




 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .م.م.بنك بيمو السعودي الفرنسي ش
  

  ية و تقرير مدقق احلساباتالبيانات املال
  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١املنتهية يف للسنة 

  
  



 

  
 

  
  

  .م.م.بنك بيمو السعودي الفرنسي ش
  البيانات املالية و تقرير مدقق احلسابات

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١املنتهية يف سنة لل
  
 

 جدول احملتويات
  فحـــةص  

 
  ٢ - ١  تقرير مدقق احلسابات املستقل

    البيانات املالية
  

  ٤ - ٣  العموميةامليزانية   
  

  ٥  الدخلبيان   
      
  ٦  بيان التغريات يف حقوق املسامهني  
    
  ٧  بيان التدفقات النقدية  

  
  ٧٩ – ٨  إيضاحات حول البيانات املالية   



 

 يانات املاليةراجع اإليضاحات املرفقة اليت تشكل جزءاً أساسياً من الب
   - ٢ -

  
  

  .م.م.بنك بيمو السعودي الفرنسي ش
  ميةامليزانية العمو

    
  

    األول كانون ٣١    
               ٢٠٠٦       ٢٠٠٧    
  .س.ل        .س.ل       إيضاح    املوجودات    

  ١٤,٨٠٩,٧٩٠,٠١٠      ٢٦,١٣٩,٧٨٩,٣٠١      ٥    املركزيسورية مصرف  وأرصدة لدى الصندوق
  ٣٣,٥٦٦,١٧٧,٥١٢      ٣٥,١٥٢,٨٠٦,٤٠٠      ٦      ودائع لدى املصارف

  ٧      :أوراق مالية 
 ٢٥٨,٢٨٣,٩٥٣      ٤٢,٥٠٠,٠٠٠             متوفرة للبيع  
    ٦٩٩,٣٢٢,٩٤٩      ٣٥٩,١٦٤,٥٠٠            للمتاجرة  

  ١١,٦٤٨,٦٢٤,٤٣٥     ١٦,٨٢٨,٢٦٤,٢٤٢      ٨      قروض وتسليفات
  ١,٤٧٥,٧٤٥,١٠١      ١,١٨٥,٠٨١,٩٧٨      ٩      مدينون مبوجب قبوالت

  ١٨٩,٣٥٠,٣٤٥      ٢٧٢,٣٠٠,٢٠٦      ١٠      موجودات أخرى
   ٦٧٨,١٢٦,٨٠٥      ٩٢١,٩٦٦,٩٣٠      ١١     )صايف(ثابتة مادية موجودات 
  ٩٩,٣٠١,٣٣٢      ١٤٠,٧٨٤,٨٦٠      ١٢       غري مادية موجودات

  ٧١٢,٠٧٤,١٧٣      ٣١١,١٦١,١٦٥      ١٣    الوديعة امدة لدى مصرف سورية املركزي من رأس املال
   ١٥٤,٧٩٧,٧٥٩,٦٣      ٧٢٨,٨١٩,٢٠٧,٨١            جمموع املوجودات  

  
  ٣٣    أدوات مالية ذات خماطر خارج امليزانية

  )  ٢,٣٢٥,٦٧٠,٠٠٢ (  )  ١,٥٢٣,١٨١,٩٨٦ (        لتزامات ناجتة عن فتح اعتمادات مستنديةا
  )  ١٢,٠٦٨,٩١٩,٦٥٤ (  )  ١٣,٣٣٦,٣٦٨,٦٨٥ (         تعهدات بكفاالت و تكفالت

  
  



 

 يانات املاليةراجع اإليضاحات املرفقة اليت تشكل جزءاً أساسياً من الب
   - ٣ -

  .م.م.بنك بيمو السعودي الفرنسي ش
  )تابع (امليزانية العمومية

    
     كانون األول٣١    

               ٢٠٠٦       ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل        إيضاح    تاملطلوبا    

  
    ٩٧٢,٨٥٥,٠٣٣      ١,٦٠٢,٥٥٥,٧٢٥      ١٤      ودائع املصارف
  ٥٦,٠٩٦,٣٨٩,٢٨٥      ٧٢,٧٧٩,٤٦٦,٣٨٠     ١٥      ودائع الزبائن
  ١,٦٤٥,٥٧٢,٤٩٣      ١,٦٨٥,٢٣٤,٣٢٣      ١٦      تأمينات نقدية

    ١,٤٧٥,٧٤٥,١٠١      ١,١٨٥,٠٨١,٩٧٨      ٩      دائنون مبوجب قبوالت
    ١,٤٣٧,٤٩٠,٤٠٧      ١,٦١٠,٦٥٥,٠٣٥      ١٧      مطلوبات أخرى
    ٠٠٢٨٤٢,٢٣,      ٣٩,٧٩٢,٢٤٢      ٨١     أخطار و أعباء حمتملةمؤونات ملواجهة

    ٦١,٦٥١,٨٩٤,٣٢١      ٦٨٣,٧٨٥,٩٠٢,٧٨            جمموع املطلوبات  
  

  ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠      ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠      ١٩      رأس املال
  ٢١,٣٧٥,٩٠٠      ٧١,٨٩٤,٥٠٠      ٢٠      احتياطي قانوين

  ٢١,٣٧٥,٩٠٠      ٧١,٨٩٤,٥٠٠      ٢٠      خاصاحتياطي 
    ١,٣٩٦,٩٨٥      -             يف القيمة العادلة لألوراق املالية املتوفرة للبيع املتراكمالتغري

  )  ١٩,٢٥٣,٠٣٤(  )  ٧٦,٤٠٩,٠٥٢(    ٢٢    تعديالت فروقات قطع على مركز القطع البنيوي
    ١٧١,٠٠٧,٠٨٢      ٠٩٧,٦٥٤,٤٨٧            أرباح مدورة

   ١,٩٤٥,٩٠٢,٨٣٣      ٢,٣٠٥,٠٣٤,٠٤٥         سامهنيجمموع حقوق امل  

    ١٥٤,٧٩٧,٧٥٩,٦٣      ٧٢٨,٨١٩,٢٠٧,٨١         جمموع املطلوبات و حقوق املسامهني  



 

 يانات املاليةراجع اإليضاحات املرفقة اليت تشكل جزءاً أساسياً من الب
   - ٤ -

  .م.م.بنك بيمو السعودي الفرنسي ش
  الدخلبيان 

      

     كانون األول٣١للسنة املنتهية يف            
    ٢٠٠٦       ٢٠٠٧       إيضاح       
  .س.ل       .س.ل               

   ٢,٢٥١,٨١٣,٣٢٢      ٣,٣٤٢,٨٣٠,٠٠٢      ٢٣      ادات الفوائدإير
  )  ١,٣٥٠,٧٦٩,٤٨٣ (  )  ٢,١١٠,٩٦٩,٦٧٢(    ٢٤      أعباء الفوائد

    ٩٠١,٠٤٣,٨٣٩      ٣٣٠,٨٦٠,٢٣١,١            صايف إيرادات الفوائد
  

   ٢٧٠,٨٦٢,٩٦٢      ٣٣٧,٢٢٤,٢٣٤     ٢٥       و العموالترسومالإيرادات 
 )  ٣٢,٦٧٧,٥٦٧ (  )  ٢٠٤٧٤٣,٣٠, (         و العموالت الرسوم أعباء

      ٣٩٥,١٨٥,٢٣٨      ٣٠٦,٨٥٠,٠٣٠       الرسوم و العموالتإيرادات صايف
  

    ١٤,٢٧٣,٩٨٣      ٢٧,٠٢٧,٤٢٢      ٢٦    صايف ايرادات وارباح وخسائر حمفظة املتاجرة
    -      )    ١٩٤,٣٣٩ (    ٧    خسائر ناجتة عن بيع أوراق مالية متوفرة للبيع

     )  ٨٢,٢٠٠,٩١٠ (    ٤١,٦٤٥,٢٣٩          ةصرف حمقق) خسائر/ (صايف أرباح 
  )  ١٠٠,٢٣٦,٥٣٤ (  )  ٥٧,١٥٦,٠١٨ (        مركز القطع البنيويصايف خسائر فروقات صرف غري حمققة على 

    ٩٧١,٠٦٥,٧٧٣      ١,٥٥٠,٠٣٢,٦٦٤            صايف االيرادات املالية  

   )  ١٠٩,٤٥١,٠١٩ (  )  ١٢٤,١٨٩,٨٢٠(        صايف مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها  

    ٨٦١,٦١٤,٧٥٤      ١,٤٢٥,٨٤٢,٨٤٤          يرادات املالية بعد مؤونة ديون مشكوك بتحصيلهاصايف اال

  )  ٢٥٦,٢٣٢,٥٨٣ (  )  ٤١٠,٩٠٢,٤٧٠ (    ٢٧    رواتب و أجور و ملحقاا  
   )  ٢٢٥,٠٧٨,٣٥٨ (  )  ٣٠٤,٠٨١,١٦٧ (    ٢٨     النفقات التشغيلية العامة  
   )  ٦٧,٢٠١,٦٧٨ (  )  ٨٥,٦٠٥,٢٧٢ (    ٢٩     اإلستهالكات  و اإلطفاءات  
  )  ١٣,٥٩٨,٥٨٥ (     ١,٠٨٩,٢٩٠      ١٨    مؤونات ملواجهة أخطار وأعباء حمتملة) خمصص/ (صايف استرداد  

      ٥٠٥,٥٠٣,٢٩٩      ٦٢٦,٣٤٣,٢٢٥           متضمناً اخلسائر غري احملققةالضريبة قبل رباحاأل  

  )  ٨٣,٣٠١,٩٧٨ (  )  ١٧٨,٣١٥,٠٢٨ (    ١٧    ضريبة الدخل  

      ٢٢١٦,٢٠١,٥٧      ٤٤٨,٠٢٨,١٩٧      ٣٠      صايف أرباح السنة
  

  ٣١      :رحبية السهم
    ٦٢        ١٢٨              أساسية
    ٦٢        ١٢٨              خمففة



 

  راجع اإليضاحات املرفقة اليت تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية
 - ٥ -

  .م.م.بنك بيمو السعودي الفرنسي ش
  بيان التغيريات يف حقوق املسامهني

        

                أرباح مدورة   املتراكمالتغري  
              غري حمققة ناجتة عن  يف القيمة  

  عديالت فروقات ت   العادلة لألوراق  
            )خسائر/(أرباح  قطع على مركز  املالية املتوفرة  

  اموع      السنة ربح      مدورة        القطع البنيوي      للبيع     احتياطي خاص      احتياطي قانوين      رأس املال        
       .س.ل       .س.ل       . س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل         

    ١,٧٢٨,٣٠٤,٢٧٦    -    )١٠٢,٦٧٩,٢٢٤(    ٨٠,٩٨٣,٥٠٠    -      -      -      ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٥ كانون األول ٣١الرصيد يف   
  

    ٢١٦,٢٠١,٥٧٢    ٢١٦,٢٠١,٥٧٢    -      -      -      -      -        -    ٢٠٠٦ربح عام   
    ١,٣٩٦,٩٨٥    -      -      -      ١,٣٩٦,٩٨٥    -      -        -  التغري يف القيمة العادلة لألوراق املالية املتوفرة للبيع  
     قطع علىتعديالت فروقات  
    -      ١٠٠,٢٣٦,٥٣٤    -    ) ١٠٠,٢٣٦,٥٣٤(    -      -      -        -     مركز القطع البنيوي    
    ٢١٧,٥٩٨,٥٥٧    ٣١٦,٤٣٨,١٠٦    -    ) ١٠٠,٢٣٦,٥٣٤(    ١,٣٩٦,٩٨٥    -      -        -    الدخل الشامل  
    -    )  ٣١٦,٤٣٨,١٠٦(   ٢٧٣,٦٨٦,٣٠٦    -      -      ٢١,٣٧٥,٩٠٠    ٢١,٣٧٥,٩٠٠      -    ٢٠٠٦ختصيص ربح عام   

    ١,٩٤٥,٩٠٢,٨٣٣    -     ١٧١,٠٠٧,٠٨٢  )  ١٩,٢٥٣,٠٣٤(    ١,٣٩٦,٩٨٥    ٢١,٣٧٥,٩٠٠    ٢١,٣٧٥,٩٠٠    ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد يف   
    

  
  )  ٨٧,٥٠٠,٠٠٠(    -    ) ٨٧,٥٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -        -    ٢١ إيضاح رقم – توزيع أنصبة أرباح  
    ٤٤٨,٠٢٨,١٩٧    ٤٤٨,٠٢٨,١٩٧    -      -      -      -      -        -    ٢٠٠٧ربح عام   
    تعديالت فروقات قطع على  
    -      ٥٧,١٥٦,٠١٨    -    )  ٥٧,١٥٦,٠١٨(    -      -      -        -     مركز القطع البنيوي    
  )  ١,٥٧٩,٢٠١(    -      -      -    )  ١,٥٧٩,٢٠١(    -      -        -  التغري يف القيمة العادلة لألوراق املالية املتوفرة للبيع  
    ١٨٢,٢١٦    -      -      -      ١٨٢,٢١٦    -      -        -     للبيعبيع أوراق مالية متوفرة  
    ٢١٢٦٣١,٤٤٦,    ٥٠٥,١٨٤,٢١٥    -    )  ٥٧,١٥٦,٠١٨(  )  ١,٣٩٦,٩٨٥(    -      -        -    الدخل الشامل  
    -    )  ٥٠٥,١٨٤,٢١٥(   ٠١٥,٤٠٤,١٤٧    -      -      ٦٠٠,٥١٨,٥٠    ٦٠٠,٥١٨,٥٠      -    ٢٠٠٧ختصيص ربح عام   

    ٠٤٥,٠٣٤,٣٠٥,٢    -     ٠٩٧,٤٨٧,٦٥٤  )  ٠٥٢,٤٠٩,٧٦(    -      ٥٠٠,٨٩٤,١٧    ٥٠٠,٨٩٤,١٧    ٠٠٠,٠٠٠٧٥٠,١,  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد يف   
  



 

  راجع اإليضاحات املرفقة اليت تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية
 - ٦ -

  .م.م.بنك بيمو السعودي الفرنسي ش
  بيان التدفقات النقدية

      

       كانون األول٣١يف للسنة املنتهية             
    ٢٠٠٦        ٢٠٠٧        إيضاح        

  .س.ل        .س.ل            :ةالتدفقات النقدية من النشاطات التشغيلي
  ٢٩٩,٥٠٣,٥٥٠      ٦٢٦,٣٤٣,٢٢٥        ضريبة القبل صايف الربح للسنة 

  :النشاطات التشغيلية) املستخدم يف/(تعديل ملطابقة األرباح الصافية مع النقد الناتج من
    ٦٧,٢٠١,٦٧٨      ٨٥,٦٠٥,٢٧٢           االستهالكات و االطفاءات  
    ١٠٩,٤٥١,٠١٩      ١٢٤,١٨٩,٨٢٠         مؤونة الديون املشكوك بتحصيلها  
      ٩,٣٣٠,٧٢٥      ١٧,١٤٣,١٥٤      ١٨     املوظفنيخدمة تعويض ايةمؤونة   
    ١٣,٥٩٨,٥٨٥    )    ١,٠٨٩,٢٩٠  (    ١٨    مؤونات ملواجهة أخطار و أعباء حمتملة / )استرداد(  
  )  ١٤,٢٧٣,٩٨٣ (  )  ٢٧,٠٢٧,٤٢٢  (    ٢٦    صايف ايرادات وارباح وخسائر حمفظة املتاجرة  
   الوديعة امدة القطع على فروقات  
    ١٠,٠٢٣,٦٤٢        ٧,٩١٣,٤٠١          لدى مصرف سورية املركزي من رأس املال    

  )  ١١٧,١٤٥,٥١٦ (  )  ٢١٣,٦١٩,٢٣٠  (    ٣٢      موجودات أخرى يفالتغيري 
    ٨٠٦,٥٧٢,١٤٠       ٥,٠٩٠,٥٥٦      ٣٢ و ٢١      يف مطلوبات اخرىالتغيري 

    -      )    ١٩٤,٣٣٩  (    ٧    يعخسائر ناجتة عن أوراق مالية متوفرة للب
  -          ٤٥,٣٣٥            خسائر استبعادات موجودات ثابتة

  -      )    ٤٠٠,١٨٨  (          تعديالت موجودات ثابتة
  )    ٢٦٦,٣٤٨ (  )    ١٠٣,٦٢٤  (    ١٨      اية خدمة املوظفنيتعويض تسديد 

    ٤٩٢,٩٩٥,١,١٨٣      ٦٧٠,٨٩٦,٦٢٣         صايف األموال الناجتة من النشاطات التشغيلية
   من النشاطات االستثماريةة النقدياتالتدفق

  )  ٦,٤٤٢,٠٠٥,٢٤٩ (  )  ٤,٨١٥,٤٧٨,٠٣٣  (          املصارفودائع لدى 
  )  ٩٤١,٩٣٥,٩٣٤ (    ٥٨١,٧٦٧,١٧٨            األوراق املالية

  )  ٤,٠٥٤,٧٨٩,١٤٧ (  )  ٥,٣١٩,٢٤٦,٧٩٩  (          قروض وتسليفات
  )  ٢٩٧,٠٠٨,٢١٩ (  )  ٣٠٨,٤٧٢,٤١٩  (   ٣٢ و ١١       ماديةموجودات ثابتةاقتناء 
  )  ١٧,٣٠٠,٨٧٨ (  )  ٥٠,٨٦٩,١٥٣  (          غري مادية ثابتةموجوداتاقتناء 

  )  ١١,٧٥٣,٠٣٩,٤٢٧ (  )  ٢٢٦,٢٩٩,٩١٢,٩  (        صايف األموال املستعملة يف النشاطات االستثمارية
  :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

    ١٨,٣١٢,٤٦٤,٣٠٢      ١٦,٧٢٣,٠٣٩,٩٧٤            ودائع الزبائن
  )  ٨٥١,٢٥٣,٠٨٥(  )  ٩٦٧,٥٣٥,٦٣١(          إحتياطي نقدي إلزامي
    -      )  ٧٧,٩٢٦,٠٠٠  (    ٢١      أنصبة أرباح مدفوعة

    ٢١٧,٢١١,٤٦١,١٧      ٣٤٣,٥٧٨,٦٧٧,١٥          صايف األموال الناجتة عن النشاطات التمويلية

    ٦,٨٩٢,١٦٧,٢٨٢      ٦,٣٨٩,١٧٥,٧٨٧        صايف الزيادة يف الصندوق وحسابات جارية لدى املصارف
    ٢٤٠,١٨٢,٤٩١,١٢      ٥٢٢,٣٤٩,٣٨٣,١٩      ٣٢       يف بداية السنةالنقد وما يوازي النقد

  ٥٢٢,٣٤٩,٣٨٣,١٩      ٣٠٩,٥٢٥,٧٧٢,٢٥      ٣٢       يف اية السنةالنقد وما يوازي النقد
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  .م.م.بنك بيمو السعودي الفرنسي ش
  إيضاحات حول البيانات املالية

  ٢٠٠٧ن األول  كانو٣١املنتهية يف للسنة 
  

  :موضوع و نشاط املصرف  -١

 كـانون   ٢٩ تاريــخ    ١٣٩٠١هو شركة مسامهة سورية مغفلة مسجلة يف السجل التجاري حتت الرقم            . م.م.بنك بيمو السعودي الفرنسي ش    
  .سورية – أيار، دمشق ٢٩ يقع املركز الرئيسي للبنك يف شارع .٨ ويف سجل املصارف حتت الرقم ٢٠٠٣االول 

 فرعـاً  عـشر  ستة  يقوم املصرف بكافة اخلدمات املصرفية من خالل شبكة مكونة من          .٢٠٠٤ كانون الثاين    ٤  صرف أعماله املصرفية يف   باشر امل 
مت افتتاح فرعني للمصرف يف حمافظـة       كذلك   .دير الزور و، احلسكة،    درعا ، طرطوس ،، محاة دمشق، حلب، محص، الالذقية   موزعة يف احملافظات    
  .ريقة يف تاريخ الحق لتاريخ امليزانيةالسويداء و منطقة احل

  
  :تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة و املعدلة  -٢

الـساري املفعـول   ) االفصاحات: االدوات املالية  (IFRS 7 بتطبيق معيار اعداد التقارير املالية الدويل املصرفيف السنة احلالية، قام 
عرض  (IAS 1 ، وما نتج عنه من تعديل ملعيار احملاسبة الدويل ٢٠٠٧ كانون الثاين ١ اليت تبدأ يف أو بعد لفترات التقارير املالية السنوية

  ٠) البيانات املالية

  

 التوسع يف االفصاحات املقدمة يف هذه البيانات املالية بشأن االدوات املاليـة  IAS 1 وتعديالت املعيار IFRS 7نتج عن تطبيق املعيار 
  ٠ وادارة رأس املال فللمصرئدة العا

  

  :سارية املفعـول للفتـرة احلاليـة، وهــي          ) IFRIC( تفسريات صادرة عن جلنة تفسريات اعداد التقارير املالية الدولية           ٤هنـالك  
IFRIC 7)  تطبيق منهج اعادة التبيان مبوجب معيار احملاسبة الدويلIAS 29؛)خم، اعداد البيانات املالية يف ظل اقتصاديات عالية التض 

   ؛)اعـادة تقيـيم املـشتقات املاليـة املدجمـة      (IFRIC 9 و ؛ )IFRS 2مدى معيار اعداد التقارير املالية الـدويل   (IFRIC 8و
ت يف السياسات احملاسبية  ان تطبيق هذه التفسريات مل ينتج عنه أي تغيريا٠) اعداد البيانات املالية املرحلية وتدين القيمة (IFRIC 10و

  ٠للمصرف

  :خ املوافقة على هذه البيانات املالية كانت املعايري والتفسريات التالية صادرة لكنها غري سارية املفعول بعد بتاري
  

 كـانون  ١سـاري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعـد   (كلفة االقتراض –) معدل (IAS 23معيار احملاسبة الدويل   -
  ؛) ٢٠٠٩الثاين 

  
 ١ساري املفعول للفترات املالية اليت تبـدأ يف أو بعـد    (القطاعات التشغيلية – IFRS 8ر املالية الدويل معيار اعداد التقاري  -

    ؛) ٢٠٠٩كانون الثاين 
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  واخلزينـة املصرف عمليات اسهم  :IFRS 2املالية معيار اعداد التقارير  – IFRIC 11تفسري اعداد التقارير املالية الدويل   -

  ؛) ٢٠٠٧ آذار ١ املالية اليت تبدأ يف أو بعد ساري املفعول للفترات(
  
ساري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  (اتفاقيات تقدمي خدمات – IFRIC 12تفسري اعداد التقارير املالية الدويل   -

  ؛) ٢٠٠٨ كانون الثاين ١
 
 ١ساري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعـد   (برامج والء الزبائن – IFRIC 13تفسري اعداد التقارير املالية الدويل   -

   و؛) ٢٠٠٨متوز 
  
حدود اصل عائد ملنافع حمـددة، احلـد    : IAS 19معيار احملاسبة الدويل  – IFRIC 14تفسري اعداد التقارير املالية الدويل   -

  ٠) ٢٠٠٨ كانون الثاين ١اليت تبدأ يف أو بعد ساري املفعول للفترات املالية  (االدىن ملتطلبات التمويل والتفاعل فيما بينها
  
 يف الفترات   للمصرفباعتقاد االدارة ان تطبيق مجيع املعايري والتفسريات املذكورة اعاله سوف لن يكون له تأثري هام على البيانات املالية                     

  ٠اليت يباشر فيها التطبيق 
  

  :ملخص قواعد احملاسبة اهلامة املتبعة  -٣

  :الية املتبعةاملعايري امل  -أ  

 املـشار    فيما يتعلق بقاعدة احملاسبة   ة  ـة يف سوري  ـن املصرفي ـ، والقواني  البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية       إعدادجرى  
  .ج أدناه٣ إليها يف الفقرة

  
  :إعداد البيانات املالية  -ب

  :ستثناء ما يليمت إعداد البيانات املالية على أساس الكلفة التارخيية با
  .ية جرى تقييمها على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح و اخلسائر املوجودات املال-
  . األوراق املالية املتوفرة للبيع جرى تقييمها على أساس القيمة العادلة-
  

  .اً لسيولتها التقريبيةتبويبها يف البيانات املالية تبعجرى تصنيف املوجودات و املطلوبات حسب طبيعة كل منها و جرى 
  .تظهر البيانات املالية باللرية السورية، اليت متثل عملة إعداد البيانات املالية و عملة االقتصاد

  



 

 - ٩ -

  :عمالت األجنبيةال  - ج

أسعار القطـع   مبا يف ذلك االيرادات و األعباء إىل اللرية السورية على أساس             يتم حتويل العمليات اجلارية خالل السنة بالعمالت األجنبية       
  .السائدة بتاريخ العملية

جيري حتويل املوجودات و املطلوبات املالية بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية يف اية الفترة على أساس األسعار احملددة مـن قبـل                      
  .ة أسعار الصرف للعمالت األجنبيةاملصرف املركزي يف نشر

 لرية سورية لليورو الواحد كمـا       ٧٠,٠٧ورية للدوالر الواحد و سعر صرف اليورو         لرية س  ٤٨,٠٥بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي      
 كـانون األول    ٣١كمـا يف    الواحد   لرية سورية لليورو     ٦٧,٠٦ لرية سورية للدوالر الواحد و       ٥١,٠٥ (٢٠٠٧ كانون األول    ٣١يف  

  .ان الدخل تقيد فروقات الصرف االجيابية و السلبية الناجتة عن هذا التحويل يف بي.)٢٠٠٦
جيري حتويل مركز القطع الناتج عن االكتتاب برأس املال         ". حقوق املسامهني "إن رأس مال املصرف  مسجل باللريات السورية حتت بند           

  . بالدوالر األمريكي إىل اللريات السورية حسب سعر صرف اية السنة
  

 مقابل صايف أمواله اخلاصة مبا      ورية بتكوين مركز قطع بنيوي    يسمح للمصارف الس   الذي   ٢٤٩أصدر جملس النقد و التسليف القرار رقم        
غري حمققـة،   ) خسائر/(الناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي، كأرباح      ) اخلسائر/(واعترب القرار، األرباح  . من هذه األموال  % ٦٠يعادل  

 ذلك مت حتويل هذه الفروقات من بيان الدخل إىل بيان           بناًء على . وبالتايل فإن هذه األرباح تعترب غري خاضعة للضريبة وغري قابلة للتوزيع          
  . التغريات يف حقوق املسامهني كتعديالت فروقات قطع على مركز القطع البنيوي

  

  املوجودات واملطلوبات املالية  -د

  :االعتراف والغاء االعتراف  
 ويتم االعتراف أوليا ٠بالتاريخ الذي نشأت فيهيتم االعتراف أوليا من قبل املصرف بالقروض والتسليفات وسندات الدين الصادرة 

  ٠جبميع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى يف التاريخ الذي يصبح فيه املصرف فريقا يف الشروط التعاقدية لألداة
  

و عندما حتول حقوق أ، صلاقدية يف التدفقات النقدية من األيتم الغاء االعتراف من قبل املصرف بأصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التع
  ٠صل املايلصل املايل يف عملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األاستالم التدفقات النقدية التعاقدية العائدة لأل

  

  ٠يتم الغاء االعتراف من قبل املصرف مبطلوبات مالية عند االعفاء من أو الغاء أو انتهاء أجل املوجبات التعاقدية اخلاصة ا
  

  :جراء املقاصة إ 
 حق قـانوين    ظهار القيمة الصافية يف امليزانية العمومية فقط عندما ميلك املصرف         إجراء املقاصة بني موجودات ومطلوبات مالية ويتم        إيتم  
بات بـشكل   ن حيقق املوجودات ويسدد املطلو    أنه ينوي إما اجراء التسديد على أساس القيمة الصافية أو           أو  أجراء املقاصة بني املبالغ     إل

  ٠متزامن
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  :تقييم القيمة العادلة 

دوات  وبالنسبة لـأل   ٠سعار السوق املدرجة  ساس أ أسواق املالية الناشطة يبىن على      دوات املالية املتداولة يف األ    ن حتديـد القيم العادلة لأل    إ
ضمن تقنيات التقييم تقنية القيمة احلالية الـصافية،         تت ٠املالية اليت ليس هلا سعر مدرج ، يتم حتديد القيمة العادلة باستعمال تقنيات تقييم             

  ٠سعار سوق ميكن حلظهاأدوات مماثلة هلا أطريقة التدفقات النقدية احملسومة، واملقارنة مع 
  

  :تدين قيمة املوجودات املالية 
رباح أو اخلسائر،    العادلة من خالل األ    أساس القيمة  املوجودات املالية، ما عدا تلك اليت هي على          يتم تقييم يف تاريخ كل ميزانية عمومية،      

 حـدث أو   يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل حسي، نتيجة حصول٠لناحية وجود مؤشرات تدين يف قيمتها 
  ٠ن التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرتإويل للموجودات، أكثر بعد اجراء القيد األ

  
 حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفترية للموجودات املالية والقيمة           املطفأةساس الكلفة   أائر تدين قيمة موجودات مسجلة على       ن خس إ

رباح أو اخلسائر وختفض     تقيد اخلسائر يف األ    ٠صليةأساس نسبة الفائدة الفعلية األ    احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة احملسومة على        
ذا، يف فترة الحقة، حصل اخنفاض يف خسارة تدين القيمة، يتم عكس            إ ٠مة الدفترية للموجودات لتساوي قيمتها االستردادية املقدرة      القي

ن القيمة الدفترية لالستثمار بتاريخ عكس خسارة تـدين         أرباح أو اخلسائر ضمن حدود      القيمة املقيدة سابقا من خالل األ     خسارة تدين   
  ٠فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين القيمةاملطفأة ن تبلغه الكلفة أكان ميكن القيمة ال تزيد عما 

  

رباح أو   ضمن حقوق املسامهني يتم قيدها يف األ       ن اخلسائر املتراكمة املسجلة سابقاً     يف أوراق مالية متوفرة للبيع، فإ      بالنسبة لالستثمارات 
ن أي  إ ٠وراق ماليـة  أمارات يف   ثستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة لالست      اخلسائر عندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين م         

ة تدين يف القيمة، ال تقيـد يف        وراق مالية متوفرة للبيع بشكل مسامهات، الحقة حلصول خسار        أزيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف       
 أوراق مالية متوفرة للبيع بشكل ديون، الحقة حلـصول خـسارة          ن أي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف       إ و ٠رباح أو اخلسائر  األ

  ٠رباح أو اخلسائرتدين يف القيمة، تقيد يف األ
  

  التحديد على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
  :ي من احلاالت التالية بتحديد موجودات ومطلوبات مالية على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر يف أيقوم املصرف

 يتم ادارة وتقييم املوجودات أو املطلوبات وإعداد التقارير الداخلية عنها على أساس القيمة العادلة، أو  -
 ىل حد كبري عدم تناسب حماسيب قد ينشأ خالفاً لذلك، أوإإن التحديد يلغي أو يقلل  -
 .امة التدفقات النقدية املطلوبة يف العقد خالفاً لذلكإن املوجودات أو املطلوبات تتضمن مشتقات مدجمة تعدل بصورة ه -

إن األسس لكل حتديد على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر قد جرى ادراجها يف االيضاح املختص لكل صنف مـن                       
   . املوجودات واملطلوبات

  
  استثمارات يف أوراق مالية  -هـ

ف اىل القيمـة،    اساس القيمة العادلة زائد التكاليف املباشرة الجراء العملية واليت تـض          أ على   ة أولياً يتم تقييم االستثمارات يف أوراق مالي      
  ٠ لتصنيفها إما كمستبقاة لتاريخ االستحقاق أو متوفرة للبيع تبعاً وتقييمها يتم اظهارهاوالحقاً
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  :استثمارات يف أوراق مالية مستبقاة لتاريخ االستحقاق  

بقاة لتاريخ االستحقاق هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت ولـدى                  االستثمارات املست 
املصرف النية االجيابية والقدرة على االحتفاظ ا حلني االستحقاق ، واليت ال تكون حمددة على اساس القيمة العادلة من خالل االربـاح                      

  ٠أو اخلسائر او كمتوفرة للبيع
  

تسجل االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستحقاق على اساس الكلفة املعدلة باستعمال طريقة القسط الثابت يف حال ان النتائج تقـارب                   
 ان اي بيع أو اعادة تصنيف ملقدار مهم من االستثمارات املستبقاة لتاريخ االسـتحقاق               ٠تلك املتأتية من استعمال طريقة الفائدة الفعلية      

اق لتصبح استثمارات   ققريب من تاريخ استحقاقها ينتج عنه توجب اعادة تصنيف مجيع االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستح             بتاريخ غري   
متوفرة للبيع، وحيرم املصرف من تصنيف االستثمارات يف اوراق مالية كمستبقاة لتاريخ االستحقاق يف السنة املالية احلاليـة والـسنتني                    

  ٠املاليتني الالحقتني
  

  ستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع ا
 ان سندات املسامهة غـري  ٠االستثمارات املتوفرة للبيع هي استثمارات غري مشتقة مل يتم حتديدها ضمن فئات املوجودات املالية االخرى      

مارات املتوفرة للبيع على اساس      يتم تسجيل باقي االستث    ٠املدرجة اليت ال ميكن تقييم قيمتها العادلة بشكل موثوق يتم تسجيلها بالكلفة           
  ٠القيمة العادلـة وتدرج االرباح أو اخلسائر غري احملققة ضمن حقوق املسامهني

  

ان التغري يف القيمة العادلة لسندات الدين املتوفرة للبيع املعاد تصنيفها كمستبقاة لتاريخ االستحقاق يتم فصله عن التغري يف القيمة العادلة                     
  ٠فرة للبيع ضمن حقوق املسامهني ويتم اطفاءه على مدى باقي املدة حىت استحقاق سندات الدين كتعديل للعائدلسندات الدين املتو

  

  ومطلوبات للمتاجرةموجودات   - و

  :تصنف األوراق املالية للمتاجرة إذا
  مت شراؤها دف إعادة بيعها يف املستقبل القريب -
 كانت جزءاً من حمفظة أدوات مالية يديرها املصرف -
 لديه خمطط حايل يتوخى من خالله الربح القصري األجل -
 كانت متثل أدوات مالية غري خمصصة وغري صاحلة كأداة حتوط -

. األوراق املالية للمتاجرة يف تواريخ الحقة لالعتراف األويل على أساس القيمة العادلة ويتم قيد فروقات التقييم ضمن بيان الدخلتظهر 
  . بيان الدخل، أنصبة األرباح أو الفوائد املقبوضة على هذه األوراق املالية، إن وجدتيضاف على هذه الفروقات، ضمن
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  :املوجودات الثابتة والتجهيزات  -ز 

جرى إظهار املوجودات الثابتة والتجهيزات، على أساس سعر التكلفة باللريات السورية بعد تنـزيل االستهالك املتراكم و مؤونة التدين                  
  .تيف القيمة إن وجد

جيري استهالك املوجودات الثابتة والتجهيزات، باستثناء االرض والدفعات املسبقة على نفقات رأمسالية،  بطريقة القسط الثابـت علـى                   
  :مدى األعمار اإلنتاجية باعتماد املعدالت السنوية التالية

      %  
  ٥  مباين    
  ١٠  املفروشات     
  ١٢  أجهزة و معدات مكتبية      
  ٢٠  أجهزة الكومبيوتر     
  ٢٠  الصراف االيل     
  ٢٠  حتسينات على املأجور       
  ٢٥  سيارات     

  

يتم . ميثل الربح أو اخلسارة من التفرغ عن أصل من املوجودات الثابتة و التجهيزات الفرق بني عائدات التفرغ و القيمة الدفترية لألصل                    
  . قيد الربح و اخلسارة يف بيان الدخل

  

  :املوجودات غري املادية  -ح

ن تراكم و مؤونـة التـدين يف القيمـة إ         زيل االطفاء امل  ـلريات السورية بعد تن   لدات غري املادية على أساس سعر التكلفة با       تظهر املوجو 
  .وجدت

 أي تدين يف قيمتها     تسجيل يتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم            ، اليت عمرها الزمين غري حمدد     املاديةاملوجودات غري   
  . الدخليف بيان

  : كما يلي املادية على مدى األعمار االنتاجية غريجيري اطفاء املوجودات

   سنة أو مدة عقد االجيار ايهما اقل٢٠  الفروغ    
  %)٢٠( سنوات ٥  برامج املعلوماتية      
            



 

 - ١٣ -

  :خنفاض يف قيمة املوجودات املادية و غري املاديةاال  -ط

ن أمبراجعة القيم الدفترية الصوله املادية وغري املادية لتحديد فيما اذا كان يوجد اي مؤشر ب              يف تاريخ كل ميزانية عمومية ، يقوم املصرف         
 ان وجد هكذا مؤشر ، يتم تقدير القيمة االستردادية لالصل لتحديد مـدى خـسارة        ٠تلك االصول قد اصاا خسارة تدين يف قيمتها         

  ٠) ان وجدت ( تدين القيمة 
  

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

  ٠مة لالصل الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةالزمنية للنقد واملخاطر املالز
  

 ٠إذا كان تقدير القيمـة االستردادية لالصل اقـل من قيمته الدفترية ، يتم انقاص القيمة الدفترية لالصل لتوازي القيمة االسـتردادية                     
 كان االصل املختص مسجل دفتريا بقيمة اعادة التقييم ، ويف هذه احلالة             تقيد خسارة تدنـي القيمة حاال يف االرباح أو اخلسائر ، اال اذا           

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

تردادية ،  يف حال ان خسارة تدين القيمة انعكست الحقا ، يتم زيادة القيمة الدفترية لالصل اىل ان تصل اىل التقدير املعدل لقيمتها االس                     
لكن حبيث ان القيمة الدفترية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفترية اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لالصل يف                          

عادة  يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال يف االرباح أو اخلسائر ، اال اذا كان االصل املختص مسجل دفتريا بقيمة ا                     ٠سنوات سابقة 
  ٠) املقيد سابقاً ( التقييم ، ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر اعادة التقييم 

  

   :اليةامل القيمة العادلة لألدوات  -ي
  :كما يلي املاليةحتتسب القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات

اصفات والظروف القياسية واملتداولة يف األسـواق       جودات واملطلوبات املالية ذات املو    للموالعادلة  متثل القيمة    -
 .سواقألسعار املدرجة يف هذه األل املالية الناشطة

تقديراً معقـوالً   ) باستثناء مشتقات األدوات املالية   (متثل القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية األخرى         -
ساس القيمة احلالية للتدفقات املستقبلية املتوقعة،       إما على أساس القيمة السوقية ألدوات شبيهة، أو على أ          مبنياً

  .باستخدام أسعار عمليات مشاة يف السوق

حتتسب القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية باستعمال األسعار املدرجة، أما يف حال عدم توفرها فتقـدر                 -
فية، طريقة التدفقات النقدية احملسومة،      تقنية القيمة احلالية الصا    تتضمن تقنيات التقييم  . تقنيات تقييم باستعمال  

 .مماثلة هلا أسعار سوق ميكن حلظهاواملقارنة مع أدوات 
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  :مطلوبات مالية وأدوات ملكية صادرة عن املصرف   - ك

  التصنيف بني املطلوبات وحقوق املسامهني  -

  . التعاقديةلعمليةاوفقاً جلوهر تصنف األدوات املالية الصادرة بني مطلوبات مالية أو حقوق ملكية 

   امللكية مصنفة كحقوقأدوات  -

األدوات  تـسجل .  بعد اقتطاع كامل مطلوباا    أي منشأة  ملكية عقوداً تعطي حقاً متبقياً يف موجودات          املصنفة كحقوق  دواتاألمتثل  
  .ة مصاريف االصدار املباشربعد ترتيلثر عملية البيع، إ بقيمة املبالغ املقبوضة املصنفة كحقوق ملكية

  مطلوبات ناجتة عن كفاالت مالية  -

يتم االعتراف األويل باملطلوبات الناجتة عن الكفاالت املالية على أساس القيمة العادلة، وحتدد قيمتها يف الفترة الالحقة باالستناد علـى                    
  :األعلى بني

ؤونات،األصول املـشروطة واملطلوبـات   امل "IAS 37قيمة االلتزام احملدد يف العقد، كما هو حمدد يف معيار احملاسبة الدويل   -
  " الطارئة

اليرادات  بـا  لقواعد احملاسبية املتعلقة بـاالعتراف    ل  حيث ينطبق وفقاً   االطفاءات املتراكمة زيل  ـبعد تن قيمة االعتراف األويل      -
 . أعالهاملذكورة

  مطلوبات مالية أخرى   -

  .راف األويل على أساس الكلفة املطفأةيتم اظهار املطلوبات املالية األخرى يف تواريخ الحقة لالعت

  املقاصة بني املوجودات و املطلوبات املالية   -
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  :املؤونات  -ل

ناتج عن حدث حصل يف املاضي، ومن احملتمـل         ) قانوين أو استنتاجي  (يتم تكوين املؤونة عندما يكون هنالك التزام حايل على املصرف           
املؤونة املكونة أفضل تقدير للمبلغ املتوجب لتسديد االلتزام املايل بتاريخ           متثل   .بشكل موثوق به  لتزام وميكن تقدير مبلغ االلتزام      االسديد  ت

عندما حتدد املؤونة باالستناد إىل التدفقات النقديـة املرتقبـة    . بار املخاطر وعدم اليقني احمليطني ذا االلتزام      تامليزانية، مع األخذ بعني االع    
  . التدفقات النقديةهلذه الدفترية متثل القيمة احلالية لتسديد االلتزام، فإن قيمتها

  : وتعويض اية اخلدمةمؤسسة التأمينات اإلجتماعيةاشتراكات 

إن املصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية و يسدد بشكل منتظم التأمينات عـن موظفيـه إىل                     
فاق املصرف مع موظفيه حول تعويض اية اخلدمة و بالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض                 هذه املسامهات ات    متثل .املؤسسة

  . التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض اية اخلدمةأية املصرف ليس على. من مؤسسة التأمينات االجتماعية
  . خدمتهمننيلس  بناًء للموظفنيإضايفاملصرف باحتساب تعويض اية خدمة يقوم 

  
  :عتراف بااليراد و حتقق املصروفاال  -م

ستناد اىل االصل ونسبة الفائدة املطبقة باستثناء الفوائد على          الفوائد على اساس االستحقاق الزمين باإل      مصاريفايرادات و يتم االعتراف ب  
االعتراف بااليرادات الناجتـة    يتم  . ققها الفعلي  الفوائد عند حت   اتلى االساس النقدي حبيث يتم قيد ايراد      عالقروض و التسليفات الظاهرة     

تتحقق انصبة األرباح من االستثمارات عندما يصبح للمصرف احلق باستالم املبـالغ            . عن اخلدمات املصرفية عند حتققها مبوجب العقود      
  . العائدة هلا

  
  :الضرائب  -ن

  .ئب املؤجلةأعباء الضرائب على األرباح هي جمموع الضرائب املستحقة الدفع والضرا
 آذار  ٢٩ املــؤرخ يف     ٢٨ رقـم   إنشاء املصارف  من قانـون    ٢٥ستدرك هلا مبوجـب املـادة رقم      يوحتتسب الضريبة على األرباح     

٢٠٠١.   
  

  :املستحقة الضرائب

  .حتتسب الضرائب املستحقة الدفع حالياً على ربح السنة اخلاضع للضريبة

 اليت ال تدخل أبداً ضمن      وه ال يشمل األعباء وااليرادات اخلاضعة للضريبة يف سنوات أخرى أ          خيتلف الربح الضرييب عن الربح احملاسيب ألن      
  % .٢٥ نسبة حتتسب الضرائب املستحقة الدفع حالياً على .الوعاء الضرييب
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  :الضرائب املؤجلة

تريـة للموجـودات واملطلوبـات يف     متوقع استرجاعها على فروقات بني القيمة الدف  وواجب تسديدها أ  متثل الضرائب املؤجلة ضرائب     
  . على أساس الضريبة على األرباح، و تقيد على أساس طريقة مطلوبات امليزانيةالية والربح الضرييب الذي احتسبالبيانات امل

ادات خاضـعة    حتقق اير  حدوديتم االعتراف بالضرائب املؤجلة على مجيع الفروقات املؤقتة و يتم االعتراف بالضرائب املؤجلة املدينة إىل                
  .للضريبة ميكن حسم الفروقات املؤقتة منها

يف غري حاالت   (أو من االعتراف األويل      الشهرة    قيمة ال يتم االعتراف بتلك املوجودات واملطلوبات يف حال نتجت الفروقات املؤقتة من           
  .الربح احملاسيبمبوجودات ومطلوبات أخرى يف عملية ال تؤثر ال على الربح الضرييب وال على  )دمج املؤسسات

 حبسب امكانية أن ال ينتج، مستقبالً، ايرادات خاضـعة          و ختفض تتم مراجعة القيمة الدفترية للضرائب املؤجلة املدينة بتاريخ كل ميزانية           
  . جزء من أو كامل هذه املوجودات من استردادللضريبة متكن

يتم االعتراف ا   املسامهات واحلصص املذكورة أعاله،     ب واملتعلقة   زيلـللتنة  إن الضرائب املؤجلة املدينة الناجتة عن الفروقات املؤقتة القابل        
  . الفروقات املؤقتة منها ومتوقع أن تعكس يف املستقبل القريبزيلـتنفقط إىل مدى امكانية ان ينتج ايرادات خاضعة للضريبة ميكن 

ا يتم قيد الضرائب ه مباشرة ضمن حقوق املسامهني، عندمسجلةغ مببالضرائب املؤجلة يف بيان الدخل، باستثناء عندما تتعلق اليتم قيد 
  .ؤجلة أيضاً ضمن حقوق املسامهنيامل

 وعندما تتعلق ظهار صايف الضرائب املؤجلةال قانوين الضرائب املؤجلة الدائنة واملدينة عندما يتمتع املصرف حبق اجراء مقاصةيتم 
  .الضرائب املتوجبة من خالل الضرائب املؤجلة املدينة املصرف تسديد ينويا  وعندم واحدة ضريبيةةبضرائب مفروضة من قبل دائر

  

  :أحكام حماسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات -٤

 أعاله، على إدارة املصرف أن تستعمل تقديرات وافتراضات متعلقة بالقيمة ٣ يف االيضاح رقم يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية املفصلة
تعتمد هذه التقديرات واالفتراضات املتعلقة ا على عامل اخلربة وعلى . ترية للموجودات واملطلوبات غري املتوفرة من مصادر أخرىالدف

  .وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التغريات واالفتراضات. عوامل أخرى تعترب ذات صلة

عة التقديرات احملاسبية يف الفترة اليت تراجع فيها التقديرات وذلك إذا كانت يعترف مبراج. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري
إذا . هذه املراجعة تؤثر حصرياً على هذه الفترة، أو يف فترة املراجعة وفترات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفترة احلالية وفترات الحقة

  .ةكانت املراجعة تؤثر على الفترة احلالية وفترات الحق

  أحكام مهمة لتطبيق السياسات احملاسبية  -

، اليت اتبعتها اإلدارة يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية )كما هو مذكور أدناه(ما يلي األحكام املهمة، باستثناء تلك اليت تشمل تقديرات في
  . هلا التأثري االهم على املبالغ املعترف ا يف البيانات املاليةواليتللمصرف 



 

 - ١٧ -

   املستبقاة لتاريخ االستحقاقاإلستثماراتيف تصن  -

 أو استحقاق حمددة فيما يتعلق بتصنيف املوجودات املالية غري املشتقة ذات دفعات IAS 39يتبع املصرف ارشاد املعيار احملاسيب 
ظ بتلك االستثمارات حىت وقدرته على االحتفا عند اصدار تلك األحكام، يقوم املصرف بتقييم نيته. حمدد،كمستبقاة لتاريخ االستحقاق

  .تاريخ استحقاقها

  أحكام مهمة لتقدير املخاطر  -

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

  االخنفاض يف قيمة القروض والتسليفات   -

خسارة ناجتة  فيما إذا كان يتوجب قيد حتديدعند  .القروض ملعرفة ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها مبراجعة حمفظة  دورياًيقوم املصرف
 املقدرة النقدية يف التدفقات ، قابل للقياس،ود اخنفاضوج معلومات ملموسة يؤكد  لتحديد وجوديستعمل املصرف ،قيمةالعن اخنفاض يف 

 إىل قدرة مديين املصرف على التسديد، أو ىل حصول تغري سليب يفتشري إقد تتضمن األدلة معلومات ملموسة .  تنتج من حمفظة القروضاليت
  . أوضاع اقتصادية ذات صلة بعدم قدرة املصرف على حتصيل مستحقاتهوجود

 خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي إىلألحكام والتقديرات باالستناد تستعمل اإلدارة ا
لتقديرات للمنهجية و يقوم املصرف مبراجعة دورية ل.النقدية، عند تقدير تدفقات  باحملفظةعلى وجود اخنفاض يف القيمة مشاة لتلك املتعلقة

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

  :القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة   - 

  . تقنيات تقييمحتدد القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة يف أسواق نشطة، من خالل استعمال
اخلـاص  (، مثل خمـاطر االئتمـان       العواملضمن االطار العملي، تستعمل هذه التقنيات باالعتماد فقط على املعلومات املتوفرة، إال أن بعض               

  . عديدةتستعمل تقديرات اإلدارة أن نمتتطلب  وحساسية األسواق واالرتباطات القائمة ،)واملتعلق بالطرف الثاين
  . الظاهرة يف امليزانيةاالفتراضات حول هذه العوامل أن يؤثر على القيمة العادلة لالدوات املاليةميكن للتغري يف 
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  املركزيسورية  مصرف وأرصدة لدىالصندوق   -٥

  
  : هذا البند ما يلييتضمن

     كانون األول ٣١    
               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

    ٥,٧٤٤,٦٣٦٢,١٥      ٣,٤٦٢,٢٤٦,١٣٢            الصندوق

  :لدى مصرف سورية املركزيأرصدة 
    ٩,٩٧٦,٦٣٢,١٠٠      ١٨,٩١٧,٨٥٦,٢٢٨          حسابات جارية وحتت الطلب  
    ٢,٦٦١,٣٦٩,٠٥٢      ٣,٦٢٨,٩٠٤,٦٨٣           احتياطي نقدي إلزامي  

              ١٥٢,٠٠١,٦٣٨,٢١    ٩١١,٧٦٠,٦٥٤,٢٢    

              ٧٨٨,٧٤٥,٧٩٣,١٤    ٢٦,٠٠٩,٠٠٧,٠٤٣  

    ١٦,٠٤٤,٢٢٢    ١٣٠,٧٨٢,٢٥٨          وضةفوائد سارية غري مقب  

              ٠١٠,٧٩٠,٨٠٩,١٤    ٣٠١,٧٨٩,٣٩١,٢٦    
  

  : لدى املصرف املركزي باللرية السورية و العمالت األجنبية كما يليأرصدةتتوزع أرصدة الصندوق و 
  

    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١    
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
  

  ٣,٤٦٢,٢٤٦,١٣٢    ١,٤٠٩,٥٠٧,٦٧٨    ٢,٠٥٢,٧٣٨,٤٥٤    قالصندو
  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  ١٨,٩١٧,٨٥٦,٢٢٨    ١٦٢,٠٥٥,٤١٧  ١٨,٧٥٥,٨٠٠,٨١١    حسابات جارية وحتت الطلب  
    ٣,٦٢٨,٩٠٤,٦٨٣    ١,٨٠٥,٣٣٨,٦٨٣    ١,٨٢٣,٥٦٦,٠٠٠    احتياطي نقدي إلزامي  

      ٠٤٣,٠٠٧,٠٠٩,٢٦    ٧٧٨,٩٠١,٣٧٦,٣  ٢٦٥,١٠٥,٦٣٢,٢٢   
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    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١    
    اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
    

    ٢,١٥٥,٧٤٤,٦٣٦    ٩١٧,٥٦٣,٠٥٨    ١,٢٣٨,١٨١,٥٧٨    الصندوق
  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٩,٩٧٦,٦٣٢,١٠٠    -      ٩,٩٧٦,٦٣٢,١٠٠    حسابات جارية وحتت الطلب   
    ٠٥٢,٣٦٩,٦٦١,٢    ٠٥٢,١١٣,٥٤٧,١    ١,١١٤,٢٥٦,٠٠٠    ياحتياطي نقدي إلزام  

      ١٤,٧٩٣,٧٤٥,٧٨٨    ١١٠,٦٧٦,٤٦٤,٢  ٦٧٨,٠٦٩,٣٢٩,٢١   
  

تتطلب القوانني والتشريعات املصرفية من املصارف أن حتتفظ باحتياطي نقدي لدى مصرف سورية املركزي على شكل وديعة غري منتجة للفوائد،                    
ودائع االدخار السكين وذلك متاشياً مـع القـرار          الطلب وودائع التوفري والودائع ألجل باستثناء        حتتئع  من جمموع الودا  % ٥حمتسبة على أساس    

  . الصادر عن جملس النقد والتسليف٢٠٠٤ كانون األول ٨تاريخ ) ٨٤/م ن/٧٢(
  
  
  :ودائع لدى املصارف   -٦
  

  :يتضمن هذا البند ما يلي
     كانون األول ٣١    

               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

  ٢,٥٠١,٧٨٥,٨١٩      ١,٠٦٠,٤١٦,٠٦٠          ودائع حتت الطلب لدى املصارف 
  ٣٠,٥٥٧,٤٥٣,٨٨٥      ٣٣,٢٤٦,٤٦٢,٢٤٨            ودائع ألجل لدى املصارف

    ٥٠٦,٩٣٧,٨٠٨      ٨٤٥,٩٢٨,٠٩٢          صادرة عن املصرف العقاريشهادات إيداع 

              ٥١٢,١٧٧,٥٦٦,٣٣      ٤٠٠,٨٠٦,١٥٢,٣٥    
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  : ما يلي ودائع حتت الطلب لدى املصارفضمن بنديت

     كانون األول ٣١    
               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

  :حسابات جارية منتجة للفوائد
  ١,٣٤٩,٩٧٦,٣٥٠      ٣٩٢,٩٠٣,٠١٧            لدى مصارف مراسلة  
    ٦٧٥,٢٢٩,٤٠٥      ٩١٨,١٦٥,٢٦٧            لدى مصارف مقربة  
              ٢,٠٢٥,٢٠٥,٧٥٥      ٢٠٦,٠٦٨,٦٦٠    

  :حسابات جارية غري منتجة للفوائد
    ٤٥٦,٩٦٣,٢٦٨      ٣٦١,١٥٦,٨٤١            لدى مصارف مراسلة  
    ١٩,٦١٦,٧٩٦      ٣٩,١٤٠,٦٢٧            لدى مصارف مقربة  
              ٠٦٤٥٨٠,٤٧٦,      ٤٠٠,٢٩٧,٤٦٨    

              ٢,٥٠١,٧٨٥,٨١٩      ٦٧٤,٣٦٥,١,٠٦٠    
    -          ٦٨٥٠,٣            فوائد سارية غري مستحقة

              ٢,٥٠١,٧٨٥,٨١٩      ٠٦٠,٤١٦,١,٠٦٠   
  

  :ما يليودائع ألجل لدى املصارف يتضمن بند 
     كانون األول ٣١    

               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

  :ودائع ألجل لدى املصارف
    ٢٩,٠٨٧,٤٦٠,٠٠٠      ٣١,٨٢٨,٨٤٦,٩٨٨            لدى مصارف مراسلة  
    ١,٠٩٨,١١٥,٠٠٠      ٠٠٩١٩,٨٧٣,٠            لدى مصارف مقربة  

              ٠٠٠,٥٧٥,١٨٥,٣٠      ٩٨٨,٧١٩,٧٤٨,٢٣    

    ٣٧١,٨٧٨,٨٨٥      ٢٦٠,٧٤٢,٧٤٩            فوائد سارية غري مستحقة

              ٣٠,٥٥٧,٤٥٣,٨٨٥      ٢٤٨,٤٦٢,٦٣٣,٢٤    
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  : كما يلي واستحقاقااالودائع ألجل لدى املصارف منتجة لفوائد، مقسمة حسب العمالت

  

          ٢٠٠٧ون األول  كان٣١                      
    اموع      بع الرابعرال        الربع الثالث      الربع الثاين        ولالربع األ      

  ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل    متوسط معدل       
      لرية سورية     الفائدة     لرية سورية     الفائدة     لرية سورية      الفائدة     رية سوريةل      الفائدة     لرية سورية      الفائدة      
    .س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      .س.ألف ل     %      .س.ألف ل      %          

    ٢٧,٦١١,١١٦    ٥,٠٨      ٦٧٢,٧٠٠    ٤,٧٩     ١,٥٨٥,٦٥٠    ٥,٠٣    ٧,٣٩٩,٧٠٠    ٤,٩٧    ١٧,٩٥٣,٠٦٦    ٥,١٥    دوالر أمريكي

   ٣,٨١٧,٨٠٠    ٤,٥٣      ٣٥٣,٥٠٠    ٤,٧٤      ٣٥٣,٥٠٠    ٤,٥٥      ٤٢٤,٢٠٠    ٤,٤٦     ٢,٦٨٦,٦٠٠    ٤,٥٢         يورو

    ٢٠٠,٠٠٠    ٥,٧٥      ٢٠٠,٠٠٠    ٥,٧٥      -      -      -      -      -      -      لرية سورية

    ٨٣٢,٥٥٦    ٣,٨٨      -      -      -      -      -      -      ٨٣٢,٥٥٦    ٣,٨٨    ريال سعودي

    ١٧,٠٩٤    ٣,٨٨      -      -      -      -      -      -      ١٧,٠٩٤    ٣,٨٨    دوالر كندي

    ٢٥٩,٥٢٤    ٦,٠٤      ٣٨,٤٤٨    ٥,٨٥      ٦٢,٤٧٨    ٦,٤٠      ١٩,٢٢٤    ٦,١١      ١٣٩,٣٧٤    ٦,٠٠    سترليـينجينه ا

    ١٠,٦٣٠    ١٤,٢      -      -      -      -      -      -      ١٠,٦٣٠    ٢,١٤    فرنك سويسري
              ٣٢,٧٤٨,٧٢٠         ٦٤٨١,٢٦٤,         ٢,٠٠١,٦٢٨          ١٢٤,٨٤٣,٧         ٢١,٦٣٩,٣٢٠    
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          ٢٠٠٦ كانون األول ٣١                      
    اموع      الربع الرابع        الربع الثالث      الربع الثاين        الربع األول      

  عادلما ي      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل    متوسط معدل       
      لرية سورية     الفائدة     لرية سورية     الفائدة     لرية سورية      الفائدة     لرية سورية      الفائدة     لرية سورية      الفائدة      
      .س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      .س.ألف ل     %      .س.ألف ل      %          

    ٢٦,٥٩٧,٠٥٠    ٤,٩٦     ٢,٢٤٦,٢٠٠    ٥,٢١     ٤,٠٣٢,٩٥٠    ٥,٣٠    ٦,٢٧٩,١٥٠    ٥,٣٤    ١٤,٠٣٨,٧٥٠    ٥,٢٧    دوالر أمريكي

   ١,٧٤٣,٥٦٠    ٢,٩٣      -      -      ٢٠١,١٨٠    ٣,٧٣      ٣٣٥,٣٠٠    ٣,٧٩     ١,٢٠٧,٠٨٠    ٣,٦١         يورو

    ٩٠٠,٠٠٠    ٥,٢٥      ٤٠٠,٠٠٠    ٥,٢٥      -      -      -      -      ٥٠٠,٠٠٠    ٥,٢٥      لرية سورية

    ٥٥٧,٦٠٠    ٤,٩٤      -      -      -      -      -      -      ٥٥٧,٦٠٠    ٤,٨٢    ريال سعودي

      ٨,٧٥٠    ٣,٨٧      -      -      -      -      -      -      ٨,٧٥٠    ٤,٠٦    دوالر كندي

    ١٢٥,٠٠٠    ٤,٦٥      -      -      -      -      -      -      ١٢٥,٠٠٠    ٥,٠٣    سترليـينجينه ا

    ١٨,٦٧٥    ١,٥٢      -      -      -      -      -      -      ١٨,٦٧٥    ١,٧٣    فرنك سويسري

      ٢٣٤,٩٤٠    ٤,٨٩      -      -      -      -      -      -      ٢٣٤,٩٤٠    ٥,٠٥    درهم إمارايت
              ٣٠,١٨٥,٥٧٥         ٢,٦٤٦,٢٠٠         ٤,٢٣٤,١٣٠          ٦,٦١٤,٤٥٠         ١٦,٦٩٠,٧٩٥     
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  : مستحقة القبض بنهاية السنة بني العمالت الرئيسية كما يليريتتوزع الفوائد السارية غ

  

    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١      العملة  
    .س.ما يعادل ل      عملة أصلية     .س.ما يعادل ل     عملة أصلية      

    حسابات جارية  
   -   -    ٢٤,٣٨٤   ٥٠٧  دوالر أمريكي

     -   -    ٢٦,٠٠٢      ٣٦٨   يورو
            ٥٠,٣٨٦           -    

    ودائع ألجل  
  ٣٦١,٥٠١,١٢١    ٧,٠٨١,٣١٥  ٤٣٧,٦٩٧,٨٨٣    ٩,١٠٩,٢١٧    دوالر أمريكي

    ٤,٥٨٥,٣٧٧    ٦٨,٣٧٧    ٤٩,٧٣١,٤٠٢    ٧٠٣,٤١٤      يورو
    ٣,٣٩١,٨١١    ٣,٣٩١,٨١١    ١,٥٧٥,٣٤٣    ١,٥٧٥,٣٤٣    لرية سورية

    ١,١٣٥,٦١١    ٨٣,٥٠٠    ٣,٧٣٣,٥٧٣    ٢٩١,٤٥٨    ريال سعودي
    ٦٦٣,٥٦٢     ٦,٦٣٦    ٤,٩٧٤,٤٢٦    ٥١,٧٥٢    جنيه استرليين
   ٥٢,٨٩٥     ١,٢٠٧    ٢٥,٠٣٧      ٥١٣    دوالر كندي

   ٣٤,١٧٤      ٨٢٣     ٤,٥٩٦      ١٠٨    ويسريفرنك س
    ٥١٤,٣٣٤    ٣٧,٢١٦    -      -      درهم إمارايت

            ٣٧١,٨٧٨,٨٨٥        ٤٩٧,٧٤٢,٢٦٠    
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  : مليون لرية سورية للشهادة الواحدة كما يلي٥٠صادرة عن املصرف العقاري يف سورية بقيمة امسية اليداع اإلشهادات تستحق 

  
          ٢٠٠٧ كانون األول ٣١    

   الفائدة االمسية      القيمة الكلية        يخ االستحقاقتار
  %    لرية سورية        

      ٩,٥    ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٨ تشرين األول ٣١
      ٩,٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠٠٨ تشرين الثاين ١٣
      ٩,٥    ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠      ٢٠٠٩ آذار  ٢٠
      ٩,٥    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠٠٩ كانون الثاين ١٤
    ٩,٥    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠٠٩ تشرين الثاين ١٣
          ١٠,٠      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠١٠ كانون الثاين ١٤
      ١٠,٠      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠١٠ تشرين الثاين ١٣

      ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠      
    ٤٥,٩٢٨,٠٩٢  فوائد سارية غري مستحقة القبض

      ٨٤٥,٩٢٨,٠٩٢    
  

  
          ٢٠٠٦ كانون األول ٣١    

   مسيةالفائدة اال      القيمة الكلية        تاريخ االستحقاق
  %    لرية سورية        

      ٩,٠    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٧ تشرين األول ٣١
      ٩,٥    ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٨ تشرين األول ٣١

      ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠      
    ٦,٩٣٧,٨٠٨  فوائد سارية غري مستحقة القبض

      ٥٠٦,٩٣٧,٨٠٨    
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  :اليةاملوراق األ  -٧

  :يتكون هذا البند مما يلي
    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١        
    اموع      متوفرة للبيع      للمتاجرة          
    .س.ل      .س.ل      .س.ل          

    أدوات مالية مدرجة يف السوق
    ٣٥٩,١٦٤,٥٠٠    -     ٣٥٩,١٦٤,٥٠٠      حسب القيمة العادلة  

    ٤٢,٥٠٠,٠٠٠    ٤٢,٥٠٠,٠٠٠    -        استثمارات يف مؤسسات مالية

        ٤٠١,٦٦٤,٥٠٠    ٠٠٠,٥٠٠,٤٢   ٥٠٠,١٦٤,٣٥٩    

  
    ٦٢٠٠ن األول  كانو٣١        
    اموع      متوفرة للبيع      للمتاجرة          
    .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ية مدرجة يف السوقأدوات مال
    ٦٩٩,٣٢٢,٩٤٩    -     ٦٩٩,٣٢٢,٩٤٩      حسب القيمة العادلة  

    ٢٥٧,٣٩٨,٠٣١    ٢٥٧,٣٩٨,٠٣١  -        سندات دين صادرة عن مصارف
    ٨٨٥,٩٢٢    ٨٨٥,٩٢٢    -        فوائد سارية مستحقة القبض

        ٩٥٧,٦٠٦,٩٠٢    ٢٥٨,٢٨٣,٩٥٣  ٦٩٩,٣٢٢,٩٤٩    
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  :أوراق مالية للمتاجرة    -أ 

  :تتألف األوراق املالية للمتاجرة من االستثمارات التالية
    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١    
    القيمة العادلة    

  ما يعادهلا                  
    باللرية السورية      بالعملة األصلية      العملة      

Target Yield Alpha 8JPMorgan  ١٤٦,٨٣١,١٩٠    ٣,٠٥٥,٨٠٠    دوالر أمريكي  
 Year Capital guaranteed3Nemrod   ٣١٠,٣٣٣,٢١٢    ٣٠٠,٠٠٣,٣      يورو    

                  ٥٠٠,١٦٤,٣٥٩    
  
  

    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١    
    القيمة العادلة    

  ما يعادهلا                  
    باللرية السورية      بالعملة األصلية      العملة      

Global Stock 3 M    ١٢٨,٩٩٠,٥٨٨    ٢,٥٢٦,٧٥٠     دوالر أمريكي  

Var 8 Fund    ٢١٩,٣٩٢,٤٨٠    ٤,٢٩٧,٦٠٠    دوالر أمريكي 
Nemrod Lvgd Holdings    ١٦٢,١٩٢,٨٠٥    ٣,١٧٧,١٣٦    دوالر أمريكي  

 Year Capital guaranteed3Nemrod   ١٨٨,٧٤٧,٠٧٦    ٢,٨١٣,٦٠٠      يورو    

                  ٦٩٩,٣٢٢,٩٤٩    
  

صـايف   " حتـت بنـد     مت قيدها    ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١ لرية سورية للسنة املنتهية يف       ٩,٢٦١,٠٧٣ يف القيمة العادلة لألوراق املالية       بلغ التغري 
إيـضاح    –) ٢٠٠٦  كانون األول  ٣١ لرية سورية للسنة املنتهية يف       ١٤,٢٧٣,٩٨٣( يف بيان الدخل    " ايرادات وأرباح وخسائر حمفظة املتاجرة    

  ٢٦رقم 

 ١٢,٣٤٥,١٨٣نتج عن هذه العملية أرباح بلغت  . Nemrod Lvgd Holdings مت بيع األوراق التجارية ٢٠٠٧الفصل األول من عام خالل 
كما مت خالل نفس الفصل حتقق فوائد من األوراق . يف بيان الدخل"  صايف ايرادات وأرباح وخسائر حمفظة املتاجرة "لرية سورية تظهر ضمن بند 

  .تظهر ضمن نفس البند املذكور سابقاً  لرية سورية٥,٤٢١,١٦٦بقيمة  Global Stock 3 Mالتجارية 



 

 - ٢٧ -

  

  :أوراق مالية متوفرة للبيع   -ب 

، بسعر اإلصدار البالغ %٥ سهم بنسبة ملكية بلغت ٨٥,٠٠٠ كلفة اقتناء  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١متثل األوراق املالية املتوفرة للبيع كما يف 
  . تأمني خاصة حملية، وذلك بسبب عدم توفر أسعار سوقية هلذه األسهم لرية سورية يف شركة٥٠٠

 سندات دين صادرة عن مصرف غري مقيم بفائدة سنوية قدرها ٢٠٠٦ كانون األول ٣١متثل األوراق املالية املتوفرة للبيع كما تظهر يف 
   لرية١٩٤,٣٣٩ة البيع خسائر صافية قدرها نتج عن عملي. ٢٠٠٧ أيار ٣، ومت بيعها بتاريخ ٢٠١٠ آب ٣كانت تستحق يف % ٤,١٦٥

مت حتويل القيمة املتراكمة للتغري يف القيمة العادلة . يف بيان الدخل" خسائر ناجتة عن بيع أوراق مالية متوفرة للبيع" سورية مت قيدها حتت بند 
  .جة لعملية البيعلألوراق املالية املتوفرة للبيع الظاهرة سابقاً ضمن حقوق امللكية اىل بيان الدخل نتي
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  :قروض و تسليفات  -٨

  :يتكون هذا البند مما يلي
          ٢٠٠٧ كانون األول ٣١              
    اموع        .س.ما يعادهلا ل        لرية سورية         

    :قروض و تسهيالت للزبائن
    ٦,٨٦٧,٨٥٠,٤٥٠      ٤٧٢,٨٩٠,٧٨٧      ٦,٣٩٤,٩٥٩,٦٦٣       جاري مدين  
    ٨٠,٢٤٦,٨٠٥      -        ٨٠,٢٤٦,٨٠٥      دائنون صدفة مدينون  
    ٣,٣٤٤,٧٤٤,٩٥٦      -        ٣,٣٤٤,٧٤٤,٩٥٦     قروض متوسطة وطويلة االجل  
         ٢١١,٨٤٢,٢٩٢,٠١      ٤٧٢,٨٩٠,٧٨٧      ٤٢٤,٩٥١,٨١٩,٩    

    ٤,٠٢١,٨١١,٧٤٦      ٤٣٥,٥٩٠,٢٢٥      ٣,٥٨٦,٢٢١,٥٢١       سندات ألمر املصرف  
)  ٣٦٦,٦٠٥,٢٥٩ (  )  ٤,٨٨٢,٥٠٠(  )  ٣٦١,٧٢٢,٧٥٩(  فوائد غري حمققة على سندات ألمر املصرف  
         ٤٨٧,٢٠٦,٦٥٥,٣      ٤٣٠,٧٠٧,٧٢٥      ٧٦٢,٤٩٨,٢٢٤,٣    
    ٣,٠٠٨,١٠٠,٢٠٨      -        ٣,٠٠٨,١٠٠,٢٠٨       سندات حمسومة  
  )  ٣٤٧,٤٥٦,٦١٢ (    -      )  ٣٤٧,٤٥٦,٦١٢(  فوائد غري حمققة على سندات حمسومة  
         ٢,٦٦٠,٦٤٣,٥٩٦      -        ٢,٦٦٠,٦٤٣,٥٩٦    

    ٢٩٤,٦٩٢,١٦,٦٠٨      ٩٠٣,٥٩٨,٥١٢   ٧٨٢,٠٩٣,٧٠٥,١٥    و التسهيالت للزبائنجمموع القروض 

  :قروض و تسليفات للمسامهني
    ١٠٣,٥٦٤,٧٨٤      -        ١٠٣,٥٦٤,٧٨٤      جاري مدين  
    ١٧,٣٠٧,٢٧٤      ١٧,٣٠٧,٢٧٤      -        قروض قصرية األجل  
    ٨٧٢,٠٥٨,١٢٠      ١٧,٣٠٧,٢٧٤      ١٠٣,٥٦٤,٧٨٤    تسليفات للمسامهنيالقروض و جمموع ال

  :ديون مشكوك بتحصيلها
    ٣٣٦,٤٨٩,٩٨٣      ٢٢٨,٢٠١,١٦٩      ١٠٨,٢٨٨,٨١٤      جاري مدين  
    ٦٧,٠٢٣,٠٠٨      ٢٠,٢٨٣,٧١٧      ٤٦,٧٣٩,٢٩١      سندات ألمر املصرف  
  )  ٢١٤,٢٥٦,٠٦٥ (  )  ١٣١,٧٦٧,٤٨٠ (  )  ٨٢,٤٨٨,٥٨٥(    ديون مشكوك بتحصيلهانة مؤو

  )  ٥١,٣٩٥,١٢٠ (  )  ٣٣,١٤٢,٦٧١ (  )    ١٨,٢٥٢,٤٤٩(  فوائد غري حمققة على ديون مشكوك بتحصيلها
    ٨٠٦,٨٦١,١٣٧      ٨٣,٥٧٤,٧٣٥      ٠٧١,٢٨٧,٥٤    ملشكوك بتحصيلهااصايف الديون 

  )  ٧٠,٦٥١,٧٤٤ (    -      )  ٧٠,٦٥١,٧٤٤(  القروض و التسليفاتحمفظة ملخاطر حمددة يف  ةاليإمج مؤونة

    ٤١٤,٧٧٤,٧٩٦,١٦     ٥٢١,٤٨٠,٠٠٤,١     ٨٩٣,٢٩٣,٧٩٢,١٥      إمجايل قروض و تسليفات

    ٨٢٨,٤٨٩,٣١      -        ٨٢٨,٤٨٩,١٣      فوائد سارية غري مستحقة

        ٢٤٢,٢٦٤,٨٢٨,١٦     ٥٢١,٤٨٠,٠٠٤,١     ٧٢١,٧٨٣,٨٢٣,١٥  
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       ٢٠٠٦ كانون األول ٣١              
    اموع        .س.ما يعادهلا ل       . س.ل         

  .س.ل       .س.ل        :قروض و تسهيالت للزبائن
    ٦,٦١٨,٠٠٦,١٦٨      ٤٤٤,٣٨٤,٧٩٢      ٦,١٧٣,٦٢١,٣٧٦       جاري مدين  
    ٣٣,١٢٥,٧٢٤      -        ٣٣,١٢٥,٧٢٤      دائنون صدفة مدينون  
    ٢,٢٣٤,٠٢٩,٠٧٢      -        ٢,٢٣٤,٠٢٩,٠٧٢     قروض متوسطة وطويلة االجل  
         ٨,٨٨٥,١٦٠,٩٦٤      ٤٤٤,٣٨٤,٧٩٢      ٨,٤٤٠,٧٧٦,١٧٢    

    ٩٣٤,١١٦,٦٩٥      ١٤٥,٧٩٣,٥٤٧      ٧٨٨,٣٢٣,١٤٨      سندات ألمر املصرف  
)  ٥٦,٤٤٧,٣٣١ (  )  ٤,٣٠٨,٨٨٨(  )  ٥٢,١٣٨,٤٤٣(  فوائد غري حمققة على سندات ألمر املصرف  
        ٨٧٧,٦٦٩,٣٦٤      ١٤١,٤٨٤,٦٥٩      ٧٣٦,١٨٤,٧٠٥    
    ١,٨٠٢,١١٢,٣٣٤      -        ١,٨٠٢,١١٢,٣٣٤      سندات حمسومة  
  )  ٦٨٢,٣٨٢,١٥٤ (    -      )  ١٥٤,٦٨٢,٣٨٢(  فوائد غري حمققة على سندات حمسومة  
         ١,٦٤٧,٤٢٩,٩٥٢      -        ١,٦٤٧,٤٢٩,٩٥٢    

    ١١,٤١٠,٢٦٠,٢٨٠      ٥٨٥,٨٦٩,٤٥١     ١٠,٨٢٤,٣٩٠,٨٢٩    جمموع القروض و التسهيالت للزبائن

  :قروض و تسليفات للمسامهني
    ٩٦,٣٩٠,٥٢٩      -        ٩٦,٣٩٠,٥٢٩      جاري مدين  
    ٢٩,٤١٤,٦٥٣      ٢٩,٤١٤,٦٥٣      -        قروض قصرية األجل  
    ١٢٥,٨٠٥,١٨٢      ٢٩,٤١٤,٦٥٣      ٩٦,٣٩٠,٥٢٩    ع القروض و التسليفات للمسامهنيجممو

  :ديون مشكوك بتحصيلها
    ٢٢٠,٩٥٠,٦٩٠      -        ٢٢٠,٩٥٠,٦٩٠      جاري مدين  
    ٤١,٢٩٧,٨٠١      -        ٤١,٢٩٧,٨٠١      سندات ألمر املصرف  

  )  ١٢٥,٣٧٩,٥٠٩ (    -      )  ١٢٥,٣٧٩,٥٠٩(    مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها
  )  ١٢,٥١٠,٨٩٥ (    -      )    ١٢,٥١٠,٨٩٥(   غري حمققة على ديون مشكوك بتحصيلهافوائد

    ١٢٤,٣٥٨,٠٨٧      -        ١٢٤,٣٥٨,٠٨٧    صايف الديون املشكوك بتحصيلها
  )  ٣٥,٣٣٨,٤٨٢ (    -      )  ٣٥,٣٣٨,٤٨٢ (  مؤونة إمجالية ملخاطر حمددة يف حمفظة القروض و التسليفات

    ١١,٦٢٥,٠٨٥,٠٦٧      ٦١٥,٢٨٤,١٠٤     ٠٠,٩٦٣١١,٠٠٩,٨      إمجايل قروض و تسليفات

    ٢٣,٥٣٩,٣٦٨      -        ٢٣,٥٣٩,٣٦٨      فوائد سارية غري مستحقة

        ١١,٦٤٨,٦٢٤,٤٣٥      ٦١٥,٢٨٤,١٠٤     ١١,٠٣٣,٣٤٠,٣٣١    
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  .ائن ومبالغ التسليفات املمنوحةبتظهر القروض والتسليفات تركيزاً معيناً بالنسبة لعدد الز

  : حسب الضمانات كما يليارية املدينة اجلائنلزبا حساباتتتوزع 
      ٢٠٠٦ كانون األول ٣١      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١      
  اجلاريجمموع       النسبة من جمموع      موع اجلاريجم      النسبة من جمموع      
    املدين      اجلاري املدين      املدين      اجلاري املدين      
    .س.ل      %      .س.ل      %      

    ٤٠,٥٢٩,٤٦٦    ٠,٦١    ٣٨٩,٠٦٦,٠١٦  ٦   بضمانات نقديةجاري مدين
    ٢,٩٥٣,٥٥٩,٠٢٨    ٤٤,٦٣   ٢,١٣٩,٥١٠,٥١١  ٣١  بضمانات عينية أخرىجاري مدين 

    ٦٧٤,٩١٧,٦٢٣,٣    ٥٤,٧٦    ٩٢٣,٢٧٣,٩٤,٣٣    ٦٣    جاري مدين بدون ضمانات

        ١٦٨,٠٠٦,١٨٦,٦    ١٠٠,٠٠    ٤٥٠,٨٥٠,٧٦,٨٦    ١٠٠    
  

  :ية كالتايلتتوزع القروض والتسليفات حسب القطاعات االقتصاد
  

    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف     
    اموع      أفراد      شركات    
  نسبة املبلغ إىل        نسبة املبلغ إىل        نسبة املبلغ إىل         
    اموع      املبلغ      اموع      املبلغ      اموع      املبلغ    
  %      س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      س.ألف ل    

  :القطاع  
  ٥,٣٧      ٩٠٣,٣٣٠     ٠,٢٦    ٢٦,٩٧٦    ١٣,٥٩    ٨٧٦,٣٥٤  التجاري  
  ٢٤,٥١    ٤,١٢٧,٧٤٦     ٣,٥٥    ٣٦٩,١٥٢    ٥٨,٣١    ٣,٧٥٨,٥٩٤  الصناعي  
  ٠,٠٢      ٤,٠٣٠     ٠,٠٢      ٢,٥٦٨    ٠,٠٢      ١,٤٦٢  الزراعي  
  ٢,٧      ٤٥٥,٤٨٨     ٠,٢٢    ٢٢,٤١٤    ٦,٧٢    ٤٣٣,٠٧٤  العقاري  
    ٦٧,٤٠    ٦٧٠,٣٣٧,١١    ٩٥,٩٥    ٠٩٦,٩٦٠,٩    ٢١,٣٦    ٧١٠,١,٣٧٦  اخلدمات و باقي القطاعات  
    ١٠٠,٠٠    ٢٦٤,٨٢٨,١٦    ١٠٠,٠٠    ٠٧٠,٣٨٢,١٠    ١٠٠,٠٠    ١٩٤,٦,٤٤٦    
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    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١كما يف     
    اموع      أفراد      شركات    
  نسبة املبلغ إىل        نسبة املبلغ إىل        نسبة املبلغ إىل         
    اموع      املبلغ      اموع      املبلغ      اموع      املبلغ    
  %      س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      س.ألف ل    

  :القطاع  
  ٤,١١        ٤٧٨,٠٥٧    ٠,١٠        ٥,٣٦٢    ٧,٧٢      ٤٧٢,٦٩٥  التجاري  
  ٤٢,٥١      ٤,٩٥٢,١٨٠    ٣,٧٣      ٢٠٦,٦٥٦    ٧٧,٥١      ٤,٧٤٥,٥٢٤  الصناعي  
  ٠,١٢        ١٤,١٧٥    ٠,٠٣        ١,٦٦٥    ٠,٢        ١٢,٥١٠  الزراعي  
  ٢,٦٧        ٣١١,١٥٧    ٠,٣٠      ١٦,٣٨١  ٤,٨٢      ٢٩٤,٧٧٦  العقاري  
    ٥٠,٥٩      ٥,٨٩٣,٠٥٥    ٩٥,٨٤      ٥,٢٩٥,٨١٦    ٩,٧٥      ٥٩٧,٢٣٩  اخلدمات و باقي القطاعات  
    ١٠٠,٠٠      ١١,٦٤٨,٦٢٤    ١٠٠,٠٠      ٥,٥٢٥,٨٨٠    ١٠٠,٠٠      ٦,١٢٢,٧٤٤    

  
  :كما يليو التسليفات لقروض حمفظة ايف  إمجالية ملخاطر حمددةمؤونة  والديون املشكوك بتحصيلهاحركة مؤونة تتلخص 

               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

    ٩١,٩٠٦,٥١٠      ١٦٠,٧١٧,٩٩١           كانون الثاين١  كما يفرصيدال  
    ١٤٥,١٨٥,٤١٤      ١٣٥,٦٦٤,٥٥٢           االضافات خالل السنة  
  )  ٣٥,٧٣٤,٣٩٥(    )  ١١,٤٧٤,٧٣٤(          استرداد مؤونات خالل السنة  
  )  ٤٠,٦٣٩,٥٣٨(      -              ت اطفاء مؤونا  

    ١٦٠,٧١٧,٩٩١      ٢٨٤,٩٠٧,٨٠٩           كانون األول٣١  كما يفالرصيد  
  

  : كما يلي على الديون املشكوك بتحصيلهاتتلخص حركة الفوائد غري احملققة
  عمالت أجنبية    

    اموع       لرية سوريةلا يعادمب      لرية سورية            
    .س.ل      .س.ل      .س.ل            

    ٤,٨٧٨,٥٤٠    ١,٢١٥,٨١٨    ٣,٦٦٢,٧٢٢        ٢٠٠٥ كانون األول ٣١كما يف الرصيد 

  ٩,٥٣٥,١٨٦    ٦,٣٦٧,٤٠٢    ٣,١٦٧,٧٨٤          إضافات

  )  ١,٩٠٢,٨٣١ (    -      )  ١,٩٠٢,٨٣١ (         استرداد

    ١٢,٥١٠,٨٩٥    ٧,٥٨٣,٢٢٠    ٤,٩٢٧,٦٧٥        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد كما يف 
  

  ٣٩,٥٩٩,٨١٨    ٢٥,٩٨٧,٧٦٩    ١٣,٦١٢,٠٤٩          إضافات

  )  ٧١٥,٥٩٣ (  )  ٤٢٨,٣١٨ (  )  ٢٨٧,٢٧٥ (         استرداد

    ٥١,٣٩٥,١٢٠    ٣٣,١٤٢,٦٧١    ١٨,٢٥٢,٤٤٩        ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد كما يف 

        



 

 - ٣٢ -

  
  
إن هذه القروض مغطـاة     . من شهر إىل أربع سنوات     خالل فترة    تستحق سيارات    للزبائن لشراء  ثل قروض متوسطة وطويلة األجل قروض     مت
    .رهونات على السيارات لصاحل املصرفب

  
  
  :مدينون مبوجب قبوالت  - ٩

أو مصارف /متثل القبوالت املصرفية اإللتزام جتاه املصرف من قبل زبائنه مقابل املستندات و وثائق الشحن اليت مت تعزيز قبوهلا من قبل املصرف و
 ضمن املذكورة أعاله التعهدات مت قيد.  أو وثائق شحنع العتمادات مستندية املؤجلة الدفأرصدة هذه احلسابات بالدفعات تتعلق .أخرى ملصلحته

  .مومية بنفس املبلغاملطلوبات يف امليزانية الع
  

  :موجودات أخرى  -١٠

  :يتكون هذا البند مما يلي
     كانون األول ٣١      

               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

    ٦٤,٦٤٤,٨٣٠      ٩٨,٠٨٦,٨٧٤            مصاريف مدفوعة مسبقاً
     ٩١٣,٩٣٩       ٩٨٦,٢٧٩              طوابع

    ١,٥٤٦,٢٨١      ٢,٢٠٠,٥٩٢            دفاتر شيكات
    ٤٧,٣٤٥,٦٥٨      ٧٨,٣٩٣,١١٤          )١٧  رقمإيضاح ( مدينةآجلةضرائب 

    ٤٧,٠٨٧,٧٢٩      ١٩,٣٦٥,٣٥٤          مزود خدمة السحب النقدي اآليلذمة مدينة من 
    -        ١٢,٢٢٣,٦١٨          د خدمة بطاقات االئتمان رتأمني ملو

    ٥,١٢٤,٦٥٠      ٢١,٥٨٤,٥٠٤            اعتمادات خمصومة
    ٢٥٨,٦٨٧,٢٢      ٨٧١,٤٥٩,٣٩            رصدة مدينة أخرىأ

              ٥١٨٩,٣٥٠,٣٤      ٢٠٦,٣٠٠,٢٧٢    

  

   سنوية دوالر أمريكي مدفوع لشركة فيزا انترناشونال خاضع لفائدة٢٥٠,٠٠٠ميثل بند تأمني ملزود خدمة بطاقات االئتمان مبلغ 
  .لقاء إصدار بطاقات فيزا% ٥,١٥ قدرها 
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  :يتكون حساب مصاريف مدفوعة مسبقا مما يلي
     كانون األول ٣١    

               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

    ٣٥,٦٦٤,٢١٥      ٥٩,٥٦٧,١١٠              إجيار
    ١٧,٤٢٢,٦٥٥      ٢٣,٦٨٢,٩٦٧            رواتب و أجور

     ٢٤٧,٩٠٢       ٢٣٦,٦٠٧            مصاريف سويفت
    ٢,٧٨٩,١٩٢      ٥,١٥٠,١٦٩            مصاريف إعالن
    ٥,٩٩٩,٧٩٩      ٤,٦٤٠,٠٦٩            مصاريف تأمني
     ٣٩٦,٦٨٠       ١٣٢,٨٧٥            مصاريف صيانة
  ٧٢,١٢٤,٣٨      ٤,٦٧٧,٠٧٧            مصاريف أخرى

              ٦٤,٦٤٤,٨٣٠      ٩٨,٠٨٦,٨٧٤  
    

  
  .صرف يف خمتلف املناطقيتكون بند اجيار من اإلجيار املدفوع مسبقاً لفروع امل

  
  
  



 

 - ٣٤ -

  :)صايف (ماديةثابتة موجودات   -١١

  :يتألف هذا البند مما يلي
          دفعات مسبقة على                  أجهزة      مفروشات             
    اموع      مصاريف رأمسالية      حتسينات يف املأجور      سيارات      الكمبيوتر      و معدات مكتبية      مباين      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  :الكلفة التارخيية
    ٤٤٩,٤٩٩,٠٨٧    -      ٧٧,٩٨٨,٩٠٠    ٦,٥٨٧,٢٢١    ٧٥,١٧٣,٠٨٩    ٨٠,٤٣٣,٢٢٤    ٢٠٩,٣١٦,٦٥٣  ٢٠٠٥ األول كانون ٣١ الرصيد كما يف

    ٦١٩,٦٥١,٣٢٩    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣٧٠,٥٢٨,١١    -      ٠٦٠,٣٣٩,٣٩    ٠١٧,٠٨٢,٣١    ١٧٢,٧٠٢,٢١٧    إضافات
    ٧٠٦,١٥٠,٧٧٩    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٧٠,٥١٧,٨٩    ٦,٥٨٧,٢٢١    ١٤٩,٥١٢,١١٤    ٢٤١,٥١٥,١١١    ٨٢٥,٠١٨,٤٢٧  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد كما يف 

    ٣١٩,٧٠٤,٩١٩    ٤٤,٩٧٣,٧٥٥    ٧٨,٦٤٣,٤٠٢    ٦,٢٩٠,٣٢٤    ٤٣,١٠٥,٧١٧    ٥٣,٨٤٩,٤٧٨    ٩٢,٨٤٢,٢٤٣    إضافات
  )  ١,٣٨١,٤٠٠(    -    )  ١,٣٨١,٤٠٠(    -      -      -      -      استبعادات

    -      -      ١,٣٨١,٤٠٠    -      -      -    )  ١,٣٨١,٤٠٠(    ويالتحت

   ٢٢٥,٤٧٤,١,٠٩٧    ٧٥٥,٩٧٣,٧٤    ٦٧٢,١٦٠,١٦٨    ٥٤٥,٨٧٧,١٢    ٨٦٦,٦١٧,١٥٧    ٧١٩,٣٦٤,١٦٥    ٦٦٨,٤٧٩,٥١٨  ٢٠٠٧ األول كانون ٣١الرصيد كما يف 
  :االستهالك املتراكم

  )  ٤٢,٢٩٠,٩٧٦(    -    )  ١٤,٧٦١,٤٩٨(  )  ٣٥٠,٩٠٥(  )  ١٢,٥٩٠,٦٧٤(  )  ٦,٢٩٥,٤٥٥(  )  ٨,٢٩٢,٤٤٤(  ٢٠٠٥ األول كانون ٣١الرصيد كما يف 
  )  ٩٢٥,٧٣٢,٥٨(    -    )  ٣٥٥,٢١٠,٧١(  )  ٠٥٨,١,٦٤٦(  )  ٨٦٦,٠٥٠,١٦(  )  ٧٥٢,٨٤٤,٩(  )  ١٤٧,٩٨٠,١٣(  إضافات، أعباء السنة

  )  ١٠١,٠٢٣,٩٠١(    -    )  ٣١,٩٧١,٨٥٣(  )  ١,٩٩٧,٧١٠(  )  ٢٨,٦٤١,٥٤٠(  )  ١٦,١٤٠,٢٠٧(  )  ٢٢,٢٧٢,٥٩١(  ٢٠٠٦ األول كانون ٣١الرصيد كما يف 

  )  ٧٦,٢١٩,٦٤٧(    -    )  ٢٢,٦٠١,٥٤٤(  )  ٢,١٦٦,٣٨٧(  )  ٢٠,٦٤٧,٦٩٩(  )  ١٢,٩٩٠,٤٦٢(  )  ١٧,٨١٣,٥٥٥(  إضافات، أعباء السنة
  ٤٠٠,١٨٨    -      -      -      -      -      ٤٠٠,١٨٨    تعديالت
    ١,٣٣٦,٠٦٥    -      ١,٣٣٦,٠٦٥    -      -      -      -      استبعادات

  )  ٢٩٥,٥٠٧,١٧٥(    -    )  ٣٣٢,٢٣٧,٥٣(  )  ٠٩٧,١٦٤,٤(  )  ٢٣٩,٢٨٩,٤٩(  )  ٦٦٩,١٣٠,٢٩(  )  ٩٥٨,٦٨٥,٣٩(  ٢٠٠٧ األول كانون ٣١الرصيد كما يف 
  :القيمة الدفترية الصافية

    ٩٣٠,٩٦٦,٩٢١    ٧٥٥,٩٧٣,٧٤    ٣٤٠,٩٢٣,١١٤    ٤٤٨,٧١٣,٨    ٦٢٧,٣٢٨,١٠٨    ٠٥٠,٢٣٤,١٣٦    ٧١٠,٧٩٣,٤٧٨  ٢٠٠٧ األول كانون ٣١كما يف 

    ٨٠٥,١٢٦,٦٧٨    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤١٧,٥٤٥,٥٧    ٥١١,٥٨٩,٤    ٦٠٩,٨٧٠,٨٥    ٠٣٤,٣٧٥,٩٥    ٢٣٤,٧٤٦,٤٠٤   ٢٠٠٦انون األول  ك٣١كما يف 

  
  .املصرفمصاريف رأمسالية مدفوعة مقدماً متثل دفعات لتوسيعات جديدة على مقر 

  . ١٧يضاح رقم إ  -  " ملوردي األصول الثابتةمستحقات"  بندو يظهر حتت ، بعديسددمل . س. ل١١,٢٣٢,٥٠٠اإلضافات على املوجودات الثابتة مبلغ تتضمن 
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  :موجودات غري مادية  -١٢

  :يتكون هذا البند مما يلي

    اموع      ترخيص بطاقات ائتمان    برامج معلوماتية      فروغ      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  الكلفة التارخيية
    ١٠٠,٨٨٣,٥٥٠    -      ٢١,٢٦٤,٧٦٢    ٧٩,٦١٨,٧٨٨  ٢٠٠٥ األول كانون ٣١الرصيد كما يف 

  

    ٨٧٨,٣٠٠,١٧    -      ٨٧٨,٣٠٠,٢    ٠٠٠,٠٠٠,٥١    إضافات
    ٤٢٨,١٨٤,١١٨     -      ٦٤٠,٥٦٥,٢٣    ٧٨٨,٦١٨,٩٤  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد كما يف 

  

    ١٥٣,٨٦٩,٥٠    ٣,٥٤٩,٠٠٠    ٧٠٠,٦٨٥,٥    ٤٥٣,٦٣٤,٤١    إضافات
    ١٦٩,٠٥٣,٥٨١    ٣,٥٤٩,٠٠٠    ٢٩,٢٥١,٣٤٠    ١٣٦,٢٥٣,٢٤١  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد كما يف 

  
  االطفاء املتراكم
  )  ١٠,٤١٤,٣٤٣(     -    )  ٤,٧٠٢,٦٧٦(  )  ٥,٧١١,٦٦٧(  ٢٠٠٥ كانون الثاين ١الرصيد كما يف 

  )  ٧٥٣,٤٦٨,٨(    -    )  ٨١٤,٤٨٧,٤(  )  ٩٣٩,٩٨٠,٣(  السنة أعباء ،ضافاتإ
  )  ٠٩٦,٨٨٣,١٨(    -    )  ٤٩٠,١٩٠,٩(  )  ٦٠٦,٦٩٢,٩(  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد كما يف 

  
  )  ٥٦٢,٣٨٥,٩(    -    )  ٤٦٨,٧٥٩,٤(  )  ٩٤١,٤٠٩,٤(  لسنةإضافات، أعباء ا
  )  ١٧٢,٢٦٨,٨٢(     -    )  ٤١٧,١٦٦,١٤(  )  ٥٤٧,١٠٢,١٤(  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد كما يف 

  

  القيمة الدفترية الصافية
    ٦٠٨٤,٨١٤٠,٧    ٠٠٠,٥٤٩,٣    ٦١٦,٠٨٥,١٥    ٤٦٩,١٥٠,١٢٢  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف 
    ٩٩,٣٠١,٣٣٢    -      ١٤,٣٧٥,١٥٠    ٨٤,٩٢٦,١٨٢  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١كما يف 

  

  :تتوزع قيمة الفروغ على الشكل التايل
     كانون األول ٣١    

               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

    ٣٢,٦٨٧,٨١٠      ٣٢,٦٨٧,٨١٠             أيار٢٩فرع   
    ٣٢,٤١٠,٩٧٨      ٣٢,٤١٠,٩٧٨            فرع باب توما  
    ١٤,٤٤٥,٠٠٠      ١٤,٤٤٥,٠٠٠            فرع املزة  
      ٧٥,٠٠٠        ٧٥,٠٠٠           أيار ٢٩ فرعطابق جديد يف   
    ١٥,٠٠٠,٠٠٠      ١٥,٠٠٠,٠٠٠            فرع درعا  
    -        ٤١,٦٣٤,٤٥٣            فرع احلريقة  

              ٩٤,٦١٨,٧٨٨      ١٣٦,٢٥٣,٢٤١    

   . تبدأ مع بداية العمليات يف كل فرعيتم اطفاء الفروغ يف كافة الفروع على فترة عشرون عاماً
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  :الوديعة امدة لدى مصرف سورية املركزي من رأس املال  -١٣

من رأمساهلا لدى مصرف سورية % ١٠ يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز ٢٠٠١لعام / ٢٨/من القانون رقم / ١٩/بناًء على أحكام املادة 
  .، ميكن استرداده عند تصفية املصرفاملركزي كحساب جممد غري منتج لفائدة

  :تنقسم الوديعة امدة بني لرية سورية و دوالر أمريكي كما يلي 

      ٢٠٠٦ كانون األول ٣١      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١      
    ما يعادل      العملة األصلية      ما يعادل      العملة األصلية      
    .س.ل            .س.ل            

    ٣٨,٤١٥,٠٠٠    ٣٨,٤١٥,٠٠٠    ٣٨,٤١٥,٠٠٠    ٣٨,٤١٥,٠٠٠  لرية سورية
    ١٣٤,٦٥٩,٧١٢    ٢,٦٣٧,٨٠٠  ١٢٦,٧٤٦,٣١١    ٢,٦٣٧,٨٠٠  دوالر أمريكي

          ١٧٣,٠٧٤,٧١٢        ١٦٥,١٦١,٣١١    
  

  : هو كالتايلالوديعة امدةإن تقسيم 
  األسهم      

    الوديعةقيمة       الوديعةنسبة       القيمة       سعر السهم      املكتتب ا      العملة  
  .س.ل            .س.ل      .س.ل              

  ٣٨,٤١٥,٠٠٠    %١٠      ٣٨٤,١٥٠,٠٠٠       ٥٠٠    ٧٦٨,٣٠٠    لرية سورية 
  ١٣٦,٥٨٥,٠٠٠    %١٠    ١,٣٦٥,٨٥٠,٠٠٠       ٥٠٠    ٢,٧٣١,٧٠٠    دوالر امريكي
  فروقات قطع

  )  ٦٨٩,٩,٨٣٨(          -            -        سلبية
      ١١١٦٥,١٦١,٣          ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠          ٣,٥٠٠,٠٠٠    

  
  : السلبية مما يلينتجت فروقات القطع

  
    فروقات       القيمة كما يف       القيمة       سعر الصرف    رأس مال       عدد    األسهم املكتتب   

    قطع سلبية     ٧٢٠٠ كانون األول ٣١    التارخيية      التارخيي       حمتجز بالدوالر       األسهم    ا بالدوالر األمريكي   
 س.ل   س.ل   س.ل      أ.د              

  )  ٧,٨٨٧,٥٥٦(    ١٠٩,٨٥٣,٧٩٤   ١١٧,٧٤١,٣٥٠    ٥١,٥٠      ٢,٢٨٦,٢٣٩    ٢,٣٥٤,٨٢٧     لياإلصدار األص
  )  ١٣٣,١,٩٥١(    ٥١٧,٨٩٢,١٦    ٠٥١٨,٨٤٣,٦    ٥٣,٦٠      ٣٥١,٥٦١    ٣٧٦,٨٧٣    زيادة رأس املال

      ٦٨٩,٨٣٨,٩(    ٣١١,٧٤٦,١٢٦   ٠٠٠,٥١٣٦,٥٨    ٢,٦٣٧,٨٠٠    ٢,٧٣١,٧٠٠  (  

  



 

 - ٣٧ -

  : صارفاملودائع    -١٤

  : مما يلييتكون هذا البند
     كانون األول ٣١      

               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

  ٧٤١,٤٥٤,٩٨٨    ١,٣٤١,٠٣٠,٧٢٥          ودائع حتت الطلب    
    ٢٣١,٤٠٠,٠٤٥    ٢٦١,٥٢٥,٠٠٠          ودائع ألجل    
              ٩٧٢,٨٥٥,٠٣٣    ١,٦٠٢,٥٥٥,٧٢٥    

  
   :عمالت كما يليال بني موزعة مصارف حتت الطلب من ودائع ودائع يتكون بند

  
      ٢٠٠٦ كانون األول ٣١      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١      
    ما يعادل      العملة األصلية      ما يعادل      العملة األصلية      
    .س.ل            .س.ل            

    ٣١١,١٩٧,٨٤٦    ٣١١,١٩٧,٨٤٦   ٣١٥,٥٤٤,٨٠٤    ٣١٥,٥٤٤,٨٠٤  لرية سورية
    ٤١١,٥٠٤,٦٤٩    ٨,٠٦٠,٨١٥  ٦٦٩,١٠٢,٠٥٠    ١٣,٩٢٥,١٢١  دوالر أمريكي

    ١٨,٥٦٧,٧٣٥    ٢٧٦,٨٨٢  ٣٣١,٨٩٥,٨٦٤    ٤,٦٩٤,٤٢٥    يورو
    ١٨٤,٧٥٨      ٤,٦٠٥    -      -    دوالر أسترايل
    -      -      ٢٣,٥٤٥,٤٧٢    ٢٤٤,٩٥٩  جينه استرليين
    -      -      ٥١٢,٤٠٠    ٤٠,٠٠٠  ريال سعودي
    -      -      ٤٣٠,١٣٥      ٨,٨٠٧  دوالر كندي

          ٧٤١,٤٥٤,٩٨٨        ١,٣٤١,٠٣٠,٧٢٥    
  



 

 - ٣٨ -

  : مقيمة موزعة بني العمالت كما يليمصارف ودائع ،ودائع ألجلالمتثل 
  

    ٢٠٠٦      ٢٠٠٧    
     كانون األول٣١     متوسط       كانون األول٣١     متوسط    
  يعادل ما      العملة      معدل      ما يعادل      العملة      معدل    
    لرية سورية      األصلية      الفائدة      لرية سورية      األصلية      الفائدة    
    %                  %                

      ٢١٤,٦٣٥,٠٤٥    ٤,٢٠٤,٤٠٨    ٥,٢٠    ١٢٠,١٢٥,٠٠٠    ٢,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٦٦  دوالر أمريكي
    ١٦,٧٦٥,٠٠٠    ٢٥٠,٠٠٠    ٠٣,٠    ١٤١,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠  يورو

          ٢٣١,٤٠٠,٠٤٥              ٢٦١,٥٢٥,٠٠٠      
  



 

 - ٣٩ -

  : ودائع الزبائن  -١٥

  :يتضمن هذا البند ما يلي
            ٢٠٠٧ول  كانون األ٣١              
      اموع        .س.ما يعادهلا ل      . س.ل         

  
  ٣٣,٦٤٠,٣١٩,٤٧٣    ١٢,٧٩٣,٦٣٢,٤٤٦   ٢٠,٨٤٦,٦٨٧,٠٢٧  ودائع حتت الطلب  
 ٣٤,٨٩٧,١٧٠,٦٧٠    ٢٢,٣٦٤,٥٨٩,٢٩١   ١٢,٥٣٢,٥٨١,٣٧٩  ودائع ألجل  
        ٣,٨٩١,٢٢٩,٢٥١        -        ٣,٨٩١,٢٢٩,٢٥١  حسابات توفري  
    ٧٢,٤٢٨,٧١٩,٣٩٤    ٨,٢٢١,٧٣٧٣٥,١٥   ٣٧,٢٧٠,٤٩٧,٦٥٧     
  :فوائد سارية غري مستحقة الدفع  
       ٢٠٣,٣٨٩        -           ٢٠٣,٣٨٩  ى ودائع حتت الطلبعل  
    ٣٢٤,٢٠١,٣٧٦        ٨٨,١٧٣,٠٠٠      ٢٣٦,٠٢٨,٣٧٦  على ودائع ألجل  
        ٢٦,٣٤٢,٢٢١        ١٧,٩٢٦,٧٧٨      ٨,٤١٥,٤٤٣  على ودائع الزبائن امدة  
    ٩٨٦,٧٤٦,٣٥٠        ٧٧٨١٠٦,٠٩٩,      ٢٠٨,٦٤٧,٢٤٤        

    ٣٨٠,٤٦٦,٩٧٧,٢٧    ٥١٥,٣٢١,٢٦٤,٥٣   ٨٦٥,١٤٤,٥١٥,٣٧     

  
  

           ٢٠٠٦ كانون األول ٣١              
      اموع        .س.ما يعادهلا ل       . س.ل         

  
  ٢٤,٥٧٥,٩٢٨,٠١٧    ١١,٧٤٩,٣٠٠,٩٨٢    ١٢,٨٢٦,٦٢٧,٠٣٥    ودائع حتت الطلب  
   ٢٧,٦٤٥,٤٩٢,٤٩٠   ٢٠,٣٤٣,٨٥٦,٩٨٠    ٧,٣٠١,٦٣٥,٥١٠    ودائع ألجل  
        ٣,٥٩٣,١١٥,٨٢١        -        ٣,٥٩٣,١١٥,٨٢١    حسابات توفري  
      ٥٥,٨١٤,٥٣٦,٣٢٨     ٣٢,٠٩٣,١٥٧,٩٦٢  ٢٣,٧٢١,٣٧٨,٣٦٦     
  :فوائد سارية غري مستحقة الدفع  
      ٤,١٠٢,٠٠٠        -            ٤,١٠٢,٠٠٠    على ودائع حتت الطلب  
    ٢٥٦,٣٨٠,٨٣٧        ١٠٢,٦٠٥,٣٩٨      ١٥٣,٧٧٥,٤٣٩    على ودائع ألجل  
        ٢١,٣٧٠,١٢٠        ١٧,٦٢٥,٥٣٩      ٣,٧٤٤,٥٨١    على ودائع الزبائن امدة  
      ٢٨١,٨٥٢,٩٥٧        ١٢٠,٢٣٠,٩٣٧      ١٦١,٦٢٢,٠٢٠        

      ٢٨٥,٣٨٩,٠٩٦,٦٥     ٨٩٩,٣٨٨,٢١٣,٢٣  ٣٨٦,٠٠٠,٨٨٣,٣٢     
          



 

 - ٤٠ -

  
  :حسب الشرائح كما يليتتوزع الودائع 

  
            ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف       
  النسبة من                         

    الودائعجمموع       القيمة باللريات السورية        عدد الزبائن      شرائح الودائع باللرية السوريةِ
                      %  

  ٦٦,٣٩        ٤٨,٠٨٢,٤١٢,٨٢٩      ١٠١,٦٩٩    ٢٠,٠٠٠,٠٠٠اقل من 
    ١٣,٨٨        ١٠,٠٥٤,٤٨٦,٠٨٠        ٣٤٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ و ٢٠,٠٠٠,٠٠٠بني 
    ٩,٢٩        ٦,٧٢٨,٣٣٣,٥٣٢        ٧٨    ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ و ٥٠,٠٠٠,٠٠٠بني 
  ٢,٧٤        ١,٩٨٣,٢٦٠,٣١١        ٨    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ و ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠بني 
 ١,٠٧        ٧٧٥,٣٦٠,٤٢٣        ١    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠بني 

    ٦٣,٦        ٢١٩,٨٦٦,٨٠٤,٤        ٢    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠اكثر من 

    ٠١٠٠,٠      ٧٢,٤٢٨,٧١٩,٣٩٤      ١٢٨,١٠٢    
  

  
            ٢٠٠٦ كانون األول ٣١كما يف       
  النسبة من                         

    جمموع الودائع      القيمة باللريات السورية        عدد الزبائن      شرائح الودائع باللرية السوريةِ
                      %  

  ٦٩,١٠        ٣٨,٥٦٦,٣٤٠,٦٥٤      ٩٤,٢٨٣    ٢٠,٠٠٠,٠٠٠اقل من 
    ١١,٢٢        ٦,٢٦٠,٩٥٦,٧٨٢        ٢١٣    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ و ٢٠,٠٠٠,٠٠٠بني 
    ٦,٧٣        ٣,٧٥٧,٧١٤,٩٠٩        ٤٤    ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ و ٥٠,٠٠٠,٠٠٠بني 
  ١,٦٥        ٩٢١,٣٧٥,٤١٠        ٤    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ و ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠بني 
 ٦,٩١        ٣,٨٥٩,٤٥٣,٦٢٥        ٦    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠بني 

    ٤,٣٩        ٢,٤٤٨,٦٩٤,٩٤٨        ١    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠اكثر من 

    ١٠٠,٠٠        ٥٥,٨١٤,٥٣٦,٣٢٨      ٩٤,٥٥١    
  



 

 - ٤١ -

  : حسابات باللرية السورية و حسابات بالدوالر األمريكي كما يلي للفوائد موزعة علىخاضعةتتضمن ودائع الزبائن ودائع غري 
  

     كانون األول ٣١    
               ٢٠٠٦       ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

    ٢,٦٩٢,٩٤٤,٠٦٤      ٤,٦٢٨,٨٥١,٦٢٧            لرية سورية  
    ٨٥٨,٠١٨,٣٨٠١,      ٢,٣٩١,٩٥٣,٤٥٢          وريةسدوالر أمريكي مبا يعادل لرية   

              ٤,٥٥٠,٩٦٢,٤٤٤      ٧,٠٢٠,٨٠٥,٠٧٩    
  

  :تتوزع متوسط كلفة الودائع بني العمالت الرئيسية للسنوات الثالثة املاضية كما يلي
         كانون األول٣١                  
         ٢٠٠٥        ٢٠٠٦        ٢٠٠٧      

      %          %            %  
  ٣,٢٠           ٣,٦٦          ٣,٢٠      لرية سورية  
    ٢,٨١           ١,٥٩          ٣,١٥      دوالر أمريكي  
  ٠,٧٠           ٠,٣٨          ١,٣٥      يورو  



 

 - ٤٢ -

  
  :تأمينات نقدية  -٦١

  :يتضمن هذا البند ما يلي
            ٢٠٠٧ كانون األول ٣١              
      اموع        .س.ما يعادهلا ل       . س.ل         

  
    ٧٠٣,١٨٧,٦٨٣        ٥٤٠,٧٧٣,٣٢١        ١٦٢,٤١٤,٣٦٢    دية على اعتمادات مستنديةهوامش نق  
      ٨٦٣,١٥٦,٨٣١        ٤١٤,١٢٢,٢٨٤        ٤٤٩,٠٣٤,٥٤٧    هوامش نقدية على كفاالت و تكفالت  
    ١٠,٨٩٦,٣٩٠        ٣,٧٩١,٢٣٤        ٧,١٠٥,١٥٦    هوامش على تعهدات تصدير  
      ٨٧,٣٥١,٧٢٧         ٨٧,٣٥١,٧٢٧        -      هوامش نقدية لبطاقات االئتمان 
        ٦٩٢,٦٤١,٢٠        ٦٩٠,١٦٨        ٠٠٢,٤٧٣,٢٠    هوامش نقدية أخرى  
      ٣٢٣,٢٣٤,٦٨٥,١    ٢٥٦,٢٠٧,٠٤٦,١        ٦٣٩,٠٢٧,٠٦٧        

  
           ٢٠٠٦ كانون األول ٣١              
      اموع        .س.ما يعادهلا ل       . س.ل         

  
    ١,٠٤١,٦٦٧,٨٩٣    ١,٠٤١,٦٦٧,٨٩٣        -      هوامش نقدية على اعتمادات مستندية  
      ٥٥١,٥٣٧,٣٤٦        ٥٤٩,٢٤٩,٣٠١        ٢,٢٨٨,٠٤٥    هوامش نقدية على كفاالت و تكفالت  
    ٢٠,١٠٠,٤٢٤        ٢٠,١٠٠,٤٢٤        -        هوامش على تعهدات تصدير  
        ٣٢,٢٦٦,٨٣٠        ٣٢,٢٦٦,٨٣٠        -        هوامش نقدية لبطاقات االئتمان  
      ٤٩٣,٥٧٢,٥٦٤,١    ٤٤٨,٢٨٤,٦٤٣,١        ٢,٢٨٨,٠٤٥        

  



 

 - ٤٣ -

  
  :أخرىمطلوبات   -٧١

  :يتكون هذا البند مما يلي
     كانون األول ٣١    

               ٢٠٠٦       ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

  ٨٣,٣٠١,٩٧٨    ١٧٣,٥٠١,٣٣١        تطعة للفترةضرائب الدخل املق  
      ٣١٢,٦٥٩,٨٩٩    ١٠٠,٨٦٨,٦٦٥          أوامر دفع  
  ٤٦٣,٨٧٣,٣٨٢    ٦٥٣,٧٩٥,٩٦٣          شيكات للدفع  
  ١٦٤,٨١٧,٢٢٧    ١٩٠,٢٠١,٢٢٢          تعهدات تصدير  
    ٣١,٠٣٦,٣٨٠    ٣٤,٩٨٣,٤٦٨        ضرائب مقتطعة على الفوائد املدفوعة على حسابات الزبائن  
  ١٣,٧٦٦,٩٣٢    ٢٠,٣٦٩,٠٨٨        ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني  
    ٤٧,٣٤٥,٦٥٨    ٧٨,٣٩٣,١١٤        ١٠ إيضاح رقم – آجلة الدفعضرائب   
  ٥,٧٧٨,١٠٠    ٧,٧٢٤,٣٤٥        شتراكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقةا  
  ٢٩,٤٤٢,٣٧٣    ١٦,٩١٧,٦٣٢        ذمم دائنة ألطراف مقربة  
  ٣٢,٦٤٣,٤٠٠    ١١,٢٣٢,٥٠٠        ١١ إيضاح رقم – مستحقات ملوردي األصول الثابتة  
    ١١٤,٩٨١,٥٧٧    ١٧٤,٥٥٨,٦٥١          دائنون خمتلفون  
    -      ٩,٥٧٤,٠٠٠        ٢١ إيضاح رقم -أنصبة أرباح مستحقة  
    ٨٣,٠٨٨,٥٨٢      ٧٩,٦٤٩,٢٩٦          مصاريف مستحقة غري مدفوعة  
    ١٧,٦٩٣,٠٠٢      ١٦,٦٤٢,٤١٦           حمصلة مسبقاًعموالت   
    ٢,١٥٦,٥٥٠      ٢٤,٥١٠,٠٠٨          القيمة العادلة لعقود الكفاالت املالية  
    ٣٤,٩٠٥,٣٦٧      ٣٣٦,٧٣٣,١٧            أرصدة دائنة أخرى  

            ٤٠٧,٤٩٠,٤٣٧,١    ٠٣٥,٦٥٥,٦١٠,١    
  



 

 - ٤٤ -

  
  :مت احتساب ضرائب الدخل املقتطعة للفترة كما يلي

    لرية سورية              

  ٦٢٦,٣٤٣,٢٢٥          ةأرباح السنة قبل الضريب
  :يضاف

  ٥٧,١٥٦,٠١٨          فروقات صرف غري حمققة
  ١٧,٨١٣,٥٥٥          استهالك املباين
    ٩٤١,٤,٤٠٩          إطفاء الفروغ

  :ينـزل
  )  ١١,٧١٧,٤١٤ (        ف التأسيس القابلة للتنـزيليصارم% ٢٠

    ٣٢٥,٦٩٤,٠٠٥          األرباح اخلاضعة للضريبة

    ١٧٣,٥٠١,٣٣١          %٢٥ الدخلضريبة 
   ٦٩٧,٤,٨١٣        ٢٠٠٦مصروف ضريبة دخل إضافية عن عام 

            ١٧٨,٣١٥,٠٢٨    
  

 آجلة الدفعيتألف بند ضرائب . شكوك بتحصيلها هو مصروف مقبول ضريبياًمت احتساب بند الضرائب اآلجلة الدفع على اعتبار أن مصروف الديون امل
  :مما يلي

    لرية سورية              
  ٣١,٠٤٧,٤٥٥          ٢٠٠٧ آجلة الدفعضرائب 
  ٣٧,٧٤٩,٧٢٣          ٢٠٠٦آجلة الدفع ضرائب 
    ٦٩,٥٩٥,٩٣          ٢٠٠٥آجلة الدفع ضرائب 
            ٤٧٨,٣٩٣,١١    

  
اليت متثل حسابات انتقالية  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ مليون لرية سورية كما يف ٧٠ الزبائن مببلغ شيكاتل املقاصةت  حسابا"خمتلفوندائنون "يتضمن بند 

  .جرى تصفيتها إىل حسابات الزبائن العائدة هلا يف الفترة الالحقة لتاريخ امليزانية
 كانون ٣١ لرية سورية كما يف ٢٤,٥٣٧,٤٥١ (٢٠٠٧ األول  كانون٣١كما يف   سوريةة لري٢٥,٣٢٢,٣٦٠ مبلغ "دائنون خمتلفون" بند كما يتضمن

 املتوجب الناتج عن حتويل العمليات املعنونة بالعمالت األجنبية لشركات النفط على أسعار الصرف املطبقة من قبل القطاع العام متثل املبلغ) ٢٠٠٦األول 
  . الصرف املتداولة يف السوقفيما خيص العمليات املعنونة بالعمالت األجنبية عوضا عن تطبيق أسعار

  



 

 - ٤٥ -

  
  .ات مستندية و كفاالت مقبوضة مقدماميثل بند عموالت حمصلة مسبقا عموالت على اعتماد

  
  : مما يليو غري مدفوعةيتألف حساب مصاريف مستحقة 

     كانون األول ٣١    
               ٢٠٠٦       ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

    ١,٢٣١,٢٥٠      ١,٨٣٩,٠٠٠            أتعاب مهنية
    ٣,٨١٨,١٤٠      -              مصاريف تأمني

    ٣٠,٨٩١,٨٩٦      ٤٤,٦٩٤,٣٤١          و مبالغ مستحقة للمدراءاتعاب 
    ١٥,٣١٥,٠٠٠      ١٤,٧٥٢,٥٠٠            اتعاب العقد اإلداري
    ٢٩٦,٨٣٢,٣١    ١٨,٣٦٣,٤٥٥          مصاريف اخرى

            ٥٨٢,٠٨٨,٨٣      ٩,٢٩٦٦٤,٧٩      
  

 خالل جة خدمات إدارية و استشارات مؤداةدوالر أمريكي متوجب لصاحل مصرف مقرب و مساهم نتي ٣٠٠,٠٠٠متثل اتعاب العقد اإلداري مبلغ 
  .الدخليف بيان " النفقات التشغيلية العامة" ، مت قيده حتت بند السنة

  



 

 - ٤٦ -

  
  :مؤونات ملواجهة أخطار و أعباء حمتملة  -١٨

  :يتكون هذا البند مما يلي
     كانون األول ٣١    

               ٠٦٢٠       ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

    ١٠,٢٤٣,٤١٧      ٢٧,٢٨٢,٩٤٧            تعويض اية خدمة املوظفني 
    ١٣,٥٩٨,٥٨٥      ١٢,٥٠٩,٢٩٥          مؤونات ملواجهة أخطار و أعباء حمتملة أخرى

              ٢٣,٨٤٢,٠٠٢      ٣٩,٧٩٢,٢٤٢        
  

  :حركة تعويضات اية اخلدمة كما يليكانت 

               ٢٠٠٦       ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

    ١,١٧٩,٠٤٠      ١٠,٢٤٣,٤١٧           كانون الثاين١الرصيد كما يف 
    ٩,٣٣٠,٧٢٥      ١٧,١٤٣,١٥٤            اضافات
  )   ٢٦٦,٣٤٨ (  )   ١٠٣,٦٢٤ (          تسديدات

      ١٠,٢٤٣,٤١٧      ٩٤٧٢٨٢,٢٧,           كانون األول٣١الرصيد كما 
  

 مبا يعادل اللرية حركة مؤونات ملواجهة أخطار وأعباء حمتملة أخرىكانت .  بعمالت أجنبية معنونةمت حجز مؤونات ملواجهة أخطار و أعباء حمتملة أخرى
  : كما يليالسورية

               ٢٠٠٦       ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل               

    -        ١٣,٥٩٨,٥٨٥           كانون الثاين١الرصيد كما يف 
    ١٣,٥٩٨,٥٨٥      -              اضافات

    -      )  ١,٠٨٩,٢٩٠ (          فروقات صرف
      ١٣,٥٩٨,٥٨٥      ١٢,٥٠٩,٢٩٥           كانون األول٣١الرصيد كما 



 

 - ٤٧ -

  

  :ال املرأس  -١٩

 بالكامل س للسهم الواحد، مرخص له ومدفوع. ل٥٠٠ مليون سهم امسي بقيمة ٣,٥ من ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ يتألف رأس املال كما يف 
   :ويتوزع حسب العمالت على الشكل التايل

    رق قطعتعديالت ف                        
    على رأس املال      القيمة املعادلة                  
    املدفوع بالدوالر      التارخيية      دوالر أمريكي      عدد األسهم      

  .س.ل      .س.ل                

  :صلياإلصدار األ

    -      ٣٢٢,٥٨٦,٥٠٠    -      ٦٤٥,١٧٣  رأس املال املدفوع باللرية السورية
  )  ٢٧٦,٨٧٥,٧٨(  ٧,٤١٣,٥٠٠١,١٧    ٢٢,٨٦٢,٣٩٨    ٢,٣٥٤,٨٢٧  )رية سجل باللرية السو( رأس املال املدفوع بالدوالر 

    ٢٧٦,٨٧٥,٧٨(  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠          ٣,٠٠٠,٠٠٠  (  
  

  :٢٠٠٥ يف عام زيادة رأس املال
    -      ٦١,٥٦٣,٥٠٠    -      ١٢٣,١٢٧  رأس املال املدفوع باللرية السورية

  )  ٦٣٢,٥١١,١٩(    ١٨٨,٤٣٦,٥٠٠    ٥١٥,٦٠٦٣,    ٣٧٦,٨٧٣  )سجل باللرية السورية ( رأس املال املدفوع بالدوالر 
    ٦٣٢,٥١١,١٩(    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢          ٠٠,٠٠٠٥  (  

  :إمجايل رأس املال
  -      ٣٨٤,١٥٠,٠٠٠    -      ٧٦٨,٣٠٠  رأس املال املدفوع باللرية السورية

  )  ٩٠٨,٣٨٦,٩٨(  ٠٠٠٣٦٥,٨٥٠,١,    ٢٦,٣٧٨,٠٠٤    ٢,٧٣١,٧٠٠  )سجل باللرية السورية ( رأس املال املدفوع بالدوالر 

    ٩٠٨,٣٨٦,٩٨(  ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠          ٣,٥٠٠,٠٠٠  (  
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  :يتوزع رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي و الذي مت تسجيله باللرية السورية كما يلي
  

  فرق       يفالقيمة كما                                
  قطع رأس املال       كانون األول٣١            سعر الصرف                  

    املدفوع بالدوالر      ٢٠٠٧      القيمة التارخيية      التارخيي      رأس املال بالدوالر      عدد األسهم      األسهم املكتتب ا بالدوالر
  .س.ل      .س.ل      .س.ل            .أ.د            

  ) ٧٨,٨٧٥,٢٧٦(  ١,٠٩٨,٥٣٨,٢٢٤     ١,١٧٧,٤١٣,٥٠٠    ٥١,٥٠    ٢٢,٨٦٢,٣٩٨    ٢,٣٥٤,٨٢٧    اإلصدار األصلي
  ) ٢٦٣,٥١١,١٩(    ٨٦٨,٩٢٤,١٦٨    ٥٠٠,١٨٨,٤٣٦    ٥٣,٦٠    ٠٦٦,٣,٥١٥    ٣٧٦,٨٧٣    إصدار زيادة رأس املال

    ٨٩٠,٣٨٦,٩٨(   ٠٩٢,٤٦٣,٢٦٧,١    ١,٣٦٥,٨٥٠,٠٠٠        ٢٦,٣٧٨,٠٠٤    ٧٣١,٧٠٠,٢ (  

    
  :من األسهم على الشكل التايل" ب"أ و "يتوزع رأس مال املصرف بني فئتني 

  
طبيعيني أو معنويني و تسدد قيمتها باللريات السورية، باستثناء هي األسهم اليت ال جيوز متلكها إال من قبل أشخاص سوريني   -"أ"فئة 

السوريني غري املقيمني الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتابام باألسهم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف الفعلي الرائج حسب 
  .نشرة السعر الرمسي

معنويني عرب أو أجانب بقرار من جملس الوزراء و تسدد قيمتها  األسهم اليت جيوز متلكها من قبل أشخاص طبيعيني أو هي  -"ب"فئة 
  .السعر الرمسيبالعمالت األجنبية بسعر الصرف الرائج حسب نشرة 

  

حول حتديد ) ٢٥٣قرار رقم  (٢٠٠٧ كانون الثاين ٢٤يتبع املصرف سياسة إلدارة رأس املال وذلك متاشياً مع تعليمات املصرف املركزي الصادرة يف 
  ).٢مقررات بازل % (٨يشترط هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املالءة لدى املصرف عن . موال اخلاصةكفاية األ

  :مت احتساا كما يلي % ٧,٩٤ نسبة ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ كما يف مالءة رأس املالبلغت 

    .س.آالف ل              
    ٢,١٨٩,٦٠٤        األموال اخلاصة الصافية  

  
    ١٨,٠٣٩,٤٥٦          املوجودات املثقلة  
    ٧,٣٣١,٥٣٨        حسابات خارج امليزانية املثقلة  
    ٢,١٩٨,٢٩٨        خماطر السوق واملخاطر التشغيلية  
            ٢٧,٥٦٩,٢٩٢    
      % ٧,٩٤          نسبة املالءة   

كما وافق . رية سورية مليون ل٧٥٠ على زيادة رأس مال املصرف مبلغ ٢٠٠٧ أيار ٢٩وافقت اجلمعية العمومية غري العادية للمصرف املنعقدة بتاريخ 
   .٢٠٠٧ تشرين األول ٤ الصادر بتاريخ ٤ب/م ن/٣٢١جملس النقد والتسليف على هذه الزيادة بالقرار رقم 

  .مل يتم تسديد هذه الزيادة حىت تاريخ اصدار البيانات املالية
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  :االحتياطات  -٢٠

هذا االحتياطي غري . من رأس املال% ٥٠ صايف األرباح السنوية، حىت بلوغه من% ١٠حتياطي القانوين مبعدل ال من قانون التجارة، ا٢٤٦حددت املادة 
  .خاضع للتوزيع 

. من رأس املال% ١٠٠ حىت بلوغه السنوية،من صايف األرباح % ١٠ ال يقل عن يف قانون النقد والتسليف، االحتياطي اخلاص مبعدل٩٧حددت املادة 
  .هذا االحتياطي غري خاضع للتوزيع

  

  :األرباحأنصبة   -٢١

 لرية ٢٥ مليون لرية سورية، مبعدل ٨٧,٥ على توزيع أنصبة األرباح بقيمة ٢٠٠٧ أيار ٢٩وافقت اجلمعية العمومية غري العادية اليت عقدت بتاريخ 
سورية قيد  لرية  مليون٩,٥ واليزال حوايل ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ لرية سورية حىت تاريخ ٧٧,٩٢٦,٠٠٠مت تسديد مبلغ . سورية للسهم الواحد

  .)١٧إيضاح رقم  ("أخرىمطلوبات "تظهر ضمن بند الدفع 

  

  :تعديالت فروقات قطع على مركز القطع البنيوي  -٢٢

يسمح هذا القرار . ٢٠٠٧ كانون الثاين ١ والذي اعترب نافذاً من تاريخ ٢٤٩ أصدر جملس النقد والتسليف القرار رقم ٢٠٠٦ كانون األول ٢٦بتاريخ 
الناجتة عن ) اخلسائر/ (واعترب القرار، األرباح. من هذه األموال% ٦٠ بتكوين مركز قطع بنيوي مقابل صايف أمواله اخلاصة، مبايعادل للمصارف السورية،

  .غري حمققة، وبالتايل فإن هذه األرباح تعترب غري خاضعة للضريبية وغري قابلة للتوزيع) خسائر/ (تقييم مركز القطع البنيوي، كأرباح 

نتيجة هلذا القرار، قام املصرف يف عام .  املدفوع بالدوالر األمريكيرأس املالتألف من ي املصرفوات املاضية، كان مركز القطع البنيوي لدى خالل السن
  .لمصرفل صايف األموال اخلاصة من %٦٠لحدود املسموح ا أي ما يقارب للوصول لمريكي األ ببيع جزء من موجوداته بالدوالر ٢٠٠٧

  : مما يلي٢٠٠٧ كانون األول ٣١ البند كما يف يتألف هذا

  تعديالت فرق قطع      القيمة املعادلة          
   على مركز القطع البنيوي      التارخيية      دوالر أمريكي      
                      

    ٩٨,٣٨٦,٩٠٨      ١,٣٦٥,٨٥٠,٠٠٠    ٢٦,٣٧٨,٠٠٤  )١٩إيضاح رقم (فروقات صرف غري حمققة على رأس املال 
  رأس املال بيع جزء من ىفروقات صرف حمققة عل

    املعنون بالدوالر األمريكي  
  )  ١٨,٥٥٠,٠٠٠ (  )  ٣٥٤,٩٠٠,٠٠٠(  )  ٧,٠٠٠,٠٠٠ (    ٢٠٠٧  نيسان١٦يف   
  )  ٣,٤٢٧,٨٥٦ (  )  ٦٦,٧٧٩,٧٩٩(  )  ١,٣١٨,٤٥٦ (    ٢٠٠٧ نيسان ١٨يف   

      ٠٥٢,٤٠٩,٧٦            ٥٤٨,١٨,٠٥٩  



 

 - ٥٠ -

  

  :الفوائد إيرادات   -٢٣

  : هذا البند ما يلييتضمن
       كانون األول٣١للسنة املنتهية يف                 
                ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
    .س.ل        .س.ل                

  ٩٠٣,٣٠٥,٣٤٧      ١,٣٦٧,٤٩١,٣٩٤          قروض وتسليفات للزبائن  
    ١٤,٨٣٥,٧٩٨      ٥,٤٧٣,٨٠٣           متوفرة للبيعأوراق مالية  
    ١,٣٢٦,٧٣٤,٣٦٩      ١,٩٠٣,٨٧٤,٥٢١            ودائع لدى املصارف  
       ٦,٩٣٧,٨٠٨      ٦٥,٩٩٠,٢٨٤             ايداعشهادات  

              ٣٢٢,٢,٢٥١,٨١٣      ٠٠٢,٨٣٠,٣٤٢,٣    

    
  :الفوائدأعباء   -٢٤

  :يتضمن هذا البند ما يلي
       كانون األول٣١للسنة املنتهية يف                 
                ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
    .س.ل        .س.ل                

    ١,٣٣٥,٧٤٢,٤٨٧      ٢,٠٨٠,٠٠٢,٣١٢            ودائع الزبائن  
     ١٥,٠٢٦,٩٩٦      ٣٠,٩٦٧,٣٦٠            ودائع املصارف  

              ١,٣٥٠,٧٦٩,٤٨٣      ٢,١١٠,٩٦٩,٦٧٢    



 

 - ٥١ -

  

  :عموالتو ال ات الرسوم إيراد  -٢٥

  :يتكون هذا البند مما يلي
       كانون األول٣١للسنة املنتهية يف                 
               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل        .س.ل                

  ١٠٥,٦٩٠,٢٦٩      ١٥٢,٦٨٥,١٩٩          فيةعموالت على عمليات مصر  
  ٧٦,٨٥٣,١٢٠      ٨٧,٢٤٧,٨٣٩          عموالت على اعتمادات مستندية  
  ٨٧,٢٠٥,٨٥٠      ٩٥,٤٤٣,٢٩٦          عموالت على كفاالت  
    ١,١١٣,٧٢٣      ١،٨٤٧,٩٠٠            خرىأ عموالت  

              ٩٦٢,٨٦٢,٢٧٠      ٢٣٤,٢٢٤,٣٣٧    
  

  :جرةصايف ايرادات وارباح وخسائر حمفظة املتا  -٦٢

  :يتضمن هذا البند ما يلي 
       كانون األول٣١للسنة املنتهية يف                 
               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل        .س.ل                

  -        ٥،٤٢١,١٦٦           مستلمة على اوراق مالية للمتاجرةفوائد  
    ١٤,٢٧٣,٩٨٣      ٩,٢٦١,٠٧٣          صايف التغري يف القيمة العادلة حملفظة املتاجرة  
    -        ١٢,٣٤٥,١٨٣           التفرغ عن اوراق مالية للمتاجرةارباح  
              ١٤,٢٧٣,٩٨٣      ٢٧,٠٢٧,٤٢٢    

  
  

  :رواتب وأجور وملحقاهتا  -٧٢

  :يتضمن هذا البند ما يلي 
       كانون األول٣١للسنة املنتهية يف                 
               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل        .س.ل                

    ١٨٦,٧٩٢,٠٠٩      ٢٨٦,٨٦٠,٣٣٥          رواتب و أجور املوظفني  

    ٩,٣٣٠,٧٢٥      ١٧,١٤٣,١٥٤           املوظفنيتعويض اية خدمةمؤونة   

    ٢٥,٦٣٤,١٢٠      ٣٤,٥٨٢,٤٦٤          نفقات طبية و اشتراكات مؤسسة التأمينات االجتماعية  

    ٣٤,٤٧٥,٧٢٩      ٧٢,٣١٦,٥١٧            تعويضات اإلدارة  

              ٣٢٥٦,٢٣٢,٥٨      ٤٧٠,٩٠٢,٤١٠     

    



 

 - ٥٢ -

  

  :نفقات التشغيلية العامةال  -٨٢

  :يتضمن هذا البند ما يلي 
       كانون األول٣١للسنة املنتهية يف                 
               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل        .س.ل                

    ١٦,٧١١,٠٤٠      ١٨,٠٠٤,٩٣٨            مصاريف سفر  

      ٣٠,١٨٢       ١٧٥,٨٩٤          مصاريف اشتراكات وتدريب  

    ١٧,٩٣٠,١٠١      ٣٩,٣٧٩,٣١٨            دعاية و إعالن  

  ٣١,٥٦٤,٣٢١      ١٥,١٤١,٤٥٢            مصاريف مهنية  
      ٢,٧٦٩,٧٢٠      ١١,٩٢٤,٥٧١          مصاريف شبكة املعلوماتية  

  ١٨,٣٠٠,٠٠٠      ١٤,٧٥٢,٥٠٠            أتعاب العقد اإلداري  
      ٣,٣٧٢,٥٧٣      ٧,٥٩٣,٠٨٥            صيانة و إصالحات  

    ٤,٤٨٨,٤٤٢      ٦,٢٧٩,٦٧١          مصاريف كهرباء ومياه  
     ٩٤٥,١٥٠      ١,٣٧٣,١٧٢            حمروقات  

  ١٦,٤٧٦,٦٧٦      ١٨,٤١١,٦١٩            مصاريف هاتف  
      ٨,١٤١,٣٠٣      ٨,٥٨٢,٦٩١            مصاريف انترنت  

      ٤,٢٦٨,٢٣٧      ٧,٣٠٣,٩٤٥            مصاريف سويفت  

      ٢,٧٦٥,٥٣٢      ٣,٣٦٢,٩١١          مصاريف الصراف اآليل  

  ١٥,٥٨٧,٨٢٩      ١٨,١٦٩,٣٣٣            قرطاسية  
  ٢٦,٨١٦,٤١٦      ٦٣,٣٠٧,١٣٤            اراتإجي  
  ١٠,٧٦٦,٢٩٨      ٩,٧١٥,٩٦٤            مصاريف تأمني  
      ٥,٤٥٩,٨٧٨      ٣٢,٤٨٦,٢٧٤            رسوم قانونية  

     ٣٨,٦٨٤,٦٦٠      ٢٨,١١٦,٦٩٥            مصاريف أخرى  

              ٢٢٥,٠٧٨,٣٥٨      ١٦٧,٠٨١,٤٣٠      

    



 

 - ٥٣ -

  

  :اإلستهالكات واإلطفاءات  -٩٢

  :يتضمن هذا البند ما يلي 
       كانون األول٣١للسنة املنتهية يف                 
               ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل        .س.ل                

  

    ٥٨,٧٣٢,٩٢٥      ٧٦,٢١٩,٦٤٧          ١١ إيضاح – استهالك املوجودات الثابتة والتجهيزات  

    ٣٨,٤٦٨,٧٥      ٥٩,٣٨٥,٦٢          ٢١ إيضاح – استهالك املوجودات غري املادية  

              ٨٧,٢٠١,٦٧٦      ٨٥,٦٠٥,٢٧٢     

  

  :ةصايف أرباح السن  -٣٠

  ، عمالً بقرار جملس النقد  لدى املصرفيتضمن هذا البند فروقات تقييم مركز القطع البنيوي التابع لرأس املال املكتتب بالدوالر األمريكي
  :يتألف هذا البند مما يلي. ٢٠٠٦ للعام ٢٤٩والتسليف رقم 

      ول كانون األ٣١للسنة املنتهية يف                 
                ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل        .س.ل                

  ٣١٦,٤٣٨,١٠٦      ٥٠٥,١٨٤,٢١٥            أرباح السنة
  )  ١٠٠,٢٣٦,٥٣٤(  )  ٥٧,١٥٦,٠١٨ (           غري حمققةخسائر

      ٢١٦,٢٠١,٥٧٢      ٤٤٨,٠٢٨,١٩٧          صايف أرباح السنة متضمنة خسائر غري حمققة



 

 - ٥٤ -

  

  

  :رحبية السهم  -١٣

 لالسهم العادية حتتسب على اساس االرباح الصافية العائدة للمصرف ، واملتوسط املرجح لعدد االسهم العادية القائمة خالل ان رحبية السهم االساسية
  ٠السنة

       كانون األول٣١للسنة املنتهية يف                 
                ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل        .س.ل                

  ٢١٦,٢٠١,٥٧٢      ٤٤٨,٠٢٨,١٩٧          صايف أرباح السنة متضمنة خسائر غري حمققة
    ٣,٥٠٠,٠٠٠      ٣,٥٠٠,٠٠٠          املتوسط املرجح لعدد االسهم ملقاصد احتساب رحبية السهم

  :رحبية السهم
      ٦٢        ١٢٨          أساسية  
      ٦٢        ١٢٨          خمففة  

  

  

  :إيضاح حول بيان التدفقات النقدية  -٢٣

  :يتألف بند النقد وما يوازي النقد مما يلي
      ون األول كان٣١كما يف     
    ٢٠٠٦      ٢٠٠٧    
  .س.ل      .س.ل    

   املركزي لدى مصرف سورية وأرصدةالصندوق
  ١٢,١٣٢,٣٧٦,٧٣٦   ٢٢,٣٨٠,١٠٢,٣٦٠  )باستثناء الفوائد املستحقة وغري املقبوضة(  

  الودائع لدى املصارف 
  ٨,٢٢٣,٨٢٧,٨١٩    ٤,٩٩٤,٩٧٨,٦٧٤  ) باستثناء الفوائد السارية وغري مستحقة القبض(  
  ملصارفودائع ا
  )  ٠٣٣,٨٥٥,٩٧٢ (  )  ٧٢٥,٥٥,٥١,٦٠٢ (  )باستثناء الفوائد السارية وغري مستحقة الدفع(  

  ٥٢٢,٣٤٩,٣٨٣,١٩   ٣٠٩,٥٢٥,٧٧٢,٢٥   
    

.  يوم أو أقل٩٠إن ودائع لدى ومن املصارف تتضمن وداع ألجل متثل توظيفات وعمليات اقتراض بني املصارف ذات أجل أساسي ملدة   



 

 - ٥٥ -

  

  :التدفقات النقديةمن بيان التالية غري النقدية طة التشغيلية، اإلستثمارية، والتمويلية األنشمت استثناء 

  بنـد  مقابل نفس الزيادة مت قيـدها حتـت       . س. ل ٣١,٠٤٧,٤٥٦بقيمة  " موجودات أخرى "الزيادة يف الضرائب املؤجلة املدينة املقيدة حتت          - أ
  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف " أخرىمطلوبات "

 كـانون االول  ٣١للـسنة املنتهيـة يف   " أخرىمطلوبات "مقابل نفس الزيادة مت قيدها يف . س. ل١١,٢٣٢,٥٠٠زيادة االصول الثابتة بقيمة      -ب
٢٠٠٧.  

  

  :أدوات مالية يف خماطر خارج امليزانية  -٣٣

إن التعهدات بكفاالت و تكفالت متثل ضمان غري .  إقراضمتثل التعهدات بكفاالت و تكفالت، أدوات مالية مببالغ متعاقد عليها تشمل بطبيعتها خماطر
. قابل للنقض يتعهد املصرف مبوجبه بالتسديد يف حال ختلف املدين عن اإليفاء بتعهداته لفرقاء ثالثني، و هي ال ختتلف عن التسليفات يف امليزانية العمومية

ه يسمح مبوجبه لفرقاء ثالثني بسحب سندات على املصرف لغاية مبلغ حمدد خاضع أما االعتمادات املستندية اليت متثل تعهد من املصرف حلساب عمالئ
  .لشروط معينة، فهي مضمونة ببوالص االسترياد العائدة هلا و متثل بالتايل خماطر اقراض أدىن

  



 

 - ٥٦ -

  
  :: مع اجلهات املقربةالتعامل  -٤٣

  : املقربة ما يلياجلهات  أرصدة و عملياتتتضمن. ، و املصارف الشقيقةرتبطة م و الشركات امل املقربة مدراء املصرف، و اإلدارة العلياهاتتتضمن اجل
  
  :بنود امليزانية. أ

     كانون األول ٣١    
                ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل        .س.ل            األرصدة املدينة    

  : املصارف املقربةلدىحسابات جارية 

    ٦٧٥,٢٢٩,٤٠٥      ٢٦٧,١٦٥,١٨٩            حسابات منتجة للفوائد
    ٧٩٦,٦١٦,١٩      ٣٩,١٤٠,٦٢٧            حسابات غري منتجة للفوائد

              ٢٠١,٨٤٦,٤٦٩      ٨١٦,٣٠٥,٣٠٦    
  : املصارف املقربةلدى  ألجلودائع

    ٠٠٠,١١٥,٠٩٨,١      ٩١٩,٨٧٣,٠٠٠          ودائع ألجل

            ٠٠٠,١١٥,٠٩٨,١      ٠٠٩١٩,٨٧٣,٠    
  :قروض و تسليفات للمسامهني

    ٩٦,٣٩٠,٥٢٩      ١٠٣,٥٦٤,٧٨٤          حسابات جارية مدينة
    ٢٩,٤١٤,٦٥٣      ١٧,٣٠٧,٢٧٤          قروض قصرية األجل

            ١٢٥,٨٠٥,١٨٢      ١٢٠,٨٧٢,٠٥٨    
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  حسابات دائنة    
  :ودائع اجلهـات املقربـة

    ١١٧,٦٣٩,٠١٢      ٥٥,٦٦١,٩٢٨          ودائع حتت الطلب
    ٧,١٨٠,٧٠٨      ٨,٠٥٣,٦٣٧          ودائع ألجل

    ١٧,٩٧٩,٣٧٣      ١٨,٨٤١,٤٦٥          حسابات التوفري
    ٢,٢٨٨,٠٤٥      ٣,٠٣٣,١١٠        هوامش نقدية على كفاالت و تكفالت

            ١٣٨,٠٨٧,٥١٤      ١٤٠,٥٩٠,٥٨      
  
    ٣٠,٨٩١,٨٩٦      ٤٤,٦٩٤,٣٤١        لإلدارة  و مبالغ مستحقةتعابأ
    ١٥,٣١٥,٠٠٠      ١٤,٧٥٢,٥٠٠          تعاب العقد اإلداريأ

    ٩,٤٤٢,٣٧٣٢      ١٦,٩١٧,٦٣٢         ألطراف مقربة أخرىذمم دائنة

            ٧٥,٦٤٩,٢٦٩      ٧٦,٣٦٤,٤٧٣    
  
  :بنود بيان األرباح و اخلسائر. ب

                            
       كانون األول٣١للسنة املنتهية يف                 
                ٢٠٠٦        ٢٠٠٧    
  .س.ل        .س.ل                

  عباءاأل    

    ٣٤,٤٧٥,٧٢٩      ٤٤,٦٩٤,٣٤١             اإلدارةتعويضات
    ٠٠٠,٣٠٠,١٨      ١٤,٧٥٢,٥٠٠            أتعاب العقد اإلداري

              ٧٢٩,٧٧٥,٥٢      ٥٩,٤٤٦,٨٤١    
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  األدوات املالية و إدارة املخاطر  - ٥٣

      
  خماطر التسليف -أ

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

  
هلم  ينشأ عندما يكون عدد من اجلهات املقابلة مرتبط بعمليات ونشاطات متشاة أو يف مناطق جغرافية حمددة أو اإلقراضإن التركيز يف خماطر 

طات اقتصادية هلا ميزات متشاة قد تؤثر على إمكانيام للقيام بواجبام التعاقدية بسبب تأثرهم بصورة متشاة بالتغريات االقتصادية و نشا
   .أن التركيز يف خماطر اإلقراض يدل على مدى تأثر أداء املصرف بالتطورات الالحقة يف قطاعات أو مناطق جغرافية معينة. السياسية و غريها

  
  إدارة خماطر التسليف-١

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

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

  :و أمهها. ة خماطر التسليفباإلضافة إىل جملس اإلدارة، يوجد لدى املصرف عدة جلان هلا دور يف إدار
  

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

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

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

  
   قياس خماطر التسليف-٢

 ٩٤فظة الديون املمنوحة و تصنيفها و ذلك حسب تعليمات جملس النقد و التسليف و خاصة القرار رقم يقوم املصرف مبراجعة دورية حمل
  :يف ما يلي للفئات املعتمدة لتصنيف الديون حسب تعليمات جملس النقد و التسليف. ٢٠٠٤ كانون األول ١٩الصادر بتاريخ 
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  :ديون عادية
  .د دون احتمال حصول أية خسائر عليهاهي الديون القابلة للتحصيل رأمساالً و فوائ

  
  :ديون عادية تتطلب اهتماماً خاصاً

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

  .خالل فترة ال تزيد عن ستة أشهر و ذلك الستكمال امللف و متابعة األمور اليت قد تكون موضع استفسار
  

  :ديون دون املستوى العادي املقبول
 التأخر يف دفع : ا الديون اليت تتطلب اهتماماً خاصاً، باإلضافة إىل مؤشرات أخرى أمههاتتسم هذه الفئة من الديون بنفس السمات اليت تتصف

  . تدين التدفقات النقدية– مجود حركة احلساب جلهة التسديدات ملدة ثالثة أشهر –أقساط التسهيالت أو الفوائد املستحقة 
  

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

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

  
  الديون الرديئة

 فقدان –عدم وجود ضمانة أو ضآلة قيمتها إن وجدت : سم بنفس مواصفات الديون املشكوك بتحصيلها، باإلضافة إىلـتهي الديون اليت ت
  . عدم استعداد أو عدم قدرة الكفالء على االلتزام بكفاالم–ر استردادها من املدين معدومة  املبالغ املنتظ- إفالس املدين –االتصال باملدين 

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

  
   سياسات مواجهة أخطار التسليف-٣

يقوم املصرف بإدارة خماطر التسليف من خالل تنويع و توزيع نشاطاته االقراضية للتأكد من عدم وجود تركيز غري مربر مع أشخاص أو جمموعة 
 ، رهونات عقارية،ودائع جممدة: أشخاص يف قطاعات اقتصادية أو مناطق معينة، باإلضافة إىل احلصول على الضمانات العينية الكافية، و أمهها

  .كفاالت مصرفيةو
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   املوجودات املالية و تركيزات املخاطر-٤

  لدى املصارف ألجل ودائع 
    ٢٠٠٧ كانون األول  ٣١ كما يف      

  نسبة مبلغ الشرحية    
    إىل اموع      مبلغ الشرائح              
  %       .س.ل                  

    ٢,٢٧  ٧٤٢,٣٤٨,٠٠٠          .س. ل١٠٠,٠٠٠,٠٠٠دون   
     ٧٦,٢١  ٢٤,٩٥٩,٣١٥,٦٥٠            ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ و ١٠٠,٠٠٠,٠٠١ما بني   
     ٥٢,٢١    ٠٥٦,٣٣٨,٠٤٧,٧         .س. ل١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠و . س. ل٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ما بني   

          ٠٠,١٠٠    ٨٩٨,٧١٩,٤٨٧,٣٢      
  
  

    ٢٠٠٦ كانون األول  ٣١ كما يف      
  نسبة مبلغ الشرحية    

    إىل اموع      مبلغ الشرائح              
  %       .س.ل                  

    ١,٢٨  ٣٨٤,٩٤٥,٠٠٠          .س. ل١٠٠,٠٠٠,٠٠٠دون   
     ٧٨,٧٧  ٢٣,٧٧٦,٧٣٠,٠٠٠            ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ و ١٠٠,٠٠٠,٠٠١ما بني   
     ١٩,٩٥    ٦,٠٢٣,٩٠٠,٠٠٠         .س. ل١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠و . س. ل٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ما بني   

          ١٠٠,٠٠    ٣٠,١٨٥,٥٧٥,٠٠٠      
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  قروض و تسليفات

  :ائح كما يليتتوزع القروض والتسليفات حسب الشر
  

    ٢٠٠٧ كانون األول  ٣١ كما يف     
  نسبة مبلغ الشرحية   

    إىل اموع      مبلغ الشرائح      عدد الزبائن        
  %      .س.ل                   

  ٤٢,٥٠    ٧,٥٧٥,١٢٤,٠٨٩    ١٥,١٣٩   .س. ل٢٠,٠٠٠,٠٠٠دون   
  ١٥,٩٦    ٢,٨٥٢,٤٦٥,٠٤٠      ٩١   .س. ل٥٠,٠٠٠,٠٠٠و . س. ل٢٠,٠٠٠,٠٠١ بني   
  ٢٦,٢٧    ٤,٦٩١,٥٥٤,٨٦٨      ٥٢  .س. ل٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠و . س. ل٥٠,٠٠٠,٠٠١ بني  
     ٢٧,١٥    ٢١٧,٩٩٥,٧٢٧,٢    ١٠   .س. ل٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠فوق   
       ١٠٠,٠٠   ٢١٤,١٣٩,٨٤٧,١٧  ٢٩٢،١٥    
  )   ٧٦٥,٤٥٦,٩٩١ (            فوائد غري حمققة  
  )   ٢٨٤,٩٠٧,٨٠٩ (         إمجايل املؤونات ملخاطر حمددة وديون مشكوك بتحصيلها  
    ٨٢٨,٤٨٩,٣١              فوائد سارية غري مستحقة  

                ٢٤٢,٢٦٤,٨٢٨,١٦   
  
  

  
    ٢٠٠٦ كانون األول  ٣١ كما يف     

  نسبة مبلغ الشرحية   
    إىل اموع      مبلغ الشرائح      عدد الزبائن        
  %      .س.ل                   

     ٣١,١٥    ٣,٧٤١,١١٧,٥٠٩    ٦,٤٦٨  .س. ل٢٠,٠٠٠,٠٠٠دون   
     ١١,٨١    ١,٤١٩,١٦٨,٥٩٥    ٤٨  .س. ل٥٠,٠٠٠,٠٠٠و . س. ل٢٠,٠٠٠,٠٠١بني    
     ٢٤,٧٢    ٢,٩٦٧,٥٨٨,١٩١    ٣٤ .س. ل٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠و . س. ل٥٠,٠٠٠,٠٠١بني   
     ٣٢,٣٢    ٣,٨٨١,٥٦٩,٢٩٩    ٩  .س. ل٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠فوق   
    ١٠٠,٠٠   ٥٩٤,٤٤٣,٠٠٩,١٢      ٦,٥٥٩      
  )   ٢٢٣,٦٤٠,٦٠٨ (            فوائد غري حمققة  
  )   ١٦٠,٧١٧,٩١٩ (         ؤونات ملخاطر حمددة وديون مشكوك بتحصيلهاإمجايل امل  
    ٢٣,٥٣٩,٣٦٨              فوائد سارية غري مستحقة  

                ٤٣٥,٦٢٤,٦٤٨,١١  
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   خماطر السيولة-ب

أو تدين يف مالءة املقترضني قد تنتج خماطر السيولة من تقلبات األسواق . تتمثل خماطر السيولة يف عدم متكن املصرف من اإليفاء مبتطلباته النقدية
  .اليت قد تؤدي إىل احلد من مصادر األموال و تدفقاا على املصرف

  
  إدارة خماطر السيولة

  .للحد من خماطر السيولة، تقوم اإلدارة بتنويع مصادر أمواهلا و إدارة موجوداا يف إطار سياسة نقدية تتمثل يف االحتفاظ برصيد سيولة معقول
  .إدارة استحقاقات موجوداا و مطلوباا بشكل ميكنها من توفري و االحتفاظ بنسبة كافية من السيولةتقوم اإلدارة ب

باإلضافة إىل ذلك يقوم املصرف وفق القوانني املرعية اإلجراء يف سورية، باالحتفاظ لدى مصرف سورية املركزي، باحتياطي نقدي إلزامي 
  .من رأس املال% ١٠دة تساوي من ودائع الزبائن، و بوديعة جمم% ٥مبعدل 
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   املوجودات واملطلوبات حسب االستحقاق

      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١   
        دون      أكثر من      ٦بني       ٣بني       بني شهر           
    اموع      استحقاق      سنة       شهر١٢و       و ستة أشهر      و ثالثة أشهر      أقل من شهر     
  .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف      

  املوجودات 
  ٢٦,١٣٩,٧٨٩    ٣,٦٢٨,٩٠٥    -      -      -      -      ٢٢,٥١٠,٨٨٤  املركزيسورية  مصرف  وأرصدة لدىوق

  ٣٥,١٥٢,٨٠٦    -      ٦٢٥,٦٢٧    ٣,٣٢٨,١٩٠    ٧,٩٥٤,٧٧٦    ١٢,٩٧٦,٨٣٥    ١٠,٢٦٧,٣٧٨  لدى املصارف
  ٤٢,٥٠٠      ٤٢,٥٠٠    -      -      -      -      -     مالية متوفرة للبيع
  ٣٥٩,١٦٤    -      -      -      -      ٣٥٩,١٦٤    -     مالية للمتاجرة
  ١٦,٨٢٨,٢٦٤    -      ٥,٣٨٣,١٢٥    ١,٧٦١,٧٥٠    ١,٠٧٦,٦٢٥    ٧,٨٩٠,١١٤    ٧١٦,٦٥٠  ض وتسليفات

  ١,١٨٥,٠٨٢    -      -      -      -      ١,١٨٥,٠٨٢    -    ن مبوجب قبوالت
    ٢٧٢,٣٠١    -      -      -      -      ١١٢,٥١٢    ١٥٩,٧٨٩  دات أخرى

  ٩٢١,٩٦٧    ٩٢١,٩٦٧    -      -      -      -      -    )صايف (ماديةثابتة دات 
    ١٤٠,٧٨٤    ١٤٠,٧٨٤    -      -      -      -      -    دات غري مادية

    ١٦١,١٦٥    ١٦١,١٦٥    -      -      -      -      -    رأس املال امدة لدى مصرف سورية املركزي من ة
    ٨٨١,٢٠٧,٨١    ٤,٨٩٩,٣١٧    ٢٧٥,٠٠٨,٦    ٩٤٠,٠٨٩,٥    ١٤٠,٠٣١,٩    ٧٧٠,٥٢٣,٢٢    ١٧٠,٦٥٤,٣٣  ملوجوداتجمموع ا 
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      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١   
        دون      أكثر من      ٦بني       ٣بني       بني شهر           
    اموع      استحقاق      سنة       شهر١٢و       و ستة أشهر      و ثالثة أشهر      أقل من شهر     
  .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف      

  املطلوبات 
    ١,٦٠٢,٥٥٦    -      -      -      -      -      ١,٦٠٢,٥٥٦  صارفامل

  ٧٤,٤٦٤,٧٠٠    -      ٣٨٦,٧٥٣    ١,٤٢٩,٣٩٩    ٤,٠٢٥,٢٢٣    ٦,٤٢٨,٣٧٨    ٦٢,١٩٤,٩٤٧  تأمينات نقديةالزبائن و
  ١,١٨٥,٠٨٢    -      -      -      -      ١,١٨٥,٠٨٢    -     مبوجب قبوالت

  ١,٦١٠,٦٥٤    -      -      -      ٥٨٤,٩٢٥    ٦٥٣,٧٩٦    ٣٧١,٩٣٣  ات أخرى
      ٣٩,٧٩٢    -      -      -      -        ٣٩,٧٩٢    -    ت ملواجهة أخطار و أعباء حمتملة

    ٤٧٨,٩٠٢,٧٨    -      ٣٣٨٦,٧٥    ٣٩٩,٩٢١,٤    ٨,١٤٦١٠,٤    ٠٤٨,٣٠٧,٨    ٦٤٣,١٦٩,٦٤  جمموع املطلوبات 

    ٠٣٤,٣٠٥,٢    ٤,٨٩٩,٣١٧    ٩٩٩,١٢٥,٦    ١٤,٥٦٦٠,٣    ٣٢٥,٤٢١,٤    ٩٦٥,٢١٦,٤١  )  ٧٣٥,٥١٤,٣٠ (  فجوة االستحقاقات 
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      ٢٠٠٦ كانون األول ٣١   
        دون      أكثر من      ٦بني       ٣بني       بني شهر           
    موعا      استحقاق      سنة       شهر١٢و       و ستة أشهر      و ثالثة أشهر      أقل من شهر     
  .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف      

  املوجودات 
    ١٤,٨٠٩,٧٩٠    ٢,٦٦١,٣٦٩    -      -      -      ١٢,١٤٨,٤٢١    -    املركزيسورية  لدى مصرف  وأرصدةوق

    ٣٣,٥٦٦,١٧٨    -      ١,١٠٠,٠٠٠    ٦,٧٨٧,٢٦٨    ٦,٦١٤,٤٥٠    ٨,٧١٤,٤٥٠    ١٠,٣٥٠,٠١٠  لدى املصارف
    ٢٥٨,٢٨٤    -      -      -      -      -      ٢٥٨,٢٨٤   مالية متوفرة للبيع

    ٦٩٩,٣٢٣    -      -      -      -      -      ٦٩٩,٣٢٣   للمتاجرة مالية
    ١١,٦٤٨,٦٢٤    -      ٢,٢١٥,٤٠٤    ١,١٢٣,٠٥١    ٦٤٩,١٧٧    ٥٤٦,١٧٩    ٧,١١٤,٨١٣  ض وتسليفات

    ١,٤٧٥,٧٤٥    -      -      ١,٤٧٥,٧٤٥    -      -      -    ن مبوجب قبوالت
    ١٨٩,٣٥١    -      -      ١٨٩,٣٥١    -      -      -    دات أخرى

    ٦٧٨,١٢٧    ٦٧٨,١٢٧    -      -      -      -      -    )صايف (ماديةثابتة دات 
    ٩٩,٣٠١      ٩٩,٣٠١    -      -      -      -      -     دات غري مادية

    ١٧٣,٠٧٤    ١٧٣,٠٧٤    -      -      -      -      -    رأس املال من ة لدى مصرف سورية املركزيدة ام
    ٦٣,٥٩٧,٧٩٧    ٨٧١,٦١١,٣    ٤٠٤,٣١٥,٣    ٥٤١,٥٧٥,٩    ٦٢٧,٢٦٣,٧    ٠٥٠,٤٠٩,٢١    ٤٣٠,٤٢٢,١٨  جمموع املوجودات 
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      ٢٠٠٦ كانون األول ٣١   
        دون      أكثر من      ٦بني       ٣بني       بني شهر           
    اموع      استحقاق      سنة       شهر١٢و       و ستة أشهر      و ثالثة أشهر      أقل من شهر     
  .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف      

  املطلوبات 
    ٩٧٢,٨٥٥    -      ٢٣١,٤٠٠    -      -      -      ٧٤١,٤٥٥  صارفامل

    ٥٧,٧٤١,٩٦٢    -      ٥٣٣,٩٣٥    ١,٠٠٤,٤٣٨    ٣,٨١٥,٩٩٣    ٥,٧٧٤,٥٧٩    ٤٦,٦١٣,٠١٧  وتأمينات نقديةالزبائن 
    ١,٤٧٥,٧٤٥    -      -      -      ١,٤٧٥,٧٤٥    -      -     مبوجب قبوالت

    ١,٤٣٧,٤٩٠    -      -      -      ١,٤٣٧,٤٩٠    -      -    ات أخرى
      ٢٣,٨٤٢    -      -      -      -        ٨٤٢,٢٣    -    ت ملواجهة أخطار و أعباء حمتملة

    ٦١,٦٥١,٨٩٤    -      ٧٦٥,٣٣٥    ١,٠٠٤,٤٣٨    ٢٢٨,٢٩٧,٦      ١٤٢,٧٩٨,٥    ٢٤٧,٣٥٤,٤٧  جمموع املطلوبات 

      ٣٩٠,٩٤٥,١    ٨٧١,٦١١,٣    ٠٦٩,٥٥٠,٢    ٧٩٧,٥٧٠,٨    ٩٣٩,٥٣٤    ٦٢٩,٦١٠,١٥  )  ٠٤٢,٩٣٢,٢٨(  فجوة االستحقاقات
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   خماطر السوق-ج
 تقلبات أسعار السوق، كمعدالت الفائدة و أسعار تتمثل خماطر السوق خبطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية لتأثري

  .القطع
  إدارة خماطر السوق

  .يتعرض املصرف ملخاطر عمليات القطع املتعلقة بتأثري تقلبات أسعار القطع على وضعه املايل و تدفقاته النقدية
لعمالنية لكل عملة على حدة و موع العمالت و ذلك يتخذ املصرف اإلجراءات الوقائية للحد من هذه املخاطر من خالل حتديد سقف ملراكز القطع ا

  .اليت حتددها السلطات النظامية )Intraday( و خالل النهار) Overnight(للوضعيات من يوم ليوم 
  

  توزيع املوجودات و املطلوبات بني العمالت الرئيسية
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            ٢٠٠٧ كانون األول ٣١               
        ىعمالت أخر      دوالر أمريكي               

    اموع      .س.ما يعادل ل      .س.ما يعادل ل      لرية سورية   

  .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل          املوجودات 

  ٢٦,١٣٩,٧٨٩    ١,٠٤٠,١٢٩    ٢,٣٣٦,٧٧٣     ٢٢,٧٦٢,٨٨٧   املركزي سورية لدى مصرف وأرصدةدوق
  ٣٥,١٥٢,٨٠٦    ٥,٥٤٥,٨٧٣    ٢٨,٤٨٩,٦٩٨      ١,١١٧,٢٣٥   لدى املصارف

   ٤٢,٥٠٠    -      -        ٤٢,٥٠٠  ق مالية متوفرة للبيع
    ٣٥٩,١٦٤    ٢١٢,٣٣٣    ١٤٦,٨٣١    -    ق مالية للمتاجرة
  ١٦,٨٢٨,٢٦٤    ١٨٤,٤٩٧    ٧٢٣,٥٥٣     ١٥,٩٢٠,٢١٤  ض وتسليفات

    ١,١٨٥,٠٨٢    ٢٩٥,٨٧٤    ٨٦٣,١٣٥      ٢٦,٠٧٣  ن مبوجب قبوالت
   ٢٧٢,٣٠١      ٣,٣٨٩      ٨,٣٣٩      ٢٦٠,٥٧٣  ودات أخرى

  ٩٢١,٩٦٧    -      -        ٩٢١,٩٦٧  )صايف ( مادية ثابتةودات
    ١٤٠,٧٨٤    -      -        ١٤٠,٧٨٤  ودات غري مادية

    ١٦١,١٦٥    -      ١٢٦,٧٤٦      ٤١٥,٣٨  رأس املالعة امدة لدى مصرف سورية املركزي من 
    ٨٨١,٧٨١,٢٠    ٠٩٥,٢٨٢,٧    ٠٧٥,٥٣٢,٦٩     ٦٤٨,٢٣٠,٤١  ع املوجودات



- ٦٩ -

   
            ٢٠٠٧ كانون األول ٣١               
        عمالت أخرى      دوالر أمريكي               
    اموع      .س.ما يعادل ل      .س.ما يعادل ل      لرية سورية         

    .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل          املطلوبات 

  ١,٦٠٢,٥٥٦    ٤٩٧,٧٨٤    ٧٨٩,٢٢٧    ٣١٥,٥٤٥        صارفامل 
  ٧٤,٤٦٤,٧٠٠    ٦,٢٤٩,٢٣٥    ٣٠,٠٧٨,١٠٠    ٣٨,١٣٧,٣٦٥        وتأمينات نقدية الزبائن 

    ١,١٨٥,٠٨٢    ٢٩٥,٨٧٤    ٨٦٣,١٣٥      ٢٦,٠٧٣        ن مبوجب قبوالت
  ١,٦١٠,٦٥٤      ٩٨,٧٦٢    ٢٣١,٣٣٦    ١,٢٨٠,٥٥٦        بات أخرى

     ٣٩,٧٩٢    -      -        ٣٩,٧٩٢        ت ملواجهة أخطار و أعباء حمتملة
    ٤٧٨,٢٧٨,٩٠    ٦٥٥,١٤١,٧    ٣١,٩٦١,٧٩٨    ١٣٣,٧٩٩,٣٩        ع املطلوباتوجمم 

   
    ٠٣٤,٥٢,٣٠    ٤٤٠,١٤٠    ٢٧٧,٧٣٣    ٣١٧,١,٤٣١        صايف املوجودات 



- ٧٠ -

            ٢٠٠٦ كانون األول ٣١               

  عمالت أخرى      دوالر أمريكي               
    اموع      .س.ما يعادل ل      .س.ما يعادل ل      لرية سورية         

  .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف           املوجودات 

   ١٤,٨٠٩,٧٩٠    ٥٢١,٦٥٩    ١,٩٩٤,٠٦٨    ١٢,٢٩٤,٠٦٣        دوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
   ٣٣,٥٦٦,١٧٨    ٣,٦٣٢,٦٥٨    ٢٨,٢١٣,١٦٤    ١,٧٢٠,٣٥٦         لدى املصارف

    ٢٥٨,٢٨٤    -      ٢٥٨,٢٨٤    -          ق مالية متوفرة للبيع
    ٦٩٩,٣٢٣    ١٨٨,٧٤٧    ٥١٠,٥٧٦    -          ق مالية للمتاجرة
   ١١,٦٤٨,٦٢٤    ٢٣٠,٢٧٥    ٣٧٧,٤٣٦    ١١,٠٤٠,٩١٣        ض وتسليفات

    ١,٤٧٥,٧٤٥    ٥٨٣,٨١١    ٨٦٩,٩٤٤      ٢١,٩٩٠        ن مبوجب قبوالت
    ١٨٩,٣٥١      ١,٤١٨  )    ١,١٢٦(    ١٨٩,٠٥٩        ودات أخرى

    ٦٧٨,١٢٧    -      -      ٦٧٨,١٢٧        )ايفص(ودات ثابتة مادية 
   ٩٩,٣٠١    -      -        ٩٩,٣٠١        ودات غري مادية

   ١٧٣,٠٧٤    -      ٥٩١٣٤,٦      ٣٨,٤١٥        رأس املالعة امدة لدى مصرف سورية املركزي من 
     ٦٣,٥٩٧,٧٩٧    ٨٥,١٥٨,٥٦    ٠٠٥,٣٢,٣٥٧    ٢٦,٠٨٢,٢٢٤        جمموع املوجودات 
   



- ٧١ -

            ٦٢٠٠ األول  كانون٣١               
        عمالت أخرى      دوالر أمريكي               
    اموع      .س.ما يعادل ل      .س.ما يعادل ل      لرية سورية         

    .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل          املطلوبات 

     ٩٧٢,٨٥٥      ٣٥,٥١٧    ٦٢٦,١٤٠    ٣١١,١٩٨         املصارف
    ٥٧,٧٤١,٩٦٢    ٤,٥١٣,٥٠٧    ٢٩,٣٤٣,١٦٧    ٢٣,٨٨٥,٢٨٨         الزبائن وتأمينات نقدية

    ١,٤٧٥,٧٤٥    ٥٨٣,٨١١    ٨٦٩,٩٤٤      ٢١,٩٩٠        ن مبوجب قبوالت
    ١,٤٣٧,٤٩٠      ٣٣,٩٢٠    ١٩٤,٣٤١    ١,٢٠٩,٢٢٩        بات أخرى

     ٢٣,٨٤٢    -      -        ٢٣,٨٤٢        ت ملواجهة أخطار و أعباء حمتملة
      ٦١,٦٥١,٨٩٤    ٧٥٥,١٦٦,٥    ٢,٥٩٠٣٣,٣١    ٥٤٧,٤٥١,٢٥        جمموع املطلوبات 

    ٩٠٣,٩٤٥,١  )    ١٨٧,٨(    ٤١٣,١,٣٢٣    ٦٧٧,٦٣٠        صايف املوجودات 
             



 

 - ٧٢ -

  اطر نسب الفوائدخم  

ضعه املايل و تدفقاته النقدية، و تنشأ خماطر معدالت الفوائد إن املصرف معرض لعدة خماطر مرتبطة بتأثري تغيريات معدالت الفوائد على و
يقوم املصرف بادارة هذه . نتيجة عدم التوازن فيما بني املوجودات و املطلوبات اليت تستحق او ختضع لتغري يف معدالت الفائدة بتواريخ معينة

املخاطر من خالل متابعة تنسيق اعادة تسعري حسابات املوجودات و املطلوبات املنتجة لفوائد من خالل سياسة ادارة املخاطر اليت يتم 
  .عتها دورياً من قبل جلنة ادارة املخاطر يف املصرفمراج

  
  :ت الفوائدفيما يلي بيان توزيع املوجودات و املطلوبات حسب استحقاقا  



 

 - ٧٣ -

    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١      
          فائدة ثابتة      فائدة متغرية          
  ٦بني       ٣بني       بني شهر             بني شهر            دون          
    اموع النهائي      أكثر من سنة      أشهر١٢و        أشهر٦و        أشهر٣و       أقل من شهر       أشهر٣ و      أقل من شهر      فائدة          

  .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل    .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل          املوجودات  
  ٢٦,١٣٩,٧٨٩    -      -      -      -    ٢٢,٥١٠,٨٨٤    -      -      ٣,٦٢٨,٩٠٥  املركزيسورية لدى مصرف  وأرصدة الصندوق

  ٣٥,١٥٢,٨٠٦    ٦٢٥,٦٢٧  ٣,٣٢٨,١٩٠  ٧,٩٥٤,٧٧٦    ١٢,٩٧٦,٨٣٥  ١٠,٢٦٧,٣٧٨    -      -      -    ودائع لدى املصارف
  ٤٢,٥٠٠    -      -      -      -      -      -      -      ٤٢,٥٠٠  أوراق مالية متوفرة للبيع
  ٣٥٩,١٦٤    -      -      -      ٣٥٩,١٦٤    -      -      -      -    أوراق مالية للمتاجرة
  ١٦,٨٢٨,٢٦٤    ٥,٣٨٣,١٢٥  ١,٧٦١,٧٥٠  ١,٠٧٦,٦٢٥    -      -    ٧,٨٩٠,١١٤    ٧١٦,٦٥٠    -    قروض وتسليفات

  ١,١٨٥,٠٨٢    -      -      -      ١,١٨٥,٠٨٢    -      -      -      -    مدينون مبوجب قبوالت
    ٢٧٢,٣٠١    -      -      -      ١١٢,٥١٢    ١٥٩,٧٨٩    -      -      -    موجودات أخرى

  ٩٢١,٩٦٧    -      -      -      -      -      -      -      ٩٢١,٩٦٧  )صايف ( مادية ثابتةموجودات
  ١٤٠,٧٨٤    -      -      -      -      -      -      -      ١٤٠,٧٨٤  موجودات غري مادية

    ١٦١,١٦٥    -      -      -      -      -      -      -      ١٦٥,١٦١  ال املرأسدة لدى مصرف سورية املركزي من الوديعة ام
    ٨١٨,٧٢٠,٨١    ٧٥٢,٠٠٨,٦  ٩٤٠,٠٨٩,٥  ٤٠١,٠٣١,٩    ٥٩٣,٦٣٣,١٤  ٠٥١,٩٣٨,٣٢  ٧,٨٩٠,١١٤    ٦٥٠,٧١٦    ٧٤,٨٩٩,٣١  جمموع املوجودات  
    
  املطلوبات  

    ١,٦٠٢,٥٥٦    -      -      -      -    ١,٦٠٢,٥٥٦    -      -      -    صارفاملودائع 
  ٧٤,٤٦٤,٧٠٠    ٣٨٦,٧٥٣  ١,٤٢٩,٣٩٩  ٤,٠٢٥,٢٢٣    -      -    ٦,٤٢٨,٣٧٨   ٦٢,١٩٤,٩٤٧    -    وتأمينات نقديةودائع الزبائن 

  ١,١٨٥,٠٨٢    -      -      -      ١,١٨٥,٠٨٢    -      -      -      -    ن مبوجب قبوالتدائنو
  ١,٦١٠,٦٥٤    -      -      ٥٨٤,٩٢٥     ٦٥٣,٧٩٦    ٣٧١,٩٣٣    -      -      -    مطلوبات أخرى

    ٣٩,٧٩٢    -      -      -      ٣٩,٧٩٢    -      -      -      -    مؤونات ملواجهة أخطار و أعباء حمتملة
    ٧٨٤,٢٧٨,٩٠    ٣٣٨٦,٧٥  ٣٩٩,٩٢١,٤  ٨,١٤٦١٠,٤    ٦٧٠,٨٧٨,١   ٤٨٩,٩٧٤,١   ٨٣٧,٤٢٨,٦   ٩٤٧,١٩٤,٦٢    -    جمموع املطلوبات  

  
    ٤٣٢,٣٠٥,٠    ٥,٦٢١,٩٩٩  ٣,٦٦٠,٥٤١  ٤,٤٢١,٢٥٣    ١٢,٧٥٤,٩٢٣  ٥٦٢,٩٦٣,٣٠    ١,٤٦١,٧٣٦ )٢٩٧,٤٧٨,٦١(    ٤,٨٩٩,٣١٧  فجوة االستحقاقات  



 

 - ٧٤ -

    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١      
          فائدة ثابتة      فائدة متغرية          
  ٦بني       ٣بني       بني شهر             بني شهر            دون          
    اموع النهائي      أكثر من سنة      أشهر١٢و        أشهر٦و        أشهر٣و       أقل من شهر       أشهر٣و       أقل من شهر      فائدة          

  .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل          املوجودات  
    ١٤,٨٠٩,٧٩٠    -      -      -      ١٢,١٤٨,٤٢١    -      -      -      ٢,٦٦١,٣٦٩  املركزيسورية  لدى مصرف  وأرصدةالصندوق

  ٣٣,٥٦٦,١٧٨    ١,١٠٠,٠٠٠    ٦,٧٨٧,٢٦٨   ٦,٦١٤,٤٥٠    ٨,٧١٤,٤٥٠  ١٠,٣٥٠,٠١٠    -      -      -    ودائع لدى املصارف
    ٢٥٨,٢٨٤    -      -      -      -      ٢٥٨,٢٨٤    -      -      -    أوراق مالية متوفرة للبيع
    ٦٩٩,٣٢٣    -      -      -      -      ٦٩٩,٣٢٣    -      -      -    أوراق مالية للمتاجرة
    ١١,٦٤٨,٦٢٤    ٢,٢١٥,٤٠٤    ١,١٢٣,٠٥١    ٦٤٩,١٧٧    -      -      ٥٤٦,١٧٩    ٧,١١٤,٨١٣    -    قروض وتسليفات

    ١,٤٧٥,٧٤٥    -      ١,٤٧٥,٧٤٥    -      -      -      -      -      -    مدينون مبوجب قبوالت
    ١٨٩,٣٥١    -      ١٨٩,٣٥١    -      -      -      -      -      -     أخرىموجودات

    ٦٧٨,١٢٧    -      -      -      -      -      -      -      ٦٧٨,١٢٧  موجودات مادية
     ٩٩,٣٠١    -      -      -      -      -      -      -      ٩٩,٣٠١  موجودات غري مادية

    ٠٧٤,١٧٣    -      -      -      -      -      -      -      ١٧٣,٠٧٤  رأس املال من ة لدى مصرف سورية املركزيدالوديعة ام
    ٦٣,٥٩٧,٧٩٧    ٤٠٤,٣١٥,٣    ٤١٥,٥٧٥,٩   ٦٢٧,٢٦٣,٧    ٨٧١,٨٦٢,٠٢   ٦١٧,٣٠٧,١١    ١٧٩,٥٤٦    ٨١٣,١١٤,٧    ٨٧١,٦١١,٣  جمموع املوجودات  

  
  املطلوبات  
    ٩٧٢,٨٥٥    ٢٣١,٤٠٠    -      -      -      ٧٤١,٤٥٥    -      -      -    صارفودائع امل

    ٥٧,٧٤١,٩٦٢    ٥٣٣,٩٣٥    ١,٠٠٤,٤٣٨   ٣,٨١٥,٩٩٣    -      -      ٥,٧٧٤,٥٧٩  ٤٦,٦١٣,٠١٧    -    ودائع الزبائن وتأمينات نقدية
    ١,٤٧٥,٧٤٥    -      -     ١,٤٧٥,٧٤٥    -      -      -      -      -    دائنون مبوجب قبوالت

    ١,٤٣٧,٤٩٠    -      -     ١,٤٣٧,٤٩٠    -      -      -      -      -    مطلوبات أخرى
     ٢٣,٨٤٢    -      -      -      ٨٤٢,٢٣    -      -      -      -    مؤونات ملواجهة أخطار و أعباء حمتملة

    ٦١,٦٥١,٨٩٤    ٧٦٥,٣٣٥    ١,٠٠٤,٤٣٨   ٢٢٨,٧٢٩,٦    ٨٤٢,٢٣    ٥٧٤١,٤٥    ٥,٧٧٤,٥٧٩  ٠١٧,٤٦,٦١٣    -    جمموع املطلوبات  
      

  
    ١,٩٤٥,٩٠٣    ٢,٥٥٠,٠٦٩  ٨,٥٧٠,٩٧٧    ٥٣٤,٣٩٩    ٢٠,٨٣٩,٠٢٩  ١٠,٥٦٦,١٦٢  )٥,٢٢٨,٤٠٠( )٣٩,٤٩٨,٢٠٤(    ٣,٦١١,٨٧١  فجوة االستحقاقات  



 

 - ٧٥ -

  
  عملياتخماطر ال

يعمل املصرف على . تعود خماطر العمليات اىل اخلسائر احملتملة نتيجة خلل يف االجراءات، اخفاق يف االنظمة املعلوماتية، وسوء تصرف املوظفني
 حمدد التخفيف من خماطر العمليات من خالل تعزيز وعي املوظفني بالنسبة هلذه املخاطر ووضع نظام شامل الجراءات الضبط الداخلي وتوزيع

  .للمهام واملسؤوليات
  

  القيمة العادلة

إن القيمة العادلة متثل قيمة التبادل لعناصر املوجودات و املطلوبات على أساس جتاري حبت فيما بني أفرقاء معنيني ذوي اطالع على األمور مما 
  .قد يؤدي إىل فروقات بني القيمة الدفترية والقيمة العادلة املقدرة لألصل

إن األدوات املالية للمتاجرة و املتوفرة . ٣٩ملالية تظهر يف البيانات املالية تبعاً لتصنيفها و ذلك متاشياً مع معيار احملاسبة الدويل رقم إن األدوات ا
أساس الكلفة أما األدوات املالية املنوي االحتفاظ ا لتاريخ االستحقاق فتظهر يف البيانات املالية على . للبيع تظهر على أساس القيمة العادلة

  .٧لقد مت االفصاح عن القيمة العادلة هلذه األدوات املالية حتت االيضاح رقم . املطفأة بعد ترتيل التدين غري املؤقت يف قيمتها العادلة
 ضمن فترة تقل عن باستثناء القروض و التسليفات، متثل القيمة العادلة للموجودات و املطلوبات املالية قيمتها الدفترية، و ذلك بسبب استحقاقها

  .سنة
  : أما بالنسبة للقروض و التسليفات، فقد مت احتساب القيمة العادلة كما يلي

  .مت اعتبار القيمة العادلة مساوية للقيمة الدفترية :  القروض و التسليفات اليت تستحق ضمن فترة سنة أو أقل-
  اب القيمة العادلة على اساس القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية، مت احتس:  القروض و التسليفات اليت تستحق ضمن فترة تفوق السنة-

  .و ذلك باستخدام معدل خصم يعادل معدالت الفائدة احلالية السائدة يف األسواق
  



 

 - ٧٦ -

    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف     
  جمموع       جمموع      بنود أخرى            مستبقاة          
  التغري      القيمة       القيمة     القيمةحسب      قروض      حىت تاريخ      متوفرة    
    يف القيمة      العادلة      الدفترية      املطفأة      و تسليفات      االستحقاق      للبيع    

  .س.ألف ل    .س.ألف ل      .س.ألف ل    .س.ألف ل    .س.ألف ل    .س.ألف ل    .س.ألف ل        املوجودات
      -    ٢٦,١٣٩,٧٨٩    ٢٦,١٣٩,٧٨٩  ٢٦,١٣٩,٧٨٩    -      -    -         وأرصدة لدى مصرف سورية املركزيالصندوق

  -    ٣٥,١٥٢,٨٠٦    ٣٥,١٥٢,٨٠٦  ٣٤,٣٠٦,٨٧٨    -      ٨٤٥,٩٢٨  -        ارفودائع لدى املص
  -    ٤٢,٥٠٠    ٤٢,٥٠٠  -      -      -    ٤٢,٥٠٠    أوراق مالية متوفرة للبيع
  -    ٣٥٩,١٦٤    ٣٥٩,١٦٤  -      -      -    ٣٥٩,١٦٤      أوراق مالية للمتاجرة
   ٦٦٤,١٠٣    ١٦,١٦٤,١٦١    ١٦,٨٢٨,٢٦٤  -     ١٦,٨٢٨,٢٦٤    -    -        قروض وتسليفات

    -      ١,١٨٥,٠٨٢    ١,١٨٥,٠٨٢    ١,١٨٥,٠٨٢    -      -      -      مدينون مبوجب قبوالت

    ١٠٣,٦٦٤    ٥٠٢,٠٤٣,٧٩    ٦٠٥,٧٠٧,٧٩    ٧٤٩,٦٣١,٦١  ٢٦٤,٨٢٨,١٦    ٨٤٥,٩٢٨    ٤٠١,٦٦٤  جمموع املوجودات 
  

  املطلوبات
  -    ١,٦٠٢,٥٥٦    ١,٦٠٢,٥٥٦  ١,٦٠٢,٥٥٦    -      -    -         املصارفودائع 

  -    ٧٤,٤٦٤,٧٠٠    ٧٤,٤٦٤,٧٠٠  ٧٤,٤٦٤,٧٠٠    -      -    -        مينات نقديةأتودائع الزبائن و
  -    ١,١٨٥،٠٨٢    ١,١٨٥،٠٨٢  ١,١٨٥،٠٨٢    -      -    -        مبوجب قبوالتدائنون 

    -      ١,٦١٠,٦٥٤    ١,٦١٠,٦٥٤    ١,٦١٠,٦٥٤    -      -      -      مطلوبات أخرى
    -      ٣٩,٧٩٢    ٣٩,٧٩٢    ٣٩,٧٩٢    -      -      -      باء حمتملةمؤونات ملواجهة أخطار وأع

    -      ٧٨٤,٩٠٢,٧٨    ٧٨٤,٩٠٢,٧٨    ٧٨٤,٩٠٢,٧٨    -      -      -    جمموع املطلوبات 
  
  



 

 - ٧٧ -

  
    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١كما يف     
  جمموع       جمموع      بنود أخرى            مستبقاة          
  التغري      يمة الق      القيمة     حسب القيمة     قروض      حىت تاريخ      متوفرة    
    يف القيمة      العادلة      الدفترية      املطفأة      و تسليفات      االستحقاق      للبيع    

  .س.ألف ل    .س.ألف ل      .س.ألف ل    .س.ألف ل    .س.ألف ل    .س.ألف ل    .س.ألف ل        املوجودات
      -    ١٤,٨٠٩,٧٩٠    ١٤,٨٠٩,٧٩٠  ١٤,٨٠٩,٧٩٠    -      -    -        الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  -    ٣٣,٥٦٦,١٧٨    ٣٣,٥٦٦,١٧٨  ٣٣,٠٦٦,١٧٨    -    ٥٠٠,٠٠٠    -        ودائع لدى املصارف
  -    ٢٥٨,٢٨٤    ٢٥٨,٢٨٤  -      -      -    ٢٥٨,٢٨٤  أوراق مالية متوفرة للبيع
  -    ٦٩٩,٣٢٣    ٦٩٩,٣٢٣  -      -      -    ٦٩٩,٣٢٣      أوراق مالية للمتاجرة
 ١٩٠,٢٤١    ١١,٤٥٨,٣٨٣    ١١,٦٤٨,٦٢٤  -     ١١,٦٤٨,٦٢٤    -    -        قروض وتسليفات

    -      ١,٤٧٥,٧٤٥    ١,٤٧٥,٧٤٥    ١,٤٧٥,٧٤٥    -      -      -    مدينون مبوجب قبوالت
    ٢٤١,١٩٠    ٧٠٣,٢٦٧,٦٢    ٦٢,٤٥٧,٩٤٤    ٤٩,٣٥١,٧١٣    ١١,٦٤٨,٦٢٤    ٥٠٠,٠٠٠    ٩٥٧,٦٠٧  جمموع املوجودات  
    

  
  املطلوبات

  -    ٩٧٢,٨٥٥    ٩٧٢,٨٥٥  ٩٧٢,٨٥٥    -      -    -         ودائع املصارف
  -    ٥٧,٧٤١,٩٦٢    ٥٧,٧٤١,٩٦٢  ٥٧,٧٤١,٩٦٢    -      -    -        ئع الزبائن وتأمينات نقديةودا

  -    ١,٤٧٥,٧٤٥    ١,٤٧٥,٧٤٥  ١,٤٧٥,٧٤٥    -      -    -        مبوجب قبوالتدائنون 
    -      ١,٤٣٧,٤٩٠    ١,٤٣٧,٤٩٠    ١,٤٣٧,٤٩٠    -      -      -      مطلوبات أخرى

    -      ٢٣,٨٤٢    ٢٣,٨٤٢    ٨٤٢٢٣,    -      -      -      مؤونات ملواجهة أخطار وأعباء حمتملة
    -      ٦١,٦٥١,٨٩٤    ٦١,٦٥١,٨٩٤    ٦١,٦٥١,٨٩٤    -      -      -      جمموع املطلوبات  

    
  

  



 

 - ٧٨ -

 
  :بيانات املقارنة  -٦٣

  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١مت إعادة تصنيف بعض بنود أرقام املقارنة للتناسب مع التصنيف املعتمد للبيانات املالية للسنة املنتهيةيف 
  

  :قة على البيانات املاليةاملواف  -٧٣

   .٢٠٠٨  آذار٢٩بتاريخ  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ات املالية للسنة املنتهية يف نعلى البيا رئيس جملس اإلدارة واملدير العاموافق 
  
  
  
  
  
  

  


