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  دولي للتجارة والتمويل إلى مساهمي المصرف ال المختصرةتقرير حول فحص القوائم المالية المرحلية
 
 

 المقدمة
والتـي   )"المـصرف ("لمصرف الدولي للتجارة و التمويل ل  المرفقـةالقوائم المالية المرحلية المختصرةفحصنا  لقـد

التغيرات في حقوق المـساهمين  و والقوائم المرحلية للدخل 2008 حزيران 30كما في  تتكون من الميزانية المرحلية
مجلـس اإلدارة  ن إ  . واإليضاحات حولهافترتي الثالثة اشهر والستة اشهر المنتهيتن في ذلك التـاريخ لوالتدفقات النقدية   

معيـار  / وفقاً لمعيار المحاسبة الماليـة الـدولي        القوائم المالية المرحلية المختصرة    عن إعداد وعرض هذه      مسؤول
وائم المالية المرحلية   ي إظهار نتيجة فحص هذه الق     هان مسؤوليتنا   ).  التقارير المالية المرحلية   (34المحاسبة الدولي   

  . بناء على الفحص الذي قمنا بهالمختصرة
 
 

 الفحص نطاق
فحص المعلومات المالية المرحلية مـن قبـل         "2410تم فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بعمليات الفحص         لقـد  

ساسي في القيام بإستفـسارات مـن األشـخاص         إن عملية الفحص تتمثل بشكل أ     ". مدقق الحسابات المستقل للمنشأة   
إن نطاق أعمال الفحص أقل     .  المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى         

بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف اساساً إلى إبداء الراي حول القوائم                   
 .لية ككل، وعليه فإننا ال نبدي مثل هذا الرأيالما

 
 النتيجـة

 المرفقـة لـم يـتم     المختصرة المالية المرحليةالقوائم تجعلنا نعتقد بأن يتبين لنا وجود أية أمور    لم  بناء على فحصنا    
   .34لمعيار المحاسبة الدولي  الجوهرية وفقاًإعدادها من كافة النواحي 

 
  
  
  
  
  
  

 
  ةعبد القادر عزة حصري

 
  2008 تموز من الخامس عشر

   الجمهورية العربية السورية–دمشق 
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  )غير مدققة( قائمة الدخل المرحلية
  )سوريةالليرة بال(
 
  

   أشهر المنتهية فيلستةل    للثالثة أشهر المنتهية في    
  حزيران30  إيضاح  

2008  
  حزيران30  

2007  
  حزيران30  

2008  
  حزيران30  

2007  
                 

 797,138,928   981,259,185   409,203,806    484,295,077     لفوائد الدائنةا
  (585,218,135)    (561,870,136)    (305,149,498)   (251,673,726)    الفوائد المدينة

                
  211,920,793     419,389,049    104,054,308    232,621,351     صافي إيرادات الفوائد

                
 163,311,428   239,213,154   84,078,430    141,056,835     الدائنةالعموالت 

 (1,691,782)   (3,440,136)   (503,946)   (1,780,930)        العموالت المدينة
             

 161,619,646   235,773,018   83,574,484    139,275,905     صافي إيرادات العموالت
             

 21,253,055   30,541,657     12,270,242   19,323,887  إيرادات أخرى
  394,793,494     685,703,724    199,899,034    391,221,143     إجمالي الدخل

    -                     (496,159)            -                       -                    ائتمانيةخسائر  مخصص
                

  394,793,494     685,207,565     199,899,034    391,221,143     صافي الدخل
             

                المصروفات
 (49,687,325)   (72,653,205)    (28,820,018)   (38,440,020)      نفقات الموظفين

  (48,962,525)    (100,226,748)    (20,994,098)   (50,977,024)      مصاريف عامة وإدارية
 (22,406,818)   (27,877,351)    (11,320,604)   (15,098,164)       و إطفاءات اهتالكات

 المتحققة  األرباح)الخسائر(
غير المتحققة الناجمة عن  و

  التغيرات في أسعار الصرف

 

    22,912,016  

  

2,485,640  

  

 (18,163,560)  

  

8,326,958  
             

 (112,729,710)   (218,920,864)    (58,649,080)   )81,603,192(   إجمالي المصروفات
             

 282,063,784    466,286,701   141,249,954    309,617,951     الفترة قبل الضريبة دخل
                

 (72,354,714)   (118,029,532)   (36,735,883)   (78,241,299)    14  ضريبة الدخل
  209,709,070     348,257,169    104,514,071    231,376,652     الفترة دخل

            
المخفضة /الحصة االساسية 

  للسهم من ربح الفترة
 

38.56  
  

34.84 
  

58.04 
  

69.90 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المختصرةالمرحلية  المالية قوائمتشكل جزءاً من هذه ال 22 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
. 
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  العمومية المرحلية الميزانية
  2008 حزيران 30كما في 

  
  )مدققة(    )غير مدققة(        
  2007 كانون األول 31    2008 حزيران 30    إيضاح    

   سوريةليرة     سوريةليرة        
              الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية               
  المركزي

  
4 

  
18,477,656,515   15,065,408,720 

 19,560,524,833   13,942,651,072   5    أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
قروض و سلف مالية موجودات    6   700,000,000   800,000,000 
  5,815,040   -        مالية للمتاجرةمشتقات

 11,968,561,250   15,211,560,972   7    تسهيالت ائتمانية مباشرة
 970,485,069   1,395,135,632       و مشاريع قيد التنفيذ ممتلكات و معدات

 16,683,164   35,578,948        موجودات غير ملموسة
 24,122,399    28,396,523     14    موجودات ضريبية مؤجلة

 267,860,271   213,496,687   8    موجودات أخرى
 291,637,294    284,931,106    9    الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي

 48,971,098,040   50,289,407,455        مجموع الموجودات
             المطلوبات وحقوق المساهمين             
             المطلوبات             

 6,522,632,433   6,468,860,296   10    ودائع المصارف والمؤسسات المالية
 3,722,138,861    3,778,421,197    12    تأمينات نقدية
 31,656,787,896    34,754,686,989   11    ودائع العمالء

 166,245,179    122,303,656    14    مخصص ضريبة الدخل
 3,028,750,322    1,182,334,799   13    ت أخرىمطلوبا

 45,096,554,691   46,306,606,937        مجموع المطلوبات
             حقوق المساهمين             

 3,000,000,000   3,000,000,000   15    رأس المال المكتتب به والمدفوع
 147,698,400   147,698,400       صداراإلعالوة 

 98,350,267   98,350,267       احتياطي قانوني
 98,350,267   98,350,267       احتياطي خاص

 (115,780,109)   (115,780,109)        خسائر متراكمة غير قابلة للتوزيع
 -   348,257,169        ربح الفترة 
 645,924,524   405,924,524        أرباح مدورة

 3,874,543,349   3,982,800,518        مجموع حقوق المساهمين
 48,971,098,040   50,289,407,455        مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

           حسابات خارج الميزانية            
 4,707,772,587  4,916,359,050   19  اعتمادات مستندية           

 3,443,907,279  6,829,285,266   19   كفاالت
 3,727,821,812   2,714,009,941          19   قبوالت

 
 

  
  رئيس مجلس اإلدارة
  السيد ميشيل مارتو

    
  المدير العام

  السيد سلطان الزعبي
 

  .المرحلية المختصرة المالية قوائمتشكل جزءاً من هذه ال 22 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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   المرحليةحقوق المساهمين التغيرات في قائمة
  )ةغير مدقق(
  )بالليرة السورية(
  

رأس المال     
المكتتب به 

    االحتياطي الخاص    االحتياطي القانوني   عالوة اإلصدار    والمدفوع
خسائر متراكمة 
  غير قابلة للتوزيع

  

    المدورة األرباح    ربح الفترة
مجموع حقوق 

  المساهمين
2008                                  

                   
 3,874,543,349  645,924,524  -  (115,780,109)  98,350,267  98,350,267  147,698,400  3,000,000,000    2008 كانون الثاني 1الرصيد في 

                   
    دخل الفترة

-  -  -  -  -  
      

348,257,169   -  
      

348,257,169  
                   

 (240,000,000)  (240,000,000)  -  -  -  -  -  -    أرباح أسهم موصى بتوزيعها
                   

    2008 حزيران 30الرصيد في 
3,000,000,000  147,698,400  98,350,267  98,350,267  (115,780,109)  

      
348,257,169   405,924,524  3,982,800,518 

                   
2007                                  

                   
 1,881,809,805  322,666,058  -  (39,038,519)  49,091,133  49,091,133  -  1,500,000,000    2007 كانون الثاني 1 الرصيد في

                   
 209,709,070  -  209,709,070  -  -  -  -  -    دخل الفترة

                   
 2,091,518,875  322,666,058  209,709,070  (39,038,519)  49,091,133  49,091,133  -  1,500,000,000    2007 حزيران 30الرصيد في 

  
  
  
  
  
  
  

  .المختصرةالمرحلية  المالية قوائمتشكل جزءاً من هذه ال 22 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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   المرحلية التدفقات النقديةقائمة

  )بالليرة السورية( 
  

  حزيران30للستة اشهر المنتهية في         
 )دققةغير م(    )غير مدققة(        
  2007    2008    إيضاح    

              
           األنشطة التشغيلية

 282,063,784   466,286,701        قبل ضريبة الدخلالربح
             :تعديالت

 74,520   -       ممتلكات ومعداتخسارة بيع 
 22,406,818      27,877,351        واطفاءات اهتالكات

 -   496,159       مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
 918,088   6,706,188        غير المتحققةتأثير تغيرات أسعار الصرف

  305,463,210    501,366,399       الربح قبل التغير في رأس المال العامل
                      

 -   5,815,040        مالية للمتاجرةمشتقات
  (2,218,762,154)   (3,243,495,881)        قروض وديون للعمالء

  (77,069,307)    54,363,584       خرىالموجودات األ
  5,813,702,311   3,097,899,093        ودائع العمالء

 330,272,784         56,282,336       التأمينات النقدية
 التي أرصدة لدى المصارف و المؤسسات المالية

  يزيد استحقاقها عن ثالثة شهور
     

(4,677,206,763)    218,033,395  
مؤسسات المالية التي يزيد ودائع المصارف وال

  استحقاقها عن ثالثة شهور
                                   

690,652,050    - 
 (396,077,776)   (1,862,025,128)         المطلوبات األخرى

 -    (166,245,179)            ضريبة الدخل المدفوعة
الناتجة ) المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

  التشغيليةمن األنشطة 
           

)5,542,594,449(    3,975,562,463  
             

             األنشطة اإلستثمارية
مشاريع ال والممتلكات والمعداتصافي التغير في 

  قيد التنفيذ
     

(446,071,643)   
          

(166,595,154) 
 -   (25,352,055)        موجودات غير ملموسةالصافي التغير في 

  30,000   -       كات ومعداتعوائد بيع ممتل
ذمم مدينةقروض و       100,000,000   (500,000,000) 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
  يةاالستثمار

                                
  (371,423,698)   (666,565,154) 

             أنشطة التمويل             
  (2,181,219)      (224,390,395)          األرباح الموزعة المدفوعة

 أنشطة المستخدمة في ة النقدياتصافي التدفق
  التمويل

                                
  (224,390,395)    

             
(2,181,219)  

             
  3,306,816,090    (6,138,408,542)       صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

             
  19,036,789,915    26,240,419,599   16    الفترةة بدايالنقد وما في حكمه في 
  22,343,606,005   20,102,011,057   16    الفترةنهاية النقد وما في حكمه في 

  
.المختصرةالمرحلية  المالية قوائمتشكل جزءاً من هذه ال 22 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  معلومات عن المصرف  )1(
  

 بموجب  2003 كانون األول    4كشركة مساهمة مغفلة في     ) المصرف(ة والتمويل   تم تأسيس المصرف الدولي للتجار    
وبموجب قانون المصارف رقـم     ) 13885(السجل التجاري رقم     وتحت   2004 أيار   23ح بتاريخ   /231القرار رقم   

  .2001 لعام 28
  

فـي  رئيسياً له مركزاً اتخذ المصرف .   بوصفه مصرفاً خاصا10ًسجل المصرف لدى مفوضية الحكومة تحت رقم  
  . سورية–دمشق 

  
قيمـة الـسهم    ,  سهم 3,000,000 ليرة سورية مقسم على      1,500,000,000تم تسجيل المصرف برأسمال مقداره      

 1 أقرت الهيئة العامة غير العادية للمصرف في اجتماعها المنعقد بتـاريخ             . ليرة سورية للسهم الواحد    500االسمية  
 ليرة سـورية    3,000,000,000 ليرة سورية إلى     1,500,000,000من    زيادة رأس مال المصرف       2007تموز  

تم االكتتاب علـى مـرحلتين   .  ليرة سورية للسهم500بقيمة اسمية     سهم 3,000,000وذلك بالموافقة على إصدار  
صـدر قـرار   . 2007 كانون األول 17 وحتى 2007 آب   15وفقاً لنظام حق األفضلية للمساهمين خالل الفترة من         

  . 2007 كانون األول 27اإلدارة بتخصيص األسهم للمكتتبين بتاريخ مجلس 
  

الرئيسي وفروعه قي دمشق وحلب وحمـص   من خالل مركزه     مصرفيةعدة أنشطة وخدمات    يقوم المصرف بتقديم    
  .وطرطوس والالذقية وحماه ودرعا وحوش بالس ودوما والحسكة

  
  .من رأس مال المصرف% 49األردن بنسبة -يساهم بنك االسكان للتجارة والتمويل

  
  
  أهم السياسات المحاسبية  )2(
  

 .التقارير المالية المرحلية  ب الخاص) 34(لمعيار المحاسبة الدولي رقم      وفقاً   المختصرةالمرحلية   المالية   قوائمأعدت ال 
 في اعـداد لمتبعة  تتوافق مع السياسات ا   المختصرة المالية المرحلية    قوائمالسياسات المحاسبية المتبعة في اعداد ال     إن  
  .2007 كانون أول 31 المنتهية في  المالية السنوية للسنةقوائمال
  
  الماليـة قـوائم ال العداد جميع اإليضاحات المطلوبة المعلومات و  كافةتتضمن ال  المختصرة المالية المرحلية    قوائمال

 كانون  31 المالية السنوية للمصرف كما في       مقوائ الدولية، و يجب أن تقرأ مع ال       التقارير المالية  وفقاً لمعايير    السنوية
 نتـائج   بالـضرورة   تمثل  ال 2008 حزيران 30المنتهية في    أشهر   للستةلفترة  األعمال  نتائج   كما أن    .2007األول  

      .2008ول األ كانون 31المنتهية في األعمال المتوقعة للسنة 
  
  
 را تاسـتخدام التقدي )3(
  

ن إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجـودات والمطلوبـات             إن إعداد القوائم المالية يتطلب م     
كمـا أن هـذه التقـديرات    .  المالية في القوائم المالية باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمـل أن تطـرأ          

عادلـة التـي تظهـر      واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة ال           
  .ضمن حقوق المساهمين

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

  :ة خالل السنة المالية وهي كما يليالقوائم المالي
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  :قروض و سلفموجودات مالية تدني 
 بشكل ربعي وتقدير كفاية المؤونة المسجلة في قائمة الدخل بنـاءاً علـى   ذمم مدينة يقوم البنك بمراجعة القروض وال    

ـ     .  تقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية       ضرورة علـى فرضـيات     إن هذه التقديرات مبنية بال
وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة                  

 .التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل
  
  
  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي  )4(
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  
  

  
  )مدققة(    )دققةغير م(

  2007 كانون األول 31    2008 حزيران 30  
  ليرة سورية    ليرة سورية  
      

 1,909,220,102   1,509,991,467  نقد في الخزينة
        أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 11,666,210,045    13,695,727,836  حسابات جارية
 1,489,978,573    3,271,937,212        )*(احتياطي ودائع 

  16,967,665,048    13,156,188,618  
 

،  عن مجلس النقـد والتـسليف  2004 كانون األول للعام     9 الصادر بتاريخ    84/ م ن    / 72رقم  استناداً للقرار   (*) 
و فـي  . من ودائع العمـالء  % 5نسبة  بكزي  سورية المر مصرف  االحتفاظ باحتياطي إجباري لدى     المصرف  على  

 والذي يقتـضي بموجبـه زيـادة    4ب/ م ن  / 389 أصدر مجلس النقد والتسليف قرار رقم , 2008 أيار 5تاريخ 
.   ابتداءاً من تاريخـه من ودائع العمالء % 10 ليصبحسورية المركزي مصرف لدى  المحتجز  جباري  اإلحتياطي  اال

 1,489,978,573 مقابـل    2008 حزيران 30سورية كما في    ليرة   3,271,937,212ي   بلغ رصيد االحتياط   و قد 
  .2007  كانون األول31 كما في سورية ليرة

  .ان هذا االحتياطي اجباري وال يتم استعماله خالل انشطة المصرف التشغيلية
  
  أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية  )5(
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  

  )مدققة(    )غير مدققة(  
  2007 كانون األول 31    2008 حزيران 30  

 ليرة سورية   ليرة سورية  
      :مصارف ومؤسسات مالية محلية

 766,063,669   799,683,477       حسابات جارية
 -   834,663,611                       ألجلودائع   

     0  :مصارف ومؤسسات مالية خارجية
 870,561,427    1,582,393,565  حسابات جارية  
 17,923,899,737   10,725,910,419  ألجلودائع   

  13,942,651,072   19,560,524,833 
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  قروض وذمم مدينة  )6(
  
 بشراء شهادات ايداع صـادرة عـن        2007 و خالل الربع األول والثاني من عام         2006قام المصرف خالل عام      

 2008حزيران   30كما في   %. 10-%9الشهادات معدل فائدة يتراوح بين      المصرف العقاري السوري، تحمل هذه      
  :تستحق هذه الشهادات في الفترات التالية

 
  

  القيمة الدفترية  االستحقاق
  ليرة سورية 
  

2008 300,000,000 
2009 100,000,000 
2010 300,000,000 

 700,000,000 
  
  تسهيالت ائتمانية مباشرة  )7(
  
 )غير مدققة( 

 2008 حزيران 30
 )مدققة( 

  2007 كانون األول 31
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 11,811,664,540  15,000,962,820   مؤسسات
 4,322,945,459  4,965,151,344 حسابات جارية مدينة 
 3,452,902,203  4,699,569,436  قروض 
 4,559,972,178  5,954,162,679  كمبياالت 
 (524,155,300 )  (617,920,639 )  مقدماً عن الكمبياالتفوائد مقبوضة 

 145,890,683  197,203,567 ):التجزئة(لالفراد      
 143,722,839  194,234,589 قروض 
 2,230,497  2,985,990 فوائد مستحقة القبض 
 (62,653 )  (17,012 ) فوائد مقبوضة مقدماً عن القروض 

 12,942,368  16,488,643  الديون غير المنتجة    
 (496,159 )  (992,318 )تسهيالت ائتمانية مباشرة         مخصص: ينزل      

 (1,440,182 )  (2,101,740 ) فوائد معلقة: ينزل
 11,968,561,250  15,211,560,972 صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة    
  
  الفوائد المعلقة    )*(
 

  )قةمدق(    )غير مدققة(  
  2007 كانون األول 31    2008 حزيران 30  
 ليرة سورية   ليرة سورية  
      
 2,454,902  2038  السنة/ في بداية الفترة رصيد ال

 6,768,919  661,558  السنة/الفترة الفوائد المعلقة خالل :يضاف
 (7,783,639)  -   الفوائد المحولة لاليرادات:ينزل

 1,440,182  663,596  السنة/ الفترة نهاية في رصيد ال
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  )تتمة (تسهيالت ائتمانية مباشرة )7 (
  

  :تتوزع التسهيالت االئتمانية على القطاعات االقتصادية كما يلي
  

  2008 حزيران 30
 المجموع أفراد شركات 

المبلغ ألف  
 س.ل

نسبة المبلغ 
لى المجموع إ

% 

المبلغ ألف 
 س.ل

نسبة المبلغ 
إلى المجموع 

% 
 س.المبلغ ألف ل

نسبة المبلغ 
إلى المجموع 

% 
       القطاع
 %37.24 5,664,970,168 %5.27 359,337,396 %63.19 5,305,632,772 التجاري
 %10.23 1,556,549,660 %1.30 88,735,901 %17.48 1,467,813,759 الصناعي
 %0.02 3,433,158 %0.01 821,557 %0.03 2,611,601 الزراعي
 %5.27 801,636,690 %1.32 90,123,688 %8.47 711,513,002 العقاري

الخدمات و باقي 
 القطاعات

909,305,726 10.83% 6,275,665,570 92.09% 7,184,971,296 47.23% 

 8,396,876,860  6,814,684,112  15,211,560,972  
 
 

  2007ول  كانون األ31
 المجموع أفراد شركات 

المبلغ ألف  
 س.ل

نسبة المبلغ 
إلى المجموع 

% 

المبلغ ألف 
 س.ل

نسبة المبلغ 
إلى المجموع 

% 
 س.المبلغ ألف ل

نسبة المبلغ 
إلى المجموع 

% 
       القطاع
 %23.61 2,825,926,131 %4.77 310,513,954 %46.11 2,515,412,177 التجاري
 %11.42 1,367,364,770 %1.38 89,687,163 %23.42 1,277,677,607 الصناعي
 %0.05 5,817,404 %0.02 1,031,376 %0.09 4,786,028 الزراعي
 %6.27 750,234,139 %0.39 25,672,453 %13.28 724,561,686 العقاري

الخدمات و باقي 
 القطاعات

933,177,716 17.10% 6,086,041,090 93.45% 7,019,218,806 58.65% 

 5,455,615,214  6,512,946,036  11,968,561,250  
  

  :كما يليكما بلغت شرائح التسھیالت االئتمانیة 
  

  2008 حزيران 30

  عدد الزبائن  مبلغ الشریحة 

نسبة عدد الزبائن 
  إلى 

مجموع عدد 
 الزبائن 

 س.المبلغ الشرائح ألف ل
نسبة مبلغ 

الشریحة إلى 
 المجموع 

 %6.01 913,859,699 %80.75 3285 500لغایة 
 %1.62 246,824,083 %9.73 396 1000 إلى 500ما فوق 
 %4.81 731,879,566 %5.16 210 10000 إلى 1000ما فوق 
 %87.56 13,318,997,624 %4.35 177 10000ما فوق 

  15,211,560,972  4068 المجموع العام 
  



  مصرف الدولي للتجارة والتمويلال
  حول القوائم المالية المرحلية المختصرةإيضاحات 

  )غير مدققة (2008 حزيران 30
   
 

10  

  )تتمة (تسهيالت ائتمانية مباشرة )7(
 
 

  2007ل  كانون األو31

عدد  مبلغ الشریحة 
 الزبائن 

نسبة عدد الزبائن 
  إلى 

مجموع عدد 
 الزبائن 

 س.المبلغ الشرائح ألف ل
نسبة مبلغ 

الشریحة إلى 
 المجموع 

 %6.51 779,126,377 %82.37 2551 500لغایة 
 %1.18 141,698,162 %7.20 223 1000 إلى 500ما فوق 
 %5.46 653,473,067 %5.78 179 10000 إلى 1000ما فوق 
 %86.85 10,394,263,644 %4.65 144 10000ما فوق 

  11,968,561,250  3097 المجموع العام 
  
  

 موجودات أخرى(8)  
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  

  )مدققة(    )غير مدققة(  
  2007 كانون األول 31    2008 حزيران 30  

 ليرة سورية   ليرة سورية  
      

 176,385,225  168,776,690  مقبوضةإيرادات مستحقة وغير 
 44,885,274  15,539,974  مصاريف مدفوعة مقدماً

 45,049,667  26,240,131  تقاص بطاقات صراف آلي
 1,540,105  2,939,892  أخرى

  213,496,687  267,860,271 
  
    وديعة مجمدة لدى المصرف المركزي)9(

 
يجـب علـى     , 2001 للعـام    28 من قانون المصارف الخاصة رقم       12 الفقرة رقم    كما هو محدد في البند ب من      

المركزي علـى شـكل وديعـة    مصرف سورية   من رأسمال المصرف لدى     % 10المصارف الخاصة االحتفاظ ب     
 30كما في   ليرة سورية 284,931,106 بلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي.مجمدة و بدون فوائد

 .2007 كانون األول 31ليرة سورية كما في  291,637,294  مقابل2008 حزيران
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  ودائع المصارف والمؤسسات المالية )10(
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  

  )مدققة(    )غير مدققة(  
  2007 كانون األول 31    2008 حزيران 30  

  ليرة سورية    ليرة سورية  
  المجموع    خارج سورية    ل سوريةداخ    المجموع    خارج سورية    داخل سورية  

حسابات جارية 
 3,797,727,012  2,183,936,273  1,613,790,739  3,488,955,424  889,494,173  2,599,461,251  وودائع تحت الطلب

             

 2,724,905,421  1,578,837,677  1,146,067,744  2,420,462,399  2,420,462,399  559,442,473   ألجلودائع 
  559,442,473  2,420,462,399  2,420,462,399  2,759,858,483  3,762,773,950  6,522,632,433 

  
 
  ودائع العمالء  )11(
  

  )مدققة(    )غير مدققة(  
  2007 كانون األول 31    2008 حزيران 30  
 ليرة سورية   ليرة سورية  

      
 10,775,388,751  12,799,824,044  حسابات جارية وتحت الطلب

 2,795,797,919   4,271,620,709   ودائع التوفير
 18,085,601,226  17,683,242,236  ودائع ألجل و إلشعار

  34,754,686,989  31,656,787,896 
  

  :كما بلغت شرائح الودائع كالتالي
  

  2008 حزيران 30

عدد  س.مبلغ الشریحة ألف ل
 الزبائن

نسبة عدد الزبائن 
إلى مجموع عدد 

 الزبائن 
 س.المبلغ الشرائح ألف ل

نسبة مبلغ 
الشریحة إلى 

 المجموع 
 %6.26 2,176,702,147 %86.58 42116 500لغایة 

 %4.87 1,691,607,654 %4.90 2386 1000 إلى 500فوق ما 
 %30.29 10,527,044,300 %7.58 3688 10000 إلى 1000ما فوق 
 %58.58 20,359,332,888 %0.94 455 10000ما فوق 

  34,754,686,989  48645 المجموع العام 
  96,423,756   یضاف فوائد مستحقة غیر مدفوعة

   34,851,110,745  

  
  
  
  
  
 



  مصرف الدولي للتجارة والتمويلال
  حول القوائم المالية المرحلية المختصرةإيضاحات 

  )غير مدققة (2008 حزيران 30
   
 

12  

 
  
  )تتمة(ودائع العمالء )  11(
  

  2007 كانون األول 31

عدد  س.مبلغ الشریحة ألف ل
 الزبائن

نسبة عدد الزبائن 
إلى مجموع عدد 

 الزبائن 
 س.المبلغ الشرائح ألف ل

نسبة مبلغ 
الشریحة إلى 

 المجموع 
 %5.12 1,619,756,121 %84.11 31556 500لغایة 

 %4.28 1,356,771,652 %5.33 2001 1000 إلى 500ما فوق 
 %29.88 9,458,635,011 %9.41 3532 10000 إلى 1000ما فوق 
 %60.72 19,221,625,112 %1.15 427 10000ما فوق 

  31,656,787,896  37516 المجموع العام 
  122,956,403   یضاف فوائد مستحقة غیر مدفوعة

   31,779,744,299  

  
  
  
  تأمينات نقدية  )12(
  

  :ن هذا البند مما يلييتكو
  

  )مدققة(    )غير مدققة(  
  2007 كانون األول 31    2008 حزيران 30  

 ليرة سورية   ليرة سورية  
      

 2,063,890,905  2,197,696,206  تأمينات مقابل التسهيالت االئتمانية المباشرة
تأمينات مقابـل التـسهيالت االئتمانيـة غيـر         

 1,658,247,956  1,580,724,991  المباشرة
  3,778,421,197  3,722,138,861 
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  مطلوبات أخرى )13(
  

  )مدققة(    )غير مدققة(  
  2007 كانون األول 31    2008 حزيران 30  

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  
     

 145,322,236  109,261,571  فوائد مستحقة وغير مدفوعة
 6,646,315   4,118,368   ات مقبوضة مقدماأيراد

 4,389,470   266,394   مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
المستحق إلى البلديات والتأمينات االجتماعية 

 33,827,969  50,388,333  أخرىمؤسسات حكومية و
 306,154,625  373,805,154  شيكات مصدقة
 14,618,248   19,382,596   تعهدينمستحقات للم

 80,003,527  -  (*) مستحقات للبنك المركزي
 391,184,066  535,408,303  حواالت

 1,967,232,400  1,130,500  (**)أمانات اإلكتتابات 
 18,317,290   33,926,895   أرباح موزعة وغير مدفوعة

 49,760,229  38,138,975  (***) مخصصات أخرى
 11,293,947  16,507,710  أخرى

  625,112,383  3,028,750,322 
 

يجب علـى    , 2001 للعام   28 من قانون المصارف الخاصة رقم       12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم          (*) 
المركزي علـى شـكل وديعـة    مصرف سورية   من رأسمال المصرف لدى     % 10المصارف الخاصة االحتفاظ ب     

من مساهمات رأس المال بالليرة السورية إلى مصرف سورية         % 10لمصرف بزيادة رأسماله وتم دفع      قام ا . مجمدة
من مساهمات رأس المـال  % 10 القيمة المتبقية المتعلقة ب ت ، بينما دفع2007المركزي خالل شهر كانون األول     

 كانون ثـاني  7 بتاريخ )ة سورية لير80,003,527مايعادل ( دوالر أمريكي 1,663,275بالدوالر األمريكي البالغة    
2008  . 

 
 كـانون   27يمثل هذا البند زيادة االكتتابات المستحقة للمكتتبين و الناجمة عن تخـصيص األسـهم بتـاريخ                 ) **(

   2007األول
  

يجـب علـى    , 2008 لعـام    362قرار مجلس النقد و التسليف رقـم         من   المادة السابعة كما هو محدد في     (***) 
مـن  % 5في نهاية كل شهر بتكوين مؤونة مقابل تقلب أسعر القطع تعادل على األقـل نـسبة                  أن تقوم    المصارف

نـة  ومؤبتقدير هذه المؤونة باالضافة لت ادارة البنك   قام. وسطي مركز القطع التشغيلي الصافي خالل الشهر السابق       
و تـم   ,  ليرة سورية  30,000,000بمبلغ   2008م  ا األول لع  النصفن وأعضاء مجلس اإلدارة عن      ت الموظفي آمكاف

 و 2008 حزيـران    30الغير موزعة حتـى تـاريخ       ن وأعضاء مجلس اإلدارة     الموظفياضافة هذا الرصيد لمؤونة     
  . ليرة سورية 8,138,975البالغة 
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  ضريبة الدخل )14( 
 

اضـع  الخمـن الـدخل   % 25نسبة ب 2001 عام 28تم احتساب ضريبة الدخل وفق قانون المصارف السوري رقم       
  :كما يليللضريبة 

  

  
  :ضريبة الدخل المؤجلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )مدققةغير (    )غير مدققة(  
  2007 حزيران 30    2008 حزيران 30  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
 282,063,784  466,286,701           الفترة قبل الضريبة دخل     
 (8,326,958)   17,096,497            فروقات القطع غير المتحققةخسائر )أرباح(

 4,216,081  661,558  د المعلقةيضاف الفوائ
 (183,995)  -   المحولة لاليرادات الفوائد المعلقةينزل

 -   496,159               يضاف مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
 3,322,986   4,673,708            يضاف اهتالك الفروغ
 281,091,898  5,169,867  الدخل الخاضع للضريبة

 %25  %25  نسبة ضريبة الدخل
 70,272,974  122,303,656   عن الفترة الحاليةضريبة الدخلمصروف 

   )غير مدققة(   )مدققة(
   2008 حزيران 30   2007 كانون األول 31

 ليرة سورية ليرة سورية

  غير المتحققةفروقات القطع خسائر   17,096,497  76,741,590
 ضريبة الدخلنسبة  25%  25%

  ضريبة الدخل المؤجلة 4,274,124  19,185,397
  السنة/ ضريبة الدخل المؤجلة في بداية الفترة 24,122,399  4,937,002

   السنة/ضريبة الدخل المؤجلة في نهاية الفترة  28,396,523  24,122,399
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  )تتمة (ضريبة الدخل )14(
  

  
تـم  . ضريبة الدخل المؤجلة تمثل الضريبة على الفروقات المؤقتة والمتعلقة بالربح غير المتحقق لفروقـات القطـع         

مـضروبة  % 25 للمـصارف والبالغـة       ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام نسبة ضريبة الدخل المعمول بها         احتساب
  .2007 كانون األول 31 و السنة المنتهية في 2008 حزيران 30للفترة المنتهية في بفروقات القطع غير المتحققة 

  
  مساهمينحقوق ال   )15(
  

  :رأس المال المكتتب به والمدفوع
 سهم بقيمـة اسـمية      6,000,000 ليرة سورية مقسم إلى      3,000,000,000س المال المكتتب به والمدفوع      يبلغ رأ 

  . ليرة سورية للسهم500
  

  :تقسم أسهم المصرف إلى فئتين
ليرات ل وهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل اشخاص سوريين طبيعيين أو معنويين و تسدد قيمتها با                  -فئة أ 

كتتابـاتهم باألسـهم بـالعمالت    الخارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمـة ا في باستثناء السوريين المقيمين    . السورية
 .في األسواق المجاورةالسائد األجنبية بسعر الصرف 

  
 وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل اشخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجانب بقرار مـن مجلـس         -فئة ب 

 .في األسواق المجاورةالسائد الوزراء وتسدد قيمتها بالعمالت األجنبية بسعر الصرف 
مـن  % 49، والتي تمثل نسبة      األردن –م فئة ب مملوكة بالكامل من قبل بنك االسكان للتجارة والتمويل            جميع أسه 

  .رأسمال المصرف

    )غير مدققة(  )مدققةغير (
 قائمة الدخل    2008 حزيران 30  2007 حزيران 30

 ليرة سورية ليرة سورية

  الحالية عن الفترةضريبة الدخل مصروف  122,303,656  70,272,974
  عن الفترة الحالية دخل الضريبة المؤجلة (28,396,523)  (2,855,262)

   في بداية الفترة دخل الضريبة المؤجلة 24,122,399  4,937,002
72,354,714  118,029,532  

          
    )غير مدققة(  
  الميزانية  2008 حزيران 30  

   ليرة سورية  
  مخصص ضريبة الدخل        

 
 

166,245,179 
 كانون ثاني 1في  مخصص ضريبة الدخل المستحقة

2008 
   عن الفترة خل المستحقةمصروف ضريبة الد 122,303,656  
   المدفوعةضريبة الدخل (166,245,179)  

  
 122,303,656  

   حزيران30في  مخصص ضريبة الدخل المستحقة
 2008  

 موجودات ضريبة الدخل المؤجلة     

 
 

24,122,399 
 كانون 1موجودات ضريبة الدخل المؤجلة في 

 2008ثاني 
    عن الفترةمصروف ضريبة الدخل المؤجلة 4,274,124  

 
 

28,396,523 
   حزيران30موجودات ضريبة الدخل المؤجلة في 

 2008  



  مصرف الدولي للتجارة والتمويلال
  حول القوائم المالية المرحلية المختصرةإيضاحات 

  )غير مدققة (2008 حزيران 30
   
 

16  

  
  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة )16(
  

  :ي وذلك كما يلالعموميةيتكون النقد وما في حكمه الظاهر في بيان التدفقات النقدية من المبالغ المبينة في الميزانية 
  

  )مدققة(    )غير مدققة(  
  2007 كانون األول 31    2008 حزيران 30  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 13,575,430,147  15,205,719,303  مصرف سورية المركزيالنقد واألرصدة لدى 
أرصـدة لـدى البنـوك والمؤسـسات        : يضاف

 19,187,621,885  10,674,500,000  المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر
ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي      : ينزل
 (6,522,632,433)  (5,778,208,246)       أشهر3تستحق خالل ال 

 26,240,419,599  20,102,011,057  صافي النقد وما في حكمه
 
  
 تعامالت مع اطراف ذات العالقة) 17( 
  

مع المصارف ذات العالقة وكبـار المـساهمين بحـدود          بتعامالت تجارية   ) ضمن أعماله االعتيادية  (قام المصرف   
 .التعامالت التجارية السائدة

  

  )مدققة(   )غير مدققة(    
  2007 كانون األول 31   2008 حزيران 30    

  ليرة سورية    ليرة سورية    
          بنود الميزانية

الحسابات الجارية لدى بنـك االسـكان للتجـارة         
   والتمويل

  
23,461,953  203,381,570 

 3,597,300,978   1,909,043,572    إيداعات لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
الحسابات لـدى   فوائد مستحقة غير مقبوضة على
  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

  
            1,796,416   6,235,193 

الجاريـة   حسابات بنك اإلسكان للتجارة والتمويل    
  لدى المصرف

                   
573,415,570   89,330,632 

 1,242,137,677  1,960,462,399    ودائع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
فوائد مستحقة غير مدفوعة على حـسابات بنـك         

  اإلسكان للتجارة والتمويل
                                

625,314  
 

1,845,790 
 397,279,353  134,544,470    ودائع المساهمين وحساباتهم الجارية

        
  )مدققةغير (   )غير مدققة(    
  2007 حزيران 30   2008 حزيران 30    
  ليرة سورية    ليرة سورية    

        الدخلبنود بيان 
 54,899,754  34,424,447    فوائد وعموالت دائنة
 38,512,630   23,459,486              فوائد وعموالت مدينة
 17,039,448  10,417,000     المساهمينفوائد مدينة على ودائع
  20,991,747   36,006,253    تعویضات اإلدارة العلیا
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 الـتـحـلـيـل الـقـطـاعـي (18)

  
 .يمثل قطاع أعمال المصرف القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي

  :قطاع أعمال المصرف
  : هي  قطاعات أعمال رئيسيةثالثةمن خالل راض إدارية ألغ المصرفيتم تنظيم 

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

 .أخرى
   

 الخاصة بالعمالء   األخرىوالخدمات المصرفية   التسهيالت االئتمانية   متابعة الودائع و  يشمل    :الشركات
 من المؤسسات

   
 .المصرف  أموال وإدارةيشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة   :أخرى

  
  . تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسيةالمصرفبني عليه يهذه القطاعات هي األساس الذي 

 :قطاع التوزيع الجغرافي  -
  

الجمهوريـة   نشاطاته بشكل رئيـسي فـي   رفالمص، يمارس المصرفيمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال       
   .  وافريقياآسياو في الشرق األوسط، ه نشاطاتالمصرف التي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس العربية السورية
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  )تتمة(الـتـحـلـيـل الـقـطـاعـي  )18(
 

 قـطـاع األعمـال
  

 :2008 حزيران 30 في كمايف الرأسمالية فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصار
 
  2008  حزيران03 
 المـجـمـوع  أخرى  الشركات  التجزئة 
        )ألقرب ألف ليرة سورية(

        

 419,389  -  735,047  (315,658) صافي إيرادات الفوائد
 235,773  -  235,013  760 صافي إيرادات العموالت

 30,542  30,542  -  - ايرادات اخرى
 685,704  30,542  970,060  (314,898) إجمالي الدخل        

الخسائر  مصروف مخصص
 (496)  -  (496)  - االئتمانية

 685,208  30,542  969,564  (314,898)  الدخلصافي
         

الخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار 
 (17,097)  (17,097)     الصرف غير المتحققة

ي األرباح الناتجة عن صاف
 (1,067)  (1,067)     التعامالت بالعمالت األجنبية

  (200,757)       نفقات تشغيلية
 466,287       الربح قبل الضريبة

 (118,030)       ضريبة الدخل
  348,257       الربح للسنة        
        

        الموجودات والمطلوبات
        

 48,545,365  18,691,153  29,666,977  187,235  لقطاعموجودات ا
موجودات غيـر موزعـة علـى       

 1,744,042        القطاعات
  50,289,407       مجموع الموجودات        
        

 46,184,303  1,182,335  23,351,121  21,650,847  مطلوبات القطاع
مطلوبات غيـر موزعـة علـى       

 122,304        القطاعات
        

  46,306,607         مجموع المطلوبات
  
  
  
  
  
  
 



  مصرف الدولي للتجارة والتمويلال
  حول القوائم المالية المرحلية المختصرةإيضاحات 

  )غير مدققة (2008 حزيران 30
   
 

19  

  )تتمة(الـتـحـلـيـل الـقـطـاعـي ) 18(
  

 )تتمة (قـطـاع األعمـال
  

 :2007 حزيران 30 فيكما فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاريف الرأسمالية 
 
  2007 حزيران 30 
 المـجـمـوع  أخرى  الشركات  التجزئة 
        )ألقرب ألف ليرة سورية(

        

 211,920  -  511,370  (299,450) صافي إيرادات الفوائد
 161,620    161,138  482 صافي إيرادات العموالت

 21,253  21,253     ايرادات اخرى
 394,793  21,253  672,508  (298,968) إجمالي الدخل        

        الخسائر االئتمانيةمصروف مخصص 
 394,793  21,253  672,508  (298,968)  الدخلصافي

الخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار 
        الصرف غير المتحققة

صافي األرباح الناتجة عن التعامالت 
     بالعمالت األجنبية

8,328 
  

8,328 
  

  (121,057)       نفقات تشغيليلة
 282,064       الربح قبل الضريبة

 (72,355)       ضريبة الدخل
 209,709       الربح للسنة        
 

    
 
   

        
        الموجودات والمطلوبات

 35,158,226  9,490,911  25,573,864  93,451  موجودات القطاع
ــى  ــر موزعــة عل موجــودات غي

 902,968        القطاعات
 36,061,194       مجموع الموجودات        
        

 33,780,352  622,216  16,735,243  16,422,893  مطلوبات القطاع
ــى   ــة عل ــر موزع ــات غي مطلوب

 189,323        القطاعات
        

 33,969,675         مجموع المطلوبات
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  )تتمة(الـتـحـلـيـل الـقـطـاعـي ) 18(
 

 ـيمـعـلـومـات الـتـوزيـع الـجـغـراف
  

 و  2008 حزيران 30فيما يلي توزع اإليرادات والموجودات والمصاريف الرأسمالية داخل وخارج سورية كما في             
2007:  

  

  2008 حزيران 30 
 

  داخل سورية
البلدان  

  العربية
 

  آسيا  أوروبا
 المجموع 

         )ألقرب ألف ليرة سورية(
         

 419,389  99 109,503  97,182  212,605 صافي إيرادات الفوائد
 235,773     (109)  235,882 صافي إيرادات العموالت

 30,542       30,542 ايرادات اخرى
 685,704  99 109,503  97,073  479,029 إجمالي الدخل          

مصروف مخصص الخسائر 
 (496)       (496) االئتمانية
 685,208  99 109,503  97,073   478,533  الدخلصافي

 50,289,407  5,321 5,863,826  4,657,676  39,762,584 مجموع الموجودات          
           
 

  2007 حزيران 30 
 

  داخل سورية
البلدان  

  العربية
 

  آسيا  أوروبا
 المجموع 

         )ألقرب ألف ليرة سورية(
          

 211,920  111 150,300  179,636  (118,127) صافي إيرادات الفوائد
 161,620    (14)  161,634 صافي إيرادات العموالت

 21,253        21,253 ايرادات اخرى
 394,793  111 150,300  179,622  64,760 إجمالي الدخل          

الخسائر  مصروف مخصص
          االئتمانية

 394,793  111 150,301  179,622  64,760 صافي الدخل          
 36,061,194  5,315 7,209,767  7,998,131  20,847,981 مجموع الموجودات          
  
 
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 



  مصرف الدولي للتجارة والتمويلال
  حول القوائم المالية المرحلية المختصرةإيضاحات 

  )غير مدققة (2008 حزيران 30
   
 

21  

  ارتباطات و التزامات محتمل أن تطرأ) 19(
  

  : التعهدات التالية المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية المصرفيوجد لدى 
  
  )مدققة(  )غير مدققة(  
  2007انون األول  ك31  2008 حزيران 30  
  ليرة سورية    ليرة سورية  
        

 4,428,217,816   3,887,209,295         اعتمادات مستندية
 279,554,771  1,029,149,755  تعهدات عمالء وبنوك لقاء اعتمادات مستندية

 2,158,715,715   2,595,933,887         تعهدات كفاالت صادرة للعمالء
 1,285,191,564   4,233,351,379          للبنوكتعهدات كفاالت صادرة

 3,727,821,812   2,714,009,941         قبوالت
  14,459,654,257  11,879,501,678 
  
   إدارة الـمـخـاطـر )20(

  
 مـقـدمـة

  
البنك يقوم على تحديد وفهم وتقييم المخاطر المخاطر هي جزء أساسي من أعمال البنوك واالطار العام إلدارة المخاطر في 

التي تواجه عمل البنك والتأكد من بقائها ضمن المستويات المحدودة والمقبولة واتخاذ االجراءات الالزمة لتقليص المخاطر 
 .للوصول إلى التوازن األمثل بين عاملي المخاطرة والعائد

  
  مخاطر اإلئتمان

  
ام أحد أطراف األدوات المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التز

 ووضع حدود للتعامل مع األفراد و المقترضين ومجموعة  ويحاول البنك السيطرة على مخاطر اإلئتمان. اآلخر لخسائر مالية 
، وتقييم الجدارة اإلئتمانية لألطراف ر اإلئتمان من المقترضين ومنطقة جغرافية وصناعية ، وأيضاً متابعة التعرض لمخاط

   .األخرى 
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  )تتمة(إدارة الـمـخـاطـر   )20(
 

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

 
الـحـد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـرة     

 االئـتمان
   حزيران 30    

2008 
 كانون األول 31 

2007 
 ليرة سورية  ليرة سورية    

 13,156,188,618  16,967,665,048    أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي       
 19,560,524,833  13,942,651,072    أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالیة

 11,968,561,250  15,211,560,972    تسھیالت ائتمانیة مباشرة
       موجودات مالیة متاحة للبیع

ذمم مدينةقروض و     700,000,000  800,000,000 
 267,860,272  213,496,687    موجودات أخرى

 291,637,294  284,931,106    الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي
 46,044,772,267  47,320,304,885    المجموع       
        

 11,879,501,678  14,456,454,257    االلترامات المحتملة
 5,026,383,523  5,374,960,144    التعھدات

 16,905,885,201  19,831,414,401    المجموع       
 62,950,657,468  67,151,719,286    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

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

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

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

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

  )تتمة (لتركزمخاطر ا
  

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

  
 2007 كانون األول 31   2008  حزيران30 
 المجموع  أخرى   مصرفيةنشاطات  المجموع  أخرى  نشاطات مصرفية 
            )ألقرب ألف لیرة سوریة(

 42,679,680  13,539,301  29,140,379  44,983,450  14,228,651  30,754,799 )سوريا(محلي 
  الشرق بقیة دول
 9,128,456    9,128,456  10,589,175    10,589,175  و اسیا  األوسط
 11,018,110    11,018,110  11,579,094    11,579,094 أوروبا

 52,928,389  14,228,651  67,151,719  49,411,357  13,539,301  62,950,657 
            

  
 

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

 
 2007 كانون األول 31     2008يران  حز30   
 صافي الحد األقصى  إجمالي الحد األقصى  صافي الحد األقصى  إجمالي الحد األقصى 
        )ألقرب ألف لیرة سوریة(

        :القطاع اإلقتصادي
 235,107  4,193,291  458,210  6,729,446 التجارة و التصنیع

 5,469,917  33,516,713  5,537,284  33,896,499 بنوك ومؤسسات مالیة
 40,624  724,562  42,693  761,453 مقاوالت وعقارات

 15,516,429  24,516,091  16,306,443  25,764,321 أخرى
         67,151,719  22,344,630  62,950,657  21,262,077 
        
  
  

  مخاطـر العملة
  

  .  المالية بسبب التغير في سعر صرف العمالت ةالمخاطر التي سوف تغير قيمة األداإن مخاطر العملة هي 
قام مجلس اإلدارة بوضع حدود على .  العـملة األساسية المستخدمة الليرة السورية هي وأن سورية يعتبر البنك نفسه مؤسسة 

تأكد من بقائها ضمن الحدود للراتيجية التحوط يتم مراقبة التمركز على أساس يومي كما تستخدم است. التمركز حسب العملة 
  . الموضوعة 

  
  مخاطر سعر الفائدة

 
ألدوات العادلة لقيمة  الربحية المستقبلية أو التنتج مخاطر سعر الفائدة من احتمال التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على

.  مبالغ الموجودات والمطلوبات  إعادة تسعير فوائدفيإن البنك معرض لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لوجود تفاوت . المالية 
.قام مجلس اإلدارة بوضع مستويات لمخاطر سعر الفائدة عن طريق وضع حدود لفجوة أسعار الفائدة في الفترة المشروطة 
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 )تتمة(إدارة الـمـخـاطـر   )20(
  

  مخاطر السیولة
  

للوقاية من  . عندما يحين موعد استحقاقها لبنك على الوفاء بمتطلباتهقدرة امخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم م
، ومراقبة السيولة ر ، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ـهذه المخاط

 .بشكل مستمر 
  
  
  حزيران 30  

2008 
 كانون 31 

 2007األول 
  %  % 
     

 81.2  67.87  ل الفترةالمتوسط خال

 89.52  72.21  أعلى نسبة

 76.06   58.96  أقل نسبة
  

  :امات واالرتباطات المحتملةزفـيـما يلي استحقاقات االلت
 

   شھور3أقل من   تحت الطلب 
 12 وحتى 3من 

  شھر
 5 وحتى 1من 

 المجموع  سنوات
 سوریةلیرة   لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

          2008 حزيران 30
 14,456,454,257  595,453,026.94  3,759,122,079.41  10,101,879,150.65  - االلتزامات المحتملة

 5,374,960,144  -  -  -  5,374,960,144 االرتباطات
          

 19,831,414,401         المجموع
          

           2007 كانون األول31
 11,879,501,678  489,309,834  3,089,035,268  8,301,156,576  - االلتزامات المحتملة

 5,026,383,523  -  -  -  5,026,383,523 االرتباطات
          

 16,905,885,201         المجموع

  
 

 مخاطر العملیات
 عمليات في خفاقإ بسبب  اماتنتج  يمكن أنتيال 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 فصل و مسؤولياتوال للمهام
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 ارقام المقارنة) 21(
  

 موجودات " إلى "أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية " ليرة سورية من 800,000,000مبلغ تصنيف تم إعادة 
 على األرباح أو على حقوق التصنيف إعادة ةعملي لم تؤثر ،ليتم عرضها كبند مستقل"  قروض و سلفمالية 

  .نالمساهمي
  
  االحتياطيات القانونية )22(
  

  .  مرحليةقوائمم المصرف باقتطاع االحتياطيات القانونية حسب أحكام القانون حيث أن هذه القلم ي
  
  


