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  م.م.ش  ســوريةعوده  إلى مساهمي بنكةموجز الالقوائم المالية المرحليةفحص تقرير حول 
 
 

 المقدمة
والتي  2008  أيلول30 في كمـا ")البنك(" م.م.ش  سوريةعودهلبنك  المرفقـة موجزةالقوائم المالية المرحلية الفحصنا  لقـد

تي لفتر المساهمين التغيرات في حقوق  والقوائم المرحلية للدخلو 2008 أيلول 30كما في تتكون من الميزانية المرحلية
واإليضاحات   والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ في ذلك التاريخينشهر المنتهيتأ ةتسعالو الثالثة أشهر

لألنظمة والتعليمات الصادرة   وفقاًموجزة الرض هذه القوائم المالية المرحليةعداد وعإ عن مسؤولمجلس اإلدارة ن إ .حولها
التقارير المالية  (34معيار المحاسبة الدولي المالية الدولي، المحاسبة ار لمعيعن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية و

 .بناء على الفحص الذي قمنا به موجزةهذه القوائم المالية المرحلية الإظهار نتيجة فحص هي ن مسؤوليتنا إ .)المرحلية
 

      الفحصنطاق
المعلومات المالية المرحلية مـن قبـل مـدقق         حص  ف "2410الفحص  بعمليات  الخاص  وفقاً للمعيار الدولي    تم فحصنا   لقـد  

في القيام بإستفسارات من األشـخاص المـسؤولين عـن          بشكل أساسي   تتمثل  الفحص   إن عملية    ."الحسابات المستقل للمنشأة  
أقل بكثير من نطاق أعمال     الفحص  ن نطاق أعمال    إ  .األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى       

ي حول القوائم المالية ككل، وعليه فإننا ال نبدي أساساً إلى إبداء الرأوالتي تهدف  لمعايير التدقيق الدولية لتدقيق التي تتم وفقاً ا
 .مثل هذا الرأي

 
 النتيجـة

عـدادها مـن   إ  المرفقة لم يتمموجزة ال المالية المرحليةالقوائم تجعلنا نعتقد بأن   أية أمور يتبين لنا وجود    لم  فحصنا  بناء على   
   .34لمعيار المحاسبة الدولي  الجوهرية وفقاًكافة النواحي 

  
  
 
 

  عبد القادر عزة حصرية
  
    2008 تشرين األول من تاسع عشرلا

   الجمهورية العربية السورية–دمشق 
 



 م.م.ش ــةســوري هــودـنــك عـبـ

  المـرحـليـة ــدخــلقـائـمـة ال
 

  تشكل جزءًا من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة42 إلى 1إن االیضاحات المرفقة من 
2 

 
    أيلول 30  أشهر المنتهية فيةعللتس    أيلول 30 للثالثة أشهر المنتهية في      

  مدققةغير     غير مدققة    مدققةير غ   غير مدققة    إيضاح  

    
  

2008  
  

2007  
  

2008  
  

2007  
                   
                

 985,693,828      1,762,483,258   387,444,398   676,530,497      الفوائد الدائنة
 (476,703,784)    )782,898,112(    (170,019,683)    )308,816,980(      الفوائد المدينة

                    
  508,990,044    979,585,146    217,424,715     367,713,517       الفوائدصافي إيرادات

                    
 110,012,051   221,525,311   46,032,127   87,158,535       العموالت الدائنة
 (4,653,840)   )7,345,241(   (2,315,770)   )2,744,759(      العموالت المدينة

                    
  105,358,211   214,180,070   43,716,357   84,413,776      صافي إيرادات العموالت

                 
                 
                

صافي األرباح الناتجة عن التعامالت 
  بالعمالت األجنبية

    
27,660,629    

  
8,644,966 

  
62,299,031 

  
19,463,233 

 -   )26,966,951(   -   )41,675,991(       المتاجرةخسائر صافي
  6,566,229   9,646,637   2,503,212    3,569,426     إيرادات أخرى

                
 640,377,717   1,238,743,933    272,289,250     441,681,357      إجمالي الدخل

                  
 تدني قيمة استثمارات متاحة خسارة

  4  للبيع
  

(197,625,000) 
  

- 
  

(197,625,000)  
  

- 
مصروف  (مخصصات مستردة

   الخسائر االئتمانية)مخصص
    

37,516,000  
  

(19,312,500)  
  

- 
  

(19,312,500) 
                        281,572,357   252,976,750    1,041,118,933    621,065,217  
                    
                    

 (121,530,175)   )265,031,762(   (45,624,413)   )99,710,977(      نفقات الموظفين
 (134,579,476)    )238,036,668(    (50,536,623)    )87,944,730(      مصاريف أخرى

 (41,527,944)   )73,166,349(   (15,720,103)   )26,563,926(       و إطفاءات اهتالكات
 تغيرات أسعار الصرف غير المتحققة

  الناتجة عن القطع البنيوي
    

1,415,000  
  

(29,715,000) 
  

)58,015,000( 
  

(48,110,000) 
                      )212,804,633(   (141,596,139)   )634,249,779(   (345,747,595) 
                

 275,317,622   406,869,154   111,380,611   68,767,724      قبل الضريبة الربح
                    

 (85,923,194)   )165,865,451(   (40,181,415)   )56,944,819(    15  ضريبة الدخل
                

 189,394,428    241,003,703    71,199,196   11,822,905      الفترةربح صافي 
                

الحصة األساسية للسهم من ربح 
  الفترة

    
4.73 

  
28.48 

  
96.40 

  
75.76 

 
 
 
 
 



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 المـيـزانـيــة المـرحـليـة 
 

  تشكل جزءًا من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة42 إلى 1إن االیضاحات المرفقة من 
3 

 
  ةـقـمدق  غير  

2008 أیلول 30  
 مـدقـقــة 

 األول كانون 31
2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية إیضاح 
     الموجودات

   
 6,632,511,937 9,558,783,359 5 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

 13,277,137,684 22,508,471,782 6   أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 9,846,364,436 17,633,908,105 7 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 3,197,608,157 1,594,929,947 8  متاحة للبيعاستثمارات
 2,088,917,808 971,113,698 9  قروض و سلف استثمارات

 693,093,441 1,177,577,519  ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد التنفيذ
 118,311,187 113,247,335  موجودات غير ملموسة

 301,868,477 567,913,492 10 موجودات أخرى
 226,695,973 217,930,239 11 الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي

 36,382,509,100  54,343,875,476  مجموع الموجودات     
     
  

  مساهمينالمطلوبات و حقوق ال
  

  طلوباتالم
 372,780,034  1,490,958,074 12 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 940,470,502  2,631,933,516  مقابل التسهيالت االئتمانية غير المباشرة تأمينات نقدية
 31,647,555,810  45,511,640,409 13 ودائع العمالء

 140,740,844  165,865,451 15 مخصص ضريبة الدخل
 470,028,597  1,594,133,052 14 مطلوبات أخرى

 -  29,215,560  توزيعات أرباح غير مدفوعة
       51,423,746,062  33,571,575,787 
     

  ينمساهمحقوق ال
 2,500,000,000  2,500,000,000 16 س المال المكتتب به والمدفوعأر

 45,209,555  45,209,555  احتياطي قانوني
 45,209,555  45,209,555  احتياطي خاص

)45,703,852   احتياطي موجودات مالية متاحة للبيع  )  3,603,750 
 (144,765,988)  (144,765,988) 17 ة عن القطع البنيويالناتج لفروقات القطع الغير متحققة خسائر متراكمة

 361,676,441  279,176,441 17 أرباح مدورة
 -  241,003,703   ربح الفترة 

       2,920,129,414  2,810,933,313 
          

 36,382,509,100  54,343,875,476  مساهمينمجموع المطلوبات وحقوق ال
     

     لميزانيةحسابات خارج ا
     

 1,418,836,974  5,575,372,567 21 اعتمادات مستندية
 3,502,105,872  4,892,149,203 21 كفاالت
 821,742,093  1,432,649,844 21 قبوالت

 
 

─────────────────────────── 
 السيد باسل الحموي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

 ────────────────────────── 
  جورج العشي. د

 رئيس مجلس اإلدارة
   



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 المـرحـليـة  ـمسـاهـمـيـنالرات في حقوق ـيـة التغـمـقائ
 )ةـقـق غير مد(

 

  تشكل جزءًا من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة24 إلى 1إن االیضاحات المرفقة من 
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رأس المال المكتتب 
 به والمدفوع

االحتياطي 
 االحتياطي الخاص القانوني

خسائر متراكمة 
لفروقات القطع 
الغير متحققة 

الناتجة عن القطع 
 البنيوي

احتياطي موجودات 
 المجموع األرباح المدورة  ربح الفترة مالية متاحة للبيع

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   2008 
        

 كانون الثاني 1الرصيد في 
2008  2,500,000,000 45,209,555 45,209,555 (144,765,988) 3,603,750 361,676,441 2,810,933,313 
الفترةربح صافي    - - - - - 241,003,703 - 241,003,703 

احتياطي موجودات مالية 
 متاحة للبيع

 
- - - - 49,307,602( ) - - 49,307,602( ) 

 (82,500,000) (82,500,000) - - - - -   أرباح موزعة
2008 أيلول 30 الرصيد في   2,500,000,000 45,209,555 45,209,555 (144,765,988)  )45,703,852(  241,003,703 279,176,441 2,920,129,414 

        
2007        

        
 الثاني  كانون 1الرصيد في 

2007 
 

2,500,000,000 10,839,322 10,839,322 (59,865,988) - - 86,714,576 2,548,527,232 
موجودات مالية احتياطي 

 متاحة للبيع
 

- - - - 5,922,000 - - 5,922,000 
 189,394,428 - 189,394,428 - - - - -   الفترةربح

        
2007 أيلول 30الرصيد في   2,500,000,000 10,839,322 10,839,322 (59,865,988) 5,922,000 189,394,428 86,714,576 2,743,843,660 

        
 



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 المـرحـليـة  الـتـدفـقـات الـنـقـديــةة ـمـقائ
 

  تشكل جزءًا من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة24 إلى 1إن االیضاحات المرفقة من 
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  أيلول30ة أشهر المنتهية في سعللت  
  غیر مدققة إیضاح 

2008 
  غیر مدققة 

2007 
 ليرة سورية  ليرة سورية  
  

  األنشطة التشغيلية
 275,317,622  406,869,154  الدخل قبل الضريبة

 
     بنود غير نقدية: تعديالت

 41,527,944  73,166,349  ت وإطفاءااهتالكات
 -  197,625,000   خسارة تدني قية استثمارات متاحة للبيع

 19,312,500  -   ئتمانيةمصروف مخصص الخسائر اال
 7,269,268  8,765,734   خسارة تغيرات أسعار الصرف

 -  26,966,951   خسارة بيع استثمارات 
 343,427,334   713,393,188  الربح قبل التغير في رأس المال العامل     
      

 (461,635,000)  (3,313,583,451)   أرصدة لدى المصرف المركزي
 (1,758,540,000)  (9,867,252,201)  إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

 (4,075,440,130)  (7,787,543,670)  تسهيالت ائتمانية مباشرة
 (15,614,620)  (266,045,011)  الموجودات األخرى

 -  (226,709)  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
  821,557,089    1,691,463,014  التأمينات النقدية

  9,147,645,476    13,837,117,647  ودائع العمالء
  117,757,746          1,124,104,453  المطلوبات األخرى

 (36,350,000)  (140,740,844)  ضريبة الدخل المدفوعة
     

 4,082,807,895   (4,009,313,584)   األنشطة التشغيلية)المستخدمة في (صافي التدفقات النقدية من
   

   األنشطة اإلستثمارية
 (229,366,190)  (550,096,706)   شراء موجودات ثابتة

 (7,715,921)  (2,489,869)       شراء موجودات غير ملموسة
 -  4,514,809,536   احة للبيع متاستثماراتبيع 

 (106,397,237)  (3,319,563,279)   متاحة للبيعاستثماراتشراء 
 -  1,117,804,110  التغيير في االستثمارات قروض وسلف

   
 (343,479,348)  1,760,463,792    اإلستثمارية األنشطة )المستخدمة في (صافي التدفقات النقدية من

     
      
      شطة التمويليةناأل

 -  (53,284,440)   األرباح الموزعة المدفوعة
 -  (53,284,440)   التمويلية األنشطة المستخدمة في صافي التدفقات النقدية      
      

  3,739,328,547    (2,302,134,232)   الزيادة في النقد وما في حكمه)النقص (صافي
   

  6,908,642,029  8,908,834,590  كانون الثاني 1النقد وما في حكمه كما في 
 10,647,970,576   6,606,700,358 18  أيلول 30النقد وما في حكمه كما في    
     



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
 )ةـقـق غير مد (2008 أیلول 30
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 معـلومـات عـن الـبنـك 1
  

  بموجب الـسجل التجـاري رقـم        2005 آب   30كشركة مساهمة مغفلة في     ) البنك (م.م.ش  سورية عودهتم تأسيس بنك    
 2005 أيلـول  13ل أ الصادر من لجنة إدارة مصرف سورية المركـزي بتـاريخ   /703بناء على قرار رقم     ، و )14456(

  .2001 لعام 28وبموجب قانون المصارف الخاصة رقم 
  

 –اتخذ المصرف مركزاً رئيسياً له في دمشق .   بوصفه مصرفاً خاصا12ًسجل المصرف لدى مفوضية الحكومة تحت رقم  
ي وفروعه فـي دمـشق وحلـب    تقديم كافة األعمال والخدمات المصرفية من خالل مركزه الرئيس يقوم المصرف ب   .سورية

  . وحماه وحمص وطرطوس والقامشلي وريف دمشقوالالذقية
  

  .في البنك% 47ل بنسبة .م. شعودهيساهم بنك 
  

ل حيث يقدم بنـك  .م. شعوده  بالموافقة على توقيع اتفاقية مساعدة فنية مع بنك2005 آب 20قامت الهيئة العامة للبنك في   
  .ل خبراته اإلدارية في النشاطات المصرفية إلى البنك.م. شعوده

  
  :ل وفقاً لهذه االتفاقية الخدمات التالية.م. شعودهيقدم بنك 

  
  .المساعدة في تحديد وتطبيق استراتيجية البنك التشغيلية في سورية .1
 .التقييم لموظفي البنك باالضافة إلى إعارة الموظفينمساعدة تشغيلية من خالل التعيين والتدريب واإلشراف و .2
 .المساعدة في تحديد وتطبيق االجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر .3
المساعدة في تقييم  وتطوير واختيار تكنولوجيا المعلومات وأنظمة معلومات اإلدارة و بنية اإلتصاالت الالزمـة                 .4

 .لقيام البنك بأعماله
ل المالئمـة للـسوق   .م. شعوده البنك المقدمة للزبائن من خالل تقديم منتجات بنك         المساعدة في تطوير خدمات    .5

 .السوري
ل .م. شعـوده المساعدة في القيام بأبحاث متعلقة بخدمات البنك المقدمة لزبائنه وذلك من خالل تقديم أبحاث بنك    .6

  .إلى البنك أو القيام بأبحاث خاصة
  
 
  السـياسـات المحـاسـبيـةأهم  2
 

. الخاص بالتقارير المالية المرحلية     ) 34( للبنك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم        ةموجز المالية المرحلية ال   وائمالقأعدت  
ساسـها  أ تتفق مع تلك السياسات التي تم علـى          ةموجز المالية المرحلية ال   القوائمعداد  إن السياسات المحاسبية المتبعة في      إ
  .2007 كانون االول 31  ية ف المالية للسنة المنتهيالقوائمعداد إ
  
 المالية السنوية والمعـدة     للقوائميضاحات المطلوبة   لمعلومات واإل  ال تحتوي على كافة ا     ةموجز المالية المرحلية ال   القوائمن  إ

ة للبنك كما السنوي المالية يجب أن تــقـرأ مع القوائمن هذه القوائم المالية إبالتالي فو وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
 ال تمثـل بالـضرورة      2008 أيلول 30شهر المنتهية في    أ ةتسعالعمال لفترة   ن نتائج األ  أكما  . 2007 كانون االول    31 في

 .2008 كانون االول 31 عمال المتوقعة للسنة المنتهية في نتائج األ
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 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
 )ةـقـق غير مد (2008 أیلول 30
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 اسـتخـدام الـتـقـديـرا ت 3
  

لقيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في      إن إعداد القوائم المالية يتطلب من إدارة البنك ا        
كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تـؤثر فـي         .  القوائم المالية باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ           

  .مساهمين ضمن حقوق الاإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر
  

إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ القوائم المالية والتي قد ينـتج عنهـا            
مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في القـوائم الماليـة    

  :مالية وهي كما يليخالل السنة ال
  :تدني قيمة القروض والسلف

 وتقدير كفاية المؤونة المسجلة في قائمة الدخل بناءاً على تقـديرات  ربع سنوييقوم البنك بمراجعة القروض والسلف بشكل      
متعددة لهـا   إن هذه التقديرات مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل         .  اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية     

درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيـرات الناجمـة عـن         
 .أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل

  
  
 عـة للبيـة متاحـارات ماليـة استثمـي قيمـخسارة تدن 4
  

 2008 أيلول 30 متوسطة األجل بتاريخ سندات على شكل رة من بنك خارجي مصديمتلك البنك استثمارات مالية متاحة للبيع
اعتبار وتبيين وجود تراجع في القيمة السوقية لالستثمارات ما جعل البنك يعمل على تحديد القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات 

  . في قيمة هذه االستثماراتهبوط دائمالفرق كخسارة ناتجة عن 
  
  
 ى المصرف المركزيدـدة لـد و أرصـقـن 5
  

  ةـقـغيرمدق 
 2008 أیلول  30

 مـدقـقــة 
 كانون األول 31

2007  
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 758,163,623  1,992,126,305 نقد في الخزينة
 4,602,561,529  2,995,560,210   وغرفة التقاصالحسابات الجارية مع مصرف سورية المركزي

 14,273,392  14,273,392 لقبضفوائد محققة غير مستحقة ا
    ودائع لدى مصرف سورية المركزي

 1,257,513,393  4,556,823,452 (*)حتياطي ودائع ا
     9,558,783,359  6,632,511,937 

    
  

وفقا لقوانين و أنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إجباري لدى مصرف سورية المركزي على شكل (*) 
مبلغ  2008 أیلول 30ع من دون فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في ودائ

/ م ن  / 389و ذلك باالستناد الى القرار رقم  من ودائع العمالء % 10و التي تمثل نسبة  سورية ليرة 4,556,823,452
 و التي تمثل 2007 كانون األول31ورية كما في ليرة س 1,257,513,393  مقابل2008 للعام أيار 5الصادر بتاريخ  4ب

 كانون األول للعام 9 الصادر بتاريخ 84/ م ن  / 72من ودائع العمالء و ذلك باالستناد الى القرار رقم  % 5نسبة 
 . إن هذا االحتياطي إجباري وال يتم استعماله خالل أنشطة البنك التشغيلية.2004



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
 )ةـقـق غير مد (2008 أیلول 30
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 ةـرفيـؤسسات مصـوك ومـات لدى بنـداعـدة وإيـأرص 6
  

  ةـقـغيرمدق 
  2008 أیلول  30

 مـدقـقــة 
 كانون األول 31

2007  
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 1,844,654,801  1,409,150,412 الحسابات الجارية
 135,463,590  203,347,149   فوائد محققة غير مستحقة القبض

 11,297,019,293  20,895,974,221 إيداعات
     22,508,471,782  13,277,137,684 
    

  
  
 رةـاشـبـة مـمانيـتـالت ائـيـهـتس 7
 

  ةـقـغيرمدق 
2008 أیلول  30  

 مـدقـقــة 
 كانون األول 31

2007 
 ليرة سورية ليرة سورية 

    
    مؤسسات  

 2,643,122,185  3,155,436,644 حسابات جارية مدينة 
 4,719,751,120  7,911,695,155  قروض 
 1,870,622,715  3,220,542,476  كمبياالت 
)134,620,686(   مقدماً عن القروضمقبوضةفوائد     (98,723,247) 
)382,203,604(  مقدماً عن الكمبياالتمقبوضةفوائد     (217,377,670) 
 9,718,959  51,443,344  مستحقة القبض وعموالتفوائد 
    ):التجزئة (لألفراد

 977,425,037  3,828,136,676 قروض 
)30,321,619(   مقدماً عن القروضمقبوضةفوائد     (12,513,962) 
 5,024,668  482,091 فوائد مستحقة القبض 

              المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
90,567,628  

 26,564,631 

 9,923,614,436  17,711,158,105 الـمـجـمـوع    
)77,250,000( تسهيالت ائتمانية مباشرة         مؤونة: ينزل   (77,250,000) 

 9,846,364,436 17,633,908,105 صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
 )ةـقـق غير مد (2008 أیلول 30
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 )تتمة (رةـاشـبـة مـمانيـتـالت ائـيـهـتس  7
  

  :يتتوزع التسھیالت االئتمانیة على القطاعات االقتصادیة كما یل
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
 
  
  

  2008أيلول  30

  القطاع
  القطاعمبلغ مجموع 

 )ألف ليرة سورية( 
 القطاعنسبة مبلغ   

 إلى المجموع
 %1  206,543 الزراعي

 %50  9,078,366 لتجاريا
 %25  4,509,258 الصناعي
 %6  1,140,745 العقاري

 %18  3,271,466 الخدمات و باقي القطاعات
     

 %100  18,206,378  المجموع العام
   (547,146)  فوائد مقبوضة مقدمًا :  ینزل     

   (77,250)  تسھیالت ائتمانیة     مخصص : ینزل
   51,926    فوائد مستحقة القبض:یضاف

  17,633,908   

  2007 كانون األول 31

  القطاع
  القطاعمبلغ مجموع 

 )ألف ليرة سورية( 
 القطاعنسبة مبلغ   

 المجموعإلى 
 -  - الزراعي

 %46  4,669,602 لتجاريا
 %29  2,974,623 الصناعي
 %1  118,611 العقاري

 %24  2,474,650 الخدمات و باقي القطاعات
 %100  10,237,486  المجموع العام     

   (328,615)  فوائد مقبوضة مقدمًا :  ینزل     
   (77,250)  نیة    تسھیالت ائتما مخصص : ینزل

   14,744    فوائد مستحقة القبض:یضاف
  9,846,365   



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
 )ةـقـق غير مد (2008 أیلول 30
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 )تتمة (رةـاشـبـة مـمانيـتـالت ائـيـهـتس  7
  

  :بلغت شرائح التسھیالت االئتمانیة كالتاليكما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2008أيلول   30
 الشريحة

  )ألف ليرة سورية(
  الشريحةمبلغ مجموع 

 )ألف ليرة سورية( 
نسبة مبلغ الشريحة   

 إلى المجموع
  %3  508,633 300لغایة 
 %2  433,498 500إلى300 ما فوق

 %12  2,180,694 1000 إلى 500فوقما 
 %5  911,797 0005  إلى1000ما فوق

 %2  408,146  10000   إلى5000فوقما 
 %30  5,478,305   100000    إلى10000فوقما 
 %43  7,751,155   500000   إلى100000فوقما 
 %3  534,150   1000000   إلى500000فوقما 

 %100  18,206,378  المجموع العام     
   (547,146)  فوائد مقبوضة مقدمًا :  ینزل     

   (77,250)  تسھیالت ائتمانیة     مخصص : ینزل
   51,926    فوائد مستحقة القبض:یضاف

  17,633,908   

  2007 كانون األول 31
 الشريحة

  )ألف ليرة سورية(
  الشريحةمبلغ مجموع 

 )ألف ليرة سورية( 
نسبة مبلغ الشريحة   

 إلى المجموع
 %10  983,174 300لغایة 
 %0.02  2,918 500 إلى300 ما فوق
 %0.08  8,125 1000 إلى 500ما فوق
 %1  140,833 0005  إلى1000ما فوق
 %2  253,358  10000   إلى5000ما فوق
 %36  3,699,089   100000    إلى10000ما فوق
 %50  5,149,989   500000   إلى100000ما فوق

 %100  10,237,486  المجموع العام     
   (328,615)  فوائد مقبوضة مقدمًا :  ینزل     

   (77,250)  تسھیالت ائتمانیة     مخصص : ینزل
   14,744  ائد مستحقة القبض  فو:یضاف

  9,846,365   



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
 )ةـقـق غير مد (2008 أیلول 30
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 عـيـة للبـاحـة متـاليـودات مـوجـم 8
 

  ةـقـغيرمدق  
  2008 أیلول  30

 مـدقـقــة 
 كانون األول 31

2007  
 لیرة سوریة  ليرة سورية  

     
 189,920,295  -  سندات       

 1,778,545,617  -  أدوات دین أخرى 
 50,000,000  50,000,000  دوات حقوق الملكیةأ

 1,141,902,244  1,293,147,216  )* ( بنوك خارجية-شهادات إيداع 
 -  219,865,682   )4إيضاح رقم ((**) سندات متوسطة األجل

 37,240,001  31,917,049   فوائد مستحقة القبض
متاحة للبیعالمالیة الموجودات الصافي         1,594,929,947  3,197,608,157 

  
 
ل، تحمل هـذه  .م. شعوده عن طريق بنك  مشتراةصادرة عن بنوك خارجية )Euro CDs( البنك شهادات إيداع لدى )*(

 :  في الفترات التالية2008 أيلول 30، تستحق هذه الشهادات كما في %7.625 فائدة تالشهادات معدال
  

 عادلةة الالسوقیالقیمة   االستحقاق 
 ة سوریةیرل  
 2010 869,027,308 
 2012 424,119,908 
     1,293,147,216 
  

  
   

ل، تحمـل هـذه     .م. ش عـوده  عن طريق بنـك       مشتراة صادرة عن بنوك خارجية    متوسطة األجل     سندات لدى البنك )**(
  في الفتـرات  2008 أيلول 30ات كما في ، تستحق هذه الشهاد%5.750 و% 5.625تتراوح بين    فائدة   تالشهادات معدال 

 :التالية
  

 عادلةة الالسوقیالقیمة   االستحقاق 
 یرة سوریةل  
 2012 190,900,000 
 2013 226,465,682 
     417,365,682 
  

  



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
 )ةـقـق غير مد (2008 أیلول 30
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  قروض وسلف -استثمارات  9
  

، تستحق  %10  -% 9 هذه الشهادات معدل فائدة يتراوح بين           شهادات إيداع صادرة عن بنوك محلية، تحمل       يمتلك البنك 
  :في الفترات التالية 2008 أیلول 30هذه الشهادات كما في 

 
 القیمة الدفتریة  االستحقاق 
 یرة سوریةل  
 2008 175,000,000 
 2009 550,000,000 
 2010 100,000,000 
 825,000,000  المجموع  

ر مقبوضةفوائد مستحقة غی   146,113,698 
    971,113,698 

  
  

 مـوجـودات أخـرى 10
 

  ةـقـغيرمدق  
   2008  أیلول30

 مـدقـقــة 
 كانون األول 31

2007  
 لیرة سوریة  ليرة سورية  

     
 186,361,469  244,941,078  مدينون مختلفون و دفعات مقدمة     

 100,666,022  40,316,297  شـيكات قيد التحصيل
 -  236,287,410   مستحقات ألجل

 14,840,986  46,368,707  أخرى
       567,913,492  301,868,477 
     

  
  

 زيـركمـرف الـصـدى المـدة لـمـة مجـعـودي 11
  

ى المصارف يجب عل , 2001 للعام 28 من قانون المصارف الخاصة رقم 12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
  .من رأسمال البنك لدى مصرف سورية المركزي على شكل وديعة مجمدة و بدون فوائد% 10الخاصة االحتفاظ ب 

  
  : كانت الودائع المجمدة لدى مصرف سورية المركزي كما يلي2008 أيلول30في 

  
  ةـقـغيرمدق 

   2008  أیلول30
 مـدقـقــة 

 كانون األول 31
2007 

 يةليرة سور  ليرة سورية 
    

 21,235,700  21,235,700 أرصدة بالليرة السورية
 205,460,273  196,694,539 أرصدة بالدوالر األمريكي

      217,930,239  226,695,973 
    

 



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
 )ةـقـق غير مد (2008 أیلول 30
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 ةـاليـات المـؤسسـ والمالبنوكع ـودائ 12

 
  ةـقـغيرمدق 

     2008  أیلول30
 مـدقـقــة 

 كانون األول 31
2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 372,744,958  1,490,423,332 الحسابات الجارية
 35,076  534,742 فوائد مستحقة الدفع

      1,490,958,074  372,780,034 
    

  
 

 الءـمـع العــودائ 13
 

  ةـقـغيرمدق 
   2008  أیلول30

 مـدقـقــة 
ل  كانون األو31

2007 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 10,972,744,950  14,823,093,442 الجاريةالحسابات 
 19,529,904,141  28,264,261,091 جلالودائع تحت الطلب و الودائع أل

 1,008,705,546  1,662,264,767 ودائع التوفير
 68,892,330  681,144,931  مقابل التسهيالت االئتمانية المباشرةنقدية تأمينات 

 67,308,843  80,876,178 فوائد مستحقة الدفع
      45,511,640,409  31,647,555,810 
    

  



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
 )ةـقـق غير مد (2008 أیلول 30
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 )تتمة (الءـمـع العــودائ 13
 

  :كما بلغت شرائح الودائع كالتالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2008  أیلول30
 الشريحة

  )ألف ليرة سورية(
  الشريحةمبلغ مجموع 

 )ألف ليرة سورية( 
نسبة مبلغ الشريحة   

 إلى المجموع
 %5  2,249,393 300لغاية 

 %2  1,355,628 500إلى300 ما فوق
 %6  2,700,751 1000 إلى 500ما فوق
 %23  10,388,993 0005  إلى1000ما فوق
 %12  5,420,601  10000   إلى5000ما فوق
 %27  12,312,995   100000    إلى10000ما فوق
 %15  6,770,031   500000   إلى100000ما فوق
 %7  3,071,258   1000000 ى إل500000ما فوق
 %3  1,161,114   1000000ما فوق

 %100  45,430,764  المجموع العام     
   80,876  مستحقة الدفعيضاف فوائد      
       45,511,640   

  2007 كانون األول 31
 الشريحة

  )ألف ليرة سورية(
  الشريحةمبلغ مجموع 

 )ألف ليرة سورية( 
نسبة مبلغ الشريحة   

 إلى المجموع
 %4.58  1,445,132 300لغایة 
 %2.76  871,816 500إلى300 ما فوق
 %5.90  1,863,707 1000 إلى 500ما فوق
 %23.07  7,286,185 0005  إلى1000ما فوق
 %11.86  3,744,411  10000   إلى5000ما فوق
 %26.66  8,417,992   100000    إلى10000ما فوق
 %14.71  4,645,155   500000   إلى100000ما فوق
 %6.69  2,113,041   1000000  إلى500000ما فوق
 %3.77  1,192,808   1000000ما فوق

 %100.00  31,580,247  المجموع العام     
   67,309  يضاف فوائد مستحقة الدفع     

       31,647,556   



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
 )ةـقـق غير مد (2008 أیلول 30
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 رىــات أخـوبـلـطـم 14

  
  ةـقـغيرمدق 

   2008  أیلول30
 مـدقـقــة 

 كانون األول 31
2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 28,324,689  15,234,981  مقبوضة مقدماًإيرادات
 354,077,540  1,294,426,533  حواالت وشيكات قيد التحصيل

 26,942,826  49,805,618 مخصصات الموظفين
 20,883,387  58,852,650  مستحقةمصاريف

 18,759,597  26,789,268 أمانات الضريبة
 21,040,558  149,024,002 ذمم دائنة ودائنون آخرون

     1,594,133,052  470,028,597 
    

 
 لـدخـة الـبـريـض 15

  
  : كما يلي ةإن العالقة بين مصروفات الضريبة والربح المحاسبي موضح

  
  ةـقـغيرمدق 

 2008  أیلول30
  غير مدققة

  2007 أيلول30
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 163,937,014  406,869,154 صافي الدخل قبل الضريبة
 18,395,000  58,015,000 تضاف الخسائر غير المتحققة

 635,101  952,650 يضاف إطفاء الفروغ
 -  197,625,000  خسارة تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع 

    
 182,967,115  663,461,804  الخاضع للضريبة الربح

 %25  %25 المعدل الفعلي لضريبة الدخل
 45,741,779  165,865,451 ضريبة الدخل للفترة الحالية    

  



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ
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  وعـدفـه والمـب بـتـتـرأس المال المك 16

  
 سهم بقيمة 2,500,000 ليرة سورية مقسم إلى 2,500,000,000يبلغ رأسمال البنك المصرح به والمكتتب به والمدفوع 

  . ليرة سورية للسهم1,000اسمية 
  :لى فئتينإسهم المصرف االسمية تقسم أجميع 

  

. شخاص سوريين طبيعيين أو معنويين و تسدد قيمتها بالليرات السوريةأ وهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل -فئة أ
مقيمين في الخارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في باستثناء السوريين ال

 .من رأسمال البنك% 51تشكل األسهم من هذه الفئة .  األسواق المجاورة
  

الوزراء  وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل اشخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجانب بقرار من مجلس -فئة ب
من % 49وتشكل األسهم من هذه الفئة .  وتسدد قيمتها بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في األسواق المجاورة

  .رأسمال البنك
  

  . ألسهم من الفئة بهمن رأسمال المصرف من خالل تملك% 47 هل  ما  نسبت.م. شعودهيمتلك بنك 
 

، والتي 2008 تشرين األول 26 بتاريخ على أن تقامع هيئة عامة غير عادية قام مجلس إدارة البنك بدعوة المساهمين إلجتما
زيادة رأرسمال البنك بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون ليرة سورية ليصبح ب التصويت على إقتراح مجلس اإلدارةسيتم فيها 

 ومتطلبات هيئة األوراق واألسواق خمسة مليارات ليرة سورية وتعديل النظام االساسي للبنك بما يتماشى مع أحكام القانون
  .المالية ومصرف سورية المركزي

 
 

 : األرباح القابلة للتوزيع 17
 

متراكمة ال الخسائريتم فصل , 2002 لعام 23طبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة بناء على القانون رقم 
وعليه فإن . ز القطع البنيوي من حساب األرباح المدورة الناتجة عن مركلفروقات القطع الغير متحققة والغير قابلة للتوزيع

  كانون األول31وقد بلغت في ليرة سورية 134,410,453األرباح المدورة القابلة للتوزيع في تاريخ الميزانية تبلغ 
 .ليرة سورية 216,910,453مبلغ  2007

 
 

 الـنـقــد ومـا في حكمه  18
  

  :ة التدفقات النقدية من المبالغ التاليةيتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائم
  

  ةـقـغيرمدق 
 2008  أیلول30

 مـدقـقــة 
 كانون األول 31

2007 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 5,374,998,545  4,987,686,515 النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي
 3,905,854,628   3,109,437,175 أشهرأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة : يضاف
 (372,018,583)  (1,490,423,332)  ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر: يطرح

     6,606,700,358  8,908,834,590 
    

  



 م.م.ش ــةســوري ـنــك عــودهبـ
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17 

  
 تعامالت مع أطراف ذات عالقة 19

  

  : مجلس اإلدارة من المبالغ التايةتتكون تعويضات اإلدارة العليا وأعضاء
 

  ةـقـغيرمدق 
2008 أیلول 30  

  غيرمدقـقـة 
2007 أیلول 30  

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 8,061,585  8,165,493 الراتب األساسي
 10,056,664  20,478,195  ميزات و منافع قصيرة األجل

 18,118,249  28,643,688  مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين    
    

 
   عالقة أخرىذاتتعامالت مع أطراف 

بتعامالت تجارية مع المصارف ذات العالقة وكبار ) ضمن أعماله االعتيادية (بنكقام البإإلضافة الى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا 
  .المساهمين بحدود التعامالت التجارية السائدة

  
  :قة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يليإن أرصدة حسابات األطراف ذات العال

 
  ةـقـغيرمدق 

2008 أیلول 30  
 مـدقـقــة

 األول كانون 31
2007 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 726,376 665,893,928     ل الجاریة لدى البنك.م. شعودهحسابات بنك 
 - 205,019,543   ل.م. شعودهالحسابات الجاریة لدى بنك 

 1,935,576,884 4,210,868,794 ل.م. شعودهت لدى بنك اإلیداعا
 42,556,722 44,945,474 ل.م. شعودهبنك  الفائدة المستحقة القبض من أرصدة لدى

 50,000,000 50,000,000 استثمارات في الشركة السورية العربية للتأمين
 622,477,853 826,185,120 أرصدة الشركة السورية العربية للتأمين لدى البنك

 5,672,759 4,050,077 العربية ة اللبنانيةأرصدة الشرك
 8,149,187 2,807,000 ودائع المساھمین

 
  :األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يليالمعامالت مع إن 
  

 935,638,009 205,275,000  ل.م.بنك عوده شعن طريق   بنوك خارجية-شهادات إيداع شراء 
 - 2,024,089,688  ل.م.بنك عوده شعن طريق  سندات متوسطة األجلاء شر

 1,777,850,000 281,123,925  ل.م.بنك عوده شعن طريق  أدوات دين أخرىشراء 
 186,316,545 386,929,500  ل.م.بنك عوده شعن طريق شراء سندات 
 - 417,305,400  ل.م.بنك عوده شمن شراء سندات 

  
  :  التي تخص التعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يلييرادات والمصروفاتاإل

 
  ةـقـغيرمدق 

2008 أیلول 30  
  غيرمدقـقـة

2007 أیلول 30  
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 63,501,593 114,788,611 ل.م. شعودهدخل فوائد على المبالغ المودعة لدى بنك 
 21,817 2,153,718 ل.م. شعودهاألرصدة المستحقة لبنك مصروف الفائدة على 

 - 49,925,747  أرباح ناتجة عن عمليات متاجرة
)76,892,697(   ناتجة عن عمليات متاجرةخسائر  - 

 18,677,073 33,793,122  مصاريف التطوير
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 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
 )ةـقـق غير مد (2008 أیلول 30

 

 
18 

 
  الـتـحـلـيـل الـقــطـاعـي 20

 
  .قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي القطاع الرئيسي بينما يمثل بنكيمثل قطاع أعمال ال

 
  :بنكقطاع أعمال ال -

  : هي  قطاعات أعمال رئيسيةثالثةمن خالل ألغراض إدارية  بنكاليتم تنظيم 
 

 والديون القروض واألعمال الصغيرة ومنحهم األفراديشمل متابعة ودائع العمالء          التجزئة
 وخدمات أخرى

   
 الخاصة األخرىوالخدمات المصرفية التسهيالت االئتمانية ودائع ومتابعة اليشمل   الشركات

 بالعمالء من المؤسسات
   

 بنكال أموال وإدارةيشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة   أخرى
 

  . تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسيةالبنكبني عليه يهذه القطاعات هي األساس الذي 
  :توزيع الجغرافيقطاع ال  -

 التي تمثل األعمال الجمهورية العربية السورية نشاطاته بشكل رئيسي في البنك، يمارس البنكيمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال 
   .  وافريقياآسياو في الشرق األوسط، ه نشاطاتالبنكالمحلية وكذلك يمارس 

 
  قطاع األعمال

  :2008  أیلول30والموجودات والمطلوبات والمصاريف الرأسمالية كما في فيما يلي توزيع اإليرادات والربح 
 

  
 المـجـمـوع  أخرى  الشركات  التجزئة 

        )ألقرب ألف ليرة سورية(
        

 979,585  790,956  16,904  171,725 صافي إيرادات الفوائد
 214.180  13,820  157,447  42,913 صافي إيرادات العموالت

صافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت 
 62,299  62,299     األجنبية

 (26,967)  (26,967)     صافي أرباح المتاجرة
 9,647  9,647     خرىأيرادات إ

 1,238,744  849,755  174,351  214,638 إجمالي الدخل        
 (197,625)  (197,625)     مصروف مخصص الخسائر 

 1,041,119  652,130  174,351  214,638 صافي الدخل        
 

        النتائج        
 الناتجة تغيرات أسعار الصرف غير المتحققة

 (58,015)  (58,015)     عن القطع البنيوي
 (576,235)       مصاریف تشغیلیة غیر موزعة

 406,869       الربح قبل الضريبة        
 (165,865)       دخلضريبة ال

 241,004       للفترةالربح         
        

        الموجودات 
        

 52,219,118  34,583,300  13,807,681  3,828,137 موجودات القطاع
 2,124,757       موجودات غير موزعة على القطاعات

 54,343,875       مجموع الموجودات        
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  )تتمة( الـتـحـلـيـل الـقــطـاعـي 20

  

  :2007  أیلول30فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاريف الرأسمالية كما في 
  

  
 المـجـمـوع  أخرى  الشركات  التجزئة 

        )ألقرب ألف ليرة سورية(
        

 508,990  504,129  (10,561)  15,422 صافي إيرادات الفوائد
 105,359  4,657  89,859  10,843 صافي إيرادات العموالت

صافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت 
 19,463  19,463     األجنبية

 -       صافي أرباح المتاجرة
 6,566  6,566     خرىأيرادات إ

 640,378  534,815  79,298  26,265 إجمالي الدخل        
 (19,313)  (19,313)     مصروف مخصص الخسائر االئتمانية

 621,065  515,502  79,298  26,265 صافي الدخل        
        النتائج        

 الناتجة تغيرات أسعار الصرف غير المتحققة
 (48,110)  (48,110)     عن القطع البنيوي

 (297,638)       عةمصاریف تشغیلیة غیر موز
 275,317       الربح قبل الضريبة        

 (85,923)       ضريبة الدخل
 189,394       فترةالربح لل        
        

        الموجودات
        

 27,452,059  18,511,299  8,387,305  553,455 موجودات القطاع
 1,089,271       موجودات غير موزعة على القطاعات

 28,541,330       مجموع الموجودات        
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  )تتمة (مـعـلـومـات الـتـوزيـع الـجـغـرافـي  20
 

  :2008, 2007 أیلول30 كما في داخل وخارج سوريةفيما يلي توزع اإليرادات والموجودات 
 

 30-9-2008 
 

  داخل سورية
 

  أخرى
   

 المجموع
       )ألف ليرة سورية(

       
 979,585   380,425  599,160 صافي إيرادات الفوائد

 214,180     214,180 صافي إيرادات العموالت
 62,299     62,299 صافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية

 (26,967)   (26,967)    صافي أرباح المتاجرة 
 9,647   9,647   خرىأيرادات إ

 1,238,744   363,105  875,639 إجمالي الدخل       
 (197,625)     (197,625) مصروف مخصص الخسائر

 1,041,119   363,105  678,014 صافي الدخل       
 54,343,875   23,949,383  30,394,492 مجموع الموجودات       
        
  
  

 30-9-2007 
 

  داخل سورية
 

  أخرى
   

 المجموع
       )لف ليرة سوريةأ(

       
 508,990   360,128  148,862 صافي إيرادات الفوائد

 105,359     105,359 صافي إيرادات العموالت
 19,463     19,463 صافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية

 6,566     6,566 ايرادات اخرى
       

 640,378   360,128  280,250 إجمالي الدخل
 (19,313)     (19,313) مصروف مخصص الخسائر االئتمانية

 621,065   360,128  260,937 صافي الدخل       
 28,541,330   11,791,413  16,749,917 مجموع الموجودات       
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 رأـطـل أن تـمـتـات المحـزامـدات وااللتـهـعـالت 21
 

 تسهيالت اإلئتمانيةالتعهدات المتعلقة بال
تشتمل التعهدات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية على تعهدات بتقديم تسهيالت إئتمانية وإعتمادات مستندية معززة وخطابات 

تلزم التسهيالت و الضمانات اإلئتمانية البنك بأداء دفعات بالنيابة عن  ضمان وخطابات قبول لتلبية احتياجات عمالء البنك،
  .داء وفقا لشروط العقدحال إخفاق العميل في األعمالئه في 

 
غالبا ما يكون لالتفاقيات تواريخ انتهاء .تمثل اتفاقيات تمديد التسهيالت اتفاقيات تعاقدية لمنح القروض و تجديد االعتمادات

ى سحب أي مبلغ من البنك و بما أنه من الممكن أن ينتهي االلتزام بدون الحاجة ال ,ية شروط تفيد إنهاء االلتزاماتأمحددة أو 
 .فإنه من غير الضروري أن تمثل قيمة العقد تدفقات أو متطلبات نقدية مستقبلية

 
  : يوجد لدى البنك التعهدات التالية المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية

 
   غير مدققة 

 2008  أیلول30
 مـدقـقــة 

 كانون األول 31
2007 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    : ابة عن العمالءتعهدات  ني

 1,386,007,518  5,534,946,926 اعتمادات مستندية
 1,931,501,668  2,492,928,170 كفاالت
 821,742,093  1,432,649,844 قبوالت

    : تعهدات  نيابة عن بنوك
 32,829,456  40,425,641 اعتمادات مستندية

 1,570,604,204  2,399,221,033 كفاالت
     11,900,171,614  5,742,684,939 

    : تعهدات غير قابلة للنقض لتقديم تسهيالت إئتمانية
 1,392,946,517  2,195,103,787 فترة االستحقاق األصلية سنة أو أقل

 573,202,005  489,721,524 السندات المخصومة
 1,040,641,421  1,631,270,939 قروض

     16,216,267,864  8,749,474,882 
    

 
 

  إدارة الـمـخـاطـر  22
  

 مـقـدمـة
 

المخاطر هي جزء أساسي من أعمال البنوك واالطار العام إلدارة المخاطر في البنك يقوم على تحديد وفهم وتقييم المخاطر 
لالزمة لتقليص المخاطر التي تواجه عمل البنك والتأكد من بقائها ضمن المستويات المحدودة والمقبولة واتخاذ االجراءات ا

 .للوصول إلى التوازن األمثل بين عاملي المخاطرة والعائد
  

  مخاطر اإلئتمان
  

تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد أطراف األدوات المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف 
 ووضع حدود للتعامل مع األفراد و المقترضين  ر اإلئتمانويحاول البنك السيطرة على مخاط. اآلخر لخسائر مالية 

، وتقييم الجدارة اإلئتمانية ومجموعة من المقترضين ومنطقة جغرافية وصناعية ، وأيضاً متابعة التعرض لمخاطر اإلئتمان 
   .لألطراف األخرى 
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  )تتمة(إدارة الـمـخـاطـر   22

 
  

  )تتمة (مخاطر اإلئتمان

يتم عرض الحد األقصى .  الحد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـرة االئـتمان لبنود الميزانية متضمنة المشتقاتيوضح الجدول التالي
 .باإلجمالي قبل تأثير اتفاقيات التقاص والضمانات

 
 الـحـد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـرة االئـتمان    

2008 أیلول 30      كانون األول 31  
2007 

سوريةليرة   ليرة سورية      
 5,874,348   7,668,911         أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي       

 13,277,138  22,508,472    أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالیة
 9,846,364  17,633,908    تسھیالت ائتمانیة مباشرة

 3,197,608   1,594,930          متاحة للبیعاستثمارات
 2,088,918  971,114     و سلفقروض  استثمارات

 301,868  567,913    موجودات أخرى
 226,696  217,930    الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي

 34,812,940  51,163,178    المجموع       
        

 5,742,685  8,016,135    االلترامات المحتملة
 3,006,790  4,316,096    التعھدات

 8,749,475  12,332,231    المجموع       
 43,562,415  63,495,409    إجمالي المخاطر االئتمانیة       
       

 
  مخاطر السوق

  

لقد وضع مجلس اإلدارة حدود . السوق من التغير في أسعار الفائدة ، أسعار صرف العمالت وأسعار األسهم تنتج مخاطر 
  . وهذا يمكن مراقبته على أساس أسبوعي من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات . لقيمة المخاطر التي من الممكن تقبلها 

  
  تركزالمخاطر 

  
 أو في أنشطة بنفس المنطقة الجغرافية ةلمتعاملة في أنشطة تجارية متشابهتركز عندما تدخل مجموعة من األطراف االظهر ي

 السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات ، أو عندما تكون لها نفس
داء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ أتركز مؤشراً للتأثر النسبي في اليعطى . خرى أو سياسية أو أي تغيرات أاقتصادية 

  .على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينة 
وحجم التعرض االئتماني لكل ) فرد أو مؤسسة أو بنك مراسل(ر التركزات االئتمانية على مستوى العميل تتم إدارة مخاط

من صافي األموال الخاصة على مستوى % 25يجب أال يتجاوزالحد األقصى للتعرضات االئتمانية . قطاع أو منطقة جغرافية
راسلة وذلك حسب لخاصة على مستوى البنوك المل ا من صافي األموا%100 إلى %75ما بين و) فرد أو مؤسسة(العميل 

  .للتوظيف في االستثمارات المالية% 20درجة تصنيف البنك، وكحد أقصى 
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  )تتمة (لتركزمخاطر ا
  

محتفظ به أو تحسينات ائتمانية بدون األخذ في االعتبار أي ضمان حسب المناطق الجغرافية  بنكيبين الجدول التالي الموجودات المالية لل
  .أخرى

  
2007 كانون األول 31   2008أيلول  30   
 المجموع  أخرى  نشاطات مصرفية  المجموع  أخرى  نشاطات مصرفية 

            )ألقرب ألف لیرة سوریة(
 20,606,841   6,452,912  14,153,929  34,112,202    2,124,757      31,987,445 )سوريا(محلي 

 10,452,048  -  10,452,048  5,118,649      -  5,118,649  بقیة دول الشرق األوسط
 12,503,526  -  12,503,526  15,113,024  -  15,113,024 أوروبا

             52,219,118  2,124,757  54,343,875  37,109,503  6,452,912   43,562,415 
            

  
 

بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به أو تحسينات حسب القطاعات اإلقتصادية  بنكلتالي الموجودات المالية لليبين الجدول ا
  .ائتمانية أخرى

 
2007 كانون األول 31    2008  أيلول30    
 صافي الحد األقصى  إجمالي الحد األقصى  صافي الحد األقصى  إجمالي الحد األقصى 

        )ریةألقرب ألف لیرة سو(
        :القطاع اإلقتصادي
  15,896,569   16,984,881  17,500,405  17,847,269 التجارة و التصنیع

 بنوك ومؤسسات مالیة
   34,151,285      

34,151,285 
 24,962,671   24,962,670  

 مقاوالت وعقارات
220,564 

 
        220,564 

 
 118,611   118,611  

  1,107,955   1,496,252  2,124,757      2,124,757 أخرى
         54,343,875  53,997,011  43,562,415  42,085,805 
        

  
  

  مخاطـر العملة
  

  .  المالية بسبب التغير في سعر صرف العمالت ةإن مخاطر العملة هي المخاطر التي سوف تغير قيمة األدا
قام مجلس اإلدارة بوضع حدود .  العـملة األساسية المستخدمة الليرة السورية هي  وأنسورية يعتبر البنك نفسه مؤسسة 

تأكد من بقائها ضمن لليتم مراقبة التمركز على أساس يومي كما تستخدم استراتيجية التحوط . على التمركز حسب العملة 
  . الحدود الموضوعة 

  
  مخاطر سعر الفائدة

 
ألدوات العادلة لقيمة  الربحية المستقبلية أو الالتغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر علىتنتج مخاطر سعر الفائدة من احتمال 

.  مبالغ الموجودات والمطلوبات  إعادة تسعير فوائدإن البنك معرض لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لوجود تفاوت في. المالية 
  .ضع حدود لفجوة أسعار الفائدة في الفترة المشروطة قام مجلس اإلدارة بوضع مستويات لمخاطر سعر الفائدة عن طريق و

  
  مخاطر السیولة

  
للوقاية من  . عندما يحين موعد استحقاقها قدرة البنك على الوفاء بمتطلباتهمخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم م

، ومراقبة السيولة يولة في االعتبار ر ، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السـهذه المخاط
  . بشكل مستمر 
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  )تتمة  (مخاطر السیولة
  

2008 أيلول 30    كانون األول 31  
2007 

  %  % 
     

 %46  %42  المتوسط خالل الفترة
 %58  %50  أعلى نسبة
 %41  %33  أقل نسبة

  
  :امات واالرتباطات المحتملةزفـيـما يلي استحقاقات االلت

 

   شھور3أقل من   تحت الطلب 
 12 وحتى 3من 

  شھر
 5 وحتى 1من 

 المجموع  سنوات
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

2008أيلول 30           
 11,888,431,975  1,612,389,607  3,598,290,324  5,010,458,962  1,667,293,082 االلتزامات المحتملة

 4,316,096,250  515,130,906  1,264,377,859  70,933,309  2,465,654,176 االرتباطات
 16,204,528,225         المجموع          

          

2007 كانون األول31           
 5,742,684,939  778,861,799  1,738,147,444  2,420,292,876  805,382,820 االلتزامات المحتملة

 3,006,789,943  382,134,670  1,001,039,602  101,254,911  1,522,360,760 االرتباطات

 8,749,474,882         المجموع          

  
 

 مخاطر العملیات
 عمليات في خفاقإ بسبب  امانتجت  يمكن أنالتي و للمصرف خسائر تسبب أن يمكن التي المخاطر العمليات مخاطر تمثل

 مخاطر من التخفيف على المصرف يعمل .الموظفين تصرف سوء و اإلجراءات، كفاية بسبب عدم أخطاء– اآللي الحاسب
 محدد وتوزيع الداخلي الضبط إلجراءات شامل نظام وضع خالل من و المحاضرات للموظفين و التدريب خالل من العمليات

 .الوظائف صلف و والمسؤوليات للمهام
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  أرقام المقارنة 23
 

 مصرف سورية المركزي بناء على قرار الحالية فترةتبويب أرصدة ال لتتناسب مع 2007بعض أرصدة عام تم إعادة تبويب 
  . السابقةالسنةلم تؤثر عملية إعادة التبويب هذه على حقوق الملكية أو ربح  .29/04/2008 تاريخ 1/م/911رقم 

  
  :ي المبالغ التي تم إعادة تصنيفهايلخص الجدول التال

 
 المبلغ

 لیرة سوریة
 التبویب كما في 31 كانون االول 2007  التبویب كما في 30 أیلول 2008 

     

 أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  استثمارات متاحة للبیع  1,141,902,244
دى بنوك ومؤسسات مصرفيةأرصدة وإيداعات ل   قروض و سلف استثمارات  2,088,917,808  

ض وسلفوقر  700,167,086   محسومة كمبياالت وأسناد  
  
 

  االحتياطيات القانونية 24
 

  .المصرف باقتطاع االحتياطيات القانونية حسب أحكام القانون حيث أن هذه البيانات مرحليةلم يقوم 
 
 


