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 م.م. و المهجـر شــةـنــك ســوريبـ

 المـيـزانية المـرحـليـة المـختصرة
 

2 
یة المرحلیة المختصرة تشكل جزءًا من ھذه القوائم المال21 إلى 1إن االیضاحات المرفقة من   

 

 ران حزی30 أشھر المنتھیة في للستة   
  غیر مدققة   

2008 
  غیر مدققة 

2007 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  إیضاح 

    

1,350,350,27  یراد الفوائدإ
3   1,251,454,065  

1,051,074,626)  (838,605,016)  أعباء الفوائد
) 

  200,379,439  511,745,257  صافي إیرادات الفوائد
    

  159,890,526   195,038,536  العموالتإیراد 
 (5,023,858)  (4,067,428)  أعباء العموالت

      
  154,866,668   190,971,108  صافي إیرادات العموالت

      
      

  6,063,453   40,469,176  صافي فروقات صرف أجنبیة محققة
   -                         (484,370)  مؤونة تقلبات أسعار القطع األجنبي

ي فروقات صرف أجنبیة غیر محققة صاف
 على مركز القطع البنیوي

 (75,180,000)  (23,490,933) 

 337,818,627  667,521,171   المالیةیراداتإلصافي ا     

 مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة
        

(8,852,090) 
 

      
(33,755,593) 

مصروف المالیة بعد یرادات إلاصافي     
 سائر االئتمانیةمخصص الخ

 658,669,081  304,063,034 

    
 (89,910,654)  (126,926,600)  رواتب و أعباء الموظفین

 (45,090,541)  (78,967,863)  داریة و العمومیةإلالمصاریف ا
 (46,490,394)  (61,274,610)  االھتالكات و االطفاءات

 (124,909)  (674,853)  مصاریف أخرى
 (181,616,498)  (267,843,926)  داریة و العمومیةاإلوع المصاریف مجم    
    

إجمالي الربح المتضمن فروقات الصرف غیر 
 ويیالمحققة على مركز القطع البن

 390,825,155  122,446,536 

     
 (48,200,000)  (122,000,000) 15 ضریبة الدخل

    
 74,246,536  268,825,155  ربح الفترةصافي 

المخفضة للسھم من ربح / الحصة األساسیة     
 الفترة

 44.80  12.37 
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یة المرحلیة المختصرة تشكل جزءًا من ھذه القوائم المال21 إلى 1إن االیضاحات المرفقة من   

 

  غیر مدققة   
 مـدقـقــة  2008  حزیران30

 2007 األول كانون 31
 لیرة سوریة  لیرة سوریة إیضاح 

     الموجودات
  13,799,527,332  15,935,788,143 4 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

  33,663,478,096 27,653,778,266 5  داعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیةأرصدة وإی
  13,372,461,640  15,674,237,803 6 تسھیالت ائتمانیة مباشرة

  50,000,000  1,934,240,463 7 للبیع متاحةموجودات مالیة 
  477,756,201  456,407,749 8 موجودات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

 - 571,081,297 9  قروض و سلفجودات مالیة مو
  771,111,096  1,157,361,090   ممتلكات و معدات و مشاریع قید التنفیذ

  86,366,980  83,585,351  موجودات غیر ملموسة
  29,563,329  41,249,074 10 موجودات أخرى

  283,781,300  276,439,319 11 الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي
 62,534,045,974   63,784,168,555  مجموع الموجودات     
     

  مساھمینالمطلوبات و حقوق ال
  المطلوبات

  1,200,415,277   1,044,980,195 12 المصارف و المؤسسات المالیةودائع 
  1,231,162,301   1,125,025,942  تأمینات نقدیة مقابل التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة

  56,027,308,326   57,246,101,957 13 ودائع العمالء
  671,071,711   888,557,546 14 مطلوبات أخرى

       60,304,665,640  59,129,957,615  
     

  مساھمینحقوق ال
  3,000,000,000   3,000,000,000 16 راس المال المكتتب بھ والمدفوع

  73,985,118   73,985,118  احتیاطي قانوني
  73,985,118   73,985,118  احتیاطي خاص

   -  (13,410,599)   احتیاطي موجودات مالیة متاحة للبیع 
خسائر متراكمة لفروقات القطع الغیر متحققة والغیر 

 قابلة للتوزیع
 

(165,156,352)  (165,156,352) 
 421,274,475   241,274,475  أرباح مدورة
  -   268,825,155   ربح الفترة

       3,479,502,915  3,404,088,359 
          

 62,534,045,974  63,784,168,555  مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین
     

     الحسابات النظامیة
  6,575,868,963   6,953,358,062  تعھدات بكفاالت و تكفالت

  2,076,853,713   2,003,128,738  اعتمادات مستندیة
  1,058,243,611   1,413,778,607  قبوالت العمالء

 
─────────────────────────── 

 المدیر العام
 ────────────────────────── 

 رئیس مجلس اإلدارة
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احتیاطي  المال رأس 
 قانوني

احتیاطي 
 خاص

خسائر متراكمة 
لفروقات القطع 
الغیر متحققة و 

بلة الغیر قا
 للتوزیع

فروقات تقییم 
موجودات مالیة 

 للبیعمتاحة 
 المجموع ربح الفترة األرباح المدورة

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
  3,320,590,813 -  298,379,692 - (57,535,419)  39,873,270  39,873,270  3,000,000,000 31/12/2006الرصید 

150,000,000) -     2006توزیع أرباح عام 
) - (150,000,000) 

  74,246,536  74,246,536   -         2007أرباح النصف األول من عام 
  3,244,837,349  74,246,536  148,379,692 - (57,535,419)  39,873,270  39,873,270  3,000,000,000 30/06/2007الرصید 

  159,251,010  159,251,010  -     2007ربح النصف الثاني من عام 

107,620,933)  34,111,848  34,111,848   2007تخصیص ربح عام 
) - 272,894,783  (233,497,546

) -  

165,156,352)  73,985,118  73,985,118  3,000,000,000 31/12/2007الرصید 
) - 421,274,475  - 3,404,088,359  

         

180,000,000) - - - - - 2007توزیع أنصبة أرباح 
) - (180,000,000) 

فروقات تقییم موجودات مالیة متوفرة 
13,410,599) - - - - للبیع

) - - (13,410,599) 

 268,825,155  268,825,155 - -  - -   - -  2008ربح النصف األول من عام 

165,156,352)  73,985,118  73,985,118  3,000,000,000 30/06/2008الرصید 
) 

(13,410,599
) 241,274,475  268,825,155  3,479,502,915  
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  حزیران30منتھیة في ال أشھر لستةل   
  غیر مدققة ایضاح 

2008 
  غیر مدققة 

2007 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  
  

  األنشطة التشغیلیة
 122,446,536  390,825,155  الدخل قبل الضریبة

     بنود غیر نقدیة: تعدیالت
 46,490,394  61,274,610  اھتالكات وإطفاءات

 0  484,370   مؤونة تقلبات اسعار القطع
 33,755,593  8,852,090   مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة

 الودیعة  غیر المحققة عنقطعال تعدیالت على فروقات
  المركزي من رأس المالالمجمدة لدى مصرف سوریة

 7,341,980  2,272,518 

     
 204,965,041  468,778,205  الربح قبل التغیر في رأس المال العامل

      
 (10,678,114,763)  (706,425,430)  أرصدة وإیداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة

 (2,630,406,648)  (2,310,628,253)  تسھیالت ائتمانیة مباشرة
 17,044,771  (11,679,258)  الموجودات األخرى

 1,204,983,273  26,286,118  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة
 (628,022,454)  (2,866,036,482)   احتیاطي نقدي الزامي

 11,686,702,351  1,112,651,275   وارصدة دائنة اخرىودائع العمالء
 307,758,104  (27,627,590)   المطلوبات األخرى

     
 (515,090,325)  (4,314,681,415)   صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

   
   األنشطة اإلستثماریة

 (97,523,788)  (443,845,555)  موجودات ثابتة
 (1,540,720)  (897,420)  موجودات غیر ملموسة

 0  (829,244,998)  استثمارات في أوراق مالیة
     

 (99,064,508)  (1,273,987,973)  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثماریة
     

      التمویلیةاألنشطة 
 (84,012,175)  (70,782,030)   أنصبة أرباح مسددة

     
 (84,012,175)  (70,782,030)  صافي األموال المستعملة في النشاطات التمویلیة

      
      

 (698,167,008)  (5,659,451,418)   ادة في النقد وما في حكمھصافي الزی
   

 13,721,055,317  38,451,696,239   بدایة الفترةالنقد وما في حكمھ في 
   
 13,022,888,309  32,792,244,821 17 في نھایة الفترةنقد وما في حكمھ ال
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 معـلومـات عـن الـبنـك 1
  

  بموجب السجل التجاري 2003 تشرین الثاني 19كشركة مساھمة مغفلة في ) البنك (جر و المھ  سوریة تم تأسیس بنك  
  .2001 لعام 28، بموجب قانون المصارف الخاصة رقم )13900(رقم 

  
اتخ ذ الم صرف مرك زًا رئی سیًا ل ھ ف ي       .  بوص فھ م صرفًا خاص اً   9 سجل المصرف ل دى مفوض یة الحكوم ة تح ت رق م      

  . سوریة–دمشق 
  

قیم  ة ال  سھم  ,  س  ھم6,000,000 لی  رة س  وریة مق  سم عل  ى  3,000,000,000رف برأس  مال مق  داره ت  م ت  سجیل الم  ص 
  . لیرة سوریة للسھم الواحد500االسمیة 

  
 و حل ب و  ي وفروع ھ ف ي دم شق   یقوم المصرف بتق دیم كاف ة األعم ال والخ دمات الم صرفیة م ن خ الل مرك زه الرئی س             

  اء و درعا و السویدالالذقیة و حماة و حمص و طرطوس
  

  .%10 و مؤسسة التمویل الدولیة بنسبة في البنك% 39ل بنسبة .م. شبلومیساھم بنك 
  
  السـیاسـات المحـاسـبیـةأھم  2
 

الخ  اص بالتق  اریر المالی  ة ) 34( للبن  ك وفق  ا للمعی ار المحاس  بي ال  دولي رق  م  مخت  صرةأع دت الق  وائم المالی  ة المرحلی  ة ال 
 تتفق مع تلك السیاسات التي ت م  مختصرة في اعداد القوائم المالیة المرحلیة الان السیاسات المحاسبیة المتبعة  . المرحلیة  

  .2007 كانون االول 31على اساسھا اعداد القوائم المالیة للسنة المنتھیة في  
  

 ال تحت وي عل ى كاف ة المعلوم ات واالی ضاحات المطلوب ة للق وائم المالی ة ال سنویة          مختصرةان القوائم المالیة المرحلیة ال    
ال سنویة  یجب أن تــقـرأ م ع الق وائم المالی ة    بالتالي فإن ھذه القوائم المالیة و والمعدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

 ال 2008  حزی ران 30 اش ھر المنتھی ة ف ي    ال ستة كم ا ان نت ائج االعم ال لفت رة     . 2007 ك انون االول     31 للبنك كم ا ف ي    
 .2008 كانون االول 31وقعة للسنة المنتھیة في  تمثل بالضرورة نتائج االعمال المت

  
 تاسـتخـدام الـتـقـدیـرا 3
  

إن إع  داد الق  وائم المالی  ة یتطل  ب م  ن إدارة البن  ك القی  ام بتق  دیرات واجتھ  ادات ت  ؤثر ف  ي قیم  ة الموج  ودات والمطلوب  ات   
  كم   ا أن ھ   ذه التق   دیرات  .المالی   ة ف   ي الق   وائم المالی   ة باإلض   افة إل   ى اإلف   صاح ع   ن االلتزام   ات المحتم   ل أن تط   رأ    

واالجتھادات تؤثر في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة الت ي تظھ ر ض من           
  .مساھمینحقوق ال

  
إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتق دیرات الم ستقبلیة لألح داث غی ر المؤك دة ف ي ت اریخ الق وائم المالی ة والت ي ق د ین تج              

مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في القوائم  عنھا  
  :المالیة خالل السنة المالیة وھي كما یلي

  
  :تدني قیمة القروض والسلف

 عل ى تق دیرات   یقوم البنك بمراجعة القروض والسلف بشكل ربعي وتقدیر كفایة المؤونة المسجلة في قائمة ال دخل بن اءاً    
إن ھذه التقدیرات مبنیة بالضرورة عل ى فرض یات وعوام ل متع ددة     .  اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة   
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لھا درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وأن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذل ك نتیج ة التغی رات الناجم ة            
 .دیرات في المستقبلعن أوضاع وظروف تلك التق

  
 نـقـد و أرصـدة لـدى المصرف المركزي 4
  

  ةغیر مدقق 
 2008  حزیران30

 مـدقـقــة 
  2007 كانون األول 31

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

  1,117,673,352      1,341,009,461 الصندوق
  2,773,831,682      5,639,868,164 االحتیاطي االلزامي
  9,801,257,733      8,864,832,035  كزيمصرف سوریة المر

  16,686,082           - كات مقاصةیش
  90,078,483           90,078,483 فوائد مستحقة غیر مقبوضة

       15,935,788,143    13,799,527,332 
    

  
 4ب/م ن/389 رق  م  تعدیل  ھ الق  رار و 2004 ك  انون األول للع  ام  9 ال  صادر بت  اریخ  84/ م ن  / 72اس  تنادًا للق  رار رق  م  

عن مجلس النقد والتسلیف على البنك االحتفاظ باحتیاطي إجباري ل دى م صرف س وریة المرك زي       05/05/2008تاریخ  
  .كنسبة من ودائع العمالء

  
 ةـرفیـؤسسات مصـوك ومـات لدى بنـداعـدة وإیـأرص  5
  

  غیر مدققة 
  2008 حزیران 30

 مـدقـقــة 
  2007 كانون األول 31

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

  644,752,166   367,902,276 (*) حسابات جاریة
  31,176,840,672     27,186,255,491 *)*( ودائع ألجل منتجة لفوائد

 من بنوك محلیة محتفظ بھا لتاریخ شھادات ایداع
  1,577,916,063  -   االستحقاق

  263,969,195  99,620,499 فوائد مستحقة غیر مقبوضة
     27,653,778,266    33,663,478,096  
    

  
  :تتألف الحسابات الجاریة من(*) 

 30/06/2008 

عمالت أجنبیة مقومة  س.ل 
 س.ل

 المجموع
 س.ل

  51,906,129  39,840,342  12,065,787 مراسلون داخلیون
  17,578,114  16,675,155  902,959 مراسلون خارجیون

  298,418,033  298,418,033   - ةمصارف مقرب
  367,902,276  354,933,530  12,968,746 المجموع
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 )تتمة (أرصـدة وإیـداعـات لدى بنـوك ومـؤسسات مصـرفیـة 5
 31/12/2007 

عمالت أجنبیة مقومة  س.ل 
 س.ل

 المجموع
 س.ل

  93,035,013  24,157,935  68,877,078  مراسلون داخلیون
  292,172,443  292,172,443   - نمراسلون خارجیو
  259,544,710  259,544,710   - مصارف مقربة
  644,752,166  575,875,088  68,877,078 المجموع

  
  :تتألف الودائع ألجل المنتجة لفوائد من*) *(

 30/06/2008 

عمالت أجنبیة مقومة  س.ل 
 س.ل

 المجموع
 س.ل

  850,000,000   -  850,000,000 مراسلون داخلیون
  25,282,456,491  25,282,456,491   - مراسلون خارجیون
  1,053,799,000  1,053,799,000   - مصارف مقربة
  27,186,255,491  26,336,255,491         850,000,000           المجموع

  
 31/12/2007 

عمالت أجنبیة مقومة  س.ل 
 س.ل

 المجموع
 س.ل

   -   -   - ونمراسلون داخلی
  30,208,888,172  30,208,888,172   - مراسلون خارجیون

  967,952,500  967,952,500   - مصارف مقربة
  31,176,840,672  31,176,840,672   - المجموع

  
 تسـھـیـالت ائـتـمانیـة مـبـاشـرة 6

 
  غیر مدققة 

2008 حزیران 30  
 مـدقـقــة 

2007 كانون األول 31  
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

     
  8,196,205,530   9,303,531,095 قروض و تسلیفات

  63,239,227   71,828,296 حسابات دائنة صدفة مدینة
  3,506,851,698   4,201,857,776 سندات تجاریة محسومة
  1,416,378,125   1,975,326,612 سندات ألمر المصرف

  3,131,538   6,452,408 سلف على الراتب
 13,185,806,118  15,558,996,187 الـمـجـمـوع    

 215,532,442 152,970,623  دیون مصنفة غیر منجة للفوائد: یضاف 
 (28,876,920)          (37,729,007)مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة        : ینزل 

 13,372,461,640   15,674,237,803 صافي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة 
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 )تتمة( تسـھـیـالت ائـتـمانیـة مـبـاشـرة 6
  

 :تتوزع التسھیالت االئتمانیة على القطاعات االقتصادیة كما یلي
   

30/06/2008كما في   
 المجموع أفراد شركات 

المبلغ ألف  
 س.ل

نسبة المبلغ إلى 
 %المجموع 

المبلغ ألف 
 س.ل

نسبة المبلغ إلى 
 %المجموع 

المبلغ ألف 
 س.ل

نسبة المبلغ إلى 
 %المجموع 

       القطاع
 %88.2 14,581,306 %91.3 6,047,319 %86.1 8,533,987 التجاري
 %3.5 575,469 %3.3 217,841 %3.6 357,628 الصناعي
 %1.7 289,208 %0.7 50,198 %2.4 239,010 الزراعي
 %1.2 203,202 %1.5 100,003 %1.1 103,199 العقاري

 %5.4 888,115 %3.2 210,169 %6.8 677,946 الخدمات و باقي القطاعات
 9,911,770 100.0% 6,625,530 100.0% 16,537,300 100.0% 

  (978,304)      ناقص ایرادات مؤجلة
     15,558,996  

  
  

31/12/2007كما في   
 المجموع أفراد شركات 

المبلغ ألف  
 س.ل

نسبة المبلغ إلى 
 %المجموع 

المبلغ ألف 
 س.ل

نسبة المبلغ إلى 
 %المجموع 

المبلغ ألف 
 س.ل

نسبة المبلغ إلى 
 %المجموع 

       القطاع
 %88.3 12,240,838 %91.3 4,570,254 %86.5 7,670,584 التجاري
 %3.4 474,407 %3.3 167,096 %3.5 307,311 الصناعي
 %0.6 78,021 %0.1 3,486 %0.8 74,535 الزراعي
 %1.8 252,603 %1.4 69,651 %2.1 182,952 العقاري

 %5.9 824,422 %3.9 196,146 %7.1 628,276 الخدمات و باقي القطاعات
 8,863,658 100.0% 5,006,633 100.0% 13,870,291 100.0% 

  (684,485)     ناقص ایرادات مؤجلة
     13,185,806  
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 )تتمة( تسـھـیـالت ائـتـمانیـة مـبـاشـرة  6
  

  :كما بلغت شرائح التسھیالت االئتمانیة
  

30/06/2008 

  نسبة عدد الزبائن إلى   عدد الزبائن  مبلغ الشریحة 
نسبة مبلغ الشریحة  س.المبلغ الشرائح ألف ل مجموع عدد الزبائن 

 إلى المجموع 
 %1.0 169,333                        %38.3 985 500لغایة 

 %3.4 568,000                        %30.4 781 1000 إلى 500ما فوق 
 %9.4 1,547,602                     %22.8 584 10000 إلى 1000ما فوق 
 %86.2 14,252,365                   %8.5 219 10000ما فوق 

 %100.0 16,537,300                   %100.0 2,569 المجموع العام 
  (978,304)                         ناقص ایرادات مؤجلة

                     15,558,996  
  

31/12/2007 

  نسبة عدد الزبائن إلى  عدد الزبائن  مبلغ الشریحة 
نسبة مبلغ الشریحة  س.المبلغ الشرائح ألف ل مجموع عدد الزبائن 

 إلى المجموع 
 %0.7 96,317 %44.8  605 500لغایة 

 %1.2 165,478 %17.2  233 1000 إلى 500ما فوق 
 %7.5 1,043,680 %24.4  329 10000 إلى 1000ما فوق 
 %90.6 12,564,816 %13.6  184 10000ما فوق 

 %100.0 13,870,291 %100.0  1,351 المجموع العام 
  (684,485)                            ناقص ایرادات مؤجلة

                         13,185,806   
  
 موجودات مالیة متاحة للبیع 7
  

ص ادرة  ) Euro CDs( ب شراء ش ھادات إی داع    2008الرب ع األول م ن ع ام    و  2007  و2006ي مقام البنك خالل ع ا 
 و 2009 ع امي  ف ي  ، ت ستحق ھ ذه ال شھادات    %7.625عن بنوك خارجیة ، تحمل ھذه الشھادات مع دل فائ دة مق داره         

  :من بنوك خارجیة% 8.25  ثابتة متوفرة للبیع بفائدةكما قام بشراء استثمارات مالیة 2010
  

  غیر مدققة 
  2008 حزیران 30

 مـدقـقــة  
 2007 كانون األول 31

 لیرة سوریة   لیرة سوریة 
    

 -   1,780,293,141 شھادات ایداع خارجیة
 50,000,000   93,652,500  استثمارات مالیة أخرى

  60,294,822  فوائد ساریة غیر مستحقة القبض
 

- 
 1,934,240,463  50,000,000 

 
 ت م ت صنیف ش ھادات االی  داع المت وفرة للبی ع الم شتراة م  ن بن وك خارجی ة ض من بن  د الموج ودات المالی ة المت وفر للبی  ع            

بدًال من بند ای داعات    16,473,195و 477,916,063والفوائد الساریة غیر مستحقة القبض حیث بلغت على التوالي    
 ت اریخ  1/م/911بناء على قرار م صرف س وریة المرك زي رق م     ) 2007 كانون األول 31كما في میزانیة   (لدى بنوك   

29/04/2008.  
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 لتاریخ االستحقاق  محتفظ بھامـوجـودات مـالیـة  8
 

 أش ھر م ن   ة ك ل ثالث   ة بشراء اس تثمارات مالی ة مح تفظ بھ ا لت اریخ االس تحقاق بفائ دة متغی ر          2007قام البنك خالل عام     
  : خارجیةبنوك

  
  غیر مدققة  

  2008 حزیران 30
 مـدقـقــة  

 2007 كانون األول 31
 لیرة سوریة   لیرة سوریة  

     
 474,057,840    453,684,752  استثمارات مالیة 

  2,722,997    فوائد ساریة غیر مستحقة القبض
 

       3,698,361 
    456,407,749    477,756,201 

  
  
  
 قروض وسلفـالیـة مـوجـودات م  9
  
  

 بشراء شھادات إیداع صادرة عن بنوك محلیة، تحمل ھذه الشھادات معدل فائدة 2007 و 2006قام البنك خالل عامي 
  :، تستحق ھذه الشھادات في الفترات التالیة%10  -% 9یتراوح بین  

   
 القیمة الدفتریة معدل الفائدة االستحقاق 
 لیرة سوریة  

2008 تشرین الثاني 7 المصرف العقاري  9.50% 200,000,000  
2009 تشرین الثاني 7 المصرف العقاري  10.00% 200,000,000  
2010 أیلول 22 المصرف العقاري  10.00% 50,000,000  
2009شرین الثاني 19 المصرف العقاري  9.50% 50,000,000  

     500,000,000 
             فوائد مستحقة غیر مقبوضة

71,081,297  
  571,081,297 

  
والفوائ د   ق روض وس لف   ضمن بن د الموج ودات المالی ة    الصادرة عن بنوك محلیةتم تصنیف شھادات االیداع المتوفرة 

بن اء عل ى   ) 2007 ك انون األول  31كم ا ف ي میزانی ة    (ب دًال م ن بن د ای داعات ل دى بن وك        الساریة غیر مستحقة القبض    
  .29/04/2008 تاریخ 1/م/911م قرار مصرف سوریة المركزي رق
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  ـوجـودات أخـرىم 10

  غیر مدققة  
  2008 حزیران 30

 مـدقـقــة 
  2007 كانون األول 31

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  
     

  316,500          3,566,666      إیجار مدفوع مقدما
  18,572,656     6,461,419      مصاریف مدفوعة مسبقا

  3,042,065       4,483,591      تمخزون المطبوعا
  674,854          -                   مصاریف مؤجلة

  506,147          678,771         طوابع
  6,451,107       26,058,627    حسابات مدینة أخرى

       41,249,074   29,563,329  
     

  
 زيدیـعـة مجـمـدة لـدى المـصـرف المـركـو 11
  

یجب على المصارف  , 2001 للعام 28 من قانون المصارف الخاصة رقم 12كما ھو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
  .من رأسمال البنك لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة و بدون فوائد% 10الخاصة االحتفاظ ب 

  
    :مركزي كما یلي كانت الودائع المجمدة لدى مصرف سوریة ال2008  حزیران30في 

  غیر مدققة 
 مـدقـقــة   2008 حزیران 30

 2007 كانون األول 31

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 115,789,800  115,789,800 أرصدة باللیرة السوریة
 167,991,500  160,649,519 أرصدة بالدوالر األمریكي

     276,439,319   283,781,300 
    

  
 ودائـع المـصارف والمـؤسسـات المـالیـة 12

 
  غیر مدققة 

  2008 حزیران 30
 مـدقـقــة 

 2007 كانون األول 31
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

  532,623,051          568,591,597      حسابات جاریة مراسلون و مؤسسات مالیة
  299,134,850          202,829,861      حسابات جاریة مراسلون و مؤسسات مالیة شقیقة

  277,059,831          184,715,275      ودائع ألجل مراسلون و مؤسسات مالیة
  90,465,447            86,425,257        ودائع ألجل مراسلون و مؤسسات مالیة شقیقة

  1,132,098              2,418,205          فوائد مستحقة غیر مدفوعة
       1,044,980,195      1,200,415,277 
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 ودائــع العـمـالء 13
 

  غیر مدققة 
  2008 حزیران 30

 مـدقـقــة 
 2007ل  كانون األو31

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
     

  15,880,702,429     18,154,931,186   ودائع تحت الطلب
  37,776,916,829     37,062,632,573   ودائع ألجل

  1,618,971,926       1,316,618,915     حسابات التوفیر
  441,409,849          464,199,855        حسابات الجھات المقربة

  28,120,910            29,850,870          حسابات دائنة لقاء تسھیالت مباشرة
  281,186,383          217,868,558        فوائد مستحقة غیر مدفوعة

        57,246,101,957    56,027,308,326  
    

  
  

  :كما بلغت شرائح الودائع كالتالي
  

30/06/2008 

نسبة عدد الزبائن إلى  عدد الزبائن س.مبلغ الشریحة ألف ل
نسبة مبلغ الشریحة  س.المبلغ الشرائح ألف ل مجموع عدد الزبائن 

 إلى المجموع 
 %4.7  2,686,274                     %77 39,004 500لغایة 

 %4.5  2,573,973                     %7 3,567 1000 إلى 500ما فوق 
 %39.5  22,513,460                   %14 7,306 10000 إلى 1000ما فوق 
 %51.3  29,254,526                   %2 1,076 10000ما فوق 

 %100  57,028,233                   %100 50,953 المجموع العام 
   217,869                          یضاف فوائد مستحقة غیر مدفوعة

                     57,246,102   
  

31/12/2007 

نسبة عدد الزبائن إلى  عدد الزبائن س.مبلغ الشریحة ألف ل
یحة نسبة مبلغ الشر س.المبلغ الشرائح ألف ل مجموع عدد الزبائن 

 إلى المجموع 
 %4.3  2,409,715                     %74.5 33,892 500لغایة 

 %4.4  2,432,036                     %7.4 3,389 1000 إلى 500ما فوق 
 %40.0  22,305,844                   %15.8 7,196 10000 إلى 1000ما فوق 
 %51.3  28,598,527                   %2.3 1,049 10000ما فوق 

 %100.0  55,746,122                   %100 45,526 المجموع العام 
   281,186                          یضاف فوائد مستحقة غیر مدفوعة

                     56,027,308   
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 مـطـلـوبـات أخــرى 14
  

  غیر مدققة 
 مـدقـقــة  2008 حزیران 30

 2007ألول  كانون ا31
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

     
  129,500,000   122,000,000 مؤونة ضریبة الدخل

  43,365,038   34,693,880 ضرائب مقتطعة على الفوائد المدفوعة للزبائن
  9,876,567   12,289,597 ضرائب مقتطعة على الرواتب

  5,222,768                  5,595,935               ضرائب أخرى مقتطعة
  6,586,738                  7,343,705                تأمینات اجتماعیة

  382,559,352              521,988,757           شیكات للدفع
  115,673                      -                             صافي حسابات الفروع

  8,006,037                  5,412,533                األصول الثابتةاموردو
  1,054,440                  1,054,440               مبالغ برسم الدفع للمساھمین

  20,420,275                121,126,420           أنصبة أرباح مقررة قید الدفع 
  23,300,000                18,116,712             مكافآت و حوافز مستحقة
  3,840,000                  4,155,617               كھرباء و ھاتف مستحقة

  2,483,000                  2,967,370               مؤونة تقلبات أسعار القطع
  2,462,490                  4,369,022               أتعاب مھنیة مستحقة الدفع

  32,279,333                27,443,558             مطلوبات أخرى
     888,557,546  671,071,711 
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 ضـریـبـة الـدخـل 15
  

  :إن العالقة بین مصروفات الضریبة والربح المحاسبي موضح كما یلي 
  

   
  غیر مدققة

 2008 حزیران 30

  مراجعة غیر
   مدققة

  2007حزیران  30
 لیرة سوریة  یةلیرة سور 
    

  122,446,536        390,825,155   صافي الدخل قبل الضریبة
    

یضاف أعباء غیر معترف بھا 
  ضریبیًا

 
 

  23,490,934           75,180,000      مركز القطع البنیوي) أرباح/ (خسائر 
  8,037,975             12,565,182      اھتالك المباني

  2,482,812             2,275,000        الفروغاطفاء 
  33,755,593           8,852,090        مؤونة دیون مشكوك بتحصیلھا

 -   484,370            مؤونة تدني أسعار القطع
     

     ایرادات ال تخضع للضریبة ینزل
ایرادات مدفوع عنھا ضریبة بالسنة 

  )(4,018,699  المالیة السابقة
                      - 

 190,213,850       486,163,098   الخاضع للضریبةالربح    
%25  المعدل الفعلي لضریبة الدخل   25%  

  48,200,000         122,000,000   ضریبة الدخل للفترة الحالیة    
  
  

 رأس المال المكـتـتـب بـھ والمـدفـوع  16
  

 سھم 6,000,000لیرة سوریة مقسم إلى  3,000,000,000بھ والمكتتب بھ والمدفوع یبلغ رأسمال البنك المصرح 
  . لیرة سوریة للسھم500بقیمة اسمیة 

 
 : المصرف االسمیة تقسم الى فئتینجمیع اسھم

 
 وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل اشخاص سوریین طبیعیین أو معنویین و تسدد قیمتھا باللیرات -فئة أ
باستثناء السوریین المقیمین في الخارج الذین یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة بسعر . وریةالس

 .من رأسمال البنك% 51تشكل األسھم من ھذه الفئة .  الصرف السائد في األسواق المجاورة
  

رب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء  وھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل اشخاص طبیعیین أو معنویین ع-فئة ب
من % 49وتشكل األسھم من ھذه الفئة .  وتسدد قیمتھا بالعمالت األجنبیة بسعر الصرف السائد في األسواق المجاورة

  .رأسمال البنك
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 لـنـقــد ومـا في حكمھ في نھایة الفترةا  17
 

  :المبالغ التالیةیتكون النقد وما في حكمھ الظاھر في قائمة التدفقات النقدیة من 
  
 

  
  غیر مدققة

 2008 حزیران 30

  
  مراجعة غیر

  مدققة
  2007 حزیران 30

 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 12,149,340,317  10,205,841,496 النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة التي تستحق : یضاف

 873,547,992  23,603,965,315 خالل ثالثة أشھر

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفیة التي تستحق خالل : یطرح
 -  (1,017,561,990) ثالثة أشھر

     32,792,244,821  13,022,888,309 
    

 
 

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة  18
  

 وموظفي اإلدارة  المساھمین مع المصارف ذات العالقة وكبارقام البنك ضمن اعمالھ االعتیادیة بتعامالت تجاریة
  . بحدود التعامالت التجاریة السائدةالرئیسیین 

  
  :إن أرصدة حسابات األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالیة ھي كما یلي

 
  غیر مدققة 

2008 حزیران 30  
 مـدقـقــة

2007ل  كانون األو31  
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   حسابات مدینة
  259,544,710          298,418,033         یة لدى المصارفحسابات جار

  967,952,500          1,053,799,000      ودائع ألجل لدى المصارف منتجة لفوائد
  606,230,230          622,183,799         قروض و تسلیفات

   
   حسابات دائنة

ودائع المصارف و المؤسسات المالیة األخرى 
  299,134,850          202,829,861         ت الطلبتح

ودائع المصارف و المؤسسات المالیة األخرى 
  90,465,447            86,425,257           ألجل

  441,409,849          464,199,855         ودائع الزبائن و األرصدة الدائنة األخرى
    
    

 



  م.م. و المهجر ش ــةـنــك ســوريبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )ةـقـق  مدغير (2008  حزيران30
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 )تتمة ( عالقةتعامالت مع أطراف ذات  18
 

  : االیرادات والمصروفات التي تخص التعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالیة ھي كما یلي
 

 
  غیر مدققة

2008 حزیران 30  

  مراجعة غیر
  مدققة

  2007 حزیران 30

 لیرة سوریة لیرة سوریة 
  69,189,452  46,901,419  ایرادات الفوائد   

 (9,948,206) (2,894,693) الفوائدمصاریف 
    

  : كمایليتتكون تعویضات اإلدارة العلیا 
 

 
  

  
  غیر مدققة

2008 حزیران 30  

  مراجعة غیر
   مدققة

  2007 حزیران 30
 

 لیرة سوریة لیرة سوریة 
مجموع تعویضات    
 6,729,933 7,800,160  موظفي اإلدارة الرئیسیین

      
  

  ــطـاعـيالـتـحـلـیـل الـق  19
 

  .یمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي
 
  :قطاع أعمال البنك  -

  :یتم تنظیم البنك ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي 
 

لقروض یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم ا   التجزئة
 والدیون وخدمات أخرى

   
یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات المصرفیة األخرى   الشركات

 الخاصة بالعمالء من المؤسسات
   

 یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال البنك  أخرى
 

  .تقاریره حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیةھذه القطاعات ھي األساس الذي یبني علیھ البنك 
  
  :قطاع التوزیع الجغرافي  -

یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة 
  .  ریقیاالتي تمثل األعمال المحلیة وكذلك یمارس البنك نشاطاتھ في الشرق األوسط، وآسیا واف



  م.م. و المهجر ش ــةـنــك ســوريبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )ةـقـق  مدغير (2008  حزيران30
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  )تتمة( الـتـحـلـیـل الـقــطـاعـي  19
  

  قطاع األعمال
  :2008 حزیران 30فیما یلي توزیع اإلیرادات والربح والموجودات والمصاریف الرأسمالیة كما في 

 
2008 حزیران 30   
 المـجـمـوع  أخرى  الشركات  التجزئة 

        )ألقرب ألف لیرة سوریة(
        

 511,745  613,084  313,293  (414,632)  لفوائدصافي إیرادات ا

  190,971  (1,223)  111,555    80,639   صافي إیرادات العموالت

 40,469        فروقات صرف أجنبیة محققةصافي 

                          األجنبيمؤونة تقلبات أسعار القطع
(484) 

صافي فروقات صرف أجنبیة غیر 
                   قطع البنیويمحققة على مركز ال

(75,180) 
  667,521       المالیةصافي االیرادات         

 (8,852)               مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة
صافي االیرادات المالیة بعد مصروف         

 658,669        االئتمانیةالخسائرمخصص 

        
                 یةالمصاریف االداریة و العموم

(267,844) 
  390,825        الربح قبل الضریبة        

                 ضریبة الدخل
(122,000) 

  268,825         الفترةربح         
        

        الموجودات 
        

       موجودات القطاع
6,671,300   10,032,321  44,180,903  60,884,524 

 2,899,645       جودات غیر موزعة على القطاعاتمو
  63,784,169              مجموع الموجودات        

        
  



  م.م. و المهجر ش ــةـنــك ســوريبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )ةـقـق  مدغير (2008  حزيران30
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  )تتمة( الـتـحـلـیـل الـقــطـاعـي  19
  

  :2007 حزیران 30فیما یلي توزیع اإلیرادات والربح والموجودات والمصاریف الرأسمالیة كما في  
  
 

2007 حزیرن 30   
 المـجـمـوع  أخرى  الشركات  التجزئة 

        )ألقرب ألف لیرة سوریة(
        

 200,379  862,044  76,750  (738,415)  صافي إیرادات الفوائد

 154,867   )(3,739   105,743  52,863  صافي إیرادات العموالت

 6,063       فروقات صرف أجنبیة محققةصافي 

         جنبياأل مؤونة تقلبات أسعار القطع
صافي فروقات صرف أجنبیة غیر 
 (23,490)       محققة على مركز القطع البنیوي

  337,819       المالیةصافي االیرادات         
 (33,756)       مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة

صافي االیرادات المالیة بعد مصروف         
 304,063       االئتمانیة الخسائرمخصص 

 (181,617)       المصاریف االداریة و العمومیة        
 122,446        الربح قبل الضریبة        

 (48,200)       ضریبة الدخل
 74,246        الفترةربح         
        

        الموجودات 
        

 60,370,071  50,993,514  6,256,276  3,120,281  موجودات القطاع

 1,998,274       موجودات غیر موزعة على القطاعات
 62,368,345       مجموع الموجودات        
        
  



  م.م. و المهجر ش ــةـنــك ســوريبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )ةـقـق  مدغير (2008  حزيران30
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  )تتمة( الـتـحـلـیـل الـقــطـاعـي  19
  

  مـعـلـومـات الـتـوزیـع الـجـغـرافـي
 

  :2008 ,2007 حزیران 30فیما یلي توزع اإلیرادات والموجودات داخل وخارج سوریة كما في  
  

2008 حزیران 30   
 المـجـمـوع  أخرى   داخل سوریة 

)ألقرب ألف لیرة سوریة(        
       

 511,745  569,255   (57,510) صافي إیرادات الفوائد

 190,971     190,971 صافي إیرادات العموالت

فروقات صرف أجنبیة محققةصافي   40,469     40,469 

األجنبي لقطعمؤونة تقلبات أسعار ا  (484)     (484) 
صافي فروقات صرف أجنبیة غیر 
 (75,180)     (75,180) محققة على مركز القطع البنیوي

المالیةصافي االیرادات               667,521 
 (8,852)     (8,852) مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة

صافي االیرادات المالیة بعد مصروف        
االئتمانیة ئرالخسامخصص        658,669 

 (267,844)     (267,844) المصاریف االداریة و العمومیة       
 390,825      الربح قبل الضریبة       

 (122,000)     (122,000) ضریبة الدخل
الفترةربح               268,825 
       

       الموجودات 
       
موجوداتال  31,805,402   29,079,122  60,884,524 

جغراقیًاموجودات غیر موزعة   2,899,645     2,899,645 
 63,784,169      مجموع الموجودات       
       

  



  م.م. و المهجر ش ــةـنــك ســوريبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )ةـقـق  مدغير (2008  حزيران30
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  )تتمة(  الـقــطـاعـيالـتـحـلـیـل  19
  

2007 حزیران 30   
 المـجـمـوع  أخرى   داخل سوریة 

)ألقرب ألف لیرة سوریة(        
       

 200,379  815,794   (615,415)  إیرادات الفوائدصافي

 154,867     154,867 صافي إیرادات العموالت

فروقات صرف أجنبیة محققةصافي   6,063     6,063 

األجنبي مؤونة تقلبات أسعار القطع        
صافي فروقات صرف أجنبیة غیر 
 (23,490)     (23,490) محققة على مركز القطع البنیوي

المالیةصافي االیرادات               337,819 
 (33,756)     (33,756) مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة

صافي االیرادات المالیة بعد مصروف        
االئتمانیة الخسائرمخصص        304,063 

 (181,617)     (181,617) المصاریف االداریة و العمومیة       
الضریبةالربح قبل               122,446 

 (48,200)     (48,200) ضریبة الدخل
الفترةربح               74,246 
       

       الموجودات 
       
موجوداتال  24,492,717   35,877,354  60,370,071 

جغراقیًاموجودات غیر موزعة   1,998,274     1,998,274 
 62,368,345      مجموع الموجودات       
       

  



  م.م. و المهجر ش ــةـنــك ســوريبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )ةـقـق  مدغير (2008  حزيران30
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 التـعـھـدات وااللتـزامـات المحـتـمـل أن تـطـرأ  20
 

 التعھدات المتعلقة بالتسھیالت اإلئتمانیة
تشتمل التعھدات المتعلقة بالتسھیالت اإلئتمانیة على تعھدات بتقدیم تسھیالت إئتمانیة وإعتمادات مستندیة معززة 

تلزم التسھیالت و الضمانات اإلئتمانیة البنك بأداء  مالء البنك،وخطابات ضمان وخطابات قبول لتلبیة احتیاجات ع
  .دفعات بالنیابة عن عمالئھ في حال إخفاق العمیل في اإلداء وفقا لشروط العقد

 
غالبا ما یكون لالتفاقیات تواریخ .تمثل اتفاقیات تمدید التسھیالت اتفاقیات تعاقدیة لمنح القروض و تجدید االعتمادات

و بما أنھ من الممكن أن ینتھي االلتزام بدون الحاجة الى سحب أي ,ة أو ایة شروط تفید إنھاء االلتزاماتانتھاء محدد
 .مبلغ من البنك فإنھ من غیر الضروري أن تمثل قیمة العقد تدفقات أو متطلبات نقدیة مستقبلیة

 
 : یوجد لدى البنك التعھدات التالیة المتعلقة بالتسھیالت اإلئتمانیة

  دققةغیر م 
 2008 حزیران 30

 مـدقـقــة 
 2007 كانون األول 31

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    : تعھدات  نیابة عن العمالء

  2,076,853,713        2,003,128,738      اعتمادات مستندیة
  4,349,582,214        4,832,618,520      كفاالت
  1,058,243,612        1,413,778,607      قبوالت

    : تعھدات  نیابة عن بنوك
  2,226,286,749        2,120,739,542      كفاالت

        
  
  

   إدارة الـمـخـاطـر  21
  

 مـقـدمـة
 

المخاطر ھي جزء أساسي من أعمال البنوك واالطار العام إلدارة المخاطر في البنك یقوم على تحدید وفھم وتقییم 
البنك والتأكد من بقائھا ضمن المستویات المحدودة والمقبولة واتخاذ االجراءات الالزمة المخاطر التي تواجھ عمل 

 .لتقلیص المخاطر للوصول إلى التوازن األمثل بین عاملي المخاطرة والعائد
  

  مخاطر اإلئتمان
  

الذي ینتج عنھ تحمل تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد أطراف األدوات المالیة من الوفاء بالتزاماتھ األمر 
 و وضع حدود للتعامل مع األفراد و ویحاول البنك السیطرة على مخاطر اإلئتمان. الطرف اآلخر لخسائر مالیة 

، وتقییم المقترضین ومجموعة من المقترضین ومنطقة جغرافیة وصناعیة ، وأیضًا متابعة التعرض لمخاطر اإلئتمان 
    .الجدارة اإلئتمانیة لألطراف األخرى

  
  مخاطر السوق

  

لقد وضع مجلس اإلدارة . السوق من التغیر في أسعار الفائدة ، أسعار صرف العمالت وأسعار األسھم تنتج مخاطر 
وھذا یمكن مراقبتھ على أساس أسبوعي من قبل لجنة الموجودات . حدود لقیمة المخاطر التي من الممكن تقبلھا 

  . والمطلوبات 



  م.م. و المهجر ش ــةـنــك ســوريبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )ةـقـق  مدغير (2008  حزيران30
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  )تتمة(إدارة الـمـخـاطـر   21
  
  تركزال
  

تركز عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجاریة متشابھھ أو في أنشطة بنفس المنطقة الظھر ی
الجغرافیة ، أو عندما تكون لھا نفس السمات االقتصادیة مما یؤثر على مقدرتھا للوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة في حالة 

تركز مؤشرًا للتأثر النسبي في اداء البنك تجاه الیعطى . ي تغیرات اخرى بروز تغیرات اقتصادیة او سیاسیة أو أ
  .التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال أو منطقة جغرافیة معینة 

وحجم التعرض االئتماني ) فرد أو مؤسسة أو بنك مراسل(تتم إدارة مخاطر التركزات االئتمانیة على مستوى العمیل 
من صافي األموال الخاصة % 25یجب أال یتجاوزالحد األقصى للتعرضات االئتمانیة . یةلكل قطاع أو منطقة جغراف

  .من صافي األموال الخاصة على مستوى البنوك المراسلة% 75و) فرد أو مؤسسة(على مستوى العمیل 
  

  مخاطـر العملة
  

  . سعر صرف العمالت إن مخاطر العملة ھي المخاطر التي سوف تغیر قیمة األداه المالیة بسبب التغیر في 
قام مجلس اإلدارة بوضع حدود .  العـملة األساسیة المستخدمة اللیرة السوریة ھي وأن سوریة یعتبر البنك نفسھ مؤسسة 

یتم مراقبة التمركز على أساس یومي كما تستخدم استراتیجیة التحوط التأكد من بقائھا . على التمركز حسب العملة 
  . ضمن الحدود الموضوعة 

  
  خاطر سعر الفائدةم
 

العادلة قیمة  الربحیة المستقبلیة أو التنتج مخاطر سعر الفائدة من احتمال التغیرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على
 مبالغ الموجودات  إعادة تسعیر فوائدإن البنك معرض لمخاطر أسعار الفائدة نتیجة لوجود تفاوت في. ألدوات المالیة ل

س اإلدارة بوضع مستویات لمخاطر سعر الفائدة عن طریق وضع حدود لفجوة أسعار الفائدة في قام مجل. والمطلوبات 
  .الفترة المشروطة 

  
  مخاطر السیولة

  
 . عندما یحین موعد استحقاقھامخاطر السیولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البنك على الوفاء بمتطلباتھا 

، ارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار ر ، قامت اإلدـللوقایة من ھذه المخاط
   . بشكل مستمرومراقبة السیولة 

  
 مخاطر العملیات

 الحاسب عملیات في اخفاق بسبب تنتج التي و للمصرف خسائر تسبب أن یمكن التي المخاطر العملیات مخاطر تمثل
 مخاطر من التخفیف على المصرف یعمل .الموظفین تصرف سوء و اإلجراءات، كفایة عدم بسبب أخطاء– اآللي

 وتوزیع الداخلي الضبط إلجراءات شامل نظام وضع خالل من و للموظفین المحاضرات و التدریب خالل من العملیات
 .الوظائف فصل و والمسؤولیات للمھام محدد



  م.م. و المهجر ش ــةـنــك ســوريبـ

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 )ةـقـق  مدغير (2008  حزيران30
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  بیانات المقارنة  22 
 

  تناسب مع التصنیف المعتمد للبیانات المالیةتم اعادة تصنیف بعض بنود ارقام المقارنة ل
  
  

 الحـتیـاطـیـات الـقـانـونیـة 23
 

. لم یقوم المصرف باقتطاع االحتیاطیات القانونیة حسب أحكام القانون حیث أن ھذه البیانات مرحلیة  
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