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  .م.م.بنك سوريا و املهجر ش
  العموميةامليزانية 

      
   كانون األول٣١كما يف     ٢٠٠٧ حزيران ٣٠كما يف       
      ٢٠٠٦   )غري مدققة(  إيضاح  املوجودات  

   .س.ل      .س.ل    
    ١٣,٧٢١,٠٥٥,٣١٧    ١٣,٠٢٢,٨٨٨,٣٠٩  )أ (٥  الصندوق و حسابات جارية لدى املصارف

    ٢٤,٧٥٦,٤٣٠,٨١٣    ٣٥,٤٣٤,٥٤٥,٥٧٦  )ب (٥   منتجة لفوائد لدى املصارف ألجلودائع
    ١,٩٢٧,٤٦٣,٧٠٧    ٢,٥٥٥,٤٨٦,١٦١      احتياطي نقدي إلزامي

  :أوراق مالية
    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦    متوفرة للبيع

    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٧  ستحقاق االمستبقاة حىت تاريخ
    ٦,٤٢٥,٥٣٠,٦٢٥    ٩,٠٢٢,١٨١,٦٨٠  ٨    قروض و تسليفات

    ٦١٢,٦٢٤,٣٢٣    ١,١٤٥,٧٣٤,٨٢٣      بوالتقمدينون مبوجب 
    ١٦٤,٩٥٠,٩٣٧    ١٤٧,٩٠٦,١٦٦      موجودات أخرى
    ٦٩٨,٩٥٠,٠٧٢    ٧٥٣,٥٥٥,١٧٥      )صايف(موجودات ثابتة 

    ٩١,٨١٩,٤٩٣    ٨٩,٧٨٨,٥٤٨      موجودات غري مادية
    ٢٩٤,٢٦٩,٨٤٠    ٢٩١,٩٩٧,٣٢٢    ال امل رأسوديعة امدة لدى مصرف سورية املركزي منال

    ٤٩,٧٤٣,٠٩٥,١٢٧    ٦٣,٥١٤,٠٨٣,٧٦٠      جمموع املوجودات
  

    املطلوبات  
    ٥٦٣,٣٩٣,٦٧٤    ١,٧٦٨,٣٧٦,٩٤٧  ٩  واملؤسسات املالية األخرىودائع املصارف

    ٤٣,٧٥٦,٨٦٥,٦٣٨    ٥٥,٤٤٣,٥٦٧,٩٨٩  ١٠  ى و أرصدة دائنة أخر، اجلهات املقربةدائع الزبائنو
    ١,٢٣١,٠١١,٠٩٨    ١,٦٠٢,٣٦٠,٧٧٢      ذمم دائنة و دائنون خمتلفون
    ٦١٢,٦٢٤,٣٢٣    ١,١٤٥,٧٣٤,٨٢٣      دائنون مبوجب قبوالت

    ٥٨١,٢٥٨,٦٠٩    ٨٨٠,٢٠٥,٣٠٩      مطلوبات أخرى
    ٤٣١,٤٦,٤٢٢,٥٠٤    ٤١١٢٤٦,٢٦٩,٦٠,      جمموع املطلوبات

  حقوق املسامهني  
    ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠      أمسالرال

  ٣٩,٨٧٣,٢٧٠    ٣٩,٨٧٣,٢٧٠      احتياطي قانوين
    ٣٩,٨٧٣,٢٧٠    ٣٩,٨٧٣,٢٧٠      احتياطي خاص 

  خسائر مدورة غري حمققة ناجتة عن
    )  ٥٧,٥٣٥,٤١٩(  )  ٥٧,٥٣٥,٤١٩(  ١٣  مركز القطع البنيوي على  قطع فروقاتالتتعدي  

  -      ٧٤,٢٤٦,٥٣٦      ربح الفترة
    ٢٢٩٨,٣٧٩,٦٩    ١٤٨,٣٧٩,٦٩٢       مدورةأرباح

    ٣٣,٣٢٠,٥٩٠,٨١    ٣٤٩,٨٣٧,٢٤٤,٣    جمموع حقوق املسامهني
    ٤٩,٧٤٣,٠٩٥,١٢٧    ٧٦٠,٠٨٣,٥١٤,٦٣    جمموع املطلوبات و حقوق املسامهني

  

      أدوات مالية يف خماطر خارج امليزانية
    ٦,٩٦٤,٩٥٩,٨٥٠    ٦,٩٠٢,٤٠٥,٢٢٥    دات بكفاالت و تكفالتتعه

  ١,٧٦٥,٩٨٧,٩٨٥    ٢,٠١٩,٣٢٧,٤٥٩     مستنديةاعتمادات 
   املوجزة املرحليةلبيانات املاليةاملرفقة لراجع اإليضاحات 
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  .م.م.بنك سوريا و املهجر ش
  دخلبيان ال

    

     حزيران٣٠ للستة أشهر املنتهية يف      

       ٢٠٠٦       ٢٠٠٧  
    )غري مدققة(   )غري مدققة(          

    .س.ل    .س.ل        
  :إيرادات فوائد

    ٢٤٠,٠٣٦,٣٠١    ٣٧٧,٣٩٨,٢٩٠      وض وتسليفاتقر
      ١١,٠٠٦,٩٤٤    ٤٦,٢٤٩,٥٥٤    أوراق مالية مستبقاة حىت تاريخ االستحقاق

    ٣١٥,٩٠٤,٣٥٦    ٢٢١,٨٠٦,٨٢٧      ودائع لدى املصارف
      ٥٦٠,٩٤٧,٦٠٧    ٠٦٥,٤٥٤,٢٥١,١    

  :أعباء فوائد
  )  ٤٠٦,٣٠٠,٩٤٠(  )  ١,٠٣٩,٠٦٢,٧٩٩(      ودائع الزبائن وأرصدة دائنة أخرى

  )  ٥٩٢,٦٠٥(  )  ٨٢٧,٠١١,١٢(      األخرى و املؤسسات املاليةودائع املصارف
      )٥٣٢,٩٠٦,٤٠٦(  )  ٦٢٦,٠٧٤,٠٥١،١  (  

  
    ٢٠١,٠٤١,٠٢٨    ٢٠٠,٣٧٩,٤٣٩      صايف إيرادات الفوائد

    -    )  ٣٣,٧٥٥,٥٩٣(      مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها
    ٢٠١,٠٤١,٠٢٨    ١٦٦,٦٢٣,٨٤٦    ها بعد مؤونة الديون املشكوك بتحصيلصايف إيرادات الفوائد

  
    ١٠٢,١٤٨,٩٦٢    ١٥٤,٨٦٦,٦٦٨     صايف عموالت، رسوم وإيرادات أخرى

    )  ٣٧,٢٧٠,٥٨٣(    ٦,٠٦٣,٤٥٣     حمققة)سلبية (/إجيابية   صرفاتصايف فروق
  )  ٩٧١,٦٠٢,١٣٤(  )  ٩٣٣,٤٩٠,٢٣(     غري حمققة سلبية صرفاتصايف فروق

    ٤٣٦,٣١٦,١٣١    ٣٠٤,٠٦٣,٠٣٤      صايف اإليرادات املالية
  

  :األعباء األخرى
  )  ١٠٤,٤٨٦,٥٩٨(  )  ١٣٥,٠٠١,١٩٥(      النفقات التشغيلية العامة

  )  ٢٩,٥٦٩,٦٠٦(  )  ٤٦,٤٩٠,٣٩٤(      اإلستهالكات واإلطفاءات
  )  ١٣٥,٢٢٠(  )  ٩٠٩,١٢٤(       صايف- خمتلفةأعباء

  )  ٣٣٩,٢٧٦,١٣٤(  )  ١٨١,٦١٦,٤٩٨(       األخرىاألعباء جمموع
  

  )  ٩٠٣,٩٥٩,٢(    ٥٣٦,٤٤٦,١٢٢    ضريبة الدخلقبل  غري احملققة وسائراخل متضمنة )اخلسارة (/ الربح
  

  )  ٠٠٠٧٩٣,٣٢,(  )  ٠٠٠٢٠٠,٤٨,(      ضريبة الدخل
  

  )  ٩٠٣,٧٥٢,٣٥(    ٥٣٦,٢٤٦,٧٤  ١٤    الفترة )ةخسار ( /ربحصايف 
 
 
 
 
 

 املوجزة املرحليةلبيانات املاليةل املرفقةراجع اإليضاحات 
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  .م.م.بنك سوريا و املهجر ش
  ريات يف حقوق املسامهنييبيان التغ

        

    
    مدورة) خسائر/ (ارباح                      
  غري حمققة ناجتة عن                       
  تعديالت فروقات                        
  ربح / )ةخسار(           مركزعلى قطع                          
     اموع      الفترة       أرباح مدورة      القطع البنيوي      احتياطي خاص      احتياطي قانوين      رأمسالال        
       .س.ل       .س.ل        .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
    ٣,٢١٦,٧٧١,٧٦٨    -      ١٠٨,٨٥٣,٥١٢    ٧٥,٥٥٣,٢٦٢    ١٦,١٨٢,٤٩٧    ١٦,١٨٢,٤٩٧   ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٥ كانون األول ٣١الرصيد يف   

  

  )  ٣٥,٧٥٢,٩٠٣(  )  ٣٥,٧٥٢,٩٠٣(    -      -      -      -      -    ٢٠٠٦عام النصف األول من  خسارة  
    ٣,١٨١,٠١٨,٨٦٥  )  ٣٥,٧٥٢,٩٠٣(    ١٠٨,٨٥٣,٥١٢    ٧٥,٥٥٣,٢٦٢    ١٦,١٨٢,٤٩٧    ١٦,١٨٢،٤٩٧   ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدققة(٢٠٠٦ حزيران ٣٠الرصيد يف   
    

  
    ١٣٩,٥٧١,٩٤٨    ١٣٩,٥٧١,٩٤٨    -      -      -      -      -    ٢٠٠٦ربح النصف الثاين من عام   
    -    )  ١٠٣,٨١٩,٠٤٥(    ١٨٩,٥٢٦,١٨٠  )  ١٣٣,٠٨٨,٦٨١(    ٢٣,٦٩٠,٧٧٣    ٧٣٢٣,٦٩٠,٧    -    ٢٠٠٦ختصيص ربح عام   
    ٣,٣٢٠,٥٩٠,٨١٣    -      ٢٩٨,٣٧٩,٦٩٢  )  ٥٧,٥٣٥,٤١٩(    ٣٩,٨٧٣,٢٧٠    ٣٩,٨٧٣,٢٧٠   ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد يف   
    

  
  )  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠(    -    )  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -    توزيع أنصبة أرباح  
    ٥٣٦٢٤٦,٧٤,    ٥٣٦٢٤٦,٧٤,    -      -      -      -      -    ٢٠٠٧النصف األول من عام ربح   
    ٩,٣٤٨٣٧,٢٤٤,٣    ٧٤,٢٤٦,٥٣٦    ١٤٨,٣٧٩,٦٩٢  )  ٥٧,٥٣٥,٤١٩(    ٣٩,٨٧٣,٢٧٠    ٣٩,٨٧٣,٢٧٠   ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدققة (٢٠٠٧حزيران  ٣٠الرصيد يف   

  
  
  
  
  

وجزة املاملرحليةيضاحات املرفقة للبيانات املالية اجع اإلر



 

 - ٥ -

  .م.م.بنك سوريا و املهجر ش
  ة النقدياتبيان التدفق

    

     حزيران٣٠للستة أشهر املنتهية يف       

       ٢٠٠٦       ٢٠٠٧  
    )غري مدققة(   )غري مدققة(      إيضاح    

  
    .س.ل    .س.ل        

      : من النشاطات التشغيليةة النقدياتالتدفق
    )  ٢,٩٥٩,٩٠٣(    ١٢٢,٤٤٦,٥٣٦    قبل الضريبة للفترة )اخلسارة (/الربحصايف   
   من الصافية مع النقد الناتج األرباحتعديل ملطابقة  

  :النشاطات التشغيلية  
    ٢٩,٥٦٩,٦٠٦    ٤٦,٤٩٠,٣٩٤    االستهالكات و االطفاءات  

    -      ٣٣,٧٥٥,٥٩٣    مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها
  الوديعةتعديالت فروقات قطع على 

    ١٣,٤٦٠,٢٩٧    ٢,٢٧٢,٥١٨    املال امدة لدى مصرف سورية املركزي من رأس 
 )  ٣٣,٩١٧,١٢١(    ١٧,٠٤٤,٧٧١    املوجودات األخرى يف )الزيادة (/النقصصايف   
    ١٣٢,٣٧٨,٧٠٧    ٢٥٧,١٦١,٨٠٥    ختلفوناملدائنون الدائنة والذمم ال يف صايف الزيادة 
    ٣٥,٨٥٣,٧٩٤    ٥٠,٥٩٦,٢٩٩    طلوبات أخرىاملصايف الزيادة يف   
    ١٧٤,٣٨٥,٣٨٠    ٥٢٩,٧٦٧,٩١٦     النشاطات التشغيليةعنوال الناجتة مصايف األ

  
  : من النشاطات االستثماريةة النقدياتالتدفق
  )  ٤,٨٧٣,٠٩٨,٥١٧(  )  ١٠,٦٧٨,١١٤,٧٦٣(     منتجة لفوائدلدى املصارفألجل ودائع   
  ٢٨٤,١٧٣,٦٥٥  )  ٢,٦٣٠,٤٠٦,٦٤٨(    زبائنالقروض و تسليفات   
    )  ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠(    -       يف أوراق ماليةاستثمارات  
  )  ١٣٩,٢٥٦,٨٣٥(  )  ٩٧,٥٢٣,٧٨٨(    موجودات ثابتة  
  )  ١,١٩١,٠٨١(  )  ١,٥٤٠,٧٢٠(    موجودات غري مادية  
  )  ٥,٣٧٩,٣٧٢,٧٧٨(  )  ١٣,٤٠٧,٥٨٥,٩١٩(    صايف األموال املستعملة يف النشاطات اإلستثمارية  

  
    :ويليةة من النشاطات التم النقدياتالتدفق
  ٦,٢٧١,٣٩٨,٥٣٩    ١١,٦٨٦,٧٠٢,٣٥١    أخرىودائع الزبائن و أرصدة دائنة   
  )  ٢٩٧,٤٠٠,٩١٣(  )  ٦٢٨,٠٢٢,٤٥٤(    احتياطي نقدي إلزامي  
    )  ٣٧,٨٢٣,٦٣٩(    ١,٢٠٤,٩٨٣,٢٧٣    دائع املصارفو  
    -    )  ٨٤,٠١٢,١٧٥(  ١٢   مسددة أرباحأنصبة  
    ٥,٩٣٦,١٧٣,٩٨٧    ٩٩٥,٦٥٠,١٧٩,١٢    ويليةال الناجتة عن النشاطات التماألموصايف 

  
  ٧٣١,١٨٦,٥٨٩  )  ٦٩٨,١٦٧,٠٠٨(   الزيادة يف الصندوق وحسابات جارية لدى املصارف/ )النقص (صايف

    ٦,٢٧٤,٢٨٩,٣٨٧    ١٣,٧٢١،٠٥٥,٣١٧    الفترة ايةبديف الصندوق وحسابات جارية لدى املصارف 
    ٧,٠٠٥,٤٧٥,٩٧٦    ٣٠٩,١٣,٠٢٢,٨٨٨    الفترة الصندوق وحسابات جارية لدى املصارف يف اية

 املرحلية املوجزةلبيانات املاليةل املرفقةحات راجع اإليضا
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  .م.م.بنك سوريا و املهجر ش
   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية

   ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ية يف نتهامل أشهر ةتللس
  

    و نشاط املصرفأهداف  -١
حملافظـة  يف السجل التجـاري      وسجل   ٢٠٠٣ين   تشرين الثا  ١٩تأسس يف    هو شركة مسامهة سورية مغفلة     .م.م.ش سوريا و املهجر   بنك

  .٢٠٠٣ كانون األول ٢٩ تاريخ ١٣٩٠٠رقم حتت الدمشق 
  .ه مصرفا خاصا، حيث يقوم بكافة اخلدمات املصرفيةت بصف٩كومة حتت رقم سجل املصرف لدى مفوضية احل

  . سوريا– دمشق – بناء نقابة احملامني – باب الربيد –املركز الرئيسي للبنك يقع يف احلريقة 
  

 فروع يف مدينة  أربع   محص و طرطوس و   ذقية و محاة و   ال يف كل من حلب، ال      فرع : فروع تسعة للمصرفكان   ،٢٠٠٧ حزيران   ٣٠بتاريخ
   .دمشق

 
  تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة  - ٢

ملعدلة واجلديدة الصـادرة عن جملس معايري احملاسبة يف السـنة احلالية قـام املصرف بتطبيق مجيـع املعايـري والتفسـريات ا -
التابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات  ) IFRIC( وجلنة تفسري اعداد التقارير املالية الدولية  ) IASB(الدوليـة 

عايري وتفسرياا البيانات  تطبيق هذه اململ يطرأ أي تعديل بناء على .٢٠٠٧ كانون الثاين ١املصرف للفترات احملاسبية ابتداء من 
  . املرحلية املوجزة

  
كما وبتاريخ املوافقة على إصدار هذه البيانات املالية ، فان املعايري التالية وتفسرياا ، املتعلقة بنشاطات املصرف كانت اما صادرة او قيد 

  :االصدار وغري سارية املفعول بعد 
  

  :)٢٠٠٩ كانون الثاين ١ابتداء من ( العمليات  جتزئةIFRS٨ الدويل  التقارير املاليةمعيار  -
 لقد وسع نطاق التقرير حول . التقرير حول األجزاء ١٤ مكان معيار احملاسبة الدويل رقم ٨ الدويل رقم التقارير املاليةلقد حل معيار 

يت يتداول بأسهمها أو بسندات األجزاء ليشمل املؤسسات اليت متلك أصول ائتمانية موعة جمالس خارجية باإلضافة للمؤسسات ال
  .دينها يف أسواق األسهم للعموم وتلك اليت بصدد إصدار سندات دين يف األسواق 

  
لن يكون له تأثري مهم على البيانات املاليـة         ) حيث ينطبق   ( باعتقاد إدارة املصرف ، إن تطبيق تلك املعايري وتفسرياا يف الفترات املستقبلية             

  .للمصرف 
  
  اعد احملاسبة اهلامة املتبعة قوملخص  -٣

    
  :اعداد البيانات املالية  -أ

املتعلق بالتقـارير    (٣٤للمعيار احملاسيب الدويل رقم     وفقاً   ٢٠٠٧ حزيران   ٣٠ املرحلية املرفقة كما يف      املاليةبيانات  الجرى إعداد    -
البيانات املالية املرحلية، تتفق مع تلـك  عة يف إعداد إن السياسات احملاسبية املتب .مصرف سورية املركزي و تعليمات   )املالية املرحلية 

  .٢٠٠٦ كانون األول ٣١اليت اتبعت يف إعداد البيانات املالية للسنة املنتهية يف 
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ري  املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبيانات املالية السنوية واملعدة وفقاً للمعاي         ة إن البيانات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كاف        -
، ال متثل بالضرورة مؤشراً علـى       ٢٠٠٧ حزيران   ٣٠كما أن نتائج أعمال املصرف للستة أشهر املنتهية يف          . الدولية للتقارير املالية  

  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف 
  

  :اسس االعداد  -ب
 بعض املوجودات غري املتداولة واالدوات املالية اليت مت اظهارها علـى            مت حتضري البيانات املالية على اساس التكلفة التارخيية باستثناء        

  .اساس القيمة العادلة
  .Reporting Currency)(تظهر البيانات املالية باللرية السورية، عملة اعداد البيانات املالية 

  
  

  أحكام حماسبية مهمة ومصادر اساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤
      

متعلقة بالقيمة الدفتريـة للموجـودات      ، على ادارة املصرف ان تستعمل تقديرات وافتراضات          ياسات احملاسبية يف سياق تطبيق الس   
تعتمد هذه التقديرات واالفتراضات املتعلقة ا على عامل اخلربة وعلى عوامـل اخـرى   . واملطلوبات غري املتوفرة من مصادر أخرى     

  . هذه التقديرات واالفتراضاتوقد ختتلف النتائج الفعلية عن. تعترب ذات صلة
  

 مراجعة التقديرات احملاسبية يف الفترة اليت تراجـع          بالفروقات الناجتة عن   يعترف. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري     
نت املراجعـة   فيها التقديرات وذلك اذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصريا على هذه الفترة، أو يف فترة املراجعة وفترات الحقة اذا كا                   

  .تؤثر على الفترة احلالية وفترات الحقة
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  الصندوق و الودائع لدى مصرف سورية املركزي و لدى املصارف   -٥
  :يتضمن هذا البند ما يلي    

  

  :الصندوق و حسابات جارية لدى املصارف  -أ  
    )غري مدققة (٢٠٠٧ حزيران ٣٠    
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
                  :حسابات مقيمة

    ٨٤٠,٨٥٥,٠٤٤    ٣٤٤,٢٩٥,٠٠٢    ٤٩٦,٥٦٠,٠٤٢    الصندوق  
  ١١,٣٠٨,٤٨٥,٢٧٣    ٢,٠٢٧,٩١٦  ١١,٣٠٦,٤٥٧,٣٥٧    مصرف سورية املركزي  
    ١٠٩,١٤٣,٢٤٨    ٥١,٩٨٤,٣٨٦    ٥٧,١٥٨,٨٦٢    مصارف مراسلة  

    ١٢,٢٥٨,٤٨٣,٥٦٥    ٣٩٨,٣٠٧,٣٠٤  ١١,٨٦٠,١٧٦,٢٦١  
      :مةحسابات غري مقي

    ٥١١,٦٨٩,٩٦٣    ٥١١,٦٨٩,٩٦٣    -      مصارف مراسلة  
    ٧٨١,٧١٤,٢٥٢    ٧٨١,٧١٤,٢٥٢    -      مصارف مقربة  

      -    ٧٦٤,٤٠٤,٧٤٤    ٧٤٤,٤٠٤,٧٦٤    

      ٣٠٩,٨٨٨,٠٢٢,١٣    ٠٤٨,٧١٢,١٦٢,١  ٢٦١,١٧٦,٨٦٠,١١  
  

    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١    
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
                  :حسابات مقيمة

    ٨٥١,٥٣١,٣٥٠    ٤٠٩,٤٩٨,٣٢٩    ٤٤٢,٠٣٣,٠٢١    الصندوق  
  ١١,٠٩٨,٨٣٥,٥٤٥    ١٠,٧٩٩,٦٥٦  ١١,٠٨٨,٠٣٥,٨٨٩    مصرف سورية املركزي  
    ٦٨٤,٥٠٢,٤١٤    ٥٠٢,٨٩٠,١٦٣    ١٨١,٦١٢,٢٥١    مصارف مراسلة  

    ١٢,٦٣٤,٨٦٩,٣٠٩    ٩٢٣,١٨٨,١٤٨  ١١,٧١١,٦٨١,١٦١  
      :حسابات غري مقيمة

    ١٧٧,٨٠٣,٦٣١    ١٧٧,٨٠٣,٦٣١    -      مصارف مراسلة  
    ٩٠٨,٣٨٢,٣٧٧    ٩٠٨,٣٨٢,٣٧٧    -      مصارف مقربة  

      -    ١,٠٨٦,١٨٦,٠٠٨    ١,٠٨٦,١٨٦,٠٠٨    

      ١٣,٧٢١,٠٥٥,٣١٧    ٢,٠٠٩,٣٧٤,١٥٦  ١١,٧١١,٦٨١,١٦١  
  
  



 

 - ٩ -

  :يتألف احلساب مع مصرف سورية املركزي مما يلي
        )غري مدققة (٢٠٠٧ حزيران ٣٠        
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل        
  

    ٢٤٢,٧٦٥,٠٢٠    ٢,٠٢٧,٩١٦    ٢٤٠,٧٣٧,١٠٤    فرع دمشق
    ٤,٨١٩,٦٣١,٨٧٢    -      ٤,٨١٩,٦٣١,٨٧٢    فرع حلب
    ٣,٤٧٤,٩٨٠,٠٤٢    -      ٣,٤٧٤,٩٨٠,٠٤٢    فرع الالذقية
    ١,٣٨٠,١٣٧,١٧٣    -      ١,٣٨٠,١٣٧,١٧٣     فرع محاة

    ٧,٣١١,٤٥٨    -      ٧,٣١١,٤٥٨    فرع طرطوس
    ٧٠٨,٦٥٩,٣٨٣,١    -      ٧٠٨,٦٥٩,٣٨٣,١    فرع محص

    ٢٧٣,٤٨٥,٣٠٨,١١    ٩١٦,٠٢٧,٢  ٣٥٧,٤٥٧,٣٠٦,١١  
  

          ٢٠٠٦ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل        
  

    ٣,٨٥٨,٨٣٦,٧٥٤    ١٠,٧٩٩,٦٥٦    ٣,٨٤٨,٠٣٧,٠٩٨    فرع دمشق
    ٣,٧٣٥,٩٢٤,٤٥٥    -      ٣,٧٣٥,٩٢٤,٤٥٥    فرع حلب
    ٢,٥٣٢,٣٠١,٢٥٨    -      ٢,٥٣٢,٣٠١,٢٥٨    فرع الالذقية
    ٧٩٣,٩١٩,٤٩٩    -      ٧٩٣,٩١٩,٤٩٩     فرع محاة

  ٦٣,٢٦٨,٩٦٩    -      ٦٣,٢٦٨,٩٦٩    فرع طرطوس
    ١١٤,٥٨٤,٦١٠    -      ١١٤,٥٨٤,٦١٠    فرع محص

    ١١,٠٩٨,٨٣٥,٥٤٥    ١٠,٧٩٩,٦٥٦  ١١,٠٨٨,٠٣٥,٨٨٩  
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  :ودائع ألجل لدى املصارف منتجة لفوائد  -ب

        )غري مدققة (٢٠٠٧ حزيران ٣٠          
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
  :حسابات مقيمة  
    ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ودائع لدى مصارف مراسلة  

    ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    
  

      :حسابات غري مقيمة
    ٢,٠١٨,٠٠٧,٢١٤    ٢,٠١٨,٠٠٧,٢١٤    -    مصارف مقربة  
  ٣٣,٠١٦,٥٣٨,٣٦٢   ٣٣,٠١٦,٥٣٨,٣٦٢     -    مصارف مراسلة  

    -    ٣٥,٠٣٤,٥٤٥,٥٧٦   ٣٥,٠٣٤,٥٤٥,٥٧٦   
    ٥٧٦,٥٤٥,٤٣٤,٣٥   ٣٥,٠٣٤,٥٤٥,٥٧٦    ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

  
        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١          

  اموع      عمالت أجنبية          
    .س.ل      .س.ادل لمبا يع      .س.ل      

  :حسابات مقيمة  
    ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ودائع لدى مصارف مراسلة  

    ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    
  

      :حسابات غري مقيمة
    ٦٠٤,٩٠٧,٠٠٠    ٦٠٤,٩٠٧,٠٠٠    -    مصارف مقربة  
  ٢٣,٧٥١,٥٢٣,٨١٣  ٢٣,٧٥١,٥٢٣,٨١٣     -    مصارف مراسلة  

    -    ٣٥٦,٤٣٠,٨١٣,٢٤   ٢٤,٣٥٦,٤٣٠,٨١٣  
    ٢٤,٧٥٦,٤٣٠,٨١٣   ٢٤,٣٥٦,٤٣٠,٨١٣    ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

  
س . ل٣٥٦,٩٠٤,٣١٥. (س. ل٨٢٧,٨٠٦,٢٢١مبلغ  ٢٠٠٧ حزيران ٣٠للفترة املنتهية يف بلغ جمموع الفوائد على الودائع املنتجة 

  )٢٠٠٦  عام مننفس الفترةخالل 
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 دوالر أمريكي حمجوز لدى أحد ١,٦٠٠,٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٧حزيران  ٣٠تتضمن الودائع ألجل لدى مصارف مراسلة غري مقيمة كما يف 
  .٢٠٠٧ دوالر للواحد و الذين يستحقان يف أيلول ٨٠٠,٠٠٠املصارف املراسلة كضمانة إلعتمادين مستنديني بقيمة 

  

ار بنك سوريا  دوالر أمريكي جممد مقابل اصد١,٠٠٠,٠٠٠مبلغ  ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ تتضمن الودائع ألجل لدى مصارف مقربة كما يف
  .واملهجر للبطاقات اإلئتمانية

  
  أوراق مالية متوفرة للبيع  -٦

  

 لـرية   ٥٠٠،  بسعر اإلصدار البالغ      %٥ مليون سهم، أي بنسبة ملكية بلغت        ٢ سهم من أصل     ١٠٠,٠٠٠يتألف هذا البند من كلفة اقتناء         
  .سهمسورية يف شركة تأمني مقربة، وذلك بسبب عدم توفر أسعار سوقية هلذه اال

  
   االستحقاق تاريخ حىتأوراق مالية مستبقاة  -٧

ـ           ٥٠ شهادة إيداع بقيمة     ٢٠يتكون هذا البند من      ة مـن قبـل   ا مليون لرية سورية للواحدة مصدرة من املصرف العقاري يف سورية و مقتن
  : تواريخ االستحقاق التاليةحسبشهادات اإليداع  تتوزع . و املهجرامصرف سوري

    
    معدل الفائدة       القيمة اإلمجالية     قيمة الوحدة     العدد      تاريخ االستحقاق  
  .س.ل      .س.ل            
  %٩,٠    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠    ٢٠٠٨ نيسان ٣
  %٩,٥    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢    ٢٠٠٨ حزيران ٢٥
  %٩,٥    ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤   ٢٠٠٨ تشرين الثاين ٨
  %١٠,٠    ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٠٠٠,٥٠,٠٠٠    ٤  ٢٠٠٩ تشرين الثاين ٨
      ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢٠      

  
ضمن  ظاهرة لرية سورية    ٤٦,٢٤٩,٥٥٤ على هذه الشهادات مبلغ      ٢٠٠٧ حزيران   ٣٠للستة أشهر املنتهية يف      جمموع ايرادات الفوائد  بلغ  

  . يف بند موجودات أخرى القبض املستحقة السارية غريالفوائد
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  تسليفاتقروض و   -٨
 :يبند مما يليتكون هذا ال

    )غري مدققة (٢٠٠٧ حزيران ٣٠   
  عمالت أجنبية             
    .س. لاموع      .س. لمبا يعادهلا      .س.ل      

                  

    ٦,١٩٠,٣١١,٨٤٣    ٥٥٦,١٩٥,٢٢٦    ٥,٦٣٤,١١٦,٦١٧  لزبائناقروض و تسليفات 
  ٨٣,٧٧٧,٨٣٣    ٦٦,٢٦٢,٧٠٣    ١٧,٥١٥,١٣٠  حسابات دائنة صدفة مدينة

  ١,٨٣٦,٣٢٦,٠٠٤    ١,٤٠١,١٢٠    ١,٨٣٤,٩٢٤,٨٨٤  سومةسندات جتارية حم
  ١,١٠٠,٠٧٩,٧٢١    ١١,٠٠٤,٨٤٠    ١,٠٨٩,٠٧٤,٨٨١  سندات ألمر املصرف
  ٤,١٦٥,٤٣٢    -      ٤,١٦٥,٤٣٢  سلف على الراتب

    ٠٠١,٠٩٣,١٥٣    ٧٦٣,٥٢١,١    ٢٣٨,٥٧١,١٥١  غري منتجة لفوائد  مصنفةقروض
    ٩,٣٦٧,٧٥٣,٨٣٤    ٦٣٦,٣٨٥,٦٥٢    ٨,٧٣١,٣٦٨,١٨٢    
  )  ٤٣,٧٤٤,٧٨١ (    -    )  ٤٣,٧٤٤,٧٨١ (  ؤونة ديون مشكوك يف حتصيلهام

  )  ٣٧٣,٨٢٧,٣٠١ (  )  ٣٤١,١٨٥(  )  ٢٣٩,٦٤٢,٣٠١ (   على سندات حمسومةفوائد غري حمققة
       ٩,٠٢٢,١٨١,٦٨٠      ٥١٨,٢٠٠,٦٣٦    ١٦٢,٩٨١,٣٨٥,٨    

      
    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١   
  عمالت أجنبية             
    .س. لاموع      .س.مبا يعادهلا ل      .س.ل      

                  
    ٤,١٤٣,١٧٠,٧٢٦    ٤٠٠,٦٦٠,٤٩٥    ٣,٧٤٢,٥١٠,٢٣١  قروض وتسليفات للزبائن
  ١٢١,٦٧٠,٣٥٦    ١٨,٧٩٢,٠٢٣    ١٠٢,٨٧٨,٣٣٣  حسابات دائنة صدفة مدينة

  ١,٣٨٢,١٢٣,٦٤٤    ١٩,٦٧٣,٦١٥    ١,٣٦٢,٤٥٠,٠٢٩  سندات جتارية حمسومة
  ٨٧٤,١٧١,٢٤٣    ٢١,٢٢١,٢٣٠    ٨٥٢,٩٥٠,٠١٣  سندات ألمر املصرف
  ٣,١٣٩,٣٣٠    -      ٣,١٣٩,٣٣٠   سلف على الراتب

    ١٩٧,٠٥٢,٨٧    ٨٩٣,١,٥٤١    ٦٥٥,٦٦٣,٨٥  قروض مصنفة غري منتجة لفوائد
    ٣٥١,٤٧٢,٦١١,٦    ٧٥٢,٨٨٨,٤٦١    ٥٩٩,٥٨٣,١٤٩,٦    

  )  ٩,٩٨٩,١٨٨(    -     )  ٩,٩٨٩,١٨٨(  مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها
  )  ٥٣٨,٩٥٢,١٧٥ (  )  ٤٧٨,٦٧٨(  )  ٠٦٠,٢٧٤,١٧٥ (  فوائد غري حمققة على سندات حمسومة

       ٦٢٥,٥٣٠,٤٢٥,٦      ٢٧٤,٢١٠,٤٦١    ٣٥١,٣٢٠,٩٦٤,٥    
  

  
  . مقربة لشركة تأمني ة مليون لرية سورية تسهيالت معطا٦٠٩، مبلغ ٢٠٠٧حزيران  ٣٠لزبائن يف اتتضمن قروض و تسليفات 
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  :تتوزع القروض والتسليفات حسب الشرائح كما يلي
  

    )غري مدققة (٢٠٠٧ ران حزي  ٣٠    
  نسبة مبلغ الشرحية  نسبة عدد الزبائن  

    إىل اموع      مبلغ الشرائح      إىل اموع      عدد الزبائن      
  %      .س.آالف ل      %            

      ٠,٥٦    ٥٢,١٧٢      ٣٩    ٢٩٧  .س. ل٥٠٠,٠٠٠دون   
      ٠,٧٧    ٧٢,٤٢٩      ١٣      ١٠١  .س. ل١,٠٠٠,٠٠٠ و. س. ل٥٠٠,٠٠١بني   
      ٧,٥٧    ٧٠٩,١٢٢      ٢٧      ٢٠٠  .س. ل١٠,٠٠٠,٠٠٠و . س. ل١,٠٠٠,٠٠١بني   
     ١٠,٩١    ٨,٥٣٤,٠٣١      ٢١      ١٥٤  .س. ل١٠,٠٠٠,٠٠٠ما فوق   
    ١٠٠,٠٠    ٩,٣٦٧,٧٥٤        ١٠٠      ٧٥٢    

  

   .صرفمن جمموع تسليفات امل% ٩١ زبون يشكلون حوايل ١٥٤جتدر اإلشارة بأنه يوجد تركيز يف بند القروض والتسليفات إذ أن حوايل 
  

    ٢٠٠٦كانون األول ٣١    
  نسبة مبلغ الشرحية  نسبة عدد الزبائن  

    إىل اموع      مبلغ الشرائح      إىل اموع      عدد الزبائن      
  %      .س.آالف ل      %            

  ٠,٣٠    ٢٠,٤٩٠      ٤٢    ٢٣٣  .س. ل٥٠٠,٠٠٠دون   
  ٠,٥٥    ٣٦,٣٧٧      ٩      ٤٩  .س. ل١,٠٠٠,٠٠٠و . س. ل٥٠٠,٠٠١بني   
  ٩,١٥    ٦٠٥,١٥٧      ٢٨      ١٥٥  .س. ل١٠,٠٠٠,٠٠٠و . س. ل١,٠٠٠,٠٠١بني   
     ٩٠,٠٠    ٥,٩٤٩,٤٤٨      ٢١      ١١٩  .س. ل١٠,٠٠٠,٠٠٠ما فوق   
    ١٠٠,٠٠    ٦,٦١١,٤٧٢        ١٠٠      ٥٥٦    

  

  :تتوزع القروض والتسليفات حسب القطاعات االقتصادية كالتايل
    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١      )غري مدققة (٢٠٠٧ حزيران   ٣٠  

  بلغ املنسبة   بلغاملبة نس  
    إىل اموع      بلغامل      إىل اموع      املبلغ      
  %      .س.آالف ل      %      .س.آالف ل     

      ٩٠,٩    ٦,٠١٥,٨٠٢      ٨٢,٩   ٧,٧٦٨,٢٧٢  القطاع التجاري  
      ٦,٧    ٤٤٤,٣٦٣      ٦,٤    ٥٩٧,٦١٧  القطاع الصناعي  
  ٠,٤    ٢٤,٩٠٤      ١,٧    ١٦٢,٩٨٩  القطاع الزراعي  
  -      -        ١,٢    ١١٦,٦٧٥  قاريعالقطاع ال  
      ٢,٠    ١٢٦,٤٠٣      ٧,٨    ٧٢٢,٢٠١  قطاع اخلدمات والقطاعات األخرى  
    ١٠٠,٠    ٦,٦١١,٤٧٢       ١٠٠,٠   ٩,٣٦٧,٧٥٤     
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 من ديون مشكوك بتحصيلها و ديون متنازع عليها ومت تصنيفها كديون غري منتجة لفوائد بسبب  غري املنتجة لفوائدالقروض املصنفةتتألف 
يف . س. ل٣٣,٧٥٥,٥٩٣ مت تكوين مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها بقيمة. أو عائداا/ د شك أو احتمال عدم حتصيل هذه الديون و وجو
   .٢٠٠٧ حزيران ٣٠لستة أشهر املنتهية يف فترة ا

  

  :ممايليتتألف الديون غري املنتجة لفوائد 
      )غري مدققة( ٢٠٠٧ حزيران ٣٠          
  عمالت أجنبية             

    .س. لاموع      .س.مبا يعادهلا ل      .س.ل      
    ١٦١,٨٩٦,٩٦٥    ١,٦٣٨,٤٤٩    ١٦٠,٢٥٨,٥١٦    رصيد الدين  
  )  ٩٦٤,٨٠٣,٨(  )   ١١٦,٦٨٦(  )  ٢٧٨,٦٨٧,٨(    حمققةفوائد غري   

    ٠٠١,٠٩٣,١٥٣    ١,٥٢١,٧٦٣    ٢٣٨,٥٧١,١٥١    
  

  
        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١          
  عمالت أجنبية             

    .س. لاموع      .س.ا لمبا يعادهل       .س.ل      
    ٩٠,٠٠٣,٠٥٣    ١,٥٩٢,١٦٢    ٨٨,٤١٠,٨٩١    رصيد الدين  
  )  ٢,٨٠٦,٠٠١(  )    ٥٠,٧٧٣(  )  ٢,٧٥٥,٢٢٨(    حمققةفوائد غري   

    ٨٧,١٩٧,٠٥٢    ١,٥٤١,٣٨٩    ٨٥,٦٥٥,٦٦٣    
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  ودائع املصارف و املؤسسات املالية األخرى  -٩
  

  :يتكون هذا البند مما يلي  
      )غري مدققة (٢٠٠٧ حزيران ٣٠        
  اموع      عمالت أجنبية          
    .س.ل      .س.مبا يعادهلا ل      .س.ل    

    ٢٤٩,٨١٠,٧٠٨    ١٩٩,٢٤٢,٥٢٠    ٥٠,٥٦٨,١٨٨  مراسلة ومؤسسات مصارف–ودائع حتت الطلب 
    ٥٨٥,٤٨٣,٧٨٦    ٥٤٧,٠٥٦,٩٦٨    ٣٨,٤٢٦,٨١٨   مقربة ومؤسسات مصارف–ودائع حتت الطلب 

    ٧٥٩,٣٠٥,٢٩٢    ٧٥٩,٣٠٥,٢٩٢    -   راسلة م ومؤسسات مصارف–ودائع ألجل 
    ١٥٠,٨٥٢,٣٩٠    ٦٤,٦٧٨,٠٦٠    ٨٦,١٧٤,٣٣٠   مقربة ومؤسسات مصارف–ودائع ألجل 

    ٧٧١,٩٢٤,٢٢    -      ٧٧١,٩٢٤,٢٢  شيكات مقاصة
  ٩٤٧,٣٧٦,٦٨١,٧    ٨٤٠,٢٨٢,٧٠١,٥    ١٩٨,٠٩٤,١٠٧    

  

        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          
    .س.ل      .س.مبا يعادهلا ل      .س.ل    

    ٢٥٥,٦٤٠,٩٨٤    ٢٢٠,٠٩٩,٠٤٦    ٣٥,٥٤١,٩٣٨  مصارف ومؤسسات مراسلة–ودائع حتت الطلب 
  ٢١,٨٥٧,٤٩٦    ١٢,٨٤٤,٩٤٠    ٩,٠١٢,٥٥٦   مقربة ومؤسسات مصارف–ودائع حتت الطلب 

    ٢٣٠,٧٢٢,١٧٤    ٦٤,٠٩٥,٦٩٠    ١٦٦,٦٢٦,٤٨٤   مصارف ومؤسسات مقربة–ودائع ألجل 
    ٥٥,١٧٣,٠٢٠    -      ٥٥,١٧٣,٠٢٠  شيكات مقاصة

  ٥٦٣,٣٩٣,٦٧٤    ٢٩٧,٠٣٩,٦٧٦    ٢٦٦,٣٥٣,٩٩٨    
  

  

  وأرصدة دائنة أخرى، اجلهات املقربة ودائع الزبائن  -١٠
  

   :يتكون هذا البند مما يلي
      )غري مدققة( ٢٠٠٧ حزيران ٣٠        
  اموع      عمالت أجنبية          
    .س.ل      .س.مبا يعادهلا ل      .س.ل    

  

  

   ١٨,٠٥٨,٧٦٤,٣٣٨    ٩,٧٠٩,٠٧٢,٢٩٥    ٨,٣٤٩,٦٩٢,٠٤٣ ت الطلبودائع حت  
   ٣٥,٤٦٢,٦٣٤,٨٢٣  ٢٢,٣٠٦,١٧٢,٠١٥  ١٣,١٥٦,٤٦٢,٨٠٨  ودائع ألجل  
    ١,٤٤٠,٨٥١,٠٤٥    ٣٢٠,٢٣٢,٦٣٥    ١,١٢٠,٦١٨,٤١٠  حسابات االدخار  
    ٧٨٣,٣١٧,٤٨١    ٣٥٩,٠٦١,١٦٤    ٤٢٤,٢٥٦,٣١٧  ودائع اجلهات املقربة  
    ٩٨٩,٥٦٧,٤٤٣,٥٥  ٣٠٤,٥٣٨,٩٤٩,٣٢  ٦٨٥,٠٢٩,٩٤٤,٢٢   
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        ٢٠٠٦ كانون األول ٣١        
  اموع      عمالت أجنبية          
    .س.ل      .س.مبا يعادهلا ل      .س.ل    

  

  

   ١٣,٧٧٨,٥٧٢,٦١٤    ٧,٢٥٦,٩٠٠,٩٠٥    ٦,٥٢١,٦٧١,٧٠٩ ودائع حتت الطلب  
   ٢٨,٣٠٦,٣٠٦,٣٧٥  ١٧,٨٧٥,٧٨٩,٦٥٦  ١٠,٤٣٠,٥١٦,٧١٩  ودائع ألجل  
    ١,٣٧٨,٥٧٧,٣٧٥    ٢٦٧,٦٥٥,٩٩٨    ١,١١٠,٩٢١,٣٧٧  رحسابات االدخا  
    ٢٧٤,٤٠٩,٢٩٣    ٩٦٠,٨٥١,١٣٨    ٣١٤,٥٥٧,١٥٤  ودائع اجلهات املقربة  
    ٦٣٨,٨٦٥,٧٥٦,٤٣  ٥١٩,١٩٨,٥٣٩,٢٥   ١١٩,٦٦٧,٢١٧,١٨   

  

  
املؤسسات ودائع املصارف و"بناء على تعليمات مصرف سورية املركزي، مت تصنيف ودائع شركات التأمني والصرافة ضمن بند 

  .وليس ضمن بند ودائع الزبائن" املالية األخرى
   

  : كما يليشرائحال ائنة األخرى حسبالد واألرصدة ، اجلهات املقربةتتوزع ودائع الزبائن
  

    )غري مدققة (٢٠٠٧ حزيران ٣٠    
  نسبة مبلغ الشرحية  نسبة عدد الزبائن  

    موعإىل ا      مبلغ الشرائح      إىل اموع      عدد الزبائن      
  %      .س.آالف ل      %            

                
  ٣,٨    ٢,٠٩٩,٣٥٣      ٧٣    ٢٨,٥٠٨  .س. ل٥٠٠,٠٠٠دون   
  ٣,٩    ٢,١٥٨,٧٧٩      ٨    ٣,٠٨٨  .س. ل١,٠٠٠,٠٠٠و . س.ل ٥٠٠,٠٠١بني   
      ٣٦,٩   ٢٠,٤٩٩,١٧٩      ١٧    ٦,٧٠٧  .س. ل١٠,٠٠٠,٠٠٠و . س.ل ١,٠٠٠,٠٠١بني   
      ٥٥,٤   ٥٧,٢٦٨٦,٣٠      ٢      ٦٩٤  .س. ل١٠,٠٠٠,٠٠٠ما فوق   
    ١٠٠,٠   ٥٦٨٤٤٣,٥٥,        ١٠٠    ٢٤٩,٣٩     

  
من زبائن املصرف يشكلون % ١٩جتدر اإلشارة بأنه يوجد تركيز يف بند ودائع الزبائن، اجلهات املقربة واألرصدة الدائنة األخرى، إذ أن حوايل 

   .من جمموع الودائع% ٩٢أكثر من 
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        ٢٠٠٦كانون األول ٣١                  

  نسبة مبلغ الشرحية  زبائننسبة عدد ال  
    إىل اموع      مبلغ الشرائح      إىل اموع      عدد الزبائن      
  %      .س.آالف ل      %            

                
  ٣,٢    ١,٣٧٠,٠٢١      ٦٨    ١٧,٩٩٠  .س. ل٥٠٠,٠٠٠دون   
  ٣,٧    ١,٦٠٢،٤٢٤      ٩    ٢,٢٩٦  .س. ل١,٠٠٠,٠٠٠و . س. ل٥٠٠,٠٠١بني   
  ٣٦,٢   ١٥,٨٤٨,٤٧٠      ٢٠    ٥,١٨١  .س. ل١٠,٠٠٠,٠٠٠و . س. ل١,٠٠٠,٠٠١بني   
      ٩,٦٥   ٢٤,٩٣٥,٩٥١      ٣      ٧٨٠  .س. ل١٠,٠٠٠,٠٠٠ما فوق   
    ١٠٠,٠   ٨٦٦,٧٥٦,٤٣        ١٠٠    ٢٤٧,٢٦     

  
   املقربةجلهاتامع العمليات   -١١

  

  : احلسابات التالية مع اجلهات املقربة٢٠٠٧ حزيران ٣٠كما يف  حسابات امليزانية العمومية تضمنت  
  

   كانون األول٣١كما يف   ٢٠٠٧ حزيران ٣٠يف كما       
      ٢٠٠٦   )غري مدققة(      

      .س.ل      .س.ل    
  

  حسابات مدينة  

    ٩٠٨,٣٨٢,٣٧٧    ٢٥٢,٧١٤,٧٨١  حسابات جارية لدى املصارف  
    ٦٠٤,٩٠٧,٠٠٠   ٢,٠١٨,٠٠٧,٢١٤  ودائع ألجل لدى املصارف منتجة لفوائد  
    ٢٠٤,٦١٧,٦٧٨    ٦٠٩,٤٨٥,١٦٨  قروض وتسليفات  

  

  حسابات دائنة  
  ٢٥٢,٥٧٩,٦٧٠    ٧٣٦,٣٣٦,١٧٦  ودائع املصارف واملؤسسات املالية األخرى  
    ٢٩٣,٤٠٩,٢٧٤    ٤٨١,٣١٧,٧٨٣  واألرصدة الدائنة األخرى ودائع الزبائن  
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  :مت تسجيل العمليات التالية مع اجلهات املقربة يف بيان الدخل

     حزيران٣٠لستة أشهر املنتهية يف ل        
      )غري مدققة(٢٠٠٦  ) مدققةغري (٢٠٠٧       

      .س.ل      .س.ل    

    ٣٠,٥٤٣,٠٥٣    ٦٩,١٨٩,٤٥٢  إيرادات الفوائد   
  )  ٢٠٥,٣١٥(  )  ٩,٩٤٨,٢٠٦(  مصاريف الفوائد  
  )  ٦,٤٨٠,١٦٦(  )  ٦,٧٢٩,٩٣٣(  تعويضات املدير العام  

  
 ١٦٠ و.س. مليون ل٨٠٦ تتضمن حوايل، ٢٠٠٧ حزيران ٣٠دات املستندية املوقوفة كما يف إن التعهدات بكفاالت وتكفالت واإلعتما

  .على التوايل معقودة مع جهات مقربة. س. لمليون
  

  أنصبة األرباح  -١٢
    

 لرية ٢٥ مبعدل ، مليون لرية سورية١٥٠ على توزيع أنصبة أرباح بقيمة ٢٠٠٧ أيار ٢٣وافقت اجلمعية العمومية العادية اليت عقدت بتاريخ 
يزال  الو ،٢٠٠٧ حزيران ٣٠ لرية سورية حىت ٨٤,٠١٢,١٧٥، مت تسديد مبلغ وقدره هذه البياناتبتاريخ اعداد . سورية للسهم الواحد

  .املختلفوندائنون الدائنة و الذمم ال  بند ضمن ظاهرةع قيد الدف مليون لرية سورية٦٦حوايل 
  
  تعديالت فروقات قطع على مركز القطع البنيوي  -١٣

    
. ٢٠٠٧ كانون الثاين ١ والذي اعترب نافذاً من تاريخ ٢٤٩س النقد والتسليف القرار رقم ، أصدر جمل٢٠٠٦ كانون األول ٢٦بتاريخ 

واعترب . من هذه األموال% ٦٠يسمح هذا القرار للمصارف السورية، بتكوين مركز قطع بنيوي مقابل صايف أمواله اخلاصة، مبا يعادل 
غري حمققة، وبالتايل فإن هذه األرباح تعترب غري خاضعة ) خسائر(/نيوي، كأرباحالناجتة عن تقييم مركز القطع الب) اخلسائر(/القرار، األرباح

  .للضريبة وغري قابلة للتوزيع
رأمسال املدفوع بالدوالر األمريكي، وبالتايل الخالل السنوات املاضية، كان مركز القطع البنيوي لدى مصرف سوريا واملهجر يتألف من 

 قام املصرف نتيجة هلذا القرار،". رأمسال املدفوع بالدوالر األمريكيالعديالت فروقات قطع على ت"كانت فروقات القطع تصنف ضمن بند 
، وبالتايل متت إعادة % ٦٠ أي ما يقارب  بهحىت احلدود املسموح) دوالر أمريكي( موجوداته بالعمالت األجنبية بزيادة ٢٠٠٧يف عام 
  ."مركز القطع البنيويوقات قطع على تعديالت فر" بند ليصبح البند املذكور أعاله تسمية



 

 - ١٩ -

  
  صايف ربح الفترة  -١٤

  : كالتايل٢٠٠٦ لعام ٢٤٩يتضمن هذا البند فروقات تقييم مركز القطع البنيوي ، عمالً بأحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم 
  

     حزيران٣٠للستة أشهر املنتهية يف       
      )غري مدققة(٢٠٠٦  )غري مدققة (٢٠٠٧       

      .س.ل      .س.ل    

    ٩٨,٨٥٠,٠٦٨    ٩٧,٧٣٧,٤٦٩  ربح الفترة   
  )  ١٣٤,٦٠٢,٩٧١(  )  ٢٣,٤٩٠,٩٣٣(  خسائر غري حمققة  
  )  ٣٥,٧٥٢,٩٠٣(    ٧٤,٢٤٦,٥٣٦  غري حمققة  متضمنة خسائرفترة ال)خسارة(/ربح صايف  

  
   املخاطرإدارة و  املاليةاألدوات  - ١٥

    
   املاليةاملطلوبات للموجودات و القيمة العادلة -أ  
 مما األمور اطالع على فرقاء معنيني ذويأساس جتاري حبت فيما بني  القيمة العادلة متثل قيمة التبادل لعناصر املوجودات و املطلوبات على إن  

  .لألصل فروقات بني القيمة الدفترية و القيمة العادلة املقدرة إىلقد يؤدي 
  

  خماطر التسليف -ب
راقبة يقوم املصرف مب. خسائر للجهة املقابلة اجلهات عن التزاماا مما قد يسبب إحدى حال ختلف خماطر التسليف هي املخاطر اليت تنشأ يف

املايل للجهات املقترضة ، والتقييم املستمر للوضع ر العمليات مع جهات مقابلة معينة، حصاإلقراض من خالل متابعة خماطر هذه املخاطر
   .املعنية

  
أ عندما يكون عدد من اجلهات املقابلة مرتبط بعمليات ونشاطات متشاة أو يف مناطق جغرافية حمددة أو  ينشاإلقراضإن التركيز يف خماطر 

 بصورة متشاة بالتغريات تأثرهم للقيام بواجبام التعاقدية بسبب إمكانيامقد تؤثر على هلم نشاطات اقتصادية هلا ميزات متشاة 
 مناطق أو املصرف بالتطورات الالحقة يف قطاعات أداء يدل على مدى تأثر اإلقراضركيز يف خماطر أن الت. االقتصادية و السياسية و غريها

 يقوم املصرف بإدارة خماطر االقراض من خالل تنويع و توزيع نشاطاته االقراضية للتأكد من عدم وجود تركيز غري مربر مع .جغرافية معينة
  . مناطق معينة، باإلضافة إىل احلصول على الضمانات العينية الكافيةأشخاص أو جمموعة أشخاص يف قطاعات اقتصادية أو

  
  خماطر السـوق -ج

  .، خماطر القطع ونسب الفوائدأخرى خماطر إىل باإلضافة، تتضمن خماطر السوق
  

  خماطر عمليات القطع -د
  . وتدفقاته النقدية القطع على وضعه املايلأسعاريتعرض املصرف ملخاطر عمليات القطع املتعلقة بتأثري تقلبات 

  
ة على حدة وموع حتديد سقف ملراكز القطع العمالنية لكل عمل الوقائية للحد من هذه املخاطر من خالل اإلجراءاتيتخذ املصرف 

  .السلطات النظاميةحتددها اليت  ) Intraday ( خالل النهار  و) Overnight (من يوم ليـوم العمالت وذلك للوضعيات 
  

  



 

 - ٢٠ -

  نسب الفوائداطر خم -هـ
 املايل وتدفقاته النقدية، وتنشأ خماطر  املصرف خماطر مرتبطة بتأثري تغيريات معدالت الفوائد على وضعيتعرض املصرف ملخاطر خمتلفة و هي

 يقوم .نة ختضع لتغري يف معدالت الفائدة بتواريخ معيأومعدالت الفوائد نتيجة عدم التوازن فيما بني املوجودات واملطلوبات اليت تستحق 
املصرف بادارة هذه املخاطر من خالل متابعة تنسيق اعادة تسعري حسابات املوجودات و املطلوبات املنتجة لفوائد من خالل سياسة ادارة 

  .املخاطر اليت يتم مراجعتها دورياً من قبل جلنة ادارة املخاطر يف املصرف
  

  خماطر السيولة -و
قد تنتج خماطر السيولة من تقلبات األسواق أو تدين يف مالءة . رف من اإليفاء مبتطلباته النقديةتتمثل خماطر السيولة يف عدم متكن املص

للحد من هذه املخاطر، تقوم اإلدارة بتنويع مصادر أمواهلا و . املقترضني اليت قد تؤدي إىل احلد من مصادر األموال و تدفقاا على املصرف
  .تمثل يف االحتفاظ برصيد سيولة معقولإدارة موجوداا يف إطار سياسة نقدية ت

  
  .تقوم اإلدارة بإدارة استحقاقات موجوداا و مطلوباا بشكل ميكنها من توفري و االحتفاظ بنسبة كافية من السيولة

  

  خماطر العمليات -ز
 أخطاء بسبب – احلاسب اآليل  يف عملياتاخفاقسبب خسائر للمصرف و اليت تنتج بسبب ت ميكن أن املخاطر اليت متثل خماطر العمليات  

 من خالل التدريب و احملاضرات على التخفيف من خماطر العملياتاملصرف يعمل .  املوظفني تصرفوءس و ،عدم كفاية اإلجراءات
  . و فصل الوظائفالضبط الداخلي وتوزيع حمدد للمهام واملسؤوليات إلجراءات  نظام شاملللموظفني و من خالل وضع

  
  قارنةبيانات امل  – ١٦

  
  . ٢٠٠٧ حزيران ٣٠مت إعادة تصنيف بعض بنود أرقام املقارنة للتناسب مع التصنيف املعتمد للبيانات املالية املرحلية للستة أشهر املنتهية يف   

  
  املوافقة على البيانات املالية  – ١٧

  
 ٢٩ من قبل رئيس جملس اإلدارة بتاريخوعلى إصدارها،  ٢٠٠٧ حزيران ٣٠املرحلية للستة أشهر املنتهية يف  على البيانات املالية متت املوافقة  

  .٢٠٠٧متوز 




