
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (شركة مساهمة مغفلة)بنك سورية والمهجر 

  الموحدة ةالمالي البيانات

  2010ون األول كان 31



 
  

 



  مساهمة مغفلة) (شركةبنك سورية والمهجر 
  الموحدالمركز المالي  بيان

 2010كانون األول  31للسنة المنتهية في 
  

20102009
ليرة سوريةليرة سوريةإيضاح 

الموجودات
 15,416,893,224        16,240,811,428       3نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المرآزي  

 16,230,053,766        8,367,543,927         4أرصدة لدى المصارف  
 10,405,017,283        20,754,718,779       5إيداعات لدى المصارف 
   -                              1,316,210                6موجودات مالية للمتاجرة

 19,391,381,923        30,353,048,660       7تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي )
 50,000,000                 -                             8موجودات مالية قروض وسلف 
 6,370,116,826          9,640,073,524         9موجودات مالية متوفرة للبيع

 2,006,773,817          3,562,788,254         10موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 1,905,064,721          2,077,487,511         11موجودات ثابتة

 78,411,293               72,404,511              12موجودات غير ملموسة
 530,323,442             730,869,357            13موجودات أخرى

 275,390,464             339,577,141            14الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي 

 72,659,426,759        92,140,639,302       مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
 475,575,946             400,448,761            15ودائع بنوك

 65,678,293,244        83,483,479,322       16ودائع العمالء
 940,785,075             1,446,958,357         17تأمينات نقدية

 36,531,135               56,976,656              18مخصصات متنوعة 
 248,125,227             252,272,978            19مخصص ضريبة الدخل  

   -                              18,614,242              20مطلوبات ضريبية مؤجلة 
 884,690,599             1,365,635,855         21مطلوبات أخرى

 68,264,001,226        87,024,386,171       مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
حقوق مساهمي البنك 

 3,000,000,000          3,600,000,000         22رأس المال المكتتب به والمدفوع
 263,484,180             355,498,230            23احتياطي قانوني
 263,484,180             355,498,230            23احتياطي خاص 

   -                              142,986,709            23احتياطي عام لمخاطر التمويل
 44,413,296               55,842,632              24التغيير المتراآم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

 927,341,739             665,044,454            25األرباح المدورة المحققة
(251,076,352)          (208,205,852)          25الخسائر المتراآمة غيرالمحققة

         4,966,664,403          4,247,647,043 

الجهة غير المسيطرة) )  147,778,490             149,588,728            حقوق األقلية

 4,395,425,533          5,116,253,131         مجموع حقوق الملكية

 72,659,426,759        92,140,639,302       مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 
 
 

د. راتب الشالح
 رئيس مجلس اإلدارة



  مساهمة مغفلة) (شركةبنك سورية والمهجر 
  الموحدالمركز المالي  بيان

 2010كانون األول  31للسنة المنتهية في 
20102009

ليرة سوريةليرة سورية إيضاح

 2,692,126,982        3,190,539,326       26الفوائد الدائنة
(1,440,977,372)      (1,722,800,731)      27الفوائد المدينة

 1,251,149,610        1,467,738,595       صافي الدخل من الفوائد   

          369,601,421 392,002,564          28العموالت والرسوم الدائنة
(26,490,362)           (45,220,691)           28العموالت والرسوم المدينة

 343,111,059           346,781,873          28صافي الدخل من العموالت والرسوم    

 1,594,260,669        1,814,520,468       صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم     

 97,755,171             124,598,387          صافي األرباح الناتجة عن تقييم العمالت األجنبية
(26,850,000)            42,870,500             أرباح/ (خسائر)  تقييم مرآز القطع البنيوي غير المحققة

   -                            27,859                   صافي أرباح موجودات مالية للمتاجرة
 1,250,000               21,704,420            29أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

 26,160,000               -                           ايرادات تشغيلية أخرى (مؤونات مستردة)

 1,692,575,840        2,003,721,634       إجمالي الدخل التشغيلي  

(355,502,641)         (508,417,280)         30نفقات الموظفين
(176,913,951)         (192,741,109)         11استهالآات الموجودات الثابتة 

(7,779,044)             (7,758,523)             12إطفاءات الموجودات غير الملموسة
(31,353,573)           (21,379,026)           31مصروف الخسائر االئتمانية 

(863,888)                (1,900,000)             18مخصصات متنوعة
(236,061,206)         (306,704,456)         32مصاريف تشغيلية أخرى

(808,474,303)         (1,038,900,394)      إجمالي المصاريف التشغيلية  

 884,101,537           964,821,240          الربح قبل الضريبة

(248,125,227)         (252,272,978)         19ضريبة الدخل

 635,976,310           712,548,262          صافي ربح السنة

العائد إلى :
          632,197,820          710,738,024         مساهمي البنك

              3,778,490              1,810,238         حقوق األقلية (الجهة غير المسيطرة)
712,548,262          635,976,310          

ك  87.81                      98.71                     33الحصة األساسية  للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البن

 
 



  (شركة مساهمة مغفلة)بنك سورية والمهجر 
   الموحد الدخل الشامل بيان

 2010كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
20102009

ليرة سوريةليرة سوريةإيضاح

 635,976,310           712,548,262           صافي ربح السنة

 مكونات الدخل الشامل األخرى: 
 109,614,947           49,747,998             24    التغيير المتراآم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع ـ أرباح

   -                            (18,614,242)            24   مطلوبات ضريبية مؤجلة من استثمارات مالية متوفرة للبيع
   -                            (19,704,420)            24   صافي الدخل المحقق المحول إلى بيان الدخل والناتج من بيع استثمارات متوفرة للبيع

 745,591,257           723,977,598           الدخل الشامل للسنة

 العائد إلى : 
 741,812,767           722,167,360                   مساهمي البنك

 3,778,490                            1,810,238         حقوق األقلية ( الجهة غير المسيطرة )
          723,977,598           745,591,257 



  (شركة مساهمة مغفلة)بنك سورية والمهجر 
 الموحد يةالملكالتغيرات في حقوق  بيان
  2010األول  كانون 31المنتهية في  للسنة

  
العــــــــائــــد إلــــى مســـــــاهـــمي الـــبـــنـــــك

 رأس المال المكتتب به
 احتياطي عام لمخاطر التمويل احتياطي خاص احتياطي قانوني و المدفوع

 التغيير المتراآم في القيمة 
العادلة للموجودات المالية 

 مجموع حقوق مساهمي البنك الخسائر المتراآمة غير المحققة األرباح المدورة المحققة ربح السنةالمتوفرة للبيع
 حقوق األقلية

 مجموع حقوق الملكية(الجهة غير المسيطرة)
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

2010
                4,395,425,533             147,778,490              4,247,647,043               (251,076,352)               927,341,739                              -             44,413,296                            -             263,484,180             263,484,180              3,000,000,000الرصيد في 1 آانون الثاني 2010

الزيادة على رأس المال عن طريق توزيع 
                                  -                             -                                  -                (600,000,000)                               -                           -                            -                             -                             -                  600,000,000أرباح (إيضاح 43)

                      (3,150,000)                             -                    (3,150,000)                               -                  (3,150,000)                              -                          -                            -                            -                            -                                -رسم طابع رأس المال
                   723,977,598                 1,810,238                 722,167,360                               -                              -               710,738,024             11,429,336                            -                            -                            -                                -إجمالي الدخل الشامل

                                  -                             -                                  -                                -                                -               (327,014,809)                           -             142,986,709                92,014,050                92,014,050                                 -المحول إلى اإلحتياطيات (إيضاح 23)
                                  -                             -                                -                  42,870,500               340,852,715             (383,723,215)                          -                            -                            -                            -                                -تخصيص ربح السنة

                5,116,253,131             149,588,728              4,966,664,403               (208,205,852)               665,044,454                                  -             55,842,632             142,986,709             355,498,230             355,498,230              3,600,000,000الرصيد في 31 آانون األول 2010

2009
                3,949,834,276              144,000,000                3,805,834,276                (224,226,352)                 749,728,529                               -             (65,201,651)                            -              172,766,875              172,766,875               3,000,000,000الرصيد في 1 آانون الثاني 2009

                  (300,000,000)                             -                  (300,000,000)                                -                (300,000,000)                               -                           -                            -                             -                             -                                 -األرباح الموزعة (إيضاح 43)
                   745,591,257                 3,778,490                 741,812,767                               -                              -               632,197,820           109,614,947                            -                            -                            -                                -إجمالي الدخل الشامل

                                  -                             -                                -                               -                              -             (181,434,610)                          -                            -               90,717,305               90,717,305                                -المحول إلى اإلحتياطيات (إيضاح 23)
                                  -                             -                                -                 (26,850,000)               477,613,210             (450,763,210)                          -                            -                            -                            -                                -تخصيص ربح السنة

                4,395,425,533             147,778,490              4,247,647,043               (251,076,352)               927,341,739                              -             44,413,296                            -             263,484,180             263,484,180              3,000,000,000الرصيد في 31 آانون األول 2009



  (شركة مساهمة مغفلة)بنك سورية والمهجر 
 الموحد بيان التدفقات النقدية

 2010 كانون األول 31للسنة المنتهية في 
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20102009
ليرة سوريةليرة سوريةإيضاح 

األنشطة التشغيلية
            884,101,537           964,821,240الربح قبل ضريبة الدخل 

تعديالت لبنود غير نقدية: 
            176,913,951           11192,741,109استهالآات
               7,779,044                127,758,523إطفاءات

              31,353,573              3121,379,026مصروف مخصص الخسائر االئتمانية   
              24,898,551              1828,660,000مخصصات متنوعة   (صافي من االستردادات )

             (20,000,000)                           -استرداد مؤونة تدني قيمة استثمارات مالية
                          -            (19,704,420)أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

                          -                    (27,859)أرباح  موجودات مالية للمتاجرة

         1,105,046,656        1,195,627,619الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

           (330,245,128)        (1,733,809,465)الزيادة في اإليداعات لدى مصرف سورية المرآزي 
        (1,303,012,820)      (10,349,701,496)الزيادة في اإليداعات لدى المصارف 

                          -              (1,288,351)موجودات مالية للمتاجرة
        (1,288,342,004)      (10,983,045,762)الزيادة في التسهيالت االئتمانية المباشرة

             (33,794,002)           (207,793,873)الزيادة في الموجودات األخرى
             (58,981,469)            506,173,282الزيادة (النقص ) في التأمينات النقدية

         4,001,131,803       17,805,186,078الزيادة في ودائع العمالء
                           -               18,614,242الزيادة في المطلوبات الضريبية المؤجلة 

              39,641,966            483,578,809الزيادة في المطلوبات األخرى
         2,131,445,002       (3,266,458,917)صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من  التشغيل

             (17,270,426)                           -مخصصات متنوعة مدفوعة  
           (282,217,282)          (248,125,227)19ضريبة الدخل المدفوعة 

         1,831,957,294       (3,514,584,144)صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من  األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
        (4,095,130,658)       (4,260,221,693)شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
                          -        1,021,398,751بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

            250,000,000              50,000,000استحقاق موجودات مالية قروض وسلف 
        (1,548,344,044)       (1,556,014,437)شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

           (651,281,787)          (357,915,941)11شراء موجودات ثابتة
               (3,491,624)              (1,751,741)12شراء موجودات غير ملموسة

                          -            (60,000,000)الزيادة في الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي 
        (6,048,248,113)       (5,164,505,061)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
           (298,152,490)            (10,848,033)أرباح موزعة على المساهمين

                          -              (3,150,000)رسم طابع رأس المال
           (298,152,490)            (13,998,033)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

               2,622,136              (4,186,677)تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقد وما في حكمه  (الوديعة المجمدة)
        (4,511,821,173)       (8,697,273,915)صافي النقص في النقد وما في حكمه  
       29,325,566,167      24,813,744,994النقد وما في حكمه في 1 آانون الثاني
       24,813,744,994      3416,116,471,079النقد وما في حكمه في 31 آانون األول

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وأنصبة األرباح
2,928,687,8192,662,029,595فوائد مدفوعة
1,521,451,4261,409,983,219فوائد مقبوضة 

2,000,0001,250,000توزيعات أرباح مقبوضة 
معامالت غير نقدية

(13                           -7,247,958عقار تم تحويله من موجودات أخرى (ايضاح
                          -600,000,000توزيعات أرباح محولة الى رأس المال

 
 



  (شركة مساهمة مغفلة)بنك سورية والمهجر 
 الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

 2010 كانون األول 31
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 معلومات عن البنك 1
  

بموجب السجل   2003تشرين الثاني  19مساهمة مغفلة في  سورية (البنك) كشركة ش.م.م. المهجرتم تأسيس بنك سورية و
  .2001لعام  28)، بموجب قانون المصارف الخاصة رقم 13900التجاري رقم (

  
الجمهورية العربية  –مركزاً رئيسياً له في دمشق  البنكوصفه مصرفاً خاصاً.  اتخذ ب9 لدى مفوضية الحكومة تحت رقم  البنكسجل 

  .السورية
  

، وقد للسهم الواحدليرة سورية  500سهم بقيمة اسمية  3,000,000موزع على  1,500,000,000برأس مال مقداره  البنكتأسس 
ليرة  500سهم بقيمة اسمية  7,200,000موزع على  ريةليرة سو 3,600,000,000لى إتم زيادة رأس المال بشكل تدرجي ليصل 

  .سورية  للسهم الواحد
  

فرع  24وعددها  العربية السورية بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية من خالل مركزه وفروعه داخل  الجمهورية البنكيقوم 
  .السويداءدرعا وس وحمص وطرطوحماة وة وحلب والالذقيفي دمشق وفرع)  21: 2009( 2010بنهاية عام 

  
 .% في البنك49ش.م.ل بنسبة  لبنان والمهجريساهم بنك 

  
  إن أسهم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية.

  
 المهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤوليةشركة سورية و% في 52بنسبة   (شركة مساهمة مغفلة) المهجريساهم بنك سورية و

  . األسواق المالية السوريةهيئة األوراق والصادر عن  م/ 105 بقرار رقم 2009 تشرين األول  25 التي باشرت أعمالها فيو
 

 شباط 16بقرار مجلس اإلدارة في  2010كانون األول  31ما في كالمالية الموحدة للبنك  البياناتتمت الموافقة على إصدار 
  ساهمين.على أن تتم الموافقة الحقاً من قبل الهيئة العامة للم 2011

 
 
 الهامة السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
 

 الموحدة المالية البياناتأسس إعداد  2.1
  
  .وتفسيراتها وقرارات مجلس النقد والتسليف الدولية التقارير الماليةوفقاً لمعايير  الموحدة المالية البياناتاد تم إعد    -
  العملة المتداولة للمجموعة.  المالية الموحدة بالليرة السورية وهي البياناتتم عرض     -
الموجـودات  و للبيع المتوفرةالمالية  الموجودات ستثناءإ، بوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة المالية  البياناتتم إعداد    -

  .المركز المالي بيان بالقيمة العادلة بتاريخ التي تظهر المالية للمتاجرة
البيانات المالية لبنك سورية والمهجر ش.م.م والشركة التابعة "المجموعة" كما في  دة علىحتشتمل البيانات المالية المو  -

  .2010كانون االول  31
  

 المالية البياناتأسس توحيد 
والشركة التابعة له، شركة سورية  (شركة مساهمة مغفلة)المالية لبنك سورية والمهجر  البياناتالمالية الموحدة على  البياناتتشتمل 

المالية  البيانات. يتم إعداد 2010كانون األول  31فيالمعدة كما وللخدمات المالية المحدودة المسؤولية، والمسيطر عليها والمهجر 
للبنك، بإعتماد السياسات المحاسبية نفسها. تم تأسيس شركة سورية والمهجر للخدمات المالية  الماليةلفترة ا لنفس للشركة التابعة

  من أسهم الشركة التابعة.% 52، وبلغت نسبة ملكية البنك 2008سنة  المحدودة المسؤولية خالل
  

  تلغى بالكامل جميع األرصدة، العمليات، اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات ضمن المجموعة.
رة عندما يكون للبنك سلطة التحكم في عليها. يتم تحقيق السيط البنكلشركات التابعة من تاريخ سيطرة البيانات المالية ليتم توحيد 

السياسات التشغيلية والمالية للشركة للحصول على منافع من عملياتها. يتم تضمين نتائج الشركات التابعة المشتراة خالل الفترة في 
  المالية الموحدة من تاريخ الشراء. البيانات



  (شركة مساهمة مغفلة)بنك سورية والمهجر 
 الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية
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 (تتمة) الهامة السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و  2
  

 (تتمة)الموحدة المالية  البياناتإعداد أسس  2.1
  

 المالية (تتمة) البياناتأسس توحيد 
، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، من قبل المملوكةتمثل حقوق االقلية جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غير 

المركز  بيانفي  الملكيةلشامل وضمن حقوق الدخل االدخل و بيانعن حقوق مساهمي البنك في  بشكل مستقلالمجموعة وهي مدرجة 
المالي. يحتسب تملك حقوق األقلية بطريقة التمديد المستعملة من قبل الشركة األم، حيث يتم تسجيل الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة 

لصافي الموجودات الممتلكة (حسم  العادلة لصافي الموجودات الممتلكة تحت بند الشهرة. إذا كان المبلغ المدفوع أقل من القيمة العادلة
  الدخل للسنة التي تم فيها الشراء. بيانعلى الشراء)، يدرج الفرق مباشرة في 

  
  التغيرات في السياسات المحاسبية 2.2

  
  المالية الموحدة هي مطابقة لتلك التي تم إستخدامها في السنة السابقة. إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات

لم ينتج عنه أي تغير جوهري على السياسات المحاسبية والوضع المالي  معايير التقارير المالية الدوليةن اعتماد المجموعة تحسينات إ
  أو أداء المجموعة.

  معايير التقارير المالية الدولية:تحسينات 
 . 2010آانون الثاني  1ق في "الدفعات القائمة على األسهم" نافذ للتطبي 2معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
  .2009تموز  1"إندماج األعمال" نافذ للتطبيق في  –المعدل  3معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
  .2009تموز  1المالية الموحدة وغير الموحدة" (المعدل) نافذ للتطبيق في  البيانات " – 27معيار المحاسبة الدولي رقم  -
اإلعتراف والقياس" (المعدل) فيما يتعلق بالبنود المؤهلة للتحوط نافذ  -"األدوات المالية  39معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 . 2009تموز  1للتطبيق في 
   .2009 تموز 1"توزيع الموجودات غير النقدية للمالكين" نافذ للتطبيق في  17لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  -

  
  ة الدولية الصادرة أو المعدلة وغير النافذة للتطبيقمعايير وتفسيرات التقارير المالي 2.3
   

 1نافذ للتطبيق للسنوات التي تبدأ في  "اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة" (المعدل) – 24معيار المحاسبة الدولي رقم  -
ذا  أي أثر جوهري على الوضع المالي أو أداء المجموعة ينت، ال تتوقع إدارة المجموعة 2011آانون الثاني  ج عن تطبيق ه

 التعديل.
دأ   تصنيف الحقوق الصادرة" -"األدوات المالية: العرض  – 32معيار المحاسبة الدولي رقم  - نافذ للتطبيق للسنوات التي تب

ذا     ، ال تتوقع إدارة المجموعة 2010شباط  1في  ق ه تج عن تطبي أي أثر جوهري على الوضع المالي أو أداء المجموعة ين
 التعديل.

ار ال  - م   معي دولي رق ة ال ارير المالي اس"   – 9تق ة: التصنيف و القي ي     "األدوات المالي دأ ف ي تب ق للسنوات الت ذ للتطبي  1ناف
وم المجموعة   2013آانون الثاني  ، سيكون لتطبيق هذا المعيار تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة. تق

ر      حاليّا بتقييم تأثير تطبيق هذا المعيار، علما أ ه من غي ذا فإن ق ل ن هذا التأثير يعتمد على الموجودات المملوآة بتاريخ التطبي
 الممكن تحديد تأثير تطبيق هذا المعيار اآلن.  

ار     - ينات        ) 2010تحسينات التقارير المالية الدولية (الصادرة في أي ة مجموعة تحس بة الدولي ايير المحاس ة مع أصدرت لجن
اني    1و  2010تموز  1ولية نافذة للتطبيق للسنوات التي تبدأ في على معايير التقارير المالية الد انون الث ذه  2011آ . إن ه

 التحسينات هي آما يلي:
 "إندماج األعمال" – 3معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
 إيضاحات األدوات المالية"" –7معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
  المالية" البيانات"عرض  –1معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  المالية الموحدة وغير الموحدة"  البيانات " – 27معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 "برامج والء الزبائن"  – 13لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  •

 
ات المال  د     ال تتوقع إدارة المجموعة أن يكون للمعايير والتفسيرات المذآورة أعاله تأثير جوهري على البيان دة للمجموعة عن ة  الموح ي

 .تطبيقها في السنوات المقبلة
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    (تتمة) الهامة السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
  

 أهم التقديرات المحاسبية  2.4
  

المالية الموحدة يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجـودات والمطلوبـات    البياناتإن إعداد 
المالية باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر فـي   البيانات المالية في

 الدخل الشامل.  في بياناإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر 
  

والتي قد ينتج عنهـا  الموحدة المالية  البياناتتقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المس
الموحدة المالية  البياناتمخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في 

 هي كما يلي:  السنةخالل 
  

  مبدأ االستمرارية
بتقدير مدى إمكانية المجموعة لالستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمرارية وبنتيجة ذلك هي متأكدة أن قامت إدارة المجموعة 

المجموعة تمتلك الموارد لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. باإلضافة لذلك، إن اإلدارة ليست على علم بأي حاالت عدم 
فقد تم إعداد  ،مبدأ االستمرارية. بناء عليه أساس على االستمرار على رة المجموعةحول قدتأكد ذات أهمية التي يمكن أن تولد الشك 

 مبدأ االستمرارية. أساس على الموحدة المالية البيانات
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية
 أو المعلنة األسعار طريق عنالموحد  المالي المركز بيان بتاريخ المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة توفر عدم حال في

 نماذج استخدام تتضمن والتي مختلفة تقييم طرق عبر العادلة القيمة تقدير يتم المالية، والمشتقات األدوات لبعض النشط التداول
 .جتهادواال التقدير يتطلب العادلة القيمة تحديد فإن ذلك تعذر حال في. السوق مالحظة من المعلومات على الحصول يتم حيث التسعير

  
  تدني قيمة التسهيالت االئتمانية

 علـى  بنـاء  الموحـد  الدخل بيان في المسجلة المؤونة كفاية وتقدير سنوي ربع بشكل االئتمانية التسهيالت بمراجعة المجموعة قومت
المجموعة باإلجتهادات حـول   وفي تقدير التدفقات النقدية المستقبلية تقوم. المستقبلية النقدية التدفقات وفترات لمبالغ اإلدارة تقديرات

 لها متعددة وعوامل فرضيات على رئيسي بشكل مبنية التقديرات هذه إنالضمانة المتوقع تحقيقها.  قيمة وضع المدين المالي وصافي
ـ  عـن  الناجمـة  التغيرات نتيجة وذلك التقديرات عن تختلف قد الفعلية النتائج وأن التيقن وعدم التقدير من متفاوتة درجات  اعأوض
  .المستقبل في التقديرات تلك وظروف

  
بتشكيل مخصص النخفاض القيمة  المجموعةقوم تباإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، 

  بشكل جماعي وذلك بتجميع القروض والسلف ذات السمات المتشابهة لمخاطر االئتمان وتقييمها بشكل جماعي النخفاض القيمة.
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  (تتمة) الهامة السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و  2
  

 أهم التقديرات المحاسبية (تتمة) 2.4
 

  قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع تدني
مركز مالي  بيانبمراجعة األدوات المالية على شكل ديون المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع في تاريخ كل  المجموعةقوم ت

  في القيمة. يتطلب ذلك استخدام تقديرات كتلك المستخدمة في التسهيالت اإلئتمانية.  تدنكان هناك لتقدير ما إذا 
  

عندما  الدخل بيانفي  في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع على شكل حقوق ملكية التدنيخسائر  بتسجيل المجموعةقوم تكما 
رات. دلة ما دون التكلفة. تحديد ما هو "هام" أو "مستمر" يتطلب استخدام التقدييكون هناك انخفاض جوهري أو مستمر في القيمة العا

بمراجعة مجموعة من المعطيات ومن ضمنها تغيرات األسعار للفترات الزمنية التي كانت  المجموعةقوم عند القيام بهذه التقديرات ت
  خاللها أسعار هذه األستثمارات أقل من التكلفة. 

  
  ةة المؤجلوجودات الضريبيمال

يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عن الخسائر أو المصاريف غير الخاضعة للضريبة والمتوقع االستفادة منها عند تحقق 
الربح الضريبي. يتطلب االعتراف بالموجودات الضريبية المـؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة ومبالغ األرباح المستقبلية 

 ضريبة باإلضافة إلى خطط الضريبة المستقبلية.الخاضعة لل
  

توقع االستفادة من تلك الموجودات  إمكانيةلعدم  الموحدة المالية البياناتبتسجيل موجودات ضريبية مؤجلة بتاريخ  تقم المجموعةلم 
  .الضريبية

  
  أهم السياسات المحاسبية  2.5 
  

 لسياسات المحاسبية التالية :المرفقة وفقاً ألهم االموحدة المالية  البياناتأعدت 
 
  عامالت بالعمالت األجنبيةتال

يتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت ويتم تحويل 
والمعلنة من  الموحد المركز المالي بيانأرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ 

 الدخل بيانفي  للمجموعةقبل مصرف سورية المركزي.  يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية 
  .الموحد

  
 ييمهاالية وإعادة تقماالعتراف باألدوات ال

 
 تاريخ االعتراف 

  مالية بتاريخ االلتزام بتلك المعامالت.يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات ال    

 
 االعتراف األولي باألدوات المالية 

 . يـتـم تقييمها بالقيمة العادلةللغرض منها وطبيعة هذه األدوات ويتم تصنيف األدوات المالية عند شرائها وفقاً 
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  (تتمة) الهامة السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و  2
  
  (تتمة) أهم السياسات المحاسبية  2.5 
  

  االعتراف باألدوات المالية وإعادة تقييمها (تتمة)
 

 أرباح اليوم األول 
عندما يختلف سعر المعاملة في السوق غير النشط عن القيمة العادلة الحالية ألداة مماثلة في السوق الحالي الملحوظ أو عن 

 المجموعةعترف تبيانات من األسواق الملحوظة الحالية باستخدام أسلوب تقييم تعتمد متغيراته فقط على  القيمة العادلة
أرباح "صافي ضمن بند  الموحد الدخل بياني قيمة العادلة (ربح اليوم األول) فمباشرة بالفرق بين سعر المعامـلـة وال

  متاجرة".لل (خسائر)
  

خدام أسلوب التقييم حتى توافر ستإالقيمة بعتراف بالفرق بين سعر المعاملة ويتم اال عند عدم توافر البيانات بشكل ملحوظ ال
  المعلومات بشكل ملحوظ أو إلغاء االعتراف باألداة المالية.

 
 مصارف والقروض والسلفاليداعات لدى اإلاألرصدة و 

مدفوعات ثابتة ومحددة ولها تاريخ والقروض والسلف هي موجودات مالية ذات  المصارفيداعات لدى األرصدة واإل
موجودات مالية بالقيمة العادلة  أوللمتاجرة  أوللبيع  متوفرةفي سوق نشط أو مصنفة كموجودات غير متداولة  استحقاق ثابت

 والقروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة المصارفيداعات لدى اإلو األرصدة الدخل. يتم تقييم بيانمن خالل 
يتم تسجيل اإلطفاءات  تقبلية وأية مبالغ تم إطفاؤها.مطروحاً منها أية مخصصات لتدني القيمة المس ليالفائدة الفع معدل

مصروف "، كما يتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند الموحد الدخل بيانفي  "الفوائد الدائنة"ضمن بند 
  .الموحد الدخل بيانضمن  "ةمخصص الخسائر االئتماني

 
 للبيع المتوفرةالموجودات المالية  

للبيع أو أنها ليست مصنفة  متوفرة تصنف على أنهاللبيع هي تلك الموجودات المالية التي  المتوفرةالية الموجودات الم
الدخل، (ب) استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، أو (ج)  بيانكـ:(أ) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  لبيع: أدوات حقوق الملكية وأدوات دين أخرى.ل المتوفرةقروض وذمم مدينة. تتضمن الموجودات المالية 
  

للبيع حسب القيمة العادلة كما يتم االعتراف بالربح أو الخسارة  المتوفرةبعد االعتراف المبدئي، يتم تقييم الموجودات المالية 
. عند "المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع التغيير"مباشرة في حقوق الملكية ضمن بند  المحققةغير 

المعترف فيها سابقاً في  المتراكمةللبيع، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة  المتوفرةإلغاء االعتراف بالموجودات المالية 
ألكثر من استثمار في  المجموعة تملكت. في حال "أخرىتشغيلية إيرادات "ضمن بند  الموحد الدخل بيانحقوق الملكية في 

 د أوالً صادر أوالً.ارنفس األسهم يتم التخلي بناء على مبدأ الو
عندما ينشأ  الموحد الدخل بياناف بتوزيعات األرباح في واالعتر ليالفائدة الفعمعدل ستخدام طريقة إيتم االعتراف بالفوائد ب

 ستالم الدفعات.إب للمجموعةحق 
التي تم االعتراف بها  الخسائر المتراكمةويتم إلغاء الموحد الدخل  بيانعتراف بالخسائر الناجمة عن تدني القيمة في يتم اإل

  .المالية المتوفرة للبيع" من حقوق الملكية ير المتراكم في القيمة العادلة للموجوداتيبند "التغمباشرة في 
  
  الموجودات أوالمطلوبات المالية ألغراض المتاجرة  

عادة إو أالتي يتم شراؤها بغرض بيعها  ألغراض المتاجرة هي تلك الموجودات الموجودات المالية والمطلوبات المالية
مع بعضها البعض ويكون هناك دليل فعلي حالي على  و تكون عبارة عن جزء من محفظة تدارأشراءها في المستقبل القريب 

نها ستحقق ربحاً  في المدى القريب . حيث يتضمن هذا التصنيف ادوات الملكية وادوات الدين والمراآز القصيرة لالدوات أ
  لقريب .المالية واالدوات المالية المختلفة التي يتم اقتنائها بشكل اساسي بغرض بيعها او اعادة شرائها في المدى ا

المرآز المالي بالقيمة العادلة عند  الشراء (تقيد مصاريف  بيانيتم تسجيل الموجودات او المطلوبات المالية للمتاجرة في 
االقتناء في  بيان الدخل الشامل الموحد عند الشراء)، ويعاد تقييمها في تاريخ البيانات المالية بالقيمة العادلة ويتم تسجيل 

في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل الموحد في نفس فترة حدوث التغير بما فيها التغير في القيمة العادلة التغيرات الالحقة 
  الناتجة عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية.

جودات مالية للمتاجرة ، ويتم آما يتم تسجيل االرباح الموزعة في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن بند ارباح (خسائر) مو
 في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن بند الفائدة الدائنة . المقبوضةوأتسجيل الفوائد المتحققة 



  (شركة مساهمة مغفلة)بنك سورية والمهجر 
 الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

 2010 كانون األول 31
 

 

13 

  (تتمة) الهامة السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و  2

 
  أهم السياسات المحاسبية (تتمة)  2.5 
  

  االعتراف باألدوات المالية وإعادة تقييمها (تتمة)
  

  تاريخ االستحقاق ظ بها حتى محتف دات ماليةموجو 
و محددة ولها أدوات المالية التي تحمل دفعات ثابتة ألاالستحقاق تتمثل في ا حتى تاريخالمحتفظ بها  الموجودات المالية

  استحقاقها. حتى تاريخالنية والقدرة على االحتفاظ بها  المجموعةتواريخ استحقاق ثابتة ولدى 
  

ليها تكاليف اإلقتناء إاالستحقاق بدايةً  بالقيمة العادلة (التكلفة) مضافاً   حتى تاريخالمحتفظ بها  دات الماليةالموجويتم تسجيل 
. التدني في القيمةذلك يتم قياسها بالتكلفة المطفأة  بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية مطروحاً  منها مخصص  ، وبعدكالعموالت

جزء ال يتجزأ من الفائدة تعاب التي تشكل ي خصم أو عالوة على الشراء واألأن باالعتبار يتم احتساب التكلفة المطفأة آخذي
  ئنة او المدينة حسب واقع الحال.في بند الفوائد الداالدخل الموحد  بيان. االطفاء يتم قيده ضمن الفعلية

  
  . إستثمارات مالية""مصروف خسارة ضمن بند  الموحدالدخل  بيانخسائر التدني في القيمة يتم قيدها في 

 
  موجودات مالية مصنفة كقروض وسلف 

تدرج أدوات التسليف التي ال ينطبق عليها تعريف "محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق" والتي لديها دفعات ثابتة ومحددة 
لمبدئي، يتم شطة بالتكلفة المطفأة بعد حسم مخصص التدني في القيمة. بعد القياس اكنها غير مدرجة في أسواق مالية نول

الحقاً قياس الموجودات المالية المصنفة كقروض وسلف بالتكلفة المطفأة، معدلة لتحوط القيمة العادلة بفعالية بعد حسم أي 
الدخل الموحد  بيانهذه القروض والسلف في  عبر تدني قيمة. يتم إثبات الخسائر الناتجة التدنيمبالغ تم شطبها ومخصص 

  المركز المالي الموحد. بيانضمن  تدني" وفي حساب مخصص رات ماليةمصروف خسارة إستثماضمن "
أي عالوات وخصومات من اإلقتناء والرسوم التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من خذ باإلعتبار األحتساب التكلفة المطفأة بيتم ا

  . الدخل الموحد بيان" في الفوائد الدائنة"بند سعر الفائدة الفعلي. يتم تضمين اإلطفاء ضمن 
  

بالنسبة للقروض والسلف التي هي جزء من عالقة التحوط بفعالية، فإن أي مكسب أو خسارة ناتجة عن التغير في القيمة 
ي الدخل الموحد. يتم تعديل القيم المدرجة للقروض والسلف التي يتم تحوطها بفعالية أل بيانالعادلة يتم إثباتهما مباشرة في 
  ها. ل تحوطالد التغيرات في القيم العادلة التي تم تغيرات في القيمة العادلة إلى ح

  
  إعادة تصنيف الموجودات المالية  

 موجودات" من مالية موجودات تصنيف بإعادة معينة شروط ضمن في للمجموعة يسمح ،2008 تموز 1 تاريخ من ابتداء
 بتاريخ السائدة العادلة بالقيمة هذه صنيفالت بإعادة االعتراف يتم". وسلف قروض مالية موجودات"  إلى" للبيع متوفرة مالية
 . الجديدة المطفأة التكلفة هي القيمة هذه لتصبح التصنيف إعادة

  
 حقوق في بها معترف سابقة خسائر أو أرباح أية إطفاء يتم للبيع متوفرة من تصنيفها المعاد المالية للموجودات بالنسبة
 بين فروقات أية. الفعلي الفائدة معدل طريقة بإستخدام اإلستثمار لهذا قيةالمتب الفترة علىالموحد  الدخل بيان في الملكية
 معدل طريقة بإستخدام اإلستثمار لهذا المتبقية الفترة على إطفاؤها يتم المتوقعة النقدية والتدفقات الجديدة المطفأة التكلفة
 الملكية حقوق بيان في المسجل المبلغ تحويل يتم الية،الم الموجودات هذه قيمة في ان هناك تدن الحقا تبين إذا. الفعلي الفائدة
 . الموحد الدخل بيان إلى
  
 بإعادة للمجموعة يسمح ال. حدة على مالية أداة كل أساس على تحديدها ويتم. اإلدارة من بقرار تتم هذه التصينف إعادة إن

  . األولي اإلعتراف دبع الموحد الدخل بيان خالل من العادلة القيمة إلى مالية أداة أية تصنيف
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 (تتمة) الهامة لسياسات المحاسبيةأسس اإلعداد وا 2
  

  أهم السياسات المحاسبية (تتمة) 2.5
  

  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية
 

 األصول المالية 
 
 بإلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل) عند: المجموعةقوم ت

 أو ،لتدفقات النقدية من األصل الماليفي استالم ا انتهاء مدة الحقوق التعاقدية 

بنقل الحقوق التعاقدية باستالم التدفقات النقدية لألصل المالي، أو تحمل مسؤولية دفع التدفقات النقدية  المجموعةقيام  
 لطرف ثالث حال استالمها بدون تأخير مادي، و

بنقل أو  المجموعةقم ت، أو إذا لم بشكل جوهري لماليملكية األصل ا ومنافعبنقل جميع مخاطر  المجموعةقيام إما  
  السيطرة على األصل.إال أنها نقلت األصل المالي بشكل جوهري  منافعاالحتفاظ بجميع مخاطر و

بالسيطرة على األصل  احتفظت ااألصل بشكل جوهري ولكنه ومنافعبنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر  تقم المجموعةإذا لم 
هو  للمجموعةالمستمرة. إن مدى هذه المشاركة المستمرة  امشاركته في حدودستمر باالعتراف باألصل المنقول ا تالمنقول، فإنه
للتغيرات في قيمة األصل المنقول. عندما تتخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول، يكون مدى  امدى تعرضه

("مبلغ الضمان")،  اتسديده المجموعةو أعلى قيمة الذي قد يطلب من هو القيمة الدفترية لألصل أ للمجموعةالمشاركة المستمرة 
  أيهما أقل.

 
 االلتزامات المالية 

يتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائه أو إلغائه أو انتهاء مدته. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، يتم 
تزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جديد ويتم االعتراف بالفرق كربح أو محاسبة هذا التعديل على أنه انقضاء لالل

  .الموحد الدخل بيانخسارة في 

  
  ادلةالقيمة الع

 نشطة تمثل القيمـة العادلـة   أسواقفي الموحدة المالية  البيانات إعداد بتاريخ ( شراء موجودات / بيع مطلوبات) أسعار اإلغالق إن
  .سوقية أسعارلمالية التي لها والمشتقات ا لألدوات

  
يتم تقدير قيمتهـا  عدم نشاط السوق  أووالمشتقات المالية  األدواتلبعض أو عدم وجود تداول نشط في حال عدم توفر أسعار معلنة 

  العادلة بعدة طرق منها:
  
  مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.  -
  أداة مالية مشابهة لها.في وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة  قات النقدية المستقبليةتحليل التدف  -
  نماذج تسعير الخيارات.  -
  

ـ باالعتبار الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ إلى تهدف طرق التقييم  مخـاطر أو منـافع    ةالعوامل السوقية وأي
كلفة تمالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بال أدوات، وفي حال وجود دوات الماليةاألمتوقعه عند تقدير قيمة 

  تدني في قيمتها.أي بعد تنزيل 
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 (تتمة) الهامة لسياسات المحاسبيةأسس اإلعداد وا 2
  

  ة (تتمة)ياسات المحاسبيأهـم الس 2.5
  

 تدني قيمة الموجودات المالية
تدني قيمة األصل المـالي أو مجموعـة   على  دليل موضوعي بتقييم ما إذا كان هناك المركز المالي بيان تاريخ يف المجموعةقوم ت

مجموعة األصول المالية إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل موضوعي علـى انخفـاض    أواألصول المالية. تنخفض قيمة األصل المالي 
األولي باألصل (حدث خسارة) ويكون لحدث (أو أحداث) الخسارة  االعترافعت بعد القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وق

 تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية. تشمل األدلة
اجهون صعوبة مالية كبيرة، إخالل وتقصير فـي دفعـات   الموضوعية مؤشرات تدل على أن المقترض أو مجموعة المقترضين يو

الفائدة أو المبلغ األصلي، احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي، إشارة البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاض قابل للقياس في 
الظروف االقتصادية التي تـرتبط بتعثـرات    التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثالً عدد متزايد من الديون والدفعات المؤجلة و/أو

 السداد.
  

 أرصدة لدى المصارف والقروض والسلفإيداعات و 
قوم تألرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفية والقروض والسلف المسجلة بالتكلفة المطفأة، وا لإليداعات بالنسبة

مة بشكل منفرد لألصول المالية التي تعتبر هامة بشكل دليل موضوعي على تدني القي هناكأوالً بتقييم ما إذا كان  المجموعة
عدم وجود  المجموعة تمنفرد، وبشكل منفرد أو جماعي بالنسبة لألصول المالية التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد. وإذا حدد

في مجموعة قوم بتضمين األصل تبشكل منفرد، سواء كبيراً أم ال،  تدني قيمة ألصل مالي يتم تقييمه دليل موضوعي على
من األصول المالية ذات سمات متشابهة لمخاطر االئتمان ويقيمهم بشكل جماعي لتدني القيمة. ال تُشمل األصول التي يتم 
تقييمها بشكل منفرد لتدني القيمة والتي يتم أو يستمر االعتراف بخسائر تدني القيمة الخاصة بها في التقييم الجماعي لتدني 

  القيمة. 
  

، يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين المبلغ المسجل لألصل جد دليل موضوعي على تكبد خسارةواوفي حال ت
تكبدها) . يتم تخفيض يتم  ستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لمت النقدية المستقبلية المقدرة (بإوالقيمة الحالية للتدفقا

ئتمانية ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في األرباح أو الخسائر. إذا القيمة الدفترية لألصل من خالل مخصص الخسائر اال
  انخفض أو زاد مبلغ خسارة انخفاض القيمة في فترة الحقة، يتم تسجيل االنخفاض أو الزيادة بتعديل المخصص. 

  
ي. إذا كان للقرض سعر فائدة ستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلالمقدرة بإيتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

متغير، يكون معدل الخصم لقياس أي خسائر انخفاض قيمة هو سعر الفائدة الفعلي الحالي. يعكس حساب القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي المضمون بالرهن التدفقات النقدية التي يمكن أن تنتج عن تسوية الرهن 

  ال.أو ها تكاليف الحصول على الضمان وبيعه، سواء كانت التسوية للرهن ممكنة مطروحاً من
 

مخاطر االئتمان (مثالً، على أساس تقييم في  ولغرض التقييم الجماعي النخفاض القيمة، يتم جمع األصول المالية المتشابهة
الجغرافي ونوع الضمان ووضع استحقاق مخاطر االئتمان أو عملية التصنيف التي تتناول نوع األصل والصناعة والموقع 

  الدفع سابقاً والعوامل األخرى ذات الصلة).
  

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة األصول المالية التي يتم تقييمها بشكل جماعي على أساس تاريخ الخسائر 
عند عدم توافر تاريخ  المجموعةستخدم تلألصول التي لها خصائص مخاطر ائتمان متشابهة لتلك التي في المجموعة. 

للمجموعات المقارنة من األصول  معها المتماثلين اآلخرينعتمد على خبرة ت اأو خبرة كافية، فإنه اللخسائر خاص به
السابقة في تحقيق هذه الخسائر على أساس البيانات الملحوظة الحالية لعكس آثار  المجموعةتجربة  المالية. ويتم تعديل

الفترة التي استند عليها في تحقيق الخسائر السابقة وإلغاء آثار الظروف في الفترة  ىتؤثر علالحالية التي لم  الظروف
  متاحة حالياً.الالسابقة غير 



  (شركة مساهمة مغفلة)بنك سورية والمهجر 
 الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

 2010 كانون األول 31
 

 

16 

 
 (تتمة) الهامة لسياسات المحاسبيةأسس اإلعداد وا 2
  

  أهم السياسات المحاسبية (تتمة) 2.5
  

 تدني قيمة الموجودات المالية (تتمة)
 

 ت المالية المتوفرة للبيعالموجودا 
مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تدني جوهري أو مستمر في  بيانتقوم المجموعة في تاريخ كل 

التي تم االعتراف بها مباشرة في حقوق  المتراكمةفي هذه الحالة يتم إلغاء الخسائر جودات المالية المتوفرة للبيع. وقيمة المو
  .الموحد الدخل بيانحقوق الملكية ويتم االعتراف بها في  الملكية من

، ويتم االعتراف بالزيادة في الدخل الموحد بياناليتم عكس خسائر تدني القيمة الستثمار في أداة حقوق ملكية من خالل 
  .مباشرة في حقوق الملكية بعد التدني في القيمة قيمتها العادلة

ودات مالية متوفرة للبيع، يتم تقييم انخفاض القيمة بناء على نفس المعايير المتبعة في بالنسبة ألدوات الدين المصنفة كموج
الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة. إذا زادت القيمة العادلة ألداة دين في أي فترة الحقة، وكان من الممكن ربط 

، يتم عكس الدخل الموحد  بيانأو المستمر للقيمة في  الزيادة بدليل موضوعي وقع بعد االعتراف بخسارة التدني الجوهري
  .الدخل الموحد بيان خالل هذه الخسارة من

  
 الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفاة 

تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات يمثل 
 النقدية المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي . 

ي وفر أ تسجيلكما يتم ، استثمارات مالية مصروف خسارةضمن بند  الموحد الدخل بيانالتدني في القيمة في تسجيل يتم 
  .الدخل الموحد بيانفي المالية في الفترة الالحقة نتيجة التدني السابق في الموجودات 

  
 ةون المجدولديال 

ات المالية وذلك بسبب الصعوب ن لتعديلها بتمديد فترة التسديدبإعادة التفاوض بشأن شروط قرض معي المجموعةقوم تقد 
عند الموافقة على الجدولة أصوالً، ال يعتبر هذا الدين مستحق وتستمر اإلدارة بمراجعة الدين للتأكد  التي يواجهها المقترض.

  تدني القيمة.على  دليل موضوعي ، كما يتم تقييم ما إذا كان هناكية التسديدات المستقبليةمن إمكان
  
 اصالتق
فقط عندما تتوفر الموحد  المركز المالي بيانالمبلغ الصافي في  وإظهارتقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية  إجراءيتم 

  .في نفس الوقت سيتم المطلوباتقق الموجودات وتسوية تح أن أوتسويتها على أساس التقاص ل والنية الحقوق القانونية الملزمة
  

  عقود اإليجار
  

 يعتمدإن تحديد فيما إذا كان عقد ما هو إيجار أو يتضمن إيجار يتم بناء على جوهر العملية ويتطلب تحديد فيما إذا كان الوفاء بالعقد 
  صل. وإن العقد ينقل الحق في استخدم هذا األمحددة على استخدام أصل أو أصول 

 
  كمستأجر المجموعة

تعتبر عقود إيجار  للمجموعة بشكل جوهري األصل بملكيةالمرتبطة  والمنافعالمخاطر تحويل إن عقود اإليجار التي ال تتضمن 
بطريقة القسط الثابت على مدى مدة العقد.  الموحد الدخل بيانتشغيلية. يتم تسجيل مدفوعات عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف في 

 اإلعتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اإليجار كمصاريف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. يتم
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 (تتمة) الهامة لسياسات المحاسبيةأسس اإلعداد وا 2
  

  أهم السـياسات المحاسبية (تتمة)  2.5
 

  حقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريفت
  

فيما يلي المقاييس المتبعة و، المجموعةنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى يتم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن الم
 :لالعتراف باإليراد

  
 ة مديننة والالفوائد الدائ 

، يتم والمصنفة متوفرة للبيع بالنسبة لجميع األدوات المالية المقيمة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية التي تتقاضى فائدة
  دينة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي خالل العمر المتوقع لألداة.تسجيل الفوائد الدائنة والم

  
الخاصة بالمدفوعات أو المقبوضات، فإنه يعدل المبلغ المسجل للموجودات أو  هابمراجعة تقديرات المجموعة تإذا قام

لغ المسجل من خالل حساب حساب المب المجموعةعيد تالمطلوبات المالية ليعكس التدفقات النقدية المقدرة الفعلية والمعدلة. و
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألداة المالية، ويتم االعتراف بالتعديل على أنه 

نقدية باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لألصول المالية المعاد تصنيفها والتي قامت المجموعة بزيادة التدفقات ال دخل أو مصروف.
المقدرة لها نتيجة زيادة إمكانية تحصيل هذه التدفقات النقدية. إن أثر هذه الزيادة يعترف بها كتسوية على معدل الفائدة 

  الفعلي من تاريخ التغيير في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.  
  

مة، يتم االعتراف بدخل تيجة لخسارة تدني القيعندما يتم تخفيض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية المشابهة ن
 ستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي على القيمة الدفترية المعدلة.الفائدة بإ

  
 العموالت الدائنة 

  
 عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ويمكن تصنيف إيراد العموالت كما يلي: المجموعةحقق ت  

  
 من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة محققةالالعموالت الدائنة   -

 الفترةمن تقديم الخدمات خالل فترة زمنية محددة ويتم االعتراف فيها كإيراد على أساس  المحققةتؤجل العموالت 
ائدة التي غالباً ما يتم استخدامها وتحقيقها كتعديل على معدل الف - يتم تأجيل رسوم اإلرتباطات لتقديم قروضالزمنية. 

 الفعلي على تلك القروض إذا كانت ذات أهمية. 
 
 من تنفيذ عمل هام المحققةالعموالت الدائنة   -

 نجاز العمل الهام، مثال ذلك عمولة تخصيص أسهم لعميل.إيعترف بالعموالت كإيرادات عند   
  

 توزيعات األرباح 
  باستالم الدفعات. للمجموعةيتم االعتراف باألرباح عندما ينشأ حق 

 
  ماليةلكفاالت الا

بمنح كفاالت مالية على شكل اعتمادات مستندية، كفاالت، وقبوالت ويتم االعتراف  لمجموعةا متقو االعتيادي نشاطهامن خالل 
يتم قياس إلتزام  ،األولي للكفاالت المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما يعادل القسط المحصل. بعد اإلعتراف األولي

وأفضل الموحد الدخل  بيانلكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً منه اإلطفاء المعترف به في  وعةالمجم
  تقدير للمدفوعات لتسوية اإللتزام المالي الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القيمة األكبر بينهما. 
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 (تتمة) الهامة لسياسات المحاسبيةأسس اإلعداد وا 2
  

 م السـياسـات المحاسبية (تتمة)أهـ  2.5
  

 (تتمة) الكفاالت المالية
 الدخل بيانفي  "مخصص الخسائر اإلئتمانية"إن أية زيادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالية يتم االعتراف بها ضمن بند 

من خالل إطفاء القسط المحصل  "الدائنة العموالت والرسوم"ضمن بند  الموحد الدخل بيان. يتم اإلعتراف بالقسط المحصل في الموحد
 ستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة.بإ
  

  مهالنقد وما في حك
نك يشمل النقد وما في حكمه على النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر، ويتضمن النقد واألرصدة لدى الب

  .أشهرثالثة  فترةالتي تستحق خالل البنوك ودائع ، وتطرح المركزي واألرصدة لدى المصارف
 

  الموجودات الثابتة
تغيير طريقة  الك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتمبالكلفة بعد خصم االسته الموجودات الثابتة ما عدا األراضي اثباتيتم 
تعالج هذه وا ادية المستقبلية المتضمنة فيهالمنافع االقتص استهالكالزمني عند تغير نمط  اوعمره الموجودات الثابتة الكستها

  .التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي
  

لى طول عمرها اإلنتاجي، اليتم بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية ع الكيتم احتساب اإلسته
 :للموجودات الثابتةوقعة الك األراضي، فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتاسته

 سنة 20إلى  5من         المستأجروالبناء  وتحسينات بناءالمباني  

 سنوات 10إلى  5من           والسيارات التجهيزاتالمفروشات و 
  

يتم عدم االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه أو استبعاده.  أيـة أربـاح أو   
خسائر تنجم عن استبعاد األصل تحتسب على أنها الفرق بين عوائد استبعاد األصل وقيمة األصل المستبعد. تسجل هذه األربـاح أو  

  ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فيها.الموحد الدخل  بيانالخسائر في 
 

  تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل. المشاريع قيد التنفيذ حتى إستهالكال يتم 
  

 ةالموجودات غير الملموس
فيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية و التي هي عبارة و بالتكلفةلموجودات غير الملموسة فإنه يتم تسجيل ا ،في حال شرائها

متها. يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة أية مخصصات متعلقة بتدني قيمنها أية مخصصات لإلطفاء و منزالًكلفة تعن ال
يقيد هذا العمر و محدد خاللالموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني  إطفاءويتم  محددة.الزمني لفترة محددة أو لفترة غير 

التدني في قيمتها في . أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة الموحد الدخل بيانفي  اإلطفاء
كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق   .الموحد الدخل بيانويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في  ةالموحدالمالية  البياناتتاريخ 

ير أية تعديالت على الفترات الالحقة.  يجب تغيير طريقة إطفاء األصل غ إجراءاإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم 
تعالج هذه منة فيه كلما كان ذلك ضروريا والمنافع االقتصادية المستقبلية المتض إطفاءالملموس وعمره الزمني عند تغير نمط 

 بيانتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في ييرات في التقدير المحاسبي، كما التغييرات على أنها تغ
 اصر المشابهة لها من حيث الطبيعة.مع العن الموحد الدخل

  
فيما يلي . بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي يتم احتساب االطفاء

  :األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة
 سنوات 5      برامج الكمبيوتر 
  سنة 20             الفروغ 
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 (تتمة) الهامة لسياسات المحاسبيةس اإلعداد واأس 2
  

  أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة (تتمة)  2.5
 

 ةم الموجودات غير المالييتدني ق
بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل. وإذا وجد أي  الموحد المركز المالي بيانفي تاريخ  المجموعةقوم ت

بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة  المجموعةقوم تمؤشر من هذا النوع، 
  القابلة لالسترداد يتم االعتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد.

 بها في السنوات السابقة تم األعترافة تدني يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسار ،مركز مالي بيانفي تاريخ كل 
بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لذلك  المجموعةقوم تلم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة،  ،عدا الشهرة ،ألصل

  األصل.

ديد مبلغ األصل القابل لالسترداد عكس خسارة التدني المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتح يتم
  زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد. تتم ،منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك

  
  صصاتالمخ

لفة الالزمة لتسوية هذا ناتج عن حدث سابق والك المجموعةعلى  يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو متوقع)
  االلتزام محتملة ويمكن قياسها.

  
  المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد

المشتريات والمبيعات "العادية" للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء  جميعتدرج 
التي تتعلق بالموجودات المالية التي تتطلب تسلم الموجودات خالل اإلطار  الموجودات. إن المشتريات والمبيعات العادية هي تلك

  الزمني المنصوص عامة في القوانين أو حسب أعراف السوق. 
  

  المركز المالي بيانحسابات خارج 
عنها تحت بنود تسجل اإللتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتيجة لنشاطات المجموعة اإلعتيادية كحسابات نظامية ويتم اإلفصاح 

مستندية. ال تحسم من ، قبوالت وإعتمادات لمنح سلفات، كتب الكفاالت إلتزامات، وتتضمن هذه الحسابات المركز المالي بيانخارج 
  البنود المدرجة تحت هذا الباب التأمينات المقبوضة والعائدة لها. 

 
  رائبالض

 
 الضريبة الحالية  - أ

استرداده من) السلطات يبية الجارية للفترات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع دفعه (يتم قياس االلتزامات (الموجودات) الضر
  الموحد. المركز المالي بيانستخدام معدالت الضريبة (وقوانين الضريبة) السارية فعالً بتاريخ الضريبية بإ

  
 ضريبة دخل مؤجلة  - ب

األساس الضريبي للموجودات  نالفروقات المؤقتة الناتجة ما بي تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل، بإستخدام طريقة المطلوبات، على
ستخدام نسب . يتم تحديد الضرائب المؤجلة بإالموحد المركز المالي بيانالمالية بتاريخ  البياناتوالمطلوبات وقيمتها المدرجة في 

والتي من المتوقع الموحد المركز المالي  بيانريخ الضريبة (أو القوانين الضريبية) المعمول بها أو التي هي بحكم المعمول بها كما بتا
  أن تكون نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المدينة أو عند إستحقاق الضرائب المؤجلة الدائنة. 

  
  . الموحد الدخل بيانوليس في  الملكيةفي حقوق  الملكيةتدرج الضرائب الحالية والمؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة ضمن حقوق 
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 (تتمة) الهامة لسياسات المحاسبيةعداد واأسس اإل 2
  

  أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة (تتمة)  2.5
  

  الضرائب (تتمة)
 
 ضريبة دخل مؤجلة (تتمة) -ب

وتنزل إلى الحد الذي ال توجد فيه أرباح  موحد مركز مالي بيان لموجودات الضرائب المؤجلة بتاريخ كل يتم مراجعة القيمة المدرجة
ماح بإستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة. يتم إعادة تقييم موجودات الضرائب المؤجلة غير ضريبية كافية للس

ويتم اإلعتراف بها إلى الحد الذي توجد فيه أرباح مستقبلية كافية تسمح بتغطية موحد مركز مالي  بيانالمعترف بها بتاريخ كل 
 موجودات الضرائب المؤجلة. 

  
  عن األسهم العادية ات األرباح توزيع

  لتزام ويتم تنزيلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل مساهمي البنك. األسهم العادية كإ يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن
  

  .الموحد المركز المالي بيانكما يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح الموافق عليها بعد تاريخ 
  

  تقارير القطاعات
  .خزينةللمجموعة كما يلي: تجزئة، شركات، يع التقارير القطاعية يتم توز

  
  
 مصرف سورية المركزينقد وأرصدة لدى  3

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

2,352,677,6572,102,944,923نقد في الخزينة
5,796,698,2566,956,322,251الحسابات الجارية مع مصرف سورية المرآزي  (*)

8,091,435,5156,357,626,050احتياطي ودائع (**)
16,240,811,42815,416,893,224

  
  

 31ليرة سورية كما في  2,500,000تحتوي الحسابات الجارية مع مصرف سورية المركزي على حسابات مقيدة السحب بقيمة   (*)
  .2009كانون األول  31كما في  مبلغونفس ال 2010كانون األول 

  
دون  سورية المركزي على شكل ودائع من حتياطي إلزامي لدى مصرفإة المصارف، على البنك االحتفاظ بأنظموفقا لقوانين و *)*(

ليرة   8,091,435,515 مبلغ 2010 كانون األول 31 في فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما
 389رقم  ى القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليفذلك باالستناد ال% من متوسط ودائع العمالء و 10ة التي تمثل نسبة وسوري

 مقابل 2009 للعام أيار 10الصادر بتاريخ  4/م ن/ ب 502والقرار رقم  2008أيار للعام  5الصادر بتاريخ  4/م ن/ ب
أنشطة  يتم استعماله خالل، إن هذا االحتياطي إلزامي وال 2009األول  كانون 31يرة سورية كما في ل  6,357,626,050

  البنك التشغيلية.
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 أرصدة لدى المصارف 4
 

  
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية2010

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

153,046,308715,217,968868,264,276حسابات جارية وتحت الطلب
400,000,0007,099,279,6517,499,279,651ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر أو أقل

553,046,3087,814,497,6198,367,543,927

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية2009
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

235,979,0361,150,027,2261,386,006,262حسابات جارية وتحت الطلب
75,000,00014,769,047,50414,844,047,504ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر أو أقل

310,979,03615,919,074,73016,230,053,766

  
مقابل  2010كانون األول  31كما في  سوريةليرة 177,143,718  بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد

  .2009 كانون األول 31ما في ليرة سورية ك 235,979,036
  

ليرة سورية  45,650,000مقابل  2010كانون األول  31ليرة سورية كما في  46,847,500بلغت الودائع المقيدة مقابل كفاالت 
  .2009كانون األول  31كما في 

 
 
 
 إيداعات لدى المصارف  5
  
 

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية2010
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

11,416,565,7519,338,153,02820,754,718,779إيداعات (ودائع ألجل ذات استحقاق أصلي أآثر من ثالثة أشهر)

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية2009
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

6,100,000,0004,305,017,28310,405,017,283إيداعات (ودائع ألجل ذات استحقاق أصلي أآثر من ثالثة أشهر)

 
 
 للمتاجرةمـوجـودات مـالـية  6

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

   -                       1,316,210أسهم شرآات مدرجة في األسواق المالية المحلية
1,316,210                       -   
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  (بالصافي) تـسهيالت ائتمانية مباشرة 7
 
  

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

الشرآات الكبرى 
6,538,669,7286,528,615,054حسابات جارية مدينة

31,036,52136,583,440حسابات دائنة صدفة مدينة

7,909,284,2666,541,629,892قروض
(124,701,062)           (241,263,658)           فوائد مقبوضة مقدمًا عن القروض

 6,416,928,830          7,668,020,608         صافي القروض 

3,802,795,4084,354,636,004سندات محسومة
(506,936,261)           (450,243,736)           فوائد مقبوضة مقدمًا عن السندات المحسومة

 3,847,699,743          3,352,551,672         صافي السندات المحسومة  

الحكومة والقطاع العام  
                              -6,372,000,000قروض

األفراد  (التجزئة   )
                             -38,605بطاقات االئتمان

8,119,409,5243,263,210,277 قروض
(544,573,294)           (1,544,221,615)        فوائد مقبوضة مقدمًا عن  القروض

 2,718,636,983          6,575,226,514         صافي القروض 

 19,548,464,050        30,537,505,043       الـمـجـمـوع   

ينزل : مخصص تدني محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة     
(على أساس إفرادي)                (134,811,980)           (107,859,321)

ينزل : مخصص تدني محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة     
(18,593,245)             (9,095,836)                   (على أساس المحفظة)

(30,629,561)             (40,548,567)             ينزل : فوائد معلقة (محفوظة)
       19,391,381,923       30,353,048,660صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة   

  
 
% من   0.95ليرة سورية ، أي ما نسبته292,042,042 غير العاملة (غير المنتجة)  المباشرة التسهيالت االئتمانية تبلغ -

ليرة سورية أي ما  339,812,813، في حين بلغت  2010آانون األول  31آما في المباشرة التسهيالت اإلئتمانية  اجمالي
 .2009آانون األول  31%  آما في 1.74 نسبته 

   
 0.83ليرة سورية ، أي ما نسبته   251,493,475غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة  المباشرة ئتمانيةالتسهيالت اال تبلغ -

سورية أي ما ليرة  316,415,304مقابل  ،2010 كانون األول 31في انية المباشرة كما التسهيالت اإلئتم صافي% من 
  .2009كانون األول  31المباشرة كما في ئتمانية االالتسهيالت  صافي% من 1.63نسبته 

 
في حين  2010 كانون األول 31ليرة سورية آما في   41,935,091التسهيالت االئتمانية غير المباشرة غير العاملة تبلغ -

 .2009آانون األول  31ليرة سورية آما في  3,823,000 بلغت
  
ليرة سورية أي ما نسبته  6,372,000,000السورية  للقطاع العام وبكفالة الحكومةالممنوحة  المباشرة التسهيالت االئتمانية تبلغ -

 .2009 آانون األول 31آما في  هيالتمثل هذه التس ال يوجدالتسهيالت االئتمانية المباشرة في حين  اجمالي% من  20.87
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  (تتمة) (بالصافي) تـسهيالت ائتمانية مباشرة 7
 

  مـخـصص تـدنـي محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة
  

اإلجمالي   األفراد الشرآات
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 126,452,566     2,862,055       123,590,511   في 1 آانون الثاني 2010
      17,455,250    11,834,043        5,621,207التغير خالل السنة

31 آانون األول  2010     143,907,816   14,696,098  129,211,718في

1 آانون الثاني   2010: في
 107,859,321     2,862,055       104,997,266   المقتطع افراديًا
 18,593,245                     - 18,593,245     المقتطع جماعيًا

التغير خالل السنة  
      60,280,017    13,177,047      47,102,970المقتطع خالل السنة افراديًا
        9,095,836                -        9,095,836المقتطع خالل السنة جماعيًا

     (33,327,358)    (1,343,004)     (31,984,354)استردادات إفراديًا
     (18,593,245)               -(18,593,245)    استردادات بشكل جماعي

31 آانون األول  2010: في
    134,811,980    14,696,098    120,115,882المقتطع افراديًا
        9,095,836                -        9,095,836المقتطع جماعيًا

129,211,718  14,696,098   143,907,816    
  

اإلجمالياألفرادالشرآات 
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

     95,098,993         45,000      95,053,993في 1 آانون الثاني 2009
     31,353,573    2,817,055      28,536,518التغيير خالل السنة

31 آانون األول 2009     126,452,566   2,862,055  123,590,511في

                  -في 1 آانون الثاني 2009:
     76,505,748         45,000      76,460,748المقتطع افراديًا
     18,593,245               -      18,593,245المقتطع جماعيًا

التغيير خالل السنة
     36,868,771    2,817,055      34,051,716المقتطع خالل السنة افراديًا
                  -               -                  -المقتطع خالل السنة جماعيًا

      (5,515,198)               -       (5,515,198)استردادات إفراديا
                  -               -                  -استردادات بشكل جماعي

في 31 آانون األول 2009:
    107,859,321    2,862,055    104,997,266انخفاض القيمة افراديًا

     18,593,245               -      18,593,245انخفاض القيمة بشكل جماعي
123,590,511  2,862,055   126,452,566     

  الفوائد المعلقة
  

  فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:
20102009

ليرة سوريةليرة سورية
1 آانون الثاني         18,813,835      30,629,561الرصيد في

الفوائد المعلقة خالل السنة        16,842,580      30,415,621يضاف:
االسترداد من الفوائد المعلقة         (5,026,854)     (20,496,615)ينزل:

31 آانون األول        30,629,561      40,548,567الرصيد في
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 موجودات مالية قروض وسلف 8
  

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

50,000,000 -                        شهادات إيداع - بنوك محلية

  
 
  

القيمةاسم المصرف

عدد
الشهادات 
تاريخ االستحقاقسعر الفائدةالكلية

ليرة سورية

2010
(    -           -                   بنوك محلية ( المصرف العقاري

                   -           -   

2009
( ( المصرف العقاري 22 أيلول 2010%110.00 50,000,000   بنوك محلية

   50,000,000 1

  
 
 مـوجـودات مـالـية متوفرة للـبـيـع 9

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
 50,000,000         92,115,000        أسهم شرآات (أ)

 39,373,125         44,622,244        أسهم -  بنوك خارجية
 5,795,381,488    8,141,720,720   شهادات إيداع – بنوك خارجية (ب)

 485,362,213       1,245,831,964   سندات خزينة حكومية (ج)
   -                        115,783,596      سندات - بنوك خارجية

  9,640,073,524    6,370,116,826 
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 (تتمة) مـوجـودات مـالـية متوفرة للـبـيـع  9
  
  

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

 2,657,503,338    2,296,340,304      ذات عائد ثابت
 3,712,613,488    7,343,733,220      ذات عائد متغير

   9,640,073,524    6,370,116,826 

تحليل األسهم والسندات: 

  
  
  

تم تقييم االستثمار بالتكلفة لعدم % من أسهم الشركة، حيث 5 بنسبة للتأمين أروبكة السورية الشرتمثل استثمار البنك في   )أ(
وعدم القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية أو وجود أية طريقة أخرى مالئمة  2009في عام  وجود سوق أوراق مالية فعال

في سوق دمشق لالوراق المالية وتم االعتماد على السعر  تم ادراج هذه االستثمارات 2010 خالل عام لتحديد القيمة العادلة.
  يعتزم البنك االحتفاظ بهذا االستثمار على المدى البعيد. .السوقي لتقييم تلك االستثمارات

  
تحمل هذه  ،صادرة عن بنوك خارجية إيداعبشراء شهادات  2007و 2008و 2009و 2010 أعوام قام البنك خالل )ب(

  تستحق هذه الشهادات في الفترات التالية: %،4.75% و 0.99 تتراوح بينة فائد تالشهادات معدال
 

  
  

 

 
 

 
حكومية صادرة عن حكومات البحرين واإلمارات وقطر  بشراء سندات خزينة  2009و  2010 يعام قام البنك خالل  )ج(

 31تحق هذه الشهادات كما في%، تس6.25% و4.00 تتراوح بينفائدة  تمعدال وإيطاليا متوفرة للبيع تحمل هذه السندات
 في الفترات التالية:  2010 كانون األول

  
  
  
  
  
  
  

ةاالستحقاق  القيمة السوقية العادل
ليرة سورية

2011913,526,250
20123,754,452,345
20133,473,742,125

8,141,720,720

ةاالستحقاق  القيمة السوقية العادل
ليرة سورية

2012248,568,150
2014513,504,817
2015483,758,997

1,245,831,964
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 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقمـوجـودات مـالـية  10

 
20102009

ليرة سوريةليرة سورية
موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:

 228,250,000       234,237,500        سندات خزينة حكومية
 142,060,700       342,826,772        سندات دين - شرآات

 1,545,163,117    2,985,723,982     سندات دين - مصارف 
موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:

 91,300,000           -                       سندات دين - مصارف 

  3,562,788,254    2,006,773,817 

  
  
  

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

 530,276,471       741,194,395          ذات عائد ثابت
 1,476,497,346    2,821,593,859       ذات عائد متغير

       3,562,788,254    2,006,773,817 

تحليل السندات :

  
  إن استحقاق السندات مفصلة كالتالي:  

  
معدل الفائدةاالستحقاق

%20102009

ليرة سوريةليرة سورية

20125.62 - 2.121,628,055,375 982,931,737     
20136.60 - 2.30 824,720,344    140,095,605     
20145.00 140,729,140    137,173,913     
20154.00 - 1.51 445,849,672    430,426,957     
20165.88 - 1.17338,772,168    136,618,170     
20171.17 - 0.92 184,661,555    179,527,435     

3,562,788,2542,006,773,817

التكلفة المطفأة
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 وجودات ثابتةم 11
  

  الك هي كما يلي:هتسلغرض حساب اإل الثابتة إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات

 سنة 20إلى  5من           المبانيوتحسينات المباني 
  سنوات 10إلى  5من         والسيارات التجهيزاتالمفروشات و

 
 

السيارات األراضي والمباني 
المفروشات و 

المجموعتحسينات مباني التجهيزات  
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سوريةليرة سورية

التكلفة
1 آانون الثاني   2010  2,253,808,173     529,067,515         244,307,574       13,037,600      1,467,395,484      الرصيد آما في

 89,959,801          9,607,123             18,104,720           -                     62,247,958           اإلضافات
 158,874,372        73,492,495           39,916,210           -                     45,465,667           التحويالت

31 آانون األول  2010  2,502,642,346     612,167,133         302,328,504       13,037,600      1,575,109,109      الرصيد آما في

اإلستهالك المتراآم
1 آانون الثاني   2010  507,921,576        276,526,334         109,658,651       7,269,599        114,466,992         الرصيد آما في

 192,741,109        101,094,520         45,003,655         1,341,971        45,300,963           استهالك السنة

31 آانون األول  2010  700,662,685        377,620,854         154,662,306       8,611,570        159,767,955         الرصيد آما في

مشاريع تحت التنفيذ  
1 آانون الثاني   2010  159,178,124          -                          90,390,507           -                     68,787,617           الرصيد آما في

 275,204,098          -                          7,616,889             -                     267,587,209         إضافات
(158,874,372)         -                         (39,916,210)         -                    (118,958,162)        تحويالت

31 آانون األول  2010  275,507,850          -                          58,091,186           -                     217,416,664         الرصيد آما في
 2,077,487,511     234,546,279         205,757,384       4,426,030         1,632,757,818       صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة    

التكلفة
 1,458,991,390     446,624,022         183,166,972       7,537,600        821,662,796         الرصيد آما في 1 آانون الثاني  2009

 56,572,577          18,062,659           33,009,918         5,500,000           -                           اإلضافات
 738,244,206        64,380,834           28,130,684           -                      645,732,688          التحويالت 

 2,253,808,173     529,067,515         244,307,574       13,037,600      1,467,395,484      الرصيد آما في 31 آانون األول  2009

اإلستهالك المتراآم
 331,007,625        180,352,514         70,733,965         6,347,528         73,573,618            الرصيد آما في 1 آانون الثاني  2009

 176,913,951        96,173,820           38,924,686         922,071            40,893,374            استهالك السنة

 507,921,576        276,526,334         109,658,651       7,269,599        114,466,992         الرصيد آما في 31 آانون األول  2009

 159,178,124          -                          90,390,507           -                     68,787,617           مشاريع تحت التنفيذ
   -                          -                            -                          -                       -                          الرصيد آما في 31 آانون األول  2009
 1,905,064,721     252,541,181         225,039,430       5,768,001         1,421,716,109       صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
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 موجودات غير ملموسة 12
  

  ر للموجودات غير الملموسة ألغراض احتساب اإلطفاء على الشكل التالي:تم تحديد العمر اإلنتاجي المقد
  

  سنوات 5برامج الكمبيوتر      
  سنة 20الفروغ               

 
  

المجموعالفروغبرامج الكمبيوتر
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

التكلفة
2010  111,515,643          91,000,000             20,515,643         الرصيد آما في  1 آانون الثاني

 1,751,741                -                            1,751,741           إضافات
2010  113,267,384          91,000,000             22,267,384         الرصيد آما في  31 آانون األول

اإلطفاء المتراآم 
2010  33,104,350            20,683,333             12,421,017         الرصيد آما في  1 آانون الثاني

 7,758,523              4,563,505               3,195,018           إطفاء السنة 

2010  40,862,873            25,246,838             15,616,035         الرصيد آما في  31 آانون األول

صافي القيمة الدفترية للموجودات   
 72,404,511            65,753,162              6,651,349             الغير ملموسة 

التكلفة 
 107,072,343          91,000,000             16,072,343         الرصيد آما في    1 آانون الثاني   2009

 3,491,624                -                            3,491,624           إضافات
 951,676                   -                                         951,676تحويالت 

 111,515,643          91,000,000             20,515,643         الرصيد آما في    31 آانون األول   2009

اإلطفاء المتراآم 
 25,325,306            16,133,332             9,191,974           الرصيد آما في    1 آانون الثاني   2009

 7,779,044              4,550,001               3,229,043           إطفاء السنة

 33,104,350            20,683,333             12,421,017         الرصيد آما في    31 آانون األول   2009

صافي القيمة الدفترية للموجودات   
 78,411,293            70,316,667              8,094,626             الغير ملموسة 
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  موجودات أخرى  13

  
20102009

ليرة سوريةليرة سورية

14,969,42811,607,549مصاريف مدفوعة مقدماٌ 
5,013,5145,648,989مخزون مطبوعات و قرطاسية

1,427,2191,283,324طوابع
115,000799,822سلف على الراتب 

10,017,2675,758,176أخرى
17,560,04224,808,000عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة  (*) 
77,526,920   -                       فوائد محققة غير مستحقة القبض  - المصرف المرآزي 

519,467,670300,812,398فوائد محققة غير مستحقة القبض  - بنوك ومؤسسات مصرفية 
فوائد محققة غير مستحقة القبض  - تسهيالت 

3,790,7061,425,082  إئتمانية مباشرة - مؤسسات
فوائد محققة غير مستحقة القبض  - تسهيالت الحكومة            

   -                       95,653,753والقطاع العام
فوائد محققة غير مستحقة القبض  - موجودات مالية 

18,096,56310,875,697   محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
11,383,562   -                       فوائد محققة غير مستحقة القبض  - قروض وسلف 

44,758,19578,393,923فوائد محققة غير مستحقة القبض  - موجودات مالية متوفرة للبيع

730,869,357530,323,442

  
  موجودات آلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون مستحقة

إستيفاء لتسهيالت إئتمانية عائدة ألحد العمالء بلغت قيمتها الدفترية  ينقامت المجموعة بإستمالك عقار 2009 عامخالل 
المركز المالي الموحد. إن المجموعة بصدد التفرغ عن هذا العقار تماشياً مع المهلة  بيانليرة سورية بتاريخ  24,808,000

  زي.القانونية المحددة من قبل مصرف سورية المرك
  

  وفاء لديون مستحقة: للمجموعةفيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها   (*)
  

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

1 آانون الثاني    24,695,000 24,808,000الرصيد في
        113,000              -إضافات

استخدامات )  (**) )                 -  (7,247,958)استبعادت
31 آانون األول    24,808,000 17,560,042الرصيد في

  
نقل  تمحيث  إستيفاء للتسهيالت اإلئتمانية العائدة ألحد العمالء تحويله الى األصول الثابتة للبنكيمثل المبلغ قيمة عقار تم   (**)

 .وتم تحويل العقار الى فرع لممارسة نشاطات البنك. 2010خالل عام م البنك ملكية العقار باس
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 المركزي ةالوديعة المجمدة لدى مصرف سوري 14

  
يجب على المصارف الخاصة  ،2001للعام  28من قانون المصارف الخاصة رقم  12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 

   بدون فوائد.ة المركزي على شكل وديعة مجمدة وف سوري% من رأسمال البنك لدى مصر10االحتفاظ ب 
  يتم تحرير هذه الوديعة عند التصفية.

  
  كالتالي: كانون األول 31 في كما المركزي المصرف لدى المجمدة الوديعة رصيد بلغ
  
 

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

 115,789,800      175,789,800     أرصدة بالليرة السورية
 159,600,664      163,787,341     أرصدة بالدوالر األميرآي

     339,577,141      275,390,464 

 
  
  

 ودائع بنوك 15
 

 
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية2010

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

 400,448,761    46,029,035    354,419,726   حسابات جارية
   354,419,726    46,029,035    400,448,761 

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية2009
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

 475,575,946    58,390,353    417,185,593  حسابات جارية
   417,185,593    58,390,353    475,575,946 

  
  



  (شركة مساهمة مغفلة)بنك سورية والمهجر 
 الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

 2010 كانون األول 31
 

 

31 

  
 

 ودائـع الـعـمـالء 16
20102009

ليرة سوريةليرة سورية

 21,082,384,400      28,523,122,108     حسابات جارية وتحت الطلب
 1,072,576,770        1,192,467,079       ودائع توفير

 43,450,168,566      53,662,003,137     ودائع ألجل وخاضعة الشعار
 73,163,508             105,886,998          اآتتابات شرآات قيد التأسيس

83,483,479,32265,678,293,244

 
من إجمالي  ٪) 0.14(ليرة سورية أي ما نسبته  117,012,765 مبلغ بلغت ودائع القطاع التعاوني والمشترك داخل الجمهورية -

 .2009كانون األول  31من إجمالي الودائع  في  ٪) 0.2(ليرة سورية أي ما نسبته  122,925,409مقابل  الودائع
 
كانون  31في  من إجمالي الودائع ٪) 25.81(ما نسبته  يأليرة سورية  21,548,699,000 فوائد ملبلغت الودائع التي ال تح -

كانون األول  31من إجمالي الودائع  في  ٪) 23.7(ليرة سورية أي ما نسبته  15,549,328,000مقابل   2010األول 
2009. 

 
  
 ليرة سورية  7,752,955,069 مقابل)  %1.23( بته ليرة سورية أي ما نس 1,026,459,956 مبلغ الجامدةبلغت الودائع  -

 .2009كانون األول  31من إجمالي الودائع في  )%11.8(أي ما نسبته 
  
ليرة  137,411,509) مقابل %0.20ليرة سورية أي ما نسبته ( 168,386,998 بلغت الودائع المحجوزة (مقيدة السحب) -

  .2009كانون األول  31ي من إجمالي الودائع ف )%0.21سورية أي ما نسبته (
 
  
  

 تأمينات نقدية 17
20102009

ليرة سوريةليرة سورية

450,173,98777,524,487تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مباشرة
996,784,370863,260,588تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غير مباشرة

  1,446,958,357      940,785,075 
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  مخصصات متنوعة 18

الرصيد في 31 آانون األولما تم رده لإليراداتالمستخدم خالل السنةالمكون خالل السنةالرصيد في 1 آانون الثاني
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

2010

              21,194,663   -                         -                           -                       21,194,663               مخصص غرامة رسوم طوابع مالية   
                5,423,230   -                      (13,000)               1,760,000          3,676,230                 مخصص فروقات صناديق الفروع   

                9,165,875   -                      (11,797,479)        12,000,000       8,963,354                مخصص لمواجهة أعباء محتملة  
                3,596,000   -                         -                         3,596,000           -                             مخصص تدني تسهيالت إئتمانية غير مباشرة  
              13,000,000   -                         -                         13,000,000         -                             مؤونة ضرائب محتملة  - رواتب و أجور(*)

                4,596,888(3,600,000)          -                         5,500,000          2,696,888                 مؤونة تقلبات أسعار الصرف 
               36,531,135        35,856,000        (11,810,479)       (3,600,000)                56,976,656 

2009

              21,194,663   -                         -                         21,194,663         -                             مخصص غرامة رسوم طوابع مالية   
                3,676,230      (6,160,000)(87,669)                 -                      9,923,899                مخصص فروقات صناديق الفروع   

                8,963,354   -                      (16,950,039)        9,000,000         16,913,393              مخصص لمواجهة أعباء محتملة  
                2,696,888   -                      (650,000)             863,888            2,483,000                مؤونة تقلبات أسعار الصرف 

               29,320,292        31,058,551        (17,687,708)       (6,160,000)                36,531,135 

 
دارة المجموعة للمطالبات اإلضافية لضريبة الرواتب واألجور التي من المحتمل دفعها نتيجة ضل تقدير إلأفيمثل المبلغ    (*)

حيث لم  2010جور لموظفي البنك من قبل الدوائر المالية التي تم تنفيذها خالل عام لمراجعة بيانات ضريبة الرواتب األ
   .هذه البيانات المالية الموحدة حتى تاريخ اصداريصدر التقرير النهائي عن هذه المراجعة 

 
 
 
 

 ضريبة الدخل مخصص  19
20102009

ليرة سوريةليرة سورية

 281,800,000      248,125,227الرصيد في 1 آانون الثاني
 417,282                                       -فروقات ضريبة عن سنوات سابقة
ضريبة الدخل المدفوعة (282,217,282)     (248,125,227)     يطرح:

 248,125,227      252,272,978يضاف: ضريبة الدخل المستحقة (*)
31 آانون األول 252,272,978248,125,227الرصيد في

 
  

(ضمناً) حسب التواريخ المحددة لذلك، وتم تسديد مخصصات الضريبة كما  2009إلى  2004تم تقديم البيانات الضريبية عن أعوام 
 وردت في هذه البيانات وهي مازالت قيد المراجعة لدى الدوائر المالية.
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  (تتمة) ضريبة الدخلمخصص 19 
  ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:  (*)

 
20102009

ليرة سوريةليرة سورية

 884,101,537       964,821,240        صافي الدخل قبل الضريبة  
أرباح شرآة تابعة غير خاضعة لضريبة الدخل (7,871,851)        (3,771,330)           ينزل:

        961,049,910       876,229,686 
 26,850,000           -                          يضاف خسارة تقييم مرآز القطع البنيوي غير المحققة
   -                       (42,870,500)         ينزل ربح  تقييم مرآز القطع البنيوي غير المحققة

 4,550,000           4,563,505            يضاف إطفاء الفروغ 
 40,893,373         45,300,963          يضاف استهالك المباني 

 31,353,573         21,379,026          يضاف مخصص الخسائر اإلئتمانية   
 863,888              1,900,000            يضاف مؤونة تقلب أسعار القطع 

 21,194,663           -                          يضاف مخصص غرامات رسوم وطوابع مالية   
   -                        13,000,000          يضاف مخصص ضرائب محتملة     - ضرائب و أجور

(20,000,000)         -                          ينزل مخصص تدني قيمة إستثمارات مالية
   -                       (3,150,000)           رسم طابع زيادة رأس المال

 11,815,726         9,919,006            يضاف صافي الفوائد معلقة   (محفوظة)
(1,250,000)        (2,000,000)           ينزل أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع  

     1,009,091,910       992,500,909 

%25%25نسبة ضريبة الدخل 

 248,125,227       252,272,978        مصروف ضريبة الدخل عن السنة المدرج في قائمة الدخل الموحدة  

 
 

 ؤجلةضريبية ممطلوبات  20
20102009

ليرة سوريةليرة سورية

 -                     -                           الرصيد في 1 آانون الثاني
 -                     18,614,242         مطلوبات ضريبية مؤجلة محققة خالل السنة

 -                     18,614,242         الرصيد في 31 آانون األول

  
ليرة سورية ناتجة عن ارباح تقييم الموجودات المتوفرة للبيع التي تظهر ضمن التغير  18,614,242مبلغ  خالل السنة تتضمن المطلوبات الضريبية المؤجلة

كانون الثاني  1العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع كما في  وذلك باالخذ برصيد التغيير المتراكم في القيمة المتراكم في القيمة العادلة في حقوق الملكية
باستخدام وتنزيل صافي الدخل المحقق من بيع استثمارات متوفرة للبيع خالل السنة والتغيرالمتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع  2010

 .%25نسبة ضريبة الدخل والبالغة 
  

 أخرى مطلوبات 21
20102009

ليرة سوريةليرة سورية

 363,063,300      546,768,547       حواالت وشيكات قيد التحصيل 
 57,320,055        73,838,785         أمانات ضريبية مستحقة الدفع 

 37,378,007        25,653,457         ذمم دائنة
 23,505,015        52,843,096         مصاريف مستحقة الدفع 

 315,293,826      576,625,612       فوائد مستحقة الدفع  - ودائع عمالء
 5,000,866            -                         فوائد مقبوضة مقدما  -  بنوك

 25,813,015        14,964,982         أنصبة أرباح غير مدفوعة 
 6,493,853          12,810,870         أتعاب مهنية مستحقة الدفع

 50,156,963        60,398,229         مكافأت موظفين مستحقة الدفع
 665,699             1,732,277           أخرى

    1,365,635,855      884,690,599 
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  رأس المال المكتتب به والمدفوع 22

  
سهم قيمة السهم الواحد االسمية  7,200,000موزعا على ليرة سورية  3,600,000,000 والمدفوعبه  يبلغ رأس المال المكتتب

موزع  2009ون األول كان 31كما في ليرة سورية  3,000,000,000مبلغ ( 2010 كانون األول 31كما في  ليرة سورية  500
 .)ليرة سورية للسهم الواحد 500سهم بقيمة اسمية  6,000,000على 

    
  جميع أسهم البنك االسمية تقسم الى فئتين:

  
وهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل أشخاص سوريين طبيعيين أو معنويين و تسدد قيمتها بالليرات السورية. بالنسبة  -فئة أ

 سورية مصرف نشرة صرف سعر يمين في الخارج، يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية حسبللسوريين المق
 % من رأسمال البنك. 51المركزي.  تشكل هذه الفئة 

 
ها وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمت -فئة ب

  % من رأسمال البنك.49المركزي.  وتشكل هذه الفئة  سورية مصرف نشرة صرف سعر بالعمالت األجنبية حسب
  

   .البنكمن رأس مال  %49ش.م.ل نسبة  لبنان والمهجربنك  يمتلك
 

المرسوم رقم و 2001لعام  28المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  3صدر القانون رقم  2010كانون الثاني  4بتاريخ 
مليارات ليرة  10الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح  2005لعام  35

 سورية وقد منح البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب.
  

ليرة  600,000,000، قرر المجلس زيادة رأسمال المصرف بما يعادل 2010شباط  24لمنعقد بتاريخ خالل اجتماع مجلس اإلدارة ا
على شكل أسهم في رأس المال على  للمساهمين حيث وزعت الزيادة 2009كانون األول  31سورية من األرباح المدورة كما في 

تم إقرار هذه الزيادة من قبل الهيئة العامة للمساهمين المنعقدة ليرة سورية كل حسب نسبة تملكه. و 500أساس القيمة اإلسمية للسهم 
بحيث  2010أيار  30كما تمت موافقة هيئة األوراق واألسواق المالية السورية على هذه الزيادة بتاريخ  2010نيسان  26بتاريخ 

المقاصة والحفظ المركزي التابع وزعت األسهم المذكورة على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي المصرف الصادر عن مركز 
.كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال 2010حزيران  14لسوق دمشق لألوراق المالية كما في نهاية يوم 
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 االحتياطيات   23

  
 قانونيحتياطي إ -
  

وإلى  2009 كانون الثاني 20الصادر بتاريخ  369/100/3وإشارة إلى التعميم رقم  2008لعام  3بناء على قانون الشركات رقم 
بعد استبعاد أثر خسائر األرباح الصافية قبل الضريبة % من 10تم تحويل  2009شباط  12الصادر بتاريخ  952/100/1التعميم رقم 

يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني  لى االحتياطي القانوني.إ المحققةفروقات القطع غير 
 القانوني غير خاضع للتوزيع على حملة األسهم. االحتياطي% من رأسمال البنك. إن  25مساوياً لـ

. 
  :حتساب االحتياطي القانونيإيوضح الجدول التالي طريقة 

 
20102009

ليرة سوريةليرة سورية

 632,197,820     710,738,024    ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك
 248,125,227     252,272,978    يضاف ضريبة الدخل

 26,850,000      (42,870,500)    (ينزل أرباح) يضاف خسائر القطع غير المحققة
    920,140,502     907,173,047 

 90,717,305       92,014,050      احتياطي قانوني %10

  
  

  خاصحتياطي إ -
  

وإلى التعميم رقم  2009 نيكانون الثا 20بتاريخ  369/100/3ة المركزي رقمبناء على التعميمين الصادرين عن مصرف سوري
بعد استبعاد أثر خسائر فروقات األرباح الصافية قبل الضريبة % من 10تم تحويل  2009شباط  12الصادر بتاريخ  952/100/1

مساوياً  خاصيحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي ال .الخاصلى االحتياطي إ المحققةالقطع غير 
  غير خاضع للتوزيع على حملة األسهم. الخاص االحتياطيمن رأسمال البنك. إن  % 100ل
  

  :االحتياطي الخاص حتسابإيوضح الجدول التالي طريقة 
  

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

 632,197,820     710,738,024    ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك
 248,125,227     252,272,978    يضاف ضريبة الدخل

 26,850,000      (42,870,500)    (ينزل أرباح) يضاف خسائر القطع غير المحققة
    920,140,502     907,173,047 

 90,717,305       92,014,050      احتياطي خاص %10
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 (تتمة) االحتياطيات 23

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

  .عاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطر% من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة مع مرا1
   .% من اجمالي التسهيالت العادية غير المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطر0.5
% على جزء التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة بضمانات شخصية أو بدون ضمانة والمصنفة آديون عادية أو تتطلب اهتمامًا 0.5

  خاصًا.
  

على التسهيالت  يني المطلوباالحتياطالمخصص ولتكوين  2013ب تم منح المصارف مهلة لغاية  –لى المادة األولى واستنادًا إ
ليرة سورية بحيث ال يقل المبلغ المشكل بنهاية آل  255,944,428والبالغ  2009آانون األول  31االئتمانية المنتجة القائمة بتاريخ 

بالتساوي،  الربع سنويةطي المشار إليه أعاله، ويتم توزيع حصة آل سنة على الفترات % من قيمة المخصص واالحتيا25عام عن 
ليرة سورية أي 334,982,529 مبلغ  2010آانون األول  31ويبلغ االحتياطي المحسوب بناًء على رصيد التسهيالت القائم بتاريخ 

  سورية. ليرة 142,986,709أن حصة الفترة الحالية 
 والبالغ 2009آانون األول  31القائمة بتاريخ  االئتمانية المنتجةالمخصص المطلوب على التسهيالت  اما بالنسبة لتكوين

% من قيمة المخصص المشار إليه أعاله، ويتم توزيع 25ال يقل المبلغ المشكل بنهاية آل عام عن ليرة سورية بحيث  36,383,344
آانون  31المحسوب بناًء على رصيد التسهيالت القائم بتاريخ  المخصص بالتساوي، ويبلغ الربع سنويةحصة آل سنة على الفترات 

  سورية. ليرة 9,095,836ليرة سورية أي أن حصة الفترة الحالية 12,654,869 مبلغ  2010األول 
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 التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع 24

 
  

شهادات إيداعسنداتأسهمشهادات إيداعسنداتأسهم
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

(65,201,651)    (24,712,640)         -                  (40,489,011)       44,413,296              43,944,242                 7,773,054              (7,304,000)              الرصيد في 1 آانون الثاني
التغير المتراآم في القيمة العادلة 
للموجودات المالية المتوفرة للبيع

              46,139,675             21,195,800               (17,587,477)             49,747,998         33,185,011      7,773,054         68,656,882     109,614,947 

   -                       -                         -                     -                      (18,614,242)            (1,663,086)               (7,242,237)           (9,708,919)             مطلوبات ضريبية مؤجلة
صافي الدخل المحقق من بيع استثمارات 

متوفرة للبيع
                            -                             -                 (19,704,420)            (19,704,420)                      -                     -                         -                       -   

 44,413,296       43,944,242         7,773,054     (7,304,000)         55,842,632              4,989,259                   21,726,617             29,126,756              الرصيد في 31 آانون األول

2010
موجودات مالية متوفرة للبيعموجودات مالية متوفرة للبيع

2009

المجموعالمجموع

  
ليرة سورية مقابل  55,842,632تغير المتراكم في القيمة العادلة بالصافي بعد تنزيل المطلوبات الضريبية المؤجلة بمبلغ يظهر ال

  ليرة سورية للسنة السابقة 44,413,296
  

 )الخسائر المتراكمة غير المحققةاألرباح المدورة ( 25
 

يتم فصل الخسائر المتراكمة لفروقات  ،362لس النقد والتسليف رقم طبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة بناء على قرار مج
  . قابلة للتوزيع الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب األرباح المدورةالمحققة وغير ال غيرالقطع 

في  ليرة سورية 676,265,387 مقابل سورية ليرة 456,838,602 المالية تبلغ البياناتإن األرباح المدورة القابلة للتوزيع في تاريخ 
  .2009 كانون األول 31
  

 الفوائد الدائنة 26
 
 

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

 645,852,902           734,205,132فوائد أرصدة وايداعات لدى مصارف 
 208,930,197           219,693,022فوائد موجودات مالية متوفرة للبيع

 20,641,835               75,698,042فوائد موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 26,124,634                  3,616,438فوائد موجودات مالية قروض وسلف

تسهيالت ائتمانية مباشرة
للمؤسسات

 576,103,031           515,625,937فوائد حسابات جارية  مدينة
 480,570,372           415,018,785فوائد سندات محسومة

 444,191,638           563,247,585فوائد قروض - مؤسسات
   -                              95,653,753فوائد قروض الحكومة والقطاع العام

 4,298,672                 20,497,115فوائد أخرى 
لألفراد (التجزئة)

 285,413,701           547,283,517فوائد قروض - لألفراد (التجزئة)

3,190,539,3262,692,126,982
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 الـفـوائـد الـمـديـنـة 27
 

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

ودائع العمالء
16,644,73112,839,529          حسابات جارية وتحت الطلب

33,504,01429,315,734          ودائع توفير
1,658,911,0331,389,797,380          ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

362,751423,069ودائع بنوك
13,378,2028,601,660تأمينات نقدية

1,722,800,7311,440,977,372

  
 

 صافي الدخل من العموالت والرسوم  28
 

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

 114,875,141      138,017,998     عموالت االئتمان
 155,543,991      150,756,231     عموالت على العمليات التجارية

 2,000                   -                     عموالت االآتتاب
 99,180,290        95,220,002       عموالت الخدمات المصرفية

   -                      8,008,333         عموالت وايرادات أعمال الوساطة
 369,601,421      392,002,564     إجمالي العموالت والرسوم الدائنة   

العموالت والرسوم المدينة ينزل:
(17,529,267)     (21,754,125)           عموالت تحويالت مصرفية

(8,961,095)       (23,466,566)           عموالت ورسوم متنوعة أخرى
(26,490,362)     (45,220,691)     إجمالي العموالت والرسوم المدينة   

 343,111,059      346,781,873     صافي الدخل من العموالت والرسوم 

  
 رباح موجودات مالية متوفرة للبيعأ 29

 
  2010    2009  
  ليرة سورية    ليرة سورية  
        

  1,250,000    2,000,000  (*) عوائد توزيعات أسهم الشركة السورية أروب للتأمين
  -    19,704,420  أرباح بيع موجودات متوفرة للبيع

  21,704,420    1,250,000  
  

قيمة توزيعات أرباح من الشركة  )2009ليرة سورية في عام  1,250,000(مبلغ ليرة سورية 2,000,000يمثل هذا المبلغ (*) 
  .على التوالي 2009و 2010كانون األول  31%  كما في 5السورية آروب للتأمين حيث يحمل البنك استثمار في هذه الشركة بنسبة 
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  نفقات الموظفين 30

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

 235,717,221      299,511,002     رواتب ومنافع وعالوات الموظفين 
 29,227,620        38,917,112       مساهمة المصرف في الضمان االجتماعي   

 75,020,000        127,786,436     مكافآت
 1,927,983          5,817,142         تدريب الموظفين

 13,282,757        23,028,123       تعويض تمثيل 
   -                       13,000,000       ضرائب محتملة رواتب و أجور  (ايضاح  18)

 327,060             357,465            مالبس مستخدمين

     508,417,280      355,502,641 

  
  مصروف الخسائر اإلئتمانية 31

2010 2009 
 ليرة سورية  ليرة سورية

   
    مباشرة إئتمانية تسهيالت
 28,536,518  5,621,207 شركات
 2,817,055  11,834,043 أفراد

 17,455,250  31,353,573 
    مباشرة غير إئتمانية تسهيالت
  -  3,596,000 شرآات

 3,596,000  -  
    معدومة ديون
  -  327,776 أفراد

 327,776  -  

    

 31,353,573  21,379,026 المجموع
  

 تشغيلية أخرىمصاريف  32
20102009

ليرة سوريةليرة سورية

     34,156,101     48,336,677مصاريف إعالن وتسويق 
     11,031,796     15,305,558ايجارات 

     12,685,904     14,716,997مصاريف قرطاسية ومطبوعات 
     13,698,493     19,943,772مصاريف وأتعاب مهنية 
     14,186,717     21,428,229بريد وهاتف وانترنيت 

       3,940,992       8,201,625مصاريف بطاقات اإلئتمان
     15,702,130     18,721,803رسوم وأعباء حكومية

     21,194,663                  -مؤونة غرامة رسوم طوابع مالية (إيضاح 18)
       2,361,985       2,263,504نفقات السويفت

       8,984,054     10,203,423صيانة
     12,956,538     22,040,055نقل و سفر

     20,148,065     34,939,751تأمين (إيضاح 35)
       5,856,898       4,833,959مصاريف معلوماتية

     25,005,436     37,879,358خدمات تنظيف وأمن وحراسة واصالح
     12,551,563                  -نفقات ناتجة عن إعادة تقدير فوائد دائنة مستحقة

          638,327     21,806,408نفقات طوابع مالية
     20,961,544     26,083,337أخرى

306,704,456    236,061,206      
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  السنة العائد إلى مساهمي البنكالحصة األساسية للسهم من ربح  33

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

 
20102009

710,738,024632,197,820ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك (ليرة سورية)

 7,200,000           7,200,000          وسطي عدد االسهم قيد التداول خالل السنة (*)

98.71               87.81               
الحصة األساسية  للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك  (ليرة 

سورية)

 
جـزء مـن    تحويلسطي عدد األسهم قيد التداول لفترة المقارنة حيث تمت زيادة رأس المال من خالل عادة احتساب وإتم   (*) 

  . 22األرباح المدورة المحققة كما هو موضح في االيضاح رقم 
 
 السهم حصة على تأثير لها يكون قد واتألد البنك إصدار لعدم األساسية للحصة مطابقة السنة ربح من للسهم المخفضة الحصة إن
  .اتحويله عند األرباح من
  
 

 النقد وما في حكمه 34
 

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

8,149,375,9139,059,267,174النقد وأرصدة لدى مصرف سورية المرآزي   (*)
8,367,543,92716,230,053,766يضاف : أرصدة لدى المصارف التي تستحق خالل ثالثة أشهر  

(475,575,946)        (400,448,761)        ينزل: ودائع البنوك التي تستحق خالل ثالثة أشهر

    16,116,471,079     24,813,744,994 

 
عتبـر جـزء مـن    ي يستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المركزي في نشاطات البنك التشغيلية اليومية لذلك ال ال  (*)

 ما في حكمه.النقد و  
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 ف ذات العالقةطراالمعامالت مع األ 35

  :التالية المبالغ من اإلدارة مجلس وأعضاء العليا اإلدارة تعويضات تتكون
 

20102009
ليرة سوريةليرة سورية 

   15,796,926   16,902,626مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين    
    16,902,626     15,796,926 

 
  تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى

 اتذ المصارف مع تجارية بتعامالت) االعتيادية اأعماله ضمن( قامت المجموعة العليا اإلدارة أعضاء مع التعامالت الى باإلضافة
 جميع إن. السائدة التجارية والعموالت الفوائد أسعار ستخدامإوب السائدة، التجارية التعامالت بحدود المساهمين وكبار العالقة

  .مخصصات أية لها يؤخذ ولم عاملة تعتبر العالقة ذات لألطراف الممنوحة االئتمانية التسهيالت
  

في  البنك. إن حصة المهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤوليةسورية وللشرآة التابعة البيانات المالية  تشمل البيانات المالية الموحدة
  حقوق ملكية الشرآة التابعة موضحة آما يلي:

  
 الشركة التابعة حقوق ملكيةحصة البنك من   
 2009 2010 حصة المصرف 
 ليرة سورية ليرة سورية% 

    
 156,000,000 162,054,455 52 لمحدودة المسؤوليةشركة سورية و المهجر للخدمات المالية ا

  _____________ ______________ 
  
  
  

ليرة سورية. بلغت حصة المصرف من  300,000,000 المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمال شرآة سورية والمهجر للخدمات المالية
  ليرة سورية ال غير. 156,000,000المحدودة المسؤولية  شرآة سورية والمهجر للخدمات الماليةرأسمال 

  
تم استبعاد رصيد اإلستثمار في الشرآة التابعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.
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  ذات العالقة (تتمة) األطرافلمعامالت مع ا 35
المجموعالجهة ذات العالقة

*الشرآات الشقيقةالشرآة األم 20102009أعضاء مجلس اإلدارةالشرآات التابعة

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

بنود داخل بيان المرآز المالي الموحد:
 336,254,613        539,007,376        -                         -                        122,913,576      416,093,800    حسابات جارية مدينة ( موجودات)

( مطاليب )  10,838,257          115,548,973        -                       99,073,745          -                          16,475,228حسابات جارية دائنة
 424,788,841        495,357,790        -                         -                        167,425,290      327,932,500    ودائع ألجل **

بنود خارج بيان المرآز المالي الموحد:
 100,940,716        17,577,182          -                         -                          -                        17,577,182      آفاالت صادرة
 654,956,753        590,086,644        -                         -                          -                        590,086,644    آفاالت واردة

 100,682,653        215,979,039        -                         -                          -                        215,979,039    اعتمادات استيراد
 4,506,065            674,304               -                         -                          -                        674,304           اعتمادات تصدير

 13,172,348          126,552,627        -                         -                          -                        126,552,627    قبوالت
   -                          11,243,400          -                         -                          -                        11,243,400      مستندات برسم التحصيل

عناصر بيان الدخل الموحد:
 65,880,591          17,363,170          -                       4,917,324          4,794,498          7,651,348        فوائد وعموالت دائنة
 14,633,641          6,918,428          1,231,466           -                        5,420,077          266,885           فوائد وعموالت مدينة

 20,148,065          34,939,751          -                         -                        34,939,751          -                     مصاريف التأمين 

معلومات إضافية

 981,014,545          -                         -                         -                          -                          -                     تسهيالت ائتمانية
 206,000,000        254,169,455        -                       162,054,455      92,115,000          -                     استثمارات ومساهمات

 33,978,538          869,886,456         869,886,456   -                          -                          -                     أرصدة حسابات أعضاء مجلس اإلدارة

  
  المالية الموحدة. البيانات* تم استبعاد األرقام الواردة ضمن الشركات التابعة في 

  % .5% و 4دارة تتراوح بين الممنوحة ألعضاء مجلس اإلالحدود العليا والدنيا لمعدالت الفائدة الممنوحة على الودائع  **
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 36

  
  قياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

  
  :التي تظهر بالقيمة العادلة واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات الماليةالتسلسل الهرمي التالي في قياس  تستخدم المجموعة

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

  القيمة العادلة المقاسة باستخدام تقنيات التخمين المستندة إلى مالحظة بيانات السوق.المستوى الثاني: 
  . ملحوظةتقييم حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة غير مبنية على معلومات سوق  طرقلثالث: المستوى ا

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

  
  

تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية
20102009

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةإيضاح

    6,370,116,826                    -    2,182,768,000    4,187,348,826   9,640,073,524                -                    -   99,640,073,524موجودات مالية متوفرة للبيع
                       -                    -                      -                     -          1,316,210                -                    -          61,316,210موجودات مالية للمتاجرة

    6,370,116,826                    -    2,182,768,000    4,187,348,826   9,641,389,734                -                    -   9,641,389,734المجموع
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة) 36
  

فيما يلي القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في البيانات المالية الموحدة. ال يتضمن الجدول  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات غير المالية.

20102009
غير المعترف بهالقيمة العادلةالقيمة الدفترية (الخسارة) (الخسارة) غير المعترف بهالقيمة العادلةالقيمة الدفتريةالربح/ الربح/
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الـمـوجودات المالية
                                -    15,416,893,224   15,416,893,224                         -    16,240,811,428   16,240,811,428نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية 

                                -    16,230,053,766   16,230,053,766                         -      8,367,543,927     8,367,543,927أرصدة  لدى المصارف
                645,425,245    11,050,442,528   10,405,017,283         226,869,227    20,981,588,006   20,754,718,779ايداعات لدى المصارف

(بالصافي)                 310,343,181    19,701,725,104   19,391,381,923         318,740,566    30,671,789,226   30,353,048,660تسهيالت ائتمانية مباشرة
                                -            50,000,000           50,000,000                         -                         -                        -موجودات مالية قروض وسلف

              (107,255,861)      1,899,517,956     2,006,773,817           21,376,730      3,584,164,984     3,562,788,254موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
                                -         275,390,464        275,390,464                         -         339,577,141        339,577,141الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي

المطلوبات المالية
                                -         475,575,946        475,575,946                         -         400,448,761        400,448,761ودائع بنوك

                (11,762,490)    65,690,055,734   65,678,293,244            (6,532,440)    83,476,946,882   83,483,479,322ودائع العمالء
                                -         940,785,075        940,785,075                         -      1,446,958,357     1,446,958,357تأمينات نقدية

                836,750,075         560,454,083مجموع التغيير في القيم العادلة غير المعترف به

  
  المالية:تحديد القيم العادلة لألدوات للي االفتراضات المستخدمة فيما ي

  المبلغ المسجل مساوي تقريباً للقيمة العادلة
  ة األجل مساوية تقريباً للقيمة العادلة. ينطبق ذلك على ودائع التوفير وتحت الطلب واألدوات المالية ذات معدل فائدة متغير.من المفترض أن القيمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالية قصير

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

ة في األسواق سجيل القيمة العادلة للسندات المتداوليتم ت االستحقاق.داة مماثلة في مخاطر االئتمان وستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألإالتي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت بناء على التدفقات النقدية المخصومة ب
التدفقات النقدية  طريقةستخدام إالعادلة ب تحديد القيمةيتم  شطة منتظمة،ي ليست متداولة في أسواق مالية نشطة والمنتظمة، بالرجوع إلى األسعار المعلنة في سوق األوراق المالية. أما فيما يتعلق بالسندات التالمالية الن

  .مخصومة على أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتبقية لإلستحقاقال
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 إدارة المخاطر   37

   مقدمة 37.1
يقوم على تحديد وفهم وتقييم المخاطر التي المجموعة المخاطر في  إلدارةالعام  واإلطارالمصارف  أعمالمن  أساسيالمخاطر هي جزء 

الالزمة لتقليص المخاطر للوصول إلى  اإلجراءاتئها ضمن المستويات المحدودة والمقبولة واتخاذ والتأكد من بقا المجموعةتواجه عمل 
  بين عاملي المخاطرة والعائد. األمثلالتوازن 

  
 أسعارمخاطر السوق تتضمن مخاطر  ، مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل.، مخاطر السوقنالمخاطر هي مخاطر االئتما أنواعأهم إن 

  اطر العمالت.الفائدة ومخ
 

  أنظمة إدارة المخاطر
 إلى ذلك هناك لجان مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر. إضافةالمجموعة الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر في  هومجلس اإلدارة 

  
  الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتيجيات والسياسات المتبعة.:  مجلس اإلدارة

 .الجهة المسؤولة عن تنفيذ ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات المعتمدة: اطرإدارة المخ

الـخـزيـنـة : الجهة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والهيكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة  بشكل رئيسي عن مخاطر 
 . للمجموعةالسيولة والتمويل 

مع اإلجراءات المجموعة لداخلي : يقوم التدقيق الداخلي بتدقيق عملية إدارة المخاطر بشكل سنوي حيث يراجع مدى توافق التدقيق ا
 والسياسات المتبعة. وتتم مناقشة نتائج التدقيق مع اإلدارة وترفع التقارير واالقتراحات إلى لجنة التدقيق.

  قياس المخاطر ونظام التقارير
بطريقة تعكس الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تنتج في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة بناء على جموعة الميتم قياس مخاطر 

. هذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس إحصائيةطرق  باستخدامتقدير إلجمالي الخسائر الفعلية 
  بنك أسوأ االحتماالت التي يمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائية.الظروف االقتصادية. كما يدرس ال

  
قوم ومستويات المخاطر المقبولة. كما توحدود المجموعة  إستراتيجيةتم مراقبة وضبط المخاطر بناء على السقوف المعتمدة التي تعكس ت

  ية بمختلف أنواعها.لتحمل المخاطر ومقارنتها بالمخاطر اإلجمال اإلجماليةبقياس القدرة المجموعة 
  

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

ربع بشكل مفصل شهريا حسب قطاعات األعمال والزبائن والقطاعات الجغرافية وتقوم اإلدارة بتقييم مخصص الخسائر االئتمانية بشكل 
 .المجموعةلتزويده بجميع المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر  ربع سنوي. يستلم مجلس اإلدارة تقريراً شامالً عن المخاطر بشكل سنوي

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

  كافة.المجموعة مستويات 
  

 أساليب تخفيض المخاطر
وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقا  أساليبعلى عدة المجموعة عتمد ت

  معتمدة. وأسسير لمعاي
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 إدارة المخاطر (تتمة)   37

 
  (تتمة) مقدمة 37.1

 
 تركزات المخاطر

ذات  تنشأ التركزات عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أو
تتأثر بنفس التغيرات  أنفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي ممكن ظروف اقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء على اإلي

  .تجاه قطاع اقتصادي معين أو قطاع جغرافي معينالمجموعة الظروف األخرى. تدل التركزات على حساسية والسياسية و االقتصادية
في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان للمحافظة على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة  اٌحددت سياسات وإجراءات البنك أطر

 وضبطها. 
  

  مخاطر االئتمان 37.2
المجموعة عمل المجموعة. تمخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه 

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

  
بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد المجموعة قوم وت

  أو مجموعة المقترضين ولكل قطاع أو منطقة جغرافية.
  
  

  التعهداتالمخاطر االئتمانية المتعلقة ب
. يتم تحصيل هذه ابأداء دفعات بالنيابة عن عمالئهالمجموعة التسهيالت هذه تلزم  بتقديم كفاالت لتلبية احتياجات العمالءالمجموعة قوم ت

ياسات بنفس المخاطر االئتمانية للقروض وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس سالتسهيالت الدفعات وفقاً لشروط االعتماد. تتسم هذه 
 الرقابية.  اوإجراءاتهالمجموعة 

  
  بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى) التعرضات لمخاطر اإلئتمان (يوضح الجدول التالي 

  
20102009

ليرة سوريةليرة سورية
بنود داخل بيان المرآز المالي الموحد     
     13,313,948,301          13,888,133,771أرصدة  لدى مصرف سورية المرآزي

     16,230,053,766            8,367,543,927أرصدة  لدى المصارف
     10,405,017,283          20,754,718,779ايداعات لدى المصارف 

     19,391,381,923          30,353,048,660التسهيالت االئتمانية المباشرة
       2,619,084,318              6,207,294,410          لألفراد

            95,265,758                 344,821,434          القروض العقارية
     16,677,031,847            17,428,932,816          الشرآات الكبرى 

                         -              6,372,000,000الحكومة والقطاع العام
       6,370,116,826            9,503,336,280موجودات مالية متوفرة للبيع

       2,006,773,817            3,562,788,254موجودات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
            50,000,000                              -موجودات مالية قروض وسلف

          480,417,582               681,766,887موجودات أخرى
          275,390,464               339,577,141الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي

87,450,913,699          68,523,099,962     

بنود خارج بيان المرآز المالي الموحد
          642,349,000            1,379,307,633اعتمادات استيراد

       1,001,092,000            1,014,799,666قبوالت
       2,611,441,000            2,786,638,125آفاالت :

 673,406,781            589,748,789                            دفع
 1,430,311,310         1,535,330,137                        حسن تنفيذ

 507,722,909            661,559,199                           أخرى
       6,145,776,493            5,226,830,553سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة 

10,407,575,977          10,400,658,493     
     78,923,758,455          97,858,489,676إجمالي المخاطر اإلئتمانية  
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  (تتمة) إدارة المخاطر 37
  
  مخاطر اإلئتمان (تتمة) 37.2

يتم تصنيف محفظة التسهيالت إلى ست فئات وذلك طبقاً للمؤشرات  4/م ن/ب597بناء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 
  والمواصفات التي يتسم بها كل دين يتم تصنيفه.

  
   حسب درجة المخاطر المباشرة توزيع التعرضات االئتمانية

  
31 آانون االول 2010

المجموعالحكومة والقطاع العامالشرآات الكبرىالقروض العقاريةاألفرادليرة سورية

                6,912,960,371            6,372,000,000                531,119,848                          -                  9,840,523ديون متدنية المخاطر
(مقبولة المخاطر)               24,320,540,801                             -           16,397,512,753           576,462,237           7,346,565,811عادية

7,356,406,334           576,462,237           16,928,632,601           6,372,000,000            31,233,501,172              
              30,730,599,705             6,372,000,000            16,761,214,480            549,759,619            7,047,625,606منها غير مستحقة

                   502,901,467                             -                167,418,121             26,702,618              308,780,728منها مستحقة:
                   454,275,880                             -                 118,792,534              26,702,618               308,780,728لغاية 30 يوم 

                     48,625,587                             -                   48,625,587                          -                            -من31 يوم لغاية 60 يوم
                                -                             -                              -                          -                            -من 61 يوم لغاية 90 يوم

(تتطلب اهتماما خاصا")                 1,247,690,838                             -             1,106,373,258               6,764,450              134,553,130تحت المراقبة
                   913,883,507                             -                 880,847,066                          -                 33,036,441منها غير مستحقة

                   333,807,331                             -                225,526,192               6,764,450              101,516,689منها مستحقة:
                                -                             -                              -                          -                            -لغاية 30 يوم 

                     91,319,584                             -                               -                6,764,450                 84,555,134من31 يوم لغاية 60 يوم
                   242,487,747                             -                 225,526,192                          -                 16,961,555من 61 يوم لغاية 90 يوم

                   292,042,042                             -                246,780,064                          -                45,261,978غير عاملة:
                     28,483,503                             -                   18,359,567                          -                 10,123,936دون المستوى
                     44,855,623                              -                   26,990,111                           -                 17,865,512مشكوك فيها

                   218,702,916                             -                 201,430,386                          -                 17,272,530هالكة  (  رديئة )

              32,773,234,052            6,372,000,000           18,281,785,923           583,226,687           7,536,221,442المجموع
               (2,235,729,009)                             -              (691,507,394)          (238,405,253)          (1,305,816,362)يطرح :   الفوائد المقبوضة مقدمًا

                    (40,548,567)                             -                (32,133,995)                          -                (8,414,572)يطرح :   فوائد معلقة
                  (143,907,816)                             -              (129,211,718)                          -              (14,696,098)يطرح :   مخصص التدني

              30,353,048,660            6,372,000,000           17,428,932,816           344,821,434           6,207,294,410الصافي
31 آانون األول  2009

المجموعالحكومة والقطاع العامالشرآات الكبرىالقروض العقاريةاألفرادليرة سورية

                   188,234,000                             -                   58,000,000                          -               130,234,000متدنية المخاطر
              16,294,314,591                             -            14,367,765,098              95,265,758            1,831,283,735عادية (مقبولة المخاطر)

1,961,517,735            95,265,758              14,425,765,098            -                             16,482,548,591              
              15,345,031,730                             -            14,105,944,118              95,265,758            1,143,821,854منها غير مستحقة

                1,137,516,861                             -                 319,820,980                           -               817,695,881منها مستحقة: 
                   893,263,421                             -                 157,015,955                           -               736,247,466لغاية 30 يوم 

                   240,880,395                             -                 162,805,025                           -                 78,075,370من31 يوم لغاية 60 يوم
                       3,373,045                             -                              -                           -                   3,373,045من 61 يوم لغاية 90 يوم

                2,722,279,646                             -              2,073,717,190                           -               648,562,456تحت المراقبة (تتطلب اهتماما خاصا")
                2,574,748,061                             -              1,934,956,770                           -               639,791,291منها غير مستحقة

                   147,531,585                             -                 138,760,420                           -                   8,771,165منها مستحقة: 
                     65,142,989                             -                   58,404,879                           -                   6,738,110لغاية 30 يوم 

                     47,796,241                             -                   46,558,141                           -                   1,238,100من31 يوم لغاية 60 يوم
                     34,592,355                             -                   33,797,400                           -                      794,955من 61 يوم لغاية 90 يوم

                   343,635,813                             -                 330,344,779                           -                 13,291,034غير عاملة: 
                   141,002,539                             -                 141,002,539                           -                             -دون المستوى
                     73,865,274                             -                   67,330,410                           -                   6,534,864مشكوك فيها

                   128,768,000                             -                 122,011,830                           -                   6,756,170هالكة  (  رديئة )
              19,548,464,050                             -            16,829,827,067              95,265,758            2,623,371,225المجموع 

                    (30,629,561)                             -                 (29,204,709)                           -                 (1,424,852)يطرح :   فوائد معلقة
                  (126,452,566)                             -               (123,590,511)                           -                 (2,862,055)يطرح :   مخصص التدني 

              19,391,381,923                             -           16,677,031,847             95,265,758           2,619,084,318الصافي
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  إدارة المخاطر (تتمة) 37
  
  مخاطر اإلئتمان (تتمة) 37.2

  
  حسب درجة المخاطر غير المباشرة التعرضات االئتمانيةتوزيع 

  
2010 آانون االول -31

المجموع الحكومة والقطاع العام  الشرآات الكبرى القروض العقاريةاألفرادليرة سورية

     232,376,946                  -       232,376,946               -                    -ديون متدنية المخاطر
(مقبولة المخاطر)   4,874,624,851                  -    4,874,624,851               -                    -عادية

(تتطلب اهتماما خاصا  " )        35,404,536         35,404,536تحت المراقبة
  5,142,406,333                  -    5,142,406,333               -                    -المجموع

                    -                  -                     -               -                    -منها غير مستحقة
                    -                  -                     -               -                    -منها مستحقة:
                     -                  -                      -                -                     -لغاية 30 يوم 

                     -                  -                      -                -                     -من31 يوم لغاية 60 يوم
                     -                  -                      -                -                     -من 61 يوم لغاية 90 يوم

       41,935,091                  -         41,935,091               -                    -غير عاملة:
                     -                  -                      -                -                     -دون المستوى
        38,337,420                  -          38,337,420                -                     -مشكوك فيها

          3,597,671                  -            3,597,671                -                     -هالكة ( رديئة )

  5,184,341,424                  -    5,184,341,424               -                    -المجموع
                     -                  -                     -               -                    -يطرح الفوائد المقبوضة مقدمًا

                     -                  -                     -               -                    -يطرح : فوائد معلقة
         (3,596,000)                  -          (3,596,000)               -                    -يطرح : مخصص التدني

 5,180,745,424       -                     5,180,745,424                    -                    -الصافي

31 آانون األول   2009
المجموع  الحكومة والقطاع العامالشرآات الكبرى القروض العقارية األفراد ليرة سورية 

           703,783,000                      -             218,172,730                -           485,610,270متدنية المخاطر 
        3,547,276,000                      -          1,129,254,050                -        2,418,021,950عادية  ( مقبولة المخاطر ) 

                     -                  -                      -                -                          -تحت المراقبة   ( تتطلب اهتماما خاصا  ") 

                     -                  -                      -                -                          -منها غير مستحقة  
                     -                  -                      -                -                          -منها مستحقة :
                     -                  -                      -                -                          -لغاية  30 يوم 

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

               3,823,000                  -                      -                -               3,823,000غير عاملة :
               3,823,000                  -                      -                -               3,823,000دون المستوى 
                     -                  -                      -                -                     -مشكوك فيها 

                     -                         -                      -                -                     -هالكة  (  رديئة  ) 
        4,254,882,000                      -          1,347,426,780                    -        2,907,455,220المجموع  

                          -                         -                            -                    -                          -يطرح  : فوائد معلقة 
                          -                      -                            -                    -                          -يطرح  : مخصص التدني  

-                      
        4,254,882,000                      -          1,347,426,780                    -        2,907,455,220الصافي

  
  
  

   توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر -
 بعض مع اتفاقيات كانت المجموعة قد أبرمت األساليب هذه ومن اإلئتمان، مخاطر لتخفيف ممارساتو أساليب عدة على المجموعة عتمدت -

 هذه تعتبر وبالتالي ، قسط أول من ابتداءاً مباشرة الموزع رصيد من المتأخرة األقساط تغطية يتم حيث الرئيسيين تجزئةال منتجات موزعي
  .بالكامل مغطاة األقساط
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 إدارة المخاطر (تتمة)  37
 

  مخاطر اإلئتمان (تتمة) 37.2
  

  العادلة للضمانات مقابل التسهيالتتوزيع القيمة 
  

31 آانون األول 2010
المجموعالحكومة والقطاع العامالشرآات الكبرىالقروض العقاريةاألفرادليرة سورية

 7,145,337,318        6,372,000,000        764,805,474              -                        8,531,844               متدنية المخاطر
(مقبولة المخاطر)  30,742,667,651                              - 25,080,539,614       1,431,920,877    4,230,207,160        عادية

(تتطلب اهتماما خاصا")  2,388,150,536                               - 2,269,784,271         8,300,000           110,066,265           تحت المراقبة
 822,332,521                                  - 797,281,700              -                        25,050,821             غير عاملة:
 103,466,374                                  - 97,000,000                -                        6,466,374               دون المستوى
 229,588,815                                  - 218,266,600              -                        11,322,215             مشكوك فيها

 489,277,332                                  - 482,015,100              -                        7,262,232               هالكة ( رديئة )
 41,098,488,026       6,372,000,000        28,912,411,059       1,440,220,877    4,373,856,090        المجموع

منها:
 1,446,958,356          -                           1,431,855,527           -                        15,102,829             تأمينات نقدية

 6,372,000,000            6,372,000,000   -                               -                          -                            آفالة من قبل وزارة المالية
 14,050,303,384         -                           12,785,036,186       1,191,785,961    73,481,237             آفاالت شخصية

 6,125,493,537          -                           5,583,891,171         248,434,916       293,167,450           عقارية
 13,103,732,749         -                           9,111,628,174           -                        3,992,104,575        سيارات وآليات

2009 31 آانون األول
المجموعالحكومة والقطاع العامالشرآات الكبرىالقروض العقاريةاألفرادليرة سورية

 892,016,670             -                           882,678,968              -                       9,337,702              متدنية المخاطر
 31,124,811,946         -                           28,372,031,916       101,908,708      2,650,871,322       عادية (مقبولة المخاطر)

 5,134,900,267          -                           5,134,015,267           -                       885,000                 تحت المراقبة (تتطلب اهتماما خاصا")
 654,258,268             -                           654,258,268              -                         -                           غير عاملة:

 347,458,268             -                           347,458,268              -                         -                           دون المستوى
 87,050,000               -                           87,050,000                -                         -                           مشكوك فيها

 219,750,000             -                           219,750,000              -                         -                           هالكة ( رديئة )

 37,805,987,151         -                           35,042,984,419       101,908,708       2,661,094,024        المجموع
منها:

 940,785,075             -                           931,447,373              -                       9,337,702              تأمينات نقدية
 20,412,544,673         -                           19,691,452,893         -                       721,091,780          آفاالت شخصية

 5,902,454,000          -                           5,322,545,000         101,908,708      478,000,292          عقارية
 10,550,203,403         -                           9,097,539,153           -                       1,452,664,250       سيارات وآليات

  
  

 وريةسيرة ل 51,747,850مبلغ   2010كانون األول  31بتاريخ  (ديون جيدة معاد التفاوض على شروطها) بلغت الديون المعاد هيكلتها -
  .2009كانون األول  31 بتاريخ يرة سوريةل 14,630,723مقابل 

ليرة سورية بينما لم يكن  39,548,200مبلغ  2010كانون األول  31بلغت الديون المجدولة ( ديون غير منتجة معاد جدولتها ) بتاريخ  -
  .2009كانون األول  31بتاريخ  (ديون غير منتجة معاد جدولتها) ديون مجدولةهناك 
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  إدارة المخاطر (تتمة) 37
  

  ئتمان (تتمة)مخاطر اإل 37.2
  

  نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر اإلئتمان: 
، يوضح الجدول التالي نوعية الموجودات اإلئتمانيستخدام آلية داخلية للتصنيف إب اإلئتمانمن ناحية مخاطر  يتم قياس نوعية الموجودات المالية
 ستخدام اآللية الداخلية للتصنيف اإلئتماني. إن األرقام المبينة ال تتضمن مخصص اإلنخفاض في القيمة:إالمالية من ناحية مخاطر اإلئتمان ب
 المجموع انخفضت قيمته عادي جيدإيضاح31 آانون األول 2010

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

     13,888,133,771             -                         -    313,888,133,771أرصدة لدى مصرف سورية المرآزي
      8,367,543,927             -      1,967,331,992     46,400,211,935أرصدة لدى المصارف
     20,754,718,779             -    17,449,474,398     53,305,244,381إيداعات لدى المصارف

      9,503,336,280             -         792,602,244     98,710,734,036موجودات مالية متوفرة للبيع 
      3,562,788,254             -         304,422,081     103,258,366,173موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

          339,577,141             -                          -          14339,577,141الوديعة المجمدة لدى مصرف سوريا المرآزي

35,902,267,437    20,513,830,715    -             56,416,098,152     

 المجموع انخفضت قيمته عادي  جيدإيضاح31 آانون األول 2009
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

     13,313,948,301             -                         -    313,313,948,301أرصدة لدى مصرف سورية المرآزي 
     16,230,053,766             -      2,142,516,275    414,087,537,491أرصدة لدى المصارف

     10,405,017,283             -      8,772,275,132     51,632,742,151إيداعات لدى المصارف 
            50,000,000             -            50,000,000                        -8موجودات مالية قروض وسلف
      6,370,116,826             -      2,182,768,000     94,187,348,826موجودات مالية متوفرة للبيع

       2,006,773,817             -          292,483,385       101,714,290,432موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
         275,390,464             -                         -        14275,390,464الوديعة المجمدة لدى مصرف سوريا المرآزي 

35,211,257,665    13,440,042,792    -             48,651,300,457     

 
توزيع التعرضات االئتمانية حسب التصنيف الداخلي للمخاطر:

S&Pالتصنيف الداخلي للمخاطر 20102009التصنيف حسب
ليرة سوريةليرة سورية

جيد
( * ) +AAAالدرجة األولى      13,589,338,764     14,227,710,913من -AAA و حتى

+AAالدرجة الثانية       3,716,817,933       4,460,934,577من -AA و حتى
+Aالدرجة الثالثة      17,905,100,968     17,212,305,737من -A و حتى

35,900,951,227     35,211,257,665     

عادي
+BBBالدرجة الرابعة      10,516,899,725     13,173,867,791من -BBB و حتى
+BBالدرجة الخامسة          228,892,000            49,021,687من -BB و حتى
+Bالدرجة السادسة       2,694,251,067       7,292,257,447من -B و حتى

20,515,146,925     13,440,042,792     
56,416,098,152     48,651,300,457     

  
 .( * ) تم اعتبار تصنيف البنك المركزي جيد من الدرجة األولى
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  إدارة المخاطر (تتمة) 37
  

  مخاطر اإلئتمان (تتمة) 37.2
  

  نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر اإلئتمان: 
 

  سندات وأسناد وأذونات
    

  واألذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية:يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واألسناد 
  
 

مؤسسة التصنيفدرجة التصنيف
الموجودات المالية
المتوفرة للبيع 

الموجودات المالية المحتفظ بها 
اإلجماليحتى تاريخ االستحاق 

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

 AA+ S&P                           -                  342,826,772           342,826,772 
 AA- S&P      2,512,208,899             1,535,922,500        4,048,131,399 
 A+ S&P      5,573,189,414                257,825,122        5,831,014,536 
 A+ S&P         762,072,967             1,029,940,133        1,792,013,100 
 A- S&P                           -                    91,851,645             91,851,645 
 BBB+ S&P                           -                  304,422,082           304,422,082 
 B+ S&P         468,475,000                                  -             468,475,000 
 B- S&P         187,390,000                                  -             187,390,000 

اإلجمالي 13,066,124,534      3,562,788,254             9,503,336,280      

31آانون االول 2010   

  
 
  

مؤسسة التصنيفدرجة التصنيف
الموجودات المالية
المتوفرة للبيع

الموجودات المالية المحتفظ بها 
اإلجماليحتى تاريخ االستحاق

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

AA+ S&P                          -                  142,060,700          142,060,700 
AA- S&P          39,373,125                228,250,000          267,623,125 
A+ S&P     3,662,613,488                251,265,771       3,913,879,259 
A+ S&P        485,362,213             1,003,492,954       1,488,855,167 
A- S&P                          -                    89,221,007            89,221,007 
BBB+ S&P                          -                  292,483,385          292,483,385 
B+ S&P        456,500,000                                  -            456,500,000 
B- S&P     1,676,268,000                                  -         1,676,268,000 

اإلجمالي 8,326,890,643       2,006,773,817             6,320,116,826      

31آانون األول 2009 
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 إدارة المخاطر(تتمة) 37
 
  مخاطر اإلئتمان (تتمة) 37.2

  
 التركز الجغرافي

  يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:
  

  

 دول الشرق األوسط داخل القطر31 آانون األول 2010
المجموع أمريكاآسيا *أوروبااألخرى

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

 13,888,133,772       -                       -                        -                              -                             13,888,133,772    أرصدة لدىمصرف سورية المرآزي
 8,367,543,927        4,242,780       7,932,823         5,221,792,300        2,580,529,717        553,046,307          أرصدة  لدى المصارف
 20,754,718,779       -                       -                      1,435,253,528        7,902,899,500        11,416,565,751    ايداعات لدى المصارف

التسهيالت اإلئتمانية:
 6,207,294,410          -                       -                        -                              -                             6,207,294,410       لألفراد

 344,821,434             -                       -                        -                              -                                   344,821,434القروض العقارية 
 17,428,932,816       -                       -                        -                              -                             17,428,932,816    الشرآات الكبرى

 6,372,000,000          -                       -                        -                              -                             6,372,000,000       الحكومة والقطاع العام
 9,503,336,280          -                       -                      6,670,545,254        2,832,791,026          -                           الموجودات المالية المتوفرة للبيع

 3,562,788,254           93,695,000   -                           2,238,635,000      1,230,458,254   -                           موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 681,766,887           83,154              -                      39,822,094             188,235,232           453,626,407          الموجودات األخرى

 339,577,141             -                       -                        -                              -                             339,577,141          الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي

 87,450,913,700     98,020,934     7,932,823         15,606,048,176     14,734,913,729      57,003,998,038    المجموع 

  
 

  ستثناء دول الشرق األوسط* بإ
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 إدارة المخاطر(تتمة) 37

     
  مخاطر اإلئتمان (تتمة) 37.2

    
 (تتمة) التركز الجغرافي

  
 يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:

  

 دول الشرق األوسط داخل القطر31 آانون األول 2009
األخرى 

المجموع أمريكاآسيا *أوروبا

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

 13,313,948,301      -                      -                          -                            -                           13,313,948,301  أرصدة لدى مصرف سورية المرآزي
 16,230,053,766      -                    1,147,062,732   8,976,338,993     5,795,673,005       310,979,036       أرصدة  لدى المصارف
 10,405,017,283      -                    1,622,502,593     2,682,514,690       6,100,000,000    ايداعات لدى المصارف

التسهيالت اإلئتمانية:
 2,619,084,318        -                      -                          -                            -                           2,619,084,318    لألفراد

 95,265,758             -                      -                          -                            -                                  95,265,758القروض العقارية
 16,677,031,847      -                      -                          -                            -                           16,677,031,847  الشرآات الكبرى

 50,000,000             -                      -                          -                            -                           50,000,000         موجودات مالية قروض وسلف
 6,370,116,826        -                      -                        3,701,986,613     2,618,130,213       50,000,000         الموجودات المالية المتوفرة للبيع

موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ
 2,006,773,817        91,300,000   -                                913,000,000     1,002,473,817   -                          االستحقاق

 480,417,582         80,435           152,299             24,407,419          95,763,348            360,014,081       الموجودات األخرى
 275,390,464           -                      -                          -                            -                           275,390,464       الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي

 68,523,099,962    91,380,435    1,147,215,031    15,238,235,618    12,194,555,073      39,851,713,805   المجموع 
 

 
  ستثناء دول الشرق األوسط* بإ
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 )إدارة المخاطر (تتمة 37

  
  مخاطر اإلئتمان (تتمة) 37.2

 
  التركز حسب القطاع االقتصادي 
  

  :2010كانون األول  31كما في  يبين الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي
  

القطاع االقتصادي   (ليرة سورية)
31 آانون األول  2010

                    13,888,133,771                           -                            -                            -                      -                   -                      -                      -           13,888,133,771أرصدة لدى مصرف سورية المرآزي
                      8,367,543,927                           -                            -                            -                      -                   -                      -                      -             8,367,543,927أرصدة لدى المصارف  

                    20,754,718,779                           -                            -                            -                      -                   -                      -                      -           20,754,718,779إيداعات  لدى المصارف   
                    30,353,048,660                           -          6,372,000,000           5,164,748,953       215,360,735     788,358,567   13,153,590,010    4,658,990,395                              -التسهيالت اإلئتمانية   

ع                       9,503,336,280          1,245,831,964                            -                            -                      -                   -                      -                      -             8,257,504,316الموجودات المالية المتوفرة للبي
اريخ        الموجودات المالية المحتفظ بها لت

                       3,562,788,254               234,237,500                             -                              -                        -                    -                       -        342,826,773              2,985,723,981         االستحقاق 
                         681,766,889                           -                            -                     476,858         95,653,753              72,789            1,214,462           2,026,597                582,322,430الموجودات األخرى 

الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية        
                          339,577,141                             -                             -                              -                        -                    -                       -                       -                 339,577,141         المرآزي    

                    87,450,913,701          1,480,069,464          6,372,000,000           5,165,225,811       311,014,488     788,431,356   13,154,804,472    5,003,843,765           55,175,524,345المجموع   

حكومي وقطاع عام خارج
سورية   إجمالي   أفراد  - خدمات  زراعة    عقارات  تجارة  صناعة  مالي   

حكومي وقطاع عام داخل    
سورية  
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  )إدارة المخاطر (تتمة 37
  

  تمة)مخاطر اإلئتمان (ت 37.2
     

  التركز حسب القطاع االقتصادي 
    

  :2009كانون األول  31كما في  يبين الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي
 

القطاع االقتصادي (ليرة سورية)

     13,313,948,301                     -                 -                  -                       -                     -    13,313,948,301أرصدة لدى مصرف سورية المرآزي
     16,230,053,766                     -                 -                  -                       -                     -    16,230,053,766أرصدة لدى المصارف
     10,405,017,283                     -                 -                  -                       -                     -    10,405,017,283إيداعات  لدى المصارف

      19,391,381,923     3,928,565,758     102,715,313     533,294,868      10,252,492,479    3,893,298,960          681,014,545التسهيالت اإلئتمانية 
       6,370,116,826                     -                 -                  -                       -                     -      6,370,116,826الموجودات المالية المتوفرة للبيع

الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ
        2,006,773,817                       -                   -                   -                        -       142,060,700       1,864,713,117االستحقاق

             50,000,000                       -                   -                   -                        -                      -            50,000,000موجودات مالية قروض وسلف
          480,417,582             336,711              7,503             38,955               748,903             284,390         479,001,120الموجودات األخرى

الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية
           275,390,464                       -                   -                   -                        -                      -          275,390,464المرآزي

     68,523,099,962   3,928,902,469   102,722,816   533,333,823    10,253,241,382   4,035,644,050    49,669,255,422المجموع

إجماليأفراد - خدماتزراعة عقاراتتجارةصناعةمالي



  فلة)(شركة مساهمة مغبنك سورية والمهجر 
 الموحدةة المالي البياناتإيضاحات حول 

 2010 كانون األول 31
 

 

56 

  دارة المخاطر (تتمة)إ 37
  

  مخاطر اإلئتمان (تتمة) 37.2
  

  نية التحسينات االئتماالضمانات المحتفظ بها و

 على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقاٌ المجموعةعتمد ت
  لمعايير وأسس معتمدة.

  برز أنواع الضمانات هي:وأ

  بالنسبة للقروض التجارية: الرهونات للمباني السكنية والعقارات والمخزون والضمانات النقدية. •

  والرواتب والضمانات النقدية. والسياراتبة لألفراد: الرهونات للمباني السكنية بالنس •

تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات خالل 
  دراسة كفاية مخصص الخسائر االئتمانية.

  
  ة إفرادياًتقييم انخفاض القيم

ألصل أو الفائدة أو وجود صعوبات مالية تواجه العميل أو تؤثر ل الزمني ستحقاقاالإن المؤشرات الرئيسية النخفاض قيمة القروض هي 
، ويتم احتساب مخصصات التدني التي تخفض من قيمة القروض بناء على تصنيف اإلخالل بشروط العقد األصلي أو على تدفقاته النقدية

  .ضمانتهالدين و
  
  بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل جماعي. المجموعةقوم ت

 
  المخصص اإلفرادي

الواردة بقرار مجلس النقد والتسليف  وفقاً للمؤشراتالقروض والسلف الهامة بشكل منفرد، مالئمة المخصصات لجميع المجموعة حدد ت
  :ومنها 4/م ن/ب597رقم 

 ،التأخر في سداد االلتزامات •
  خر في انجاز المشروع موضوع التسهيالت،التأ •
  قدرة العميل على تحسين وضعه عند مواجهة صعوبات مالية، •
  د تصفية األعمال  في حال اإلفالس،العوائد المتوقعة عن •
  القيمة المتوقع تحقيقها للضمان،توفر مصادر مالية أخرى و •
 .فترة التدفقات النقدية المتوقعة •

  وكلما اقتضت الحاجة لذلك. مركز مالي بيانفي تاريخ كل يتم تقييم الخسائر االئتمانية 

  المخصص الجماعي
للقروض والسلف التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد أو في حال  ةيتم تقييم المخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل جماعي بالنسب

بتقييم المخصص ومراجعة   مركز مالي بيان في تاريخ كلالمجموعة قوم على انخفاض القيمة بشكل منفرد. ت عدم وجود دليل موضوعي
  .ةكل محفظة على حد

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

  عتبار العوامل التالية:إيتم تقييم خسارة انخفاض القيمة ب
المحفظة، الظروف االقتصادية الحالية، التأخر الناجم عن فترة تحقق الخسائر وفترة تحديد ضرورة وجود مخصص  تاريخ الخسائر في

إفرادي لهذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القيمة. إن اإلدارة هي المسؤولة عن تحديد طول 
  هذه المدة التي قد تمتد إلى سنة.

  .والمتطلبات الرقابية العامةالمجموعة وم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات تق
 يتم تقييم مخصص التعهدات المالية واالعتمادات المستندية بطريقة مماثلة لطريقة تقييم القروض.
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  إدارة المخاطر (تتمة) 37 
  

  مـخـاطـر الـسـوق 37.3
  

 ت الكمية:اإلفصاحا
 

  مخاطر أسعار الفائدة
  

 هي المخاطر الناجمة عن تغيرات أسعار الفائدة السائدة بالسوق والتي تؤثر بالتالي على التدفقات النقديـة المسـتقبلية أو القـيم العادلـة    
. يـتم  فترات محـددة  لخال مجلس اإلدارة مستويات مخاطر معدالت الفائدة بوضع حدود لفجوات معدل الفائدةيراقب  لألدوات المالية.

  ال تتجاوز المستويات المحددة.مراقبة المراكز بشكل يومي للتأكد من أن المراكز 
في حال حدوث تغير معقول في  الموحد الدخل بيانيبين الجدول التالي تحليل الحساسية لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة واثر ذلك على 

 بتة.أسعار الفائدة، مع بقاء بقية المتغيرات ثا
  

وذلك باألعتماد على فجوة إعادة هو أثر التغير المفترض ألسعار الفائدة على صافي إيرادات الفوائد، الموحد الدخل  بيانإن حساسية 
   تسعير الفائدة التراكمية وبالتالي يكون األثر على حقوق الملكية هو صافي التغير في ايرادات الفوائد بعد استبعاد اثر ضريبة الدخل.

 
  %2طر أسعار الفائدة للتغير في سعر الفائدة مخا

  
بآالف الليرات السورية

20102009أثر الزيادة

العملة

األثر على الربح الفجوة التراآمية
قبل الضريبة

األثر على حقوق الملكية   
(الناتج عن األثر على 

الربح بعد إقتطاع الضريبة)
الفجوة التراآمية

األثر على 
الربح قبل 
الضريبة

األثر على حقوق الملكية   
(الناتج عن األثر على 

الربح بعد إقتطاع الضريبة)

(115,203)               (153,604)   (8,777,393)     (231,747)              (308,996)  (15,449,814)   دوالر أميرآي
(12,976)                 (17,301)     (988,611)        (31,576)                (42,101)    (2,105,041)     يورو

(310)                      (414)          (23,639)          (337)                     (449)         (22,452)          جنيه استرليني
(4)                          (5)              (270)               4                           6               275                ين ياباني

(211,181)               (281,575)   (16,089,972)   (257,468)              (343,291)  (17,164,532)   ليرة سورية
 2                            2                111                (20)                       (27)           (1,351)           فرنك سويسري
 29                          39              2,233              29                         39             1,945             العمالت األخرى

بآالف الليرات السورية
20102009أثر النقصان

العملة

األثر على الربح الفجوة التراآمية
قبل الضريبة

األثر على حقوق الملكية   
(الناتج عن األثر على 

الربح بعد إقتطاع الضريبة)
الفجوة التراآمية

األثر على 
الربح قبل 
الضريبة

األثر على حقوق الملكية   
(الناتج عن األثر على 

الربح بعد إقتطاع الضريبة)

 115,203                  153,604     (8,777,393)      231,747                 308,996    (15,449,814)   دوالر أميرآي
 12,976                   17,301       (988,611)         31,576                  42,101      (2,105,041)     يورو

 310                        414            (23,639)           337                       449           (22,452)          جنيه استرليني
 4                            5               (270)              (4)                         (6)              275                ين ياباني

 211,181                  281,575     (16,089,972)    257,468                 343,291    (17,164,532)   ليرة سورية
(2)                          (2)               111                 20                         27            (1,351)           فرنك سويسري
(29)                        (39)             2,233             (29)                       (39)            1,945             العمالت األخرى
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 إدارة المخاطر (تتمة)   37
  

  (تتمة) مـخـاطـر الـسـوق 37.3
  

 اإلفصاحات الكمية:
 

  مخاطر العمالت
  

  الرئيسية له،السورية العملة  الليرة المجموعةعتبر تصرف العمالت األجنبية.   أسعاربسبب التغيرات في أداة مالية قيمة  تذبذبتتمثل ب
  ال تتجاوز المستويات المحددة.مراقبة المراكز بشكل يومي للتأكد من أن المراكز  يتم، وم المجلس بوضع حدود لمراكز العمالتوقوي

ي أسعار بإعداد تحليل الحساسية لمراقبة اثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول ف المجموعةقوم ت
أو حقوق  الموحد الدخل بيانالمتوقع في  الخسارةالصرف مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة. يمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي 

  المتوقع. الربحالملكية بينما يمثل المبلغ الموجب صافي 
  

  %2في سعر الصرف  الزيادةمخاطر العمالت: أثر 

20102009

األثر على الربح قبل  مراآز القطع العملة 
الضريبة 

األثر المرحل الى حقوق  
اع  المساهمين بعد اقتط

الضريبة
األثر على الربح قبل مراآز القطع 

الضريبة
األثر المرحل الى حقوق  

المساهمين بعد اقتطاع الضريبة 

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 33,227,380                33,408,050              1,670,402,513             35,599,567                36,285,152              1,814,257,614            دوالر أميرآي 
 11,597                       15,463                     773,155                       86,119                       114,825                   5,741,274                   يورو

(27,352)                     (36,469)                   (1,823,454)                   26,563                       35,417                     1,770,853                   جنيه استرليني 
(4,045)                       (5,394)                     (269,678)                      538                            717                          35,854                        ين ياباني 

 1,676                         2,235                       111,757                      (7,070)                       (9,427)                     (471,349)                     الفرنك السويسري 
 45,242                       60,323                     3,016,127                    208,090                     277,453                   13,872,663                 العمالت األخرى 

 
  أسعار األسهمر مخاط

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

  
نتيجة لتغيرات محتملة في مؤشرات األسهم أو صافي  الملكية تغير في القيمة العادلة ألدوات حقوقلكنتيجة ل الملكية حقوقإن التأثير على 

  ، هي كالتالي:ثابتة األخرىالمتغيرات مع اإلحتفاظ بجميع  اتالموجودقيمة 

  مؤشرات السوق

% التغير 
في 

أسعار 
  األسهم 
2010

التأثير 
بيان على 
   الدخل

2010 

التأثير على 
   الملكية حقوق

2010

 %
التغير 

في 
أسعار 
  األسهم 
2009 

التأثير 
بيان على 
   الدخل

2009  

التأثير على 
  الملكية حقوق

2009 
           

  2,952,984 -  %10+  10,255,293 -  %10+  متوفرة للبيع أسهم حقوق الملكية
  )2,952,984(  -  %10- (10,255,293) -  %10-  متوفرة للبيع أسهم حقوق الملكية
  - -  %10+ - 98,716  %10+  للمتاجرة  أسهم حقوق الملكية
  - -  %10- -)98,716(  %10-  للمتاجرة  أسهم حقوق الملكية
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  إدارة المخاطر (تتمة) 37

  مخاطر السوق (تتمة) 37.3

  فجوة إعادة تسعير الفائدة

  .يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب

  2010كانون األول  31

المجموعبنود ال تتأثر بالفوائد   أآثر من 5 سنواتمن 4 إلى  5 سنواتمن 3 إلى  4 سنواتمن 2 إلى  3 سنواتمن 1 إلى  2 سنةمن 9 إلى  12 شهرمن 6 إلى  9 أشهرمن 3 إلى  6 أشهرمن شهر إلى 3 أشهردون الشهر المبلغ الليرات السورية 
موجودات

 16,240,811,428                                     16,240,811,428                                       -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              نقد وأرصدة لدى بنك سورية المرآزي
 8,367,543,927                                       868,264,275                                            -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                          621,688,012                                         6,877,591,640                                          أرصدة  لدى المصارف   
 20,754,718,779                                       -                                                             -                                                     468,475,000                                         -                                                        2,436,070,000      234,237,500                                       2,128,747,000                                     2,232,052,640                                      7,945,571,423                                      2,561,787,716                                      2,747,777,500                                          ايداعات لدى المصارف  

 1,316,210                                              1,316,210                                                -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              موجودات مالية للمتاجرة  
2,113,832,902                           3,394,145,710                             2,606,005,277                              1,779,563,608                             7,803,569,183                             1,650,440,359                                  7,958,348,861تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي    )  1,479,976,922                            583,368,330                               983,797,508                                                                                      -                                       30,353,048,660 

 9,640,073,524                                       136,737,244                                            -                                                     599,542,593                                       513,504,817                                        3,473,742,125      4,003,020,495                                      -                                                         187,390,000                                         726,136,250                                           -                                                            -                                                              موجودات مالية متوفرة للبيع  
 3,562,788,254                                         -                                                           523,433,723                                    445,849,672                                       140,729,140                                        824,720,344         1,628,055,375                                      -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 2,077,487,511                                       2,077,487,511                                         -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              موجودات ثابتة
 72,404,511                                            72,404,511                                              -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              موجودات غير ملموسة

 730,869,357                                          730,869,357                                            -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              موجودات أخرى
الوديعة المجمدة لدى مصرف   

 339,577,141                                          339,577,141                                            -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              سورية المرآزي
 92,140,639,302                                     20,467,467,677                                     1,507,231,231                                 2,097,235,595                                    2,134,210,879                                     8,848,365,371      9,259,459,080                                    4,734,752,277                                     4,199,006,248                                      16,475,276,856                                    4,833,916,087                                      17,583,718,001                                        إجمالي الموجودات 

المطلوبات  
 400,448,761                                          400,448,761                                            -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              ودائع بنوك 

 83,483,479,322                                     27,887,699,700                                       -                                                       -                                                         -                                                        9,864,000             769,114,620                                       1,821,230,600                                     3,071,847,264                                      5,631,011,000                                      10,760,184,204                                    33,532,527,934                                        ودائع العمالء 
 1,446,958,357                                         -                                                             -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                         1,446,958,357                                        -                                                            -                                                            -                                                              تأمينات نقدية 

 56,976,656                                            56,976,656                                              -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              مخصصات متنوعة
 252,272,978                                          252,272,978                                            -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              مخصص ضريبة الدخل
 18,614,242                                            18,614,242                                              -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              مطلوبات ضريبية مؤجلة

 1,365,635,855                                       1,365,635,855                                         -                                                       -                                                         -                                                          -                            -                                                         -                                                           -                                                            -                                                            -                                                            -                                                              مطلوبات أخرى
 87,024,386,171                                     29,981,648,192                                       -                                                       -                                                         -                                                        9,864,000             769,114,620                                       1,821,230,600                                     4,518,805,621                                      5,631,011,000                                      10,760,184,204                                    33,532,527,934                                        إجمالي المطلوبات 

دة    5,116,253,131                                      (9,514,180,515)                                      1,507,231,231                                 2,097,235,595                                    2,134,210,879                                     8,838,501,371      8,490,344,460                                    2,913,521,677                                    (319,799,373)                                        10,844,265,856                                   (5,926,268,117)                                    (15,948,809,933)                                       فجوة إعادة تسعير الفائ

الفجوة المتراآمة إلعادة
 5,116,253,131                                       14,630,433,646                               13,123,202,415                                  11,025,966,820                                   8,891,755,941      53,254,570                                        (8,437,089,890)                                   (11,350,611,567)                                  (11,030,812,194)                                  (21,875,078,050)                                  (15,948,809,933)                                        تسعير الفائدة 
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  إدارة المخاطر (تتمة) 37

  مخاطر السوق (تتمة) 37.3

  (تتمة) ئدةفجوة إعادة تسعير الفا

  .يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب

  2009كانون األول  31

المجموع بنود ال تتأثر بالفوائد  أآثر من   5 سنوات  من 4 إلى  5 سنواات   من 3 إلى  4 سنوات  من 2 إلى  3 سنوات  من 1 إلى  2 سنةمن 9 إلى  12 شهر من 6 إلى  9 أشهر  من 3 إلى  6 أشهر  من شهر إلى    3 أشهر  دون الشهرالمبلغ الليرات السورية
الموجودات 

 13,294,950,426         13,294,950,426                -                                       -                                           -                                          -                                        -                                          -                                          -                                        -                                          -                                            -                                        نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المرآزي    
 22,915,563,981           -                                      -                                       -                                           -                                          -                                        -                                          -                                          -                                        -                                        3,048,616,727                      19,866,947,254                  أرصدة  لدى المصارف   
 9,102,004,463             -                                      -                                       -                                           -                                        500,000,000                     500,000,000                        300,000,000                       828,581,207                      6,973,423,256                       -                                            -                                        ايداعات لدى المصارف  

 18,134,393,492           -                                    8,874,645                        190,141,253                        580,233,353                       1,340,168,327                  2,372,251,738                     1,036,139,836                    1,385,284,117                   1,613,936,896                     8,217,805,789                      1,389,557,538                    تسهيالت ائتمانية مباشرة    (بالصافي )
 300,000,000                -                                      -                                           -                                          -                                      50,000,000                          250,000,000                         -                                        -                                          -                                            -                                        موجودات مالية قروض و سلف 

 2,165,371,221           50,000,000                     22,731,221                        -                                           -                                          -                                      1,953,440,000                       -                                          -                                      139,200,000                          -                                            -                                        موجودات مالية متوفرة للبيع   
 438,429,773                -                                    365,629,773                    72,800,000                            -                                          -                                        -                                          -                                          -                                        -                                          -                                            -                                        موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق      

 1,431,648,561           1,431,648,561                  -                                       -                                           -                                          -                                        -                                          -                                          -                                        -                                          -                                            -                                        موجودات ثابتة
 81,747,037                81,747,037                       -                                       -                                           -                                          -                                        -                                          -                                          -                                        -                                          -                                            -                                        موجودات غير ملموسة

 496,529,440              295,455,413                     -                                       -                                           -                                        12,273,973                       30,589,041                          51,333,560                         25,259,856                        42,900,859                          38,716,738                             -                                        موجودات أخرى 
الوديعة المجمدة لدى مصرف     

 278,012,600              278,012,600                     -                                       -                                           -                                          -                                        -                                          -                                          -                                        -                                          -                                            -                                        سورية المرآزي 

 68,638,650,994         15,431,814,037              397,235,639                    262,941,253                        580,233,353                       1,852,442,300                  4,906,280,779                     1,637,473,396                    2,239,125,180                   8,769,461,011                     11,305,139,254                    21,256,504,792                  إجمالي الموجودات 

المطلوبات   
 857,567,318              857,567,318                     -                                       -                                           -                                          -                                        -                                          -                                          -                                        -                                          -                                            -                                        ودائع بنوك

 61,677,161,441           -                                      -                                       -                                           -                                        1,069,819                         61,485,040                          1,189,314,515                    1,342,531,853                   2,685,536,943                     6,724,693,023                      49,672,530,248                  ودائع العمالء 
 999,766,544                -                                      -                                       -                                           -                                          -                                        -                                          -                                        999,766,544                        -                                          -                                            -                                        تأمينات نقدية 

 29,320,292                  -                                      -                                       -                                           -                                          -                                        -                                          -                                          -                                        -                                        29,320,292                             -                                        مخصصات متنوعة
 281,800,000              281,800,000                     -                                       -                                           -                                          -                                        -                                          -                                          -                                        -                                          -                                            -                                        مخصص ضريبة الدخل 

 843,201,123              284,299,673                     -                                       -                                           -                                          -                                        -                                          -                                          -                                        -                                        115,538,709                         443,362,741                       مطلوبات أخرى 
 64,688,816,718         1,423,666,991                  -                                       -                                           -                                        1,069,819                         61,485,040                          1,189,314,515                    2,342,298,397                   2,685,536,943                     6,869,552,024                      50,115,892,989                  إجمالي المطلوبات 

 3,949,834,276           14,008,147,046              397,235,639                    262,941,253                        580,233,353                       1,851,372,481                  4,844,795,739                     448,158,881                      (103,173,217)                    6,083,924,068                     4,435,587,230                     (28,859,388,197)                فجوة إعادة تسعير الفائدة     

 3,949,834,276               (10,058,312,770)             (10,455,548,409)                (10,718,489,662)                (11,298,723,015)              (13,150,095,496)                (17,994,891,235)                (18,443,050,116)              (18,339,876,899)                (24,423,800,967)                  (28,859,388,197)                الفجوة المتراآمة إلعادة    تسعير الفائدة 
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  ارة المخاطر (تتمة)دإ 37

  مخاطر السوق (تتمة) 37.3

  التركز في مخاطر العمالت األجنبية

  2010كانون األول  31
بالعملة السورية

مجموع العمالت األجنبيةأخرى ين يابانيجنيه استرلينييورو  دوالر أميرآيالعملة
الموجودات :

       3,834,809,151         12,770,924                    -           23,757,095            818,656,936           2,979,624,196نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية
       7,829,201,220         51,391,140       26,170,076        272,344,757         1,291,590,590           6,187,704,657أرصدة  لدى المصارف
       9,338,153,029                     -                    -        188,903,000         1,631,001,835           7,518,248,194إيداعات لدى المصارف

(بالصافي)        1,426,957,561                70,311                1,129                  75,549            106,239,810           1,320,570,762تسهيالت ائتمانية مباشرة
       9,547,958,524                     -                    -                       -                          -           9,547,958,524موجودات مالية متوفرة للبيع

       3,562,788,254                     -                    -                       -         1,301,685,000           2,261,103,254موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
          229,748,821                     (33)                       2             1,725,649              18,485,317              209,537,886موجودات أخرى

          163,787,341                     -                    -                       -                          -              163,787,341الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي
     35,933,403,901         64,232,342       26,171,207        486,806,050         5,167,659,488         30,188,534,814اجمالي الموجودات

المطلوبات :
            88,866,812                     -                    -                       -              23,167,181                65,699,631ودائع بنوك 

     33,451,729,253         47,114,077       26,135,673        484,139,861         4,966,509,461         27,927,830,181ودائع العمالء
           422,951,386            3,754,791                      -                         -             152,939,843               266,256,752تأمينات نقدية 

           102,307,845               (37,839)                    (323)                 895,336               19,301,729                 82,148,942مطلوبات أخرى
              8,085,312                  8,085,312مطلوبات ضريبية مؤجلة

     34,073,940,608         50,831,029       26,135,350        485,035,197         5,161,918,214         28,350,020,818اجمالي المطلوبات 

حقوق الملكية:
                          -                     -                    -                       -                          -                             -رأس المال المكتتب به والمدفوع

                          -                     -                    -                       -                          -                             -احتياطي قانوني 
                          -                     -                    -                       -                          -                             -احتياطي خاص

التغيير المتراآم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة 
             24,256,382                      -                      -                         -                           -                 24,256,382للبيع

                          -                     -                    -                       -                          -                             -األرباح المدورة المحققة
                          -                     -                    -                       -                          -                             -الخسائر المتراآمة غيرالمحققة

                          -                     -                    -                       -                          -                             -حقوق األقلية (جهة غير مسيطرة)
            24,256,382                     -                    -                       -                          -                24,256,382اجمالي حقوق الملكية

         13,401,313              35,857             1,770,853                5,741,274           1,814,257,614صافي الترآز داخل بيان المرآز المالي

ما يوازي العمالت األجنبية بالعملة السورية
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  ارة المخاطر (تتمة)دإ 37

  مخاطر السوق (تتمة) 37.3

  (تتمة) التركز في مخاطر العمالت األجنبية

  2009كانون األول  31

بالعملة السورية 
مجموع العمالت األجنبية  أخرى  ين ياباني جنيه استرليني  يورو  دوالر أميرآي   العملة  

الموجودات  :
       3,963,569,053              777,251                      -           22,268,814         1,013,393,241           2,927,129,747نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية    

     15,964,490,145         43,226,663         32,853,779         427,191,962         2,410,475,721         13,050,742,020أرصدة  لدى المصارف   
       4,305,017,283                      -                      -           95,745,000         1,227,363,132           2,981,909,151إيداعات لدى المصارف  

          626,083,942           7,312,382                29,333                665,708              35,506,812              582,569,707تسهيالت ائتمانية مباشرة    ( بالصافي) 
                         -                      -                      -                        -                           -                             -موجودات مالية قروض وسلف   

       6,320,116,826                      -                      -                        -                           -           6,320,116,826موجودات مالية متوفرة للبيع   
       2,006,773,817                      -                      -                        -                           -           2,006,773,817موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق      

          122,973,988                       14                         3                394,236                5,724,176              116,855,558موجودات أخرى 
          159,600,664                      -                      -                        -                           -              159,600,664الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي 

     33,468,625,719         51,316,310         32,883,115         546,265,719         4,692,463,082         28,145,697,491اجمالي الموجودات 

المطلوبات  :
            89,115,006                      -                      -                        -              32,242,467                56,872,539ودائع بنوك

     31,233,076,200         44,973,715         33,153,070         546,594,514         4,559,011,793         26,049,343,108ودائع العمالء 
          322,706,681           3,222,617                      -                646,721              71,845,950              246,991,393تأمينات نقدية 

                         -                      -                      -                        -                           -                             -مخصصات متنوعة   
                         -                      -                      -                        -                           -                             -مخصص ضريبة الدخل  

          107,104,114                 (7,906)                    (277)                847,938              28,589,717                77,674,642مطلوبات أخرى 
     31,752,002,001         48,188,426         33,152,793         548,089,173         4,691,689,927         26,430,881,682اجمالي المطلوبات   

حقوق الملكية :
                         -                      -                      -                        -                           -                             -رأس المال المكتتب به والمدفوع    

                         -                      -                      -                        -                           -                             -احتياطي قانوني 
                         -                      -                      -                        -                           -                             -احتياطي خاص 

التغيير المتراآم في القيمة العادلة للموجودات المالية        
            44,413,296                      -                      -                        -                           -                44,413,296المتوفرة للبيع 

                         -                      -                      -                        -                           -                             -األرباح المدورة المحققة  
                         -                      -                      -                        -                           -                             -الخسائر المتراآمة غيرالمحققة  
                         -                      -                      -                        -                           -                             -حقوق األقلية ( جهة غير مسيطرة  ) 

            44,413,296                      -                      -                        -                           -                44,413,296اجمالي حقوق الملكية  
           3,127,884             (269,678)            (1,823,454)                   773,155           1,670,402,513صافي الترآز داخل بيان المرآز المالي     

ما يوازي العمالت األجنبية بالعملة السورية     
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  ارة المخاطر (تتمة)دإ 37
  

  مخاطر الدفع المسبق 37.4
  

فع العمالء إللتزاماتهم أو مستحقاتهم قبل إن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض المجموعة إلى خسارة مالية نتيجة طلب أو د
إستحقاقها، مثل رهونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة، إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق 

 ةالدفع المسبق على صافي الفائدهي غير جوهرية في األسواق التي تعمل فيها المجموعة. وبالتالي، فإن المجموعة تعتبر تأثير مخاطر 
  ية غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق. أالمقبوضة غير جوهري، بعد األخذ بعين اإلعتبار 

  
 مخاطر السيولة 37.5

وللوقاية من هذه في تواريخ استحقاقها.  اعلى توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته المجموعةقدرة مخاطر السيولة في عدم تتمثل  
وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة باإلضافة إلى الودائع  خاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويلالم

لتوفير  بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وتوفر الضمانات الممكن استعماله المجموعةقوم تعلى أساس يومي. باإلضافة إلى ذلك، 
  اجة.عند الح السيولة

  
قوم ت ،بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في السيولة.باإلضافة إلى ذلك للتسييلبموجودات ذات قابلية  المجموعةحتفظ ت

يتم قياس ورقابة  ودائع الزبائن. متوسط % من10بالمحافظة على وديعة إلزامية لدى مصرف سورية المركزي تساوي المجموعة 
  .588ويتم احتسابها بناء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم  الطبيعية والطارئة. أساس الظروف السيولة على

   
  يحافظ البنك عى حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة الى مطلوبات العمالء واإللتزامات خارج الميزانية المثقلة بكافة العمالت.

  فيما يلي نسب السيولة:
  

20102009
%%

 54                62               المتوسط خالل السنة
 64                67               أعلى نسبة 
 46                60               أقل نسبة



  (شركة مساهمة مغفلة)بنك سورية والمهجر 
 الموحدة ة المالي البياناتإيضاحات حول 

 2010 كانون األول 31
 

 

64 

  ة المخاطر (تتمة)اردإ 37

  (تتمة) مخاطر السيولة 37.5

  :2010كانون األول  31يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها كما في 

3 أشهر بين ثمانية أيام و شهر عند الطلب إلى أقل من ثمانية أيام 3 شهور و6 أشهر بين شهر و 6 شهور و9 أشهر بين 9 أشهر وسنة بين  المجموع بدون استحقاق أآثر من سنة بين
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

                 16,240,811,428                 8,091,435,515                                  -                                    -                                    -                                   -                                    -                                   -                  8,149,375,913نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المرآزي
                   8,367,543,927                                  -                                  -                                    -                                    -                                   -                      621,688,013                  3,600,276,634                  4,145,579,280أرصدة  لدى المصارف
                 20,754,718,779                                  -                 3,138,782,500                   2,128,747,000                   2,232,052,640                 7,945,571,423                   2,561,787,716                  1,545,065,000                  1,202,712,500 ايداعات لدى المصارف
                          1,316,210                                   -                                     -                                     -                                    -                                    -                                    -                          1,316,210موجودات مالية للمتاجرة

                 30,353,048,660                                  -                 8,555,121,372                   2,606,005,278                   1,779,563,608                 7,803,569,183                   1,650,440,359                  2,022,603,916                  5,935,744,944تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
                   9,640,073,524                                  -                 8,726,547,274                                    -                      187,390,000                    726,136,250                                    -                                   -                                   -موجودات مالية متوفرة للبيع

                   3,562,788,254                                   -                   3,562,788,254                                     -                                     -                                    -                                    -                                    -                                    -موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
                   2,077,487,511                 2,077,487,511                                  -                                    -                                    -                                   -                                    -                                   -                                   -موجودات ثابتة

                        72,404,511                      72,404,511                                  -                                    -                                    -                                   -                                    -                                   -                                   -موجودات غير ملموسة
                      730,869,357                                  -                      83,638,962                        28,606,136                      124,730,308                    239,096,177                      142,949,678                       77,184,153                       34,663,943موجودات أخرى

                      339,577,141                    339,577,141                                  -                                    -                                    -                                   -                                    -                                   -                                   - الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي
                 92,140,639,302               10,580,904,678               24,066,878,362                   4,763,358,414                   4,323,736,556                16,714,373,033                   4,976,865,766                  7,245,129,703                19,469,392,790مجموع الموجودات

                      400,448,761                                  -                                  -                                    -                                    -                                   -                                    -                                   -                     400,448,761ودائع بنوك
                 83,483,479,322                                  -                    778,978,620                   1,821,230,600                   3,071,847,264                 5,631,011,000                 10,760,184,204                21,057,697,158                40,362,530,476ودائع العمالء
                   1,446,958,357                                  -                                  -                                    -                   1,446,958,357                                   -                                    -                                   -                                   -تأمينات نقدية

                        56,976,656                                  -                                  -                                    -                                    -                                   -                        56,976,656                                   -                                   -مخصصات متنوعة
                      252,272,978                                  -                                  -                                    -                                    -                    252,272,978                                    -                                   -                                   -مخصص ضريبة الدخل
                        18,614,242                                  -                                  -                                    -                                    -                      18,614,242                                    -                                   -                                   -مطلوبات ضريبية مؤجلة

                   1,365,635,855                                  -                        8,263,579                        19,320,021                        39,847,034                    148,898,419                      142,879,548                     894,498,493                     111,928,761مطلوبات أخرى
                 87,024,386,171                                  -                    787,242,199                   1,840,550,621                   4,558,652,655                 6,050,796,639                 10,960,040,408                21,952,195,651                40,874,907,998مجموع المطلوبات

               10,580,904,678               23,279,636,163                   2,922,807,793                    (234,916,099)                10,663,576,394                  (5,983,174,642)               (14,707,065,948)               (21,405,515,208) الصافي

                 5,116,253,131                (5,464,651,547)                (28,744,287,710)               (31,667,095,503)              (31,432,179,404)                (42,095,755,798)               (36,112,581,156)               (21,405,515,208)الصافي التراآمي
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  ارة المخاطر (تتمة)دإ 37

  (تتمة) مخاطر السيولة 37.5

  :2009كانون األول  31تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها كما في يبين الجدول التالي 

 عند الطلب إلى أقل من 
 المجموع بدون استحقاق أآثر من سنة بين 9 أشهر وسنة بين 6 شهور و9 أشهر بين 3 شهور و6 أشهر بين شهر و 3 أشهر بين ثمانية أيام و شهرثمانية أيام

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

      15,416,893,224      6,357,626,050                         -                      -                       -                      -                        -                         -      9,059,267,174نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المرآزي
      16,230,053,766                       -                         -                      -                       -                      -         759,750,000      10,437,997,067      5,032,306,699أرصدة  لدى المصارف
      10,405,017,283                       -       1,200,000,000     1,550,000,000      1,434,750,000      2,532,600,000      1,502,060,720        1,546,506,563         639,100,000 ايداعات لدى المصارف

      19,391,381,923                       -       7,712,522,937     2,268,096,383      2,360,767,595      3,313,602,586      2,036,254,671        1,165,872,328         534,265,423تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
             50,000,000                       -                         -                      -           50,000,000                      -                        -                         -                        -موجودات مالية قروض و سلف
        6,370,116,826                       -       4,237,348,826                      -      1,813,218,000                      -         319,550,000                         -                        -موجودات مالية متوفرة للبيع

        2,006,773,817                       -       2,006,773,817                      -                       -                      -                        -                         -                        -موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
        1,905,064,721      1,905,064,721                         -                      -                       -                      -                        -                         -                        -موجودات ثابتة

             78,411,293           78,411,293                         -                      -                       -                      -                        -                         -                        -موجودات غير ملموسة
           530,323,442                       -            82,396,773          15,531,428         121,244,259         111,835,758           44,992,724             64,894,492           89,428,008موجودات أخرى

           275,390,464         275,390,464                         -                      -                       -                      -                        -                         -                        - الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي
      72,659,426,759      8,616,492,528     15,239,042,353     3,833,627,811      5,779,979,854      5,958,038,344      4,662,608,115      13,215,270,450    15,354,367,304مجموع الموجودات

           475,575,946                       -                         -                      -                       -                      -                        -                         -         475,575,946ودائع بنوك
      65,678,293,244                       -       2,326,269,896     3,218,161,415      4,822,917,011      7,637,152,194    12,612,943,761      20,484,347,074    14,576,501,893ودائع العمالء
           940,785,075                       -                         -                      -         940,785,075                      -                        -                         -                        -تأمينات نقدية

             36,531,135                       -                         -                      -                       -                      -           36,531,135                         -                        -مخصصات متنوعة
           248,125,227                       -                         -                      -                       -         248,125,227                        -                         -                        -مخصص ضريبة الدخل

           884,690,599                       -                 762,641            7,337,255           10,974,000           31,719,251         219,747,379           539,469,900           74,680,173مطلوبات أخرى
      68,264,001,226                       -       2,327,032,537     3,225,498,670      5,774,676,086      7,916,996,672    12,869,222,275      21,023,816,974    15,126,758,012مجموع المطلوبات

     8,616,492,528   12,912,009,816      608,129,141           5,303,768   (1,958,958,328)     (8,206,614,160)      (7,808,546,524)        227,609,292 الصافي

     4,395,425,533    (4,221,066,995)(17,133,076,811) (17,741,205,952) (17,746,509,720)   (15,787,551,392)      (7,580,937,232)        227,609,292الصافي التراآمي
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  ارة المخاطر (تتمة)دإ 37

  مخاطر السيولة (تتمة) 37.5

  الموحد المركز المالي بيانبنود خارج 

  

المجموعمن سنة لغاية 5 سنواتلغاية سنة31 آانون األول 2010
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

          2,394,107,299                      -    2,394,107,299اإلعتمادات و القبوالت 
          2,786,638,125       150,901,000    2,635,737,125الكفاالت

          5,226,830,553                      -    5,226,830,553سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
10,256,674,977  150,901,000       10,407,575,977        

المجموعمن سنة لغاية 5 سنوات لغاية سنة 31 آانون األول 2009
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

          1,643,441,000                        -     1,643,441,000اإلعتمادات و القبوالت 
          2,611,441,000                        -     2,611,441,000الكفاالت 

          6,145,776,493                        -     6,145,776,493سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
10,400,658,493  -                      10,400,658,493        

  
  لمخاطر التشغي 37.6

تمثل المخاطر التشغيلية مخاطر الخسائر الناتجة عن تعطل األنظمة، خطأ إنساني، إحتيال وعوامل خارجية أخرى. عندما تعجز أنظمة 
الرقابة عن العمل، فإن المخاطر التشغيلية قد تسبب اضرار على سمعة المجموعة، تنشأ متطلبات قانونية وتشريعية كما قد تسبب خسائر 

المجموعة إزالة كل المخاطر التشغيلية ولكن يمكنها إدارة هذه المخاطر عبر نظام رقابة متكامل ومراقبة ومتابعة  مادية. ال تتوقع
  المخاطر المحتملة. إن الرقابة تتضمن فصل المهام بفاعلية، إجراءات التفويض والمراقبة، تعليم الموظفين وتقييم اإلجراءات. 

 
  

 التحليل القطاعي 38
  

  ال القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي.عماأليمثل قطاع 
 
  عمال:األقطاع  -

  ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي : المجموعةيتم تنظيم 
  

  يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى.التجزئة:     
  شركات:   يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.ال

   . المجموعةالخزينة:    يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال 
  

  قطاعات األعمال الرئيسية. حول معلومات اتقاريره المجموعة ابني عليهتهذه القطاعات هي األساس الذي 
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  التحليل القطاعي (تتمة) 38
  

  قطاع األعمال
  

  فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاريف الرأسمالية:
  

2009

المجموعالمجموعأخرى غير موزعةخزينةالشرآاتأفراد

            1,692,575,840             2,003,721,634   -                                      1,206,962,808                                      1,523,314,425                 (726,555,599)إجمالي الدخل التشغيلي

               (777,120,730)             (1,017,521,368)(1,017,521,368)                  -                                                                              -                                  -مصروفات غير موزعة على القطاعات 

                 (31,353,573)                  (21,379,026)   -                                        -                                                                 (9,217,207)                    (12,161,819)مصروف مخصص الخسائر االئتمانية   
               884,101,537                  964,821,240(1,017,521,368)                1,206,962,808                    1,514,097,218                      (738,717,418)                   النتيجة قبل الضريبة

              (248,125,227)               (252,272,978)ضريبة الدخل
               635,976,310                  712,548,262صافي ربح السنة

معلومات أخرى

          72,659,426,759           92,140,639,302               2,198,879,493               59,489,151,692                 23,889,769,384               6,562,838,733موجودات القطاع

          68,264,001,226 87,024,386,171              1,040,981,513                  1,688,720,977                    11,513,302,314                     72,781,381,367               مطلوبات القطاع

               654,773,411                  366,915,640   -                                        -                                                                             -                                 -المصاريف الراسمالية
               176,913,951                  192,741,109   -                                        -                                                                             -                                 -االستهالآات
7,779,044                      7,758,523   -                                        -                                                                             -                                 -االطفاءات 

2010

  
  

  معلومات التوزيع الجغرافي
  
 قطاع التوزيع الجغرافي: -

 في الجمهورية العربية السورية. انشاطاته المجموعةمارس ت المجموعة.ألعمال يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي 
  

  :الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي اومصاريفه المجموعةيرادات وموجودات إفيما يلي توزيع 
  

201020092010200920102009
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

            1,692,575,840              2,003,721,634              502,349,810                496,855,773          1,190,226,030    1,506,865,861إجمالي الدخل
          72,659,426,759            92,140,639,302         28,671,386,157           30,491,537,907        43,988,040,602  61,649,101,395مجموع الموجودات
               654,773,411                 366,915,638                             -                               -             654,773,411       366,915,638مصاريف رأسمالية

المجموعخارج سورية داخل سورية
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  كفاية رأس المال 39

  
رأس المال من خالل النسب المختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية زم أنشطته على رأسمال مناسب لمواجهة المخاطر التي تال البنكيحافظ 

  الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والمستندة إلى مقررات بازل الدولية.
هيكلية رأسماله ويجري تعديالت عليه في ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف المخاطر في  البنكيدير 

  أنشطته.
  

  لجدول التالي كيفية احتساب نسبة كفاية رأس المال:يوضح ا
20102009

ليرة سورية ليرة سورية

بنود رأس المال األساسي:
األموال الخاصة األساسية:

      3,144,000,000    3,749,588,728رأس المال المكتتب به
         263,484,180       355,498,230االحتياطي القانوني 
         263,484,180       355,498,230االحتياطي الخاص

         927,341,739       665,044,454االرباح المدورة المحققة
        (251,076,352)      (208,205,852)الخسائر المتراآمة غير المحققة

ينزل منها:
          (50,000,000)        (92,115,000)صافي األسهم  المساهمات في المصارف والمؤسسات المالية

          (78,411,293)        (72,404,511)صافي الموجودات غير الملموسة
بنود رأس المال المساعد:

صافي األرباح غير المحققة عن اإلستثمارات في أوراق مالية
           22,206,648           27,921,316 متوفرة للبيع بعد خصم 50% منها

                        -       142,986,709احتياطي عام مخاطر التمويل
      4,241,029,102    4,923,812,304مجموع رأس المال التنظيمي (األموال الخاصة)

    28,925,615,100  36,787,883,770مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
      2,028,186,530    2,683,080,100حسابات خارج بيان المرآز المالي المرجحة بالمخاطر

           40,535,000       161,170,000مخاطر السوق
      1,348,706,683    1,623,195,526المخاطر التشغيلية

%13.11%11.93نسبة آفاية رأس المال (%)
(%) %95.98%95.69نسبة آفاية رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساهمين

%99.48%99.43نسبة رأس المال األساسي (%)
  

يجب أال تتدنى نسبة كفاية رأس المال للبنوك  2007 الثاني كانون 24في  الصادر 253مجلس النقد والتسليف رقم  قرار حسب
لنسب المتعلقة بالتركزات االئتمانية والتي تستخدم ، كما يراعي المصرف كافة ا%8رية العربية السورية عن نسبة العاملة في الجمهو

  رأس المال التنظيمي كمؤشر لتلك التركزات.
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات    40
 
 

2010 المجموعأآثر من سنة  لغاية سنة31 آانون األول
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

الموجودات
                16,240,811,428               8,091,435,515                 8,149,375,913نقد و أرصدة لدى بنوك مرآزية 

                  8,367,543,927                 8,367,543,927أرصدة لدى المصارف 
                20,754,718,779               3,138,782,500               17,615,936,279ايداعات لدى المصارف 
                        1,316,210                                 -                        1,316,210موجودات مالية للمتاجرة

                30,353,048,660               8,555,121,372               21,797,927,288تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
                  9,640,073,524               8,726,547,274                    913,526,250موجودات مالية متوفرة للبيع 

                  3,562,788,254               3,562,788,254                                  -موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
                  2,077,487,511               2,077,487,511                                  -موجودات ثابتة

                      72,404,511                    72,404,511                                  -موجودات غير ملموسة  
                     730,869,357                    83,638,962                    647,230,395موجودات أخرى 

                     339,577,141                  339,577,141                                  -الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي
                92,140,639,302             34,647,783,040               57,492,856,262اجمالي الموجودات

المطلوبات
                     400,448,761                    400,448,761ودائع بنوك 

                83,483,479,322                  778,978,620               82,704,500,702ودائع العمالء 
                  1,446,958,357                                 -                 1,446,958,357تأمينات نقدية 

                      56,976,656                                 -                      56,976,656مخصصات متنوعة  
                     252,272,978                                 -                    252,272,978مخصص ضريبة الدخل

                  1,365,635,855                      8,263,579                 1,357,372,276مطلوبات أخرى 
                      18,614,242                                 -                      18,614,242مطلوبات ضريبية مؤجلة 

                87,024,386,171                  787,242,199               86,237,143,972اجمالي المطلوبات  
                  5,116,253,131             33,860,540,841             (28,744,287,710)الصافي

31 آانون األول  2009
الموجودات

                15,416,893,224                 6,357,626,050                   9,059,267,174نقد و أرصدة لدى بنوك مرآزية 
                16,230,053,766                                   -                 16,230,053,766أرصدة لدى المصارف 
                10,405,017,283                 1,200,000,000                   9,205,017,283ايداعات لدى المصارف 

                19,391,381,923                 7,712,522,937                 11,678,858,986تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
                       50,000,000                                   -                        50,000,000موجودات مالية قروض وسلف
                  6,370,116,826                 4,237,348,826                   2,132,768,000موجودات مالية متوفرة للبيع 

                  2,006,773,817                 2,006,773,817                                   -موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
موجودات مالية متوفرة للبيع 

                  1,905,064,721                 1,905,064,721                                   -موجودات ثابتة
                       78,411,293                      78,411,293                                   -موجودات غير ملموسة  

                     530,323,442                      82,396,773                      447,926,669موجودات أخرى 
                     275,390,464                    275,390,464                                   -الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي

                72,659,426,759               23,855,534,881                 48,803,891,878اجمالي الموجودات

المطلوبات
                     475,575,946                                   -                      475,575,946ودائع بنوك 

                65,678,293,244                 2,326,269,896                 63,352,023,348ودائع العمالء 
                     940,785,075                                   -                      940,785,075تأمينات نقدية 

                       36,531,135                                   -                        36,531,135مخصصات متنوعة  
                     248,125,227                                   -                      248,125,227مخصص ضريبة الدخل

                     884,690,599                           762,641                      883,927,958مطلوبات أخرى 
                68,264,001,226                 2,327,032,537                 65,936,968,689اجمالي المطلوبات 

                  4,395,425,533             21,528,502,344             (17,133,076,811)الصافي
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 )الموحد المركز المالي بيان(خارج  محتملة لتزاماتوإ رتباطاتإ 41

 
  ئتمانيةإلتزامات إرتباطات وإ 41.1

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

 642,349,000        1,379,307,633    اعتمادات مستندية
 1,001,092,000     1,014,799,666    قبوالت
 2,611,441,000     2,786,638,125    آفاالت:

دفع -       589,748,789        673,406,781 
حسن تنفيذ -    1,535,330,137     1,430,311,310 

أخرى -       661,559,199        507,722,909 
 6,145,776,493     5,226,830,553    سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

  10,407,575,977   10,400,658,493 

 
  

 عقود إيجار تشغيليةلتزامات تعاقدية وإ 41.2
  

20102009
ليرة سوريةليرة سورية

إرتباطات عقود مشاريع إنشائية : 
   104,000,000    86,000,000تستحق خالل سنة

   104,000,000     86,000,000مجموع إرتباطات عقود المشاريع اإلنشائية في تاريخ بيان المرآز المالي الموحد

إرتباطات عقود اإليجار التشغيلية: 
     14,843,340     16,393,340تستحق خالل سنة

     44,334,960     46,207,142تستحق خالل أآثر من سنة
     59,178,300     62,600,482مجموع إرتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ بيان المرآز المالي الموحد

  
تمثل . للمجموعةمكاتب إدارية إنشاء مستودعات وعقود  2010كانون األول  31رتباطات المشاريع اإلنشائية كما تظهر في إتمثل 

  .بعض فروع المصرف لعامة وإيجار مبنى اإلدارة اعقود اإليجار التشغيلية عقود 
    

 أحداث الحقة  42
  

 400,000,000قرر مجلس اإلدارة زيادة رأسمال المصرف بما يعادل ، 2011 شباط 16وفقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
ى أساس القيمة عل للمساهمين على أن توزع الزيادة في رأس المال 2010كانون األول  31ليرة سورية من األرباح المدورة كما في 

وهيئة األوراق المالية  لموافقة الهيئة العامة للمساهمين هذا القرار خاضع . إنليرة سورية كل حسب نسبة تملكه 500اإلسمية للسهم 
 ومصرف سورية المركزي.



  (شركة مساهمة مغفلة)بنك سورية والمهجر 
 الموحدة ة المالي البياناتإيضاحات حول 

 2010 كانون األول 31
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 400,000,000زيادة رأسمال المصرف بما يعادل  ، قرر مجلس اإلدارة2011شباط  16وفقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
على أن توزع الزيادة في رأس المال للمساهمين على أساس القيمة  2010كانون األول  31ليرة سورية من األرباح المدورة كما في 

 اجتماع قبل عقده المقرر ةاإلدار مجلس اجتماع في النهائي االقتراح يتم أن على ،ليرة سورية كل حسب نسبة تملكه 500اإلسمية للسهم 
  .للمساهمين العامة الهيئة

  
على  ليرة سورية 600,000,000 بقيمة المحتجزة األرباح من جزء توزيع للمساهمين العامة الهيئة وافقت ،2010 نيسان 26 تاريخب

إن هذا القرار خضع لموافقة ليرة سورية كل حسب نسبة تملكه.  500على أساس القيمة اإلسمية للسهم للمساهمين شكل أسهم مجانية 
  هيئة األوراق المالية ومصرف سورية المركزي.

  
وحيث  سورية ليرة 300,000,000 عن أرباح سنوات سابقة قد بلغ 2009مع اإلشارة إلى أن مجموع األرباح الموزعة في العام 

  .ليرة سورية 50 كان نصيب السهم الواحد


