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  املرحلية املوجزة تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية ٢٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٣ -

 ة والتمويلاملصرف الدويل للتجار
  املوجز املرحلي بيان الدخل

    
  

       حزيران٣٠ هر املنتهية يفستة أشفترة ال               
    )غري مدققة(٢٠٠٨         )غري مدققة(٢٠٠٩       يضاحإ        
  .س.ل          .س.ل              

 ٩٨١,٢٥٩,١٨٥    ١,١٢١,٥١٤,٥٤٥  ١٩      يرادات الفوائدإ
 )  ١٣٦,٨٧٠,٥٦١(   )  ٥٩٢,٤٣٢,٥١١(  ٢٠      أعباء الفوائد

   ٠٤٩,٣٨٩,٤١٩    ٠٣٤,٠٨٢,٥٢٩      صايف إيرادات الفوائد  

  ٢٣٩,٢١٣,١٥٤    ٢٤١,١٠١,٤٠٧     عموالتالرسوم والإيرادات 
   )  ١٣٦,٤٤٠,٣(   )  ٩١٤,٩٢٦(       أعباء الرسوم والعموالت

   ٠١٨,٧٧٣,٢٣٥    ٤٩٣,١٧٤,٢٤٠    يرادات الرسوم والعموالتإصايف   

  ٦٥٥,١٦٢,٠٦٧    ٧٦٩,٢٥٦,٥٢٧    صايف إيرادات الفوائد والرسوم والعموالت

 )  ١١,٨٨٢,٠٧٠ (   ٦٩,٦٥٢,٦٠٦  تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية)خسائر/ (أرباحصايف 
  )  ١٧,٠٩٦,٤٩٧(  )  ١٠,١٥٥,٢٤٠(     ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيويخسائر

  ١٠,٨١٥,٠٠٧    -       مالية للمتاجرةأرباح موجودات
    ٣٠,٥٤١,٦٥٧    ١١,٥٣٤,٩١٢      ايرادات تشغيلية أخرى

  )  ٤٩٦,١٥٩(     -        ديون معدومة
    ٠٠٥,٠٤٤,٦٦٧    ٨٠٥,٢٨٨,٨٤٠      مجايل الدخل التشغيليإ

 
 )  ٧٢,٦٥٣,٢٠٥(   )  ١١٠,١٣٢,٢٣٥(      نفقات املوظفني

  )  ٢١,٤٢١,٠٨٠(   )  ٣٠,٣٩٠,٩٣٦(      ستهالكاتا
 )  ٦,٤٥٦,٢٧١(   )  ٨,٠٤٣,٣١٩(       طفاءاتإ

  )  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ (  )  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠(      خمصصات متنوعة
  )  ٧٤٨,٢٢٦,٧٠(   )  ٦٢٤,٠٤٨,٨٩(      تشغيلية أخرىمصاريف 

  )  ٣٠٤,٧٥٧,٢٠٠ (  )  ١١٤,٦١٥,٢٦٧(     إمجايل املصروفات التشغيلية

  ٤٦٦,٢٨٦,٧٠١    ٥٧٢,٦٧٣,٦٩١      الربح قبل الضريبة

  )  ٥٣٢,٠٢٩,١١٨(   )  ٩٣٥,٥٨٠,١٤٨ (  ١٧    ضريبة الدخل

   ١٦٩,٢٥٧,٣٤٨    ٧٥٦,٠٩٢,٤٢٤      ربح الفترة

      ٥٨,٠٤      ٦٨,٧٠  ٢١  خففةية السهم األساسية واملرحب
    



 

  املرحلية املوجزة تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية ٢٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٤ -

 املصرف الدويل للتجارة والتمويل
   الشامل املرحلي املوجزبيان الدخل

    
  

       حزيران٣٠ هر املنتهية يففترة الستة أش               
    )غري مدققة(٢٠٠٨         )غري مدققة(٢٠٠٩               
  .س.ل          .س.ل              

    ٣٤٨,٢٥٧,١٦٩    ٤٢٤,٠٩٢,٧٥٦        ربح الفترة

    ٣٤٨,٢٥٧,١٦٩    ٤٢٤,٠٩٢,٧٥٦        الدخل الشامل للفترة

 
 

  
    



 

   املرحلية املوجزة املالية تشكل جزءاً أساسياً من البيانات٢٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 
  -٥-

   املصرف الدويل للتجارة والتمويل
  املوجز املرحلي ريات يف حقوق املسامهنييبيان التغ

    
  

        خسائر متراكمة      أرباح مدورة                        صدارإعالوة                       
  اموع     غري حمققة     حمققة      الفترةربح      احتياطي خاص      طي قانويناحتيا     رأس املال      رأس املال              
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل               
      

  ٤,٢١٠,٥٣٦,٨٠٨  )  ٢٢٩,٠٤١,٢٨٢(  ٩٠٩,٤٠٣,٠٩٤    -       ١٩٤,٩٨٨,٢٩٨    ١٩٤,٩٨٨,٢٩٨    ١٤٠,١٩٨,٤٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٩ كانون الثاين ١الرصيد كما يف 

  )  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(    -     ) ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(    -       -       -       -       -     أنصبة أرباح موزعة
   ٧٥٦,٠٩٢,٤٢٤    -       -      ٧٥٦,٠٩٢,٤٢٤    -       -       -       -     الدخل الشامل للفترة

  ٥٦٤,٦٢٩,٣٣٤,٤  )  ٢٨٢,٠٤١,٢٢٩(  ٦٠٩,٤٠٣,٠٩٤   ٥٦٧,٠٩٢,٤٢٤    ١٩٤,٩٨٨,٢٩٨    ٩٨٨,٢٩٨١٩٤,    ١٤٠,١٩٨,٤٠٠   ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠يف كما الرصيد 
  
  

  ٣,٨٧٤,٥٤٣,٣٤٩  )  ١١٥,٧٨٠,١٠٩ (  ٦٤٥,٩٢٤,٥٢٤    -       ٩٨,٣٥٠,٢٦٧    ٩٨,٣٥٠,٢٦٧   ١٤٧,٦٩٨,٤٠٠   ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٨ كانون الثاين ١كما يف الرصيد 
  )  ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠(    -     ) ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠(    -       -       -       -       -     موزعةأنصبة أرباح 

   ٣٤٨,٢٥٧,١٦٩    -       -      ٣٤٨,٢٥٧,١٦٩    -       -       -       -     دخل الشامل للفترةال

٥١٨,٨٠٠,٩٨٢,٣  )  ١٠٩,٧٨٠,١١٥(  ٥٢٤,٩٢٤,٤٠٥  ١٦٩,٢٥٧,٣٤٨    ٢٦٧,٣٥٠,٩٨    ٢٦٧,٣٥٠,٩٨    ٤٠٠٦٩٨,١٤٧,   ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدققة( ٢٠٠٨  حزيران٣٠يف كما الرصيد 



 

  تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية املرحلية املوجزة٢٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٦ -

 املصرف الدويل للتجارة والتمويل
  املوجز املرحلي ة النقدياتفقبيان التد

    
     حزيران٣٠فترة الستة أشهر املنتهية يف            
    )غري مدققة (٢٠٠٨      )غري مدققة (٢٠٠٩             

    .س.ل      .س.ل    إيضاح  التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
    ٤٦٦,٢٨٦,٧٠١    ٥٧٢,٦٧٣,٦٩١      الربح قبل الضريبة   

    :النشاطات التشغيلية  يفاملستعملمع النقد تعديل ملطابقة االرباح الصافية 
    ٢٧,٨٧٧,٣٥١    ٣٨,٤٣٤,٢٥٥       االستهالكات واالطفاءات  
      ٤٩٦,١٥٩    -         مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية  
   -    )  ٢٩,٣١٥,٤١٣(     مؤونات ملواجهة أخطار وأعباء حمتملة  
    ٨٦,٧٠٦,١٨  )  ١,٥٩٦,٧١٢(     الوديعة امدة لدى املصرف املركزي  
   ٥٠١,٣٦٦,٣٩٩    ٥٨٠,١٩٥,٨٢١   الربح قبل التغريات يف املوجودات و املطلوبات التشغيلية 
   التشغيليةالتغري يف املوجودات واملطلوبات  
    -      )  ٩٦١,٧٤٣,٢٩٦(       احتياطي نقدي إلزامي  
  )  ٣,٩٨٦,٥٥٤,٧١٣(  )  ١٥٧,٦٦٥,٠٩٧,٦(        لدى املصارف اليت يزيد استحقاقها عن ثالثة أشهرإيداعات  
    ٥,٨١٥,٠٤٠    -         مشتقات مالية للمتاجرة  
  )  ٣,٢٤٣,٤٩٥,٨٨١(  )  ٧٢٥,٣٧٦,١٩٧,٢(       تسهيالت ائتمانية مباشرة  
    ٥٤,٣٦٣,٥٨٤  )  ٩,٧٤٤,٣٤١(       موجودات أخرى  
      ٥٦,٢٨٢,٣٣٦    ١,٣٨٥,٥١١        تأمينات نقدية  
    ٣,٠٩٧,٨٩٩,٠٩٣      ٧٣١,١٢٨,٦٤٢,١      ودائع الزبائن  
  )  ١,٨٦٢,٠٢٥,١٢٨(  )  ٦٩٧٨٨٣,١٨١,(      مطلوبات أخرىالتغيري يف   

  )  ٥,٣٧٦,٣٤٩,٢٧٠(  )  ٦,٥٥٩,٧٠٣,٨١٨(     لضرائباصايف األموال املستعملة يف النشاطات التشغيلية قبل 
  )  ١٦٦,٢٤٥,١٧٩(  )  ٢٤٥,٥٠٣,٢٨٣(        املدفوعةضريبة الدخل  

  )  ٥,٥٤٢,٥٩٤,٤٤٩(  )  ١١٠,٢٠٧,٦,٨٠٥(     املستعملة يف النشاطات التشغيلية صايف األموال
  التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

  )  ٤٤٦,٠٧١,٦٤٣(  )  ٣٤٩,٦٨٨,٤٧٠(       اقتناء موجودات ثابتة   
  )  ٢٥,٣٥٢,٠٥٥(  )  ٢٦٧,١٠٢,٢(      اقتناء موجودات غري مادية  
    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠      سلفقروض و   
    -      )  ٢١٩,٧٤٠,٨٤٧ (    اقموجودات مالية حمتفظ ا حىت تاريخ االستحق  
    -      )  ٠٠٠,٠٠٠,٨٥(     استثمارات يف شركات تابعة  

  )  ٦٩٨,٤٢٣,٣٧١(  )  ٤٦٣,٦٧٧,٥٣١(     صايف األموال املستعملة يف النشاطات االستثمارية
    التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

    )  ٢٢٤,٣٩٠,٣٩٥(  )  ٥٦٠,٢٣٨,٢٤١(       أنصبة أرباح مدفوعة  
  )  ٢٢٤,٣٩٠,٣٩٥(  )  ٥٦٠,٢٣٨,٢٤١(      النشاطات التمويليةاملستعملة يفل صايف األموا

  )  ٦,١٣٨,٤٠٨,٥٤٢(  )  ١٢٤,٩٧٧,٧٢٣,٧(     صايف النقص يف النقد و ما يوازي النقد
    ٢٦,٢٤٠,٤١٩,٥٩٩      ٦٤٨,٢٠٨,٥٣٤,١٩  ٢٢  النقد وما يوازي النقد يف بداية الفترة
      ٢٠,١٠٢,٠١١,٠٥٧      ٤٥٢,٢٣١,٨١٠,١١  ٢٢  النقد وما يوازي النقد يف اية الفترة



 

 

- ٧ -

 املصرف الدويل للتجارة والتمويل
   املرحلية املوجزةإيضاحات حول البيانات املالية

  ٢٠٠٩  حزيران٣٠ أشهر املنتهية يف الستةلفترة 
    

  
  معلومات عامة  -١

ـ  مـن % ٤٩ هو شركة مـسامهة سـورية مملوكـة بنـسبة            )املصرف(املصرف الدويل للتجارة والتمويل        ل بنـك االسـكان للتجـارة        قب
 وحتـت الـسجل     ٢٠٠٤ أيـار    ٢٣ح بتاريخ   /٢٣١ مبوجب القرار رقم     ٢٠٠٣ كانون األول    ٤تأسيس املصرف يف     مت   . األردن –والتمويل  

اختذ املصرف  .  بوصفه مصرفاً خاصاً   ١٠ ويف سجل املصارف حتت الرقم       ٢٠٠١ لعام   ٢٨قانون املصارف رقم     ومبوجب   ١٣٨٨٥التجاري رقم   
  .سورية- رئيساً له يف دمشقمركزاً

   سهم قيمـة الـسهم الواحـد االمسيـة     ٦,٠٠٠,٠٠٠ لرية سورية موزعة على      ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس املال املكتتب به يف اية الفترة         
  .٢٠٠٩ نيسان ٢ مت إدراج أسهم املصرف يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ . لرية سورية٥٠٠ 

شارع الباكستان، احلجاز، ( يف دمشق االثنني والعشرينشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه يقوم املصرف بتقدمي عدة أن
شارع امللك فيصل، (وحلب ) ،جرماناحوش بالس،دوما( وريف دمشق )، احلريقة، املزة، القصاعفندق ديدميان، خميم الريموك، مشروع دمر

  . السويداء والقامشلي  ولالذقية ومحاه ودرعا واحلسكةومحص وطرطوس وا) فندق الشرياتون، اجلميلية

  .٢٠٠٩ متوز ١٥وافق نائب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي على البيانات املالية املرحلية املوجزة يف 
  
  
  تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة  - ٢

  :صدار ولكنها غري سارية املفعول بعدالية املرحلية املوجزة، كانت املعايري والتفسريات التالية يف اإلصدار هذه البيانات املإبتاريخ املوافقة على 
  
  ســاري املفعـول للفتـرات املاليـة الـيت تبـدأ يف أو بعـد       ( القوائم املالية املوحدة –) معدل (IAS 27معيار احملاسبة الدويل   -

  ؛) ٢٠٠٩ متوز ١ 
  سـاري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعـد (  اإلستثمارات يف الشركات الشقيقة–) معدل (IAS 28معيار احملاسبة الدويل   -

  ؛) ٢٠٠٩ متوز ١
  ساري املفعول للفترات املاليـة الـيت تبـدأ يف أو بعـد     (إندماج منشآت األعمال – IFRS 3معيار إعداد  التقارير املالية الدويل   -

   .)٢٠٠٩ متوز ١
لن يكون له تأثري مهم على البيانات ) ينطبق حيث(عاله يف الفترات املستقبلية أ، إن تطبيق املعايري والتفسريات املذكورة املصرفة باعتقاد إدار

  .للمصرفاملالية 



 

 

- ٨ -

  
   السياسات احملاسبية  -٣
 

  إعداد البيانات املالية والسياسات احملاسبية

ووفقـاً  ) املتعلق بالتقارير املالية املرحلية    (٣٤ وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رقم       ٢٠٠٩  حزيران ٣٠جرى إعداد البيانات املالية املرحلية املرفقة يف        
إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املرحلية، تتفق          . للقوانني املصرفية السورية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف        

  :، باستثناء أثر تطبيق املعايري والتفسريات التالية٢٠٠٨ كانون األول ٣١ إعداد البيانات املالية للسنة املنتهية يف مع تلك اليت اتبعت يف

  ):٢٠٠٩ كانون الثاين ١ساري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعد ( عرض البيانات املالية –) معدل ( IAS 1 معيار احملاسبة الدويل-

ذا التعديل، اعتماد مصطلحات وتسميات جديدة لبعض بنود البيانات املالية، باالضافة اىل تغيريات يف متطلبات العرض وااليـضاح          لقد نتج عن ه   
  .غري أنه مل ينتج عن هذا التعديل أي تأثري على نتائج أو أعمال املصرف

   أو بعـد يفقـه للفتـرات الـسنوية الـيت تبـدأ      يـسري تطبي (قطاعـات األعمـال    –  IFRS 8 معيار إعداد التقارير املالية الـدويل  -
  :)٢٠٠٩ كانون الثاين ١

 هو معيار اإلفصاح و يتطلب من البنك إعادة حتديد املعلومات القطاعية املفصح عنها بناًء علـى القطاعـات                   ٨املعيار الدويل للتقارير املالية رقم      
مل يكن هناك أثر جوهري نتيجة لتطبيق هذا املعيار         . وارد للقطاع و تقييم أدائه    املستخدمة من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي و ذلك لتوزيع امل          

  .للمصرفعلى اإلفصاحات و النتائج السابقة املعلنة للمركز املايل 

اً للمعايري الدولية للتقارير    إن البيانات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات و اإليضاحات املطلوبة للبيانات املالية السنوية و املعدة وفق                 
   ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهيـة يف            ٢٠٠٩  حزيران ٣٠ أشهر املنتهية يف     للستةاملالية، كما أن نتائج أعمال املصرف       

  .٢٠٠٩ كانون األول ٣١

ى تصنيف احلسـابات يف املوجودات واملطلـوبات حسب طبيعـة كل         لقد جر . لقـد جرى إعداد البيانـات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية        
  ٠منها وجـرى تبويبها يف البيانـات املالية مبوجب ترتيب تقريـبـي تبعا لسيولتها النسبية

  

  .، عملـة إعداد البيانـات املاليـة، و عملة االقتصاد.)س.ل (تظهر البيانات املالية باللرية السورية
  
  همة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضاتأحكام حماسبية م  -٤

يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية، على إدارة املصرف أن تستعمل تقديرات وافتراضات متعلقة بالقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات غري 
تلف وقد خت. ى عوامل أخرى تعترب ذات صلةتعتمد هذه التقديرات واالفتراضات املتعلقة ا على عامل اخلربة وعل. املتوفرة من مصادر أخرى
  .يرات واالفتراضاتالنتائج الفعلية عن هذه التقد

يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفترة املالية اليت حيصل فيها تعديل . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري
تؤثر حصرياً على هذه الفترة، أو يف فترة املراجعة وفترات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفترة احلالية التقدير وذلك إذا كانت هذه املراجعة 

  . وفترات الحقة
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  أحكام مهمة لتقدير املخاطر

ج عنها خماطر التسبب ما يلي التقديرات األساسية املتعلقة باملستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف تاريخ امليزانية، واليت قد ينت
  .بتعديالت على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التالية

  االخنفاض يف قيمة القروض والتسليفات 

جتة عند حتديد فيما إذا كان يتوجب قيد خسارة نا. يقوم املصرف دورياً مبراجعة حمفظة القروض ملعرفة ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها
ؤكد وجود اخنفاض، قابل للقياس، يف التدفقات النقدية ت وجود معلومات ملموسة هاعن اخنفاض يف القيمة، يستعمل املصرف لتحديد

قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشري إىل حصول تغري سليب يف قدرة مديين املصرف على . املقدرة اليت تنتج من حمفظة القروض
  .وضاع اقتصادية ذات صلة بعدم قدرة املصرف على حتصيل مستحقاتهالتسديد، أو إىل وجود أ

تستعمل اإلدارة األحكام والتقديرات باالستناد إىل خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي 
 يقوم املصرف مبراجعة دورية للمنهجية ات النقدية،تدفقالعند تقدير . ة مشاة لتلك املتعلقة باحملفظةعلى وجود اخنفاض يف القيم

وللتقديرات املستعملة لتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية، لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج بني تقديرات اخلسائر من جهة 
  .و اخلسائر الفعلية من جهة أخرى

  لة لألدوات املالية غري املدرجةالقيمة العاد

  .لقيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة يف أسواق نشطة، من خالل استعمال تقنيات تقييمحتدد ا
اخلـاص  (ضمن اإلطار العملي، تستعمل هذه التقنيات باالعتماد فقط على املعلومات املتوفرة، إال أن بعض العوامل، مثل خماطر االئتمـان                    

  .رتباطات القائمة تتطلب من اإلدارة أن تستعمل تقديرات عديدة، وحساسية األسواق و اال)واملتعلق بالطرف الثاين
  .ميكن للتغري يف االفتراضات حول هذه العوامل أن يؤثر على القيمة العادلة لألدوات املالية الظاهرة يف امليزانية

  
  
  مصرف سورية املركزينقد و أرصدة لدى   -٥

     :يلي امم هذا البند يتكون
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩  حزيران٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(               
        .س.ل          .س.ل              

  ٢,٣٠٥,٦٥٨,٠٠٨    ٢,٣٦٢,١٧٩,٤٦٦      نقد يف اخلزينة
  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

   ١٠,١٩٧,٨٦٣,٢٠٠    ٦,٦٠١,٤٤٩,٩٨٨    حسابات جارية وحتت الطلب  
    ٣,٧٥٤,٠٨٠,٦١٧    ٤,٠٥٠,٨٢٤,٥٧٨    احتياطي نقدي الزامي  
   ١٠٣,٩٣٨,٥٥٣    ١٩,٩٥١,٥٤٧  غرفة املقاصةحسابات   

   ١٦,٣٦١,٥٤٠,٣٧٨   ١٣,٠٣٤,٤٠٥,٥٧٩   



 

 

- ١٠ -

  

  % ١٠ة املركـزي بنـسبة      لزامـي لـدى مـصرف سـوري       إ باحتياطي نقدي    تتطلب القوانني والتشريعات املصرفية من املصارف أن حتتفظ       
  رقـم   ثناء ودائـع اإلدخـار الـسكين وفقـاً للقـرار          من جمموع الودائـع حتـت الطلـب، ودائـع التـوفري والودائـع ألجـل باسـت                 

) ٤ب/م ن /٣٨٩قـرار رقـم      (٢٠٠٨أيـار    ٥ الصادر عن جملس النقد والتسليف واملعدل بتاريخ         ٢٠٠٤ أيلول   ١٢تاريخ  ) ٤ب/م ن /٧٢(
 ).٤ب/م ن/٥٠٢قرار رقم  (٢٠٠٩ أيار ١٠وتاريخ 

 

  

 أرصدة لدى مصارف   -٦

     :يلي يتكون هذا البند مما
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩  حزيران٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(              

    .س.ل      .س.ل        
  مقيمةمصارف 

    ٢,٥٦١,٤٢٤,٨٩٦    ٩٥٥,٦٣٣,٠٥٨  حسابات جارية وحتت الطلب  
    ٨٠٥,٩١٥,٠١٧    ٩٤,٢٦٩,٩٤١  )أقل وأ أشهر ٣استحقاقها األصلي خالل فترة (  ألجلودائع  
    ٣٦٧,٣٣٩,٩١٣,٣    ١,٠٤٩,٩٠٢,٩٩٩    

  غري مقيمةمصارف 
    ١,٢٥٠,٥٦٥,٩٧٠    ٢,١٦٨,٤٠٦,٠٥٦  حسابات جارية وحتت الطلب  
   ٧,٣٠٩,٨٣٥,٦١٥    ٣٤٧,٠٠٣,٧٩٠,٧  )أقل وأ أشهر ٣استحقاقها األصلي خالل فترة (  ألجلودائع  

   ٥٨٥,٤٠١,٥٦٠,٨    ٤٠٣,٤٠٩,٩٥٨,٩    

    ٧٤١,٤٩٨٢٧٩,١١,    ٤٠٢,٣١٢,٠٠٨,١١   
  

ميثل تسهيالت ائتمانية ممنوحة من جتمع . س. ل١,٢٣٢,٢٥٦,٤٠٠لطلب لدى مصارف غري مقيمة مبلغ يتضمن بند حسابات جارية وحتت ا
ال توجد أية خماطر ائتمانية على املصرف ألن املبلغ مغطى بالكامل بضمانات من البنوك . مصريف خارجي لشركة حملية عن طريق املصرف

تفاقية أن تتجاوز األموال املمنوحة يف أي حلظة سقف الضمانات املقدمة وجب هذه اإلاملقرضة مبوجب اتفاقية التجمع املصريف حبيث الجيوز مب
  .للمصرف

  كما يفلرية سورية  ١,٠٣٠,٢٨٠,٥٦٨مقابل ( لرية سورية ٩٤٨,١٠٥,١٦٨بلغت األرصدة لدى املصارف اليت التتقاضى فوائد 
  .)٢٠٠٨ كانون األول ٣١
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  إيداعات لدى مصارف  -٧

     :يلي  ايتكون هذا البند مم
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩  حزيران٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(              

    .س.ل      .س.ل        
  مصارف مقيمة

    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٦٤١,٣٠٧,٤٨٤  ) أشهر٣ أكثر مناستحقاقها األصلي (  ألجلودائع  
   ٠٠,٠٠٠,٠٠٠٥    ٣,٦٤١,٣٠٧,٤٨٤    

  مصارف غري مقيمة
   ١,٧١٦,٥٥٣,٩٥٠    ٤,٦٧٢,٩١١,٦٢٣  ) أشهر٣ أكثر منألصلي استحقاقها ا(  ألجلودائع  

   ١,٧١٦,٥٥٣,٩٥٠    ٤,٦٧٢,٩١١,٦٢٣    

    ١٦,٥٥٣,٩٥٠٢,٢    ١٠٧,٢١٩,٣١٤,٨    
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  باشرةاملئتمانية االتسهيالت صايف ال  -٨

     :يلي يتكون هذا البند مما
    األول كانون٣١         ٢٠٠٩  حزيران٣٠             
      ٨٢٠٠          )غري مدققة(               

    .س.ل      .س.ل        

    ٧,٦٣١,١٢٧,٨٢٧    ٨,٧٦٠,٥٧٩,٧٦٨    حسابات جارية مدينة  
    ٥٢,٢١٤,٢٧٣    ٤٩,١٦٣,٧١٤    حسابات دائنة صدفة مدينة  
    ٤,٣٨٧,٨٦٢,٢٩٩    ٦,٣٤٤,٨١٨,٠٣١    قروض وسلف  
      ٧,٥٥٤,٠١٢,٠٩٦    ٦,٦٥٣,٩٢٣,٧٧١    سندات حمسومة  
    -      ٣٤٨,٧٧٨    كفاالت مدفوعة  
 )  ٥٨٦,٠٤٣,٨٤٥(  )  ٥٦٧,٤٦٩,٧٣٣(   على سندات حمسومةماًمقدفوائد مقبوضة   
  )    ٢,٣٩٨(    -      على القروض مقدماًفوائد مقبوضة   

      ٢٥٢,١٧٠,١٩,٠٣٩  ٣٢٩,٣٦٤,٢١,٢٤١  
 

  )  ١,٩٤٣,٨١٨(  )  ١,٩٤٣,٨١٨(    خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة
    )  ٦٥٤٥٢٢,١,(  )  ٦,٣٤٠,٠٠٦(      فوائد معلقة

      ٠٣٥,٧٠٣,٧٨٠١٩,     ٥٠٥,٠٨٠,٢٣٣,٢١ 
  

  : كما يليخمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرةتتلخص حركة 
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩  حزيران٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(             

    .س.ل      .س.ل        
  ٤٩٦,١٥٩    ١,٩٤٣,٨١٨     السنة/ أول الفترةالرصيد يف 

    ١,٤٤٧,٦٥٩    -       السنة/ ضافات خالل الفترةإ

    ١,٩٤٣,٨١٨    ١,٩٤٣,٨١٨     السنة/ اية الفترة يفالرصيد 
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  :تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩  حزيران٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(               

    .س.ل    .س.ل      

    ١,٤٤٠,١٨٢    ١,٥٢٢,٦٥٤     السنة/ أول الفترةالرصيد يف 
  ٢,١٠١,٦٠٢    ٩,١٢٢,٦١٨     السنة/ ضافات خالل الفترةإ

    )  ٢,٠١٩,١٣٠(  )  ٤,٣٠٥,٢٦٦(     السنة/الفترة استردادات خالل 

    ١,٥٢٢,٦٥٤    ٦,٣٤٠,٠٠٦     السنة/ آخر الفترةالرصيد يف 
   

مقابل (من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة % ٠,٤١نسبته  أي ما  لرية سورية٨٨,٠٢٦,٣٩٥بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة 
  .)٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف من الرصيد املمنوح % ٠,٠٨نسبته   ماأي لرية سورية ١٥,٣٨٤,٨٢٦

من رصيد التسهيالت % ٠,٣٨نسبته  ي ماأ لرية سورية ٨١,٦٨٦,٣٩٠زيل الفوائد املعلقة ـبلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تن
  .)٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف % ٠,٠٧نسبته   لرية سورية أي ما١٣,٨٦٢,١٧٣بل مقا( زيل الفوائد املعلقةـاالئتمانية املباشرة بعد تن

 
  موجودات مالية قروض وسلف  -٩

  :يلي يتكون هذا البند مما
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩ حزيران ٣٠              
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(              

    .س.ل      .س.ل        
    ٠٠٠,٠٠٠٠٠٤,    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  شهادات إيداع من مصرف حملي

    ٠٠,٠٠٠,٠٠٠٤    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    
  

  : كما يلي)املصرف العقاري يف سورية(مصرف حملي  والصادرة عن ٢٠٠٩ حزيران ٣٠  تاريخ يفكمايداع تستحق شهادات اإل
  
    )غري مدققة( ٩٢٠٠  حزيران٣٠    

    الفائدة االمسية     القيمة الكلية      القيمة االمسية       العدد       تاريخ االستحقاق
    %      لرية سورية       لرية سورية            

  ١٠      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢    ٢٠١٠ شباط ٤
  ١٠      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢    ٢٠١٠ شباط ٢١
  ١٠      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠١٠ نيسان ٢٦
  ١٠      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠١٠ أيار ٢٩

    ٠٠٠,٠٠٠٠٠٣,          ٦          
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  : كما يلي)املصرف العقاري يف سورية(مصرف حملي  والصادرة عن ٢٠٠٨ون األول ن كا٣١واملوقوفة يف  يداع ادات اإلتستحق شه

  
    ٢٠٠٨ كانون األول ٣١    

 الفائدة االمسية      القيمة الكلية      القيمة االمسية       العدد       تاريخ االستحقاق
    %      لرية سورية       لرية سورية            

  ٩,٥      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢    ٢٠٠٩ نيسان ٢١
  ١٠      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢    ٢٠١٠ شباط ٤
  ١٠      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢    ٢٠١٠ شباط ٢١
  ١٠      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠١٠ نيسان ٢٦
  ١٠      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠١٠ أيار ٢٩

    ٠٠٠,٠٠٠٠٠٤,          ٨          

  
  ت مالية حمتفظ ا حىت تاريخ االستحقاقموجودا  -١٠

  :يلي يتكون هذا البند مما
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩ حزيران ٣٠              
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(              

    .س.ل      .س.ل        
    -      ٨٤٧,٧٤٠,٢١٩  شهادات إيداع من مصرف خارجي

    ٨٤٧,٧٤٠,٢١٩      -    
  

 مت شراؤها خالل  دوالر أمريكي من مصرف خارجي٥,٠٠٠,٠٠٠ شهادات إيداع بقيمة  مصرف خارجي قيمةمنميثل بند شهادات إيداع 
بدون الضريبة املقتطعة واليت تبلغ % ٥,٧٥ ثابتة مدفوعة مقدماً مبعدل فائدةبو ٢٠١٠ أيلول ١ ها تاريخ استحقاق٢٠٠٩عام الربع الثاين من 

  . من الفائدة%٥

  : كما يلي٢٠٠٩ حزيران ٣٠يتوزع بند شهادات إيداع من مصرف خارجي يف 
    )غري مدققة( ٢٠٠٩ حزيران ٣٠              
        لرية سوريةما يعادله         دوالر أمريكي              

    ٢٣٤,٧٥٠,٠٠٠    ٥,٠٠٠,٠٠٠  القيمة االمسية
  )  ١٩,٢٦١,٤٣٣(  )    ٤١٠,٠٦٢(  فائدة مقبوضة مقدماً

    ٢٨٠,٢٥٢,٤      ٩٠,٣٧٨   من الفائدة املقبوضة مقدماًحصة الفترة

    ,٨٤٧,٧٤٠,٢١٩    ٣١٦٤,٦٨٠    



 

 

- ١٥ -

  
 استثمارات يف شركات تابعة  -١١

  للخدمات املالية، واليت كانت كما يف" املركز املايل الدويل"من رأمسال شركة % ٨٥ميثل هذا البند قيمة استثمار املصرف بنسبة 
لذلك، ومبا أن . على إذن مباشرة قد حصلت على الترخيص النهائي من سوق دمشق لألوراق املالية، ولكن دون احلصول ٢٠٠٩ حزيران ٣٠

  .الشركة مل تباشر أعماهلا وهي ما زالت قيد التأسيس، فقد مت تسجيل هذه االستثمارات بالتكلفة، ودون حتضري بيانات مالية موحدة
  
 موجودات أخرى  -٢١

     :يلي  يتكون هذا البند مما
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩  حزيران٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(               

    .س.ل      .س.ل        
        ت برسم القبضدايرافوائد وإ

      ٥٣,٠٥٦,٥١٧    ٥٣,٠٥٦,٥١٧     املركزيةمصرف سوري  
    ٣٩,٩٣٢,٩٥٠    ٧٥,٩٦٨,٤٠٣     ومؤسسات مصرفيةمصارف  
     ٣,٧٨١,٠٥٣    ٩,٣٩٥,٦٦٠    قروض وتسليفات  
    ٧٠,٠٠٩,١٤٢    ٦٨,٩١٢,٥٩١    يداعإشهادات   
      ١٦٦,٧٧٩,٦٦٢    ٢٠٧,٣٣٣,١٧١    

    ١٦,١٩٩,٠٦٦    ١٠,٦٠٧,٤٣٦    مصاريف مدفوعة مقدماً
  -      ٣,٣١١,٨٥٣    دفعات مقدمة إىل موردي املوجودات الثابتة

    -      ٢,٠٣٤,٧٣٩    حسابات مؤقتة مدينة
       ٦,٨٩٧,٧٠٥    ٤,٥٩٣,٤٠٩    مدينو حسابات بطاقة ائتمان

     ١,١٩٦,٧٣٨    ١,٢٠٩,٩٦٨      تأمينات مستردة
    ٣٢,٥١١,٠٥٠    -      تقاص بطاقات صراف آيل
    ٩٤,٠١٢      ٤٦٢,٥٥٧    خمزون مطبوعات وقرطاسية

      ٣٧,٨٦٢      ٤٥٠٥٩٥,    حسابات مدينة أخرى
      ٢٢٣,٧١٦,٠٩٥    ٥٨٣,١٤٨,٢٣٠   
    



 

 

- ١٦ -

  مصرف سورية املركزيوديعة جممدة لدى    -٣١

مساهلا من رأ% ١٠اص أن حتتجز اخل يتوجب على مصارف القطاع ٢٠٠١لعام ) ٢٨(رقم من القانون ) ب(رة قللف) ١٢(على أحكام املادة بناًء 
  :يلي يتكون هذا البند مما. لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن استرداده عند تصفية املصرف

  
  األول كانون ٣١          ٢٠٠٩  حزيران٣٠              
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(               

    .س.ل      .س.ل        
    ١٣٨,٠٣٣,٦٥٠    ١٣٨,٠٣٣,٦٥٠      لرية سورية

    ١٤٨,٣٣٤,٤٩٦    ١٤٩,٩٣١,٢٠٨       أمريكيدوالر

      ٢٨٦,٣٦٨,١٤٦    ٢٨٧,٩٦٤,٨٥٨    
            

 مصارف ودائع    -٤١

 :يلي  يتكون هذا البند مما
  األول كانون ٣١          ٢٠٠٩  حزيران٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(               

    .س.ل      .س.ل        
      مقيمةمصارف 

    ٢,٦٣٥,٨٣٢,١٣٧    ٢,٦٥٠,٨٨١,٧٦٧  حسابات جارية وحتت الطلب  
    ٣٧٢,٧٤٨,٢٠٣    ١,٤٨٥,٩٧٤,١٠١  ودائع ألجل  

    ٥٠٩,٨٣٩,٥٨٠,٢    ٨٦٨,٨٥٥,١٣٦,٤    
  غري مقيمةمصارف 

  ٧٥١,٥٧٤,٠٨٦    ١,٢٧١,٦٦٨,٢١٣  حسابات جارية وحتت الطلب  
    ٠١٦,٨٣٨,٤٠٩,١    ٢,٧٧٣,١٣٧,٧٩٨  ودائع ألجل  
    ٢,١٦١,٤١٢,١٠٢    ٠١١,٨٠٦,٠٤٤,٤   

   ٦١١,٢٩٩,٠٠٠,٥    ٨٧٩,٦٦١,١٨١,٨    



 

 

- ١٧ -

                     

  ودائع الزبائن  -٥١

 :يتكون هذا البند ممايلي 
   كانون األول٣١         ٢٠٠٩  حزيران٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(               

    .س.ل      .س.ل        
    ٩,٩٤١,٦٥٩,٢١٨   ١١,٦٩٠,٣١٣,٨٢١  حسابات جارية وحتت الطلب

   ٢٢,٤٢٥,٥٤٣,١٢٢   ٢١,٧٨٢,٠٣٢,٣٣٦   وخاضعة إلشعارودائع ألجل
      ٧٧٦,٩٥٦,٨٣٩,٤    ٦٩٠,٩٤١,٣٧٦,٥    ودائع التوفري

    ١١٦,١٥٩,٢٠٧,٣٧   ٨٤٧,٢٨٧,٨٤٩,٣٨   
  

من % ٨٥ اليت ميلك املصرف "املركز املايل الدويل"مودع من قبل شركة . س. مليون ل١٠٠يتضمن بند حسابات جارية وحتت الطلب، مبلغ 
  .رأمساهلا

 ٢٠٠٩ حزيران ٣٠ كما يف من إمجايل الودائع% ٣٠,٤ لرية سورية أي ما نسبته ١٠,٨١٠,٤٨٣,٢١٩ائد بلغت الودائع اليت ال حتمل فو
  ).٢٠٠٨  كانون األول٣١كما يف % ٢٦,٧ لرية سورية أي ما نسبته ٩,٩١٧,٦٥٨,٦٢٣مقابل (

  كما يف سورية  لرية٢٥١,٣٩٦,٥٥١مقابل ( ٢٠٠٩ حزيران ٣٠ كما يف  لرية سورية٤٦٧,٨٣٢,٧٧٣ امدةبلغت الودائع 
  ).٢٠٠٨ كانون األول ٣١

    
  مينات نقديةأت  -٦١ 

 :يلي  يتكون هذا البند مما
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩  حزيران٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(               

  .س.ل      .س.ل        

    ٢,٧٣٤,٦٧٩,٢٠١    ٢,٥٧٤,٩٨٠,٧٣٥  تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
    ١,٢٢٠,١٣٩,٨٦٥    ١,٣٨١,١٨٨,٨٦١  مباشرةتأمينات مقابل تسهيالت غري 
      ٢٣١,٠١٩      ٢٦٦,٠٠٠  تأمينات الصناديق احلديدية

    ٣,٩٥٥,٠٥٠,٠٨٥    ٥٩٦,٤٣٥,٩٥٦,٣    



 

 

- ١٨ -

  
  ضريبة الدخل  -١٧

  : هي كما يلياحلركة على خمصص ضريبة الدخل
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩ حزيران ٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(               

  .س.ل      .س.ل        

  ١٦٦,٢٤٥,١٧٩    ٢٤٥,٥٠٣,٢٨٣           السنة/الفترة أول الرصيد يف 
  )  ١٦٦,٢٤٥,١٧٩(  )  ٢٤٥,٥٠٣,٢٨٣(          ضريبة الدخل املدفوعة
    ٢٤٥,٥٠٣,٢٨٣      ٩٣٥,٥٨٠,١٤٨            ضريبة الدخل املستحقة

      ٢٤٥,٥٠٣,٢٨٣      ٩٣٥,٥٨٠,١٤٨            السنة/الفترة الرصيد يف آخر 
  

  : كما يلي املرحلي املوجزالظاهرة يف بيان الدخلضريبة الدخل مت احتساب 
       حزيران٣٠ املنتهية يف فترة الستة أشهر             
      )غري مدققة (٢٠٠٨        )غري مدققة (٠٠٩٢              

  .س.ل      .س.ل        

  ٤٦٦,٢٨٦,٧٠١    ٥٧٢,٦٧٣,٦٩١          أرباح السنة قبل الضريبة
  :يضاف

  ١٧,٠٩٦,٤٩٧    ١٠,١٥٥,٢٤٠          فروقات صرف غري حمققة
    ٥,٨٣١,٤٢٥    ١١,٤٩٤,٨١٠          مصروفات غري مقبولة ضريبياً
    ٤٨٩,٢١٤,٦٢٣    ٧٤١,٣٣٢,٥٩٤          األرباح اخلاضعة للضريبة

    ١٢٢,٣٠٣,٦٥٦    ١٤٨,٥٨٠,٩٣٥  ) من األرباح اخلاضعة للضريبة%٢٥(  املستحقة عن أرباح الفترةضريبة الدخل
  )  ٤,٢٧٤,١٢٤(    -          اطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة

            ١١٨,٠٢٩,٥٣٢    ٩٣٥,٥٨٠,١٤٨    



 

 

- ١٩ -

  
  مطلوبات أخرى  -٨١

 :يلي  يتكون هذا البند مما
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩  حزيران٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(               

  .س.ل      .س.ل        

    ١٤٨,٧٣٧,٣٦٣    ١٣٠,٣٣٧,٤٥٤  فوائد مستحقة غري مدفوعة
     ٣,١٤٠,٨٣٥    ٣,٨٢٥,٠٧٣  رادات مقبوضة مقدماًإي

   ٢,٦٨٣,٩١٠    ٧,٢٠٨,١٧٧    تلفوندائنون خم
     ٣,٨١٩,٠١٤      ٦٢,٠٠٠  مصروفات مستحقة غري مدفوعة
    ٣٤٣,٩٣٨,١٢٠    ٤٣٨,٣٠٨,٢٨٩  شيكات مصدقة وقيد التحصيل

    ١٥٧,٣٠٥,٤٢٠    ١٤٣,٢٦٨,٥٠٢    الت للدفع احو
     ٤,٣٨٤,١٨٦    ٤,١٦٣,٣٤٨  مقبولة الدفعأوامر 

    -      ٢,٩٦٩,٣٣٥  تقاص بطاقات صراف آيل
    ٤٩٥,٥٠٢,٥٢٦    ٣٨٢,٤٦٩,١٤١  بوالص قيد التسديد

    ١٦٥,٤٣٤,٥٢٥    ٢٩,٣٠٨,٩٥٣    أمانات مؤقتة
    ١٩,٣٨٦,٥١٨    ٢٥,٧٥٠,٦٩٧  توقيفات متعهدين برسم الدفع

    ١٣,١٥٨,٧٥٧    ٥٨,٧٦١,٤٤٠  أنصبة أرباح مستحقة
   ٢,١٨٤,٧٧٥    ٢,٤١٢,٣٣٢  اشتراكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة

     ٤,٠٨٨,٧٥٤    ٥,٩١٢,٧٣٩    طوابع
     ٨,٩٥٢,٣٦٣    ١١,١٥٧,٠٩٣  ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني

    ١٥,٩٩٦,١٠٦    ١٧,٢٢٨,٠٨٣  ضرائب مقتطعة على الفوائد املدفوعة على حسابات الزبائن
    ٣٢٣,٣٩٢      ٣٠٣,٩٤٣  ةقرسوم حكومية مستح

    ٥١١,٦٤٢      ٥٧١,٥٢١  مهنية مستحقةأتعاب 
     ٩,٥٢٠,١٧١    ٠٠٠,٩٢٨,١١  فروع - حسابات دائنة أخرى

    ٣٧٧,١,٣٩٩,٠٦٨    ١٢٠,٩٤٦,٢٧٥,١    
  

          



 

 

- ٢٠ -

  إيرادات الفوائد  -١٩

 :يتكون هذا البند ممايلي 
       حزيران٣٠ املنتهية يف فترة الستة أشهر             
      )غري مدققة( ٢٠٠٨        )غري مدققة( ٢٠٠٩              

  .س.ل      .س.ل        

    ٢٠٨,٠٤٨,٨٨٨    ٣٦١,٥٩٥,٥٨٦  حسابات جارية مدينة
    ١٨٦,٩٥٨,١٨١    ٢٧٤,٠٠٧,١٧٤    قروض وسلف
    ٣٠٣,٢٨١,٤٨٠    ٣٣٨,٨٦٦,٤٧٨    سندات حمسومة

    ٣٥,٦٣٢,٦٠٨    ١٧,٩٠٣,٤٤٨  قروض وسلف للمصارف
    -      ٤,٢٥٢,٢٨٠  موجودات مالية حمتفظ ا حىت تاريخ االستحقاق

    ٢٤٧,٣٣٨,٠٢٨    ١٢٤,٨٨٩,٥٧٩  ودائع لدى املصارف

    ٢٥٩,١٨٥,٩٨١    ٥٤٥,٥١٤,١,١٢١    
  

  
  أعباء الفوائد  -٢٠

 :يتكون هذا البند ممايلي 
       حزيران٣٠ املنتهية يف فترة الستة أشهر             
      )غري مدققة (٢٠٠٨        )غري مدققة (٠٠٩٢              

  .س.ل      .س.ل        

    ٣٦,٢٠٠,٥١٥    ١٠,٦٢٤,٠٦٣    ودائع املصارف
 ودائع الزبائن

     ٧,٦٩٣,٤٥٥    ٤,٧٨٥,٢٥٣  حسابات جارية  
    ٤٠,٦٨٤,٩٨٨    ٤٨,٢٨٩,٠٠٦  دائع التوفريو  
    ٤٤٧,٥٦٩,٧٤١    ٤٩٧,٤١٦,٦٠٣  ودائع الجل  

    ٢٩,٧٢١,٤٣٧    ٥٨٦,٣١٧,٣١    تأمينات نقدية

    ٥٦١,٨٧٠,١٣٦    ٥٩٢,٤٣٢,٥١١    



 

 

- ٢١ -

  
  ةففـرحبية السهم األساسية واملخ  -٢١

  :ة كما يليفمت احتساب حصة السهم األساسية واملخف
  األولنون  كا٣١          ٢٠٠٩ حزيران ٣٠            
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(               

  .س.ل      .س.ل        

    ٣٤٨,٢٥٧,١٦٩    ٤٢٤,٠٩٢,٦٦٢   الفترةربح
    ٦,٠٠٠,٠٠٠    ٠٠٠,٦,٠٠٠  املتوسط املرجح لعدد األسهم

      ٥٨,٠٤      ٧٠,٦٨  ةفرحبية السهم األساسية واملخف

  

  
  النقد و ما يوازي النقد  -٢٢

  :يتكون هذا البند ممايلي 
  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩ران  حزي٣٠              
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(             

  .س.ل      .س.ل        

  ١٢,٦٠٧,٤٥٩,٧٦١    ٨,٩٨٣,٥٨١,٠٠١  )لزاميإباستثناء احتياطي نقدي  (نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
  ١١,٩٢٧,٧٤١,٤٩٨    ١١,٠٠٨,٢٩٣,٢٩٦  أرصدة لدى مصارف

  )  ٦١١,٥,٠٠٠,٩٩٢(  )  ٨,١٨١,٦٤٢,٧٧٣(   مصارفودائع

  ٣٤,٢٠٨,٦٤٨٥,١٩    ١١,٨١٠,٢٣١,٥٢٤  
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  عمليات األطراف املقربة  -٢٣

  .من رأمساهلا% ٨٥و اليت تبلغ "  شركة املركز املايل الدويلات تابعة نسبة مسامهة املصرف يف ميثل بند استثمارات يف شرك

  :ايلي يتكون بند عمليات األطراف املقربة مم
   املوجزاملرحلي بنود بيان الوضع املايل -أ

    
      )غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠    
   كانون االول٣١    عضاءأمسامهني و            

    ٢٠٠٨      اموع      إدارة جملس      شركات تابعة      مالشركة األ          
  .س.ل .س.ل   .س.ل    .س.ل  .س.ل    

  بنود داخل امليزانية
   األرصدة املدينة

    ٢,٠٤٨,٥٢٢,٦٦٥    ٧٧٧,٩٣٠,٤٧٣    -      -      ٧٧٧,٩٣٠,٤٧٣  حسابات جارية مدينةوأرصدة 
  ١,٢٤٣,٦١٢,٧٣١   ٣,١٩٥,٤٣٠,٧٥٥    -      -     ٣,١٩٥,٤٣٠,٧٥٥  ودائع ألجل لدى املصارف املقربة
    -      ٨٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ٨٥,٠٠٠,٠٠٠    -    استثمارات قي شركات تابعة

    ٣,٢٩٢,١٣٥,٣٩٦   ٤,٠٥٨,٣٦١,٢٢٨    -      ٨٥,٠٠٠,٠٠٠   ٣,٩٧٣,٣٦١,٢٢٨   
        

    األرصدة الدائنة
    ٢٥٢,٦٢٨,٨٨٦    ٤,٦٤٤,٩٢٩    -      -      ٤,٦٤٤,٩٢٩    بات جارية دائنةحسا

  ١,١٥٤,٣٦٣,٠١٦   ٢,٧٧٣,١٣٧,٧٩٨    -      -     ٢,٧٧٣,١٣٧,٧٩٨    جلودائع أل
    -      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -     وحتت الطلبجاريةودائع 

    ٣٥,١٩٩٤٤,٩    ٩٦٩,٧٣٩,٨٦٢    ٩٦٩,٧٣٩,٨٦٢    -      -    ودائع املسامهني واالرصدة الدائنة
    ١,٤٥١,٩٢٧,١٠١  ٣,٨٤٧,٥٢٢,٥٨٩     ٩٦٩,٧٣٩,٨٦٢    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٧٢٧,٧٨٢,٧٧٧,٢  

  
    بنود خارج امليزانية

    ٣٦,٩٤٦,٣١٦    ٥٩٣,٠٢٤,١٠٢    -      -      ٥٩٣,٠٢٤,١٠٢    كفاالت واردة
    ٢,٧٥٥,٥١٩    ١٤٥,٥٣١,٣٢٩    -      -      ١٤٥,٥٣١,٣٢٩    اعتمادات تصدير
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        جز املواملرحليالدخل بنود بيان -ب

  فترة الستة أشهر املنتهية      )غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠ فترة الستة أشهر املنتهية يف    
   حزيران٣٠ يف      عضاءأمسامهني و      

   )غري مدققة (٢٠٠٨      اموع       إدارةجملس      شركات تابعة      مالشركة األ          
  .س.ل .س.ل   .س.ل    .س.ل  .س.ل    

  
    ٣٤,٤٢٤,٤٤٧    ٤,٣٦٦,٢٨٩    -      -      ٤,٣٦٦,٢٨٩  إيرادات فوائد وعموالت
    ٢٣,٤٥٩,٤٨٦    ٣,٨٢٩,٠٤٧    -      -      ٣,٨٢٩,٠٤٧    أعباء فوائد وعموالت

   ١٠,٤١٧,٠٠٠    ٦,٠٤٥,٨٥٧    ٦,٠٤٥,٨٥٧    -      -    فوائد مدينة على ودائع املسامهني
  

عدالت املطبقة على حسابات الودائع ألجل واليت معدالت الفائدة والعموالت على ودائع أعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني هي نفس امل
  %.٦,٥ -% ٥,٥تتراوح بني 

  :فيما يلي ملخص ملنافع اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف
       حزيران٣٠ املنتهية يف فترة الستة أشهر             
      )غري مدققة (٢٠٠٨        )غري مدققة (٠٠٩٢              

  .س.ل      .س.ل        

  ٨,٩٢٧,٩٤٠    ١٢,٢٣٦,١٣٠   رواتب ومكافآت
       ٧,٣٠٦,٢٥٣    ٧,٦٦٢,٧٩٠  تعويضات وبدالت أعضاء جملس اإلدارة

  
 إدارة املخاطر  - ٢٤

دارة املخاطر بشكل فعال تعترب االساس يف احملافظة على إن إ عدد من املخاطر وهلذا ف على  حتتوي الدويل للتجارة والتمويلصرفاملأنشطة إن 
  .متانة املصرف ورحبيته

ن تؤثر بشكل سليب على أداء أة املخاطر تشمل التعرف، قياس، ادارة والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت ممكن إن عملية إدار
  . املصرف ومسعته، اضافة اىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر 

  :يسية التاليةتندرج خماطر املصرف حتت األنواع الرئ
 خماطر االئتمان - 
 خماطر السوق - 
 خماطر السيولة - 
 املخاطر التشغيلية - 
 خماطر االمتثال ملتطلبات السلطات الرقابية - 
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إن إدارة املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية وحاكمية خماطر تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية 
تتمثل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واستراتيجيات جملس االدارة يف ادارة املخاطر وسياسات . ت الدولية ذا اخلصوصفضل املمارساأو

  . املخاطر املعتمدة من قبله إضافة اىل استقاللية دائرة ادارة املخاطر
  

النمو يف أعمال املصرف والتوسع يف خدماته، كما أن ختضع سياسات إدارة املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجدات و
فلسفة ادارة املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة االدارة االشرافية على احلكم على االمور ووجود دليل واضح للصالحيات 

  .موضوع من قبل جملس االدارة
  
لف أو عجز الطرف االخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه املصرف مما يؤدي اىل حدوث خسائر، تنشأ املخاطر االئتمانية عن خت : املخاطر االئتمانية -أ

 .وعادة يتم متييز ثالث انواع حتت املخاطر االئتمانية وهي خماطر تعثر الطرف املقابل، خماطر التسوية، وخماطر البلد
   

  :إن العوامل األساسية إلدارة خماطر االئتمان بشكل فعال هي
 ئة مناسبة إلدارة املخاطر االئتمانيةإجياد بي -
 .العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات -
 .احملافظة على إدارة إئتمان مالئمة ، وتوفري آليات وأدوات للقياس والرقابة -
 .التأكد من وجود ضوابط كافية على اجراءات ادارة املخاطر اإلئتمانية -

  
وجمموع ) فرد أو مؤسسة(اسة ائتمانية واضحة تتضمن سقوف ملبالغ التسهيالت االئتمانية املمنوحه وضع سيبولتحقيق ما ذكر يقوم املصرف 

يعمل املصرف على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع االئتماين . التسهيالت اإلئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية
  .ات مناسبة من العمالءللعمالء، إضافة إىل حصول املصرف على ضمان

  
  :تشمل إجراءات إدارة املخاطر االئتمانية ما يلي

  

  :حتديد التركزات اإلئتمانية والسقوف .١
تتضمن السياسة االئتمانية نسب حمددة وواضحة للحد االقصى املمكن منحه الي عميل او جمموعة من العمالء وذلك حسب نسب التركزات 

الضافة اىل وضع سقوف للقطاعات االقتصادية، كما ان هناك سقوفا حلجم االئتمان املمكن منحه من قبل  بالس النقد و التسليفاملقرة من جم
  .كل مستوى اداري

  

  :التصنيف االئتماين للعمالء .٢
 يتم مراجعته  وذلك وفق مالئتهم االئتمانية والتزامهم بالسداد باستخدام معايري مالية وغري مالية والذي٥ اىل ١يتم تصنيف العمالء داخليا من 

  . ادارة املخاطردائرةوتقييمه من خالل 



 

 

- ٢٥ -

  

  : أساليب ختفيف املخاطر .٣
  :عملية إدارة املخاطر يف املصرف تعتمد على العديد من األساليب من اجل ختفيف املخاطر منها

  .رة مستمرة الضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان املمنوح واليت يتم مراقبتها وتقييمها بصو-
  . اتباع نظام اللجان يف منح االئتمان وتعتمد على حجم حمفظة العميل واالستحقاق ودرجة خماطرة العميل-

ت ع املستهدف لالئتمان واالستثماراحيث تتضمن خطة املصرف السنوية التوزي. ساسي يف ختفيف خماطر االئتمانأ أالتنويع يف احملفظة هو مبد
  .التركيز على القطاعات الواعدة، كما يوجد لدى املصرف نظام لتصنيف خماطر القطاعات االقتصادية تلفة مععلى عدة قطاعات واسواق خم

  
  :ان والرقابة عليه ومتابعتهدراسة االئتم

ـ            أ لتحديد   ةيقوم املصرف بتطوير السياسات واالجراءات الالزم      رارات سلوب دراسة االئتمان واحملافظة على حيادية وتكامل عمليـة اختـاذ الق
ن اإلطار العام للـسياسة االئتمانيـة       إ .والتأكد من أن خماطر االئتمان يتم تقييمها بدقة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مراقبتها باستمرار              

  . تتضمن وضع صالحيات للموافقة االئتمانية، توضيح حدود االئتمان واسلوب حتديد درجة املخاطر
يفة منفصلة لضمان التنفيذ املناسب للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة على مدد االستحقاق للتسهيالت وانتـهاء               تتوىل عملية ادارة االئتمان وظ    

  .صالحيات احلدود وتقييم الضمانات
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  :فصاحات الكميةاإل
  

  :خماطر االئتمان
   
 ):غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠كما يف ) بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى(التعرضات ملخاطر االئتمان  )١
 

      الشركات                       
        املؤسسات الصغرية     الشركات                                  

    اموع      واملتوسطة      الكربى      القروض العقارية      األفراد                    
    .س.ل       .س.ل      .س.ل        .س.ل      .س.ل                    

  ٢٠,٦٩٥,٤٣٣,٤١٦   ٢,٨٨٧,٤٢٤,٦٢٣   ١٥,٧٤٤,١٣٠,٤٦٤    ٨٩٩,٠٠٧,١٦٦   ١,١٦٤,٨٧١,١٦٣            )مقبولة املخاطر(عادية 
  :)تتطلب اهتماماً خاصاً(حتت املراقبة 

    ٢٢١,٧٠١,٤٣١     ٥٩,٣٦٦,٦٥٥    ١٥٧,٧٥٤,٩٢٥    ٣,٢٣٧,٢٤٧    ١,٣٤٢,٦٠٤               يوم٣٠لغاية 
  ٢٠٧,١٨٨,٩٤٥     ٣٨,٨٥٠,٧٤٦    ١٦٦,٦٩٢,٢٩٢    ١,٠٢٣,٠٠٢    ٦٢٢,٩٠٥           يوم٦٠ يوم لغاية ٣١من 
    ٢٩,٠١٤,١٤١     ٢٩,٠١٤,١٤١    -        -      -             يوم٩٠ يوم لغاية ٦١من 

                ٤٥٧,٩٠٤,٥١٧     ١٢٧,٢٣١,٥٤٢    ٣٢٤,٤٤٧,٢١٧    ٤,٢٦٠,٢٤٩    ١,٩٦٥,٥٠٩    
  :غري عاملة

    ٨,٠٥٤,٧٩١     ٨,٠٥٤,٧٩١    -        -      -                دون املستوى
   ٧٥,٦٣٠,٠٦٠     ٧٥,٥٣٧,٩٣٠    -        -        ٩٢,١٣٠              مشكوك فيها

    ٤,٣٤١,٥٤٥     ٤,٣٤١,٥٤٥    -        -      -                )رديئة(هالكة 
                ٨٨,٠٢٦,٣٩٦     ٨٧,٩٣٤,٢٦٦    -        -        ٩٢,١٣٠    
  ٢١,٢٤١,٣٦٤,٣٢٩   ٣,١٠٢,٥٩٠,٤٣١   ١٦,٠٦٨,٥٧٧,٦٨١    ٩٠٣,٢٦٧,٤١٥   ١,١٦٦,٩٢٨,٨٠٢              اموع

  )  ٦,٣٤٠,٠٠٦(   )  ٦,٣٣٠,٨٠٥(    -        -    )    ٩,٢٠١ (              يطرح فوائد معلقة
  )  ١,٩٤٣,٨١٨(   )  ١,٩٤٣,٨١٨(    -        -      -               يطرح خمصص التدين

٢١,٢٣٣,٠٨٠,٥٠٥   ٣,٠٩٤,٣١٥,٨٠٨   ١٦,٠٦٨,٥٧٧,٦٨١    ٩٠٣,٢٦٧,٤١٥   ١,١٦٦,٩١٩,٦٠١               صايف
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 :٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف ) رىبعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخ(التعرضات ملخاطر االئتمان 
 

      الشركات                       
        املؤسسات الصغرية     الشركات                                  

    اموع      واملتوسطة      الكربى      القروض العقارية      األفراد                    
    .س.ل        .س.ل      .س.ل        .س.ل      .س.ل                    

  ١٦,٠١٢,٧٢١,٥١٢    ٣,٨٥٦,٣٣٤,٥١٠   ١٠,٩٠٦,٧١٤,٩٧٦    ٩٠٩,٥٦٦,٣٤٣    ٣٤٠,١٠٥,٦٨٣            )مقبولة املخاطر(عادية 
  :)تتطلب اهتماماً خاصاً(حتت املراقبة 

      ٣٩١,٣٥٧,٦٣٠      ٨٤,٦١٩,٣٠٥    ٣٠٢,٣٩٧,٥٧٧    ٣,٧١٣,٥٦٩    ٦٢٧,١٧٩               يوم٣٠لغاية 
  ٢,٢٢٢,٥٥٤,٦٧٦      ٢,٥٥٠,٧٠٨    ٢,٢٢٠,٠٠٣,٩٦٨    -      -             يوم٦٠ يوم لغاية ٣١من 
    ٣٩٧,١٥١,٦٠٧      ٥٠,٩٣٨,٠٥٤    ٣٤٦,١٨٦,٩٠٢    -        ٢٦,٦٥١           يوم٩٠ يوم لغاية ٦١ن م

                ٣,٠١١,٠٦٣,٩١٣      ١٣٨,١٠٨,٠٦٧    ٢,٨٦٨,٥٨٨,٤٤٧    ٣,٧١٣,٥٦٩    ٦٥٣,٨٣٠    
  :غري عاملة

    ١١,١٤٩,٣٨٣    ١١,٠٣١,٢٩٧    -        -      ١١٨,٠٨٦              مشكوك فيها
    ٤,٢٣٥,٤٤٤    ٣٥,٤٤٤٤,٢    -        -      -                )رديئة(هالكة 
                ١٥,٣٨٤,٨٢٧    ١٥,٢٦٦,٧٤١    -        -      ١١٨,٠٨٦    
  ١٩,٠٣٩,١٧٠,٢٥٢    ٤,٠٠٩,٧٠٩,٣١٨   ١٣,٧٧٥,٣٠٣,٤٢٣    ٩١٣,٢٧٩,٩١٢    ٣٤٠,٨٧٧,٥٩٩              اموع

  )  ١,٥٢٢,٦٥٤(   )  ١,٥١٦,٣٩٧(    -        -    )    ٦,٢٥٧(              يطرح فوائد معلقة
  )  ١,٩٤٣,٨١٨(  )  ١,٩٤٣,٨١٨(    -        -      -               يطرح خمصص التدين

  ٧٨٠,٧٠٣,٠٣٥,١٩     ١٠٣,٢٤٩,٠٠٦,٤   ١٣,٧٧٥,٣٠٣,٤٢٣    ٩١٣,٢٧٩,٩١٢    ٣٤٢,٨٧١,٣٤٠               صايف
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  :التركز حسب القطاع االقتصادي )٢

  :حسب القطاع االقتصادي) غري مدققة( ٢٠٠٩ حزيران ٣٠يوضح اجلدول التايل التركز يف التعرضات االئتمانية كما يف 

    اموع      أخرى      أفراد      زراعة       عقارات      جتارة      صناعة      مايل      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  أرصدة لدى مصرف 
  ١٠,٦٧٢,٢٢٦,١١٣    -      -      -      -      -      -    ١٠,٦٧٢,٢٢٦,١١٣  سورية املركزي  

  ١١,٠٠٨,٣١٢,٤٠٢    -      -      -      -      -      -    ١١,٠٠٨,٣١٢,٤٠٢   أرصدة لدى مصارف

  ٨,٣١٤,٢١٩,١٠٧    -      -      -      -      -      -     ٨,٣١٤,٢١٩,١٠٧  إيداعات لدى املصارف

  ٢١,٢٣٣,٠٨٠,٥٠٥    ٩,٦٢٨,٨٧٣,٧٧٨  ١,٢٠٠,٤٠٢,٠٠٠    ٥,٣١٥,٧٣٢    ٩٢٧,٣٩٩,٠٠٠    ٧,٠٨٠,٦٤٨,٣٩٣    ٢,٣٩٠,٤٤١,٦٠٢    -    ئتمانية املباشرةصايف التسهيالت اإل
  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  لفموجودات مالية قروض وس
  موجودات مالية حمتفظ ا

  ٢١٩,٧٤٠,٨٤٧    -      -      -      -      -      -      ٢١٩,٧٤٠,٨٤٧  حىت تاريخ االستحقاق  
    ١٧١,٢٠٧,٣٣٣    -      -      -      -      -      -      ١٧١,٢٠٧,٣٣٣  موجودات أخرى

    ١٤٥,٩١٢,٩٥٤,٥١    ٩,٦٢٨,٨٧٣,٧٧٨  ١,٢٠٠,٤٠٢,٠٠٠    ٥,٣١٥,٧٣٢    ٩٢٧,٣٩٩,٠٠٠    ٧,٠٨٠,٦٤٨,٣٩٣    ٢,٤٤١,٦٠٣٩٠,٢  ٦٤٠,٨٣١,٧٢١,٣٠   
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  : حسب القطاع االقتصادي٢٠٠٨ كانون األول ٣١يوضح اجلدول التايل التركز يف التعرضات االئتمانية كما يف 

    اموع      أخرى      أفراد      زراعة      عقارات       جتارة      صناعة      مايل      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  أرصدة لدى مصرف 
  ١٤,٠٥٥,٨٨٢,٣٧٠    -      -      -      -      -      -    ١٤,٠٥٥,٨٨٢,٣٧٠  سورية املركزي  

  ١١,٩٢٧,٧٤١,٤٩٨    -      -      -      -      -      -    ١١,٩٢٧,٧٤١,٤٩٨  أرصدة لدى مصارف 

  ٢,٢١٦,٥٥٣,٩٥٠    -      -      -      -      -      -     ٢,٢١٦,٥٥٣,٩٥٠  إيداعات لدى املصارف

  ١٩,٠٣٥,٧٠٣,٧٨٠    ٩,٥١٨,٦٠٣,٤٩٥    ٣٤٠,٨٧٧,٥٩٩    ٤,٩٤٢,١٠٠    ٩١٣,٢٧٩,٩١١    ٦,١٤٧,٢٠٧,٠١٩    ٢,١١٠,٧٩٣,٦٥٦    -    ئتمانية املباشرةصايف التسهيالت اإل
  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  موجودات مالية قروض وسلف

    ٦٦٢,٧٧٩,١٦٦    -      -      -      -      -      -      ٦٦٢,٧٧٩,١٦٦  موجودات أخرى
    ٢٦١,٦٦١,٨٠٢,٤٧    ٩,٥١٨,٦٠٣,٤٩٥    ٣٤٠,٨٧٧,٥٩٩    ٤,٩٤٢,١٠٠    ١,٩١٢٧٩,٩١٣    ٦,١٤٧,٢٠٧,٠١٩    ٢,١١٠,٧٩٣,٦٥٦   ٤٨٠,٩٥٧,٧٦٦,٢٨  

    



 

 

- ٣٠ -

  

 . سهمسعار صرف العمالت وأسعار األأ خماطر السوق عن التقلبات يف أسعار الفوائد و تنشأ:خماطر السوق -ب
  .لس االدارة باعتماد سقوف لقيمة املخاطر املقبولة، ويتم مراقبة التغري يف األسعار ومقارنتها بالسقوف بشكل يومييقوم جم

  
  :خماطر أسعار الفائدة

خاطر تنجم خماطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثري التغريات يف أسعار الفائدة على أرباح املصرف أو على قيمة األدوات املالية، يتعرض املصرف مل                     
أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائـد    

  .عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات دارة هذه املخاطرإيف فترة زمنية معينة ويقوم املصرف ب
  

دارة املوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر أسعار الفائدة       إدارة املوجودات واملطلوبات حدود حلساسية أسعار الفائدة وتقوم جلنة          إسة  تتضمن سيا 
من خالل اجتماعاا الدورية ويتم دراسة الفجوات يف استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسعار الفائـدة الـسائدة واملتوقعـة                    

  .ذا لزم األمرإ باحلدود املوافق عليها وتطبيق استراتيجيات التحوط ومقارنتها
  

دارة املخاطر ويتم مراقبة فجوات الفوائد      إسعار الفائدة من خالل استراتيجيات      أو اخنفاض   أويتم احلد من أية آثار سلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع           
  .ملصرفبشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات ا

  
  ٠٠٩٢ حزيران ٣٠كما يف  الوصف الكمي ملخاطر أسعار الفائدة

  
  األثر على    حساسية إيراد الفائدة    الزيادة          
    حقوق امللكية     )األرباح واخلسائر  (   %)٢(بسعر الفائدة      العملة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          
   ١٠٤,٧٤٨,١٨٨   ١٣٩,٦٦٤,٢٥١  ٢,٧٩٣,٢٨٥,٠١٨    دوالر أمريكي  
    ٦,٨١٩,٩٢٠    ٩,٠٩٣,٢٢٦    ٣٠٣,١٠٧,٥٣٥      يورو  
      ٨٩٢      ١,١٩٠    ١٥٨,٦١٣    جنيه استرليين  
  )    ٦٢٥(  )    ٨٣٣(  )  ٩٩٩,٥٢٣(      ين ياباين  
  ٢٠٧      ٢٧٦    ٣٣٠,٧٢٧    فرنك سويسري  
    

  
  األثر على    حساسية إيراد الفائدة    النقص          
    حقوق امللكية    )األرباح واخلسائر  (   %)٢(بسعر الفائدة      العملة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  ) ١٠٤,٧٤٨,١٨٨(  )١٣٩,٦٦٤,٢٥١(  ٢,٧٩٣,٢٨٥,٠١٨    دوالر أمريكي  
  )  ٦,٨١٩,٩٢٠(  )  ٩,٠٩٣,٢٢٦(    ٣٠٣,١٠٧,٥٣٥      يورو  
  )    ٨٩٢(  )    ١,١٩٠(    ١٥٨,٦١٣    جنيه استرليين  
  ٦٢٥      ٨٣٣  )  ٩٩٩,٥٢٣(      ين ياباين  
  )    ٢٠٧(  )    ٢٧٦(    ٣٣٠,٧٢٧    فرنك سويسري  
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  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١الوصف الكمي ملخاطر أسعار الفائدة كما يف 
  

  األثر على    حساسية إيراد الفائدة    الزيادة          
    حقوق امللكية     )األرباح واخلسائر  (    %)٢(بسعر الفائدة      العملة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  ٦٨,٦٨١,٢١٩    ٩١,٥٧٤,٩٥٩  ٣,٠٥٢,٤٩٨,٦٢٤    دوالر أمريكي  
  ١٧,٥٢٣,٥٢٦    ٢٣,٣٦٤,٧٠١    ٤٦٧,٢٩٤,٠١٩      يورو  
  )   ٢٣,٢٧٠(  )   ٣١,٠٢٦(  )  ٩,٣٠٧,٨١٢(    جنيه استرليين  
  ١٦,٠٦٢    ٢١,٤١٦    ٢٥,٦٩٨,٧٨٤      ين ياباين  
  ١٧      ٢٣    ٢٧,٧٦٦    فرنك سويسري  

  
  

  األثر على    حساسية إيراد الفائدة    النقص          
    امللكيةحقوق     )اخلسائراألرباح و  (   %)٢(بسعر الفائدة      العملة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  )  ٦٨,٦٨١,٢١٩(  ) ٩١,٥٧٤,٩٥٩(  ٣,٠٥٢,٤٩٨,٦٢٤    دوالر أمريكي  
  )  ١٧,٥٢٣,٥٢٦(  ) ٢٣,٣٦٤,٧٠١(    ٤٦٧,٢٩٤,٠١٩      يورو  
      ٢٣,٢٧٠     ٣١,٠٢٦  )  ٩,٣٠٧,٨١٢(    جنيه استرليين  
  )   ١٦,٠٦٢(  )   ٢١,٤١٦(    ٢٥,٦٩٨,٧٨٤      ين ياباين  
  )    ١٧(  )    ٢٣(    ٢٧,٧٦٦    يسريفرنك سو  
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  ٢٠٠٩ حزيران ٣٠خماطر العمالت كما يف 
  

  األثر على حقوق      األثر  على األرباح    التغري يف سعر صرف          
    امللكية      واخلسائر        %)٢(العملة       العملة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٣٣,٩٤٨,٤٢٦    ٣٤,٣٧٤,٩١٣  ١,٧١٨,٧٤٥,٦٧٠    دوالر أمريكي  
    ٥,٦٩٠,٨٦٤    ٥,٤٢٨,٩٠٠    ٢٧١,٤٤٥,٠٠٠      وروي  
  ٢,٥٠١    ٣,٣٣٥    ١٦٦,٧٥٨    جنيه استرليين  
  ١١,٩٨١    ١٥,٩٧٤    ٧٩٨,٧١٨      ين ياباين  
  ٦٥,٠٦٤    ٨٦,٧٥٢    ٤,٣٣٧,٥٩٢    عمالت أخرى  

  
  

  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١خماطر العمالت كما يف 
  

  قوقاألثر على ح      األثر  على األرباح    التغري يف سعر صرف          
    امللكية      واخلسائر        %)٢(العملة       العملة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٢٨,٩٨٤,٨١٦    ٣٢,٠٢٨,٧٧٣  ١,٦٠١,٤٣٨,٦٥٣    دوالر أمريكي  
    ٩,٦٩٤,٦٠٢    ٦,٤٢٧,٥٠٩    ٣٢١,٣٧٥,٤٦٢      يورو  
  )  ٥٣,١٥١(  )  ٧٠,٨٦٨(  )  ٣,٥٤٣,٣٨٦(    جنيه استرليين  
  )    ٦٥٦(  )    ٨٧٥(  )  ٤٣,٧٣٠(      ين ياباين  
  ٤٨١,٢٣١    ٦٤١,٦٤٢    ٣٢,٠٨٢,٠٩٦    عمالت أخرى  
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  القيمة العادلة
إن القيمة العادلة متثل قيمة التبادل لعناصر املوجودات و املطلوبات على أساس جتاري حبت فيما بني أفرقاء معنيني ذوي اطالع على األمور مما قد 

  . لألصليؤدي إىل فروقات بني القيمة الدفترية والقيمة العادلة املقدرة
إن األدوات املالية للمتاجرة و املتوفرة . ٣٩إن األدوات املالية تظهر يف البيانات املالية تبعاً لتصنيفها و ذلك متاشياً مع معيار احملاسبة الدويل رقم 

لبيانات املالية على أساس الكلفة أما األدوات املالية املنوي االحتفاظ ا لتاريخ االستحقاق فتظهر يف ا. للبيع تظهر على أساس القيمة العادلة
  . زيل التدين غري املؤقت يف قيمتها العادلةـاملطفأة بعد تن

  
 التحليل القطاعي  -٥٢

  : قطاعات أعمال املصرفمعلومات عن. أ
  : الرئيسية التالية عمالاألمن خالل قطاعات ألغراض إدارية يتم تنظيم املصرف     

  األفرادحسابات  - 
  حسابات املؤسسات - 
 زينةاخل - 
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  :فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف
  أشهر فترة الستة                                              

   حزيران٣٠املنتهية يف       )غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠فترة الستة أشهر املنتهية يف       
    )غري مدققة (٢٠٠٨      اموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد      
  .س.ل      .س.ل     .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٦٦٧,٥٤٠,١٦٤      ٨٤٠,٢٨٨,٨٠٥    -      ٤٤٧,٦٢٨,٠١٥    ٧٣٥,١٧١,٢٦١  )  ٣٤٢,٥١٠,٤٧١(    االيراداتإمجايل 
  )    ٤٩٦,١٥٩(    -      -      -      -      -    خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء

    ٦٦٧,٠٤٤,٠٠٥      ٨٤٠,٢٨٨,٨٠٥    -      ٤٤٧,٦٢٨,٠١٥    ٧٣٥,١٧١,٢٦١    )  ٣٤٢,٥١٠,٤٧١(   نتائج أعمال القطاع
  )  ٢٠٠,٧٥٧,٣٠٤(  )  ١١٤,٦١٥,٢٦٧(    -      -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات

    ٤٦٦,٢٨٦,٧٠١      ٥٧٢,٦٧٣,٦٩١                             قبل الضرائبالربح
  )  ١١٨,٠٢٩,٥٣٢(  )  ٩٣٥,٥٨٠,٨٤١(                            ضريبة الدخل

    ٣٤٨,٢٥٧,١٦٩      ٧٥٦,٠٩٢,٤٢٤                                الفترةربح صايف 
  

   كانون األول٣١      )غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠      
    ٢٠٠٨      اموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد      
  .س.ل      .س.ل     .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٥٠,١٦٥,٢٥٥,١٤٧     ٥٤,٣٩٧,٧٢٣,٢٩٨     -     ٣٣,١٦٤,٦٤٢,٧٩٢    ١٩,٨٠٦,٥١٤,٥٩٩    ١,٤٢٦,٥٦٥,٩٠٧     موجودات القطاع
     -      ٨٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -      ٨٥,٠٠٠,٠٠٠    -    تابعةاالستثمارات يف شركات 

      ١,٩٣٣,٠٥٥,١٣٣      ٢٣٠٣٢,٣١٤,٥٠,    -      -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات

    ٥٢,٠٩٨,٣١٠,٢٨٠     ٥٢٨,٢٢٦,٥٦,٧٩٧                                جمموع املوجودات

    ٤٧,٦٤٢,٢٧٠,١٨٩     ٥٠,٩٨٧,٣٨٥,٣٢٢    -      ٨,١٨١,٦٤٢,٧٧٣    ١٥,٤٨٩,٤٣٦,٣٤٢    ٢٧,٣١٦,٣٠٦,٢٠٧    مطلوبات القطاع
    ٢٤٥,٥٠٣,٢٨٣      ٦٤٢,٢١١,١,٤٧٥    -      -      -      -     غري موزعة على القطاعاتمطلوبات

    ٤٧,٨٨٧,٧٧٣,٤٧٢     ٩٦٤,٥٩٦,٤٦٢,٥٢                                جمموع املطلوبات

     ١,٧٢٨,٨٤١,٢٧٦      ٣٦٤,٨٧٠,٠٧٨    -      -      -      -      مصاريف رأمسالية
  )  ١١٤,١٨٢,٩٨٧(  )  ٣٠,٣٩٠,٩٣٦(    -      -      -      -      استهالكات
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  :التوزيع اجلغرايفمعلومات . ب
  

  .املصرف التوزيع اجلغرايف ألعمال اإليضاحميثل هذا 
  

  )غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠ يف  كما ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف املصرفموجوداتويرادات إفيما يلي توزيع 
                    

      اموع         خارج سورية      داخل سورية            
    .س.ل      .س.ل      .س.ل            

 ٨٤٠,٢٨٨,٨٠٥    -       ٨٤٠,٢٨٨,٨٠٥          اإليراداتإمجايل 
  ٣٦٤,٨٧٠,٠٧٨    -      ٣٦٤,٨٧٠,٠٧٨          املصروفات الرأمسالية

  
  ):غري مدققة (٢٠٠٨ حزيران ٣٠ كما يف ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف  املصرفموجوداتويرادات إفيما يلي توزيع 

  
      اموع         خارج سورية      داخل سورية            
    .س.ل      .س.ل      .س.ل            

  ٦٦٧,٠٤٤,٠٠٥    -      ٦٦٧,٠٤٤,٠٠٥          اإليراداتإمجايل 
  ٢٩٨,٦٦٥,٢٧٢    -      ٢٩٨,٦٦٥,٢٧٢          املصروفات الرأمسالية

  
  
  إدارة رأس املال  -٦٢

يتم مراقبة مدى كفاية رأس املال من خالل النسب الصادرة          . نشطته املختلفة أس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم        أ حيافظ املصرف على ر   
  . مبوجب مقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل مصرف سورية املركزي

   قـرارات جملـس النقـد و التـسليف        حسب  % ٨دىن ملتطلبات كفاية راس املال والبالغة       احلد األ يلتزم املصرف باحملافظة على معدالت تفوق       
س املـال التنظيمـي كمؤشـر لتلـك     أ،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالتركزات االئتمانية واليت تستخدم ر  )حسب جلنة بازل الدولية   % ٨(

  .التركزات
  

عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطته، ودف              يدير املصرف هيكلية رأس ماله وجيري تعديالت        
احملافظة أو التعديل على هيكل رأس املال  قد يقرر املصرف توزيع أرباح نقدية أو تدوير أرباحه أو رمسلتها ويراعي املصرف لدى اختـاذه قـرار                        

  . ا اخلصوصبتوزيع األرباح تعليمات السلطات الرقابية ذ



 

 

- ٣٦ -

  دارة رأس املالإ  -
  :يتضمن هذا البند ما يلي

  فترة الستة أشهر    
   كانون األول٣١للسنة املنتهية يف    حزيران٣٠املنتهية يف     
  ٢٠٠٨    )غري مدققة (٢٠٠٩   
 .س.لألف       . س.ألف ل    

  ٤,١٨٤,٥٠٧    ٣,٧٩٩,٤٤٧  األساسيرأس املال بنود 
    -      -    ضايفبنود رأس املال اإل

    -      -    د رأس املال املساعدبنو
  ٤,١٨٤,٥٠٧    ٣,٧٩٩,٤٤٧  )األموال اخلاصة(س املال التنظيمي أجمموع ر

    ٢٦,٣٨٢,٩٦٦      ٣٤,٠٦٩,٦٩٢  لتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر جمموع املوجودات واإل
  %١٥,٨٦      %١١,١٥    (%)س املال أنسبة كفاية ر

  %١٥,٨٦    %١١,١٥    ( % )نسبة رأس املال األساسي 
  
  
  )قيمة امسية(ارتباطات والتزامات ائتمانية خارج امليزانية   - ٧٢
  

  األول كانون ٣١         ٢٠٠٩ حزيران ٣٠             
      ٢٠٠٨          )غري مدققة(               

  .س.ل      .س.ل        

  ٢,٥٠٣,٢٣٢,٣٢٧    ٣,٧٧٠,١٥٢,٢١٥   استرياداعتمادات 
  ٢,٠٧٢,٧١٧,٨٢٣    ٢,٠٣٩,٦٨٥,١٢٥    قبوالت
  كفاالت

  ٨٦٧,٨٨٠,٤٦٩    ٣,٦٠٨,٦٠٥,٢٦٢   يف عطاءدخول  
  ٢,٢٣١,٠٠٣,٣٦٨    ٢,٧٠٣,١٨٦,٢٤١  كفاالت دفع  
  ٤,٣٩٠,٤٩٧,٦٥١    ٤,٤٧٧,٧١١,٤٣٥  حسن تنفيذ  

    ٧,٦٢٥,١٨٠,٩٨٦    ٧,٨٦٧,٨٩٤,٨٠١  غري مباشرة وسقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة 
    ١٩,٦٩٠,٥١٢,٦٢٤   ٢٤,٤٦٧,٢٣٥,٠٧٩  




