٦٤٣,٦٧٦    الدائنة والعموالت الفوائد إمجايل
  )    ١,٣٦٣,٤٥٩,١٧١(  )    ١,٢٥٧,٩٦٤,٨٩٨(      -      )    ٢٩,٧٣٥,٧١٠(  )    ١٨٢,٦٣٨,٦٠٤(  )    ١,٠٤٥,٥٩٠,٥٨٤(  املدينة والعموالت الفوائد إمجايل

      -          -          -      )    ١,١١٦,٦٦٣,٧٥٥(      ١٣,٢٣٢,١٣١       ١,١٠٣,٤٣١,٦٢٤    القطاعات بني حتويالت
      ٤,٢٢١,٣٥١,٠٠٠        ١,٨٠٦,٨٤٢,٧٢٦        -          ١,٨٠٦,٨٤٢,٧٢٦        -          -      احملققة غري البنيوي القطع مركز تقييم أرباح صايف
      ٤١١,٩٠٠,٢٦٧        ٣٤٤,٢٩٥,٤٨٤        -          ٣٤٤,٢٩٥,٤٨٤        -          -      األجنبية العمالت تقييم عن اجتةن تشغيلية أرباح صايف
      ٤,٤٣١,١٠٦    )      ٦٣٤,٩٧٠(      -      )      ٦٣٤,٩٧٠(      -          -      للمتاجرة مالية موجودات أرباح
      ٤,٦٧٩,٥٠٠        ٣,٤٠٠,٠٠٠        -          ٣,٤٠٠,٠٠٠        -          -      للبيع متوفرة مالية موجودات أرباح

      ٤١,٦٦٩,٣١٤        ٤٨,١٩٣,٨٧٨        ٤٨,١٩٣,٨٧٨        -          -          -      إيرادات غري موزعة على القطاعات
      ٦,٣٠٥,٨٩٨,٣٣٢        ٤,١٥٨,٨٦١,٥٨٠        ٤٨,١٩٣,٨٧٨        ١,٥٠٣,٨٨٥,٩٨١        ٢,٠٥٠,٢٩٧,٠٠٥        ٥٥٦,٤٨٤,٧١٦    التشغيلي الدخل إمجايل

  )    ١,٣٩٧,٦٥٠,٢٢٣(      ٦٦,٧٠٨,٤٢٧        -          -          ٢٢٨,٨٦٦,١٣١    )    ١٦٢,١٥٧,٧٠٤(  انيةاالئتم التسهيالت تدين خمصصمصروف 
      ٤,٩٠٨,٢٤٨,١٠٩        ٤,٢٢٥,٥٧٠,٠٠٧        ٤٨,١٩٣,٨٧٨        ١,٥٠٣,٨٨٥,٩٨١        ٢,٢٧٩,١٦٣,١٣٦        ٣٩٤,٣٢٧,٠١٢      الدخل صايف

  )    ١,٦٨٦,٢٢٠,٦٤٩(  )    ٩,٥٧٩,٨١١١,٦٤  (  )    ١,٦٤٩,٥٧٩,٨١١(      -          -          -      موزعة غري تشغيلية مصاريف
      ٣,٢٢٢,٠٢٧,٤٦٠      ٢,٥٧٥,٩٩٠,١٩٦    )    ١,٦٠١,٣٨٥,٩٣٣(      ١,٥٠٣,٨٨٥,٩٨١        ٢,٢٧٩,١٦٣,١٣٦        ٣٩٤,٣٢٧,٠١٢    الضرائب قبل الربح
  )      ١,٧٢٠,٥٢٢(  )    ١٨٨,٤٨١,٦٥٠  (  )    ١٨٨,٤٨١,٦٥٠(      -          -          -      الدخل ضريبة مصروف صايف

      ٣,٢٢٠,٣٠٦,٩٣٨        ٢,٣٨٧,٥٠٨,٥٤٦    )    ١,٧٨٩,٨٦٧,٥٨٣(      ١,٥٠٣,٨٨٥,٩٨١        ٢,٢٧٩,١٦٣,١٣٦        ٣٩٤,٣٢٧,٠١٢     فرتةال ربح صايف

    
  

      ١١٢,٢٣٣,٤٣٣        ٤٧٢,٤٦٧,٠٧٣        ٤٧٢,٤٦٧,٠٧٣        -          -          -      مصاريف رأمسالية
      ١٥٦,٩٢٩,٣٤٧        ١٤٠,٥٨٣,٨٨٤        ١٤٠,٥٨٣,٨٨٤        -          -          -      استهالكات موجودات ثابتة

    ١٠,٧١٠,٤٨٠      ١٠,٨٠٤,٣٥٦    ١٠,٨٠٤,٣٥٦    -      -      -    إطفاءات موجودات غري ملموسة
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  كانون األول  ٣١      )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠      
    ٢٠١٣      المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      
  .س.ل      .س.ل     .س.ل      .س.ل    .س.ل      .س.ل      

    ٨٠,٥٦٥,٠٩٩,٤٢٦    ١٣٢,٦٦٢,٢٥٦,٩٧٦    -      ١٠٨,٠٢٤,١٢٨,٧٩١    ٢٠,٧٤٠,١٧٦,٢٦٧    ٣,٨٩٧,٩٥١,٩١٨   القطاع موجودات
    ٣,٣٢٧,١٨٧,٠٩٥    ٧,٤٣٤,٩٥١,٢٨٣    ٧,٤٣٤,٩٥١,٢٨٣    -      -      -    القطاعات على موزعة غري موجودات

    ٨٣,٨٩٢,٢٨٦,٥٢١    ٠٩٧,٢٠٨,٢٥٩,١٤٠    ٧,٤٣٤,٩٥١,٢٨٣    ١٠٨,٠٢٤,١٢٨,٧٩١    ٢٠,٧٤٠,١٧٦,٢٦٧    ٣,٨٩٧,٩٥١,٩١٨  املوجودات جمموع
  

    ٧٥,٤٤٥,٥٢٣,٣١١    ١٢٦,٦٣٢,٥٨٢,٢٠٠    -      ٢,١٤٦,٣٥٣,٨٨٩    ٢٠,٩٩٣,٩٤٧,٦١٤    ١٠٣,٤٩٢,٢٨٠,٦٩٧  القطاع مطلوبات
    ١,٣٨٦,٣٧٥,٤٨٦    ٢,٠٥٠,٨٦٤,٧٧٤    ٢,٠٥٠,٨٦٤,٧٧٤    -      -      -    القطاعات على موزعة غري مطلوبات

    ٧٦,٨٣١,٨٩٨,٧٩٧    ١٢٨,٦٨٣,٤٤٦,٩٧٤    ٢,٠٥٠,٨٦٤,٧٧٤    ٢,١٤٦,٣٥٣,٨٨٩    ٣,٩٤٧,٦١٤٢٠,٩٩    ١٠٣,٤٩٢,٢٨٠,٦٩٧  املطلوبات جمموع
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  :اجلغرايف التوزيع معلومات. ب
 يف املنتشرة فروعه وشبكة القطر يف الرئيسي مركزه خالل من رئيسي بشكل نشاطه ميارس حيث املصرف ألعمال اجلغرايف التوزيع اإليضاح هذا يبني

   .السورية العربية اجلمهورية
  :اجلغرايف القطاع حسب الرأمسالية ومصاريفه املصرف وموجودات إيرادات توزيع يلي فيما

    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة     
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل            
    .س.ل      .س.ل      .س.ل            

  ٤,١٥٨,٨٦١,٥٨٠    ٣٦٧,٢٣٦,٠٤٩    ٣,٧٩١,٦٢٥,٥٣١          التشغيلي الدخل إمجايل
    ٤٧٢,٤٦٧,٠٧٣    -      ٤٧٢,٤٦٧,٠٧٣          املصروفات الرأمسالية

  
    )غير مدققة( ٣٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  سعةفترة الت    

    المجموع      سورية خارج      سورية داخل            
    .س.ل      .س.ل      .س.ل            

  ٤,٩٠٨,٢٤٨,١٠٨    ٢٢٨,١٩٠,٠١٨    ٤,٦٨٠,٠٥٨,٠٩٠          التشغيلي الدخل إمجايل
  ١١٢,٢٣٣,٤٣٣    -      ١١٢,٢٣٣,٤٣٣          املصروفات الرأمسالية

  
  المال رأس كفاية  -٢٣

 مبوجب الصادرة النسب خالل من املال رأس كفاية مدى مراقبة يتم. املختلفة أنشطته تالزم اليت املخاطر ملواجهة مناسب مال رأس على املصرف حيافظ 
  . املركزي سورية مصرف خالل من تبنيها يتم واليت الدولية بازل مقررات

 م/٢٥٣( رقم التسليف و النقد جملس قرار حسب% ٨ والبالغة املال رأس كفاية ملتطلبات االدىن احلد تفوق معدالت على باحملافظة املصرف يلتزم
 تستخدم واليت االئتمانية بالرتكزات املتعلقة بالنس كافة يراعي ،كما)الدولية بازل جلنة حسب% ٨( ٢٠٠٧ الثاين كانون ٢٤ بتاريخ الصادر) ٤ب/ن

  .الرتكزات لتلك كمؤشر التنظيمي املال رأس

   .أنشطته يف املخاطر ووصف االقتصادية الظروف على تطرأ اليت التغريات ضوء يف عليه تعديالت وجيري ماله رأس هيكلية املصرف يدير
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        :ملالا رأس كفاية نسبة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح  

  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠             
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
  .س.ألف ل          .س.لألف               
   األساسي المال رأس بنود
      ٥,٠٧٦,٠٠٠        ٥,٠٧٦,٠٠٠        واملدفوع به املكتتب املال رأس

        ٤٢٤,٧٩٧          ٤٢٤,٧٩٧        القانوين االحتياطي
        ٤٢٤,٧٩٧          ٤٢٤,٧٩٧        اخلاص االحتياطي

      ٤,١٢٣,٧٥٩        ٤,١٢٣,٧٥٩          غري حمققة مدورة أرباح
  )    ١,٢١٦,٩٨٥(  )    ١,٢١٦,٩٨٥(        خسائر مرتاكمة حمققة

  )    ١٠٥,١٤٥(    )      ١١٢,٩٨٩(       امللموسة غري املوجودات صايف
  اإلدارة جملس وأعضاء املسامهني كبار إىل املمنوحة املبالغ

  )      ٤٦١,٦٥٢(  )      ٤٨٠,٥٨٢(    )أكرب أيهما( بلهمق من املستعملة أو     
      ٨,٢٦٥,٥٧١        ٨,٢٣٨,٧٩٧        األساسية الخاصة األموال صافي
  :املساعد املال رأس بنود
   يف االستثمارت من احملققة غري األرباح صايف
        ٩,٨٨٨          ٤,٦١٢      منها% ٥٠ خصم بعد للبيع متوفرة مالية موجودات    

        ١٨٤,٦٦٠          ١٨٤,٦٦٠         لتمويلا ملخاطر عام احتياطي
        ١٩٤,٥٤٨          ٢٧٢,١٨٩        املساعدة اخلاصة األموال
      ٨,٤٦٠,١١٩        ٠٦٩,٨,٤٢٨      )التنظيمي المال رأس( الخاصة األموال صافي

      ٣٣,١١٠,١٦٦        ٤٤,٦٦١,٣١٤        باملخاطر املرجحة املوجودات
      ٢,١٢٠,١٣١        ٢,٤٠٢,٧٢٣        باملخاطر املرجحة امليزانية خارج حسابات
        ١٦٧,٩٢٣        ١,٥٢٤,٧٨٦        السوق خماطر

      ٨١٥,٢,٥٥٦        ٢,٥٥٦,٨١٥        التشغيلية املخاطر
      ٠٣٥,٩٥٥,٣٧        ٥١,١٤٥,٦٣٨          اجملموع
      %٢٢,٢٩          %١٦,٤٨          (%) املال رأس كفاية نسبة
      %٢١,٧٨          %١٦,١١          ( % ) األساسي املال رأس كفاية نسبة
      %٩١,٤٧          %٧٢,١٨        (%) امللكية حقوق إمجايل إىل األساسي املال رأس نسبة

والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف  ٢٠١٤شباط  ٢٦تاريخ ) ٤ب/م ن/١٠٨٨(صدر قرار جملس النقد والتسليف رقم 
يم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض حبيث يتم إدراج فروقات تقي ٢٠٠٨شباط  ٤تاريخ ) ١ب/م ن/٣٦٢(رقم 

  .٢٠٠٧الصادر عام ) ٤ب/م ن/٢٥٣(احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم 



 

- ٦٢ -  

  )اسمية قيمة( الميزانية خارج ائتمانية والتزامات ارتباطات  - ٣٣

  ):امسية قيمة( ائتمانية والتزامات ارتباطات - أ
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠             
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
  .س.ل          .س.ل              

  تعهدات نيابة عن الزبائن
     ٣٨٩,٧٤٦,٧٣٠      ١٥٥,٧٦٥,٩٤٩      مستندية اعتمادات
      ٤٩,٣٩٩,٤١٢     ٢٨,٩٦٩,٧٦٦       قبوالت
  كفاالت

     ٣٢٤,٦٩٦,٨٨٦      ٤٥٥,٧٥٧,٦٦٦      أولية
      ٤٦٧,٩٠٠,٦٦٨      ٦٨٦,٦٧٦,٩٨٠      نقدية
      ٢,٦٦٣,٤٢٧,٥٠٢      ٢,٩٨٠,١٨٧,٤٨٥      )تنفيذ حسن( ائية

      تعهدات نيابة عن مصارف
      كفاالت

     ٤٩٨,٨١٢,٥١٥       ٤٣,٦٣٩,٧٢١      أولية
      ٦٦٣,٧٤٨,٢١٨      ٧٨٧,٠٤٢,٩٤١      نقدية
      ١٣,٣٥١,٣٥٣,٩٨٩       ١٤,٩٢١,٢٨٧,٦٩٥      )تنفيذ حسن( ائية

  مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف
      ١,٨٠٠,٧٦٠,٧٥٤       ٢,٥٩٦,١٣٨,٦٢٥      مدينة جارية حسابات  
      ٨٥,٩١٩,٩٤٦       ٧٢,٥٩٣,٨٦٢      خمصومة سندات  
      ٣,٧٧٨,٦٣٥,٢٢٢       ٥,١٦٧,٧١٩,٦٤٦      قروض  

          ٢٤,٠٧٤,٤٠١,٨٤٢       ٢٧,٨٩٥,٧٨٠,٣٣٦      
  :تعاقدية التزامات -ب
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠             
    ٢٠١٣          )غير مدققة(               
  .س.ل          .س.ل              
      ١٠٣,٥٨٤,٥٠٣     ٧,٥٠٠,٠٠٠     سنة خالل تستحق تشغيلية إجيارات عقود
      ٢٣٢,٠٤٧,٩٦١    ٢٣٥,٠١٧,٢٩٩     سنوات مخس إىل سنة من تستحق تشغيلية إجيارات عقود
      ١١٤,٥٥٨,٦٢١     ١١٤,٥٥٨,٦٢١     سنوات مخس من أكثر خالل تستحق تشغيلية إجيارات عقود

           ٤٥٠,١٩١,٠٨٥     ٣٥٧,٠٧٥,٩٢٠      
  

  .املصرف فروع إجيار عقود التشغيلية اإلجيار عقود متثل


