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  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١ و لغاية 
    

  

  .س.ل    إيضاح    
      

     ٢١,٨١٣,٦٢٨  ١٥    إيرادات الفوائد
  

  )  ١,٠٠٤,٤٤٦(    خسائر تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية
  )  ٣٩,٤٣١,٥٦٧(    خسائر ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي
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         سائر خ      ر ئساخ      خسائر      رأس املال    
    اموع      غري حمققةمتراكمة       حمققةمة متراك      الفترة      املكتتب به    
    

    -      -      -      -      -    ٢٠٠٨ متوز ١٣الرصيد يف 
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  .م.ش" سورية-فرنسبنك"مصرف 
  بيان التدفقات النقدية

  )تاريخ التأسيس (٢٠٠٨ متوز ١٣للفترة املمتدة من 
  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١ و لغاية 

      

        
    .س.ل     
  إيضاح    

                :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

   )  ١١٦,٠٢٦,٤٥١(      الفترة قبل الضريبة رةخسا
   : التشغيلية التغري يف املوجودات و املطلوبات

  )  ١٧١,٠٥٦,٨٨٣ (     املركزيوديعة جممدة لدى مصرف سوريةالزيادة يف   
  )  ١٢٥,٩٥٦,٥٨٨(      موجودات أخرى يفالزيادة   
     ٦٩٥,٣٥٠  ٢٣  مطلوبات اخرى الزيادة يف  

  )  ٤١٢,٣٤٤,٥٧٢(    النشاطات التشغيليةاملستعملة يفصايف األموال 
  

  : من النشاطات االستثماريةة النقدياتالتدفق

  )  ٢٠٧,٦٢٩,٥١٥ (  ٢٣   ماديةموجودات ثابتةاقتناء 
  )  ١٩,٥٩٣,٤٦٠(    غري مادية موجوداتاقتناء 

  )  ٢٢٧,٢٢٢,٩٧٥(    ثماريةصايف األموال املستعملة يف النشاطات االست
  

  :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

    ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠       املكتتب بهرأس املال       
    ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠    صايف األموال الناجتة عن النشاطات التمويلية

  

  ١,١١٠,٤٣٢,٤٥٣    النقد و ما يوازي النقدصايف الزيادة يف 
    -      فترةالالنقد وما يوازي النقد يف بداية 

    ١,١١٠,٤٣٢,٤٥٣  ٢٢  فترة يف اية الالنقد وما يوازي النقد
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  .م.ش" سورية-فرنسبنك"مصرف 
  إيضاحات حول البيانات املالية

  )تاريخ التأسيس (٢٠٠٨ متوز ١٣للفترة املمتدة من 
  ٨٢٠٠ كانون األول ٣١و لغاية 

                              

  : املصرفعن معلومات عامة  -١

   تاريــخ  ١٥٤١٣هو شـركة مـسامهة سـورية  مـسجلة يف الـسجل التجـاري حتـت الـرقم                    . م. ش يةسور-مصرف فرنسبنك 
  .١٨ويف سجل املصارف حتت الرقم  ٢٠٠٨ متوز ١٣

  .سورية – دمشق أبو رمانة شارع املهدي بن بركة بناء العتقي طابق أرضي، يف  يقع املركز الرئيسي للمصرف
  .فرع أبو رمانة يقوم املصرف بكافة اخلدمات املصرفية من خالل .٢٠٠٩   لثاينكانون ا١٥ باشر املصرف أعماله املصرفية يف

  
  

  :تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة و املعدلة  -٢

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

   . املوجزة املرحلية البيانات على اوتفسريا املعايري هذه تطبيقمل يطرأ أي تعديل على . ٢٠٠٨ كانون الثاين ١ابتداء من 
قيد  أو صادرة إما كانت املصرف بنشاطات املتعلقة ،اوتفسريا التالية املعايري نفإ ، املالية البيانات هذه إصدار على ملوافقةا وبتاريخ كما

  : بعد املفعول سارية وغري اإلصدار
  عـد سـاري املفعول للفترات املالية الـيت تبـدأ يف أو ب   (كلفة االقتراض –) معدل ( IAS ٢٣ معيار احملاسبة الدويل  -

  ؛) ٢٠٠٩ كانون الثاين ١ 
  ساري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعد (القطاعات التشغيلية –  IFRS  ٨ معيار إعداد التقارير املالية الدويل  -

  ؛) ٢٠٠٩ كانون الثاين ١ 
    

لن يكون له تأثري مهم على البيانـات املاليـة   ) طبق حيث ين( باعتقاد إدارة املصرف، إن تطبيق تلك املعايري وتفسرياا يف الفترات املستقبلية       
  .للمصرف

  
  

  : احملاسبة اهلامة املتبعةسياساتملخص   -٣

  :املعايري املالية املتبعة  -أ  

 وفقاً للقوانني املصرفية السورية النافذة و تعليمـات و قـرارات            و ، البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية       إعدادجرى  
  .جملس النقد و التسليف
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  :إعداد البيانات املالية  -ب

تبويبها جرى تصنيف املوجودات و املطلوبات حسب طبيعة كل منها و جرى            . مت إعداد البيانات املالية على أساس الكلفة التارخيية       
  .يف البيانات املالية تبعاً لسيولتها التقريبية
  .يت متثل عملة إعداد البيانات املالية و عملة االقتصادتظهر البيانات املالية باللرية السورية، ال

  

  :عمالت األجنبيةال  - ج

 مث  ٠ بسعر صرف يوم اإلدخال يف القيود      السوريةحتول كافة العمليات، مبا يف ذلك اإليرادات واألعباء بالعمالت األجنبية إىل اللرية             
الـصرف    وفقا ألسـعار   السوريةية بالعمالت األجنبية إىل اللرية      يتم حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات وحسابات خارج امليزان       

 يـتم   ). لليورو ٦٥,٠٧األمريكي و   للدوالر  . س. ل ٤٦,٣٥ (٢٠٠٨ كانون األول    ٣١احملددة من قبل املصرف املركزي كما يف        
  ٠ الدخلبيانقيد فروقات القطع يف 

  

ـ  اتتلف النشاطات كما هي ظاهرة يف بيان التدفق       إن التدفق النقدي بالعمالت األجنبية الناتج أو املستعمل يف خم          ، جـرى   ة النقدي
النقد و ما يوازي النقد يف       وذلك باسـتثناء رصيد     ٢٠٠٨ كانون األول    ٣١ على أساس سعر الصرف يف       السوريةحتويله إىل اللرية    

  ٠ السابقةفترةة الذي جرى حتويله على أساس سعر الصرف بنهاية البداية الفتر
  

  .وجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلةامليتم حتويل 
  

كجزء من التغري يف القيمة     ) مثل األسهم (يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية            
  العادلة

  

  ات واملطلوبات املاليةاملوجود  -د

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

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

و عندما حتول أصل، اقدية 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 األحقوق استالم 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
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  :جراء املقاصةإ 

ـ  ظهار القيمة الصافية يف امليزانية العمومية فقط عندما ميلك املصرف         إجراء املقاصة بني موجودات ومطلوبات مالية ويتم        إيتم   ق  ح
ن حيقـق املوجـودات ويـسدد       أنه ينوي إما اجراء التسديد على أساس القيمة الـصافية أو            أو  أجراء املقاصة بني املبالغ     قانوين إل 

  ٠املطلوبات بشكل متزامن
  

  :تقييم القيمة العادلة
 وبالنـسبة   ٠عار السوق املدرجـة   سساس أ أسواق املالية الناشطة يبىن على      دوات املالية املتداولة يف األ    ن حتديـد القيم العادلة لأل    إ
 تتضمن تقنيات التقييم تقنيـة القيمـة        ٠دوات املالية اليت ليس هلا سعر مدرج، يتم حتديد القيمة العادلة باستعمال تقنيات تقييم             لأل

  ٠سعار سوق ميكن حلظهاأدوات مماثلة هلا أاحلالية الصافية، طريقة التدفقات النقدية احملسومة، واملقارنة مع 
  

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

 يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل حـسي، نتيجـة               ٠اخلسائر، لناحية وجود مؤشرات تدين يف قيمتها      
  ٠ن التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرتإويل للموجودات،  حدث أو أكثر بعد اجراء القيد األحصول

  
 حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفترية للموجودات املاليـة           املطفأةساس الكلفة   أن خسائر تدين قيمة موجودات مسجلة على        إ

ربـاح أو    تقيد اخلسائر يف األ    ٠صليةأساس نسبة الفائدة الفعلية األ    دية املستقبلية املقدرة احملسومة على      والقيمة احلالية للتدفقات النق   
ذا، يف فترة الحقة، حصل اخنفاض يف خـسارة         إ ٠اخلسائر وختفض القيمة الدفترية للموجودات لتساوي قيمتها االستردادية املقدرة        

ن القيمة الدفترية لالستثمار    أرباح أو اخلسائر ضمن حدود      يدة سابقا من خالل األ    القيمة املق تدين القيمة، يتم عكس خسارة تدين       
  ٠فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين القيمةاملطفأة ن تبلغه الكلفة أبتاريخ عكس خسارة تدين القيمة ال تزيد عما كان ميكن 

  

 ضمن حقوق املـسامهني يـتم قيـدها يف    مة املسجلة سابقاًن اخلسائر املتراك يف أوراق مالية متوفرة للبيع، فإ   بالنسبة لالستثمارات 
وراق أمارات يف   ثرباح أو اخلسائر عندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة لالست                 األ
ة تدين يف   مهات، الحقة حلصول خسار   وراق مالية متوفرة للبيع بشكل مسا     أن أي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف         إ ٠مالية

ن أي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع بشكل ديـون،               إ و ٠رباح أو اخلسائر  القيمة، ال تقيد يف األ    
  ٠رباح أو اخلسائرالحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، تقيد يف األ

  

  :املوجودات الثابتة  - هـ

  .دات الثابتة، على أساس سعر التكلفة باللريات السورية و مؤونة التدين يف القيمة إن وجدتجرى إظهار املوجو
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جيري استهالك املوجودات الثابتة، باستثناء االرض والدفعات املسبقة على نفقات رأمسالية،  بطريقة القسط الثابت علـى مـدى                   

  :األعمار اإلنتاجية باعتماد املعدالت السنوية التالية
      %  

  ٢  مباين      
  ١٥  معدات و أجهزة و أثاث       
  ١٥  أجهزة احلاسب اآليل         
  ١٥  باين   حتسينات على امل      
    

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

  :غري املاديةة الثابتاملوجودات   -و

  .ن وجدتو مؤونة التدين يف القيمة إلريات السورية لغري املادية على أساس سعر التكلفة باالثابتة تظهر املوجودات 
 أي  تـسجيل  يتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم            ، اليت عمرها الزمين غري حمدد     املاديةغري  الثابتة  املوجودات  

  .قيمتها يف بيان الدخلتدين يف 
  : كما يلي املادية على مدى األعمار االنتاجيةغريالثابتة  جيري اطفاء املوجودات

  %)٣٣,٣٣( سنوات ٣  برامج املعلوماتية       
            

  : وغري املاديةاملاديةالثابتة املوجودات خنفاض يف قيمة اال  -ز

لدفترية الصوله املادية وغري املادية لتحديد فيما اذا كـان يوجـد اي             يف تاريخ كل ميزانية عمومية، يقوم املصرف مبراجعة القيم ا         
 ان وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة االستردادية لالصل لتحديـد            ٠ن تلك االصول قد اصاا خسارة تدين يف قيمتها        أمؤشر ب 

  ٠)ان وجدت ( مدى خسارة تدين القيمة 
  

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

  ٠م بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةصل الذي مل يتللقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة لأل
  

. صل لتوازي القيمة االستردادية   قـل من قيمته الدفترية، يتم انقاص القيمة الدفترية لال        أصل  إذا كان تقدير القيمـة االستردادية لأل     
عادة التقييم ، ويف هذه     إ بقيمة   ل دفترياً صل املختص مسج  رباح أو اخلسائر، اال اذا كان األ       يف األ  تقيد خسارة تدنـي القيمة حاالً    

  ٠احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر اعادة التقييم
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ن تـصل اىل التقـدير املعـدل لقيمتـها          أصل اىل   ، يتم زيادة القيمة الدفترية لأل     يف حال ان خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً       

بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفترية اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خـسارة                  االستردادية، لكن حبيث ان القيمة الدفترية       
 يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال يف االرباح أو اخلسائر، اال اذا كان االصل املختص                 ٠تدين قيمة لالصل يف سنوات سابقة     

  ٠ خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر اعادة التقييم بقيمة اعادة التقييم، ويف هذه احلالة يعامل عكسمسجل دفترياً
  

  :املؤونات  -ح 

ناتج عن حدث حصل يف املاضـي، ومـن    ) قانوين أو استنتاجي  (يتم تكوين املؤونة عندما يكون هنالك التزام حايل على املصرف           
أفضل تقدير للمبلـغ املتوجـب لتـسديد        املؤونة املكونة    متثل   .لتزام وميكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به       االسديد  تاحملتمل  

عندما حتدد املؤونة باالسـتناد إىل      . بار املخاطر وعدم اليقني احمليطني ذا االلتزام      تااللتزام املايل بتاريخ امليزانية، مع األخذ بعني االع       
  .لتدفقات النقدية اهلذهالتدفقات النقدية املرتقبة لتسديد االلتزام، فإن قيمتها الدفترية متثل القيمة احلالية 

  
  : وتعويض اية اخلدمةمؤسسة التأمينات اإلجتماعيةاشتراكات   -ط

إن املصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية و يسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيه إىل                   
اية اخلدمة و بالتايل سوف حيصل املوظفون علـى هـذا            هذه املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض           متثل .املؤسسة

  . التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض اية اخلدمةأية املصرف ليس على. التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماعية
  
  :عتراف بااليراد و حتقق املصروفاال  -ي

صل ونسبة الفائدة املطبقة باستثناء الفوائد      ستناد اىل األ  اق الزمين باإل  ساس االستحق أ الفوائد على    مصاريفايرادات و يتم االعتراف ب  
االعتـراف  يـتم   .  الفوائد عند حتققهـا الفعلـي      اتلى االساس النقدي حبيث يتم قيد ايراد      ععلى القروض و التسليفات الظاهرة      

ألرباح مـن االسـتثمارات عنـدما يـصبح         تتحقق انصبة ا  . بااليرادات الناجتة عن اخلدمات املصرفية عند حتققها مبوجب العقود        
  . للمصرف احلق باستالم املبالغ العائدة هلا

  
  :ضريبة الدخل  -ك

  .متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة
من %  ٢٥ ، والذي حدد الضريبة مبعدل٢٠٠١  نيسان١٦ تاريخ ٢٨ وفقاً ألحكام القانون الدخلحيتسب املصرف مؤونة ضريبة 
  .صايف األرباح اخلاضعة للضريبة

 بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة الدخل للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان ةختتلف األرباح اخلاضع
  .زيلها من الوعاء الضرييبـاملبالغ غري اجلائز تن

  

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

 .ملؤجلةاالضريبية  االلتزام الضرييب او حتقيق املوجودات تسويةتطبيقها عند 
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يتم االعتراف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب 
بينما يتم االعتراف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف ترتل مستقبال عند . مستقبال

  .يب احتساب الربح الضري
  

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

  
  :القروض و التسليفات  -ل

 تظهر  ٠ للتحديد وغري مدرجة يف سوق مايل ناشط       القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة           
 تـسجل   ٠القروض والتسليفات على اساس الكلفة املعدلة بعد تنـزيل الفائدة غري احملققة وبعد مؤونة خسائر الديون حيث ينطبق                

أو / و الديون الرديئة واملشكوك بتحصيلها على االساس النقدي وذلك لوجود شكوك واحتمال بعدم حتـصيل قيمتـها االصـلية                 
  ٠فائدا

  
  :كفاالت مالية  -م

ن مدين معين    اجراء دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خسارة ترتبت أل         املصرفان عقود الكفاالت املالية هي عقود توجب على         
كفـاالت،  ( ميكن هلذه العقود ان تأخذ عدة اشكال قانونية للمقاضـاة            ٠عجز عن اجراء دفعة مستحقة مبوجب شروط اداة دين        

  ٠)عتماد، عقود ضمان ائتماينكتب ا
تساس قيمتها العادلة، والحقاً على أ  ولياًأد مطلوبات الكفاالت املالية     قيألعلى ما بـني هـذه   ساس القيمة اأحمل يف الدفاتر على  ت

الكفاالت املالية ضمن   درج   ت ٠)جراء دفعة من جراء الكفالة      إعندما يصبح من احملتمل     (والقيمة احلالية للدفعة املتوقعة     القيمة املعدلة   
  ٠ويف املطلوبات) يف املوجودات(حسابات التسوية 

  
  التوزيعات النقدية لالسهم    -ن

  ).اقرارها من اهليئة العامة للمسامهني عندما تصبح من حق املصرف ،(يتم االعتراف بارباح اسهم الشركات عند حتققها 
  
  املشتقات املالية وحماسبة التحوط   -س

ستخدام املشتقات املالية الدارة خماطر اسعار الفائدة، العمالت االجنبية، واملخاطر االئتمانية متضمنةً  تلك الناشئة يقوم املصرف با
  . عن العمليات املتوقعة املستقبلية

 ، طبيعة  املصرف بتوثيق العالقة بني البند املتحوط له واداة التحوط ، وتتضمن عملية التوثيقميف بداية انشاء غالقة التحوط يقو
  .املخاطر املتحوط هلا ،و اهداف واستراتيجيات التحوط 

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

الفعالية اذا كان التغري يف القيمة العادلة او بالتدفقات النقدية املتعلقة باملخاطر املتحوط هلا خالل الفترة اليت يتم اعتبار التحوط عايل 
  %) .١٢٥-%٨٠( حددت هلا اداة التحوط من املتوقع ان يعمل على تعويض اخلسارة يف البند املتحوط له باملدى 
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يقوم املصرف بقياس فيما ) Forcast Transaction(ن عملية مستقبلية متوقعة يف احلاالت اليت يكون البند املتحوط له عبارة ع

 .اذا حتقق احلدث مستقبالً عايل االحتمالية
  
  : بالقيمة العادلة، ويتم تصنيف التحوط كما يلي املاليةغراض حماسبة التحوط تظهر املشتقاتال
  

   :)Fair Flow Hedge( التحوط للقيمة العادلة
 يف يف القيمة العادلة الداة التحوطالتغري يتم االعتراف ب. صرفطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املهو التحوط ملخا
 .  كان ام خسارةبيان الدخل رحباً

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

    
  : )Cash Flow Hedge( التحوط للتدفقات النقدية

  .)عملية مستقبلية متوقعة  (  احلالية واملتوقعةملصرفهو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات ا
ه يتم االعتراف بالربح او اخلسارة املتعلق باجلزء الفعال من عندما تتحقق شروط حماسبة التحوط على حتوط التدفقات النقدية فإن

ما أ. اليت يؤثر ا اجراء التحوط على بيان الدخل داة التحوط مباشرة ضمن حقوق املسامهني ويتم حتويله لبيان الدخل يف الفترةأ
  . اجلزء غري الفعال فيتم تسجيله يف بيان الدخل

  
  :جنبية أوحداتالتحوط لصايف االستثمار يف 

 .يمة صايف االستثمار يف وحدات أجنبية قخاطر التغريات يف ملهو التحوط 
عندما تتحقق شروط حماسبة التحوط على حتوط التدفقات النقدية فإنه يتم االعتراف بالربح او اخلسارة املتعلق باجلزء الفعال من 

ما اجلزء غري الفعال أ. د بيع االستثمار يف وحدات أجنبية داة التحوط مباشرة ضمن حقوق املسامهني ويتم حتويله لبيان الدخل عنأ
  .فيتم تسجيله يف بيان الدخل 

  
 :النقد وما يف حكمه -ع

النقد واألرصدة : ، وتتضمن)استحقاقاا االصلية ثالثة اشهر فأقل( هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر
ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل زل ـوتنبنوك واملؤسسات املصرفية،  واألرصدة لدى البنوك مركزيةلدى 

 . واألرصدة املقيدة السحب)استحقاقاا االصلية ثالثة اشهر فأقل( مدة  ثالثة أشهر
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  :أحكام حماسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤

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

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

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

  . الحقة

  أحكام مهمة لتطبيق السياسات احملاسبية  -

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

   املستبقاة لتاريخ االستحقاقاإلستثماراتتصنيف   -

 أو استحقاق حمددة فيما يتعلق بتصنيف املوجودات املالية غري املشتقة ذات دفعات IAS 39يتبع املصرف ارشاد املعيار احملاسيب 
وقدرته على االحتفاظ بتلك االستثمارات حىت  ملصرف بتقييم نيتهعند اصدار تلك األحكام، يقوم ا. 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 في
  . الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التاليةالتسبب بتعديالت على القيمة

   :االخنفاض يف قيمة القروض والتسليفات  -

خسارة  فيما إذا كان يتوجب قيد حتديدعند  .القروض ملعرفة ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها مبراجعة حمفظة  دورياًيقوم املصرف
 يف التدفقات ، قابل للقياس،وجود اخنفاض معلومات ملموسة يؤكد  لتحديد وجودرفيستعمل املص ،قيمةالناجتة عن اخنفاض يف 

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

 خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل إىلتستعمل اإلدارة األحكام والتقديرات باالستناد 
 يقوم املصرف مبراجعة دورية .النقدية، عند تقدير تدفقات  باحملفظةموضوعي على وجود اخنفاض يف القيمة مشاة لتلك املتعلقة

 لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج بني تقديرات  قيمة وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية،لتحديدلتقديرات املستعملة لمنهجية ولل
  .اخلسائر من جهة و اخلسائر الفعلية من جهة أخرى
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  :القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة   - 

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

  . عديدةتستعمل تقديرات  اإلدارة أننمتتطلب  وحساسية األسواق واالرتباطات القائمة ،)واملتعلق بالطرف الثاين
  . الظاهرة يف امليزانيةميكن للتغري يف االفتراضات حول هذه العوامل أن يؤثر على القيمة العادلة لالدوات املالية

  
  

  :ركزيسورية املرف نقد و أرصدة لدى مص  -٥

    رية سوريةل   : مما يلي٢٠٠٨ كانون األول ٣١يتكون هذا البند كما يف 

  :يةأرصدة لدى مصارف مركز
  ٤٧١,٨٢٥,٧٥٠  لرية سورية-حسابات جارية     
    ٩,٩٢٤,٦٨٧  دوالر امريكي-حسابات جارية     

    ٤٨١,٧٥٠,٤٣٧    

  
  
  :أرصدة لدى مصارف  -٦

  : مما يلي٢٠٠٨ كانون األول ٣١يتكون هذا البند كما يف 
  مصارف       مصارف      
    اموع      خارجية      حملية      
  لرية سورية      لرية سورية      لرية سورية      

  ٨٢,٧٩٩,٧٠٠    -      ٨٢,٧٩٩,٧٠٠  حسابات جارية و حتت الطلب
    ٩٢٩,٥٧٤,١٧٤    ٩٢٩,٥٧٤,١٧٤    -     أشهر أو أقل٣ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة 

    ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤    ٩٢٩,٥٧٤,١٧٤    ٨٢,٧٩٩,٧٠٠    
  

 لرية سورية ٨٢,٩٩٩,٧٠٠بلغت األرصدة  لدى املصارف اليت التتقاضى فوائد  
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  : ماديةموجودات ثابتة  -٧

  : مما يلي٢٠٠٨ كانون األول ٣١يتكون هذا البند كما يف 
  أجهزة      معدات                
    اموع      احلاسب اآليل      و أجهزة و أثاث      حتسينات املباين      مباين    
  لرية سورية      لرية سورية      لرية سورية      لرية سورية      لرية سورية    

  رقام السنةأ
  -      -      -      -      -    ٢٠٠٨ متوز ١٣الرصيد يف 
  ٧٥٦,١٨٣,٧٢٢    ٩٦٧,٥٧٧,٢٤    ٣٤٧,١١٠,٢٣    ٤١,١٥٢,٦٧٣   ١٢٩,١٦٢,٧٦٩  إضافات
  يفالرصيد 

   ٧٥٦,١٨٣,٧٢٢    ٩٦٧,٥٧٧,٢٤    ٣٤٧,١١٠,٢٣    ٤١,١٥٢,٦٧٣   ١٢٩,١٦٢,٧٦٩  ٨٢٠٠  األول كانون٣١  

   ٧٥٦,١٨٣,٧٢٢    ٩٦٧,٥٧٧,٢٤    ٣٤٧,١١٠,٢٣    ٧٣٤١,١٥٢,٦   ١٢٩,١٦٢,٧٦٩  صايف القيمة الدفترية
  

  .ادية خالل الفترةاملثابتة اللموجودات ل، مل يتم رصد خمصص استهالك ٢٠٠٨مبا أن املصرف مل يباشر أعماله يف 
  

    

  : غري مادية ثابتة موجودات  -٨

  : مما يلي٢٠٠٨ كانون األول ٣١يتكون هذا البند كما يف 
    برامج معلوماتية                
     .س.ل              

  الكلفة التارخيية

      -     ٢٠٠٨ متوز ١٣الرصيد كما يف 
      ١٩,٥٩٣,٤٦٠     إضافات

      ١٩,٥٩٣,٤٦٠   ٨٢٠٠ كانون األول ٣١الرصيد كما يف 
  

  الدفتريةالقيمة  صايف

      ٤٦٠,٥٩٣,١٩     ٨٢٠٠ كانون األول ٣١كما يف 

  
  .ادية خالل الفترةاملغري ملوجودات ا إطفاء ص، مل يتم رصد خمص٢٠٠٨ مبا أن املصرف مل يباشر أعماله يف
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  :موجودات أخرى  -٩

  : مما يلي٢٠٠٨ كانون األول ٣١يتكون هذا البند كما يف 
    رية سوريةل                 

    ١٢٤,٦٠١,٤٠٨          مصاريف مدفوعة مسبقاً
    ١٨٠,٣٥٥,١          تاعوبطم

            ٥٨٨,٩٥٦,١٢٥    

  .عني للمصرف ومصاريف صيانة مدفوعة مقدماًمتثل مصاريف مدفوعة مسبقاً مصاريف اجيارات فر

  
  
  :وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي   -١٠

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

  

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

  
      ٨٢٠٠ كانون األول ٣١      
    ما يعادل      العملة األصلية      
    .س.ل            

    ٦٩,٠٩١,٧٥٠        لرية سورية
    ١٣٣,٩٦٥,١٠١    ٨٩٤,١٩٩,٢  دوالر أمريكي

          ١٧١,٠٥٦,٨٨٣    
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  : ضريبية مؤجلةموجودات  -١١

   كانون األول ٣١كما يف             : البند ما يليهذا يتضمن

                ٢٠٠٨     
    .س.ل                  

  :ناجتة عنمؤجلة  ضريبيةموجودات 

    ٨,٤٤٧,٨٤٠              خسارة الفترة  
    ١٠,٧٠٠,٨٨١              مصاريف التأسيس   

                ١٩,١٤٨,٧٢١    
  :جتة عن مصاريف التأسيس كما يليمت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة النا

    -                 الدفترية ملصاريف التأسيس قيمةال  
    ٥٢٥,٨٠٣,٤٢              الضريبيةلقيمة ا  
    %٢٥                معدل الضريبة  

    ٨٨١,٧٠٠,١٠                 موجودات ضريبة مؤجلة  

  

  

  :ودائع مصارف  -١٢

  : مما يلي٢٠٠٨ كانون األول ٣١يتكون هذا البند كما يف 
    اموع      خارجيةمصارف                                      
  لرية سورية      لرية سورية                                     

    ٨٥٨,٦٩١,٣٨٣    ٨٥٨,٦٩١,٣٨٣                            حسابات جارية
                              ٨٥٨,٦٩١,٣٨٣    ٨٥٨,٦٩١,٣٨٣  
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  :أخرىمطلوبات   -١٣

  :مما يلي ٢٠٠٨ كانون األول ٣١لبند كما يف يتكون هذا ا

    رية سوريةل              

    ١٩,٥٥٤,٢٤١          مستحقات ملوردي األصول الثابتة
     ٣٥٠,٦٩٥            دائنون خمتلفون

              ٥٩١,٢٤٩,٢٠    

  

  :رأس املال  -١٤

 للسهم الواحد، مرخص له .س. ل٥٠٠ سهم امسي بقيمة ٣,٥٠٠,٠٠٠ من ٢٠٠٨ كانون األول ٣١ كما يف يتكون رأس مال املصرف
  . بالكاملومدفوع

  تعديالت فروقات قطع                    
  على رأس املال املدفوع     القيمة املعادلة                
    بالدوالر      التارخيية      يكيريدوالر أم      عدد االسهم    
    

    -      ٦٩٠,٩١٧,٥٠٠    -      ١,٣٨١,٨٣٥  راس املال املدفوع باللرية السوربة
  الدوالررأس املال املدفوع ب

  )  ٣٩,٤٣١,٥٦٧(    ١,٠٥٩,٠٨٢,٥٠٠    ٢١,٩٩٨,٩٤٤    ٢,١١٨,١٦٥  )سجل باللرية السورية (  

    ٣٩,٤٣١,٥٦٧(    ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠          ٣,٥٠٠,٠٠٠  (  
  
  
  :الفوائديرادات ا  -١٥

  : مما يلي٢٠٠٨ كانون األول ٣١  متوز ولغاية١٣ للفترة املمتدة من يتكون هذا البند

    رية سوريةل              

    ١٩,٢٣٩,٤٥٤          مصرف سورية املركزي لدى أرصدة  
    ٥٧٤,١٧٤,٢          أرصدة لدى مصارف  

              ٦٢٨,٨١٣,٢١    
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  : فنيظنفقات مو  -١٦

    لرية سورية          : مما يلييتكون هذا البند   
  ٢٠٠٨ نيسان ٣٠لغاية  ٢٠٠٧ متوز ٢٥من رواتب وأجور 

  ٨,١٠٠,٠٤٢            )ية  اجلمعية العامة التأسيسعلىاليت عرضت التأسيس  نفقات (  

 ٣,٢٧٩,٦٦٠    )تاريخ صدور السجل التجاري للمصرف (٢٠٠٨ متوز ١٣ ولغاية  ٢٠٠٨ آيار١للفترة رواتب وأجور 

    ١٧,٣٦٨,٢٨٥            ٢٠٠٨  كانون األول٣١ لغاية ٢٠٠٨ متوز ١٣رواتب وأجور للفترة من 

                                                                                                       ,٧٤٧,٩٨٧٢٨                

  

  : مصاريف تشغيليه أخرى  -١٧

        :مما يلييتكون هذا البند 

  
    رية سوريةل              

   ٢٠٠٨  نيسان٣٠ لغاية ٢٠٠٧ متوز ٢٥ من مصاريف تشغيلية أخرى
  ٢٥,٦٧٠,٧٨٢   ) اجلمعية العامة التأسيسية علىاليت عرضت التأسيس نفقات (   

    ١٠,٠٧٢,٦٦٣   )تاريخ صدور السجل التجاري للمصرف (٢٠٠٨ متوز ١٣آيا ر لغاية ١للفترة من   أخرىتشغيليةمصاريف 
    ٦٣٤,٩١٢,٣٢   ٢٠٠٨ كانون االول ٣١ ولغاية ٢٠٠٨ متوز ١٣مصاريف تشغيلية أخرى للفترة من 

              ٦٨,٦٥٦,٠٧٩    

  :التايل من ٢٠٠٨  نيسان٣٠ لغاية ٢٠٠٧  متوز٢٥ من مصاريف تشغيلية أخرى بند يتألف

    رية سوريةل          
    ٦,٠٨٣,٢٣٨  إقامة املوظفني

    ٩,١٦٠,٠٢٠  رسم طابع ترخيص
    ٥,٢٢٤,٥٨٦  محالت إعالمية

    ٣,٢١٥,٥٧٩  ومهنية قانونيةمصاريف 
    ١,٢٧٧,١٧٠  رسوم حكومية

    ١٨٩,٧١٠  أخرىمصاريف 

  ٧٨٢,٦٧٠,٢٥    
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  :التايل من ٢٠٠٨  متوز١٣ لغاية ٢٠٠٨  أيار١ منة أخرى تشغيليمصاريف  بند يتألف
  

    رية سوريةل      
    ٢,١٣٤,٨٤٦  إقامة املوظفني
      ٣٧٩,٧٨٠  محالت إعالمية

      ٣٠٦,٤٦٦  ومهنية قانونيةمصاريف 
    ٦,٩٨٤,٩٤٦  رسوم حكومية

      ٦٢٥,٢٦٦  أخرىمصاريف 

  ٦٦٣,٠٧٢,٠١    
      

  

  : مما يلي٢٠٠٨ كانون األول ٣١ ولغاية ٢٠٠٨ متوز ١٣ من أخرى  تشغيليةيتألف بند مصاريف 
  
  

    رية سوريةل          

    ١١,٨٤٩,٤٣٧  إقامة املوظفني
  ٤,٠٣١,٧٣٠  رسوم حكومية

    ١١,٨٠٥,٥٤٢  إجيارات
    ١,٥٠٠,٠٩٨  سفر

      ٨٣٨,٨٨٩  مهنيةأتعاب 
    ١,١٨٠,٩٥٠  صيانة و إصالحات

      ٢٢٢,٧٧٣  شحنمصاريف 
      ١٥٠,١٢٨  مصاريف كهرباء ومياه

      ١١١,٨٦٨  مصاريف هاتف
    ٢١٩,٢٢١,١  أخرىمصاريف 

            ٦٣٤,٩١٢,٣٢      
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  :حصة السهم األساسية و املخفضة  -١٨

  :مت احتساب حصة السهم األساسية و املخفضة كما يلي
    لرية سورية    

  )  ٩٦,٨٧٧,٧٣٠(  صايف خسارة الفترة
    ١,٦٠٤,٠٠٠  املتوسط املرجح لعدد األسهم

  )    ٦٠,٤٠(  حصة السهم األساسية و املخفضة
  
  
  :التعامل مع اجلهات املقربة  -٩١

  .الشركة األمتتضمن اجلهات املقربة 
  
  : ٢٠٠٨ كانون األول ٣١يف  كما بنود امليزانية. أ

    اموع          الشركة األم                                                                                                             

  .س.ل          س .ل.            رصدة املدينةاأل

    ١٧٤,٥٧٤,٩٢٩       ٩٢٩,٥٧٤,١٧٤          أرصدة لدى مصارف

            ١٧٤,٥٧٤,٩٢٩    ٩٢٩,٥٧٤,١٧٤    
  حسابات دائنة

    ٨٥٨,٦٩١,٣٨٣    ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨           مصارفأرصدة

            ٨٥٨,٦٩١,٣٨٣    ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨   
  
  :الدخلبنود بيان . ب

  ٢٠٠٨ متوز ١٣للفترة من   
     كانون األول ٣١ و لغاية    

                      ٢٠٠٨    
  .س.ل        .                
  االيرادات

    ١٧٤,٥٧٤,٢      ٢,٥٧٤,١٧٤                فوائد دائنة  
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  :منافع اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف    -٢٠

    . حىت تاريخ أعداد البيانات املالية، مل يتم دفع أي منافع لإلدارة التنفيذية العليا للمصرف

  

  
  :صايف خسارة الفترة متضمناً اخلسائر غري احملققة  -٢١

  : يليما ٢٠٠٨ كانون األول ٣١و لغاية ) تاريخ التأسيس (٢٠٠٨ متوز ١٣املمتدة من هذا البند للفترة تضمن ي
  

    لرية سورية    

  )  ٥٧,٤٤٦,١٦٣(  خسارة الفترة
  )  ٥٦٧,٤٣١,٣٩(  )١٤ايضاح رقم  (خسائر غري حمققة

  )  ٧٣٠,٨٧٧,٩٦(  ناً اخلسائر غري احملققةصايف خسارة الفترة متضم

  
  
  :النقد و ما يوازي النقد   -٢٢

  : مما يلي٢٠٠٨ كانون األول ٣١يتألف هذا البند كما يف 
    لرية سورية    

  ٤٨١,٧٥٠,٤٣٧  الصندوق و أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
  ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤  أرصدة لدى مصارف

  ينـزل
  )    ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨(  مصارف ودائع

  ٠,٤٣٢,٤٥٣١,١١    

  
  

  : بيان التدفقات النقدية  -٢٣

  : العمليات غري النقدية التالية من بيان التدفقات النقديةمت استبعاد
منها و ال . س. ل٢٠٧,٦٢٩,٥١٥مت تسديد مبلغ . س. ل٢٢٧,١٨٣,٧٥٦قام املصرف بشراء موجودات ثابتة مادية بقيمة  -

  .ند مطلوبات أخرىغري مدفوع و يظهر ضمن ب. س. ل١٩,٥٥٤,٢٤١يزال مبلغ 
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 :إدارة املخاطر  - ٢٤

حملافظة على متانة حتتوي عدد من املخاطر وهلذا فان ادارة املخاطر بشكل فعال تعترب االساس يف ا"  سوريةبنكفرنس"مصرف نشطة أن إ
  . ورحبيتهصرفامل
داء أالية وغري املالية اليت ممكن ان تؤثر بشكل سليب على دارة املخاطر تشمل التعرف، قياس، ادارة والرقابة املستمرة على املخاطر املإن عملية إ
  . مثل للعوائد مقابل املخاطرأس املال لتحقيق املعدل األاضافة اىل ضمان توزيع فعال لر  ومسعته،صرفامل

  :نواع الرئيسية التالية حتت األصرفتندرج خماطر امل
 خماطر االئتمان - 
 خماطر السوق - 
 خماطر السيولة - 
 يليةاملخاطر التشغ - 
 خماطر االمتثال ملتطلبات السلطات الرقابية - 

 
 تسري وفق مبادئ رئيسية وحاكمية خماطر تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات صرفدارة املخاطر لدى املإن إ

جيات جملس االدارة يف ادارة ساسي بتوجيهات واستراتيأ تتمثل تلك املبادئ بشكل .الرقابية وافضل املمارسات الدولية ذا اخلصوص
  . ضافة اىل استقاللية دائرة ادارة املخاطرإاملخاطر وسياسات املخاطر املعتمدة من قبله 

  
 والتوسع يف خدماته، كما صرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجدات والنمو يف اعمال املصرفدارة املخاطر لدى املإختضع سياسات 

 مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة االدارة االشرافية على احلكم على االمور ووجود دليل واضح صرفدى املن فلسفة ادارة املخاطر لأ
  .للصالحيات موضوع من قبل جملس االدارة

  
حدوث  مما يؤدي اىل صرف املخاطر االئتمانية عن ختلف أو عجز الطرف االخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه املتنشأ : املخاطر االئتمانية -أ

 .خسائر، وعادة يتم متييز ثالث انواع حتت املخاطر االئتمانية وهي خماطر تعثر الطرف املقابل، خماطر التسوية، وخماطر البلد
  
  :دارة خماطر االئتمان بشكل فعال هيساسية إلن العوامل األإ

 دارة املخاطر االئتمانيةجياد بيئة مناسبة إلإ -
 .ات والصالحياتطار واضح وسليم للموافقالعمل ضمن إ -
 .دوات للقياس والرقابةأليات وآئتمان مالئمة، وتوفري إدارة احملافظة على إ -
 .ئتمانيةكد من وجود ضوابط كافية على اجراءات ادارة املخاطر اإلالتأ -
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وجمموع ) ة أو مؤسسفرد( تتضمن سقوف ملبالغ التسهيالت االئتمانية املمنوحه سياسة ائتمانية واضحة وضع صرفولتحقيق ما ذكر يقوم امل
تقييم الوضع االئتماين  على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل باستمرار على صرفيعمل امل. تمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافيةالتسهيالت اإلئ
  . على ضمانات مناسبة من العمالءصرفىل حصول املإ للعمالء، إضافة

 
  :دارة املخاطر االئتمانية ما يليإجراءات إتشمل 

  

  :ئتمانية والسقوفديد التركزات اإلحت .١
و جمموعة من العمالء وذلك حسب نسب أي عميل تتضمن السياسة االئتمانية نسب حمددة وواضحة للحد االقصى املمكن منحه أل

 املمكن  ان هناك سقوفا حلجم االئتماناالتركزات املقرة من مصرف سورية املركزي  باالضافة اىل وضع سقوف للقطاعات االقتصادية، كم
  .منحه من قبل كل مستوى اداري

  

  :التصنيف االئتماين للعمالء .٢
 وذلك وفق مالئتهم االئتمانية والتزامهم بالسداد باستخدام معايري مالية وغري مالية والذي يتم ٥ اىل ١ من يتم تصنيف العمالء داخلياً
  . ادارة املخاطردائرةمراجعته وتقييمه من خالل 

  

  : ساليب ختفيف املخاطرأ .٣
  :ساليب من اجل ختفيف املخاطر منها تعتمد على العديد من األصرفدارة املخاطر يف املإعملية 

  .الضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان املمنوح واليت يتم مراقبتها وتقييمها بصورة مستمرة -
  .يل واالستحقاق ودرجة خماطرة العميلاتباع نظام اللجان يف منح االئتمان وتعتمد على حجم حمفظة العم -

 السنوية التوزيع املستهدف لالئتمان صرفحيث تتضمن خطة امل. التنويع يف احملفظة هو مبدا اساسي يف ختفيف خماطر االئتمان
خماطر  نظام لتصنيف صرفالتركيز على القطاعات الواعدة، كما يوجد لدى امل واالستثمارارت على عدة قطاعات واسواق خمتلفة مع

  .القطاعات االقتصادية
  

  .دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته
 بتطوير السياسات واالجراءات الالزمه لتحديد اسلوب دراسة االئتمان واحملافظة على حيادية وتكامل عملية اختاذ القرارات صرفيقوم امل

 ان االطار العام للسياسة االئتمانية .ل صحيح ومتابعة مراقبتها باستمراروالتأكد من أن خماطر االئتمان يتم تقييمها بدقة واملوافقة عليها بشك
  . تتضمن وضع صالحيات للموافقة االئتمانية، توضيح حدود االئتمان واسلوب حتديد درجة املخاطر

لى مدد االستحقاق للتسهيالت تتوىل عملية ادارة االئتمان وظيفة منفصلة لضمان التنفيذ املناسب للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة ع
  .وانتهاء صالحيات احلدود وتقييم الضمانات
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  :االفصاحات الكمية
  

  خماطر االئتمان
   
   :٢٠٠٨ كانون األول ٣١ كما يف )خرىقبل الضمانات وخمففات املخاطر األبعد خمصص التدين و(التعرضات ملخاطر االئتمان  )١
  

    لرية سورية    

  بنود داخل امليزانية
    ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤  مصارفدى أرصدة ل

    ٨٧٤,٣٧٣,٠١٢,١    
  
 :التركز اجلغرايف )٢

  : حسب التوزيع اجلغرايف٢٠٠٨ كانون األول ٣١يوضح اجلدول التايل التركز يف التعرضات االئتمانية كما يف 
  

    دول الشرق                 
    اإلمجـالـي        األوسط األخرى      داخل سورية          
   .س.ل      .س.ل      .س.ل          

                          
    ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤    ٩٢٩,٥٧٤,١٧٤    ٨٢,٧٩٩,٧٠٠        أرصدة لدى مصارف

        ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤    ٩٢٩,٥٧٤,١٧٤    ٨٢,٧٩٩,٧٠٠    
 
 :التركز حسب القطاع االقتصادي )٣

  : حسب القطاع االقتصادي٢٠٠٨ كانون األول ٣١يوضح اجلدول التايل التركز يف التعرضات االئتمانية كما يف 
    اإلمجايل      أفراد      ةجتار      مايل    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤     -      -    ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤  أرصدة لدى مصارف 

  ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤     -      -    ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤    
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 . سعار االسهمأسعار الفوائد واسعار صرف العمالت وأ خماطر السوق عن التقلبات يف تنشأ :خماطر السوق - ب

  .سعار ومقارنتها بالسقوف بشكل يوميلس االدارة باعتماد سقوف لقيمة املخاطر املقبولة، ويتم مراقبة التغري يف األيقوم جم
  

  :خماطر أسعار الفائدة

ـ  و على قيمة األأ صرفرباح املأسعار الفائدة على أثري التغريات يف  أسعار الفائدة عن احتمال ت    تنجم خماطر أ    صرفدوات املالية، يتعـرض امل
أو إعـادة مراجعـة   و لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق     أملخاطر  

  .سعار الفوائد على املوجودات واملطلوباتدارة هذه املخاطرعن طريق مراجعة أ باصرفسعار الفوائد يف فترة زمنية معينة ويقوم املأ
  

سـعار  وجودات واملطلوبات بدراسة خماطر أ    سعار الفائدة وتقوم جلنة ادارة امل     وجودات واملطلوبات حدود حلساسية أ    سة ادارة امل  تتضمن سيا 
سعار الفائـدة الـسائدة     قات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأ     الفائدة من خالل اجتماعاا الدورية ويتم دراسة الفجوات يف استحقا         

  .مرق استراتيجيات التحوط اذا لزم األ باحلدود املوافق عليها وتطبيواملتوقعة ومقارنتها
  

ثار سلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع او اخنفاض اسعار الفائدة من خالل استراتيجيات ادارة املخاطر و يتم مراقبة فجـوات                    أية آ ويتم احلد من    
  .صرفامل الفوائد بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات

  
  :الوصف الكمي ملخاطر أسعار الفائدة

  حساسية حقوق    حساسية إيراد الفائدة    الزيادة/التغري           
    امللكية%٧٥     )األرباح واخلسائر  (   %)٢(بسعر الفائدة      العملة    
  .س.ل                
      ١٣,٩٤٣,٦١٢    ١٨,٥٩١,٤٨٣    ٩٢٩,٥٧٤,١٧٤    دوالر أمريكي  
    
  حساسية حقوق    اسية إيراد الفائدةحس    النقص/التغري           
    امللكية%٧٥    )األرباح واخلسائر  (   %)٢(بسعر الفائدة      العملة    
  .س.ل                
    -      -      ٩٢٩,٥٧٤,١٧٤    دوالر أمريكي  
    

  :تعمالخماطر ال
   حقوقاألثر على       على األرباح األثر    يف سعر صرفالتغري           
    امللكية      واخلسائر         زيادة%)٢ (عملةال      العملة    
  .س.ل                
      ٩,٩٠١,٧١٩    ١٣,٢١٤,٢٩٢    ٦٦٠,٧١٤,٦٠١    دوالر أمريكي  
    )  ٤٤,١٣٧(  )  ٥٨,٨٤٩(    ٢,٩٤٢,٤٦٥      يورو  
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  : الفائدةريسعفجوة إعادة ت
  :يتم التصنيف على فترات إعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب

        دون      أكثر من       ٩بني       ٦بني       ٣بني       بني شهر      
    اموع      استحقاق      سنة       شهر١٢و       شهر أ٩و        أشهر٦و        أشهر٣و       أقل من شهر      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
  :موجودات

    ٤٨١,٧٥٠,٤٣٧    -      -      -      -      -      -     ٤٨١,٧٥٠,٤٣٧     أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤    -      -      -      -      -      ٩٢٩,٥٧٤,١٧٤      ٨٢,٧٩٩,٧٠٠                    رصدة لدى مصارف أ

  ٢٢٧,١٨٣,٧٥٦    ٢٢٧,١٨٣,٧٥٦    -      -      -      -      -      -     ماديةموجودات ثابتة
   ١٩,٥٩٣,٤٦٠    ١٩,٥٩٣,٤٦٠    -      -      -      -      -      -     غري ماديةثابتة موجودات

  ١٩,١٤٨,٧٢١    -      ١٩,١٤٨,٧٢١    -      -      -      -      -    ةموجودات ضريبية مؤجل
    ١٢٥,٩٥٦,٥٨٨    -      ١٠٧,٩٥٦,٥٨٨    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٣,٠٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠  موجودات أخرى

    ١٧١,٠٥٦,٨٨٣    ١٧١,٠٥٦,٨٨٣    -      -      -      -      -      -    وديعة جممدة لدى املصرف املركزي
    ٧١٩,٠٦٣,٥٧٢,٠    ٠٩٩,٨٣٤,٤١٧    ١٢٧,١٠٥,٣٠٩    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٥٧٤,١٧٤٣٢٩,    ١٣٧٠٥٠,٥٦٦,  إمجايل املوجودات

  :مطلوبات
    ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨    -      -      -      -      -      -      ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨    املصارفودائع 

    ٢٠,٢٤٩,٥٩١    -      -      -      -      -      ١٣,٧٥٥,٥٩١    ٦,٤٩٤,٠٠٠  مطلوبات أخرى
    ٤٠٣,٩٤١,٤٤٩    -      -      -      -      -      ١٣,٧٥٥,٥٩١    ٨٥٨,١٨٥,٣٩٠    إمجايل املطلوبات

    ١,٦٥٣,١٢٢,٢٧٠    ٠٩٩,٨٣٤,٤١٧    ١٢٧,١٠٥,٣٠٩    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٥٨٣,٨١٨,٩١٨    ٢٧٩,٨٦٤,١٧٥    فجوة اإلستحقاقات
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  :ةالعمالت األجنبيخماطر التركز يف 

  
    اإلمجايل      أخرى      جينه استرليين      يورو      دوالر أمريكي          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        :املوجودات

  أرصدة لدى 
    ٩,٩٢٤,٦٨٧                      ٩,٩٢٤,٦٨٧     مصرف سورية املركزي  

   لدى وديعة جممدة
  ١٠١,٩٦٥,١٣٣                      ١٠١,٩٦٥,١٣٣     مصرف سورية املركزي  

    ١٧٤,٥٧٤,٩٢٩    -      -      -      ١٧٤,٥٧٤,٩٢٩      أرصدة لدى املصارف 
    ١,٠٤١,٤٦٣,٩٩٤    -      -      -      ١,٠٤١,٤٦٣,٩٩٤      مجايل املوجوداتا

   :املطلوبات

    ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨    -      -      ٢,٩٤٢,٤٦٥     ٣٨٠,٧٤٩,٣٩٣      ودائع املصارف
    ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨    -      -      ٢,٩٤٢,٤٦٥      ٣٨٠,٧٤٩,٣٩٣      امجايل املطلوبات

  صايف التركز داخل امليزانية 
    ١٣٦,٧٧٢,٦٥٧    -      -    )  ٢,٩٤٢,٤٦٥(    ٦٠١,٧١٤,٦٦٠        للسنة احلالية

    
  
يخ اسـتحقاقها أو متويـل    على توفري التمويل الالزم لتأدية التزاماته يف تـوار صرفتنشأ خماطر السيولة من عدم قدرة امل  :خماطر السيولة  -ج

 .نشاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر
  

   :تتضمن اجراءات ادارة خماطر السيولة ما يلي
  
 تنويع مصادر التمويل  -

  .  اىل تنويع مصادر التمويلتسعى ادارة املصرف
 
 حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها -

  .ي تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل يوميأىل إضافة إ بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته يقوم املصرف
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  :تاريخ البيانات املالية ستحقاق التعاقدي بلإل املتبقية الفترةعلى أساس  )غري خمصومة (ملطلوباتاتوزيع يلخص اجلدول أدناه 
  

      
                          بني تسعة أشهر     بني ستة أشهر      بني ثالثة أشهر      شهر بني      بني مثانية أيام     عند الطلب اىل أقل       
    اموع     بدون استحقاق     أكثر من سنة      شهر١٢إىل       وتسعة أشهر     ة أشهروست      وثالثة أشهر     وشهر      من مثانية أيام      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  :املطلوبات
   ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨    -       -       -       -       -       -       -       ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨      املصارفودائع 

    ٢٠,٢٤٩,٥٩١    -       -       -       -       -       ٥٥,٥٩١١٣,٧    ٦,٤٩٤,٠٠٠    -       مطلوبات أخرى
    ٤٠٣,٩٤١,٤٤٩    -       -       -       -       -       ١٣,٧٥٥,٥٩١    ٦,٤٩٤,٠٠٠    ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨          اجملموع

  جمموع املوجودات 
    ٢,٠٥٧,٠٦٣,٧١٩    ٩٩٠,٨٣٤,٤١٧  ١٢٧,١٠٥,٣٠٩    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٥٧٤,١٧٤٩٣٢,    ١,٥٠٠,٠٠٠    ١٣٧,٥٥٠,٥٦٤  )حسب استحقاقاا املتوقعة(

   ١,٦٥٣,١٢٢,٢٧٠    ٤١٧,٨٣٤,٠٩٩  ١٢٧,١٠٥,٣٠٩    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٥٨٣,٨١٨,٩١٨  )  ٤,٩٩٤,٠٠٠(    ٢٧٩,٨٥٨,١٨٠  فجوة االستحقاقات
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فاية أو فشل العمليات أو األنظمـة   جراء عدم ك   صرفا اخلسائر اليت ميكن ان يتعرض هلا امل       أتعرف خماطر التشغيل على     : املخاطر التشغيلية  -د

  .حداث خارجية ويشمل هذا التعريف املخاطر القانونية واملخاطر االستراتيجية وخماطر السمعةالداخلية أو العاملني أو نتيجة أل
  

أساس ختفيف املخاطر   تبىن على   ن سياسات ادارة املخاطر     إكيد عدم حدوثها، ف   أ لطبيعة املخاطر التشغيلية كغريها من املخاطر واليت ال ميكن ت          نظراً
ىل  وخلق بيئة واعية للمخـاطر اضـافة إ        نظمة الضبط الفعالة والرقابة املستمرة، املوارد البشرية املؤهلة، ووضوح حدود الصالحيات          من خالل أ  

  .استقاللية االدارة املالية ورفع التقارير
  

 مؤشـرات    اليومية من خالل تقدمي    صرفنشطة امل ر التشغيلية جزءاً متكامالً مع أ     طإن مسؤولية دائرة ادارة املخاطر األساسية هي جعل إدارة املخا         
  .ىل ختفيف املخاطرة والرقابة عليها من منظور يهدف إنظمة الضبط الداخليومقاييس تساهم يف حتسني أ

  

  :خماطر االمتثال ملتطلبات السلطات الرقابية -هـ
 جراء عدم االمتثال للقوانني     صرفأو الرقابية أو اخلسائر املادية أو خماطر السمعة اليت يتعرض هلا امل           هي خماطر العقوبات القانونية     : خماطر االمتثال   

  .واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك واملعايري واملمارسات املصرفية السليمة
، وتتبع أي قصور يتم اكتـشافه       صرفثال اخلاصة بامل  ساسي هو تقييم مدى مالئمة إجراءات وإرشادات االمت       أدور ادارة خماطر االمتثال بشكل      

فيها ،وصياغة االقتراحات املناسبة إلجراء التعديالت باالضافة اىل التأكد من التقيد بسياسة مراقبة االمتثال املوضوعة وذلك من خـالل إجـراء                     
واالختبارات اليت مت إجراؤها خالل فتـرة  " خماطر االمتثال"قييم  االختبارات ورفع التقارير جمللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حبيث تتضمن التقارير ت          

  .التقرير واملخالفات وجوانب القصور اليت مت الكشف عنها واإلجراءات التصحيحية اليت مت اختاذها
 
  

 :التحليل القطاعي   -٢٥

  : قطاعات أعمال املصرفمعلومات عن. أ
  

  : الرئيسية التالية عمالاألعات من خالل قطاألغراض إدارية يتم تنظيم املصرف     
   :األفرادحسابات  - 
  : حسابات املؤسسات - 
  : اخلزينة - 



 

   - ٣٢ -

  
  :فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف

  
    اموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      فراداأل      البيان    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  ٢١,٨١٣,٦٢٨    -      -      ٢١,٨١٣,٦٢٨    -      إمجايل االيرادات  
  ٩٨,٤٠٨,٥١٢    -      -        ٩٨,٤٠٨,٥١٢    -        نتائج أعمال القطاع  
  مصاريف غري موزعة   
                                    :على القطاعات    
  )١١٦,٠٢٦,٤٥١(    -      -        -      -         قبل الضرائب اخلسارة  
  ١٩,١٤٨,٧٢١    -      -        -      -         ضريبة الدخل  
  )  ٩٦,٨٧٧,٧٣٠(    -      -        -      -        السنة) خسارة(صايف   
      موجودات القطاع  
  موجودات غري موزعة   
                                  :على القطاعات    
  ٢,٠٥٧,٠٦٣,٧١٩    -      -        -      -        جمموع املوجودات  
      مطلوبات القطاع  
   غري موزعة مطلوبات  
                                :على القطاعات    
  )٤٠٣,٩٤١,٤٤٩(    -      -        -      -        جمموع املطلوبات  
    -      -      -        -      -        مصاريف رأمسالية  
  
  

  :التوزيع اجلغرايفمعلومات . ب
  

  .املصرف  التوزيع اجلغرايف ألعمال اإليضاحميثل هذا 
  

  : ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف املصرفموجوداتويرادات إفيما يلي توزيع 
    اموع      خارج سورية      داخل سورية        

      .س.ل          .س.ل      .س.ل          
  ٢١,٨١٣,٦٢٨    ٢,٥٧٤,١٧٤    ١٩,٢٣٩,٤٥٤      إمجايل اإليرادات
  ٢,٠٥٧,٠٦٣,٧١٩    ٩٢٩,٥٧٤,١٧٤    ١,١٢٧,٤٨٩,٥٤٥      جمموع املوجودات
  -      -      -        املصروفات الرأمسالية



 

   - ٣٣ -

  
  :إدارة رأس املال   -٢٦

يتم مراقبة مدى كفاية راس املال من خالل النسب الصادرة          . نشطته املختلفة  على راس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم ا         صرفحيافظ امل  
  . مبوجدب مقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل مصرف سورية املركزي

  ركـزي  حسب تعليمات مـصرف سـورية امل      % ٨ باحملافظة على معدالت تفوق احلد االدىن ملتطلبات كفاية راس املال والبالغة             صرفيلتزم امل 
،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالتركزات االئتمانية واليت تستخدم راس املـال التنظيمـي كمؤشـر لتلـك                  )حسب جلنة بازل الدولية   % ٨(

  .التركزات
ودف نشطته،  أ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف        ت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ       هيكلية راس ماله وجيري تعديال     صرفيدير امل 

 لدى اختـاذه قـرار      صرفاملو رمسلتها ويراعي    أرباحه  أو تدوير   أرباح نقدية   أ توزيع   صرفس املال  قد يقرر امل     أو التعديل على هيكل ر    أاحملافظة  
  . رباح تعليمات السلطات الرقابية ذا اخلصوصبتوزيع األ

  
  :دارة رأس املالإ  -

  :يتضمن هذا البند ما يلي
  كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف   
   ٢٠٠٨      
     . س.لألف     

       ١,٧٥٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب
      -    االحتياطي القانوين
      -    االحتياطي اخلاص

    )    ٩٦,٨٧٨(  املدورة) أو خسائر(صايف أرباح 
  )    ١٩,٥٩٣(  صايف املوجودات الثابتة غري املادية
     ٥٢٩,٦٣٣,١    صايف األموال اخلاصة األساسية

      ١٢٦,٨٦٨    ت املرجحة باملخاطر جمموع املوجودا
    %١٨٨,١٧    (%)نسبة كفاية راس املال 

    %١٨٨,١٧    ( % )نسبة رأس املال األساسي 
  

  س مالأوصف ملا يتم اعتباره كر
، س املال املدفوع، عالوة االصدار    أساسي والذي يشمل ر   س املال األ  أس املال التنظيمي من ر    أ، يتكون ر  حسب تعليمات مصرف سورية املركزي    

. سهم اخلزينة والنقص يف املخصصات املطلوبـة     أ منه خسائر الفترة، الشهرة، كلفة       قلية، مطروحاً ، حقوق األ  رباح املدورة ، األ االحتياطيات املعلنة 
 ترمجـة  ، فروقـات ، القروض املـساندة ضايف والذي يشمل كل من االحتياطيات غري املعلنةأس املال اإلس املال التنظيمي هو رأالبند الثاين من ر 

س أس املال التنظيمي هو رأ    البند الثالث من ر   . س املال والدين  دوات ذات الصفة املشتركة بني رأ     العمالت االجنبية، احتياطي املخاطر املصرفية، األ     
  . املال املساعد والذي يستخدم ملواجهة خماطر السوق



 

   - ٣٤ -

  

  :حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات  -٢٧

  :و تسويتهاأ للفترة املتوقعة الستردادها ليل املوجودات واملطلوبات وفقاًيبني اجلدول التايل حت
  

    اموع      أكثر من سنة      لغاية سنة                
    .س.ل      .س.ل      .س.ل                

  :املوجودات
    ٤٨١,٧٥٠,٤٣٧     -      ٤٨١,٧٥٠,٤٣٧       ركزيسورية املأرصدة لدى مصرف 

    ١٧١,٠٥٦,٨٨٣   ١٧١,٠٥٦,٨٨٣    -       ركزيسورية امللدى مصرف وديعة جممدة 
  ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤    -    ١,٠١٢,٣٧٣,٨٧٤          أرصدة لدى مصارف

    ٢٢٧,١٨٣,٧٥٦   ٢٢٧,١٨٣,٧٥٦    -             ماديةموجودات ثابتة
    ١٩,٥٩٣,٤٦٠    ١٩,٥٩٣,٤٦٠    -            موجودات ثابتة غري مادية
  ١٩,١٤٨,٧٢١    -      ١٩,١٤٨,٧٢١          موجودات ضريبية مؤجلة

    ١٢٥,٩٥٦,٥٨٨    -      ١٢٥,٩٥٦,٥٨٨            موجودات أخرى
   ٧١٩,٠٦٣,٥٧٢,٠   ٠٩٩,٨٣٤,٤١٧  ٦٢٠,٢٢٩,٦٣٩,١           جمموع املوجودات 

  :املطلوبات
    ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨    -      ٣٨٣,٦٩١,٨٥٨            مصارفأرصدة 

    ٢٠,٢٤٩,٥٩١    -      ٢٠,٢٤٩,٥٩١            مطلوبات أخرى
    ٤٠٣,٩٤١,٤٤٩    -      ٤٠٣,٩٤١,٤٤٩            جمموع املطلوبات 

   ٢٧٠,١٢٢,٥٣١,٦  ٠٩٩,٨٣٤,٤١٧   ١٧١,٢٨٨,٢٣٥,١              ايفصال
  

  
  :املوافقة على البيانات املالية  - ٢٨

  . ومسح باصدارها٢٠٠٩ آذار ٣٠  بتاريخ٢٠٠٨ كانون األول ٣١وافق جملس اإلدارة على البيانات املالية للسنة املنتهية يف 
  




