
  
  
  

  
 
 
  سورية المساهمة _ بنك قطر الوطني

  ) شركة مساهمة مغفلة( 
 الجمهورية العربية السورية _ دمشق

  

  ةـالمالي اتـالبيان
  ٢٠١١/  ١٢/  ٣١ عن السنة المنتهية في  

  عليها المستقل الحساباتمدقق وتقرير   
  



 
  سورية المساهمة _بنك قطر الوطني 

  ) شركة مساهمة مغفلة( 
  مهورية العربية السوريةالج_ دمشق 

  

  
  
  
  

  ةـالمالي البيانـات
  ٢٠١١/  ١٢/  ٣١ عن السنة المنتهية في

  عليها المستقل وتقرير مدقق الحسابات
  

  
  فهرس المحتويات

  
  رقم الصفحة  ـانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــ

  ٢-١  املستقل احلساباتمدقق تقرير 

  ٣  بيان املركز املايل

  ٤  بيان الدخل 

  ٥  بيان الدخل الشامل

  ٦  بيان التغريات يف حقوق امللكية

  ٧  بيان التدفقات النقدية

 ٧٧-٨  املاليةللبيانات متممة  إيضاحات

               



Jf:JJ{)CiatltJR 0/Yyia/l 


~ffltpulJicc(JunlanIJ 


wWI ~)J-' _ ~}I .;h9 ~ ~l..-o / a~L...JI Jl 
( r r ~ ) ~)J-' - ~}I .;h9 ~ 

~).rJI 4..r1 ~)~I - ~~ 

ulll uliUI J -" .. r J..F' 

VL. ~r'" _ VLJ.I ~)r _ ~}I )aj d:.) w}1 4.)1l1 uliWI ~...l::; W ..k! 

0l:; if J5' liS) " "." /'" / n ~ LS' Jlli )}I 0~ if --.Jli ~I) ( d:.)1 ) _ ili;.... 

~I l/' ~..uJ1 uwx.Jl 0~) , ~I J~ ~ u~1 0~) , j-oLJI .r-JJI 0~) , .r-JJ1 

. ..sf'-~I ~yll uL.}>JG a....L!.1 ~~I uL~1 Jr ~) , t:<}:JI db l} ~I 

4.)1l1 uliWI if o.,b)'1 d..))j--o 

J..)ldl ;,1.lY)' 4.)j~\1 ~L".Jj~) J;,WI 4--P/) 4.)1l1 u\..;WI oiA ;,I~ll/' :U)j--o 0);,)'1 

~)r J~ _ ~I) ..u.JI ~ uGI}) u~) ~)y-JI ~.rd-I ..:..~.r-:JG ~GilG 4.)1l1 

if 4.)\.;,:. 4.)L. ..:..Lil::: ;,I~l if ~ ~)).rP v,!) JI ~I..u\ ~u)ll/' :U)j--o) , _ ~;).I 

. tbLl } ~I ~ -.:.....;LS" ~Iy ~~yhl ~\.b:. ~I 

~.lll 4 .'-~-.. 

to) ~.lJ (' ~). L!. ~.lJ ~ I~~ 4111 ..:..LWI o..u, ~ ~r,J1 ~I~l 0 W)j-.o ~ 

~\~ 0G ;~I J)\';':' \rl ~yLJI ..:..L;lh:.\. J:i 01 ~WI o..u, ~) . 4.))..ll1 J)...l:ll f-;lW 

. ~~y.- ~\.b:.i ~ ~~ 'J 4.)1l1 ..:..\..;WI -.:.....;LS"1)1 W J~ .A$G ~J~ J)x.Jl ,,1)\) 

/ ~" / ~~I~..tJJ:.U~L! ~~ - oLS~J ~~~ ",",I 
4.J~\ ~..\.J~\ w--'~-J 

•A· V ~) 



- -

c.A.>-Wtl),IJ ~Ll~ .j1.;:i J:,!..lj ~bi Js- J~ L:.JI~I?l ~bi JJ..d1 Jw.i ~) 

0J~ )Uz,;..i ~ ,..:.1..b l) \$. ~ Js- o)..::>iJ.I L:.J~I.?")'I...t.....:..jJ' ~1l1 L:.JLil:J~ 0.)).,.\1 

.,i.:.L; .... )Uz,;.. ~I I.!.lli ~ ~J . ~I Ji ~I ~ JlS'" ,"Iy ~lll ..:;Li~~ ~..r"Y" ,-Uz,;..( 

~ j>--i if ..!.WI ~ if J.)WI 4..a.rJ ~lll L:.J\.jl:JI .)I~H ~I ~u..11 ~li)\ 0~1 l) 

4.;~)1 '-::Jw -.>...Lo Js- -,,>1) ~I~l <f~ ~) , WlA.!1 ~))JI ~ ~ ~LJ.\ ~..dl L:.Jk\?) 

L~I ~~I L:.JLL:-JI W')\,.A -.>...Ll IQ_;;; ~i U;;..dl Jwl ~ L.S ~.~ ~LUI 

- ~ III L:.J Li ~ J501 ..j:>rJI ~ ..:.UKJ "0).),/1 dj.r' L:.J~ i ~I 4..:-:-~1L:.JI .r-.AA.:JI .."J~) 

(,Sf)1 

~ Jill P)\ _ d..:f'>y,..\ \..?"lyJI 4.jl5' if _ J.)U:. ~ -J'~ ~LU L:.JLiW\ 0i l/r. 

, 
l)J ~Il\ .r-)\i:J\ .)\....\$.- '/ ~J....ul .ft;!lA.J.! ill) ..:.ulJ ~).;JI ..:.u.) l) ~I U\ y- ~..lQj1 oI,jw..ljJ 

~IJ J.jjj\ v-l>.- ..:;1))J L:.J~J i4)LJ\ ~)r-JI ~.rJ.I L:.J~.r':.•:h) .:r.,;lyiJl ~~r ~~ 

. _ <$:?)1 i4)y J rtl.

-)'\ ~\ ~ -L.4.\1 L:.JLl.b:l1 I.... -is.? .... ) .. y _ t...r .r-~ 

~.J ' ~..dl ..j:>1~~ ...... j~ u.~i) ~I L:.Jt;...~~I) L:.JLil:JI Js- o)b,/I ..:.r- LL.a>





 

  ٤

  المساهمةسورية  _بنك قطر الوطني 
  ) شركة مساهمة مغفلة( 
  الجمهورية العربية السورية _دمشق 

  
  بيان الدخل 

  ٢٠١١ / ١٢/  ٣١عن السنة المنتهية في 
  

 

  إيضاح
 رقــم

٢٠١١  
 ليــرة سوريــة

٢٠١٠  
 ليــرة سوريــة

 ٢٣٤ ٩٨٩ ٨٩٤ ٥٢٤ ٧٠٢ ٩٤٥ )٢١( الفوائد الدائنة

 )  ١٧٠ ٩٩٨ ٦٤٥( )  ٣١٤ ٣٣٩ ٧٨٤( )٢٢( الفوائد املدينة

   ٦٣ ٩٩١ ٢٤٩   ٢١٠ ٣٦٣ ١٦١  صايف الدخل من الفوائد

 ٢٣ ٠٣١ ٥١٧ ٢٩ ١٢٨ ٧٤٦ )٢٣( العموالت والرسوم الدائنة

 )    ٥٣٤ ٧٥٢( )  ٩٥٠ ٤٨٠(  العموالت والرسوم املدينة

   ٢٢ ٤٩٦ ٧٦٥   ٢٨ ١٧٨ ٢٦٦  صايف الدخل من العموالت والرسوم

 ٨٦ ٤٨٨ ٠١٤ ٢٣٨ ٥٤١ ٤٢٧  صايف الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

 ٢ ١٠٠ ٤٧٨ ١٩ ٢٢٠ ٦٧٣  أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية

 ١٢٤ ٧٤٣ ٤١٧ ١ ٤٥٦ ٢٢٣ ٢٩١ )٢٠( مركز القطع البنيوي أرباح تقييم

  ٤ ٨١٤ ٥٤٨   ٧٧١ ٦٧٠  إيرادات تشغيلية أخرى
   ٢١٨ ١٤٦ ٤٥٧   ١ ٧١٤ ٧٥٧ ٠٦١  إجمالي الدخل التشغيلي

 )  ١٥٧ ٠٩٢ ١٣٦( )  ٢١٧ ٧٥٧ ٥٣٧( )٢٤( نفقات املوظفني

 )  ٢٨ ١٤٨ ٩٦٦( )  ١٠٥ ١٠٧ ٦٨٢( )٩( استهالك املوجودات الثابتة

 )  ٣١ ٩٢٥( )  ٥٨٠ ٩٥٩( )١٠( إطفاء املوجودات غري امللموسة

  -   )  ٥٠ ٨٣٤ ٣٢٤(  )٧(  املباشرة االئتمانيةخسائر تدين التسهيالت 
 ٧ ٥٥٨ ٥٩٥ )  ٤٦٢ ٤٧٠( )١٧( خمصصات متنوعة

 )  ٢٠٥ ٢٩٤ ٧٧٠( )  ٢٤١ ٩١٠ ٩٥٧( )٢٥( مصاريف تشغيلية أخرى

 )  ٣٨٣ ٠٠٩ ٢٠٢( )  ٦١٦ ٦٥٣ ٩٢٩(  إجمالي المصروفات التشغيلية

 )  ١٦٤ ٨٦٢ ٧٤٥( ١ ٠٩٨ ١٠٣ ١٣٢  قبل الضريبة  )الخسارة(الربح 

   ٧١ ٦٩٩ ٤٠٠   ٨٠ ٢٠٤ ٠١٠ )١١( إيراد ضريبة الدخل

 )  ٩٣ ١٦٣ ٣٤٥(   ١ ١٧٨ ٣٠٧ ١٤٢  السنة) خسارة ( ربح 

 )  ٨ ,٨٣(     ٣٩ ,٢٨ )٢٦(نةالس ) خسارة( ربح نصيب السهم األساسي والمخفض من 
  

  .جزءاً من هذه البيانات املالية وتقرأ معها )  ٧٧( إىل الصفحة رقم )  ٨( تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحة رقم 
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  سورية المساهمة _نك قطر الوطني ب

  )  شركة مساهمة مغفلة( 
  الجمهورية العربية السورية _دمشق 

  
  بيان الدخل الشامل 

  ٢٠١١ / ١٢/  ٣١عن السنة المنتهية في 
  

 ــانــــــــــــــــــــــــــــــــالبيـ

  إيضاح
 رقــم

٢٠١١ 

 ليــرة سوريــة

٢٠١٠  
 ليــرة سوريــة

    

 )  ٩٣ ١٦٣ ٣٤٥(  ١ ١٧٨ ٣٠٧ ١٤٢  السنة) خسارة ( ربح 

    

   -        -   بنود الدخل الشامل األخرى
  

 )  ٩٣ ١٦٣ ٣٤٥ (   ١ ٨١٧ ٣٠٧ ١٤٢  للسنة ) اخلسارة الشاملة ( الربح الشامل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جزءاً من هذه البيانات املالية وتقرأ معها )  ٧٧( إىل الصفحة رقم )  ٨( تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحة رقم 
  



 

  ٦

  المساهمةسورية  _بنك قطر الوطني 
  )  شركة مساهمة مغفلة( 
  الجمهورية العربية السورية _دمشق 

  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  ٢٠١١/  ١٢/  ٣١عن السنة المنتهية في 

  

 

رأس المال المكتتب به 
 والمدفوع

  عاماحتياطي 
  مخاطر التمويلل

        مصاريف إصدار
 رأس المال

     الربح        
 الشاملة )الخسارة(

  ) خسائر ( 
 محققة متراكمة

 أرباح متراكمة) / خسائر(
 اإلجمالـي غير محققة

 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة 

 ٤ ٧١١ ٨٧٨ ١٦٨ )  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣(  )  ٢١٤ ٩٠٩ ٠٢٩(  -  -   -  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١/١/٢٠١٠الرصيد يف 

 ٩ ٩٠٦ ٦٢٤ ٨٦٠ -  -  -  )  ٩٣ ٣٧٥ ١٤٠(   -  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ زيادة رأس املال

 )  ٩٣ ١٦٣ ٣٤٥(  -  -  )  ٩٣ ١٦٣ ٣٤٥(  -   -  -  الشاملة للسنة) اخلسارة ( 

   -    ١٢٤ ٧٤٣ ٤١٧ )  ٢١٧ ٩٠٦ ٧٦٢(    ٩٣ ١٦٣ ٣٤٥   -     -    -  ختصيص اخلسارة

   ١٤ ٥٢٥ ٣٣٩ ٦٨٣   ٥١ ٥٣٠ ٦١٤ )  ٤٣٢ ٨١٥ ٧٩١(    -  )  ٩٣ ٣٧٥ ١٤٠(      -  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٠الرصيد يف 

   ١٤ ٥٢٥ ٣٣٩ ٦٨٣   ٥١ ٥٣٠ ٦١٤ )  ٤٣٢ ٨١٥ ٧٩١(  -  )  ٩٣ ٣٧٥ ١٤٠(   -  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١/١/٢٠١١الرصيد يف 

 -  -  )  ٩٣ ٣٧٥ ١٤٠(  -  ٩٣ ٣٧٥ ١٤٠  -  -  إقفال مصاريف إصدار رأس املال

 ١ ١٧٨ ٣٠٧ ١٤٢ -  -  ١ ١٧٨ ٣٠٧ ١٤٢ -   -  -  للسنة الشاملالربح 

   -    ١ ٤٥٦ ٢٢٣ ٢٩١ )  ٣١٥ ٥٦٥ ١٤٩ ( )  ١ ١٧٨ ٣٠٧ ١٤٢(    -    ٣٧ ٦٤٩ ٠٠٠   -  الربح الشاملختصيص 

   ٥١ ٧٠٣ ٦٤٦ ٨٢٥   ١ ٥٠٧ ٧٥٣ ٩٠٥ )  ٨٤١ ٧٥٦ ٠٨٠ (   -    -     ٣٧ ٦٤٩ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١١الرصيد يف 
  

  .جزءاً من هذه البيانات املالية وتقرأ معها )  ٧٧( إىل الصفحة رقم )  ٨( تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحة رقم 



 

  ٧

  سورية المساهمة _بنك قطر الوطني 
  )  شركة مساهمة مغفلة( 
  الجمهورية العربية السورية _دمشق 

  بيـان التدفقـات النقديـة 
 ٢٠١١/  ١٢/  ٣١عن السنة المنتهية في 

 

  إيضاح
 رقـم

٢٠١١  
 ليــرة سوريــة

٢٠١٠  
 ليــرة سوريــة

   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ) ١٦٤ ٨٦٢ ٧٤٥ (  ١ ٠٩٨ ١٠٣ ١٣٢  قبل الضريبة) سارة اخل( ربح ال

    مع التدفقات النقدية ) الخسارة ( تعديالت لتسوية الربح 
 ٢٨ ١٨٠ ٨٩١  ١٠٥ ٦٨٨ ٦٤١ )٩،١٠( وإطفاءات استهالكات

 ٦٢٥ ٢٤٣   ١ ١٩٢ ٧١٠ )٨( إطفاء عالوة وخصم استثمارات مالية
 ٢ ٤٧٦ ٢٣٣ -  خسارة استبعادات موجودات ثابتة 

  -    ٥٠ ٩٧٨ ٣٢٣ )٧(  خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املباشرة
 ) ٧ ٥٥٨ ٥٩٥(    ٤٦٢ ٤٧٠  خمصصات متنوعة

 ) ١٤١ ١٣٨ ٩٧٣(   ١ ٢٥٦ ٤٢٥ ٢٧٦  التشغيل قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية ) خسارة ( ربح 
 ) ٣٩٢ ١٣٣ ١٠٩(  ١٠٢ ٦٨١ ٠٣٧  يف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي) الزيادة ( النقص 

 ) ٢ ٠٦٥ ١٥٦ ٩٨٤(  )  ٤ ١٦٠ ٨١٤ ٨٤٠(  يف اإليداعات لدى مصارف) الزيادة ( 
 ) ٦ ٠٩٠ ٦٩٣ ٤٥٦(    ٢ ٩٦٢ ١٩٠ ٢٤١  يف التسهيالت االئتمانية املباشرة) الزيادة ( النقص 
 ) ٢٨٦ ١٦١ ٦٥٥(    ٨٤ ٠٤٩ ٣٦٤  يف املوجودات األخرى) الزيادة ( النقص 

 ) ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠(  -  يف الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي) الزيادة ( 
 ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ )  ٢ ٥٠٦ ٢٥٧ ٠٠٠(  مصارف يف ودائع الزيادة ) النقص (

 ٤ ٢٤٥ ٦٨٦ ٦٩٩   ٩١٢ ٨٨٩ ٦٣٧  الزيادة يف ودائع العمالء
 ١٠٢ ٣١٣ ٣٥٦ )  ٤٨ ٧٩٦ ٢٠٧(  يف التأمينات النقديةالزيادة  ) النقص (

  ١٨٣ ٠٧٠ ٥٣٢ )  ٥٢ ٥٣٥ ٢٨٩(  يف املطلوبات األخرىالزيادة  ) النقص (

 ) ٢ ٤٤٤ ٢١٣ ٥٩٠(  )  ١ ٤٥٠ ١٦٧ ٧٨١(  أنشطة التشغيل) المستخدم في ( صافي النقد 

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 
ا حىت تاريخ االستحقاق  ) ٩٥٧ ١٧٠ ٨٩٧(  )  ٨٣٦ ٣٠٥ ٢٩٩(  مشرتيات موجودات مالية حمتفظ 

 ) ١ ٠٧٨ ٢٧٥ ٩٣٠(  )   ٢٣١ ٢٨٤ ٤٦٣(  مدفوعات لشراء موجودات ثابتة
 ٢٠٦ ٠٠٠ -  موجودات ثابتةمتحصالت من بيع 

 ) ١٧ ٢٤٠ ٩٠٠(  )  ٢ ٢٧٥ ٦٤٦(  شراء موجودات غري ملموسة لمدفوعات 

ا حىت تاريخ االستحقاقمن موجودات اسرتداد      -    ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠   مالية حمتفظ 
 ) ٢ ٠٥٢ ٤٨١ ٧٢٧(  )   ٩٦٩ ٨٦٥ ٤٠٨(  أنشطة االستثمار) المستخدم في ( صافي النقد 

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
 ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ -  رأس املالزيادة 

 ) ٩٣ ٣٧٥ ١٤٠(  -  مدفوعات ملصاريف إصدار أسهم رأس املال
   ٨٠ ٥٨٢ ١٣٤ )  ٧٩٣ ٧٩٢ ٦٠٦(  )مطلوبات أخرى(قطر  –بنك قطر الوطين ل مدفوعات

  ٩ ٩٨٧ ٢٠٦ ٩٩٤ )  ٧٩٣ ٧٩٢ ٦٠٦(  صافي النقد من أنشطة التمويل

 ٥ ٤٩٠ ٥١١ ٦٧٧ )  ٣ ٢١٣ ٨٢٥ ٧٩٥(  صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

  ٣ ١٣٣ ١٣٩ ٧٧٠   ٨ ٦١١ ١٧٧ ١٠٥  النقد وما يف حكمه يف بداية السنة 

 )  ١٢ ٤٧٤ ٣٤٢(   )  ١٤٥ ٦٢٢ ٣٣٣(    أثر تغري سعر الصرف يف الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٨ ٦١١ ١٧٧ ١٠٥   ٥ ٢٥١ ٧٢٨ ٩٧٧ )٢٧( النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
 

  .جزءاً من هذه البيانات املالية وتقرأ معها )  ٧٧( إىل الصفحة رقم )  ٨( تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحة رقم 
  



   ٨

  سورية المساهمة_ بنك قطر الوطني 
  )  شركة مساهمة مغفلة( 
  الجمهورية العربية السورية_ دمشق 

  
  إيضاحات متممة للبيانات المالية

  ١٣/١٢/١٢٠١المنتهية في  السنةعن 
  
 نبذة عن البنك - ١

  

مبوجب قانون املصارف اخلاصة رقم _ شركة مسامهة مغفلة  _سورية املسامهة _ تأسس بنك قطر الوطين 
،  ٣٠/٩/٢٠٠٩بتاريخ )  ١٥٩٦١( ومت قيد البنك بالسجل التجاري حتت رقم  ٢٠٠١لعام )  ٢٨( 

اجلمهورية _ ويقع املركز الرئيسي للبنك يف ساحة العباسيني ، دمشق ) .  ٢٠( ويف سجل املصارف برقم 
  .العربية السورية 

  

وغاية البنك القيام بكافة العمليات املصرفية وقبول الودائع وتوظيفها والقيام جبميع العمليات املالية 
ويزاول البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي يف دمشق ومن  واملصرفية وفق القوانني واألنظمة النافذة ،

  . فرعاً  عشر مخسةخالل  فروعه يف اجلمهورية العربية السورية وعددها 
  

البنك برأمسال مقداره مخسة مليارات لرية سورية مقسم على عشرة ماليني سهم قيمة السهم تأسيس مت 
  .بنك لدى سوق دمشق لألوراق املالية أسهم ال ومت إدراج. االمسية مخسمائة لرية سورية 

  

 عشرة مببلغزيادة رأس املال  ١٣/٥/٢٠١٠أقرت اهليئة العامة غري العادية للبنك يف اجتماعها بتاريخ 
  سهم قيمة السهم الواحد االمسية /  ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ لرية سورية من خالل إصدار  مليارات

  .زيادة االكتتاب بكامل األسهم اللرية سورية، ومت /  ٥٠٠/ 
  

، وهي خاضعة ملوافقة  ٢٧/٣/٢٠١٢اإلدارة بتاريخ جملس مت املوافقة على إصدار البيانات املالية من قبل 
  . اهليئة العامة للمسامهني
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 أساس اإلعداد  - ٢
  

 بيان التوافق  )أ 

مت إعداد البيانات املالية للبنك طبقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة من قبل جملس معايري 
القوانني والتشريعات املصرفية السورية السارية ، وتعليمات وقرارات جملس  ومبا يتوافق معاحملاسبة الدولية 

 .النقد والتسليف مبصرف سورية املركزي 
  

  أساس القياس )ب 

 :يتم إعداد البيانات املالية على أساس مبدأ التكلفة التارخيية ماعدا التايل 

  يتم قياس األدوات املالية املشتقة على أساس القيمة العادلة. 

 يتم قياس األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر بالقيمة العادلة . 

  للبيع بالقيمة العادلة يتم قياس املوجودات املالية املتاحة. 
 

 العملة الوظيفية وعملة عرض البيانات المالية )ج 

  ) .العملة الوظيفية للبنك ( مت إعداد وعرض البيانات املالية باللرية السورية 
  

 استخدام التقديرات واألحكام )د 

ايري الدولية إلعداد التقارير املالية يتطلب من اإلدارة وضع إن إعداد البيانات املالية مبا بتوافق مع املع
واملطلوبات ملوجودات ا ومبالغاألحكام والتقديرات واالفرتاضات اليت تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية 

 .وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات . واإليرادات واملصروفات 
  

ا من افرتاضات بصورة مستمرة  ويتم االعرتاف بالتغريات يف . ويتم مراجعة التقديرات وما يتعلق 
ويف الفرتات املستقبلية اليت تتأثر بذلك .. التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت يتم فيها تعديل التقدير 

  . التعديل
 

التقديرات واألحكام اهلامة يف تطبيق السياسات وفيما يلي املعلومات حول اجملاالت اهلامة لعدم اليقني يف 
ا يف البيانات املالية   : احملاسبية اليت يكون هلا تأثريا هاماً على املبالغ املعرتف 

 



 
  سورية المساهمة _ الوطنيبنك قطر   

   اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 
  ٣١/١٢/٢٠١١املنتهية يف  املالية عن الفرتة

 

 ١٠

 تابع -أساس اإلعداد -٢
  

 تابع -استخدام التقديرات واألحكام  )د
  

 خسائر اخنفاض القيمة على القروض والتسليفات  
 مـدى لتحديـد األقـل علـى بشـكل ربـع سـنوي التمويليـة واألنشـطة والسـلف القـروض البنـك يراجـع

 بتقـدير البنـك يقـومو   .الـدخل ضـمن بيـان القيمـة لتـدين إضـافية خمصصـات بأيـة لالعـرتاف احلاجـة

 حملفظـة املسـتقبلية النقديـة للتـدفقات قياسـه ميكـن اخنفـاض وجـود إىل تشـري معلومـات أي وجـود

 إىل تشـري حمـددة بيانـات املعلومات هذه تشملو   .حدوثه قبل التمويلية والسلف واألنشطة القروض

 على القدرة ترتبط بعدم أوضاع اقتصادية وجود أو املستحقة، الدفعات سداد يف عكسي تغري وجود

 خبصـائص يـرتبط الـذي اجملـال هـذا يف السـابقة خربتـه علـى تعتمـد تقـديرات البنـك يستخدم .السداد

 إىلاً اسـتناد القيمـة يف للتـدين موضـوعية أدلـة أي إىل وجـود يسـتند البنـك كمـا ، االئتمـان خمـاطر

 التـدفقات وتوقيـت قيمـة لتقـدير املسـتخدمة املنهجيـة مراجعـة يـتمو   .املسـتقبلية النقديـة التـدفقات

 يـؤدي ممـا الفعليـة واخلسـائر املتوقعـة اخلسـائر بـني فـارق أي لتقلـيص منـتظم بشـكل النقدية املستقبلية

 خسـائر مراجعـة املخصصـات مراجعـة عمليـة تشـملو  . بينهمـا جـوهري اخـتالف وجـود عـدم إىل

 مـع قيمتهـا يف تـدين وجـود علـى موضوعي دليل وجود عند والسلف القروض حمفظة االئتمان ضمن

اإلدارة  تعتمـد ، ذلـك ملواجهـة خمصـص إىل احلاجـة ولتقـدير  .منفـرد بشـكل حتديده على عدم القدرة
 .االقتصـادية والعوامـل الرتكـز إىل عوامـل باإلضـافة احملفظـة حجـم ، االئتمـان نوعيـة مثـل عوامـل علـى

 الضـمنية اخلسـائر اجتـاه لتحديـد إجـراء افرتاضـات يـتم .. املطلـوب املخصـص حجـم ولتقـدير

 دقـة تعتمـدو   .السـائدة االقتصـادية واألوضـاع السـابقة اخلـربة إىل اسـتناداً  الالزمـة واملـدخالت

 . املستخدمة و االفرتاضات املستقبلية النقدية التدفقات تقدير على املخصصات
  

 املوجودات الضريبية املؤجلة  
االعــرتاف بــاملوجودات الضــريبة املؤجلــة عــن اخلســائر أو املصــاريف غــري اخلاضــعة للضــريبة واملتوقــع  يــتم

يتطلــب االعــرتاف بــاملوجودات الضــريبية املؤجلــة تقــديرات . االســتفادة منهــا عنــد حتقــق الــربح الضــرييب
إىل خطــط الضــريبة مــن اإلدارة مبنيــة علــى فــرتة ومبــالغ األربــاح املســتقبلية اخلاضــعة للضــريبة باإلضــافة 

  .املستقبلية 
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 ١١

  

 ١/١/٢٠١١المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية اعتبارا من   )هـ

  طراف ذات العالقةألاإلفصاح املتعلق با")  معدل -٢٤( معيار احملاسبة الدويل رقم" 

املعيار يتطلب وال على توضيح وتبسيط تعريف األطراف ذات العالقة يعمل هذا املعيار املعدل 
للحكومة باإلفصاح عن كافة املعامالت مع احلكومة أو املؤسسات ضرورة قيام املؤسسات التابعة 

  .كومية األخرى حلا
  تسديد اإللتزامات املالية  _الصادر عن اللجنة الدولية لتفسري التقارير املالية )  ١٩( املعيار رقم

 .بواسطة إصدار أدوات رأمسالية 

خبصوص اإللتزامات املالية والذي عاجلة احملاسبية الالزمة نتيجة إعادة التفاوض يوضح هذا التفسري امل
  .لتسديد اإللتزامات املالية أو جزء منها ينتج عنه قيام املؤسسة بإصدار أدوات رأمسالية للدائنني 

 

أبريل عام / تطوير املعايري الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية املصدرة خالل شهر نيسان وقد مت 
تعديالت  وقد تضمن ذلك. تعديالت مت اعتبارها ضرورية ولكن غري مستعجلة  تضمن ذلكو  ٢٠٠٩

ن تعديالت كما تضم. ستؤدي إىل تغريات حماسبية لغايات عرض البيانات املالية أو االعرتاف أو القياس 
تصبح هذه التعديالت إلزامية اعتبارًا من البيانات املالية . للمفاهيم اخلاصة بعدة معايري كل على حدة 

مع السماح بالتطبيق املبكر ، مل يتم تغيري السياسات احملاسبية كنتيجة هلذه  ٢٠١١السنوية لعام 
  .التعديالت 

  

 أهم السياسات المحاسبية المتبعة - ٣
 

  المعامالت بالعمالت األجنبية  )أ 
وتثبت املعامالت بالعمالت األخرى ) العملة الوظيفية للبنك ( سورية المتسك حسابات البنك باللرية 

خالل السنة املالية على أساس أسعار الصرف السارية يف تاريخ تنفيذ املعاملة ، ويتم حتويل أرصدة 
اية السنة املالية على أساس أسعار املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بال عمالت األخرى يف 

الصرف السارية الوسطية يف ذلك التاريخ واملعلنة من قبل مصرف سورية املركزي ، ويتم تسجيل األرباح 
  .واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية ببيان الدخل 

  

  الفوائد الدائنة والمدينة )ب 
باستثناء فوائد  يف بيان الدخل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية واملدينة الفوائد الدائنةيتم االعرتاف ب

ا كإيرادات ويتم تسجيلها يف حساب  وعموالت التسهيالت االئتمانية غري العاملة اليت ال يتم االعرتاف 
قدية إن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يتم به ختفيض املبالغ الن.  الفوائد والعموالت املعلقة
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 ١٢

أو حيثما أمكن ( املستقبلية املدفوعة أو املستلمة على األعمار املقدرة للموجودات أو املطلوبات املالية 
عند احتساب معدل الفائدة و  .إىل صايف القيمة املرحلة للموجودات أو املطلوبات املالية ) على فرتة أقصر 

االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألدوات املالية يف  ويأخذيقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية  ..الفعلي 
  .ولكن بدون األخذ باالعتبار اخلسائر االئتمانية املستقبلية 

  

يشتمل احتساب معدل الفائدة الفعلي على مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة اليت تشكل جزءاً 
تشتمل تكاليف املعامالت على التكاليف اإلضافية املنسوبة إىل و . ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية 

  .حيازة أو إصدار املوجودات أو املطلوبات املالية 
  

  :كما تشتمل على ما يلي 
ا يتم اليت املطفأة بالتكلفة املقاسة املالية واملطلوبات املوجودات على الفائدة -  باستخدام احتسا

 . الفعلي الفائدة معدل

 .االستثمارات يف األوراق املالية املتاحة للبيع واحملتسبة على أساس الفائدة الفعلية  الفائدة على -

االستحقاق الفعلي من تغريات القيمة العادلة يف مشتقات تغطية مؤهلة مت حتديدها يف تغطيات  -
 . املدينة/ الدائنة  الفوائد التدفقات النقدية للفرق يف التدفقات النقدية اخلاضعة للتغطية خالهلا على

تغريات القيمة العادلة يف املشتقات املؤهلة ، مبا يف ذلك عدم فعالية التغطية ، والبنود ذات الصلة  -
 .اخلاضعة للتغطية يف تغطيات القيمة العادلة ملخاطر معدالت الفائدة 

على مجيع املوجودات و املطلوبات التجارية تعترب عرضية على عمليات البنك  الفوائد الدائنة واملدينةإن 
ويتم عرضها مع مجيع التغريات األخرى يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات التجارية .. التجارية 

  .ضمن صايف اإليرادات من االستثمارات 
  

ا ألغراض إدارة يتم عرض تغريات القيمة العادلة من املشتقات األخرى اكما  ، املخاطرليت يتم االحتفاظ 
واملوجودات واملطلوبات املالية األخرى اليت يتم ترحيلها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر يف 

  .صايف اإليرادات من أدوات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ضمن بيان الدخل 
 

 الدائنة والمدينة الرسوم و العموالت )ج 

. يتم االعرتاف بإيرادات الرسوم والعموالت على أساس االستحقاق عندما يتم تقدمي اخلدمة من قبل البنك
وميكن . ويتم احتساب مصروفات الرسوم والعموالت كمصروفات عند تلقي اخلدمات ذات الصلة 

  :تصنيف إيرادات الرسوم والعموالت كما يلي 
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 ١٣

  إيرادات الرسوم والعموالت اليت تتحقق من اخلدمات املقدمة خالل فرتة زمنية معينة  -
ذه اإليرادات والرسوم على ) مثل العموالت من إدارة املوجودات ، احلفظ األمني (  ويتم االعرتاف 

 .أساس االستحقاق 

هم أو جمموعة من مثل ترتيبات شراء أس( إيرادات الرسوم والعموالت اليت تتحقق من العمليات  -
ذه اإليرادات والرسوم عند االنتهاء من ) األوراق املالية أو بيع وشراء منشآت  ويتم االعرتاف 

 .العملية 
  

 إيرادات توزيعات األرباح )د 

. ات حق البنك يف استالم اإليراداتيتم االعرتاف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن بيان الدخل عند إثب
االستثمارية ، عادة ما يكون ذلك التاريخ هو تاريخ إعالن توزيعات األرباح خبصوص األوراق املالية 

  .السابقة 
  

 الدفعات اإليجارية   )هـ

يتم تصنيف عقود إجيار املوجودات اليت مبوجبها حيتفظ املؤجر بصورة فعالة جبميع خماطر وامتيازات امللكية 
ا عقود إجيار تشغيلية  يتم االعرتاف بالدفعات اخلاصة باإلجيارات التشغيلية يف األرباح واخلسائر و . على أ

يتم االعرتاف مبحفزات اإلجيار املستلمة كجزء كما . على أساس القسط الثابت على مدى فرتة اإلجيار 
  . من إمجايل مصاريف اإلجيار على مدى فرتة اإلجيار

  

 الضرائب )و 

حيتسب البنك خمصص ضريبة و . متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة
من صايف % )  ٢٥( ، والذي حدد الضريبة مبعدل  ٢٠٠١لعام )  ٢٨( الدخل وفًقا ألحكام القانون 

بيان الدخل  ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف. األرباح اخلاضعة للضريبة
إن . بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب 

الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة 
. اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسهااملوجودات أو املطلوبات يف البيانات املالية والقيمة 

وحتتسب الضرائب املؤجلة وفًقا للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضرييب أو حتقيق 
  .املوجودات الضريبية املؤجلة 
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 ١٤

تدخل يف يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف و 
بينما يتم االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت .  احتساب الربح الضرييب مستقبالً 

  .عند احتساب الربح الضرييب  سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبالً 
  

يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع كما 
  .عدم إمكانية االستفادة من تلك املوجودات الضريبية بشكل جزئي أو كلي 

 

 الموجودات والمطلوبات المالية )ز 
  

  االعرتاف  )١
كما يتم . وودائع العمالء يف التاريخ الذي تنشأ فيه ليفاتستيقوم البنك باالعرتاف مبدئيًا بالقروض وال

 ركز املايل عندما يصبح البنك طرفاً االعرتاف املبدئي جبميع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى يف بيان امل
ذه األدوات   . لألحكام التعاقدية اخلاصة 

  

 تتم بالطرق االعتيادية يف تاريخ التسوية ، يتم االعرتاف بكافة املشرتيات واملبيعات للموجودات املالية اليتو 
إن املشرتيات و املبيعات للموجودات .  أي يف تاريخ تسليم املوجودات أو استالمها من الطرف املقابل

املالية اليت تتم بالطرق االعتيادية هي تلك اليت تقتضي تسليم املوجودات خالل إطار زمين حمدد بصورة 
  . دئ السوقعامة وفقاً لقوانني أو مبا

  

  االعرتاف  إلغاء )٢
االعرتاف باملوجودات املالية عندما ينتهي حقه يف استالم التدفقات النقدية من  إلغاءبيقوم البنك 

املوجودات املالية أو عندما يقوم بتحويل احلق يف استالم التدفقات النقدية التعاقدية من املوجودات املالية 
ا حتويل كافة خماطر وامتيازات امللكية للموجودات املالية  العرتاف بأي فائدة يف يتم ا. يف معامالت يتم 

ا موجودات أو مطلوبات منفصلة    .املوجودات املالية احملولة واليت تنشأ أو حتتجز من قبل البنك على أ
  

ا التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها يلغيكما    . البنك االعرتاف باملطلوبات املالية عندما يتم تسوية التزاما
  

  التصنيف  )٣
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل : املوجودات املالية يف الفئات التاليةيقوم البنك بتصنيف 

ا لالستحقاق ، واملوجودات املالية  األرباح أو اخلسائر ، القروض والتسليفات ، واالستثمارات احملتفظ 
ا . املتاحة للبيع  ا عند االعرتاف املبدئي    .وحتدد اإلدارة تصنيف استثمارا
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  تابع - أهم السياسات المحاسبية المتبعة     -٣
  

  تابع - الموجودات والمطلوبات المالية     )ز
 

 املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  
يتم تصنيف املوجودات املالية يف هذه الفئة إذا مت االستحواذ عليها مبدئيًا بغرض البيع بعد فرتة 

يتم حتديد املوجودات املالية بالقيمة و . أو إذا مت ختصيصها لذلك الغرض من قبل اإلدارة  قصرية ،
  :العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر يف ظل الظروف التالية 

، وتقييم ، وإعالن املوجودات واملطلوبات بصورة داخلية على أساس القيمة  عندما تتم إدارة -
  أو/ و .العادلة

املوجودات أو املطلوبات على مشتقات ضمنية تقوم بتعديل التدفقات النقدية بصورة  عندما تشتمل  -
  . كبرية واليت خالفاً لذلك قد تكون مطلوبة مبوجب العقد

  

  القروض والتسليفات  
القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات مدفوعات حمددة أو ثابتة ، وهي غري 

هي تنشأ حني يقدم البنك قروض مباشرة ألحد املدينني من دون نية و . مدرجة يف أي من األسواق 
ويتم قياس القروض والتسليفات مبدئيًا بالقيمة العادلة مث يتم فيما بعد قياسها . املتاجرة بالقرض 

  .بالتكلفة املطفأة ناقصاً أي اخنفاض يف القيمة العادلة 
  

  ا لالستحقاق  االستثمارات احملتفظ 

ا لالستحقاق هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو إن االستثمارا ت احملتفظ 
وتكون لدى إدارة البنك النية والقدرة اإلجيابية على االحتفاظ .. حمددة وهلا تواريخ استحقاق ثابتة 

ا و . ا حىت تاريخ االستحقاق  عندما يقوم البنك ببيع جزء غري صغري من املوجودات احملتفظ 
ا موجودات متاحة للبيع ..لالستحقاق    . يتم إعادة تصنيف الفئة بالكامل على أ

  

 قيدها يتم ، العادلة بالقيمة االستحقاق لتاريخ ا احملتفظ املالية االستثمارات لتسجيل الحقاً 

  . اخلصومات أو للعالوات املرتاكم اإلطفاء مببلغ املعدلة بالتكلفة



 
  سورية المساهمة _ الوطنيبنك قطر   

   اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 
  ٣١/١٢/٢٠١١املنتهية يف  املالية عن الفرتة

 

 ١٦

  تابع - أهم السياسات المحاسبية المتبعة    -٣
  

 تابع - الموجودات والمطلوبات المالية      )ز

 يتم ، لالسرتداد القابلة االستثمار قيمة اخنفاض على موضوعية أدلة أو مؤشرات ظهور حالة ويف

 الدخل يف بيان االستثمار قيمة نتيجة اخنفاض خسارة واالعرتاف بأي لالسرتداد القابل املبلغ تقدير

  . يتم إدراج اإلطفاء يف إيرادات الفوائدكما  . مالية استثمارات تدين خمصص بند ضمن
  

  املتاحة للبيع املالية املوجودات 

إن املوجودات املالية املتاحة للبيع هي استثمارات غري مشتقة ال يتم حتديدها كأي فئة من فئات 
ويتم ترحيل األوراق املالية غري املدرجة اليت ال ميكن قياس قيمتها العادلة .  دات املالية األخرىاملوجو 

  . ويتم ترحيل مجيع االستثمارات املتاحة للبيع األخرى بالقيمة العادلة. بصورة موثوقة بالتكلفة 
  

 لكل بالنسبة وذلك العادلة بالقيمة تقييمها يتم للبيع، املتاحة املالية االستثمارات لتسجيل الحقاً 

 هلذه العادلة القيمة يف عن التغري الناجتة اخلسائر أو األرباح إدراج ويتم حده، على استثمار

 تلك بيع وعند  .األخرى الشامل الدخل بنود العادلة ضمن القيمة احتياطي ضمن االستثمارات

إىل بيان  األخرى الشامل الدخل بنود من املرتاكمة اخلسائر األرباح أو حتويل يتم ، االستثمارات
 لالسرتداد االستثمار القابلة قيمة اخنفاض على موضوعية أدلة أو مؤشرات ظهور حالة ويف.  الدخل
 بيان يف االستثمار قيمة اخنفاض نتيجة خسارة بأي واالعرتاف لالسرتداد القابل املبلغ تقدير يتم

 قيمة ارتفاع عن الناتج األثر يدرجكما   .مالية قيمة استثمارات تدين خمصص بند ضمن الدخل

 يعتربو   .املسامهني حقوق ضمن العادلة القيمة احتياطي ضمن أسهم مقابل املالية االستثمارات

 للتدين موضوعياً  مؤشراً  األسهم يف املالية االستثمارات قيمة يف األمد طويل أو االخنفاض اجلوهري

 خمصص أخذ سبق الدين اليت أدوات يف االستثمارات قيمة ارتفاع حالة يفأما .  قيمتها يف الدائم

  . الدخل بيان إىل املخصص هذا رد يتمف ، مقابلها
  

  املقاصة )٤
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويتم عرض صايف املبلغ يف بيان املركز املايل فقط عندما يكون 

ا  يكون لديه النية لتسوية املعامالت عندما و ، للبنك حق قابل للتنفيذ قانونيًا يف مقاصة املبالغ املعرتف 
  .بشكل متزامن  على أساس صايف املبلغ أو لتحصيل املوجودات وتسوية املطلوبات



 
  سورية المساهمة _ الوطنيبنك قطر   

   اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 
  ٣١/١٢/٢٠١١املنتهية يف  املالية عن الفرتة

 

 ١٧

  تابع - أهم السياسات المحاسبية المتبعة    -٣
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يتم عرض اإليرادات واملصروفات على أساس صايف عندما تسمح بذلك املعايري الدولية إلعداد التقارير 
ة  تاملالية ، أو باألرباح واخلسائر الناجتة عن جمموعة معامالت م يف النشاط التجاري  كما هو احلالشا

  .للبنك 
  

 قياس التكلفة املطفأة )٥

تتمثل التكلفة املطفأة للموجودات أو املطلوبات املالية باملبلغ الذي يتم به قياس تلك املوجودات أو 
زائدًا أو ناقصاً .. املطلوبات املالية عند االعرتاف املبدئي ناقصًا املبالغ املسددة من املبلغ األساسي 

اإلطفاء املرتاكم احملتسب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بني املبلغ الذي مت االعرتاف به مبدئياً 
  .الخنفاض القيمة  خسائروبني مبلغ االستحقاق ناقصاً أي 

  

  قياس القيمة العادلة )٦

ه ، أو تسوية التزام مقابله ، بني طرفني تتمثل القيمة العادلة باملبلغ الذي يكون من املمكن مبادلة أصل ب
  .يرغبان يف ذلك وفقاً لشروط السوق االعتيادية يف تاريخ القياس و على علم 

  

عند توفر تلك الشروط ، يقوم البنك بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام السعر املدرج يف سوق و 
، يف حال كانت األسعار املدرجة جاهزة  ويؤخذ باالعتبار أن يكون السوق نشطاً . نشط لتلك األداة 

ومتاحة بصورة منتظمة وأن متثل املعامالت السوقية الفعلية اليت حتدث بصورة منتظمة وفقًا لشروط السوق 
  .االعتيادية 

  

يف حال كان السوق غري نشط بالنسبة ألداة ما ، يقوم البنك بإقرار القيمة العادلة باستخدام أساليب 
 ويرغبانأساليب التقييم على استخدام شروط السوق االعتيادية بني طرفني على علم  وتشتمل. التقييم 

، والرجوع إىل القيمة العادلة احلالية لألدوات األخرى املماثلة ) يف حال توفر ذلك ( يف إجراء املعاملة 
قوم أساليب وت. بصورة جوهرية ، وحتليل التدفقات النقدية املخصومة ، ومناذج تسعري عقود اخليارات 

التقييم املختارة بوضع احلد األقصى الستخدام مدخالت السوق ، واالعتماد بأقل قدر ممكن على 
التقديرات احملددة للبنك ، باإلضافة إىل اإلملام بكافة العوامل اليت يأخذها املشاركني يف السوق بعني 

ألساليب االقتصادية املقبولة لتسعري االعتبار عند حتديد سعر ما ، وأن تكون تلك األساليب متوافقة مع ا
  .األدوات املالية 
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ئتمان إن القيم العادلة توضح خماطر االئتمان لألداة وتشتمل على تسويات لألخذ باالعتبار خماطر اال
تتم تسوية تقديرات القيمة العادلة اليت مت احلصول . اخلاصة بالبنك والطرف املقابل ، حيثما كان مالئمًا 

عليها من النماذج مقابل أي عوامل أخرى ، مثل خماطر السيولة وعدم اليقني يف النماذج ، حىت يرى 
  .سعر معاملة ما  خر مشارك بالسوق سوف يأخذها باالعتبار عند حتديدآالبنك أن طرف 

 

 حتديد وقياس اخنفاض القيمة  )٧

دليل موضوعي على اخنفاض  لالستدالل عن احتمال وجود،  يم يف تاريخ كل تقريرييقوم البنك بإجراء تق
يتم ختفيض قيمة و .  قيمة املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

لالعرتاف املبدئي للموجودات  وجود دليل موضوعي على حدوث خسائر الحقاً املوجودات املالية عند 
واليت ميكن تقديرها املالية وأن هلذه اخلسائر تأثري على التدفقات النقدية املستقبلية للموجودات .. املالية 

  . بصورة موثقة
  

، والصعوبات )  ألسهممتضمنة سندات ا( الدليل املوضوعي على اخنفاض قيمة املوجودات املالية  ضمنيت
إعادة عند التوقف أو التأخر يف السداد من قبل املقرتض، أو عند املالية اهلامة للمقرتض أو املصدر، أو 

أخذها يف االعتبار يف يل البنككن يبناء على شروط مل  البنكمن قبل  ليفاتستالجدولة أحد القروض أو 
ض أو املصدر سوف يشهر إفالسه ، أو اختفاء مؤشرات على أن املقرت لدى توفر ظل ظروف أخرى ، أو 
بيانات أخرى ترتبط مبجموعة من املوجودات مثل التغريات السلبية يف لدى توفر سوق نشط لألداة ، أو 

، أو الظروف االقتصادية املرتبطة حباالت التوقف عن  البنكبيان مدفوعات املقرتض أو املصدر يف 
يتعلق باالستثمار يف سندات األسهم ، يعترب االخنفاض اهلام أو ، فيما  باإلضافة إىل ذلك. السداد

  . املستمر يف قيمها العادلة عن تكلفتها ، دليل موضوعي على اخنفاض القيمة
  

.  و لألصول بصورة مجاعية ةحديضع البنك يف االعتبار الدليل على اخنفاض القيمة لكل أصل على و 
لتحديد وجود  ةحدحبيث يتم إجراء تقييم لكل أصل على  ويتم تقييم املوجودات اهلامة بشكل منفصل

مة اكما يتم تقييم املوجودات اليت ال تكون ه.  أي اخنفاض يف القيمة قد يكون حدث ومل يتم حتديده
، لتحديد اخنفاض القيمة ، بصورة مجاعية عن طريق جتميع املوجودات املالية ذات مسات  بشكل منفصل
  .  خماطر مماثلة
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  تابع - أهم السياسات المحاسبية المتبعة    -٣
  

  تابع -  الموجودات والمطلوبات المالية     )ز
يستخدم البنك أثناء تقييم اخنفاض القيمة اجلماعي النماذج اإلحصائية اليت تتضمن التوجهات التارخيية 

 واليت يتم تعديلها وفقاً سرتدادات ومبلغ اخلسارة املتكبد حتصيل اال تواريخو الحتمالية التوقف عن السداد ، 
ئتمانية الراهنة تشري إىل أن اخلسائر الفعلية ألحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية واال

ويتم مقارنة معدالت التوقف عن السداد ومعدالت .  ري إليه النماذج التارخييةشستكون أكرب أو أقل مما ت
للنتائج الفعلية لضمان بقاء تلك  وقع بصورة منتظمة وفقاً اخلسائر وتوقيت االسرتداد املستقبلي املت

  . املعدالت مناسبة
  

يتم قياس خسائر اخنفاض قيمة املوجودات املالية املرحلة بالتكلفة املطفأة ، بالفرق بني القيمة املرحلة كما 
اف مبخصصات يتم االعرت و .  والقيمة احلالية للتدفقات النقدية خمصومة مبعدل الفائدة الفعلي األصلي

ينعكس ذلك يف حساب خمصصات لتخفيض قيمة مثل هذه حبيث  اخنفاض القيمة يف بيان الدخل
،  اض على مبلغ خسارة اخنفاض القيمةيف حال وقوع أحداث الحقة تتسبب يف اخنفو .  املوجودات املالية

  . يتم عكس خسائر اخنفاض القيمة من خالل بيان الدخل
  

يتم االعرتاف خبسائر اخنفاض القيمة من االستثمارات يف األوراق املالية املتاحة للبيع عن طريق حتويل 
ا يف  الشامل األخرى إىل بيان الدخل كتسوية إعادة  بنود الدخلاخلسائر املرتاكمة اليت مت االعرتاف 

الشامل األخرى إىل بيان  لدخلبنود اتتمثل اخلسائر املرتاكمة اليت متت إعادة تصنيفها من و .  تصنيف
، والقيمة العادلة  الدخل بالفرق بني تكلفة احليازة ، صافية من أي دفعات سداد أو إطفاء للمبلغ الرئيسي

ا سابقًا ضمن بيان الدخل يتم بيان التغريات و .  احلالية ناقصًا أي خسائر الخنفاض القيمة مت االعرتاف 
ا إحدى مكونات إيرادات الفائدةيف املخصصات الخنفاض القيمة املنس   . وبة إىل القيمة الزمنية على أ

  

القيمة ، وكان من املمكن  يف فرتة الحقة إذا زادت القيمة العادلة لسندات ديون متاحة للبيع منخفضة
ربط الزيادة بشكل موضوعي إىل حدث وقع بعد االعرتاف خبسائر اخنفاض القيمة ضمن بيان الدخل ، 

ا ضمن األرباح أو اخلسائريتم عكس خسائف  . ر اخنفاض القيمة ، بقيمة العكس اليت مت االعرتاف 
وعلى الرغم من ذلك ال يتم عكس أي اسرتداد الحق يف القيمة العادلة لسندات ديون متاحة للبيع 

ا ضمن .. منخفضة القيمة من خالل بيان الدخل    .الشامل األخرى  بنود الدخلويتم االعرتاف 
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 ٢٠

  تابع -أهم السياسات المحاسبية المتبعة    -٣
  

  تابع - الموجودات والمطلوبات المالية      )ز

لعدم إمكانية  نظراً  - يتم قياس خسائر اخنفاض قيمة أدوات حقوق امللكية غري املدرجة واملرحلة بالتكلفة
والقيمة احلالية لتقديرات  بالفرق بني القيمة املرحلة للموجودات املالية - قياس قيمتها العادلة بصورة موثقة

ال يتم عكس و .  التدفقات النقدية املستقبلية خمصومة مبعدل العائد احلايل يف السوق ملوجودات مالية مماثلة
  . مثل هذه اخلسائر يف اخنفاض القيمة

  

 قياس األدوات املالية )٨

يقوم البنك بقياس األدوات املالية مبا فيها األدوات املالية املشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكلفة املعاملة 
اليت تكون منسوبة بصورة مباشرة إىل حيازة أو إصدار تلك األدوات املالية باستثناء املوجودات واملطلوبات 

  .اخلسائر  وأرباح بالقيمة العادلة من خالل األاليت تقاس املالية 
  

اخلسائر  وأبعد االعرتاف املبدئي ، فإن كافة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و 
يف حني يتم قياس مجيع . واألدوات املالية املشتقة واالستثمارات املتاحة للبيع يتم ترحيلها بالقيمة العادلة 

  . -يف حال وجودها  -ناقصاً خسائر اخنفاض القيمة األدوات املالية األخرى بالتكلفة املطفأة 
  

 األرباح واخلسائر عند إعادة القياس )٩

 وأيتم إدراج األرباح واخلسائر النامجة عن التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل األرباح 
باألرباح واخلسائر يف القيمة كما يتم االعرتاف .  اخلسائر ضمن بيان الدخل عن الفرتة اليت تنشأ فيها

إيقاف االعرتاف أو اخنفاض  حىت،  العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع مباشرة ضمن حقوق امللكية
ا من قبل ضمن حقوق امللكية،  قيمة املوجودات املالية ، عندئذ فإن األرباح أو اخلسائر املرتاكمة املعرتف 

ا ضمن بيان الدخلف   . يتم االعرتاف 
  

  ربح اليوم األول )١٠
عندما خيتلف سعر املعاملة يف سوق غري نشط عن القيمة العادلة لألداة املالية واليت ميكن مالحظتها من 

القيمة العادلة حمسوبة مبوجب  عندما تكونأو  ، خالل عمليات حالية يف السوق على نفس األداة املالية
فإن البنك  .. املستخدمة فيه مأخوذة من السوق منوذج تقييم معني وتكون مدخالت العوامل املختلفة

  )األول ربح اليوم(يقوم باالعرتاف فوراً بالفرق بني السعر يف املعاملة وبني القيمة العادلة لألداة املالية 
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 ٢١

  تابع -أهم السياسات المحاسبية المتبعة     -٣
  

  تابع -الموجودات والمطلوبات المالية       )ز
يف حال أن البيانات املستخدمة يف طريقة التقييم للقيمة العادلة ال ميكن مالحظتها يف . يف بيان الدخل 

السوق فإن الفرق بني سعر املعاملة و القيمة العادلة بناًء على منوذج التقييم املستخدم يف التقييم يعرتف به 
أو عندما يتم .. املستخدمة يف التقييم  فقط يف بيان الدخل عند إمكانية مالحظة والتأكد من البيانات

  .التخلص من األداة املالية 
  

  النقد وما في حكمه )ح 
           النقدية واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر .. يتضمن النقد وما يف حكمه 

ا األصلية ثالثة أشهر فأقل (   .دة لدى املصارف والنقد واألرصدة لدى بنوك مركزية واألرص) استحقاقا
ا األصلية ثالثة أشهر ( ودائع املصارف اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر من ذلك نـزل يو  استحقاقا

  ) .فأقل 
  

  القروض والتسليفات )ط 
متثل موجودات مالية غري مشتقة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد واليت ال يتم اليت القروض والتسليفات 

مبدئياً  يتم قياسها. إدراجها يف سوق نشط وال ينوي البنك أن يبيعها على الفور أو يف األجل القريب 
بتكلفتها املطفأة  بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف املعامالت املنسوبة بصورة مباشرة ، ويتم قياسها الحقاً 

وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، مع استثناء أن خيتار البنك أن يرحل القروض والتسليفات 
  .اخلسائر  وأبقيمتها العادلة من خالل األرباح 

  

 األدوات المالية االشتقاقية والتحوط )ي 

متثل و .  مباشرة إىل بيان الدخل يتم تسجيل املشتقات املالية بالقيمة العادلة مع ترحيل تكلفة املعامالت
. القيمة العادلة السعر املتداول يف األسواق املالية أو مناذج التسعري الداخلية ، حسبما يكون مالئمًا 

تظهر املشتقات املالية اليت هلا قيمة عادلة موجبة ضمن املوجودات األخرى بينما تظهر املشتقات املالية و 
تدرج األرباح أو اخلسائر الناجتة عن املشتقات و . املطلوبات األخرى  اليت هلا قيمة عادلة سالبة ضمن

ا للمتاجرة ضمن بيان الدخل    .املالية احملتفظ 
  

حتوطات . ألغراض حماسبة التحوط ، يتم تصنيف هذه العقود كتحوط للقيمة العادلة أو للتدفق النقدي 
  . عادلة للموجودات أو املطلوبات القيمة العادلة تستخدم لتحوط خماطر التغري يف القيمة ال
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 ٢٢

  تابع -أهم السياسات المحاسبية المتبعة    -٣
  

  تابع - األدوات المالية االشتقاقية والتحوط    )ي
حتوطات التدفق النقدي تستخدم لتحوط خماطر التغري يف التدفق النقدي الناتج عن خماطر حمددة مرتبطة 

ا أو   .العمليات املالية املتوقعة بشكل كبري  باملوجودات أو املطلوبات املعرتف 
  

تدرج األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لتحوطات القيمة العادلة واليت تفي مبتطلبات 
أثر التعديل  إظهارو كما يتم تعديل القيمة احلالية للبند املتحوط له . حماسبة التحوط ضمن بيان الدخل 

تدرج األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لتحوطات التدفق و . ضمن بيان الدخل 
يتم حتويل األرباح أو اخلسائر املرتبطة و . النقدي اليت تفي مبتطلبات حماسبة التحوط ضمن حقوق امللكية 

بند املغطى بتحوطات التدفق النقدي واملدرجة بداية ضمن حقوق املسامهني إىل بيان الدخل عندما يؤثر ال
يتم إدراج ف إذا جنم عن عقد التحوط االعرتاف ببند موجودات أو مطلوباتأما . على بيان الدخل 

األرباح أو اخلسائر املرتبطة بالعقد واليت سجلت بداية ضمن حقوق املسامهني يف القياس املبدئي لتكلفة 
   .بند املوجودات أو املطلوبات املعين 

  

بالنسبة للتحوطات اليت ال تفي مبتطلبات حماسبة التحوط ، يتم إدراج األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التغري 
يتم تعليق حماسبة التحوط عند انتهاء مدة عقد التحوط أو و . يف القيمة العادلة ضمن بيان الدخل مباشرة 

ائه أو تنفيذه أو عندما ال يعود عقد التحوط يفي مبتطلبات حم ويف ذلك الوقت حيتفظ . اسبة التحوط إ
باألرباح أو اخلسائر املرتاكمة املرتبطة بعقد التحوط ضمن حقوق امللكية حلني حدوث العملية املالية 

عندما ال يتوقع حدوث العملية املالية يتم حتويل صايف األربح أو اخلسائر املرتاكمة من حقوق و . املتوقعة 
  .امللكية إىل بيان الدخل 

  

 موجودات الثابتةال )ك 
 

  االعرتاف والقياس  )١
  .  -إن وجدت  -تظهر بنود املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصاً جممع االهتالك وأي اخنفاض يف قيمتها 

 . تتضمن التكلفة املصاريف املرتبطة مباشرة باقتناء األصل و 

تكاليف االقرتاض املرتبطة بشكل مباشر باقتناء ، إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من هذا ويتم رمسلة 
إن عملية رمسلة تكاليف االقرتاض تتوقف عند استكمال مجيع العمليات الضرورية لتحويل هذا . األصل 

رتة زمنية األصل املؤهل هو األصل الذي يتطلب بالضرورة ف. ( األصل املؤهل إىل أصل جاهز لالستخدام 
 ) .طويلة ليصبح جاهزاً لالستخدام املتوقع أو البيع 
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 ٢٣

  تابع –أهم السياسات المحاسبية المتبعة   -٣
  

  تابع -الموجودات الثابتة     )ك

 . عندما خيتلف العمر اإلنتاجي لبنود املمتلكات واملعدات يتم احملاسبة عنها كبنود منفصلة 
  

يتم حتديد املكاسب واخلسائر الناجتة عن استبعاد بنود من املمتلكات واملعدات مبقارنة املقبوضات كما 
إيرادات " اخلسائر بالصايف ضمن بند  وأمن االستبعاد مع القيمة املدرجة لتلك البنود وتسجل املكاسب 

 .  "يف بيان الدخل " مصاريف أخرى" أو ضمن بند " أخرى 
  

  التكاليف الالحقة  )٢
تسجل كلفة اجلزء املستبدل لبند من بنود املمتلكات واملعدات ضمن القيمة املدرجة لذلك البند إذا كان 

تكمن يف ذلك اجلزء إضافة إىل إمكانية قياس تكلفة  للبنكمن احملتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية 
  .  ذلك اجلزء بشكل موثوق ، ويتم شطب القيمة املدرجة للجزء القدمي املستبدل

  

على صيانة وتشغيل املمتلكات واملعدات   البنكتحملها يتسجل التكاليف واملصاريف اليومية اليت كما 
  . كأرباح أو خسائر عند تكبدها 

  

  االهتالك )٣
أو أي قيمة بديلة عن  -حيتسب االهتالك على املبلغ الواجب اهتالكه والذي يتضمن تكلفة األصل 

  .لألصل ناقصاً القيمة املتبقية  - التكلفة 
  

يتم االعرتاف مبصروف االهتالك يف بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي و 
  . املقدر لكل جزء من بنود املمتلكات واملعدات 

 

  :، وتفاصيلها كما يلي  إن األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات خالل الفرتة احلالية
  

 المقدر بالسنوات العمر اإلنتاجي البيــان

 سنة ٥٠ مباين
 سنوات ٥ أجهزة كمبيوتر

 سنة ٣٤- ٥ معدات
 سنوات ٧- ٦ أثاث

 سنوات ٥ حتسينات
 سنوات ٥ وسائل نقل

  

اية كل سنة مالية ويتم إجراء و  يتم مراجعة طرق االهتالك ، واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية يف 
  .تسويات عليها ، إذا كان مناسباً 
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 ٢٤

 تابع –أهم السياسات المحاسبية المتبعة       -٣
  

 الموجودات غير الملموسة )ل 
 

 الفروغ )١

  .يتم قياس الفروغ بالتكلفة ناقصاً خسائر اخنفاض القيمة املرتاكمة 
يتم مراجعة اخنفاض القيمة يف تاريخ البيانات املالية على األقل ويتم االعرتاف بأي اخنفاض يف القيمة يف و 

يتم مراجعة العمر الزمين للموجودات غري امللموسة سنويًا لتقييم استمراره كعمر زمين كما . بيان الدخل 
مين غري حمدد إىل عمر ز غري حمدد بتاريخ إعداد البيانات املالية ، وإذا ثبت غري ذلك فإن التغري من عمر 

  .زمين حمدد يكون على أساس مستقبلي 
 

 أنظمة احلاسوب والربامج )٢

اكم رت برامج الكمبيوتر اليت اشرتاها البنك بسعر التكلفة ناقصًا اإلطفاء املوب أنظمة احلاسيتم قياس 
  .وخسائر اخنفاض القيمة املرتاكمة 

  

قيمة ن مبرامج الكمبيوتر فقط عندما تزيد أنظمة احلاسوب و على أصول  ةالتكاليف الالحقتتم رمسلة و 
به ويتم احتساب مجيع النفقات األخرى عند  املزايا االقتصادية املستقبلية املتضمنة يف أصل معني ترتبط

  .تكبدها 
  

يتم االعرتاف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع للربامج من التاريخ و 
يرتاوح عمر اإلنتاج املتوقع للربامج من ثالث إىل مخس و . الذي أصبح فيه الربنامج متاحًا لالستخدام 

  .سنوات 
  

يتم مراجعة اخنفاض القيمة يف تاريخ البيانات املالية على األقل ويتم االعرتاف بأي اخنفاض يف كذلك 
  .القيمة يف بيان الدخل 

  

اية كل و  تتم مراجعة فرتة اإلطفاء وأسلوب اإلطفاء لألصل غري امللموس ذي العمر اإلنتاجي احملدد يف 
إلنتاجي املتوقع أو النموذج املتوقع لالستهالك ملزايا حتتسب التغريات يف العمر او . سنة مالية على األقل 

وتعترب على ) كما يكون مناسبًا ( اقتصادية مستقبلية مدجمة يف األصل بتغيري قدرة أو أسلوب اإلطفاء 
ا تغيري يف التقدير احملاسيب    .أ

  

  .بيان الدخل  يتم االعرتاف مبصاريف اإلطفاء على األصول غري امللموسة ذات العمر احملدد يفكما 
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 ٢٥

  تابع –أهم السياسات المحاسبية المتبعة   -٣
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )م 

يف  -حسب أمهيتها النسبية  - يقوم البنك بإجراء إعادة دراسة وفحص لألرصدة الدفرتية للموجودات
  تاريخ بيان املركز املايل من أجل حتديد ما إذا كان هناك مؤشر لالخنفاض يف قيمة تلك 

ويف حالة وجود هذا املؤشر يتم تقدير القيمة االسرتدادية لتلك املوجودات ومقارنتها بالقيمة . املوجودات 
ادت القيمة الدفرتية عن الدفرتية وحتميل بيان الدخل بأي خسارة يف االخنفاض يف قيمة األصل فيما إذا ز 

  . القيمة االسرتدادية 
  

كما يتم االعرتاف بقيمة الزيادة يف املوجودات ، واليت سبق ختفيضها ، ببيان الدخل حبيث ال تؤدي تلك 
  .الزيادة إىل زيادة قيمة األصل عن قيمته األصلية قبل االخنفاض 

 

 المخصصات )ن 

عندما يكون لدى البنك التزام حايل قانوين أو  -دث سابق نتيجة حل -يتم االعرتاف مبخصص ما 
إذا  و .  من احملتمل اللجوء إىل دفع منافع اقتصادية لتسوية االلتزاماجي ميكن تقديره بصورة موثقة ، و استنت

يتم حتديد املخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية  ..كان تأثري القيمة الزمنية للمبالغ هامًا 
دل ما قبل الضريبة و الذي يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للمبالغ ، املستقبلية املتوقعة مبع

  . حسبما يلزم ذلك ، واملخاطر املتعلقة باملطلوبات
  

 الضمانات المالية )س 

الضمانات املالية بالعقود اليت تتطلب من البنك دفع مبالغ حمددة لتعويض صاحب الضمان عن  تتمثل
لشروط سند  اخلسائر اليت يتكبدها نتيجة لعدم وفاء مدين حمدد بسداد الدين عند االستحقاق وفقاً 

القيمة العادلة  إطفاءيتم كما يتم االعرتاف مبطلوبات الضمان املايل مبدئيًا بالقيمة العادلة ،  و  .الدين
 مث يتم فيما بعد ترحيل التزام الضمان املايل بالقيمة املطفأة أو. املبدئية على مدى عمر الضمان املايل 

  ) .عندما تصبح الدفعة متوقعة مبوجب الضمان ( القيمة احلالية ألي دفعة متوقعة ، أيهما أكرب 
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 ٢٦

  تابع –أهم السياسات المحاسبية المتبعة      -٣
  

 نهاية الخدمة تعويض )ع 

البنك مسجل يف التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويدفع البنك اشرتاكات التأمينات 
اية اخلدمة . االجتماعية نيابة عن املوظف  إن التزامات البنك جتاه املوظفني فيما يتعلق بتعويضات 

فة التأمينات االجتماعية خالل الفرتة هي مقدمات  إن كل. حمصورة باملبالغ املدفوعة للتأمينات االجتماعية 
  .خالل نفس الفرتة  وناملوظفكمقابل للخدمات اليت قدمها 

 

 حصة السهم األساسية )ف 

ويتم احتساب رحبية السهم .  يقدم البنك معلومات عن رحبية السهم األساسية بالنسبة لألسهم العادية
املنسوبة ملسامهي البنك العاديني على متوسط عدد األسهم األساسية عن طريق تقسيم األرباح أو اخلسائر 

  . العادية املرجح القائم خالل الفرتة
  

 التقرير القطاعي  )ص 

إن القطاع التشغيلي ميثل قسمًا من البنك يدخل يف أنشطة جتارية قد حيقق من خالهلا إيرادات ويتكبد 
بل اللجنة التنفيذية للبنك من أجل اختاذ مصروفات ، وتتم مراجعة نتائجه التشغيلية بصورة منتظمة من ق

  .قرارات حول املوارد املخصصة للقطاع وتقييم أدائه ، وكذلك يتم توفري معلومات مالية منفصلة عنه 
  

 متراكمة غير محققة )خسائر(أرباح  )ق 

يتم فصل األرباح أو اخلسائر  ٢٠٠٨لعام ) ١ب / م ن /  ٣٦٢(قرار جملس النقد والتسليف رقم ل وفقاً 
، وال املرتاكمة غري احملققة والناجتة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من األرباح أو اخلسائر املرتاكمة 

  .تعترب ضمن أرباح أو خسائر الفرتة القابلة للتوزيع 
 

 ٣١/١٢/٢٠١١هية في المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي ما زالت غير إلزامية للسنة المنت )ر 
 ولم يتم تبنيها بعد 

  كأول معيار األدوات املالية الذي صدر   -الصادر عن جملس معايري احملاسبة الدولية )  ٩ (املعيار رقم
مناذج القياس من ويسهل هذا املعيار . )  ٣٩( ناتج عن مشروع استبدال معيار احملاسبة الدويل رقم 

 .رئيسيني مها التكلفة املطفأة والقيمة العادلة قسمني ىل إخالل تصنيف املوجودات املالية 
عمل املؤسسة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات ن أساس التصنيف يعتمد على منوذج إ

  . ١/١/٢٠١٥للبيانات املالية السنوية اعتباراً من إلزامياً يصبح تطبيق هذا املعيار . املالية 
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 ٢٧

 اسرتداد األصول األساسية:  الضرائب املؤجلة"  ) ١٢ ( سبة الدويل رقمتعديالت على معيار احملا "
  . ١/١/٢٠١٢ والساري املفعول يف ١٢/٢٠١٠شهر الصادرة يف 

 ٥/٢٠١١شهر الصادر يف " القوائم املالية املوحدة"  ) ١٠(  املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 
 . ١/١/٢٠١٣والساري املفعول يف 

  ٥/٢٠١١شهر الصادر يف " اتفاقيات املشاركة "  ) ١١(  الدويل إلعداد التقارير املالية رقماملعيار 
 . ١/١/٢٠١٣والساري املفعول يف 

 الصادر " اإلفصاح عن املصاحل يف املؤسسات األخرى" )  ١٢(  املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم
 . ١/١/٢٠١٣والساري املفعول يف  ٥/٢٠١١شهر يف 

 ٥/٢٠١١شهر الصادر يف " قياس القيمة العادلة "  ) ١٣(  املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 
 . ١/١/٢٠١٣والساري املفعول يف 

  ٥/٢٠١١شهر الصادر يف " البيانات املالية املوحدة واملنفصلة "  ) ٢٧( معيار احملاسبة الدويل رقم 
 . ١/١/٢٠١٣والساري املفعول يف  ٢٠٠٨حيث ألغى النسخة السابقة من املعيار واملصدرة يف عام 

  شهر الصادر يف " احملاسبة عن االستثمارات يف املنشآت الزميلة "  ) ٢٨( معيار احملاسبة الدويل رقم
ول يف والساري املفع ٢٠٠٨حيث ألغى النسخة السابقة من املعيار واملصدرة يف عام  ٥/٢٠١١
١/١/٢٠١٣ . 

  ٦/٢٠١١شهر الصادرة يف " عرض البيانات املالية "  ) ١( رقمتعديالت على معيار احملاسبة الدويل 
  . ١/٧/٢٠١٢واملتضمن عرض بنود الدخل الشامل األخرى والساري املفعول يف 

  والساري  ٦/٢٠١١شهر الصادر يف " منافع املوظفني"  ) ١٩( تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم
 . ١/١/٢٠١٣املفعول يف 

ويقوم البنك  ١/١/٢٠١٣تصبح املعايري املذكورة أعاله سارية املفعول للبيانات املالية السنوية اعتبارًا من 
  .حالياً بتقييم أثر هذه املعايري على الفرتات املالية املقبلة 
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 ٢٨

  
  

 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي - ٤

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١ 

 ةــــــــــــــوريــــــــــرة ســـــــــــــليــ ةــــــــــــــوريــــــــــرة ســـــــــــــليــ

 ٦٦٤ ٦٧١ ٩٧١ ١ ١٦٨ ٩٦٢ ٦٨٧ نقد يف اخلزينة

 ٣ ٧٨٣ ٢٥٦ ٢٦٢ ١ ٨٧١ ٨٤٠ ٨٤٣ حسابات جارية لدى مصرف سورية املركزي

   ٣٩٢ ١٣٣ ١٠٩   ٢٨٩ ٤٥٢ ٠٧٢ *املركزياحتياطي ودائع لدى مصرف سورية 

 
٤ ٨٤٠ ٠٦١ ٣٤٢   ٣ ٣٣٠ ٢٥٥ ٦٠٢   

 

لدى مصرف سورية املركزي على للقوانني واألنظمة النافذة على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي  اً وفق  *
كما يف لدى مصرف سورية املركزي   يشكل ودائع من دون فوائد ، وقد بلغ رصيد االحتياط

من متوسط ودائع ) %  ٥ ( نسبة وهو ميثللرية سورية /  ٢٨٩ ٤٥٢ ٠٧٢/ مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١١
الصادر بتاريخ )  ٥٩٣٨( العمالء وذلك باالستناد إىل القرار الصادر عن رئاسة جملس الوزراء رقم 

 % ) ١٠( واليت متثل  ٣١/١٢/٢٠١٠لرية سورية كما يف /  ٣٩٢ ١٣٣ ١٠٩/ مقابل  ٢/٥/٢٠١١
             من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إىل القرار الصادر عن جملس النقد والتسليف رقم 

الصادر )  ٤ب/ ن .م/  ٥٠٢( والقرار رقم  ٥/٥/٢٠٠٨الصادر بتاريخ )  ٤ب/ ن .م/  ٣٨٩( 
 .تشغيلية إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خالل أنشطة البنك ال . ١٠/٥/٢٠٠٩بتاريخ 

  

  لدى مصارف أرصدة - ٥

   المجمـوع     مصارف خارجية     مصارف محلية   

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١ ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١ ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١ 

 ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ســــــوريـــــــــــــةليــــــــــرة  ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة 

 ٤٨ ١٨٩ ٨٠٤ ٦٤٦ ٩٨٢ ١٣٦ ٤٥ ٥١٠ ٧٤٦ ٤١ ٧٨٦ ٩٨٣ ٢ ٦٧٩ ٠٥٨ ٦٠٥ ١٩٥ ١٥٣ حسابات جارية وحتت الطلب

استحقاقها األصلي خالل  ودائع
 ٤ ٤٢٥ ٤١٦ ٥٧٨ ١ ٥٦٤ ٤٠٤ ٧١٦ ٣ ٩٥٥ ٢٨٩ ١٧٢ ١٥٣ ٩٥٥ ٩٢١ ٤٧٠ ١٢٧ ٤٠٦   ١ ٤١٠ ٤٤٨ ٧٩٥ أشهر أو أقل ٣فرتة 

٤ ٤٧٣ ٦٠٦ ٣٨٢ ٢ ٢١١ ٣٨٦ ٨٥٢ ٤ ٠٠٠ ٧٩٩ ٩١٨ ١٩٥ ٧٤٢ ٩٠٤ ٤٧٢ ٨٠٦ ٤٦٤ ٢ ٠١٥ ٦٤٣ ٩٤٨ 
  

            لـــــــرية ســـــــورية مقابـــــــل/  ٦٣٧ ٩٦٩ ٣٣٢/ ائــــــد فو  ىبلغــــــت األرصـــــــدة لـــــــدى املصــــــارف الـــــــيت ال تتقاضـــــــ
  . ٣١/١٢/٢٠١٠يف  لرية سورية/  ١٣ ٦٥٨ ٧٧٣ /
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 ٢٩

  إيداعات لدى مصارف - ٦

   المجمـوع     مصارف خارجية     مصارف محلية   

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١ ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١ ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١ 

 ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة 

ودائع ألجل ( إيداعات 
 ٣ ٢٦٩ ٤٥٦ ٩٨٤ ٧ ٤٣٠ ٢٧١ ٨٢٤ ١ ٩٥٢ ٢٠٥ ٩٥٩ ٦ ٥١٠ ٢٧١ ٨٢٤ ١ ٣١٧ ٢٥١ ٠٢٥  ٩٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ )أشهر  ٣تستحق بعد 

 
  )بالصافي ( تسهيالت ائتمانية مباشرة - ٧

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١  
  ةــــــــــــــوريــــــــــرة ســـــــــــــليــ ةــــــــــــــوريــــــــــرة ســـــــــــــليــ 

  ١٧١ ٥٠٣ ٨٠٣ ٣١٧ ٤٦٥ ٦٠١*حمسومة ) سندات ( كمبياالت 
  ٩٢ ٨٤٠ ١٣٠ ٢٩٦ ٢٧٦ ٧٥٨ حسابات جارية مدينة

    ٥ ٨٢٦ ٣٤٩ ٥٢٣ ٢ ٥١٤ ٧٦٠ ٨٥٦ قروض وسلف 
  ٦ ٠٩٠ ٦٩٣ ٤٥٦ ٣ ١٢٨ ٥٠٣ ٢١٥ مجموع تسهيالت ائتمانية مباشرة 

      -   )  ١٤٣ ٩٩٩( )حمفوظة(فوائد معلقة : ينزل
      -   )  ٥٠ ٨٣٤ ٣٢٤( تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة خمصص: ينزل

    ٦ ٠٩٠ ٦٩٣ ٤٥٦  ٣ ٠٧٧ ٥٢٤ ٨٩٢  صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة
  

/  ١٠ ٣٢٨ ٦٩٧/ لرية سورية مقابل / ٨ ١٧٣ ٤٩٩/ صايف بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً والبالغة   *
  . ٣١/١٢/٢٠١٠لرية سورية كما يف 

  

  تهبنسلرية سورية أي ما /  ٢٥٧ ٥٤٤ ٤١٢) / غري املنتجة ( بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة 
. ٣١/١٢/٢٠١١كما يف بعد تنزيل الفوائد املعلقة   من إمجايل رصيد التسهيالت االئتمانية)  % ٨,٢٣( 

  . ٣١/١٢/٢٠١٠كما يف   ءمقابل ال شي
  

لرية سورية أي ما /  ٢٥٧ ٤٠٠ ٤١٣ /التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  بلغت
بعد تنزيل الفوائد  ٣١/١٢/٢٠١١كما يف من إمجايل رصيد التسهيالت االئتمانية  )  % ٨,٢٣ (ته بنس

  . ٣١/١٢/٢٠١٠كما يف   ءشيمقابل ال . املعلقة 
  

   نسبتهلرية سورية أي ما /  ٩٦٤ ١٣٥/  املمنوحة بكفالة احلكومة السوريةبلغت التسهيالت االئتمانية 
               مقابل . ٣١/١٢/٢٠١١كما يف  من إمجايل التسهيالت االئتمانية املباشرة)  % ٠,٠٣ (
  . ٣١/١٢/٢٠١٠لرية سورية يف /  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠/ 
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 ٣٠

  
  

  : باشرةاملئتمانية االتسهيالت حمفظة الخمصص تدين 
  
 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١  
  ةــــــــــــــوريــــــــــرة ســـــــــــــليــ ةــــــــــــــوريــــــــــرة ســـــــــــــليــ 

  - - الرصيد يف بداية السنة
   السنةاملكون خالل : يضاف 

  -   ٦٠٩ ٨٩٥  ديون منتجة
  -   ٥٠ ٢٢٤ ٤٢٩  ديون غري منتجة

    -     -   السنةاملستخدم من املخصص خالل : ينزل 
اية السنة       -    ٥٠ ٨٣٤ ٣٢٤ الرصيد يف 

  
  

  

 الفوائد املعلقة
 

  :ى الفوائد املعلقة احلركة عل فيما يلي
  

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١ 

 ةــــــــــــــوريــــــــــرة ســـــــــــــليــ ةــــــــــــــوريــــــــــرة ســـــــــــــليــ

 -  -  الرصيد في بداية السنة

 -     ١٤٣ ٩٩٩ الفوائد املعلقة خالل السنة: يضاف 

 -  -  الفوائد احملولة لإليرادات: ينزل 

   -    -  الفوائد املعلقة اليت مت شطبها: ينزل 

    -      ١٤٣ ٩٩٩  الرصيد في نهاية السنة
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 ٣١

  
  

 مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق موجودات - ٨
  

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١  
  ليـــــــــــــــرة ســــــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــــرة ســــــــوريــــــــــــــــة 

    موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

    ٩٥٦ ٥٤٥ ٦٥٤ ١ ٦٩١ ٦٥٨ ٢٤٣ سندات مالية
   تحليل السندات واألذونات

  ٩٥٦ ٥٤٥ ٦٥٤ ١ ٤١٣ ٠٥٨ ٢٤٣ ذات عائد ثابت
    -    ٢٧٨ ٦٠٠ ٠٠٠ ذات عائد متغري

 ٩٥٦ ٥٤٥ ١٦٥٤ ٦٩١ ٦٥٨ ٢٤٣    
  

ا حىت تاريخ االستحقاق عبارة عن استثمارات يف سنداتإن املو  مبعدل عائد  جودات املالية احملتفظ 
  :حسب اجلدول التايل % ٤,١٦

  
  ٣١/١٢/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠١١  

  ليـــــــــــــــرة ســــــــوريــــــــــــــــة  ليـــــــــــــــرة ســــــــوريــــــــــــــــة  االستحقاقتاريخ   جهة اإلصدار
  ٢٣٧ ٢٩٣ ٥٧١  ٥٥٩ ٧٣٥ ٧٥٧ ٢٠١٥ شركات
  ٢٣٦ ٥١١ ٧٧٨ ٢٨٠ ٧٤٤ ٦٦٩ ٢٠١٥ بنوك

  ٢٣٥ ٣٨٩ ٣٤٩  ٢٧٩ ٧٣٢ ٦٤٩ ٢٠١٦ شركات
    ٢٤٧ ٣٥٠ ٩٥٦   ٥٧١ ٤٤٥ ١٦٨ ٢٠١٩ بنوك

    ٩٥٦ ٥٤٥ ٦٥٤  ١ ٦٩١ ٦٥٨ ٢٤٣  المجموع
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   ٣٢

 )بالصافي(مادية موجودات ثابتة  - ٩
  

  ٣١/١٢/٢٠١١كما في 
 المجموع وسائل نقل تحسينات أثاث معدات أجهزة كمبيوتر مباني  أراضي

ـــة  ــــ ـــ ـــة  ليــــــــــرة ســــــوريـــ ـــة ليــــــــــرة ســــــوريــــــــــ ــــ ـــ ـــةليــــــــــرة  ليــــــــــرة ســــــوريـــ ــــ ـــ ـــة ســــــوريـــ ـــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريــــــــــ ـــ  ليــــــــــرة ســــــوريـــ

         الكلفـة

 ١ ٦٢٨ ٣٧١ ٨٦٣ ١٦ ٧٠٤ ٢٠٠ ٥٣ ٢٨٨ ٣٣٠ ٣٢ ٩٨٦ ٨٣٩ ١٠٧ ٨٦٣ ٨٦٥ ٦٤ ٤٠٨ ٩١٤ ١ ٣٥٣ ١١٩ ٧١٥  - ٠١/٠١/٢٠١١الرصيد يف 

 إضافات السنة
٤٩٣ ٩٦٢ ٢٦٨    -   ٧٣ ٠٥٤ ٨٧٩ ٥٧ ٨٩٣ ٨٤٠   ٢٨ ٢٨٠ ٠٢٧   ١٨ ٩٣٧ ٤٣٢   ٣٠١ ٦١٥ ٤٧٩  ١٤ ١٨٠ ٦١١ 

   -    -   -   -   -   -   -    - استبعادات السنة

  ٢ ١٢٢ ٣٣٤ ١٣١ ١٦ ٧٠٤ ٢٠٠  ١٢٦ ٣٤٣ ٢٠٩  ٩٠ ٨٨٠ ٦٧٩  ١٣٦ ١٤٣ ٨٩٢  ٨٣ ٣٤٦ ٣٤٦  ١ ٦٥٤ ٧٣٥ ١٩٤   ١٤ ١٨٠ ٦١١ ٣١/١٢/٢٠١١الرصيد يف 

         : االسهتالك المتراكم

 ٠١/٠١/٢٠١١الرصيد يف 
-  ٥ ٨١٦ ٥٦٩ ١٢ ٥٧٤ ٣٧٧  

    
٢٩ ٠٩٤ ٨٤٦ ١ ٦٩٢ ١٨٢ ٢ ٤٦١ ٠١٢ ١ ٢٨٩ ٩٥٣ ٥ ٢٦٠ ٧٥٣ 

   ١٠٥ ١٠٧ ٦٨٢  ٣ ٣٤٠ ٨٤٠   ٢٢ ٨٠٤ ٤٤٨   ١١ ٢٥٩ ٠١٠   ٢٠ ١٤١ ٤٣٨     ١٦ ١١٨ ٨٣٥   ٣١ ٤٤٣ ١١١    - استهالك السنة

 ٣١/١٢/٢٠١١يف  الرصيد 
-    ١٣٤ ٢٠٢ ٥٢٨  ٥ ٠٣٣ ٠٢٢   ٢٥ ٢٦٥ ٤٦٠   ١٢ ٥٤٨ ٩٦٣   ٢٥ ٤٠٢ ١٩١     ٢١ ٩٣٥ ٤٠٤   ٤٤ ٠١٧ ٤٨٨   

   ١ ٩٨٨ ١٣١ ٦٠٣  ١١ ٦٧١ ١٧٨   ١٠١ ٠٧٧ ٧٤٩   ٧٨ ٣٣١ ٧١٦   ١١٠ ٧٤١ ٧٠١     ٦١ ٤١٠ ٩٤٢  ١ ٦١٠ ٧١٧ ٧٠٦   ١٤ ١٨٠ ٦١١ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة

 دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة
 

       

 ٢٧٤ ٨٨٧ ٢٧٣   -   -   -   -   - ٢٧٤ ٨٨٧ ٢٧٣  - ٠١/٠١/٢٠١١الرصيد يف 

 ٤٦ ٨٦٨ ٩٨٣ - - - - - ٤٦ ٨٦٨ ٩٨٣  - إضافات السنة

 )   ٣٠٩ ٥٤٦ ٧٨٨(    -   -     -     -     - )  ٣٠٩ ٥٤٦ ٧٨٨(    - استبعادات السنة

   ١٢ ٢٠٩ ٤٦٨    -   -     -     -     -   ١٢ ٢٠٩ ٤٦٨      - ٣١/١٢/٢٠١١الرصيد يف 

    ٢ ٠٠٠ ٣٤١ ٠٧١   ١١ ٦٧١ ١٧٨    ١٠١ ٠٧٧ ٧٤٩    ٧٨ ٣٣١ ٧١٦    ١١٠ ٧٤١ ٧٠١    ٦١ ٤١٠ ٩٤٢    ١ ٦٢٢ ٩٢٧ ١٧٤   ١٤ ١٨٠ ٦١١  ٣١/١٢/٢٠١١صافي الموجودات الثابتة في 
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 ٣٣

  ٣١/١٢/٢٠١٠كما في 
 المجموع وسائل نقل تحسينات أثاث معدات أجهزة كمبيوتر مباني

 ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة ليــــــــــرة ســــــوريـــــــــــــة 

        الكلفـة

   ١٢١ ٣٧٢ ١٧٥ -  ١ ٧٩٥ ٥٧٦٠ ٧٠٦ ١١٢٠٢ ٠١٢ ١٥٩٠٢ ٢٣٩ ٨٧٥٧٦ ٦١٧ ١/١/٢٠١٠٧٣٥الرصيد يف 
 ١ ٥١٠ ٠٤٤ ٠٤٧ ١٦ ٧٠٤ ٢٠٠ ٥١ ٤٩٢ ٣٠٥٧٠ ٣٢٤ ٩٦٩٩٦ ٨٥٠ ٤٩٩٦٣ ١٦٩ ١٣٣٨ ٢٦٥ ٥٠١ ٩٨٠إضافات السنة

 )  ٣ ٠٤٤ ٣٥٩(      -     - )  ٣ ٠٤٤ ٣٥٩(      -     -     - استبعادات السنة

   ١ ٦٢٨ ٣٧١ ٣٨٦   ١٦ ٧٠٤ ٢٠٠   ٥٣ ٢٨٨ ٣٣٠   ٣٢ ٩٨٦ ٨٣٩   ١٠٧ ٨٦٣ ٨٦٥   ٦٤ ٤٠٨ ٩١٤   ١ ٣٥٣ ١١٩ ٧١٥ ٣١/١٢/٢٠١٠الرصيد يف 
        : االستهالك المتراكم

 ١ ٣٠٨ ٠٠٦   -   ٤٦ ٢٤٧ ١١٠ ٢١٦ ٢٨٣ ٦٢٠ ٣٠٣ ٨٠٩ ٥٦٤ ١١٤ ١/١/٢٠١٠الرصيد يف 

 ٢٨ ١٤٨ ٩٦٦ ١ ٦٩٢ ١٨٢ ٢ ٤١٤ ٧٦٥ ١ ٥٤١ ٨٦٣ ٤ ٩٧٧ ١٣٣ ٥ ٥١٢ ٧٦٠ ١٢ ٠١٠ ٢٦٣ استهالك السنة 

 )  ٣٦٢ ١٢٦(      -     - )  ٣٦٢ ١٢٦(      -     -     - استهالك استبعادات السنة

   ٢٩ ٠٩٤ ٨٤٦   ١ ٦٩٢ ١٨٢   ٢ ٤٦١ ٠١٢   ١ ٢٨٩ ٩٥٣   ٥ ٢٦٠ ٧٥٣   ٥ ٨١٦ ٥٦٩   ١٢ ٥٧٤ ٣٧٧ ٣١/١٢/٢٠١٠الرصيد يف 

   ١ ٥٩٩ ٢٧٧ ٠١٧   ١٥ ٠١٢ ٠١٨   ٥٠ ٨٢٧ ٣١٨   ٣١ ٦٩٦ ٨٨٦   ١٠٢ ٦٠٣ ١١٢   ٥٨ ٥٩٢ ٣٤٥   ١ ٣٤٠ ٥٤٥ ٣٣٨ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
        دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

 ٦٣٩ ٠٠٧ ٠٠١ - - - - - ٦٣٩ ٠٠٧ ٠٠١ ٠١/٠١/٢٠١٠الرصيد يف 

 - - - - - - - السنةإضافات 

 )  ٣٦٤ ١١٩ ٧٢٨ (     -     -     -     -     - )  ٣٦٤ ١١٩ ٧٢٨( السنةاستبعادات 

  ٢٧٤ ٨٨٧ ٢٧٣     -     -     -     -     -   ٢٧٤ ٨٨٧ ٢٧٣ ٣١/١٢/٢٠١٠الرصيد يف 
  ١ ٨٧٤ ١٦٤ ٢٩٠    ١٥ ٠١٢ ٠١٨    ٥٠ ٨٢٧ ٣١٨    ٣١ ٦٩٦ ٨٨٦    ١٠٢ ٦٠٣ ١١٢    ٥٨ ٥٩٢ ٣٤٥  ١ ٦١٥ ٤٣٢ ١٦١  ٣١/١٢/٢٠١٠صافي الموجودات الثابتة في 



  سورية المساهمة_ ي الوطنقطر  بنك                                                                                                                              
   اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 

  ٣١/١٢/٢٠١١املنتهية يف  املالية عن الفرتة
 

   ٣٤

 موجودات غير ملموسة -١٠

  
  ٣١/١٢/٢٠١١ي كما ف

 المجموع أنظمة الحاسوب والبرامج فروغ 
 ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

    الكلفـة

 ١٧ ٢٤٠ ٩٠٠ ٢ ٢٤٠ ٩٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ١/١/٢٠١١الرصيد يف 

   ٢ ٢٧٥ ٦٤٦   ٢ ٢٧٥ ٦٤٦   -  إضافات السنة

   ١٩ ٥١٦ ٥٤٦   ٤ ٥١٦ ٥٤٦   ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١١الرصيد يف 

    : اإلطفاء المتراكم

 ٣١ ٩٢٥ ٣١ ٩٢٥ -  ١/١/٢٠١١الرصيد يف 

   ٥٨٠ ٩٥٩   ٥٨٠ ٩٥٩     -  إطفاء السنة 

   ٦١٢ ٨٨٤   ٦١٢ ٨٨٤     -  ٣١/١٢/٢٠١١الرصيد يف 

   ١٨ ٩٠٣ ٦٦٢   ٣ ٩٠٣ ٦٦٢   ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ صافي القيمة الدفترية 

  
  ٣١/١٢/٢٠١٠كما في 

 المجموع أنظمة الحاسوب والبرامج فروغ 
 ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

    الكلفـة

 -  -  -  ١/١/٢٠١٠الرصيد يف 

   ١٧ ٢٤٠ ٩٠٠   ٢ ٢٤٠ ٩٠٠   ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ إضافات السنة

   ١٧ ٢٤٠ ٩٠٠   ٢ ٢٤٠ ٩٠٠   ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٠الرصيد يف 

    : اإلطفاء المتراكم

 -  -  -  ١/١/٢٠١٠الرصيد يف 

   ٣١ ٢٥٩   ٣١ ٩٢٥     -  إطفاء السنة 

   ٣١ ٥٩٢   ٣١ ٥٩٢     -  ٣١/١٢/٢٠١٠الرصيد يف 

    ١٧ ٢٠٨ ٩٧٥   ٢ ٢٠٨ ٩٧٥   ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ صافي القيمة الدفترية 
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 ٣٥

 ضريبية مؤجلة موجودات -١١

  :إن احلركة على حساب املوجودات الضريبية املؤجلة كما يلي 
 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١  

  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 
    ٦٦ ٠١٤  ٤٩١ ١٣٧ ٧١٣ ٨٩١ السنة رصيد بداية 

    ٧١ ٦٩٩ ٤٠٠   ٨٠ ٢٠٤ ٠١٠ السنة  املضاف خالل
اية     ١٣٧ ٧١٣ ٨٩١   ٢١٧ ٩١٧ ٩٠١ السنة  رصيد 

  

  :مت احتساب مبلغ موجودات ضريبة الدخل املؤجلة كما يلي 

  

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١  
  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

   :موجودات ضريبة مؤجلة ناجتة عن 

  ١٠٣ ١٣٩ ٧٧٤ ١٩٢ ٥٦٣ ٥٤٩ خسارة السنة 
    ٣٤ ٥٧٤ ١١٧   ٢٥ ٣٥٤ ٣٥٢ التأسيس مصاريف

 ١٣٧ ٧١٣ ٨٩١   ٢١٧ ٩١٧ ٩٠١    
  

  ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي
  :كما يلي السنة   )خسارة( ربح مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن

  

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١  
  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

  )  ١٦٤ ٨٦٢ ٧٤٥( ١ ٠٩٨ ١٠٣ ١٣٢ السنة قبل الضريبة) خسارة(صايف ربح 
  )  ٣٦ ٨٧٩ ٠٥٨( )     ٣٦ ٨٧٩ ٠٥٨( من مصاريف التأسيس اخلاصة بالسنة%) ٢٠(
  )  ١٢٤ ٧٤٣ ٤١٧( ) ١ ٤٥٦ ٢٢٣ ٢٩١(  يمركز القطع البنيو اخلسائر الغري حمققة الناجتة عن تقييم ) األرباح(

  )  ٧ ٥٥٨ ٥٩٥( ٤٦٢ ٤٧٠ خمصص تقلب أسعار الصرف
  -  ٦٠٩ ٨٩٥   التدين للديون املنتجةمصروف خمصص 

  )  ١ ٦٤٣ ١٠٦( ٤ ٧٨٨ ٦٤٢ مصروفات غري مقبولة ضريبياً 
    ١٢ ٠١٠ ٢٦٣   ٣١ ٤٤٣ ١١١ استهالك املباين
  )  ٣٢٣ ٦٧٦ ٦٥٨( )    ٣٥٧ ٦٩٥ ٠٩٩( اخلسارة الضريبية
    %٢٥   %٢٥ نسبة الضريبة

  ٨٠ ٩١٩ ١٦٤ ٨٩ ٤٢٣ ٧٧٥ إيراد ضريبة الدخل املؤجل
    ٢٢ ٢٢٠ ٦١٠   ١٠٣ ١٣٩ ٧٧٤ موجودات ضريبية مؤجلة يف بداية السنة 
اية السنة     ١٠٣ ١٣٩ ٧٧٤   ١٩٢ ٥٦٣ ٥٤٩ موجودات ضريبية مؤجلة يف 
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 ٣٦

  
  :مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن مصاريف التأسيس كما يلي 

  

  ٣١/١٢/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠١١  
  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة  

  ١٧٥ ١٧٥ ٥٢٥ ١٣٨ ٢٩٦ ٤٦٧ مصاريف التأسيس 
  )  ٣٦ ٨٧٩ ٠٥٨( )  ٣٦ ٨٧٩ ٠٥٨( التأسيس اخلاصة بالسنةمن مصاريف % ٢٠
 ١٣٨ ٢٩٦ ٤٦٧ ١٠١ ٤١٧ ٤٠٩  

    %٢٥   %٢٥ نسبة الضريبة
 ٣٤ ٥٧٤ ١١٧   ٢٥ ٣٥٤ ٣٥٢    

  
  :مت احتساب إيراد ضريبة الدخل كما يلي 

  

 ٢٠١٠ ٢٠١١  
  ســـــــوريــــــــــــــــةليـــــــــــــرة  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

  ٨٠ ٩١٩ ١٦٤   ٨٩ ٤٢٣ ٧٧٥ إيراد ضريبة الدخل املؤجل
  )   ٩ ٢١٩ ٧٦٤( )  ٩ ٢١٩ ٧٦٥( إطفاء املوجودات الضريبية املؤجلة

 ٧١ ٦٩٩ ٤٠٠     ٨٠ ٢٠٤ ٠١٠    
 

 موجودات أخرى -١٢
 

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١  
  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

  ٧٢ ٦٦٦ ٧٢٤ ٥٩ ٧٤٣ ٠٧٥ مصارف -فوائد حمققة غري مستحقة القبض 
  ٦٦ ٩٩٢ ٦٤٥ ٢٣ ٧٤٣ ٣٢٧ تسهيالت -فوائد حمققة غري مستحقة القبض 
  ٨ ٦٨٥ ٩٧٧ ١٢ ٥١٩ ١٢٧ موجودات مالية -فوائد حمققة غري مستحقة القبض 

  ١٣٨ ٨٣٢ ٥١٥ ١٠٦ ٦٧٩ ٨٥٣ مقدماً مصاريف مدفوعة 
    ٣ ٧٨٦ ٥٤١   ٤ ٢٢٩ ٦٥٦ أخرى

 ٢٩٠ ٩٦٤ ٤٠٢   ٢٠٦ ٩١٥ ٠٣٨    
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 ٣٧

 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي -١٣

يرتتب على كل مصرف  ٢٠٠١لعام )  ٢٨( من قانون املصارف اخلاصة رقم )  ١٩(  مادةللوفقًا 
من رأمساله املكتتب به يف % )  ١٠ (بنسبة يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون االلتزام بإيداع مبلغ 

حساب جممد دون فائدة لدى مصرف سورية املركزي ، هذه الوديعة سوف يتم اإلفراج عنها فقط عند 
 .ة البنك تصفي

 

 ٣١/١٢/٢٠١١٣١/١٢/٢٠١٠  
  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

  ٧٣٥ ٩٩٧ ٩٠٠ ٧٣٥ ٩٩٧ ٩٠٠ أرصدة باللرية السورية
    ٧٦٩ ١٥٥ ١٦٢   ٩١٤ ٧٧٧ ٤٩٥ أرصدة بالدوالر األمريكي

 ١ ٥٠٥ ١٥٣ ٠٦٢   ١ ٦٥٠ ٧٧٥ ٣٩٥    
  

 

  مصارفودائع    -١٤

   ٣١/١٢/٠٢٠١      ٣١/١٢/٢٠١١   

 المجمــوع خارج الجمهورية داخل الجمهورية المجمــوع خارج الجمهورية داخل الجمهورية 

 ليـــــــرة ســـــــوريــــــــــة ليـــــــرة ســـــــوريــــــــــة ســـــــوريــــــــــةليـــــــرة  ليـــــــرة ســـــــوريــــــــــة ليـــــــرة ســـــــوريــــــــــة ليـــــــرة ســـــــوريــــــــــة 

 ١١٠ ٣٥٧ ٥١٠ ١١٠ ٣٥٧ ٥١٠ - ٤٦١ ٤٠٥ ٤٦١ ٤٠٥ - حسابات جارية

 ٣ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠     - ٣ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٩٣ ٧٤٣ ٠٠٠     - ٤٩٣ ٧٤٣ ٠٠٠ ودائع ألجل

 ٣ ٣١٠ ٣٥٧ ٥١٠ ١١٠ ٣٥٧ ٥١٠ ٣ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٩٤ ٢٠٤ ٤٠٥   ٤٦١ ٤٠٥ ٤٩٣ ٧٤٣ ٠٠٠ 

 

  ودائع عمالء -١٥
 ٣١/١٢/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠١١  
  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــةليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

   الشركات
  ٦٤٢ ٠٠٦ ٧٨٠ ٩٧٦ ٧٦٩ ٢٩٦حسابات جارية 

  ٢ ٨٧٧ ٩٥٩ ٢٠٦٩ ٧٨٥ ٩٧٦ ١٥٦ ودائع ألجل
   األفراد

  ٥٣٠ ٧٢١ ١١٣ ٨٠٤ ١٨٤ ٤٤٧حسابات جارية 
  ٧٧ ٦٥٢ ١٢٢٠٤٠ ٣٠٩ ١٤٦ ودائع توفري
    ٢٣٤ ٤٦٢ ٠٦١   ٥٨٦ ٤٥١ ٦٥٥ ودائع ألجل

 ٤ ٣٦٢ ٨٠١ ٠٦٣  ٥ ٢٧٥ ٦٩٠ ٧٠٠  
  

         مليار لرية سورية أي ما نسبته /  ١ ٠٩٦ ٠٨٩ ٠٦١/ بلغت ودائع القطاع العام السوري داخل اجلمهورية 
 )%٢٣(أي ما نسبته  / ١ ٠٠٥ ٨٨٧ ٠٦٦  /مقابل ٣١/١٢/٢٠١١كما يف من إمجايل الودائع   %) ٢١(

 . ٣١/١٢/٢٠١٠يف كما من إمجايل الودائع  
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 ٣٨

  

لرية سورية أي /  ١ ٦٧٥ ٨٧٤ ٣٣٩/ مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١١اضعة للفائدة كما يف اخلبلغت قيمة الودائع غري 
 ٣١/١٢/٢٠١٠يف انت ، وكارية ج حساباتتتمثل يف مجيعها من إمجايل الودائع وهي  %) ٣٢(ما نسبته 

من إمجايل الودائع وهي تتمثل يف قيمة ) % ٢٧(لرية سورية أي ما نسبته /  ١ ١٧٢ ٧٢٧ ٨٩٣/  مبلغ
  .  احلسابات اجلارية

 
  مينات نقديةأت -١٦

 

 ٣١/١٢/٢٠١١٣١/١٢/٢٠١٠ 
 ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــرة ســـــــوريــــــــة

 ١٠٢ ٣١٣ ٣٥٦ ٥٣ ٥١٧ ١٤٩ تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

  
 مخصصات متنوعة -١٧

من وسطي مركز القطع %)  ٥(يتمثل هذا البند يف قيمة خمصص مقابل تقلبات أسعار القطع بنسبة 
/ م ن /  ٣٦٢( الشهر السابق ، وذلك مبوجب قرار جملس النقد والتسليف رقم  التشغيلي الصايف خالل

  . ٢٠٠٨لعام )  ١ب 
  
 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١ 

 ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــرة ســـــــوريــــــــة

 ٨ ٢٥٦ ١٢٥ ٦٩٧ ٥٣٠ رصيد بداية السنة

 -  ٤٦٢ ٤٧٠  املكون خالل السنة

 )  ٧ ٥٥٨ ٥٩٥ (   -   املسرتد خالل السنة

اية السنة    ٦٩٧ ٥٣٠   ١ ١٦٠ ٠٠٠  رصيد 
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 ٣٩

 مطلوبات أخرى -١٨

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١  
  ليــــــرة ســـــــوريــــــــة ليــــــرة ســـــــوريـــــــة 

  ٧٩٣ ٧٩٢ ٦٠٦ - قطر_ مستحقات إىل بنك قطر الوطين 
  ١٤٤ ٦٠٣ ٤٠٢ ٩٩ ٢٤٠ ٧٧٠ )مستحقة غري مدفوعة ( فوائد برسم الدفع 

  ٧٠ ٨٩٩ ٨٢٢ ١٧ ٢١٠ ٣٨٠ شيكات مصدقة وشيكات مقبولة الدفع 
  ٦٧ ٦٤٨ ٣٨٩ ٥٠ ٦٦٥ ٤٠٠ دائنو شراء موجودات ثابتة

  ٢٧ ٥٠٠ ٩٠٦ ٤٦ ٨٦٨ ٠٩٣ مصاريف مستحقة غري مدفوعة
  ٢٦ ٠٦٨ ١٦٥ ٥٩ ٤٦٠ ٠٩٤ ) ٢٩إيضاح ( أتعاب إدارة مستحقة 

  ١٣ ٢٧٦ ٦٣١ ١١ ٤٨٩ ٠٠٠ عمليات الصراف اآليل دائنو
  ٥ ٢٧٨ ٠٥٣ ١٢ ٨٣٣ ٩٠٨ ضريبة الرواتب واألجور

  ٢ ٢١٠ ٣٢٧ ٢ ٢٢٥ ٣٨٤ اشرتاكات مؤسسة التأمينات االجتماعية
    ٢ ٧٨٠ ٩٩٥   ٧ ٧٣٨ ٣٧٢ أرصدة دائنة أخرى

 
١ ١٥٤ ٠٥٩ ٢٩٦   ٣٠٧ ٧٣١ ٤٠١  

 
 رأس المال المكتتب به والمدفوع -١٩

البنك مببلغ مخسة عشر مليار لرية سورية مقسمة على ثالثني مليون سهم قيمة السهم الواحد حدد رأمسال 
  :مخسمائة لرية سورية ومجيع أسهم البنك تقسم إىل ثالث فئات 

أو اعتباريني ، وتسدد قيمتها هي األسهم اليت ال جيوز متلكها إال ألشخاص سوريني طبيعيني   –فئة أ 
باللريات السورية ، باستثناء السوريني املقيمني يف اخلارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة 
م باألسهم بالقطع األجنيب حسب سعر الشراء الوارد يف نشرة أسعار صرف العمالت  اكتتابا

  .رتة االكتتاب األجنبية الصادرة عن مصرف سورية املركزي يف اليوم السابق لبدء ف
عرب أو أجانب بقرار من هي األسهم اليت جيوز متلكها من قبل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني  - فئة ب

جملس الوزراء وتسدد قيمتها بالقطع األجنيب حسب سعر الشراء الوارد يف نشرة أسعار صرف 
مبا .  رتة االكتتابالعمالت األجنبية الصادرة عن مصرف سورية املركزي يف اليوم السابق لبدء ف

  . ٢٠١٠لعام )  ٣( ال يتجاوز النسبة احملددة يف القانون رقم 
مؤسسات القطاع العام السوري املصريف واملايل واملؤسسة العامة بعض هي األسهم اليت متلكها   -فئة ج 

  . من رأمسال البنك % )  ١٥,٤٢( وحدها األقصى للتأمينات االجتماعية 
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 ٤٠

ا واملدفوعة بالكامل كما وقد   سهم/  ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ / ٣١/١٢/٢٠١١يف بلغ عدد األسهم املكتتب 
  : موزعة بني عملة حملية وأجنبية وفقاً ملا يلي

 عـدد األسهـم إجمالي رأس المال

  القيمة
 بالدوالر األمريكي

  القيمة
 بالليـرة السوريــة

    

 ٧ ٣٥٩ ٩٧٩ ٠٠٠ -  ١٤ ٧١٩ ٩٥٨ رأس املال املدفوع باللرية السورية

   ٧ ٦٤٠ ٠٢١ ٠٠٠ ١٦٤ ١٧٣ ٩٩٠   ١٥ ٢٨٠ ٠٤٢ رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي

 ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٤٠٠٠ ١٧٣ ٩٩٠   ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠
  

  .من رأمسال البنك % )  ٥٠,٨١( قطر ما نسبته _ ميتلك بنك قطر الوطين 
 

 المتراكمة غير المحققة) الخسائر ( األرباح  -٢٠

           بناًء على قرار جملس النقد والتسليف رقم الصادرة عن مصرف سورية املركزي و  تللتعليماطبقًا 
عن  يتم فصل األرباح أو اخلسائر املرتاكمة غري احملققة والناجتة ٢٠٠٨لعام )  ١ب / م ن /  ٣٦٢( 

رباح املرتاكمة غري احملققة مبلغ  وتبلغ األ،  إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من األرباح أو اخلسائر املرتاكمة
واليت نتجت عن  ٣١/١٢/٢٠١١كما يف  غري قابلة للتوزيعهي لرية سورية ، و / ١ ٥٠٧ ٧٥٣ ٩٠٥/ 

يف  دوالر أمريكي/  ١٦٤ ١٧٣ ٩٩٠/ إعادة تقييم مركز القطع البنيوي بالدوالر األمريكي والبالغ 
، وغري قابلة  مرتاكمة غري حمققةأرباح ك  لرية سورية/  ٥١ ٥٣٠ ٦١٤ /مقابل مبلغ (،  ٣١/١٢/٢٠١١

  .) ٣١/١٢/٢٠١٠، ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي يف  للتوزيع
  

 الدائنةالفوائد    -٢١
 ٢٠١٠  ٢٠١١  

 ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

   تسهيالت ائتمانية مباشرة
 ٥ ٧٥١ ٧٦٩ ١٥ ٩٨٦ ٧٩٢ حسابات جارية مدينة -  
 ٩٦ ٩٦٤ ٠٠٥ ٢٦٢ ٠٧١ ٣٦٧ قروض وسلف -  
 ١٠ ٤٠٠ ٢٣٥ ٢٢ ٩١٣ ٤١٩ حمسومة) أسناد(كمبياالت   -  

 ١٠٥ ٦٩٩ ٦٣٨ ١٦٧ ١٨٤ ٨٢٥ أرصدة وإيداعات لدى مصارف
ا حىت تاريخ االستحقاق    ١٦ ١٧٤ ٢٤٧   ٥٦ ٥٤٦ ٥٤٢ موجودات مالية حمتفظ 

 ٢٣٤ ٩٨٩ ٨٩٤   ٥٢٤ ٧٠٢ ٩٤٥   
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 ٤١

 المدينة الفوائد -٢٢
 

 

 ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

  ٥٣ ٨٢٤ ١٨٥ ٤٨ ٢٦٤ ١٢٠ ودائع مصارف
   ودائع عمالء

  -   ١ ٠٤٨ ٨٩١  حسابات جارية_ 
  ٥٦٦ ١٥٤ ٤ ٩٠٣ ٦٧٨ ودائع توفري_ 
    ١١٦ ٦٠٨ ٣٠٦   ٢٦٠ ١٢٣ ٠٩٥ ودائع ألجل_ 
 ١٧٠ ٩٩٨ ٦٤٥   ٣١٤ ٣٣٩ ٧٨٤    

 
 العموالت والرسوم الدائنة -٢٣

 

٢٠١٠ ٢٠١١  
  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

  ١٣ ٢٥٨ ٧٥٦ ٩ ٨٦٢ ٢٧٠ عموالت تسهيالت مباشرة
  ٩ ١١٤ ٦٨٤ ١٢ ٣٥٢ ٠٨٣ عموالت تسهيالت غري مباشرة

    ٦٥٨ ٠٧٧   ٦ ٩١٤ ٣٩٣ عموالت أخرى
 ٢٣ ٠٣١ ٥١٧   ٢٩ ١٢٨ ٧٤٦    

  
 نفقات الموظفين   -٢٤

 

٢٠١٠ ٢٠١١  
  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

  ١١٣ ١٦٦ ٨٦٩ ١٧٣ ٣٦٦ ١٢٧  الرواتب واألجور
  ٣١ ٦٦٠ ٨٦٠ ٢٢ ٤٦٠ ١٣٠ مكافآت

  ٦ ٣٨٤ ٢٠٢ ١٣ ٢٩٢ ٠٧٧  جتماعيةالتأمينات االمسامهة البنك يف 
    ٣ ٣٦٨ ٦٦٠   ٦ ٠٩٧ ٧٠٣ مصاريف طبية

    ٢ ٥١١ ٥٤٥    ٢ ٥٤١ ٥٠٠  مزايا أخرى 
 ٥٧١ ٠٩٢ ٦١٣   ٢١٧ ٧٥٧ ٥٣٧    
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 ٤٢

 مصاريف تشغيلية أخرى -٢٥
 ٢٠١٠  ٢٠١١  
 ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

 

  ٦٢ ٤١٨ ٧٠٢ ٤٠ ٦٢٨ ٤٠٤ خرباء واستشارينيأتعاب 
  ٥ ٩١٤ ٠٠٠  ٧ ٤٢٨ ٠٢٨  رسوم قانونية

  ٥١ ٤٦٣ ٨٩٢ ٣٧ ١٦٦ ٨٤٧ اإلجيار
  ٢٣ ٠٠٤ ٠٠٠ ٣٣ ٣٩١ ٩٢٩ الدعم اإلداري والفين

  ٨ ٧٠٧ ٤٤٨ ١٨ ٨١٦ ٢٣٥ هاتف ومياهكهرباء 
  ٤١٠ ١٤٠  ٤٣٧ ٥٢٤  حمروقات
  ٧ ٢٠٩ ٧٨١  ٨ ٦٢٦ ٢٣٢  تسويقية

  ٧ ٠١٢ ٨٠٩  ٢٠ ٢٦٩ ٤٢٤  أجهزة الكمبيوتر والربط الشبكي
  ٤ ٢٣٦ ٢٤٧ ١٨ ٧٨٢ ٢٩٣ وأمن وتنظيف صيانة
  ٤ ٧٥٠ ٥٥٤ ٥ ٢٥٨ ٩٩٦ التأمني

  ٢ ٤٤٥ ٠٢٩ ٢ ٢٦٩ ٦٤٧ آجار معدات
  ١ ٤٨٨ ٥٠٤ ٧ ٧٩١ ١٠٩ ضيافة

  ٤ ٣٤٨ ٨٦٨ ١١ ٥٣١ ٣٤٦ قرطاسية ومطبوعات
  ١٦ ١٥١ ٧٩٣    ٩ ٧٩٨ ٧١٨  تدريب ومهمات

  ٩٠٤ ٢٧٠ ٢ ٧٤٥ ٠٩٦ اخلدمات واملصاريف املتفرقة
    ٤ ٨٢٨ ٧٣٣   ١٦ ٩٦٩ ١٢٩ أخرى

 ٢٠٥ ٢٩٤ ٧٧٠   ٢٤١ ٩١٠ ٩٥٧    
 

 السنة) خسارة ( ربح نصيب السهم األساسي والمخفض من  -٢٦
 

 ٢٠١٠ ٢٠١١ 

 )  ٩٣ ١٦٣ ٣٤٥(  ١ ١٧٨ ٣٠٧ ١٤٢ لرية سورية/  السنة) خسارة ( ربح 

   ١٠ ٥٤٧ ٩٤٥   ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ :سهم / يقسم على املتوسط املرجح لعدد األسهم 

 )  ٨٣,٨ (   ٢٨,٣٩ لرية سورية/  السنة) خسارة(ربح نصيب السهم األساسي واملخفض من 
 

  النقد وما في حكمه  -٢٧
٢٠١٠ ٢٠١١  

  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 
  ٤ ٤٤٧ ٩٢٨ ٢٣٣ ٣ ٠٤٠ ٨٠٣ ٥٣٠ )باستثناء االحتياطي اإللزامي النقدي(نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

  ٤ ٤٧٣ ٦٠٦ ٣٨٢ ٢ ٢١١ ٣٨٦ ٨٥٢ أشهر أو أقل ٣أرصدة لدى مصارف استحقاقها األصلي خالل فرتة 
  ) ٣١٠ ٣٥٧ ٥١٠(  )   ٤٦١ ٤٠٥( أشهر أو أقل  ٣ودائع مصارف استحقاقها األصلي خالل فرتة 

٨ ٦١١ ١٧٧ ١٠٥   ٥ ٢٥١ ٧٢٨ ٩٧٧  
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 ٤٣

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة -٢٨

الشقيقة والزميلة تتضمن املعامالت مع األطراف ذوي العالقة كافة معامالت البنك مع البنوك والشركات 
، ومع املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو الشركات اليت ميلكون فيها حصصاً  والتابعة

  . رئيسية ، أو أية أطراف أخرى ذات تأثري هام يف صنع القرارات املالية أو التشغيلية يف البنك
  

ا وفقاً للقوانني واألنظمة النافذة ختضع كافة املعامالت  مع األطراف ذوي العالقة لنفس الشروط املسموح 
ا البنك مع العمالء العاديني مبا يف ذلك معدالت الفائدة  ة اليت يقوم  اليت ختضع هلا املعامالت املشا

ما يف ، علمًا أن مجيع التسهيالت املمنوحة لألطراف ذوي العالقة تعترب عاملة ك والضمانات
  .ومل يتم تكوين أية خمصصات هلا  ٣١/١٢/٢٠١١

  

  : املركز املايلوفيما يلي بيان بأرصدة تلك املعامالت يف تاريخ 
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   ٤٤

 المجمـوع الجهة ذات العالقة 

 ٣١/١٢/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠١١ المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة الشركات الشقيقة قطر_ بنك قطر الوطني  

 ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

      المركز الماليبنود داخل 

 )  ٧٩٣ ٧٩٢ ٦٠٦(  -   - )مطلوبات أخرى (  *قطر  –مستحقات إىل بنك قطر الوطين 
 ٢ ٨٩٩ ٤١٢ ١١٧ ١٧٨ ٨٠٩ ١١٥   ١٧٨ ٨٠٩ ١١٥ لدى مصارف  أرصدة

 ١ ٩٥٢ ٢٠٥ ٩٦٠ ٦ ٥١٠ ٢٧١ ٨٢٤   ٦ ٥١٠ ٢٧١ ٨٢٤ إيداعات لدى مصارف
 ٨ ٢٨٣ ٩٢٦ ٣٦ ١٧٦ ٣٤٥     ٣٦ ١٧٦ ٣٤٥ )موجودات أخرى ( فوائد حمققة غري مستحقة القبض 

 )  ٢٦ ٠٦٨ ١٦٥(  )  ٥٩ ٤٦٠ ٠٩٤(  )  ٥٩ ٤٦٠ ٠٩٤( _٢٩إيضاح _  )مطلوبات أخرى ** ( أتعاب إدارة مستحقة 
 )  ١١٠ ٣٥٧ ٥١٠(  )  ٤٦١ ٤٠٥(   )  ٤٦١ ٤٠٥( مصارفودائع 

 )  ٥١ ٩٩٢ ٧٤٠(  )  ٥٤ ٥٧٠ ١٦٩( )  ٥٤ ٥٧٠ ١٦٩(   )مطلوبات أخرى ( فوائد مستحقة 
 )  ١ ٠٤٨ ٠٥٨  ٥٨٨(  )  ١ ٠٨٥ ٧٦١ ١٤٧( )  ١ ٠٨٥ ٧٦١ ١٤٧(  عمالءودائع 

 )  ٤٦ ٨٥٠ ٠٠٠(  -    تأمينات نقدية
      المركز الماليبنود خارج 

 ٢٣ ٤٦٤ ٦١٥ ٢ ١٩٦ ٥٢٩ ١١٧   ٢ ١٩٦ ٥٢٩ ١١٧ كفاالت لصاحل بنوك
 ٦٣٩ ٠٣٤ ٠٠٠ -    كفاالت لصاحل زبائن

    ٣١/١٢/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠١١  
 ســـــــوريــــــــــــــــةليـــــــــــــرة  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة    

      بنود في بيان الدخل
 )  ٢٣ ٠٠٤ ٠٠٠(  )  ٣٣ ٣٩١ ٩٢٩(   )    ٣٣ ٣٩١ ٩٢٩( أتعاب اإلدارة

 ٣٧ ٠٧٨ ٢٨٢ ٤٣ ٧٨٢ ٠٥٢   ٤٣ ٧٨٢ ٠٥٢ الدائنةالفوائد 
 )  ٥٢ ٣٦٨ ٥٤١(  )  ٨٥ ٠٨٤ ٨٦٢( )  ٨٥ ٠٨٤ ٨٦٢(   ***املدينةالفوائد 

 ٢ ٠١٨ ١٢٥ ١ ٠١٩ ٥٩٦   ١ ٠١٩ ٥٩٦ دائنةالعموالت ال

  )      ٧٠٨ ٦٧٢( دينةاملعموالت ال
 )٣١١ ٧٧٢(  )  ٧٠٨ ٦٧٢  ( 
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 ٤٥

يف املبالغ اليت مت تسديدها من قبلهم خالل فرتة ) قطر _ ق . م . ش ( يتمثل املبلغ املستحق إىل بنك قطر الوطين   *
 من أصل هذا املبلغ ما قيمته .  التأسيس وما بعدها ، وذلك مقابل مصاريف التأسيس ومشرتيات املوجودات الثابتة

هذا وقد مت  . ١٢/٩/٢٠٠٩لرية سورية مت اعتماده من قبل اجلمعية العمومية التأسيسية يف /  ٤٨٩ ٤٤٨ ٥٠٨/ 
   . ٦/٧/٢٠١١بتاريخ ) قطر  _ق .م.ش ( سداد مستحقات بنك قطر الوطين

  

اتفاقية  قطر مقابل أتعاب عن اخلدمات اليت يقدمها للبنك مبوجب_ ويتمثل يف املبلغ املستحق لبنك قطر الوطين   **
  . ) ٢٩( رقم وفق ما هو موضح باإليضاح  . ١٢/١١/٢٠٠٩اخلدمات اإلدارية والفنية املوقعة معه بتاريخ 

  

      ، )  %٦ (بلغت معدالت الفائدة املطبقة على ودائع التوفري ، وودائع ألجل للمسامهني وأعضاء جملس اإلدارة   ***

  على التوايل بينما بلغت معدالت الفائدة املطبقة على احلسابات اجلارية للمسامهني وأعضاء جملس اإلدارة )  %٨ (

  % ) .صفر( 
  

  :وفيما يلي بيان باملنافع اخلاصة مبوظفي البنك الرئيسيني 
  

 ٣١/١٢/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠١١  
 ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

 ٣٧ ٧٣٤ ٥٢٣ ٤٦ ٩٥١ ٣٧٧ مكافآت ومزايا أخرىو رواتب 

    ١٢ ٢٨٦ ٤٠٠    ٨ ٤٩٩ ٧٨٥  بدالت حضور أعضاء جملس اإلدارة
  ٥٠ ٠٢٠ ٩٢٣    ٥٥ ٤٥١ ١٦٢    

    
 ) قطر( ق .م.اتفاقية الخدمات اإلدارية والفنية مع بنك قطر الوطني ش -٢٩

بتاريخ سورية من قبل اجلمعية العمومية التأسيسية للبنك مت _ مبوجب التفويض املمنوح جمللس إدارة بنك قطر الوطين 
وبني بنك قطر )  البنك (سورية  _بني بنك قطر الوطين  اخلدمات اإلدارية والفنية م اتفاقيةابر إ ١٢/١١/٢٠٠٩

  : مبوجبهاواليت )  املدير () قطر  _ق  . م . ش ( الوطين
  

 : يلي يقدم املدير اخلدمات اإلدارية و الفنية للبنك وتتضمن هذه اخلدمات ما )أ 
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 ٤٦

  

  . مراجعة واعتماد ومتابعة االسرتاتيجيات وتطبيقها -
 . التقارير املالية و اإلدارية داخلياً أو خارجياً  -

 . قلعلى األ خطط العمل واملوازنات سنوياً  -

 . عتمدة من اجمللسللصالحيات املاملصروفات الرأمسالية طبقا  -

 . ت واألنظمة الداخلية والقراراتارسم السياس -

 . إدارة املخاطر وتقييم واعتماد القروض حسب جدول صالحيات معتمد من اجمللس -

قنية املعلومات والعمليات بتاخلدمات املتعلقة بالرقابة واالمتثال والتدقيق ، وتقدمي اخلدمات املتعلقة  -
 . نتجات املصرفية وخدمات املوارد البشرية والتطوير والتدريبوالتسويق وامل

مارسة اإلدارة عاله يف سبيل قيام البنك ملأاملذكورة  خرى إضافة إىل اخلدماتأحيق للمدير تقدمي خدمات  -
 .  و اجلهة اإلشرافية يف سوريةأ، ذلك بناء على طلب جملس اإلدارة  اجليدة

 

/  ٥٠٠ ٠٠٠/ املساعدة الفنية واإلدارية املقدمة من املدير للبنك مببلغ مت حتديد األتعاب السنوية مقابل  )ب 
 . دوالر أمريكي

  

 .مدة االتفاقية ثالث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفني  )ج 
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 ٤٧

  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -٣٠
  :واليت ال تظهر بالقيمة العادلة يف البيانات املالية اجلدول التايل يظهر القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 

  

   ٣١/١٢/١٠٢٠     ٣١/١٢/١٢٠١   
 الربح الغير معترف به القيمة العادلة القيمة الدفترية الربح الغير معترف به القيمة العادلة الدفترية القيمة 
 ليـــــــــرة ســـــوريـــــــــــــــــة ليـــــــــرة ســـــوريـــــــــــــــــة ــــــــــةليـــــــــرة ســـــوريـــــــ ليـــــــــرة ســـــوريـــــــــــــــــة ليـــــــــرة ســـــوريـــــــــــــــــة ليـــــــــرة ســـــوريـــــــــــــــــة 

           الموجودات المالية
 - ٤ ٨٤٠ ٠٦١ ٣٤٢ ٤ ٨٤٠ ٠٦١ ٣٤٢ - ٣ ٣٣٠ ٢٥٥ ٦٠٢ ٣ ٣٣٠ ٢٥٥ ٦٠٢ نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

 - ٤ ٤٧٣ ٦٠٦ ٣٨٢ ٤ ٤٧٣ ٦٠٦ ٣٨٢ - ٢ ٢١١ ٣٨٦ ٨٥٢ ٢ ٢١١ ٣٨٦ ٨٥٢ أرصدة لدى مصارف
 - ٣ ٢٦٩ ٤٥٦ ٩٨٤ ٣ ٢٦٩ ٤٥٦ ٩٨٤ - ٧ ٤٣٠ ٢٧١ ٨٢٤  ٧ ٤٣٠ ٢٧١ ٨٢٤ إيداعات لدى مصارف 

 - ٦ ٠٩٠ ٦٩٣ ٤٥٦ ٦ ٠٩٠ ٦٩٣ ٤٥٦ - ٣ ٠٧٧ ٥٢٤ ٨٩٢ ٣ ٠٧٧ ٥٢٤ ٨٩٢  )بالصايف ( تسهيالت ائتمانية مباشرة 
ا حىت تاريخ االستحقاق موجودات  ٧ ٤٢٨ ٢٣٤ ٩٦٣ ٩٧٣ ٨٨٨ ٩٥٦ ٥٤٥ ٦٥٤ ٩٩ ٩٥٥ ٦٧٢ ١ ٧٩١ ٦١٣ ٩١٥ ١ ٦٩١ ٦٥٨ ٢٤٣ مالية حمتفظ 

 -   ١ ٥٠٥ ١٥٣ ٠٦٢   ١ ٥٠٥ ١٥٣ ٠٦٢ - ١ ٦٥٠ ٧٧٥ ٣٩٥ ١ ٦٥٠ ٧٧٥ ٣٩٥ وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
       المطلوبات المالية
 - ٣ ٣١٠ ٣٥٧ ٥١٠ ٣ ٣١٠ ٣٥٧ ٥١٠ - ٤٩٤ ٢٠٤ ٤٠٥ ٤٩٤ ٢٠٤ ٤٠٥ ودائع مصارف
 - ٤ ٣٦٢ ٨٠١ ٠٦٣ ٤ ٣٦٢ ٨٠١ ٠٦٣ - ٥ ٢٧٥ ٦٩٠ ٧٠٠ ٥ ٢٧٥ ٦٩٠ ٧٠٠ ودائع عمالء
     - ١٠٢ ٣١٣ ٣٥٦ ١٠٢ ٣١٣ ٣٥٦     - ٥٣ ٥١٧ ١٤٩ ٥٣ ٥١٧ ١٤٩ تأمينات نقدية

ا      ٧ ٤٢٨ ٢٣٤     ٩٩ ٩٥٥ ٦٧٢   جمموع التغيري يف القيم العادلة الغري املعرتف 
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 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٤٨

  

  تدرج القيمة العادلة
يتم حتديد القيمة العادلة لألدوات املالية استنادًا إىل طريقة التقييم حيث يتم تعريف املستويات املختلفة 

  :على النحو التايل 
  

  .األسعار املعلنة للموجودات واملطلوبات املالية مطابقة ألسواق نشطة :  املستوى األول
  

املعلومات غري السعر املعلن يف املستوى األول الذي يتم رصده للموجودات واملطلوبات  :املستوى الثاين 
  ) . أي مشتقة من األسعار (أو غري مباشرة )  أي األسعار (املالية سواء بصورة مباشرة 

  

  .صودة يف السوق معلومات عن املوجودات واملطلوبات املالية ال تستند إىل تلك املر :  املستوى الثالث
  

 إدارة المخاطر المالية -٣١

 مقدمة ونظرة عامة
  

  إطار إدارة المخاطر  ١-٣١
  اهليكل التنظيمي إلدارة املخاطر

الرئيس    
  التنفيذي 

موظف /مشرف   
  ) التشغيلية المخاطر(

 مستشار / مدير قانوني

رئيس مديرية 
   إدارة المخاطر

 تاريةالسكر 

مدير المخاطر 
  التشغيلية

مدير أول إلدارة المخاطر  مدير أول إلدارة مخاطر االئتمان 
 السوقية 

مدير أول إلدارة تنفيذ 
 االئتمان 

موظف /مشرف
 قانوني 

موظف تنفيذ /مشرف
 االئتمان    

  مشرف مخاطر األنظمة 

  مدير مراجعة االئتمان       
  

  موظف التحليل االئتماني /مشرف
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 ٤٩

 

  : يتعرض البنك للمخاطر التالية
 .خماطر االئتمان للشركات واألفراد -١

 .خماطر السوق وهي خماطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف وخماطر السلع -٢

 .خماطر التشغيل -٣

اإليضاح معلومات حول تعرض البنك لكل من املخاطر املبينة أعاله، كما يصف أغراض البنك يقدم هذا 
ا واإلجراءات املتبعة من قبلها لقياس وإدارة املخاطر باإلضافة إىل إدارة البنك  وأطر إدارة املخاطر وسياسا

  .لرأس املال
ر اليت يتعرض هلا البنك وذلك من إن جملس اإلدارة مسئول بصورة عامة عن وضع ومتابعة إدارة املخاط

  :خالل اللجان وهي
 جلنة التدقيق وااللتزام  -

 اللجنة التنفيذية -

 جلنة احلوكمة واملكافآت والتطوير -

  جلنة املخاطر -
تتبع هذه اللجان بشكل مباشر إىل جملس اإلدارة وترفع هلا التقارير كل ثالثة أشهر على األقل واليت حتوي 

وآليات التحوط املطلوبة مع دراسات اجلهد الدورية للمحافظ كافة مع تقييمًا شامًال للمخاطر 
  .السيناريوهات املتعددة

  

يئة كافة الظروف  وتتعاون هذه اللجان بشكل كبري ومتكامل مع اإلدارة التنفيذية للبنك املسؤولة عن 
 املعلومات املطلوبة لذلك، اللوجستية واإلدارية إلمكانية قيام إدارة املخاطر بأعماهلا على أكمل وجه وتقدمي

  .إضافًة إىل تنفيذ توصيات إدارة املخاطر
  

 : اسرتاجيية إدارة املخاطر

دف تعزيز مراقبة االلتزام و توفري نظام إداري متني حبيث تصبح فيه إدارة  - بناء إدارة خماطر فعالة 
سورية و اجلزء األهم يف  _ املخاطر جزءاً ال يتجزأ من العمل اليومي لكل فرد ضمن بنك قطر الوطين

 .عملية إعداد خطط األعمال لكافة أنشطة و خدمات البنك ككل

حتفيز اإلدارات على اختاذ قرارات مدروسة املخاطر الغتنام كافة الفرص املتاحة يف ظل البيئة التنافسية  -
ايو املتقلبة اليت    .“البنك”عمل 
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التقييم األفضل للتحديات اليت تواجه عمل البنك و رفع حتسني األداء و تعظيم الرحبية من خالل  -
دف ختفيف اخلسائر و  سوية القرارات املتخذة و التأكد من وجود أنظمة ضبط و حتكم داخلية 

  . خفض التكاليف
احلرص على تنويع مصادر أموال البنك و اختاذ اخلطوات الالزمة إلدارة خماطر السيولة و إجياد مصادر  -

  .البديلة لألمو 
اختاذ اخلطوات الكفيلة لتحقيق اخلطوط العريضة ألفضل التجارب و املمارسات الدولية للمؤسسات  -

  .املصرفية و املنسجمة مع التشريعات احمللية و الدولية
 

 املخاطر إدارة جلنة مسؤولية

 إدارة إىل رئيس باإلضافة اإلدارة، جملس أعضاء من تنفيذيني غري أعضاء تضم خماطر إدارة جلنة تشكيل يتم

 .املصرفية املخاطر يف إدارة اخلربة ذوي من و دراية على اللجنة هذه أعضاء يكون أن يتوجب .املخاطر

 إدارة املخاطر سياسات حتديد و لرسم املصرف يف املخاطر إدارة مع متواصل بشكل وتقوم اللجنة بالعمل

 .مصريف جديد منتج أو نشاط بأي املتعلقة تلك إىل باإلضافة للمصرف، القائم بالنشاط املرتبطة

 .املخاطر إدارة قبل من عنها التقرير يتم جتاوزات ألي الفورية باملعاجلة العليا اإلدارة قيام متابعة و التأكد

 و عرضة هلا، املصرف يكون قد اليت األزمات إدارة و الطوارئ خطط تقدمي مسؤولية اللجنة عاتق على تقع
ذا اجملال العليا اإلدارة مع بالتنسيق ذلك   .للمصرف وفقاً ملعايري بازل و قواعد مصرف سورية املركزي 

  

 :املخاطر إدارة يف العليا التنفيذية اإلدارة مسؤولية

اليت  املخاطر كافة متابعة و إلدارة الالزمة البىن كافة إجياد على املصرف يف العليا اإلدارة تعمل -
  .مستمر بشكل املصرف هلا يتعرض

 املسؤوليات حتديد على تساعد تنظيمية خمططات و إجراءات، سياسات، وضع على العمل -
 يف تعارض أي لتجنب ذلك و الصالحيات و املهام فصل يضمن مبا واضح بشكل والصالحيات

 خالل من ثانية جهة من الداخلي الضبط نظام يفعل و جهة، من األقسام خمتلف بني املصاحل
 املخاطر أنواع كافة مواجهة يف مباشر بشكل يساهم الذي اإلداري األمر التواصل قنوات حتديد
 .املصرف هلا يتعرض قد اليت

املخاطر  سقوف مع يتفق مبا اإلدارة جملس قبل من املعتمدة املخاطر إسرتاتيجية تنفيذ على العمل -
 .احملددة

  

 املخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق مديرية مسؤولية

 من املخاطر و إلدارة الالزمة األساسية البىن توفر من التأكد مسؤولية الداخلي التدقيق إدارة عاتق على تقع

  .اإلدارة هذه استقاللية مدى
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 .املخاطر إلدارة العامة السياسة يف الواردة واإلجراءات باألنظمة التقيد مدى من التحقق

 كافة أنشطة مستوى على املتبعة قياسها وآليات املخاطر على التعرف أنظمة وفعالية كفاية مدى تقييم

 .املصرف وعمليات

 باملخاطر التحكم سبيل يف املوضوعة الرقابة وإجراءات الداخلي الضبط أنظمة وفعالية كفاية مدى تقييم

 .املخاطر هذه قياس صحة من والتأكد عليها التعرف مت اليت
  

  عملية إدارة خماطر االلتزام
تقع على عاتق إدارة مراقبة االلتزام مسؤولية التأكد من التزام البنك بالقوانني والتشريعات الناظمة    -

للعمل املصريف واملايل السيما الصادرة عن جملس النقد والتسليف واملصرف املركزي، وعليها تقدمي 
ت وفقًا ملا تنص عليه املشورة القانونية واإلجرائية الكفيلة بالتطبيق السليم لألعمال واإلجراءا

  . التشريعات، وهي املسؤولة عن تدريب املوظفني على ما هو ناظم لعملهم قانوناً 
إميانًا من جملس اإلدارة بأمهية دليل احلوكمة يف وضع قاعدة لتطور البنك يف املستقبل وحتسني أداءه    -

احلوكمة بانسجاٍم كامل مع وتدعيم الثقة يف نشاطاته أمام املودعني واملسامهني، مت صياغة دليل 
الدليل االسرتشادي الصادر عن جملس النقد والتسليف وعن تعليمات هيئة األوراق واألسواق املالية 

  .وإرشادات جلنة بازل
  
وتعمل إدارة املخاطر على اإلحاطة باملخاطر االئتمانية بشكل كامل وفقًا للدراسات واملتابعات    -

إىل البدء بأعمال إدارة املخاطر التشغيلية من خالل مجع  والتوصيات اخلاصة بذلك، إضافةً 
احلوادث ودراستها وإنشاء قاعدة بيانات هلا وصوًال لرسم سيناريوهات التحوط هلا، وأخريًا مت البدء 
أيضًا بتفعيل دراسات اختبارات اجلهد ملخاطر السوق السيما ألسعار الفائدة وتقلبات سعر 

  .لسيولةالصرف وأثرها على احملفظة وا
  

، ومن أمهها الفرضيات ٢كما يقوم البنك بإجراء اختبارات اجلهد فيما يتعلق باملخاطر وفق معايري بازل 
  .املتعلقة بالقطاعات االقتصادية، املناطق اجلغرافية، والضمانات

  

  قياس المخاطر وأنظمة التقارير
ا لكل نوع من قبل إدارة املخاطر  مراقبة املخاطر تتم والسيطرة عليها من خالل مراقبة احلدود املسموح 

عمل البنك وعوامل السوق املختلفة احمليطة باإلضافة  إسرتاتيجيةوتعكس هذه احلدود . من أنواع املخاطر 
ويتم مجع املعلومات من اإلدارات . إىل مستوى املخاطر املقبول مع الرتكيز على قطاعات مالية معينة 

  مث تعرض هذه . لبنك وحتليلها للتعرف املبكر على املخاطر املتوقعة اليت قد تنجم عنها املختلفة ل
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املعلومات على جملس إدارة البنك واللجان املختصة والرئيس املباشر لكل إدارة من إدارات العمل ذات 
  .العالقة 

  

من خالل فحص   ر وذلكبشكل دوري من قبل جلنة إدارة املخاطكما يتم تدقيق عمليات إدارة املخاطر 
ويتم مناقشة نتائج التدقيق مع إدارات . كفاية اإلجراءات املتخذة ومدى االلتزام باإلجراءات املطلوبة 

  .البنك 
  

  تخفيض المخاطر
يتم استخدام مشتقات وأدوات مالية أخرى مبا يتماشى مع القوانني  كجزء من عملية إدارة املخاطر ،

وتقيم . واالئتمان  ةواألنظمة النافذة إلدارة املراكز الناجتة عن التغري يف أسعار الفائدة والعمالت األجنبي
 كما تقوم دائرة املخاطر مبراقبة فعالية عمليات التحوط بشكل. املخاطر قبل الدخول يف عمليات حتوط 

شهري ، ويف حالة وجود عمليات حتوط غري فعالة ، يقوم البنك بتنفيذ عمليات حتوط مناسبة لتخفيف 
  .أثر هذه العمليات 

  
   مخاطر االئتمان ٢-٣١

تتمثل خماطر االئتمان مبخاطر تعرض البنك خلسائر مالية يف حال مل يتمكن العميل أو الطرف املقابل يف 
أداة مالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية ، وتنشأ تلك املخاطر بصورة أساسية من قروض وتسليفات البنك 

  .إىل العمالء والبنوك األخرى ومن األوراق املالية االستثمارية 
  

يقوم البنك بإدارة خماطر االئتمان عن طريق التنويع يف االستثمارات يف األسهم والسندات ويف أسواق و 
رأس املال واألنشطة االئتمانية والتمويلية لتفادي تركز املخاطر مع أحد أو جمموعة من العمالء ضمن 

كلما كان ذلك ويقوم البنك باحلصول على ضمانات  . منطقة عمل حمددة أو نشاط اقتصادي معني 
وميكن تلخيص أهم . وتشتمل الضمانات على النقدية ، السندات ، رهن العقارات واألسهم . ضروريًا 

ا البنك    :لتخفيض خماطر االئتمان فيما يلي اإلجراءات اليت يقوم 
ئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم ، وحتديد معدالت اخلطر إعداد الدراسات اال  -

  .ئتماين املتعلقة بذلك اال
احلصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم املخاطر اليت قد تنشأ يف حالة تعثر العمالء أو   -

  . البنوك
دف تقييم مراكزهم املالية   - االخنفاض وتقدير  واالئتمانيةاملتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك 

  .يعي بالقيمة على كل من املستوى الفردي والتجم
  .واألرصدة لدى البنوك على قطاعات خمتلفة تالفياً لرتكيز املخاطر تسليفاتتوزيع حمفظة القروض وال  -
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  الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية 
يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف خماطر االئتمان منها احلصول على ضمانات حيث 

  .عايري وأسس معتمدة يتم قبول الضمانات وفقاً مل
  :وأبرز أنواع الضمانات هي 

  الرهونات للمباين السكنية والعقارات والضمانات النقدية : بالنسبة للقروض التجارية. 

  الرهونات للمباين السكنية والرواتب والضمانات النقدية : بالنسبة لألفراد. 

تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقًا للشروط االتفاقية ، ويتم 
  .خالل دراسة كفاية خمصص اخلسائر االئتمانية مراجعة القيمة السوقية للضمانات 

  

  تقييم انخفاض القيمة إفرادياً 
يوم أو  ٩٠إن املؤشرات الرئيسية الخنفاض قيمة القروض هي استحقاق األصل أو الفائدة لفرتة تزيد عن 

  .أو تؤثر على تدفقاته التقدية واإلخالل بشروط العقد األصلي وجود صعوبات مالية تواجه العميل 
  .يقوم البنك بتقييم اخنفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل مجاعي 

  

  )تسهيالت غير منتجة ( المخصص اإلفرادي 
جملس جلميع القروض والسلف اهلامة بشكل منفرد ، وفقًا ملؤشرات قرار حيدد البنك مالئمة املخصصات 

  :ووفقاً للمؤشرات التالية وتعديالته ) ٥٩٧(النقد والتسليف رقم 
  موضوع التسهيالتالتأخر يف اجناز املشروع، 

  بات ماليةقدرة العميل على حتسني وضعه عند مواجهة صعو، 

 العوائد املتوقعة عند تصفية األعمال يف حال اإلفالس، 

 ،توفر مصادر مالية أخرى والقيمة املتوقع حتقيقها للضمان 

 فرتة التدفقات النقدية املتوقعة. 

  .يف تاريخ كل بيان مركز مايل وكلما اقتضت احلاجة لذلك يتم تقييم اخلسائر االئتمانية 
  

  )منتجة تسهيالت ( المخصص الجماعي 
يتم تقييم املخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل مجاعي بالنسبة للقروض والسلف اليت ال تعترب 

يقوم البنك . هامة بشكل منفرد أو يف حال عدم وجود دليل موضوعي على اخنفاض القيمة بشكل منفرد 
  .يف تاريخ كل بيان مركز مايل بتقييم املخصص ومراجعة كل حمفظة على حدة 

اخنفاض القيمة احملتمل يف احملفظة حىت عند عدم وجود دليل عند التقييم اجلماعي باالعتبار  يؤخذ
  .موضوعي على اخنفاض القيمة بشكل موضوعي 
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  :يتم تقييم خسارة اخنفاض القيمة باعتبار العوامل التالية 
تاريخ اخلسائر يف احملفظة ، الظروف االقتصادية احلالية ، املستويات احلالية للتسهيالت املتعثرة وغريها ، 
التأخر الناجم عن تاريخ حتقق اخلسائر وتاريخ حتديد ضرورة وجود خمصص إفرادي هلذه اخلسائر ، باإلضافة 

اإلدارة هي املسؤولة عن حتديد طول هذه  إن. إىل الدفعات املتوقعة واالسرتدادات يف حال اخنفاض القيمة 
  .املدة اليت قد متتد إىل سنة 

  

  .تقوم إدارة االئتمان مبراجعة خمصص اخنفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامة 
  

  .يتم تقييم خمصص التعهدات املالية واالعتمادات املستندية بطريقة مماثلة لطريقة تقييم القروض 
  .ا رة خماطر االئتمان من خالل حتديد سقوف االئتمان وإجراءات الرقابة عليهإدا يتمو 

  

يظهر اجلدول احلد األقصى . واجلدول التايل يبني احلد األقصى للمخاطر االئتمانية لبنود املركز املايل 
  :للمخاطر بإمجايل األرصدة قبل طرح أية ضمانات وبعد تنزيل خمصص التدين 

  
 ٢٠١٠ ٢٠١١  
  ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة ليـــــــــــــرة ســـــــوريــــــــــــــــة 

  
  ٤ ١٧٥ ٣٨٩ ٣٧١  ٢ ١٦١ ٢٩٢ ٩١٥ أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

  ٤ ٤٧٣ ٦٠٦ ٣٨٢ ٢ ٢١١ ٣٨٦ ٨٥٢ أرصدة لدى مصارف
  ٣ ٢٦٩ ٤٥٦ ٩٨٤ ٧ ٤٣٠ ٢٧١ ٨٢٤ إيداعات لدى مصارف

      تسهيالت ائتمانية مباشرة  
  ٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٥٦ ٠٠٤ ٠٨٢  لألفراد

      للشركات
  ١ ٤٦٣ ٨٠٣ ٥٩١  ٢ ٣٠٠ ٢٧٥ ٥٨٧  للشركات الكربى

  ٢٢٢ ٨٨٩ ٨٦٥  ٥١٨ ٣٠٠ ٦٧٠  للشركات املتوسطة والصغرية
  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠   ٩٦٤ ١٣٥  احلكومة والقطاع العام

ا حىت تاريخ االستحقاق   ٩٥٦ ٥٤٥ ٦٥٤  ١ ٦٩١ ٦٥٨ ٢٤٣  موجودات مالية حمتفظ 
    ١٥٢ ١٣١ ٨٨٧    ١٠٢ ٢١٥ ٦٠٣  موجودات أخرى

    ١ ٥٠٥ ١٥٣ ٠٦٢    ١ ٦٥٠ ٧٧٥ ٣٩٥  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
  ٢٠ ٦٢٢ ٩٧٦ ٧٩٦ ١٨ ٣٢٥ ١٢٥ ٧٢٤  

    بنود خارج المركز المالي
  ٦٤٥ ٥٣٤ ٠٠٠   ١٠٢ ٣٢٤ ٠٦٤  كفاالت

  ١٦٧ ٢١٦ ٦٦٦ ١٤٨ ٠٣٩ ٣٣٤  اعتمادات استرياد
  ٩٨ ٧٨٢ ٠٥٤   ٣٢ ٤١٣ ٥٦٦  قبوالت

    ٧٩٢ ٨١٠ ٨٢٢   ١ ٢٨١ ٥٧٧ ٠٠٠  سقوف تسهيالت غري مستغلة
  ٢٢ ٣٢٧ ٣٢٠ ٣٣٨ ١٩ ٨٨٩ ٤٧٩ ٦٨٨ إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

   



  سورية المساهمة _ي الوطنبنك قطر     
  اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٥٥

  تابع –إدارة المخاطر المالية   - ٣١
  تابع -مخاطر االئتمان   ٢- ٣١

  

  درجة المخاطرتوزيع التعرضات االئتمانية حسب 
الصادر بتاريخ ) ب ع/م ن/٥٩٧( ات جملس النقد والتسليف رقمالتصنيف بناء على أحكام قرار  مت
  :كما يلي و  ١٤/٤/٢٠١٠الصادر بتاريخ ) ٦٥٠( ورقم ٩/١٢/٢٠٠٩
 :توزيع التعرضات االئتمانية للتسهيالت االئتمانية املباشرة وفق اجلدول التايل - ١

  

  ٣١/١٢/٢٠١١كما في 

  األفراد

    الشركـــــات

  الشركـات الكبرى  
المؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

  المجمـــــوع  العام
  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  

  ٩٦٤ ١٣٥    ٩٦٤ ١٣٥  -  -  -  المخاطرديون متدنية 
  ٢ ٨٤١ ١٩٢ ٥٩٥   - ٥١٨ ٣٠٠ ٦٧٠  ٢ ٠٩٥ ٠٨٠ ٠٢١  ٢٢٧ ٨١١ ٩٠٤   )مقبولة المخاطر(عادية 

  ٢ ٨٤٢ ١٥٦ ٧٣٠    ٩٦٤ ١٣٥  ٥١٨ ٣٠٠ ٦٧٠  ٢ ٠٩٥ ٠٨٠ ٠٢١  ٢٢٧ ٨١١ ٩٠٤  
  ٢ ٧٧٢ ٣٧٧ ٢٦٦  -   ٥١٦ ٢٣٦ ٨٤٣  ٢ ٠٢٨ ٣٥١ ١١٥  ٢٢٧ ٧٨٩ ٣٠٨  غري مستحقة: منها 
            * مستحقة: منها 
   ٥٦ ٠١٧ ٩٢١  ٩٦٤ ١٣٥  ٢ ٠٦٣ ٨٢٧  ٥٣ ٠٤٣ ٩٥٩  -   يوم ٣٠لغاية 
  ١٣ ٧٠٧ ٥٤٣  -   -   ١٣ ٦٨٤ ٩٤٧   ٢٢ ٥٩٦  يوم ٦٠ولغاية  ٣١من 

  ٢٨ ٨٠٢ ٠٧٣  -  -  -  ٢٨ ٨٠٢ ٠٧٣   )تتطلب اهتماماً خاصاً ( تحت المراقبة 
  ٢٤ ٢٣٦ ٥٨٢  -   -   -   ٢٤ ٢٣٦ ٥٨٢  غري مستحقة: منها 
            مستحقة: منها 
  -   -   -   -   -   يوم ٣٠لغاية 
  ٤ ٥٦٥ ٤٩١  -   -   -   ٤ ٥٦٥ ٤٩١  يوم ٦٠ولغاية  ٣١من 

  ٢٥٧ ٥٤٤ ٤١٢  -  -  ٢٥٧ ٥٤٤ ٤١٢  -  :غير عاملة
  ٢٥٧ ٥٤٤ ٤١٢  -   -   ٢٥٧ ٥٤٤ ٤١٢  -   دون املستوى 
  -   -   -   -   -   مشكوك فيها

    -    -     -     -     -   )رديئة(هالكة 
  ٣ ١٢٨ ٥٠٣ ٢١٥   ٩٦٤ ١٣٥  ٥١٨ ٣٠٠ ٦٧٠  ٢ ٣٥٢ ٦٢٤ ٤٣٣  ٢٥٦ ٦١٣ ٩٧٧  اجملمـوع

    ١٤٣ ٩٩٩  -   -     ١٤٣ ٩٩٩  -   :يطرح فوائد معلقة
    ٥٠ ٨٣٤ ٣٢٤   -     -     ٥٠ ٢٢٤ ٤٢٩    ٦٠٩ ٨٩٥  مباشرة يطرح خمصص تدين تسهيالت

  ٣ ٠٧٧ ٥٢٤ ٨٩٢    ٩٦٤ ١٣٥  ٥١٨ ٣٠٠ ٦٧٠  ٢ ٣٠٢ ٢٥٦ ٠٠٥  ٢٥٦ ٠٠٤ ٠٨٢  ٣١/١٢/٢٠١١الصافي في 

   . اجلاري مدين متجاوزاً اذا جتاوز السقفساب حويعترب ، يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد  *
  

  ٣١/١٢/٢٠١٠كما في 

  األفراد

    الشركـــــات

  الشركـات الكبرى  
المؤسسات 

  الصغيرة والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

  المجمـــــوع  العام
  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  

  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠  -   -   -   متدنية املخاطر
  ١ ٧١٨ ٦٩٣ ٤٥٦  -   ٢٢٢ ٨٨٩ ٨٦٥  ١ ٤٦٣ ٨٠٣ ٥٩١  ٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠  )مقبولة املخاطر(عادية 

    -     -     -     -     -   )تتطلب اهتماماً خاصاً ( حتت املراقبة 
            :غير عاملة

  -   -   -   -   -   دون املستوى
  -   -   -   -   -   مشكوك فيها

    -     -     -     -     -   )رديئة(هالكة 
    ٦ ٠٩٠ ٦٩٣ ٤٥٦  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠    ٢٢٢ ٨٨٩ ٨٦٥  ١ ٤٦٣ ٨٠٣ ٥٩١    ٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠  اجملمـوع



  سورية المساهمة _ي الوطنبنك قطر     
  اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٥٦

  

 : توزيع التعرضات االئتمانية للتسهيالت االئتمانية غري املباشرة وفق اجلدول التايل -٢
 

  ٣١/١٢/٢٠١١كما في 

  األفراد

    الشركـــــات

  الشركـات الكبرى  
الصغيرة  المؤسسات

  والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

  المجمـــــوع  العام
  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  

  -   -   -   -   -   متدنية املخاطر
            )مقبولة املخاطر(عادية 

   ١٠٢ ٣٢٤ ٠٦٤  -   ٨٣ ١٤٢ ٧٤٥  ٣ ٠٣٤ ٧٥٠  ١٦ ١٤٦ ٥٦٩  كفاالت
  ١٤٨ ٠٣٩ ٣٣٤  -   ١٤٧ ٠٠٦ ٤٩٠  ١ ٠٣٢ ٨٤٤  -   اعتمادات 
  ٣٢ ٤١٣ ٥٦٦  -   ٢٥ ١٥٣ ٠٤٤  ٧ ٢٦٠ ٥٢٢  -   قبوالت

    -     -     -     -     -   )تتطلب اهتماماً خاصاً ( حتت املراقبة 
   ٢٨٢ ٧٧٦ ٩٦٤    -   ٢٥٥ ٣٠٢ ٢٧٩  ١١ ٣٢٨ ١١٦  ١٦ ١٤٦ ٥٦٩  اجملمـوع

  
  ٣١/١٢/٢٠١٠كما في 

  األفراد

    الشركـــــات

  الشركـات الكبرى  
المؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

  المجمـــــوع  العام
  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  

  -   -   -   -   -   متدنية املخاطر
  ٩١١ ٥٣٢ ٧٢٠  -   ٢٥ ٩٤٨ ٣٤١  ٨٨٥ ٥٨٤ ٣٧٩  -   )مقبولة املخاطر(عادية 
    -     -     -     -     -   )تتطلب اهتماماً خاصاً ( املراقبة حتت 
    ٩١١ ٥٣٢ ٧٢٠    -     ٢٥ ٩٤٨ ٣٤١     ٨٨٥ ٥٨٤ ٣٧٩    -   اجملمـوع

  
  واملعدِّل لبعض أحكام القرار  ١٤/٤/٢٠١٠تاريخ )  ٤ب/ م ن /  ٦٥٠( بناًء على أحكام القرار 

اية العام يتوجب على البنك يف حال  ٩/١٢/٢٠٠٩تاريخ )  ٤ب / م ن / ٥٩٧(  حتقيق أرباح يف 
  :حجز احتياطي عام ملخاطر التمويل حيتسب كالتايل 

  

  .من إمجايل الديون العادية املباشرة % ١ -
  .من إمجايل حمفظة التسهيالت العادية غري املباشرة % ٠,٥ -
إضافية على جزء التسهيالت االئتمانية املنتجة املباشرة املمنوحة بضمانات شخصية أو بدون % ٠,٥ -

  .ضمانة 
  

/ ٣٧ ٦٤٩/مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١١ويبلغ االحتياطي احملسوب بناء على رصيد التسهيالت القائم بتاريخ 
سورية بتاريخ ألف لرية / ٢٥ ١٢٨/مقابل مبلغ  -يف حال حتقيق األرباح  -ألف لرية سورية 

٣١/١٢/٢٠١٠ .  
   



  سورية المساهمة _ي الوطنبنك قطر     
  اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٥٧

  تابع –إدارة المخاطر المالية   -  ٣١
  تابع - مخاطر االئتمان  ٢- ٣١

  

  توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت
  :  وفيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت

  
   ٣١/١٢/٢٠١١كما في 

  األفراد

    الشركـــــات

  الشركـات الكبرى   
المؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

  المجمــــــوع  العام
  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  

  ٩٦٤ ١٣٥  ٩٦٤ ١٣٥  -   -   -   متدنية املخاطر
  ١ ٩٦٢ ٩٥٦ ٧٢٥  -   ٩٩ ٧٦٦ ٨٧٥  ١ ٨٦٣ ١٨٩ ٨٥٠  -   )مقبولة املخاطر(عادية 

    -     -     -     -     -   )تتطلب اهتماماً خاصاً ( حتت املراقبة 
    ١ ٩٦٣ ٩٢٠ ٨٦٠    ٩٦٤ ١٣٥    ٩٩ ٧٦٦ ٨٧٥  ١ ٨٦٣ ١٨٩ ٨٥٠    -   اجملمـوع
  -   -   -   -   -   منها

  ٣٩ ٣٠٦ ٦٠٠  -   -   ٣٩ ٣٠٦ ٦٠٠  -   تأمينات نقدية
  ٩٦٤ ١٣٥   ٩٦٤ ١٣٥  -   -     كفاالت مصرفية مقبولة

  ١ ٩٣٢ ٦٥٠ ١٢٥  -   ٩٩ ٧٦٦ ٨٧٥  ١ ٨٢٣ ٨٨٣ ٢٥٠  -   عقارية
  -   -   -   -   -   أسهم متداولة

  -   -   -   -   -   سيارات وآليات
    -     -     -     -     -   أخرى
    ١ ٩٦٣ ٩٢٠ ٨٦٠    ٩٦٤ ١٣٥    ٩٩ ٧٦٦ ٨٧٥  ١ ٨٦٣ ١٨٩ ٨٥٠    -   جمموع

            

 
   ٣١/١٢/٢٠١٠كما في 

  األفراد

    الشركـــــات

  الشركـات الكبرى   
المؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

  المجمــــــوع  العام
  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  

  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠  -   -   -   متدنية املخاطر
  ٦٣٩ ٦٥٣ ٠٠٠  -   -    ٦٣٩ ٦٥٣ ٠٠٠  -   )مقبولة املخاطر(عادية 

    -     -     -     -     -   )اهتماماً خاصاً  تتطلب( حتت املراقبة 
  ٥ ١١٠ ٣٥٦ ٠٠٠  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠    -     ٦٣٩ ٦٥٣ ٠٠٠    -   اجملمـوع
            منها

  -   -   -   -   -   تأمينات نقدية
  -   -   -   -   -   كفاالت مصرفية مقبولة

  ٦٣٩ ٦٥٣ ٠٠٠  -   -   ٦٣٩ ٦٥٣ ٠٠٠  -   عقارية
  -   -   -   -   -   أسهم متداولة

  -   -   -   -   -   سيارات وآليات
  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠    -     -     -   أخرى
  ٥ ١١٠ ٣٥٦ ٠٠٠  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠      -     ٦٣٩ ٦٥٣ ٠٠٠      -   جمموع

  

  .للضمانات مقابل التسهيالت قيمة الضمانات الشخصية  موع القيمة العادلةجمال يتضمن 



بنك قطر الوطني _ سورية المساهمة
تابع : اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

٣١ـ إدارة المخاطر المالية - تابع
 مخاطر االئتمان - تابع

نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان
لدى البنك آلية داخلية لتصنيف املخاطر االئتمانية ويوضح اجلدول التايل نوعية املوجودات املالية من ناحية املخاطر االئتمانية باستخدام اآللية الداخلية للتصنيف االئتماين

إن األرقام املبينة أدناه ال تتضمن خمصص االخنفاض يف القيمة:
المجموععاديجيدكما في ٢٠١١/١٢/٣١

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةإيضاح
٩١٥ ٢٩٢ ١٦١ ٢  -    ٩١٥ ٢٩٢ ١٦١ ٢  ٤     أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

٨٥٢ ٣٨٦ ٢١١ ٢  ٣٧٢ ٤٠٦ ٨   ٤٨٠ ٩٨٠ ٢٠٢ ٢  ٥     أرصدة لدى املصارف
٨٢٤ ٢٧١ ٤٣٠ ٧  -    ٨٢٤ ٢٧١ ٤٣٠ ٧  ٦     إيداعات لدى املصارف

ا حىت تاريخ االستحقاق ٢٤٣ ٦٥٨ ٦٩١ ١  ٠١٨ ٥٦٠ ٨٤٨   ٢٢٥ ٠٩٨ ٨٤٣   ٨     موجودات مالية حمتفظ 
٣٩٥ ٧٧٥ ٦٥٠ ١  ٣٩٥ ٧٧٥ ٦٥٠ ١  ١٣     الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٢٢٩ ٣٨٥ ١٤٥ ١٥  ٣٩٠ ٩٦٦ ٨٥٦   ٨٣٩ ٤١٨ ٢٨٨ ١٤

المجموععاديجيدكما في ٢٠١٠/١٢/٣١
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةإيضاح

٣٧١ ٣٨٩ ١٧٥ ٤  -    ٣٧١ ٣٨٩ ١٧٥ ٤  ٤     أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
٣٨٢ ٦٠٦ ٤٧٣ ٤  ٧٧٠ ٨٥٦ ١٢٩   ٦١٢ ٧٤٩ ٣٤٣ ٤  ٥     أرصدة لدى املصارف

٩٨٤ ٤٥٦ ٢٦٩ ٣  -    ٩٨٤ ٤٥٦ ٢٦٩ ٣  ٦     إيداعات لدى املصارف
ا حىت تاريخ االستحقاق ٦٥٤ ٥٤٥ ٩٥٦   ٩٥٦ ٣٥٠ ٢٤٧   ٦٩٨ ١٩٤ ٧٠٩   ٨     موجودات مالية حمتفظ 

٠٦٢ ١٥٣ ٥٠٥ ١  -    ٠٦٢ ١٥٣ ٥٠٥ ١  ١٣     الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٤٥٣ ١٥١ ٣٨٠ ١٤  ٧٢٦ ٢٠٧ ٣٧٧   ٧٢٧ ٩٤٣ ٠٠٢ ١٤

٠١٠ ٢    ٠١١ ٢     التصنيف حسب  S&Pالتصنيف الداخلي للمخاطر
ليرة سوريةليرة سورية

جيد
٩٢٢ ٥٩٩ ٤٧٠ ٧  ٢٥٧ ٧١٢ ٧٤٧ ٦  من -AAA وحىت +AAAالدرجة األوىل ( * )

٥٧١ ٢٩٣ ٢٣٧   ٩٠٧ ٦٢٠ ٢٨٢   من -AA وحىت +AAالدرجة الثانية
٢٣٤ ٠٥٠ ٢٩٥ ٦  ٦٧٥ ٠٨٥ ٢٥٨ ٧  من -A وحىت +Aالدرجة الثالثة

  ٧٢٧ ٩٤٣ ٠٠٢ ١٤  ٨٣٩ ٤١٨ ٢٨٨ ١٤

عادي
٩٥٦ ٣٥٠ ٢٤٧   ٠١٨ ٥٦٠ ٨٤٨   من -BBB وحىت +BBBالدرجة الرابعة

-    ١٨٩ ٢٦٧ ٨   من -BB وحىت +BBالدرجة اخلامسة
٧٧٠ ٨٥٦ ١٢٩   ١٨٣ ١٣٩    من -B وحىت +Bالدرجة السادسة

   ٧٢٦ ٢٠٧ ٣٧٧   ٣٩٠ ٩٦٦ ٨٥٦

  ٤٥٣ ١٥١ ٣٨٠ ١٤  ٢٢٩ ٣٨٥ ١٤٥ ١٥
( * ) مت اعتبار تصنيف مصرف سورية املركزي واملصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية جيد من الدرجة األوىل.

     ٥٨



  سورية المساهمة _ي الوطنبنك قطر     
  اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٥٩

  

  سندات وأسناد وأذونات
   التايل تصنيفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجيةيوضح اجلدول 

  

   ٣١/١٢/٢٠١١في كما 
موجودات مالية محتفظ بها 
  االجمالي  حتى تاريخ االستحقاق

  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  مؤسسة التصنيف  درجة التصنيف
AA S&P  ٢٨٢ ٦٢٠ ٩٠٧     ٢٨٢ ٦٢٠ ٩٠٧   

A S&P  ٥٦٠ ٤٧٧ ٣١٨  ٥٦٠ ٤٧٧ ٣١٨  
BBB+  S&P  ٥٧١ ٤٤٥ ١٦٨   ٥٧١ ٤٤٥ ١٦٨  

BBB S&P  ٢٧٧ ١١٤ ٨٥٠    ٢٧٧ ١١٤ ٨٥٠    
  ١ ٦٩١ ٦٥٨ ٢٤٣  ١ ٦٩١ ٦٥٨ ٢٤٣  

  
  

  ٣١/١٢/٢٠١٠كما في 
موجودات مالية محتفظ بها 
  االجمالي  حتى تاريخ االستحقاق

  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  مؤسسة التصنيف  درجة التصنيف
AA S&P  ٢٣٧ ٢٩٣ ٥٧١  ٢٣٧ ٢٩٣ ٥٧١  

A Fitch  ٢٣٦ ٥١١ ٧٧٨  ٢٣٦ ٥١١ ٧٧٨  
A  S&P  ٢٣٥ ٣٨٩ ٣٤٩  ٢٣٥ ٣٨٩ ٣٤٩  

BBB+ S&P  ٢٤٧ ٣٥٠ ٩٥٦    ٢٤٧ ٣٥٠ ٩٥٦    
  ٩٥٦ ٥٤٥ ٦٥٤    ٩٥٦ ٥٤٥ ٦٥٤    

  
  



بنك قطر الوطني _ سورية المساهمة
تابع : اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

٣١ـ إدارة المخاطر المالية - تابع
 مخاطر االئتمان - تابع

التركز الجغرافي  
يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وكما يلي :

داخل القطر
دول الشرق األوسط 

اإلجماليدول أخرىامريكاأفريقياآسياأوروبااألخرى
ليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـة

٩١٥ ٢٩٢ ١٦١ ٢  ------٩١٥ ٢٩٢ ١٦١ ٢  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
٨٥٢ ٣٨٦ ٢١١ ٢  ----٨٥٦ ٧٣٦ ٨   ٠٤٨ ٠٠٦ ١٨٧   ٩٤٨ ٦٤٣ ٠١٥ ٢  أرصدة لدى مصارف

٨٢٤ ٢٧١ ٤٣٠ ٧  -----٨٢٤ ٢٧١ ٥١٠ ٦  ٠٠٠ ٠٠٠ ٩٢٠   إيداعات لدى مصارف
تسهيالت ائتمانية مباشرة

٠٨٢ ٠٠٤ ٢٥٦   ------٠٨٢ ٠٠٤ ٢٥٦   لألفراد
للشركات

٠٠٥ ٢٥٦ ٣٠٢ ٢  ------٠٠٥ ٢٥٦ ٣٠٢ ٢  للشركات الكربى
٦٧٠ ٣٠٠ ٥١٨   ------٦٧٠ ٣٠٠ ٥١٨   للشركات املتوسطة والصغرية

١٣٥ ٩٦٤    ------١٣٥ ٩٦٤    احلكومة والقطاع العام
ا حىت تاريخ االستحقاق ٢٤٣ ٦٥٨ ٦٩١ ١  -----٢٤٣ ٦٥٨ ٦٩١ ١  -موجودات مالية حمتفظ 

١٨٥ ٢٣٥ ١٠٠   -----٤٧٢ ٦٩٥ ٤٨   ٧١٣ ٥٣٩ ٥١   موجودات أخرى
٣٩٥ ٧٧٥ ٦٥٠ ١  ------٣٩٥ ٧٧٥ ٦٥٠ ١  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

٣٠٦ ١٤٥ ٣٢٣ ١٨  ----٨٥٦ ٧٣٦ ٨   ٥٨٧ ٦٣١ ٤٣٧ ٨  ٨٦٣ ٧٧٦ ٨٧٦ ٩  اإلجمالي في ٢٠١١/١٢/٣١

٧٩٦ ٩٧٦ ٦٢٢ ٢٠  ----١٤٥ ٥٦٧ ٩٧١   ٠٢١ ١٠٨ ٩٥٦ ٥  ٦٣٠ ٣٠١ ٦٩٥ ١٣  اإلجمالي في ٢٠١٠/١٢/٣١

     ٦٠



بنك قطر الوطني _ سورية المساهمة
تابع : اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

٣١ـ إدارة المخاطر المالية - تابع
مخاطر االئتمان - تابع

التركز حسب القطاع االقتصادي 
يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي :

اإلجماليأخرىحكومة وقطاع عامأفراد - خدماتأسهمزراعةعقاراتتجارةصناعةمالي

ليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـة
٩١٥ ٢٩٢ ١٦١ ٢  --------٩١٥ ٢٩٢ ١٦١ ٢  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

٨٥٢ ٣٨٦ ٢١١ ٢  --------٨٥٢ ٣٨٦ ٢١١ ٢  أرصدة لدى مصارف
٨٢٤ ٢٧١ ٤٣٠ ٧  -------٨٢٤ ٢٧١ ٤٣٠ ٧  إيداعات لدى مصارف

٨٩٢ ٥٢٤ ٠٧٧ ٣  ٥٩٣ ٣٩٥ ٥٥٨   ١٣٥ ٩٦٤    ٠٨٣ ٠٠٤ ٢٥٦   ---٤٩٠ ٩٢٢ ٩٢٧   ٥٩١ ٢٣٨ ٣٣٤ ١  -تسهيالت ائتمانية مباشرة

ا حىت تاريخ االستحقاق ٢٤٣ ٦٥٨ ٦٩١ ١  ٤٩٩ ٨٤٧ ٥٥٦   ----٩٠٧ ٦٢٠ ٢٨٢   --٨٣٧ ١٨٩ ٨٥٢   موجودات مالية حمتفظ 

١٨٥ ٢٣٥ ١٠٠   ٨٩٦ ٢٩٦ ١٥   -٠٣١ ١٧١ ٢   --٩٦٥ ٥٣٠ ٤   ٦٨٥ ١٦٩ ٢   ٥١٤ ٣٤٦ ١٠   ٠٩٤ ٧٢٠ ٦٥   موجودات أخرى
٣٩٥ ٧٧٥ ٦٥٠ ١  -٣٩٥ ٧٧٥ ٦٥٠ ١  -------وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

٣٠٦ ١٤٥ ٣٢٣ ١٨  ٩٨٨ ٥٣٩ ١٣٠ ١  ٥٣٠ ٧٣٩ ٦٥١ ١  ١١٤ ١٧٥ ٢٥٨   --٨٧٢ ١٥١ ٢٨٧   ١٧٥ ٠٩٢ ٩٣٠   ١٠٥ ٥٨٥ ٣٤٤ ١  ٥٢٢ ٨٦١ ٧٢٠ ١٢  اإلجمالي في ٢٠١١/١٢/٣١

٧٩٦ ٩٧٦ ٦٢٢ ٢٠  -٢٤٠ ٣٠٨ ٩٣٦ ٥  ٥٦٣ ١٧٤ ٢٧٢   --٢٥٦ ١٠٣ ٢٤١   ٧٩٣ ٤٦٨ ٤٩٠ ١  ٦١٨ ٦٦٥ ١٥٦ ٦  ٣٢٦ ٢٥٦ ٥٢٦ ٦  اإلجمالي في ٢٠١٠/١٢/٣١

     ٦١



سورية المساهمة_ ي الوطنبنك قطر    
  اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٦٢

  تابع –إدارة المخاطر المالية  - ٣١
 

   مخاطر السوق ٣-٣١
يتعرض البنك ملخاطر السوق اخلاصة مبعدالت الفائدة ومعدالت تبادل العمالت األجنبية وأسعار 

يطبق البنك تقييم داخلي لتقدير خماطر و . أدوات رأس املال الناجتة عن متغريات السوق اخلاصة والعامة 
ا ولتقدير احلد األقصى من اخلسائر املتوقعة اعتمادًا على جمموعة من  السوق للمراكز احملتفظ 
دف السيطرة على هذه املخاطر وإبقائها ضمن احلدود املسموح  االفرتاضات املتعلقة مبتغريات السوق 

  .ا واليت يتم مراقبتها يومياً 
  

  في سجالت المصرف أسعار الفائدةمخاطر 
تعكس خماطر أسعار الفائدة خماطر التغري يف أسعار الفائدة اليت قد تؤثر على األرباح املستقبلية للبنك 

يتم إدارة هذه املخاطر بصورة رئيسية عن طريق مراقبة فجوات و .  أو على القيمة العادلة لألدوات املالية
وتراقب جلنة إدارة املخاطر  . عتمدة مسبقًا لفئات إعادة التسعريأسعار الفائدة باحلصول على حدود م

ذه احلدود وترفع تقاريرها الدورية إىل جلنة إدارة املخاطر وتوصي بالنتائج اال   . إىل جملس اإلدارة لتزام 
  

  حساسية أسعار الفائدة
.  العوامل األخرى ثابتةيبني اجلدول التايل حساسية التغري احملتمل يف أسعار الفائدة مع بقاء كافة 

األثر الناتج عن تغريات مفرتضة يف معدالت الفائدة على صايف إيراد بحساسية بيان الدخل وتتحدد 
الفوائد ملدة سنة واحدة اعتمادا على معدل سعر فائدة عائم للموجودات واملطلوبات املالية مبا يف ذلك 

وبالتايل يكون األثر على حقوق امللكية هو صايف التغري يف إيرادات الفوائد بعد  أثر أدوات التحوط
  . استبعاد أثر ضريبة الدخل 

  



سورية المساهمة_ ي الوطنبنك قطر    
  اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٦٣

  تابع –إدارة المخاطر المالية  - ٣١
  تابع - مخاطر السوق          

  اإلفصاحات الكمية
  مخاطر أسعار الفائدة

    
  %)٢(أثر الزيادة في سعر الفائدة 

٢٠١١  
    سـوريـةلـيرة       

  حساسية حقوق الملكية  )األرباح والخسائر(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة المتراكمـة  العملــة
  ٩٥ ٤٩٣ ٩٤٨  ١٢٧ ٣٢٥ ٢٦٤  ٦ ٣٦٦ ٢٦٣ ١٩٣  دوالر أمريكي

  )   ٣٩٤ ٦٨٦(  )    ٥٢٦ ٢٤٧(  )  ٢٦ ٣١٢ ٣٦٩(  يورو
  )  ٢٣ ٣٩١(  )    ٣١ ١٨٨(  )  ١ ٥٥٩ ٤١٩(  جنيه اسرتليين
  ٢٤ ٦٢٥ ٥٩٣    ٣٢ ٨٣٤ ١٢٣    ١ ٦٤١ ٧٠٦ ١٧٠  عمالت أخرى

  

    
  %)٢(أثر النقص في سعر الفائدة 

٢٠١١  
    لـيرة سـوريـة       

  حساسية حقوق الملكية  )األرباح والخسائر(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة المتراكمـة  العملــة
  )  ٩٥ ٤٩٣ ٩٤٨(  )  ١٢٧ ٣٢٥ ٢٦٤(  ٦ ٣٦٦ ٢٦٣ ١٩٣  دوالر أمريكي

  ٣٩٤ ٦٨٦   ٥٢٦ ٢٤٧  )  ٢٦ ٣١٢ ٣٦٩(  يورو
  ٢٣ ٣٩١  ٣١ ١٨٨  )  ١ ٥٩٩ ٤١٩(  جنيه اسرتليين
  )  ٢٤ ٦٢٥ ٥٩٣(  )  ٣٢ ٨٣٤ ١٢٣(    ١ ٦٤١ ٧٠٦ ١٧٠  عمالت أخرى

      

    
  %)٢(أثر الزيادة في سعر الفائدة 

٢٠١٠  
    لـيرة سـوريـة      

  حساسية حقوق الملكية  )األرباح والخسائر(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة المتراكمـة  العملــة
  ٨١ ٢٩٠ ٣٠٧  ١٠٨ ٣٨٧ ٠٧٦    ٦ ١٩٣ ٥٤٧ ٢٠٢  دوالر أمريكي

  )  ١ ٠٤٤ ٦٧٧(  )  ١ ٣٩٢ ٩٠٣(   )  ٧٩ ٥٩٤ ٤٧٦(   يورو
  )  ٤٢ ٧٣٤(  )  ٥٦ ٩٧٨(   )  ٣ ٢٥٥ ٨٩٥(   جنيه اسرتليين
  )  ٢٠٤ ٦٦١(  )  ٢٧٢ ٨٨١(   )  ١٥ ٥٩٣ ٢٠٥(   عمالت أخرى

  

    
  %)٢(الفائدة أثر النقص في سعر 
٢٠١٠  

   لـيرة سـوريـة       
  حساسية حقوق الملكية  )األرباح والخسائر(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة المتراكمـة  العملــة

  )  ٨١ ٢٩٠ ٣٠٧(  )  ١٠٨ ٣٨٧ ٠٧٦(     ٦ ١٩٣ ٥٤٧ ٢٠٢  دوالر أمريكي
  ١ ٠٤٤ ٦٧٧  ١ ٣٩٢ ٩٠٣    )  ٧٩ ٥٩٤ ٤٧٦(   يورو

  ٤٢ ٧٣٤  ٥٦ ٩٧٨    )  ٣ ٢٥٥ ٨٩٥(   جنيه اسرتليين
  ٢٠٤ ٦٦١  ٢٧٢ ٨٨١    )  ١٥ ٥٩٣ ٢٠٥(   عمالت أخرى

  



سورية المساهمة_ ي الوطنبنك قطر    
  اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٦٤

  

 تابع –إدارة المخاطر المالية  - ٣١
  

 مخاطر العمـالت ٤-٣١

يعترب البنك اللرية السورية . سعار صرف العمالت األجنبية تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغريات يف أبتتمثل 
للتأكد من العملة الرئيسية له ، ويقوم جملس اإلدارة بوضع حدود ملراكز العمالت وتتم مراقبة املراكز بشكل يومي 

ملراقبة أثر التغريات على صايف ساسية احليقوم البنك بإعداد حتليل . أن املراكز ال تتجاوز املستويات احملددة 
   .و اخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعر الصرف مع بقاء بقية املتغريات ثابتة األرباح 

  

وحقوق امللكية بيمنا ميثل املبلغ أصايف االخنفاض املتوقع يف بيان الدخل ميثل املبلغ السالب يف اجلدول أدناه 
  :املوجب صايف األرباح املتوقع 

  

    
  %)٢(ثر الزيادة في سعر الصرف أ

٢٠١١   

    لـيرة سـوريـة      

  مركز العمــالت  العملــة
  األثر على

  األثر على حقوق الملكية  األرباح أو الخسائر
  ١٨٢ ٩٥٥ ٤٩٤  ١٨٢ ٩٥٥ ٤٩٤  ٩ ١٤٧ ٧٧٤ ٧٢٣  مركز قطع بنيوي _ دوالر أمريكي 
    ٢٢٢ ٩٧٢    ٢٩٧ ٢٩٦    ١٤ ٨٦٤ ٧٦٣ مركز قطع تشغيلي _ دوالر أمريكي 

    ٦٠ ٨٣٣   ٨١ ١١٠    ٤ ٠٥٥ ٤٩٠  يورو
    ١ ٣٢٥    ١ ٧٦٧    ٨٨ ٣٥٨  جنيه اسرتليين
    ٧٠ ٣٥٧    ٩٣ ٨٠٩    ٤ ٦٩٠ ٤٦٤  عمالت أخرى

  

  
%)٢(أثر النقص في سعر الصرف   

٢٠١١  

    لـيرة سـوريـة    

 مركز العمــالت  العملــة
 األثر على

 األثر على حقوق الملكية األرباح أو الخسائر
  )  ١٨٢ ٩٥٥ ٤٩٤(  )  ١٨٢ ٩٥٥ ٤٩٤(  ٩ ١٤٧ ٧٧٤ ٧٢٣  مركز قطع بنيوي _ دوالر أمريكي 
  )  ٢٢٢ ٩٧٢(  )  ٢٩٧ ٢٩٦(    ١٤ ٨٦٤ ٧٦٣  مركز قطع تشغيلي _ دوالر أمريكي 

  )  ٦٠ ٨٣٣(  )  ٨١ ١١٠(    ٤ ٠٥٥ ٤٩٠  يورو
  )  ١ ٣٢٥(  )  ١ ٧٦٧(    ٨٨ ٣٥٨  جنيه اسرتليين
  )  ٧٠ ٣٥٧(  )  ٩٣ ٨٠٩(    ٤ ٦٩٠ ٤٦٤  عمالت أخرى

   



سورية المساهمة_ ي الوطنبنك قطر    
  اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٦٥

  
  تابع –إدارة المخاطر المالية  - ٣١

  تابع - مخاطر العمالت      
  

    
  %)٢(أثر الزيادة في سعر الصرف 

٢٠١٠   

    لـيرة سـوريـة      

  مركز العمــالت  العملــة
  األثر على

  األثر على حقوق الملكية  األرباح أو الخسائر
  ١٥٣ ٨٣١ ٠٢٩  ١٥٣ ٨٣١ ٠٢٩  ٧ ٦٩١ ٥٥١ ٤٣٢  مركز قطع بنيوي _ دوالر أمريكي 
  ٥٥ ٣٥١  ٧٣ ٨٠١  ٣ ٦٩٠ ٠٢٦ مركز قطع تشغيلي _ دوالر أمريكي 

  ٢٧ ٧٩٣  ٣٧ ٠٥٧  ١ ٨٥٢ ٨٤٨  يورو
  ٢٠ ٤٦٣  ٢٧ ٢٨٤  ١ ٣٦٤ ١٩٢  جنيه اسرتليين

  )  ١١٣ ٩٠٢  (  )  ١٥١ ٨٦٩  (  )  ٧ ٥٩٣ ٤٣٤  (  عمالت أخرى
  

    

  %)٢(أثر النقص في سعر الصرف 
٢٠١٠   

    لـيرة سـوريـة       
      

 مركز العمــالت  العملــة
 األثر على

 األثر على حقوق الملكية األرباح أو الخسائر
  )  ١٥٣ ٨٣١ ٠٢٩(   )  ١٥٣ ٨٣١ ٠٢٩(   ٧ ٦٩١ ٥٥١ ٤٣٢  مركز قطع بنيوي _ دوالر أمريكي 
  )  ٥٥ ٣٥١(   )  ٧٣ ٨٠١(   ٣ ٦٩٠ ٠٢٦  مركز قطع تشغيلي _ دوالر أمريكي 

  )  ٢٧ ٧٩٣(   )  ٣٧ ٠٥٧(   ١ ٨٥٢ ٨٤٨  يورو
  )  ٢٠ ٤٦٣(   )  ٢٧ ٢٨٤(   ١ ٣٦٤ ١٩٢  جنيه اسرتليين
  ١١٣ ٩٠٢  ١٥١ ٨٦٩  )  ٧ ٥٩٣ ٤٣٤  (  عمالت أخرى



بنك قطر الوطني _ سورية المساهمة
تابع : اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

٣١ـ إدارة المخاطر المالية – تابع
 مخاطر العمالت - تابع

فجوة إعادة تسعير الفائدة:
    ٠١١ ٢

معدلاإلجماليبنود غير حساسة للفائدةمن ٤ حتى ٥ سنةمن ٣ حتى ٤ سنةمن ٢ حتى ٣ سنةمن ١ حتى ٢ سنةمن ٩ حتى ١٢ شهرمن ٦ حتى ٩ أشهرمن٣ حتى ٦ أشهرمن ١ حتى ٣ أشهردون الشهر

 الفائدةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـة
الموجودات

   -              ٦٠٢ ٢٥٥ ٣٣٠ ٣  ٧٥٩ ٤١٤ ٤٥٨ ١  --------٨٤٣ ٨٤٠ ٨٧١ ١  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
٢,٠٠%     ٨٥٢ ٣٨٦ ٢١١ ٢  --------٨٦٣ ٦٦٩ ٤٥٣   ٩٨٩ ٧١٦ ٧٥٧ ١  أرصدة لدى مصارف

٢,٠٠%     ٨٢٤ ٢٧١ ٤٣٠ ٧  -----٨١٨ ٦٨٦ ٨٦٣   ٠٠٠ ٥٤٠ ٠٨٦ ١  ٥٢٦ ٣٦٦ ٢٤٠ ٢  ٠٦٠ ٠٨٦ ٠٢٨ ٢  ٤٢٠ ٥٩٢ ٢١١ ١  إيداعات لدى مصارف
٥,٨٦%     ٨٩٢ ٥٢٤ ٠٧٧ ٣  ٥٦٠ ١٩٥ ٢٠٥   ٤٦٩ ٤١٦ ٦٤   ٥٠١ ٦١٤ ١٨٦   ٢٩٠ ٤٦٨ ٣٢٢   ٨٣٧ ٥٦٩ ٣٣٩   ٩٦٠ ٧٤٥ ٨١   ٥٥٤ ٠٦٣ ٢١٤   ٨٨٦ ٢٩٦ ٢٢٨   ٣٥٨ ٢٢٦ ٣٥٣   ٤٧٧ ٩٢٧ ٠٨١ ١  تسهيالت ائتمانية مباشرة

ا حىت تاريخ االستحقاق ٤,١٦%     ٢٤٣ ٦٥٨ ٦٩١ ١  -٢٤٣ ٠٥٨ ٤١٣ ١  -----٠٠٠ ٦٠٠ ٢٧٨   --موجودات مالية حمتفظ 
   -              ٠٧١ ٣٤١ ٠٠٠ ٢  ٠٧١ ٣٤١ ٠٠٠ ٢  ---------موجودات ثابتة

   -              ٦٦٢ ٩٠٣ ١٨   ٦٦٢ ٩٠٣ ١٨   ---------موجودات غري ملموسة
   -              ٩٠١ ٩١٧ ٢١٧   ٩٠١ ٩١٧ ٢١٧   ---------موجودات ضريبية مؤجلة

   -              ٠٣٨ ٩١٥ ٢٠٦   ٠٣٨ ٩١٥ ٢٠٦   ---------موجودات أخرى
   -              ٣٩٥ ٧٧٥ ٦٥٠ ١  ٣٩٥ ٧٧٥ ٦٥٠ ١  ---------وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

٤٨٠ ٩٥٠ ٨٣٥ ٢١  ٣٨٦ ٤٦٣ ٧٥٨ ٥  ٧١٢ ٤٧٤ ٤٧٧ ١  ٥٠١ ٦١٤ ١٨٦   ٢٩٠ ٤٦٨ ٣٢٢   ٨٣٧ ٥٦٩ ٣٣٩   ٧٧٨ ٤٣٢ ٩٤٥   ٥٥٤ ٦٠٣ ٣٠٠ ١  ٤١٢ ٢٦٣ ٧٤٧ ٢  ٢٨١ ٩٨٢ ٨٣٤ ٢  ٧٢٩ ٠٧٧ ٩٢٣ ٥  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
٢,٤٨%     ٤٠٥ ٢٠٤ ٤٩٤   ---------٤٠٥ ٢٠٤ ٤٩٤   ودائع مصارف
٤,٦٧%     ٧٠٠ ٦٩٠ ٢٧٥ ٥  -----٤٦٧ ٠٩٦ ٥٨   ١٤٧ ٥٤٨ ٦٤٨   ٦٥٧ ٧٦٣ ٣٠٢ ١  ٢٧٤ ٢٥٠ ٩١٩   ١٥٥ ٠٣٢ ٣٤٧ ٢  ودائع عمالء
   -              ١٤٩ ٥١٧ ٥٣   ١٤٩ ٥١٧ ٥٣   ---------تأمينات نقدية

   -              ٠٠٠ ١٦٠ ١   ٠٠٠ ١٦٠ ١   ---------خمصصات متنوعة
   -              ٤٠١ ٧٣١ ٣٠٧   ٤٠١ ٧٣١ ٣٠٧   ---------مطلوبات أخرى

٦٥٥ ٣٠٣ ١٣٢ ٦  ٥٥٠ ٤٠٨ ٣٦٢   ----٤٦٧ ٠٩٦ ٥٨   ١٤٧ ٥٤٨ ٦٤٨   ٦٥٧ ٧٦٣ ٣٠٢ ١  ٢٧٤ ٢٥٠ ٩١٩   ٥٦٠ ٢٣٦ ٨٤١ ٢  مجموع المطلوبات
٤٨٠ ٩٥٠ ٨٣٥ ٢١  ٣٧٥ ٠٥٥ ٠٦٦ ١٦     -                          -                          -                            -                            ٤٦٧ ٠٩٦ ٥٨   ١٤٧ ٥٤٨ ٦٤٨   ٦٥٧ ٧٦٣ ٣٠٢ ١  ٢٧٤ ٢٥٠ ٩١٩   ٥٦٠ ٢٣٦ ٨٤١ ٢  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

(٩٨٩ ٥٩١ ٣٠٧ ١٠ ) ٧١٢ ٤٧٤ ٤٧٧ ١  ٥٠١ ٦١٤ ١٨٦   ٢٩٠ ٤٦٨ ٣٢٢   ٨٣٧ ٥٦٩ ٣٣٩   ٣١١ ٣٣٦ ٨٨٧   ٤٠٧ ٠٥٥ ٦٥٢   ٧٥٥ ٤٩٩ ٤٤٤ ١  ٠٠٧ ٧٣٢ ٩١٥ ١  ١٦٩ ٨٤١ ٠٨١ ٣  فجوة إعادة تسعري الفائدة
٩٨٩ ٥٩١ ٣٠٧ ١٠  ٢٧٧ ١١٧ ٨٣٠ ٨  ٧٧٦ ٥٠٢ ٦٤٣ ٨  ٤٨٦ ٠٣٤ ٣٢١ ٨  ٦٤٩ ٤٦٤ ٩٨١ ٧  ٣٣٨ ١٢٨ ٠٩٤ ٧  ٩٣١ ٠٧٢ ٤٤٢ ٦  ١٧٦ ٥٧٣ ٩٩٧ ٤  ١٦٩ ٨٤١ ٠٨١ ٣  الفجوة المتراكمة إعادة تسعير الفائدة

السنة السابقة ٢٠١٠
٤٣٨ ٥٦٨ ٤٥٥ ٢٣  ٧٠٠ ٠٠٩ ٨٨٢ ٤  ٤٨٨ ٥٥٤ ٠٦٩ ١  ٦٦٧ ٦١٧ ٢١٩   ٦٦٧ ٦١٧ ٢١٩   ٤٦٥ ٨٢٠ ١٣٢   ٦٠٨ ٢٠١ ٣٨٨ ١  ٦٠٩ ٤٤٦ ٧٣١   ٧٩٣ ٥١٦ ٠١٦ ٤  ٣٩٣ ٧٢٥ ٥٩٩ ١  ٠٤٨ ٠٥٨ ١٩٦ ٩  إمجايل املوجودات

٤٣٨ ٥٦٨ ٤٥٥ ٢٣  ٢٥٩ ٦١٧ ٩٨٨ ١٤  ----٩٦٠ ٢٣٢ ٣   ٩٣٠ ٧١١ ٠٦٢ ١  ٢٦١ ٩٦٠ ٣٠٦ ٤  ٤٩٤ ١٩٧ ٥٦   ٥٣٤ ٨٤٨ ٠٣٧ ٣  إمجايل املطلوبات وحقوق امللكية
(٥٥٩ ٦٠٧ ١٠٦ ١٠ ) ٤٨٨ ٥٥٤ ٠٦٩ ١  ٦٦٧ ٦١٧ ٢١٩   ٦٦٧ ٦١٧ ٢١٩   ٤٦٥ ٨٢٠ ١٣٢   ٦٤٨ ٩٦٨ ٣٨٤ ١  (٣٢١ ٢٦٥ ٣٣١  ) (٤٦٨ ٤٤٣ ٢٩٠  ) ٨٩٩ ٥٢٧ ٥٤٣ ١  ٥١٤ ٢٠٩ ١٥٨ ٦  فجوة إعادة تسعري الفائدة

٥٥٩ ٦٠٧ ١٠٦ ١٠  ٠٧١ ٠٥٣ ٠٣٧ ٩  ٤٠٤ ٤٣٥ ٨١٧ ٨  ٧٣٧ ٨١٧ ٥٩٧ ٨  ٢٧٢ ٩٩٧ ٤٦٤ ٨  ٦٢٤ ٠٢٨ ٠٨٠ ٧  ٩٤٥ ٢٩٣ ٤١١ ٧  ٤١٣ ٧٣٧ ٧٠١ ٧  ٥١٤ ٢٠٩ ١٥٨ ٦  الفجوة المتراكمة إعادة تسعير الفائدة

     ٦٦



بنك قطر الوطني _ سورية المساهمة
تابع : اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

٣١ـ إدارة المخاطر المالية – تابع
 مخاطر العمالت - تابع

مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية:
ا النقدية.  يتحمل البنك خماطر أثار التقلبات يف أسعار الصرف السائدة يف األسواق املالية على مركزها املايل وتدفقا

قام البنك بوضع سقف ملستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وبشكل إمجايل ملراكز العمالت واليت يتم متابعتها يومياً . فيما يلي حتليال ملخاطر تقلبات
 سعر صرف العمالت األجنبية :

اإلجماليعمالت أخرىجنيه استرلينييورودوالر

ليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـة
الموجودات

٦٩٩ ٥١٨ ٤٩٠   ٨٦٠ ٦٨٦ ٣٧   ٧٧٥ ٦٤٧ ١   ٢٣٠ ٣٧٢ ٦٨   ٨٣٤ ٨١١ ٣٨٢   نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
٣٦٣ ٧٥٠ ١٩٥   ٥٣١ ٢٠٠ ٣١   ٥١٣ ٢٥٩    ٦٩٣ ٩٧٤ ٧٠   ٦٢٦ ٣١٥ ٩٣   أرصدة لدى مصارف

٨٢٤ ٢٧١ ٥١٠ ٦  -    -٩٥٠ ٢٢٢ ١٥٣   ٨٧٤ ٠٤٨ ٣٥٧ ٦  إيداعات لدى مصارف
٥١٦ ٠١٥ ٤٣٠   -    --٥١٦ ٠١٥ ٤٣٠   تسهيالت ائتمانية مباشرة

ا حىت تاريخ االستحقاق ٢٤٣ ٦٥٨ ٦٩١ ١  -    --٢٤٣ ٦٥٨ ٦٩١ ١  موجودات مالية حمتفظ 
٤٨٨ ٨٠٧ ٥٠   ٣٩١ ١    -٧٠٢ ٧١٢ ٢   ٣٩٥ ٠٩٣ ٤٨   موجودات أخرى

٤٩٥ ٧٧٧ ٩١٤   ---٤٩٥ ٧٧٧ ٩١٤   وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
٦٢٨ ٧٩٩ ٢٨٣ ١٠  ٧٨٢ ٨٨٨ ٦٨   ٢٨٨ ٩٠٧ ١   ٥٧٥ ٢٨٢ ٢٩٥   ٩٨٣ ٧٢٠ ٩١٧ ٩  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
٠٠٠ ٧٤٣ ١٢٣   --٠٠٠ ٧٤٣ ١٢٣   -ودائع مصارف
٥٧٥ ٨٩٧ ٩٣٣   ٢٤٣ ٠١٥ ٥٨   ٩٣٢ ٨١٨ ١   ٠١١ ٧٦٧ ١٢٦   ٣٨٩ ٢٩٦ ٧٤٧   ودائع عمالء
٥٧١ ٤٠٨ ٤٣   ١٧٣ ١٣١ ٦   -٥٥٤ ٦٤٠ ٣٣   ٨٤٤ ٦٣٦ ٣   تأمينات نقدية
٦٨٦ ٢٧٦ ١١   ٩٠٢ ٥١    -٥٢٠ ٠٧٦ ٧   ٢٦٤ ١٤٨ ٤   مطلوبات أخرى

٨٣٢ ٣٢٥ ١١٢ ١  ٣١٨ ١٩٨ ٦٤   ٩٣٢ ٨١٨ ١   ٠٨٥ ٢٢٧ ٢٩١   ٤٩٧ ٠٨١ ٧٥٥   مجموع المطلوبات

٧٩٦ ٤٧٣ ١٧١ ٩  ٤٦٤ ٦٩٠ ٤   ٣٥٦ ٨٨    ٤٩٠ ٠٥٥ ٤   ٤٨٦ ٦٣٩ ١٦٢ ٩  صافي التركز داخل الميزانية
السنة السابقة ٢٠١٠

٧٧٥ ٥٧٩ ٨٠٢ ٨  ٥٣٣ ٧٤٦ ٩٨   ٩٩٨ ٧١٥ ٤   ١٣٩ ٤٢٥ ٩٩   ١٠٥ ٦٩٢ ٥٩٩ ٨  إمجايل املوجودات
٧١١ ٧١٤ ١١١ ١  ٩٦٧ ٣٣٩ ١٠٦   ٨٠٦ ٣٥١ ٣   ٢٩١ ٥٧٢ ٩٧   ٦٤٧ ٤٥٠ ٩٠٤   إمجايل املطلوبات

٠٦٤ ٨٦٥ ٦٩٠ ٧  (٤٣٤ ٥٩٣ ٧  ) ١٩٢ ٣٦٤ ١   ٨٤٨ ٨٥٢ ١   ٤٥٨ ٢٤١ ٦٩٥ ٧  صافي التركز داخل الميزانية

     ٦٧



سورية المساهمة_ ي الوطنبنك قطر    
  املاليةاإليضاحات املتممة للبيانات : تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٦٨

  تابع –إدارة المخاطر المالية  - ٣١
  

  مخاطر السيولة ٥-٣١
أو متويل زيادة يف  من النقد اجلاهز متثل خماطر السيولة خماطر عدم متكن البنك من الوفاء مبتطلباته 

. السيولة نتيجة حدوث اضطرابات يف السوق مما يؤدي إىل نضوب فوري لبعض مصادر املوجودات 
وللحد من هذه املخاطر ، تقوم اإلدارة بتنويع مصادر البنك التمويلية وإدارة املوجودات مع األخذ بعني 

  .االعتبار متطلبات السيولة من حيث النقد وشبه النقد وأوراق مالية جاهزة للتداول 
  : الفرتة/لتايل يظهر نسب السيولة املتوسطة والعليا والدنيا خالل العامواجلدول ا

  

  ١٠٢٠  ٢٠١١  
  %٢٢١  %١٥٤  الفرتة/ املتوسط خالل العام

  %٤٧٧  %٢١٣  الفرتة/ أعلى نسبة خالل العام
  %٥٩  %١١٠  الفرتة/ أدىن نسبة خالل العام

  
وقد مت حتديد تواريخ . البنك يعكس اجلدول التايل تواريخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات و 

االستحقاق التعاقدية للموجودات واملطلوبات على أساس الفرتة املتبقية من تاريخ املركز املايل وحىت 
تاريخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ بعني االعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية اليت تعكسها الوقائع 

دارة بصورة مستمرة استحقاقات املوجودات واملطلوبات للتأكد تراقب اإلو . التارخيية لالحتفاظ بالودائع 
( كما حيتفظ البنك باحتياطيات إلزامية لدى مصرف سورية املركزي تساوي . من توفر سيولة كافية 

يتم تقييم وإدارة السيولة كما . من رأمسال البنك % ) ١٠( من متوسط ودائع الزبائن و% ) ١٠
  .ة للبنك باستخدام وسائل خمتلفة مالئم

  

، لالستحقاق التعاقدي  ةعلى أساس الفرتة املتبقياملوجودات واملطلوبات توزع والبيان التايل يوضح 
  :وصايف الفارق بينهما يف تاريخ البيانات املالية 



بنك قطر الوطني _ سورية المساهمة
تابع : اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

٣١ـ إدارة المخاطر المالية – تابع
 مخاطر السيولة - تابع

    ٠١١ ٢

اإلجماليبدون استحقاقأكثر من سنةبين ٩ أشهر وسنةبين ٦ أشهر و ٩ أشهربين ٣ أشهر و ٦ أشهربين شهر وثالثة اشهربين ٨ أيام وشهرعند الطلب وأقل من ٨ ايام
ليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـة

الموجودات
٦٠٢ ٢٥٥ ٣٣٠ ٣  ٠٧٢ ٤٥٢ ٢٨٩   ------٥٣٠ ٨٠٣ ٠٤٠ ٣  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

٨٥٢ ٣٨٦ ٢١١ ٢  -----٨٦٣ ٦٦٩ ٤٥٣   ٦٥٢ ٨٩٢ ٩٩١   ٣٣٧ ٨٢٤ ٧٦٥   أرصدة لدى مصارف
٨٢٤ ٢٧١ ٤٣٠ ٧  --٨١٨ ٦٨٦ ٨٦٣   ٠٠٠ ٥٤٠ ٠٨٦ ١  ٥٢٦ ٣٦٦ ٢٤٠ ٢  ٠٦٠ ٠٨٦ ٠٢٨ ٢  ٤٢٠ ٥٩٢ ٢١١ ١  -إيداعات لدى مصارف

٨٩٢ ٥٢٤ ٠٧٧ ٣  ٥٥٩ ١٩٥ ٢٠٥   ١٠٥ ٧٥٥ ٠٤٤ ١  ٧٥٢ ٧٠٩ ٨٥   ٧٥٤ ٤١٣ ٧٨   ٨٨٦ ٢٩٦ ٢٢٨   ٣٥٨ ٢٢٦ ٣٥٣   ٤٠٨ ٤٧٩ ٦٦٨   ٠٦٩ ٤٤٨ ٤١٣   تسهيالت ائتمانية مباشرة
ا حىت تاريخ االستحقاق ٢٤٣ ٦٥٨ ٦٩١ ١  -٢٤٣ ٦٥٨ ٦٩١ ١  ------موجودات مالية حمتفظ 

٠٧١ ٣٤١ ٠٠٠ ٢  ٠٧١ ٣٤١ ٠٠٠ ٢  -------موجودات ثابتة
٦٦٢ ٩٠٣ ١٨   ٦٦٢ ٩٠٣ ١٨   -------موجودات غري ملموسة
٩٠١ ٩١٧ ٢١٧   ٩٠١ ٩١٧ ٢١٧   -------موجودات ضريبية مؤجلة

٠٣٨ ٩١٥ ٢٠٦   ٠٣٨ ٩١٥ ٢٠٦   -------موجودات أخرى
٣٩٥ ٧٧٥ ٦٥٠ ١  ٣٩٥ ٧٧٥ ٦٥٠ ١  -------وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

٤٨٠ ٩٥٠ ٨٣٥ ٢١  ٦٩٨ ٥٠٠ ٥٨٩ ٤  ٣٤٨ ٤١٣ ٧٣٦ ٢  ٥٧٠ ٣٩٦ ٩٤٩   ٧٥٤ ٩٥٣ ١٦٤ ١  ٤١٢ ٦٦٣ ٤٦٨ ٢  ٢٨١ ٩٨٢ ٨٣٤ ٢  ٤٨٠ ٩٦٤ ٨٧١ ٢  ٩٣٦ ٠٧٥ ٢٢٠ ٤  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
٤٠٥ ٢٠٤ ٤٩٤   ------٤٠٥ ٢٠٤ ٤٩٤   -ودائع مصارف
٧٠٠ ٦٩٠ ٢٧٥ ٥  --٤٦٧ ٠٩٦ ٥٨   ١٤٧ ٥٤٨ ٦٤٨   ٦٥٧ ٧٦٣ ٣٠٢ ١  ٢٧٤ ٢٥٠ ٩١٩   ٩٨٢ ١٤٩ ٣٧٠   ١٧٣ ٨٨٢ ٩٧٦ ١  ودائع عمالء
١٤٩ ٥١٧ ٥٣   ١٤٩ ٥١٧ ٥٣   -------تأمينات نقدية

٠٠٠ ١٦٠ ١   ٠٠٠ ١٦٠ ١   -------خمصصات متنوعة
٤٠١ ٧٣١ ٣٠٧   ٤٠١ ٧٣١ ٣٠٧   -------مطلوبات أخرى

٦٥٥ ٣٠٣ ١٣٢ ٦  ٥٥٠ ٤٠٨ ٣٦٢   -٤٦٧ ٠٩٦ ٥٨   ١٤٧ ٥٤٨ ٦٤٨   ٦٥٧ ٧٦٣ ٣٠٢ ١  ٢٧٤ ٢٥٠ ٩١٩   ٣٨٧ ٣٥٤ ٨٦٤   ١٧٣ ٨٨٢ ٩٧٦ ١  مجموع المطلوبات
٤٨٠ ٩٥٠ ٨٣٥ ٢١  ٣٧٥ ٠٥٥ ٠٦٦ ١٦  -٤٦٧ ٠٩٦ ٥٨   ١٤٧ ٥٤٨ ٦٤٨   ٦٥٧ ٧٦٣ ٣٠٢ ١  ٢٧٤ ٢٥٠ ٩١٩   ٣٨٧ ٣٥٤ ٨٦٤   ١٧٣ ٨٨٢ ٩٧٦ ١  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-(٦٧٧ ٥٥٤ ٤٧٦ ١١ ) ٣٤٨ ٤١٣ ٧٣٦ ٢  ١٠٣ ٣٠٠ ٨٩١   ٦٠٧ ٤٠٥ ٥١٦   ٧٥٥ ٨٩٩ ١٦٥ ١  ٠٠٧ ٧٣٢ ٩١٥ ١  ٠٩٣ ٦١٠ ٠٠٧ ٢  ٧٦٣ ١٩٣ ٢٤٣ ٢  الصافي

     ٦٩



بنك قطر الوطني _ سورية المساهمة
تابع : اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

٣١ـ إدارة المخاطر المالية – تابع
هـ) مخاطر السيولة - تابع

    ٠١٠ ٢

اإلجماليبدون استحقاقأكثر من سنةبين ٩ أشهر وسنةبين ٦ أشهر و ٩ أشهربين ٣ أشهر و ٦ أشهربين شهر وثالثة اشهربين ٨ أيام وشهرعند الطلب وأقل من ٨ ايام
ليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـة

الموجودات
٣٤٢ ٠٦١ ٨٤٠ ٤  ١٠٩ ١٣٣ ٣٩٢   ------٢٣٣ ٩٢٨ ٤٤٧ ٤  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

٣٨٢ ٦٠٦ ٤٧٣ ٤  -----٤٠٧ ٠٧٧ ٧٩٨   ٠٠٠ ٢٠٠ ٥٦٢   ٩٧٥ ٣٢٨ ١١٣ ٣  أرصدة لدى مصارف
٩٨٤ ٤٥٦ ٢٦٩ ٣  ---٠٠٠ ٥٠٠ ٤٦٨   ٢٠٢ ٨٠٨ ٦٦٠   ٧٥٧ ٢٤٧ ٦٠١   ٠٠٠ ٦٥٠ ٤٢١ ١  ٠٢٥ ٢٥١ ١١٧   إيداعات لدى مصارف

٤٥٦ ٦٩٣ ٠٩٠ ٦  -٦٣١ ٠٦٤ ٦٨٥   ٦٠٨ ٢٠١ ٣٨٨ ١  ٦٠٩ ٩٤٦ ٢٦٢   ٣٢٧ ٧٠٨ ٣٥٥ ٣  ٢٣٠ ٤٠٠ ٢٠٠   ٨٦٢ ٠١١ ٩٠   ١٨٩ ٣٦٠ ١٠٨   تسهيالت ائتمانية مباشرة
ا حىت تاريخ االستحقاق ٦٥٤ ٥٤٥ ٩٥٦   -٦٥٤ ٥٤٥ ٩٥٦   ------موجودات مالية حمتفظ 

٢٩٠ ١٦٤ ٨٧٤ ١  ٢٩٠ ١٦٤ ٨٧٤ ١  -------موجودات ثابتة
٩٧٥ ٢٠٨ ١٧   ٩٧٥ ٢٠٨ ١٧   -------موجودات غري ملموسة
٨٩١ ٧١٣ ١٣٧   ٨٩١ ٧١٣ ١٣٧   -------موجودات ضريبية مؤجلة

٤٠٢ ٩٦٤ ٢٩٠   ٤٠٢ ٩٦٤ ٢٩٠   -------موجودات أخرى
٠٦٢ ١٥٣ ٥٠٥ ١  ٠٦٢ ١٥٣ ٥٠٥ ١  -------وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

٤٣٨ ٥٦٨ ٤٥٥ ٢٣  ٧٢٩ ٣٣٧ ٢١٧ ٤  ٢٨٥ ٦١٠ ٦٤١ ١  ٦٠٨ ٢٠١ ٣٨٨ ١  ٦٠٩ ٤٤٦ ٧٣١   ٥٢٩ ٥١٦ ٠١٦ ٤  ٣٩٤ ٧٢٥ ٥٩٩ ١  ٨٦٢ ٨٦١ ٠٧٣ ٢  ٤٢٢ ٨٦٨ ٧٨٦ ٧  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
٥١٠ ٣٥٧ ٣١٠ ٣  -----٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠   ٥١٠ ٣٥٧ ١١٠   ودائع مصارف
٠٦٣ ٨٠١ ٣٦٢ ٤  --٩٦٠ ٢٣٢ ٣   ٩٣٠ ٧١١ ٠٦٢ ١  ٢٦١ ٩٦٠ ٣٠٦ ١  ٤٩٦ ١٩٧ ٥٦   ١٣٦ ٩٣٩ ٦٦٠   ٢٨٠ ٧٥٩ ٢٧٢ ١  ودائع عمالء
٣٥٦ ٣١٣ ١٠٢   ----٣٥٦ ٣١٣ ١٠٢   ---تأمينات نقدية

٥٣٠ ٦٩٧    ٥٣٠ ٦٩٧    -------خمصصات متنوعة
٢٩٦ ٠٥٩ ١٥٤ ١  --٢٣٤ ٩    ٨٨٩ ٠٥٢ ٣٠   ٣٧٨ ٠٥٣ ١١١   ٣١٩ ١٨٧    ٩٢٥ ٠٣٩ ٣   ٥٥١ ٧١٦ ٠٠٩ ١  مطلوبات أخرى

٧٥٥ ٢٢٨ ٩٣٠ ٨  ٥٣٠ ٦٩٧    -١٩٤ ٢٤٢ ٣   ٨١٩ ٧٦٤ ٠٩٢ ١  ٩٩٥ ٣٢٦ ٥٢٠ ١  ٨١٥ ٣٨٤ ٠٥٦ ٣  ٠٦١ ٩٧٩ ٨٦٣   ٣٤١ ٨٣٣ ٣٩٢ ٢  مجموع المطلوبات
٤٣٨ ٥٦٨ ٤٥٥ ٢٣  ٢١٣ ٠٣٧ ٥٢٦ ١٤  -    ١٩٤ ٢٤٢ ٣   ٨١٩ ٧٦٤ ٠٩٢ ١  ٩٩٥ ٣٢٦ ٥٢٠ ١  ٨١٥ ٣٨٤ ٠٥٦ ٣  ٠٦١ ٩٧٩ ٨٦٣   ٣٤١ ٨٣٣ ٣٩٢ ٢  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-(٤٨٤ ٦٩٩ ٣٠٨ ١٠ ) ٢٨٥ ٦١٠ ٦٤١ ١  ٤١٤ ٩٥٩ ٣٨٤ ١  (٢١٠ ٣١٨ ٣٦١  ) ٥٣٤ ١٨٩ ٤٩٦ ٢  (٤٢١ ٦٥٩ ٤٥٦ ١ ) ٨٠١ ٨٨٢ ٢٠٩ ١  ٠٨١ ٠٣٥ ٣٩٤ ٥  الصافي
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  اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 
 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٧١

  تابع –إدارة المخاطر المالية  - ٣١
  تابع - مخاطر السيولة        

  بنود خارج المركز المالي
  

  ٢٠١١    
  المجموع  سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥سنة إلى من   لغاية سنة  
  ةــــــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةــــــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــــــليــ  

  ١٨٠ ٤٥٢ ٩٠٠  -  -  ١٨٠ ٤٥٢ ٩٠٠  استرياد وقبوالت اعتمادات
  ١ ٩٢٣ ٨٣٩ ٠٠٠  -  -  ١ ٩٢٣ ٨٣٩ ٠٠٠  غري املستغلةاملباشرة تسهيالت السقوف 

    ٢ ٣٠٢ ٨٤٧ ٥٣٢    -    ٣ ٦٩٤ ٥٢٦  ٢ ٢٩٩ ١٥٣ ٠٠٦  الكفاالت
    ٤ ٤٠٧ ١٣٩ ٤٣٢     -    ٣ ٦٩٤ ٥٢٦  ٤ ٤٠٣ ٤٤٤ ٩٠٦  المجموع

  

  ٢٠١٠    
  المجموع  سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥من سنة إلى   لغاية سنة  
  ةــــــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةـــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــليــ  ةــــــــــــــــوريـــــــــرة ســــــــــــليــ  

  ٢٦٥ ٩٩٨ ٧٢٠  -  -  ٢٦٥ ٩٩٨ ٧٢٠  اعتمادات استرياد وقبوالت
  ٩٢٣ ٩٧٩ ١٢٦  -  -  ٩٢٣ ٩٧٩ ١٢٦  غري املستغلةاملباشرة تسهيالت السقوف 

    ٦٧٠ ٥٤٨ ٣٦٥    -  ٦٤٠ ٠١٢ ٢١٠    ٣٠ ٥٣٦ ١٥٥  الكفاالت
    ١ ٨٦٠ ٥٢٦ ٢١١     -    ٦٤٠ ٠١٢ ٢١٠    ١ ٢٢٠ ٥١٤ ٠٠١  المجموع

  

  التشغيلمخاطر ٦-٣١
، احتيال وعوامل خارجية  إنساين، خطأ متثل املخاطر التشغيلية خماطر اخلسائر الناجتة عن تعطل األنظمة 

،  البنكعندما تعجز أنظمة الرقابة عن العمل ، فإن املخاطر التشغيلية قد تسبب أضرار على مسعة . أخرى 
إزالة كل املخاطر التشغيلية  البنكتوقع يال . تنشأ متطلبات قانونية وتشريعية كما قد تسبب خسائر مادية 

إن الرقابة تتضمن . ومتابعة املخاطر احملتملة ولكن ميكنه إدارة هذه املخاطر عرب نظام رقابة متكامل ومراقبة 
  .فصل املهام بفاعلية ، إجراءات التفويض واملراقبة ، تعليم املوظفني وتقييم اإلجراءات 

  

  التحليل القطاعي -٣٢
  . اجلمهورية العربية السوريةوهي ة واحدة يعمل البنك يف منطقة جغرافي

  : يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي
  .قطاع األفراد  - 
 .قطاع املؤسسات  - 

 .قطاع اخلزينة  - 

  :فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك 



بنك قطر الوطني _ سورية المساهمة
تابع : اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

٣٢ـ التحليل القطاعي _ تابع
فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك :

المجموع
٠١٠ ٢    ٠١١ ٢    أخرىالخزينةالمؤسساتاألفراد

ليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـة

٢٤٩ ٩٩١ ٦٣   ١٦١ ٣٦٣ ٢١٠   -٢٤٧ ٤٦٧ ١٧٥   ٥٦١ ٥٩٩ ٥١   (٦٤٧ ٧٠٣ ١٦  ) صايف الدخل من الفوائد
٧٦٥ ٤٩٦ ٢٢   ٢٦٦ ١٧٨ ٢٨   -(٤٨٠ ٩٥٠   ) ٥٣١ ٣٩٥ ٢٠   ٢١٥ ٧٣٣ ٨   صايف الدخل من العموالت والرسوم

٤٧٨ ١٠٠ ٢   ٦٧٣ ٢٢٠ ١٩   -٦٧٣ ٢٢٠ ١٩   --أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية
٥٤٨ ٨١٤ ٤   ٦٧٠ ٧٧١    ٦٧٠ ٧٧١    ---إيرادات تشغيلية أخرى

٤١٧ ٧٤٣ ١٢٤   ٢٩١ ٢٢٣ ٤٥٦ ١  -٢٩١ ٢٢٣ ٤٥٦ ١  --أرباح تقييم مركز القطع البنيوي
٤٥٧ ١٤٦ ٢١٨   ٠٦١ ٧٥٧ ٧١٤ ١  ٦٧٠ ٧٧١    ٧٣١ ٩٦٠ ٦٤٩ ١  ٠٩٢ ٩٩٥ ٧١   (٤٣٢ ٩٧٠ ٧  ) إمجايل دخل التشغيل

(٢٠٢ ٠٠٩ ٣٨٣  ) (٦٠٥ ٨١٩ ٥٦٥  ) (١٣٥ ٣٥٧ ٥٦٥  ) (٤٧٠ ٤٦٢   ) --مصاريف غري موزعة على القطاعات
-(٣٢٤ ٨٣٤ ٥٠  ) --(٤٢٩ ٢٢٤ ٥٠  ) (٨٩٥ ٦٠٩   ) خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء

(٧٤٥ ٨٦٢ ١٦٤  ) ١٣٢ ١٠٣ ٠٩٨ ١  (٤٦٥ ٥٨٥ ٥٦٤  ) ٢٦١ ٤٩٨ ٦٤٩ ١  ٦٦٣ ٧٧٠ ٢١   (٣٢٧ ٥٨٠ ٨  ) نتائح أعمال القطاع
٤٠٠ ٦٩٩ ٧١   ٠١٠ ٢٠٤ ٨٠   ----إيراد ضريبة الدخل
(٣٤٥ ١٦٣ ٩٣  ) ١٤٢ ٣٠٧ ١٧٨ ١  ----ربح (خسارة) العام

    ٠١٠ ٢    ٠١١ ٢
٤٧٥ ١٤٧ ٠٨١ ٢٥  ٧٨٤ ٧٦٠ ٩٩٤ ١٩  -٨٩٢ ٢٣٥ ٩١٧ ١٦  ٩٩٣ ٧١٢ ٨٤٩ ٢  ٨٩٩ ٨١١ ٢٢٧   موجودات القطاع

(٠٣٧ ٥٧٩ ٦٢٥ ١ ) (٧٨٩ ٦٤٣ ٢٥٥ ٢ ) -(٧٨٩ ٦٤٣ ٢٥٥ ٢ ) --استبعاد املوجودات واملطلوبات بني القطاعات
-٤٨٥ ٨٣٣ ٠٩٦ ٤  ٤٨٥ ٨٣٣ ٠٩٦ ٤  -----موجودات غري موزعة على القطاعات

٤٣٨ ٥٦٨ ٤٥٥ ٢٣  ٤٨٠ ٩٥٠ ٨٣٥ ٢١  ٤٨٥ ٨٣٣ ٠٩٦ ٤  ١٠٣ ٥٩٢ ٦٦١ ١٤  ٩٩٣ ٧١٢ ٨٤٩ ٢  ٨٩٩ ٨١١ ٢٢٧   مجموع الموجودات
٧٥٥ ٢٢٨ ٩٣٠ ٨  ٢٥٤ ٥٧٢ ٨٢٤ ٥  -٤٠٥ ٣٦٤ ٤٩٥   ٦٠١ ٢٦٢ ٨١٦ ٣  ٢٤٨ ٩٤٥ ٥١٢ ١  مطلوبات القطاع

-٤٠١ ٧٣١ ٣٠٧   ٤٠١ ٧٣١ ٣٠٧   ---مطلوبات غري موزعة على القطاعات
٧٥٥ ٢٢٨ ٩٣٠ ٨  ٦٥٥ ٣٠٣ ١٣٢ ٦  ٤٠١ ٧٣١ ٣٠٧   ٤٠٥ ٣٦٤ ٤٩٥   ٦٠١ ٢٦٢ ٨١٦ ٣  ٢٤٨ ٩٤٥ ٥١٢ ١  مجموع المطلوبات
٠١٠ ٢    ٠١١ ٢    معلومات أخرى
٩٣٠ ٢٧٥ ٠٧٨ ١  ١٠٩ ٥٦٠ ٢٣٣   مصاريف رأمسالية

(٨٩١ ١٨٠ ٢٨  ) (٦٤١ ٦٨٨ ١٠٥  ) استهالكات املوجودات الثابتة/ إطفاء موجودات غري ملموسة

     ٧٢



بنك قطر الوطني _ سورية المساهمة
تابع : اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١

٣٢ـ التحليل القطاعي _ تابع
توزيع إيرادات البنك ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف :

المجموعخارج سوريةداخل سورية

    ٠١٠ ٢    ٠١١ ٢    ٠١٠ ٢    ٠١١ ٢    ٠١٠ ٢    ٠١١ ٢
ليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـةليـرة سوريـة

٢٤٩ ٩٩١ ٦٣   ١٦١ ٣٦٣ ٢١٠   ٠٦٢ ٠٧٠ ٤٩   ٠٧٩ ٠١٧ ١٢٧   ١٨٧ ٩٢١ ١٤   ٠٨٢ ٣٤٦ ٨٣   صايف الدخل من الفوائد
٧٦٥ ٤٩٦ ٢٢   ٢٦٦ ١٧٨ ٢٨   (٧٤٩ ٥٩   ) ٩٢٤ ٣١٠    ٥١٤ ٥٥٦ ٢٢   ٣٤٢ ٨٦٧ ٢٧   صايف الدخل من العموالت والرسوم

٤٧٨ ١٠٠ ٢   ٦٧٣ ٢٢٠ ١٩   --٤٧٨ ١٠٠ ٢   ٦٧٣ ٢٢٠ ١٩   أرباح  تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية
٥٤٨ ٨١٤ ٤   ٦٧٠ ٧٧١    --٥٤٨ ٨١٤ ٤   ٦٧٠ ٧٧١    إيرادات تشغيلية أخرى

٤١٧ ٧٤٣ ١٢٤   ٢٩١ ٢٢٣ ٤٥٦ ١  --٤١٧ ٧٤٣ ١٢٤   ٢٩١ ٢٢٣ ٤٥٦ ١  أرباح تقييم مركز القطع البنيوي
٤٥٧ ١٤٦ ٢١٨   ٠٦١ ٧٥٧ ٧١٤ ١  ٣١٣ ٠١٠ ٤٩   ٠٠٣ ٣٢٨ ١٢٧   ١٤٤ ١٣٦ ١٦٩   ٠٥٨ ٤٢٩ ٥٨٧ ١  إمجايل دخل التشغيل
(٢٠٢ ٠٠٩ ٣٨٣  ) (٩٢٩ ٦٥٣ ٦١٦  ) --(٢٠٢ ٠٠٩ ٣٨٣  ) (٩٢٩ ٦٥٣ ٦١٦  ) مصاريف تشغيلية

(٧٤٥ ٨٦٢ ١٦٤  ) ١٣٢ ١٠٣ ٠٩٨ ١  ٣١٣ ٠١٠ ٤٩   ٠٠٣ ٣٢٨ ١٢٧   (٠٥٨ ٨٧٣ ٢١٣  ) ١٢٩ ٧٧٥ ٩٧٠   نتائح أعمال القطاع
٤٠٠ ٦٩٩ ٧١   ٠١٠ ٢٠٤ ٨٠   ---٠١٠ ٢٠٤ ٨٠   إيراد ضريبة الدخل
(٣٤٥ ١٦٣ ٩٣  ) ١٤٢ ٣٠٧ ١٧٨ ١  -٠٠٣ ٣٢٨ ١٢٧   -١٣٩ ٩٧٩ ٠٥٠ ١  ربح (خسارة) العام

    ٠١٠ ٢    ٠١١ ٢
٤٣٨ ٥٦٨ ٤٥٥ ٢٣  ٤٨٠ ٩٥٠ ٨٣٥ ٢١  ٥٣٠ ٥٥١ ٩٠٩ ٦  ٩٧١ ٦٧٢ ٣٩٧ ٨  ٩٠٨ ٠١٦ ٥٤٦ ١٦  ٥٠٩ ٢٧٧ ٤٣٨ ١٣  موجودات القطاع

٤٣٨ ٥٦٨ ٤٥٥ ٢٣  ٤٨٠ ٩٥٠ ٨٣٥ ٢١  ٥٣٠ ٥٥١ ٩٠٩ ٦  ٩٧١ ٦٧٢ ٣٩٧ ٨  ٩٠٨ ٠١٦ ٥٤٦ ١٦  ٥٠٩ ٢٧٧ ٤٣٨ ١٣  مجموع الموجودات
٧٥٥ ٢٢٨ ٩٣٠ ٨  ٦٥٥ ٣٠٣ ١٣٢ ٦  ٣٨٩ ٧٩٦ ٠٤١ ١  ٩٩٨ ٤٥٨ ٦٥   ٣٦٦ ٤٣٢ ٨٨٨ ٧  ٦٥٧ ٨٤٤ ٠٦٦ ٦  مطلوبات القطاع

٧٥٥ ٢٢٨ ٩٣٠ ٨  ٦٥٥ ٣٠٣ ١٣٢ ٦  ٣٨٩ ٧٩٦ ٠٤١ ١  ٩٩٨ ٤٥٨ ٦٥   ٣٦٦ ٤٣٢ ٨٨٨ ٧  ٦٥٧ ٨٤٤ ٠٦٦ ٦  مجموع المطلوبات

٠١٠ ٢    ٠١١ ٢    معلومات أخرى
٩٣٠ ٢٧٥ ٠٧٨ ١  ١٠٩ ٥٦٠ ٢٣٣   مصاريف رأمسالية

(٨٩١ ١٨٠ ٢٨  ) (٦٤١ ٦٨٨ ١٠٥  ) استهالكات املوجودات الثابتة/ إطفاء موجودات غري ملموسة

     ٧٣



  سورية المساهمة_ ي الوطنبنك قطر    
  املتممة للبيانات املاليةاإليضاحات : تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٧٤

  كفاية رأس المال -٣٣
ا بفعالية ملواجهة املخاطر الضمنية ألعماله ويتم مراقبة كفاية رأس  حيتفظ البنك بقاعدة رأس مال يتم إدارا

إن اهلدف . مال البنك باستخدام القواعد والنسب املعتمدة مبوجب تعليمات مصرف سورية املركزي 
املطلوبة واحملافظة على تقييم الرئيسي من إدارة قاعدة رأس املال هو ضمان الوفاء مبتطلبات رأس املال 

  .ائتماين متميز لدعم قطاع األعمال وتعظيم العائد للمسامهني 
و ذلك مبوجب القرار % ) ٨( احلد األدىن لنسبة كفاية رأس املال املقرر من قبل مصرف سورية املركزي 

  . ٢٤/١/٢٠٠٧الصادر بتاريخ )  ٢٥٣( رقم 
  

احتساب النسبة طبقًا لتعليمات مصرف سورية املركزي حيث يقوم البنك باستخدام طرق القياس  ويتم
للمخاطر االئتمانية وفق مراقبة مؤشر القياس املعياري، وخماطر السوق وفق طريقة املؤشر املعياري للسوق 

  :يلي وخماطر التشغيل وفق طريقة املؤشر األساسي وهي كما
 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألـف ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــة  ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــةألـف   

  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠  رأس املال املكتتب به
  )  ٣٨١ ٢٨٥(  )   ٨٤١ ٧٥٦(   املرتاكمة) اخلسائر ( األرباح 

  )  ١٧ ٢٠٩(  )   ١٨ ٩٠٤(   موجودات غري ملموسة: ينزل 
  )  ٩٣ ٣٧٥(     -   إصدار رأس املالمصاريف : ينزل 

  ١٤ ٥٠٨ ١٣١  ١٤ ١٣٩ ٣٤٠  رأس المال األساسي
      رأس املال املساعد

 -      ٣٧ ٦٤٩  االحتياطي العام ملخاطر التمويل
    -    ١ ٥٠٧ ٧٥٤  أرباح مرتاكمة غري حمققة

    ١٤ ٥٠٨ ١٣١    ١٥ ٦٨٤ ٧٤٣  )األموال الخاصة ( مجموع رأس المال التنظيمي 
      

  ٦ ٣٨٢ ٢٩٥  ٦ ٨٣٥ ٣٥٦  ئتمانية املخاطر اال
  ٧ ٥٩٣  ٢٣ ٦٩٩  خماطر السوق

  ٩١ ٣٤٩     ٢٣٩ ٤٣٣  املخاطر التشغيلية
    ٦ ٤٨١ ٢٣٧     ٧ ٠٩٨ ٤٨٨  مجموع الموجودات والمطلوبات المرجحة بالمخاطر

  % ٢٢٤  % ٢٢١  (%)نسبة كفاية رأس املال 
  % ٢٢٤  % ٢٢١  (%) نسبة كفاية رأس املال األساسي

  % ٩٩,٨  % ٩٠,٠٤  (%)إىل إمجايل حقوق امللكية  نسبة رأس املال األساسي
  
 



  سورية المساهمة_ ي الوطنبنك قطر    
  املتممة للبيانات املاليةاإليضاحات : تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٧٥

 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات -٣٤

  :للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها  يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً 
  ٢٠١١    
  المجموع أكثر من سنة لغاية سنة  
 ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــة ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــة ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــة  

       الموجودات
  ٣ ٣٣٠ ٢٥٥ ٦٠٢    -  ٣ ٣٣٠ ٢٥٥ ٦٠٢  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٢ ٢١١ ٣٨٦ ٨٥٢    -  ٢ ٢١١ ٣٨٦ ٨٥٢  أرصدة لدى مصارف
  ٧ ٤٣٠ ٢٧١ ٨٢٤   -  ٧ ٤٣٠ ٢٧١ ٨٢٤ ايداعات لدى مصارف

  ٣ ٠٧٧ ٥٢٤ ٨٩٢  ١ ٠٤٤ ٧٥٥ ١٠٥  ٢ ٠٣٢ ٧٦٩ ٧٨٧  ) بالصايف (  تسهيالت ائتمانية مباشرة
اموجودات    ١ ٦٩١ ٦٥٨ ٢٤٣  ١ ٦٩١ ٦٥٨ ٢٤٣  -  الستحقاقحىت تاريخ ا مالية حمتفظ 

  ٢ ٠٠٠ ٣٤١ ٠٧١  ٢ ٠٠٠ ٣٤١ ٠٧١  -  موجودات ثابتة
  ١٨ ٩٠٣ ٦٦٢  ١٨ ٩٠٣ ٦٦٢  -  موجودات غري ملموسة
  ٢١٧ ٩١٧ ٩٠١  ٢١٧ ٩١٧ ٩٠١  -  موجودات ضريبية مؤجلة

  ٢٠٦ ٩١٥ ٠٣٨     -  ٢٠٦ ٩١٥ ٠٣٨  موجودات أخرى
    ١ ٦٥٠ ٧٧٥ ٣٩٥    ١ ٦٥٠ ٧٧٥ ٣٩٥    -  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٢١ ٨٣٥ ٩٥٠ ٤٨٠   ٦ ٦٢٤ ٣٥١ ٣٧٧ ٥١ ٢١١ ٥٩٩ ١٠٣  مجموع الموجودات
    المطلوبات

   ٤٩٤ ٢٠٤ ٤٠٥   -  ٤٩٤ ٢٠٤ ٤٠٥  مصارفودائع 
  ٥ ٢٧٥ ٦٩٠ ٧٠٠  -  ٥ ٢٧٥ ٦٩٠ ٧٠٠  ودائع عمالء
   ٥٣ ٥١٧ ١٤٩   -  ٥٣ ٥١٧ ١٤٩  تأمينات نقدية

   ١ ١٦٠ ٠٠٠  -  ١ ١٦٠ ٠٠٠ خمصصات متنوعة 
    ٣٠٧ ٧٣١ ٤٠١    -   ٣٠٧ ٧٣١ ٤٠١  مطلوبات أخرى

    ٦ ١٣٢ ٣٠٣ ٦٥٥     -   ٦ ١٣٢ ٣٠٣ ٦٥٥  مجموع المطلوبات
  ١٥ ٧٠٣ ٦٤٦ ٨٢٥   ٦ ٦٢٤ ٣٥١ ٣٧٧   ٩ ٠٧٩ ٢٩٥ ٤٤٨ الصافي

  
    



  سورية المساهمة_ ي الوطنبنك قطر    
  املتممة للبيانات املاليةاإليضاحات : تابع 

 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٧٦

  
  ٢٠١٠    
  المجموع أكثر من سنة لغاية سنة  
 ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــة ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــة ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــة  

       الموجودات
  ٤ ٨٤٠ ٠٦١ ٣٤٢  -  ٤ ٨٤٠ ٠٦١ ٣٤٢  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٤ ٤٧٣ ٦٠٦ ٣٨٢  -  ٤ ٤٧٣ ٦٠٦ ٣٨٢  أرصدة لدى مصارف
  ٣ ٢٦٩ ٤٥٦ ٩٨٤ -  ٣ ٢٦٩ ٤٥٦ ٩٨٤ ايداعات لدى مصارف

  ٦ ٠٩٠ ٦٩٣ ٤٥٦  ٦٨٥ ٠٦٤ ٦٣٢  ٥ ٤٠٥ ٦٢٨ ٨٢٤    تسهيالت ائتمانية مباشرة
اموجودات    ٩٥٦ ٥٤٥ ٦٥٤  ٩٥٦ ٥٤٥ ٦٥٤  -  الستحقاقحىت تاريخ ا مالية حمتفظ 

  ١ ٨٧٤ ١٦٤ ٢٩٠  ١ ٨٧٤ ١٦٤ ٢٩٠  -  موجودات ثابتة
  ١٧ ٢٠٨ ٩٧٥  ١٧ ٢٠٨ ٩٧٥  -  موجودات غري ملموسة
  ١٣٧ ٧١٣ ٨٩١  ١٣٧ ٧١٣ ٨٩١  -  موجودات ضريبية مؤجلة

  ٢٩٠ ٩٦٤ ٤٠٢ -  ٢٩٠ ٩٦٤ ٤٠٢  موجودات أخرى
    ١ ٥٠٥ ١٥٣ ٠٦٢  ١ ٥٠٥ ١٥٣ ٠٦٢    -  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ٢٣ ٤٥٥ ٥٦٨ ٤٣٨ ٥ ١٧٥ ٨٥٠ ١٨٥٠٤ ٢٧٩ ٧١٧ ٩٣٤  مجموع الموجودات
    المطلوبات

  ٣ ٣١٠ ٣٥٧ ٥١٠  -  ٣ ٣١٠ ٣٥٧ ٥١٠  مصارفودائع 
  ٤ ٣٦٢ ٨٠١ ٠٦٣ - ٤ ٣٦٢ ٨٠١ ٠٦٣  ودائع عمالء
  ١٠٢ ٣١٣ ٣٥٦  -  ١٠٢ ٣١٣ ٣٥٦  تأمينات نقدية

  ٦٩٧ ٥٣٠ -  ٦٩٧ ٥٣٠ خمصصات متنوعة 
    ١ ١٥٤ ٠٥٩ ٢٩٦    -   ١ ١٥٤ ٠٥٩ ٢٩٦  مطلوبات أخرى

    ٨ ٩٣٠ ٢٢٨ ٧٥٥     -   ٨ ٩٣٠ ٢٢٨ ٧٥٥  مجموع المطلوبات
    ١٤ ٥٢٥ ٣٣٩ ٦٨٣   ٥ ١٧٥ ٨٥٠ ٥٠٤   ٩ ٣٤٩ ٤٨٩ ١٧٩ الصافي
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 ٣١/١٢/٢٠١١عن السنة املنتهية يف 

 ٧٧

 )خارج المركز المالي (ارتباطات والتزامات محتملة  -٣٥
 

  والتزامات ائتمانية ارتباطات ١- ٣٥
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــة  ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــة  

  ١٦٧ ٢١٦ ٦٦٦  ١٤٨ ٠٣٩ ٣٣٤  استرياد اعتمادات
  ٩٨ ٧٨٢ ٠٥٤  ٣٢ ٤١٣ ٥٦٦  قبوالت

      كفاالت 
  ٦٣٩ ٠٣٤ ٠٠٠  ٣ ٥٠٠ ٠٠٠  دفع

  ١٢ ٦١٦ ٣٦٥  ٩٢ ٦٢٠ ٧٥٢  حسن تنفيذ
  ١٨ ٨٩٨ ٠٠٠  ٢ ٢٠٦ ٧٢٦ ٧٨٠  أخرى 

 ٧٩٢ ٨١٠ ٨٢٢  ١ ٢٨١ ٥٧٧ ٠٠٠  غري مستغلةمباشرة سقوف تسهيالت ائتمانية 

  
 التزامات تعاقدية ٢- ٣٥

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــة  ليــــــــــــرة ســــوريــــــــــــــة  

  ١٢٩ ٤٨٢ ٥٣٨  ٣٩ ٣٩٨ ١٤٩  نشائيةإعقود مشاريع 
 
 أرقام المقارنة -٣٦

مل تؤثر عملية و تتناسب مع طريقة العرض املتبعة يف العام احلايل لمت إعادة تبويب بعض أرقام العام السابق 
  .إعادة التبويب هذه على حقوق امللكية وأرباح أو خسائر العام السابق 

  
              

 

 




