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 م.م.شج بنك سورية والخلي
 الدخل بيان

  2011كانون األول  31للسنة المنتهية في 

  معها وتقرأ المالية بياناتال هذه من جزءاً تشكل 36 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات إن
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  2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية إيضاح 

    
 613,138,171 1,059,526,321 22 الفوائد الدائنة
 (468,634,083) (692,299,234) 23 الفوائد المدينة

   ____________ ____________ 
 144,504,088 367,227,087  صافي الدخل من الفوائد

  ____________ ____________ 
     

 63,476,577 78,893,521 24   العموالت والرسوم الدائنة
 (4,897,994) (4,813,208) 24 العموالت والرسوم المدينة

   ____________ ____________ 
 58,578,583 74,080,313  صافي الدخل من العموالت والرسوم

   ____________ ____________ 
 203,082,671 441,307,400  صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

    
 12,984,410 113,466,727  األجنبيةصافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت 

 30,449,824 198,252,179  تقييم مركز القطع البنيوي أرباح 
 3,522,600 3,598,980 6 أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

 - 751,317  إيرادات تشغيلية أخرى
   ____________ ____________ 

 250,039,505 757,376,603  التشغيلي إجمالي الدخل
  ____________ ____________ 
    

 (180,554,399) (185,555,264) 25 نفقات الموظفين
 (73,541,630) (81,619,296) 8  استهالكات الموجودات الثابتة

 (10,952,869) (13,104,394) 9 الموجودات غير الملموسة إطفاءات
 (84,649,841) (35,631,639) 5 مصروف مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة

 2,362,266 451,146 16 ات متنوعةمخصص استرداد
 (154,264,818) (150,766,115) 26 مصاريف تشغيلية أخرى

   ____________ ____________ 
 (501,601,291) (466,225,562)   التشغيلية المصاريفصافي 

  ____________ ____________ 
    
 (251,561,786) 291,151,041  قبل الضريبة )الخسارة( دخلال
    
 48,806,009 (33,257,837) 10 المؤجل  إيراد ضريبة الدخل) ضريبة الدخل(
  ____________ ____________ 

 (202,755,777) 257,893,204  السنة) خسارة( دخل
   ____________ ____________ 

 (6.76) 8.60 27 السنة )خسارة( دخلمن  األساسية والمخفضة حصة السهم
   ____________ ____________ 

 
 
 
 
 
  
 



   م.م.شج بنك سورية والخلي
 ل الشاملالدخ بيان

  2011كانون األول  31للسنة المنتهية في 

  معها وتقرأ المالية لبياناتا هذه من جزءاً تشكل 36 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات إن
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  2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية إيضاح 

    
 (202,755,777) 257,893,204  السنة )خسارة( دخل

    :الدخل الشامل األخرى) الشاملة الخسارة(مكونات 
  التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات

 المالية المتوفرة للبيع   
 

20 (613,988) 
 

(654,812) 
   ______________ ______________ 
 (203,410,589) 257,279,216  للسنة) الشاملة الخسارة(الشامل  دخلال
   ______________ ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   م.م.شج بنك سورية والخلي
 يةالتغيرات في حقوق الملك بيان
  2011كانون األول  31المنتهية في  للسنة

  معها وتقرأ المالية بياناتال هذه من جزءاً تشكل 36 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات إن
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رأس المال المكتتب به 
  احتياطي خاص  احتياطي قانوني والمدفوع

احتياطي عام 
  لمخاطر التمويل

التغيير المتراكم 
في القيمة العادلة 

 للموجودات
المالية المتوفرة 

 السنة) خسارة( دخل للبيع
الخسائر المتراكمة 

 المحققة
 )الخسائر(األرباح 

 محققةالغير  المتراكمة
  

 مجموع حقوق الملكية
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية     ليرة سورية 

          
2011           

 2,469,718,089 (149,638,345) (381,814,754) - 1,171,188 - - - 3,000,000,000 كانون الثاني 1الرصيد في 
الشامل للسنة دخلال  - - - - (613,988) 257,893,204 - - 257,279,216 

السنة دخل تخصيص  - - - - - (257,893,204) 59,641,025 198,252,179 - 
المحول الى االحتياطيات 

)19إيضاح رقم (  - 
 

9,289,886  
 

9,289,886  
 

88,109,753 - - 
 

(106,689,525)  - - 
تحويل من خسائر قطع 

بنيوي الى قطع تشغيلي  
)21إيضاح رقم (  - 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- - 

  
  
- 

  
  

(29,736,968) 

  
  

29,736,968 

  
 
- 

 ______________ __________ __________ __________ __________ _____________ ______________ ______________ ______________ 
 2,726,997,305 78,350,802 (458,600,222) - 557,200 88,109,753 9,289,886 9,289,886 3,000,000,000 كانون األول 31الرصيد في 

 ______________ __________ __________ __________ __________ _____________ ______________ ______________ _____________ 
          

2010          
 2,673,128,678 (180,088,169) (148,609,153) - 1,826,000 - - - 3,000,000,000 كانون الثاني 1الرصيد في 

للسنة ةالشامل خسارةال  - - - - (654,812) (202,755,777) - - (203,410,589) 
السنة خسارةتخصيص   - - - - - 202,755,777 (233,205,601) 30,449,824 - 

 ______________ __________ __________ __________ _________ _____________ ______________ ______________ ______________ 
 2,469,718,089 (149,638,345) (381,814,754) - 1,171,188 - - - 3,000,000,000 كانون األول 31الرصيد في 

 ______________ __________ __________ __________ __________ _____________ ______________ ______________ _____________ 



   م.م.شج بنك سورية والخلي
  ةالنقديالتدفقات  بيان

  2011كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 .معها وتقرأ المالية بياناتال هذه من جزءاً تشكل 36 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات إن
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  2011 2010 

 ليرة سورية ليرة سورية إيضاح 
    

    األنشطة التشغيلية
 (251,561,786) 291,151,041  قبل ضريبة الدخل) الخسارة(الدخل 

    :تعديالت للبنود غير النقدية
 73,541,630 81,619,296 8 استهالكات 

 10,952,869 13,104,394 9   طفاءاتإ
 84,649,841 35,631,639 5 ائتمانية مباشرةمصروف مخصص تسهيالت 

 1,591,604 2,073,063   طفاء عالوة إصدار موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقإ
 (2,362,266) (451,146)  مصروف مخصص تقلب أسعار القطع

 - 973,918   أصول ثابتة بيع خسارة
 (13,509,233) (99,939,751)   تغيرات أسعار الصرف غير المحققة

  ______________ ______________ 
 (96,697,341) 324,162,454  قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية) الخسارة(الدخل 

    
 (245,059,092) 289,340,211  )ودائععلى ال لزاميإ احتياطي(المركزي  سورية االيداعات لدى مصرف

 (2,998,305,776) (5,284,894,100)  مباشرةالئتمانية االتسهيالت الالزيادة في 
 (37,658,030) (46,738,808)  خرىاألموجودات ال الزيادة في

 65,913,730 (65,913,730)   ودائع المصارففي  الزيادة) النقص(
 (70,411,875) 497,781,875  المصارفلدى   ودائعالفي ) الزيادة(النقص 

 3,253,452,390 1,995,281,130  العمالءودائع الزيادة في 
 (417,175,969) 479,988,047  نقديةالتأمينات الفي ) النقص(الزيادة 

 166,948,115 (57,713,499)  خرىاألمطلوبات الالزيادة في ) النقص(
  ______________ ______________ 

 (378,993,848) (1,868,706,420)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
  ______________ ______________ 

    األنشطة االستثمارية
 (129,363,523) (19,091,551) 8 موجودات ثابتةشراء 

 - 2,500,000   بيع موجودات ثابتة متحصالت
 (10,627,064) (1,115,550) 9 شراء موجودات غير ملموسة

  ______________ ______________ 
 (139,990,587) (17,707,101)  األنشطة االستثمارية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

  ______________ ______________ 
     

 (4,001,490) (29,647,778)   )الوديعة المجمدة(على النقد وما في حكمه  تأثير تغيرات أسعار الصرف
  ______________ ______________ 
     

 (522,985,925) (1,916,061,299)  صافي النقص في النقد وما في حكمه
     

 3,942,456,380 3,419,470,455  كانون الثاني  1النقد وما في حكمه في 
    ______________ ______________ 

 3,419,470,455 1,503,409,156  28 كانون االول 31النقد وما في حكمه في 
  ______________ ______________ 

    وأنصبة األرباح التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
 577,032,745 1,054,100,102  فوائد مقبوضة
 444,362,083 627,168,735  فوائد مدفوعة

 3,522,600 3,598,980   أنصبة أرباح مقبوضة
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 كبنات عن المعلوم  1
  

 رئاسة قرار بموجب لھا الترخیص تم خاصة سوریة مغفلة مساھمة شركة ھو" البنك. "م.م.والخلیج ش سوریة بنك إن
رقم  لجنة إدارة مصرف سوریة المركزي وقرار 2006 نیسان 13 بتاریخ الصادر) و.م32/ ( رقم الوزراء مجلس
 2006تشرین الثاني لعام  21بتاریخ  14765 رقم سجل التجاريمسجلة بال ،2007شباط  10ل أ الصادر بتاریخ /105

 وتعلیماتھ 2001 لعام 28 رقم بقانون النقد األساسي والقانون الخاص 2002 لعام 23 رقم القانون ألحكام وتخضع
 النقد مجلس یضعھا التي ولألنظمة المركزي سوریة مصرف وقانون 1949 لعام 149 رقم التجارة وقانون التنفیذیة
 .والتسلیف

  

لیرة  500 اسمیة بقیمة سھم 6,000,000 على موزع لیرة سوریة 3,000,000,000 قدره برأسمال البنك تأسس
، تمت الموافقة على تجزئة 2011نیسان  26خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ  .الواحد للسھم سوریة

  .)18إیضاح (الواحد  للسھم لیرة سوریة 100سھم بقیمة  30,000,000أسھم البنك لتصبح 
 

  .من رأسمال البنك% 24ما نسبتھ ) بنك الخلیج المتحد(تبلغ حصة الشركة االستراتیجیة 
 العربیة الجمھوریة داخل وفروعھ دمشق في الرئیسي مركزه خالل من والمالیة المصرفیة األعمال جمیع بتقدیم البنك یقوم

 وحماه وطرطوس وحلب دمشق وریف دمشق موزعة في 2011 كانون األول 31 في كما فرع 12 وعددھا السوریة
  .وحمص والالذقیة ودیرالزور

  .أیار 29 شارع دمشق  -السوریة العربیة الجمھوریة ھو المسجل الرئیسي البنك عنوان إن
  .2007لعام  حزیران شھر خالل المصرفي نشاطھ بممارسة البنك بدأ

 .إن أسھم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة
  .للمساھمین العامة الھیئة لموافقة خاضعة وھي 2012 آذار 20 بتاریخ البنك إدارة مجلس قبل من المالیة البیانات إقرار تم
  
 السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2
 

  المالیة البیاناتأسس إعداد  2.1
 

الموجودات المالی ة المت وفرة للبی ع الت ي تظھ ر       باستثناءالمالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة،  البیاناتتم إعداد  -
  .المركز المالي بیان بالقیمة العادلة بتاریخ

    .وتفسیراتھا وقرارات مجلس النقد والتسلیف المالیة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیةالبیانات تم إعداد  -
 .لبنكالمالیة باللیرة السوریة وھي العملة المتداولة ل البیاناتتم عرض  -

  
  التغیرات في السیاسات المحاسبیة 2.2

  
  .في السنة السابقة استخدامھاالمالیة ھي مطابقة لتلك التي تم  البیاناتإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد 

الوض ع  والمحاسبیة  تالسیاساجوھري على  تغیرلم ینتج عنھ أي  معاییر التقاریر المالیة الدولیةتحسینات  بنكإن اعتماد ال
  .بنكالمالي أو أداء ال

  :التقاریر المالیة الدولیةمعاییر تحسینات 
ك انون   1ناف ذ للتطبی ق ف ي    ) المع دل " (اإلفصاحات عن األطراف ذات العالق ة " 24معیار المحاسبة الدولي رقم  -

 .2011الثاني 
ناف ذ للتطبی ق   ) المع دل ( "تصنیف الحقوق الصادرة -العرض : األدوات المالیة" 32معیار المحاسبة الدولي رقم  -

 .2010شباط  1في 
ص درت لجن ة مع اییر المحاس بة الدولی ة مجموع ة       أ) 2010الصادرة في أی ار  (ات التقاریر المالیة الدولیة تحسین -

 :إن ھذه التحسینات ھي كما یلي ،تحسینات على معاییر التقاریر المالیة الدولیة
 "األعمال اندماج" – 3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  •
 "إیضاحات األدوات المالیة" –7معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  •
  "المالیة البیاناتعرض " –1معیار المحاسبة الدولي رقم  •
 ."المالیة الموحدة وغیر الموحدة البیانات " – 27معیار المحاسبة الدولي رقم  •
المق  دمات المدفوع  ة م  ن الح  د األدن  ى    " – 14معی  ار لجن  ة تفس  یر التق  اریر المالی  ة الدولی  ة رق  م     •

 ".للتمویل
إطف اء المطلوب ات المالی ة ب أدوات حق وق      " – 19معیار لجنة تفسیر التق اریر المالی ة الدولی ة رق م      •

 ".الملكیة
 

   .لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات أي أثر جوهري على الوضع المالي أو أداء البنك
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 )تتمة(أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة   2
 

 معاییر وتفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الصادرة أو المعدلة وغیر النافذة للتطبیق   2.3
  

 1نافذ التطبیق في  عرض مكونات الدخل الشامل – "المالیة البیاناتعرض " –1معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 .2012تموز 

كانون الثاني  1التطبیق في نافذ  استرداد األصول – "ضریبة الدخل" –12معیار المحاسبة الدولي رقم  -
2012. 

 1نافذ التطبیق في  )2011المراجع في ( "غیر الموحدة المالیة البیانات " – 27معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 .2013كانون الثاني 

متطلبات اإلفصاح عن إلغاء تعزیز  – "إیضاحات األدوات المالیة" –7معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 .2011تموز  1نافذ التطبیق في االعتراف 

 1نافذ التطبیق في   )المعدل(" التصنیف والقیاس : األدوات المالیة"  – 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
ا المعیار تأثیر على ذ، سیكون لتطبیق ھ 2011وفق التعدیل الصادر في كانون األول  2015كانون الثاني 

یقوم البنك حالیًا بتقییم تأثیر تطبیق ھذا المعیار، علمًا أن ھذا التأثیر . المالیة للبنك تتصنیف وقیاس الموجودا
  .یعتمد على الموجودات المملوكة بتاریخ التطبیق لذا فإنھ من غیر الممكن تحدید تأثیر تطبیق ھذا المعیار اآلن

 .2013كانون الثاني  1نافذ التطبیق في  "البیانات المالیة الموحدة "  – 10معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
  .ال تتوقع إدارة البنك أي اثر جوھري على الوضع الحالي أو أداء البنك ینتج عن تطبیق ھذا المعیار

 1نافذ التطبیق في  "اإلفصاح عن نسب الملكیة في منشآت أخرى "  – 12معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
ال تتوقع إدارة البنك أي اثر جوھري . 10مع معیار التقاریر المالیة الدولي رقم بالتوازي  2013كانون الثاني 

  .على الوضع المالي أو أداء البنك ینتج عن تطبیق ھذا المعیار
، 2013كانون الثاني  1نافذ التطبیق في  "قیاس القیمة العادلة "  – 13معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

  .م تأثیر تطبیق ھذا المعیار على الوضع المالي أو أداء البنك ینتج عن تطبیق ھذا المعیاریقوم البنك حالیًا بتقیی
 

 أھم التقدیرات المحاسبیة  2.4
  

القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة الموج ودات والمطلوب ات المالی ة     بنكالمالیة یتطلب من إدارة ال تإعداد البیاناإن 
كم ا أن ھ ذه التق دیرات واالجتھ ادات     . باإلضافة إلى اإلفص اح ع ن االلتزام ات المحتم ل أن تط رأ      لبنكل المالیة تالبیانافي 

ال  دخل  بی ان ت ؤثر ف ي اإلی رادات والمص  اریف والمخصص ات وك ذلك ف ي التغی  رات ف ي القیم ة العادل ة الت  ي تظھ ر ض من            
  :فیما یلي أھم ھذه التقدیرات. الشامل

   
المالیة والتي قد ین تج عنھ ا    تالبیاناتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بال

 المالی ة  تالبیان ا مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في 
  : ھي كما یلي و خالل الفترة

  
  مبدأ االستمراریة
لالستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمراریة، وعلى الرغم من الظروف  بنكبتقدیر مدى إمكانیة ال بنكقامت إدارة ال

والمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم التیقن 
على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي  ساعدهالموارد الكافیة لت یھلد بنكمتأكدة من أن ال بنكفإن إدارة ال ،المستقبلیة
 .بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة .المنظور

  
  القیمة العادلة لألدوات المالیة

عن طریق األسعار المعلنة أو  المركز المالي بیانفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 
التداول النشط لبعض األدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام 

تطلب في حال تعذر ذلك فإن تحدید القیمة العادلة ی. نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق
 .التقدیر واالجتھاد
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 )تتمة(أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة  2

 
 )تتمة(أھم التقدیرات المحاسبیة  2.4

  
  تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة

ال دخل بن اء عل ى تق دیرات      بی ان وتق دیر كفای ة المؤون ة المس جلة ف ي       دوريبمراجعة التس ھیالت االئتمانی ة بش كل     بنكقوم الی
ح ول وض ع    باالجتھادات بنكقوم الیوفي تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة . اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة

إن ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیسي على فرض یات وعوام ل متع ددة    . المدین المالي وصافي قیمة الضمانة المتوقع تحقیقھا
درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وأن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التق دیرات وذل ك نتیج ة التغی رات الناجم ة ع ن        لھا

 .أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل
 

باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقییم القروض والسلف الھامة بشكل منفرد، یقوم البنك بتشكیل مخصص النخفاض 
ة بشكل جماعي وذلك بتجمیع القروض والسلف ذات السمات المتشابھة لمخاطر االئتمان وتقییمھا بشكل جماعي القیم

  .النخفاض القیمة
 

  االضمحالل في قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع
مركز مالي لتقدیر ما إذا كان  بیانبمراجعة األدوات المالیة المصنفة كموجودات مالیة متوفرة للبیع في تاریخ كل  بنكقوم الی

  .االئتمانیةیتطلب ذلك استخدام تقدیرات كتلك المستخدمة في التسھیالت . ھناك اضمحالل في القیمة
  

في قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع على شكل حقوق ملكیة عندما یكون  االضمحاللبتحمیل خسائر  بنكقوم الیكما 
یتطلب استخدام " مستمر"أو " ھام"تحدید ما ھو إن . دون التكلفةفي القیمة العادلة ي أو مستمر ھناك انخفاض جوھر

بمراجعة مجموعة من المعطیات ومن ضمنھا تغیرات األسعار للفترات  یقوم البنكعند القیام بھذه التقدیرات . التقدیرات
  . أقل من التكلفة االستثماراتالزمنیة التي كانت خاللھا أسعار ھذه 

  
  الـمــوجــودات الـضـریـبـیـة المؤجـلـة

یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر أو المصاریف غیر الخاضعة للضریبة والمتوقع االستفادة منھا 
یتطلب االعتراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ . عند تحقق الربح الضریبي

 .األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة باإلضافة إلى خطط الضریبة المستقبلیة
  

  أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة 2.5
  

 :المالیة المرفقة وفقًا ألھم السیاسات المحاسبیة التالیة  البیاناتأعدت 
 
  التعـامالت بالعـمالت األجنبیة .1
  

ویتم  ،خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه التعامالتیتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة 
المركز المالي  بیانتحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ 

 بنكیتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة لل.  والمعلنة من قبل مصرف سوریة المركزي
  .الدخل بیانفي 

  
  .بنكتي تمثل العملة الرئیسیة للوال المالیة البیاناتإن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار 
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 )تتمة(المحاسبیة الھامة أسس اإلعداد والسیاسات  .2

 
  )تتمة( أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة 2.5

  
 االعتراف باألدوات الـمـالـیـة وإعادة تـقـییمھا .2
 

 تـاریـخ االعـتـراف §
  .یتم االعتراف بشراء وبیع الموجودات المالیة بتاریخ االلتزام بتلك المعامالت  

 
 االعـتـراف األولي باألدوات المالیة §

 . األدوات المالیة عند شرائھا وفقًا للغرض منھا وطبیعة ھذه األدوات ویـتـم تقییمھا بالقیمة العادلةیتم تصنیف 
 

 أرباح الیوم األول §
عندما یختلف سعر المعاملة في السوق غیر النشط عن القیمة العادلة الحالیة ألداة مماثلة في السوق الحالي 

األسواق  دام أسلوب تقییم تعتمد متغیراتھ فقط على بیانات منالحالیة باستخ الملحوظ أو عن القیمة العادلة
  .الدخل بیانقي ) ربح الیوم األول(مباشرة بالفرق بین سعر المعامـلـة والقیمة العادلة  بنكعترف الیالملحوظة 

  
أسلوب التقییم  باستخدامعند عدم توافر البیانات بشكل ملحوظ ال یتم االعتراف بالفرق بین سعر المعاملة والقیمة 

  .حتى توافر المعلومات بشكل ملحوظ أو إلغاء االعتراف باألداة المالیة
 

 األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف  §
األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف ھي موجودات مالیة ذات مدفوعات ثابتة ومحددة ولھا 
تاریخ استحقاق ثابت غیر متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متوفرة للبیع أو للمتاجرة أو موجودات 

عات لدى المصارف والقروض والسلف یتم تقییم األرصدة واإلیدا .الدخل بیانمالیة بالقیمة العادلة من خالل 
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي مطروحًا منھا أیة مخصصات لتدني القیمة المستقبلیة وأیة 

الدخل ، كما یتم االعتراف بالخسائر  بیانفي " الفوائد الدائنة"یتم تسجیل اإلطفاءات ضمن بند . مبالغ تم إطفاؤھا
  .الدخل بیانضمن " مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة"ي القیمة في بند الناتجة عن تدن

  
 الموجودات المالیة المتوفرة للبیع §

الموجودات المالیة المتوفرة للبیع ھي تلك الموجودات المالیة التي تحدد بتصنیف متوفرة للبیع أو أنھا لیست 
استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ ) ب(لدخل، ا بیانموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل ) أ:(مصنفة كـ

أدوات حقوق الملكیة وأدوات : تتضمن الموجودات المالیة المتوفرة للبیع. قروض وذمم مدینة) ج(االستحقاق، أو 
  .دین أخرى

  
ربح أو بعد االعتراف المبدئي، یتم تقییم الموجودات المالیة المتوفرة للبیع حسب القیمة العادلة كما یتم االعتراف بال

عادلة للموجودات التغییر المتراكم في القیمة ال"ضمن بند  بیان الدخل الشاملالخسارة غیر المحققة مباشرة في 
عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة المتوفرة للبیع، یتم االعتراف بالربح أو الخسارة ". المالیة المتوفرة للبیع

في ". مالیة استثمارات) خسائر(أرباح "الدخل ضمن بند  بیانالمتراكمة المعترف فیھا سابقًا في حقوق الملكیة في 
  .ألكثر من استثمار في نفس األسھم یتم التخلي بناء على مبدأ الوارد أوًال صادر أوًال بنكحال تملك ال

  

الدخل عندما  بیانطریقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزیعات األرباح في  باستخدامیتم االعتراف بالفوائد 
  .الدفعات باستالم بنكینشأ حق لل

  

الدخل ویتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف  بیانالقیمة في  بالخسائر الناجمة عن تدني االعترافیتم 
  .من حقوق الملكیة" التغییر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع"بھا مباشرة في بند 
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 )تتمة(أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة  .2

 
 )تتمة( أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة 2.5

  
 )تتمة( االعتراف باألدوات الـمـالـیـة وإعادة تـقـییمھا .2

 
  موجودات مالیة مصنفة كقروض وسلف §

والتي لدیھا دفعات ثابتة " االستحقاقمحتفظ بھا حتى تاریخ "تدرج أدوات التسلیف التي ال ینطبق علیھا تعریف 
بعد . بعد حسم مخصص التدني في القیمةومحددة ولكنھا غیر مدرجة في أسواق مالیة نشطة بالتكلفة المطفأة 

بعد حسم مخصص  ،القیاس المبدئي، یتم الحقًا قیاس الموجودات المالیة المصنفة كقروض وسلف بالتكلفة المطفأة
مخصصات "الدخل ضمن  بیانھذه القروض والسلف في  اضمحاللیتم إثبات الخسائر الناتجة من . االضمحالل
یتم احتساب التكلفة المطفأة . المركز المالي بیانضمن  الضمحاللاوفي حساب مخصص " صافي-اضمحالل

. والرسوم التي تعتبر جزءًا ال یتجزأ من سعر الفائدة الفعلي االقتناءأي عالوات وخصومات من  باالعتبارباألخذ 
 .الدخل بیانفي " الفوائد الدائنة"یتم تضمین اإلطفاء ضمن بند 

   
   يخ االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها حتى تار §

عات ثابتة أو ستحقاق تتمثل في األدوات المالية التي تحمل دفلمالية المحتفظ بها حتى تاريخ االالموجودات ا
  .ستحقاقهادرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاق ثابتة ولدى البنك النية والقمحددة ولها تواريخ ا

مضافاً إليها ) التكلفة(ستحقاق بداية بالقيمة العادلة تاريخ االلمالية المحتفظ بها حتى يتم تسجيل الموجودات ا
نها قتناء كالعموالت، وبعد ذلك يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية مطروحاً متكاليف اال

لى الشراء عتبار أي خصم أو عالوة عب التكلفة المطفأة بعد األخذ باالحتسايتم ا. مخصص التدني في القيمة
اإلطفاء يتم قيده ضمن بيان الدخل في بند الفوائد الدائنة . واألتعاب التي تشكل جزء ال يتجزأ من الفائدة الفعلية

مصروف خسارة "يان الدخل ضمن بند خسائر التدني في القيمة يتم قيدها في ب .أو المدينة حسب واقع الحال
  ".ستثمارات ماليةا
  

  المطلوبات المالية §
مالية بالقيمة العادلة  كمطلوبات 39تصنيف المطلوبات المالية التي تندرج تحت معيار المحاسبة الدولي رقم يتم 

أو كمشتقات مالية مصممة كأدوات تحوط في التحوط الفعال أيها  ديونأو قروض و، من خالل بيان الدخل
ياً مبدئيتم االعتراف  .اف األوليات المالية في تاريخ االعترلمطلوبيحدد البنك التصنيف المالئم ل .أنسب

يتم  .مباشرة بها ةرتبطتكاليف العملية الم -الديونفي حالة  –ها يلإاً ضافات المالية بالقيمة العادلة ممطلوببال
  :كما يلي التقييم الالحق للمطلوبات المالية اعتماداً على تصنيفها

لية اوتتضمن المطلوبات المالية للمتاجرة والمطلوبات الم: من خالل بيان الدخلالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة 
  .من خالل بيان الدخلبها بالقيمة العادلة  األوليالتي تم االعتراف 

التي يحتسب عليها فائدة بالتكلفة المطفأة  القروض والديونتقييم  األولييتم بعد االعتراف : والديون القروض
  .يتم االعتراف بالربح أو الخسارة في بيان الدخل عند إلغاء االعتراف. بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية

إن عقود الضمانات المالية هي تلك التي تتطلب تعويض حاملها في حال عجز مدين : عقود الضمانات المالية
بعقود الضمانات كمطلوبات  األولييتم االعتراف . متحققة عليه وفقاً لشروط أداة الدينمحدد عن تسديد الدفعة ال

مباشرة ويتم تقييمها الحقاً بقيمة أفضل تقدير للدفعة  بها ةرتبطالمكاليف العملية تبالقيمة العادلة ويتم تعديلها ب
 .أيهما أكبر ،التي قد تنتج عنهاأو القيمة التي تم االعتراف بها
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 )تتمة(لسیاسات المحاسبیة الھامة ا أسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة(أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة  2.5
 

  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة .3
 

 األصول المالیة §
 
 :عند) أو جزء من األصل(بإلغاء االعتراف باألصل المالي  بنكقوم الی

 أو انتھاء مدة الحقوق التعاقدیة في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، §

بنقل الحقوق التعاقدیة باستالم التدفقات النقدیة لألصل المالي، أو تحمل مسؤولیة دفع التدفقات  بنكقیام ال §
 حال استالمھا بدون تأخیر مادي، و النقدیة لطرف ثالث

بنقل أو  بنكقم الی، أو إذا لم بشكل جوھري ملكیة األصل المالي ومنافعبنقل جمیع مخاطر  بنكالقیام إما  §
  .السیطرة على األصلإال أنھ نقل األصل المالي بشكل جوھري  ومنافعاالحتفاظ بجمیع مخاطر 

بالسیطرة على األصل المنقول،  احتفظ األصل بشكل جوھري ولكنھ ومنافعبنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر  بنكقم الیإذا لم 
ھو مدى  بنكإن مدى ھذه المشاركة المستمرة لل. المستمرة امشاركتھ في حدود ستمر باالعتراف باألصل المنقولیفإنھ 

المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول، یكون مدى  عندما تتخذ المشاركة. تعرضھ للتغیرات في قیمة األصل المنقول
 .، أیھما أقل")مبلغ الضمان("تسدیده  بنكھو القیمة الدفتریة لألصل أو أعلى قیمة قد یطلب من ال بنكالمشاركة المستمرة لل

 
 المطلوبات المالیة §

عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط . یتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ
مختلفة، یتم محاسبة ھذا التعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدید ویتم االعتراف 

  .الدخل بیانبالفرق كربح أو خسارة في 
 
  الـقیـمة الـعـادلة .4
 

ف ي أس واق نش طة تمث ل القیم ة العادل ة        المالی ة  البیان ات بت اریخ إع داد   ) بیع مطلوبات/ شراء موجودات ( إن أسعار اإلغالق 
  .لألدوات والمشتقات المالیة التي لھا أسعار سوقیة

المالیة أو عدم نشاط الس وق ی تم تق دیر    في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات والمشتقات 
  :قیمتھا العادلة بعدة طرق منھا

  .مقارنتھا بالقیمة السوقیة الحالیة ألداة مالیة مشابھة لھا إلى حد كبیر  -
  .تحلیل التدفقات النقدیة المستقبلیة وخصم التدفقات النقدیة المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالیة مشابھة لھا  -
  .عیر الخیاراتنماذج تس  -

تھدف طرق التقییم إلى الحصول على قیمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخ ذ باالعتب ار العوام ل الس وقیة وأی ة مخ اطر أو       
منافع متوقعھ عند تقدیر قیمة األدوات المالیة، وفي حال وجود أدوات مالیة یتعذر قیاس قیمتھا العادلة بشكل یعتمد علی ھ ی تم   

 .بعد تنزیل أي تدني في قیمتھاإظھارھا بالتكلفة 
 
  
 تدني قیمة الموجودات المالیة .5
بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني قیمة األص ل الم الي أو مجموع ة     المركز المالي بیانفي تاریخ  بنكقوم الی

ھن اك دلی ل موض وعي عل ى     تنخفض قیمة األصل المالي أو مجموعة األص ول المالی ة إذا، وفق ط إذا، ك ان     . األصول المالیة
ویك ون لح دث   ) ح دث خس ارة  (انخفاض القیمة نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األول ي باألص ل   

الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة الت ي یمك ن   ) أو أحداث(
تشمل األدل ة الموض وعیة مؤش رات ت دل عل ى أن المقت رض أو مجموع ة المقترض ین یواجھ ون ص عوبة           . ةتقدیرھا بموثوقی

مالی  ة كبی  رة، إخ  الل وتقص  یر ف  ي دفع  ات الفائ  دة أو المبل  غ األص  لي، احتم  ال كبی  ر لإلف  الس أو إع  ادة تنظ  یم م  الي، إش  ارة     
نقدی ة المس تقبلیة المق درة م ثًال ع دد متزای د م ن ال دیون         البیانات الملحوظة إلى أن ھناك انخفاض قابل للقی اس ف ي الت دفقات ال   

 .أو الظروف االقتصادیة التي ترتبط بتعثرات السداد/والدفعات المؤجلة و
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 )تتمة(لسیاسات المحاسبیة الھامة ا أسس اإلعداد و 2
  

  )تتمة(أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة  2.5
  

 )تتمة( تدني قیمة الموجودات المالیة .5
  

 إیداعات وأرصدة لدى المصارف والقروض والسلف §
بالنسبة لإلیداعات واألرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة والقروض والسلف المسجلة بالتكلفة المطفأة، 

دلیل موضوعي على تدني القیمة بشكل منفرد لألصول المالیة التي تعتبر  ھنالكأوًال بتقییم ما إذا كان  بنكقوم الی
عدم  بنكوإذا حدد ال. ھامة بشكل منفرد، وبشكل جماعي بالنسبة لألصول المالیة التي ال تعتبر ھامة بشكل منفرد

قوم بتضمین یوجود دلیل موضوعي على تدني قیمة ألصل مالي یتم تقییمھ  بشكل منفرد، سواء كبیرًا أم ال، 
االئتمان وُیقیمھم بشكل جماعي لتدني األصل في مجموعة من األصول المالیة ذات سمات متشابھة لمخاطر 

ال ُتشمل األصول التي یتم تقییمھا بشكل منفرد لتدني القیمة والتي یتم أو یستمر االعتراف بخسائر تدني . القیمة
  . القیمة الخاصة بھا في التقییم الجماعي لتدني القیمة

وفي حال تواجد دلیل موضوعي على تكبد خسارة ، یتم قیاس مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین المبلغ المسجل 
). تكبدھایتم باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة التي لم (لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة 
في بیان الخسائر االئتمانیة ویتم االعتراف بمبلغ الخسارة  یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل مخصص

إذا انخفض أو زاد مبلغ خسارة انخفاض القیمة في فترة الحقة، یتم تسجیل االنخفاض أو الزیادة بتعدیل . الدخل
  .المخصص

إذا كان للقرض . ليیتم خصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام سعر الفائدة الفعلي األص
یعكس . سعر فائدة متغیر، یكون معدل الخصم لقیاس أي خسائر انخفاض قیمة ھو سعر الفائدة الفعلي الحالي

حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي المضمون بالرھن التدفقات النقدیة التي 
نھا تكالیف الحصول على الضمان وبیعھ، سواء كانت التسویة للرھن یمكن أن تنتج عن تسویة الرھن مطروحًا م

 .ممكنة أو ال

مثًال، على (مخاطر االئتمان في  ولغرض التقییم الجماعي النخفاض القیمة، یتم جمع األصول المالیة المتشابھة
الجغرافي ونوع أساس تقییم مخاطر االئتمان أو عملیة التصنیف التي تتناول نوع األصل والصناعة والموقع 

  ).ووضع استحقاق الدفع سابقًا والعوامل األخرى ذات الصلة الضمان

یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة في مجموعة األصول المالیة التي یتم تقییمھا بشكل جماعي على أساس تاریخ 
د عدم توافر تاریخ عن. الخسائر لألصول التي لھا خصائص مخاطر ائتمان مشابھة لتلك التي في المجموعة

عتمد على خبرة اآلخرین المتماثلین معھ للمجموعات المقارنة من یأو خبرة كافیة، فإنھ  بالبنكللخسائر خاص 
السابقة في تحقیق ھذه الخسائر على أساس البیانات الملحوظة الحالیة  بنكتجربة ال ویتم تعدیل. األصول المالیة

ر على الفترة التي استند علیھا في تحقیق الخسائر السابقة وإلغاء آثار لعكس آثار الظروف الحالیة التي لم تؤث
  .متاحة حالیًاالالظروف في الفترة السابقة غیر 

 
 الموجودات المالیة المتوفرة للبیع §

مركز مالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني جوھري أو مستمر  بیانفي تاریخ كل  بنكقوم الی
وفي ھذه الحالة یتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بھا . في قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع

  .الدخل بیانمباشرة في حقوق الملكیة ویتم االعتراف بھا في 

الدخل، ویتم االعتراف بالزیادة في  بیانقیمة الستثمار في أداة حقوق ملكیة من خالل یتم عكس خسائر تدني ال ال
  .مباشرة حقوق الملكیة بعد التدني في القیمة فيقیمتھا العادلة 

بالنسبة ألدوات الدین المصنفة كموجودات مالیة متوفرة للبیع، یتم تقییم انخفاض القیمة بناء على نفس المعاییر 
إذا زادت القیمة العادلة ألداة دین في أي فترة الحقة، . موجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأةالمتبعة في ال

وكان من الممكن ربط الزیادة بدلیل موضوعي وقع بعد االعتراف بخسارة التدني الجوھري أو المستمر للقیمة في 
 .الدخل بیان خالل الدخل، یتم عكس ھذه الخسارة من بیان
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 )تتمة(لسیاسات المحاسبیة الھامة ا اإلعداد وأسس  2
  

  )تتمة(أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة  2.5
  

 )تتمة(تدني قیمة الموجودات المالیة  .5
 

 الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة §
السجالت والقيمة تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة الفرق بين القيمة المثبتة في يمثل 

 .الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي

ي أالدخل ضمن بند مصروف خسارة استثمارات مالية، كما يتم تسجيل  بيانيتم تسجيل التدني في القيمة في 
  .الدخل بيانوفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني السابق في الموجودات المالية في 

  
 الـدیـون المـجـدولـة §

بإعادة التفاوض بشأن شروط قرض معین لتعدیلھا بتمدید فترة التسدید وذلك بسبب الصعوبات  بنكقوم الیقد  
المالیة التي یواجھھا المقترض، عند الموافقة على الجدولة أصوًال، ال یعتبر ھذا الدین مستحق وتستمر اإلدارة 

إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني  بمراجعة الدین للتأكد من إمكانیة التسدیدات المستقبلیة، كما یتم تقییم ما
 .القیمة

  
 الـتـقـاص .6

فقط عندما  المركز المالي بیانیتم إجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار المبلغ الصافي في 
تحقق  أنأو  وتوفر النیة لتسویتھا على أساس صافي المبلغ تتوفر الحقوق القانونیة الملزمة لتسویتھا على أساس التقاص

  .في نفس الوقتسیتم  الموجودات وتسویة المطلوبات
  
  عقود اإلیجار .7

إن تحدید فیما إذا كان عقد ما ھو إیجار أو یتضمن إیجار یتم بناء على جوھر العملیة ویتطلب تحدید فیما إذا كان الوفاء 
  . بالعقد یعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة وإن العقد ینقل الحق في استخدم ھذا األصل

 
  كمستأجر بنكال §

بشكل  بنكاألصل لل بملكیةالمرتبطة  والمنافعجوھري المخاطر إن عقود اإلیجار التي ال تتضمن التحویل وبشكل 
الدخل  بیانیتم تسجیل مدفوعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصاریف في . تعتبر عقود إیجار تشغیلیة جوھري

بالمدفوعات الطارئة لعقود اإلیجار كمصاریف في  االعترافیتم . بطریقة القسط الثابت على مدى مدة العقد
  .الفترة التي یتم تكبدھا فیھا

 
 تـحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف .8

فیما یلي المقاییس و، بنكالقتصادیة سوف تتدفق إلى الیتم االعتراف باإلیراد فقط عندما یكون من المحتمل أن المنافع ا
 :المتبعة لالعتراف باإلیراد

  
 الـفـوائـد الـدائـنة والـمـدیـنـة  §

بالنسبة لجمیع األدوات المالیة المقیمة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالیة التي تتقاضى فائدة والمصنفة متوفرة 
  .للبیع، یتم تسجیل الفوائد الدائنة والمدینة وفقًا لمعدل الفائدة الفعلي خالل العمر المتوقع لألداة

بمراجعة تقدیراتھا الخاصة بالمدفوعات أو المقبوضات، فإنھ یعدل المبلغ المسجل للموجودات أو  بنكإذا قام ال
حساب المبلغ المسجل من خالل  بنكعید الیو. المطلوبات المالیة لیعكس التدفقات النقدیة المقدرة الفعلیة والمعدلة

لفائدة الفعلي األصلي لألداة المالیة، ویتم االعتراف حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة بسعر ا
 بنكمعاد تصنیفھا والتي قام الباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لألصول المالیة ال. بالتعدیل على أنھ دخل أو مصروف

یعترف  إن أثر ھذه الزیادة. بزیادة التدفقات النقدیة المقدرة لھا نتیجة زیادة إمكانیة تحصیل ھذه التدفقات النقدیة
  .  بھا كتسویة على معدل الفائدة الفعلي من تاریخ التغییر في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة

عندما یتم تخفیض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة المشابھة نتیجة لخسارة تدني القیمة، یتم 
 .على القیمة الدفتریة المعدلة االعتراف بدخل الفائدة باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي
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 )تتمة(لسیاسات المحاسبیة الھامة ا أسس اإلعداد و 2
  

 )تتمة(أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة   2.5
 

 )تتمة(تـحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف  .8
  

  العموالت الدائنة §
 :عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ویمكن تصنیف إیراد العموالت كما یلي بنكحقق الی  
 العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنیة معینة -

 تؤجل العموالت المحققة من تقدیم الخدمات خالل فترة زمنیة محددة ویتم االعتراف فیھا كإیراد على أساس الفترة
التي غالبًا ما یتم استخدامھا وتحقیقھا كتعدیل على معدل  -  لتقدیم قروض االرتباطاتیتم تأجیل رسوم . الزمنیة

 . الفائدة الفعلي على تلك القروض إذا كانت ذات أھمیة
 العموالت الدائنة المحققة من تنفیذ عمل ھام -
 .یعترف بالعموالت كإیرادات عند إنجاز العمل الھام  

 

 تـوزیعـات األرباح  §
  .باستالم الدفعات بنكیتم االعتراف باألرباح عندما ینشأ حق لل

  
  الكفاالت المالیة .9

قبوالت ویتم االعتراف  بمنح كفاالت مالیة على شكل اعتمادات مستندیة، كفاالت، و بنكلا یقوم االعتیادي نشاطھمن خالل 
األولي یتم قیاس  االعترافبعد . األولي للكفاالت المالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما یعادل القسط المحصل

 الدخل بیانلكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحًا منھ اإلطفاء المعترف بھ في  بنكال التزام
 . المالي الناتج عن ھذه الكفالة واعتماد القیمة األكبر بینھما االلتزاممدفوعات لتسویة وأفضل تقدیر لل

  
في " االئتمانیةمخصص الخسائر "إن أیة زیادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالیة یتم االعتراف بھا ضمن بند 

من خالل إطفاء القسط " العموالت والرسوم الدائنة"الدخل ضمن بند  بیانبالقسط المحصل في  االعترافیتم . الدخل بیان
 .طریقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة باستخدامالمحصل 

  
 النقد وما في حكمھ  .10

یشمل النقد وما في حكمھ على النقد واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر، ویتضمن النقد واألرصدة لدى 
التي تستحق  و المؤسسات المالیة، وتطرح ودائع البنوك و المؤسسات المالیة  لدى المصارفالبنك المركزي واألرصدة 

  .من تاریخ التملك األصلي خالل مدة ثالثة أشھر
 

 الموجودات الثابتة  .11
 یتم تغییر. ھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمةستكلفة بعد خصم االتالموجودات الثابتة ما عدا األراضي بال إظھاریتم 

ھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا ستوعمرھا الزمني عند تغیر نمط ا الموجودات الثابتةھالك ستطریقة ا
  .وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي

  
قیة على طول عمرھا ھالك بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبستیتم احتساب اال

  .ھالك األراضيستیتم ا ال كما أنھ اإلنتاجي،
 :فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات الثابتة

 سنة 40إلى  20ن م                               المباني §

 سنوات 10إلى  7من                       تجھیزات المكاتب §

 سنوات 7                               وسائل النقل                 §

 سنوات 5                                       أجھزة الكمبیوتر    §
  

أی ة  .  یتم عدم االعتراف باألصل عند استبعاده أو عن دما ال یك ون ھن اك من افع اقتص ادیة متوقع ة م ن اس تخدامھ أو اس تبعاده         
تسجل . أنھا الفرق بین عوائد استبعاد األصل وقیمة األصل المستبعد أرباح أو خسائر تنجم عن استبعاد األصل تحتسب على

  .ضمن بند إیرادات أو مصاریف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فیھا الدخل بیانھذه األرباح أو الخسائر في 
 

 .ھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیلستال یتم ا
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 )تتمة(لسیاسات المحاسبیة الھامة ا أسس اإلعداد و 2
  

  )تتمة(أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة   2.5
  

 الـمـوجـودات غـیـر الـمـلـمـوسـة .12
كلفة و فیما بعد یتم تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة والتي ھي تفي حال شرائھا فإنھ یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بال

یتم تقدیر عمر الموجودات .  كلفة منزًال منھا أیة مخصصات لإلطفاء وأیة مخصصات متعلقة بتدني قیمتھالتعبارة عن ا
ویتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر زمني محدد .  غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة

موجودات غیر الملموسة التي عمرھا الزمني غیر محدد فیتم مراجعة أما ال.  الدخل بیانخالل ھذا العمر و یقید اإلطفاء في 
كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر .  الدخل بیانالمالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا في  البیاناتالتدني في قیمتھا في تاریخ 

یجب تغییر .  فترات الالحقةالزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نھایة كل سنة ویتم إجراء أیة تعدیالت على ال
كلما  ،قتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھطریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط اھتالك المنافع اال

وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما وتعالج مصاریف إطفاء  ،كان ذلك ضروریا
  .الدخل مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة بیانالموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في 

  
  .بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجي اإلطفاءیتم احتساب 

  :فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات غیر الملموسة

 سنوات 5      برامج الكمبیوتر §
 

 تدني قـیـم الـمـوجـودات غـیـر الـمـالـیـة  .13
وإذا وجد أي مؤشر . مالي بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصلالمركز ال بیانفي تاریخ  بنكقوم الی

في حال تبین أن قیمة األصل المسجلة أكبر من القیمة . بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل بنكقوم الیمن ھذا النوع، 
  .القابلة لالستردادالقابلة لالسترداد یتم االعتراف بتدني قیمة األصل حتى تعادل القیمة 

بھا في السنوات  تم االعترافمركز مالي یتم تقییم ما إذا كانت توجد أیة داللة على أن خسارة تدني  بیانفي تاریخ كل 
بتقییم المبلغ القابل لالسترداد  بنكقوم الیالشھرة لم تعد توجد أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة،  ألصلالسابقة 

  .لذلك األصل

یجب عكس خسارة التدني المعترف بھا ألصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل القابل 
یجب زیادة المبلغ المرحل لألصل إلى  ،لالسترداد منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك

  .مبلغھ القابل لالسترداد
  

 المـخـصصات  .14
ناتج عن حدث سابق والكلفة الالزمة لتسویة  بنكعلى ال) قانوني أو متوقع(إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي  یتم

  .ھذا االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا

 
  المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد  .15

 البنك فيه يلتزم الذي التاريخ وهو المتاجرة، تاريخ في المالية للموجودات" العادية" والمبيعات المشتريات جميع تدرج
 تسلم تتطلب التي المالية بالموجودات تتعلق التي تلك هي العادية والمبيعات المشتريات إن. الموجودات بشراء

  .السوق أعراف حسب أو القوانين في عامة المنصوص الزمني اإلطار خالل الموجودات
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 )تتمة(لسیاسات المحاسبیة الھامة ا أسس اإلعداد و 2
  

  )تتمة(أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة   2.5
  

 بیان المركز الماليحسابات خارج   .16
  

كحسابات نظامیة ویتم اإلفصاح عنھا تحت  االعتیادیة بنكالتي من المحتمل أن تطرأ نتیجة لنشاطات ال االلتزاماتتسجل 
ال . عتمادات المستندیةلمنح سلفات، كتب الكفاالت واال التزامات، وتتضمن ھذه الحسابات المركز المالي بیانبنود خارج 

  . تحسم من البنود المدرجة تحت ھذا الباب التأمینات المقبوضة والعائدة لھا
 

  الـضـرائب  .17
 
 الضریبة الحالیة §

) استرداده من( إلى الضریبیة الجاریة للفترات الجاریة والماضیة بالمبلغ المتوقع دفعھ) الموجودات(یتم قیاس االلتزامات 
  .المركز المالي بیانالساریة فعًال بتاریخ ) وقوانین الضریبة(السلطات الضریبیة باستخدام معدالت الضریبة 

  
 ضریبة دخل مؤجلة §

طریقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بین األساس الضریبي  باستخدامتؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل، 
یتم تحدید الضرائب المؤجلة . المركز المالي بیانبتاریخ  المالیة البیاناتللموجودات والمطلوبات وقیمتھا المدرجة في 

المركز المالي  بیانول بھا كما بتاریخ المعمول بھا أو التي ھي بحكم المعم) أو القوانین الضریبیة(نسب الضریبة  باستخدام
  . الضرائب المؤجلة الدائنة استحقاقوالتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المدینة أو عند 

  
 بیانتدرج الضرائب الحالیة والمؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة ضمن حقوق المساھمین في حقوق المساھمین ولیس في 

  . الدخل
  
مركز مالي وتنزل إلى الحد الذي ال توجد فیھ  بیانمراجعة القیمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاریخ كل  یتم

یتم إعادة تقییم موجودات الضرائب . كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة باستعمالأرباح ضریبیة كافیة للسماح 
بھا إلى الحد الذي توجد فیھ أرباح مستقبلیة كافیة  االعترافمركز مالي ویتم  بیانالمؤجلة غیر المعترف بھا بتاریخ كل 

 . تسمح بتغطیة موجودات الضرائب المؤجلة
  

 تـوزیـعـات األرباح عن األسھم العادیة   .18
 

من قبل یتم االعتراف بتوزیعات األرباح عن األسھم العادیة كالتزام ویتم تنزیلھا من حقوق الملكیة عند الموافقة علیھا 
  . مساھمي البنك

  . المركز المالي بیانكما یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح الموافق علیھا بعد تاریخ 
  

 تقاریر القطاعات  .19
  

قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات والعملیات التي تشترك معًا في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر 
  .بقطاعات أعمال أخرىوعوائد تختلف عن تلك المتعلقة 

القطاع الجغرافي یرتبط في تقدیم منتجات أو خدمات في بیئة اقتصادیة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك 
  .المتعلقة بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى

  
 مقایضة العمالت  .20
  

المالیة كأصل بالقیمة العادلة عندما تكون تسجل المشتقات . یستخدم البنك المشتقات المالیة مثل عقود مقایضة العمالت
  .قیمتھا العادلة موجبة وكالتزام في حال كانت قیمتھا العادلة سالبة

 . تدرج تغیرات القیمة العادلة للمشتقات المالیة في بیان الدخل
 



 م.م.سورية والخليج شبنك 
  ةالمالي بياناتإيضاحات حول ال

  2011كانون األول  31

 
18 

  
 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي  3

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 815,460,754 1,168,872,986  الخزينة في نقد
 900,746,261 1,152,252,281 الحسابات الجارية مع مصرف سورية المركزي

 1,117,432,488 828,092,277 (*)ودائع  نقدي على احتياطي
 ______________ ______________ 
 3,149,217,544 2,833,639,503 
 ______________ ______________ 

  
لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل وفقا   (*)

 2011 كانون األول 31ودائع من دون فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 
من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار % 5مثل نسبة ي ذيليرة سورية وال 828,092,277مبلغ 

 مبلغ ، مقابل2011 للعام أيار 2الصادر بتاريخ  5938رئاسة مجلس الوزراء رقم الصادر عن 
من متوسط ودائع العمالء % 10 والذي یمثل 2010كانون األول  31ليرة سورية كما في  1,117,432,488

 2008أیار للعام  5الصادر بتاریخ  4ب/م ن/389 رقم وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن مجلس النقد والتسلیف
إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله في  .2009 للعام أیار 10الصادر بتاریخ  4ب/ م ن/ 502والقرار رقم 

 .أنشطة البنك التشغيلية
 
  لدى المصارف  إيداعات /أرصدة  4
  

  لدى المصارف  أرصدة  4.1

 

  
ليرة  461,471,196مقابل (ليرة سورية  1,215,092,324التي ال تتقاضى فوائد  بلغت األرصدة لدى المصارف

 .)2010كانون األول  31سورية كما في 
  
 
 

  
2011 

  مصارف محلية
 ليرة سورية

  مصارف  خارجية
 ليرة سورية

  المجموع
 ليرة سورية

        
 2,277,852,851 2,216,778,270 61,074,581 تحت الطلبحسابات جارية و

  أشهر 3ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة 
 1,718,962,156 717,653,850 1,001,308,306 أو أقل  
 ______________  ______________  ______________  
 1,062,382,887 2,934,432,120 3,996,815,007 
 ______________  ______________  ______________  

  
2010 

  مصارف محلية
 ليرة سورية

  مصارف  خارجية
 ليرة سورية

  المجموع
 ليرة سورية

        
 575,954,539 372,954,673 202,999,866 حسابات جارية وتحت الطلب

  أشهر 3ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة 
 أو أقل  

  
890,454,500 

  
1,063,086,500 

  
1,953,541,000 

 ______________  ______________  ______________  
 1,093,454,366 1,436,041,173 2,529,495,539 
 ______________  ______________  ______________  
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  )تتمة(لدى المصارف  يداعاتإ /أرصدة  4
  

  لدى المصارفإيداعات   4.2
 

 

  
 )بالصافي(رة تسهيالت ائتمانية مباش  5
 

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   الشركات الكبرى
 779,390,985 1,077,804,747 *سندات محسومة

 1,448,204,826 2,200,049,884 حسابات جارية مدينة 
 4,195,653,634 8,619,160,268 *قروض وسلف 

   
   ):التجزئة( والقروض العقارية األفراد

 1,169,394,463 999,995,072 *قروض 
 1,245,328 249,911 حسابات جارية مدينة بالصدفة 

 ______________ ______________ 
 12,897,259,882 7,593,889,236 

 (21,279,391) (39,755,937) )محفوظة(ينزل فوائد معلقة 
  تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة ينزل مخصص

 (110,076,030) (112,723,939) )على أساس افرادي(  
  تدني لمحفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة  ينزل مخصص

 (35,365,934) )على أساس المحفظة(
 

(2,382,204) 
 ______________ ______________ 
 7,460,151,611 12,709,414,072 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 

 ______________ _____________ 
  

 المقبوضة مقدماًبلغت الفوائد . القروض والسندات المحسومة بالصافي بعد تنزيل الفوائد المقبوضة مقدماً تم تسجيل *
 31ليرة سورية كما في  127,923,113مقابل مبلغ ( 2011كانون األول  31ليرة سورية كما في  215,827,464

   ).2010كانون األول 
 

%  7.64 ليرة سورية ، أي ما نسبته971,496,908 ) غير المنتجة(غير العاملة  المباشرة بلغت التسهيالت االئتمانية
 31ليرة سورية في  579,624,371، مقابل 2011كانون األول  31ئتمانية المباشرة كما فيمن صافي التسهيالت اال

.  2010كانون األول  31من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة كما في %  7.77أي ما نسبته  2010كانون األول 
  ).31.2(لمزيد من التفاصيل، راجع إيضاح رقم 

  

  
2011 

  محليةمصارف 
 ليرة سورية

  مصارف  خارجية
 ليرة سورية

  المجموع
 ليرة سورية

     
 13,930,000 13,930,000 - أشهر 3ودائع استحقاقها األصلي أكثر من فترة 

  ____________ ____________ ____________ 

  
2010 

  مصارف محلية
 ليرة سورية

  مصارف  خارجية
 ليرة سورية

  المجموع
 ليرة سورية

     
 511,711,875 11,711,875 500,000,000 أشهر 3ودائع استحقاقها األصلي أكثر من فترة 

  ____________ ____________ ____________ 
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 )تتمة( )بالصافي(تسهيالت ائتمانية مباشرة   5
 

سورية، أي ما نسبته ليرة 931,740,971 غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة  المباشرة بلغت التسهيالت االئتمانية
ليرة  558,344,980، مقابل 2011كانون األول  31من صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة كما في %  7.33

كانون  31من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة كما في %  7.48أي ما نسبته  2010كانون األول  31سورية في 
  .2010األول 

مقابل ال  2011كانون األول  31ليرة سورية كما في  305,550بلغت التسهيالت االئتمانية غير المباشرة غير العاملة 
  .2010كانون األول  31كما في  شيء

  

 مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة
 

 اإلجمالي األفراد الشركات 2011 كانون األول 31
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

      2011كانون الثاني  1في الرصيد 
 110,076,030 89,804,054  20,271,976  انخفاض القيمة افرادياً

 2,382,204 2,382,204  - انخفاض القيمة بشكل جماعي
  __________________ ___________________  ___________________  
  20,271,976  92,186,258 112,458,234 

    المخصص المكون خالل السنة
 2,647,909 15,167,562  (12,519,653)  انخفاض القيمة افرادياً

 32,983,730 20,443,151  12,540,579 انخفاض القيمة بشكل جماعي
 __________________ ___________________  ___________________  

     2011كانون األول   31في الرصيد 
 112,723,939  104,971,616  7,752,323 مخصص انخفاض القيمة افرادياً

 35,365,934 22,825,355  12,540,579 مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي
  ___________________ ___________________  ___________________  

 148,089,873 127,796,971  20,292,902 مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة
 _____________ _____________ _____________ 

 

 اإلجمالي األفراد الشركات 2010كانون األول  31
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

     2010الثاني كانون  1الرصيد في 
 27,808,393 27,808,393 -  انخفاض القيمة افرادياً

 - - - انخفاض القيمة بشكل جماعي
  __________________ ___________________  ___________________  
  - 27,808,393 27,808,393 

     سنةالمخصص المكون خالل ال
 82,267,637 61,995,661  20,271,976  انخفاض القيمة افرادياً

 2,382,204 2,382,204  - انخفاض القيمة بشكل جماعي
  ___________________ ___________________  ___________________  

    2010كانون األول  31الرصيد في 
 110,076,030 89,804,054  20,271,976 مخصص انخفاض القيمة افرادياً

 2,382,204 2,382,204  - مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي
  ___________________ ___________________  ___________________  

 112,458,234 92,186,258  20,271,976 مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة
  _____________ _____________ _____________ 

  

مخصص عن  تقم إدارة البنك بأخذ أي ولم إن كافة المخصصات المكونة هي عن التسهيالت االئتمانية المباشرة
 .مباشرةالغير التسهيالت االئتمانية 

نتيجة لذلك ارتأى وتم إجراء اختبارات جهد على محفظة التسهيالت االئتمانية  ،نظراً للظروف االقتصادية المحيطة
التسهيالت ليرة سورية على محفظة  21,348,381مجلس اإلدارة تشكيل مخصص انخفاض جماعي إضافي بقيمة 

وتعديالته وذلك بهدف الحد من  4ب/ن م//597مجلس النقد والتسليف رقم النسب المحددة بقرار  العادية المنتجة تفوق
  .مخاطر االئتمان المتزايدة في ظل الظروف االقتصادية االستثنائية
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  )تتمة( )بالصافي(تسهيالت ائتمانية مباشرة     5
    

   63,529,882   المخصصات التي انتفت الحاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون اخرى بلغت
 .2010ليرة سورية عن  9,022,221مقابل  2011 عنليرة سورية 

 
  الفوائد المعلقة

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 4,606,245 21,279,391 كانون الثاني 1الرصيد في 
 17,984,342 28,127,351 الفوائد المعلقة خالل السنة: يضاف
 (1,311,196) (9,650,805) السنة الفوائد المحولة الى بيان الدخل خالل: يطرح

 _____________________  _____________________  

 21,279,391 39,755,937 كانون األول 31الرصيد في 
 _____________________ _____________________ 

  
 عللبي وفرةموجودات مالية مت  6
  

%. 8لبنان بمعدل عائد  –بشراء أسهم ممتازة صادرة عن بنك بيبلوس  2008الربع الرابع من عام  قام البنك خالل
     مقابل( 2011كانون األول  31ليرة سورية في 56,277,200 بلغت القيمة السوقية العادلة لألسهم ما يعادل 

  . ذلك نتيجة تقييمها في سوق األوراق المالية المدرجة فيهو )2010كانون األول  31كما في  48,018,688
  

 2011  
 ليرة سورية

2010  
 ليرة سورية

   موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
 48,018,688 56,277,200 ذات عائد ثابتأسهم 

  ____________ ____________ 
 

وبلغت حصة البنك منها حسب نسبة تملكه  ،بتوزيع أرباح أسهم 2011لبنان خالل الربع الثاني من عام قام بنك بيبلوس 
كانون األول  31كما في ليرة سورية 3,522,600مقابل (ليرة سورية  3,598,980من أسهم بنك بيبلوس لبنان مبلغ 

2010.(  
  

 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  7
 

 بشراء سندات صادرة عن شركة مشاريع الكويت القابضة لمدة ست سنوات 2009الربع الرابع من عام  خاللقام البنك 
وتدفع الفوائد نصف سنوياً في نيسان وتشرين % 8.875بمعدل فائدة اسمي  2016تستحق في تشرين األول من عام 

 أي ما يعادل 2011كانون األول  31كما في  دوالر أميركي 10,226,785بلغت التكلفة المطفأة . األول من كل سنة
 :مفصلة كما يلي) 2010كانون األول  31كما في ليرة سورية  480,842,272مقابل(ليرة سورية  569,836,460

  
  

 موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
2011  

 ليرة سورية
2010  

 ليرة سورية
   

 480,842,272 569,836,460 شركات –سندات دين 
  ____________ ____________ 

   تحليل السندات
 480,842,272 569,836,460 ذات عائد ثابت

  ____________ ____________ 



 م.م.بنك سورية والخليج ش
  ةالمالي بياناتإيضاحات حول ال

 2011كانون األول  31

 
22 

 
  موجودات ثابتة  8
 

 االجمالي أجهزة الحاسب اآللي وسائل النقل أجهزة وأثاث وتحسيناتها المباني 
 ليرة سورية ليرة سورية سوريةليرة  ليرة سورية ليرة سورية 

      التكلفة
 1,432,315,749 126,783,764 20,300,000 182,173,469 1,103,058,516 2011كانون الثاني  1كما في 

 21,641,551 2,221,531 8,695,600 2,358,965 8,365,455 اإلضافات
 (14,625,000) (225,000) (14,400,000) - -  ستبعاداتالا

 18,894,819 - - 3,383,025 15,511,794 التحويالت
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

 1,458,227,119 128,780,295 14,595,600 187,915,459 1,126,935,765 2011كانون األول  31كما في 
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

      االستهالك المتراكم
 157,428,083 49,770,973 6,729,328 40,013,214 60,914,568 2011كانون الثاني  1كما في 

 81,619,296 24,864,106 2,895,362 23,891,858 29,967,970 اإلضافات
 (8,601,082) (167,055) (8,434,027) - -  االستبعادات

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
 230,446,297 74,468,024 1,190,663 63,905,072 90,882,538 2011كانون األول  31كما في 

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
      قيد التنفيذ مشاريع
 21,940,140 - - - 21,940,140 2011كانون الثاني  1كما في 

 (18,894,819) - - - (18,894,819) التحويالت
  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

 3,045,321 - - - 3,045,321 2011كانون األول  31كما في 
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

       القيمة الدفتريةصافي 
 1,230,826,143 54,312,271 13,404,937 124,010,387 1,039,098,548 2011كانون األول  31كما في 

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
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  )تتمة( موجودات ثابتة  8
 

 االجمالي أجهزة الحاسب اآللي وسائل النقل أجهزة وأثاث وتحسيناتها المباني 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

      التكلفة
 1,298,917,211 101,116,034 14,400,000 139,809,125 1,043,592,052 2010كانون الثاني  1كما في 

 75,728,676 25,667,730 5,900,000 42,364,344 1,796,602 اإلضافات
 57,669,862 - - - 57,669,862 التحويالت

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
 1,432,315,749 126,783,764 20,300,000 182,173,469 1,103,058,516 2010كانون األول  31كما في 

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
      االستهالك المتراكم

 83,886,453 27,595,616 4,528,109 19,975,210 31,787,518 2010الثاني كانون  1كما في 
 73,541,630 22,175,357 2,201,219 20,038,004 29,127,050 اإلضافات

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
 157,428,083 49,770,973 6,729,328 40,013,214 60,914,568 2010كانون األول  31كما في 

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
      مشاريع قيد التنفيذ

 25,975,155 - - - 25,975,155 2010كانون الثاني  1كما في 
 53,634,847 - - - 53,634,847 اإلضافات
 (57,669,862) - - - (57,669,862) التحويالت

  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
 21,940,140 - - - 21,940,140 2010كانون األول  31كما في 

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
       القيمة الدفتريةصافي 
 1,296,827,806 77,012,791 13,570,672 142,160,255 1,064,084,088 2010كانون األول  31كما في 

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
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 موجودات غير ملموسة  9
  

 .الكمبيوتر بخمس سنوات ألغراض احتساب اإلطفاءتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لبرامج 
 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   التكلفة
 50,956,307 61,583,371 كانون الثاني  1كما في 

 10,627,064 1,115,550 اإلضافات
 ____________ ____________ 
 61,583,371 62,698,921 كانون األول 31كما في  
 ____________ ____________ 

   المتراكم اإلطفاء
 20,582,389 31,535,258 كانون الثاني  1كما في 

 10,952,869 13,104,394 إطفاء السنة
  ____________ ____________ 

 31,535,258 44,639,652 كانون األول  31كما في 
 ____________ ____________ 
    

 30,048,113 18,059,269 كانون األول 31صافي القيمة الدفترية كما في 
 ____________ ____________ 

  

  موجودات ضريبية  مؤجلة  10
  
  

  :إن الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي
  

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 23,868,982 72,674,991 كانون الثاني 1الرصيد في 
 48,806,009 - مؤجلة مكونة خالل السنةموجودات ضريبية 

 - (33,257,837) موجودات ضريبية مؤجلة محولة إلى بيان الدخل
  ___________ ___________  

 72,674,991 39,417,154 كانون األول 31الرصيد في 
  ____________ ____________ 
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  )تتمة( موجودات ضريبية  مؤجلة  10
  

  :كما يلي )المؤجل إيراد ضريبة الدخل(ضريبة الدخل تم احتساب مبلغ 
  

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 (251,561,786) 291,151,041 قبل الضريبة )الخسارة(لدخل ا
 (30,449,824) (198,252,179) تقييم مركز القطع البنيوي غير المحقق ربح 

 (2,362,266) (451,146)  صافي ،مخصصات متنوعة
 - 29,967,970  * استهالك المباني

 4,500,000 -  لضريبة الرواتب واألجور  مطالبات إضافيةمؤونة 
االنخفاض  / مباشرة مخصص تسهيالت ائتمانيةمصروف 
  * الجماعي 

 
32,983,730 

 
2,382,204 

االنخفاض  / مباشرة مخصص تسهيالت ائتمانيةمصروف 
  * اإلفرادي 

 
- 

 
82,267,637 

 ______________ ______________ 
 (195,224,035) 155,399,416 ) الخسارة الضريبية(الضريبي  دخلال

 %25 %25 الدخل ضريبة نسبة
 ______________ ______________ 

 (48,806,009) 38,849,854 ) المؤجل الدخل ضريبة إيراد( الدخل ضريبة
 - (5,592,017)  *تعديل ضريبة الدخل العائدة لسنوات سابقة 

    
 (48,806,009) 33,257,837  سنةلل )إيراد ضريبة الدخل المؤجل( صافي ضريبة الدخل

    
 

تم تغییر المعالجة الضریبیة لمصروف مخصص الخسائر االئتمانیة اإلفرادي، حیث تم اعتباره نفقة مقبولة ضریبیًا في (*)  
  .2010والخاص بعام  2011استنادًا للبیان الضریبي للمصارف الصادر عن وزارة المالیة في العام  2011 العام

  

بتغيير معالجتها الضريبية فيما يخص مصروف استهالك  2011كما قامت إدارة البنك خالل الربع الثاني من عام 
  .هذه الضريبة بالكامل في الفترة الحاليةوقد تم تعديل . المباني وذلك تماشياً مع قوانين الضريبة النافذة

  
وبالتالي یمثل مبلغ التسویات الضریبیة عن سنوات سابقة صافي مبلغ الضریبة على مخصص الخسائر االئتمانیة 

  .إضافة إلى التسویات المتعلقة بمصروف استھالك المباني 2010اإلفرادي لعام 
   

الضريبية المؤجلة إلطفاء أرباح ضريبية في الفترات القادمة كما هو مسموح تتوقع إدارة البنك أن يتم استعمال الموجودات 
  .حسب قوانين الضرائب في الجمهورية العربية السورية
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  موجودات أخرى  11
  

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 14,757,595 2,048,359 مصارف - فوائد محققة غير مستحقة القبض 

 52,843,804 69,388,784 تسهيالت ائتمانية مباشرة-  محققة غير مستحقة القبضفوائد 
  موجودات مالية محتفظ بها -  فوائد محققة غير مستحقة القبض

 8,428,433 10,018,908 حتى تاريخ االستحقاق  
 36,107,664 30,244,281 مصاريف مدفوعة مقدماً

 23,026,758 66,780,210 سلف للمقاولين
 11,248,900 - مبالغ مستحقة التحصيل من مقاصة البنك المركزي
 57,975,790 43,335,420 مبالغ مستحقة التحصيل من مقاصة الصراف اآللي

 - 9,511,955 (*) عقارات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة
 4,362,398 24,162,233 أخرى

 ____________ ____________ 
 255,490,150 208,751,342 
 ____________ ____________ 

  
للعقار  الدفترية ةقيمالبلغت و ،إستيفاء لتسهيالت إئتمانية عائدة ألحد العمالء رستمالك عقااب بنكقام ال 2011خالل عام  (*)

بصدد التفرغ عن هذا العقار تماشياً مع المهلة  بنكإن ال. ليرة سورية بتاريخ بيان المركز المالي 9,511,955 المستملك
  .القانونية المحددة من قبل مصرف سورية المركزي

  

  :التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة عقاراتفيما يلي ملخص الحركة على ال
  

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 -   - السنة الرصيد في بداية

 - 9,511,955 إضافات 
 -   - )استخدامات(استبعادات 

 ____________ ____________ 
 - 9,511,955 السنة الرصيد في نهاية

 ____________ ____________ 
  

 مجمدة لدى مصرف سورية المركزيالديعة الو  12
  

 المصارف على يجب ،2001 للعام 28 رقم الخاصة المصارف قانون من 12 رقم الفقرة من ب البند في محدد هو كما
يتم  .فوائد وبدون مجمدة وديعة شكل على المركزي سورية مصرف لدى البنك رأسمال من% 10 بـ االحتفاظ الخاصة

  .تحرير هذه الوديعة عند التصفية
 :كالتالي هو المركزي المصرف لدى المجمدة الوديعة رصيد إن

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 130,426,374 130,426,374 أرصدة بالليرة السورية
 156,542,608 186,190,386 أرصدة بالدوالر األميركي

 _____________ _____________ 
 316,616,760 286,968,982 
 _____________ _____________ 
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 المصارف ودائع   13

  مصارف محلية             
 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 308,887,877 467,759,352 الجاريةالحسابات 
 583,257,952 4,346,771,766 الحسابات ألجل

 _____________ _____________ 
 4,814,531,118 892,145,829 
 _____________ _____________ 

 
  الءودائع العم  14

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   
   الشركات الكبرى

 1,128,723,463 2,469,789,745 الطلبحسابات جارية وتحت 
 5,386,767,780 7,410,903,074 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

   )التجزئة(األفراد 
 1,627,168,263 961,914,827 حسابات جارية وتحت الطلب

 504,423,810 485,670,892 ودائع توفير
 3,202,954,148 2,517,040,056 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 ______________ ______________ 
 13,845,318,594 11,850,037,464 
 ______________ _____________ 

  
 

 مقابل الودائع إجمالي من% 25 نسبته ما أي سورية ليرة 3,423,606,522 فوائد تحمل ال التي الودائع بلغت -
 .2010 األول كانون 31 في% 23 نسبته ما أي سورية ليرة 2,754,931,600

 أي سورية ليرة 91,420,439 لمقاب ٪0.65 نسبته ما أي سورية ليرة 89,852,402  مبلغ الجامدة الودائع بلغت -
 .2010 األول كانون 31 في الودائع إجمالي من ٪0.77 نسبته ما
 

 ةيات نقدتأمين  15
 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 
 8,483,619 325,912,503 تسهيالت مباشرةتأمينات نقدية مقابل    

 128,355,537 290,914,700 تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غير مباشرة
   
 616,827,203 136,839,156 
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  مخصصات متنوعة  16
  
الرصيد في بداية   

  السنة
المكون خالل 

  السنة
المستخدم خالل 

  السنة
ما تم رده 
  لإليرادات

الرصيد في نهاية 
  السنة

            2011كانون األول  31
مؤونة مطالبات إضافية 

  *لضريبة الرواتب واألجور
  

4,500,000 
  
- 

 
(1,500,000) 

  
- 

 
3,000,000 

  1,095,403  (451,146) - -  1,546,549  مخصص تقلب أسعار القطع
  

  المجموع
  

6,046,549  
  
- 

  
(1,500,000) 

  
(451,146)  

  
4,095,403  

            
            2010األول كانون  31

مؤونة مطالبات إضافية 
  *لضريبة الرواتب واألجور

 
- 

 
4,500,000 

 
- 

 
- 

 
4,500,000 

  1,546,549  (2,362,266) -  -  3,908,815  مخصص تقلب أسعار القطع
  

  المجموع
  

3,908,815 
  

4,500,000 
  
- 

  
(2,362,266) 

  
6,046,549 

 
من المحتمل دفعها نتيجة  التي جوراألرواتب والضريبة ل لمطالبات اإلضافيةل البنكيمثل المبلغ أفضل تقدير إلدارة     *

 2010تنفيذها خالل عام  تم التي من قبل الدوائر المالية البنكلمراجعة بيانات ضريبة الرواتب واألجور لموظفي 
  .المالية بياناتهذه ال اصدارتاريخ حتى حيث لم يصدر التقرير النهائي عن هذه المراجعة 

 
  

 مطلوبات أخرى   17
 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 

 44,263,255 1,075,641 حواالت وشيكات قيد التحصيل   
 - 3,235,211 المركزي مصرفلغ مستحقة التحصيل من مقاصة المبا

 578,616 4,369,273 ودائع مصارف -فوائد مستحقة الدفع 
 142,091,645 203,431,487 ودائع عمالء -فوائد مستحقة الدفع 

 20,921,596 6,146,958 الموردون
 37,604,717 48,758,526 مصاريف مستحقة الدفع
 2,389 2,842 )29إيضاح (أرصدة دائنة للمساهمين 

 4,694,940 5,584,120 )29إيضاح ( عالقة ذات ألطراف دائنة ذمم
 103,914,784 28,755,870 شيكات مصدقة

 14,048,431 11,487,675 مؤجلةإيرادات عموالت 
 16,726,056 5,206,323 عموالت تأمين مقبوضة مقدماً

 - 961,500  * التزام عقد مقايضة عمالت
 19,497,206 29,114,710 أخرى

   
 348,130,136 404,343,635 
   

 

  
على أن  سورية المركزيمصرف دارة البنك وإ بين ية مقايضة عمالتتفاقعقد ا تم 2011كانون األول  26في     *

يورو بما يقابلها بالليرة السورية وذلك حسب نشرة المصرف  5,000,000يقوم البنك في تاريخ العقد بمقايضة 
بأن يقوم البنك  2012كانون الثاني  9المركزي للمقايضة في تاريخ العقد، ويتم عكس عملية المقايضة في 

لمركزي لقاء دفع ما يقابلها بالليرة السورية وذلك وفقاً يورو من مصرف سورية ا 5,000,000بالحصول على 
كانت  للسعر اآلجل المتفق عليه في تاريخ العقد بما ينسجم مع نشرة المصرف المركزي للمقايضة في تاريخ العقد

  .2011كانون األول  31ليرة سورية كما في  961,500نتيجة عقد مقايضة العمالت بالنسبة للبنك خسارة 
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  وعالمال المكتتب به والمدفرأس   18
  

 بقيمة سهم نيومل 30 إلى مقسم سورية ليرة 3,000,000,000 والمدفوع به والمكتتب به المصرح البنك رأسمال يبلغ
ليرة  500ماليين سهم بقيمة اسمية قدرها  6مقابل  2011 كانون األول 31كما في  للسهم سورية ليرة 100 قدرها اسمية

  . 2010كانون األول  31سورية للسهم كما في 
  

 2001 لعام 28 رقم القانون بنود أحكام بعض تعديل المتضمن 3 رقم القانون صدر 2010الثاني  كانون 4 بتاريخ
 السورية العربية الجمهورية في العاملة البنوك مال لرأس األدنى الحد زيادة يتضمن والذي 2005 لعام 35 رقم والمرسوم

 لتوفيق سنوات 3 مهلة المرخصة البنوك منحت وقد .فيما يخص المصارف التقليدية سورية ليرة مليارات 10 ليصبح
لعام  17سنوات بموجب القانون رقم  4وقد تم تمديد المهلة لتصبح  المطلوب األدنى الحد الى رأسمالها بزيادة أوضاعها

2011.  
 

بمبلغ  البنك مال رأس زيادة على 2010 إيلول 19بتاريخ  المنعقدة العادية لمساهمي البنك غير الهيئة العامة وافقت
الحصول على  ليرة سورية، وقد تم 5,000,000,000سورية ليصبح مجمل رأس مال البنك  ليرة 2,000,000,000
إال أنه تم خالل الربع  ،2011مصرف سورية المركزي على أن تتم الزيادة في شهر أيار من عام الموافقة النهائية من 

  .  تأجيل زيادة رأس المال إلى تاريخ سيتم تحديده الحقاً 2011الثاني من عام 
 

تمت الموافقة على تجزئة األسهم وفق  ،2011نيسان  26خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 
الذي يقضي بتحديد القيمة االسمية للسهم  2011لعام / 29/من المرسوم التشريعي رقم / 3/البند / 91/مضمون المادة 

وبناءاً عليه قررت الهيئة العامة للمساهمين . الواحد بمائة ليرة سورية وذلك خالل سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم
صدر  2011تموز  5وبتاريخ . ويض مجلس اإلدارة للقيام بمتابعة إجراءات تجزئة األسهم أمام الجهات المعنية الوصائيةتف

م من هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بالموافقة على تعديل القيمة السمية لسهم البنك لتصبح مائة / 83القرار رقم 
وقد تم تحديد تاريخ تنفيذ التعديل المذكور في سوق دمشق . مليون سهم 30ي األسهم ليرة سورية للسهم الواحد ليصبح إجمال

  .2011تموز  19لألوراق المالية في نهاية يوم 
 

  :فئتين الى تقسم االسمية البنك أسهم جميع
  

 .السورية بالليرات قيمتها وتسدد معنويين أو طبيعيين سوريين أشخاص قبل من إال تملكها يجوز ال التي األسهم وهي  -أ فئة
 نشرة صرف سعر حسب األجنبية بالعمالت اكتتاباتهم قيمة تسديد عليهم يتوجب الخارج، في المقيمين للسوريين النسبةب

  .البنك رأسمال من  % 51 الفئة هذه تشكل .المركزي سورية مصرف
  

 الوزراء مجلس من بقرار أجانب أو عرب اعتباريين أو طبيعيين أشخاص قبل من تملكها يجوز التي األسهم وهي  -ب فئة
 سورية مصرف عن الصادرة الحرة الصرف أسعار نشرة في المحدد الشراء سعر حسب األجنبية بالعمالت قيمتها وتسدد

 .البنك رأسمال من %49 الفئة هذه وتشكل . االكتتاب بدء تاريخ يسبق الذي اليوم في المفعول السارية المركزي
 

  .ب الفئة من ألسهم تملكه خالل من البنك رأسمال من %24 نسبته  ما )ب.م.ش( المتحد الخليج بنك يمتلك
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  حتياطياتاال  19

 

 احتياطي قانوني - 
 

كانون الثاني  20الصادر بتاریخ  369/100/3وإشارة إلى التعمیم رقم  2011لعام  29المرسوم التشریعي رقم  أحكام بناء على
من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد % 10تم تحویل  2009شباط  12الصادر بتاریخ  952/100/1وإلى التعمیم رقم  2009

یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید . فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي القانوني أرباحاستبعاد أثر 
 .من رأسمال البنك%  25االحتیاطي القانوني مساویًا لـ

  
  :یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي القانوني

  

  2011 
 ليرة سورية  

    
 257,893,204  دخل السنة

 33,257,837  يضاف ضريبة الدخل
 (198,252,179)  ينزل أرباح القطع غير المحققة

  92,898,862 
 9,289,886  %10احتياطي قانوني 

  
  

 احتياطي خاص - 
 

بناء على التعمیمین الصادرین عن مصرف سوریة و 2002لعام  23من قانون النقد األساسي رقم  97استنادًا إلى المادة رقم 
تم  2009شباط  12الصادر بتاریخ  952/100/1وإلى التعمیم رقم  2009كانون الثاني  20بتاریخ  369/100/3 رقمالمركزي 

یحق . فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي الخاص أرباحمن األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر % 10تحویل 
  .من رأسمال البنك%  100صید االحتیاطي الخاص مساویًا لـللبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح ر

  
  :یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي الخاص

  

  2011 
 ليرة سورية  

    
 257,893,204  دخل السنة

 33,257,837  يضاف ضريبة الدخل
 (198,252,179)  ينزل أرباح القطع غير المحققة

  92,898,862 
 9,289,886  %10احتياطي خاص 
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 )تتمة(االحتياطيات    19

 

 احتیاطي عام لمخاطر التمویل   - 
  

والمعدل لبعض احكام  2010 نيسان 14 بتاريخ الصادر4 ب/ن م/650رقم  والتسليف النقد مجلس قرار أحكام على بناء
 نهاية في في حال تحقيق أرباح البنك على يتوجب ،2009األول  كانون 9 بتاريخ الصادر 4ب/ن م//597رقم القرار
  :يحتسب كالتالي التمويل لمخاطر عام احتياطي حجز السنة

  .محفظة الديون العادية المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطرمن إجمالي  1%
  . العادية غير المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطرالتسهيالت من اجمالي % 0.5
على جزء التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة بضمانات شخصية أو بدون ضمانة والمصنفة كديون عادية أو % 0.5

  .تتطلب اهتماماً خاصاً
لتكوين المخصص واالحتياطي المطلوبين على  2013لغاية  ب تم منح المصارف مهلة –واستناداً إلى المادة األولى 

بحيث ال يقل المبلغ المشكل بنهاية كل عام عن  2009كانون األول  31بتاريخ  التسهيالت االئتمانية المنتجة القائمة
. من قيمة المخصص واالحتياطي المشار إليهما أعاله ويتم توزيع حصة كل سنة على الفترات الربعية بالتساوي% 25

غ االحتياطي العام ويبل .ليرة سورية 56,044,928مبلغ  2009كانون األول  31وقد بلغ االحتياطي العام بتاريخ 
ليرة سورية لتكون  130,143,449مبلغ  2011كانون األول  31المحسوب بناء على رصيد التسهيالت القائم بتاريخ 

   .ليرة سورية 88,109,753 من االحتياطي العام تساوي 2011الحصة الواجب تحميلها على العام 
  

  .نتائج تلك الفترة خسائر تشغيليةنظراً لكون  2010لم يتم تسجيل أي احتياطيات عن عام 
  

  التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع   20
  

  :خالل السنة هي كما يلي - أسهم – إن حركة احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
  

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 1,826,000 1,171,188 كانون الثاني 1الرصيد في 
 (654,812) (613,988) السنةغير محققة خالل  خسائر

 ____________ ____________ 
 1,171,188 557,200 كانون األول 31الرصيد في 

 ____________ ____________ 
  

  المتراكمة  )الخسائر(األرباح   21
  

والتعميم رقم  2008لعام  362وقرار مجلس النقد والتسليف رقم  ةطبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادر
وغير القابلة للتوزيع محققة ال، يتم فصل الخسائر المتراكمة لفروقات القطع غير 2009شباط  12تاريخ  952/100

 يوجد أرباح ال 2011كانون األول  31كما في  .الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب الخسائر المتراكمة
  .قابلة للتوزيع

  

بما يتفق مع قرار مجلس مركز القطع البنيوي  تسييل جزء منب 2011 عام وكانون األول من شباط يقام البنك خالل شهر
والذي  2011كانون األول  27ل أ بتاريخ /1948والقرار رقم  4/2/2008بتاريخ  1ب/م ن/362النقد والتسليف رقم 

في  من مركز القطع البنيوي إلى مركز القطع التشغيلي يورو 1,775,173 تحويلحيث تم . يفيد بالموافقة على التسييل
 ،وبالتالي .دوالر أمريكي من مركز القطع البنيوي إلى مركز القطع التشغيلي في كانون األول 9,000,000شباط وتحويل 

ليرة سورية  18,914,468باليورو والبالغة  البنيوي قام البنك بتحويل الخسائر المتراكمة غير المحققة على مركز القطع
 البنيوي غير المحققة على مركز القطع المتراكمة خسائرجزء من الوتحويل  على مركز القطع التشغيليإلى خسائر متراكمة 

  .على مركز القطع التشغيلي خسائر متراكمةليرة سورية إلى  10,822,500 ةبالدوالر األمريكي والبالغ
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 ةالفوائد الدائن  22
 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   :تسهيالت ائتمانية مباشرة
   مؤسسات      

 112,195,142 196,751,348 حسابات جارية مدينة      
 238,519,193 580,818,053  قروض       
 78,183,509 105,975,999 سندات محسومة       
   )التجزئة(لألفراد  
 1,712,879 928,737 حسابات جارية مدينة بالصدفة      
 113,635,507 100,968,984 وسلف  قروض       

 29,208,207 32,931,952 أرصدة وإيداعات لدى المصارف
 39,683,734 41,151,248 حتى تاريخ االستحقاق موجودات مالية محتفظ بها

 ____________ ____________ 
 1,059,526,321 613,138,171 
 ____________ ____________ 

 

  ةالمديند الفوائ  23
 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 1,679,031 57,216,527 ودائع مصارف
   :ودائع العمالء 

 342,576 770,662 حسابات جارية وتحت الطلب     
 6,423,763 15,746,757 ودائع توفير    
 456,728,115 617,670,559 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار    

 3,460,598 894,729  تأمينات نقدية
 ____________ ____________ 
 692,299,234 468,634,083 
 ____________ ____________ 

  

  الرسومصافي الدخل من العموالت و  24
 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

    :العموالت والرسوم الدائنة
 52,595,568 63,942,934  المباشرة عموالت ورسوم االئتمان

 10,881,009 14,950,587 عموالت ورسوم الخدمات المصرفية
 ____________ ____________ 

 63,476,577 78,893,521 إجمالي العموالت والرسوم الدائنة
  ____________ ____________ 

   :العموالت والرسوم المدينة
 (2,522,885) (2,867,090) عموالت مدفوعة لقاء تشغيل الصراف اآللي

 (1,168,897) (1,413,746) عموالت تحويالت مصرفية
 (1,206,212) (532,372) عموالت ورسوم غير مباشرة

  ____________ ____________ 
 (4,897,994) (4,813,208) والرسوم المدينة إجمالي العموالت

 ____________ ____________ 
 58,578,583 74,080,313 صافي الدخل من العموالت والرسوم   

 ____________ ____________ 
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  نفقات الموظفين 25
 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 75,393,889 94,524,692 الموظفين رواتب
 80,750,992 64,916,367 الموظفين ومنافع مزايا
 4,941,412 4,839,316 طبية نفقات

 4,746,424 1,077,186 موظفين تدريب
 4,401,190 6,881,426 نقل وسفر

 10,320,492 13,316,277 االجتماعية التأميناتمساهمة البنك في 
 ____________ ____________ 
 185,555,264 180,554,399 
 ____________ ____________ 

 
  رى مصاريف تشغيلية أخ 26
 

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 13,950,438 14,478,875 )29 إيضاح( دارةاإل أتعاب

 2,999,920 3,158,821 )29 إيضاح(  اإلدارة مجلس تعويضات
 17,183,495 20,401,506 إيجارات
 23,539,338 20,572,272 إعالنات

 9,651,739 7,622,612 حكومية وأعباء رسوم
 14,325,312 15,403,285 وانترنت وتلكس وهاتف بريد

 1,298,805 1,023,850 السويفت
 8,166,121 3,466,567 استشارات ورسوم قانونية

 6,097,359 5,876,193 مهنية فيمصار
 5,505,082 2,525,797 ومطبوعات قرطاسية

 2,351,758 3,517,228 تأمين
 7,787,082 8,463,579 منافع

 6,346,066 7,728,265 صيانة
 20,520,049 18,397,260 وحراسة تنظيف مصاريف

 14,542,254 18,130,005 أخرى
 ____________ ____________ 

 150,766,115 154,264,818 
 ____________ ____________ 
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 السنة العائدة إلى مساهمي البنك )خسارة(دخل من  األساسية والمخفضة للسهم حصةال 27
  

 القائمة األسهم لعدد المرجح الوسطي على السنة ربح )خسارة( قسمة خالل من الواحد العادي السهم حصة حساب يمكن
  :يلي كما وذلك السنة خالل

 2011 2010 
   

   
 (202,755,777) 257,893,204 )ليرة سورية( السنة )خسارة( ربح

 ____________ ____________ 
    

 30,000,000 30,000,000 السنة خالل التداول قيد االسهم عدد وسطي
 ____________ ____________ 
    

  السنة )خسارة( ربح من للسهم والمخفضة األساسية الحصة
 (6.76) 8.60 )*( )سورية ليرة(  
  ____________ ____________ 
  

ليرة سورية  500تمت إعادة احتساب وسطي عدد األسهم قيد التداول لفترة المقارنة نظراً لتعديل القيمة االسمية للسهم من ) *(
  .18ليرة سورية للسهم الواحد كما هو مبين في اإليضاح رقم  100للسهم الواحد إلى 

  
 لها يكون قد ألدوات البنك إصدار لعدم األساسية للحصة مطابقة السنة )خسارة( دخل من للسهم المخفضة الحصة قيمة إن

  .اتحويله عند األرباح من السهم حصة على تأثير
  

 النقد وما في حكمه  28
  

  :التالية المبالغ من النقدية التدفقات بيان في الظاهر حكمه في وما النقد يتكون
 

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 1,716,207,015 2,321,125,267  *المركزي سورية مصرف لدى واألرصدة النقد
  خالل تستحق التي المصارف لدى أرصدة: يضاف

 3,996,815,007 أشهر ثالثة  
 

2,529,495,539 
 (826,232,099) (4,814,531,118) ودائع المصارف التي تستحق خالل ثالثة أشهر

 ______________  ______________  
 1,503,409,156 3,419,470,455 
 ______________ ______________ 

  
يعتبر جزء من النقد  البنك التشغيلية اليومية لذلك ال أنشطةلدى مصرف سورية المركزي في ال يستخدم احتياطي الودائع * 

 .ما في حكمهو
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  تعامالت مع أطراف ذات عالقة  29
  

  :التالية المبالغ من العليا اإلدارة تعويضات تتكون
 

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 

    
 24,557,667 16,837,210 الراتب األساسي

 4,955,138 8,778,306 ميزات ومنافع قصيرة األجل
 ______________  ______________  

 29,512,805 25,615,516 مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ______________ ______________ 
 

ارة قام المصرف بالدخول في معامالت مع الشركة األم والشركات الحلیفة ومع كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلد
  .للمصرف وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجاریة المسموحة االعتیادیة نشطةواإلدارة العلیا ضمن األ
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  )ةتتم( تعامالت مع أطراف ذات عالقة  29

  
 المجموع  الجهات ذات العالقة 
  الشركة األم 

 ليرة سورية
  الشركات الشقيقة

 ليرة سورية
  مساهمين

 ليرة سورية
 2011  

 ليرة سورية
2010  

 ليرة سورية
       :المركز المالي بيانبنود داخل 

 114,483,343 1,062,760,528  - - 1,062,760,528 حساب جاري لدى بنك الخليج المتحد
 11,711,875 571,130,000  - - 571,130,000 ودائع لدى بنك الخليج المتحد

 80,755,405 81,049,808  81,049,808  - ألطراف ذات عالقةتسهيالت إئتمانية 
 (4,694,940) (5,584,120)  - - (5,584,120)  )17إيضاح ( الخليج المتحد ذمم دائنة لبنك

 (2,389) (2,842)  (2,842) - - )17إيضاح ( أرصدة دائنة للمساهمين
 86,893 1,074,976  - - 1,074,976 فوائد مستحقة وغير مقبوضة من بنك الخليج المتحد
موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ ( استثمارات في شركة مشاريع الكويت القابضة

 480,842,272 569,836,460  - - 569,836,460 (*) )االستحقاق
موجودات مالية محتفظ ( فوائد مستحقة وغير مقبوضة من شركة مشاريع الكويت القابضة

 8,428,433 908 ,10,018  - - 908 ,10,018  (*)) بها لتاريخ االستحقاق
       

       :الدخل بيانعناصر 
 (13,950,438) (14,478,875)  - - (14,478,875) )26إيضاح ( )*(*أتعاب اإلدارة 

 (2,999,920) (3,158,821)  (3,158,821) - - )26إيضاح ( تعويضات مجلس اإلدارة
 495,675 5,286,033  - - 5,286,033 فوائد مقبوضة من بنك الخليج المتحد

 - (49,663)  - - (49,663) المتحد فوائد مدفوعة لبنك الخليج
موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ ( إيراد استثمار في شركة مشاريع الكويت القابضة

 39,683,734 41,151,248  - - 41,151,248 (*) )االستحقاق
 
  .إن شركة مشاريع الكويت القابضة تمثل الشركة األم لبنك الخليج المتحد(*) 
 .دارة المصاريف المستحقة لبنك الخليج المتحد نتيجة تقديمه استشارات ومساعدات فنية للبنكتمثل أتعاب اإل(**) 

 .وقد تم أخذ المخصص الالزم نتيجة لعدم وجود ضمانات كافية %.10تحمل معدل فائدة و )تتطلب اهتمام خاص(عاملة  إن التسهيالت الممنوحة ألطراف ذات عالقة
  %.1.1 تقريبي ذات عالقة تحمل معدل فائدةإن الودائع المربوطة مع أطراف 
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  يةالقيمة العادلة لألدوات المال  30
  

  قياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
  :التالي في قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات الماليةيستخدم البنك التسلسل الهرمي 

  

  .في سوق مالي فعال لموجودات مماثلة) غير المعدلة(األسعار المدرجة : المستوى األول
  

               طرق تقييم، حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة يمكن مالحظتها إما : المستوى الثاني
  . مباشرة أو بشكل غير مباشر

  

طرق تقييم حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة غير مبنية على معلومات : المستوى الثالث
  . سوق ملحوظة

  

يوضح الجدول التالي تحليل الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الهرمي للقيمة 
  :لةالعاد

  2011  
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية يضاحإ 
      

 56,277,200 - - 56,277,200 6 موجودات مالية متوفرة للبيع
  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

  2010  
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني األولالمستوى   

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية يضاحإ 
      

 48,018,688 - - 48,018,688 6 موجودات مالية متوفرة للبيع
  ___________ ___________ ___________ ___________ 
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  )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية  30
  

  :المالية بياناتالجدول يبين الفروقات الجوهرية بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في  فيما يلي
  

 2011   2010  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
غير ) الخسارة(الربح 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية  معترف بهال
غير ) الخسارة(الربح 

 معترف بهال
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

        الموجودات المالية
 - 2,833,639,503 2,833,639,503  - 3,149,217,544 3,149,217,544 المركزينقد وأرصدة لدى مصرف سورية 

 - 2,529,495,539 2,529,495,539  - 3,996,815,007 3,996,815,007 المصارف لدىأرصدة 
 (2,087,479) 509,624,396 511,711,875  (34,066) 13,895,934 13,930,000 إيداعات لدى المصارف

 90,349,740 7,550,501,351 7,460,151,611  59,608,881 12,769,022,953 12,709,414,072 )بالصافي( مباشرةتسهيالت ائتمانية 
 28,624,291 509,466,563 480,842,272  33,115,232 602,951,692 569,836,460 االستحقاق حتى تاريخموجودات مالية محتفظ بها 

 - 286,968,982 286,968,982  - 316,616,760 316,616,760 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
        

        المطلوبات المالية
 - 892,145,829 892,145,829  - 4,814,531,118 4,814,531,118 ودائع المصارف 

 3,252,991 11,846,784,473 11,850,037,464  (10,228,587) 13,855,547,181 13,845,318,594 ودائع العمالء
 - 136,839,156 136,839,156  - 616,827,203 616,827,203 تأمينات نقدية

 - 4,694,940 4,694,940  - 5,584,120 5,584,120 خرىمطلوبات أ
    _____________    _____________ 

 120,139,543    82,461,460   ير في القيم العادلة غير المعترف بهيمجموع التغ
    _____________    _____________ 

  
  :د القيم العادلة لألدوات الماليةتحديلفيما يلي االفتراضات المستخدمة 

  

  المبلغ المسجل مساوي تقريباً للقيمة العادلة
 .على ودائع التوفير وتحت الطلب واألدوات المالية ذات معدل الفائدة المتغير ينطبق ذلك. من المفترض أن القيمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالية قصيرة األجل مساوية تقريباً للقيمة العادلة

  

  األدوات المالية ذات المعدل الثابت
يتم احتساب القيمة العادلة المقدرة للودائع . اة مالية مماثلةمعدل الفائدة الحالي ألديتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السوق عند االعتراف األولي مع 

 في  اولةادلة للسندات المتديتم تسجيل القيمة الع. االستحقاقداة مماثلة في مخاطر االئتمان وستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألاعلى التدفقات النقدية المخصومة بالتي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت بناء
ستخدام تقنية ايتم تحديد القيمة العادلة ب شطة منتظمة،ي ليست متداولة في أسواق مالية نأما فيما يتعلق بالسندات الت. والمنتظمة، بالرجوع إلى األسعار المعلنة في سوق األوراق المالية شطةاألسواق المالية الن

  .ستحقاقفعلي المناسب للفترة المتبقية لالالتدفقات النقدية المخصومة على أساس مردود معدل الفائدة ال
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 رإدارة المخاط  31

 
 مقدمة  31.1

تحديد وفهم وتقييم دارة المخاطر في البنك يقوم على المخاطر هي جزء أساسي من أعمال البنوك واإلطار العام إل
المخاطر التي تواجه عمل البنك والتأكد من بقائها ضمن المستويات المحدودة والمقبولة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

  .لتقليص المخاطر للوصول إلى التوازن األمثل بين عاملي المخاطرة والعائد
مخاطر السوق تتضمن  .السيولة ومخاطر التشغيلأهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر إن 

  .مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت
 

 االستراتیجیات العامة و الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر
إن إستراتيجية إدارة المخاطر توضح موقف إدارة بنك سورية والخليج من المخاطر وكيفية إدارتها مـن خـالل رسـم    

لعمليات التي تقوم بها إدارة المخاطر في سبيل توفير بيئة عمل تضمن تحقيق أعلى العوائـد  الخطوط العريضة لطبيعة ا
األهـداف  ، وتتركـز أهـم   بأقل درجة ممكنة من المخاطر بما فيه ترشيد القرارات المتخذة في ضوء المخاطر المحيطة

  :في اإلستراتيجية إلدارة المخاطر
ال  م المؤسسي وتوفير نظام إداري متين يعزز دور إدارة المخاطر كجزءبناء إدارة مخاطر فعالة بهدف تعزيز التحك -

يتجزأ من العمل اليومي لكل موظف من موظفي بنك سورية والخليج، واعتبار إدارة المخاطر الجزء األهم في عملية 
  .بنكإعداد خطط األعمال لكافة أنشطة وخدمات ال

المخاطر الغتنام كافة الفرص المتاحة في ظل البيئة التنافسية والمتقلبة تحفيز اإلدارات على اتخاذ قرارات مدروسة  -
 .بنكالتي يعمل بها ال

ورفـع سـوية القـرارات     بنكتحسين األداء وتعظيم الربحية من خالل التقييم األفضل للتحديات التي تواجه عمل ال -
 .خفض التكاليفالمتخذة والتأكد من وجود أنظمة ضبط وتحكم داخلية بهدف تخفيف الخسائر و

لتحقيق أداء مالي متميز وفقاً ألحدث المعـايير   بنكتطبيق المقاييس األكثر تمثيالً للمخاطر وذلك بهدف الوصول بال -
 .المعمولة في هذا المجال

واتخاذ الخطوات الالزمة إلدارة مخاطر السيولة وإيجـاد مصـادر بديلـة     بنكالحرص على تنويع مصادر أموال ال -
 .وفعالة لألموال

والتشريعات والقوانين المحلية والدوليـة وأحـدث المعـايير الصـادرة بهـذا       Basel II, IIIالتوافق مع متطلبات  -
 .الخصوص

ارب والممارسـات الدوليـة للمؤسسـات    اتخاذ اإلجراءات الالزمة والكفيلة بتحقيق التوافق المطلوب مع أفضل التج -
 .المصرفية والمنسجمة مع التشريعات المحلية والدولية

 .في مجال إدارة المخاطر للحصول على تصنيف مرتفع من قبل شركات التصنيف العالمية بنكاالرتقاء بمستوى ال -
 .خلق ونشر ثقافة المخاطر في بنك سورية والخليج -
  

وى التي یمكن للبنك القبول عن تحدید أنواع المخاطر إضافة إلى السقوف القص مجلس اإلدارة ھو الجھة المسؤولة •
 Risk "القابلیة للمخاطر"ما یتعلق بكل نوع من أنواع المخاطر التي یتعرض لھا وھي ما یعرف بــ بھا، فی

Appetite . یوافق مجلس اإلدارة على سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر بكافة أنواعھا وھو یتلقى دوریا تقاریر
 .مستقبال البنكعن المخاطر التي یواجھھا أو یمكن أن یواجھھا 

 
 تقییم فعالیتھا إضافةاف على إدارة المخاطر بشكل عام ولجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ومھمتھا اإلشر •

ورفعھا إلى مجلس اإلدارة، كما أن " القابلیة للمخاطر"إلى مراجعة واقتراح سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر و
، تحدید سیناریوھات اختبارات الجھد وتقییم نتائجھا البنكھذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة تطور مستوى المخاطر في 

 .مجلس اإلدارةي صلة الوصل بین إدارة المخاطر ووھ
الحوكمة من حیث الحد األدنى من عدد األعضاء وصیغة تشكیل اللجنة واجتماعاتھا حیث تتضمن  بدلیلزم البنك یلت

  ).أربعة إجتماعات على األقل في السنة(اللجنة عضوین مستقلین أحدھما رئیس اللجنة وتجتمع بشكل دوري 
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 )تتمة(إدارة المخاطر   31

  

 )تتمة( مقدمة  31.1
 

التنفیذیة في صیاغة السیاسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتقوم بمراجعة التقاریر  تشارك اإلدارة •
 .الصادرة عن قسم إدارة المخاطر

 
لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات و ھي مسؤولة جزئیا عن إدارة مخاطر السوق ومخاطر السیولة باإلضافة إلى  •

راقبة تطبیق أسس إدارة المخاطر وااللتزام بالسقوف المحددة تحدید استراتیجیات مواجھة ھذه المخاطر وم
 .   والسیاسات واإلجراءات الموافق علیھا من قبل مجلس اإلدارة

  
الرأي أیضا بشكل مستقل بما یتعلق  إبداءقسم إدارة المخاطر مھمتھ التقید باإلجراءات والسیاسات المعتمدة، و •

ه المخاطر ورفعھا إلى اإلدارة العلیا وإلى ذبالمخاطر التي یواجھھا البنك، ویقوم بإصدار التقاریر الدوریة عن ھ
  .یلتزم قسم إدارة المخاطر بالتعلیمات والقرارات الصادرة عن مصرف سوریة المركزي المتعلقة بھ. مجلس اإلدارة

دائرة مخاطر االئتمان، دائرة مخاطر السوق، دائرة مخاطر : المخاطر من ثالث وحدات رئیسیةیتألف قسم إدارة 
  .التشغیل

  

مع اإلجراءات  المصرفالتدقیق الداخلي یقوم بتدقیق عملیة إدارة المخاطر بشكل سنوي حیث یراجع مدى توافق  •
 .قاریر واالقتراحات إلى لجنة التدقیقوتتم مناقشة نتائج التدقیق مع اإلدارة وترفع الت. والسیاسات المتبعة

 
  قياس المخاطر ونظام التقارير

يتم قياس مخاطر البنك بطريقة تعكس الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تنتج في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة 
الطرق تعتمد على االحتماالت المبنية من  ههذ. ستخدام طرق احصائيةابناء على تقدير إلجمالي الخسائر الفعلية ب

كما يدرس البنك أسوء االحتماالت التي يمكن أن تنتج عن . التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادية
  .الظروف االستثنائية

  

اطر تم مراقبة وضبط المخاطر بناء على السقوف المعتمدة التي تعكس استراتيجية البنك وحدود ومستويات المخت
  .كما يقوم البنك بقياس القدرة اإلجمالية لتحمل المخاطر ومقارنتها بالمخاطر اإلجمالية بمختلف أنواعها. المقبولة

  

يتم تجميع المعلومات من جميع وحدات العمل ألغراض التحليل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة كما 
المخاطر ورؤساء األقسام يتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب السيولة يتم تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة وإدارة 

تقوم اإلدارة . يتم التحليل بشكل مفصل شهريا حسب قطاعات األعمال والزبائن والقطاعات الجغرافية. وتغيرات المخاطر
 سنوي مخاطر بشكل ربعيستلم مجلس اإلدارة تقريراً شامالً عن ال. سنوي بتقييم مخصص الخسائر االئتمانية بشكل ربع

  .لتزويده بجميع المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر البنك
 

يتم تحضير تقارير مخاطر تفصيلية وتوزع على جميع األقسام للتأكد من أن جميع المعلومات الضرورية والمحدثة 
  .متوفرة على مستويات البنك كافة

  

 رأسالیب تخفیض المخاطسیاسات و إجراءات إدارة المخاطر و
إن العامل األساسي في سیاسة إدارة ومراقبة المخاطر االئتمانیة في البنك ھو السقوف التي یتم تحدیدھا من قبل مجلس اإلدارة 

ه السقوف یحدد ذوالتي تعكس إستراتیجیة البنك في تعاملھا مع السوق واألھداف التي تعمل لتحقیقھا، وفي الوقت نفسھ بناء ھ
ه السقوف الحدود االئتمانیة بشكل عام ذتتضمن ھ. المقبول بھا من قبل البنك والتي ال یجب تجاوزھامستوى المخاطر القصوى 

  .ات معینة أو مناطق جغرافیة واحدةوبشكل محدد في قطاع
  

یتم بشكل دوري متابعة ودراسة البیانات واألرقام الصادرة عن إدارة التسلیف من أجل تحدید وقیاس المخاطر التي یتعرض 
ه الدراسات إلى اإلدارة العلیا بشكل دوري، كما ترفع تقاریر ذالبنك ومقارنتھا بالسقوف المحددة وبالتالي رفع نتائج ھلھا 

  .ه المخاطرذفصلیة إلى مجلس اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بما یتعلق بھ
ل على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات يعتمد البنك على عدة اساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصو

  .وفقا لمعايير وأسس معتمدة 
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 )تتمة(إدارة المخاطر   31

  

 )تتمة( مقدمة  31.1
 

 تركزات المخاطر
تنشأ التركزات عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية 

متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء على اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي اقتصادية  واحدة أو ذات ظروف
تدل التركزات على حساسية البنك تجاه قطاع . ممكن أن تتأثر بنفس التغيرات االقتصادية والسياسية والظروف األخرى

  .اقتصادي معين أو قطاع جغرافي معين
للمحافظة على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة في التركزات وإدارة مخاطر  اًُأطرحددت سياسات وإجراءات البنك 

   .االئتمان وضبطها
  

 تمانئطر االامخ  31.2
يعمل . مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك

وحجم ) فرد أو مؤسسة(مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل البنك على إدارة السقوف والرقابة على 
  .التعرض االئتماني لكل قطاع او منطقة جغرافية

ويقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع 
  .و منطقة جغرافيةالمقترض الواحد أو مجموعة المقترضين ولكل قطاع أ

  
  المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات

يتم تحصيل . يقوم البنك بتقديم كفاالت لتلبية احتياجات العمالء تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه
وتتم الوقاية من هذه المخاطر تتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر االئتمانية للقروض . هذه الدفعات وفقاً لشروط االعتماد

 .باتباع نفس سياسات البنك وإجراءاته الرقابية
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 )تتمة(إدارة المخاطر   31

  

 )تتمة( تمانئطر االامخ  31.2
  

 :بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى االئـتمان رلمخاط اتتعرضال تالييوضح الجدول ال
  2011 2010 

سوريةليرة  إيضاح   ليرة سورية 
    :المركز المالي بيانبنود داخل 

 2,018,178,749 1,980,344,558 3 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 2,529,495,539 3,996,815,007 4 أرصدة  لدى المصارف 

 511,711,875 13,930,000 4 المصارف لدى إيداعات
 7,460,151,611 12,709,414,072 5 )بالصافي( مباشرة ائتمانية تسهيالت

 918,522,026 647,256,719   فرادلأل    
 141,030,177 190,144,408   قروض عقارية    
 6,400,599,408 11,872,012,945   الشركات الكبرى    

 480,842,272 569,836,460 7 االستحقاق تاريخحتى  بها محتفظ مالية موجودات
 208,751,342 255,490,150 11 موجودات أخرى

 286,968,982 316,616,760 12 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
  __________________ __________________ 

  19,842,447,007 13,496,100,370 
  __________________ __________________ 

    :المركز المالي بيانبنود خارج 
 1,898,394,471 1,620,521,252 35.1 المحتملةااللتزامات 

 938,943,139 676,696,823  كفاالت بدون تعهدات
 747,337,310 753,656,871   اعتمادات صادرة

 212,114,022 190,167,558  قبوالت
 1,996,808,985 486,214,563 35.1 سقوف تسهيالت مباشرة غير مستغلة

  __________________ __________________ 
  2,106,735,815 3,895,203,456 

  ______________ ______________ 
 17,391,303,826 21,949,182,822  إجمالي المخاطر االئتمانية

  ____________ ____________ 
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 )تتمة(إدارة المخاطر      31

  

 )تتمة( تمانئطر االامخ  31.2
  

 التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطرتوزيع 
 

والمعدل لبعض احكام  2010 نيسان 14 بتاريخ الصادر4 ب/ن م/650رقم  والتسليف النقد مجلس قرار أحكام على بناء
  :، تم تصنيف التعرضات االئتمانية التالية2009األول  كانون 9 بتاريخ الصادر 4ب/ن م//597رقم القرار

 
 المجموع الشركات الكبرى القروض العقارية األفراد 2011

)ليرة سورية(      
     

 - - - - متدنية المخاطر
 9,498,272,693 8,972,769,275 144,355,587 381,147,831 )مقبولة المخاطر(عادية 

 2,427,490,281 2,254,158,539 28,073,151 145,258,591 ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 
 2,060,592,423 2,060,587,989 - 4,434  )للديون تحت المراقبة(منها غير مستحقة 

 366,897,858 193,570,550 28,073,151 145,254,157 :)للديون تحت المراقبة( منها مستحقة
 - - - - يوم  30لغاية 

 109,736,238 - 21,227,431 88,508,807 يوم 60يوم لغاية  31من
 257,161,620 193,570,550 6,845,720 56,745,350 يوم 90يوم لغاية  61من 

     
 971,496,908 670,087,085 18,366,247 283,043,576 :غير عاملة

 448,355,505 366,780,293 8,188,694 73,386,518 دون المستوى
 311,955,543 250,612,170 6,640,274 54,703,099 مشكوك فيها

 211,185,860 52,694,622 3,537,279 154,953,959 )رديئة(هالكة 
  ________________ ________________  ________________ ________________  

 12,897,259,882 11,897,014,899 190,794,985 809,449,998 المجموع 
     

 (39,755,937) (4,709,052) (640,171) (34,406,714) فوائد معلقة: يطرح 
 (148,089,873) (20,292,902) (10,406) (127,786,565) مخصص التدني: يطرح 

  ________________ ________________  ________________ ________________  
 12,709,414,072 11,872,012,945 190,144,408 647,256,719 الصافي

 ________________ ________________  ________________ ________________  

 
 المجموع الشركات الكبرى القروض العقارية األفراد 2010

)ليرة سورية(      
     

 - - - - متدنية المخاطر
 6,627,790,212 5,941,224,347 109,340,049 577,225,816 )مقبولة المخاطر(عادية 

 386,474,653 223,394,420 11,092,813 151,987,420 ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 
 24,700,868 24,700,868 - -  )للديون تحت المراقبة(منها غير مستحقة 

 361,773,785 198,693,552 11,092,813 151,987,420 :)للديون تحت المراقبة( منها مستحقة
 - - - - يوم  30لغاية 

 97,708,883 - 11,092,813 86,616,070 يوم 60يوم لغاية  31من
 264,064,902 198,693,552 - 65,371,350 يوم 90يوم لغاية  61من 

     
 579,624,371 258,630,678 21,093,743 299,899,950 :غير عاملة

 124,478,682 1,283,373 8,811,570 114,383,739 دون المستوى
 309,837,299 195,901,723 12,282,173 101,653,403 مشكوك فيها

 145,308,390 61,445,582 - 83,862,808 )رديئة(هالكة 
  ________________ ________________  ________________ ________________  

 7,593,889,236 6,423,249,445 141,526,605 1,029,113,186 المجموع 
     

 (21,279,391) (2,378,061) (496,428) (18,404,902) فوائد معلقة: يطرح 
 (112,458,234) (20,271,976) - (92,186,258) مخصص التدني: يطرح 

  ________________ ________________  ________________ ________________  
 7,460,151,611 6,400,599,408 141,030,177 918,522,026 الصافي

 ________________ ________________  ________________ ________________  

    



 م.م.بنك سورية والخليج ش
  ةالمالي بياناتإيضاحات حول ال

 2011كانون األول  31

 
44 

 
 )تتمة(إدارة المخاطر   31

  

  )تتمة( تمانئطر االامخ  31.2
  

 توزيع التعرضات االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر
  

 المجموع الشركات الكبرى القروض العقارية األفراد 2011
)ليرة سورية(      

     
 160,256,639 160,256,639 - - متدنية المخاطر

 1,335,768,252 1,335,768,252 - - )مقبولة المخاطر(عادية 
 - - - - ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 

 - - - - :)للديون تحت المراقبة( مستحقة غير منها
 - - - - :)للديون تحت المراقبة( منها مستحقة

 - - - - يوم  30لغاية 
 - - - - يوم 60يوم لغاية  31من
 - - - - يوم 90يوم لغاية  61من 

     

 305,550 305,550 - - :غير عاملة
 - - - - دون المستوى
 305,550 305,550 - - مشكوك فيها

 - - - - )رديئة(هالكة 
  _______________ _______________ _______________ _______________ 

 1,496,330,441 1,496,330,441 - - المجموع 
     

 - - - - مخصص التدني: يطرح 
  _______________ _______________ _______________ _______________ 

 1,496,330,441 1,496,330,441 - - الصافي
 ______________ ______________ ______________ ______________ 
 
 

 المجموع الشركات الكبرى القروض العقارية األفراد 2010
)ليرة سورية(      

     
 - - - - متدنية المخاطر

 1,772,315,427 1,772,315,427 - - )مقبولة المخاطر(عادية 
 - - - - ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 

 - - - - :)للديون تحت المراقبة( مستحقة غير منها
 - - - - :)للديون تحت المراقبة( منها مستحقة

 - - - - يوم  30لغاية 
 - - - - يوم 60يوم لغاية  31من
 - - - - يوم 90يوم لغاية  61من 

     
 - - - - :غير عاملة

 - - - - دون المستوى
 - - - - مشكوك فيها

 - - - - )رديئة(هالكة 
  _______________ _______________ _______________ _______________ 

 1,772,315,427 1,772,315,427 - - المجموع 
     

 - - - - مخصص التدني: يطرح 
  _______________ _______________ _______________ _______________ 

 1,772,315,427 1,772,315,427 - - الصافي
 _______________ _______________ _______________ _______________ 
  

    



 م.م.بنك سورية والخليج ش
  ةالمالي بياناتإيضاحات حول ال

 2011كانون األول  31

 
45 

 
 )تتمة(إدارة المخاطر   31

  

  )تتمة( تمانئطر االامخ  31.2
  

 توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت
  :2011كانون األول  31فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت كما في 

  
 қỷҮ  ỷ Ǒ ңỸ   ỷ   Ү  ỷ  ҮǏ  ỷ ǒỸ ҮƏ ỷ   Ỹ ǜ ỷ  )ليرة سورية(
      

 160,256,639 160,256,639 - - متدنية المخاطر
 5,063,097,971 4,687,160,774 73,057,250 302,879,947 )مقبولة المخاطر(عادیة 

 2,487,431,317 2,314,381,061 32,245,500 140,804,756 تحت المراقبة 
 1,086,661,852 906,186,209 20,933,250 159,542,393 :غیر عاملة 

 638,483,259 560,401,375 10,500,000 67,581,884 دون المستوى
 324,425,681 280,003,709 6,806,250 37,615,722 مشكوك فیھا 

 123,752,912 65,781,125 3,627,000 54,344,787 ھالكة 
 ______________ ______________ ______________ ______________ 

 8,797,447,779 8,067,984,683 126,236,000 603,227,096 المجموع 
  ______________ ______________ ______________ ______________ 

     منھا
 616,827,203 616,679,435 - 147,768 تأمینات نقدیة

 - - - - كفاالت مصرفیة مقبولة 
 7,076,187,012 6,927,399,762 126,236,000 22,551,250 عقاریة

 25,182,111 25,182,111 - - أسھم متداولة 
 1,079,251,453 498,723,375 - 580,528,078 سیارات وآلیات 

 -  -  -  -   أخرى
 ______________ ______________ ______________ ______________ 

 8,797,447,779 8,067,984,683 126,236,000 603,227,096 المجموع 
  ______________ ______________ ______________ ______________ 
  

  :2010كانون األول  31فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت كما في 
  
 اإلجمالي الشركات الكبرى القروض العقارية األفراد  )ليرة سورية(
      

 - - - - متدنية المخاطر
 4,738,982,887 4,198,582,387 128,367,000 412,033,500 )مقبولة المخاطر(عادیة 

 275,881,469 153,217,500 13,087,500 109,576,469 تحت المراقبة 
 446,811,673 252,697,313 27,006,300 167,108,060 :غیر عاملة 

 95,955,457 3,286,408 13,750,000 78,919,049 دون المستوى
 232,119,018 164,710,905 13,256,300 54,151,813 مشكوك فیھا 

 118,737,198 84,700,000 - 34,037,198 ھالكة 
 ______________ ______________ ______________ ______________ 

 5,461,676,029 4,604,497,200 168,460,800 688,718,029 المجموع 
  ______________ ______________ ______________ ______________ 

     منھا
 167,508,000 136,839,000 - 30,669,000 تأمینات نقدیة

 - - - - كفاالت مصرفیة مقبولة 
 4,126,143,800 3,933,348,500 168,460,800 24,334,500 عقاریة

 55,387,700            55,387,700            - - أسھم متداولة 
 1,112,636,529 478,922,000 - 633,714,529 سیارات وآلیات 

 -  -  -  -   أخرى
 ______________ ______________ ______________ ______________ 

 5,461,676,029 4,604,497,200 168,460,800 688,718,029 المجموع 
  ______________ ______________ ______________ ______________ 
  
 

 مبلغ 2011كانون األول  31بتاريخ ) ديون جيدة معاد التفاوض على شروطها(بلغت الديون المعاد هيكلتها  -
 . 2010كانون األول  31ليرة سورية بتاريخ  15,343,124ليرة سورية مقابل  1,137,781,003

ليرة  863,521,888مبلغ  2011كانون األول  31بتاريخ ) ديون غير منتجة معاد جدولتها(الديون المجدولة  بلغت -
  . 2010كانون األول  31بتاريخ  226,005,293سورية مقابل 
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 )تتمة(إدارة المخاطر   31
  

 )تتمة( تمانئطر االامخ  31.2
 

  :ئتمانجودات المالية من ناحية مخاطر االنوعية المو
ئتماني، يوضح الجدول بإستخدام آلية داخلية للتصنيف االئتمان جودات المالية من ناحية مخاطر االيتم قياس نوعية المو

ألرقام المبينة ال إن ا. ئتمانيخدام اآللية الداخلية للتصنيف االستائتمان بجودات المالية من ناحية مخاطر االالمو التالي نوعية
 :نخفاض في القيمةتتضمن مخصص اال

 المجموع انخفضت قيمته عادي جيد إيضاح 2011كانون األول  31
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  
       

 1,980,344,558 - - 1,980,344,558 3 مصرف سورية المركزيأرصدة لدى 
 3,996,815,007 - 2,700,556,325 1,296,258,682 4 مصارفالأرصدة لدى 
 13,930,000 - 13,930,000 - 4 مصارفالإيداعات لدى 

 569,836,460 - 569,836,460 - 7 تاريخ االستحقاقحتى موجودات مالية محتفظ بها 
 316,616,760 - - 316,616,760 12 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

   _____________ _____________ _____________ _____________ 
  3,593,220,000 3,284,322,785 - 6,877,542,785 
   _____________ _____________ _____________ _____________ 

 
 المجموع انخفضت قيمته عادي جيد إيضاح 2010كانون األول  31
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  
       

 2,018,178,749 - - 2,018,178,749 3 مصرف سورية المركزيأرصدة لدى 
 2,529,495,539 - 1,925,843,963 603,651,576 4 مصارفالأرصدة لدى 
 511,711,875 - 500,000,000 11,711,875 4 مصارفالإيداعات لدى 

 480,842,272 - - 480,842,272 7 تاريخ االستحقاقحتى مالية محتفظ بها  موجودات
 286,968,982 - - 286,968,982 12 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

   _____________ _____________ _____________ _____________ 
  3,401,353,454 2,425,843,963 - 5,827,197,417 
   _____________ _____________ _____________ _____________ 

  

 نية حسب التصنيف الداخلي للمخاطرتوزيع التعرضات االئتما
 S&P    2011  2010التصنيف حسب    التصنيف الداخلي للمخاطر

 ليرة سورية  ليرة سورية        
              

             جيد
 AAA   3,585,825,304   2,439,487,442+وحتى  AAA-من    ( * )الدرجة األولى 

 AA   6,344,674   354,828,522+وحتى  AA-من     الدرجة الثانية
 A   1,050,022  607,037,490+وحتى  A-من    الدرجة الثالثة

    _____________  _____________ 
        3,593,220,000   3,401,353,454 
        _____________  _____________ 

             عادي
 BBB   3,266,179,190   1,679,791,498+وحتى  BBB-من    ( ** ) الدرجة الرابعة

 -   BB   5,861,367+وحتى  BB-من    الدرجة الخامسة
 B  12,282,228  746,052,465+وحتى  B-من   الدرجة السادسة

    _____________  _____________ 
        3,284,322,785   2,425,843,963 
        _____________  _____________ 
       
        6,877,542,785   5,827,197,417 
    _____________  _____________ 

  .ىتم اعتبار تصنيف مصرف سورية المركزي جيد من الدرجة األول) *(
  .رابعةمن الدرجة ال ك المحلية عاديالبنو تم اعتبار تصنيف )**(
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 )تتمة(إدارة المخاطر        31

  

 )تتمة( تمانئطر االامخ  31.2
  

  لمالية من ناحية مخاطر اإلئتماننوعية الموجودات ا
  

  سندات وأسناد وأذونات
 :التصنيف الخارجيةالسندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات  يوضح الجدول التالي تصنيفات

 

  2011كانون األول  31
  
  

 درجة التصنيف

  
  

 مؤسسة التصنيف

الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 
  االستحقاق

 ليرة سورية
   

BBB+ S&P 569,836,460 
   ____________ 
  569,836,460 
   ____________ 

  

  2010كانون األول  31
  
  

 درجة التصنيف

  
  

 مؤسسة التصنيف

الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 
  االستحقاق
 ليرة سورية
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  التركز في الحد األقصى للتعرضات االئتمانية
وحجم التعرض االئتماني لكل ) مراسلو مؤسسة أو بنك أفرد (مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل  إدارة تتم

ل الخاصة على من صافي األموا% 25يجب أال يتجاوزالحد األقصى للتعرضات االئتمانية . قطاع أو منطقة جغرافية
 كل بنك مجموعة مصرفية من من صافي األموال الخاصة على مستوى% 100و  )و مؤسسةأفرد (عميل  كل مستوى

   .2011كانون األول  31البنوك المراسلة كما في 
  

 من% 25كان هناك تجاوز في صافي التسهيالت المستعملة من قبل أحد العمالء على  2011 ولكانون األ 31كما في 
وذلك نتيجة الرتفاع أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية وكون جزء من  صافي األموال الخاصة

  .  التسهيالت الممنوحة لهذا العميل بالعمالت األجنبية
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 )تتمة(إدارة المخاطر   31
  

 )تتمة( تمانئطر االامخ  31.2
  

  التركز الجغرافي
للبنك حسب المناطق الجغرافية بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به أو يبين الجدول التالي الموجودات المالية 

  .2011كانون األول  31كما في  تحسينات ائتمانية أخرى
  
 )ليرة سورية(

     المنطقة الجغرافية
 
 
 

 البند

  
  
  
  

 داخل القطر

  
  
  

دول الشرق األوسط 
 األخرى

  
  
  
  

 أوروبا

 
 
  
  
 جماليا

 1,980,344,558 - - 1,980,344,558 سورية المركزيأرصدة لدى مصرف 
 3,996,815,007 1,289,983,324 1,644,448,796 1,062,382,887 أرصدة لدى المصارف 
 13,930,000 - 13,930,000 - إيداعات لدى المصارف

     :)بالصافي( التسهيالت االئتمانية
 647,256,719 - - 647,256,719 لألفراد   
 190,144,408 - - 190,144,408 القروض العقارية   
 11,872,012,945 - - 11,872,012,945 الشركات الكبرى   

  محتفظ بها المالية الالموجودات 
 تاريخ االستحقاقحتى   

 
- 

 
569,836,460 

 
- 

 
569,836,460 

 255,490,150 - 54,562,670 200,927,480 الموجودات االخرى
 316,616,760 - - 316,616,760  المجمدة لدى مصرف سورية المركزيالوديعة 

 19,842,447,007 1,289,983,324 2,282,777,926 16,269,685,757 االجمالي 
  

يبين الجدول التالي الموجودات المالية للبنك حسب المناطق الجغرافية بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به أو 
  .2010كانون األول  31كما في  أخرىتحسينات ائتمانية 

  
 )ليرة سورية(

     المنطقة الجغرافية
 
 
 

 البند

  
  
  
  

 داخل القطر

  
  
  

 دول الشرق األوسط األخرى

  
  
  
  

 أوروبا

 
 

  
  
 جماليا

 2,018,178,749 - - 2,018,178,749 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 2,529,495,539 484,547,968 951,493,205 1,093,454,366 أرصدة لدى المصارف 
 511,711,875  11,711,875 500,000,000 إيداعات لدى المصارف

     :)بالصافي( التسهيالت االئتمانية
 918,522,026 - - 918,522,026 لألفراد   
 141,030,177 - - 141,030,177 القروض العقارية   
 6,400,599,408 - - 6,400,599,408 الشركات الكبرى   

  محتفظ بها المالية الالموجودات 
 تاريخ االستحقاقحتى   

 
- 

 
480,842,272 

 
- 

 
480,842,272 

 208,751,342 - 66,760,057 141,991,285 الموجودات االخرى
 286,968,982 - - 286,968,982  الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 13,496,100,370 484,547,968 1,510,807,409 11,500,744,993 االجمالي 
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 )تتمة(إدارة المخاطر   31
  

 )تتمة( تمانئطر االامخ  31.2
  

  التركز حسب القطاع االقتصادي
  .المالية للبنك حسب القطاعات االقتصادية بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به أو تحسينات ائتمانية أخرىيبين الجدول التالي الموجودات 

  
2011  

  
  )ليرة سورية(

  القطاع االقتصادي          
  

 البند  
 اجمالي  زراعة خدمات -أفراد عقارات تجارة صناعة مالي

 1,980,344,558 - - - - - 1,980,344,558 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 3,996,815,007 - - - - - 3,996,815,007 أرصدة لدى المصارف  
 13,930,000 - - - - - 13,930,000 إیداعات لدى المصارف
 12,709,414,072  - 3,784,009,229 152,139  6,515,711,614 2,409,541,090 - )بالصافي( التسھیالت االئتمانیة

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 
 569,836,460 االستحقاق 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 569,836,460 

الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 
 316,616,760 المركزي

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 316,616,760 

 255,490,150 - 141,846,039 9,512,786 35,573,419 13,155,219 55,402,687 الموجودات األخرى
 19,842,447,007 - 3,925,855,268 9,664,925 6,551,285,033 2,422,696,309 6,932,945,472 االجمالي 
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 )تتمة(إدارة المخاطر   31
  

 )تتمة( تمانئطر االامخ  31.2
  

  )ةتتم( التركز حسب القطاع االقتصادي
 

2010 
  
 )ليرة سورية(

  القطاع االقتصادي          
  

 البند  
 اجمالي  زراعة خدمات -أفراد عقارات تجارة صناعة مالي

 2,018,178,749 - - - - - 2,018,178,749 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 2,529,495,539 - - - - - 2,529,495,539 أرصدة لدى المصارف  
 511,711,875 - - - - - 511,711,875 إیداعات لدى المصارف
 7,460,151,611  152,637 3,309,509,367 -  3,002,179,172 1,148,310,435 - )بالصافي( التسھیالت االئتمانیة

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 
 480,842,272 - - - - - 480,842,272 االستحقاق 

الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 
 286,968,982 - - - - - 286,968,982 المركزي

 208,751,342 1,081 86,939,650 - 21,265,864 8,134,029 92,410,718 الموجودات األخرى
 13,496,100,370 153,718 3,396,449,017 - 3,023,445,036 1,156,444,464 5,919,608,135 االجمالي 
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 )تتمة(المخاطر إدارة   31
  

 )تتمة( تمانئطر االامخ  31.2
  

  التحسينات االئتمانية الضمانات المحتفظ بها و
يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات 

  .وفقا لمعايير وأسس معتمدة
  

  :وأبرز أنواع الضمانات هي
  .الرهونات للمباني السكنية والعقارات والمخزون والضمانات النقدية: للقروض التجاريةبالنسبة  •
  .الرهونات للمباني السكنية والعقارات والرواتب والضمانات النقدية: بالنسبة لألفراد •

  
القيمة السوقية  تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة

  .للضمانات خالل دراسة كفاية مخصص الخسائر االئتمانية
 

  تقييم انخفاض القيمة إفرادياً
يوم أو وجود  90إن المؤشرات الرئيسية النخفاض قيمة القروض هي استحقاق األصل أو الفائدة لفترة تزيد عن 

  .اإلخالل بشروط العقد األصلي أو صعوبات مالية تواجه العميل أو تؤثر على تدفقاته النقدية،
  

  .يقوم البنك بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل جماعي
 

  المخصص اإلفرادي
لمؤشرات قرار مجلس النقد والتسليف  يحدد البنك مالئمة المخصصات لجميع القروض والسلف الهامة بشكل منفرد وفقاً

  :للمؤشرات التالية وتعديالته باإلضافة 597
  موضوع التسهيالت، سدادالتأخر في  •
  قدرة العميل على تحسين وضعه عند مواجهة صعوبات مالية، •
  ،د تصفية األعمال  في حال اإلفالسالعوائد المتوقعة عن •
  القيمة المتوقع تحقيقها للضمان،توفر مصادر مالية أخرى و •
 فترة التدفقات النقدية المتوقعة •

  .مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بيانائر االئتمانية في تاريخ كل يتم تقييم الخس
  

  المخصص الجماعي
تعتبر هامة بشكل  يتم تقييم المخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل جماعي بالنسبة للقروض والسلف التي ال

مركز  بيانك في تاريخ كل يقوم البن. منفرد أو في حال عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل منفرد
  .بتقييم المخصص ومراجعة  كل محفظة على حدىمالي 

  
يؤخذ باالعتبار عند التقييم الجماعي انخفاض القيمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دليل موضوعي على 

  .انخفاض القيمة بشكل موضوعي
  

  :يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة باعتبار العوامل التالية
  

وفترة تحقق الخسائر وفترة تحديد  السداد تاريخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادية الحالية، التأخر الناجم عن
. ضرورة وجود مخصص إفرادي لهذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القيمة

  .التي قد تمتد إلى سنة إن اإلدارة هي المسؤولة عن تحديد طول هذه المدة
  

  .تقوم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامة
  

  .يتم تقييم مخصص التعهدات المالية واالعتمادات المستندية بطريقة مماثلة لطريقة تقييم القروض
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  )تتمة(إدارة المخاطر   31
  

 )تتمة( تمانئطر االامخ  31.2
 

  اختبارات الجھد 
یتم إجراء اختبارات جھد على المحفظة االئتمانیة بشكل خاص، من أجل دراسة مدى تأثیر بعض العوامل االقتصادیة السلبیة 

ه المحفظة والخسائر التي یمكن أن ذأو أیة عوامل أخرى على التصنیف االئتماني للمحفظة بصورة عامة وانعكاسھ على أداء ھ
  .ه العواملذھجراء  بنكیتكبدھا ال

تعتمد اختبارات الجھد على تحلیل سیناریوھات والذي یتضمن التأثیرات المتداخلة لعدة عوامل مخاطر تقسم إلى نوعین 
أساسیین، األول یعتمد على سیناریوھات مبنیة على أحداث قد حصلت في السابق، والثاني یعتمد على أحداث استثنائیة ولكن 

 .وحده، أو یتعلق بناحیة معینة لدى البنك بنكشكل عام ولیس المحتملة قد یتأثر بھا السوق ب
 

تم إجراء اختبارات جھد على محفظة التسھیالت، و نتیجة لذلك تم تشكیل مؤونة انخفاض جماعي إضافیة تفوق بقیمتھا النسب 
مخاطر االئتمان المتزایدة في و تعدیالتھ الالحقة، و ذلك بھدف الحد من  597المحددة في قرار مجلس النقد و التسلیف رقم 

  .ظل الظروف االقتصادیة االستثنائیة
  

  السوقطر امخ  31.3
  

تتضمن مخاطر السوق بشكل رئیسي كال من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت، حیث تتم متابعة مخاطر السوق بشكل 
  .قبل مجلس اإلدارة یومي من خالل التأكد من االلتزام بالسقوف والسیاسات واإلجراءات المحددة من

تنتج مخاطر السوق من احتمال التغیر في نسب الفوائد وفي أسعار السلع وأسعار صرف العمالت األجنبیة والموجودات 
  ... المالیة الخ

أھم أھداف إدارة مخاطر السوق ھو اإلبقاء على مستوى معتدل من التعرض للمخاطر التي لھا نتائج سلبیة على أرباح البنك 
ھ االقتصادیة، حیث یتم إجراء سلسلة من اختبارات الجھد والتي تسمح بتقدیر حجم المخاطر التي قد یتعرض لھا البنك أو قیمت
  :في حال
 .االستحواذ على أرصدة بعمالت أجنبیة خاضعة لتقلبات أسعار الصرف .1
 .تذبذب أسعار الفائدة في السوق ارتفاعا أو ھبوطا خالل فترة زمنیة محددة .2
 

  :الكميةاإلفصاحات 
  

  مخاطر سعر الفائدة
سعار الفائدة السائدة بالسوق والتي تؤثر بالتالي على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم أهي المخاطر الناجمة عن تغيرات 

 خالل الفائدة معدل لفجوات حدود بوضع الفائدة معدالت مخاطر مستويات اإلدارة مجلس يراقب  .العادلة لألدوات المالية
  .المحددة المستويات تتجاوز ال المراكز أن من للتأكد يومي بشكل المراكز مراقبة يتم. محددة فترات

  
الدخل في حال حـدوث تغيـر    بيانسعار الفائدة وأثر ذلك على يبين الجدول التالي تحليل الحساسية لألدوات الخاضعة أل

 .معقول في أسعار الفائدة، مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة
  

وذلك باالعتماد على فجوة   الدخل هو أثر التغير المفترض ألسعار الفائدة على صافي إيرادات الفوائد، بيانإن حساسية 
الملكية وصافي التغير في إيرادات الفوائد بعد استبعاد أثر  إعادة تسعير الفائدة التراكمية وبالتالي يكون األثر على حقوق

  .ضريبة الدخل
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  )تتمة(المخاطر إدارة   31
 

  )تتمة( طر السوقامخ  31.3
  

  %)2(مخاطر أسعار الفائدة للتغير في سعر الفائدة 
  %)2(أثر الزيادة 

 
 2011   2010 

 الفجوة التراكمية العملة
األثر على الربح قبل 

 الضريبة

األثر على حقوق 
الناتج (الملكية   

عن األثر على 
الربح بعد إقتطاع 

 التراكميةالفجوة   )الضريبة
األثر على الربح قبل 

 الضريبة

األثر على حقوق 
الناتج (الملكية   

عن األثر على 
الربح بعد إقتطاع 

 )الضريبة
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
        

 7,345,310 9,793,746 489,687,323  (4,769,046) (6,358,727) (317,936,370) دوالر أميركي
 (717,033) (956,043) (47,802,169)  (7,129,202) (9,505,602) (475,280,104) يورو

 (81,463,974) (108,618,632) (5,430,931,586)  (90,240,248) (120,320,331) (6,016,016,526) ليرة سورية
 (30,906) (41,208) (2,060,395)  (3,821) (5,095) (254,728) جنيه استرليني
 - - -  4,842 6,455 322,771 فرنك سويسري

 (407,272) (543,029) (27,151,438)  (107,280) (143,039) (7,151,969) عمالت أخرى
 

  %)2(أثر النقص 
 
 2011   2010 

 Ǒ   ỷҮǕ ỷ ǐ    ỷ العملة
األثر على الربح قبل 

 الضريبة

األثر على حقوق 
الناتج (الملكية   

األثر على عن 
الربح بعد إقتطاع 

 Ǒ   ỷҮǕ ỷ ǐ    ỷ  )الضريبة
األثر على الربح 

 قبل الضريبة

األثر على حقوق 
الناتج عن (الملكية   

األثر على الربح بعد 
 )إقتطاع الضريبة

 Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ    Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   
        

 (7,345,310) (9,793,746) 489,687,323  4,769,046 6,358,727 (317,936,370) دوالر أمیركي
 717,033 956,043 (47,802,169)  7,129,202 9,505,602 (475,280,104) یورو

 81,463,974 108,618,632 (5,430,931,586)  90,240,248 120,320,331 (6,016,016,526) لیرة سوریة
 30,906 41,208 (2,060,395)  3,821 5,095 (254,728) جنیھ استرلیني
 - - -  (4,842) (6,455) 322,771 فرنك سویسري
 407,272 543,029 (27,151,438)  107,280 143,039 (7,151,969) عمالت أخرى

 
  مخاطر العمالت

 البنك يعتبر.  األجنبية العمالت صرف أسعار في التغيرات بسبب مالية أداة قيمة بتذبذب تتمثل األجنبية العمالت مخاطر
 للتأكد يومي بشكل المراكز مراقبة ويتم العمالت، لمراكز حدود بوضع المجلس ويقوم  له، الرئيسية العملة السورية الليرة

 صافي على التغيرات أثر لمراقبة الحساسية تحليل بإعداد البنك يقوم. المحددة المستويات تتجاوز ال المراكز أن من
يمثل المبلغ السالب في . في حال حدوث تغير معقول في أسعار الصرف مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة والخسائر األرباح

الدخل أو حقوق الملكية بينما يمثل المبلغ الموجب صافي االرتفاع  بيانالجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في 
  .المتوقع

  

 %2في سعر الصرف  زيادةأثر ال
 2011  2010  

  ỷ Ұ Ү     العملة
  Ǐ   ǎҮ ỷ     Үǘ ỷ

ǑǏ Ү  ỷ 
          Үǘ ỷ

Ǒ     ỷ      ỷ Ұ Ү  
  ǎҮ ỷ     Үǘ ỷ
ǑǏ Ү  ỷ  Ǐ  

          Үǘ ỷ
Ǒ     ỷ 

 Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ    Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   
        

 29,361,625 29,413,259 1,470,662,957  24,927,972 25,001,090 1,250,054,499 دوالر أمیركي
 2,339,683 2,386,016 119,300,804  (5,516,764) (7,355,686) (367,784,278) یورو

 9,374 12,499 624,946  53,578 71,437 3,571,832 جنیھ استرلیني
 670 893 44,641  3,511 4,681 234,041  الین الیاباني

 27,047 36,062 1,803,083  62,135 82,846 4,142,324 العمالت األخرى
یورو من عقد 

 - - -  5,458,875 7,278,500 363,925,000  مقایضة عمالت
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 )تتمة(إدارة المخاطر   31
  

 )تتمة( طر السوقامخ  31.3
  

  مخاطر أسعار األسهم
   .األسهم مؤشرات مستويات لتغييرات نتيجة الملكية حقوق ألسهم العادلة القيم انخفاض مخاطر هي األسهم أسعار مخاطر

  
 لتغيرات نتيجة) للبيع المتوفرة الملكية حقوق أسهم ألدوات العادلة القيمة في للتغير كنتيجة( الملكية حقوق على التأثير إن

  :كالتالي هي ثابتة، األخرى المتغيرات بجميع حتفاظاال مع الموجودات قيمة صافي أو األسهم مؤشرات في محتملة
  

 مؤشرات السوق

التغير في 
  أسعار األسهم 

2011 

التأثير على القيمة 
  السوقية للسهم

2011  

التأثير على 
  حقوق الملكية 

2011 

التغير في 
  أسعار األسهم 

2010 

التأثير على القيمة 
  السوقية للسهم

2010  

التأثير على 
  حقوق الملكية

2010 
 سوريةليرة  ليرة سورية % ليرة سورية ليرة سورية % 
          

 أسهم حقوق الملكية
 10+  المتوفرة للبيع

  
5,627,720 4,220,790 +10 

 
4,801,869 3,601,402 

       
 أسهم حقوق الملكية
 10-  المتوفرة للبيع

  
(5,627,720) (4,220,790) -10 

 
(4,801,869) (3,601,402) 

 
 



 م.م.بنك سورية والخليج ش
  ةالمالي بياناتإيضاحات حول ال

 2011كانون األول  31

 
55 

 
 )تتمة(إدارة المخاطر        31
  

 )تتمة( طر السوقامخ  31.3
  

  فجوة إعادة تسعير الفائدة
  

  عادة تسعير الفائدة أو االستحقاق ايهما أقلإيتم التصنيف على فترات 
  

2011 
)لیرة سوریة(  Ү Ə ỷ   қ )1 -3 (Ү һ  )3 -6( Ү һ  )6 -9 (Ү һ  )9 -12 (Ү һ  )1 -2( Ǒ ҳ )2 -3( Ǒ ҳ )3 -4( Ǒ ҳ )4 -5( Ǒ ҳ     ҮǙ ỷ5 ǒỷ  ҳ ǑҳỸҸ  Ү   қ  ǎ  ỷ      
             

             :الموجودات 
 3,149,217,544 3,149,217,544 - - - - - - - - - - نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 3,996,815,007 - - - - - - - - - 671,039,501 3,325,775,506 لدى المصارف أرصدة
 13,930,000 - - - - - - - 13,930,000 - - - إیداعات لدى المصارف
 12,709,414,072 - 375,355,567 440,795,226 707,447,951 1,066,036,790 1,636,966,362 622,967,925 444,935,877 1,716,150,985 1,363,158,212 4,335,599,177 )بالصافي( تسھیالت ائتمانیة مباشرة

 56,277,200 56,277,200 - - - - - - - - - - للبیع وفرةموجودات مالیة مت
 569,836,460 - 569,836,460 - - - - - - - - - االستحقاق حتى تاریخموجودات مالیة محتفظ بھا 

 1,230,826,143 1,230,826,143 - - - - - - - - - - موجودات ثابتة
 18,059,269 18,059,269 - - - - - - - - - - موجودات غیر ملموسة

 39,417,154 39,417,154 - - - - - - - - - - موجودات ضریبیة مؤجلة
 255,490,150 255,490,150 - - - - - - - - - - موجودات أخرى

 316,616,760 316,616,760 - - - - - - - - - - الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

 22,355,899,759 5,065,904,220 945,192,027 440,795,226 707,447,951 1,066,036,790 1,636,966,362 622,967,925 458,865,877 1,716,150,985 2,034,197,713 7,661,374,683 اجمالي الموجودات
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

             :المطلوبات
 4,814,531,118 - - - - - - - - - 220,010,859 4,594,520,259  المصارفودائع 

 13,845,318,594 - - - - - 162,158,424 135,478,869 363,879,072 4,092,130,184 2,451,607,678 6,640,064,367 ودائع العمالء
 616,827,203 - - - - - - - - - - 616,827,203 تأمینات نقدیة

 4,095,403 4,095,403 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة
 348,130,136 348,130,136 - - - - - - - - - - مطلوبات أخرى

  ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
 19,628,902,454 352,225,539 - - - - 162,158,424 135,478,869 363,879,072 4,092,130,184 2,671,618,537 11,851,411,829 اجمالي المطلوبات

  ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
                       

 (2,375,979,199) (637,420,824) (4,190,037,146) فجوة اعادة تسعیر الفائدة
                      

94,986,805  
 

                    
487,489,056  

 
1,474,807,938 

                       
1,066,036,790  

 

                     
707,447,951  

 

                    
440,795,226  

 

                     
945,192,027  

 
4,713,678,681 2,726,997,305 

  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
              

  2,726,997,305 (1,986,681,376) (2,931,873,403) (3,372,668,629) (4,080,116,580) (5,146,153,370) (6,620,961,308) (7,108,450,364) (7,203,437,169) (4,827,457,970) (4,190,037,146) الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر الفائدة
  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  

  
   



 م.م.بنك سورية والخليج ش
  ةالمالي بياناتإيضاحات حول ال

 2011كانون األول  31

 
56 

 
 )تتمة(إدارة المخاطر        31
  

 )تتمة( طر السوقامخ  31.3
  

  )تتمة( فجوة إعادة تسعير الفائدة
 

2010 
)لیرة سوریة(  Ү Ə ỷ   қ )1 -3 (Ү һ  )3 -6( Ү һ  )6 -9 (Ү һ  )9 -12 (Ү һ  )1 -2( Ǒ ҳ  )2 -3( Ǒ ҳ  )3 -4( Ǒ ҳ  )4 -5( Ǒ ҳ      ҮǙ ỷ5 ǒ ỷ  ҳ  ǑҳỸҸ  Ү   қ  ǎ  ỷ      

             
             :الموجودات 
 2,833,639,503 2,833,639,503 - - - - - - - - - - لدى مصرف سوریة المركزينقد وأرصدة 

 2,529,495,539 - - -  - - - - - - 310,813,750 2,218,681,789 لدى المصارف أرصدة
 511,711,875 - - - - - - - 11,711,875 500,000,000 - - إیداعات لدى المصارف
 7,460,151,611 - 89,892,387 203,653,863 358,210,813 807,789,347 1,304,941,292 421,078,109 591,074,704 861,914,006 917,402,285 1,904,194,805 )بالصافي( تسھیالت ائتمانیة مباشرة

 48,018,688 48,018,688 - - - - - - - - - - للبیع وفرةموجودات مالیة مت
 480,842,272 - 480,842,272 - - -   - - - - - - االستحقاق حتى تاریخموجودات مالیة محتفظ بھا 

 1,296,827,806 1,296,827,806 - - - - - - - - - - موجودات ثابتة
 30,048,113 30,048,113 -  - - - - - - - - - ملموسةموجودات غیر 

 72,674,991 72,674,991 - - - - - - - - - - موجودات ضریبیة مؤجلة
 208,751,342 208,751,342 - -   - - - - - - - - أخرىموجودات 

 286,968,982 286,968,982 - - - - - - -  - - - الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
  _____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ _____________ 

 15,759,130,722 4,776,929,425 570,734,659 203,653,863 358,210,813 807,789,347 1,304,941,292 421,078,109 602,786,579 1,361,914,006 1,228,216,035 4,122,876,594 اجمالي الموجودات
 ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ____________ 

             :المطلوبات
 892,145,829 - - - - - - - - - 335,317,952 556,827,877  المصارفودائع 

 11,850,037,464 - - - - - 307,027,494 193,342,531 659,925,663 1,336,685,177 3,794,983,819 5,558,072,780 ودائع العمالء
 136,839,156 - -  - - - - - - - - 136,839,156 تأمینات نقدیة

 6,046,549 6,046,549 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة
 404,343,635 404,343,635 - -  - - -  - - - - - مطلوبات أخرى

  ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ____________ 
 13,289,412,633 410,390,184 - - - - 307,027,494 193,342,531 659,925,663 1,336,685,177 4,130,301,771 6,251,739,813 اجمالي المطلوبات

  ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ____________ 
                       

 2,469,718,089 4,366,539,241 570,734,659 203,653,863 358,210,813 807,789,347 997,913,798 227,735,578 (57,139,084) 25,228,829 (2,902,085,736) (2,128,863,219) فجوة اعادة تسعیر الفائدة
  ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ _____________ 
              

  2,469,718,089 (1,896,821,152) (2,467,555,811) (2,671,209,674) (3,029,420,487) (3,837,209,834) (4,835,123,632) (5,062,859,210) (5,005,720,126) (5,030,948,955) (2,128,863,219) الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر الفائدة
  ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________  
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 )تتمة(إدارة المخاطر        31
  

 )تتمة( طر السوقامخ  31.3
  

 التركز في مخاطر العمالت األجنبية
  

 البند                                                     العملة
ركييدوالر أم أخرىعمالت  جنيه استرليني يورو   االجمالي 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية                         2011
      :موجودات

 716,860,302 6,299,634 3,826,561 104,290,460 602,443,647 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 3,963,127,634 1,088,707,443 131,409 711,128,044 2,163,160,738 أرصدة لدى المصارف 
 13,930,000 - - - 13,930,000 إيداعات لدى المصارف

 3,460,286,891 70,857 - 676,948,575 2,783,267,459 )بالصافي( تسهيالت ائتمانية مباشرة
 56,277,200 - - - 56,277,200 موجودات مالية متوفرة للبيع
 569,836,460 - - - 569,836,460 تاريخ االستحقاقحتى موجودات مالية محتفظ بها 

 54,048,147 - - 8,114,779 45,933,368 موجودات أخرى
 186,190,386 - - - 186,190,386 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

  ______________ ______________ ______________  ______________  ______________ 
 9,020,557,020 1,095,077,934 3,957,970 1,500,481,858 6,421,039,258 اجمالي الموجودات

 ______________ ______________ ______________  ______________  ______________ 
      :المطلوبات

 4,005,113,648 1,083,644,577 386,138 825,787,305 2,095,295,628 ودائع العمالء
 186,479,876 - - 185,318,675 1,161,201 تأمينات نقدية

 3,900,647,053 7,056,992 - 853,252,467 3,040,337,594 ودائع  المصارف
 38,098,025 - - 3,907,689 34,190,336 مطلوبات أخرى

  ______________ ______________ ______________  ______________  ______________ 
 8,130,338,602 1,090,701,569 386,138 1,868,266,136 5,170,984,759 اجمالي المطلوبات

 ______________ ______________ ______________  ______________  ______________ 
      
         

 890,218,418 4,376,365 3,571,832 (367,784,278) 1,250,054,499 للسنة  بيان المركز الماليصافي التركز داخل 
  ______________ ______________ ______________  ______________  ______________ 

 363,925,000 - - 363,925,000 -  صافي التركز خارج بیان المركز المالي من عقد مقایضة عمالت
  ______________ ______________ ______________  ______________  ______________ 
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 )تتمة(إدارة المخاطر        31
  

 )تتمة( طر السوقامخ  31.3
 

 )تتمة(في مخاطر العمالت األجنبیة التركز 
 العملة          

ركييأمدوالر  البند                             أخرىعمالت  جنیھ استرلیني یورو   االجمالي 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة                         2010

       :موجودات
 367,242,518 29,000,622 2,675,884 85,161,932 250,404,080 سورية المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف
 1,868,791,303 2,865,328 62,509 580,694,872 1,285,168,594 أرصدة لدى المصارف 
 11,711,875 - - - 11,711,875 إيداعات لدى المصارف

 1,411,992,614 - - 162,262,398 1,249,730,216 )بالصافي( تسهيالت ائتمانية مباشرة
 48,018,688 - - - 48,018,688 موجودات مالية متوفرة للبيع
 480,842,272 - - - 480,842,272 تاريخ االستحقاقحتى موجودات مالية محتفظ بها 

 34,906,291 - 177,278 8,979,279 25,749,734 موجودات أخرى
 156,542,608 - - - 156,542,608 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

  _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ 
 4,380,048,169 31,865,950 2,915,671 837,098,481 3,508,168,067 اجمالي الموجودات

 ______________ ______________ ______________  ______________  ______________ 
      :المطلوبات

 1,806,222,358 29,705,976 2,290,725 334,057,841 1,440,167,816 ودائع العمالء
 37,463,698 312,250 - 11,077,401 26,074,047 تأمينات نقدية

 887,690,102 - - 371,910,000 515,780,102 ودائع  المصارف
 56,235,580 - - 752,435 55,483,145 مطلوبات أخرى

  _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ 
 2,787,611,738 30,018,226 2,290,725 717,797,677 2,037,505,110 اجمالي المطلوبات

 ______________ ______________ ______________  ______________  ______________ 
      
         

 1,592,436,431 1,847,724 624,946 119,300,804 1,470,662,957 للسنة  بيان المركز الماليصافي التركز داخل 
  ______________ ______________ ______________  ______________  ______________ 

 - - - - -  صافي التركز خارج بیان المركز المالي من عقد مقایضة عمالت
  ______________ ______________ ______________  ______________  ______________ 



 م.م.بنك سورية والخليج ش
  ةالمالي بياناتإيضاحات حول ال

 2011كانون األول  31

 
59 

  
 )تتمة(إدارة المخاطر        31
  

 الدفع المسبقطر امخ  31.4
  

لتزاماتهم أو مستحقاتهم ء الإن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض البنك إلى خسارة مالية نتيجة طلب أو دفع العمال
إن موجودات البنك التي تحمل فوائد . ستحقاقها، مثل رهونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدةاقبل 

باإلضافة إلى ذلك، إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع . وجوداتثابتة ال تعد جوهرية بالنسبة إلجمالي الم
وبالتالي، فإن البنك يعتبر تأثير مخاطر الدفع المسبق على . المسبق هي غير جوهرية في األسواق التي يعمل فيها البنك

  .عن الدفع المسبقية غرامات قد تنتج أعتبار ضة غير جوهري، بعد األخذ بعين االصافي الفائدة المقبو
 

 ة ولسير الاطمخ  31.5
  

وتمویل زیادة  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها
 مع الموجودات وإدارة الودائع إلى باإلضافة التمويل مصادر بتنويع اإلدارة تقوم ،المخاطر هذه من وللوقاية. الموجودات

 النقدية التدفقات بتقدير البنك يقوم ذلك، إلى باإلضافة.  يومي أساس على السيولة ومراقبة االعتبار، في السيولة أخذ
  .الحاجة عند لتوفير السيولة استعمالها الممكن الضمانات وتوفر المستقبلية

  
بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في ظ البنك بموجودات ذات قابلية عالية للتسويق يمكن تسيلها تفيح

من % 5باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك بالمحافظة على وديعة إلزامية لدى مصرف سورية المركزي تساوي   .السيولة
تم و يتم قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة. من رأسمال البنك% 10ودائع الزبائن و متوسط 

يحافظ البنك . 2009تشرین الثاني  22الصادر بتاریخ  4ب/م ن/588 ها بناء على قرارمجلس النقد والتسليف رقماحتساب
  . المركز المالي المثقلة لتزامات خارج بيانواال على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء

  
 
 2011  2010 
 %  % 

 41  35 كانون األول 31
 43  34 المتوسط خالل السنة

 63  42 أعلى نسبة
 31  23 أقل نسبة
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 )تتمة(إدارة المخاطر        31
  

 )تتمة(مخاطر السيولة   31.5
  

 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
  :2011كانون األول  31كما في  الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتهايبين 

  
 

)ليرة سورية(  
عند الطلب إلى أقل 

 9شهور و 6بين  أشهر 6شهور و 3بين  أشهر 3بين شهر و  شهربين ثمانية أيام و من ثمانية أيام
عناصر بدون  من سنة أكثر شهور وسنة 9بين  أشهر

 المجموع استحقاق

          
           

 3,149,217,544 828,092,277 - - - - - - 2,321,125,267 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 3,996,815,007 - - - - - 671,039,501 741,898,805 2,583,876,701  لدى المصارف  أرصدة

 13,930,000 - - - 13,930,000 - - - - إيداعات لدى المصارف
 12,709,414,072 - 4,226,601,896 622,967,925 444,935,877 1,716,150,985 1,363,158,212 1,844,993,363 2,490,605,814 )بالصافي( تسهيالت ائتمانية مباشرة

 56,277,200 56,277,200 - - - - - - - موجودات مالية متوفرة للبيع
 569,836,460 - 569,836,460 - - - - - - االستحقاق حتى تاريخموجودات مالية محتفظ بها 

 1,230,826,143 1,230,826,143 - - - - - - - موجودات ثابتة
 18,059,269 18,059,269 - - - - - - - موجودات غير ملموسة

 39,417,154 - 39,417,154 - - - - - - موجودات ضريبية مؤجلة
 255,490,150 - 124,406,414 24,683,860 1,542,463 12,217,889 17,615,500 828,608 74,195,416 موجودات أخرى

 316,616,760 316,616,760 - - - - - - - الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

 22,355,899,759 2,449,871,649 4,960,261,924 647,651,785 460,408,340 1,728,368,874 2,051,813,213 2,587,720,776 7,469,803,198 مجموع الموجودات
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

          
 4,814,531,118 - - - - - 220,010,859 1,120,209,392 3,474,310,867 ودائع المصارف 

 13,845,318,594 - 162,158,424 135,478,869 363,879,072 4,092,130,184 2,451,607,678 1,905,438,053 4,734,626,314 ودائع العمالء
 616,827,203 - - - - - - 616,827,203 - تأمينات نقدية

 4,095,403 - - - - - - - 4,095,403 مخصصات متنوعة
 348,130,136 - - - - - - - 348,130,136 مطلوبات أخرى

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
 19,628,902,454 - 162,158,424 135,478,869 363,879,072 4,092,130,184 2,671,618,537 3,642,474,648 8,561,162,720 مجموع المطلوبات

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
 2,726,997,305 2,449,871,649 4,798,103,500 512,172,916 96,529,268 (2,363,761,310) (619,805,324) (1,054,753,872) (1,091,359,522) الصافي

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
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 )تتمة(إدارة المخاطر        31
  

 )تتمة(مخاطر السيولة   31.5
  

 )تتمة( تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
 : 2010كانون األول  31و تسويتها كما في أفقا للفترة المتوقعة الستردادها يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات و

 
 

)ليرة سورية(  
عند الطلب إلى أقل 

 9شهور و 6بين  أشهر 6شهور و 3بين  أشهر 3شهر و  بين شهربين ثمانية أيام و من ثمانية أيام
 المجموع استحقاقعناصر بدون  أكثر من سنة شهور وسنة 9بين  أشهر

          
           

 2,833,639,503 1,117,432,488 - - - - - - 1,716,207,015 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 2,529,495,539 - - - - - 310,813,750 1,020,007,250 1,198,674,539  لدى المصارف  أرصدة

 511,711,875 - - - 11,711,875 500,000,000 - - - إيداعات لدى المصارف
 7,460,151,611 - 2,764,487,701 421,078,109 591,074,704 861,914,006 917,402,285 413,385,382 1,490,809,424 )بالصافي( تسهيالت ائتمانية مباشرة

 48,018,688 48,018,688 - - - - - - - موجودات مالية متوفرة للبيع
 480,842,272 - 480,842,272 - - - - - - االستحقاق حتى تاريخموجودات مالية محتفظ بها 

 1,296,827,806 1,296,827,806 - - - - - - - موجودات ثابتة
 30,048,113 30,048,113 - - - - - - - موجودات غير ملموسة

 72,674,991 - 72,674,991 - - - - - - موجودات ضريبية مؤجلة
 208,751,342 - 95,576,348 21,815,254 1,804,651 10,077,084 316,277 14,693,603 64,468,125 موجودات أخرى

 286,968,982 286,968,982 - - - - - - - الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

 15,759,130,722 2,779,296,077 3,413,581,312 442,893,363 604,591,230 1,371,991,090 1,228,532,312 1,448,086,235 4,470,159,103 مجموع الموجودات
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

          
 892,145,829 - - - - - 335,317,952 - 556,827,877 ودائع المصارف 

 11,850,037,464 - 307,027,494 193,342,531 659,925,663 1,336,685,177 3,794,983,819 1,206,480,572 4,351,592,208 ودائع العمالء
 136,839,156 - - - - - - 136,839,156 - تأمينات نقدية

 6,046,549 - - - - - - - 6,046,549 مخصصات متنوعة
 404,343,635 - - - - - - - 404,343,635 مطلوبات أخرى

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
 13,289,412,633 - 307,027,494 193,342,531 659,925,663 1,336,685,177 4,130,301,771 1,343,319,728 5,318,810,269 مجموع المطلوبات

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
 2,469,718,089 2,779,296,077 3,106,553,818 249,550,832 (55,334,433) 35,305,913 (2,901,769,459) 104,766,507 (848,651,166) الصافي

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
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 )تتمة(إدارة المخاطر        31

  

 )تتمة(مخاطر السيولة   31.5
  

 )ةتتم( تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
  

 :المركز المالي بيانما يلي استحقاقات بنود خارج في
 Ǒ ҳ Ǒ Ỹ      Ǒ ҳ   ữ 5 ǒỷ  ҳ       ỷ 
 Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   

2011    
 943,824,429 - 943,824,429 وقبوالت لالستیراد اعتمادات

 676,696,823 38,397,108 638,299,715 كفاالت
 486,214,563 - 486,214,563  غیر مستغلةمباشرة سقوف تسھیالت ائتمانیة 

 367,850,833 325,095,833 42,755,000  التزامات عقود اإلیجارات التشغیلیة
 _____________ _____________ _____________ 
 2,111,093,707 363,492,941 2,474,586,648 
 _____________ _____________ _____________ 

2010    
 959,451,332 - 959,451,332 وقبوالت لالستیراد اعتمادات

 938,943,139 13,767,700 925,175,439 كفاالت
 1,996,808,985 - 1,996,808,985  غیر مستغلة مباشرة سقوف تسھیالت ائتمانیة

 363,168,333 324,524,583 38,643,750  اإلیجارات التشغیلیةالتزامات عقود 
 _____________ _____________ _____________ 
 3,920,079,506 338,292,283 4,258,371,789 
 _____________ _____________ _____________ 
 

 غير من فإنه وبالتالي البنك من مبلغ أي سحب لىإ الحاجة بدونيتوقع البنك أن تنتهي االلتزامات واالرتباطات المحتملة 
 .مستقبلية نقدية متطلبات أو تدفقات العقد قيمة تمثل أن الضروري

 
  ر التشغيلمخاط  31.6

عندما . تمثل المخاطر التشغيلية مخاطر الخسائر الناتجة عن تعطل األنظمة، خطأ إنساني، إحتيال وعوامل خارجية أخرى
ضرار على سمعة البنك، تنشأ متطلبات قانونية وتشريعية أفإن المخاطر التشغيلية قد تسبب  العمل،تعجز أنظمة الرقابة عن 

إدارة هذه المخاطر عبر نظام رقابة  هكل المخاطر التشغيلية ولكن يمكنال يتوقع البنك إزالة . كما قد تسبب خسائر مادية
ن فصل المهام بفاعلية، إجراءات التفويض والمراقبة، تعليم إن الرقابة تتضم. متكامل ومراقبة ومتابعة المخاطر المحتملة

 .الموظفين وتقييم اإلجراءات

یتم االعتماد على سلسلة من اإلجراءات لنشر التوعیة من خالل التدریب المتواصل على كیفیة تبلیغ وتبادل المعلومات بما 
ترسل إلى قسم إدارة المخاطر التشغیلیة حیث یتم تجمیعھا یتعلق باألحداث والمخاطر التشغیلیة وباعتماد منھج تعبئة استمارات 

 .وتحسینھا ل تقییم اإلجراءات المتبعة في البنكومعالجة بیاناتھا لالستفادة منھا من أج
ي تقوم إدارة ذاتي للمخاطر والضوابط الذج التقییم الذلقیاس وتخفیف مخاطر التشغیل ھو اعتماد نمو من أھم األسالیب المتبعة

اتي تحدید مستویات المخاطر التي ذالتقییم ال ھذایتم من خالل . في البنكالتشغیل بتحضیره بالتعاون مع رؤساء األقسام مخاطر 
ي یتم ذا مخاطر على القسم أو الفرع الذتواجھھا األقسام خالل أدائھا لمھامھا الیومیة إضافة إلى تحدید المسؤولیات وتأثیر ھك

  .ج من أجل اقتراح آلیات لتخفیف المخاطر التي تم تحدیدھا والعمل على معالجتھا بشكل نھائيا المنھذیتم استعمال ھ. تقییمھ
  .أحد أسالیب تخفیف المخاطر التشغیلیة أیضا ھو اعتماد بوالص التأمین من اجل تغطیة أنواع محددة من مخاطر التشغیلإن 
 

  األعمال مخاطر   31.7
االخطار الناتجة عن الظروف السياسية  ومنها ،عامة بصفة البنوك قطاع على تؤثر عوامل عدة من األعمال مخاطر تنشأ

لك دارة البنك بتقييم تتقوم إ .واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج االعمال
  .عمال والمركز المالي للبنكاأل ا على نتائجثرهقدر اإلمكان من أجراءات المناسبة للتقليل بالمخاطر بشكل مستمر واتخاذ اإل
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 )تتمة(إدارة المخاطر        31
 

 خطة استمراریة العمل خطة الطوارئ و  31.8
تبني خطة  تم ،2008أیار  5بتاریخ الصادر  4ب/م ن/391 رقم مجلس النقد والتسلیف التزاما بمبادئ بازل وقرار

مكان ب بنك سواء المتعلقةللطوارئ واستمراریة العمل لمواجھة سیناریوھات متنوعة قد تؤثر على الركائز األساسیة لعمل ال
  .الموارد البشریة وأالتجھیزات التقنیة  أو العمل
مجھز  من موقع ثاني بدیل ومؤقت، بنكیخص مكان العمل تم تحضیر خطة مرنة النتقال وتشغیل إدارة ال بما -

 .أثناء حدوث أزمة ما بنكلتخدیم فریق عمل رئیسي إلدارة األنشطة الحیویة لل
) برمجیة وتجھیزات مادیة(تم تامین تقنیات احتیاطیة قد لتجھیزات التقنیة الداعمة للعمل المصرفي، فل بالنسبة -

فة لتامین أنظمة اتصاالت وإدارتھ إضا بنكاألساسي والربط الشبكي لفروع ال بنكلضمان استمرار العمل بنظام ال
 .القطرطوارئ بدیلة للتواصل داخل وخارج 

فقد تم اختیار فریق عمل رئیسي وآخر بدیل، من أصحاب الخبرات والكفاءات  ،فیما یخص الموارد البشریة -
 .لالنتقال والعمل من موقع إدارة استمراریة العمل

  
  يالتحليل القطاع   32
  

 .القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي عمالاأليمثل قطاع 
 

  :عمالاألقطاع  -
  

  :قطاعات أعمال رئيسية هي  أربعلبنك ألغراض إدارية من خالل يتم تنظيم ا
 

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

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

 .خرى واالستثمارات وخدمات التداوليشمل متابعة الودائع والتسهيالت بالبنوك والخدمات المصرفية األ الخزينة
  

 .المذكورة سابقاًيشمل بقية الخدمات التي ال تخص القطاعات  أخرى
  

  .هذه القطاعات هي األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية
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  )تتمة( التحليل القطاعي   32

  

  قطاع األعمال
 :2011كانون األول  31فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاريف الرأسمالية كما في 

  

  :2010كانون األول  31فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاريف الرأسمالية كما في 

    

 2011 
 المـجـمـوع   أخرى  الخزينة  الشركات  التجزئة 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
          

 367,227,087  -  16,866,672  445,671,640  (95,311,225) صافي إيرادات الفوائد
 74,080,313  -  (1,413,596)  58,692,890  16,801,019 صافي إيرادات العموالت

 113,466,727  113,466,727  -  -  - الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية رباحصافي األ
 198,252,179  198,252,179  -  -  - تقييم مركز القطع البنيوي أرباح

 4,350,297  751,317  3,598,980  -  - تشغيلية أخرىإيرادات 
  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 

 757,376,603  312,470,223  19,052,056  504,364,530  (78,510,206) إجمالي الدخل التشغيلي
 _____________  _____________  _____________  _____________   
         

 (35,631,639)  -  -  (20,926)  (35,610,713) مصروف مخصص تسهيالت مباشرة
 (430,593,923)         مصاريف تشغيلية غير موزعة

          _____________ 
 291,151,041         قبل الضريبة دخلال

 (33,257,837)         ضريبة الدخل 
         _____________ 

 257,893,204         السنة دخل
         _____________ 
           

          الموجودات والمطلوبات
 21,067,597,193  145,119,506  8,118,760,237  11,938,474,596  865,242,854 موجودات القطاع

 1,288,302,566  1,288,302,566  -  -  - موجودات غير موزعة على القطاعات
 _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 

 22,355,899,759         مجموع الموجودات
         _____________ 
           

 19,530,103,572  -  4,851,852,972  10,686,517,811  3,991,732,789 مطلوبات القطاع
 98,798,882  98,798,882  -  -  - غير موزعة على القطاعات مطلوبات

  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 
 19,628,902,454         مجموع المطلوبات

         _____________ 
          معلومات أخرى

 22,757,101     مصاريف رأسمالية
 81,619,296     إستهالكات

 13,104,394     إطفاءات

 2010 
 المـجـمـوع  أخرى  الخزينة  الشركات  التجزئة 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
          

 144,504,088  -  67,212,910  74,216,664  3,074,514 الفوائدصافي إيرادات 
 58,578,583  -  (1,168,847)  46,256,512  13,490,918 صافي إيرادات العموالت

 12,984,410  12,984,410  -  -  - الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية رباحصافي األ
 30,449,824  30,449,824  -  -  - تقييم مركز القطع البنيوي أرباح

 3,522,600  -  3,522,600  -  -    أخرى تشغيلية إيرادات
  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 

 250,039,505   43,434,234  69,566,663  120,473,176  16,565,432 الدخل التشغيلي إجمالي
 _____________  _____________  _____________  _____________   
         

 (84,649,841)  -  -  (20,271,976)  (64,377,865) مصروف مخصص تسهيالت مباشرة
 (416,951,450)         مصاريف تشغيلية غير موزعة

          _____________ 
 (251,561,786)         قبل الضريبة خسارةال

 48,806,009         ضريبة الدخل إيراد 
         _____________ 

 (202,755,777)         السنة خسارة
         _____________ 
           

          الموجودات والمطلوبات
 14,359,579,813  121,472,610  6,725,111,788  6,449,741,071  1,063,254,344 موجودات القطاع

 1,399,550,909  1,399,550,909  -  -  - غير موزعة على القطاعاتموجودات 
 _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 

 15,759,130,722         مجموع الموجودات
         _____________ 
           

 13,183,974,179  -  996,639,229  6,777,112,523  5,410,222,427 مطلوبات القطاع
 105,438,454  105,438,454  -  -  - غير موزعة على القطاعات مطلوبات

  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 
 13,289,412,633         مجموع المطلوبات

         _____________ 
          معلومات أخرى

 139,990,587     مصاريف رأسمالية
 73,541,630     إستهالكات

 10,952,869     إطفاءات
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  )تتمة( التحليل القطاعي   32
  

  يافرمعلومات التوزيع الجغ
  

  قطاع التوزيع الجغرافي
 

يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهورية العربية السورية 
  .  فريقياأنشاطاته في الشرق األوسط وآسيا والتي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك 

  
كانون  31جمالي الدخل التشغيلي والموجودات والمصاريف الرأسمالية داخل وخارج سورية كما في إفيما يلي توزع 

  :2010و  2011األول 
 

  Ỹ ң ҳ  җỷқ Ỹ ң ҳ ǚңỸҗ       ỷ 
  2011 2010 2011 2010 2011 2010 

 Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   
       

 250,039,505 757,376,603 48,109,547 48,816,964 201,929,958 708,559,639 التشغيلي الدخلإجمالي 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

 15,759,130,722 22,355,899,759 2,043,374,170 3,629,038,451 13,715,756,552 18,726,861,308 مجموع الموجودات
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

 139,990,587 22,757,101 - - 139,990,587 22,757,101 مصاريف رأسمالية
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

  
 لاإدارة رأس الم   33
  

  : التالية األهداف تحقيق إلى المال رأس إدارة من البنك يهدف
  .المال برأس المتعلقة المركزي المصرف متطلبات مع التوافق -
 .االستمراريةعلى  البنك قدرة على المحافظة -
 .البنك أعمال في والتطور النمو لدعم قوية مال رأس بقاعدة االحتفاظ -
 

  .الخاصة تُراقب بشكل يومي من قبل إدارة البنككفاية رأس المال واستخدام األموال إن 
  

يجب أال تتدنى نسبة المالءة المالية  2007 الثاني كانون 24في  الصادر  253المركزي رقم  مصرف سورية قرار حسب
  %. 8للبنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية عن 
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 )تتمة( لاإدارة رأس الم   33
 

 2010 2011 كفاية رأس المال 
 سورية ليرة سوريةليرة   

   
   :بنود رأس المال األساسي
 3,000,000,000 3,000,000,000 والمدفوع رأس المال المكتتب به

 - 9,289,886  االحتياطي القانوني
 - 9,289,886  االحتياطي الخاص
 (381,814,754) (458,600,222)  المحققة الخسائر المتراكمة
 (149,638,345) -  غير المحققة الخسائر المتراكمة

 (30,048,113) (18,059,269) صافي الموجودات الثابتة غير المادية
  المبالغ الممنوحة الى كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة

 (80,755,405) (81,049,808) )أيهما أكبر ( أو المستعملة من قبلهم   
 ______________ ______________ 

 2,357,743,383 2,460,870,473  المال األساسيمجموع رأس 
   :بنود رأس المال المساعد

 - 78,350,802  غير المحققة المتراكمةاألرباح 
 - 88,109,753  احتياطي عام لمخاطر التمويل

  صافي األرباح غير المحققة عن االستثمارات في أوراق مالية 
 585,594 278,600 منها% 50متوفرة للبيع بعد خصم   
 ______________ ______________ 

 2,358,328,977 2,627,609,628 )رأس المال التنظيمي( األموال الخاصة الصافية
 ______________ ______________ 
   

 8,294,783,000 12,069,321,000 الموجودات المثقلة بالمخاطر
 827,889,000 738,937,000 بالمخاطر حسابات خارج الميزانية المثقلة

 20,895,018 22,947,073 مخاطر السوق
 189,614,252 288,078,497 المخاطر التشغيلية

 ______________ ______________ 
 9,333,181,270 13,119,283,570  المجموع

  ______________ ______________ 
 %25.27 %20.03 (%)نسبة كفاية رأس المال 

 %25.26 %18.76 (%) راس المال األساسينسبة كفاية 
 %95.47 %90.24  (%)إلى إجمالي حقوق المساهمين  نسبة كفاية راس المال األساسي
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  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات   34
  

  2011كانون األول  31
  Ǒ ҳ Ǒ Ỹ   Ǒ ҳ    ҮǙ ừ       ỷ 
  Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   

       الموجودات
  3,149,217,544 828,092,277  2,321,125,267 المركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

  3,996,815,007  -  3,996,815,007 المصارف لدى أرصدة
  13,930,000  -  13,930,000 المصارف لدى إيداعات

  12,709,414,072  4,226,601,896  8,482,812,176 )صافيلبا( مباشرة ائتمانية تسهيالت
  56,277,200  56,277,200  - موجودات مالية متوفرة للبيع

  569,836,460  569,836,460  - موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
  1,230,826,143  1,230,826,143  -  ثابتة موجودات
  18,059,269  18,059,269  - ملموسة غير موجودات
  39,417,154  39,417,154  - مؤجلة ضريبية موجودات
  255,490,150  124,406,414  131,083,736 أخرى موجودات

  316,616,760  316,616,760  - المركزي سورية مصرف لدى المجمدة الوديعة
  22,355,899,759  7,410,133,573  14,945,766,186  إجمالي الموجودات

        المطلوبات
  4,814,531,118  -  4,814,531,118 ودائع المصارف

  13,845,318,594 162,158,424  13,683,160,170 العمالء ودائع
  616,827,203  -  616,827,203 نقدية تأمينات

  4,095,403  -  4,095,403 صات متنوعةمخص
  348,130,136  -  348,130,136 مطلوبات أخرى

  19,628,902,454 162,158,424  19,466,744,030  إجمالي المطلوبات
  2,726,997,305  7,247,975,149  (4,520,977,844)  الصافي

  
 2010كانون األول  31
  Ǒ ҳ Ǒ Ỹ   Ǒ ҳ    ҮǙ ừ       ỷ 
  Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   

       الموجودات
  2,833,639,503 1,117,432,488  1,716,207,015 المركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

  2,529,495,539  -  2,529,495,539 المصارف لدى أرصدة
  511,711,875  -  511,711,875 المصارف لدى إيداعات

  7,460,151,611  2,764,487,701  4,695,663,910 )صافيلبا( مباشرة ائتمانية تسهيالت
  48,018,688  48,018,688  - موجودات مالية متوفرة للبيع

  480,842,272  480,842,272  - موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
  1,296,827,806  1,296,827,806  -  ثابتة موجودات
  30,048,113  30,048,113  - ملموسة غير موجودات
  72,674,991  72,674,991  - مؤجلة ضريبية موجودات
  208,751,342  95,576,348  113,174,994 أخرى موجودات

  286,968,982   286,968,982  - المركزي سورية مصرف لدى المجمدة الوديعة
  15,759,130,722  6,192,877,389  9,566,253,333  إجمالي الموجودات

        المطلوبات
  892,145,829  -  892,145,829 ودائع المصارف

  11,850,037,464 307,027,494  11,543,009,970 العمالء ودائع
  136,839,156  -  136,839,156 نقدية تأمينات

  6,046,549  -  6,046,549 صات متنوعةمخص
  404,343,635  -  404,343,635 مطلوبات أخرى

  13,289,412,633 307,027,494  12,982,385,139  إجمالي المطلوبات
  2,469,718,089  5,885,849,895  (3,416,131,806)  يالصاف
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 ارتباطات والتزامات محتمل أن تطرأ  35
 

 )خارج بيان المركز المالي( التزامات ائتمانيةوارتباطات   35.1
  

تتضمن هذه االلتزامات أخطار ائتمانية . يرتبط البنك بتعهدات غير قابلة للنقض والتزامات محتملة لتلبية احتياجات العمالء 
  .المركز المالي بيانك حتى لو لم يتم إدراجها في وبالتالي تشكل جزء من إجمالي مخاطر البن

  
  :التالية المتعلقة بالتسهيالت االئتمانيةيوجد لدى البنك التعهدات 

 2011 2010 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   تعهدات  نيابة عن العمالء 
 747,337,310 753,656,871 لالستيراد اعتمادات مستندية

 812,864,095 552,506,012 : كفاالت 
 49,249,000 64,069,607 دفع - 
 506,225,147 382,550,612 حسن تنفيذ - 
 257,389,948 105,885,793 أخرى - 

 212,114,022 190,167,558 قبوالت
 _____________ _____________ 
 1,496,330,441 1,772,315,427 
 _____________ _____________ 

   تعهدات نيابة عن البنوك
 126,079,044 124,190,811 كفاالت

 _____________ _____________ 
   مباشرةتعهدات غير قابلة للنقض لتقديم تسهيالت ائتمانية 

 1,996,808,985 486,214,563 غير مستغلة مباشرة سقوف
  _____________ _____________ 
  

  االلتزامات الطارئة
معززة تشتمل التعهدات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية على تعهدات بتقديم تسهيالت ائتمانية واعتمادات مستندية 

تلزم التسهيالت والضمانات االئتمانية البنك بأداء دفعات  .وخطابات ضمان وخطابات قبول لتلبية احتياجات عمالء البنك
تتسم الكفاالت واالعتمادات المستندية بنفس . بالنيابة عن عمالئه في حال إخفاق العميل في األداء وفقا لشروط العقد

  .المخاطر االئتمانية للقروض
  

  التعهدات غير المستغلة 
ما يكون لالتفاقيات تواريخ  غالباً .تمثل اتفاقيات تمديد التسهيالت اتفاقيات تعاقدية لمنح القروض وتجديد االعتمادات

ية شروط تفيد إنهاء االلتزامات، وبما أنه من الممكن أن ينتهي االلتزام بدون الحاجة الى سحب أي مبلغ أانتهاء محددة أو 
  .فإنه من غير الضروري أن تمثل قيمة العقد تدفقات أو متطلبات نقدية مستقبليةمن البنك 

  
إن احتمال التعرض لخسائر ائتمانية هو أقل من إجمالي التعهدات غير المستغلة حيث أن أغلب االلتزامات مرتبطة 

عهدات االئتمانية طويلة األجل تترافق يراقب البنك استحقاقات التعهدات االئتمانية ألن الت. بالتزام العمالء بمعايير محددة
    .عادة مع مخاطر ائتمانية أكبر من القصيرة األجل
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 )تتمة( ارتباطات والتزامات محتمل أن تطرأ  35

 
  عقود إيجار تشغيليةالتزامات تعاقدية و  35.2

 
 2011 2010  

 ليرة سورية ليرة سورية  
   :عقود إيجار تشغيلية

 38,643,750 42,755,000  تستحق خالل سنة
 324,524,583 325,095,833 تستحق خالل أكثر من سنة

  _____________ _____________ 
  367,850,833 363,168,333 
  _____________ _____________ 
  

 أرقام المقارنة   36
 

لم تؤثر عملیة إعادة التبویب . للعام الحالي لتتناسب مع أرقام التصنیف 2010تـم إعــادة تصنیــف بعض أرقام المقارنة للعام 
  .ھذه على حقوق الملكیة أو ربح السنة السابقة

  
 :بیان الدخلفي  یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا

 

 
  :مركز الماليبیان الفي  یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا

  

 
 

 المبلغ الشرح  إلى   من
 لیرة سوریة     

______________  ______________ _____________________ ________ 
      

 4,401,190 إعادة تبویب مصاریف النقل والسفر  نفقات الموظفین  مصاریف تشغیلیة أخرى
     

 المبلغ الشرح  إلى   من
 لیرة سوریة     

______________  ______________ _____________________ ________ 
      

إعادة تبویب مؤونة مطالبات إضافیة لضریبة  مخصصات متنوعة   مطلوبات أخرى
 4,500,000 الرواتب واألجور 

     


