






 

 

  بنك الشرق

  سورية  شركة مساهمة مغفلة عامة

  المالية المرحلية الموجزة المعلومات
  معلومات مالية مرحلية تقرير مراجعةو 

  ٢٠١٤أيلول  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
  



 

 

  
  

 بنك الشرق

  سوريةشركة مساهمة مغفلة عامة 

   المالية المرحلية الموجزة المعلومات
  ت مالية مرحليةمعلوما تقرير مراجعةو 

  ٢٠١٤أيلول  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
  

 
 جدول المحتويات

 
  صفحـــة  

 
  ١  املوجزة رحليةاملالية املعلومات املمراجعة تقرير 

  
    املرحلية املوجزة املالية املعلومات

  
  ٢  املوجزاملرحلي  بيان الوضع املايل  

  
  ٤-٣  املوجزاملرحلي  األرباح أو اخلسائربيان   

  
  ٥  املرحلي املوجز اآلخر الشاملاألرباح أو اخلسائر والدخل بيان   

  
  ٦  املوجزاملرحلي  امللكية يف حقوق التغيرياتبيان   

  
  ٧  املوجزاملرحلي  بيان التدفقات النقدية  

  
  ٣٨-٨  املوجزة املرحليةاملالية  املعلوماتات حول إيضاح  

  







 

  املرحلية املوجزة املالية املعلومات تشكل جزًء أساسياً من ٣٠إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٣ -

  بنك الشرق
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية   
  الموجز المرحلي األرباح أو الخسائربيان 

  )غير مدقق(
    

  

    أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرفترة ل           
    ٢٠١٣          ٢٠١٤     يضاحإ      
    .س.ل          .س.ل           

     ٥٦١,٦٨٦,٣٧٩        ٥٣١,١١٥,٩٠٢    ٢٠  الفوائد الدائنة

 )    ١٩٨,١٩٥,٤٣٠(  )    ٤٥٨,٢٣١,٦٨٩(  ١٢  الفوائد املدينة

     ١٨١,٤٩١,١٣١        ٧٢,٨٨٤,٢١٣      صايف إيرادات الفوائد  
  

      ٣٣٣,٠٦٥,١٩٧        ٢٢٧,٦٥٨,٦١٧      الرسوم والعموالت الدائنة
  )    ٧٣٧,٥٣٥,١١٠(  )    ٧٥١,٧٥٢(    ت املدينةالرسوم والعموال

      ٤٦٠,٥٢٩,٢٢٢        ٢٢٦,٩٠٦,٨٦٥      صايف إيرادات الرسوم والعموالت
      ٦٤١,٠٢٠,٣٥٤        ٢٩٩,٧٩١,٠٧٨      صايف إيرادات الفوائد والرسوم والعموالت

  
 )    ٢,٥٠٥,٠١٥(      ٩١,٩٨٨,٠٦٨     تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية )خسائر( / أرباح صايف

      ٢,١٠٣,٢١٥,٣٧٨        ٩٠٢,٩٢٥,١٢٦      أرباح غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي صايف
      ٦٠١,٨٦٤,٣        -        أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

     ٦٠٥,٥٩٥,٤٥٨,٢        ١,٢٩٤,٧٠٤,٢٧٢      إمجايل الدخل التشغيلي  
   

 )    ٩١,٧٨٣,٦٤٥(  )    ١٢٠,٨٥٤,١٣٣(  ٢٢  نفقات املوظفني

  )    ٥٥,١٢٤,٤٣٦(  )    ٥٤,٤٨٩,٠٨٣(    ستهالكات موجودات ثابتةإ
 )    ١,٣١٩,١٢١(  )    ٦٥٠,٧٠٠(    إطفاءات موجودات غري ملموسة

  )    ٧٥٦,٥٨٠,٩٦٤(  )    ١٥١,٥٦١,٧٧٥(    خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية
  )    ٦٠٠,٠٠٠(  )    ٣,٦٠٠,٠٠٠(    مصروف خمصصات متنوعة
  )    ٤٥٩,٥٦٩,١١٢(  )    ١٦٣,١١٦,٨٣٨(  ٣٢  مصاريف تشغيلية أخرى

  )    ٦٢٥,٩٧٧,٠١٧,١(  )    ٤٤٧,٩٩٣,٨٥٤(    إمجايل املصروفات التشغيلية  
  

      ١,٤٤٠,٦١٧,٩٨٠        ٨٤٦,٧١٠,٤١٨      الربح قبل الضريبة
      ٦٠٦,٨٨٤,١٥٥        -      ١٠  إيراد ضريبة الدخل
     ٥٨٦,٥٠٢,٥٩٦,١      ٨٤٦,٧١٠,٤١٨    صايف ربح الفرتة

        ٦٣,٨٦          ٣٣,٨٧    ٤٢  السهم األساسية واملخففة حصة



 

  املرحلية املوجزة املالية  املعلومات تشكل جزًء أساسياً من ٣٠إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٤ -

  بنك الشرق
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية   
  المرحلي الموجز األرباح أو الخسائربيان 

  )غير مدقق(
    

  

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

     ٢١١,٠٠٣,٥٦٢        ١٦٦,٤٢٠,٩٠١      الفوائد الدائنة

 )    ٤٩٣,١٣٥,١٦٣(  )    ١٥٨,٣٠٧,٦٦٦(    لفوائد املدينةا

     ٠٦٩,٨٦٨,٤٧        ٨,١١٣,٢٣٥      صايف إيرادات الفوائد  
  

      ٧٦,٢٤٨,١٩٨        ٦٧,٠٨٦,٥٩٧      الرسوم والعموالت الدائنة
  )    ١٢٦,١٧١,١٧(  )    ٢٧٢,٢٤٤(    الرسوم والعموالت املدينة

      ٠٧٢,٧٧٠,٥٩        ٦٦,٨١٤,٣٥٣      صايف إيرادات الرسوم والعموالت
      ١٤١,٩٤٥,١٠٦        ٧٤,٩٢٧,٥٨٨      صايف إيرادات الفوائد والرسوم والعموالت

  
     ٢٨,١٨٥,٣٨٠        ٣٦,٧٤٦,٥٢٠     صايف أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية

  )    ٩٨٥,٥٨٩,٢٣٦(      ٤٥٤,١٠٠,٠٠٨      خسائر غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي صايف
 )    ٤٦٤,٤٥٩,١٠١(      ٥٦٥,٧٧٤,١١٦      دخل التشغيليإمجايل ال  

   
 )    ٣١,٢٥٠,٧٤٤(  )    ٤٢,٠١٠,٦٤٤(    نفقات املوظفني

  )    ١٨,٣٨٢,٢٩٠(  )    ١٧,٦٩٦,٥٥٤(    استهالكات موجودات ثابتة
 )    ٤٣٩,٧٠٧(      ٢٣٦,٢١٤      إطفاءات موجودات غري ملموسة

  )    ٢٢٢,٧٨٠,٢٣٩(      ٨٠١,٤٢٢      خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية
    -      )    ١,١٠٠,٠٠٠(    مصروف خمصصات متنوعة
  )    ٣٨٧,١٦٩,٤٣(  )    ٣٧,٦٤٣,٠٦٦(    مصاريف تشغيلية أخرى

  )    ٣٦٧,٠٢٢,٣١٦(  )    ٩٧,٤١٢,٦٢٨(    إمجايل املصروفات التشغيلية  
  )    ٤١٧,٤٨١,٨٣١(      ٤٦٨,٣٦١,٤٨٨      قبل الضريبة )اخلسارة/ (الربح 

      ٨٥٣,٠٠٥,٣٧        -        إيراد ضريبة الدخل
 )    ٩٧٨,٤٧٥,٣٨٠(      ٤٦٨,٣٦١,٤٨٨      الفرتة )خسارة/ (ربح  صايف

)      ١٥,٢٢(          ١٨,٧٣      رحبية السهم األساسية واملخففة
  



 

  املرحلية املوجزة املالية املعلومات تشكل جزًء أساسياً من ٣٠إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٥ -

  بنك الشرق
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجزبيان 
  )غير مدقق(

    
  

    أيلول ٠٣هية في المنت التسعة أشهرفترة ل           
    ٢٠١٣          ٢٠١٤     يضاحإ      
    .س.ل          .س.ل           

  

     ١,٥٩٦,٥٠٢,٥٨٦        ٨٤٦,٧١٠,٤١٨      ربح الفرتة

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

  الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة  األرباح
      ٨,٠٠٢,٤٩٩        ٤,٠٤٨,٤١٣   ١٩  املالية املتوفرة للبيعللموجودات      

  ضريبية ناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة مطلوبات
  )    ٧٣٩,٢٣٠,٦  (  )    ١,٠١٢,١٠٢(  ١٩  للموجودات املالية املتوفرة للبيع     

      ٣٤٦,٢٧٤,٥٩٨,١        ٨٤٩,٧٤٦,٧٢٩      الدخل الشامل
  
  

    أيلول ٠٣لفترة الثالثة أشهر المنتهية في            
           ٢٠١٣          ٢٠١٤    
    .س.ل          .س.ل           

 )    ٣٨٠,٤٧٥,٩٧٨  (      ٤٦٨,٣٦١,٤٨٨      الفرتة )خسارة/ (ربح 

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

      ٢٣١,٩١١        ١٧,٦٣٠,٢١٢    املتوفرة للبيعالناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية  األرباح
  ضريبية ناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة مطلوبات

  )      ٨٥٧,٩٧  (  )    ٤,٤٠٧,٥٥٢(     للموجودات املالية املتوفرة للبيع     

  )    ٠٤٥,٣٠٢,٣٨٠  (      ٤٨١,٥٨٤,١٤٨      الدخل الشامل

  



 

  املرحلية املوجزة املالية املعلومات تشكل جزًء أساسياً من ٣٠إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٦ -

  
  بنك الشرق

  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية   
  المرحلي الموجز الملكية ييرات في حقوقبيان التغ

    
  
      أرباح       خسائر            التغير المتراكم    احتياطي عام      رأس المال      
    المجموع      مدورة غير محققة      مدورة محققة      ربح الفترة      العادلة القيمةب      لمخاطر التمويل      والمدفوع المكتتب به      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٣,٠٥٧,٨٠٤,٢٨٢    ٢,١١٥,٠١٩,٣٤٠  )١,٦١٨,٥٣٠,٥٦٤(    -      ١٢,٤٥٤,٧٣٨    ٤٨,٨٦٠,٧٦٨    ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد يف 
    ٨٤٩,٧٤٦,٧٢٩    -      -      ٨٤٦,٧١٠,٤١٨    ٣,٠٣٦,٣١١    -      -    للفرتة الدخل الشامل

    ٣,٩٠٧,٥٥١,٠١١    ٢,١١٥,٠١٩,٣٤٠  )١,٦١٨,٥٣٠,٥٦٤(    ٨٤٦,٧١٠,٤١٨    ١٥,٤٩١,٠٤٩    ٤٨,٨٦٠,٧٦٨    ٠٠٠,٢,٥٠٠,٠٠٠  )غري مدققة(٢٠١٤أيلول  ٣٠الرصيد يف 
  

    ٢,٥٠٢,٥٣١,٧٨٩    ٦٧٧,٤٣٠,٧٤٨  )  ٧٤٠,٦٨٠,١٨٤(    -      ١٦,٩٢٠,٤٥٧    ٤٨,٨٦٠,٧٦٨    ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١٣كانون الثاين   ١الرصيد يف 
    ٣٤٦,٢٧٤,٥٩٨,١    -      -      ٥٨٦,٥٠٢,٥٩٦,١    ١,٧٧١,٧٦٠    -      -    للفرتة الدخل الشامل

    ١٣٥,٨٠٦,١٠٠,٤    ٦٧٧,٤٣٠,٧٤٨  )  ٧٤٠,٦٨٠,١٨٤(    ٥٨٦,٥٠٢,٥٩٦,١    ١٨,٦٩٢,٢١٧    ٤٨,٨٦٠,٧٦٨    ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدققة(٢٠١٣أيلول  ٣٠الرصيد يف 

  

  
  
  



 

 املرحلية املوجزة املالية املعلومات تشكل جزًء أساسياً من ٣٠إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٧ -

  بنك الشرق 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية  
  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز

    
    )غير مدققة( أيلول ٣٠ة أشهر المنتهية في سعتة اللفتر             
            ٢٠١٣          ٢٠١٤    
      .س.ل          .س.ل      إيضاح  :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية  
     ١,٤٤٠,٦١٧,٩٨٠        ٨٤٦,٧١٠,٤١٨      ربح الفرتة قبل الضريبة   

  :تشغيليةتعديل ملطابقة األرباح قبل الضريبة مع النقد الناتج عن النشاطات ال
      ٧٥٦,٥٨٠,٩٦٤        ١٥١,٥٦١,٧٧٥      مصروف خمصص تدين قيمة التسهيالت  
      ٥٥,١٢٤,٤٣٦        ٥٤,٤٨٩,٠٨٣      إستهالكات موجودات ثابتة  
      ١,٣١٩,١٢١          ٦٥٠,٧٠٠      إطفاءات موجودات غري ملموسة  
     ٣,٩٦٣,٢٤٦        -        إستبعاد موجودات ملموسة  

      ٦,٢٣٠,٧٣٩        ١,٠١٢,١٠٢      مطلوبات ضريبية مؤجلة  
      ١٦,٦٦٢,٦٤٠        ٣,٦٠٠,٠٠٠    ١٦  مصروف خمصصات متنوعة  
      ٢٥,٨٤٢,٢٧٥    )    ١٦,٨١٨,٦٦١  (    إطفاء العالوات على موجودات مالية متوفرة للبيع  
      ٢,٣٠٦,٣٤١,٤٠١        ١,٠٤١,٢٠٥,٤١٧     الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية  
  )    ٢١٠,٨١٠,١٦٨  (  )    ١٣٣,٨١٢,٩١١  (    النقدي االلزامي الزيادة يف االحتياطي  
  )    ١,٤١٢,٧٠٠,٠٠٠  (  )    ٩٥٨,٦٠٠,٠٠٠  (   اليت يزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر يف االيداعات لدى مصارف الزيادة  
      ٤٨٣,١٩٦,٩٨٦    )    ٢١١,٣٤٢,٨٠٣  (    النقص يف تسهيالت إئتمانية مباشرة) / الزيادة(  
  )    ٦٣,٠٢٤,٨٥٥  (  )    ٢,٨٥٧,٢٩٦  (    األخرىالزيادة يف املوجودات   
      ٢,٣٦٠,٢٥٩,٠٩٩        ٢,٥٦٥,٩٢٦,٤٥٥     يف ودائع الزبائنالزيادة   
  )    ٦٣٨,٥١٧,٣١٦  (      ٣٥,٥٥٨,٠٨٨      يف التأمينات النقدية )النقص/ (الزيادة   
  )      ٧٩٦,٤٨٠  (  )    ٦٥,٠٥٨,٤٦٠  (  ١٦  النقص يف املخصصات املتنوعة  
  )    ٧٦,٥٤٧,٣٤٠  (  )    ٤٠,٤٣٣,٣٢٦  (    النقص يف مطلوبات أخرى  

      ٣٢٧,٤٠١,٧٤٧,٢        ٢,٢٣٠,٥٨٥,١٦٤      النشاطات التشغيلية صايف األموال الناجتة عن
  :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

 )    ٩٣,٨٠٧,١٥٠  (  )    ٣٨٧,٥٩٠,٠٠٠  (    موجودات مالية متوفرة للبيعشراء   

      ١٢٦,٤٤٣,٢٣٦        ٧٦٨,٢٩٠,٠٠٠      بيع موجودات مالية متوفرة للبيع  
      -      )      ١٥٠,٠٠٠  (    شراء موجودات غري ملموسة  
  )    ٧٦٢,١٩٤,١٠٢  (  )    ٧,٨٦٧,٠٠١  (    شراء موجودات ثابتة  

  )    ٦٧٦,٥٥٨,٦٩  (      ٣٧٢,٦٨٢,٩٩٩      النشاطات االستثمارية )املستعملة يف/ (الناجتة عن  صايف األموال
  )    ١,٤٠٥,٩١٤,٥٦٦  (  )    ٥١٢,٨٤١,٢٧١  (    توفرة للبيعاملالية امل وجوداتتأثري تغري أسعار الصرف على امل

  تأثري تغري أسعار الصرف على النقد وما يف حكمه 
  )    ٢٨٠,٠٤٨,٢٠٥  (  )    ١١٩,٩٢٩,٦٥٩  (    )الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي(   

      ٩٩١,٨٧٩,٨٨٠        ١,٩٧٠,٤٩٧,٢٣٣      يف النقد و ما يوازي النقد صايف الزيادة
      ٥,٠٧٠,٢١٣,٧٤٣        ٦,٧٢٢,٧٨٥,٤٣٣      النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة
اية الف      ٦,٠٦٢,٠٩٣,٦٢٣        ٨,٦٩٣,٢٨٢,٦٦٦    ٢٥  رتةالنقد وما يوازي النقد يف 

  :التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
      ٥١٥,٨٤١,٦٩٦        ٤٩٢,٧٠٣,٦٧٦      فوائد مقبوضة   
      ٢٠٧,١٥٨,٥٤٤        ٢٨٣,٥٤٥,٥٩٠      فوائد مدفوعة  
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  بنك الشرق
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية  

  المرحلية الموجزة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  ةسعتاللفترة 

    
  

  
  معلومات عامة  -١

  مت تأســــــيس املصــــــرف يف. ل.م.بنــــــك اللبنــــــاين الفرنســــــي شمــــــن قبــــــل ال% ٤٩مملوكــــــة بنســــــبة  شــــــركة مســــــامهة ســــــوريةهــــــو ) املصــــــرف(بنــــــك الشــــــرق 
ســـجل املصـــرف يف الســـجل التجـــاري حتـــت الـــرقم  ٢٠٠١لعـــام  ٢٨ومبوجـــب قـــانون املصـــارف رقـــم . و.م/٢٦مبوجـــب القـــرار رقـــم  ٢٠٠٨نيســـان  ١٠

  .بوصفه مصرفاً خاصاً  ١٩، ويف سجل املصارف حتت الرقم ٢٠٠٨كانون األول ٢٢بتاريخ  ١٥٦١٦

 .للسهم الواحدلرية سورية  ١,٠٠٠ سهم بقيمة امسية ٢,٥٠٠,٠٠٠موزع على لرية سورية  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠صرف برأمسال مقداره وقد تأسس امل
األوراق واألســواق املاليــة الســورية علــى تعــديل القيمــة األمسيــة لســهم بنــك الشــرق لتصــبح مائــة لــرية ســورية للســهم  وافقــت هيئــة ٢٠١٢أيلــول  ٤بتــاريخ 

   .لرية سورية للسهم الواحد ١٠٠سهم بقيمة  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠كون العدد اإلمجايل ألسهم البنك الواحد وبذلك ي
  .سورية-اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف دمشق

 األربعـةوفروعه  ١٠/ ٢٣٣٥يقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي يف دمشق تنظيم عرنوس صاحلية جادة عقار 
  .و الالذقيةحلب  و ) واحلريقة املالكي( داخل اجلمهورية العربية السورية يف دمشق رى األخ

  .٢٠١٠كانون الثاين   ١٩مت إدراج أسهم املصرف يف سوق األوراق املالية بتاريخ 

  بتـــــــاريخ ٢٠١٤ أيلــــــول ٣٠ة يف املنتهيــــــأشــــــهر  التســــــعةفـــــــرتة للوافــــــق رئــــــيس جملــــــس اإلدارة واملــــــدير العــــــام علـــــــى املعلومــــــات املاليــــــة املرحليــــــة املــــــوجزة 
  .٢٠١٤ تشرين األول ٣٠
  
  المعدلة و الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق   -٢

وجلنة تفسري إعداد ) IASB(قام املصرف بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية  ،يف الفرتة احلالية
  .٢٠١٤كانون الثاين   ١التابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات املصرف للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من ) IFRIC(تقارير املالية ال

ا ، يطرأ أي تعديل على املعلومات املالية املرحلية املوجزةمل   .جراء تطبيق هذه املعايري وتفسريا
  
  السياسات المحاسبية  -٣

  املالية والسياسات احملاسبية ماتاملعلو إعداد    - أ

املتعلـق بالتقـارير املاليـة ( ٣٤وفقـاً للمعيـار احملاسـيب الـدويل رقـم غـري مدققـة  ٢٠١٤ أيلول ٣٠يف كما املرفقة   املوجزة جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية
إن السياســات احملاســبية املتبعــة يف إعــداد املعلومــات املاليــة . قــد والتســليفووفقــاً للقــوانني املصــرفية الســورية النافــذة وتعليمــات وقــرارات جملــس الن) املرحليــة

  .٢٠١٣كانون األول   ٣١املرحلية، تتفق مع تلك اليت اتبعت يف إعداد املعلومات املالية للسنة املنتهية يف 

لومـات املاليـة السـنوية و املعـدة وفقـاً للمعـايري الدوليـة للتقـارير إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافـة املعلومـات و اإليضـاحات املطلوبـة للمع
كانون   ٣١ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف  ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  للتسعةاملالية، كما أن نتائج أعمال املصرف 

  .٢٠١٤األول 
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  أسس اإلعداد  -ب

لقـد . وفقـا ملبـدأ التكلفـة التارخييـة باسـتثناء املوجـودات املاليـة املتـوفرة للبيـع و الـيت تظهـر بالقيمـة العادلـة املرحليـة املـوجزة ومـات املاليـةلقـد جرى إعـداد املعل
عــاً لســيولتها جــرى تصــنيف احلســـابات يف املوجــودات واملطلـــوبات حســب طبيعـــة كــل منهــا وجـــرى تبويبهــا يف املعلومــات املاليــة مبوجــب ترتيــب تقريـبـــي تب

  ٠النسبية
  .، عملـة إعداد املعلومات املاليـة، و عملة االقتصاد.)س.ل(تظهر املعلومات املالية باللرية السورية 

  

  أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤

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

  .واالفرتاضات التقديراتعن هذه 
يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل فيها تعديل التقدير . كل دوريتتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بش

  . الية وفرتات الحقةوذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصرياً على هذه الفرتة، أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احل

  حكام مهمة لتقدير المخاطرأ
، واليت قد ينتج عنها خماطر التسبب بيان الوضع املايلما يلي التقديرات األساسية املتعلقة باملستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف تاريخ في

 .وبات خالل السنة املالية التاليةبتعديالت على القيمة الدفرتية للموجودات واملطل

  قيمة القروض والتسليفات يف  االخنفاض
عند حتديد فيما إذا كان يتوجب قيد خسارة ناجتة عن . يقوم املصرف دوريًا مبراجعة حمفظة القروض ملعرفة ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها

النقدية املقدرة اليت تنتج  ؤكد وجود اخنفاض، قابل للقياس، يف التدفقاتتاملصرف لتحديد وجود معلومات ملموسة  هااخنفاض يف القيمة، يستعمل
قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشري إىل حصول تغري سليب يف قدرة مديين املصرف على التسديد، أو إىل وجود أوضاع . من حمفظة القروض

  .اقتصادية ذات صلة بعدم قدرة املصرف على حتصيل مستحقاته
ات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي على تستعمل اإلدارة األحكام والتقديرات باالستناد إىل خرب 

ة لتلك املتعلقة باحملفظةوجود اخنفاض يف القيم يقوم املصرف مبراجعة دورية للمنهجية وللتقديرات املستعملة  تدفقات النقدية،العند تقدير . ة مشا
بلية، لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج بني تقديرات اخلسائر من جهة و اخلسائر الفعلية من جهة لتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية املستق

  .أخرى

 :حتديد القيم العادلة 

وبالنسبة لالدوات املالية املتداولة بشكل  ،ن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقييمإ
الرتكيز و ة من األحكام تعتمد على السيولة متكرر واسعارها قليلة الشفافية ، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتغري 

  .افرتاضات تسعري وخماطر اخرى تؤثر على األداة املعنيةو عوامل سوق غري اكيدة و 

 وتكوين املؤونات الالزمة املوجوداتتدين قيمة 

ا اجليف ظل الظ باعتقاد االدارة، ال توجد مؤشرات  .صولرة بتقدير القيمة االسرتدادية لألدامهورية العربية السورية، قامت اإلروف الراهنة اليت متر 
  .لتكوين مؤونات تدين إضافية
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 :مبدأ االستمرارية
  طلبات معيار احملاسبة الدويلترارية وذلك حسب معلى االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستم املصرفقامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة 

ا . اعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. ١رقم  تعتقد االدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 
بناًء عليه . رد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظورتلك املوامي البنكاجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن 

  .فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية
  
   مصرف سورية المركزينقد و أرصدة لدى   -٥

  :يلي اممهذا البند  يتكون
  األولكانون   ٣١ كما في        أيلول ٣٠كما في          
      )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة( ٢٠١٤          
      .س.ل          .س.ل          

        ١٨٥,٠٠٩,٨٢٧        ٢٧٦,٣٥٧,١٣٢    نقد يف اخلزينة
  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

        ٤,٣٦٨,٥٥١,٧٥٣        ٥,٤٤٨,٥٢٨,٨٤٧    حسابات جارية وحتت الطلب  
        ٥٨٦,١٦٠,٧٣٩        ٨٧٢,٩٧٣,٤٩٧    احتياطي نقدي الزامي  

        ١٦٦,٢٢٧,٢٩٢,٥        ٦,٥٩٧,٨٥٩,٤٧٦        

  تــــاريخ  ٥٩٣٨وفقـــاً للقـــوانني والتشـــريعات املصـــرفية املطبقـــة يف اجلمهوريــــة العربيـــة الســـورية وبنـــاًء علـــى القـــرار الصــــادر عـــن رئاســـة جملـــس الـــوزراء رقـــم 
ب، ودائــع مـن متوسـط الودائـع حتـت الطلـ% ٥علـى املصـارف أن حتـتفظ باحتيـاطي نقـدي الزامـي لـدى مصــرف سـورية املركـزي بنسـبة  ٢٠١١أيـار  ٢

الصـادر  ٤ب /م ن/٣٨٩وذلـك باالسـتناد إىل القـرار الصـادر عـن جملـس النقـد والتسـليف رقـم  التوفري والودائع ألجل باستثناء ودائع اإلدخـار السـكين
  .٢٠١١كانون الثاين   ٣١الصادر بتاريخ  ٤ب /م ن/٧٣٨والقرار  ٢٠٠٨أيار  ٥بتاريخ 

  .يف األنشطة التشغيلية للمصرفإن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله 
  
  أرصدة لدى مصارف  -٦

  :يتكون هذا البند مما يلي
    ) غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠      
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٢,٩٩٣,٧٩٨,١٨١    ١,٦٩٩,٣٤٨,٥٤٨    ١,٢٩٤,٤٤٩,٦٣٣  حسابات جارية و حتت الطلب

    ٢,٩٩٣,٧٩٨,١٨١    ١,٦٩٩,٣٤٨,٥٤٨    ١,٢٩٤,٤٤٩,٦٣٣    
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    ٢٠١٣كانون األول   ٣١    
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ٢,١٥٠,٦٦٨,٥٨١    ١,٩٢٤,١١١,٦٥٢    ٢٢٦,٥٥٦,٩٢٩  حسابات جارية و حتت الطلب
    ٤٧٣,٦٢٦,٤٧    ٤٧٣,٦٢٦,٤٧    -    تأمينات االعتمادات املستندية

    ٠٥٤,٢٩٥,١٩٨,٢    ١٢٥,٧٣٨,٩٧١,١    ٩٢٩,٥٥٦,٢٢٦    

لرية  ٣٩١,٦٨٣,٩٣٨ مقابل  ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما يف   لرية سورية ١,٥٩٢,٢٨٢,٢٤٣ املصارف اليت ال تتقاضى فوائد مبلغبلغت األرصدة لدى 
  .٢٠١٣كانون األول   ٣١كما يف سورية  

  

  إيداعات لدى مصارف  - ٧

    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما في     :يتكون هذا البند مما يلي
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٢,١٤٦,٣٠٠,٠٠٠    ٢,١٤٦,٣٠٠,٠٠٠    -    )أشهر ٣استحقاقها األصلي أكثر من (ودائع ألجل 

      -    ٢,١٤٦,٣٠٠,٠٠٠    ٢,١٤٦,٣٠٠,٠٠٠    
 

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

    ٠٠٠,٧٠٠,١٨٧,١    ٠٠٠,٧٠٠,١٨٧,١    -    )أشهر ٣استحقاقها األصلي أكثر من (ودائع ألجل 

      -    ٠٠٠,٧٠٠,١٨٧,١    ٠٠٠,٧٠٠,١٨٧,١    



 

 - ١٢ -

  

  مباشرةالئتمانية اإلتسهيالت صافي ال  - ٨
   :يلي يتكون هذا البند مما

   األول كانون  ٣١كما في         أيلول ٣٠ كما في          
      )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة( ١٤٢٠          
    .س.ل          .س.ل          
  الشركات الكبرى  
      ٢٢٣,٤٢٢,٨٩٧        ٢٣٢,٣٥٠,٩٢٨    )سندات حمسومة(كمبياالت   
      -      )      ٤٧,٦٣٧  (  فوائد وعموالت مقبوضة مقدماً عن سندات حمسومة  
      ١,١٠١,٠١٢,٠٦٠        ١,٤٤٤,٥٩٣,٥٧٣    حسابات جارية مدينة  
      ٣٥٤,٤٢٦,٠٩٥,٥        ٣٦٦,٩٠٤,٤٣٣٥,    قروض وسلف  
        ٣١١,٨٦١,٤١٩,٦        ٧,٠٤٣,٨٠١,٢٩٧      

  األفراد والقروض العقارية
      ١,٦٥٦,٥٧٨        ١,٨٢٠,٣٨٨    )سندات حمسومة(كمبياالت   
      ١,٩٩٥,٩٣٧        ٥,٩٣١,٥٠١    حسابات جارية مدينة   
      ٩,٩٤٣,٢١٥        ٢٦,٢٤١,٣١٠    قروض وسلف  
        ٣٠١٣,٥٩٥,٧        ٣٣,٩٩٣,١٩٩      

  الشركات الصغيرة والمتوسطة
      ٦٨,٤٩١,٠٢٤        ١٨,٧٦٤,٢٧٩    حسابات جارية مدينة  
      ٢٢٠,٧٥٧,١٢٠        ٨٥,٣٣٠,٨٩٥    قروض وسلف  
        ١٨٩,٢٤٨,٢٤٤        ١٠٤,٠٩٥,١٧٤      
      ٦,٦٢٢,٧٠٥,٢٨٥        ٧,١٨١,٨٨٩,٦٧٠    إمجايل التسهيالت االئتمانية املباشرة  
  )    ١,٤٦٣,٥٩٩,٤٩٠  (  )    ١,٧٢٨,٣٠٣,١٤٢  (  مباشرة خمصص تدين قيمة تسهيالت ائتمانية  
  )    ٥٧٦,٩٧٠,٢٦٥(  )    ٤٩٤,٤٩٢,٥٠٦  (  )حمفوظة(فوائد معلقة   

      ٢١٩,١٣٥,٨٩٣,٤        ٤,٩٥٩,٠٩٤,٠٢٢    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
  
بعض التعليمات الواردة يف قرار جملس النقد مت تعديل  ١٣/١١/٢٠١٢تاريخ ) ٤ب/م ن/٩٠٢(على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم  اً بناء

مت االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن احلد األدىن املطلوب وفق متطلبات قرار جملس النقد حيث وتعديالته ) ٤ب/م ن/٥٩٧(والتسليف رقم 
  .لرية سورية ٤,٥٧٣,٠٧١مببلغ ) ٤ب/م ن/٩٠٢(والتسليف 

إمجايل  من %٣٥,٤٣أي ما نسبته  ٢٠١٤ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٢,٥٤٤,٨٤٧,٤٧٤ري املنتجة بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غ
  ).%٣٢,٤٧أي ما نسبته  ٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢,١٥٠,٠٦٦,٢٣٢(التسهيالت االئتمانية املباشرة 



 

 - ١٣ -

أي ما نسبته  ٢٠١٤أيلول  ٣٠لرية سورية كما يف  ٢,٠٥٠,٣٥٤,٩٦٨ املعلقة بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غري املنتجة بعد تنـزيل الفوائد
  .%)٢٨,٤٥أي ما نسبته  ٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١,٨٨٤,٠٩٥,٦٥٦(  التسهيالت االئتمانية املباشرة إمجايل من %٢٨,٥٥

كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٧٩,٢٣٦,٨٥٠( ٢٠١٤ أيلول ٣٠ لرية سورية كما يف ٧,٣٣٥,٠٠٠بلغت التسهيالت غري املباشرة غري العاملة 
٢٠١٣.(  

 لرية سورية كما يف ٤٧,٣٩٤,١٩١( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما يف   لرية سورية نتيجة سداد من قبل الزبائن ٢٨٥,٠٢١,٩٠٩مت اسرتداد خمصصات مببلغ 
  ). ٢٠١٣كانون األول   ٣١

  .٢٠١٣كانون األول   ٣١و  ٢٠١٤ أيلول ٣٠قطاع العام كما يف التوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة وال
ا مت كفاية هذه وارتأت إدارة املصرف   إعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية املخصصات احملتفظ 

لرية سورية كما  ١٤٤,٤٥٦,٩٥٨مقارنة مع  ٢٠١٤ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٢٣٩,٦٢٦,٤٤٢ وبلغت مؤونة االخنفاض اجلماعي  املخصصات
دف احلد من خماطر االئتمان املتزايدة يف ظل الظروف االقتصادية االستثنائية٢٠١٣كانون األول   ٣١يف    .، وذلك 
  

   األول كانون  ٣١كما في           أيلول ٣٠كما في       :المباشرة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية  
      )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة( ٢٠١٤          
    .س.ل          .س.ل          
      ٥٠٩,٣٨٤,٢٥٧        ١,٤٦٣,٥٩٩,٤٩٠   الرصيد أول السنة  

  :إضافات خالل السنة
      ٢٦,٢٢٤,٧٠٢        ٩٦,٠٢٠,٧٠٢    ديون منتجة  
      ٩٣٤,٣٥٦,٢٣٨        ١٩٥,٠١١,٢٣٦    ديون غري منتجة   
      ٤١,٠٢٨,٤٨٤        ٧٨,١٦٠,١٨٨    فروق أسعار صرف  

  :السنةاالسرتدادات خالل 
  )    ٢١,٨٢٦,٨٤٨(  )    ٣٨,٤٩٤,٦٤٣  (  ديون منتجة  
  )    ٢٥,٥٦٧,٣٤٣(  )    ٦٥,٩٩٣,٨٣١  (  ديون غري منتجة  
      ٤٩٠,٥٩٩,٤٦٣,١        ١,٧٢٨,٣٠٣,١٤٢    السنة الرصيد آخر  
  

   األول كانون  ٣١كما في         أيلول ٣٠كما في       :الفوائد المعلقة  
      )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة( ٢٠١٤          
    .س.ل          .س.ل          
      ٥١,٨٤٨,٩٥٩        ٢٦٥,٩٧٠,٥٧٦    الرصيد أول السنة   
      ٢٢١,١٥٥,٥٧٧        ٢٣٧,٥٣٨,٦١٧    الفوائد املعلقة خالل السنة  
  )    ٧,٠٣٣,٩٦٠(  )    ٩,٠١٦,٦٨٧  (  ـزل الفوائد احملولة لإليراداتين  
      ٥٧٦,٩٧٠,٢٦٥        ٤٩٤,٤٩٢,٥٠٦    الرصيد آخر السنة  
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  ة للبيعموجودات مالية متوفر   - ٩
للدوالر األمريكي و % ٤,٩٧٦إىل %  ٢,٨١٤قام املصرف بشراء استثمارات من أسواق مالية أوروبية وخليجية مبعدالت فائدة ترتاوح من 

ا من سنة إىل ست سنوات، وهي تتكون مما يلي% ٣,٨٣١إىل % ٣,١٠٨    :لليورو مت تصنيفها كموجودات مالية متوفرة للبيع ترتاوح استحقاقا
   األول كانون  ٣١كما في           أيلول ٣٠كما في          
      )مدققة( ٢٠١٣           )ير مدققةغ( ٢٠١٤          
    .س.ل          .س.ل          

    :موجودات مالية متوفر هلا أسعار سوقية
      ٦٤٧,٣٨٦,٦٧٠        -      خارجية أذونات خزينة حكومية
     ٩٨٦,٤٠٥,٣٠٩,١        ٢,١٠٨,٧٨٨,٨٩٨    سندات مالية أخرى

        ,٦٥٦,٧٩٢,٩٥٦,١        ٨٩٨٢,١٠٨,٧٨٨      
    :حتليل السندات واالذونات

      ١,٩٥٦,٧٩٢,٦٥٦        ٢,١٠٨,٧٨٨,٨٩٨    ذات عائد ثابت
     -          -      متغريذات عائد 

        ٦٥٦,٧٩٢,٩٥٦,١        ٢,١٠٨,٧٨٨,٨٩٨      
  :تظهر املوجودات املالية املتوفرة للبيع بقيمتها العادلة كما يف على الشكل التايل

                
    ماليةسندات مؤسسات       ت شركات ذاتسندا      

    المجموع      عائد ثابتومصرفية ذات       عائد ثابت     )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠كما في 
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٢,٠٦٥,٢٣٧,٠٠٠    ١,٠٦٩,٦٠٤,٥٠٠    ٩٩٥,٦٣٢,٥٠٠  القيمة االمسية للسندات واألذونات
    ٤١,٣٦١,٠٦٧    ٩,٩٨١,٣٦١    ٣١,٣٧٩,٧٠٦  العالوة

    ٢,١٠٦,٥٩٨,٠٦٧    ١,٠٧٩,٥٨٥,٨٦١    ١,٠٢٧,٠١٢,٢٠٦  لقيمة الدفرتية للسندات واألذوناتا
  )  ١٨,٤٦٣,٩٠١(  )  ١١,٣٣٩,١٨٤(  )  ٧,١٢٤,٧١٧(  إطفاء العالوة

    ٢٠,٦٥٤,٧٣٢    ٦,٨٣٤,٥٣١    ١٣,٨٢٠,٢٠١  الزيادة يف القيمة العادلة

    ٢,١٠٨,٧٨٨,٨٩٨    ١,٠٧٥,٠٨١,٢٠٨    ١,٠٣٣,٧٠٧,٦٩٠    
                
    ماليةسندات مؤسسات       ندات شركات ذاتس      

    المجموع      عائد ثابتومصرفية ذات       عائد ثابت      ٢٠١٣ كانون األول ٣١كما في 
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ١,٩٣٢,٩٣٩,٠٠٠    ٨٣٨,٠٥١,٥٠٠    ١,٠٩٤,٨٨٧,٥٠٠  القيمة االمسية للسندات واألذونات
    ٤٢,٥٢٩,٨٩٩    ٢٢,٠٦٠,٤٧٨    ٢٠,٤٦٩,٤٢١  العالوة

  ١,٩٧٥,٤٦٨,٨٩٩    ٨٦٠,١١١,٩٧٨    ١,١١٥,٣٥٦,٩٢١  قيمة الدفرتية للسندات واألذوناتال
  )  ٣٥,٢٨٢,٥٦٢(  )  ٢١,٩٦٠,١٦٠  (  )  ١٣,٣٢٢,٤٠٢(  إطفاء العالوة

   ١٦,٦٠٦,٣١٩    ٢,٩٤٦,٨٨١    ١٣,٦٥٩,٤٣٨  الزيادة يف القيمة العادلة

    ١,٩٥٦,٧٩٢,٦٥٦    ٨٤١,٠٩٨,٦٩٩    ١,١١٥,٦٩٣,٩٥٧    
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  بية مؤجلةموجودات ضري  -١٠
  األولكانون   ٣١          أيلول ٣٠      :يتكون هذا البند مما يلي

    )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة( ٢٠١٤          
    .س.ل          .س.ل      :موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن

      ٥٦٣,٢٦٨,٦٩٣        ٨٤٦,٧١٠,٤١٨    ةبيصايف الربح قبل الضر 
      ١٠,٦٧٩,٧١٩        ٨,٠٠٩,٧٩٣    إستهالك املباين

      ٤,٣٩٧,٨٥٤        ٢٢,٥٤٤,٣٧٠    تسهيالت االئتمانية املنتجةخمصص ال
      ٤,٧١٨,٠٠٠        ٢٣٩,٩٩٦    )١٦ايضاح ( خمصصات متنوعة

    )  ١,٤٣٧,٥٨٨,٥٩٢(  )  ٩٠٢,٩٢٥,١٢٦(  ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي أرباح
    )  ١٤٠,٧٥٦,١٠(      -      من مصاريف التأسيس% ٢٠ 

    )  ٤٦٦,٢٨٠,٥٨٦(  )  ٢٥,٤٢٠,٥٤٩(  اخلسارة الضريبية
      %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة

      ٢١٦,٣٢٠,١١٧        ٦,٣٥٥,١٣٧    إيراد ضريبة دخل مؤجل
  )    ٢١٦,٣٢٠,١١٧(  )  ٦,٣٥٥,١٣٧(  ؤجلاملدخل الإيراد ضريبة مؤونة مقابل 

  )    ٨٤١,٤٤٦(      -      ٢٠٠٨إطفاء موجودات ضريبية لعام 
  )    ٠٣٥,٦٨٩,٢(      -      )مصاريف التأسيس( ة املؤجلةيصايف الفروقات املؤقتة للموجودات الضريب

 )    ٣,٥٣٠,٤٨١(      -      املؤجلة ضريبة الدخل مصروف

  :الضريبية المؤجلة الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع كما يلي طلوباتتم احتساب الم
   ) ١٦,٦٠٦,٣١٩( )  ٢٠,٦٥٤,٧٣٢( ة املتوفرة للبيعأرباح ناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالي

     %٢٥        %٢٥      معدل الضريبة 

      )٤,١٥١,٥٨١(  )  ٥,١٦٣,٦٨٣  (  
  :الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع املؤجلةملخص حركة املطلوبات الضريبية 

  )    ٥,٦٤٠,١٥٣(  )  ٤,١٥١,٥٨١(  السنة/ الفرتةرصيد أول 
      ٥٧٢,٤٨٨,١    )  ١,٠١٢,١٠٢  (  التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

  )    ٥٨١,١٥١,٤(  )    ٥,١٦٣,٦٨٣(  لسنة ا/ لفرتةرصيد آخر ا
  

  األولكانون   ٣١          أيلول ٣٠        
    )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة( ٢٠١٤          
    .س.ل          .س.ل      

      ١٣٨,٣٦٩,٦٢١        ١٣٦,٣٢٧,٧١٢    السنة  /الفرتة  الرصيد بداية
 )    ٨٤١,٤٤٥(      -      ٢٠٠٨اطفاء املوجودت الضريبية لسنة 

  )    ٤٦٤,٢٠٠,١(  )  ١,٠١٢,١٠١  (  السنة/ الفرتة خالل  )املنـزلة( /املضافة  الضريبة املؤجلة

اية      ٧١٢,٣٢٧,١٣٦        ١٣,٣١٥,٦١١    السنة / الفرتة الرصيد 
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  خرىموجودات أ  -١١

 :يلي يتكون هذا البند مما
  األولكانون   ٣١كما في         أيلول ٣٠كما في           
      )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة( ٢٠١٤          
    .س.ل          .س.ل          

      ٢٩,٨٩٦,٩٥٥        ٢٦,٧٤٦,٠١٢    على استثمارات متوفرة للبيع حمققة غري مستحقة القبضفوائد 
      ٧,٦١١,٩٧٢        ٣,٢٧٤,٥٥٤    سهيالت االئتمانيةعلى الت حمققة غري مستحقة القبضفوائد 
      ١٠,٢٦٨,٦٥٦        ٨,٣٩١,٦٥٩    على حسابات لدى املصارف حمققة غري مستحقة القبضفوائد 

      ٣١٤,٢٤٣        ٢٥٢,١٣٧    طوابع مالية
      ٢٥,٨٩٦,٧٠٨        ٣٣,٨٦٢,٢٢٦    آجارات مدفوعة مقدماً 

      ١٠,٦٦١,٠٠٠        ١٥,٧٩٨,٤٨٧    مصاريف مدفوعة مقدماً لفرع قيد اإلجناز
      ٢,٠٠٤,٥٠٠        ١,٥١٦,٩٥٣    مسرتدة تأمينات مدفوعة

      ٦٢٦,٢٠٠        ٢٤٩,٠٠٠    )تقاص(مدينون خمتلفون على عمليات البطاقات 
      -            ٤٦,٥٠٢    رىخحسابات مدينة أ

        ٢٣٤,٢٨٠,٨٧        ٩٠,١٣٧,٥٣٠      
  
  مصرف سورية المركزيوديعة مجمدة لدى    -١٢

من رأمساهلا لدى % ١٠يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز  ٢٠٠١لعام ) ٢٨(رقم من القانون ) ب(للفقرة ) ١٢(ة بناًء على أحكام املاد
  :يتكون هذا البند مما يلي. مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف

  األولكانون   ٣١كما في           أيلول ٣٠كما في               
      )مدققة( ٢٠١٣          )ير مدققةغ( ٢٠١٤              
    .س.ل          .س.ل              

      ١١٦,٠٩٨,٠٠٠        ١١٦,٠٩٨,٠٠٠        لرية سورية
      ٤٤٦,٥٢٦,٤١٥        ٥٣٥,٤٥٦,١٠٥        دوالر أمريكي

            ٤٤٦,٦٢٤,٥٣١        ٦٥١,٥٥٤,١٠٥      



 

 - ١٧ -

  مصارفودائع    -١٣

 :يلي  يتكون هذا البند مما
   )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠          

    المجموع      مصارف خارجية      ارف محليةمص      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٢٥,٤٠١,٤٩٤    -      ٢٥,٤٠١,٤٩٤  حسابات جارية

    ٢٥,٤٠١,٤٩٤    -      ٢٥,٤٠١,٤٩٤    
  

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

  ٢٢,٣٢٣,١٩٠    ٢١,٢٤٦,٢٤٥    ١,٠٧٦,٩٤٥  حسابات جارية
    ٠١١,٧٤٨,٦    ٠١١,٧٤٨,٦    -    )ستحق خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقلت( ودائع ألجل

  ٢٠١,٠٧١,٢٩    ٢٥٦,٩٩٤,٢٧    ٩٤٥,٠٧٦,١    
  

  ودائع الزبائن  -١٤

 :يتكون هذا البند ممايلي 
  األولكانون   ٣١كما في           أيلول ٣٠كما في               
      )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة( ٢٠١٤                
    .س.ل          .س.ل              

      ٣,٩٦٧,٤٣٤,٩١٦        ٥,٩٢١,٩٢٣,٤٣٢    حسابات جارية وحتت الطلب
     ٥٩,٠٤٣,٨١٠        ٨٨,٢٧٣,٧٠١    ودائع التوفري

      ٩,٤٩٠,٤٢٤,٠٩١      ١٠,٠٧٦,٦٠٨,٧٨٨    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
      ٥٠٥,٢٨٨,٨        ٤,٣١١,٨٥٦    احلسابات اجملمدة

        ٣٢٢,١٩١,٥٢٥,١٣      ١٦,٠٩١,١١٧,٧٧٧      

 أيلول ٣٠كما يف من إمجايل الودائع   %٥,١٥لرية سورية أي ما نسبته  ٨٢٩,٠٩٦,٣٣٤ العربية السوريةبلغت ودائع القطاع العام داخل اجلمهورية 
  )٢٠١٣ كانون األول ٣١كما يف  من إمجايل الودائع ٪ ٤أي ما نسبته  لرية سورية  ٥٧٧,٦١٢,٧٥٣مقابل (  ٢٠١٤

مقابل (  ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما يف  من امجايل الودائع% ٣٧لرية سورية أي ما نسبته  ٥,٩٠٩,٨٤٧,٥٣٩ ال حتمل فوائد بلغت الودائع اليت
  ).٢٠١٣ كانون األول ٣١كما يف من إمجايل الودائع   ٪ ٢٩أي ما نسبته  لرية سورية  ٣,٩٧٥,٧٢٣,٤٢٥



 

 - ١٨ -

  مينات نقديةأت  -١٥

 :يلي  يتكون هذا البند مما
  األولكانون   ٣١كما في           أيلول ٣٠كما في              
      )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة( ٢٠١٤              
  .س.ل          .س.ل              

      ٢,٦٤٤,٣٧٤        ٤,٧٨١,٧٠٣    تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
      ٩٣٨,٤٥٩,١٧١        ٢٠٤,٨٨٠,٦٩٧    تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

        ٣١٢,١٠٤,١٧٤        ٢٠٩,٦٦٢,٤٠٠      
  
  ات متنوعةمخصص  -١٦

 :يلي  يتكون هذا البند مما
  األولكانون   ٣١كما في           أيلول ٣٠كما في              
      )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة( ٢٠١٤              
  .س.ل          .س.ل              

    ٣٤,٦٠١,١٦٠        ٣,٧٠٥,٦١٣    خمصص تدين التسهيالت غري املباشرة
    ٢,٠٠٠,٠٠٠        -      املوظفني كافآتخمصص مل

    ٢,٢١٨,٠٠٠        ٨٥٧,٩٩٦    اجهة أعباء حمتملةخمصص ملو 
    ٠٠٠,٥٠٠,٢        ٦,١٠٠,٠٠٠     *خمصص تقلبات أسعار القطع

        ١٦٠,٣١٩,٤١        ١٠,٦٦٣,٦٠٩    

حيث  ٢٠٠٨شباط  ٤الصادر بتاريخ / م ن/٣٦٢مت احتساب مركز القطع التشغيلي بناء على املادة السابعة من قرار جملس النقد والتسليف رقم * 
  .من وسطي مراكز القطع التشغيلية خالل الشهر% ٥يتوجب على املصارف العاملة يف سوريا أن حتتجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس 



 

 - ١٩ -

  لوبات أخرىمط  -١٧
 :يلي  يتكون هذا البند مما

  األولكانون   ٣١كما في           أيلول ٣٠كما في              
    )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة( ٢٠١٤              
  .س.ل          .س.ل              

        ٢٤٦        -      حلسابات املصارف حمققة غري مستحقة الدفعفوائد 
      ١٨٩,٧٩٠,٣١٥        ١٧٤,٦٨٦,٠٩٨    حلسابات الزبائن حمققة غري مستحقة الدفعفوائد 

      ٥٧,٧٨٠,٣٠٦        ٤٩,٤٨٧,٧٢٠    وأوامر دفع شيكات قيد التحصيل
      ٥٦,٤٧٩,١٨٣        ٩,٠٦٠,٤٥٨    كات مصدقةيش

      ١,٧٥٤,٣٧٤        ٢,١٩١,١٦١    اشرتاكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
      ٦,٠٣٢,٥٤٤        ٤,٢٢٧,٧٧٣    ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني

      ١٣,١٦١,٤٥١        ١٣,٩٩٨,١٣٢    ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة
      ٦٠٩,٠٦٨        ٤٥١,٢٢٠    رسوم حكومية مستحقة
  -          ١١,٦٢٥,٠٠٠    أتعاب مهنية مستحقة

      ٣,٥٠٣,٢٢٥        ٧٦٩,٩٥٠    لدفعاكهرباء و هاتف مستحقة مصاريف  
    ٢,٥٢٧,٢٢٤          ٨١,٩٦٤    دائنون خمتلفون

        ٩٣٦,٦٣٧,٣٣١        ٢٦٦,٥٧٩,٤٧٦      
  
  رأس المال المكتتب به و المدفوع   -١٨

بتاريخ .للسهم الواحدلرية سورية  ١,٠٠٠ مسيةإسهم بقيمة ٢,٥٠٠,٠٠٠موزع على لرية سورية  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسس املصرف برأمسال مقداره 
لسهم بنك الشرق لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على تعديل القيمة األمسية  توافق ٢٠١٢أيلول  ٤

  . لرية سورية للسهم الواحد ١٠٠سهم بقيمة امسية ٢٥,٠٠٠,٠٠٠وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم البنك 
     القيمة المعادلة             

    بتاريخ االكتتاب      دوالر أمريكي       عدد األسهم     )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما في 
    .س.ل      .س.ل      .س.ل          

    ١,٣٢٦,٨١٧,١٠٠    -      ١٣,٢٦٨,١٧١    رأس املال املدفوع باللرية السورية
    ١,١٧٣,١٨٢,٩٠٠    ٢٢,٦٦٣,٣١٨   ١١,٧٣١,٨٢٩  )سجل باللرية السورية(رأس املال املدفوع بالدوالر 

        ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٢,٦٦٣,٣١٨    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠      



 

 - ٢٠ -

  القيمة المعادلة                      
    بتاريخ االكتتاب      دوالر أمريكي       عدد األسهم      ٢٠١٣ كانون األول  ٣١كما في 

    .س.ل                      
    ١,٤٩٤,٣٣٦,٥٤٠    -      ١٤,٩٤٣,٣٦٥    رأس املال املدفوع باللرية السورية

    ١,٠٠٥,٦٦٣,٤٦٠    ٢١,٧٤٥,٤٠٣    ١٠,٠٥٦,٦٣٥  )سجل باللرية السورية(رأس املال املدفوع بالدوالر 

        ٠٠٠,٠٠٠,٥٠٠,٢    ١,٧٤٥,٤٠٣٢    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    

دوالر أمريكـي، وذلـك وفـق نشـرة تعـادل العمـالت األجنبيـة مقابـل الـدوالر األمريكـي  ٩١٧,٩١٥قام املصرف بإعادة ترميم مركز القطـع البنيـوي بقيمـة 
  .وذلك بعد موافقة مصرف سورية املركزي ٢٠١٤آب  ٤بتاريخ 

 ٢٠٠٥لعـام  ٣٥واملرسـوم رقـم  ٢٠٠١لعـام  ٢٨ملتضـمن تعـديل بعـض أحكـام مـواد القـانون رقـم ا ٣صـدر القـانون رقـم  ٢٠١٠كانون الثـاين   ٤بتاريخ 
مليـارات لـرية سـورية، وقـد منحـت املصـارف  ١٠الذي يتضمن زيادة احلد األدىن لرأمسال املصارف التقليدية العاملة يف اجلمهورية العربية السـورية ليصـبح 

 ١٧بزيادة رأمساهلا إىل احلد األدىن املطلوب، وقد مت متديد املهلة لتصبح أربع سـنوات مبوجـب القـانون رقـم املرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها 
  .٢٠١١لعام 

  
  في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيعالمتراكم  يرالتغ  -١٩

  :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما في             
    المجموع         اتسند            
    .س.ل         .س.ل            

    ١٢,٤٥٤,٧٣٨        ١٢,٤٥٤,٧٣٨      بداية الفرتةالرصيد كما يف 
  )  ١,٠١٢,١٠٢(  )  ١,٠١٢,١٠٢(    غري حمققة خسائر

    ٤,٠٤٨,٤١٣        ٤,٠٤٨,٤١٣    )١٠م ايضاح رق(مطلوبات ضريبة مؤجلة 

      ٩١,٠٤٩١٥,٤        ١٥,٤٩١,٠٤٩    )غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما يف الرصيد  

  
    ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما في             
    المجموع         سندات            
    .س.ل         .س.ل            

  ١٦,٩٢٠,٤٥٧        ١٦,٩٢٠,٤٥٧    ٢٠١٣ الثاينكانون   ١الرصيد كما يف 
    ١,٤٨٨,٥٧٢        ١,٤٨٨,٥٧٢      أرباح غري حمققة

  )  ٥,٩٥٤,٢٩١(  )  ٥,٩٥٤,٢٩١(  )١٠ايضاح رقم (مطلوبات ضريبة مؤجلة 

    ٧٣٨,٤٥٤,١٢        ٧٣٨,٤٥٤,١٢      ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 



 

 - ٢١ -

  الدائنة الفوائد  -٢٠

  :يلي  يتكون هذا البند مما
    )غير مدققة( أيلول ٣٠ة أشهر المنتهية في سعتلفترة ال          
          ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  .س.ل          .س.ل          

  :تسهيالت إئتمانية مباشرة
        ٦١,٢٠١,١١٠        ٧٤,٩١٨,٢٢١    حسابات جارية مدينة  
        ٤٣٠,٣٤٣,٧٣٢        ٣٨٢,١٠٩,٩٥١    قروض و سلف  
        ٠٩٠,٦٩٥,١١        ٢,٣٤٤,٢٦٥    سندات حمسومة  
        ٩٣٢,٢٣٩,٥٠٣        ٤٥٩,٣٧٢,٤٣٧       

        ٨,٩٨٤,٠٢١        ١٧,٤٧٣,٠٤٨   أرصدة و إيداعات لدى مصارف   
        ٤٢٦,٤٦٢,٤٩        ٥٤,٢٧٠,٤١٧    موجودات مالية متوفرة للبيع  
        ٤٤٧,٤٤٦,٥٨        ٧١,٧٤٣,٤٦٥        

        ٣٧٩,٦٨٦,٥٦١        ٥٣١,١١٥,٩٠٢        
  
  الفوائد المدينة  -٢١

  :يلي  يتكون هذا البند مما
    )غير مدققة( أيلول ٣٠ة أشهر المنتهية في سعتلفترة ال          
          ٢٠١٣          ٢٠١٤      
  .س.ل          .س.ل          

      ١٠٩,٨٠٥,٣٥          ٤,٣٥٣    ودائع مصارف
    :ودائع زبائن

      -            ٧٤,١٧٥    حسابات جارية  
      ٢,٧٣١,٤٣٤        ٤,٨١٢,٩٥٣    ودائع توفري  
      ٣٩٠,٧٣٩,٠٠٢        ٤٦٦,٧٨٦,٨٥٨    ودائع ألجل  
       ٩١٩,٦٥٣          ١٠١,١٠٦    )التأمينات النقدية(حسابات جممدة   
    -      )    ١٣,٥٤٧,٧٥٦(  فوائد مسرتدة عن ديون معاد تصنيفها  
        ٨٩٠,٣٩٠,٣٩٤        ٤٥٨,٢٢٧,٣٣٦      

        ١٩٨,١٩٥,٤٣٠        ٤٥٨,٢٣١,٦٨٩      

  



 

 - ٢٢ -

  نفقات الموظفين  -٢٢

  :يلي  يتكون هذا البند مما
    )غير مدققة( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة           
          ٢٠١٣          ٢٠١٤      
  .س.ل          .س.ل          

     ٥٧,٣٧٨,١٣٦        ٧٧,١٧٠,٢٥٠   رواتب و منافع و مكافآت املوظفني

      ١٠,١١٢,٣٤٠        ١٣,٥٢٤,٤٧٣   بالتأمينات اإلجتماعيةمسامهة املصرف 
      ٦,٠٦١,٥٧٧        ٢,٣٦٠,١٦٧   و أخرى ال ختضع للضريبة تعويض التمثيل

      ١٤,٧٦٨,٠٣٨        ٢١,٩١٢,٣٤٣   مكافآت و عالوات
     ٣,٤٦٣,٥٥٤        ٥,٨٨٦,٩٠٠   اخرىنفقات 

       ٩١,٧٨٣,٦٤٥        ١٢٠,٨٥٤,١٣٣      

        
  

  ة أخرىييلمصاريف تشغ  -٢٣

  :يلي تكون هذا البند مماي
    )غير مدققة( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  سعةتترة اللف          
          ٢٠١٣          ٢٠١٤      
  .س.ل          .س.ل          

        ٢,٦٦٨,٩٩٣        ٢,٨٨٠,٣١٤    السفر واملهماتنفقات 
        ٦,٨٤٦,٦٣٣        ٩,٣٩٣,٣٥٣    االشرتاكات

        ١,٠٦٥,٠٠٩        ١,٣٩١,٩٣٣    الضرائبو الرسوم 
        ١,٨٠١,٩٥٢        ٨,١٣٦,٤٠٢    عالنة و اإلالدعاي

        ٢٦,٥٣٠,٣٩٥        ١٤,٥٣١,٣٣٥    تعاب مهنيةأ
        ١٦,٠٨٣,٢٥٣        ١٦,٨٤٢,٨٣٨    صالحالصيانة و اإل

        ٣,١٧٦,٨٤٣        ٥,٩٢١,١١٨    تأمني ضد األخطار و احلريق
        ٧,٧٠٥,٠٠٣        ١٠,٦٧٠,٢٩٦    املياه و الكهرباء

        ٤,٢٩٠,٠٧٢        ٥,٣٢٠,٦١٧    نفقات االتصاالت
        ١,٤٥٢,٥٦٦        ١,٥١٥,١٨٠    املطبوعات و القرطاسية

        ٣٤,٠٠٣,٥٦٩        ٣٠,٧٤٢,٣٢١    جياراتاإل
          ٣٨٠,٤٦٤        ١,٠٥٢,٠٠٠    الربيد والشحن

          ١٤٨,٥٣٨          ٩١٤,٤٧٣    مصاريف تدريب
        ٣,٩٦٣,٢٤٦        -      خسائر إستبعاد أصول ثابتة
        ٩٢٣,٤٥٢,٢        ٩٨٣٧,٥٢٥,    نفقات تشغيلية خمتلفة أخرى

        ٤٥٩,٥٦٩,١١٢        ١١٦,٨٣٨,١٦٣        



 

 - ٢٣ -

  والمخففةحصة السهم األساسية   -٢٤
  :ة كما يلياملخففمت احتساب حصة السهم األساسية و 

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

        ١,٥٩٦,٥٠٢,٥٨٦        ٨٤٦,٧١٠,٤١٨    الفرتة صايف ربح
        ٠٠٠,٠٠٠,٢٥        ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    املتوسط املرجح لعدد األسهم

          ٦٣,٨٦          ٣٣,٨٧    حصة السهم األساسية واملخففة
  

  .تتطابق رحبية السهم األساسية و املخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يف األرباح عند حتويلها
  
  النقد و ما يوازي النقد  -٢٥

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

      ٣,٧٧٢,١٦٩,١٠٢        ٥,٧٢٤,٨٨٥,٩٧٩    *رصدة لدى مصرف سورية املركزياألالنقد و 
  :يضاف

      ٢,٥٩١,٠٠٦,٧٦١        ٢,٩٩٣,٧٩٨,١٨١    )أشهر أوأقل ٣ألصلي خالل فرتة استحقاقها ا(أرصدة لدى مصارف 
  :ينـزل

  )    ٣٠١,٠٨٢,٢٤٠(  )    ٢٥,٤٠١,٤٩٤(  )أشهر أوأقل ٣استحقاقها األصلي خالل فرتة (ودائع مصارف 

        ٦,٠٦٢,٠٩٣,٦٢٣        ٨,٦٩٣,٢٨٢,٦٦٦      

  .من النقد وما يوازي النقد اً رف التشغيلية اليومية لذلك اليعترب جزءاليستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية املركزي يف أنشطة املص* 
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 ذات العالقةعمليات األطراف   -٢٦

م، واملصارف الشقيقة األطراف ذات العالقةتتضمن      :ما يلي األطراف ذات العالقةتتضمن أرصدة وعمليات . مدراء املصرف، واإلدارة العليا و الشركات املرتبطة 
    )غير مدققة( ٢٠١٤ لأيلو  ٣٠    
        وكبار   أعضاء مجلس اإلدارة              
    المجموع      المساهمين وكبار الموظفين      الشركات الحليفة      الشركة األم    

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    داخل امليزانية/  بنود بيان الوضع املايل-أ
 حسابات مدينة  

    ١,٤٤٨,٧٦٢,٣١٥    -      ٤٥,٧٥٨,٩٩٣    ١,٤٠٣,٠٠٣,٣٢٢  أرصدة لدى املصارف املقربة  
    ٢,١٤٦,٣٠٠,٠٠٠    -      -      ٢,١٤٦,٣٠٠,٠٠٠  لدى املصارف املقربة ودائع  
      ٥٧٧,٢٤٨      ٥٧٧,٢٤٨    -      -    قروض كبار املوظفني  
    -      -      -      -    هوامش بوالص واعتمادات  

  ٥٦٣,٣,٥٩٥,٦٣٩      ٥٧٧,٢٤٨    ٤٥,٧٥٨,٩٩٣    ٣٢٢,٣,٥٤٩,٣٠٣    
    حسابات دائنة  

    -      -      -      -    ملصارفحسابات ا  
    ٢٢,٤٤٣,٣٤٦    ٢٢,٤٤٣,٣٤٦    -      -    حسابات أعضاء جملس اإلدارة وكبار املوظفني وكبار املسامهني  

    -      -    ٢٢,٤٤٣,٣٤٦    ٢٢,٤٤٣,٣٤٦    
  بنود خارج امليزانية  

    ٢٩,٠١٠,٧١٣    -      -      ٢٩,٠١٠,٧١٣  لالسترياداعتمادات مشرتكة وقبوالت   
    ٣,٩٧٣,٥٢٥,٦٤٥    -      ٣,٩٧٣,٥٢٥,٦٤٥    -    للتصدير تاعتمادات مشرتكة وقبوال  
    ٢,٩٥٦,٨٧٥,٨٧٧    -      ٢,٩٥٦,٨٧٥,٨٧٧    -    كفاالت مصرفية  

  ٦,٩٥٩,٤١٢,٢٣٥    -      ٦,٩٣٠,٤٠١,٥٢٢    ٢٩,٠١٠,٧١٣    
  األرباح أو اخلسائربنود بيان -ب
    ٥,٠٩٧      ٧٤٤    -        ٤,٣٥٣  دائنة فوائد  
  )  ١٥,٤٧١,٣٩٦(  )    ٣٦,٧٠٥(    -    )  ١٥,٤٣٤,٦٩١(  مدينةفوائد   

  )١٥,٤٦٦,٢٩٩(  )    ٣٥,٩٦١(    -    )  ١٥,٤٣٠,٣٣٨  (  



 

 - ٢٥ -

      ٢٠١٣ كانون األول  ٣١    
        وكبار   أعضاء مجلس اإلدارة              
    المجموع      المساهمين وكبار الموظفين      الشركات الحليفة      الشركة األم    

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    داخل امليزاينة/ بنود بيان الوضع املايل-أ 
  حسابات مدينة 

    ١,٨١١,٢٠٤,٣٣٩    -      ١,٦٤٩,٧٠٨    ١,٨٠٩,٥٥٤,٦٣١  أرصدة لدى املصارف املقربة  
    ١,١٨٧,٧٠٠,٠٠٠    -      -      ١,١٨٧,٧٠٠,٠٠٠  ودائع ألجل لدى املصارف املقربة  
    ٧٨٨,٧٨٨      ٧٨٨,٧٨٨    -      -    قروض كبار املوظفني  
    ٤٧٣,٦٢٦,٧٤    -      ٤٧٣,٦٢٦,٤٧    -    تأمينات بوالص واعتمادات  

  ٦٠٠,٣١٩,٠٤٧,٣      ٧٨٨,٧٨٨    ١٨١,٢٧٦,٤٩    ٦٣١,٢٥٤,٩٩٧,٢    
    حسابات دائنة  

    ٢١,٢٤٦,٢٤٥    -      ٢١,٢٤٦,٢٤٥    -    املصارف حسابات  
    ٦,٧٤٨,٠١١    -      ٦,٧٤٨,٠١١    -    تأمينات كفاالت  
    ٠٩٢,٣٧٩,١٥    ٠٩٢,٧٩٣,١٥    -      -    حسابات أعضاء جملس اإلدارة وكبار املوظفني وكبار املسامهني  

    -    ٣٤٨,٧٨٧,٤٣    ٠٩٢,٧٩٣,١٥    ٢٥٦,٩٩٤,٢٧    
  بنود خارج امليزانية  

    ٢,٧١٠,٨٥٢,٠٤٢    -      ٢,٧١٠,٨٥٢,٠٤٢    -    وقبوالت للتصديرمستندية اعتمادات   
    ١١٧,٩٥٠,٣٢٣    -      ٤٧,٦٢٦,٤٧٣    ٧٠,٣٢٣,٨٥٠  وقبوالت لالسترياد مستنديةاعتمادات   
    ٠٨٢,٦٤٣,٥٧٢,٢    -      ٠٨٢,٦٤٣,٥٧٢,٢    -    كفاالت مصرفية  

  ٤٤٧,٤٤٥,٤٠١,٥    -      ٥٩٧,١٢١,٣٣١,٥    ٨٥٠,٣٢٣,٧٠    
  األرباح أو اخلسائر بيان  بنود-ب
      ٨١٣,٠٧٧      ٤١,٦٨٣    -        ٧٧١,٣٩٤  فوائد دائنة  
  )  ١٥٦,٧٣١,١٣(  )    ٦٤٦,٢١(    -    )  ٥١٠,٧٠٩,١٣(  مدينة فوائد  

  )٠٧٩,٩١٨,١٢(      ٠٣٧,٢٠    -    )  ١١٦,٩٣٨,١٢  (
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  ة التنفيذية وأعضاء جملس اإلدارةتعويضات اإلدار -ج 

ة مع إن مجيع التعامالت املسموحة مع األطراف ذوي العالقة تتم ضمن النشاطات االعتيادية للمصرف وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت الساري
  .الزبائن
  .٢٠١٣لعام  %٧و % ٦,٥مقابل  %٦,٥معدل  ٢٠١٤معدالت الفوائد على القروض املمنوحة لكبار املوظفني يف عام  بلغت

لرية  ٢٧,٥٠٤,٠٦٩كانت التسهيالت االئتمانية املمنوحة ألقرباء أعضاء جملس االدارة لدى البنك اللبناين الفرنسي   ٢٠١٣كانون األول   ٣١بتاريخ 
  .٢٠١٤و قد جرى ترصيدها خالل شهر كانون الثاين  .% ١٥سورية بسعر فائدة 

 ٢٠١٤ أيلول ٣٠يف % ٠,٨٥وعلى ودائع الدوالر معدل % ١,٢٥رف األم واملصارف احلليفة على اليورو بلغ معدل الفائدة على الودائع لدى املص
  ).٢٠١٣عام لودائع اليورو خالل % ١,٢٥مقابل (

  .تعترب مجيع التسهيالت مع األطراف ذوي العالقة عاملة وال يؤخذ هلا أي خمصصات

  :رففيما يلي ملخص ملنافع اإلدارة التنفيذية العليا للمص
    )غير مدققة( أيلول ٣٠ة أشهر المنتهية سعتلفترة ال      

    ٢٠١٣      ٢٠١٤     
   .س.ل      .س.ل    

    ١٦,٧٤٠,٤٥٨    ٢٠,٩٩٥,١٦١  رواتب اإلدارة العليا
    ٢٦٠,١٥٩,٦    ٥,١٨٣,٩٩٨  مكافآت

    ٧١٨,٨٩٩,٢٢    ٢٦,١٧٩,١٥٩    



 

 - ٢٧ -

  إدارة المخاطر  - ٢٧

  :مخاطر االئتمان -أ
 :)غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما يف   )خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرىبعد (التعرضات ملخاطر االئتمان  )١

  :توزع التسهيالت االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر
        المؤسسات الصغيرة            حكومة            
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      وقطاع عام      األفراد      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      س.ل      

    -      -      -      -      -    ديون متدنية املخاطر
  ٤,٠٠٧,٣٦٣,٤٣٨    ١٤,٠٣٣,٠٣٢    ٣,٩٦١,٥١٩,١٥٩    -      ٣١,٨١١,٢٤٧  )مقبولة املخاطر(عادية 

    ٦٢٩,٦٧٨,٧٥٥    ٤,٨٧٠,١٢٣    ٦٢٤,٨٠٨,٦٣٢    -      -    تتطلب اهتمام خاص
  :منها مستحقة

    ٦٢٩,٦٧٨,٧٥٥    ٣٤,٨٧٠,١٢    ٦٢٤,٨٠٨,٦٣٢    -      -    يوم ٩٠لغاية   
    ٤,٦٣٧,٠٤٢,١٩٣    ١٨,٩٠٣,١٥٥    ٤,٥٨٦,٣٢٧,٧٩١    -      ٧٣١,٨١١,٢٤  جمموع الديون املنتجة

  :ديون غري منتجة
    -      -      -      -      -    دون املستوى

    ٢٩٩,٤١٨,٨٦٥    ٨٩٦,٧٠٤    ٢٩٨,١٦٤,٤٠٠    -      ٣٥٧,٧٦١  مشكوك بتحصيلها
    ٢,٢٤٥,٤٢٨,٦١٢    ٥٨٤,٢٩٥,٣١    ٩٢,١٥٩,٣٠٩,١٠    -      ٨١,٨٢٤,١٨  ديون رديئة

    ٧٧٢,٥٤٤,٨٤٧,٤    ١٩٢,٠١٩,٨٥    ٩٢,٤٥٧,٤٧٣,٥٠    -      ٢,١٨١,٩٤٩  جمموع الديون غري املنتجة
        اجملموع 

  )    ٤٩٤,٤٩٢,٥٠٦(  )  ٢٢,٦١٦,٩٤٦(  )  ٤٧١,٢٦٠,٨١٥(      -      )  ٦١٤,٧٤٥(  يطرح فوائد معلقة
  يطرح خمصص تدين تسهيالت

  )١,٧٢٨,٣٠٣,١٤٢(  )  ٤,٢٧٢,٣١٠(  )٥٩,٧٢٢,٦٢٩,٩١(      -      )  ١,٤٠٠,٨٧٣(  ائتمانية مباشرة  

    ٢٤,٩٥٩,٠٩٤,٠٢    ٧٧,٢٠٥,٩١٨    ٦٤,٨٤٩,٩١٠,٥٢    -      ٧٨٣١,٩٧٧,٥  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
  

  :توزع التسهيالت االئتمانية غري املباشرة حسب درجة املخاطر
          المؤسسات الصغيرة             المؤسسات           
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      وميةالحك      األفراد      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ٧٩٢,٩١١,٩٧٩    ٥٢,٧٩٣,٦٣٦    ٧٤٠,١١٨,٣٤٣    -      -    ) مقبولة املخاطر(عادية 
    ٢٦١,٢٨٨,٢١٠    ٢٣,٢٤٩,١٥١    ٢٣٨,٠٣٩,٠٥٩    -      -    تتطلب اهتمام خاص 

  دون املستوى العادي واملقبول
    ٢,٣٣٥,٠٠٠    ٢,٣٣٥,٠٠٠    -      -      -    امشكوك بتحصيله

    ٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -      رديئة
  خمصص تدين تسهيالت

  )    ٣,٧٠٥,٦٠٩(  )  ٥٦٩,٣٩٢(  )  ٣,١٣٦,٢١٧(      -          -      ائتمانية غري مباشرة   

  ١,٠٥٧,٨٢٩,٥٨٠    ٧٧,٨٠٨,٣٩٥    ٥٩٨٠,٠٢١,١٨    -      -    اجملموع 



 

 - ٢٨ -

وتعديالته يتم تصنيف حمفظة التسهيالت إىل ست فئات وذلك طبقاً للمؤشرات  ٤ب / م ن/٥٩٧د والتسليف رقم بناًء على أحكام قرار جملس النق
ا كل دين يتم تصنيفه وتوزع التعرضات ملخاطر االئتمان    .)بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى(واملواصفات اليت يتسم 

 :٢٠١٣كانون األول   ٣١كما يف ) خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرىبعد (التعرضات ملخاطر االئتمان  )٢
 

        المؤسسات الصغيرة            حكومة            
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      وقطاع عام      األفراد      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      س.ل      

  -      -      -      -      -    ديون متدنية املخاطر
  ٣,٧٥٤,٢٤٦,٦٨٩    ٢٥,٥٥٤,٠٩١    ٣,٧١٧,٣٥٧,١٣٤    -      ١١,٣٣٥,٤٦٤  ) مقبولة املخاطر(ادية ع

  ٧١٨,٣٩٢,٣٦٤    ١٥,٢٥٩,١٥١    ٧٠٢,٥٣١,٢٢١    -      ٦٠١,٩٩٢  )تتطلب اهتمام خاص(حتت املراقبة 
  :منها مستحقة

    ٣٦٤,٣٩٢,٧١٨    ١٥١,٢٥٩,١٥    ٢٢١,٥٣١,٧٠٢    -      ٩٩٢,٦٠١  يوم ١٨٠لغاية 
    ٠٥٣,٦٣٩,٤٧٢,٤    ٢٤٢,٨١٣,٤٠    ٣٥٥,٨٨٨,٤١٩,٤    -      ٤٥٦,٩٣٧,١١  جةنتجمموع الديون امل
  :ديون غري منتجة
  ٢٦٢,٩١٧,٥٨٤    -      ٢٦٢,٩١٧,٥٨٤    -      -    دون املستوى

  ٢٠٤,٩٨٣,٠١٥    ٦٩٩,٥٧٠    ٢٠٤,٢٨٣,٤٤٥    -      -    مشكوك بتحصيلها
    ٦٣٣,١٦٥,٦٨٢,١    ١٤٧,٧٣٥,٤٣٢    ٩٢٧,٧٧١,٥٣٢,١    -      ١,٦٥٨,٢٧٤  ديون رديئة

    ٢٣٢,٠٦٦,١٥٠,٢    ١٤٨,٤٣٥,٠٠٢    ٩٥٦,٩٧٢,٩٩٩,١    -      ١,٦٥٨,٢٧٤  موع الديون غري املنتجةجم
  ٢٨٥,٧٠٥,٦٢٢,٦    ١٨٩,٢٤٨,٢٤٤    ٣١١,٨٦١,٤١٩,٦    -      ١٣,٥٩٥,٧٣٠    اجملموع 

  )    ٢٦٥,٩٧٠,٥٧٦(  )  ٣٥,٠٩٠,١٢٥(  )  ٢٣٠,٤٥٤,٩٧٠(    -      )  ٤٢٥,٤٨١(  يطرح فوائد معلقة
    يطرح خمصص تدين تسهيالت

  )٤٩٠,٥٩٩,٤٦٣,١(  )  ٧٤٣,٠٥٢,٢٥(  )٨٣٥,٢٤٢,٤٣٧,١(    -    )  ٩١٢,٣٠٣,١(  انية مباشرةائتم  

  ٢١٩,١٣٥,٨٩٣,٤    ١٢٩,١٠٥,٣٧٦    ٥٠٦,١٦٣,٧٥٢,٤    -      ١١,٨٦٦,٣٣٧  املباشرة ئتمانيةاالتسهيالت الصايف 

  :املباشرة حسب درجة املخاطر غري توزع التسهيالت االئتمانية
          لصغيرة المؤسسات ا            المؤسسات           
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      الحكومية      األفراد      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ٦٤٠,٢١٣,٢٢٠    ٢١,٣٢٢,٩٨١    ٦١٨,٨٩٠,٢٣٩    -      -    ) مقبولة املخاطر(عادية 
  ٤٤,٧٠٦,١١٢    ٢,٣٣٥,٠٠٠    ٤٢,٣٧١,١١٢    -      -    تتطلب اهتمام خاص
  ٤١,٥٠٠    -        ٤١,٥٠٠    -      -    ي واملقبولدون املستوى العاد
  ٥,٨٨٧,١٠٠    -      ٥,٨٨٧,١٠٠    -      -    مشكوك بتحصيلها

    ٢٥٠,٣٠٨,٧٣    -      ٢٥٠,٣٠٨,٧٣    -      -      رديئة

    ١٨٢,١٥٦,٧٦٤    ٩٨١,٦٥٧,٢٣    ٢٠١,٤٩٨,٧٤٠    -      -    اجملموع 



 

 - ٢٩ -

  
يتوجب  ٢٠٠٩كانون األول   ٩تاريخ  ٤ب/ م ن/٥٩٧كام القرار واملعدل لبعض أح ٢٠١٠نيسان  ١٤تاريخ  ٤ب/م ن/٦٥٠بناًء على أحكام القرار 

اية العام حجز احتياطي عام ملخاطر التمويل حيتسب كالتايل   :على املصارف يف حال حتقيق أرباح يف 
 من إمجايل حمفظة الديون العادية املباشرة  %١ −

 من إمجايل التسهيالت العادية غري املباشرة  %٠,٥ −

 ضمانةاملباشرة املمنوحة بضمانة شخصية أوبدون ) العادية واليت تتطلب اهتمام خاص(تسهيالت االئتمانية املنتجة إضافية من جزء ال  %٠,٥ −

        

كانون   ٢٩تاريخ  )٤ب/م ن/١٠٧٩(والقرار رقم  ٢٠١٢تشرين الثاين ١٣تاريخ ) ٤ب/م ن/٩٠٢(على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم  بناءً 
 ٣٠حيث بلغ إمجايل احتياطي العام ملخاطر التمويل لغاية  ٢٠١٤تعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لنهاية عام ر بمت االستمرا ٢٠١٤الثاين 
 )٤ب/م ن/٩٠٢(استكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التمويل عند انتهاء العمل بالقرار وسيتم ألف لرية سورية  ٤٨,٨٦١مبلغ  ٢٠١٤ أيلول

  .عدلة لهوالقرارات امل



 

 - ٣٠ -

  :الرتكز حسب القطاع االقتصادي )٣
  :حسب القطاع االقتصادي ز يف التعرضات االئتمانيةيوضح اجلدول التايل الرتك

      )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠      
                                  
    المجموع      خدمات      أفراد      حكومي خارجي      زراعي      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      
  .س.ل      س.ل      .س.ل      .س.ل    .  س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٦,٣٢١,٥٠٢,٣٤٤    -      -      -      -      -      -      -      ٦,٣٢١,٥٠٢,٣٤٤  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٢,٩٩٣,٧٩٨,١٨١    -      -      -      -      -      -      -      ٢,٩٩٣,٧٩٨,١٨١  أرصدة لدى مصارف

  ٢,١٤٦,٣٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      -      ٢,١٤٦,٣٠٠,٠٠٠  ايداعات لدى مصارف
  ٤,٩٥٩,٠٩٤,٠٢٢    ٢٨٧,٠٣٨,٥٩٠    ٣١,٩٧٧,٥٧٨    -      ٧,٥٨٨,٩٤٢    ٥٨,٩٨٢,٥٠٨    ١,٦٧٥,٣٨٣,٩١٨    ٢,٨٤٨,٢٢٧,٧٠٦    ٤٩,٨٩٤,٧٨٠  التسهيالت اإلمتانية املباشرة
    ٢,١٠٨,٧٨٨,٨٩٨  ١,٠٣٣,٧٠٧,٦٨٨    -      -      -      -      -      -      ١,٠٧٥,٠٨١,٢١٠  املوجودات املالية املتوفرة للبيع

    ٣٨,٤١٢,٢٢٥    ١٢,٧٥٢,٢٤٨    -      -      -      -      -      ٣,١١٧,٥٠٤    ٢٢,٥٤٢,٤٧٣  املوجودات األخرى
  وديعة جممدة لدى مصرف 

    ٦٥١,٥٥٤,١٠٥    -      -      -      -      -      -      -      ٦٥١,٥٥٤,١٠٥  سورية املركزي  

    ١٩,٢١٩,٤٤٩,٧٧٥  ٦٤٩٨,٥٢,١,٣٣٣    ٨٣١,٩٧٧,٥٧    -      ٧,٥٨٨,٩٤٢    ٨٥٨,٩٨٢,٥٠    ١,٦٧٥,٣٨٣,٩١٨    ٢,٨٥١,٣٤٥,٢١٠  ١٣,٢٦٠,٦٧٣,٠٩٣  
  

        ٢٠١٣كانون األول   ٣١      
                                
    المجموع      خدمات      أفراد      حكومي خارجي      زراعي      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      
  .س.ل      س.ل      .س.ل      .س.ل    .  س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ٥,١٠٧,٧١٢,٣٣٩    -      -      -      -      -      -      -      ٥,١٠٧,٧١٢,٣٣٩  كزيأرصدة لدى مصرف سورية املر 
    ٢,١٩٨,٢٩٥,٠٥٤    -      -      -      -      -      -      -      ٢,١٩٨,٢٩٥,٠٥٤  أرصدة لدى مصارف

  ١,١٨٧,٧٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      -      ١,١٨٧,٧٠٠,٠٠٠  لدى مصارف ايداعات
  ٤,٨٩٣,١٣٥,٢١٩    ٣٣٠,٤٢١,٤٨١    ١١,٨٦٦,٣٣٧    -      ٧,٦٨٨,٩٤٢    ٩٧,٦٠٣,١٥٨    ١,١٩٧,٦٥٠,٤٨٥    ٣,٢٤٧,٩٠٤,٨١٦    -    تمانية املباشرةئالتسهيالت اإل

  ١,٩٥٦,٧٩٢,٦٥٦   ٥٣٤,٥٦٢,٩٨٤    -      ٦٤٧,٣٨٦,٦٦٩    -      -      -      -      ٧٧٤,٨٤٣,٠٠٣  املوجودات املالية املتوفرة للبيع
    ٤٧,٧٧٧,٥٨٢    ٩,٥٥٤,٥٢٨    -      ٨,٢٨٩,١٢٢    -      -      -      ٧,٦١١,٩٧١    ٢٢,٣٢١,٩٦١  املوجودات األخرى
    ٤٤٦,٦٢٤,٥٣١   -      -      -      -      -      -      -    ٤٤٦,٦٢٤,٥٣١  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ٦٢٩,٠٣٧,٩٢٣,١٥   ٨٧٤,٥٣٨,٩٩٣    ٣٣٧,٨٦٦,١١    ٧٩١,٦٧٥,٦٥٥    ٧,٦٨٨,٩٤٢    ١٥٨,٦٠٣,٩٧    ٤٨٥,٦٥٠,١٩٧,١    ٧٨٧,٥١٦,٢٥٥,٣    ٨٠٣,٤٩٦,٨٢٢,٩  



 

   - ٣١ -

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

  .يومي بشكل بالسقوف ومقارنتها األسعار يف التغري مراقبة ويتم املقبولة، املخاطر لقيمة سقوف باعتماد دارةاإل جملس يقوم
  أساليب ختفيف خماطر السوق -

معها وخاصة الصادرة عن وكاالت التصنيف  صرفرجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل املإن املراقبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلا
هذا باإلضافة إىل بذل العناية الالزمة يف جتنب كافة . العاملية كفيلة بأن تبني قبل وقٍت كاٍف احتمالية خطٍر حمتمل احلدوث وبالتايل العمل على جتنبه

  .عمالت معينة أوبلداٍن معينة أو بنوٍك معينة وذلك وفقاً ملعايري وسقوف حمددة مسبقاً حبسب السياسات واالجراءات نواع الرتكزات سواء يفأ

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

وذلك عند تغري أسعار الفوائد الدائنة أو املدينة أو تغري أسعار الصرف مقابل العمالت األجنبية هذا إىل جانب  املطلوباتودات أو يف املوج
ف التأكد املستمر من توفر نسبة سيولة مقبولة يف كافة العمالت يف كل األوقات ومن حتقيق نسبة كفاية رأس املال كما هي حمددة من قبل مصر 

  .املركزي سورية
  :مخاطر أسعار الفائدة)١( 

ملخـاطر  تنجم خماطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثري التغـريات يف أسـعار الفائـدة علـى أربـاح املصـرف أو علـى قيمـة األدوات املاليـة، يتعـرض املصـرف
زمنيـة املتعـددة أو إعـادة مراجعـة أسـعار الفوائـد يف أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجـودات واملطلوبـات حسـب اآلجـال ال

  .فرتة زمنية معينة ويقوم املصرف بادارة هذه املخاطرعن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات
دراسـة خمـاطر أسـعار الفائـدة مـن تتضمن سياسة ادارة املوجودات واملطلوبات حدود حلساسية أسعار الفائدة وتقوم جلنة ادارة املوجـودات واملطلوبـات ب

ــا الدوريــة ويــتم دراســة الفجــوات يف اســتحقاقات املوجــودات واملطلوبــات ومــدى تأثرهــا بأســعار الفائــدة الســائدة واملتوقعــة ومق ارنتهــا خــالل اجتماعا
  .باحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط اذا لزم األمر

دث نتيجـة ارتفــاع او اخنفـاض اســعار الفائـدة مــن خـالل اسـرتاتيجيات ادارة املخــاطر ويـتم مراقبــة فجـوات الفوائــد ويـتم احلـد مــن أيـة آثــار سـلبية قــد حتـ
  .بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرف

  

  :%)٢التغير بسعر الفائدة ( الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة
 %٢زيادة 

        )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠              
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      ةفجو ال          
    %٧٥الملكية       )األرباح والخسائر(      التراكمية      العملة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل          
   ١٣,٣٢٨,٩٤٠       ١٧,٧٧١,٩٢٠        ٨٨٨,٥٩٦,٠٠٦      دوالر أمريكي  

    ٢,٥٠٣,٦٩٤       ٣,٣٣٨,٢٥٨        ١٦٦,٩١٢,٩١١        يورو 
     ٢,٣٤٠         ٣,١٢٠          ١٥٥,٩٧٧      يه اسرتليينجن  

 )  ٤,٤٠١,٣٩٦(  )  ٥,٨٦٨,٥٢٨(  )  ٢٩٣,٤٢٦,٤٠٠(      لرية سورية  

      ٤٠٢         ٥٣٦          ٢٦,٨٢١      فرنك سويسري  
 



 

   - ٣٢ -

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      ةفجو ال          
    %٧٥الملكية       )األرباح والخسائر(      التراكمية      العملة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  ٥,٦٩٧,٢٢١       ٧,٥٩٦,٢٩٤        ٣٧٩,٨١٤,٧١٢      دوالر أمريكي  
  )    ١٠٧,٨٣١(  )    ١٤٣,٧٧٤(  )  ٧,١٨٨,٧٠٢(      يورو  
  ٢,٠٦٢         ٢,٧٤٩          ١٣٧,٤٥٤      جنيه اسرتليين 
  )  ٤,١٩٧,٤٩٠(  )  ٥,٥٩٦,٦٥٣(  )  ٢٧٩,٨٣٢,٦٦١(      لرية سورية  
  ٢٢,٧٦٨         ٣٠,٣٥٨        ١,٥١٧,٨٧٥      سريفرنك سوي  

 %٢نقص 

      )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠        
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      ةفجو ال          
      %٧٥الملكية       )األرباح والخسائر(      التراكمية      العملة    
    .س.ل        .س.ل        .س.ل          
 )  ١٣,٣٢٨,٩٤٠(  )  ١٧,٧٧١,٩٢٠(      ٨٨٨,٥٩٦,٠٠٦      دوالر أمريكي  

  )  ٢,٥٠٣,٦٩٤(  )  ٣,٣٣٨,٢٥٨(      ١٦٦,٩١٢,٩١١        يورو 
 )    ٢,٣٤٠(  )    ٣,١٢٠(        ١٥٥,٩٧٧      جنيه اسرتليين  

   ٤,٤٠١,٣٩٦       ٥,٨٦٨,٥٢٨    )  ٢٩٣,٤٢٦,٤٠٠(      لرية سورية  

  )    ٤٠٢(  )    ٥٣٦(        ٢٦,٨٢١      فرنك سويسري  
  

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      سية إيراد الفائدةحسا      ةفجو ال          
    %٧٥الملكية       )األرباح والخسائر(      التراكمية      العملة    
    .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ٥,٦٩٧,٢٢١(   )  ٧,٥٩٦,٢٩٤(      ٣٧٩,٨١٤,٧١٢      دوالر أمريكي  
    ١٠٧,٨٣١         ١٤٣,٧٧٤    )  ٧,١٨٨,٧٠٢(      يورو  
  )    ٢,٠٦٢(  )    ٢,٧٤٩(        ١٣٧,٤٥٤      جنيه اسرتليين 
    ٤,١٩٧,٤٩٠       ٥,٥٩٦,٦٥٣    )  ٢٧٩,٨٣٢,٦٦١(      لرية سورية  
  )    ٢٢,٧٦٨(  )    ٣٠,٣٥٨(      ١,٥١٧,٨٧٥    فرنك سويسري  

  :مخاطر العمالت) ٢( 
  .تتمثل خماطر العمالت بتغري قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية

ة العملة الرئيسية له، ويقوم جملس إدارة املصرف بوضع حدود ملراكز العمالت، ويتم مراقبة املركز بشكل يومي ليتم التأكد يعترب املصرف اللرية السوري
  .من عدم جتاوز املستويات احملددة

  ر الصرف يقوم املصرف بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعا



 

   - ٣٣ -

 %١٠زيادة 

    )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
    ٤١٨,٤٨٠,٨١٨        ٤١٧,٥٤١,٠٩١       ٤,١٧٥,٤١٠,٩١٣     دوالر أمريكي  
      ٨٨١,٤٧٤        ١,٢١٥,٨٩٤       ١٢,١٥٨,٩٤٢       يورو  
      ١١,٧٧٩          ١٥,٧٠٥         ١٥٧,٠٤٩     جنيه اسرتليين 
      ٢,٠١٢          ٢,٦٨٢         ٢٦,٨٢١     فرنك سويسري  
      ١٥,٥٥٩          ٢٠,٧٤٥         ٢٠٧,٤٤٧     درهم امارايت 
      ٤٢٩          ٥٧٢         ٥,٧٢١     دوالر كندي  
      ١٧,٢٨٠          ٢٣,٠٤٠         ٢٣٠,٤٠٣      ال سعوديـري  
      ٤١٤,٨٥٣          ٥٥٣,١٣٨       ٥,٥٣١,٣٧٧     ال قطريـري  
        ١٨,٥٩١          ٢٤,٧٨٨         ٢٤٧,٨٧٧     دينار أردين  

 
    ١٣٢٠كانون األول   ٣١    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  ٣١٧,٢٥٥,٠٠٨        ٣١٨,٥٠٥,٩٥٨       ٣,١٨٥,٠٥٩,٥٧٧     دوالر أمريكي  
  )  ٢,١٨٢,٨٦٨(    )  ٢,٩٨٦,٠٧٥(  )  ٢٩,٨٦٠,٧٥٢(      يورو  
  ١٠,٤٦٥          ١٣,٩٥٣         ١٣٩,٥٣٤     سرتلييناجنيه  
    ١١٣,٨٤١          ١٥١,٧٨٨       ١,٥١٧,٨٧٥     فرنك سويسري  
  ٢٤,٩٣٨          ٣٣,٢٥٠         ٣٣٢,٥٠٠     درهم امارايت 
  ٩١,٥٨١          ١٢٢,١٠٨       ١,٢٢١,٠٨٣     دوالر كندي  
  ١٠,٧٢١          ١٤,٢٩٤         ١٤٢,٩٤٤     ريـال سعودي  
  ٢٧,٦٨٧          ٣٦,٩١٦         ٣٦٩,١٦١     ريـال قطري  
  ١٤,٤٦١          ١٩,٢٨٢         ١٩٢,٨١٨     دينار أردين  



 

   - ٣٤ -

  %١٠نقص 
    )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        عملةال    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ٤١٨,٤٨٠,٨١٨(  )  ٤١٧,٥٤١,٠٩١(      ٤,١٧٥,٤١٠,٩١٣     دوالر أمريكي  
  )    ٨٨١,٤٧٤(  )  ١,٢١٥,٨٩٤(      ١٢,١٥٨,٩٤٢       يورو  
  )    ١١,٧٧٩(  )    ١٥,٧٠٥(        ١٥٧,٠٤٩     جنيه اسرتليين 
  )    ٢,٠١٢(  )    ٢,٦٨٢(        ٢٦,٨٢١     فرنك سويسري  
  )    ١٥,٥٥٩(  )    ٢٠,٧٤٥(        ٢٠٧,٤٤٧     درهم امارايت 
  )    ٤٢٩(  )    ٥٧٢(        ٥,٧٢١     دوالر كندي  
  )    ١٧,٢٨٠(  )    ٢٣,٠٤٠(        ٢٣٠,٤٠٣      ال سعوديـري  
  )    ٤١٤,٨٥٣(  )    ٥٥٣,١٣٨(      ٥,٥٣١,٣٧٧     ال قطريـري  
  )    ١٨,٥٩١(  )    ٢٤,٧٨٨(        ٢٤٧,٨٧٧     دينار أردين  

  
    ٣٢٠١كانون األول   ٣١    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ٣١٧,٢٥٥,٠٠٨(  )  ٣١٨,٥٠٥,٩٥٨(      ٣,١٨٥,٠٥٩,٥٧٧     دوالر أمريكي  
    ٢,١٨٢,٨٦٨        ٢,٩٨٦,٠٧٥   )  ٢٩,٨٦٠,٧٥٢(      يورو  
  )    ١٠,٤٦٥(  )    ١٣,٩٥٣(        ١٣٩,٥٣٤     سرتلييناجنيه  
  )    ١١٣,٨٤١(  )    ١٥١,٧٨٨(      ١,٥١٧,٨٧٥     فرنك سويسري  
  )    ٢٤,٩٣٨(  )    ٣٣,٢٥٠(        ٣٣٢,٥٠٠     درهم امارايت 
  )    ٩١,٥٨١(  )    ١٢٢,١٠٨(      ١,٢٢١,٠٨٣     دوالر كندي  
  )    ١٠,٧٢١(  )    ١٤,٢٩٤(        ١٤٢,٩٤٤     ريـال سعودي  
  )    ٢٧,٦٨٧(  )    ٣٦,٩١٦(        ٣٦٩,١٦١     ريـال قطري  
  )    ١٤,٤٦١(  )    ١٩,٢٨٢(        ١٩٢,٨١٨     دينار أردين  



 

   - ٣٥ -

 التحليل القطاعي  -٢٨

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

    األفرادت حسابا - 
  حسابات املؤسسات  - 
     اخلزينة  -

  :طاعات أعمال املصرففيما يلي معلومات عن ق
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠     
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      فراداأل      البيان    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
   ١,٢٩٤,٧٠٤,٢٧٢    -      ١,٠٦٦,٦٥٢,٣٠٤    ٣٠٧,١١٤,٧٢٨  )  ٧٩,٠٦٢,٧٦٠(    دخل التشغيليلإمجايل ا  
  )  ١٥١,٥٦١,٧٧٥(    -      -    )  ١٥١,٤٦٤,٨١٥(  )    ٩٦,٩٦٠(  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية  
     ١,١٤٣,١٤٢,٤٩٧    -      ١,٠٦٦,٦٥٢,٣٠٤    ١٥٥,٦٤٩,٩١٣  )  ٧٩,١٥٩,٧٢٠(    نتائج أعمال القطاع  

  )  ٢٩٦,٤٣٢,٠٧٩(    -      -      -      -    مصاريف غير موزعة على القطاعات  
    ٨٤٦,٧١٠,٤١٨    -      -      -      -      قبل الضرائب الربح  
    -      -      -      -      -      ضريبة الدخل يرادإ  
    ٨٤٦,٧١٠,٤١٨    -      -      -            الفرتة ربحصايف   
  ١٨,٨٤٤,٢٥٢,٧٩٨    -      ١٢,٨٨٥,٤٧٦,١١٩    ٥,٩٢٦,٧٩٩,١٠٠    ٣١,٩٧٧,٥٧٩    موجودات القطاع  

    ٩١,٦٦٦,٧٢٢,٩٦    ٩١,٦٦٦,٧٢٢,٩٦    -      -      -    موجودات غير موزعة على القطاعات  
    ٧٦٧,٢٠,٥١٠,٩٧٥    ٩١,٦٦٦,٧٢٢,٩٦    ١٢,٨٨٥,٤٧٦,١١٩    ٠٠٥,٩٢٦,٧٩٩,١    ٣١,٩٧٧,٥٧٩    مجموع الموجودات  
    ١٦,٣٢٦,١٨١,٦٧٢    -      ٢٥,٤٠١,٤٩٤  ١٣,١٤٢,٠٧٣,٩٢٣    ٣,١٥٨,٧٠٦,٢٥٥    مطلوبات القطاع  

    ٦٢٧٧,٢٤٣,٠٨    ٦٢٤٣,٠٨,٢٧٧    -      -      -    مطلوبات غير موزعة على القطاعات  

    ٨١٦,٦٠٣,٤٢٤,٧٥    ٦٢٧٧,٢٤٣,٠٨    ٢٥,٤٠١,٤٩٤  ١٣,١٤٢,٠٧٣,٩٢٣    ٣,١٥٨,٧٠٦,٢٥٥    مجموع المطلوبات  
    ٨,٠١٧,٠٠١    ٨,٠١٧,٠٠١    -      -      -      مصاريف رأسمالية  
    ٥٥,١٣٩,٧٨٣    ٥٥,١٣٩,٧٨٣    -      -      -      واطفاءات استهالكات  



 

   - ٣٦ -

  
    )غير مدققة( ٢٠١٣أيلول  ٣٠     
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      فراداأل      بيانال    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  ٢,٤٥٨,٥٩٥,٦٠٥    -    ٢,١٢٧,٢١٦,٣٠٣    ٣٩١,٢٠٠,٤٨٢    )٥٩,٨٢١,١٨٠(    لدخل التشغيليإمجايل ا  
  )  ٩٦٤,٥٨٠,٧٥٦(    -          )٠٥٨,٢٠٣,٧٥٥(  )  ٩٠٦,٣٧٧,١(  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية  
  ١,٧٠٢,٠١٤,٦٤١    -    ٢,١٢٧,٢١٦,٣٠٣  )٣٦٤,٠٠٢,٥٧٦(  )  ٦١,١٩٩,٠٨٦(    نتائج أعمال القطاع  

  )  ٢٦١,٣٩٦,٦٦١(  )  ٢٦١,٣٩٦,٦٦١(    -      -      -    مصاريف غير موزعة على القطاعات  
  ١,٤٤٠,٦١٧,٩٨٠    -      -      -      -      الربح قبل الضرائب  
  ١٥٥,٨٨٤,٦٠٦    ١٥٥,٨٨٤,٦٠٦    -      -      -      إيراد ضريبة الدخل  
  ١,٥٩٦,٥٠٢,٥٨٦    -      -      -      -      صايف ربح الفرتة  
  ١٦,٦٢١,٤٧٧,٣٩٨    -    ٩,٥٨٩,٨٠٥,٤٦٦  ٧,٠٠٨,٨٩٧,٧٠٧    ٢٢,٧٧٤,٢٢٥      موجودات القطاع  

     ٨٤٧,٦٥٦,٠٤١,٩    ٨٤٧,٦٥٦,٠٤٩,١    -      -      -    موجودات غير موزعة على القطاعات  
  ٢٤٥,١٣٤,٢٦٥,١٨    ٨٤٧,٦٥٦,٠٤٩,١  ٤٦٦,٨٠٥,٩٥٨,٩  ٧٠٧,٨٩٧,٠٠٨,٧    ٢٢٥,٧٧٤,٢٢    مجموع الموجودات  
    ١٤,١٠١,٠١١,٦٢٩    -    ٣٠١,٠٨٢,٢٤٠  ١١,٣٥٩,٨٧٩,٩٨٨  ٢,٤٤٠,٠٤٩,٤٠١    مطلوبات القطاع  

    ٤٨١,٦٣٢٤,٣١    ٤٨١,٦٣٢٤,٣١    -      -      -    مطلوبات غير موزعة على القطاعات  
    ١١٠,٨١٤,٤٢٥,٣٢    ٤٨١,٦٣٢٤,٣١  ٣٠١,٠٨٢,٢٤٠  ١١,٣٥٩,٨٧٩,٩٨٨  ٢,٤٤٠,٠٤٩,٤٠١    مجموع المطلوبات  
  ٩٢,٠٨٩,٦١٤    -      -      -      -      مصاريف رأسمالية  
   ٥٠,٣٠١,٦٥٥    -      -      -      -      استهالكات واطفاءات  
    

  :التوزيع اجلغرايفمعلومات . ب
  :املصرفالتوزيع اجلغرايف ألعمال  اإليضاحميثل هذا 

    )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠    
    جموعالم      خارج سورية      داخل سورية    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

   ١,٢٩٤,٧٠٤,٢٧٢    ٧١,٧٣٩,١١١    ١,٢٢٢,٩٦٥,١٦١  لدخل التشغيليإمجايل ا

    ٢٠,٥١٠,٩٧٥,٧٦٧    ٥,٩٥٤,٤٣٧,٤٥٠    ١٤,٥٥٦,٥٣٨,٣١٧  جمموع املوجودات
  )    ٤٧,١٢٢,٧٨٢(      -      )  ٤٧,١٢٢,٧٨٢(  املصروفات الرأمسالية

  
    )غير مدققة( ٢٠١٣أيلول  ٣٠    
    المجموع      خارج سورية      داخل سورية    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

   ٢,٤٥٨,٥٩٥,٦٠٤    ٦١,٥٦٣,٢٣٤    ٢,٣٩٧,٠٣٢,٣٧٠  إمجايل الدخل التشغيلي

  ١٨,٥٢٦,١٣٤,٢٥٢    ٦,٣٦٣,٧٧٠,٣٢٢    ١٢,١٦٢,٣٦٣,٩٣٠  جمموع املوجودات
  )  ٤١,٧٨٧,٩٥٩(  -  )  ٤١,٧٨٧,٩٥٩(  املصروفات الرأمسالية  



 

   - ٣٧ -

  إدارة رأس المال  -٢٩

س املال من خالل النسب الصادرة أيتم مراقبة مدى كفاية ر . نشطته املختلفةأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أعلى ر  صرفحيافظ امل
  . مبوجب مقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل مصرف سورية املركزي

  حسب تعليمات مصرف سورية املركزي % ٨س املال والبالغة أباحملافظة على معدالت تفوق احلد االدىن ملتطلبات كفاية ر  صرفيلتزم امل
  .س املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزاتأ،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية واليت تستخدم ر )حسب جلنة بازل الدولية% ٨(

دف أعلى الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف  ت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأس ماله وجيري تعديالأهيكلية ر  صرفيدير امل نشطته، و
املصرف لدى و رمسلتها ويراعي أرباحه أو تدوير أرباح نقدية أتوزيع  صرفقد يقرر امل وحني حتقيق أرباح س املالأو التعديل على هيكل ر أاحملافظة 

ذا اخلصوصاختاذه قرار بتوزيع األ   :)سورية لرية ألف ألقرب( يليهذا البند ما  يتضمن. رباح تعليمات السلطات الرقابية 
  األول كانون  ٣١       أيلول ٣٠    
    )مدققة( ٣٢٠١     )غير مدققة( ٤٢٠١   
  .س.ألف ل      . س.ألف ل    

    ٢,٥٠٠,٠٠٠       ٢,٥٠٠,٠٠٠    به واملدفوع  رأس املال املكتتب
  )  ١,٦١٨,٥٣٠(  )  ١,٦١٨,٥٣٠(   مدورة حمققة خسائر

    ٢,١١٥,٠١٩       ٢,١١٥,٠١٩    أرباح مدورة غري حمققة 
  )    ٢٧,٥٠٤(      -      املبالغ املمنوحة لكبار املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة

  )    ٩٣٢(  )    ٤٣٢  (  صايف املوجودات الثابتة غري ملموسة
      ٢,٩٦٨,٠٥٣       ٢,٩٩٦,٠٥٧    صافي األموال الخاصة األساسية

  :بنود رأس املال املساعد
      ٦,٢٢٧         ٧,٧٤٦    ملوجودات مالية متوفرة للبيع) أرباح(من التغري املرتاكم % ٥٠

        ٤٨,٨٦١         ٤٨,٨٦١    االحتياطي العام ملخاطر التمويل
        ٥٥,٠٨٨         ٥٦,٦٠٧     األموال الخاصة المساعدة

      ٣,٠٢٣,١٤١       ٣,٠٥٢,٦٦٤    )رأس المال التنظيمي(صافي األموال الخاصة 
    ٧,٨١٤,٠٦١       ٨,٧٤٠,٦١٠    جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر 

      ٨٠٢,٣٢٧         ٨٠١,٢٣٦    حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
      ٥٣,٩٥٤         ٢١,٠٨٦    خماطر السوق

        ٣١١,٥٨٩         ٣١١,٥٨٩    املخاطر التشغيلية
      ٨,٩٨١,٩٣١       ٩,٨٧٤,٥٢١     مجموع الموجودات واإللتزامات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر

      %٣٣,٦٦         %٣٠,٩١      (%)س املال نسبة كفاية رأ
      %٣٣,٠٤         %٣٠,٣٤      )(%رأس املال األساسي كفاية نسبة  

    %٩٧,٠٦         %٧٦,٦٧      نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل احلقوق امللكية
مع % ٨كفاية رأس املال عن   جيب أن التقل نسبة ٢٠٠٧كانون الثاين   ٢٤تاريخ  ٤ب / م ن/ ٢٥٣بناًء على قرار جملس النقد والتسليف رقم 

  .مرعاة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية واليت تستخدم رأس املال التنظيمي كمؤشر هلا



 

   - ٣٨ -

  تزامات محتملةلارتباطات و ا  -٣٠
 :يتكون هذا البند ممايلي 

  ):قيمة امسية(ارتباطات والتزامات ائتمانية  –أ 
  األولكانون   ٣١          ٢٠١٤ أيلول ٣٠      
      )مدققة( ٢٠١٣          )ر مدققةغي(       
  .س.ل          .س.ل      

  إرتباطات و إلتزامات إئتمانية
  :كفاالت زبائن

    ١١٨,٩٣٠,٤٠٣        ٧٦,٨٣٦,٩٤٣    دفع
    ٣٥٨,٥٩٣,٣٠٠        ٣١٦,١٥٧,٩١٥    حسن تنفيذ

    ١٢,٨٣٥,٥١٥        ٦,٠٣٣,٣٦٦    أخرى
    -          ٥٢٤,٦٠٧,١٣٧    تعهدات قطع التصدير

    ٤٩٠,٣٥٩,٢١٨        ٩٢٣,٦٣٥,٣٦١    
  -          ١,٠٩٣,٧٢٥,٦٤٠    تصدير قبوالت
      ١,٧٧٥,٦١١        ٦٠,٦٤٥,٥٤٣    استرياد قبوالت

 ٢٧٢,٠٢١,٣٥٢        ٧٧,٢٥٤,٢٨٥    لالسترياد اعتمادات مستندية
      -          ٢,٨٧٩,٨٠٠,٠٠٥    للتصدير اعتمادات مستندية

      ٠٠٠,٠٣٦,٦٢٩        ١,١٤٠,٦٣٦,٠٠٠    سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستعملة

    ١٨١,١٩٢,٣٩٣,١        ٦,١٧٥,٦٩٦,٨٣٤      
  :إلتزامات تعاقدية

  :عقود إجيار تشغيلية
    ١٦,٦٩٨,١١٥        ٢٦,١٤٨,١٥٥    تستحق خالل سنة

    ٢٨٥,٢٢٥,٣١٩        ٢٩٠,٤١٤,٥١٢    ٢٠٢٨تستحق أكثر من سنة ولغاية عام 

    ٤٠٠,٩٢٣,٣٣٥        ٣١٦,٥٦٢,٦٦٧    

  

 .٢٠٢٨روع املصرف متتد لغاية عام متثل هذه االلتزامات التعاقدية بدالت عقود إجيار لف


