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  راجع اإليضاحات املرفقة للبيانات املالية
  -٣-

  .م.م. سورية ش-البنك العريب 
  العموميةامليزانية 

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

   ودائع و، احتياطي الزاميالصندوق
    ١,٢١٩,٦٥١,٩٩٨    ٥,١٨٢,٠٤٢,٨٩٦  ٥  املركزيسورية  مصرف لدى   
   ٥,٢٥٩,٢٣٤,١٢٩    ٧,٧١٨,٢١٦,٨٠٢  ٦    دى املصارف لودائع

   ٢,٢٦٤,٧٥٣,٦٤٣    ٦,٧٨٠,١٨٣,٦٩٠  ٧     للزبائنقروض و تسليفات
   ١,١١٨,٥٠٩,٦٩٩    ٩٤٦,٤٦٤,٨٠٦  ٨    بوالتقمدينون مبوجب 

    ١٩,٠٤٥,٣٧٢    ٣٦,٢٧٦,٣٣٥  ٩    موجودات أخرى 
   ٥٩١,٦٤٠,٥٤٢    ١,١٥٠,٤١٣,٥٨٢  ١٠  زيل االستهالك املتراكمـ بعد تن ماديةموجودات ثابتة

  ١٢٦,٣٨٢,٩٦٦    ١٢١,٧٥٣,٤٨٥  ١١  زيل اإلطفاء املتراكمـ بعد تن غري مادية ثابتةموجودات
    ٠١٤٧,٢٠٥,٦٦    ١٣٨,٤١٩,٤١٣  ١٢   من رأس املال املركزياملصرفلدى وديعة جممدة 

  ١٠,٧٤٦,٤٢٤,٠٠٩    ٠٠٩,٧٧١,٠٧٣,٢٢      جمموع املوجودات  
  
  
  

    ٢٥  رج امليزانيةأدوات مالية يف خماطر خا  
    ٦٧٢,٠٤٣,٢٩١     ٢,٢٨٨,٣٣٣,٣٦٧    تعهدات بكفاالت و تكفالت  
    ٧٧٨,٢٠٩,٣٥٤    ١,٣٥٠,٩٩٩,٨٨٩    التزامات ناجتة عن فتح اعتمادات مستندية 

  
  
  
  
  



 

  راجع اإليضاحات املرفقة للبيانات املالية
 -٤-

  
  
  

  .م.م.ش  سورية-البنك العريب 
  تابع/ امليزانية العمومية

      
  

       كانون األول٣١للسنة املنتهية يف        
    ٢٠٠٦        ٢٠٠٧  إيضاح   و حقوق املسامهنيتاملطلوبا  

  .س.ل      .س.ل      املطلوبات  
   ٢٠٨,٩٥٣,٦٤٥    ٢٥٤,٢٤٨,١٥٧  ١٣  املصارفو اقتراض من ودائع 

    ٧,٨٦٧,٠٣٤,٦٠٦    ١٨,٩٨١,٦٢٠,٩٣٧  ١٤  بالكلفة املطفأةودائع الزبائن 
    ١٠,٢٤٣,١٠٠    ١٠,٣٣٥,٠٥٠  ٢٦   بالكلفة املطفأةودائع اجلهات املقربة

   ١,١١٨,٥٠٩,٦٩٩    ٩٤٦,٤٦٤,٨٠٦  ٨    مبوجب قبوالتتعهدات 
   ٨٧٩,٥٩٠,٦١    ٠٠٥,٢٨٩,٢٥٨  ١٥    مطلوبات أخرى

    ٩,٢٦٦,٣٣١,٩٢٩   ٠٠٠,٩٥٨,٤٥٠,٢٠      جمموع املطلوبات  
  حقوق املسامهني    

   ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٦    رأس املال
 )    ٢٠,٩٣٩,٩٦٩(  )  ٨٦,٧٨٢,٠٦٩(  ١٦  مركز القطع البنيوي قطع على اتتعديالت فروق
      ١٠٣,٢٠٥    ٢٠,٩٥٩,٥٠٧  ١٧    احتياطي قانوين
  ١٠٣,٢٠٥    ٢٠,٩٥٩,٥٠٧  ١٧    احتياطي خاص

   ٨٢٥,٦٣٩       ٠٦٤,٦٧٦,١٦٧       املتراكمةاألرباح

  ١,٤٨٠,٠٩٢,٠٨٠    ٠٠٩,٨١٣,٦٢٢,١    جمموع حقوق املسامهني  
  ٢٤,٠٠٩١٠,٧٤٦,٤   ٠٠٩,٢٢,٠٧٣,٧٧١    جمموع املطلوبات و حقوق املسامهني    



 

  راجع اإليضاحات املرفقة للبيانات املالية
 -٥-

  .م.م.ش  سورية-البنك العريب 
   الدخلبيان 

    
  

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

   ٢٦٣,٢٦٩,٤٩١     ٩٠٩,٥٦٢,٧٨٨   ١٨  إيرادات الفوائد
 )  ١٣٠,٤١٩,٧٦٣(  )  ٠٨٨,٨٦٤,٤٦٢(  ١٩  أعباء الفوائد

  

   ١٣٢,٨٤٩,٧٢٨     ٤٤٦,٦٩٨,٧٠٠     الفوائدإيرادات  صايف

    ٥٨,٦١٩,٤٩٤      ١٠٣,٠٧٢,٠٨٣   ٢٠  عموالت ورسوم إيرادات
  )  ٢,٢١٣,٦٣٨(  )  ٧,٠١٥,٨٨٨(     وعموالتأعباء رسوم

   ٥٦,٤٠٥,٨٥٦      ٩٦,٠٥٦,١٩٥     عموالتايرادات رسوم وصايف 
   ٧,٧٥٦,٦١٦      ١٩,٦٣٤,٢٨٧     صايف فروقات صرف إجيابية

  )  ٨٠,٩٥٣,٤٢٥(  )  ١٠٠,٨٤٢,٦٥(    مركز القطع البنيوي على صايف فروقات صرف سلبية غري حمققة
   ١١٦,٠٥٨,٧٧٥     ٤٩٦,٥٤٧,٠٨٢      املاليةااليراداتصايف 

  

  :األخرى األعباء
  )  ٦٢,٥٦٠,٦٣١(  )  ١٤٤,٦٦٨,٨٣٥(  ٢١  رواتب و أجور و ملحقاا  
 )  ٤٩,٣٧١,٤٢٣(  )  ٨٨,٥٩٠,٤٤٠(  ٢٢  مصاريف إدارية  
 )  ٢٥,٦٧٩,٥٩٦(  )  ٤٦,٣٧٢,٢٩٩(  ١١ و ١٠  االستهالكات واالطفاءات  
 )  ٥٢٨,٤٨٩(  )  ٤٥٦,١,٦٥٨(    خمتلفةأعباء   
  )  ١٣٩,١٤٠,٨١٣(  )  ٣٨١,٢٩٠,١٢٨(    جمموع األعباء األخرى  
   غري احملققةاخلسائر متضمنة  السنة)خسائر(/أرباح  

  )  ٣٦٤,٢٢,٠٨١(    ٤٤٩,٢٥٦,٥٢١     مركز القطع البنيوي على   
 )  ١,٥٠٧,٣٤٦(  )  ٠١٥,٥٣٦,٧٢(    ضريبة الدخل  
  )  ٢٣,٥٨٨,٧١٠(    ٩٢٩,٧٢٠,١٤٢     ٢٤  ققةري احمل متضمنة اخلسائر غالسنة) خسارة/ (ربحصايف   

  )  ٧,٨٦(    ٤٧,٥٧   ٢٣  ةخففامل  وةاألساسيرحبية السهم   
    



 

  فقة للبيانات املاليةراجع اإليضاحات املر
- ٦ - 

  .م.م.ش  سورية-البنك العريب 
  بيان التغريات يف حقوق املسامهني

      
              
   تعديالت            
     /األرباح                   ىفروقات قطع عل          
    اموع     املتراكمة) اخلسائر(     خاصاحتياطي       احتياطي قانوين    مركز القطع البنيوي    رأس املال      

  ١,٥٠٣,٦٨٠,٧٩٠  )  ٥٦,٣٣٢,٦٦٦(    -      -        ٦٠,٠١٣,٤٥٦  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٥ كانون األول ٣١الرصيد يف   
  )  ٢٣,٥٨٨,٧١٠(  )  ٢٣,٥٨٨,٧١٠(    -        -      -      -     متضمنة اخلسائر غري احملققةالسنةخسائر   
     التغري يف تعديالت فروقات قطع رأس   
    -      ٨٠,٩٥٣,٤٢٥     -      -    )٨٠,٩٥٣,٤٢٥(    -    كيياملال املدفوع بالدوالر األمر  
  )  ٢٣,٥٨٨,٧١٠(    ٥٧,٣٦٤,٧١٥    -      -    )٨٠,٩٥٣,٤٢٥(    -    ٢٠٠٦اخلسائر الشاملة لعام   
    -    )  ١٠٣,٢٠٥(    -      ١٠٣,٢٠٥    -      -    ينحتويل إىل احتياطي قانو  
    -    )  ١٠٣,٢٠٥(    ١٠٣,٢٠٥    -      -      -    حتويل إىل احتياطي خاص  
  ١,٤٨٠,٠٩٢,٠٨٠    ٨٢٥,٦٣٩    ١٠٣,٢٠٥    ١٠٣,٢٠٥  )٢٠,٩٣٩,٩٦٩(  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد يف   

   ١٤٢,٧٢٠,٩٢٩    ١٤٢,٧٢٠,٩٢٩     -      -      -      -     متضمنة اخلسائر غري احملققةالسنةأرباح   
  التغيري يف تعديالت فروقات قطع رأس  
    -      ١٠٠,٨٤٢,٦٥    -       -     )١٠٠,٨٤٢,٦٥(    -    املال املدفوع بالدوالر األمريكي  
    ٩٢٩,٧٢٠,١٤٢   ٠٢٩,٥٦٣,٢٠٨    -      -     )١٠٠,٨٤٢,٦٥(    -     ٢٠٠٧الدخل الشامل لعام   
    -    )  ٢٠,٨٥٦,٣٠٢(    -      ٢٠,٨٥٦,٣٠٢    -      -    ىل احتياطي قانوينإحتويل   
      -    )  ٢٠,٨٥٦,٣٠٢(    ٢٠,٨٥٦,٣٠٢    -      -      -    ىل احتياطي خاصإحتويل   
  ٠٠٩,٨١٣,٦٢٢,١   ٠٦٤,٦٧٦,١٦٧    ٩٥٩,٥٠٧,٢٠     ٥٠٧,٩٥٩,٢٠   )٠٦٩,٧٨٢,٨٦(  ٥٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠١,  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد يف   
                



 

  راجع اإليضاحات املرفقة للبيانات املالية
- ٧ - 

  .م.م. سورية ش-البنك العريب 
  ة النقدياتبيان التدفق

    
            

      كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف         
    ٢٠٠٦      ٢٠٠٧    إيضاح    

  .س.ل      .س.ل      
      :التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية

  )  ٢٢,٠٨١,٣٦٤(    ٢١٥,٢٥٦,٩٤٤       قبل ضريبة الدخلالسنة) خسارة( /السنةربح 
  تعديل ملطابقة األرباح الصافية مع النقد الناتج من  
  :النشاطات التشغيلية  

    ٢٥,٦٧٩,٥٩٦      ٤٦,١٨١,٧٩٩      االستهالكات واالطفاءات
  )  ٢,٢٦٢,٥٨٢,٢٧٦(  )  ٤,٥٠٦,٥٠٣,٨١٧(    لزبائنلالزيادة يف قروض و تسليفات 
  )  ٣٤٥,٧٢٢,١٧٦(  )  ٥١٤,٦١١,٣٤١(    الزيادة يف احتياطي نقدي إلزامي

  )  ١٣٤,٣٥٩,٢٣١(  )  ٤٦٨,٢٢٣,٢٦٩(    الزيادة يف ودائع منتجة لفوائد لدى املصارف
  )  ١٥,٩٧٤,١٢٢(  )  ١٧,٢٣٠,٩٦٣(    صايف الزيادة يف املوجودات األخرى

  )  ١٤,٧٨١,٥٦٧(    )  ٣٧,٣٤١,٥٥٩ (    القبضالزيادة يف فوائد مستحقة 
  ١٠,٨٠٢,٧٩٠      ٨,٧٨٦,٢٤٧    النقص يف الوديعة امدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٧,٨٣١,٨٩٩,٩١٩      ١١,٠٨٨,٠٤٣,٤٢٢      الزيادة يف ودائع الزبائن
  ١٠,٢٤٣,١٠٠        ٩١,٩٥٠    الزيادة يف ودائع الزبائن اجلهات املقربة

    ٢٣,١٨٥,٨٥٢    ١٢٥,٦٦٩,٥٠٢    صايف الزيادة يف مطلوبات أخرى
    ٣٥,٢١١,٨٩٣    ٢٧,٢٠٢,٠١٤      الزيادة يف فوائد مستحقة الدفع

     -    )  ٣٤٦,١,٥٠٧(    ضريبة دخل مدفوعة
    ٥,١٤١,٥٢٢,٤١٤     ٣٥٨,٨١٣,٩٦٥,٥      ات التشغيليةصايف األموال الناجتة من النشاط  

  :التدفق النقدي من النشاطات االستثمارية
  )  ١٧٧,٢٢٢,٠٤٧(  )  ٥٩٦,٨٥٧,٥٣٨(    الزيادة يف املوجودات الثابتة

  )  ١٠٧,٠٢٩,١٧٤(  )  ٣,٤٦٧,٨٢٠(    الزيادة يف املوجودات غري املادية
  )  ٢٥١,٢٢١,٢٨٤(  )  ٦٠٠,٣٢٥,٣٥٨(    صايف األموال املستعملة يف النشاطات االستثمارية  

  :التدفق النقدي من النشاطات التمويلية
  -        -        اكتتاب رأس املال

  )  ١٣٠,٦١٠,٠٤٨(    -        تسديد قرض من مصرف حملي
  )  ٠٤٨,٦١٠,١٣٠(    -        صايف األموال الناجتة من النشاطات التمويلية  

  

    ٤,٧٢٦,٦٦١,١٤٥      ٥,٣٦٥,٤٨٨,٢٢٥      صايف الزيادة يف الصندوق وحسابات جارية لدى املصارف
    ١,٠٥٠,٦٥٦,٩٣٦    ١٠٨,٣١٨,٧٧٧,٥    ٢٧   يف بداية السنةيوازي النقد امالنقد و

    ٥,٧٧٧,٣١٨,٠٨١    ٣٠٦,٨٠٦,١٤٢,١١  ٢٧   اية السنة يفيوازي النقدالنقد وما 



 

 -٨-

  .م.م.ش  سورية-البنك العريب 
  إيضاحات حول البيانات املالية

   ٧٢٠٠ ن األولكانو ١٣ نتهية يفامل للسنة
    

  :موضوع ونشاط املصرف  -١
 األردن، رخص   –ع  .م.من البنك العريب ش   % ٤٩هو شركة مسامهة سورية مغفلة مملوكة بنسبة        . م.م. سورية ش  -البنك العريب   

رية  الصادر عن رئاسة جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية الـسو         . و.م/٣٤ مبوجب القرار رقم     ٢٠٠٤ أيلول   ٢٢إلنشائها بتاريخ   
 ١١ و يف سجل املصارف حتـت الـرقم          ٢٠٠٥ آذار   ٢٤ تاريخ   ١٤٢٧٩وسجل يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم         

  .٢١٠٣ تشرين الثاين ١٦ عاماً تنتهي يف ٩٩مدة املصرف . يقوم املصرف بكافة اخلدمات املصرفية. ٢٠٠٥ متوز ٥تاريخ 
  

  .٢٠٠٦  كانون الثاين٢باشر املصرف أعماله املصرفية يف 
  

  
  طبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلةت  - ٢

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

  ).البيانات املالية
  

 التوسع يف االفصاحات املقدمة يف هذه البيانات املالية بشأن االدوات املالية العائدة IAS 1 وتعديالت املعيار IFRS 7نتج عن تطبيق املعيار 
   ٠ وادارة رأس املالللمصرف

  
 IFRIC 7: سارية املفعول للفترة احلالية، وهــي ) IFRIC(تفسريات صادرة عن جلنة تفسريات اعداد التقارير املالية الدولية  ٤هنـالك 

 IFRIC 8 و؛) اعداد البيانات املالية يف ظل اقتصاديات عالية التـضخم ،IAS 29 تطبيق منهج اعادة التبيان مبوجب معيار احملاسبة الدويل(

اعداد البيانات ( IFRIC 10 و ؛)اعادة تقييم املشتقات املالية املدجمة( IFRIC 9 و ؛ )IFRS 2 لتقارير املالية الدويلمدى معيار اعداد ا(
  .للمصرف ان تطبيق هذه التفسريات مل ينتج عنه أي تغيريات يف السياسات احملاسبية ٠)املالية املرحلية وتدين القيمة

  
  :درة لكنها غري سارية املفعول بعدالية كانت املعايري والتفسريات التالية صابتاريخ املوافقة على هذه البيانات امل  

  
 ١سـاري املفعول للفترات املالية اليت تبـدأ يف أو بعـد    (كلفة االقتراض –) معدل (IAS 23معيار احملاسبة الدويل   -

  ؛) ٢٠٠٩كانون الثاين 
  
 ١ساري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  (ات التشغيليةالقطاع – IFRS 8 معيار اعداد التقارير املالية الدويل  -

    ؛) ٢٠٠٩كانون الثاين 
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ـ   : IFRS 2 معيار اعداد التقارير املالية – IFRIC 11 تفسري اعداد التقارير املالية الدويل  -  صرفعمليات اسـهم امل
  ؛) ٢٠٠٧ آذار ١ساري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  (واخلزينة

  
ساري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو  (اتفاقيات تقدمي خدمات – IFRIC 12 تفسري اعداد التقارير املالية الدويل  -

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

   ؛) ٢٠٠٨ متوز ١
  

حدود اصل عائد ملنافع حمـددة،   : IAS 19 معيار احملاسبة الدويل – IFRIC 14تفسري اعداد التقارير املالية الدويل   -
   يف أو بعـد    سـاري املفعـول للفتـرات املاليـة الـيت تبـدأ            ( االدىن ملتطلبات التمويل والتفاعل فيمـا بينـها        احلد
  ٠)٢٠٠٨اين  كانون الث١

  
 يف الفترات اليت    للمصرفباعتقاد االدارة ان تطبيق مجيع املعايري والتفسريات املذكورة اعاله سوف لن يكون له تأثري هام على البيانات املالية                   

  ٠يباشر فيها التطبيق
  
   : املتبعةاحملاسبة اهلامةملخص قواعد   -٣
  

  : باملعايريتصريح بالتغيري  -أ
املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية، والقوانني املصرفية يف سورية فيما يتعلق بقاعدة احملاسـبة               جرى إعداد البيانات    
  . أدناه)د (٣املشار إليها يف الفقرة 

  
  :والسياسات احملاسبية إعداد البيانات املالية  -ب

ـ   ،كلفة التارخيية  البيانـات املالية وفقا ملبدأ الت     إعدادلقـد جرى    رى تـصنيف احلـسـابات يف املوجـودات         لقد ج
واملطلـوبات حسب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف البيانـات املالية مبوجب ترتيب تقريـبـي تبعا لـسيولتها          

  ٠النسبية
  

  ٠، وهي عملة االقتصاد البيانـات املاليـةإعداد، عملـة السوريةتظهر البيانات املالية باللرية 
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  بات املاليةاملوجودات واملطلو  -ج
  :االعتراف والغاء االعتراف   

 املوجودات ويتم االعتراف أوليا جبميع   ٠ بالقروض والتسليفات بالتاريخ الذي نشأت فيه      املصرفيتم االعتراف أوليا من قبل      
  ٠ فريقا يف الشروط التعاقدية لالداةاملصرفصبح فيه يواملطلوبات املالية االخرى يف التاريخ الذي 

  

 بأصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من االصل ، او عندما                املصرفالعتراف من قبل    يتم الغاء ا  
حتول حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية العائدة لالصل املايل يف عملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكيـة                  

  ٠االصل املايل
  

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

  :اجراء املقاصة   
 املصرفلك  مييتم اجراء املقاصة بني موجودات ومطلوبات مالية ويتم اظهار القيمة الصافية يف امليزانية العمومية فقط عندما                 

قـق املوجـودات    حينوي إما اجراء التسديد على أساس القيمة الصافية أو ان           يبالغ او انه    حق قانوين الجراء املقاصة بني امل     
  ٠سدد املطلوبات بشكل متزامنيو

  

  :تقييم القيمة العادلة   
 وبالنسبة ٠ان حتديـد القيم العادلة لالدوات املالية املتداولة يف االسواق املالية الناشطة يبىن على اساس أسعار السوق املدرجة             

 تتضمن تقنيات التقيـيم تقنيـة       ٠لالدوات املالية اليت ليس هلا سعر مدرج، يتم حتديد القيمة العادلة باستعمال تقنيات تقييم             
  ٠القيمة احلالية الصافية، طريقة التدفقات النقدية احملسومة، واملقارنة مع ادوات مماثلة هلا اسعار سوق ميكن حلظها

  

  :تدين قيمة املوجودات املالية   
 تاريخ كل ميزانية عمومية، فإن املوجودات املالية، ما عدا تلك اليت هي على اساس القيمة العادلة من خالل االربـاح أو                      يف

 يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل           ٠اخلسائر ، يتم تقييمها لناحية وجود مؤشرات تدين يف قيمتها         
د اجراء القيد االويل للموجودات، ان التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار           حسي، نتيجة حصول حدث أو اكثر بع      

  ٠قد تأثرت
  

ان خسائر تدين قيمة موجودات مسجلة على اساس الكلفة املعدلة حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفترية للموجـودات                   
تقيد اخلسائر يف    ٠درة احملسومة على اساس نسبة الفائدة الفعلية االصلية       املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املق      

 اذا، يف فترة الحقة، حـصل       ٠االرباح أو اخلسائر وختفض القيمة الدفترية للموجودات لتساوي قيمتها االستردادية املقدرة          
الرباح أو اخلسائر ضمن حدود ان      اخنفاض يف خسارة تدين القيمة، يتم عكس خسارة تدين القيمة املقيدة سابقا من خالل ا              

القيمة الدفترية لالستثمار بتاريخ عكس خسارة تدين القيمة ال تزيد عما كان ميكن ان تبلغه الكلفة املعدلة فيما لو مل يتم قيد                      
  ٠خسارة تدين القيمة
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من حقوق املسامهني يتم قيدها يف      بالنسبة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع، فان اخلسائر املتراكمة املسجلة سابقا ض            
 يف  ستثماراتلالاالرباح أو اخلسائر عندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة                  

 ان أي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف اوراق مالية متوفرة للبيع بشكل مسامهات، الحقـة حلـصول                   ٠اوراق مالية 
 وان أي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة            ٠سارة تدين يف القيمة، ال تقيد يف االرباح أو اخلسائر         خ

  ٠للبيع بشكل ديون، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، تقيد يف االرباح أو اخلسائر
  
  :األجنبيةالعمالت حتويل   -د

 يف  اإلدخال بسعر صرف يوم     السورية اللرية   إىل األجنبية بالعمالت   واألعباء اإليراداتحتول كافة العمليات، مبا يف ذلك       
 وفقا  السورية اللرية   إىل األجنبية املوجودات واملطلوبات وحسابات خارج امليزانية بالعمالت        أرصدة مث يتم حتويل     ٠القيود
للدوالر األمريكي  . س. ل ٤٨,٠٥ (٢٠٠٧ل   كانون األو  ٣١احملددة من قبل املصرف املركزي كما يف        الصرف   ألسعار

  ٠ الدخلبيان يتم قيد فروقات القطع يف .)رو لليو٧٠,٧و 
  

، ة النقدي ات املستعمل يف خمتلف النشاطات كما هي ظاهرة يف بيان التدفق          أو الناتج   األجنبية التدفق النقدي بالعمالت     إن
 على التـوايل وذلـك      ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٧ األولانون   ك ٣١ سعر الصرف يف     أساس على   السورية اللرية   إىلجرى حتويله   

 سعر الـصرف بنهايـة الـسنة        أساس يف بداية السنة الذي جرى حتويله على         يوازي النقد النقد و ما    باسـتثناء رصيد   
  ٠السابقة

جيري حتويل مركـز القطـع النـاتج عـن     ". حقوق املسامهني" السورية حتت بند ةإن رأس مال املصرف مسجل باللري     
  .السنةلسورية حسب سعر صرف اية  اة إىل اللرياألمريكيبرأس املال بالدوالر  االكتتاب

 تقييم مركز القطـع البنيـوي      على اعتبار تعديالت فروقات      نصي الذي   ٢٤٩أصدر جملس النقد والتسليف القرار رقم       
  . ختضع للتوزيع وال لضريبة األرباح كأرباح أو خسائر غري حمققة وبالتايل ال

 

  : الثابتةداتاملوجو  -هـ
من عام  ابتدءاً   املقدرة لكل منها  اإلنتاجية   بسعر الكلفة ويتم استهالكها على مدى احلياة         جرى إظهار املوجودات الثابتة   

  :بإتباع طريقة القسط الثابت وبشكل عام على أساس املعدالت السنوية التالية  ٢٠٠٦
  

      %  
  ٢  مباين    
  ٢٠  مفروشات ومعدات مكتبية      
  ٢٥  وتر يومبأجهزة الك    
  ١٥  آليات نقل     
     



 

 -١٢-

  :املوجودات غري املادية  -و
  . بعد تنـزيل اإلطفاء املتراكم ومؤونة التدين يف القيمة إن وجدتبسعر الكلفةتظهر املوجودات غري املادية   
  : كما يلي ٢٠٠٦ من عام ابتدءاً  إطفاء املوجودات غري املادية على مدى األعمار اإلنتاجيةيجير  
      %  
  ٢,٥  لواخل    
  ٢٠  برامج املعلوماتية      
     

  :اشتراكات التأمينات االجتماعية  -ز
إن املصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية و يسدد بشكل منتظم التأمينات عن                   

مة و بالتايل سوف حيـصل      خلدهذه املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض اية ا         متثل  . موظفيه إىل املؤسسة  
 التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما      ليس على املصرف أي   . ض من مؤسسة التأمينات االجتماعية    ن على هذا التعوي   املوظفو

 .يتعلق بتعويض اية اخلدمة
 

  :املؤونات   - ح
دث حصل يف املاضـي،     ناتج عن ح  ) متوقع أوقانوين  (يتم تكوين املؤونة عندما يكون هنالك التزام حايل على املصرف             

   مما يتطلب تـسديد التـزام وميكـن تقـدير مبلـغ االلتـزام بـشكل           قتصادية ا ومن احملتمل تكبد موارد مقابل منافع     
الـيت  يتم حتديد املؤونات عن طريق حسم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة باستعمال نسبة ما قبل الضريبة                . موثوق به 
  .الية للقيمة الزمنية للنقد و حيث يناسب املخاطر الالزمة للمطلوبات تقديرات السوق املالية احلتعكس

  

  :حتقق االيرادات واألعباء  -ط
تقيد ايرادات واعباء الفوائد على اساس االستحقاق، مع االخذ باحلسبان رصيد االصل والنسبة املطبقة، باستثناء القـروض                   

 تتضمن ايرادات واعباء الفوائد اطفاء احلـسومات        ٠د حتقق استردادها  والتسليفات غري املنتجة اليت يتم قيد فوائدها فقط عن        
  ٠والعالوات

    

ان ايرادات واعباء الرسوم والعموالت اليت تشكل جزءا اساسيا من نسبة الفائدة الفعلية على موجودات مالية أو مطلوبـات                     
  ٠ادات واعباء الفوائديتم ادراجها ضمن اير) مثل العموالت والرسوم املكتسبة على القروض ( مالية 

  

  ٠تقيد ايرادات الرسوم والعموالت االخرى عند تنفيذ اخلدمات املعنية  
  ٠يقيد ايراد انصبة االرباح عند نشؤ احلق باستالم الدفعة  

 

  :القروض و التسليفات  -ى
يف سوق مـايل    القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغري مدرجة                  

 تظهر القروض والتسليفات على اساس الكلفة املعدلة بعد تنـزيل الفائدة غري احملققة وبعد مؤونة خسائر الديون                 ٠ناشط
 تسجل الديون الرديئة واملشكوك بتحصيلها على االساس النقدي وذلك لوجود شكوك واحتمال بعـدم               ٠حيث ينطبق 

  ٠أو فائدا/حتصيل قيمتها االصلية و
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  :فاالت ماليةك  -ك

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

  ٠)ماينكفاالت، كتب اعتماد، عقود ضمان ائت(
  

تقيد مطلوبات الكفاالت املالية اوليا على اساس قيمتها العادلة، والحقا حتمل يف الدفاتر على اساس القيمة األعلى ما بـني                      
 تدرج الكفاالت   ٠)عندما يصبح من احملتمل اجراء دفعة من جراء الكفالة          (هذه القيمة املعدلة والقيمة احلالية للدفعة املتوقعة        

  ٠ويف املطلوبات) يف املوجودات(بات التسوية املالية ضمن حسا
  

  :ضريبة الدخل  -ل

، والذي حدد الضريبة مبعدل   ٢٠٠١  نيسان١٦ تاريخ ٢٨ وفقاً ألحكام القانون الدخلحيتسب املصرف مؤونة ضريبة 
  .من صايف األرباح اخلاضعة للضريبة % ٢٥

 بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة الدخليف بيان  للضريبة عن األرباح الصافية الواردة ةختتلف األرباح اخلاضع
  .زيلها من الوعاء الضرييبـوإضافة املبالغ غري اجلائز تن

  

  :التدين يف قيمة اصول مادية وغري مادية  -م
ا كان يوجـد     املادية وغري املادية لتحديد فيما اذ      املصرف مبراجعة القيم الدفترية الصوله    قوم  ييف تاريخ كل ميزانية عمومية،      

 ان وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة االستردادية لالصل          ٠اي مؤشر بإن تلك االصول قد اصاا خسارة تدين يف قيمتها          
  ٠)ان وجدت(لتحديد مدى خسارة تدين القيمة 

  

نـد حتديـد القيمـة       ع ٠ األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة االسـتعمالية           القيمةالقيمة االستردادية هي    
االستعمالية، يتم حسم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة اىل قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبـل الـضريبة تعكـس              
تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة لالصل الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقديـة                  

  ٠املستقبلية
  

اذا كان تقدير القيمـة االستردادية لالصل اقـل من قيمته الدفترية، يتم انقاص القيمة الدفترية لالصـل لتـوازي القيمـة               
 تقيد خسارة تدنـي القيمة حاال يف االرباح أو اخلسائر، اال اذا كان االصل املختص مسجل دفتريـا بقيمـة                    ٠االستردادية

  .)املقيد سابقاً( سارة تدين القيمة كتخفيض لوفر اعادة التقييم اعادة التقييم ، ويف هذه احلالة تعامل خ
  

اىل ان  ) وحدة منتجة لتدفقات نقدية     ( يف حال ان خسارة تدين القيمة انعكست الحقا ، يتم زيادة القيمة الدفترية لالصل               
دة ال تفوق القيمة الدفترية اليت كـان        تصل اىل التقدير املعدل لقيمتها االستردادية ، لكن حبيث ان القيمة الدفترية بعد الزيا             

 يـتم قيـد     ٠يف سنوات سابقة  ) وحدة منتجة لتدفقات نقدية     ( ميكن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لالصل             
عكس خسارة تدين القيمة حاال يف االرباح أو اخلسائر، اال اذا كان االصل املختص مسجل دفتريا بقيمة اعادة التقييم ، ويف                     

  ٠)املقيد سابقاً ( هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر اعادة التقييم 



 

 -١٤-

  :أحكام حماسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤
علقة  أعاله، على إدارة املصرف أن تستعمل تقديرات وافتراضات مت٣يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية املفصلة يف االيضاح رقم 

تعتمد هذه التقديرات واالفتراضات املتعلقة ا على عامل . بالقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات غري املتوفرة من مصادر أخرى
  .وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التغريات واالفتراضات. اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة

 حيصلاليت املالية  التقديرات احملاسبية يف الفترة يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل. دوريتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل 
 وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصرياً على هذه الفترة، أو يف فترة املراجعة وفترات الحقة إذا كانت املراجعة تعديل التقديرفيها 

  . تؤثر على الفترة احلالية وفترات الحقة

  كام مهمة لتطبيق السياسات احملاسبيةأح  -

اليت اتبعتها اإلدارة يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف واليت هلا التأثري االهم على املبالغ املعترف ا  يلي األحكام املهمة فيما
  .يف البيانات املالية

  أحكام مهمة لتقدير املخاطر  -

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

   االخنفاض يف قيمة القروض والتسليفات  -

عند حتديد فيما إذا كان يتوجب قيد خسارة . ا إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتهايقوم املصرف دورياً مبراجعة حمفظة القروض ملعرفة م
ناجتة عن اخنفاض يف القيمة، يستعمل املصرف لتحديد وجود معلومات ملموسة يؤكد وجود اخنفاض، قابل للقياس، يف التدفقات 

 تشري إىل حصول تغري سليب يف قدرة مديين املصرف قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة. النقدية املقدرة اليت تنتج من حمفظة القروض
  .على التسديد، أو إىل وجود أوضاع اقتصادية ذات صلة بعدم قدرة املصرف على حتصيل مستحقاته

تستعمل اإلدارة األحكام والتقديرات باالستناد إىل خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل 
يقوم املصرف مبراجعة دورية . لى وجود اخنفاض يف القيمة مشاة لتلك املتعلقة باحملفظة، عند تقدير تدفقات النقديةموضوعي ع

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

  :القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة   -

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

  .، وحساسية األسواق و االرتباطات القائمة تتطلب من اإلدارة أن تستعمل تقديرات عديدة)واملتعلق بالطرف الثاين
  . املالية الظاهرة يف امليزانيةلألدواتميكن للتغري يف االفتراضات حول هذه العوامل أن يؤثر على القيمة العادلة 

  



 

 -١٥-

  :املركزيسورية  مصرف  لدىودائعحتياطي الزامي و ، االصندوق   -٥ 

  :يتضمن هذا البند ما يلي
      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١    
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
    ٦٧٦,٧٤٤,٤٧٤    ١٧٨,٣١٩,٠٣٦    ٤٩٨,٤٢٥,٤٣٨    الصندوق

    : املركزي سوريةأرصدة لدى مصرف
  ٣,٦٣٢,٣١٢,٧٢٥    -      ٣,٦٣٢,٣١٢,٧٢٥    طلبحسابات جارية وحتت ال  
    ٨٦٠,٣٣٣,٥١٧    ٣٧٧,٤٠٠,٧٤٧    ٤٨٢,٩٣٢,٧٧٠    احتياطي نقدي إلزامي  
    ١٨٠,٦٥٢,١٢    -      ١٨٠,٦٥٢,١٢    فوائد سارية غري مستحقة القبض  

      ٨٩٦,٠٤٢,١٨٢,٥    ٧٨٣,٧١٩,٥٥٥    ١١٣,٣٢٣,٤,٦٢٦    
  

      ٦٢٠٠ كانون األول ٣١    
  عامو      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
    ٢٣١,٥٤٦,٩٩٨    ٩٨,٩٢٠,٣٩٣    ١٣٢,٦٢٦,٦٠٥    الصندوق

    : املركزيأرصدة لدى املصرف
  ٦٤٠,٩٣٢,٨٢٤    -      ٦٤٠,٩٣٢,٨٢٤    حسابات جارية وحتت الطلب  
    ٣٤٥,٧٢٢,١٧٦    ١٨١,٨٣٢,٤٠٦    ١٦٣,٨٨٩,٧٧٠    احتياطي نقدي إلزامي  
    ١,٤٥٠,٠٠٠    -      ١,٤٥٠,٠٠٠    فوائد سارية غري مستحقة القبض  

      ,٩٩٨٦٥١,٩١,٢١,    ٢٨٠,٧٥٢,٧٩٩    ١٩٩٨٩٩,٨٩٣    

  

من جممـوع   % ٥نسبة  باملركزي  ة  احتياطي نقدي الزامي لدى مصرف سوري     ب تتطلب القوانني والتشريعات املصرفية من املصارف أن حتتفظ       
 أيلـول   ١٢تـاريخ   ) ب ع /م ن /٧٢(ر السكين وفقاً للقرار رقـم        والودائع ألجل باستثناء ودائع اإلدخا     ، ودائع التوفري  الودائع حتت الطلب  

  . الصادر عن جملس النقد والتسليف٢٠٠٤

  



 

 -١٦-

   لدى املصارفودائع   -٦

  :يتضمن هذا البند ما يلي
      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١    
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
                  :حسابات مقيمة

    ٧٦,٦٢٠,١٠٩    ٥٩,٢٩١,٦٤٠    ١٧,٣٢٨,٤٦٩  رية مع مصارف مراسلةحسابات جا  
    ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠    شهادات إيداع  
    ٩٦,١٠٠,٠٠٠    ٩٦,١٠٠,٠٠٠    -      لدى مصارف مراسلةودائع   
    ٨,٦٢٥,٠٣٩    ١٨٦,٨٦٢    ٨,٤٣٨,١٧٧    فوائد  سارية غري مستحقة القبض  

  :حسابات غري مقيمة
    ٥٣٤,٤٩٨,٦٢٠    ٥٣٤,٤٩٨,٦٢٠    -    ف مراسلةحسابات جارية مع مصار  
    ٣٢,٤١٩,٠٢٤    ٣٢,٤١٩,٠٢٤    -     حسابات جارية مع مصارف مقربة  
    ٦,٤٣٠,٨٧٩,٥٠٠    ٦,٤٣٠,٨٧٩,٥٠٠    -      ودائع لدى مصارف مراسلة  
    ٢٨٤,٣٢٦,٢٠٠    ٢٨٤,٣٢٦,٢٠٠    -      ودائع لدى مصارف مقربة  
    ١٩,٧٤٨,٣١٠    ١٩,٧٤٨,٣١٠    -      فوائد سارية غري مستحقة القبض  

      ٨٠٢,٢١٦,٧١٨,٧    ١٥٦,٤٥٠,٥٧٤,٧    ٦٤٦,٧٦٦,٠٢٦    
  
  

         ٢٠٠٦كانون األول  ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
  :مقيمةحسابات 

    ٢٩,٧٠٣,٨٦٧    ١٤,١٥٧,٦٨٨    ١٥,٥٤٦,١٧٩  حسابات جارية مع مصارف مراسلة  
  :حسابات غري مقيمة

    ٢٢٠,٣٢٩,٢٣٣    ٢٢٠,٣٢٩,٢٣٣    -     جارية مع مصارف مراسلةحسابات  
    ٥١,٠٨٠,٠٩٨    ٥١,٠٨٠,٠٩٨    -     حسابات جارية مع مصارف مقربة  
    ٤,٣٥٢,٦٩٢,٠٠٠    ٤,٣٥٢,٦٩٢,٠٠٠    -      ودائع لدى مصارف مراسلة  
    ٥٩٤,٢٦٨,٧٣١    ٥٩٤,٢٦٨,٧٣١    -      ودائع لدى مصارف مقربة  
    ٠٠١١,١٦٠,٢    ٠٠٢,١٦٠,١١    -      فوائد سارية غري مستحقة القبض  

      ٢٩١,٢٣٤,٢٥٩,٥    ٩٥٠,٦٨٧,٤٣٢,٥    ١٧٩,٥٤٦,١٥    



 

 -١٧-

  

  

  :كما يلي ٢٠٠٧ كانون األول ٣١تستحق الودائع املنتجة لفوائد املوقوفة كما يف 
  ما يعادل      متوسط معدل            

    .س.ل      الفائدة            
                     %  

  ٦,٥٧١,٠٥٥,٧٠٠    ٤,٦١            ٢٠٠٨الربع األول من عام 
  ١٦٨,١٧٥,٠٠٠    ٤,٧٨            ٢٠٠٨الربع الثاين من عام 

  ٢٤,٠٢٥,٠٠٠    ٤,٦٨            ٢٠٠٨الربع الثالث من عام 
    ٤٨,٠٥٠,٠٠٠    ٦٤,٩            ٢٠٠٨الربع الرابع من عام 

                ٧٠٠,٣٠٥,٨١١,٦    
  

  : كما يلي ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ يف لفوائد املوقوفة كماتستحق الودائع املنتجة 

  ما يعادل      سط معدلمتو            
    .س.ل      الفائدة            

                     %  
  ٤,٩١١,١٩٠,٧٣١    ٤,٣٥            ٢٠٠٧الربع األول من عام 
    ٠٠٠٧٧٠,٣٥,    ٩٨,٤            ٢٠٠٧الربع الثاين من عام 

                ٧٣١,٩٦٠,٩٤٦,٤    
  

 ألف لرية سورية كما ١,١٨٩لرية سورية،  ألف ١١٨تتضمن فوائد سارية غري مستحقة القبض فوائد على ودائع لدى مصارف مقربة بقيمة       
  . على التوايل٢٠٠٦، ٢٠٠٧ كانون األول ٣١يف 

  : والصادرة عن املصرف العقاري يف سورية كما يلي٢٠٠٧ األول كانون ٣١ املوقوفة يف تستحق شهادات االيداع
    الفائدة االمسية      القيمة الكلية      القيمة االمسية      العدد    
  %      .س.ل                

    ٩      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢    ٢٠٠٨متوز  ١
    ٩      ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨ آب ١٤
    ٩      ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨ آب ٤
    ٩      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨يلول أ ٢٦
    ٩,٥      ٠٠٠,٠٠٠٥٠,    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٩ أيلول ٤

    ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠        ٦      



 

 -١٨-

  
  : للزبائنليفاتتسقروض و   -٧

  :ييتكون هذا البند مما يل  
        ٢٠٠٧ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
    ٢,٨٩١,٠٢٠,٤٠٩    ٤٦٣,٩٨٣,٩٣٦    ٢,٤٢٧,٠٣٦,٤٧٣  تسليفات باحلساب اجلاري للزبائن 
  ١,٨٩٩,٧٣٠,٠٩٤    ١١٩,٦٨٢,٩٤٧    ١,٧٨٠,٠٤٧,١٤٧    قروض متوسطة وقصرية األجل

  ١,٥٦١,٨٥٠,٠٤٢    -      ١,٥٦١,٨٥٠,٠٤٢    جتارية حمسومةسندات 
  ٤٩١,٨٨٣,٨٤٦    ٤٠,٩٦٥,٤١٢    ٤٥٠,٩١٨,٤٣٤    سندات مباشرة ألمر املصرف
    ٥٣,٨١٦,٣٩٧    ٥,١٢٥    ٥٣,٨١١,٢٧٢    حسابات دائنة صدفة مدينة

  ٢١,٠٥٩,٦١٤    -      ٢١,٠٥٩,٦١٤  قروض مصنفة غري منتجة لفوائد 
    ١١,٠٩٧,٥٩٧    ٢٠٣,٧٧٣    ١٠,٨٩٣,٨٢٤    غري مستحقة القبضفوائد سارية
    ٩٩٩,٤٥٧,٩٣٠,٦    ١٩٣,٨٤١,٦٢٤    ٨٠٦,٦١٦,٣٠٥,٦    اموع
  :ينـزل

  فوائد غري حمققة على ديون
  )   ٤٧٣,٤٩٧(    -    )  ٤٧٣,٤٩٧(    مشكوك بتحصيلها  

  )  ٨١٢,٨٠٠,١٤٩(  )  ٣١٦,٣٦٤(  )  ٤٩٦,٤٣٦,١٤٩(    مسبقاًفوائد حمتسبة 

    ٦٩٠,١٨٣,٧٨٠,٦    ٨٧٧,٤٧٦,٦٢٤    ٨١٣,٧٠٦,١٥٥,٦    تسليفات ال قروض وصايف ال  
  

        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
    ٧٥٥,٣٠٢,٢٤٥    ١١١,٤٢٤,٦٦٤    ٦٤٣,٨٧٧,٥٨١  تسليفات باحلساب اجلاري للزبائن 
  ٤١١,٧٠٠,٠٧٢    ١٥٤,٧١٨    ٤١١,٥٤٥,٣٥٤    قروض متوسطة وقصرية األجل

  ٩٩٥,٨٣١,٥٣٥    -      ٩٩٥,٨٣١,٥٣٥    سندات جتارية حمسومة
  ١٦٢,٤٧٥,٨٤٨    ٧٤,٦٨٠,١٠٧    ٨٧,٧٩٥,٧٤١    سندات مباشرة ألمر املصرف
    ٤,٢٩١,٤٠٨    ٣,١٥٧,٦٠٦    ١,١٣٣,٨٠٢    حسابات دائنة صدفة مدينة

    ٣٦٧,١٧١,٢    -      ٣٦٧,١٧١,٢   فوائد سارية غري مستحقة القبض
    ٥٤٧,٧٧٢,٣٣١,٢    ١٨٩,٤١٧,٠٩٥    ٠٣٨,٣٥٥,٢,١٤٢    اموع
  :ينـزل

  )  ٦٧,٠١٨,٨٣٢(  )  ٣٣٠,٣١٨(  )  ٦٦,٦٨٨,٥١٤(    فوائد حمتسبة مسبقاً

    ٣٦٤,٧٥٣,٤٢,٢٦    ١٨٩,٠٨٦,٧٧٧    ٦٦٨,٦٦٦,٥٢,٠٧    قروض و تسليفات بالصايف



 

 -١٩-

  
  

 )وائد غري حمققة على ديون مشكوك بتحصيلهاغري متضمنة ف ( املمنوحة للزبائناتفيسلتالقروض والالستحقاق إن الفترة املتبيقية 
  :تستحق كما يلي

    
        ٢٠٠٧ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.لألف       .س. ل ألفمبا يعادل      .س.لألف       
    ٥,٩٠٦,٢٣١    ٦٢٤,٨٤١    ٥,٢٨١,٣٩٠    لغاية سنة واحدة

    ٧٥٤,٠٢٣,١    -      ٧٥٤,٠٢٣,١    من سنة إىل ثالث سنوات

    ٩٢٩,٩٨٥,٦    ٨٤١,٦٢٤    ١٤٤,٣٠٥,٦    
  
  

        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          

   .س.ألف ل      .س.مبا يعادل ألف ل      .س.ألف ل      
    ١,٩٤٢,٤٥٧    ١٨٩,٤٢٤    ١,٧٥٣,٠٣٣    لغاية سنة واحدة

    ٣١٥,٣٨٩    -      ٣١٥,٣٨٩    من سنة إىل ثالث سنوات

    ٢,٣٣١,٧٧٢    ١٨٩,٤٢٤    ٢,٣٤٨٢,١٤    
  

        

  :شكوك بتحصيلها كانت كما يليمأن حركة الفوائد غري احملققة على ديون 
              ٢٠٠٧          

    .س.ل            

    -     كانون الثاين١الرصيد كما يف 
    ٤٧٣,٤٩٧  اضافات

    ٤٧٣,٤٩٧   كانون األول٣١الرصيد كما يف 
  



 

 -٢٠-

  
  :قبوالت مبوجب تعهدات  -٨

 جتاه املصرف من قبل زبائنه مقابل املستندات ووثائق الشحن اليت مت تعزيز قبوهلا من قبل املصرف االلتزامملصرفية متثل القبوالت ا
مت قيد . تتعلق أرصدة هذه احلسابات بالدفعات املؤجلة الدفع العتمادات مستندية أو وثائق شحن. أو مصارف أخرى ملصلحته/و

  . يف امليزانية العمومية بنفس املبلغالتعهدات املذكورة أعاله ضمن املطلوبات
  

  :موجودات أخرى  -٩
  :يتكون هذا البند مما يلي  

     كانون األول ٣١    
          ٦٢٠٠            ٧٢٠٠   
  اموع      عمالت أجنبية          
   .س.ل      .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل    

   ١٤,٨٦٢,٥٠٠    ١١,٥٧٥,٠٠٠    -      ١١,٥٧٥,٠٠٠  إجيارات مدفوعة مقدماً
    ٦٥٣,٦٥٩    ١,٥٩٢,٤٥٥    -      ١,٥٩٢,٤٥٥    مصاريف مدفوعة مقدماً
  دفعات مقدمة إىل موردي

   -      ٢٠,٧٤٠,٧٤٥    -      ٢٠,٧٤٠,٧٤٥  املوجودات الثابتة 
                        صايف القيود و الفوائد املستحقة 
   ٢,٩١٥,٦٠٤    -      -      -    العالقة فيما بني الفروع احمللية

     ٦٠٩,١٣٦      ٢,٣٦٨,١٣٥    ٤٨,١٦٥    ٢,٣١٩,٩٧٠  خرىحسابات مدينة أ

  ٢٣٧,٠٤٥,١٩    ٣٣٥,٢٧٦,٣٦    ١٦٥,٤٨    ١٧٠,٢٢٨,٣٦    
    



 

 -٢١-

  
  :  مادية ثابتةموجودات  -١٠

  : مما يلييتكون هذا الباب  
         جتهيزات                                     
   اموع      ومعدات مكتبية       آليات نقل      مفروشاتأثاث و      أجهزة الكمبيوتر    مباين      أراضي        

    س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل       س.ل
  :الكلفة التارخيية  
    ٤٣٣,٧٠٥,٠٨٣    ٣٩,٢٠٨,٥٤١    ٩,٠٠٠,٠٠٠    -      -      ١٣٥,٤٩٦,٥٤٢    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٥ كانون األول ٣١لرصيد يف ا  
    ١٧٧,٢٢٢,٠٤٧    ٣٨,٨١٥,٦٦٧    ١,١٨٥,٠٠٠    -      ٢٨,٤٤٩,٨٢٥    ٥١٠٨,٧٧١,٥٥    -    إضافات  
    ٦١٠,٩٢٧,١٣٠    ٧٨,٠٢٤,٢٠٨    ١٠,١٨٥,٠٠٠    -      ٢٨,٤٤٩,٨٢٥    ٢٤٤,٢٦٨,٠٩٧      ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد يف   
   -    )  ٦٢,٥٠٧,٥٠٣(    -      ٣١,٩٨٥,٨٤٤    ٤٢,٣١٠,٧٥٢  )  ١١,٧٨٩,٠٩٣(    -    حتويالت بني البنود  
    ٢٥٠,١٩٦    -      -      -      ٤٧٥,١٩٦  )  ٢٢٥,٠٠٠(    -     املوجودات غري املاديةاىل / ت منالحتوي  
    ٥٩٧,٤٩٧,٥٣٨    ٢٥,٠٤٤,٩٨٨    -      ٦,٣٢٩,٨١٥    ٤٤,٤٣٤,٦٤١    ٥٢١,٦٨٨,٠٩٤    -    إضافات  
  )  ٦٤٠,٠٠٠(  )  ٢٨٠,٠٠٠(    -      -    )  ٣٦٠,٠٠٠(    -      -    استبعادات  
    ١,٢٠٨,٠٣٤,٨٦٤    ٤٠,٢٨١,٦٩٣    ١٠,١٨٥,٠٠٠    ٣٨,٣١٥,٦٥٩    ١١٥,٣١٠,٤١٤    ٧٥٣,٩٤٢,٠٩٨      ٠٠٠,٢٥٠,٠٠٠  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد يف   
    

  :االستهالك املتراكم
   -      -      -      -      -      -      -    ٢٠٠٥ كانون األول ٣١الرصيد يف   
  )  ٨٨١٩,٢٨٦,٥(  )  ١٣٢,٧١٥,١١(  )  ١,٣٦٤,٨١٣(    -    )  ٤,٢٤٠,٣٢٤(  )  ٢,٥٤٨,٧٣٦(    -    السنة، أعباء إضافات  
  )  ١٩,٢٨٦,٥٨٨(  )  ١١,١٣٢,٧١٥(  )  ١,٣٦٤,٨١٣(    -    )  ٤,٢٤٠,٣٢٤(  )  ٢,٥٤٨,٧٣٦(    -    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ يفالرصيد  
    -      ٩,٣٣٤,٣٧٥    -    )  ١,٨٥٣,٦١٠(  )  ٧,٢٦٣,٩٩٠(  )  ٢١٦,٧٧٥(    -    حتويالت بني البنود  
  )  ٤٥٥,٥٠٦(    -      -      -      ١٧١,٩٩٤  )  ٦٢٧,٥٠٠(    -    وجودات غري املادية املاىل / حتويالت من  
  )  ٣٨,٠٦٩,٦٨٨(  )  ٤,٥٨١,٤٢٥(  )  ١,٥٢٧,٧٥١(  )  ٣,١٩٧,٣٣٣(  )  ٢١,٨٦٠,٢٣٩(  )  ٦,٩٠٢,٩٤٠(    -    ، أعباء السنةإضافات  
    ١٩٠,٥٠٠      ٠٠٠٨٤,    -      -      ١٠٦,٥٠٠    -      -    استبعادات  
  )  ٢٨٢,٥٧,٦٢١(  )  ٦,٢٩٥,٧٦٥(  )  ٥٦٤,٢,٨٩٢(  )  ٥,٠٥٠,٩٤٣(  )  ٣٣,٠٨٦,٠٥٩(  )  ١٠,٢٩٥,٩٥١(    -    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد يف   

  :ةالقيمة الدفترية الصافي  
    ٥٨٢,١,١٥٠,٤١٣    ٣٣,٩٨٥,٩٢٨    ٤٣٦,٧,٢٩٢    ٣٣,٢٦٤,٧١٦    ٥٥٨٢,٢٢٤,٣    ٧٤٣,٦٤٦,١٤٧    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد يف  
   ٥٩١,٦٤٠,٥٤٢    ٦٦,٨٩١,٤٩٣    ٨,٨٢٠,١٨٧    -      ٢٤,٢٠٩,٥٠١    ١٢٤١,٧١٩,٣٦    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ يفالرصيد  



 

 -٢٢-

  : غري مادية ثابتة موجودات  -١١
  :يتكون هذا البند مما يلي  

    اموع         كمبيوتربرامج      خلوات      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  الكلفة التارخيية  
   ٢٥,٧٤٦,٨٠٠    ٢٥,٧٤٦,٨٠٠    -     ٢٠٠٥ كانون األول ٣١الرصيد كما يف   
    ١٠٧,٠٢٩,١٧٤    ٨٢٩,١٧٦٣,    ١٠٣,١٩٩,٩٩٨  إضافات  
   ١٣٢,٧٧٥,٩٧٤    ٢٩,٥٧٥,٩٧٦    ١٠٣,١٩٩,٩٩٨  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ الرصيد كما يف  
 )  ٢٥٠,١٩٦(  )  ٤٧٥,١٩٦(     ٢٢٥,٠٠٠  إىل املوجودات الثابتة/ من حتويالت   
    ٨٢٠,٤٦٧,٣    ٨٢٠,٤٦٧,٣    -     إضافات  
    ٥٩٨,٩٩٣,١٣٥    ٦٠٠,٥٦٨,٣٢    ٩٩٨٤٢٤,١٠٣,  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد كما يف   
    
  االطفاء املتراكم  
    -       -       -     ٢٠٠٥ كانون األول ٣١الرصيد كما يف   
  )  ٦,٣٩٣,٠٠٨(  )  ٥,٤٥١,٧٥٨(  )  ٩٤١,٢٥٠(  إضافات  
)  ٦,٣٩٣,٠٠٨(  )  ٥,٤٥١,٧٥٨(  )  ٩٤١,٢٥٠(  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد كما يف   
    
   ٤٥٥,٥٠٦  )  ١٧١,٩٩٤(    ٦٢٧,٥٠٠  إىل املوجودات الثابتة/ من حتويالت   
  )  ٦١١,٣٠٢,٨(  )  ٥٢٨,١٦٠,٦(  )  ١٤٢,٠٨٣,٢(  ، أعباء السنةإضافات  
  )  ١١٣,٢٤٠,١٤(  )  ٢٨٠,٧٨٤,١١(  )  ٤٥٥,٨٣٣,٢(  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ الرصيد كما يف   

  
  القيمة الدفترية الصافية  
    ١٢١,٧٥٣,٤٨٥    ٢٠,٧٨٤,٣٢٠    ١٠٠,٩٦٩,١٦٥  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد كما يف    
    ١٢٦,٣٨٢,٩٦٦    ٢٤,١٢٤,٢١٨    ١٠٢,٢٥٨,٧٤٨  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١ا يف  الرصيد كم  
      

  

بيع إعادة ، و ميكن للمصرف  ومحصفرعي باب توما إلجيارعائد بدل خلو  املبلغ املدفوع للمؤجر من قبل املصرف كلواتثل اخلمت
  .اإلجياريف اية عقد   يف السوقاألسعار الرائجةحسب اخللو 

  
  : من رأس املالاملركزياملصرف لدى ة وديعة جممد     -٢١

% ١٠ يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز ٢٠٠١ لعام/ ٢٨/ القانون رقم من/ ب/للفقرة / ١٢/بناًء على أحكام املادة 
  . املركزي كحساب جممد ميكن استرداده عند تصفية املصرفلدى مصرف سوريةمن رأمساهلا 
 عة لدى مصرف سورية املركزي بالدوالر األمريكي بسعر الصرف املطبق عند إصدار أسهمه بإيداع كامل مبلغ الوديقام البنك

 حزيران ٢٨ تاريخ ٣١/٧٦٨٠ وفقاً لكتاب مصرف سورية املركزي رقم  لرية سورية لكل دوالر أمريكي٥٢,٠٧الذي يعادل و
٢٠٠٦.  



 

 -٢٣-

  :املصارفو اقتراض من ودائع     -٣١
  :يتكون هذا البند مما يلي  

  
        ٢٠٠٧ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
      :حسابات مقيمة

  ٧٨,٤٢٤,٥٠٦    ١٤,٢٨١,٧٩٠    ٦٤,١٤٢,٧١٦   مصارف مراسلة- ودائع حتت الطلب  
  ١٦١,٦١٨,٩٧١    ١٦١,٦١٨,٩٧١    -       مصارف مراسلة- ودائع ألجل  

  :حسابات غري مقيمة
  ٦,٦٣٢,٥٤٢    ٥,٧٢٥,٠٨٣    ٩٠٧,٤٥٩   سسات ماليةمؤ- ودائع حتت الطلب  
    ٦,٨٣٥,٨٢٧    ٦,٨٣٥,٨٢٧    -     مصارف مراسلة- ودائع حتت الطلب  

    ٧٣٦,٣١١    ٧٣٦,٣١١    -       فوائد مستحقة للدفع

      ٧١٥,٢٤٨,٢٥٤    ٢٩٨,١٩٧,١٨٩    ٦٥,٠٥٠,١٧٥    
  

  %. ٤,٩٧، مبتوسط معدل فائدة ٢٠٠٨تستحق ودائع ألجل خالل الربع األول من عام 
    

    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١    
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
                  :حسابات مقيمة

    ٧٣,٢٠٠,٠٢٦    ١٢,١٠١,٠٩١    ٦١,٠٩٨,٩٣٥   مصارف مراسلة- ودائع حتت الطلب  
    ١٣٢,٨٦٠,٠٠٠    ١٣٢,٨٦٠,٠٠٠    -        مصارف مراسلة- ودائع ألجل  

  :حسابات غري مقيمة
    ٢,٨١٦,٤١٣    ٢,٨١٦,٤١٣    -      مصارف مراسلة– حتت الطلب ودائع   

      ٢٠٦,٧٧      ٢٠٦,٧٧    -       فوائد مستحقة للدفع

      ٦٤٥,٩٥٣,٨٢٠    ٧١٠,٨٥٤,٧١٤    ٦١,٠٩٨,٩٣٥    
  

%. ٥,٢٣، مبتوسط معدل فائدة ٢٠٠٧تستحق ودائع ألجل خالل الربع األول من عام 



 

 -٢٤-

  
  :بالكلفة املطفأة ودائع الزبائن    -١٤

   :ذا البند مما يلييتكون ه    
        ٢٠٠٧ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل        
    :زبائنودائع ال

    ٦,٠٧٠,٨٩٩,٦٤٥    ٢,٥٤٦,٥٤١,٩٣٠    ٣,٥٢٤,٣٥٧,٧١٥  ودائع حتت الطلب  
  ١٠,٩٦٣,٧٠٨,٤٨٥    ٤,٢٠٨,٩٧٠,٩٤٠    ٦,٧٥٤,٧٣٧,٥٤٥  ودائع ألجل  
  ١,٠٨٥,٨٧٣,٢١٥    ١٤٩,٤٢٢,١٦٩    ٩٣٦,٤٥١,٠٤٦  خارحسابات االد  

  :تأمينات وضمانات أخرى
    ٣٣٩,٤٢٠,٩٥٦    ١٥٢,٣٩٠,٥٩٨    ١٨٧,٠٣٠,٣٥٨  ضمانات نقدية مقابل قروض وسلف   
    ٣١٧,٨٤٤,١٩٩    ٣٠٨,٧٧٣,٦٦٩    ٩,٠٧٠,٥٣٠  تأمينات نقدية مقابل اعتمادات مستندية    
    ١٤٢,١٩٦,٨٤١    ٦١,٢٣٥,٦٧٣    ٨٠,٩٦١,١٦٨  تأمينات نقدية مقابل كفاالت مصرفية    
    ٥٩٦,٦٧٧,٦١    ٩٤٦,٦٩٠,١٠    ٩٠٦,٧٣٠,٥٠  فوائد مستحقة الدفع  

    ٩٣٧,٦٢٠,٩٨١,٨١    ٦٦٩,٢٨١,٤٣٨,٧  ٢٦٨,٣٣٩,٥٤٣,١١  
  

        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل        
    :زبائنودائع ال

  
    ٢,٦٤٧,٦٣١,٨٧٤    ١,٣٦٨,٧٥٧,١٤٣    ١,٢٧٨,٨٧٤,٧٣١  لبودائع حتت الط  
  ٤,٤٧٣,٨٣٨,٢٢٠    ٢,٦٨٦,١٩٨,١٦٩    ١,٧٨٧,٦٤٠,٠٥١  ودائع ألجل  
    ٢٣٣,٩٤١,٠٥٧    ١٠٠,٢٤٠,٥٣٢    ١٣٣,٧٠٠,٥٢٥  حسابات االدخار  

    :تأمينات وضمانات أخرى
  

    ٢٩٩,٩١٥,٢٣٩    ١٦٤,٨٨٨,٣٤٠    ١٣٥,٠٢٦,٨٩٩  ضمانات نقدية مقابل قروض وسلف  
    ١٥٤,١٣٦,٢٨٩    ١٥١,٧٦٩,٢٨٣    ٢,٣٦٧,٠٠٦  ينات نقدية مقابل اعتمادات مستنديةتأم  
    ٢٢,٤٣٧,٢٤٠    ٩,٩٤١,٦٦٩    ١٢,٤٩٥,٥٧١  تأمينات نقدية مقابل كفاالت مصرفية  
    ٦٨٧,١٣٤,٣٥    ٤٣٥,٩,٩٧٣    ٢٥٢,١٦١,٢٥  فوائد مستحقة الدفع  

    ٠٦٦,٠٣٤,٦٧٨,٧     ١٥٧,٧٦٨,٤٩١,٤    ٠٣٥,٢٦٦,٧٥٣,٣   
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  : خالل السنتني األخريتني كانت كما يلي الزبائن و ودائع اجلهات املقربة ودائعإن متوسط
       جنبيةاألعمالت بال           باللرية السورية                
  متوسط معدل   متوسط أرصدة    عدل متوسط م  متوسط أرصدة          
    كلفة األموال     الفائدة      الودائع        الفائدة       الودائع      السنة        
    .س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      .س.ألف ل              

      ٤٦٠,١٥٥    ٣,٠٨      ٧,١٠٢,٩٤٢    ٤,٩٢      ٧,٦٤٨,٠٧٥      ٢٠٠٧  

      ١٢٩,٤٦٧    ٣,٦٠    ٢,٤٦٠,٦٤٤    ٥,٩٣      ١,٨٥٨,٥٣٥      ٢٠٠٦    

  
  :على شرائح الودائع على الشكل التايلتتوزع ودائع الزبائن 

    
    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١  

                  الودائع       شطور الودائع  
  نسبة                    بالعمالت       بالعملة               
   املودعني      النسبة       جمموع الودائع       األجنبية       احمللية       إىل      من  

  %      %      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      . س.ألف ل  

٧٨,٠٤      ٣      ٦٣٥,١٣٧    ١٩٤,٠٥٩    ٤٤١,٠٧٨      ٣٠٠      ١  
٤,٧٢      ٢      ٣٨٦,٨٥٣    ١٥٤,٣٦٥    ٢٣٢,٤٨٨      ٥٠٠      ٣٠١  
٥,٨٣      ٥      ٨٥٨,٧٣٢    ٣٥٢,٥١١    ٥٠٦,٢٢١      ١,٠٠٠      ٥٠١  

٨,٥٣      ٢١      ٣,٩٥٠,٢٣٤    ١,٧٦٤,٧٥٨    ٢,١٨٥,٤٧٦      ٥,٠٠٠     ١,٠٠١  
١,٦٢      ١٢      ٢,٣٢٦,٧٢٤    ١,٠٥٧,٢١٨    ١,٢٦٩,٥٠٦    ١٠,٠٠٠     ٥,٠٠١  
١,١٩      ٣١      ٥,٨٧٩,٦٥٨    ٢,٤٨٧,١٦٢    ٣,٣٩٢,٤٩٦    ١٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠١  
٠,٠٦      ١٥      ٢,٨٠٤,٣٣٤    ٦٧٤,٢٣٨    ٢,١٣٠,٠٩٦    ٥٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠١  

,١٠,٠      ١١      ٩٤٩,١٣٩,٢    ٩٧١,٧٥٣    ٩٧٨,٣٨٥,١    ١,٠٠٠,٠٠٠    ٠٠١٥٠٠  
            ١٠٠      ١٠٠      ٦٢١,٩٨١,١٨    ٢٨٢,٤٣٨,٧    ٣٣٩,٥٤٣,١١  
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    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١  

                  الودائع       شطور الودائع  
  نسبة                    بالعمالت       بالعملة               
   املودعني      النسبة       جمموع الودائع       األجنبية       احمللية       إىل      من  

  %      %      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س. لألف      . س. لفأل  

٧٢,٥٥      ٤      ٣٠٨,٦٣٦    ١٥٠,١٤٩    ١٥٨,٤٨٧      ٣٠٠      ١  
٥,١٩      ٣      ١٩٧,٧٥٥    ١٠٥,٥٤٧      ٩٢,٢٠٨      ٥٠٠      ٣٠١  
٧,٩٢      ٧      ٥١٣,٣١١    ٢٨٠,٣٥٣    ٢٣٢,٩٥٨      ١,٠٠٠      ٥٠١  

١١,٤٥      ٣٢      ٢,٥٤٧,٤٤٧    ١,٥١٥,٣٩٥    ١,٠٣٢,٠٥٢      ٥,٠٠٠     ١,٠٠١  
١,٧٨      ١٩      ١,٤٨٦,٦٢٩    ٩٨٣,٩٦٩    ٥٠٢,٦٦٠    ١٠,٠٠٠     ٥,٠٠١  
١,٠٨      ٢٧      ٢,٢٠٥,٣٨٣    ١,٤٥٦,٣٥٦    ٧٤٩,٠٢٧    ١٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠١  
٠٣,٠      ٨      ٨٧٤,٦٠٧    -       ٦٠٧,٨٧٤    ٥٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠١  

            ١٠٠      ٠٣٥,٨٦٧,٧    ٧٦٩,٤٩١,٤    ٢٦٦,٣٧٥,٣    
  ١٠٠,٠٠    
  

  :تستحق ودائع الزبائن كما يلي
        ٢٠٠٧ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.لألف       .س. ل ألفمبا يعادل      .س.ألف ل        
    ١٥,١٧٦,٥٦٠    ٦,٣٦٨,٤٩٥    ٨,٨٠٨,٠٦٥  أقل من شهر  
    ٢,٣٤٨,٥٣٢    ٧٤٥,٣٧٠    ١,٦٠٣,١٦٢  من شهر إىل ثالث أشهر  
    ١,٤٥٦,٥٢٩    ٣٢٤,٤١٧    ١٢١,١٣٢,١   أشهر إىل سنة٣من   

    ٦٢١,٩٨١,١٨    ٢٨٢,٧,٤٣٨    ٣٣٩,٥٤٣,١١    
  

        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ألف ل      .س.مبا يعادل ألف ل      .س.ألف ل        
    ٦,٢٣٠,٨٦٤    ٣,٥٨٦,٧٧٩    ٢,٦٤٤,٠٨٥  أقل من شهر  
    ١,٣٠٥,٠٨١    ٧٥٢,١١٠    ٥٥٢,٩٧١  من شهر إىل ثالث أشهر  
    ٠٩٠,٣٣١    ٨٨٠,١٥٢    ٢١٠,١٧٨   أشهر إىل سنة٣من   

    ٠٣٥,٨٦٧,٧    ٧٦٩,٤,٤٩١    ٢٦٦,٣٧٥,٣    
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  :مطلوبات أخرى  -١٥

  :يتكون هذا البند مما يلي  
     كانون األول  ٣١    
          ٦٢٠٠            ٧٢٠٠    
  اموع      عمالت أجنبية          
  .س.ل      .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل    
    

    ٥,٩٥٨,٤٩٣    ١٢,٥٤٩,٠٠٣    ٣,٦٥٦,٢٦٨    ٨,٨٩٢,٧٣٥   حكومية مستحقةرسوم وضرائب
    ٩,٣٦٧,٠٨٠    ٥٥,٣٤٥,٥٧٦    ٥٥,٣٢٣,٨٦٨    ٢١,٧٠٨  حواالت واردة 
  ٢٣,١٦٥,٦٩٨    ٧٢,٢٧٨,٧٣٩    -       ٧٢,٢٧٨,٧٣٩  شيكات مصدقة

  ١٦,٠٠٠,٨٢٣    ١٣,٥٢١,٥٦٠    -       ١٣,٥٢١,٥٦٠  موردو األصول الثابتة 
    ١,٥٠٧,٣٤٦    ٧٢,٥٣٦,٠١٥    -       ٧٢,٥٣٦,٠١٥  مؤونة ضريبة الدخل 

    -       ١٩,٠٠٠,٠٠٠    -       ١٩,٠٠٠,٠٠٠  للموظفنيمكافآت مستحقة 
  العالقة صايف القيود 

  -       ٣,١١٧,٥٣٠  )  ١,١٢٨,٦٠٢(    ٤,٢٤٦,١٣٢  فيما بني الفروع احمللية  
    ٤٣٩,٥٩١,٥    ٧٦٢,٠٤٩,٩    ٣٣٣,٣٩٠    ٤٢٩,٥٥٠,٩  أخرى

  ٨٧٩,٥٩٠,٦١    ٠٠٥,٢٨٩,٢٥٨    ٨٦٧,٢٤١,٨٥    ٣١٨,٠٤٧,٢٠٠    
  

  :مت احتساب مؤونة ضريبة الدخل كما يلي
       كانون األول٣١للسنة املنتهية يف         
      ٢٠٠٦      ٢٠٠٧    
  .س.ل       .س.ل        

  )  ٢٢,٠٨١,٣٦٤(     ٢١٥,٢٥٦,٩٤٤     قبل الضريبة ) اخلسارة / (الربح  
  :يضاف  
    ٨٠,٩٥٣,٤٢٥      ٦٥,٨٤٢,١٠٠    فروقات صرف غري حمققة   
    ٢,٥٤٨,٧٣٦      ٦,٩٠٢,٩٤٠    استهالك املباين   
    ٩٤١,٢٥٠      ١٤٢,٠٨٣,٢    اطفاء الفروغ  
    ٦٢,٣٦٢,٠٤٧      ٢٩٠,١٤٤,٠٦٧    الربح الضرييب للسنة احلالية     
  )  ٥٦,٣٣٢,٦٦٦(    -     اخلسارة املدورة من األعوام السابقة و القابلة للترتيل  
    ٦,٠٢٩,٣٨١      ٠٦٧,١٤٤,٢٩٠    االرباح اخلاضعة للضريبة     

    ١,٥٠٧,٣٤٦      ٠١٥,٥٣٦,٧٢    %٢٥رباح بنسبة  مؤونة ضريبة األ   
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  :رأس املال  -١٦

 وفقاً .سورية  لرية٥٠٠ لرية سورية مقسم على ثالثة ماليني سهم امسي قيمة السهم الواحد ارملي١,٥حدد رأس مال املصرف مببلغ 
 ١,٥ مببلغ  أدىن اخلاصة كحدأمواله الضرورية ليحافظ على اإلجراءاتلقانون إحداث املصارف، يتوجب على املصرف اختاذ مجيع 

  .لرية سوريةار ملي

 مليار لرية ٣ مضاعفة رأس مال املصرف ليصبح ٢٠٠٦ كانون األول ٢٣قررت اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة بتاريخ   
  .سورية

  : على الشكل التايلألمريكيارأس املال فيما بني املبالغ املدفوعة باللرية السورية واملبالغ املدفوعة بالدوالر يتوزع 
  فرق قطع                      
    رأس املال املدفوع     القيمة التارخيية ملا يعادل              
    األمريكيبالدوالر       باللرية السورية      جنبيةأعمالت       األسهم املكتتب ا    
  .س.ل            أمريكيدوالر           

  -       ٣٧٥,٩٣٥,٠٠٠    -       ٧٥١,٨٧٠  رأس املال املدفوع باللرية السورية
  األمريكيرأس املال املدفوع بالدوالر 

  )  ٦٩٠,٧٨٢,٨٦(    ٢٤,٠٦٥,٠٠٠١,١    ٢١,٥٨٧,٥٧٤    ٢,٢٤٨,١٣٠  )رية السوريةلسجل بال(  

  ٦٩٠,٧٨٢,٨٦(    ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠          ٣,٠٠٠,٠٠٠  (  
  
  

  :ما يليك فروقات قطع رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي و الذي مت تسجيله باللرية السوريةنتج عن 
  

              ٢٠٠٧ األول كانون ٣١  
  فرق قطع      القيمة كما يف                              

  رأس املال املدفوع       كانون األول٣١            سعر الصرف    رأس املال            األسهم املكتتب ا  
   ريكيبالدوالر األم      ٢٠٠٧      القيمة التارخيية      التارخيي      بالدوالر      عدد األسهم      بالدوالر األمريكي  

  .س.ل      .س.ل      .س.ل            دوالر  أمريكي          

  ) ٦٩٠,٧٨٢,٨٦(   ٩٣١,٢٨٢,٠٣٧,١  ١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠     ٥٢,٠٧    ٢١,٥٨٧,٥٧٤    ٢,٢٤٨,١٣٠    اإلصدار األصلي

  
              ٢٠٠٦ األول كانون ٣١  

  فرق قطع      القيمة كما يف                              
   املدفوعرأس املال       كانون األول٣١            سعر الصرف    رأس املال            األسهم املكتتب ا  
    األمريكيبالدوالر      ٢٠٠٦      القيمة التارخيية      التارخيي      بالدوالر      عدد األسهم       األمريكيبالدوالر  

  .س.ل      .س.ل      .س.ل             أمريكيدوالر           

  ) ٢٠,٩٣٩,٩٦٩(   ١,١٠٣,١٢٥,٠٣١  ١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠     ٥٢,٠٧    ٢١,٥٨٧,٥٧٤    ٢,٢٤٨,١٣٠    اإلصدار األصلي
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تعترب كأرباح أو خسائر غري حمققة تقييم مركز القطع البنيوي  الذي نص على أن فروقات ٢٤٩القرار أصدر جملس النقد والتسليف 
  .الدخلوال ختضع للتوزيع وال لضريبة 

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

األسهم اليت ال جيوز متلكها إال من أشخاص سوريني طبيعيني أو اعتباريني و تسدد قيمتها باللريات السورية، باستثناء السوريني هي   ":أ"فئة 
غري املقيمني الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتابام باألسهم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف الفعلي الرائج يف األسواق ااورة 

  .ف التجاري السوريحسب نشرة املصر

هي األسهم اليت جيوز متلكها من قبل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني عرب أو أجانب بقرار من جملس الوزراء و تسدد قيمتها  ":ب"فئة 
  .بالعمالت األجنبية بسعر الصرف الرائج يف األسواق ااورة حسب نشرة املصرف التجاري السوري

 ٢٠٠٧ كـانون الثـاين      ٢٤ال و ذلك متاشياً مع تعليمات مصرف سورية املركزي الصادرة يف            يتبع املصرف سياسة إلدارة رأس امل     
مقـررات  % (٨يشترط هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املالءة لدى املصرف عن       . حول حتديد كفاية األموال اخلاصة    ) ٢٥٣قرار رقم   (

  ).٢بازل 
  

  :اا كما يلي نسبة مت احتس٢٠٠٧ كانون األول ٣١بلغت املالءة كما يف 

    .س.ألف ل    

    ١,٣٥٨,٣٣٧  األموال اخلاصة الصافية
  

  ٥,٢٨٧,٥٣٤  املوجودات املثقلة
  ١,٢٨٠,٥١٨  حسابات خارج امليزانية املثقلة

    ٥٧٧,٥١٩  خماطر السوق و املخاطر التشغيلية
  ٥٧١,١٤٥,٧    

    %١٩,٠١  نسبة املالءة
  

  
  االحتياطيات  -١٧

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

من % ١٠٠من صايف األرباح السنوية؛ حىت بلوغه % ١٠ من قانون النقد و التسليف، االحتياطي اخلاص مبعدل ٩٧حددت املادة  
  .ع للتوزيعهذا االحتياطي غري خاض. رأس املال
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  :فوائدال إيرادات  -١٨
  : يتكون هذا البند مما يلي  

     كانون األول  ٣١ املنتهية يف للسنة    
         ٢٠٠٦     ٢٠٠٧    
 س.ل      س.ل            

  :إيرادات فوائد على  
    ١,٦١٣,٥٤٦    ١١,٢٠٢,١٨٠          لدى املصرف املركزيودائع  
    ٩٧,٧٤٩,٩٦٨    ٣٢١,٩٠٣,٥٢٧          ودائع لدى مصارف مراسلة  
    ٤٩,٣٣٧,٥١٧    ٤١,٣٥٩,٤٣٩          ودائع لدى مصارف مقربة  
    ١١٤,٥٦٨,٤٦٠    ٥٣٥,٠٩٧,٦٤٢         قروض وتسليفات  

            ٢٦٣,٢٦٩,٤٩١    ٩٠٩,٥٦٢,٧٨٨    
  

 ميثل )٢٠٠٦ للعام  لرية سورية٢٠,٩١٦,٨٤٧ ( لرية سورية٥٧,٠٤٦,٨٧٢تتضمن إيرادات فوائد القروض والتسليفات مبلغ 
  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١ى حسابات القروض والتسليفات والسندات املخصومة خالل السنة املنتهية يف العمولة املقيدة عل

    
  

  :أعباء الفوائد  -١٩
  :يتكون هذا البند مما يلي

      
     كانون األول  ٣١ املنتهية يف للسنة    

         ٢٠٠٦     ٢٠٠٧    
 س.ل      س.ل            

            :أعباء الفوائد على
    ٧٩٢,٥٨٠    ٢,١٤٤,٠١٣          ودائع مصارف  
    ١٢٩,٤٦٧,١٨٣    ٤٦٠,١٥٥,٠٧٥          ةأودائع الزبائن بالكلفة املطف  
    ١٦٠,٠٠٠    ٥٦٥,٠٠٠       ةأ بالكلفة املطفاألطراف املقربةودائع   

  ٣١٣٠,٤١٩,٧٦     ٤٦٢,٨٦٤,٠٨٨    
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    :رسوم وعموالت إيرادات  -٢٠

      :يتكون هذا البند مما يلي
       كانون األول٣١ املنتهية يف للسنة    

         ٢٠٠٦     ٢٠٠٧    
 س.ل      س.ل            

            :عموالت دائنة
  ٢٤,١٠٦,١٧٩    ٢٧,٩٩٩,٤٠٥  عمليات مصرفية
  ١٥,١٥٨,٦٥٢      ٣٧,٩٥٣,٢٢٦  اعتمادات مستندية

  ٣,٩٠٢,٣٧٧      ١٧,٣٥٠,٣٠٥  كفاالت
  ٢,٩٢٥,٩٢١      ٨,٧٢٣,٢٢٥  سندات التحصيل

     ١٢,٥٢٦,٣٦٥    ١١,٠٤٥,٩٢٢  أخرى

  ٥٨,٦١٩,٤٩٤    ١٠٣,٠٧٢,٠٨٣     

  

  
  : رواتب وأجور وملحقاا-٢١

     كانون األول  ٣١ املنتهية يف للسنة    : يتكون هذا البند مما يلي
         ٢٠٠٦     ٢٠٠٧    
    س.ل      س.ل            

    ٥١,٩٧٩,٣٨٢    ١١٩,٠٢١,٤٤٨  رواتب و أجور
    ٥,٥٤٩,٣٩٧    ٦,١٤٨,٤٠٣  تعويضات جملس اإلدارة

    ٢,١٧٥,١١٧    ٥,٠٠٣,٩٧٧  تأمينات اجتماعية
      ٤٢٦,٠٠٠    ١,٦٢٢,٥٠٠   سكنبدالت

    ١٢٢,٣٨٥    ٢,٦٤٧,٩٥٣  مصاريف تأمني صحي
      ١,٨١٣,١٢٢    ٧,٤٣٠,٢٩٤  مصاريف تدريب
      ٤٩٥,٢٢٨    ٢,٧٩٤,٢٦٠  مصاريف أخرى

  ٦٢,٥٦٠,٦٣١    ١٤٤,٦٦٨,٨٣٥     
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  :مصاريف إدارية  -٢٢
  :يتكون هذا البند مما يلي  

     كانون األول  ٣١ املنتهية يف للسنة    
         ٢٠٠٦     ٢٠٠٧    
    س.ل      س.ل            

     ٧,١٦٤,٥٢٦    ١٤,٢٦٥,٦٥٥  دعاية و إعالن
     ٦,٨٣٩,٤٣٣    ٥,٧٠٩,٥٤٠  سفر و ضيافة

     ٣,٥٨٢,٣٩٧    ٤,١٧٨,٩٦٧  قرطاسية و مصاريف مكتبية
     ٥,٩٦٩,٨٧٦    ٧,١٨٢,٠٣٠  مصاريف هاتف و فاكس

     ١,٦٣٤,٩٥٦    ٢,٣٥٣,٥٨٠  تأمني
     ٣,٨٩٥,٢٦٧    ٩,٢٨٥,١١٥  اشتراكات، حراسة و تنظيف

     ٥,٢٦٣,٩٠٦    ١٤,٣٦٤,٤٣٥  أتعاب مهنية
     ١,٨١٢,٨١٥    ٢,٧٨٦,٢٤٩  مصاريف متديد شبكات و كمبيوترات

     ١,١٤٧,٧٢٤    ٢,٨٢٤,١٤٦  كهرباء و ماء
     ٣,٤٤٩,٥٠٠    ٣,٧٥١,٣٠٠  إجيارات

     ١,٠٩٦,٨٤٠    ١,٥٠٦,٣٥١  نقل و انتقال
  -      ١٠,٢٧٦,٨٦٧   حكوميةمرسو

  -      ٧,١٨٨,٧٨٠  مصاريف صيانة
     ٧,٥١٤,١٨٣    ٢,٩١٧,٤٢٥  ريف أخرىمصا

    ٤٩,٣٧١,٤٢٣    ٨٨,٥٩٠,٤٤٠    
  
  

  :رحبية السهم األساسية و املخفضة  -٢٣
  :لسنة كما يلي) خسارة( يف ربح رحبية السهم األساسية و املخفضةمت احتساب 

              
     كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف     
    ٢٠٠٦     ٢٠٠٧    
    .س.ل      .س.ل    

  )  ٢٣,٥٨٨,٧١٠(    ١٤٢,٧٢٠,٩٢٩  السنة) ة خسار/ (صايف ربح
    ٣,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٠٠٠,٠٠٠  املتوسط املرجح لعدد األسهم

  )   ٧,٨٦(      ٥٧,٤٧  السنة) خسارة(رحبية السهم األساسية واملخفضة يف ربح 
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  : غري احملققةالسنة متضمنة اخلسائر) خسارة/ ( ربحصايف  -٢٤

  :، كالتايل٢٠٠٦ لعام ٢٤٩، عمالً بأحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم نيويفروقات تقييم مركز القطع البيتضمن هذا البند 
     كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف     

         ٢٠٠٦     ٢٠٠٧    
    س.ل      س.ل    

    ٥٧,٣٦٤,٧١٥    ٢٠٨,٥٦٣,٠٢٩  أرباح السنة
  )  ٤٢٥,٩٥٣,٨٠(   )  ١٠٠,٨٤٢,٦٥(  خسائر غري حمققة

  )  ٢٣,٥٨٨,٧١٠(    ٩٢٩,٧٢٠,١٤٢          اخلسائر غري احملققةالسنة متضمنة ) خسارة/ (صايف ربح  
            

  
  :أدوات مالية يف خماطر خارج امليزانية  -٢٥

إن .  و االعتمادات املستندية ، أدوات مالية مببالغ متعاقد عليها تشمل بطبيعتها خماطر إقراضمتثل التعهدات بكفاالت و تكفالت
 قابل للنقض يتعهد املصرف مبوجبه بالتسديد يف حال ختلف املدين عن اإليفاء التعهدات بكفاالت و تكفالت متثل ضمان غري

  . بتعهداته لفرقاء ثالثني، و هي ال ختتلف عن التسليفات يف امليزانية العمومية
ف لغاية أما االعتمادات املستندية اليت متثل تعهد من املصرف حلساب عمالئه يسمح مبوجبه لفرقاء ثالثني بسحب سندات على املصر

  .مبلغ حمدد خاضع لشروط معينة، فهي مضمونة ببوالص االسترياد العائدة هلا و متثل بالتايل خماطر اقراض أدىن
  
  : املقربةجلهاتامع العمليات   -٢٦

  :ي وتتكون مما يل،)املصرف الشقيق. (ع.م.خمتلف فروع البنك العريب شتتضمن اجلهات املقربة مدراء املصرف واإلدارة العليا، و  
    : بنود امليزانية-أ  

     كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف     
         ٢٠٠٦     ٢٠٠٧    

    س.ل      س.ل    
  األرصدة املدينة  

    ٥١,٠٨٠,٠٩٨    ٣٢,٤١٩,٠٢٤  ودائع حتت الطلب
    ٥٩٤,٢٦٨,٧٣١    ٢٨٤,٣٢٦,٢٠٠  ودائع ألجل

  ٦٤٥,٣٤٨,٨٢٩    ٣١٦,٧٤٥,٢٢٤    
  

  األرصدة الدائنة  
  :كبار املوظفني و ةودائع أعضاء جملس اإلدار

  ١,٧٢٤,١٠٠    ٣,٤٧٤,٠٥٠   ودائع حتت الطلب
     ٨,٥١٩,٠٠٠    ٦,٨٦١,٠٠٠  ودائع ألجل

    ١٠,٢٤٣,١٠٠    ١٠,٣٣٥,٠٥٠    
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  :الدخل  بيان بنود-أ

  

     كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف     
         ٢٠٠٦     ٢٠٠٧    

    س.ل      س.ل    
    ٤٩,٣٣٧,٥١٧    ٤١,٣٥٩,٤٣٩  فوائد ودائع لدى مصارف شقيقة

  )  ٥,٥٤٩,٣٩٧(  )  ٦,١٤٨,٤٠٣(  تعويضات جملس اإلدارة
  )  ٢٠,٨٠٨,٧٢١(  )  ٣٦,٠٥٦,٤١٦(  اإلدارة العليا وكبار املوظفنيمكافآت 

  )    ١٦٠,٠٠٠(  )  ٥٦٥,٠٠٠(  فوائد ودائع اجلهات املقربة
  

    . أحد أعضاء جملس اإلدارة مليون لرية سورية تعود ملكيته إىل٢٣٥ قام البنك بشراء مبىن مبدينة حلب بقيمة ٢٠٠٧خالل عام 
    

  :يوازي النقدالنقد وما   -٢٧
  :يتضمن بند النقد وما يف حكمه لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية مايلي

      
     كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف     

         ٢٠٠٦     ٢٠٠٧    
    س.ل      س.ل    

    ٨٧٢,٤٧٩,٨٢٢    ٤,٣٠٩,٠٥٧,١٩٩   أشهر٣نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي تستحق خالل 
   أرصدة لدى املصارف واملؤسسات املصرفية تستحق:يضاف

 ٥,١١٣,٧١٤,٦٩٩    ٧,٠٨٧,٢٦٠,٩٥٣   أشهرةخالل ثالث    
  )  ٤٤٠,٢٠٨,٨٧٦(  )  ٦٢٥٣,٥١١,٨٤(   أشهرةودائع مصارف تستحق خالل ثالث: يرتل  

      ١٠٨,٣١٨,٧٧٧,٥   ٣٠٦,٨٠٦,١٤٢,١١   
  

  األدوات املالية و إدارة املخاطر  - ٢٨
      
  خماطر التسليف -أ

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

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

 متشاة هلم نشاطات اقتصادية هلا ميزات متشاة قد تؤثر على إمكانيام للقيام بواجبام التعاقدية بسبب تأثرهم بصورةحمددة أو 
أن التركيز يف خماطر اإلقراض يدل على مدى تأثر أداء املصرف بالتطورات الالحقة يف . بالتغريات االقتصادية و السياسية و غريها

  .قطاعات أو مناطق جغرافية معينة
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  إدارة خماطر التسليف- ١

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

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

  :و أمهها. باإلضافة إىل جملس اإلدارة، يوجد لدى املصرف عدة جلان هلا دور يف إدارة خماطر التسليف
  

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

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

  :التدقيق الداخلي
  .م التدقيق الداخلي مبراقبة و تدقيق عملية إدارة خمتلف املخاطر يف املصرف للتأكد من توافقها مع السياسات املوضوعةيقوم قس

  
   قياس خماطر التسليف- ٢

يقوم املصرف مبراجعة دورية حملفظة الديون املمنوحة و تصنيفها و ذلك حسب تعليمات جملس النقد و التسليف و خاصة القرار رقم 
  :فئات املعتمدة لتصنيف الديون حسب تعليمات جملس النقد و التسليفاليف ما يلي . ٢٠٠٤ كانون األول ١٩در بتاريخ  الصا٩٤

  :ديون عادية
  .هي الديون القابلة للتحصيل رأمساالً و فوائد دون احتمال حصول أية خسائر عليها

  
  :ديون عادية تتطلب اهتماماً خاصاً

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

فترة ال تزيد عن ستة أشهر و ذلك الستكمال امللف و متابعة األمور اليت قد تكون على املصرف مراقبة و متابعة هذا احلساب خالل 
  .موضع استفسار

  
  :ديون دون املستوى العادي املقبول

: تتسم هذه الفئة من الديون بنفس السمات اليت تتصف ا الديون اليت تتطلب اهتماماً خاصاً، باإلضافة إىل مؤشرات أخرى أمهها
تدين التدفقات   – مجود حركة احلساب جلهة التسديدات ملدة ثالثة أشهر –ساط التسهيالت أو الفوائد املستحقة التأخر يف دفع أق

  .النقدية
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  ديون مشكوك بتحصيلها

  هي الديون اليت تتسم بنفس مواصفات الديون دون املستوى العادي، باإلضافة إىل ارتفاع درجة خماطرها جلهة عدم كفاية الضمانات 
عدم التقيد بربنامج التسديد املوضوع ملدة تزيد عن :  احتمال كبري يف حتمل املصرف خلسائر جزئية على الدين، يتمثل يفو وجود

 وجود إنذارات و –بقاء حركة احلسابات جامدة جلهة اإليداعات ملدة تزيد عن ثالثة أشهر . ثالثة أشهر من تاريخ االستحقاق
  .دعاوى من املصرف ضد املدين

  
   الرديئةالديون

 –عدم وجود ضمانة أو ضآلة قيمتها إن وجدت :  بنفس مواصفات الديون املشكوك بتحصيلها، باإلضافة إىلتتسمهي الديون اليت 
 عدم استعداد أو عدم قدرة الكفالء على – املبالغ املنتظر استردادها من املدين معدومة -  إفالس املدين –فقدان االتصال باملدين 

  .مااللتزام بكفاال
يقوم املصرف بتكوين املؤونات ملواجهة أخطار التسليف بعد مراجعة ملفات العمالء، و ذلك حسب تعليمات جملس النقد و 

  .٩٤التسليف التابعة للقرار رقم 
  

  
   سياسات مواجهة أخطار التسليف- ٣

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

  ... كفاالت مصرفية– رهونات عقارية –جممدة 
  

  
  : املوجودات املالية املعرضة ملخاطر االئتمان وتركزاا- ٤
  :رض ملخاطر الديون والتركيز وفقا لفئة الفريق اآلخرالتع  -  أ
  : وفقا لفئة الفريق اآلخر موزعة حبسب فئات االصول املاليةاملصرف اجلداول ادناه خماطر الديون املعرضة هلـا تبني  

  
 :املصارفودائع لدى  - ١

           ٢٠٠٧ كانون االول ٣١             
    حلسابات بعمالت اجنبيةقاعدة ا  قاعدة احلسابات باللرية السورية    
  عدد الفرقاء   ما يوازي    عدد الفرقاء        

    اآلخرين    عمالت أجنبية     اآلخرين      املبلغ      الشرحية  
  .س.ألف ل            .س.ألف ل        

  
    ١٧    ١,٠٥٣,٤٧٢    ٤      ١٧,٣٢٨    .س.  مليون ل٢٠٠اقل من 
    ٩    ٤,٠٧٤,٥٧٢    ١      ٢٤٣,٤٣٨  .س. مليون ل٧٠٠و . س.   مليون ل٢٠٠بـني  
    ٣    ٤٠٧,٣٢٩,٢          -      .س.و مليار ل. س.   مليون ل٧٠٠بـني  

      ٤٥١,٤٥٧,٧          ٧٦٦,٢٦٠  



 

 -٣٧-

           ٦٢٠٠ كانون االول ٣١             
    قاعدة احلسابات بعمالت اجنبية  قاعدة احلسابات باللرية السورية    
  عدد الفرقاء   ما يوازي    عدد الفرقاء        

    اآلخرين      عمالت أجنبية     اآلخرين      املبلغ      الشرحية  
  .س.ألف ل            .س.ألف ل        

  
    ٢٤      ٧٦٠,٢٥٦    ٤      ١٥,٥٤٦    .س.  مليون ل٢٠٠اقل من 
  ٤      ١,٦٩٥,٦٣٠          -    .س. مليون ل٧٠٠و . س.   مليون ل٢٠٠بـني  
  ٢      ١,٧٥٧,١٠٣          -      .س.و مليار ل. س.   مليون ل٧٠٠بـني  

    ١      ٦٩٩,٠٣٠,١          -      .س. مليار ل٥و . س.بـني  مليار ل

      ٦٨٨,٢٤٣,٥          ٥٤٦,١٥    
  
 :القروض والتسليفات للزبائن - ٢

           ٧٢٠٠ كانون االول ٣١             
    قاعدة احلسابات بعمالت اجنبية  قاعدة احلسابات باللرية السورية    
  عدد الفرقاء   ما يوازي    عدد الفرقاء        

    اآلخرين    ةعمالت أجنبي     اآلخرين      املبلغ      الشرحية  
  .س.ألف ل            .س.ألف ل        

  
    ١٦      ١١٨,٦٠٥    ٧٧٩      ٢,١٥٦,٤٩٩    .س.  مليون ل٥٠اقل من 
  ١      ٥٣,٩٠٩    ٢٩      ١,٧٨٢,٣٤٤  .س. مليون ل١٠٠و . س.   مليون ل٥٠بـني  
    ٢      ٢١٥,٤٢٢    ١١      ١,٥٦٥,٧٨٤  .س. مليون ل٢٠٠و . س. مليون ل١٠٠بـني  
    ١      ٥٤١,٢٣٦    ٣      ٠٨٠,٦٥١  .س.يون ل مل٥٠٠و . س. مليون ل٢٠٠بـني  

      ٤٧٧,٢٤٦          ٧٠٧,١٥٥,٦    
  

           ٦٢٠٠ كانون االول ٣١           
    قاعدة احلسابات بعمالت اجنبية  قاعدة احلسابات باللرية السورية    
  عدد الفرقاء   ما يوازي    عدد الفرقاء        

    اآلخرين    عمالت أجنبية     اآلخرين      املبلغ      الشرحية  
  .س.ألف ل            .س.ألف ل        

  
    ٨      ٥٣,٨٦٤    ٥٦      ٥٦٥,٨٦١    .س.  مليون ل٥٠اقل من 
    ١      ١٣٥,٢٢٣    ٧      ٤٣٦,٤٩٩  .س. مليون ل١٠٠و . س.   مليون ل٥٠بـني  
        -      ٦      ٨٧٢,١٥٤  .س. مليون ل٢٠٠و . س. مليون ل١٠٠بـني  
        -      ١      ٣١٥,٢٠١  .س. مليون ل٥٠٠و . س. مليون ل٢٠٠بـني  

      ٠٨٧,١٨٩          ٧٦٦,٠٧٥,٢    



 

 -٣٨-

  :تركز املوجودات املالية حسب القطاعات االقتصادية - ب
                ٢٠٠٧ كانون األول ٣١                        

                        سياحة و فنادق      اإلنشاءات            خدمات                          
    اموع      اخرى     دافرا     خدمات     و مطاعم     و العقارات      تعليم     النقل     صناعة     جتارة     الدولة      
    .س.ل ألف      .س..ل ألف      .س.ل ألف      .س.ل ألف      .س.ل ألف      .س.ل ألف      .س.ل ألف     س.لألف       .س.لألف       .س.لألف          
  املوجودات    

  الصندوق، احتياطي الزامي وودائع
  ٥,١٨٢,٠٤٣    ٦٧٦,٧٤٤    -      -      -      -      -      -      -      -      ٤,٥٠٥,٢٩٩   املركزي  سوريةصرفملدى 
    ٧,٧١٨,٢١٧    ٧,٤٧٤,٧٧٩    -      -      -      -      -      -      -      -      ٢٤٣,٤٣٨   لدى املصارف ودائع

  ٦,٧٨٠,١٨٤    ١,٦٧٦,٨٠٣    ٢١,٤٠٥    -        ١,٠٧٨    ٢٦١,١٦٢    ٢٠,٤٣٧    ١٣٧,٨١٩    ١,٠٥٢,٦٨٧    ٣,٦٠٨,٧٩٣    -     للزبائنقروض و تسليفات
    ٢٧٦,٣٦    ٢٧٦٣٦,    -      -      -            -      -      -      -      -    موجودات أخرى

    ٧٢٠,٧١٦,١٩    ٦٠٢,٨٦٤,٩    ٤٠٥,٢١    -        ٠٧٨,١    ١٦٢,٢٦١    ٤٣٧,٢٠    ٨١٩,١٣٧    ٦٨٧,٠٥٢,١    ٧٩٣,٦٠٨,٣    ٧٣٧,٧٤٨,٤  جمموع املوجودات 
    
  خماطر خارج امليزانية    

    ١,٣٥١,٠٠٠    ٧١٨,١٧٨    ٩٠,٤٣٦      ٩,١١٩    -      -      -      -      ٢٤٨,٥٤١    ٢٨٤,٧٢٦    -  التزامات ناجتة عن فتح اعتمادات مستندية
  ٢,٢٨٨,٣٣٣    ١,٦٨٣,١٢٢    ٢٨٦,٣٠٩      ٤,٧٦٣    -      ٣٨,٠٩٢    -      -      ٨٥,٩٠٨    ١٩٠,١٣٩    -    تعهدات بكفاالت وتكفالت

  
              ٦٢٠٠ كانون األول ٣١                      

                        سياحة و فنادق      اإلنشاءات            خدمات                          
    اموع      اخرى     افراد     خدمات     و مطاعم     و العقارات      تعليم     النقل     صناعة     جتارة     الدولة      
    .س. لألف      .س.. لألف      .س. لألف      .س. لألف      .س. لألف      .س. لألف      .س. لألف     س.لألف       .س.لألف       .س.ألف ل         
  املوجودات    

  الصندوق، احتياطي الزامي وودائع
  ١,٢١٩,٦٥٢    ٢٣١,٥٤٧    -      -      -      -      -      -      -      -      ٩٨٨,١٠٥   املركزي سوريةصرفملدى   

    ٥,٢٥٩,٢٣٤    ٥,٢٤٩,٤٨٦    -      -      -      -      -      -      -      -      ٩,٧٤٨  ودائع لدى املصارف
  ٢,٢٦٤,٧٥٣    ٢٨٧,٧٤٦    -      -        ٢,٩١٦    ٦٤,٦٦٠    ١٨٨,٥٦٦    ١٢٦,٢٥٩    ١٥٠,١٠٦    ١,٤٤٤,٥٠٠    -     للزبائنقروض و تسليفات
    ٠٤٥,١٩    ٠٤٥,١٩    -      -      -      -      -      -      -      -      -    موجودات أخرى

      ٦٨٤,٧٦٢,٨    ٨٢٤,٧٨٧,٥    -      -        ٩١٦,٢    ٦٦٠,٦٤    ٥٦٦,١٨٨    ٢٥٩,١٢٦    ١٠٦,١٥٠    ٥٠٠,٤٤٤,١    ٨٥٣,٩٩٧  جمموع املوجودات 
    

  خماطر خارج امليزانية    
    ٧٧٨,٢٠٩    ٩٧,٨٦٣    ٢٩٨,٥٣٠    -      -      -      -      -      ١٩٧,٧٤١    ١٨٤,٠٧٥    -  التزامات ناجتة عن فتح اعتمادات مستندية

  ٦٧٢,٠٤٣    ٥٤٦,٠٦٢    ٣١,٤٠٣      ٩٢٢    -        ٩,٠١١    -      -        ٦,١٠٠    ٧٨,٥٤٥    -    تعهدات بكفاالت وتكفالت



 

 -٣٩-

  :يما بني املواقع اجلغرافية على النحو التايل ف٢٠٠٧ األول كانون ٣١توزعت املوجودات و املطلوبات يف حسابات امليزانية كما يف :  تركز املوجودات واملطلوبات حسب املناطق اجلغرافية-ج
 الشرق األوسط            

    اموع      دول أخرى      أوروبا      مشال أمريكا      و افريفيا      سورية     
  .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س. ألف ل    املوجودات  

  الصندوق، احتياطي الزامي وودائع 
    ٥,١٨٢,٠٤٣    -      -      -      -      ٥,١٨٢,٠٤٣  ركزيلدى مصرف سورية امل  
  ٧,٧١٨,٢١٧      ١,١٥٥    ٥,٥٢٧,٤٤٣    -      ١,٧٧٣,٢٧٤     ٤١٦,٣٤٥   لدى املصارفودائع

  ٦,٧٨٠,١٨٤    -      -      -      -      ٦,٧٨٠,١٨٤   للزبائنقروض وتسليفات
    ٩٤٦,٤٦٥    ٤٣٥,٤٦٦    ١٢٨,٥٢٨    -      ٣٢٥,٤٠٤      ٥٧,٠٦٧  مدينون مبوجب قبوالت

      ٣٦,٢٧٦    -      -      -      -        ٣٦,٢٧٦  موجودات أخرى
  زيلـموجودات ثابتة مادية بعد تن

  ١,١٥٠,٤١٤    -      -      -      -      ١,١٥٠,٤١٤  اإلستهالك املتراكم  
  موجودات غري مادية بعد  

  ١٢١,٧٥٣    -      -      -      -       ١٢١,٧٥٣  تنـزيل اإلطفاء املتراكم  
    لدى املصرف املركزيوديعة جممدة

    ١٣٨,٤١٩    -      -      -      -       ٤١٩,١٣٨  لرأس املالمن   
    ١٧٧,٠٧٣,٢٢    ٤٣٦,٦٢١    ٩٧١,٦٥٥,٥    -      ٦٧٨,٠٩٨,٢    ١٥٠,٨٨٢,١٣  جمموع املوجودات

  أدوات مالية يف خماطر خارج امليزانية
    ١,٣٥١,٠٠٠    ٤٩٧,٣٨٩    ٢٦٢,٦٦٥      ١١,٩١٦    ٤٧٦,٨٠٣     ١٠٢,٢٢٧  التزامات ناجتة عن فتح اعتمادات مستندية

      ٢,٢٨٨,٣٣٣      ٢٦,٠٣٥    ٤٩٠,٤٥٠    -      ١,٢٢١,٤١٧     ٥٥٠,٤٣١  كفالتتعهدات بكفاالت وت
  املطلوبات  

  ٢٥٤,٢٤٨    -      -      -        ٦,٨٣٦     ٢٤٧,٤١٢  و اقتراض من املصارفودائع 
  ١٨,٩٨١,٦٢١    -      -      -      -      ١٨,٩٨١,٦٢١  بالكلفة املطفاةودائع الزبائن 

      ١٠,٣٣٥    -      -      -      -        ١٠,٣٣٥  ودائع اجلهات املقربة بالكلفة املطفاة
  ٩٤٦,٤٦٥    ٤٣٥,٤٦٦    ١٢٨,٥٢٨    -      ٣٢٥,٤٠٤      ٥٧,٠٦٧  تعهدات مبوجب قبوالت

    ٢٥٨,٢٨٩    -      -      -      -       ٢٨٩,٨٢٥  مطلوبات أخرى
    ٩٥٨,٤٥٠,٢٠    ٤٣٥,٤٦٦    ٥٢٨,١٢٨    -      ٢٤٠,٣٣٢    ٧٢٤,٤١٩,٥٥  جمموع املطلوبات



 

 -٤٠-

 : فيما بني املواقع اجلغرافية على النحو التايل٢٠٠٦ األول كانون ٣١كما يف توزعت املوجودات و املطلوبات يف حسابات امليزانية 
 الشرق األوسط           

    اموع      دول أخرى      أوروبا      مشال أمريكا      و افريفيا      سورية     
  .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س. ألف ل    املوجودات  

  مي وودائعالصندوق، احتياطي الزا 
    ١,٢١٩,٦٥٢    -      -      -      -      ١,٢١٩,٦٥٢  لدى مصرف سورية املركزي  
    ٥,٢٥٩,٢٣٤      ٧٨٠    ٤,٤٩٢,٦٦٥    -      ٧٣٦,٠٨٥      ٢٩,٧٠٤   لدى املصارفودائع

  ٢,٢٦٤,٧٥٤    -      -      -      -      ٢,٢٦٤,٧٥٤   للزبائنقروض وتسليفات
    ١,١١٨,٥١٠    -      ١١٧,٨٩٥    -      ٩١٢,٩٦١      ٨٧,٦٥٤  مدينون مبوجب قبوالت

      ١٩,٠٤٥    -      -      -      -        ١٩,٠٤٥  موجودات أخرى
  زيلـموجودات ثابتة مادية بعد تن

    ٥٩١,٦٤٠    -      -      -      -       ٥٩١,٦٤٠  اإلستهالك املتراكم  
  موجودات غري مادية بعد  

  ١٢٦,٣٨٣    -      -      -      -       ١٢٦,٣٨٣  تنـزيل اإلطفاء املتراكم  
  وديعة جممدة لدى املصرف املركزي 

      ١٤٧,٢٠٦    -      -      -      -       ٢٠٦,١٤٧  من لرأس املال  
    ٤٢٤,٧٤٦,١٠      ٧٨٠    ٥٦٠,٦١٠,٤    -      ٠٤٦,٦٤٩,١    ٨٠٣,٤٨٦,٤  جمموع املوجودات

  أدوات مالية يف خماطر خارج امليزانية
    ٧٧٨,٢٠٩    ٤١٢,٠٩٥    ٢٣٧,٧٥٢    -      ١١٦,٠٥٨      ١٢,٣٠٤  التزامات ناجتة عن فتح اعتمادات مستندية

  ٦٧٢,٠٤٣      ٧٤٣      ٦٣,٧٨٧    -      ٤٧٢,٣٨٢     ١٣٥,١٣١  فاالت وتكفالتتعهدات بك
   املطلوبات  

  ٢٠٨,٩٥٤    -      -      -        ٢,٨١٦     ٢٠٦,١٣٨  و اقتراض من املصارفودائع 
  ٧,٨٦٧,٠٣٤    -      -      -      -      ٧,٨٦٧,٠٣٤  ودائع الزبائن بالكلفة املطفاة

      ١٠,٢٤٣    -      -      -      -        ١٠,٢٤٣  ودائع اجلهات املقربة بالكلفة املطفاة
  ١,١١٨,٥١٠    -      ١١٧,٨٩٥    -      ٩١٢,٩٦١      ٨٧,٦٥٤  تعهدات مبوجب قبوالت

      ١٥٩,٦١    -      -      -      -        ١٥٩,٦١  مطلوبات أخرى
  ٢٣٣,٢٦٦,٩    -      ٨٩٥,١١٧    -      ٧٧٧,٩١٥    ٠٦٦,٢٣٢,٨  جمموع املطلوبات



 

 -٤١-

   خماطر السيولة-ب
قد تنتج خماطر السيولة من تقلبات األسواق أو تدين يف مالءة . يفاء مبتطلباته النقديةتتمثل خماطر السيولة يف عدم متكن املصرف من اإل

  .املقترضني اليت قد تؤدي إىل احلد من مصادر األموال و تدفقاا على املصرف
  

  إدارة خماطر السيولة
 سياسة نقدية تتمثل يف االحتفاظ برصيد سيولة للحد من خماطر السيولة، تقوم اإلدارة بتنويع مصادر أمواهلا و إدارة موجوداا يف إطار

  .معقول
  .تقوم اإلدارة بإدارة استحقاقات موجوداا و مطلوباا بشكل ميكنها من توفري و االحتفاظ بنسبة كافية من السيولة
زي، باحتياطي نقدي باإلضافة إىل ذلك يقوم املصرف وفق القوانني املرعية اإلجراء يف سورية، باالحتفاظ لدى مصرف سورية املرك

  .من رأس املال% ١٠من ودائع الزبائن، و بوديعة جممدة تساوي % ٥إلزامي مبعدل 
  

  



 

 -٤٢-

  :بيان توزيع املوجودات واملطلوبات باللرية السورية حسب استحقاقاا  
        ٢٠٠٧ كانون األول ٣١                        
      بالعمالت األجنبيةقاعدة احلسابات                     قاعدة احلسابات باللرية السورية        

  
  اموع            بني سنة     بني ثالث أشهر     حىت ثالث      تبطغري مر            بني سنة      بني ثالث       حىت ثالث      غري مرتبط      
    الكلي      اموع    وثالث سنوات    وسنة     أشهر     باستحقاق      اموع    سنواتو ثالث    أشهر و سنة     أشهر     باستحقاق      
    .س.ل      .س..ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  املوجودات    

  لدى الصندوق، احتياطي الزامي وودائع
    ٥,١٨٢,٠٤٣    ٥٥٥,٧٢٠    -      -      ١٧٨,٣١٩    ٣٧٧,٤٠١    ٤,٦٢٦,٣٢٣    -      -      ٤,١٤٣,٣٩٠    ٤٨٢,٩٣٣  مصرف سورية املركزي  
    ٧,٧١٨,٢١٧    ٧,٤٥٧,٤٥٠    -      ٢٤٠,٢٥٠    ٧,٢١٧,٢٠٠    -      ٢٦٠,٧٦٧    ٥١,٦٨٩    ١٩١,٧٥٠    ١٧,٣٢٨    -     لدى املصارف ودائع

  ٦,٧٨٠,١٨٤    ٦٢٤,٤٧٧    ٦٠,٤٤٦      ٢٧٤,١١٣    ٢٨٩,٩١٨    -      ٦,١٥٥,٧٠٧    ٩٤٠,٤٧٦    ٣,٩٨٩,٢٨٢    ١,٢٢٥,٩٤٩    -     للزبائنقروض و تسليفات
    ٩٤٦,٤٦٥    ٨٨٩,٣٩٨    -      ١٥٤,١٩٠    ٧٣٥,٢٠٨    -      ٥٧,٠٦٧    -      -      ٥٧,٠٦٧    -    مدينون مبوجب قبوالت

    ٣٦,٢٧٦      ٤٨    -      -      -        ٤٨    ٣٦,٢٢٨    -      -      -      ٣٦,٢٢٨  موجودات أخرى
  موجودات ثابتة مادية بعد تنـزيل

    ١,١٥٠,٤١٤    -      -      -      -      -      ١,١٥٠,٤١٤    -      -      -      ١,١٥٠,٤١٤   االستهالك املتراكم  
  موجودات غري مادية بعد تنـزيل

    ١٢١,٧٥٣    -      -      -      -      -      ١٢١,٧٥٣    -      -      -      ١٢١,٧٥٣  تراكماإلطفاء امل  
  وديعة جممدة لدى املصرف املركزي

    ١٣٨,٤١٩    ١٣٨,٤١٩    -      -      -      ١٣٨,٤١٩    -      -      -      -      -     من رأس املال  
    ١٢٢,٠٧٣,٧٧    ٩,٦٦٥,٥١٢    ٦٠,٤٤٦    ٥٣٥,٦٦٨    ٦٤٥٨,٤٢٠,    ٥١٥,٨٦٨    ١٢,٤٠٨,٢٥٩    ٩٩٢,١٦٥    ٤,١٨١,٠٣٢    ٥,٤٤٣,٧٣٤    ١,٧٩١,٣٢٨  جمموع املوجودات 

    
  املطلوبات    

    ٢٥٤,٢٤٨    ١٨٩,١٩٨    -      -      ١٨٩,١٩٨    -      ٦٥,٠٥٠    -      -      ٦٥,٠٥٠    -    ودائع و اقتراض من املصارف
  ١٨,٩٨١,٦٢١    ٧,٤٣٨,٢٨٢    -      ٣٢٤,٤١٨    ٧,١١٣,٨٦٤    -      ١١,٥٤٣,٣٣٩    -      ١,١٣٢,١١١    ١٠,٤١١,٢٢٨    -    ودائع الزبائن بالكلفة املطفأة

    ١٠,٣٣٥      ٤٨    -      -        ٤٨    -      ١٠,٢٨٧    -      -      ١٠,٢٨٧    -    ودائع اجلهات املقربة بالكلفة املطفاة
    ٩٤٦,٤٦٥    ٨٨٩,٣٩٨    -      ١٥٤,١٩٠    ٧٣٥,٢٠٨    -      ٥٧,٠٦٧    -      -      ٥٧,٠٦٧    -    تعهدات مبوجب قبوالت

    ٢٨٩,٨٢٥    ٢٥٨,٢٤    -      -      -      ٢٥٨,٢٤    ٢٠٠,٠٤٧    -      -      -      ٠٤٧,٢٠٠   مطلوبات أخرى
    ٩٥٨,٤٥٠,٢٠    ١٦٨,٥٧٥,٨    -      ٨٤٧٨,٦٠    ٨,٠٣٨,٣١٨    ٢٢٤,٥٨    ٧٩٠,٥١١,٨٧    -      ١١,١٣٢,١١    ١٠,٥٤٣,٦٣٢    ٢٠٠,٠٤٧  جمموع املطلوبات

  ٨١٣,٢١,٦٢    ١,٠٩٠,٣٤٤    ٦٠,٤٤٦    ١٨٩,٩٤٥    ٣٨٢,٣٢٧    ٤٥٧,٦٢٦    ٤٦٩,٢٥٣    ٩٩٢,١٦٥    ٣,٠٤٨,٩٢١  )      ٥,٠٩٩,٨٩٨  (    ٢٨١,١١,٥٩  ثغرة االستحقاقات



 

 -٤٣-

  
          

  :بيان توزيع املوجودات واملطلوبات باللرية السورية حسب استحقاقاا
        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١                        
        قاعدة احلسابات بالعمالت األجنبية                    قاعدة احلسابات باللرية السورية        

  اموع             سنةبني     بني ثالث أشهر     حىت ثالث      غري مرتبط            بني سنة      بني ثالث       حىت ثالث      غري مرتبط      
    الكلي      اموع    وثالث سنوات    وسنة     أشهر     باستحقاق      اموع   سنواتو ثالث    أشهر و سنة     أشهر     باستحقاق      
    .س.ل      .س..ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  املوجودات    

  لدى الصندوق، احتياطي الزامي وودائع
    ١,٢١٩,٦٥٢    ٢٨٠,٧٥٣    -      -      ٩٨,٩٢١    ١٨١,٨٣٢    ٩٣٨,٨٩٩    -      -      ٧٧٥,٠٠٩    ١٦٣,٨٩٠  مصرف سورية املركزي  

    ٥,٢٥٩,٢٣٤    ٥,٢٤٣,٦٨٨    -      ٣٥,٧٧٠    ٥,٢٠٧,٩١٨    -      ١٥,٥٤٦    -      -      ١٥,٥٤٦    -    ودائع لدى املصارف
  ٢,٢٦٤,٧٥٤    ١٨٩,٠٨٧    ١,٩٨٩      ١٧٩,٤٠٠      ٧,٦٩٨    -      ٢,٠٧٥,٦٦٧    ٣٦٤,٤٢٠    ١,٢٨٦,١٤٤    ٤٢٥,١٠٣    -     للزبائنض و تسليفاتقرو

    ١,١١٨,٥١٠    ١,٠٥٧,٤٨٤    -      ١٣٠,٥١٠    ٩٢٦,٩٧٤    -      ٦١,٠٢٦    -      -      ٦١,٠٢٦    -    مدينون مبوجب قبوالت
    ١٩,٠٤٥    -      -      -      -      -      ١٩,٠٤٥    -      -      -      ١٩,٠٤٥  موجودات أخرى

  موجودات ثابتة مادية بعد تنـزيل
    ٥٩١,٦٤٠    -      -      -      -      -      ٥٩١,٦٤٠    -      -      -      ٥٩١,٦٤٠   االستهالك املتراكم  

  موجودات غري مادية بعد تنـزيل
    ١٢٦,٣٨٣    -      -      -      -      -      ١٢٦,٣٨٣    -      -      -      ١٢٦,٣٨٣  اإلطفاء املتراكم  

  ملصرف املركزيوديعة جممدة لدى ا
    ١٤٧,٢٠٦    ١٤٧,٢٠٦    -      -      -      ٢٠٦,١٤٧    -      -      -      -      -     من رأس املال  

    ٤٤٢,٧٤٦,١٠    ٢١٨,٩١٨,٦      ٩٨٩,١    ٦٨٠,٣٤٥    ٥١١,٢٤١,٦    ٠٣٨,٣٢٩    ٢٠٦,٨٢٨,٣    ٤٢٠,٣٦٤    ١٤٤,٢٨٦,١    ٦٨٤,٢٧٦,١    ٩٥٨,٩٠٠  جمموع املوجودات 
    
  املطلوبات    
    ٢٠٨,٩٥٤    ١٤٧,٨٥٥    -      -      ١٤٧,٨٥٥    -      ٦١,٠٩٩    -      -      ٦١,٠٩٩    -    املصارفواقتراض من ودائع 

  ٧,٨٦٧,٠٣٤    ٤,٤٩١,٧٦٨    -      ١٥٢,٨٧٩    ٤,٣٣٨,٨٨٩    -      ٣,٣٧٥,٢٦٦    -      ١٧٨,٢١٠    ٣,١٩٧,٠٥٦    -    ودائع الزبائن بالكلفة املطفأة
    ١٠,٢٤٣      ٥١    -      -        ٥١    -      ١٠,١٩٢    -      -      ١٠,١٩٢    -    ودائع اجلهات املقربة بالكلفة املطفاة

    ١,١١٨,٥١٠    ١,٠٥٧,٤٨٤    -      ١٣٠,٥١٠    ٩٢٦,٩٧٤    -      ٦١,٠٢٦    -      -      ٦١,٠٢٦    -    تعهدات مبوجب قبوالت
    ١٥٩,٦١      ١١٢,٥    -      -      -        ١١٢,٥    ٤٧٩,٥٦    -      -      -      ٤٧٩,٥٦   مطلوبات أخرى
    ٣٣٢,٢٦٦,٩    ٢٧٠,٧٠٢,٥    -      ٣٨٩,٢٨٣    ٧٦٩,٤١٣,٥      ١١٢,٥    ٠٦٢,٥٦٤,٣    -      ١٧٨,٢١٠    ٣٧٣,٣٢٩,٣    ٤٧٩,٥٦  جمموع املطلوبات

      ٩٢٠,٤٨٠,١    ٨٩٤,١,٢١٥      ٩٨٩,١    ٢٩١,٦٢    ٧٤٢,٨٢٧    ٩٢٦,٣٢٣    ١٤٤,٢٦٤    ٤٢٠,٣٦٤    ١٠٧,٩٣٤,١  )    ٦٨٩,٠٥٢,٢  (    ٤٧٩,٨٤٤  ثغرة االستحقاقات



 

 -٤٤-

  السوقاطرخم -ج
ية املستقبلية لالدوات املالية نتيجة التغريات يف أسعار السوق كنسب الفوائد، اسعار هي املخاطر اليت تؤثر على القيم العادلة أو التدفقات النقد

  .األسهم وأسعار الصرف األجنبية
  

  : إدارة خماطر السوق
  
  عمليات القطعاطرخم

  .يتعرض املصرف ملخاطر عمليات القطع املتعلقة بتاثري تقلبات اسعار القطع على وضعه املايل وتدفقاته النقدية
 العمالنية لكل عملة على حدة وموع القطعمن خالل حتديد سقف ملراكز من خماطر القطع  املصرف اإلجراءات الوقائية للحد يتخذ

 مراكز القطع احملددة من قبل حتدد متاشياً مع سقف اليت) Intraday (خالل النهار) Overnight (العمالت وذلك للوضعيات ومن يوم ليوم
 كما يتم متويل املوجودات مبوارد العملة نفسها إلزالة اية خماطر. الل وضع حدود للمصارف املسموح التعامل معهااجلهات الرقابية ومن خ

   .ناجتة عن التعرض لتقلبات العمالت
  
  نسب الفوائداطرخم
ة، وتنشأ خماطر معدالت  معرض لعدة خماطر مرتبطة بتاثري تغيريات معدالت الفوائد على وضع املصرف املايل وتدفقاته النقدين املصرفإ

  .الفوائد نتيجة عدم التوازن فيما بني املوجودات واملطلوبات اليت تستحق أو ختضع لتغري يف معدالت الفائدة بتواريخ معينة
دارة ا ملوجودات واملطلوبات املنتجة لفوائد من خالل سياسةاعادة تسعري حسابات ايقوم املصرف بإدارة هذه املخاطر من خالل متابعة تنسيق 

  .املخاطر اليت يتم مراجعتها دورياً من قبل إدارة املخاطر يف املصرف
   .تفاوتاً بني الودائع والتوظيفات ذات االستحققات القصرية األجلبنية البيانات املالية باللرية السورية والعمالت االجنبية تظهر إن 
  
  



 

 -٤٥-

  
  :سيةبيان توزيع املوجودات واملطلوبات فيما بني العمالت األسا

  
    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف     
    اموع      أخرى      جنيه سترليين      يورو    دوالر أمريكي    لرية سورية    
  .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.لألف     

  املوجودات
  الصندوق، احتياطي الزامي و ودائع

  ٥,١٨٢,٠٤٣     ١,٢٤٠      ٧٤٩    ١١٨,٧١٤      ٤٣٥,٠١٧     ٤,٦٢٦,٣٢٣   املركزي سوريةدى مصرفل 
    ٧,٧١٨,٢١٧    ٤٥٣,٨٦٠    ٣٠,٧٣٩    ٧٦٥,٨٤٨  ٦,٢٠٧,٠٠٣      ٢٦٠,٧٦٧   لدى املصارف ودائع

    ٦,٧٨٠,١٨٤    -      -      ٦٣,٧٧١    ٥٦٠,٧٠٦     ٦,١٥٥,٧٠٧   للزبائنقروض و تسليفات
    ٩٤٦,٤٦٥    ٤٢٦,٨٤٣    -      ٢٨,٩٦٩    ٤٣٣,٥٨٦      ٥٧,٠٦٧  مدينون مبوجب قبوالت

    ٣٦,٢٧٦    -      -      -        ٤٨      ٣٦,٢٢٨   أخرىموجودات
  موجودات ثابتة مادية بعد 

    ١,١٥٠,٤١٤    -      -      -      -       ١,١٥٠,٤١٤  تنـزيل االستهالك املتراكم  
  موجودات غري مادية بعد

    ١٢١,٧٥٣    -      -      -      -        ١٢١,٧٥٣  تنـزيل اإلطفاء املتراكم  
  صرف املوديعة جممدة لدى 

    ١٣٨,٤١٩    -      -      -      ١٣٨,٤١٩    -    المن رأس املاملركزي   
    ١٢٢,٠٧٣,٧٧    ٣٨٨١,٩٤    ٣١,٤٨٨    ٩٧٧,٣٠٢  ٧٧٩,٧٤٧,٧    ٢٥٩,٠٨١٢,٤  جمموع املوجودات  

    
  املطلوبات  

    ٢٥٤,٢٤٨    -      -      ١,٦٣٠    ١٨٧,٥٦٨      ٦٥,٠٥٠  املصارفواقتراض من ودائع 
    ١٨,٩٨١,٦٢١    ٤٣٩,٤٧٩    ٣٠,٤٧٠    ٩١٦,٤٨٤  ٦,٠٥١,٨٤٩    ١١,٥٤٣,٣٣٩  ودائع الزبائن بالكلفة املطفأة

    ١٠,٣٣٥    -      -      -        ٤٨      ١٠,٢٨٧  ودائع اجلهات املقربة بالكلفة املطفاة
    ٩٤٦,٤٦٥    ٤٢٦,٨٤٣    -      ٢٨,٩٦٩    ٤٣٣,٥٨٦      ٥٧,٠٦٧  تعهدات مبوجب قبوالت

    ٢٨٩,٨٢٥    -      -      ٢,٦٧٢    ٠٥٥,٥٧      ٠٤٧,٢٠٠  مطلوبات أخرى
    ٩٥٨,٥٠٤,٢٠    ٢٨٦٦,٣٢    ٣٠,٤٧٠    ٥٩٤٩,٧٥  ١,٦٢٦,٧٢٨    ٧٩٠,٥٨٧,١١  جمموع املطلوبات  

  ٨١٣,٢١,٦٢    ١١٥,٦٢     ١,٠١٨    ٧٢٧,٥٤  ١٥٨,٤٦١,٠      ٤٦٩,٢٣٥  صايف مراكز القطع
    

  
  



 

 -٤٦-

  :بيان توزيع املوجودات واملطلوبات فيما بني العمالت األساسية
  

    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١كما يف     
    اموع      أخرى      جنيه سترليين      يورو    دوالر أمريكي    لرية سورية    
  .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل    

  املوجودات
  الصندوق، احتياطي الزامي و ودائع

  ١,٢١٩,٦٥٢     ٢,٨٠٨     ٣,٣٥١    ٢٥,٨٤٩      ٢٤٨,٧٤٥      ٩٣٨,٨٩٩   املركزي سورية لدى مصرف
    ٥,٢٥٩,٢٣٤    ١٣١,٤٠٧     ٤,٠٤٨    ٣٢٧,١٩٣  ٤,٧٨١,٠٤٠      ١٥,٥٤٦   لدى املصارف ودائع

    ٢,٢٦٤,٧٥٤    -      -      ٦٢,٣٤٤    ١٢٦,٧٤٣     ٢,٠٧٥,٦٦٧   للزبائنقروض و تسليفات
    ١,١١٨,٥١٠    ٢٨٠,١٠٦    -      ١٣,٠٣٩    ٧٦٤,٣٣٩      ٦١,٠٢٦  مدينون مبوجب قبوالت

    ١٩,٠٤٥    -      -      -      -        ١٩,٠٤٥  موجودات أخرى
  موجودات ثابتة مادية بعد 

    ٥٩١,٦٤٠    -      -      -      -        ٥٩١,٦٤٠  ملتراكمتنـزيل االستهالك ا  
  موجودات غري مادية بعد

    ١٢٦,٣٨٣    -      -      -      -        ١٢٦,٣٨٣  تنـزيل اإلطفاء املتراكم  
  وديعة جممدة لدى املصرف املركزي

    ١٤٧,٢٠٦    -      -      -      ٢٠٦,١٤٧    -     من رأس املال  
    ٤٤٢,٧٤٦,١٠    ٣٢١,٤١٤     ٩٣٩,٧    ٤٢٥,٤٢٨  ٣٠٧,٨٠٦,٦    ٢٠٦,٨٢٨,٣  جمموع املوجودات  

    
  املطلوبات  

    ٢٠٨,٩٥٤    -      -      -      ١٤٧,٨٥٥      ٦١,٠٩٩  و اقتراض من املصارفودائع 
    ٧,٨٦٧,٠٣٤    ١١٨,٧٦١     ٢,٧٠١    ٤١٤,١٥١  ٣,٩٥٦,١٥٥     ٣,٣٧٥,٢٦٦  ودائع الزبائن بالكلفة املطفأة

    ١٠,٢٤٣    -      -      -        ٥١      ١٠,١٩٢  ودائع اجلهات املقربة بالكلفة املطفاة
    ١,١١٨,٥١٠    ٢٨٠,١٠٦    -      ١٣,٠٣٩    ٧٦٤,٣٣٩      ٦١,٠٢٦  تعهدات مبوجب قبوالت

    ١٥٩,٦١    -        ٩٩٨      ٩٧٢    ١٤٢,٣      ٤٧٩,٥٦  مطلوبات أخرى
    ٢٣٣,٢٦٦,٩    ٨٦٧,٣٩٨     ٦٩٩,٣    ١٦٢,٤٢٨  ٢٥٤,٨٧١,٤     ٠٦٢,٥٦٤,٣  جمموع املطلوبات  

  ٢٠٩,٤٨٠,١    ٤٤٥,١٥     ٣,٧٠٠      ٢٦٣  ٥٣١,١٩٦,١      ٤١٤,٢٦٤  صايف مراكز القطع
    



 

 -٤٧-

  : حتليل بواسطة فجوة االستحقاق بكافة العمالتفيما يلي بياين
        ٢٠٠٧ كانون األول ٣١                        
        قاعدة احلسابات باللرية السورية                        
        نسبة فائدة ثابتة                  نسبة فائدة متغرية            
                         بنود غري حساسة    

  اموع            بني سنة     بني ثالث أشهر     حىت ثالث            بني سنة      بني ثالث       حىت ثالث     لباتاجتاه تق       
      الكلي     اموع    وثالث سنوات    وسنة     أشهر      اموع   سنواتو ثالث    أشهر و سنة     أشهر      سعر الفائدة    
    .س.لألف       .س..لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف      .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف          
  املوجودات    

  الصندوق، احتياطي الزامي وودائع
    ٤,٦٢٦,٣٢٣    ٤,١٤٣,٣٩٠    -      -      ٤,١٤٣,٣٩٠    -      -      -      -      ٤٨٢,٩٣٣    لدى  مصرف سورية املركزي 

    ٢٦٠,٧٦٧    ٢٦٠,٧٦٧    ٥١,٦٨٩    ١٩١,٧٥٠    ١٧,٣٢٨    -      -      -      -      -      لدى املصارف ودائع
    ٦,١٥٥,٧٠٧    ٣,٧٠٩,٣٠٩    ٩٤٠,٤٧٦    ١,٥٤٢,٨٨٤    ١,٢٢٥,٩٤٩    ٢,٤٤٦,٣٩٨    -      ٢,٤٤٦,٣٩٨    -      -     للزبائنقروض و تسليفات٠

    ٥٧,٠٦٧    ٥٧,٠٦٧    -      -      ٥٧,٠٦٧    -      -      -      -      -    مدينون مبوجب قبوالت
    ٣٦,٢٢٨    -      -      -      -      -      -      -      -      ٣٦,٢٢٨  موجودات أخرى

  موجودات ثابتة مادية بعد تنـزيل
      ١,١٥٠,٤١٤    -      -      -      -      -      -      -      -      ١,١٥٠,٤١٤   االستهالك املتراكم  

  موجودات غري مادية بعد تنـزيل
    ١٢١,٧٥٣    -      -      -      -      -      -      -      -      ١٢١,٧٥٣  اإلطفاء املتراكم  

  وديعة جممدة لدى املصرف املركزي
    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    املال من رأس   

      ٢٥٩,٤٠٨,١٢    ١٧٠,٥٣٣,٨    ١٦٥,٩٩٢    ٦٣٤,٧٣٤,١    ٧٣٤,٤٤٣,٥    ٣٩٨,٤٤٦,٢    -      ٣٩٨,٤٤٦,٢    -      ٣٢٨,٧٩١,١  جمموع املوجودات 
    
  املطلوبات    
  ٦٥,٠٥٠    ٦٥,٠٥٠    -      -      ٦٥,٠٥٠    -      -      -      -      -    املصارفواقتراض من ودائع 
      ١١,٥٤٣,٣٣٩    ١,١٣٢,١١١    -      ١,١٣٢,١١١    -      ١٠,٤١١,٢٢٨    -      -      ١٠,٤١١,٢٢٨    -    لزبائن بالكلفة املطفأةودائع ا

      ١٠,٢٨٧    -      -      -      -      ١٠,٢٨٧    -      -      ١٠,٢٨٧    -    ودائع اجلهات املقربة بالكلفة املطفاة
    ٥٧,٠٦٧    ٥٧,٠٦٧    -      -      ٥٧,٠٦٧    -      -      -      -      -    تعهدات مبوجب قبوالت

      ٠٤٧,٢٠٠    -      -      -      -      -      -      -      -      ٠٤٧,٢٠٠   مطلوبات أخرى
      ٧٩٠,٥٨٧,١١    ١,٢٥٤,٢٢٨    -      ١٣٢,١١١,١    ١١٧,١٢٢    ٤٢١,٥١٥,١٠    -      -      ١٠,٤٢١,٥١٥    ٠٤٧,٢٠٠  جمموع املطلوبات

      ٤٦٩,٢٥٣    ٩١٦,٣٠٥,٦    ١٦٥,٩٩٢    ٥٢٣,٦٠٢    ٣٢١,٦١٧,٥  )  ١١٧,٩٧٥,٧(    -      ٣٩٨,٤٤٦,٢  )  ٥١٥,٤٢١,١٠  (    ٢٨١,١٥٩,١  وضعية ثغرة نسب الفوائد



 

 -٤٨-

        ٢٠٠٧ كانون األول ٣١                        
        قاعدة احلسابات بالعمالت األجنبية                        
        نسبة فائدة ثابتة                  نسبة فائدة متغرية            

  
                         بنود غري حساسة    

  اموع             سنةبني     بني ثالث أشهر     حىت ثالث            بني سنة      ث بني ثال      حىت ثالث     اجتاه تقلبات       
      الكلي     اموع    وثالث سنوات    وسنة     أشهر      اموع   سنواتو ثالث    أشهر و سنة     أشهر      سعر الفائدة    
    .س.لألف       .س..لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف      .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف          
  املوجودات    

  الصندوق، احتياطي الزامي وودائع
    ٥٥٥,٧٢٠    ١٧٨,٣١٩    -      -      ١٧٨,٣١٩    -      -      -      -      ٣٧٧,٤٠١    لدى  مصرف سورية املركزي 

  ٧,٤٥٧,٤٥٠    ٧,٤٥٧,٤٥٠    -      ٢٤٠,٢٥٠    ٧,٢١٧,٢٠٠    -      -      -      -      -     لدى املصارف  ودائع
    ٦٢٤,٤٧٧    ١٦٠,٥٨٣    ٦٠,٤٤٦    ١٠٠,١٣٧    -      ٤٦٣,٨٩٤    -      ٤٦٣,٨٩٤    -      -     للزبائنض و تسليفاتقرو٠

    ٨٨٩,٣٩٨    ٨٨٩,٣٩٨    -      ١٥٤,١٩٠    ٧٣٥,٢٠٨    -      -      -      -      -    مدينون مبوجب قبوالت
      ٤٨    -      -      -      -      -      -      -      -        ٤٨  موجودات أخرى

  موجودات ثابتة مادية بعد تنـزيل
    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     االستهالك املتراكم  

  موجودات غري مادية بعد تنـزيل
  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    اإلطفاء املتراكم  

  وديعة جممدة لدى املصرف املركزي
    ١٣٨,٤١٩    -      -      -      -      -      -      -      -      ١٣٨,٤١٩   من رأس املال  

      ٥١٢,٦٦٥,٩    ٧٥٠,٦٨٥,٨    ٦٤٤,٦٠    ٥٧٧,٤٩٤    ٧٢٧,١٣٠,٨    ٨٩٤,٤٦٣    -      ٨٩٤,٤٦٣    -      ٨٦٨,٥١٥  ت جمموع املوجودا
    
  املطلوبات    
  ١٨٩,١٩٨    ١٨٩,١٩٨    -      -      ١٨٩,١٩٨    -      -      -      -      -    املصارفواقتراض من ودائع 

      ٧,٤٣٨,٢٨٢    ٣٢٤,٤١٨    -      ٣٢٤,٤١٨    -      ٧,١١٣,٨٦٤    -      -      ٧,١١٣,٨٦٤    -    ودائع الزبائن بالكلفة املطفأة
      ٤٨    -      -      -      -        ٤٨    -      -        ٤٨    -    ودائع اجلهات املقربة بالكلفة املطفاة

    ٨٨٩,٣٩٨    ٨٨٩,٣٩٨    -      ١٥٤,١٩٠    ٧٣٥,٢٠٨    -      -      -      -      -    تعهدات مبوجب قبوالت
      ٢٤٢,٥٨    -      -      -      -      -      -      -      -      ٢٤٢,٥٨   مطلوبات أخرى

      ١٦٨,٥٧٥,٨    ٠١٤,٤٠٣,١    -      ٦٠٨,٤٧٨    ٤٠٦,٩٢٤    ٩١٢,١١٣,٧    -      -      ٩١٢,١١٣,٧    ٢٤٢,٥٨   املطلوباتجمموع

      ٠٩٠,٣٤٤,١    ٧٣٦,٢٨٢,٧    ٤٤٦,٦٠    ٩٦٩,١٥    ٣٢١,٢٠٦,٧  )  ٠١٨,٦٥٠,٦(    -      ٨٩٤,٤٦٣  )   ٩١٢,١١٣,٧  (    ٦٢٦,٤٥٧  وضعية ثغرة نسب الفوائد
  



 

 -٤٩-

  

        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١                        
        قاعدة احلسابات باللرية السورية                        
        نسبة فائدة ثابتة                  نسبة فائدة متغرية            
                         بنود غري حساسة    

  اموع             سنةبني     بني ثالث أشهر     حىت ثالث            بني سنة      بني ثالث       حىت ثالث     اجتاه تقلبات       
      الكلي     اموع    وثالث سنوات    وسنة     أشهر      اموع   سنواتو ثالث    أشهر و سنة     هرأش      سعر الفائدة    
    .س.لألف       .س..لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف      .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف          
  املوجودات    

  الصندوق، احتياطي الزامي وودائع
    ٩٣٨,٨٩٩    ٧٧٥,٠٠٩    -      -      ٧٧٥,٠٠٩    -      -      -      -      ١٦٣,٨٩٠      سورية املركزي  لدى  مصرف

  ١٥,٥٤٦    ١٥,٥٤٦    -      -      ١٥,٥٤٦    -      -      -      -      -     لدى املصارف  ودائع
    ٢,٠٧٥,٦٦٧    ١,٤٣١,٧٨٩    ٣٦٤,٤٢٠    ٦٤٢,٢٦٦    ٤٢٥,١٠٣    ٦٤٣,٨٧٨    -      ٦٤٣,٨٧٨    -      -     للزبائنقروض و تسليفات٠
    ٦١,٠٢٦    ٦١,٠٢٦    -      -      ٦١,٠٢٦    -      -      -      -      -    نون مبوجب قبوالتمدي

    ١٩,٠٤٥    -      -      -      -      -      -      -      -      ١٩,٠٤٥  موجودات أخرى
  موجودات ثابتة مادية بعد تنـزيل

    ٥٩١,٦٤٠    -      -      -      -      -      -      -      -      ٥٩١,٦٤٠   االستهالك املتراكم  
  ـزيلموجودات غري مادية بعد تن

  ١٢٦,٣٨٣    -      -      -      -      -      -      -      -      ١٢٦,٣٨٣  اإلطفاء املتراكم  
  وديعة جممدة لدى املصرف املركزي

    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     من رأس املال  
      ٦٢٠,٣,٨٢٨    ٢,٢٨٣,٣٧٠    ٣٦٤,٤٢٠    ٦٤٢,٢٦٦    ١,٢٧٦,٦٨٤    ٨٧٨,٦٤٣    -      ٦٤٣,٨٧٨    -      ٨٩٠٠,٩٥  جمموع املوجودات 

    
  املطلوبات    
  ٦١,٠٩٩    ٦١,٠٩٩    -      -      ٦١,٠٩٩    -      -      -      -      -    املصارفواقتراض من ودائع 

      ٣,٣٧٥,٢٦٦    ١٧٨,٢١٠    -      ١٧٨,٢١٠    -      ٣,١٩٧,٠٥٦    -      -      ٣,١٩٧,٠٥٦    -    ودائع الزبائن بالكلفة املطفأة
      ١٠,١٩٢    -      -      -      -      ١٠,١٩٢    -      -      ١٠,١٩٢    -    ودائع اجلهات املقربة بالكلفة املطفاة

    ٦١,٠٢٦    ٦١,٠٢٦    -      -      ٦١,٠٢٦    -      -      -      -      -    تعهدات مبوجب قبوالت
      ٥٦,٤٧٩    -      -      -      -      -      -      -      -      ٥٦,٤٧٩   مطلوبات أخرى
      ٤,٠٦٢٣,٥٦    ٣٠٠,٣٣٥    -      ١٧٨,٢١٠    ١٢٢,١٢٥    ٣,٢٠٧,٢٤٨    -      -      ٣,٢٠٧,٢٤٨    ٥٦,٤٧٩  جمموع املطلوبات

      ١٤٤,٢٦٤    ١,٩٨٣,٠٣٥    ٣٦٤,٤٢٠    ٤٦٤,٠٥٦    ١,١٥٤,٥٥٩  )  ٢,٥٦٣,٣٧٠(    -      ٦٤٣,٨٧٨  )   ٣,٢٠٧,٢٤٨  (    ٤٧٩,٨٤٤  وضعية ثغرة نسب الفوائد
  



 

 -٥٠-

  

        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١                        
        قاعدة احلسابات بالعمالت األجنبية                        
        فائدة ثابتةنسبة                   نسبة فائدة متغرية            

  
                         بنود غري حساسة    

  اموع             سنةبني     ني ثالث أشهرب     حىت ثالث            بني سنة      بني ثالث       حىت ثالث     اجتاه تقلبات       
      ليالك     اموع    وثالث سنوات    وسنة     أشهر      اموع   سنواتو ثالث    أشهر و سنة     أشهر      سعر الفائدة    
    .س.لألف       .س..لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف      .س.لألف       .س.لألف       .س.لألف          
  املوجودات    

  الصندوق، احتياطي الزامي وودائع
    ٢٨٠,٧٥٣    ٩٨,٩٢١    -      -      ٩٨,٩٢١    -      -      -      -      ١٨١,٨٣٢    لدى  مصرف سورية املركزي 

  ٥,٢٤٣,٦٨٨    ٥,٢٤٣,٦٨٨    -      ٣٥,٧٧٠    ٥,٢٠٧,٩١٨    -      -      -      -      -    ى املصارف ودائع لد
    ١٨٩,٠٨٧    ٧٧,٦٦٢      ١,٩٨٩    ٦٧,٩٧٥      ٧,٦٩٨    ١١١,٤٢٥    -      ١١١,٤٢٥    -      -     للزبائنقروض و تسليفات٠

    ١,٠٥٧,٤٨٤    ١,٠٥٧,٤٨٤    -      ١٣٠,٥١٠    ٩٢٦,٩٧٤    -      -      -      -      -    مدينون مبوجب قبوالت
    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    جودات أخرىمو

  موجودات ثابتة مادية بعد تنـزيل
    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     االستهالك املتراكم  

  موجودات غري مادية بعد تنـزيل
  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    اإلطفاء املتراكم  

  كزيوديعة جممدة لدى املصرف املر
    ١٤٧,٢٠٦    -      -      -      -      -      -      -      -      ١٤٧,٢٠٦   من رأس املال  

      ٦,٩١٨,٢١٨    ٦,٤٧٧,٧٥٥      ١,٩٨٩    ٢٣٤,٢٥٥    ٦,٢٤١,٥١١    ١١١,٤٢٥    -      ١١١,٤٢٥    -      ٣٢٩,٠٣٨  جمموع املوجودات 
    
  املطلوبات    
  ١٤٧,٨٥٥    ١٤٧,٨٥٥    -      -      ١٤٧,٨٥٥    -      -      -      -      -    املصارفواقتراض من ودائع 

      ٤,٤٩١,٧٦٨    ١٥٢,٨٨٠    -      ١٥٢,٨٨٠    -      ٤,٣٣٨,٨٨٨    -      -      ٤,٣٣٨,٨٨٨    -    ودائع الزبائن بالكلفة املطفأة
      ٥١    -      -      -      -        ٥١    -      -        ٥١    -    ودائع اجلهات املقربة بالكلفة املطفاة

    ١,٠٥٧,٤٨٤    ١,٠٥٧,٤٨٤    -      ١٣٠,٥١٠    ٩٢٦,٩٧٤    -      -      -      -      -    تعهدات مبوجب قبوالت
        ٥,١١٢    -      -      -      -      -      -      -      -      ٥,١١٢   مطلوبات أخرى
      ٢٧٠,٥,٧٠٢    ١,٣٥٨,٢١٩    -      ٢٨٣,٣٩٠    ١,٠٧٤,٨٢٩    ٩٣٩,٤,٣٣٨    -      -      ٩٣٩,٤,٣٣٨    ٥,١١٢  جمموع املطلوبات

      ٩٤٨,١,٢١٥    ٥,١١٩,٥٣٦      ١,٩٨٩  )  ٤٩,١٣٥(    ٥,١٦٦,٦٨٢  )  ٤٤,٢٢٧,٥١(    -      ١١١,٤٢٥  )   ٣٩٤,٣٣٨,٩  (    ٣٢٣,٩٢٦  وضعية ثغرة نسب الفوائد



 

 -٥١-

   خماطر العمليات-د
 أخطاء –للمصرف و اليت تنتج بسبب اخفاق يف عمليات احلاسب اآليل  متثل خماطر العمليات املخاطر اليت ميكن أن تسبب خسائر  

من خماطر العمليات من خالل التدريب و يعمل املصرف على التخفيف . بسبب عدم كفاية اإلجراءات، و سوء تصرف املوظفني
احملاضرات للموظفني و من خالل وضع نظام شامل إلجراءات الضبط الداخلي وتوزيع حمدد للمهام واملسؤوليات و فصل 

  .الوظائف
  

  :القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية  - ٢٩
  IAS 39ات املالية املغطاة مبعيار احملاسبة الدويل يظهر اجلدول أدناه ملخص تصنيف كل صنف من املوجودات واملطلوب

  ).التحقق والتقييم:األدوات املالية(
  

    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١      
    القيمة العادلة      القيمة الدفترية      القيمة العادلة      القيمة الدفترية      
    .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      

  ت ماليةموجودا  
  الصندوق، احتياطي الزامي وودائع
    ١,٢١٩,٦٥٢    ١,٢١٩,٦٥٢    ٥,١٨٢,٠٤٣    ٥,١٨٢,٠٤٣   لدى مصرف سورية املركزي

    ٥,٢٥٩,٢٣٤    ٥,٢٥٩,٢٣٤    ٧,٧١٨,٢١٧    ٧,٧١٨,٢١٧   لدى املصارف ودائع
    ٢,٢٣٢,٤٤٠    ٢,٢٦٤,٧٥٤    ٦,٦٦١,٣٢٣    ٦,٧٨٠,١٨٤   للزبائنقروض وتسليفات
      ١٩,٠٤٥    ١٩,٠٤٥    ٣٦,٢٧٦    ٣٦,٢٧٦  موجودات أخرى

  وديعة جممدة لدى املصرف املركزي
    ١٤٧,٢٠٦    ١٤٧,٢٠٦    ١٣٨,٤١٩    ١٣٨,٤١٩   من رأس املال  

    ٥٧٧,٨٧٧,٨    ١٨,٩٠٩,٨٩    ٢٧٨,٧٣٦,١٩    ٣٩١٩,٨٥٥,١  اموع  
  

  مطلوبات مالية  
      ٢٠٨,٩٥٤    ٢٠٨,٩٥٤    ٢٥٤,٢٤٨    ٢٥٤,٢٤٨  املصارف واقتراض من ودائع 

    ٧,٨٦٧,٠٣٥    ٧,٨٦٧,٠٣٥    ١٨,٩٨١,٦٢١    ١٨,٩٨١,٦٢١  بالكلفة املطفأةودائع الزبائن 
      ٢٤٣,١٠    ٢٤٣,١٠    ١٠,٣٣٥    ١٠,٣٣٥  ودائع اجلهات املقربة بالكلفة املطفآة

    ٢٣٢,٠٨٦,٨    ٢٣٢,٠٨٦,٨    ٢٠٤,٢٤٦,١٩    ٢٠٤,٢٤٦,١٩  اموع  
  
  



 

 -٥٢-

  
  :بيانات املقارنة  - ٣٠

  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١للتناسب مع التصنيف املعتمد للبيانات املالية للسنة املنتهية يف  ٢٠٠٦يف عام مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة 
  

  :املوافقة على البيانات املالية  - ٣١
  .٢٠٠٨ كانون الثاين ٢٤ يف اجتماعه املنعقد بتاريخ ٢٠٠٧  كانون األول٣١وافق جملس اإلدارة على البيانات املالية للسنة املنتهية يف 




