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  )سورية خاصة شركة مساهمة مغفلة(ارة والتمويل المصرف الدولي للتج
  المرحلي  الموحد بيان الدخل الشامل
 2013أيلول  30في للتسعة أشهر المنتهية 
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   أیلول 30للثالثة أشھر المنتھیة في    أیلول 30للتسعة أشھر المنتھیة في 
  یضاحإ 2013 2012   2013 2012

   )غیر مدققة( )غیر مدققة(   )غیر مدققة( )غیر مدققة(
   لیرة سوریة لیرة سوریة   لیرة سوریة لیرة سوریة

       
 الفوائد الدائنة 17 905,511,264  835,661,050   2,476,772,885  2,726,817,167

 الفوائد المدینة 18 (453,168,651)  )475,343,521(   (1,332,288,681) )1,424,014,699(
        

 صافي الدخل من الفوائد   452,342,613  360,317,529   1,144,484,204  1,302,802,468
        
       

 العموالت والرسوم الدائنة  114,167,947  42,206,010   301,278,754  233,861,916
 المدینة العموالت والرسوم  (1,111,808)  )209,631(   (2,733,224)  )897,893(
        

 صافي الدخل من العموالت والرسوم  113,056,139 41,996,379   298,545,530 232,964,023
        
       

1,535,766,491  1,443,029,734  402,313,908  565,398,752  
 صافي الدخل من الفوائد والعموالت

 والرسوم   
       

)110,679,051( 234,994,806    5,841,547 64,890,772  
  الناتجة عن تقییم) الخسائر( األرباحصافي 

 العمالت االجنبیة   
 أرباح  تقییم مركز القطع البنیوي  )خسائر(  (461,672,307) )27,240,219(   4,434,119,173  492,920,481

  موجودات مالیة للمتاجرة أرباح  -  3,454   14,125  22,210
 إیرادات تشغیلیة اخرى  7,591,372 7,351,451   22,262,340  20,853,850

        
 إجمالي الدخل التشغیلي  176,208,589  388,270,141   6,134,420,178  1,938,883,981

        
 المصاریف       
 نفقات الموظفین  (181,385,835) )80,933,558(   (403,466,670)  )297,831,560(
 استھالكات الموجودات الثابتة  (24,139,374) )26,256,005(   (72,577,076)  )78,593,469(
 اطفاءات الموجودات غیر الملموسة   (661,854) )1,848,088(   (2,888,360)  )5,541,422(

)857,148,783(  (4,845,634,256)   )142,182,373( 408,072,476  
  مخصص الخسائر االئتمانیة المباشرة وغیر

 مباشرةال   
 مخصصات متنوعة  (306,662,626) 12,660,325    )(587,369,532  676,493

 مصاریف تشغیلیة اخرى  (69,926,196) )44,957,638(   (220,611,958)  )154,005,740(
        
 إجمالي المصاریف التشغیلیة  (174,703,409)  )283,517,337(   (6,132,547,852)  )1,392,444,481(
        
       

 الربح قبل الضریبة  1,505,180  104,752,804    1,872,326  546,439,500
 ضریبة الدخل) مصروف(إیراد  14 (48,211,107) )47,015,316(   10,769,574  )213,799,793(
        

 ربح الفترة صافي   (46,705,927) 57,737,488   12,641,900  332,639,707
          
  الشامل األخرىمكونات الدخل    -   -     -   - 
        

  الدخل الشامل للفترة  (46,705,927) 57,737,488    12,641,900  332,639,707
          
          
  :العائد إلى        

  مساھمي البنك   (46,960,223)  57,698,129    12,327,814  332,665,092
  )المسیطرةالجھة غیر (حقوق األقلیة    254,296  39,359   314,086  )25,385(
          

332,639,707  12,641,900    57,737,488  46,705,927)(      
          

6.34 0.24   1.10 (0.89) 19  
 الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من

 ربح الفترة   
        
            



  )شركة مساهمة مغفلة سورية خاصة(المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
  المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2013أيلول  30في للتسعة أشهر المنتهية 
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      العائــــد إلـى مســاھـمي المصرف       

 
رٍأس المال المكتتب 

 والمدفوعبھ 
  صدار إعالوة 

 حتیاطي خاصإ حتیاطي قانونيإ رأس المال
حتیاطي عام إ

 ربح الفترة مخاطر التمویل
) خسائر(رباح ألأ

 أرباح مدورة محققة محققةالغیر  المدورة
مجموع حقوق 

  مساھمي المصرف

حقوق األقلیة 
الحصة غیر (

  )المسیطرة
مجموع حقوق 

 الملكیة
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة )                   غیر مدققة(
            
              

  كانون 1الرصید كما في 
 8,488,865,645 14,482,435 8,474,383,210 787,211,279 1,065,878,490 - 170,965,101 535,314,970 535,314,970 129,698,400 5,250,000,000 2013الثاني   

 12,641,900 314,086 12,327,814  -  - 12,327,814  -  -  -  -  -  الدخل الشامل للفترة
            

  30الرصید كما في 
 8,501,507,545 14,796,521 8,486,711,024 787,211,279 1,065,878,490 12,327,814 170,965,101 535,314,970 535,314,970 129,698,400 5,250,000,000  2013أیلول    
            
            
                        
              )غیر مدققة(
            

كانون    1الرصید كما في 
 7,828,314,317  14,506,974 7,813,807,343 1,322,654,335 119,859,567 - 170,965,101 535,314,970 535,314,970 129,698,400 5,000,000,000 2012الثاني 

  الزیادة في رأس المال
 250,000,000 - - - - - - )250,000,000(  - -  -  

 )1,050,000( - )1,050,000(  )1,050,000( -  - - - -  -  -  رسم طابع زیادة رأس المال

  332,639,707  )25,385(  332,665,092  -  -  332,665,092  -  -  -  -  - الدخل الشامل للفترة
            
  30الرصید كما في  

 8,159,904,024  14,481,589 8,145,422,435 1,071,604,335 119,859,567 332,665,092 170,965,101 535,314,970 535,314,970 129,698,400  5,250,000,000   2012أیلول    
            
               
               
               
            
               
               



  )شركة مساهمة مغفلة سورية خاصة(المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
    المرحليالموحد بيان التدفقات النقدية 

 2013أيلول  30في للتسعة أشهر المنتهية 

 .المرحلیة المختصرة وتقرأ معھا الموحدة تشكل جزءًا اساسیًا من البیانات المالیة 25الى  1ان االیضاحات المرفقة من 
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   أیلول 30أشھر المنتھیة في  للتسعة
  یضاحإ 2013 2012

   )غیر مدققة( )غیر مدققة(
   لیرة سوریة لیرة سوریة 

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة   
 ربح الفترة قبل الضریبة   1,872,326 546,439,500

 تعدیالت لبنود غیر نقدیة     
  االستھالكات   72,577,076 78,593,469

  االطفاءات  2,888,360 5,541,422
 وغیر المباشرة المباشرة تمانیةئمصروف مخصص الخسائر اال  4,845,634,256 857,148,783

 مخصصات متنوعة  587,369,532 (676,493)
  إعادة تقییم الموجودات المالیة للمتاجرة   -  )22,210(
  خسائر استبعاد الموجودات الثابتة   22,461  -
    

 الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة  5,510,364,011 1,487,024,471
 )احتیاطي الزامي(في ایداعات لدى مصرف سوریة المركزي  النقص )الزیادة(  (281,334,212) 57,597,616

  النقد في الفروع المغلقةفي  الزیادة  )248,521,099(  -
  النقص في ایداعات لدى مصارف التي تزید استحقاقاتھا عن ثالثة اشھر) الزیادة(  (262,347,653) 2,274,649,421

  في موجودات مالیة للمتاجرةالنقص    107,430  -
 لنقص في التسھیالت االئتمانیة المباشرةا )الزیادة(  (971,995,752) 4,180,311,917

 النقص في موجودات اخرى )الزیادة(  (751,595,509)  62,402,765 
  )السحب مقید(في ایداعات لدى مصارف التي تستحق خالل ثالثة اشھر  )الزیادة(النقص   211,899,000  )7,032,420(

 الزیادة في ودائع بنوك التي تزید استحقاقھا عن ثالثة اشھر   128,440,705  1,383,336,371
 الزیادة في تأمینات نقدیة) النقص(الزیادة   2,162,738,116 )2,697,455,275(
 في ودائع العمالء) النقص( الزیادة  8,756,629,749 )750,742,142(

 الزیادة في مطلوبات اخرى) النقص(الزیادة   141,531,461 (500,443,722)
    

 التشغیلیة قبل الضریبة المدفوعة من األنشطةصافي التدفق النقدي   14,395,916,247 5,489,649,002
  ضریبة الدخل المدفوعة 14 (7,529,894) )322,592,577(

  صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة  14,388,386,353  5,167,056,425
     
 التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة   
 شراء موجودات ثابتة  (37,729,408) )32,500,644(
 شراء موجودات غیر ملموسة  (131,400) )122,940(
  المتحصل من بیع الموجودات الثابتة   4,000  -

  استحقاقات موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق  - 278,600,000
  الزیادة في الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریا المركزي   - (25,000,000)

    
 األنشطة اإلستثماریة من )المستخدم في( صافي التدفق النقدي  (37,856,808) 220,976,416

    
 التمویلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة    
  رسم طابع زیادة رأس المال  -  )1,050,000(
  أرباح مدفوعة  (576,920) )5,046,205(
     
  صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمویلیة  (576,920) )6,096,205(
       

  صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ  14,349,952,625 5,381,936,636
  وما في حكمھتاثیر تغیر اسعار الصرف على النقد   (517,191,984) )62,242,212(

 النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 20 19,530,810,383 13,634,841,563
    

 النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 20 33,363,571,024 18,954,535,987
    
 التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد   

 فوائد مقبوضة  2,468,319,904 2,770,455,384
 فوائد مدفوعة  1,336,977,533 1,377,827,771

  معامالت غیر نقدیة    
  محول من األرباح المدورة الى رأس المال  -  250,000,000
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  معلومات عامة  1
  

  في  ھتم تأسیس سوریة خاصة، مساھمة مغفلةھو شركة ) المصرف(المصرف الدولي للتجارة والتمویل 
 13885وتحت السجل التجاري رقم  2004أیار  23ح بتاریخ /231بموجب القرار رقم  2003كانون األول  4

اتخذ . بوصفھ مصرفًا خاصًا 10وفي سجل المصارف تحت الرقم  2001لعام  28وبموجب قانون المصارف رقم 
 .سوریة –المصرف مركزًا رئیسًا لھ في دمشق 

  
لیرة  500لیرة سوریة موزع على ثالثة مالیین سھم بقیمة اسمیة  1,500,000,000تأسس المصرف برأسمال مقداره 

موزع  2007لیرة سوریة بنھایة عام  3,000,000,000سوریة للسھم الواحد، وقد تم زیادة رأس المال لیصل إلى 
كما جرت زیادة رأس المال لیصل إلى  لیرة سوریة للسھم الواحد، 500على ستة مالیین سھم بقیمة اسمیة 

على عشرة مالیین سھم بقیمة اسمیة  ةموزع 2010نیسان وأیار من عام  يلیرة سوریة خالل شھر 5,000,000,000
  .2009نیسان  2وقد تم إدراج أسھم المصرف في سوق دمشق لألوراق المالیة بتاریخ لیرة سوریة للسھم الواحد،  500

 
لیرة سوریة  500لیرة سوریة بدًال من  100تم تعدیل القیمة االسمیة للسھم الحالي لیصبح  2011حزیران  19بتاریخ 

تاریخ / 29/من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشریعي رقم /  91/ من المادة /  3/ وبما یتفق مع احكام الفقرة 
 100سھم بقیمة اسمیة  لیونم خمسینلیرة سوریة موزع على  5,000,000,000رأس المال لیصبح  14/2/2011

  ..لیرة سوریة للسھم الواحد
  

تمت الموافقة على زیادة  2012أیار  31بموجب قرار الھیئة العامة العادیة وغیر العادیة لمساھمي المصرف بتاریخ 
 20لیرة سوریة عن طریق توزیع أسھم مجانیة بواقع سھم لكل من یملك  250,000,000سمال المصرف بمقدار أر

سھم وقد أودعت أسھم الزیادة في مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق  2,500,000أي بواقع سھم، 
لیرة سوریة موزع على  5,250,000,000لیصبح رأس المال  2012أیلول  4لألوراق المالیة بتاریخ 

 .2012لیرة سوریة للسھم الواحد بنھایة عام  100سھم بقیمة  52,500,000
  

  .من رأسمال المصرف% 49.06األردن أسھم بنسبة  –كان للتجارة والتمویل یمتلك بنك اإلس
  

  . لیرة سوریة 100,000,000من رأسمال شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالیة والبالغ % 85یساھم المصرف بنسبة 
 

المرخصة في دمشق  یقوم المصرف بتقدیم عدة أنشطة وخدمات مصرفیة من خالل مركزه الرئیسي وفروعھ الثالثون
شارع الباكستان، الحجاز، فندق داما روز، مخیم الیرموك، مشروع دمر، الحریقة، المزة، القصاع، التجارة،شارع (

شارع الملك فیصل، فندق الشیراتون، (وحلب ) حوش بالس، دوما، جرمانا، الزبداني(وریف دمشق ) الفردوس، برزة
طرطوس والالذقیة وحماه ودرعا والحسكة والسویداء والقامشلي ودیر وحمص و) الجمیلیة، شھبا مول، الشیخ نجار

 .الزور ومحردة
  

 الشھبا حلب نجار، الشیخ حلب الزور، دیر حمص، دوما،: 2012 مؤقتًا خالل عام للمصرفتم إغالق الفروع التالیة 
  .الیرموك، وفرع الزبداني بالس، حوش الجمیلیة، حلب الشیراتون، حلب مول،

  
 2013 أیلول 30 أشھر المنتھیة في التسعةالبیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة لفترة تمت الموافقة على اصدار 

  .2013تشرین األول  31من قبل مجلس إدارة المصرف بتاریخ
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  أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة  2
    

  المختصرةالموحدة المرحلیة  لبیانات المالیةاأسس إعداد 
  
المتعلق  34الموحدة المرحلیة المختصرة المرفقة وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم  عداد البیانات المالیةإتم  -

 .بالتقاریر المالیة المرحلیة
البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة، تتفق مع تلك التي ھذه عداد إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إ -

  .2012كانون األول  31للسنة المنتھیة في  الموحدة عداد البیانات المالیةإاتبعت في 
  

یضاحات المطلوبة للبیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإل ن البیانات المالیةإ -
رحلیة منات المالیة الموحدة الوبالتالي فإن ھذه البیا السنویة والمعدة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة،

ن إكما  .2012كانون األول  31كما في  مصرفالمختصرة یجب أن تــقـرأ مع البیانات المالیة الموحدة السنویة لل
على النتائج  دقیقًا ال تمثل بالضرورة مؤشرًا 2013 أیلول 30 اشھر المنتھیة في للتسعة جموعةعمال المأنتائج 

  .2013كانون األول  31المتوقعة للسنة المنتھیة في 
  

 المرحلیة المختصرة البیانات المالیةأسس توحید 
  

شركة  لمصرف الدولي للتجارة والتمویلعلى البیانات المالیة ل المرفقةالمرحلیة المختصرة  تشتمل البیانات المالیة الموحدة
ة تابعشركة الالتم تأسیس . شركة المركز المالي الدولي للخدمات المالیة والشركة التابعة لھ، مساھمة مغفلة سوریة خاصة

  .من أسھم الشركة التابعة% 85 مصرف، وبلغت نسبة ملكیة ال2010خالل الربع األول من سنة 
  
 السیطرة على مجموعةال فیھ حصلت الذي التاریخ وھو االستمالك تاریخ من بدءًا التابعة للشركة المالیة البیانات توحید یتم

 .السیطرة تلك وقف تاریخ حتى موحدة وتبقى
  
 .المحاسبیة السیاسات نفس وباستخدام صرفللم المالیة الفترة لنفس التابعة للشركة المالیة البیانات إعداد یتم
  
 المجموعة ضمن المعامالتعن  الناتجة والخسائر واألرباح والمصاریف واإلیرادات والمعامالت األرصدة جمیع حذف یتم

  .عند التوحید
  

تمثل الحصة من األرباح والخسائر وصافي الموجودات غیر المملوكة بطریقة ) الحصة غیر المسیطرة(إن حقوق األقلیة 
وضمن المرحلي الموحد الدخل الشامل  مستقل في بیان بشكلم تصنیفھا ، ویتمصرفمباشرة أو غیر مباشرة من قبل ال

 .المرحليالموحد حقوق المساھمین في بیان المركز المالي 
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  لتقدیرات إستخدام ا  3
  

یتطل ب م ن إدارة المجموع ة القی ام بتق دیرات واجتھ ادات ت ؤثر ف ي         الموح دة المرحلی ة المختص رة    إن إعداد البیان ات المالی ة   
االلتزام  ات المحتم  ل أن تط  رأ  والمرحلی  ة المختص  رة  الموح  دة قیم  ة الموج  ودات والمطلوب  ات المالی  ة ف  ي البیان  ات المالی  ة    

ف ي التغی رات   كما أن ھذه التق دیرات واالجتھ ادات ت ؤثر ف ي اإلی رادات والمص اریف والمخصص ات وك ذلك          .المفصح عنھا
  .المرحلي الموحد في القیمة العادلة التي تظھر ضمن بیان الدخل الشامل

 

الموح دة المرحلی ة    إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المس تقبلیة لألح داث غی ر المؤك دة ف ي ت اریخ البیان ات المالی ة        
والت  ي ق  د ین  تج عنھ  ا مخ  اطر ھام  ة م  ن الممك  ن أن ت  ؤدي إل  ى تع  دیالت جوھری  ة ف  ي أرص  دة الموج  ودات              المختص  رة

 :والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة خالل الفترة وھي كما یلي
 

  مبدأ االستمراریة
وعلى الرغم من  .العمل على أساس مبدأ االستمراریة فيالستمرار على االمجموعة  قدرةقامت إدارة المجموعة بتقدیر مدى 

الظروف والمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم 
لى االستمرار بالعمل في فإن إدارة المجموعة متأكدة من أن المجموعة لدیھا الموارد الكافیة لتساعدھا ع ،التیقن المستقبلیة

  .على أساس مبدأ االستمراریة المرحلیة المختصرة بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة .المدى المستقبلي المنظور
 

  

  القیمة العادلة لألدوات المالیة
المرحلي عن طریق  الموحد الماليبیان المركز في حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 

األسعار المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن 
في حال تعذر ذلك، فإن تحدید القیمة . استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق

 .لب التقدیر واالجتھادالعادلة یتط
 

  تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة
الش امل  ئتمانی ة بش كل رب ع س نوي وتق دیر كفای ة المؤون ة المس جلة ف ي بی ان ال دخل            تقوم المجموعة بمراجع ة التس ھیالت اال  

الت دفقات النقدی ة المس تقبلیة    في تقدیر و ات التدفقات النقدیة المستقبلیةالمرحلي بناء على تقدیرات اإلدارة لمبالغ وفترالموحد 
إن ھ ذه التق دیرات مبنی ة     .ض مانة المتوق ع تحقیقھ ا   ص افي قیم ة ال  وجتھ ادات ح ول وض ع الم دین الم الي      تقوم المجموعة باال

النتائج الفعلیة قد تختل ف ع ن    تفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وإنبشكل رئیسي على فرضیات وعوامل متعددة لھا درجات م
 .التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل

باإلض  افة إل  ى المخص  ص الن  اتج ع  ن تقی  یم الق  روض والس  لف الھام  ة بش  كل منف  رد، تق  وم المجموع  ة بتش  كیل مخص  ص         
ذات الس مات المتش ابھة لمخ اطر االئتم ان وتقییمھ ا بش كل       النخفاض القیمة بشكل جماعي وذل ك بتجمی ع الق روض والس لف     

 .جماعي النخفاض القیمة
 

  الموجودات الضریبیة المؤجلة
یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر أو المصاریف غیر الخاضعة للضریبة والمتوقع االستفادة منھا عند 

بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح یتطلب االعتراف . تحقق الربح الضریبي
   .المستقبلیة الخاضعة للضریبة باإلضافة إلى خطط الضریبة المستقبلیة
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 مركزيمصرف سوریة النقد وأرصدة لدى    4
  

 2012كانون األول  31 2013أیلول  30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  3,138,517,321  1,445,388,721 نقد في الخزینة
 - 248,521,099  نقد في الفروع المغلقة

   أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
  6,968,493,065  7,443,997,223 حسابات جاریة وتحت الطلب

 2,032,048,073 2,313,382,285  احتیاطي نقدي الزامي
   

 11,451,289,328  12,139,058,459  
   

 
لزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع ااالحتفاظ باحتیاطي  مصرفوفقا لقوانین وأنظمة المصارف، على ال(*)

 2,313,382,285 مبلغ 2013 أیلول 30من دون فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 
من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم % 5 لیرة سوریة والتي تمثل نسبة

 )2012 كانون األول 31لیرة سوریة كما في  2,032,048,073 مبلغمقابل ( 2011للعام  آیار 2الصادر بتاریخ  5938
 .التشغیلیة مصرفإن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ خالل أنشطة ال

 
 أرصدة لدى المصارف  5 
  

  )غیر مدققة( 2013 أیلول 30 
 المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

  4,844,046,436  3,837,912,066  1,006,134,370 حسابات جاریة وتحت الطلب
 خالل استحقاقھا االصلي(ودائع الجل 

 23,255,881,625 22,955,881,625  300,000,000  )و أقلأأشھر  3فترة   
 (249,718,137) (249,718,137) -  (*) مؤونة أرصدة متنازع علیھا

     

  1,306,134,370 26,544,075,554  27,850,209,924 
    

  
 )مدققة( 2012 كانون األول 31 
 المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة 
 سوریةلیرة  لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 3,114,634,954 2,941,258,604 173,376,350 حسابات جاریة وتحت الطلب
 خالل استحقاقھا االصلي(ودائع الجل 

 11,888,994,439 11,379,333,480 509,660,959  )و أقلأأشھر  3فترة   
    

 683,037,309 14,320,592,084 15,003,629,393 
    

  

 الرصید بكامل مؤونة حجز اإلدارة ارتأت فقد الضمانة سقف عن تزید والتي المصرف لصالح المتحققة بالفوائد یتعلق فیما(*) 
  .سوریة لیرة 249,718,137 البالغ
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 )تتمة( أرصدة لدى المصارف  5
  

مقابل (لیرة سوریة  2,611,800,000یتضمن بند حسابات جاریة وتحت الطلب لدى مصارف خارجیة مبلغ 
ممنوحة من تجمع مصرفي خارجي لشركة محلیة  )2012 كانون األول 31لیرة سوریة كما في   1,215,878,296
ئتمانیة على المصرف الن المبلغ مغطى بالكامل بضمانات من البنوك إال توجد اي مخاطر . عن طریق المصرف

بحیث ال یجوز بموجب ھذه االتفاقیة أن تتجاوز األموال الممنوحة في أي لحظة  المقرضة بموجب اتفاقیة التجمع المصرفي
   .سقف الضمانات المقدمة للمصرف

  
 2013 أیلول 30 يلیرة سوریة كما ف 1,006,134,370رصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد مبلغ بلغت األ

   .)2012 كانون األول 31لیرة سوریة كما في   173,376,350مقابل(
  
  

 

  إیداعات لدى المصارف  6
 

 )غیر مدققة( 2013أیلول  30 
 المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 3اكثر من  استحقاقھا االصلي(ودائع ألجل 
 4,352,315,449  2,508,528,066  1,843,787,383 )أشھر

      
     1,843,787,383     2,508,528,066   4,352,315,449  
      
 
  

 )مدققة( 2012 كانون األول 31 
 المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 3اكثر من  استحقاقھا االصلي(ودائع ألجل 
 4,089,967,796   1,456,812,507  2,633,155,289 )أشھر

      
 2,633,155,289  1,456,812,507  4,089,967,796 
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  )بالصافي(تسھیالت ائتمانیة مباشرة   7
 
 2012 كانون األول 31 2013 أیلول 30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   الشركات الكبرى
 5,091,768,343  5,781,653,806     حسابات جاریة مدینة

 12,211,581,962  15,079,343,871   وسلفصافي قروض 
 3,127,481,785  1,613,291,077     )*(سندات محسومة 

 9,890,560  96,895,881          حسابات دائنة صدفة مدینة
   
   22,571,184,635 20,440,722,650 
   

   الشركات المتوسطة
 1,082,651,520             944,443,917        حسابات جاریة مدینة
 1,611,940,023             1,396,218,722     صافي قروض وسلف

 610,106,444                455,583,169        )*(سندات محسومة 
 5,955,934                    10,366,828          حسابات دائنة صدفة مدینة

   
     2,806,612,636  3,310,653,921  
   
    فراداأل

 770,222,983  592,540,369        صافي قروض وسلف
 312,244,240  259,421,282        )*(سندات محسومة 

 29,464,627  411,947               حسابات دائنة صدفة مدینة
 2,305,707  4,365,605             بطاقات االئتمان

    
 856,739,203 1,114,237,557  

     
 24,865,614,128 26,234,536,474 المجموع

     
  مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة: ینزل

  (1,113,110,081) (2,180,820,706) )على أساس إفرادي ( 
   مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة: ینزل

 )567,896,504( (4,344,709,748) )على أساس المحفظة( 
  )221,886,439( (618,888,948) )محفوظة(فوائد معلقة : ینزل

   

 22,962,721,104 19,090,117,072 صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة
   

   
 لیرة سوریة كما في 95,303,730صافي بعد تنزیل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة  )*(

  .2012 كانون األول 31لیرة سوریة كما في  182,769,576مقابل  2013 أیلول 30 
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 )تتمة) (بالصافي(تسھیالت ائتمانیة مباشرة   7
  
أي ما نسبتھ لیرة سوریة  5,904,970,326 ) غیر المنتجة(غیر العاملة المباشرة بلغت التسھیالت اإلئتمانیة   -

 3,288,580,285مقابل  2013 أیلول 30 كما في رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرةإجمالي من  %122.5
 كانون األول 31كما في  االئتمانیة المباشرةإجمالي رصید التسھیالت من  %  13.23ما نسبتھ  ايلیرة سوریة 

2012.  
  
لیرة سوریة أي ما  5,286,081,378بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة  -

مقابل  2013 أیلول 30من رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة كما في % 20.15نسبتھ 
  .2012 كانون األول 31كما في %  12.33لیرة سوریة أي ما نسبتھ  3,066,693,846

  
سوریة ضمن بند المخصصات لیرة  2,608,226ئتمانیة غیر المباشرة البالغ مخصص تدني التسھیالت اال بلغ -

 .المتنوعة
 

 :مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة
  

 :تسھیالت ائتمانیة مباشرةفیما یلي تفاصیل حساب مخصص تدني 
  

 اإلجمالي األفراد الشركات  
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  

       
 1,681,006,585 36,070,575 1,644,936,010 2013 كانون الثاني 1في 

 4,844,599,784 142,858,058 4,701,741,726                           فترةالتغییر خالل ال
 (75,915) (75,915) - االستخدامات خالل السنة

       
 6,525,530,454  178,852,718 6,346,677,736 2013 أیلول 30في 

        
       2013 يكانون الثان 1في 

 1,113,110,081 23,622,518 1,089,487,563 مخصص انخفاض القیمة افرادیًا
 567,896,504 12,448,057 555,448,447 مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي

     
    فترةالتغیر خالل ال

    االضافات
  1,396,846,864         72,195,399           1,324,651,465        مخصص انخفاض القیمة افرادیًا

  4,458,833,406         108,040,155         4,350,793,251        مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي
    

    االستردادات
 (329,060,324)         (21,037,617)        (308,022,707)         مخصص انخفاض القیمة افرادیًا

 (682,020,162)         (16,339,879)        (665,680,283)         مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي
     

    السنةاالستخدامات خالل 
     المشطوبات

 (75,915) (75,915) -  على أساس إفرادي الدیون المشطوبة
        

       2013أیلول  30في 
  2,180,820,706         74,704,385           2,106,116,321        مخصص انخفاض القیمة افرادیًا

  4,344,709,748         104,148,333         4,240,561,415        مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي
       

  6,525,530,454         178,852,718         6,346,677,736        مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة
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  )تتمة) (بالصافي(ئتمانیة مباشرة إتسھیالت   7
 

  :ھي كالتالي 2013 أیلول 30 إن قیمة مخصص التدني المرحل إلى بیان الدخل الموحد المرحلي للفترة المنتھیة في
  

 2012 أیلول 30 2013 أیلول 30
 )غیر مدققة( )غیر مدققة(

 لیرة سوریة لیرة سوریة

 860,873,988 4,844,599,784 تسھیالت ائتمانیة مباشرة
 (3,725,205) 1,034,472 تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة

  
4,845,634,256 857,148,783 

  
  

  :یلي فیماتتلخص حركة الفوائد المعلقة 
 2012 كانون األول 31 2013 أیلول 30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  78,314,008  221,886,439 السنة/ الرصید في بدایة الفترة
 184,206,388            427,517,016 السنة/ الفوائد المعلقة خالل الفترة

 (40,633,957)  )30,337,327( الفوائد المحولة لالیرادات : ینزل
 -  )177,180(  التي تم شطبھاینزل الفوائد المعلقة 

          
 618,888,948  221,886,439  
   
 

تم تعدیل بعض  2012تشرین الثاني  13تاریخ  4ب/م ن/902أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  على بناًء
  :وتعدیالتھ مما أدى الى  4ب/م ن/ 597التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

  

حیث بلغ اجمالي احتیاطي العام لمخاطر التمویل  2013تعلیق تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل لنھایة عام  -
كانون األول  31وھو نفس المبلغ الذي تم تكوینھ بتاریخ   2013 أیلول 30لیرة سوریة لغایة  170,965,101

مع العلم ان المصرف ملزم باستكمال احتجاز االحتیاطي العام لمخاطر التمویل المتوجب وفق احكام القرار رقم  2012
 .4ب/م ن/902عند انتھاء العمل بالقرار رقم  4ب/م ن/650وتعدیلھ بالقرار  4ب/م ن/ 597

 

رار مجلس النقد والتسلیف رقم تم االحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد االدنى المطلوب وفق متطلبات ق -
كما  لیرة سوریة 54,569,431(مقابل  2013أیلول  30كما في  لیرة سوریة 44,800,230  بمبلغ 4ب/م ن/902

 .)2012كانون األول  31في 
 
ت م اع داد اختب ارات جھ د للمحفظ ة االئتمانی ة م ن قب ل المص رف لتق دیر م دى             4ب/م ن/902بناء على احكام القرار رقم  -

لی  رة  4,113,458,698كفای  ة المخصص  ات المح  تفظ بھ  ا وارت  أت ادارة المص  رف حج  ز مخصص  ات إض  افیة تع  ادل    
 .)2012كانون األول  31لیرة سوریة كما في  (385,709,837مقابل  2013أیلول  30سوریة كما في 

  
أیل ول   30لیرة سوریة كما ف ي   4,158,258,928بناء على ما سبق بلغ اجمالي مؤونة االنخفاض الجماعي اإلضافیة   -

خصص ات الس ابقة   وال ذي یتض من الم   )2012ك انون األول  31لی رة س وریة كم ا ف ي      440,279,268(مقاب ل   2013
 .4ب/م ن/902المطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  الفائضة عن الحد االدنى
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 موجودات اخرى  8
  
 2012 كانون األول 31 2013 أیلول 30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

   :فوائد وایرادات برسم القبض
  44,485,425 46,266,839 مصارف

  13,915,653 20,587,220 قروض وتسلیفات
   
 66,854,059 58,401,078  
    

 41,589,314 18,750,271 مصاریف مدفوعة مقدما
 17,465,682 17,465,682 (*)ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقةعقارات آلت 
 4,593,209 4,293,209 لى موردي الموجودات الثابتةإدفعات مقدمة 

 5,241,200 20,563,643 حسابات مؤقتة مدینة
 3,855 209,521 حسابات وسیطة برسم القبض

 5,827,000 5,806,400 تأمینات مستردة
 51,689,335 83,860,610 االليتقاص بطاقات الصراف 

 1,264,186 5,049,348 مخزون مطبوعات وقرطاسیة
  - 714,487,951  (**)نقص في الصندوق معلق

 1,530 -  شیكات تقاص
   331,204 حسابات مدینة أخرى

     
  937,671,898 186,076,389  
     
 

 عقارات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة(*) 
 

قامت المجموعة بإستمالك عقار إستیفاًء لتسھیالت إئتمانیة عائدة ألحد العمالء بلغت قیمتھ الدفتریة  2011خالل عام 
إن المجموعة بصدد التفرغ عن ھذا العقار . لیرة سوریة بتاریخ بیان المركز المالي الموحد المرحلي 17,465,682

عادة تقییم ھذا العقار مؤخرًا وقد ارتأت إلقد تمت . تماشیًا مع المھلة القانونیة المحددة من قبل مصرف سوریة المركزي
  .صرف، دون االعتراف بالزیادة في القیمة المخمنةإدارة المصرف المحافظة على القیمة المثبتة في سجالت الم

  
  نقص في الصندوق معلق(**) 

  
باللیرة  2013كانون الثاني  17یمثل مبلغ النقص في الصندوق المعلق معادل المبالغ التي سرقت من خزینة المصرف بتاریخ 

المسروقة بالعمالت األصلیة التزامات على شركة التأمین السوریة وفق أسعار الصرف المعتمدة بتاریخ اثبات النقص، وتعد المبالغ 
  .لحین االنتھاء من اجراءات دفع التعویض عن المبالغ المسروقة
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  ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي  9
  

 %10الخاص ان تحتجز یتوجب على مصارف القطاع  2001لعام ) 28(من القانون رقم  )19(حكام المادة أبناء على 
بلغ رصید . مصرفمن رأسمالھا لدى مصرف سوریة المركزي كحساب مجمد بدون فوائد یمكن استرداده عند تصفیة ال

    :الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریا المركزي كالتالي
  
 2012 كانون األول 31 2013 أیلول 30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  265,033,650  265,033,650       لیرة سوریة
  413,878,629  931,066,497       دوالر أمیركي

   
 1,196,100,147  678,912,279  
   
  
  

 ودائع بنوك  10
 

 )غیر مدققة( 2013أیلول  30 
 المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

  817,926,601   268,974,169   548,952,432 جاریة وتحت الطلبحسابات 
  3,771,750,859   -   3,771,750,859   ودائع الجل

      

 4,320,703,291   268,974,169   4,589,677,460  
      
 
  

 )مدققة( 2012 كانون األول 31 
 المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

  311,947,813   233,114,897   78,832,916 حسابات جاریة وتحت الطلب
  5,891,476,357   3,499,159,031  2,392,317,326   ودائع الجل

      

 2,471,150,242  3,732,273,928   6,203,424,170  
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 ودائع عمالء  11

  
 2012 كانون األول 31 2013 أیلول 30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   الشركات الكبرى
 4,557,321,512 6,041,391,579 حسابات جاریة وتحت الطلب 
 191,461,462 92,399,757 ودائع توفیر 
 13,254,567,993 13,470,666,583 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 

   
   الصغیرة والمتوسطةالشركات 
 2,077,232,764 3,797,158,994  حسابات جاریة وتحت الطلب 
 209,862,332  170,732,201 ودائع توفیر 
 384,329,374 820,059,877 رودائع ألجل وخاضعة إلشعا 

   
   )التجزئة(األفراد 

 5,599,271,128 8,288,261,470 حسابات جاریة وتحت الطلب 
 5,031,564,357 5,007,848,010 ودائع توفیر 
 7,402,075,147 9,775,797,347 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 

   
 47,464,315,818  38,707,686,069 
   
  
 لیرة سوریة أي ما نسبتھ 1,624,350,643داخل سوریة والقطاع العام بلغت ودائع القطاع التعاوني والمشترك   -

 %  2.1لیرة سوریة أي ما نسبتھ 818,399,336 ( لبمقا 2013 أیلول 30من إجمالي الودائع كما في  3.4%
 ).2012 كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في 

  
من إجمالي الودائع كما  %38.3لیرة سوریة أي ما نسبتھ  18,159,265,042بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد   -

من إجمالي الودائع كما في  %29.2لیرة سوریة أي ما نسبتھ  11,308,593,766(مقابل  2013 أیلول 30في 
 ).2012 كانون األول 31

  
 مقابل 2013 أیلول 30لیرة سوریة كما في  188,360,000 )المقیدة السحب(المحجوزة بلغت الودائع   -

  .)2012 كانون األول 31لیرة سوریة كما في  215,639,992(
  
لیرة  353,868,613 ( مقابل 2013 أیلول 30لیرة سوریة كما في  430,968,957بلغت الودائع الجامدة   -

  .)2012 كانون األول 31سوریة كما في 
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 تأمینات نقدیة  12
  

 2012 كانون األول 31 2013 أیلول 30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  1,982,944,284  4,026,256,552  تأمینات مقابل تسھیالت مباشرة
  588,392,930  706,493,778 تأمینات مقابل تسھیالت غیر مباشرة

  1,260,000  2,585,000 تأمینات الصنادیق الحدیدیة
   
 4,735,335,330  2,572,597,214  
   
  

  مخصصات متنوعة      13
  
 2012كانون األول  31 2013أیلول  30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 1,573,754  2,608,226 مباشرةر غیائتمانیة تسھیالت  مخصص تدني
 10,429,347  15,488,076 الصرف  مؤونة تقلبات أسعار

  -  2,047,651  قضائیة ىمخصص دعاو
  -  330,540,899  (*)مخصص مخاطر محتملة 

   
          350,684,852  12,003,101 
   
  
لیرة سوریة مقابل  330,540,899نتیجة للظروف الحالیة التي تمر بھا البالد فقد ارتأت إدارة المصرف حجز مبلغ (*) 

  .المخاطر التي تتعرض لھا فروع المصرف المنتشرة في كافة محافظات الجمھوریة العربیة السوریة
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 ضریبة الدخل  14
  
  مخصص ضریبة الدخل  -أ
  
   :ن الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یليإ

 2012 كانون األول 31  2013 أیلول 30   
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 328,067,775 9,254,020 السنة/رصید بدایة الفترة
 5,362,345 844,120  عن سنوات سابقةضریبة الدخل 
 )322,592,577( (7,529,894) المدفوعةضریبة الدخل 

 )8,269,297( -  تسویة سلف ضریبیة مدفوعة مقدمًا
  6,685,774 - السنة/ضریبة الدخل المستحقة للفترة

   
 9,254,020 2,568,246 السنة/رصید نھایة الفترة

   
 

  ضریبة الدخل الظاھرة في بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي 
  

  :یلي فیماتمثل ضریبة الدخل الظاھرة في بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي 
  

 2012 أیلول 30  2013 أیلول 30 
 )غیر مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 209,163,458 (10,978,523) ضریبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة) مصروف(إیراد 
 5,362,345 844,120  (*)سنوات سابقةتسویات ضریبة الدخل عن 
 )726,010( (635,171)  عن الشركة التابعة موجودات ضریبیة مؤجلة

     
 (10,769,574)  213,799,793  
   
  
  

، حی ث ت م س داد    2005لیرة سوریة نتیجة لتدقیق أعمال المص رف ع ن ع ام     5,362,345تكلیف المصرف بمبلغ تم  )(*
ظ المص  رف بحق  ھ بنتیج  ة االعت  راض المق  دم إل  ى ال  دوائر   االمبل  غ بالكام  ل لإلس  تفادة م  ن اإلعف  اء عل  ى الغرام  ات م  ع احتف    

مراجع  ة قی  د ال الحق  ةلب  اقي االع  وام ا ، ف  ي ح  ین مازال  ت   2006وت  م إص  دار التكلی  ف المؤق  ت ع  ن أعم  ال ع  ام      .المالی  ة
  .ضریبیة من قبل الدوائر المالیةال
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 )تتمة( ضریبة الدخل  14
  
   مؤجلة ةیضریبموجودات   -ب

  :ھذا البند ھي كما یلي إن تفاصیل
 2012 كانون األول 31  2013 أیلول 30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 2,880,619 3,871,631  السنة/الرصید في بدایة الفترة
  991,012 11,613,694  السنة/موجودات ضریبیة مؤجلة خالل الفترة

     

 15,485,325  3,871,631  
   

  
  ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي  -ج
 2012 أیلول 30  2013 أیلول 30 
 )مدققةغیر ( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 546,439,501 1,872,326  الربح قبل الضریبة
     

     :یضاف
 4,126,085 1,058,332 إطفاء الفروغ

 24,582,425 24,477,178 استھالك المباني
  )676,493(  5,058,729  مؤونة تغیر أسعار الصرف

 758,463,825 3,776,813,244 على اساس المحفظة مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة
  32,360  -  ضرائب مدفوعة عن الغیر

  895,234  - شركة تابعةخسائر 
  -  582,310,803  مخصصات مختلفة

  -  73,205 ضریبة غیر مقیمین نفقة 
     

 4,389,791,491 787,423,436 
   :ینزل

 492,920,481 4,434,119,173 أرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة
  3,238,625 -  اخرىایرادات فوائد شھادات ایداع في لبنان خاضعة لضریبة 

  - 1,458,737  أرباح شركة تابعة
 1,050,000 -  رسم الطابع عن زیادة راس المال

 4,435,577,910 497,209,106 
   

 836,653,831 (43,914,093) الربح الخاضع للضریبة
   

 %25 %25 نسبة ضریبة الدخل
      

 209,163,458 (10,978,523) ضریبة الدخل عن الفترة الحالیة) إیراد(مصروف 
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 مطلوبات اخرى  15
  
 2012 كانون األول 31  2013 أیلول 30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

   :فوائد مستحقة غیر مدفوعة
 356,200,110  363,219,050         ودائع العمالء  
  18,183,717            6,720,732             تأمینات نقدیة   
 458,278  213,471                ودائع مصارف  
   
         370,153,253  374,842,105  
   

  630,252  411,267                ایرادات مقبوضة مقدما
  14,919,450  15,230,475            دائنون مختلفون

 39,842,011          32,167,327           مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة
 363,635,314  567,721,143         شیكات مصدقة وقید التحصیل وحواالت

 45,762,167  38,573,001           أمانات ضریبیة ورسوم حكومیة
  1,144,001  702,701                أتعاب مھنیة 

 46,802,400  6,329,461             بوالص قید التسدید
 135,918,281  197,860,833         امانات مؤقتة

  45,176,681  19,403,717           توقیفات متعھدین برسم الدفع
 26,846,960  26,270,040           توزیعات ارباح مستحقة

 4,823,349  2,080,200              مستثمرینذمم 
 123,737,648  87,452,140           مخصصات ومكافآت

  873,124  1,552,726             مطلوبات أخرى
   
 1,365,908,284  1,224,953,743  
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  المدورة المحققة و األرباح المدورة غیر المحققة  باحرألا  16

  
 952/100/1والتعمیم رقم  2008لعام  362بناء على تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

لفروقات القطع غیر المحققة الناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي  المدورةیتم فصل األرباح  2009شباط  12بتاریخ 
وعلیھ . 2012كما في كانون األول   لیرة سوریة 1,065,878,490 تي بلغتمن حساب االرباح المدورة القابلة للتوزیع وال

   .لیرة سوریة 787,211,279 بلغت 2012كانون األول  31 المدورة القابلة للتوزیع فيفإن األرباح 
 

   
  

  الفوائد الدائنة  17
  2012أیلول  30  2013أیلول  30 
 )غیر مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

  402,551,700 380,871,084  أرصدة وإیداعات لدى بنوك
 3,238,625 - بھا حتى تاریخ االستحقاقموجودات مالیة محتفظ 

   :تسھیالت ائتمانیة مباشرة
    للمؤسسات

 824,279,733 771,602,025 حسابات جاریة مدینة -
 866,517,349 988,906,497 قروض وسلف   -
 558,424,406 281,855,904 سندات محسومة  -

     )التجزئة(لألفراد 
 68,583,432  50,414,192 قروض وسلف   -
 3,221,922 3,123,183 سندات محسومة  -
    
  2,476,772,885 2,726,817,167 
    
  
  

 الفوائد المدینة  18
  

  2012 أیلول 30  2013 أیلول 30   
 )غیر مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 11,230,375 7,409,737 ودائع بنوك 
   :ودائع عمالء

 10,487,447 3,146,566 جاریةحسابات  -
 202,387,346 188,102,492 ودائع توفیر -
 1,141,355,335 1,078,972,961 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار -

 58,554,196 54,656,925 تأمینات نقدیة
   
 1,332,288,681 1,424,014,699 
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  للسھم من ربح الفترة والمخفضة الحصة األساسیة  19
  

 رباح الفترة على الوسطي المرجح لعدد األسھم القائمة خاللأیمكن حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة 
  :الفترة وذلك كما یلي

   2013 أیلول 30 
 )غیر مدققة(

   2012 أیلول 30
 )غیر مدققة(

   
 332,665,092  12,327,814 لیرة سوریة –ربح الفترة 

   
   

  52,500,000  52,500,000  سھم قید التداول خالل الفترةعدد األالمتوسط المرجح ل
   
   

  6.34  0.24 لیرة سوریة –ربح الفترة ساسیة والمخفضة للسھم من الحصة األ
   
  
  
مطابقة للحصة األساسیة لعدم اصدار المصرف ألدوات قد یكون لھا  الفترةربح ) خسارة(الحصة المخفضة للسھم من  إن

  .االرباح عند تحویلھا) الخسائر(تأثیر على حصة السھم من 
  
  

  النقد وما في حكمھ  20
  

  2012 كانون األول 31 2012 أیلول 30 2013 أیلول 30 
  )مدققة( )غیر مدققة( )غیر مدققة( 
  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

  رصدة لدى مصرف سوریةالنقد واأل
 10,107,010,386 14,635,469,435 8,889,385,944 المركزي  

  رصدة لدى مصارف تستحق خاللأ: یضاف
 15,003,629,393        8,350,306,932 28,099,928,061 أشھر ثالثة  

  لدى المصارف تستحق خاللأرصدة : ینزل
  )211,899,000( )7,032,420( - )مقیدة السحب(أشھر ثالثة   

 (5,367,930,396)  )4,024,207,960( )3,625,742,981(  ودائع بنوك تستحق خالل ثالثة أشھر: ینزل
    
 33,363,571,024 18,954,535,987  19,530,810,383 
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   المعامالت مع أطراف ذات عالقة  21
 
  المجموع  الجھات ذات العالقة 

 الشركة االم 
الشركات الشقیقة 

  والزمیلة
 أعضاء مجلس إدارة

 وكبار المساھمین
   2013أیلول  30

 )غیر مدققة(

كانون األول  31
2012  

 )مدققة(
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة 
 المركز بنود داخل بیان -أ

  المرحلي الموحد المالي  
 

   
      االرصدة المدینة
 جاریة أرصدة وحسابات

 1,524,493,033   2,371,563,081 -   773,013,577   1,598,549,504 *مدینة  
 8,175,017,832   9,125,839,776 -    2,052,135,922   7,073,703,854 ودائع الجل

      
 8,672,253,358   2,825,149,499    - 11,497,402,857   9,699,510,865  
      

      األرصدة الدائنة
 5,954,900   12,668,170 -    7,986,091   4,682,079 دائنةحسابات جاریة 

 3,499,159,031   1,365,253,985   1,365,253,985 -  -   ودائع الجل
 3,255,026   93,181,121   93,181,121 -  -  الطلب ودائع جاریة وتحت

 1,642,912  676,459   676,459 -  -  حسابات توفیر
      
 4,682,079   7,986,091   1,459,111,565   1,471,779,735   3,510,011,869 
      
       

 المركز بنود خارج بیان
      المرحلي الموحد المالي  

  214,665,765   441,687,538 -  -   441,687,538 كفاالت صادرة
 24,682,876   7,716,363 -  -    7,716,363 اعتمادات تصدیر

       
  449,403,901  -  - 449,403,901 239,348,641 
       
  2013أیلول  30    

 )غیر مدققة(
   2012أیلول  30

       )غیر مدققة(
 لیرة سوریة لیرة سوریة     
 الشامل بنود بیان الدخل -ب
      الموحدالمرحلي  

 46,981,663   15,051,680 -   3,299,809   11,751,871 فوائد وعموالت دائنة
  (4,064,096)  (3,422,826) -  -  (3,422,826) فوائد وعموالت مدینة

 ودائع فوائد مدینة على
 (77,431)  (11,716,475)  (11,716,475) -  -  المساھمین  
  
 لیرة سوریة متعلق 1,044,720,000 لدى الشركة األم مبلغمدینة یتضمن مبلغ أرصدة وحسابات جاریة  )*(

 ).5إیضاح رقم (بالتسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة لتجمع مصرفي خارجي لشركة محلیة عن طریق المصرف 
  

تتراوح معدالت الفائدة والعموالت على تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساھمین واإلدارة التنفیذیة العلیا 
  .لودائعوھي نفس المعدالت المطبقة على حسابات ا %11إلى  %7للمصرف بین 

 
% 0.05معدالت الفائدة على ودائع المؤسسة األم ھي نفس المعدالت المطبقة على ودائع المصارف والتي تتراوح بین 

  %.0.25الى 
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  )تتمة( المعامالت مع أطراف ذات عالقة    21

  
  

  :االدارة التنفیذیة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة للمصرف) رواتب ومكافآت ومنافع أخرى(فیما یلي ملخص لمنافع 
  

  2012أیلول  30  2013أیلول  30 
 )غیر مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  42,122,530  66,521,602  رواتب ومكافآت
  32,744,120 24,655,399 مجلس اإلدارةومكافآت بدالت وتعویضات 

   
 91,177,001  74,866,650  
     
  
  

  تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
بتعامالت تجاریة مع ) ضمن أعمالھا االعتیادیة(باإلضافة إلى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا قامت المجموعة 

 المصارف ذات العالقة وكبار المساھمین بحدود التعامالت التجاریة السائدة، وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت
إن جمیع التسھیالت االئتمانیة الممنوحة لألطراف ذات العالقة تعتبر عاملة ولم یؤخذ لھا أیة . التجاریة السائدة

  .مخصصات
 

شركة المركز المالي  للمصرف والشركة التابعة البیانات المالیةالمختصرة تشمل البیانات المالیة الموحدة المرحلیة 
  : التابعة موضحة كما یليرأسمال الشركة إن حصة المصرف في . المالیةوالوساطة الدولي للخدمات 

  
 التابعةرأسمال الشركة حصة المصرف من   
 2012كانون األول  31  2013أیلول  30 نسبة الملكیة 
  )مدققة(  )غیر مدققة(   
 لیرة سوریة لیرة سوریة % 
     

المركز المالي الدولي  شركة
 85,000,000 85,000,000 85 للخدمات المالیة

    

  
  .المختصرةتم استبعاد رصید اإلستثمار في الشركات التابعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة 
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  إدارة المخاطر  22
  

  االفصاحات الكمیة لمخاطر اإلئتمان
  
  االئتمانیة حسب درجة المخاطرتوزیع التعرضات للتسھیالت ) 1

  :حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالية المباشرة التعرضات االئتمانی تتوزع
 )غیر مدققة( 2013أیلول  30 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة االفراد 
المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

      تسھیالت مباشرة
 962,269 - - -  962,269               المخاطرمتدنیة 
 5,992,374,410 773,269,573 4,763,237,344 276,916,958  178,950,535        )مقبولة المخاطر(عادیة 

 14,336,229,469 788,765,000 13,474,023,195 60,128,533 13,312,741 ):تتطلب اھتماما خاصًا(تحت المراقبة 
       

 20,329,566,148 1,562,034,573 18,237,260,539 337,045,491 193,225,545  المجموع
        

 13,770,215,621 1,103,588,428 12,192,598,168 289,157,060 184,871,965  غیر مستحقة
 2,981,081,220 163,825,316 2,789,442,154 26,841,210 972,540 یوم 30لغایة 
 1,288,854,880 81,211,803 1,206,273,416 1,143,234 226,427 یوم 60لغایة  31من 
 253,846,071 22,475,477 230,733,125 - 637,469 یوم  90لغایة  61من 
 2,035,568,356 190,933,549 1,818,213,676  19,903,987 6,517,144 یوم 180لغایة  91من 

       :غیر عاملة
 871,385,997 117,477,520 743,320,545 3,619,164 6,968,768 دون المستوى
 2,144,548,066 324,855,994 1,561,377,956 8,206,701 250,107,415 مشكوك فیھا

 2,889,036,263  802,244,549 2,029,225,595 36,317,919 21,248,200 )ردیئة (ھالكة 
      

 278,324,383 48,143,784 4,333,924,096 1,244,578,063 5,904,970,326 
      

 26,234,536,474 2,806,612,636 22,571,184,635 385,189,275 471,549,928 المجموع
 (618,888,948) (154,345,639) (451,535,002) (7,061,613) (5,946,694) فوائد معلقة: یطرح
 (6,525,530,454) (1,729,541,700) (4,617,136,036) (2,075,237) (176,777,481) مخصص التدني: یطرح

      

 19,090,117,072 922,725,297 17,502,513,597 376,052,425 288,825,753 الصافي
      

  
 

  

 )مدققة( 2012كانون األول  31 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة االفراد 
المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

      تسھیالت مباشرة
 136,215 - - - 136,215  متدنیة المخاطر

 9,451,342,980 1,396,067,480 7,086,322,403 356,544,946 612,408,151 )مقبولة المخاطر(عادیة 
 12,125,554,648 873,438,161 11,188,091,186 36,351,928 27,673,373 ):تتطلب اھتماما خاصًا(تحت المراقبة 

       

 21,577,033,843 2,269,505,641 18,274,413,589 392,896,874 640,217,739  المجموع
        

 15,559,078,509 1,970,680,127 12,586,985,447 370,809,389 630,603,546  غیر مستحقة
 1,906,026,292 3,122,786 1,902,865,126 - 38,380 یوم 30لغایة 
 1,013,527,653 92,900,293 920,000,191 79,781 547,388 یوم 60لغایة  31من 
 351,989,526 6,816,426 344,206,508 - 966,592 یوم  90لغایة  61من 
  2,746,411,863 195,986,009  2,520,356,317 22,007,704 8,061,833  یوم 180لغایة  91من 

      
       :غیر عاملة

 1,190,790,856 281,156,087 885,977,255 17,424,399 6,233,115 دون المستوى
 568,973,551 207,536,550 327,179,485 23,082,264 11,175,252 مشكوك فیھا

 1,528,815,878 552,455,642 953,152,322 16,756,598 6,451,316 )ردیئة (ھالكة 
      

 23,859,683 57,263,261 2,166,309,062 1,041,148,279 3,288,580,285 
      

 24,865,614,128 3,310,653,920 20,440,722,651 450,160,135 664,077,422 المجموع
 (221,886,439) (103,475,519) (108,850,720) (4,401,183) )5,159,017( فوائد معلقة: یطرح
 (1,681,006,585) (357,203,108) )1,287,732,902( (2,211,774) (33,858,801) مخصص التدني: یطرح

      

 22,962,721,104 2,849,975,293 19,044,139,029 443,547,178 625,059,604 الصافي
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  )تتمة(إدارة المخاطر   22

  )تتمة(االفصاحات الكمیة لمخاطر اإلئتمان 
  
  )تتمة(توزیع التعرضات للتسھیالت االئتمانیة حسب درجة المخاطر ) 1

  :حسب درجة المخاطر وفق الجدول التاليغیر المباشرة  التعرضات االئتمانیة تتوزع
 )غیر مدققة( 2013 أیلول 30 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة االفراد 
المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

 - -  -  -  -  متدنیة المخاطر
 2,717,784,817 625,670,488 2,092,114,329 -  -   )مقبولة المخاطر(عادیة 

 179,898,123 53,888,739 126,009,384 -  -  ):تتطلب اھتماما خاصًا(تحت المراقبة 
 2,897,682,940 679,559,227 2,218,123,713 -  -  المجموع

        منھا غیر مستحقة
 -  -  -  -  -  یوم 30لغایة 
 -  -  -  -  -  یوم 60لغایة  31من 
 -  -  -  -  -  یوم  90لغایة  61من 

      
       :غیر عاملة

 1,486,700 1,486,700 -  -  -  دون المستوى
 5,477,240 4,214,555 1,262,685 -  -  فیھامشكوك 

 3,162,438 2,913,493 248,945 -  -  )ردیئة (ھالكة 
      
   1,511,630 8,614,748 10,126,378 
      

 2,907,809,318 688,173,975 2,219,635,343 -  -   المجموع
 -  -  -  -  -   فوائد معلقة: یطرح
 (2,608,226) (1,421,230) (1,186,996)  -  -  مخصص التدني: یطرح

      
 2,905,201,092 686,752,745 2,218,448,347 -   -   الصافي

      

  
 )مدققة( 2012 كانون األول 31 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة االفراد 
المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

  2,388,228,671  778,835,096  1,609,393,575          -                         -                 )مقبولة المخاطر(عادیة 
  358,528,267  54,941,767            303,586,500             -                         -                  ):تتطلب اھتماما خاصًا(تحت المراقبة 

      

                      -                         -          1,912,980,075  833,776,863  2,746,756,938   
  2,746,756,938  833,776,863  1,912,980,075          -                         -                       منھا غیر مستحقة

    -                         -                           -                           -                         -                 یوم 30لغایة 
    -                          -                           -                           -                         -                 یوم 60لغایة  31من 
    -                         -                           -                           -                         -                 یوم  90لغایة  61من 

      

                        -                         -                           -                           -                           -    
       :غیر عاملة

   1,262,685   1,262,685                -                         -                         -                      دون المستوى
   248,945   248,945                   -                         -                         -                      مشكوك فیھا

  19,618,168  19,618,168              -                         -                         -                      )ردیئة (ھالكة 
      

                      -                         -                         -              21,129,798     21,129,798 
      

 2,767,886,736 854,906,661 1,912,980,075    -                         -                      المجموع
    -                         -                         -                         -                         -                      فوائد معلقة: یطرح
  (1,573,754)   (71,300)   (1,502,454)               -                         -                      مخصص التدني: یطرح

      

  2,766,312,982  854,835,361    1,911,477,621    -                         -                      الصافي
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  )تتمة(إدارة المخاطر   22
  

  )تتمة(االفصاحات الكمیة لمخاطر اإلئتمان 
  

  )تتمة(توزیع التعرضات للتسھیالت االئتمانیة حسب درجة المخاطر ) 1
  

 المرحليالموحد توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت داخل بیان المركز المالي 
  

 )غیر مدققة( 2013 أیلول 30 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة
  المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

 3,253,223 -  -  -  3,253,223 دیون متدنیة المخاطر
 5,197,252,030 2,260,679,267 2,148,277,983 544,896,068 243,398,712 )مقبولة المخاطر(عادیة 

 6,062,240,374 1,097,817,892 4,878,042,018 76,648,964 9,731,500  ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 
      :غیر عاملة

 175,225,353 93,706,797 68,944,771 6,125,000 6,448,785 دون المستوى
 1,257,220,591 223,154,271 718,075,824 12,323,000 303,667,496 مشكوك فیھا

 1,260,248,723 692,215,354 531,223,698 35,858,038 951,633 )ردیئة ( ھالكة 
      

 13,955,440,294 4,367,573,581 8,344,564,294 675,851,070 567,451,349 المجموع 
      

      :منھا
 771,772,694 435,445,408 200,859,086 3,221,810 132,246,390 تأمینات نقدیة

 -  -  -  -  -  كفاالت مصرفیة مقبولة
 12,283,987,218 3,650,174,230 7,900,662,533 672,629,260 60,521,195 عقاریة

 180,000,000 -  180,000,000 -  -  أسھم متداولة
 899,680,382 281,953,943 243,042,675 -  374,683,764 سیارات وآلیات

           
      

 14,135,440,294 4,367,573,581 8,524,564,294 675,851,070 567,451,349 المجموع 
      

  
         

 

 )مدققة( 2012كانون األول  31 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة
  المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

 16,359,849   -                              -                            -                         16,359,849 دیون متدنیة المخاطر
 6,301,263,857 1,893,187,332 3,441,199,584 592,552,125 374,324,816 )مقبولة المخاطر(عادیة 

 6,343,090,894 1,092,125,014 5,176,169,829 68,250,758 6,545,293 ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 
                :غیر عاملة

 694,507,830 314,024,525 357,413,305 22,500,000 570,000 دون المستوى
 360,009,511 233,291,921 102,345,840 22,729,250 1,642,500 مشكوك فیھا

 605,239,953 391,930,785 199,883,396 13,425,772   - )ردیئة ( ھالكة 
      

 14,320,471,894 3,924,559,577 9,277,011,954 719,457,905 399,442,458 المجموع 
      

      :منھا
 837,854,500 279,928,752 273,998,294 1,340,300 282,587,154 تأمینات نقدیة

   -   -   -   -   - كفاالت مصرفیة مقبولة
 12,386,348,173 3,293,677,506 8,302,613,660 718,117,605 71,939,402 عقاریة

 180,000,000   -                           180,000,000   -                           - أسھم متداولة
 916,269,221 350,953,319 520,400,000   -                         44,915,902 سیارات وآلیات

           
      

 14,320,471,894 3,924,559,577 9,277,011,954 719,457,905 399,442,458 المجموع 
      

  .ال یتضمن مجموع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت االئتمانیة المباشرة قیمة الضمانات الشخصیة
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  )تتمة(إدارة المخاطر   22
  

  )تتمة(االفصاحات الكمیة لمخاطر اإلئتمان 
  
  )تتمة(توزیع التعرضات للتسھیالت االئتمانیة حسب درجة المخاطر ) 1
  

  المرحلي  الموحد للضمانات مقابل التسھیالت خارج بیان المركز الماليتوزیع القیمة العادلة 
 )غیر مدققة( 2013 أیلول 30 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة
  المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

 -  -  -  -  -   دیون متدنیة المخاطر
 1,677,681,629 521,378,385 1,156,303,244 -  -   )مقبولة المخاطر(عادیة 

 10,917,165 10,917,165 -  -  -   ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 
      :غیر عاملة

 241,394 241,394 -  -  -  دون المستوى
 315,671 -  315,671 -  -   مشكوك فیھا

 3,869,790 3,869,790  -   -   -   )ردیئة ( ھالكة 
      

      
 1,693,025,649 536,406,734 1,156,618,915 -   -   المجموع 

      
      :منھا

  609,946,096 241,577,181 368,368,915 -  -   تأمینات نقدیة
 -  -  -  -  -  كفاالت مصرفیة مقبولة

 1,083,079,553 294,829,553 788,250,000  -   -   عقاریة
 -  -  -  -  -   أسھم متداولة

 -  -  -  -  -   سیارات وآلیات
      

 1,693,025,649 536,406,734 1,156,618,915 -  -   المجموع 
      

 
  

 )مدققة( 2012 كانون األول 31 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة
  المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

  -    -                            -                            -                            -                           دیون متدنیة المخاطر
 1,873,733,177 598,437,354          1,275,295,823       -    -    )مقبولة المخاطر(عادیة 

 110,914,268 73,452,347  37,461,921            -    -    ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 
      :غیر عاملة

 315,671  315,671  -    -    -   دون المستوى
 184,913 184,913  -    -    -    مشكوك فیھا

 10,103,179 10,103,179  -    -    -    )ردیئة ( ھالكة 
      

      
 1,995,251,208  682,493,464  1,312,757,744       -    -    المجموع 

      
      :منھا

 822,095,165 351,288,172  470,806,993          -    -    تأمینات نقدیة
  -    -    -    -    -   كفاالت مصرفیة مقبولة

 1,173,156,043 331,205,292  841,950,751          -    -    عقاریة
  -    -    -    -    -    متداولةأسھم 

  -    -    -    -    -    سیارات وآلیات
      

  1,995,251,208  682,493,464  1,312,757,744       -    -    المجموع 
      

  .الشخصیةال یتضمن مجموع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة قیمة الضمانات 



  )شركة مساهمة مغفلة سورية خاصة(المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
  المرحلية المختصرة الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

  2013 أيلول 30
  

29 
 

  )تتمة(إدارة المخاطر   22
 

  )تتمة(االفصاحات الكمیة لمخاطر اإلئتمان 
  
  القطاع االقتصاديالتركز حسب ) 2
  

 :یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي
  

 اجمالي أخرىو خدمات أفراد زراعة عقارات تجارة صناعة مالي )غیر مدققة( 2013 أیلول 30
 سوریةلیرة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
         

 9,757,379,508  -  -  -  -  -  - 9,757,379,508  أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 27,850,209,924  -  -  -  -  -  - 27,850,209,924 أرصدة لدى المصارف
 4,352,315,449  -  -  -  -  -  - 4,352,315,449 ایداعات لدى المصارف

 19,090,117,072 1,784,675,004 664,878,180 15,557,165 1,989,323,421 9,002,518,133 5,633,165,169  -  التسھیالت االئتمانیة المباشرة
 66,854,059  41,131 197,762  - 2,495,435 3,324,134 14,528,758 46,266,839 الموجودات األخرى

 1,196,100,147           -  -  -  -  -  - 1,196,100,147          ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
         

 62,312,976,159 1,784,716,135 665,075,942 15,557,165 1,991,818,856 9,005,842,267 5,647,693,927 43,202,271,867 االجمالي 
         

         
         

 اجمالي أخرىو خدمات أفراد زراعة عقارات تجارة صناعة مالي )مدققة( 2012كانون األول  31
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
         

  9,000,541,138 - - - - - -  9,000,541,138 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 15,003,629,393 - - - - - - 15,003,629,393 أرصدة لدى المصارف

 4,089,967,796 - - - - - - 4,089,967,796 لدى المصارفایداعات 
 22,962,721,104 2,114,834,076 1,046,952,489 14,671,322 2,071,921,197 10,765,507,081 6,948,834,939 - التسھیالت االئتمانیة المباشرة

 107,430 - - - - - - 107,430 للمتاجرة موجودات مالیة
 58,401,078 1,005,185 2,948,562 - - 2,006,833 7,955,073 44,485,425 الموجودات األخرى

 678,912,279 - - - - - - 678,912,279 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
         

  51,794,280,218   2,115,839,261  1,049,901,051  14,671,322  2,071,921,197  10,767,513,914  6,956,790,012 28,817,643,461 االجمالي
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  )تتمة(إدارة المخاطر   22
  

  مخاطر السوق
  

  الكمیةاالفصاحات 
  

  :%2للتغیر بسعر الفائدة ) یر مدققةغ(  2013 أیلول 30الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة كما في 
  

 الفجوة التراكمیة العملة
) االرباح والخسائر(حساسیة ایراد الفائدة 

 %2للزیادة في سعر الفائدة 
الناتج عن (حساسیة حقوق الملكیة 

 )األثر على الربح بعد اقتطاع الضریبة
  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 (19,044,788) (25,393,051) (1,269,652,535) لیرة سوریة
 (3,912,989) (5,217,319) (260,865,950) دوالر أمیركي

 36,028,000 48,037,333 2,401,866,635 یورو
 14,589 19,452 972,608 جنیھ استرلیني

 475,049 633,398 31,669,907 ین یاباني
 528 704 35,213 فرنك سویسري

 

 الفجوة التراكمیة العملة
) االرباح والخسائر(حساسیة ایراد الفائدة 

 %2لالنخفاض في سعر الفائدة 
الناتج عن (حساسیة حقوق الملكیة 

 )األثر على الربح بعد اقتطاع الضریبة
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

    
 19,044,788 25,393,051 (1,269,652,535) لیرة سوریة

 3,912,989 5,217,319 (260,865,950) دوالر أمیركي
 (36,028,000) (48,037,333) 2,401,866,635  یورو

 (14,589) (19,452) 972,608 جنیھ استرلیني
 (475,049) (633,398) 31,669,907 ین یاباني

 (528) (704) 35,213 فرنك سویسري
  

  :%2للتغیر بسعر الفائدة ) مدققة( 2012 كانون األول 31الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة كما في 
  

 الفجوة التراكمیة العملة
) االرباح والخسائر(حساسیة ایراد الفائدة 

 %2للزیادة في سعر الفائدة 
الناتج عن (حساسیة حقوق الملكیة 

 )األثر على الربح بعد اقتطاع الضریبة
 لیرة سوریة لیرة سوریة سوریة لیرة 
    

 (44,116,146)            (58,821,527)       (2,941,076,373)       لیرة سوریة
 (9,757,321)             (13,009,761)       (650,488,051)          دوالر أمیركي

 (3,921,453)             (5,228,604)         (261,430,176)          یورو
 (433,351)                (577,801)            (28,890,058)            ین یاباني

  210                        280                    13,980                   فرنك سویسري
  
  

 الفجوة التراكمیة العملة
) والخسائراالرباح (حساسیة ایراد الفائدة 

 %2لالنخفاض في سعر الفائدة 
الناتج عن (حساسیة حقوق الملكیة 

 )األثر على الربح بعد اقتطاع الضریبة
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 44,116,146  58,821,527        (2,941,076,373)       لیرة سوریة
 9,757,321          13,009,761        (650,488,051)          دوالر أمیركي

  3,921,453              5,228,604          (261,430,176)          یورو
 433,351                 577,801             (28,890,058)            ین یاباني

  (210)                       (280)                   13,980                   فرنك سویسري
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  )تتمة(إدارة المخاطر   22

  
  )تتمة(مخاطر السوق 

  
  )تتمة(االفصاحات الكمیة 

  
  

  :%10للزیادة في تغیر أسعار الصرف بمقدار ) غیر مدققة( 2013 أیلول 30مخاطر العمالت كما في 
  

 
  

  :%10للزیادة في تغیر أسعار الصرف بمقدار ) مدققة( 2012 كانون األول 31مخاطر العمالت كما في 
  

 األثر على حقوق الملكیة األثر على االرباح والخسائر مركز القطع العملة
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 3,283,393 4,377,858 43,778,579 دوالر أمیركي
 39,103,920 52,138,560 521,385,599 یورو

 67,569 90,092 900,923 جنیھ استرلیني
 763,273 1,017,697 10,176,969 ین یاباني

 1,049 1,398 13,980 فرنك سویسري
 237,337,409 316,449,879 3,164,498,789 عمالت أخرى

  
  
  
  .سیكون لھ نفس األثر المالي أعاله مع عكس اإلشارة %10في حال انخفاض سعر صرف العمالت بمقدار   -
  

 األثر على حقوق الملكیة األثر على االرباح والخسائر مركز القطع العملة
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 162,561,803 (14,779,629) (147,796,288)  دوالر أمیركي 
 128,935,776 130,492,356 1,304,923,558  یورو

 295,184 393,578 3,935,783  جینیھ استرلیني
 2,418,544 3,224,726 32,247,258  ین یاباني

 2,641 3,521 35,213  فرنك سویسري
 534,669,154 712,892,205 7,128,922,048  عمالت أخرى  
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  .بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوييمثل قطاع األعمال القطاع الرئيسي للمجموعة 

 

  :قطاع األعمال -
 

  :هي  قطاعات أعمال رئيسية ثالثةمن خالل ألغراض إدارية  المجموعةيتم تنظيم 
 

 .يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى :التجزئة
  

متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من يشمل  :لمؤسساتا
 .المؤسسات

  

 .يشمل متابعة الودائع والتسهيالت بالبنوك والخدمات المصرفية االخرى واالستثمارات وخدمات التداول :الخزينة
  

  
  .حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية اتقاريره المجموعةعليه  تبنيهذه القطاعات هي األساس الذي 

  

  :قطاع التوزيع الجغرافي  -
  

الجمهورية العربية  بشكل رئيسي في  انشاطاته المجموعة تمارس، المجموعةيمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال 
 .السورية
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  )تتمة(التحلیل القطاعي   23

  
  :معلومات عن قطاعات أعمال المصرف  -  أ

 
  :فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال المصرف

  2012 أیلول 30 )غیر مدققة( 2013 أیلول 30 
 )غیر مدققة( المجموع أخرى الخزینة المؤسسات التجزئة 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
       

  720,612,995         إجمالي الدخل التشغیلي
          

3,949,666,645        1,464,140,538  -      6,134,420,178  1,938,883,981 
  مخصص تدني

 (857,148,783) (4,845,634,256) - - (4,702,776,198) (142,858,058) التسھیالت االئتمانیة  
       

 1,081,735,198  1,288,785,922      - 1,464,140,538 (753,109,553)  577,754,937         نتائج أعمال القطاع
 (485,069,305) (660,184,174) - (96,015,637)  (151,975,165) (412,193,372)  مصاریف تشغیلیة للقطاع

  موزعة غیر مصاریف
 (50,226,392) (626,729,422) (626,729,422) - - - على القطاعات 

       
 546,439,501  1,872,326             (626,729,422)  1,368,124,901       (905,084,718)  165,561,565         الربح قبل الضرائب

 - - - ضریبة الدخل
               

10,769,574   
               

10,769,574   (213,799,793) 
       

 صافي ربح الفترة
             

165,561,565   (905,084,718)       1,368,124,901  (615,959,848) 12,641,900 332,639,708 
       

  
  
  
  
 2012كانون األول  31 )غیر مدققة( 2013 أیلول 30 
 )مدققة( المجموع أخرى الخزینة المؤسسات التجزئة 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
       

  54,874,396,461   62,743,931,773     -    43,653,814,701   18,233,377,870   856,739,202 موجودات القطاع
  موجودات غیر موزعة 

   2,344,387,501 4,266,065,762 4,266,065,762 -  -  -  على القطاعات  
       

 57,218,783,962   67,009,997,535     4,266,065,762   43,653,814,701   18,233,377,870   856,739,202 مجموع الموجودات
       
       

  47,483,707,453   56,789,328,608     -    4,589,677,460   23,129,331,283   29,070,319,865 مطلوبات القطاع
  مطلوبات غیر موزعة

  1,246,210,864 1,719,161,382 1,719,161,382 -  -  -  على القطاعات  
       

  48,729,918,317 58,508,489,990 1,719,161,382   4,589,677,460   23,129,331,283   29,070,319,865 مجموع المطلوبات 
       
          

 80,915,007 37,860,808     مصاریف رأسمالیة
       

  )(112,396,400 (75,465,436)     االستھالكات واالطفاءات
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  )تتمة(التحلیل القطاعي   23

  
  معلومات التوزیع الجغرافي -ب
  

  :الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي اومصاریفھ جموعةفیما یلي توزیع إیرادات الم
  
 المجموع  خارج سوریة  داخل سوریة 
   2013 أیلول 30 

 )غیر مدققة(
    2012 أیلول 30 

 )غیر مدققة(
    2013 أیلول 30 

 )غیر مدققة(
    2012 أیلول 30 
 )غیر مدققة(

    2013 أیلول 30 
 )غیر مدققة(

    2012 أیلول 30 
 )غیر مدققة(

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
            

 1,938,883,981  6,134,420,178  87,060,272  204,607,049  1,851,823,709  5,929,813,129  دخل التشغیليإجمالي ال
            

 32,623,584  37,860,808  -    32,623,584  37,860,808 المصاریف الرأسمالیة
  
  
  
  

  )خارج بیان المركزي المالي الموحد  ( ارتباطات والتزامات محتملة  24
  ارتباطات و التزامات إئتمانیة   24.1

  
 
 2012 كانون األول 31 2013 أیلول 30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  710,551,279 757,814,308  اعتمادات
  94,050,000 -  قبوالت
  1,958,441,734 2,139,098,511 :كفاالت 

  347,647,051 577,025,868 دفع  -  
  1,538,470,165 1,490,643,632 حسن تنفیذ  -  
  72,324,518 71,429,011 أخرى   -  

  1,903,882,671 306,304,500  سقوف تسھیالت إئتمانیة مباشرة غیر مستغلة
   

 3,203,217,319    4,666,925,684   
   

  
  

  

  یجار تشغیلیةإلتزامات تعاقدیة وعقود إ 24.2     
 
 2012كانون األول  31 2013أیلول  30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

    ارتباطات عقود االیجار التشغیلیة
 14,566,937 6,464,219 تستحق خالل سنة 

 12,696,229             7,126,027 تسخق خالل اكثر من سنة 
   

  13,590,246  27,263,166 
   

   
    رأسمالیةارتباطات عقود 

 38,920,786 8,749,109 تستحق خالل سنة 
   

 8,749,109 38,920,786 
   

 22,339,355 66,183,952 
    



  )شركة مساهمة مغفلة سورية خاصة(المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
  المرحلية المختصرة الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية
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تم مراقبة مدى كفایة رأس المال من ت. المختلفة اعلى رأسمال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ جموعةحافظ المت
  .مجلس النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیةخالل النسب الصادرة عن 

في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف  اجري تعدیالت علیھتو اھیكلیة رأسمالھ جموعةدیر المت
  .االمخاطر في أنشطتھ

  
  :تم احتساب نسبة كفایة راس المال كما یلي

 2012كانون األول  31  2013 أیلول 30 
 )مدققة( )غیر مدققة( 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 7,245,086,964 7,230,378,242 :بنود راس المال االساسي
  7,252,022,054  7,252,022,054 :األموال الخاصة األساسیة

 5,265,000,000 5,265,000,000 رأس المال المكتتب بھ
 535,314,970 535,314,970 احتیاطي قانوني

 535,314,970 535,314,970 خاص احتیاطي
 129,698,400 129,698,400 عالوة اصدار رأس المال
,786,693 صافي االرباح المدورة  714  786,693,  714  

   :ینزل
)6,935,090( (4,178,130) ملموسةالموجودات غیر صافي ال  

 - (17,465,682)  قیم وأصول ممتلكة استیفاء لدیون مشكوك بھا
 1,236,843,591 1,236,843,591  :المال المساعدبنود رأس 

 170,965,101 170,965,101  االحتیاطي العام على مخاطر التمویل
 1,065,878,490 1,065,878,490  فروقات تقییم مركز القطع البنیوي

   
 8,481,930,555 8,467,221,833 )االموال الخاصة(المال التنظیمي  مجموع رأس

   
 25,482,675,850 30,201,951,050 بالمخاطر المثقلةالموجودات 

 1,532,412,950 1,792,089,098 حسابات خارج المیزانیة المثقلة بالمخاطر
 3,178,644,301 7,227,403,497 مخاطر السوق

 1,987,828,610 1,987,828,610 المخاطر التشغیلیة
   
    

  %26,36  %20,55 نسبة كفایة راس المال
 %22,51 %17,55 كفایة راس المال االساسينسبة 

 %85,49 %85,20  (%)نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین 
  

یجب أال تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك  2007 الثاني كانون 24في  الصادر 253مجلس النقد والتسلیف رقم  قرار حسب
  .%8عن نسبة العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة 

 


