
 

  
  
  

  

 
 

  سورية املسامهةبنك قطر الوطين ـ 
   ) شركة مسامهة مغفلة(     

  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

  
  

   الفترةعناملدققة  ةـ املالياتـالبيان
  ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١وحىت ) تاريخ التأسيس  ( ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠من 

   عليها املستقلاحلساباتمفتش وتقرير 
  



 

  ةسورية املسامهبنك قطر الوطين ـ 
   ) شركة مسامهة مغفلة(     

  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

  
  

   عن الفترة املدققةةـ املالياتـالبيان
  ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١وحىت ) تاريخ التأسيس  ( ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠من 

   عليها املستقلاحلساباتمفتش وتقرير 
  

  فهرس احملتويات
  
  

  رقم الصفحة  البيـــــان

  ٢-١   املستقل احلساباتفتشتقرير م

  ٣  بيان املركز املايل

  ٤    الدخلبيان

  ٥   الشامل الدخلبيان

  ٦  لكية التغريات يف حقوق املبيان

  ٧   التدفقات النقديةبيان

  ٥٣-٨  املالية للبيانات متممة إيضاحات

  
  

 ـــــــــــــــــــــــ
 









 

  ٤

  

  املسامهةسورية بنك قطر الوطين ـ 
   )شركة مسامهة مغفلة( 

  بية السوريةدمشق ـ اجلمهورية العر
  

   لـ الدخانـبي
  ٢٠٠٩  /١٢/  ٣١ لغاية و) تاريخ التأسيس  (٢٠٠٩  /٩/  ٣٠من  لفترةعن ا

  

  البيـــان
  إيضاح
  ةــرة سوريــلي  رقــم

    
  ٣ ٥٢٢ ٧٤٧   )١٥(   الفوائدإيرادات 

  )  ١٢ ٧١١(    )١٦(   الفوائدمصروفات 
  ٣ ٥١٠ ٠٣٦     ائدوالف إيراداتصايف

    ٢ ٧٧٥    الدائنة رسومالعموالت وال
  ٣ ٥١٢ ٨١١    الرسومالعموالت و الفوائد والدخل منصايف

  ٥ ٧٠٨ ٥٨٢    أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية
  )  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣(    )٢٦( خسائر تقييم مركز القطع البنيوي

  )  ٦٣ ٩٩١ ٤١٠(        خسائر التشغيلإمجايل 
    

  )  ٨٣ ٦٣١ ٥٣٥ (   )١٧(  نفقات املوظفني
  )  ١ ٣٠٨ ٠٠٦ (   )٧(  املوجودات الثابتةاتهالكاست

  )  ٨ ٢٥٦ ١٢٥ (   )١٢(  خمصصات متنوعة
  )  ١٩٦ ٩٤٩ ٢٤٧(    )١٨(  مصاريف تشغيلية أخرى

  )  ٢٩٠ ١٤٤ ٩١٣(     إمجايل املصروفات التشغيلية
    

  )  ٣٥٤ ١٣٦ ٣٢٣ (     اخلسارة قبل الضريبة 
    ٦٦ ٠١٤ ٤٩١   )٨(  ايراد ضريبة الدخل

  )  ٢٨٨ ١٢١ ٨٣٢ (     خسارة الفترة
  )  ٠٨,١١٣ (   )١٩( خسارة الفترةمناألساسي واملخفض السهم نصيب

  

  .  وتقرأ معهابيانات املاليةلمن هذه ا جزءاً) ٥٣(إىل الصفحة رقم  ) ٨( من الصفحة رقم اإليضاحات املرفقة تشكل 



 

  ٥

  املسامهةسورية بنك قطر الوطين ـ 
   ) لةشركة مسامهة مغف( 

  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية
  

  لـل الشامـان الدخـبي
  ٢٠٠٩  /١٢/  ٣١ولغاية ) تاريخ التأسيس  ( ٢٠٠٩  /٩/  ٣٠من لفترة عن ا

  

  البيـــان
  إيضاح
  ةــرة سوريــلي  رقــم

    
  )  ٢٨٨ ١٢١ ٨٣٢ (     خسارة الفترة

    
  -  بنود الدخل الشامل األخرى

        
  )  ٢٨٨ ١٢١ ٨٣٢ (      للفترةة الشاملاخلسارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  وتقرأ معهابيانات املاليةلمن هذه ا جزءاً) ٥٣(إىل الصفحة رقم  ) ٨( من الصفحة رقم اإليضاحات املرفقة تشكل 
  



 

  ٦

  املسامهةسورية بنك قطر الوطين ـ 
   ) شركة مسامهة مغفلة( 

  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية
  

  ةـوق امللكيـيف حقرات ـ التغيانـبي
  ٢٠٠٩  /١٢/  ٣١وحىت )  تاريخ التأسيس  (٢٠٠٩  /٩/  ٣٠من لفترة عن ا

  

  اإلمجالـي  غري حمققة خسائر متراكمة  حمققة خسائر متراكمة  للفترة اخلسارة الشاملة  رأس املال املكتتب به واملدفوع  
  ةــرة سوريــلي  ةــرة سوريــلي  ةــرة سوريــلي  ةــرة سوريــلي  ةــرة سوريــلي  

  -  -  -  -  -  ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠الرصيد يف 
  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠    -  -  -  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠    اكتتابات رأس املال 
  )  ٢٨٨ ١٢١ ٨٣٢ (    -  -  )  ٢٨٨ ١٢١ ٨٣٢(       اخلسارة الشاملة للفترة

  )  -  (    )  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣(     )  ٢١٤ ٩٠٩ ٠٢٩(       ٢٨٨ ١٢١ ٨٣٢      -      ختصيص اخلسارة
   ٤ ٧١١ ٨٧٨ ١٦٨    )  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣(     )  ٢١٤ ٩٠٩ ٠٢٩(       -       ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠   ٢٠٠٩  /١٢/  ٣١الرصيد يف 

  
  
  
  

  .  وتقرأ معهابيانات املاليةلمن هذه ا جزءاً) ٥٣(إىل الصفحة رقم  ) ٨( من الصفحة رقم اإليضاحات املرفقة تشكل 

  



 

  ٧

  املسامهةسورية بنك قطر الوطين ـ 
   ) شركة مسامهة مغفلة( 
   اجلمهورية العربية السوريةدمشق ـ

  

  ة ـات النقديـ التدفقانـبي
  ٢٠٠٩  /١٢/  ٣١وحىت )  تاريخ التأسيس ( ٢٠٠٩  /٩/  ٣٠من  لفترةعن ا

  البيـــان
  إيضاح
  ةــرة سوريــلي  رقــم

      :التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  )  ٣٥٤ ١٣٦ ٣٢٣ (      يبةالفترة قبل الضر خسارة

      سائر مع التدفقات النقدية تسوية اخلتعديالت ل
  ١ ٣٠٨ ٠٠٦    )٧(  هالكاتستا

    ٨ ٢٥٦ ١٢٥    )١٢(  خمصصات متنوعة
  )  ٣٤٤ ٥٧٢ ١٩٢ (       قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات التشغيليةخسارة التشغيل 

      
  ) ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠ (      اإليداعات لدى مصارفيف  ) الزيادة( 
  )  ٤٩٢ ٦٧٨ ٧٢٠ (      ة لدى مصرف سورية املركزييف الوديعة امد)  الزيادة( 
  )  ٤ ٨٠٢ ٧٤٧ (      خرىاأل املوجودات يف)  الزيادة( 

  ١١٧ ١١٤ ٣٦٤      يف ودائع العمالء الزيادة
    ٣٤ ٥٤٧ ٧٦٩    )٢١(  األخرىات طلوبامليف  الزيادة
  ) ١ ٨٩٤ ٦٩١ ٥٢٦ (       املستخدم يف أنشطة التشغيلنقدصايف ال

       :ن أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية م
  )  ٦٨٥ ٣٧٩ ٦١٧(     )٢١(  وجودات ثابتةشراء م
  )  ٦٨٥ ٣٧٩ ٦١٧(        املستخدم يف أنشطة االستثمارنقدصايف ال

       :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠       املكتتب بهرأس املال

    ٧١٣ ١٠٢ ٤٧٢    )٢٢(   قطر–الزيادة يف املستحقات إىل بنك قطر الوطين 
   ٥ ٧١٣ ١٠٢ ٤٧٢       من أنشطة التمويلنقدصايف ال
  ٣ ١٣٣ ١٣٩ ٧٧٠       وما يف حكمهنقد يف الالزيادةصايف 

    -         الفترة يف بدايةالنقد وما يف حكمه
   ٣ ١٣٣ ١٣٩ ٠٧٧    )٢٠(   الفترةالنقد وما يف حكمه يف اية

  
  .  وتقرأ معهابيانات املاليةلمن هذه ا جزءاً) ٥٣(حة رقم إىل الصف ) ٨( من الصفحة رقم اإليضاحات املرفقة تشكل 



 ٨

  

  املسامهةبنك قطر الوطين ـ سورية 
   ) شركة مسامهة مغفلة( 

  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

  

  إيضاحات متممة للبيانات املالية
  ٢٠٠٩  /١٢/  ٣١ حىت) تاريخ التأسيس   ( ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠من الفترة عن 

  
 نبذة عن البنك -١

   

مبوجـب قـانون    )  البنـك   (_فلة   شركة مسامهة مغ   _ سورية املسامهة     _تأسس بنك قطر الوطين   
 ) ١٥٩٦١( ومت قيد البنك بالسجل التجاري حتت رقـم          ٢٠٠١لعام   ) ٢٨( املصارف اخلاصة رقم    

ويقع املركز الرئيسي للبنك يف شارع      .  ) ٢٠ (برقم   ، ويف سجل املصارف      ٢٠٠٩  /٩/  ٣٠بتاريخ  
  . سوريةالاجلمهورية العربية  _  دمشق ،بريوت القدمي بناء فندق ديدميان

  

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

  . شارع بغدادفرعه يف 
  

 سهم قيمة السهم    نيي مال ةعشر لرية سورية مقسم على       مليارات مخسةتسجيل البنك برأمسال مقدار     مت  
  . لرية سورية مخسمائةاالمسية 
  .٢٠/١/٢٠١٠ فقة على إصدار البيانات املالية من قبل جملس اإلدارة بتاريخامت املو

  
 عداد اإلس اأس -٢

  

 بيان التوافق   )أ 
 جملس من قبلاملالية الصادرة مت إعداد البيانات املالية للبنك طبقاً للمعايري الدولية للتقارير  •

 السارية ، التشريعات املصرفية السوريةمعايري احملاسبة الدولية وكذا يف ضوء القوانني و
 . املركزي ةصرف سوريمب ـ وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف

  
 أساس القياس   )ب 

 :  التكلفة التارخيية ماعدا التايلأ مبدأساس املالية على بياناتال إعدادتم ي



  الوطين ـ سورية املسامهةبنك قطر 
  املتممة للبيانات املاليةاإليضاحات : تابع 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩ املنتهية يف  املاليةعن الفترة

 

 ٩

 .  القيمة العادلةأساس على  املشتقة املاليةتم قياس األدواتي •
 .تم قياس األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر بالقيمة العادلةي •
 .  املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلةوجوداتتم قياس املي •

 
 العملة الوظيفية وعملة عرض البيانات املالية  )ج 

  .) العملة الوظيفية للبنك (  املالية باللرية السورية بياناتداد وعرض المت إع
  

  التقديرات واألحكاماستخدام  )د 
 ذات أثر يف وافتراضاتإن إعداد البيانات املالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات 

 املالية بيانات يف تاريخ الطلوباتوامل وجودات أرصدة امللك وكذ احملاسبيةتطبيق السياسات
 على اخلربة واالفتراضاتوكذلك على قيم اإليرادات واملصروفات وتستند تلك التقديرات 

السابقة للبنك وعوامل أخرى عديدة يعتربها البنك معقولة يف ظل الظروف السائدة واليت 
 لذلك قد ختتلف طلوباتوامل وجودات القرار بشأن قيم املاختاذتشكل نتائجها األساس عند 

 . الفعلية عن هذه التقديرات النتائج
  

 للمراجعة بصورة مستمرة كما يتم إثبات افتراضاتوختضع التقديرات وما يتعلق ا من 
 تتأثر التغريات يف التقديرات احملاسبية يف الفترة اليت حدث فيها التغيري وأية فترات مستقبلية

    .بذلك التعديل
 

حكام اهلامة يف تطبيق دم اليقني يف التقديرات واألوفيما يلي املعلومات حول ااالت اهلامة لع
  : السياسات احملاسبية اليت يكون هلا تأثريا هاماً على املبالغ املعترف ا يف البيانات املالية

 
  تسليفاتخسائر اخنفاض القيمة على القروض وال •

 األقل كـل     املالية لتقييم خسائر اخنفاض القيمة مرة على       هم البنك مبراجعة حمافظ قروض    يقو
ولتحديد إذا كان سيتم تقييد خسائر اخنفاض القيمة ضمن بيان الدخل ، يقوم             . ثالثة أشهر 

ميكن قياسـه    البنك بوضع األحكام ملعرفة هل هناك أية بيانات ملحوظة تفيد بوجود نقص           
 هيف التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة من حمفظة القروض قبل حتديد النقص يف قرض بعين             

ة تفيد حبدوث تغيري عكـسي يف       ظوقد يتضمن هذا الدليل بيانات ملحو     . تلك احملفظة من  
االقتصادية املرتبطـة مـع     وضع سداد أقساط القروض ضمن جمموعة معينة ، أو الظروف           

على خربة اخلـسائر     تستخدم اإلدارة التقديرات اعتماداً   . األخطاء باملوجودات يف اموعة   



  الوطين ـ سورية املسامهةبنك قطر 
  املتممة للبيانات املاليةاإليضاحات : تابع 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩ املنتهية يف  املاليةعن الفترة

 

 ١٠

اصفات املخاطر االئتمانية والدليل املوضوعي على اخنفـاض        التارخيية للموجودات ذات مو   
إن الطريقة  . القيمة املماثل لتلك املوجودات يف احملفظة عند جدولة تدفقاا النقدية املستقبلية          

واالفتراضات املستخدمة يف تقييم كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املـستقبلية تـتم              
 .  فروق بني اخلسائر املقدرة واخلسائر الفعليةمراجعتها بصورة منتظمة لتقليل أي

  
  القيمة العادلة لألدوات املشتقة واألوراق املالية غري املدرجة •

  املدرجة يف األسواق النشطة يتم حتديدها من خـالل         ريإن القيمة العادلة لألدوات املالية غ     
د القيمة العادلة ، لتحدي)  مثل النماذج (عند استخدام طرق التقييم . استخدام طرق التقييم

 فمن مث يتم اختبارها قبل استخدامها ويتم تقومي النماذج للتأكد من أن املخرجات تعكس             
ملياً ، تقـوم النمـاذج      إىل املدى الذي يكون ع    . البيانات الفعلية وأسعار السوق املقارنة    

 (ئتمـان  باستخدام البيانات القابلة للمالحظة فقط، على الرغم من أن جماالً مثل خماطر اال
تتطلب مـن اإلدارة أن  والتقلبات واالرتباطات )  كل من اخلاصة بالبنك أو الطرف املقابل

وم التغيريات يف االفتراضات حول هـذة العوامـل         من املمكن أن تق   . تقوم بوضع تقديراا  
 . بالتأثري على القيم العادلة لألدوات املالية

  
  للبيعخسائر قيمة االستثمارات يف األسهم املتاحة  •

ستثمارات يف األوراق املالية    ا كان هناك خسائر اخنفاض قيمة لإل      تأكد مما إذ  ليقوم البنك با  
.  يف قيمتها العادلة أقل من تكلفتـها  دائماملتاحة للبيع عندما يكون هناك هبوط شديد أو 

 يقوم البنك ولوضع هذة األحكام.  ولتحديد ما هو هام وماهو ممتد يتطلب وضع األحكام
 باإلضـافة إىل  .   التقلبـات العاديـة يف سـعر الـسهم    . من بني عوامل أخـرى  يمبتقي
، قد يكون اخنفاض القيمة مناسباً عندما يكون هناك مؤشر على تدهور الوضع املايل  ذلك

، أو ال االستثمار أو أداء القطاع أو التغريات يف التقنيات والتدفقات النقديـة   للمستثمر
 . التشغيلية والتمويلية

  
   الضريبية املؤجلةوجوداتامل •

و املصاريف غري اخلاضعة للضريبة     أ الضريبة املؤجلة عن اخلسائر      وجوداتعتراف بامل يتم اال 
 الـضريبية   وجوداتعتراف بامل يتطلب اال . واملتوقع االستفادة منها عند حتقق الربح الضرييب      
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ستقبلية اخلاضـعة للـضريبة     بالغ األرباح امل  ملة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة و       جاملؤ
  . باإلضافة إىل خطط الضريبة املستقبلية

  
 أهم السياسات احملاسبية املتبعة  -٣

  

 ١/١/٢٠٠٩ من اعتبارااملعايري والتعديالت والتفسريات السارية   )أ 
  )٢٠٠٧املعدل سنة (  عرض البيانات املالية – ١معيار احملاسبة الدويل رقم  -

 ، والذي ميثل  الشاملإمجايل الدخلاملعدل يقدم مصطلح  ١معيار احملاسبة الدويل رقم 
يت تنتج من املعامالت التغريات يف حقوق امللكية خالل فترة ما خالف تلك التغريات ال

نتيجة لذلك ، يتم عرض مجيع التغريات يف حقوق  . هم مسامهني بصفتمع املسامهني
ني يتم عرض مجيع التغريات يف ، يف ح  يف بيان حقوق امللكيةسامهنيامللكية اخلاصة بامل

لقد قام البنك بتطبيق منهج .   الشامل  يف بيان للدخلسامهنيحقوق امللكية اليت لغري امل
عرض بيانني منفصلني لعرض الدخل أحدمها بيان الدخل و الثاين بيان أخر منفصل 

د أدى إىل  املعدل ق)١(عالوة على ذلك فإن املعيار احملاسيب الدويل رقم . الشامل للدخل 
  .تغيري عنوان امليزانية العمومية إىل بيان املركز املايل

   القطاعات التشغيلية– من معايري التقارير املالية الدولية )٨(املعيار رقم  -
ض معلومات القطاعات حسب قطاعات األعمال واملواقع اجلغرافية ، لقد قام البنك بعر

لية إىل اللجنة التنفيذية اليت متثل املسؤول حيث أنه يتم تقدمي نفس املعلومات بصورة داخ
 .الرئيسي عن قرارات البنك التشغيلية

 
  من معايري التقارير املالية الدولية)٧(التعديالت باملعيار رقم  -

 حتسني باإلفصاحات ربإصدا، قام جملس املعايري احملاسبية الدولية  ٢٠٠٩آذار يف شهر 
:  من معايري التقارير املالية الدولية ٧ار رقم  تعديل باملعي–حول األدوات املالية 

 بالقيمة ة املقاسةاملالييتطلب التعديل أن يرتكز اإلفصاح حول األدوات .  اإلفصاحات
العادلة على سلسلة قيمة عادلة من ثالث مستويات واليت تعكس أمهية املدخالت يف تلك 

دما يتم االعتراف بقياس  حمددة عنإيضاحاتوهي تتطلب .   القياسات للقيمة العادلة
بسلسلة القيمة ) املدخالت اهلامة غري القابلة للمالحظة  ( ٣القيمة العادلة يف املستوى 
.   حبيث مييز بني التحويل إىل داخل أو خارج كل مستوىالعادلة بصورة منفصلة، 
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 ، عالوة على ذلك ، يتطلب األمر إيضاح التغريات يف أساليب التقييم من فترة إىل أخرى
  . مبا يف ذلك أسباب التغيري ، لكل فئة من فئات األدوات املالية

  
  املعامالت بالعمالت األجنبية   )ب 

وتثبت املعامالت بالعمالت )  العملة الوظيفية للبنك ( لرية سوريةمتسك حسابات البنك بال
، ويتم اريخ تنفيذ املعاملة األخرى خالل السنة املالية على أساس أسعار الصرف السارية يف ت

 ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى يف هناية السنة طلوبات واملوجوداتاملأرصدة  ويلحت
واملعلنة من قبل مصرف  يف ذلك التاريخ  الوسطيةاملالية على أساس أسعار الصرف السارية

بيان بويتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية ،  املركزي سورية
  . الدخل

  
   التقرير حسب القطاع  )ج 

ة قد حيقق من خالهلا إيرادات يإن القطاع التشغيلي ميثل قسماً من البنك يدخل يف أنشطة جتار
، وتتم مراجعة نتائجه التشغيلية بصورة منتظمة من قبل اللجنة التنفيذية  ويتكبد مصروفات

 م أدائه ، وكذلك يتم توفريللبنك من أجل اختاذ قرارات حول املوارد املخصصة للقطاع وتقيي
  . معلومات مالية منفصلة عنه

  
  املاليةواملطلوباتاملوجودات   )د 

  

 تاريخ االعتراف  )١
  .  ، والودائع يف التاريخ الذي تنشأ فيهتسليفاتيعترف البنك بالقروض وال

  

  االعتراف باألدوات املالية )٢
رى يف تـاريخ املتـاجرة      يتم االعتراف مبدئياً جبميع املوجودات واملطلوبات املالية األخ       
  . الذي فيه يتم اعتبار البنك طرفاً يف املخصصات التعاقدية لألداة

  

  التصنيف  )٣
ودات املالية بالقيمة العادلة    املوج: املالية يف الفئات التالية   يقوم البنك بتصنيف املوجودات     

 واالستثمارات احملـتفظ ـا    ،   تسليفات، القروض وال   من خالل األرباح أو اخلسائر    
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وحتدد اإلدارة تصنيف استثماراا عند     .  لالستحقاق ، واملوجودات املالية املتاحة للبيع     
  .  املبدئي ااالعتراف

  

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

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

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

وم التعيني حبذف أو خفض عدم توافق حماسيب بصورة كبرية والذي قد وعندما يق -
 . ينشأ خالفاً لذلك

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

  

   تسليفاتالقروض وال •
،  مدفوعات حمددة أو ثابتة  هي موجودات مالية غري مشتقة ذاتاتتسليفالقروض وال

وهي تنشأ حني يقدم البنك قروض مباشرة ألحد .  وهي غري مدرجة يف أي من األسواق
 مبدئياً بالقيمة تسليفاتويتم قياس القروض وال.  املدينني من دون نية املتاجرة بالقرض
  . ملطفأة ناقصاً أي اخنفاض يف القيمة العادلةالعادلة مث يتم فيما بعد قياسها بالتكلفة ا

  

 االستثمارات احملتفظ ا لالستحقاق  •
إن االستثمارات احملتفظ ا لالستحقاق هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة 

ارة البنك النية والقدرة اإلجيابية على دتحقاق ثابتة وتكون لدى إسأو حمددة وهلا تواريخ ا
 عندما يقوم البنك ببيع جزء غري صغري من .   تاريخ االستحقاقا حىتاالحتفاظ

املوجودات احملتفظ ا لالستحقاق ، يتم إعادة تصنيف الفئة بالكامل على أهنا موجودات 
  .متاحة للبيع

  

 املوجودات املتاحة للبيع  •
أي فئة من إن املوجودات املالية املتاحة للبيع هي استثمارات غري مشتقة ال يتم حتديدها ك

ويتم ترحيل األوراق املالية غري املدرجة اليت ال ميكن . فئات املوجودات املالية األخرى
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ويتم ترحيل مجيع االستثمارات املتاحة للبيع .  قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة بالتكلفة
  .األخرى بالقيمة العادلة

  

  ربح اليوم األول )٤
نشط عن القيمة العادلة لألداة املالية واليت ميكن        عندما خيتلف سعر املعاملة يف سوق غري        

، أو إذا كانـت      مالحظتها من خالل عمليات حالية يف السوق على نفس األداة املالية          
القيمة العادلة حمسوبة مبوجب منوذج تقييم معني واليت تكون مدخالت العوامل املختلفة            

 فوراً بالفرق بني السعر     فترا، فإن البنك يقوم باالع     املستخدمة فيه مأخوذة من السوق    
يف .  يف بيـان الـدخل    )  ربح اليوم األول   (يف املعاملة وبني القيمة العادلة لألداة املالية        

حال أن البيانات املستخدمة يف طريقة التقييم للقيمة العادلة ال ميكـن مالحظتـها يف               
ج التقييم املستخدم يف    السوق فإن الفرق بني سعر املعاملة و القيمة العادلة بناًء على منوذ           

التقييم يعترف به فقط يف بيان الدخل عند إمكانية مالحظة والتأكـد مـن البيانـات                
  .  املستخدمة يف التقييم أو عندما يتم التخلص من األداة املالية

  

  إيقاف االعتراف باألدوات املالية  )٥
 التدفقات  استالم يقوم البنك بإيقاف االعتراف باملوجودات املالية عندما ينتهي حقه يف         

ية من املوجودات املالية أو عندما يقوم بتحويل احلق يف استالم التدفقات النقديـة              دالنق
التعاقدية من املوجودات املالية يف معامالت يتم ا حتويل كافة خماطر وامتيازات امللكية             

تنـشأ أو    يتم االعتراف بأي فائدة يف املوجودات املالية احملولة والـيت            . بصفة جوهرية 
  . حتتجز من قبل البنك على أهنا موجودات أو مطلوبات منفصلة

  

  املقاصة )٦
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويتم عرض صايف املبلغ يف املركز املايل ، فقط              
عندما يكون للبنك احلق القانوين يف مقاصة املبالغ ويرغب يف تسويتها على أساس صايف              

  . سوية املطلوبات معاًأو تسييل املوجودات وت
  

يتم عرض اإليرادات واملصروفات على أساس صايف فقط عندما تسمح بذلك املعـايري             
احملاسبية ، أو باألرباح واخلسائر الناجتة عن جمموعة معامالت مشاة مثلما يف النـشاط              

  . التجاري للبنك
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 قياس التكلفة املطفأة )٧
لوبات املالية باملبلغ الذي يتم به قياس تلـك         تتمثل التكلفة املطفأة للموجودات أو املط     

املوجودات أو املطلوبات املالية عند االعتراف املبدئي ناقصاً املبالغ املسددة من املبلـغ             
األساسي زائداً أو ناقصاً اإلطفاء املتراكم احملتسب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي            

وبني مبلغ االستحقاق ناقصاً أي خصومات      فرق بني املبلغ الذي مت االعتراف به مبدئياً         
  . الخنفاض القيمة

  

 مبادئ قياس القيمة العادلة  )٨
تتمثل القيمة العادلة باملبلغ الذي يكون من املمكن مبادلة أصل به ، أو تـسوية التـزام                 

  ، بني طرفني على علم يرغبان يف ذلك وفقاً لـشروط الـسوق االعتياديـة يف                 مقابله
  .  القياسختاري

  

 توفر تلك الشروط ، يقوم البنك بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام الـسعر               عند
ويؤخذ باالعتبار أن يكون السوق نشطاً ، يف حال         .  املدرج يف سوق نشط لتلك األداة     

كانت األسعار املدرجة جاهزة ومتاحة بصورة منتظمة وأن متثل املعـامالت الـسوقية             
  .  وفقاً لشروط السوق االعتياديةالفعلية اليت حتدث بصورة منتظمة

  

، يقوم البنك بإقرار القيمـة العادلـة         يف حال كان السوق غري نشط بالنسبة ألداة ما        
وتشتمل أساليب التقييم على استخدام شـروط الـسوق         .  باستخدام أساليب التقييم  

 ،)  يف حـال تـوفر ذلـك       (االعتيادية بني طرفني على علم راغبان يف إجراء املعاملة          
، وحتليـل    املماثلة بصورة جوهريةىوالرجوع إىل القيمة العادلة احلالية لألدوات األخر    

وتقوم أساليب التقيـيم    .  التدفقات النقدية املخصومة ، ومناذج تسعري عقود اخليارات       
املختارة بوضع احلد األقصى الستخدام مدخالت السوق ، واالعتماد بأقل قدر ممكـن             

للبنك ، باإلضافة إىل اإلملام بكافـة العوامـل الـيت يأخـذها             على التقديرات احملددة    
، وأن تكون تلـك األسـاليب        املشاركني يف السوق بعني االعتبار عند حتديد سعر ما        

  . متوافقة مع األساليب االقتصادية املقبولة لتسعري األدوات املالية
  

 لألخذ باالعتبـار    إن القيم العادلة توضح خماطر االئتمان لألداة وتشتمل على تسويات         
 تـتم تـسوية     . ، حيثما كان مالئمـاً     خماطر االئتمان اخلاصة بالبنك والطرف املقابل     

،  تقديرات القيمة العادلة اليت مت احلصول عليها من النماذج مقابل أي عوامل أخـرى             
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، حىت يرى البنك أن طرف أخر مـشارك          مثل خماطر السيولة وعدم اليقني يف النماذج      
  . أخذها باالعتبار عند حتديد سعر معاملة مابالسوق سوف ي

  

 املشتقات املالية  )٩
ـ متثل القيمة العادلـة ا    . يتم تسجيل املشتقات املالية بالقيمة العادلة      سعر املتـداول يف    ل

 تظهر املشتقات املالية . ، حسبما يكون مالئماً األسواق املالية أو مناذج التسعري الداخلية 
األخرى بينما تظهر املشتقات املالية اليت هلا       ضمن املوجودات   قيمة عادلة موجبة    هلا  اليت  

تدرج األرباح أو اخلسائر الناجتـة عـن        .  قيمة عادلة سالبة ضمن املطلوبات األخرى     
  . املشتقات املالية احملتفظ ا للمتاجرة ضمن بيان الدخل

  

 للتـدفق   ، يتم تصنيف هذه العقود كتحوط للقيمة العادلة أو         ألغراض حماسبة التحوط  
حتوطات القيمة العادلة تستخدم لتحوط خماطر الـتغري يف القيمـة العادلـة             .  النقدي

حتوطات التدفق النقدي تستخدم لتحوط خماطر الـتغري يف         .  للموجودات أو املطلوبات  
التدفق النقدي الناتج عن خماطر حمددة مرتبطة باملوجودات أو املطلوبات املعترف ا أو             

  .  املتوقعة بشكل كبريالعمليات املالية
  

تدرج األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لتحوطات القيمة العادلـة              
كما يتم تعديل القيمة احلاليـة      .  واليت تفي مبتطلبات حماسبة التحوط ضمن بيان الدخل       
ـ     .  للبند املتحوط له ويظهر أثر التعديل ضمن بيان الدخل         سائر تدرج األربـاح أو اخل

الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي اليت تفي مبتطلبات حماسـبة              
يتم حتويل األرباح أو اخلسائر املرتبطة بتحوطات التدفق        .  امللكيةالتحوط ضمن حقوق    

 الدخل عندما يؤثر البند املغطى      بيانالنقدي واملدرجة بداية ضمن حقوق املسامهني إىل        
إذا جنم عن عقد التحوط االعتراف ببند موجودات أو مطلوبـات،           .  الدخلعلى بيان   

يتم إدراج األرباح أو اخلسائر املرتبطة بالعقد واليت سجلت بدايـة ضـمن حقـوق               
  . املسامهني يف القياس املبدئي لتكلفة بند املوجودات أو املطلوبات املعين

  

ـ         ، يـتم إدراج األربـاح أو        وطبالنسبة للتحوطات اليت ال تفي مبتطلبات حماسبة التح
يتم تعليق حماسبة   .  اخلسائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة ضمن بيان الدخل مباشرة          

التحوط عند انتهاء مدة عقد التحوط أو إهنائه أو تنفيذه أو عندما ال يعود عقد التحوط                
سائر املتراكمة  ويف ذلك الوقت حيتفظ باألرباح أو اخل      .  يفي مبتطلبات حماسبة التحوط   
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عندما .   حلني حدوث العملية املالية املتوقعة     امللكيةاملرتبطة بعقد التحوط ضمن حقوق      
، يتم حتويل صايف األربح أو اخلـسائر املتراكمـة مـن     ال يتوقع حدوث العملية املالية 

  .  إىل بيان الدخلامللكيةحقوق 
  

 قياس األدوات املالية ) ١٠
ية مبا فيها األدوات املالية املشتقة مبدئياً بالقيمة العادلـة          يقوم البنك بقياس األدوات املال    

ـ ورة مباشرة إىل حيـازة أو إصـدار ت        زائداً تكلفة املعاملة اليت تكون منسوبة بص        كل
األدوات املالية باستثناء املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح           

  . واخلسائر
  

بعد االعتراف املبدئي ، فإن كافة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األربـاح              
  واخلسائر واألدوات املالية املشتقة واالستثمارات املتاحة للبيع يـتم ترحيلـها بالقيمـة             

يف حني يتم قياس مجيع األدوات املالية األخرى بالتكلفة املطفأة ناقصاً خسائر            . العادلة  
  . ، يف حال وجودها لقيمةاخنفاض ا

  

 األرباح واخلسائر عند إعادة القياس ) ١١
يتم إدراج األرباح واخلسائر النامجة عن التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املاليـة             

كمـا يـتم    . من خالل األرباح واخلسائر ضمن بيان الدخل عن الفترة اليت تنشأ فيها           
ادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع مباشـرة       االعتراف باألرباح واخلسائر يف القيمة الع     

ضمن حقوق امللكية، حلني إيقاف االعتراف أو اخنفاض قيمة املوجودات املالية ، عندئذ             
فإن األرباح أو اخلسائر املتراكمة املعترف ا من قبل ضمن حقـوق امللكيـة ، يـتم                 

  .االعتراف ا ضمن بيان الدخل
  

 ة اخنفاض قيمة املوجودات املالي ) ١٢
 

  املطفأةةاملوجودات املالية املرحلة بالتكلف •
يقوم البنك يف تاريخ كل تقرير بتقييم املوجودات املالية لتحديد فيما إذا كان 
هنالك دليل موضوعي على اخنفاض قيمة إحدى أو جمموعة من هذه املوجودات 

وعي جودات املالية الخنفاض القيمة إذا كان هناك مؤشر موضتتعرض املو. املالية
 ويكون هلذا احلدث للموجوداتعلى وقوع حدث خسارة بعد االعتراف املبدئي 

 على التدفقات النقدية املستقبلية للموجودات اليت ميكن إجراء تقدير موثوق تأثريا
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 تسليفاتيأخذ البنك باالعتبار األدلة على اخنفاض القيمة بالنسبة للقروض وال. هلا
  . املستوى الفردي والتجميعي على كل من واألرصدة لدى املصارف

  

  املستوى الفردي
جودات املالية على حده بتاريخ كل مركز مايل، يقوم البنك بتقييم كل من املو

 املوجودات قد أن أي من تلكفيما إذا كان هناك دليل موضوعي على لتحديد 
يتم قياس خسائر اخنفاض القيمة عن املوجودات .  الخنفاض القيمة تتعرض

لتكلفة املطفأة على أهنا الفرق بني القيمة املرحلة للموجودات وبني املرحلة با
القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة املخفضة إىل معدل الفائدة 

  . الفعلي األصلي للموجودات
  

  املستوى التجميعي
للقروض اليت ختضع للتقييم ألساس اجلماعي يتم حتديد اخنفاض القيمة على ا

 ، اآلندي من أجل اخلسائر اليت مت تكبدها ولكن مل يتم حتديدها حىت الفر
  . تعترب هامة يف حالتها الفردية وموعات القروض املتجانسة اليت ال

  

هنا يف خمصص يتم االعتراف خبسائر اخنفاض القيمة يف بيان الدخل ويتم بيا
  .الخنفاض القيمة

  

شطبه يف مقابل خمصصات اخنفاض عندما يكون القرض غري قابل للتحصيل ، يتم 
ل كافة اويتم شطب تلك القروض بعد استكم. صلةقيمة القرض ذات ال

إن االستردادات الالحقة للمبالغ اليت مت . اإلجراءات الالزمة وحتديد مبلغ اخلسارة
أو أي حدث يؤدي إىل ختفيض خسائر اخنفاض القيمة يقلل / شطبها من قبل و

  .روض ضمن بيان الدخلمبلغ خمصص اخنفاض قيمة الق
  

  االستثمارات املتاحة للبيع–املوجودات املرحلة بالقيمة العادلة  •
يقوم البنك بتاريخ كل تقرير بتقييم إذا ما كان هناك دليالً موضوعياً على أن 

ويف حالة . أصل مايل ما أو جمموعة موجودات مالية قد تعرضت الخنفاض القيمة
 على أهنا استثمارات متاحة للبيع ، يتم األخذ استثمارات حقوق امللكية املصنفة

قل من أعتبار حدوث هبوط شديد أو مطول يف القيمة العادلة للورقة املالية باال
.   كانت املوجودات قد تعرضت الخنفاض القيمةتكلفتها عند حتديد فيما إذا
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ويف حال وجود أي دليل على ذلك للموجودات املالية املتاحة للبيع ، يتم 
  .تراف خبسائر اخنفاض القيمةاالع

  

يتم االعتراف خبسائر اخنفاض القيمة من االستثمارات يف األوراق املالية املتاحة 
للبيع عن طريق حتويل اخلسائر املتراكمة اليت مت االعتراف ا يف اإليرادات الشاملة 

تتمثل اخلسائر املتراكمة اليت . األخرى إىل بيان الدخل كتسوية إعادة تصنيف
ت إعادة تصنيفها من اإليرادات الشاملة األخرى إىل بيان الدخل بالفرق بني مت

تكلفة احليازة ، صافية من أي دفعات سداد أو إطفاء للمبلغ الرئيسي، والقيمة 
العادلة احلالية ناقصاً أي خسائر الخنفاض القيمة مت االعتراف ا سابقاً ضمن بيان 

ات الخنفاض القيمة املنسوبة إىل القيمة يتم بيان التغريات يف املخصص. الدخل
  .الزمنية على أهنا إحدى مكونات إيرادات الفائدة

  

  ا زادت القيمة العادلة لسندات ديون متاحة للبيع منخفضة ذيف فترة الحقة إ
القيمة ، وكان من املمكن ربط الزيادة بشكل موضوعي إىل حدث وقع بعد 

ن الدخل ، فمن مث يتم عكس خسائر االعتراف خبسائر اخنفاض القيمة ضمن بيا
. ، بقيمة العكس اليت مت االعتراف ا ضمن األرباح أو اخلسائر اخنفاض القيمة

وعلى الرغم من ذلك ال يتم عكس أي استرداد الحق يف القيمة العادلة لسندات 
ديون متاحة للبيع منخفضة القيمة من خالل بيان الدخل ويتم االعتراف ا ضمن 

  . الشاملة األخرىاإليرادات 
  

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

ايل مبدئياً بالقيمة العادلة ، ويتم يتم االعتراف مبطلوبات الضمان امل.  وفقا لشروط سند الدين
مث يتم فيما بعد ترحيل التزام .  إطفاء القيمة العادلة املبدئية على مدى عمر الضمان املايل

عندما تصبح  (الضمان املايل بالقيمة املطفأة أو القيمة احلالية ألي دفعة متوقعة ، أيهما أكرب 
  .) الدفعة متوقعة مبوجب الضمان
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 لثابتةاملوجودات ا  )و 
 وأي اخنفاض يف قيمة تلك هالكستاال بتكلفتها التارخيية ناقصاً جممع املوجودات الثابتةتظهر 

 ـ فيما عدا األراضي ـ بطريقة ملوجودات هذه االكستهاويتم _ ) إن وجد ( _  املوجودات
  . املوجودات املقدر لتلك اإلنتاجيالقسط الثابت وحتميله على بيان الدخل وعلى مدى العمر 

  

 والعمر اإلنتاجي املقدر ستهالكاالويعاد النظر سنوياً مبعرفة إدارة البنك يف كل من طريقة 
يتم و.  _ إن وجدت_  موجوداتوكذلك القيم املقدرة كخردة يف هناية العمر اإلنتاجي لل

 مع القيمة املرحلة ويتم تحتديد األرباح واخلسائر من االستبعادات عن طريق مقارنة املتحصال
  . راجها يف بيان الدخلإد

   :للموجودات الثابتةوفيما يلي بيان بالعمر اإلنتاجي املقدر 
 العمر اإلنتاجي املقدر بالسنوات انــالبي
  سنة٢٠ مباين
  سنوات٥كمبيوتر ومعداتأجهزة
  سنوات٧-٥ أثاث

  سنوات٥ حتسينات
  

 املخصصات  )ز 
نية أو تعاقدية كنتيجة ألحداث متت يف يتم تكوين خمصص لاللتزامات احلالية سواء كانت قانو

 وذلك يف ضوء االلتزاماتاملاضي واليت من املرجح حدوث تدفقات نقدية خارجة لتسوية هذه 
  . االلتزاماتالدراسات التفصيلية املعدة من قبل البنك لتقدير مبلغ 

  
 تعويض اية اخلدمة  )ح 

 السورية ويدفع البنك اشتراكات البنك مسجل يف التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية
إن التزامات البنك جتاه املوظفني فيما يتعلق . التأمينات االجتماعية نيابة عن املوظف 

 إن كلفة التأمينات . االجتماعيةبتعويضات هناية اخلدمة حمصورة باملبالغ املدفوعة للتأمينات 
ها املوظفني خالل نفس االجتماعية خالل الفترة هي مقدمات كمقابل للخدمات اليت قدم

  . الفترة



  الوطين ـ سورية املسامهةبنك قطر 
  املتممة للبيانات املاليةاإليضاحات : تابع 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩ املنتهية يف  املاليةعن الفترة

 

 ٢١

 الضرائب  )ط 
خمصص حيتسب البنك . متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة

   ، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠٠١لعام )  ٢٨( فقًا ألحكام القانون ضريبة الدخل و
ة للضريبة عن األرباح ختتلف األرباح اخلاضع. من صايف األرباح اخلاضعة للضريبة)  % ٢٥( 

الصافية الواردة يف بيان الدخل بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري 
و أإن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها .  زيلها من الوعاء الضرييبـاجلائز تن

 يف البيانات املالية طلوبات املأو وجوداتاستردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة امل
وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا . أساسهاوالقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على 

 الضريبية وجودات حتقيق املأوللنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضرييب 
  . املؤجلة

  

قات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف  الضريبية املؤجلة للفروطلوباتيتم االعتراف بامل
 الضريبية املؤجلة وجوداتبينما يتم االعتراف بامل. تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبال

  .ل مستقبال عند احتساب الربح الضرييب رتج عنها مبالغ سوف تللفروقات الزمنية اليت سينت
  

يخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة  الضريبية املؤجلة يف تاروجوداتيتم مراجعة رصيد امل
  . بشكل جزئي أو كليوجودات الضريبية  االستفادة من تلك املإمكانيةتوقع عدم 

  
  إيرادات ومصروفات الفائدة  )ي 

يتم االعتراف بإيرادات الفائدة ومصروفات الفائدة يف بيان الدخل باستخدام طريقة الفائدة 
لتسهيالت االئتمانية غري العاملة اليت ال يتم االعتراف ا  باستثناء فوائد وعموالت ا.الفعلية

  إن معدل الفائدة الفعلي هو . كإيرادات ويتم تسجيلها يف حساب الفوائد والعموالت املعلقة
املعدل الذي يتم به ختفيض املبالغ النقدية املستقبلية املدفوعة أو املستلمة على األعمار املقدرة 

إىل صايف القيمة املرحلة )  أو حيثما أمكن على فترة أقصر (ت املالية اللموجودات أو املطلوب
، يقوم البنك بتقدير  عند احتساب معدل الفائدة الفعلي.   للموجودات أو املطلوبات املالية

النقدية مع األخذ يف االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألدوات املالية ولكن بدون التدفقات 
  . سائر االئتمانية املستقبليةاألخذ باالعتبار اخل
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يشتمل احتساب معدل الفائدة الفعلي على مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة اليت 
التكاليف تشتمل تكاليف املعامالت على .  تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية

  . اليةاإلضافية املنسوبة إىل حيازة أو إصدار املوجودات أو املطلوبات امل
  

الفائدة على املوجودات واملطلوبات  تشتمل إيرادات ومصروفات الفائدة يف بيان الدخل على
  . دام معدل الفائدة الفعلياملالية املقاسة بالتكلفة املطفأة اليت يتم احتساا باستخ

  :مل على ما يلي تكما تش
تسبة على أساس الفائدة الفائدة على االستثمارات يف األوراق املالية املتاحة للبيع واحمل -

 . الفعلية
االستحقاق الفعلي من تغريات القيمة العادلة يف مشتقات تغطية مؤهلة مت حتديدها يف  -

تغطيات التدفقات النقدية للفرق يف التدفقات النقدية اخلاضعة للتغطية خالهلا على 
 . مصروفات الفائدة/ إيرادات 

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

  

إن إيرادات ومصروفات الفائدة على مجيع املوجودات و املطلوبات التجارية تعترب عرضية على 
ألخرى يف القيمة العادلة للموجودات عمليات البنك التجارية ويتم عرضها مع مجيع التغريات ا

  .  صايف اإليرادات من االستثماراتضمنواملطلوبات التجارية 
  

يتم عرض تغريات القيمة العادلة من املشتقات األخرى اليت يتم االحتفاظ ا ألغراض إدارة 
ن خالل املخاطر ، واملوجودات واملطلوبات املالية األخرى اليت يتم ترحيلها بالقيمة العادلة م

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

 الرسوم والعموالتإيرادات   )ك 
عندما يتم تقدمي اخلدمة من   الرسوم والعموالت على أساس االستحقاقبإيراداتاالعتراف تم ي

ب مصروفات الرسوم والعموالت كمصروفات عند تلقي اخلدمات ويتم احتسا.  قبل البنك
  :  و ميكن تصنيف إيرادات الرسوم والعموالت كما يلي. ذات الصلة
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   إيرادات الرسوم والعموالت اليت تتحقق من اخلدمات املقدمة خالل فترة زمنية معينة •
ذه اإليرادات ويتم االعتراف )  مثل العموالت من إدارة املوجودات ، احلفظ األمني (

 .والرسوم على أساس االستحقاق 
 أو أسهممثل ترتيبات شراء ( إيرادات الرسوم والعموالت اليت تتحقق من العمليات  •

ويتم االعتراف ذه اإليرادات )  منشآت املالية أو بيع وشراء األوراقجمموعة من 
 . والرسوم عند االنتهاء من العملية

  
 إيرادات توزيعات األرباح  )ل 

م االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن بيان الدخل عند إثبات حق البنك يف استالم يت
، عادة ما يكون ذلك التاريخ هو تاريخ  خبصوص األوراق املالية االستثمارية. اإليرادات 

  . إعالن توزيعات األرباح السابقة
 

  ةاإلجيار التشغيليعقود   )م 
وجبها حيتفظ املؤجر بصورة فعالة جبميع خماطر يتم تصنيف عقود إجيار املوجودات اليت مب

يتم االعتراف بالدفعات بناءاً على عقود .  وامتيازات امللكية على أهنا عقود إجيار تشغيلية
  . اإلجيار التشغيلية يف بيان الدخل بأقساط متساوية على مدى فترة عقد اإلجيار

  
  النقد وما يف حكمه  )ن 

  أشهر ثالثة ألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة  واةالنقدي وما يف حكمه دتضمن النقي
والنقد واألرصدة لدى بنوك مركزية واألرصدة لدى  ) استحقاقاا األصلية ثالثة أشهر فأقل (

استحقاقاا األصلية  ( اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر املصارفزل ودائع ـ، وتن املصارف
  . ) ثالثة أشهر فأقل

  
  القروض والتسليفات  )س 

واليت دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ب مالية غري مشتقة موجودات متثلالقروض والتسليفات ن إ
تم ي.   القريبعلى الفور أو يف األجلبيعها أن يالبنك ال ينوي شط وسوق نال يتم إدراجها يف 

 املعامالت املنسوبة بصورةتكاليف   بالقيمة العادلة زائداًمبدئياًالقروض والتسليفات  قياس
، مع  لك باستخدام طريقة الفائدة الفعليةذ، ويتم قياسها الحقا بتكلفتها املطفأة و مباشرة
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 ٢٤

 بقيمتها العادلة من خالل األرباح تسليفاتاستثناء أن خيتار البنك أن يرحل القروض وال
   . واخلسائر

  
    غري املاليةوجودات قيمة املاخنفاض  )ع 

 ـ حسب أمهيتها موجوداتة الدفترية لليقوم البنك بإجراء إعادة دراسة وفحص لألرصد
 يف لالخنفاض املركز املايل من أجل حتديد ما إذا كان هناك مؤشر بيانالنسبية ـ يف تاريخ 

ويف حالة وجود هذا املؤشر يتم تقدير القيمة االستردادية لتلك  . وجوداتقيمة تلك امل
ي خسارة يف االخنفاض يف قيمة  الدخل بأبيان ومقارنتها بالقيمة الدفترية وحتميل وجوداتامل

   . ةردادياألصل فيما إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االست
  

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

  
  األساسيةحصة السهم  )ف 

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

  .متوسط عدد األسهم العادية املرجح القائم خالل الفترة
  

 خسائر متراكمة غري حمققة  )ص 
  يتم فصل األرباح أو ٢٠٠٨ لعام ٤ب / م ن  / ٣٦٢قرار جملس النقد والتسليف رقم ل وفقاً

اخلسائر املتراكمة غري احملققة والناجتة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من األرباح أو 
  .، وال تعترب ضمن أرباح أو خسائر الفترة القابلة للتوزيع اخلسائر املتراكمة 

 
  ى املعايري والتفسريات اجلديدة الصادرة وغري املطبقةالتعديالت عل  )ق 

فيما يلي عدد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتفسريات واليت مت تفعيلها يف 
  : ولكن مل يتم تطبيقها يف إعداد هذه البيانات املالية ١/١/٢٠٠٩الفترة احملاسبية اليت تبدأ يف 

  

دمج األعمـال بـدءاً مـن       : معايري التقارير املالية الدولية     من  ) ٣(تعديل املعيار رقم     •
١/٧/٢٠٠٩.  
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 ٢٥

االعتراف باألدوات املالية وقياسها    : من املعايري احملاسبية الدولية     ) ٣٩(تعديل املعيار رقم     •
  .١/٧/٢٠٠٩بدءاً من 

غري توزيع املوجودات   : للجنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية       ) ١٧(التفسري رقم    •
  .١/١/٢٠٠٩النقدية على املالكني بدءاً من 

املوجودات غري املتداولة احملتفظ    :  من معايري التقارير املالية الدولية       ٥يل املعيار رقم    دتع •
 ١/٧/٢٠٠٩ من ءاًا للبيع والعمليات املوقوفة بد

ـ   : من معايري التقارير املالية الدولية      ) ١(تعديل املعيار رقم     • ارير املاليـة   تبين معايري التق
  .١/١/٢٠١٠ و١/٧/٢٠٠٩الدولية ألول مرة بدءاً من 

الدفعات بناًء على احلـصص     : من معايري التقارير املالية الدولية      ) ٢(تعديل املعيار رقم     •
  .١/١/٢٠١٠بدءاً من 

البيانات املالية املوحدة واملنفصلة    : من املعايري احملاسبية الدولية     ) ٢٧(تعديل املعيار رقم     •
  .١/٧/٢٠٠٩اً من بدء

العـرض بـدءاً مـن      : األدوات املاليـة    ) : ٣٢(تعديالت املعيار احملاسيب الدويل رقم       •
١/٢/٢٠١٠.  

إهناء املطلوبات املالية   : للجنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية       ) ١٩(التفسري رقم    •
  .١/٧/٢٠١٠بأدوات حقوق امللكية بدءاً من 

اإليضاحات حول األطراف ذات العالقة بدءاً      : املعدل  ) ٢٤( رقم   املعيار احملاسيب الدويل   •
  .١/١/٢٠١١من 

من جلنة تفسريات معايري   ) ١٩(للمعيار احملاسيب الدويل رقم     ) ١٤(تعديالت التفسري رقم     •
احلد املفروض على موجودات املنفعة احملـددة ، واحلـد األدىن           : التقارير املالية الدولية    
  .١/١/٢٠١١فاعالا بدءاً من ملتطلبات التمويل وت

 . ١/١/٢٠١٣دوات املالية بدءاً من األ: من معايري التقارير املالية الدولية ) ٩(املعيار رقم  •
 ، والتفسريات،قامت اإلدارة بتقييم تأثري املعايري اجلديدة ، والتعديالت عل املعايري

ست ي أو لبالبنكت صلة والتعديالت على املعايري املنشورة ، وخلصت إىل أهنا ليست ذا
 باستثناء اإلفصاحات ومتطلبات عرض بالبنكهلا تأثري مادي على البيانات املالية اخلاصة 

  .من معايري التقارير املالية كما هو مبني أدناه ) ٩(البيانات املالية وباستثناء املعيار رقم 
  :من معايري التقارير املالية الدولية ) ٩(املعيار رقم  •
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 ٢٦

من معايري التقارير املالية الدولية حبجز منوذج القياس املختلط ) ٩(عيار رقم يقوم امل  -
التكلفة املطفأة : ولكنه يبسطه ويضع فئات قياس أساسية للموجودات املالية 

  .والقيمة العادلة 
يرتكز أساس التصنيف على النموذج التجاري للشركات ومسات التدفقات النقدية           -

 .لية التعاقدية للموجودات املا
حـول اخنفـاض قيمـة      ) ٣٩(يستمر التوجيه املبني يف املعيار احملاسيب الدويل رقم          -

 .املوجودات املالية واحتساب التغطية يف التطبيق 
  

 فمن البنكونظراً لطبيعة عمليات .  حالياً بتقييم التأثري احملتمل هلذا املعيار تقوم إدارة البنك
   .بالبنك على البيانات املالية اخلاصة املتوقع أن يكون هلذا املعيار تأثرياً

  
 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي -٤

  ٢٠٠٩  
  ليــرة سوريــة  

  ٤٨ ٣٠١ ٥٩٨  نقد يف اخلزينة
  ٢ ٣١٠ ٩٣٨ ١٧٢  حسابات جارية لدى مصرف سورية املركزي

  ٢ ٣٥٩ ٢٣٩ ٧٧٠   
 

 
  لدى مصارفأرصدة -٥

  امـوع  مصارف خارجية  مصارف حملية  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٩  ٢٠٠٩  
  رة سوريــةليـ  ـرة سوريــةلي رة سوريــةليـ  

   ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠   ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠   أشهر أو أقل٣ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة 
         % )٣ إىل ٢( األرصدة أعاله من  معدالت فوائد تراوحت

  

 
 إيداعات لدى مصارف -٦

  

  امـوع  مصارف خارجية  مصارف حملية
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٩  ٢٠٠٩  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة  

  ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )  أشهر٣ودائع ألجل تستحق بعد  (إيداعات 
         % )٣ إىل ٢( تراوح معدالت فوائد اإليداعات أعاله من ت
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 ٢٧

 

 موجودات ثابتة - ٧
  اموع  حتسينات  أثاث  معدات  أجهزة كمبيوتر  مباين  

  ليـرة سـوريـة  ليـرة سـوريـة  ليـرة سـوريـة  ليـرة سـوريـة  ليـرة سـوريـة  ليـرة سـوريـة  

              الكلفـة

  - -  -  -  -  -  ٣٠/٩/٢٠٠٩الرصيد يف 

    ١٢١ ٣٧٢ ١٧٥    ١ ٧٩٥ ٧٦٠    ٥ ٧٠٦ ٢٠٢    ١١ ٠١٢ ٩٠٢    ١٥ ٢٣٩ ٥٧٦   ٨٧ ٦١٧ ٧٣٥  الفترةإضافات 

    ١٢١ ٣٧٢ ١٧٥    ١ ٧٩٥ ٧٦٠    ٥ ٧٠٦ ٢٠٢    ١١ ٠١٢ ٩٠٢    ١٥ ٢٣٩ ٥٧٦   ٨٧ ٦١٧ ٧٣٥  ٣١/١٢/٢٠٠٩الرصيد يف 

               :االسهتالك املتراكم

  - -  -  -  -  -  ٣٠/٩/٢٠٠٩االسهتالك املتراكم يف 

    ١ ٣٠٨ ٠٦٠    ٤٦ ٢٤٧    ١١٠ ٢١٦    ٢٨٣ ٦٢٠    ٣٠٣ ٨٠٩   ٥٦٤ ١١٤  اسهتالك الفترة 

    ١ ٣٠٨ ٠٠٦    ٤٦ ٢٤٧    ١١٠ ٢١٦    ٢٨٣ ٦٢٠    ٣٠٣ ٨٠٩   ٥٦٤ ١١٤  ٣١/١٢/٢٠٠٩يف  االسهتالك املتراكم

    ١٢٠ ٠٦٤ ١٦٩   ١ ٧٤٩ ٥١٣    ٥ ٥٩٥ ٩٨٦    ١٠ ٧٢٩ ٢٨٢    ١٤ ٩٣٥ ٧٦٧   ٨٧ ٠٥٣ ٦٢١  للموجودات الثابتةصايف القيمة الدفترية 

    ٦٣٩ ٠٠٧ ٠٠١    -      -      -      -    ٦٣٩ ٠٠٧ ٠٠١  دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

    ٧٥٩ ٠٧١ ١٧٠    ١ ٧٤٩ ٥١٣    ٥ ٥٩٥ ٩٨٦    ١٠ ٧٢٩ ٢٨٢    ١٤ ٩٣٥ ٧٦٧  ٧٢٦ ٠٦٠ ٦٢٢  ٣١/١٢/٢٠٠٩صايف املوجودات الثابتة يف 
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 ٢٨

 ضريبية مؤجلة موجودات - ٨
  :إن احلركة على حساب املوجودات الضريبية املؤجلة كما يلي 

  ٢٠٠٩  
  ليــرة سوريــة  

  - الفترةرصيد بداية 
    ٦٦ ٠١٤ ٤٩١ املضاف خالل الفترة
    ٦٦ ٠١٤ ٤٩١ رصيد اية الفترة

  

  :مت احتساب مبلغ إيراد وموجودات ضريبة الدخل املؤجلة كما يلي 
  

   :موجودات ضريبة مؤجلة ناجتة عن
  ٢٢ ٢٢٠ ٦١٠  خسارة الفترة 

    ٤٣ ٧٩٣ ٨٨١ مصاريف التأسيس
  ٦٦ ٠١٤ ٤٩١    

  : لضريبية املؤجلة الناجتة عن خسارة الفترة كما يليمت احتساب املوجودات ا
  

 )  ٣٥٤ ١٣٦ ٣٢٣(  صايف خسارة الفترة قبل الضريبة
  ١٨٤ ٣٩٥ ٢٨٩  )١٨إيضاح(مصاريف التأسيس

 )  ٩ ٢١٩ ٧٦٤(   من مصاريف التأسيس اخلاصة بالفترة)%٢٠(
  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣   ت األجنبيةاخلسائر الغري حمققة الناجتة عن تقييم رأس املال املكتتب بالعمال

  ٨ ٢٥٦ ١٢٥  خمصص تقلب أسعار الصرف
  ٨ ٠٤٥ ٣١٦  مصروفات غري مقبولة ضريبياً

    ٥٦٤ ١١٤   استهالك املباين
   )٨٨ ٨٨٢ ٤٤٠  ( 

    %٢٥   نسبة الضريبة
   ٢٢ ٢٢٠ ٦١٠    

  

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

  ١٨٤ ٣٩٥ ٢٨٩    )١٨إيضاح ( ف التأسيسمصاري
 )  ٩ ٢١٩ ٧٦٤(  من مصاريف التأسيس اخلاصة بالفترة% ٢٠
   ١٧٥ ١٧٥ ٥٢٥  

    %٢٥   نسبة الضريبة
   ٤٣ ٧٩٣ ٨٨١    
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 ٢٩

 موجودات أخرى - ٩
  ٢٠٠٩  
  ليــرة سوريــة  

  ٣ ٥٢٢ ٧٤٧  مصارف_ فوائد حمققة غري مستحقة القبض 
  ١ ١٧٥ ٠٠٠  مصاريف مدفوعة مقدماً

    ١٠٥ ٠٠٠  أخرى
  ٤ ٨٠٢ ٧٤٧    

  
 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي -١٠

يترتب على كل مصرف  ٢٠٠١لعام )  ٢٨( من قانون املصارف اخلاصة رقم  ) ١٩( وفقاً للفقرة 
 من رأمساله املكتتب به يف  ) %١٠(مبلغ  عايدإ االلتزام ب يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون

 من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه  املركزي ويعترب عنصراًةة لدى مصرف سوريحساب جممد دون فائد
  . عند تصفية أعماله

 

  : لي كما ي٢٠٠٩  /١٢/ ٣١بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى املصرف املركزي كما يف 
 

  ليــرة سوريــة  
  ٢٥٣ ٦٥٨ ١٥٠  أرصدة باللرية السورية

    ٣٩٢ ٠٢٠ ٥٧٠   األمريكيدوالربالأرصدة 
  ٤٩٢ ٦٧٨ ٧٢٠    
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 ٣٠

  ودائع عمالء -١١
  ٢٠٠٩  
  ليــرة سوريــة  

    ) جتزئة( األفراد 
  ١٠٤ ٦٦٢ ١٢٦   عملة حملية–حسابات جارية 
  ٥ ٧٥٨ ٣٨١   عملة أجنبية–حسابات جارية 

  ٤ ٠٤٥ ٦٠٧  ودائع توفري
  ٢ ٤٠٠ ٠٠٠   عملة حملية–ودائع ألجل 
  ٢٢٨ ٢٥٠   عملة أجنبية-ودائع ألجل

    
    الشركات

    ٢٠ ٠٠٠   عملة حملية–حسابات جارية 
  ١١٧ ١١٤ ٣٦٤    

  

لرية سورية وهي تتمثـل يف قيمـة         / ١١٠ ٤٤٠ ٥٠٧ /  مبلغ بلغت قيمة الودائع الغري خاضعة للفائدة     
  . احلسابات اجلارية

 
  متنوعةخمصصات -١٢

 وسطي قل منعلى األ)  % ٥  ( أسعار القطع بنسبةاتيتمثل هذا البند يف قيمة خمصص مقابل تقلب
  مركز القطع التشغيلي الصايف خالل الشهر السابق، وذلك مبوجب قرار جملس النقد والتسليف رقم 

  . ٢٠٠٨لعام )  ٣٦٢( 
  :إن احلركة على حساب املخصصات املتنوعة كما يلي 

  ٢٠٠٩  
 ليــرة سوريــة  

 - رصيد بداية الفترة
   ١٢٥٢٥٦٨ املضاف خالل الفترة
   ٥١٢٢٥٦٨ رصيد اية الفترة
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 ٣١

  
  

 أخرىمطلوبات  -١٣
  ٢٠٠٩  
  ليــرة سوريــة  

  ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠  شراء موجودات ثابتةدائنو 
  ٧ ٦٥٣ ١٢٠  مؤسسة التأمينات اإلجتماعية

  ١٢ ٣١٧ ٥٥٠  ضريبة الرواتب واألجور
  ٢ ٢١٦ ٥٠٣  مصاريف مستحقة

  ٣ ٠٦٤ ١٦٥  ) ٢٣إيضاح  ( أتعاب إدارة مستحقة
    ٩ ٢٩٦ ٤٣١  أرصدة دائنة أخرى

  ١٠٩ ٥٤٧ ٧٦٩    

  
 
 رأس املال املكتتب به واملدفوع -١٤

لـرية سـورية    /  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ /يبلغ راس مال البنك املصرح به و املكتتب به واملدفوع مبلغ            
، ويـساهم    لرية سورية /  ٥٠٠/ سهم قيمة السهم الواحد االمسية       / ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ مقسمة على   

  . رأمسال البنك من% ) ٤٩(  بنسبة  قطر- بنك قطر الوطين
  
  

  الفوائدإيرادات  -١٥

  
  ٣٠/٩/٢٠٠٩الفترة من 

  ٣١/١٢/٢٠٠٩حىت 
  ليــرة سوريــة  

    ٣ ٥٢٢ ٧٤٧  مصارفأرصدة وإيداعات لدى 
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 ٣٢

  
 
  الفوائدمصروفات  -١٦

 

  
  ٣٠/٩/٢٠٠٩الفترة من 

  ٣١/١٢/٢٠٠٩حىت 
  ليــرة سوريــة  

  -    جاري_عمالء ودائع 
  ٨ ٦٢٢   ألجل–عمالء ودائع 
    ٤ ٠٨٩  توفري_ عمالء ودائع 

  ١٢ ٧١١    

  
 نفقات املوظفني -١٧

  
  ٣٠/٩/٢٠٠٩الفترة من 

  ٣١/١٢/٢٠٠٩حىت 
  ليــرة سوريــة  

  ٦٤ ١٤٠ ٤٦٥  الرواتب واألجور
  ٧ ٤٨٩ ٥٤٧  جتماعيةالتأمينات اال

    ١٢ ٠٠١ ٥٢٣  أخرى
  ٨٣ ٦٣١ ٥٣٥    
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 ٣٣

 مصاريف تشغيلية أخرى -١٨

  
  ٣٠/٩/٢٠٠٩الفترة من 

  ٣١/١٢/٢٠٠٩حىت 
  ليــرة سوريــة  

  ٦١ ٨٨١ ٧٤٠  أتعاب الشركة االستشارية ألجل افتتاح البنك
  ٤٠ ٧٧٩ ٩١٩  خرباء واستشارينيأتعاب 

  ٤٥ ٢٥٣ ٠٠٠  رسوم قانونية
  ١٣ ١٠٢ ٣٦٢  نفقات االجيار التشغيلي

  ١٢ ٠٥٣ ٨٧٣  سفر وانتقالمصاربف 
  ١٠ ٣٤٤ ٨٢٣  مصاريف إصدار األسهم

  ٤ ٥٧٥ ٧٦٧  مصاريف تسويقية
  ١ ٥٢١ ١٤٣  صيانةمصاربف 
  ١ ٠٨٦ ٩٧٠  هاتف ومياهمصاربف 
    ٦ ٣٤٩ ٦٥٠  أخرىمصاربف 

  ١٩٦ ٩٤٩ ٢٤٧    

    
  :، وهي كما يلي٣٠/٩/٢٠٠٩اليت متت قبل   ف التأسيسي مصار أعالهتضمنت املصاريف التشغيلية

  
  ليــرة سوريــة  

 و حـىت١٠/٦/٢٠٠٨مصاريف التأسيس عـن الفتـرة مـن  
  ١٨٠ ٤٩٧ ٥١٥ عتمدة من من اجلمعية العمومية التأسيسية وامل١٢/٩/٢٠٠٩

 وحـىت١٢/٩/٢٠٠٩مصاريف التأسيس عـن الفتـرة مـن  
    ٣ ٨٩٧ ٧٧٤  تاريخ السجل التجاري٣٠/٩/٢٠٠٩
  ١٨٤ ٣٩٥ ٢٨٩    

 
   من خسارة الفترةض األساسي واملخفنصيب السهم -١٩

  ليــرة سوريــة  
 )  ٢٨٨ ١٢١ ٨٣٢(     خسارة الفترة

   ) سهم ٢ ٥٤٧ ٩٤٥ ( األسهم املتوسط املرجح لعدد على يقسم
 )  ٨٠,١١٣(      الفترة من خسارة األساسي واملخفضنصيب السهم
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 ٣٤

 
  النقد وما يف حكمه -٢٠

  ٢٠٠٩  إيضاح  
  ليــرة سوريــة  رقم  

  ٢ ٣٥٩ ٢٣٩ ٧٧٠   )٤(   وأرصدة لدى مصرف سورية املركزينقد 
 أشهر ٣فترة استحقاقها األصلي خالل   لدى مصارفأرصدة
    ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠   )٥(   أو أقل

    ٣ ١٣٣ ١٣٩ ٧٧٠   

  
 
  النقديةتإيضاح متمم لبيان التدفقا -٢١

 إعداد بيان التدفقات النقدية مت استبعاد أثر املعامالت غري النقدية اليت متت خالل الفترة حىت لغرض
   :عليه وذلك على النحو التايلتتفق مع بيان التدفقات النقدية ومتطلبات األساس النقدي الذي تعد بناًء 

  

  مطلوبات أخرى  موجودات ثابتة  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  ١٠٩ ٥٤٧ ٧٦٩    )  ٧٥٩ ٠٧١ ١٧٠(   ٣١/١٢/٢٠٠٩التغري يف بنود املركز املايل كما يف 
      يضاف املعامالت غري النقدية ) خيصم ( 

  )  ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ (   ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠    دائنو مشتريات موجودات ثابتة
    -      )  ١ ٣٠٨ ٠٠٦(     استهالكات

    ٣٤ ٥٤٧ ٧٦٩    )  ٦٨٥ ٣٧٩ ١٧٦(     التغري يف البنود كما هي ببيان التدفقات النقدية 
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 ٣٥

 املعامالت مع األطراف ذوي العالقة -٢٢
 كافة معامالت البنك مع البنوك والـشركات الـشقيقة          عالقةال يف ذو اطراألتتضمن املعامالت مع    

أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو الشركات اليت ميلكون فيها           املسامهني و  ، ومع والتابعةالزميلة  و
  .حصصاً رئيسية ، أو أية أطراف أخرى ذات تأثري هام يف صنع القرارات املالية أو التشغيلية يف البنك

املشاة الـيت    لنفس الشروط اليت ختضع هلا املعامالت        عالقةال يف ذو اطراألختضع كافة املعامالت مع     
  . يقوم ا البنك مع العمالء العاديني مبا يف ذلك معدالت الفائدة والضمانات

   :البيانات املاليةوفيما يلي بيان بأرصدة تلك املعامالت يف تاريخ 
  ٢٠٠٩  
  ليــرة سوريــة  

  بنود يف املركز املايل
  قطر–بنك قطر الوطين 

  املسامهني وأعضاء
   جملس اإلدارة

   )  ٧١٣ ٢١٠ ٤٧٢(     * قطر–بنك قطر الوطين  ت إىلمستحقا
    ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠     أرصدة لدى مصارف
    ١ ٠٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠    إيداعات لدى مصارف

    ١ ٩٤٣ ٢٩٥    ) موجودات أخرى (فوائد حمققة غري مستحقة القبض  
   )  ٣ ٠٦٤ ١٦٥(   ) ٢٣إيضاح  (أتعاب إدارة مستحقة 

  )  ٢ ٦١٠ ٠٠٠(       ) **ودائع عمالء ( س اإلدارة ودائع املسامهني وأعضاء جمل
      بنود يف بيان الدخل

   )  ٣ ٠٦٤ ١٦٥(    ) ٢٣إيضاح  (أتعاب اإلدارة 
    ١ ٩٤٣ ٢٩٥    ) الفوائد إيرادات (فوائد حمققة غري مستحقة القبض  

  )  ١ ٢٥٧(       ) **مصروفات الفوائد (  ودائع مصروف الفائدة على
  

  : ٣١/١٢/٢٠٠٩عن الفترة املنتهية يف  افع اخلاصة مبوظفي البنك الرئيسينيباملنوفيما يلي بيان 
  

  ٤٢ ٦٧٨ ٠٨٧ رواتب ومزايا أخرى
  

ترة التأسيس فقطر يف قيمة املبالغ اليت مت تسديدها من قبلهم خالل _ ق . م . يتمثل املبلغ املستحق إىل بنك قطر الوطين ش   *

 / ٤٨٩ ٤٤٨ ٥٠٨/  املبلغ ما قيمته  من أصل هذا.ومشتريات املوجودات الثابتةوما بعدها ، وذلك مقابل مصاريف التأسيس 
   .١٢/٩/٢٠٠٩لرية سورية مت اعتماده من قبل اجلمعية العمومية التأسيسية يف 

  
ملطبقة بينما بلغت معدالت الفائدة ا% ) ٤( بلغت معدالت الفائدة املطبقة على ودائع التوفري للمسامهني وأعضاء جملس اإلدارة   **

   .% )٠(  اجلارية للمسامهني وأعضاء جملس اإلدارة احلساباتعلى 
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 ٣٦

  ) قطر( ق .م.اتفاقية اخلدمات اإلدارية والفنية مع بنك قطر الوطين ش -٢٣
 من قبل اجلمعية العمومية التأسيسية ة سوري–مبوجب التفويض املمنوح جمللس إدارة بنك قطر الوطين 

سورية  _ بني بنك قطر الوطين  اخلدمات اإلدارية والفنية اتفاقيةمابرإ ١٢/١١/٢٠٠٩بتاريخ للبنك مت 
  : واليت مبوجبها)  املدير (قطر  _ق  . م . وبني بنك قطر الوطين ش)  البنك (

  

  : يقدم املدير اخلدمات اإلدارية و الفنية للبنك وتتضمن هذه اخلدمات مايلي  )أ 
  . مراجعة واعتماد ومتابعة االستراتيجيات وتطبيقها -
 . تقارير املالية و اإلدارية داخلياً أو خارجياًال -
 . قلخطط العمل واملوازنات سنويا على األ -
 . عتمدة من اجمللساملصروفات الرأمسالية طبقا للصالحيات امل -
 . ت واألنظمة الداخلية والقراراتارسم السياس -
 . إدارة املخاطر وتقييم واعتماد القروض حسب جدول صالحيات معتمد من اجمللس -
قنية املعلومـات   بتاخلدمات املتعلقة بالرقابة واالمتثال والتدقيق ، وتقدمي اخلدمات املتعلقة           -

 . والعمليات والتسويق واملنتجات املصرفية وخدمات املوارد البشرية والتطوير والتدريب
عاله يف سبيل قيام البنـك   أاملذكورة   خرى إضافة اىل اخلدمات   أحيق للمدير تقدمي خدمات      -

 .  ، ذلك بناء على طلب جملس اإلدارة او اجلهة اإلشرافية يف سورية ة اإلدارة اجليدةمارسمل
 

  مت حتديد األتعاب السنوية مقابل املساعدة الفنية واإلدارية املقدمة مـن املـدير للبنـك مببلـغ                   )ب 
   فترة تقـل عـن      يبالتناسب أل ب  ، وعلى يتم حساب األتعا     دوالر أمريكي /  ٥٠٠ ٠٠٠ /
 . يوم)  ٣٦٥( 

  

 . مدة االتفاقية ثالث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفني  )ج 
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 ٣٧

 القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية -٢٤
  : للموجودات واملطلوبات املالية ةاجلدول التايل يبني كل من القيمة الدفترية والقيمة العادل

  
٢٠٠٩  

    ليـرة سوريــة  
  ةـعادلة الـلقيما  ةـة الدفتريـالقيم  

      املوجودات املالية
  ٢ ٣٥٩ ٢٣٩ ٧٧٠  ٢ ٣٥٩ ٢٣٩ ٧٧٠  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  أرصدة لدى املصارف
  ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠   ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠   إيداعات لدى املصارف

  ٤٩٢ ٦٧٨ ٧٢٠   ٤٩٢ ٦٧٨ ٧٢٠   وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
      املطلوبات املالية
  ١١٧ ١١٤ ٣٦٤  ١١٧ ١١٤ ٣٦٤  ودائع عمالء

  

مبا أن مجيع البنود أعاله ذات استحقاق أقل من سنة ، فقد مت اعتبار القيمة العادلة مـساوية للقيمـة                    
  .الدفترية 

 
 املالية إدارة املخاطر  -٢٥

  

  إطار إدارة املخاطر   )أ 
 لتبقى يف إطار ر وقياسها ومراقبتها بشكل مستمتتم إدارة املخاطر الضمنية املتعلقة بأنشطة البنك

ونظراً ألمهية عملية إدارة املخاطر على أرباح البنك يتم توزيع املهام . احلدود املسموح ا
يتعرض البنك للمخاطر االئتمانية .  الرقابية املرتبطة ذه املخاطر على املوظفني تواملسؤوليا

تم ت.  السوق اليت متثل خماطر عمليات املتاجرة والتحوط وخماطر السيولة وخماطر التشغيل وخماطر
إدارة املخاطر املتعلقة بتغري العوامل احمليطة وأثر العوامل التكنولوجية وقطاع الصناعة من خالل 

  .ستراتيجي للبنك وليس من خالل عملية إدارة املخاطر االعتيادية عملية التخطيط اال
  

  عملية إدارة املخاطر 
إدارة البنك هو املسؤول عن حتديد ومراقبة املخاطر ، وباإلضافة إىل ذلك يوجد جملس يعترب 

  .عدة جهات أخرى مسؤولة عن عملية إدارة خماطر البنك 
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 ٣٨

  جلنة املخاطر 
ستراتيجية املخاطر وتطبيق املبادئ واألطر العامة واحلدود املسموح ا على اتقع مسؤولية تطوير 

  .جلنة املخاطر 
  

  ر وأنظمة التقاريرقياس املخاط
 مراقبة املخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة احلدود املسموح ا لكل نوع من أنواع تتم

ستراتيجية عمل البنك وعوامل السوق املختلفة احمليطة باإلضافة اتعكس هذه احلدود . املخاطر 
ع املعلومات من يتم مج. إىل مستوى املخاطر املقبول مع التركيز على قطاعات مالية معينة 

. اإلدارات املختلفة للبنك وحتليلها للتعرف املبكر على املخاطر املتوقعة اليت قد تنجم عنها 
تعرض هذه املعلومات على جملس إدارة البنك واللجان املختصة والرئيس املباشر لكل إدارة من 

  .إدارات العمل ذات العالقة 
  

ن خالل فحص كفاية اإلجراءات املتخذة ومدى  ميتم تدقيق عمليات إدارة املخاطر سنوياً
  .ويتم مناقشة نتائج التدقيق مع إدارات البنك . االلتزام باإلجراءات املطلوبة 

  

  ختفيض املخاطر
ستخدام مشتقات وأدوات مالية أخرى إلدارة املراكز ا يتمكجزء من عملية إدارة املخاطر، 

تقيم .  وخماطر رأس املال واالئتمان ةألجنبيالناجتة عن التغري يف أسعار الفائدة والعمالت ا
تقوم دائرة املخاطر مبراقبة فعالية عمليات التحوط . املخاطر قبل الدخول يف عمليات حتوط

بشكل شهري، ويف حالة وجود عمليات حتوط غري فعالة، يقوم البنك بتنفيذ عمليات حتوط 
  .مناسبة لتخفيف أثر هذه العمليات
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 ٣٩

  خماطر االئتمان   )ب 
ثل خماطر االئتمان مبخاطر تعرض البنك خلسائر مالية يف حال مل يتمكن العميل أو الطرف تتم

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

  

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

ويقوم البنك باحلصول على . العمالء ضمن منطقة عمل حمددة أو نشاط اقتصادي معني 
تشتمل الضمانات على النقدية ، السندات ، رهن العقارات . ن ذلك ضرورياًضمانات كلما كا

  لتخفيض خماطر االئتمان وميكن تلخيص أهم اإلجراءات اليت يقوم ا البنك . واألسهم 
  :فيما يلي 

ئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم ، وحتديد معدالت إعداد الدراسات اال  -
  .تعلقة بذلك ئتماين املاخلطر اال

احلصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم املخاطر اليت قد تنشأ يف حالة تعثر   -
  .العمالء أو البنوك 

 وتقدير واالئتمانيةاملتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك دف تقييم مراكزهم املالية   -
   .االخنفاض بالقيمة على كل من املستوى الفردي والتجميعي

 واألرصدة لدى البنوك على قطاعات خمتلفة تالفياً تسليفاتزيع حمفظة القروض والتو  -
  .لتركيز املخاطر 

  

 صرف العمالت األجنبية من خالل د خماطر االئتمان الناجتة عن املشتقات املالية وعقويتم إدارة
اعتماد قواعد وشروط حمددة للدخول يف عمليات االستثمار وحتديد سقوف االئتمان 

و يتبع البنك اإلجراءات نفسها عند دخوله يف عمليات املشتقات . راءات الرقابة عليها وإج
  .املالية وعمليات الصرف األجنيب كما يف حالة منح التسهيالت االئتمانية التقليدية 

  

يظهر اجلدول احلد .   للمخاطر االئتمانية لبنود املركز املايلىيبني احلد األقصواجلدول التايل 
 :  للمخاطر بإمجايل األرصدة قبل طرح أية ضماناتاألقصى
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 ٤٠

 ٢٠٠٩ 

 ةــرة سوريــلي 
  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

 ٢ ٣١٠ ٩٣٨ ١٧٢  ) اخلزينةيف ال تتضمن النقد( 
 ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠ أرصدة لدى مصارف
  ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠ إيداعات لدى مصارف

    ٤ ٨٠٢ ٧٤٧  موجودات أخرى
  ٤ ٢٩٣ ٩٤٠ ٩١٩ االئتمانملخاطر إمجايل التعرض 

  

  تركز احلد األقصى للمخاطر اإلئتمانية حسب القطاع 
  

  صايف احلد األقصى  إمجايل احلد األقصى 

  للمخاطــر رــللمخاط 

    
 ١ ٩٧٨ ٢٠٠ ٠٠٠ ٤ ٢٩٢ ٦٦٠ ٩١٩ مايل
  ١ ٢٨٠ ٠٠٠  ١ ٢٨٠ ٠٠٠  أخرى
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 ٤١

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

 ٢٠٠٩  
دول الشرق األوسط  داخل القطر 

 األخرى
 اإلمجايل  دول أخرى  امريكا أفريقيا آسيا أوروبا

  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ة سوريـةليـر  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة 
 ٢ ٣١٠ ٩٣٨ ١٧٢  -  - - - - -    ٢ ٣١٠ ٩٣٨ ١٧٢  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  -  - - - - ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  أرصدة لدى مصارف
 ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠  -  - - - - ١ ٠٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠   ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  مصارفايداعات لدى 

   ٤ ٨٠٢ ٧٤٧    -      -     -     -     -     -      ٤ ٨٠٢ ٧٤٧  موجودات أخرى
 ٤ ٢٩٣ ٩٤٠ ٩١٩   -     -      -     -     -   ١ ٢٧٨ ٢٠٠ ٠٠٠   ٣ ٠١٥ ٧٤٠ ٩١٩ اموع

  
  التركز حسب القطاع االقتصادي

  :يوضح اجلدول التايل التركز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي
 ٢٠٠٩  
 اإلمجايل  أخرى  حكومة وقطاع عام  أفراد  أسهم زراعة تعقارا جتارة صناعة مايل 
  ة سوريـةلري  ة سوريـةلري  ة سوريـةلري  ة سوريـةلري  ة سوريـةلري  ة سوريـةلري  ة سوريـةلري  ة سوريـةلري  ة سوريـةلري  ليـرة سوريـة 

  ٢ ٣١٠ ٩٣٨ ١٧٢  -  -    -    - - - -   -    ٢ ٣١٠ ٩٣٨ ١٧٢  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
   ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠ - -   -   - - - -   -    ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠   لدى مصارفأرصدة

  ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠  -  -    -    - - - -   -    ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠  مصارفايداعات لدى 
    ٤ ٨٠٢ ٧٤٧  ١ ٢٨٠ ٠٠٠    -      -      -     -     -     -     -     ٣ ٥٢٢ ٧٤٧  موجودات أخرى

  ٤ ٢٩٣ ٩٤٠ ٩١٩  ١ ٠٢٨ ٠٠٠    -      -     -      -     -     -     -    ٤ ٢٩٢ ٦٦٠ ٩١٩ اموع
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 ٤٢

  خماطر السوق   )ج 
 األجنبيةيتعرض البنك ملخاطر السوق اخلاصة مبعدالت الفائدة ومعدالت تبادل العمالت 

يطبق البنك تقييم داخلي . وأسعار أدوات رأس املال الناجتة عن متغريات السوق اخلاصة والعامة 
 على قصى من اخلسائر املتوقعة اعتماداًلتقدير خماطر السوق للمراكز احملتفظ ا ولتقدير احلد األ

جمموعة من االفتراضات املتعلقة مبتغريات السوق دف السيطرة على هذه املخاطر و إبقائها 
  . ضمن احلدود املسموح ا واليت يتم مراقبتها يومياً

  

  خماطر أسعار الفائدة
 تؤثر على األرباح املستقبلية  الفائدة اليت قدأسعارتعكس خماطر أسعار الفائدة خماطر التغري يف 
بصورة رئيسية عن طريق  املخاطر هذهيتم إدارة . للبنك أو على القيمة العادلة لألدوات املالية

.  إعادة التسعريمراقبة فجوات أسعار الفائدة باحلصول على حدود معتمدة مسبقاً لفئات
  . ويراقب جملس اإلدارة االلتزام ذه احلدود

  

  ائدةحساسية أسعار الف
. يبني اجلدول التايل حساسية التغري احملتمل يف أسعار الفائدة مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة

حساسية بيان الدخل هي األثر الناتج عن تغريات مفترضة يف معدالت الفائدة على صايف إيراد 
ت املالية مبا الفوائد ملدة سنة واحدة اعتمادا على معدل سعر فائدة عائم للموجودات واملطلوبا

حتتسب حساسية بنود حقوق امللكية للتغري يف أسعار الفائدة بإعادة . يف ذلك أثر أدوات التحوط
تقييم معدالت الفائدة الثابتة للموجودات املالية املتوفرة للبيع مبا يف ذلك أثر حتوطات التدفقات 

ستحقاق املوجودات يتم حتليل حساسية بنود حقوق امللكية حسب ا. النقدية املصاحبة هلا
  . بإفتراض حدوث تغريات منتظمة يف منحىن أسعار الفوائد
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 ٤٣

    
  %)٢(سعر الفائدة يفأثر الزيادة 

٢٠٠٩  
 حساسية حقوق امللكية  )األرباح واخلسائر( الفائدة إيرادحساسية   الفجوة املتراكمـة  العملــة

  ٢٥ ٥٧٠ ٤٠٣      ٣٤ ٠٩٣ ٨٧١    ١ ٩٤٨ ٢٢١ ١٧٤  دوالر أمريكي
 )  ٢٢٥(   )  ٣٠٠(     ١٧ ١٢٤  يورو

 

    
  %)٢(سعر الفائدة يفأثر النقص 

٢٠٠٩  
 حساسية حقوق امللكية  )األرباح واخلسائر( الفائدة إيرادحساسية   الفجوة املتراكمـة  العملــة

  )  ٢٥ ٥٧٠ ٤٠٣(   )  ٣٤ ٠٩٣ ٨٧١(    ١ ٩٤٨ ٢٢١ ١٧٤  دوالر أمريكي
  ٢٢٥    ٣٠٠    ١٧ ١٢٤  يورو

  
  

  
  أثر التغري يف القيمة العادلة للعملة_  سعر صرف العمالت األجنبية خماطر تقلبات

يبني اجلدول التايل األثر املتوقع حلركة العمالت الرئيسية مقابل اللرية السورية على بيان الدخل 
  :وحقوق امللكية 

    
  %)٢(أثر الزيادة يف سعر الصرف 

٢٠٠٩  

  التـمركز العم  ةــالعمل
  األثر على
  األثر على حقوق امللكية  سائراألرباح أو اخل

  ٤٧ ٨٠٤ ١١٤    ٤٧ ٨٠٤ ١١٤    ٢ ٣٩٠ ٢٠٥ ٦٩٧     مركز قطع بنيوي _دوالر أمريكي 
  )  ٢ ٩٧٦ ٧٨١ (    )  ٣ ٩٦٩ ٠٤٠ (   )  ١٩٨ ٤٥٢ ٠٣٩ (     مركز قطع تشغيلي -دوالر أمريكي 

  ٣٩٥    ٥٢٧    ٢٦ ٣٤٤    يورو

  

    

  %)٢(أثر النقص يف سعر الصرف 
٢٠٠٩  

  التـالعممركز   العملــة
  األثر على

  األثر على حقوق امللكية  األرباح أو اخلسائر
  )  ٤٧ ٨٠٤ ١١٤ (    )  ٤٧ ٨٠٤ ١١٤ (      ٢ ٣٩٠ ٢٠٥ ٦٩٧     مركز قطع بنيوي _دوالر أمريكي 
  ٢ ٩٧٦ ٧٨١    ٣ ٩٦٩ ٠٤٠   )  ١٩٨ ٤٥٢ ٠٣٩(      مركز قطع تشغيلي -دوالر أمريكي 

  )  ٣٩٥ (    )  ٥٢٧ (    ٢٦ ٣٤٤    يورو
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 ٤٤

  :ة تسعري الفائدةفجوة إعاد
  

  معدل  اموع   للفائدةبنود غري حساسة   سنة٥ حىت ١من    شهر١٢ حىت ٩من   أشهر٩ حىت ٦من   أشهر٦ حىت ٣من  أشهر٣ حىت ١من  دون الشهر  
  %الفائدة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة  

                   املوجودات
  -  ٢ ٣٥٩ ٢٣٩ ٧٧٠  ٢ ٣٥٩ ٢٣٩ ٧٧٠  -    -  -  -  -  -  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

   %٣-٢  ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  -  -  -  -  -  ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  أرصدة لدى مصارف
   %٣-٢  ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠  -  -   ٢٢٨ ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٢٨ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠ ٤٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠ - مصارفايداعات لدى 
  -  ٧٥٩ ٠٧١ ١٧٠  ٧٥٩ ٠٧١ ١٧٠  -    -   - - - -  موجودات ثابتة

  -  ٦٦ ٠١٤ ٤٩١  ٦٦ ٠١٤ ٤٩١     -   -  -  -  -  موجودات ضريبية مؤجلة
  -  ٤ ٨٠٢ ٧٤٧  ٤ ٨٠٢ ٧٤٧  -   -   - - -  -  موجودات  أخرى

  -   ٤٩٢ ٦٧٨ ٧٢٠    ٤٩٢ ٦٧٨ ٧٢٠    -     -     -     -     -      -    جممدة لدى مصرف سورية املركزيوديعة 
  -    ٥ ٦٦٠ ٠٠٦ ٨٩٨   ٣ ٦٨١ ٨٠٦ ٨٩٨    -     ٢٢٨ ٢٥٠ ٠٠٠    ٢٢٨ ٢٥٠ ٠٠٠   ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠   ٩٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  جمموع املوجودات

  -            املطلوبات وحقوق امللكية
  -  ١١٧ ١١٤ ٣٦٤  -      -   -   -   - ٢ ٦٢٨ ٢٥٠ ١١٤ ٤٨٦ ١١٤  عمالءودائع 

    ٧١٣ ٢١٠ ٤٧٢  ٧١٣ ٢١٠ ٤٧٢  -    -    -    -  -    -  قطر_ وطين مستحقات إىل بنك قطر ال
  -  ٨ ٢٥٦ ١٢٥  ٨ ٢٥٦ ١٢٥  -   -   -   - -   -   خمصصات متنوعة 
  -   ١٠٩ ٥٤٧ ٧٦٩   ١٠٩ ٥٤٧ ٧٦٩    -     -     -     -     -     -    مطلوبات أخرى
  -    ٩٤٨ ١٢٨ ٧٣٠   ٨٣١ ٠١٤ ٣٦٦    -      -      -      -      ٢ ٦٢٨ ٢٥٠   ١١٤ ٤٨٦ ١١٤  جمموع املطلوبات

  -    ٤ ٧١١ ٨٧٨ ١٦٨   ٤ ٧١١ ٨٧٨ ١٦٨    -     -     -     -     -     -   امللكيةحقوق 
  -    ٥ ٦٦٠ ٠٠٦ ٨٩٨    ٥ ٥٤٢ ٨٩٢ ٥٣٤    -     -     -     -     ٢ ٦٢٨ ٢٥٠  ١١٤ ٤٨٦ ١١٤ جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

  -    -   )  ١ ٨٦١ ٠٨٥ ٦٣٦  (    -      ٢٢٨ ٢٥٠ ٠٠٠   ٢٢٨ ٢٥٠ ٠٠٠    ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠    ٩٧١ ٢٧١ ٧٥٠    ١٥٩ ٤١٣ ٨٨٦ فرق حساسية أسعار الفائدة

  -    -     -       ١ ٨٦١ ٠٨٥ ٦٣٦    ١ ٨٦١ ٠٨٥ ٦٣٦   ١ ٦٣٢ ٨٣٥ ٦٣٦   ١ ٤٠٤ ٥٨٥ ٦٣٦   ١ ١٣٠ ٦٨٥ ٦٣٦    ١٥٩ ٤١٣ ٨٨٦  الفرق املتراكم يف حساسية أسعار القائدة
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 ٤٥

  خماطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية
سعار الصرف السائدة يف األسواق املالية على مركزها  التقلبات يف أأثاريتحمل البنك خماطر 
قام البنك بوضع سقف ملستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وبشكل . املايل وتدفقاا النقدية

فيما يلي حتليال ملخاطر تقلبات سعر صرف . إمجايل ملراكز العمالت واليت يتم متابعتها يومياً
  : العمالت األجنبية

  اموع أخرى يورو دوالر  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة  

         املوجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية 
ك امل

٨٨١ ٦١٣ ٥٣٢  ١٩٢ ٥٠٠  ٤٣ ٤٦٨  ٨٨١ ٣٧٧ ٥٦٤  

  ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  -  -  ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  أرصدة لدى مصارف

  ١ ٠٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠ - - ١ ٠٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠ مصارفايداعات لدى 

  - - - -  موجودات ثابتة

  - -  -  -  موجودات ضريبية مؤجلة

  ١ ٩٤٣ ٢٩٥ - - ١ ٩٤٣ ٢٩٥  موجودات  أخرى

جممدة لدى مصرف سورية وديعة 
ك امل

٢٣٩ ٠٢٠ ٥٧٠   -     -     ٢٣٩ ٠٢٠ ٥٧٠   

   ٢ ٤٠٠ ٧٧٧ ٣٩٧   ١٩٢ ٥٠٠   ٤٣ ٤٦٨   ٢ ٤٠٠ ٥٤١ ٤٢٩  جمموع املوجودات

     املطلوبات وحقوق امللكية

  ٥ ٩٩١ ٢٢٧ ١٩٢ ٥٠٠ ١٧ ١٢٤   ٥ ٧٨١ ٦٠٣  عمالءدائع و

  ١٩٩ ٧١١ ٠٠٩  -    -    ١٩٩ ٧١١ ٠٠٩  قطر_ مستحقات إىل بنك قطر الوطين 

  -   -   -   -   خمصصات متنوعة 

   ٣ ٢٩٥ ١٥٩   -     -     ٣ ٢٩٥ ١٥٩  مطلوبات أخرى

   ٢٠٨ ٩٩٧ ٣٩٥    ١٩٢ ٥٠٠    ١٧ ١٢٤      ٢٠٨ ٧٨٧ ٧٧١  جمموع املطلوبات

   -     -     -     -   ةامللكيحقوق 

   ٢٠٨ ٩٩٧ ٣٩٥   ١٩٢ ٥٠٠   ١٧ ١٢٤   ٢٠٨ ٧٨٧ ٧٧١ جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

   ٢ ١٩١ ٧٨٠ ٠٠٢   -      ٢٦ ٣٤٤    ٢ ١٩١ ٧٥٣ ٦٥٨  امليزانيةصايف التركز داخل 
  

  
  
  
  
  

 
  



  الوطين ـ سورية املسامهةبنك قطر 
  اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩ املنتهية يف  املاليةعن الفترة

 

 ٤٦

  خماطر السيولة  )د 
وث نتيجة حدمتثل خماطر السيولة خماطر عدم متكن البنك من الوفاء مبتطلباته التمويلية 

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

  . به النقد وأوراق مالية جاهزة للتداولمتطلبات السيولة من حيث النقد وش
  

وقد مت حتديد .  دول التايل تواريخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنكيعكس اجل
تواريخ االستحقاق التعاقدية للموجودات واملطلوبات على أساس الفترة املتبقية من تاريخ املركز 
املايل وحىت تاريخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ بعني االعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية اليت 

تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات .  الوقائع التارخيية لالحتفاظ بالودائعتعكسها 
مية  كما حيتفظ البنك باحتياطيات إلزا. املوجودات واملطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافية

من ) % ١٠( من متوسط ودائع الزبائن و) % ١٠ ( املركزي تساوي سوريةلدى مصرف 
  .  خمتلفة مالئمة للبنكوسائل وإدارة السيولة باستخدام يتم تقييم.  رأمسال البنك

  

   وصايف الفارق بينهما يف تاريخ ملطلوبات واوجوداتوالبيان التايل يوضح إستحقاقات امل
  :البيانات املالية 
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 ٤٧

               
عند الطلب واقل من   

  اموع  بدون استحقاق  أكثر من سنة   أشهر وسنة٩بني    أشهر٩ أشهر و ٦بني   أشهر٦ أشهر و ٣بني  بني شهر وثالثة أشهر  ايام وشهر٨بني   أيام٨
 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة  

                   املوجودات

  ٢ ٣٥٩ ٢٣٩ ٧٧٠  -  -    -    -    -    -    -    ٢ ٣٥٩ ٢٣٩ ٧٧٠  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  -  -    -  -    -    ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  -    ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  ارصدة لدى مصارف

  ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠  -  -    ٢٢٨ ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٢٨ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠ ٤٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠ -   -   ايداعات لدى املصارف

  ٧٥٩ ٠٧١ ١٧٠  ٧٥٩ ٠٧١ ١٧٠  -    -    -   -   -   -   -    موجودات ثابتة

  ٦٦ ٠١٤ ٤٩١  ٦٦ ٠١٤ ٤٩١  -    -   -   -    -    -    -    موجودات ضريبية مؤجلة

  ٤ ٨٠٢ ٧٤٧  -  -    ٣٨٠ ٤١٦ ٣٦٤ ٥٦٦ ١ ٠٠٦ ٠٥٨ ٢ ٣٧٠ ٤٩٠ ١٩٥ ٨٠٠  ٤٨٥ ٤١٧  موجودات  أخرى

   ٤٩٢ ٦٧٨ ٧٢٠    ٤٩٢ ٦٧٨ ٧٢٠   -      -     -     -     -     -      -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٥ ٦٦٠ ٠٠٦ ٨٩٨    ١ ٧١٣ ٧٦٤ ٣٨١   -      ٢٢٨ ٦٣٠ ٤١٦   ٢٢٨ ٦١٤ ٥٦٦   ٢٧٤ ٩٠٦ ٠٥٨   ٩٧٦ ٢٧٠ ٤٩٠   ١٩٥ ٨٠٠  ٢ ٦٣٣ ٦٢٥ ١٨٧  املوجوداتجمموع 

              املطلوبات وحقوق امللكية

  ١١٧ ١١٤ ٣٦٤  -  -    -   -   -   ٢ ٦٢٨ ٢٥٠ -   ١١٤ ٤٨٦ ١١٤  ودائع عمالء

  ٧١٣ ٢١٠ ٤٧٢  -    -    -    -    -    -    -    ٧١٣ ٢١٠ ٤٧٢  قطر_ بنك قطر الوطين إىل مستحقات 

  ٨ ٢٥٦ ١٢٥  ٨ ٢٥٦ ١٢٥  -    -   -   -   -   -   -   خمصصات متنوعة 

   ١٠٩ ٥٤٧ ٧٦٩    -      -      -     ١٨ ٣٠٣ ٥٤٠   -     ٨ ٥٧٤     ٧ ٦٥٦ ٦٦٢   ٨٣ ٥٧٨ ٩٩٣  مطلوبات أخرى

    ٩٤٨ ١٢٨ ٧٣٠    ٨ ٢٥٦ ١٢٥   -      -      ٨١ ٣٠٣ ٥٤٠    -      ٢ ٦٣٦ ٨٢٤    ٧ ٦٥٦ ٦٦٢    ٩١١ ٢٧٥ ٥٧٩  جمموع املطلوبات

   ٤ ٧١١ ٨٧٨ ١٦٨    ٤ ٧١١ ٨٧٨ ١٦٨   -      -     -     -     -     -     -   امللكيةحقوق 

   ٥ ٦٦٠ ٠٠٦ ٨٩٨    ٤ ٧٢٠ ١٣٤ ٢٩٣   -      -     ١٨ ٣٠٣ ٥٤٠   -     ٢ ٦٣٦ ٨٢٤   ٧ ٦٥٦ ٦٦٢   ٩١١ ٢٧٥ ٥٧٩ جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

    -   )  ٣ ٤٠٢ ٣٦٩ ٩١٢(   -      ٢٢٨ ٦٣٠ ٤١٦    ٢١٠ ٣١١ ٠٢٦   ٢٧٤ ٩٠٦ ٠٥٨    ٩٧٣ ٦٣٣ ٦٦٦  )  ٧ ٤٦٠ ٦٢٨(     ١ ٧٢٢ ٣٤٩ ٦٠٨ الصافـي
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 ٤٨

  التحليل القطاعي  )هـ
  .يعمل البنك يف منطقة جغرافية واحدة ، اجلمهورية العربية السورية

  :يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي
   حسابات األفراد -
 .حسابات املؤسسات -
 .اخلزينة -
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 ٤٩

  :فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك 
  

  اموع  أخرى  اخلزينة  املؤسسات  األفراد  
 ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  
  ٣ ٠٣٦٥١٠   - ٧٤٧٥٢٢٣  -  ) ٧١١١٢(  صايف الدخل من الفوائد
  ٧٧٥٢   - - - ٧٧٥٢  صايف ايرادات العموالت

  ٥ ٥٨٢٧٠٨   - ٥٨٢٧٠٨٥  - - أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية
 )  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣(       -    )  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣(    -      -      خسائر تقييم مركز القطع البنيوي

  )  ٦٣ ٩٩١ ٤١٠(       -    )  ٦٣ ٩٨١ ٤٧٤(    -    )  ٩ ٩٣٦(      التشغيلرإمجايل خسائ
  )  ٢٩٠ ١٤٤ ٩١٣ (    )  ٢٩٠ ١٤٤ ٩١٣(    -        -        -     مصاريف تشغيلية

 )  ٣٥٤ ١٣٦ ٣٢٣(    )  ٢٩٠ ١٤٤ ٩١٣(  )  ٦٣ ٩٨١ ٤٧٤(       -      )  ٩ ٩٣٦(    نتائح أعمال القطاع
    ٦٦ ٠١٤ ٤٩١            ايراد ضريبة الدخل

 )  ٢٨٨ ١٢١ ٨٣٢(            خسارة الفترة
  ٥ ٧٧٧ ٢٦٢١٢١ ١ ٣٧٠ ٨٦٨ ٧٢٦   ١٧٢١٣٨٢٨٩٤  ٠٠٠٢٠   ٣٦٤٠٩٤١١٧   موجودات القطاع

 )  ١١٧ ١١٤ ٣٦٤ (    -  )  ١١٧ ١١٤ ٣٦٤(     -      -  استبعاد املوجودات واملطلوبات بني القطاعات
   ٥ ٦٦٠ ٠٠٦ ٨٩٨           جمموع املوجودات
    ٩٤٨ ١٢٨ ٧٣٠      ٨٣١ ٠١٤ ٣٦٦    -  ٢٠ ٠٠٠    ١١٧ ٠٩٤ ٣٦٤    مطلوبات القطاع
    ٩٤٨ ١٢٨ ٧٣٠           جمموع املطلوبات
       معلومات أخرى
  ٧٦٠ ١٧٦٣٧٩       مصاريف رأمسالية

  ١ ٠٠٦٣٠٨       هالكات املوجودات الثابتةستا
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 ٥٠

  

  : وموجودات البنك ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايفيرادت إتوزيع 
  ٢٠٠٩  
  اموع  خارج سورية  داخل سورية  
  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ـةليـرة سوري  

  ٣ ٥١٠ ٠٣٦    ١ ٩٤٣ ٢٩٥    ١ ٥٦٦ ٧٤١    صايف الدخل من الفوائد
  ٢ ٧٧٥    -  ٢ ٧٧٥    صايف ايرادات العموالت

  ٥ ٧٠٨ ٥٨٢    -  ٥ ٧٠٨ ٥٨٢    أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية
  )  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣(      -     )  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣(   خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة

  )  ٢٩٠ ١٤٤ ٩١٣(      -      ) ٢٩٠ ١٤٤ ٩١٣ (  مصاريف تشغيلية
  )  ٣٥٤ ١٣٦ ٣٢٣(      ١ ٩٤٣ ٢٩٥   ) ٣٥٦ ٠٧٩ ٦١٨(   نتائح أعمال القطاع
    ٦٦ ٠١٤ ٤٩١     -        ٦٦ ٠١٤ ٤٩١  ايراد ضريبة الدخل

  )  ٢٨٨ ١٢١ ٨٣٢ (        خسارة الفترة
    ٥ ٦٦٠ ٠٠٦ ٨٩٨   ١ ٢٧٨ ٢٠٠ ٠٠٠   ٤ ٣٨١ ٨٠٦ ٨٩٨    القطاعموجودات 

    ٥ ٦٦٠ ٠٠٦ ٨٩٨        جمموع املوجودات
    ٩٤٨ ١٢٨ ٧٣٠     ٧١٣ ٢١٠ ٤٧٢     ٢٣٤ ٩١٨ ٢٥٨    القطاعمطلوبات 

    ٩٤٨ ١٢٨ ٧٣٠        جمموع املطلوبات
        معلومات أخرى
  ٧٦٠ ٣٧٩ ١٧٦        مصاريف رأمسالية

  ١ ٣٠٨ ٠٠٦        هالكات املوجودات الثابتةستا

  
  املالإدارة رأس   )و 

يتم مراقبة . حيتفظ البنك بقاعدة رأس مال يتم إداراا بفعالية ملواجهة املخاطر الضمنية ألعماله
كفاية رأس مال البنك باستخدام القواعد والنسب املعتمدة مبوجب تعليمات مصرف سورية 

املال إن اهلدف الرئيسي من إدارة قاعدة رأس املال هو ضمان الوفاء مبتطلبات رأس .  املركزي
  . املطلوبة واحملافظة على تقييم ائتماين متميز لدعم قطاع األعمال وتعظيم العائد للمسامهني

و ذلك مبوجب % ٨احلد األدىن لنسبة كفاية رأس املال املقرر من قبل مصرف سورية املركزي 
   .٢٤/١/٢٠٠٧ الصادر بتاريخ ٢٥٣القرار رقم 

  :تعليمات مصرف سورية املركزي كما يلي ويتم احتساب نسبة كفاية رأس املال طبقاً ل
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 ٥١

  ٢٠٠٩  

  ليـرة سوريـةف ـأل  

  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠    املكتتب بهس املال أر

  )  ٢٨٨ ١٢٢ (   ةفترصايف خسارة ال

  ٤ ٧١١ ٨٧٨    رأس املال األساسي

  -  رأس املال املساعد

  ٤ ٧١١ ٨٧٨    )األموال اخلاصة(جمموع رأس املال التنظيمي 

  ١ ٥٨٠ ٦٥٥    رجحة باملخاطرجمموع املوجودات امل

   %٢٩٨    (%)نسبة كفاية رأس املال 

   %٢٩٨    نسبة كفاية رأس املال األساسي
  
  

 حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات  )ز 
  : للفترة املتوقعة الستردادها أو تسويتها يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً

  عامو أكثر من سنة لغاية سنة  
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة  

       املوجودات
  ٢ ٣٥٩ ٢٣٩ ٧٧٠  -    ٢ ٣٥٩ ٢٣٩ ٧٧٠  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  -    ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  أرصدة لدى مصارف
  ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠ -   ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠ ايداعات لدى مصارف

  ٧٥٩ ٠٧١ ١٧٠ ٧٥٩ ٠٧١ ١٧٠ -    موجودات ثابتة
  ٦٦ ٠١٤ ٤٩١  ٦٦ ٠١٤ ٤٩١  -    موجودات ضريبية مؤجلة

  ٤ ٨٠٢ ٧٤٧ -    ٤ ٨٠٢ ٧٤٧  موجودات  أخرى
   ٤٩٢ ٦٧٨ ٧٢٠   ٤٩٢ ٦٧٨ ٧٢٠    -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٥ ٦٦٠ ٠٠٦ ٨٩٨  ١ ٣١٧ ٧٦٤ ٣٨١  ٤ ٣٤٢ ٢٤٢ ٥١٧  جمموع املوجودات
     املطلوبات

  ١١٧ ١١٤ ٣٦٤ -   ١١٧ ١١٤ ٣٦٤  ودائع عمالء
  ٧١٣ ٢١٠ ٤٧٢  -    ٧١٣ ٢١٠ ٤٧٢  قطر_ مستحقات إىل بنك قطر الوطين 

  ٨ ٢٥٦ ١٢٥ -   ٨ ٢٥٦ ١٢٥ خمصصات متنوعة 
   ١٠٩ ٥٤٧ ٧٦٩   -     ١٠٩ ٥٤٧ ٧٦٩  مطلوبات أخرى
   ٩٤٨ ١٢٨ ٧٣٠    -      ٩٤٨ ١٢٨ ٧٣٠  جمموع املطلوبات

   ٤ ٧١١ ٨٧٨ ١٦٨  ١ ٣١٧ ٧٦٤ ٣٨١  ٣ ٣٩٤ ١١٣ ٧٨٧ الصايف
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  خماطر التشغيل   )ح 
متثل خماطر التشغيل خماطر حدوث خسائر مباشرة أو غري مباشرة نتيجة فشل معني ناتج عن 

يعمل البنك على التقليل من حدوث .  التطبيقات التكنولوجية أو العمليات أو أخطاء املوظفني
راقبة وإدارة هذه هذه املخاطر ما أمكن من خالل إطار من السياسات واإلجراءات لتقييم وم

تشمل مراقبة هذه املخاطر العمل على الفصل الفعال للواجبات والصالحيات .  املخاطر
   .وإجراءات املطابقة ، باإلضافة إىل زيادة وعي املوظفني ذه املخاطر وطرق تقييمها

  
 

   أخرى خماطر  )ط 
. قانونية وخماطر السمعةتشمل املخاطر األخرى خماطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية واملخاطر ال

يتم السيطرة على خماطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية من خالل إطار من السياسات 
يتم إدارة املخاطر القانونية من خالل التطبيق الفعال . واإلجراءات املتعلقة باالنضباط واملتابعة 

ر السمعة من خالل فحص يتم إدارة خماط. لتوصيات املستشارين القانونيني داخل وخارج البنك
منتظم للعوامل املتعلقة بسمعة البنك باإلضافة إىل إصدار تعليمات وسياسات خاصة حيث ما 

  .  كان ذلك مالئماً
  

 األحداث الالحقة -٢٦
  

  خسائر تقييم مركز القطع البنيوي
فصل األرباح أو  يتم  ٢٠٠٨ لعام ٤ب / م ن  / ٣٦٢قرار جملس النقد والتسليف رقم بناًء على 

اخلسائر املتراكمة غري احملققة والناجتة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من األرباح أو اخلسائر 
لرية سورية كخسائر تقييم مركز القطع  / ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣/ املتراكمة ، فقد مت اإلفصاح عن مبلغ 

األمريكي  واليت نتجت عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي بالدوالر ٣١/١٢/٢٠٠٩البنيوي يف 
) ل أ  / ١٥٧( دوالر أمريكي والذي متت املوافقة عليه مبوجب قرار رقم  / ٥٢ ٣٥٩ ٣٧٦/ والبالغ 
   . الصادر عن جلنة اإلدارة مبصرف سورية املركزي٢٧/١/٢٠١٠تاريخ 
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 املوقف الضرييب -٢٧
املالية عن رييب وتعترب البيانات يلتزم البنك بتقدمي اإلقرار الضرييب يف املواعيد احملددة وفقاً للقانون الض

  . هي البيانات املالية األوىل للبنك ٣١/١٢/٢٠٠٩ وحىت ٣٠/٩/٢٠٠٩الفترة من 
  

 

 أرقام املقارنة -٢٨
 يف مباشرة البنك لنشاطهالبيانات املالية للبنك هي أول بيانات مالية تصدر للبنك من تاريخ 

  .قارنة  وعلى ذلك ال توجد أرقام م٣١/١٢/٢٠٠٩ وحىت ٣٠/٩/٢٠٠٩
  

              




