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  .م.م.ش  سورية-البنك العريب 
  راجعة امل تقرير  و املوجزة املرحليةالبيانات املالية

  ٢٠٠٨ حزيران ٣٠نتهية يف امل أشهرللستة 
  
 

 جدول احملتويات
  صفحـــة  

 
  ١  املراجعةتقرير 

  
    : املوجزة املرحلية املاليةاملعلومات

  
  ٣-٢   املرحليةالعموميةامليزانية   

  
  ٤   املرحليالدخلبيان   
    
  ٥   املرحلي يف حقوق املسامهنيالتغيرياتبيان   

  
  ٦   املرحليبيان التدفقات النقدية  

  
  ٢١-٧   ملوجزة املرحلية ا املاليةاملعلوماتات حول إيضاح  

  





 

   املرحلية املوجزةلبيانات املالية تشكل جزءاً أساسياً من ا١٧ إىل ١من  اإليضاحات املرفقة إن
 - ٢ -

  .م.م. سورية ش-البنك العريب 
   املرحليةالعموميةامليزانية 
      

    
  األول كانون ٣١كما يف     حزيران٣٠ كما يف       
    ٢٠٠٧      )غري مدققة (٢٠٠٨   إيضاح  املوجودات  
  .س.ل      .س.ل        

  
    ٥,١٨٢,٠٤٢,٨٩٦    ٥,٩٣٢,١٨٧,٤٢٩  ٥  املركزيسورية  مصرف نقد وأرصدة لدى

    ٧,٤٧٤,٧٧٨,٦٢٥    ٩,٦١٩,٧٠٤,٨٧٨  ٦   واملؤسسات املصرفية لدى املصارفأرصدة
    ٢٤٣,٤٣٨,١٧٧    ٧٦٩,١٤١,٥٠٧  ٧  سلفاستثمارات يف قروض و

    ٦,٧٨٠,١٨٣,٦٩٠    ٨,٧٠٢,٧٣٨,٧٨٤  ٨     للزبائنقروض وتسليفات
    ٩٤٦,٤٦٤,٨٠٦    ١,٢٧١,٠٧٥,٥٧٢      مدينون مبوجب قبوالت

    ٣٦,٢٧٦,٣٣٥    ١٠٧,٦٥٧,٣٩٧      موجودات أخرى 
    ١,١٥٠,٤١٣,٥٨٢    ١,٢٢١,٥٤٦,٨١٢    زيل االستهالك املتراكمـموجودات ثابتة مادية بعد تن

    ١٢١,٧٥٣,٤٨٥    ١١٧,٥١١,٨٩٩    زيل اإلطفاء املتراكمـ غري مادية بعد تن ثابتةوداتموج
    ١٣٨,٤١٩,٤١٣    ١٣٢,٢٢٥,٨٢٨    وديعة جممدة لدى املصرف املركزي من رأس املال

٠٠٩,٢٢,٠٧٣,٧٧١    ١٠٦,٧٩٠,٧٣٢٧,٨      جمموع املوجودات  
    

  
  
  

      أدوات مالية يف خماطر خارج امليزانية  
     ٢,٢٨٨,٣٣٣,٣٦٧    ٢,٩٤٤,٤٧٦,٠٩٢    و تكفالتتعهدات بكفاالت   
  ١,٣٥٠,٩٩٩,٨٨٩    ١,١٧٥,٦٥٣,٧٨٩    التزامات ناجتة عن فتح اعتمادات مستندية 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   املرحلية املوجزةلبيانات املالية تشكل جزءاً أساسياً من ا١٧ إىل ١من  اإليضاحات املرفقة إن
 - ٣ -

  

  .م.م.ش  سورية-البنك العريب 
  تابع/  املرحلية امليزانية العمومية

      
  

  األول كانون ٣١كما يف     حزيران٣٠كما يف        
    ٧٢٠٠      )غري مدققة (٨٢٠٠  إيضاح  امهني و حقوق املساملطلوبات  

  .س.ل      .س.ل      املطلوبات  

    ٢٥٤,٢٤٨,١٥٧    ٨٠٨,٩٦١,٧٥٨  ٩   واملؤسسات املاليةاملصارفواقتراض من ودائع 
  ١٨,٩٨١,٦٢٠,٩٣٧    ٢٢,٣٢١,٩٧٢,٩٢٤  ١٠  بالكلفة املطفأةودائع الزبائن 

    ١٠,٣٣٥,٠٥٠    ٢٠,٥٤٧,٨٣٢  ١٣   بالكلفة املطفأةودائع اجلهات املقربة
      ٩٤٦,٤٦٤,٨٠٦    ١,٢٧١,٠٧٥,٥٧٢      تعهدات مبوجب قبوالت

    ٢٥٨,٢٨٩,٠٥٠    ٦٥٧,٥٥٧,٦٨٢,١  ١١    مطلوبات أخرى

  ٠٠٠,٩٥٨,٤٥٠,٢٠    ٧٤٣,١١٥,٩٢٦,٢٤      جمموع املطلوبات  
  حقوق املسامهني    

    ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    )املدفوع( املكتتب به رأس املال
  )    ٨٦,٧٨٢,٠٦٩(  )  ١٣٣,١٩٥,٥٣٥(    كز القطع البنيويمر قطع على اتتعديالت فروق
      ٢٠,٩٥٩,٥٠٧    ٢٠,٩٥٩,٥٠٧      احتياطي قانوين
  ٢٠,٩٥٩,٥٠٧    ٢٠,٩٥٩,٥٠٧      احتياطي خاص

  ٠٦٤,٦٧٦,١٦٧      ٢١٥,٩٥٠,٨٨٤      األرباح املتراكمة
   ٠٠٩,٨١٣,٦٢٢,١      ٦٧٤,٣٦٣٦٢٤,١,    جمموع حقوق املسامهني  

٠٠٩,٢٢,٠٧٣,٧٧١    ١٠٦,٧٩٠,٨٧٣,٢٧    مهنيجمموع املطلوبات و حقوق املسا  
    



 

   املرحلية املوجزةلبيانات املالية تشكل جزءاً أساسياً من ا١٧ إىل ١من  اإليضاحات املرفقة إن
 - ٤ -

  .م.م.ش  سورية-البنك العريب 
    املرحليالدخلبيان 
  )غري مدقق(

      
  

     حزيران٠٣لفترة الستة أشهر املنتهية يف         
    ٢٠٠٧        ٢٠٠٨   إيضاح    
  .س.ل      .س.ل      

    ٣٦٤,٠٤٦,٩٧١    ٦٣٣,٧٠٢,٩٤٤    إيرادات الفوائد
  )  ١٨٠,٢٨١,٤٩١(  )  ٣٣٣,٦٠٢,٤٠٣(  فوائدالأعباء 
    ١٨٣,٧٦٥,٤٨٠      ٣٠٠,١٠٠,٥٤١    الفوائدإيراداتصايف 

  
    ٤٥,٢٢١,٠٦٢      ٥٧,٨٦٦,١٣٧   عموالترسوم و  إيرادات

  )  ٣,٥٤١,١٩٠(  )  ٢,٧٤٣,٤٢٣(  أعباء رسوم وعموالت
    ٨٧٢,٦٧٩,٤١      ٧١٤,١٢٢,٥٥   عموالترسوم و إيرادات صايف 

  
  

    ٦,٢١٦,١٤٣      ٢٠,٣٩٢,٠٤٠  صايف فروقات صرف اجيابية
  )  ١٥,١١١,٣٠١(  )  ٤٦,٤١٣,٤٦٦(  صايف فروقات صرف سلبية غري حمققة على مركز القطع البنيوي

  ٢١٦,٥٥٠,١٩٤      ٣٢٩,٢٠١,٨٢٩   صايف اإليرادات املالية
     

  :األخرى األعباء
  )  ٦٢,٢١٦,٤٢٥(  )  ١٠٢,٢٨١,٠٧٠(   رواتب و أجور و ملحقاا

  )  ٤٢,٣٢٨,٤٥٠(  )  ٥٤,٠٧٦,٣٨٩(   مصاريف إدارية
  )  ١٨,٧٣١,٨٥٦(  )  ٣٠,٦٣٦,٣١٢(   االستهالكات واالطفاءات

  )  ٤٩٤,٣٦٨(  )  ٥٧٢,١,٩٤٠(   خمتلفةأعباء 
  )  ٢٢٥,٦٤٥,١٢٣(  )  ٣٤٣,٩٣٤,١٨٨(   جمموع األعباء األخرى

    ٩٢,٩٠٤,٩٦٩      ١٤٠,٢٦٧,٤٨٦   على مركز القطع البنيوي غري احملققةاخلسائرالفترة متضمنة  أرباح
  )  ٠٧٩,٧٨٣,٢٧(  )  ٣٢٤٨,٤٠٦,١(  ١١  ضريبة الدخل

    ٨٩٠,١٢١,٦٥      ٣٥٤,٨٦١,٩١      متضمن اخلسائر غري احملققةالفترة ربحصايف 
  ٢١,٧١        ٣٠,٦٢    ١٤  ةفم األساسية واملخفرحبية السه

    
  



 

    املرحلية املوجزةلبيانات املالية أساسياً من ا تشكل جزءا١٧ً إىل١من  اإليضاحات املرفقة إن  
- ٥ - 

  .م.م. سورية ش-البنك العريب 
  )غري مدقق(  املرحلي ات يف حقوق املسامهنيريبيان التغي

      

       األرباح                   طعتعديالت فروقات ق      رأس املال      
    اموع       املتراكمة      خاصاحتياطي       قانويناحتياطي       مركز القطع البنيويعلى       دفوع املاملكتتب به و      
     .س.ل       . س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل         

   ١,٤٨٠,٠٩٢,٠٨٠    ٨٢٥,٦٣٩    ١٠٣,٢٠٥      ١٠٣,٢٠٥  )  ٢٠,٩٣٩,٩٦٩(    ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٦ األول كانون ٣١الرصيد يف   
   ٢٠٠٧ من عام األولربح النصف   
    ٦٥,١٢١,٨٩٠    ٦٥,١٢١,٨٩٠    -      -      -      -    متضمن اخلسائر غري احملققة    
  علىقطع التغري يف تعديالت فروقات   
    -      ٣٠١,١١١,١٥    -      -    )  ١٥,١١١,٣٠١(    -    مركز القطع البنيوي    
    ٦٥,١٢١,٨٩٠    ١٩١,٢٣٣,٨٠    -      -    )  ١٥,١١١,٣٠١(    -    ٧٢٠٠ للنصف األول من عام الربح الشامل  
   ١,٥٤٥,٢١٣,٩٧٠    ٨١,٠٥٨,٨٣٠    ١٠٣,٢٠٥      ١٠٣,٢٠٥  )  ٣٦,٠٥١,٢٧٠(    ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٧ حزيران ٣٠الرصيد يف   
   ٢٠٠٧ من عام الثاينربح النصف   
    ٧٧,٥٩٩,٠٣٩    ٧٧,٥٩٩,٠٣٩    -      -      -      -    متضمن اخلسائر غري احملققة    
  علىتغري يف تعديالت فروقات قطع ال  
    -      ٧٩٩,٧٣٠,٥٠    -      -    )  ٧٩٩,٧٣٠,٥٠(    -    مركز القطع البنيوي    
    ٠٣٩,٥٩٩,٧٧    ١٢٨,٣٢٩,٨٣٨    -      -    )  ٧٩٩,٧٣٠,٥٠(    -    ٢٠٠٧ للنصف الثاين من عام الربح الشامل  
    -    )  ٤١,٧١٢,٦٠٤(    ٢٠,٨٥٦,٣٠٢    ٢٠,٨٥٦,٣٠٢    -      -    حتويل إىل احتياطي قانوين واحتياطي خاص  
   ١,٦٢٢,٨١٣,٠٠٩    ١٦٧,٦٧٦,٠٦٤    ٢٠,٩٥٩,٥٠٧    ٢٠,٩٥٩,٥٠٧  )  ٨٦,٧٨٢,٠٦٩(    ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٧ األول كانون ٣١الرصيد يف   
)  ٩٠,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٩٠,٠٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -      )١٥إيضاح  (أرباح موزعةأنصبة   
   ٢٠٠٨ من عام األولربح النصف   
    ٩١,٨٦١,٣٥٤    ٩١,٨٦١,٣٥٤    -      -      -      -    ققةمتضمن اخلسائر غري احمل    
  علىالتغري يف تعديالت فروقات قطع   
    -      ٤٦٦,٤١٣,٤٦    -      -    )  ٤٦٦,٤١٣,٤٦(    -    مركز القطع البنيوي    
    ٣٥٤,٨٦١,٩١    ٢٠,٨٢٧٤,٨٣١    -      -    )  ٤٦٦,٤١٣,٤٦(    -    ٢٠٠٨ للنصف األول من عام الربح الشامل  

   ٣٦٣,٦٧٤,٦٢٤,١    ٨٨٤,٩٥٠,٢١٥    ٢٠,٩٥٩,٥٠٧    ٢٠,٩٥٩,٥٠٧  )  ٥٣٥,١٩٥,١٣٣(    ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٨٢٠٠ حزيران ٣٠الرصيد يف   

  



 

   املرحلية املوجزةلبيانات املالية تشكل جزءاً أساسياً من ا١٧ إىل ١من  اإليضاحات املرفقة إن
 -٦-

  .م.م.ش  سورية-لبنك العريب ا
   املرحلي ة النقدياتبيان التدفق
  )غري مدقق(

      
     حزيران٠٣لفترة الستة أشهر املنتهية يف         
    ٢٠٠٧      ٢٠٠٨     إيضاح      
  .س.ل      .س.ل        

      :ي من النشاطات التشغيليةالتدفق النقد
    ٩٢,٩٠٤,٩٦٩     ١٤٠,٢٦٧,٤٨٦       قبل الضريبةالفترةربح صايف 

  :النشاطات التشغيلية تعديل ملطابقة األرباح الصافية مع النقد الناتج من
    ١٨,٧٣١,٨٥٦     ٣٠,٦٣٦,٣١٢      واإلطفاءاتاالستهالكات 

    ٢,٠١٦,٥١٥    ٦,١٩٣,٥٨٥      املركزيلدى مصرف سورية تعديالت فروقات قطع على الوديعة امدة 
    -     )  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(    الزيادة يف استثمارات يف قروض وسلف
  )  ٢,٢٩٠,٧٩٨,٣٦٨(  )  ١,٩٢٣,٢١٩,٨٣٣(    الزيادة يف قروض و تسليفات الزبائن
  )  ٢٧١,٦٠٠,١٣٣(  )  ١,٣٥٢,١٦٩,٩٤٨(    الزيادة يف احتياطي نقدي إلزامي

  )  ١,٠٣١,٨٣٠,٧٦٩(  )  ٣,٨٢٢,٣٤٣,٤٠٨(    ات املاليةأرصدة لدى املصارف واملؤسسالزيادة يف 
  )  ٥,١٧٨,٠١٨(  )  ٧١,٣٨١,٠٦٢(    صايف الزيادة يف املوجودات األخرى
  )  ١٩,٤١١,٩٦٤(  )  ٥١,٩٢٤,٧٣٣(    الزيادة يف فوائد مستحقة القبض

    ٦,٨٩٠,٨٧٨,٩١٧    ٣,٣٢٧,٥٣٣,٣٠١      الزيادة يف ودائع الزبائن
    ٣٥٨,٣٣١    ١٠,٢١٢,٧٨٢       ملقربةالزبائن اجلهات االزيادة يف ودائع 

    ١٤٠,٠٧٦,٣٢٨    ١,٥١٠,٤٦٤,٢٩٠      صايف الزيادة يف مطلوبات أخرى
    ١٣,٩٠٧,٥٤٤    ١٣,٨٥١,٣١٤      الزيادة يف فوائد مستحقة الدفع

  )  ١,٥٠٧,٣٤٦(  )  ٧٢,٥٣٦,٠١٥(    ضريبة دخل مدفوعة
    ٨٦٢,٥٤٧,٥٣٨,٣  )  ٩٢٩,٤١٥,٧٥٤,٢(    الناجتة من النشاطات التشغيلية) / املستعملة يف(صايف األموال   

  :التدفق النقدي من النشاطات االستثمارية
  )  ٢٩٩,١٧٤,١٧٩(  )  ٩٧,٢٩٣,٤٥٦(    الزيادة يف املوجودات الثابتة

  )   ٢٠١,٨٠١(  )   ٢٣٤,٥٠٠(    الزيادة يف املوجودات غري املادية
  )  ٩٨٠٢٩٩,٣٧٥,(  )  ٩٥٦,٥٢٧,٩٧(    صايف األموال املستعملة يف النشاطات االستثمارية  

  

  :التدفق النقدي من النشاطات التمويلية
    -     )  ٨,٠٦٥,٨٠٠(    أرباح موزعة مدفوعة

  -     )  ٨,٠٦٥,٨٠٠(    صايف األموال الناجتة من النشاطات التمويلية  
      

    ٣,٢٣٩,١٧١,٨٨٢   )  ٢,٨٦٠,٠٠٩,٦٨٥(    صايف الزيادة يف الصندوق وحسابات جارية لدى املصارف
    ٠٨١,٧٧٧,٣١٨,٥     ٣٠٦,٨٠٦,١٤٢,١١    ١٢  الفترة  بداية يفيوازي النقدالنقد وما 

    ٩٦٣,٤٨٩,٠١٦,٩     ٦٢١,٧٩٦,٢٨٢,٨      ١٢  يف اية الفترة يوازي النقدالنقد وما 
  



 

  
 -٧-

  .م.م.ش  سورية-البنك العريب 
   املوجزة املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية

   ٢٠٠٨ حزيران ٠٣ نتهية يفاملتة أشهر للس
      

  
  :اط املصرفموضوع و نش  -١

 األردن، رخـص    –ع  .م.من البنـك العـريب ش     % ٤٩هو شركة مسامهة سورية مغفلة مملوكة بنسبة        . م.م. سورية ش  -البنك العريب   
الصادر عن رئاسة جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية السورية  وسجل           . و.م/٣٤ مبوجب القرار رقم     ٢٠٠٤ أيلول   ٢٢إلنشائها بتاريخ   

   تـاريخ  ١١ و يف سـجل املـصارف حتـت الـرقم            ٢٠٠٥ آذار   ٢٤ تاريخ   ١٤٢٧٩افظة دمشق حتت الرقم     يف السجل التجاري حمل   
  .٢١٠٣ تشرين الثاين ١٦ عاماً تنتهي يف ٩٩مدة املصرف . يقوم املصرف بكافة اخلدمات املصرفية. ٢٠٠٥ متوز ٥ 

  
  .٢٠٠٦ كانون الثاين ٢باشر املصرف أعماله املصرفية يف 

  
  : الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلةتطبيق املعايري  - ٢

يف السـنة احلالية قـام املصرف بتطبيق مجيـع املعايـري والتفسـريات املعدلة واجلديدة الصـادرة عن جملس معايري احملاسبة الدوليـة 
)IASB ( التقارير املالية الدولية إعدادوجلنة تفسري )IFRIC (على نشاطات املصرف للفترات التابعة للمجلس واليت ختص وتسري 

   . املوجزة املرحلية البيانات على اوتفسريا املعايري هذه تطبيقمل يطرأ أي تعديل على . ٢٠٠٨ كانون الثاين ١احملاسبية ابتداء من 

 أو صادرة إما كانت املصرف بنشاطات املتعلقة ، اوتفسريا التالية املعايري فان ، املالية البيانات هذه إصدار على املوافقة وبتاريخ كما
  : بعد املفعول سارية وغري قيد اإلصدار

  سـاري املفعـول للفتـرات املاليـة الـيت تبـدأ يف أو بعـد       (كلفة االقتراض –) معدل (IAS 23معيار احملاسبة الدويل   -
  ؛) ٢٠٠٩ كانون الثاين ١ 

  ساري املفعول للفترات املالية الـيت تبـدأ يف أو بعـد    (ةالقطاعات التشغيلي – IFRS 8 معيار إعداد التقارير املالية الدويل  -
  ؛) ٢٠٠٩ كانون الثاين ١ 

  ساري املفعول للفترات املالية الـيت تبـدأ يف أو بعـد    (برامج والء الزبائن – IFRIC 13 التقارير املالية الدويل إعدادتفسري   -
   ؛) ٢٠٠٨ متوز ١ 
    

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

  



 

  
 -٨-

   :ملخص القواعد والسياسات احملاسبية الرئيسية املتبعة  -٣
  

  :والسياسات احملاسبيةاملرحلية  إعداد البيانات املالية  -أ
املتعلق ( ٣٤ وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رقم       ٢٠٠٨ حزيران   ٣٠املرفقة كما يف     املوجزة املرحلية    البيانـات املالية  إعدادجرى  

إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املرحليـة،          . و تعليمات مصرف سورية املركزي    ) بالتقارير املالية املرحلية  
 وذلك وفقـاً للمعـايري      ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١للسنة املنتهية يف    نوية  الستلك اليت اتبعت يف إعداد البيانات املالية        مماثلة ل  هي

  .الدولية للتقارير املالية
  
 وفقًا واملعدة السنوية املالية للبيانات املطلوبة واإليضاحات املعلومات ةكاف تتضمن ال املوجزة املرحلية املالية البيانات إن

 بالضرورة متثل ال ،٢٠٠٨ حزيران ٣٠ يف املنتهية أشهر للستة املصرف أعمال ئجنتا أن كما . املالية للتقارير الدولية للمعايري
 .٢٠٠٨ األول كانون ٣١ يف املنتهية للسنة املتوقعة النتائج على مؤشًرا

  
  

  :أسس اإلعداد  -ب
  .التارخيية التكلفة أساس على املالية البيانات حتضري مت
 

 (Reporting Currency).املالية  البيانات إعداد عملة السورية، باللرية املالية البيانات تظهر

  
  

  

  :واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة حماسبية أحكام  - ٤
 غري واملطلوبات للموجودات الدفترية بالقيمة متعلقة وافتراضات تقديرات تستعمل أن املصرف إدارة على ، احملاسبية السياسات تطبيق سياق يف

 ختتلف وقد .صلة ذات تعترب أخرى عوامل وعلى اخلربة عامل على ابه املتعلقة واالفتراضات التقديرات هذه تعتمد . خرىأ مصادر من املتوفرة
 .واالفتراضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج
 فيها تراجع اليت الفترة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعترف . دوري بشكل واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم

 الفترة على تؤثر املراجعة كانت إذا الحقة وفترات املراجعة فترة يف أو الفترة، هذه على حصريا تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك التقديرات
 .الحقة وفترات احلالية

  
  



 

  
 -٩-

  
  : سورية املركزيدى مصرفأرصدة ل ونقد   -٥

  :يتضمن هذا البند ما يلي
    )غري مدققة( ٢٠٠٨  زيران ح٠٣كما يف     
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
  
    ٧٩١,٧٢٩,٨٠٢    ٢٧٣,٠٣٦,٢٥٦    ٥١٨,٦٩٣,٥٤٦    الصندوق

  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٢,٩١٤,٨١٥,٩٦٦    -      ٢,٩١٤,٨١٥,٩٦٦    حسابات جارية وحتت الطلب  
    ٢,٢١٢,٥٠٣,٤٦٥    ٦٤٥,٩٥٥,٦٩٥    ١,٥٦٦,٥٤٧,٧٧٠    احتياطي نقدي الزامي  
    ٨,١٩٦٣١٣,١    -      ١٩٦,٨٣١,١٣     القبضفوائد سارية غري مستحقة  

    ٤٢٩,١٨٧,٩٣٢,٥    ٩٥١,٩٩١,٩١٨    ٤٧٨,١٩٥,٠١٣,٥    
  

      ٢٠٠٧  كانون األول٣١كما يف     
  اموع      عمالت أجنبية          

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

    ٦٧٦,٧٤٤,٤٧٤    ١٧٨,٣١٩,٠٣٦    ٤٩٨,٤٢٥,٤٣٨    الصندوق
  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٣,٦٣٢,٣١٢,٧٢٥    -      ٣,٦٣٢,٣١٢,٧٢٥    حسابات جارية وحتت الطلب  
    ٨٦٠,٣٣٣,٥١٧    ٣٧٧,٤٠٠,٧٤٧    ٤٨٢,٩٣٢,٧٧٠    احتياطي نقدي الزامي  
    ١٢,٦٥٢,١٨٠    -      ١٢,٦٥٢,١٨٠    فوائد سارية غري مستحقة القبض  

    ٨٩٦,٠٤٢,١٨٢,٥    ٧٨٣,٧١٩,٥٥٥    ١١٣,٣٢٣,٦٢٦,٤    

  

من جمموع الودائع   % ٥املركزي بنسبة   ة  احتياطي نقدي الزامي لدى مصرف سوري     ب تتطلب القوانني والتشريعات املصرفية من املصارف أن حتتفظ       
 الـصادر  ٢٠٠٤ أيلول ١٢يخ تار) ٤ب  / م ن / ٧٢(حتت الطلب، ودائع التوفري والودائع ألجل باستثناء ودائع اإلدخار السكين وفقاً للقرار رقم       

الصادر عن جملس   ) ٤ب  / م ن    / ٣٨٩(وفقاً للقرار رقم    % ١٠ مت تغيري هذه النسبة لتصبح       ٢٠٠٨ أيار   ٥ ابتداءاً من    .عن جملس النقد والتسليف   
  .النقد والتسليف



 

  
 -١٠-

  
  : واملؤسسات املصرفية لدى املصارفأرصدة   -٦

  :يتضمن هذا البند ما يلي
       )غري مدققة(  ٢٠٠٨ران  حزي٣٠كما يف             

  اموع      عمالت أجنبية          
    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      

  :حسابات مقيمة
    ١٣٤,١٧٥,٣٣٠    ٧,٤٥٢,٤٥٩    ١٢٦,٧٢٢,٨٧١    حسابات جارية مع مصارف مراسلة

    ١,٦٣٧,٧٠٠,٠٠٠    ١٣٧,٧٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠     مراسلةلدى مصارفألجل ودائع 
    ٢٧,٣٦٩,١٣٠      ٨٠,٩٣٦   ٢٧,٢٨٨,١٩٤    ستحقة القبضفوائد سارية غري م

  

  :حسابات غري مقيمة
    ٨٨,٣١٥,٥٣٧    ٨٨,٣١٥,٥٣٧    -      حسابات جارية مع مصارف مراسلة
    ٨٦,٩٠١,٣٠٥    ٨٦,٩٠١,٣٠٥    -      حسابات جارية مع مصارف مقربة

    ٧,١٦٢,٣٢٧,٢٢٣    ٧,١٦٢,٣٢٧,٢٢٣   -      لدى مصارف مراسلة ألجل ودائع 
    ٤٦٣,٩٥٠,١٨٥    ٤٦٣,٩٥٠,١٨٥   -      دى مصارف مقربة لألجل ودائع 

    ١٨,٩٦٦,١٦٨    ١٦٨,٩٦٦,١٨   -      فوائد سارية غري مستحقة القبض

    ٨٧٨,٧٠٤,٦١٩,٩    ٨١٣,٦٩٣,٩٦٥,٧    ٠٦٥,٠١١,٦٥٤,١    اموع
  

        ٧٢٠٠ كانون األول ٣١كما يف          
  اموع      عمالت أجنبية          

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

  :حسابات مقيمة
    ٧٦,٦٢٠,١٠٩    ٥٩,٢٩١,٦٤٠    ١٧,٣٢٨,٤٦٩    حسابات جارية مع مصارف مراسلة

    ٩٦,١٠٠,٠٠٠    ٩٦,١٠٠,٠٠٠    -       مراسلةلدى مصارفألجل ودائع 
    ١٨٦,٨٦٢    ١٨٦,٨٦٢   -      فوائد سارية غري مستحقة القبض

  

  :حسابات غري مقيمة
    ٥٣٤,٤٩٨,٦٢٠    ٥٣٤,٤٩٨,٦٢٠    -      حسابات جارية مع مصارف مراسلة
    ٣٢,٤١٩,٠٢٤    ٣٢,٤١٩,٠٢٤    -      حسابات جارية مع مصارف مقربة

    ٦,٤٣٠,٨٧٩,٥٠٠    ٦,٤٣٠,٨٧٩,٥٠٠   -      لدى مصارف مراسلة ألجل ودائع 
    ٢٨٤,٣٢٦,٢٠٠    ٢٨٤,٣٢٦,٢٠٠   -      لدى مصارف مقربة ألجل ودائع 

    ٣١٠,٧٤٨,٩١    ٣١٠,٧٤٨,٩١   -      فوائد سارية غري مستحقة القبض

  ٦٢٥,٧٧٨,٤٧٤,٧    ١٥٦,٤٥٠,٤٥٧,٧    ٤٦٩,٣٢٨,١٧    اموع



 

  
 -١١-

  

  :نتجة لفوائد، مقسمة حسب العمالت واستحقاقاا كما يلياملالودائع ألجل لدى املصارف 

  

        )غري مدققة (٢٠٠٨ حزيران  ٠٣ كما يف                      
    اموع      ٢٠٠٩الثاين من عام الربع       ٢٠٠٩ عام األول منالربع       ٢٠٠٨الرابع من عام الربع       ٢٠٠٨الثالث من عام الربع       

  ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل    متوسط معدل       
      لرية سورية     الفائدة     لرية سورية     الفائدة     لرية سورية      الفائدة     لرية سورية      الفائدة     لرية سورية      الفائدة      
    .س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      .س.ألف ل     %      .س.ألف ل      %          

   ٦,٩٤٤,٨١٨     ٢,٩٥      ٢٢٩,٥٠٠    ٣,٣٢      ٢٢٩,٥٠٠    ٣,٠٠      ٦٦٥,٥٥٠    ٣,٤٦     ٥,٨٢٠,٢٦٨    ٢,٨٨    دوالر أمريكي

    ٦٦٧,٣٠٦    ٤,٢٦      -      -      -      -      -      -      ٦٦٧,٣٠٦    ٤,٢٦         يورو

    ٩,٦٧١    ٢,٧٠      -      -      -      -      -      -      ٩,٦٧١    ٢,٧٠     دينار أردين

    ٧٣,٤٨٦    ٠,٤٠      -      -      -      -      -      -      ٧٣,٤٨٦    ٠,٤٠      ين ياباين

      ٦٨,٦٩٦    ٥,٢٨      -      -      -      -      -      -      ٦٨,٦٩٦    ٥,٢٨    جينه استرليـين

    ١,٥٠٠,٠٠٠    ٤٢,٨     ١,٠٠٠,٠٠٠    ٨,٢٥      ٥٠٠,٠٠٠    ٨,٧٥      -      -      -      -     لرية سورية
              ٩,٢٦٣,٩٧٧         ١,٢٢٩,٥٠٠          ٧٢٩,٥٠٠          ٦٦٥,٥٥٠          ٦,٦٣٩,٤٢٧    

  

          ٧٢٠٠  األول كانون ١٣كما يف                       
    اموع      ٢٠٠٨ من عام الرابعالربع       ٢٠٠٨الثالث من عام الربع       ٢٠٠٨الثاين من عام الربع       ٢٠٠٨األول من عام الربع       

  ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل      متوسط معدل      ما يعادل    متوسط معدل       
      لرية سورية     الفائدة     لرية سورية     الفائدة     لرية سورية      الفائدة     لرية سورية      الفائدة     لرية سورية      الفائدة      
    .س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      .س.ألف ل     %      .س.ألف ل      %          

    ٦٦,٨١١,٣٠    ٦١,٤      ٤٨,٠٥٠    ٤,٩٦      ٢٤,٠٢٥    ٤,٦٨      ١٦٨,١٧٥    ٤,٧٨     ٦٦,٥٧١,٠٥     ٤,٦١    دوالر أمريكي
  

  



 

  
 -١٢-

  :استثمارات يف قروض وسلف   -٧
  :يتكون هذا البند مما يلي  

      كانون األول ٣١كما يف        ٢٠٠٨ حزيران ٣٠كما يف       
    ٢٠٠٧      )غري مدققة(        

    .س. ل      .س.ل        
    ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠    ٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠    شهادات إيداع

     ٨,٤٣٨,١٧٧    ٣٤,١٤١,٥٠٧  فوائد سارية غري مستحقة القبض

    ٢٤٣,٤٣٨,١٧٧    ٧٦٩,١٤١,٥٠٧    
  

  :يليكما الصادرة عن املصرف العقاري يف سورية و ٢٠٠٨ حزيران ٣٠يف  واملوقوفة اإليداعتستحق شهادات 

  
    الفائدة االمسية      القيمة الكلية      القيمة االمسية      العدد    
  %      .س.ل                

    ٩      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢    ٢٠٠٨ متوز ١
    ٩      ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨ آب ١٤
    ٩      ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨ أيلول ٤
    ٩      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨ أيلول ٢٦
  ٩      ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٩ آذار ٥
    ٩,٥      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٩ أيلول ٤
  ٩,٥      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠١٠ آذار ٧

    ٣٥,٠٠٠,٠٠٠٧        ٨      
  

  : والصادرة عن املصرف العقاري يف سورية كما يلي٢٠٠٧ كانون األول ٣١تستحق شهادات اإليداع واملوقوفة يف 
    الفائدة االمسية      القيمة الكلية      القيمة االمسية      العدد    
  %      .س.ل                

    ٩      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢    ٢٠٠٨ متوز ١
    ٩      ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨ آب ١٤
    ٩      ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨أيلول  ٤
    ٩      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٨ أيلول ٢٦
    ٩,٥      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١    ٢٠٠٩ أيلول ٤

    ٣٥,٠٠٠,٠٠٠٢        ٦      



 

  
 -١٣-

  : للزبائنتسليفاتقروض و     -٨
  :يتكون هذا البند مما يلي  

      )غري مدققة (٢٠٠٨حزيران  ٠٣كما يف         
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.ادل لمبا يع      .س.ل      

    ٣,٤٣٥,٣٧٤,٩٠٥    ٢٨٦,٠٤٨,٧٤٥    ٣,١٤٩,٣٢٦,١٦٠  تسليفات باحلساب اجلاري للزبائن 
  ٢,٤٧٨,٥١٩,٩٧٦    ١٧٧,٩٦٩,٥٤٣    ٢,٣٠٠,٥٥٠,٤٣٣    قروض متوسطة وقصرية األجل

  ٢,١٨٤,٤٤٦,٣٠٦    -      ٢,١٨٤,٤٤٦,٣٠٦    جتارية حمسومةسندات 
  ٧٦٢,٦٨٤,٠١٠    ١٦٨,٣٥٦,٦٤٨    ٥٩٤,٣٢٧,٣٦٢    سندات مباشرة ألمر املصرف
    ٦٦,٢٨٦,٠٠٤    ٣٦٣,٩٣١    ٦٥,٩٢٢,٠٧٣    حسابات دائنة صدفة مدينة

    ٢٠,٨٠٨,٢٠٩    -      ٢٠,٨٠٨,٢٠٩  قروض مصنفة غري منتجة للفوائد
    ١٠,٤٣٢,٨٥٨    ٢٩١,١١٨    ١٠,١٤١,٧٤٠   فوائد سارية غري مستحقة القبض

    ٢٦٨,٥٥٢,٩٥٨,٨    ٩٨٥,٠٢٩,٦٣٣    ٢٨٣,٥٢٢,٣٢٥,٨    اموع
  :لينـز

  )  ٢٥٣,٩٦٠,٧٢١(  )  ٢,٥٨٢,١٥١(  )  ٢٥١,٣٧٨,٥٧٠(    مسبقاًفوائد حمتسبة 
  )  ١,٨٥٢,٧٦٣(    -    )  ١,٨٥٢,٧٦٣(  فوائد غري حمققة على ديون مشكوك بتحصيلها

    ٧٨٤,٧٣٨,٧٠٢,٨    ٨٣٤,٤٤٧,٦٣٠    ٩٥٠,٢٩٠,٠٧٢,٨    صايف القروض و التسليفات  



 

  
 -١٤-

      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف         
  اموع      ةعمالت أجنبي          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل      
    ٢,٨٩١,٠٢٠,٤٠٩    ٤٦٣,٩٨٣,٩٣٦    ٢,٤٢٧,٠٣٦,٤٧٣  تسليفات باحلساب اجلاري للزبائن 
  ١,٨٩٩,٧٣٠,٠٩٤    ١١٩,٦٨٢,٩٤٧    ١,٧٨٠,٠٤٧,١٤٧    قروض متوسطة وقصرية األجل

  ١,٥٦١,٨٥٠,٠٤٢    -      ١,٥٦١,٨٥٠,٠٤٢    سندات جتارية حمسومة
  ٤٩١,٨٨٣,٨٤٦    ٤٠,٩٦٥,٤١٢    ٤٥٠,٩١٨,٤٣٤    مر املصرفسندات مباشرة أل

    ٥٣,٨١٦,٣٩٧    ٥,١٢٥    ٥٣,٨١١,٢٧٢    حسابات دائنة صدفة مدينة
  ٢١,٠٥٩,٦١٤    -      ٢١,٠٥٩,٦١٤  قروض مصنفة غري منتجة لفوائد 
    ١١,٠٩٧,٥٩٧    ٢٠٣,٧٧٣    ١٠,٨٩٣,٨٢٤   فوائد سارية غري مستحقة القبض

    ٩٩٩,٤٥٧,٩٣٠,٦    ١٩٣,٨٤١,٦٢٤    ٨٠٦,٦١٦,٣٠٥,٦    اموع
  :ينـزل

  )  ١٤٩,٨٠٠,٨١٢(  )  ٣٦٤,٣١٦(  )  ١٤٩,٤٣٦,٤٩٦(    فوائد حمتسبة مسبقاً
  )   ٤٧٣,٤٩٧(    -    )  ٤٧٣,٤٩٧(  فوائد غري حمققة على ديون مشكوك بتحصيلها

    ٦,٧٨٠,١٨٣,٦٩٠    ٦٢٤,٤٧٦,٨٧٧    ٦,١٥٥,٧٠٦,٨١٣    صايف القروض و التسليفات 
  

  ) باستثناء الفوائد غري احملققة على ديون مشكوك بتحصيلها(قروض والتسليفات املمنوحة للزبائن قية الستحقاق البإن الفترة املت
  :تستحق كما يلي

    )غري مدققة (٢٠٠٨ حزيران ٣٠كما يف         
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ألف ل      .س.مبا يعادل ألف ل      .س.ألف ل      
    ٧,٣٦٥,٦٤٩    ٥٩٩,٣٣٨    ٦,٧٦٦,٣١١    لغاية سنة واحدة

    ١,٥٧٦,٧٧٣    ٣٣,٦٩٢    ١,٥٤٣,٠٨١    من سنة إىل ثالث سنوات
    ١٤,٢٧٨    -      ١٤,٢٧٨    أكثر من ثالث سنوات

    ٨,٩٥٦,٧٠٠    ٦٣٣,٠٣٠    ٨,٣٢٣,٦٧٠    
  

      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف         
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ألف ل      .س.مبا يعادل ألف ل      .س.ألف ل      
    ٥,٩٠٦,٢٣١    ٦٢٤,٨٤١    ٥,٢٨١,٣٩٠    لغاية سنة واحدة

    ٧٥٤,٠٢٣,١    -      ٧٥٤,٠٢٣,١    من سنة إىل ثالث سنوات

    ٦,٩٢٩,٩٨٥    ٦٢٤,٨٤١    ٦,٣٠٥,١٤٤    



 

  
 -١٥-

  :صارف و املؤسسات املاليةاملواقتراض من ودائع   -٩
   :يتكون هذا البند مما يلي  

     )غري مدققة(  ٢٠٠٨ حزيران ٣٠كما يف         
  موعا      عمالت أجنبية          

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

  :حسابات مقيمة
  

    ١٦٤,٧٧٨,١١٥    ٢٢,٨٣١,٨٧٧    ١٤١,٩٤٦,٢٣٨  ومؤسسات ماليةمراسلة  مصارف – ودائع حتت الطلب  
    ٦٣٤,٠٤٦,٥٦٨    ٥٧١,٥٤٦,٥٦٨    ٦٢,٥٠٠,٠٠٠  ومؤسسات ماليةمراسلة  مصارف – ودائع ألجل  
    ١,٧٦٨,٩٣٩    ١,٤٤١,٩٣٩    ٣٢٧,٠٠٠  فوائد مستحقة للدفع  

  :مقيمةغري حسابات 
  

    ٨,٣٦٨,١٣٦    ٦,٦٩٨,٤٤٤    ٦٩٢,٦٦٩,١  مؤسسات مالية –ودائع حتت الطلب   

    ٧٥٨,٩٦١,٨٠٨    ٨٢٨,٥١٨,٢٦٠    ٩٣٠,٤٤٢,٢٠٦  اموع  

  

  %.٢,٦٩ مبتوسط معدل فائدة ٢٠٠٨تستحق الودائع ألجل خالل النصف الثاين من عام 
  

      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف         
  اموع      عمالت أجنبية          

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

  :حسابات مقيمة
  ٧٨,٤٢٤,٥٠٦    ١٤,٢٨١,٧٩٠    ٦٤,١٤٢,٧١٦     مصارف مراسلة–ودائع حتت الطلب   
  ١٦١,٦١٨,٩٧١    ١٦١,٦١٨,٩٧١    -       مصارف مراسلة–ودائع ألجل   

  :حسابات غري مقيمة
  ٦,٦٣٢,٥٤٢    ٥,٧٢٥,٠٨٣    ٩٠٧,٤٥٩    مؤسسات مالية-ودائع حتت الطلب  
    ٦,٨٣٥,٨٢٧    ٦,٨٣٥,٨٢٧    -      مصارف مراسلة-ودائع حتت الطلب  

    ٧٣٦,٣١١    ٧٣٦,٣١١    -      فوائد مستحقة للدفع

      ٢٥٤,٢٤٨,١٥٧    ١٨٩,١٩٧,٩٨٢    ٦٥,٠٥٠,١٧٥    
  

  %.٤,٩٧ مبتوسط معدل فائدة ٢٠٠٨ام تستحق ودائع ألجل خالل الربع األول من ع
 



 

  
 -١٦-

  :كلفة املطفأةبال ودائع الزبائن    -١٠
  : يتكون هذا البند مما يلي    

    )غري مدققة (٢٠٠٨ حزيران ٣٠كما يف         
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل        
  :ودائع الزبائن

    ٧,٢١٤,٨٤١,٢٤٥    ٢,٣٨٧,٩٨٠,٣٨٨    ٤,٨٢٦,٨٦٠,٨٥٧  ودائع حتت الطلب  
  ١٣,١٥٤,٧٧٨,٢٣٧    ٣,٨١٧,٠٥٠,٨٦٤    ٩,٣٣٧,٧٢٧,٣٧٣  ودائع ألجل  
  ١,١٧١,٦٨١,١١٦    ١٥٢,٢٤٦,٣٨٧    ١,٠١٩,٤٣٤,٧٢٩  حسابات االدخار  

  :تأمينات وضمانات أخرى
    ٣٤٦,١٩٤,٦٠٠    ١٤٦,١٧٨,١٦٤    ٢٠٠,٠١٦,٤٣٦  ضمانات نقدية مقابل قروض وسلف   
    ٢٢١,٩٩٩,٤٦٦    ٢١٠,٩٠٠,٩٦٢    ١١,٠٩٨,٥٠٤  تأمينات نقدية مقابل اعتمادات مستندية    
    ١٣٧,٩٨١,٩٧٨    ٥٠,٤٦٣,٩٤٤    ٨٧,٥١٨,٠٣٤  ات نقدية مقابل كفاالت مصرفية  تأمين  

    ٢٨٢,٤٩٦,٧٤    ٦٢٩,١١٠,٦    ٦٥٣,٣٨٥,٦٨  فوائد مستحقة الدفع

    ٩٢٤,٩٧٢,٢١٣,٢٢    ٣٣٨,٩٣١,٧٧٠,٦  ٥٨٦,٤١٠,٥٥١,١٥    

  
  

      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف         
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل        
    :زبائنودائع ال

    ٦,٠٧٠,٨٩٩,٦٤٥    ٢,٥٤٦,٥٤١,٩٣٠    ٣,٥٢٤,٣٥٧,٧١٥  ودائع حتت الطلب  
  ١٠,٩٦٣,٧٠٨,٤٨٥    ٤,٢٠٨,٩٧٠,٩٤٠    ٦,٧٥٤,٧٣٧,٥٤٥  ودائع ألجل  
  ١,٠٨٥,٨٧٣,٢١٥    ١٤٩,٤٢٢,١٦٩    ٩٣٦,٤٥١,٠٤٦  حسابات االدخار  

  :تأمينات وضمانات أخرى
    ٣٣٩,٤٢٠,٩٥٦    ١٥٢,٣٩٠,٥٩٨    ١٨٧,٠٣٠,٣٥٨  ضمانات نقدية مقابل قروض وسلف   
    ٣١٧,٨٤٤,١٩٩    ٣٠٨,٧٧٣,٦٦٩    ٩,٠٧٠,٥٣٠  تأمينات نقدية مقابل اعتمادات مستندية    
    ١٤٢,١٩٦,٨٤١    ٦١,٢٣٥,٦٧٣    ٨٠,٩٦١,١٦٨  تأمينات نقدية مقابل كفاالت مصرفية    

    ٦١,٦٧٧,٥٩٦    ١٠,٩٤٦,٦٩٠    ٥٠,٧٣٠,٩٠٦  فوائد مستحقة الدفع

    ١٨,٩٨١,٦٢٠,٩٣٧    ٧,٤٣٨,٢٨١,٦٦٩  ٩,٢٦٨١١,٥٤٣,٣٣    



 

  
 -١٧-

  :تستحق ودائع الزبائن كما يلي
    )غري مدققة( ٢٠٠٨ حزيران ٣٠كما يف         
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ألف ل      .س.مبا يعادل ألف ل      .س.ألف ل        
   ١٦,٨٧٠,٢٧٧    ٤,٧١٥,٦٥٦    ١٢,١٥٤,٦٢١  أقل من شهر  
   ٢,٨٤٦,٥٩٦    ١,٤٨٢,٤٤٠    ١,٣٦٤,١٥٦  من شهر إىل ثالث أشهر  
   ٢,٥٤٦,٠٨٣    ٥٥٧,١١٧    ١,٩٨٨,٩٦٦   أشهر إىل سنة٣من   
     ٥٩,٠١٧      ١٥,٧١٨      ٤٣,٢٩٩   سنةأكثر من  

    ٩٧٣,٢١٣,٢٢    ٩٣١,٧٧٠,٦    ٤٢٠,٥٥١,١٥    

  
  :تستحق ودائع الزبائن كما يلي

      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف         
  اموع      عمالت أجنبية          

    .س.ألف ل      .س.مبا يعادل ألف ل      .س.ألف ل        
    ١٥,١٧٦,٥٦٠    ٦,٣٦٨,٤٩٥    ٨,٨٠٨,٠٦٥  أقل من شهر  
    ٢,٣٤٨,٥٣٢    ٧٤٥,٣٧٠    ١,٦٠٣,١٦٢  من شهر إىل ثالث أشهر  
    ١,٤٥٦,٥٢٩    ٣٢٤,٤١٧    ١,١٣٢,١١٢   أشهر إىل سنة٣من   

    ٦٢١,٩٨١,١٨    ٢٨٢,٧,٤٣٨    ٣٣٩,٥٤٣,١١    

  
  

  :ائع الزبائن و ودائع اجلهات املقربة خالل السنتني و النصف األخريتني كانت كما يليإن متوسط ود
        
    بالعمالت األجنبية      باللرية السورية        
  متوسط معدل    متوسط أرصدة    متوسط معدل    متوسط أرصدة        

    كلفة األموال      الفائدة      الودائع      الفائدة      الودائع      السنة  
  .س.ألف ل      %      .س.ألف ل      %      .س.ألف ل        

  ٣٢٧,٨٢٧    ١,٣٨    ٧,١٤١,٩٢٣    ٤,٠٦    ١٣,٧١٧,٢١٦  )غري مدققة (٢٠٠٨النصف األول من عام 
٤٦٠,٧٢٠    ٢,١٦    ٧,١٠٢,٩٤٢    ٤,٠١    ٧,٦٤٨,٠٧٥      ٢٠٠٧  
١٢٩,٦٢٧    ١,٨٧    ١,٧٣٩,١٥٨    ٤,١٨    ١,٢٨٢,٠٦٥      ٢٠٠٦  

  
  



 

  
 -١٨-

  
  :كل التايلعلى شرائح الودائع على الشتتوزع ودائع الزبائن 

    )غري مدققة( ٨٢٠٠  حزيران٠٣كما يف   
               الودائع       شطور الودائع  

  نسبة                    بالعمالت       بالعملة               
     املودعني      النسبة       جمموع الودائع       األجنبية       احمللية       إىل      من  

  %      %      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      . س.ألف ل  

٧٧,٩٣      ٣      ٧١٩,٨٢٧    ٢٠٧,١٢٠    ٥١٢,٧٠٧      ٣٠٠      ١    
٥      ٢      ٤٧٧,٨٨٣    ١٥٧,١٤٦    ٣٢٠,٧٣٧      ٥٠٠      ٣٠١    
٦      ٤      ٩٤٠,٣٦٦    ٣٣٥,٥٤٣    ٦٠٤,٨٢٣      ١,٠٠٠      ٥٠١    

٨,٩٩      ٢١      ٤,٥١٧,٥١٠    ١,٧٤٤,٥٦٥    ٢,٧٧٢,٩٤٥      ٥,٠٠٠     ١,٠٠١    
١      ١١      ٢,٣٢١,٣٧٨    ٨٥٠,١٤٨    ١,٤٧١,٢٣٠    ١٠,٠٠٠     ٥,٠٠١    
١      ٢٩      ٦,٧٢٢,٩٥٠    ٢,٥٨٨,٠٧٧    ٤,١٣٤,٨٧٣    ١٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠١    
٠,٠٧      ١٧      ٣,٨٠٢,٨٨١    ٨٨٨,٣٣٠    ٢,٩١٤,٥٥١    ٥٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠١    
٠,٠١      ١٣      ١٧٨٩٢,٨١,    -      ١٧٨٩٢,٨١,    ١,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠٠,٠٠١    

            ١٠٠      ١٠٠      ٩٧٣,٣٢١,٢٢    ٩٢٩,٧٧٠,٦    ٤٤٠,٥٥١,١٥    
    

    ٢٠٠٧ن األول  كانو٣١كما يف   
               الودائع       شطور الودائع  

  نسبة                    بالعمالت       بالعملة               
     املودعني      النسبة       جمموع الودائع       األجنبية       احمللية       إىل      من  

  %      %      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      .س.ألف ل      . س.ألف ل  

٧٨,٠٤      ٣      ٦٣٥,١٣٧    ١٩٤,٠٥٩    ٤٤١,٠٧٨      ٣٠٠      ١    
٤,٧٢      ٢      ٣٨٦,٨٥٣    ١٥٤,٣٦٥    ٢٣٢,٤٨٨      ٥٠٠      ٣٠١    
٥,٨٣      ٥      ٨٥٨,٧٣٢    ٣٥٢,٥١١    ٥٠٦,٢٢١      ١,٠٠٠      ٥٠١    

٨,٥٣      ٢١      ٣,٩٥٠,٢٣٤    ١,٧٦٤,٧٥٨    ٢,١٨٥,٤٧٦      ٥,٠٠٠     ١,٠٠١    
١,٦٢      ١٢      ٢,٣٢٦,٧٢٤    ١,٠٥٧,٢١٨    ١,٢٦٩,٥٠٦    ١٠,٠٠٠     ٥,٠٠١    
١,١٩      ٣١      ٥,٨٧٩,٦٥٨    ٢,٤٨٧,١٦٢    ٣,٣٩٢,٤٩٦    ١٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠١    
٠,٠٦      ١٥      ٢,٨٠٤,٣٣٤    ٦٧٤,٢٣٨    ٢,١٣٠,٠٩٦    ٥٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠١    
٠,٠١      ١١      ٩٤٩,١٣٩,٢    ٩٧١,٧٥٣    ٩٧٨,٣٨٥,١    ١,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠٠,٠٠١    

            ١٠٠      ١٠٠      ٦٢١,٩٨١,١٨    ٢٨٢,٤٣٨,٧    ٣٣٩,٥٤٣,١١    



 

  
 -١٩-

  :مطلوبات أخرى  -١١
  : البند مما يلييتكون هذا  

   كانون٣١كما يف           
    ٢٠٠٧األول       )  غري مدققة (٢٠٠٨ حزيران ٣٠كما يف     
  اموع      عمالت أجنبية          
    .س.ل      .س.ل      .س.مبا يعادل ل      .س.ل    

    ١٢,٥٤٩,٠٠٣    ١٣,٨٤٢,٠٧٦    ١,٦٧٧,٤٧٠    ١٢,١٦٤,٦٠٦  رسوم وضرائب حكومية مستحقة
    ٥٥,٣٤٥,٥٧٦    ٣٧,٦٤١,٥١٩    ٣٧,٦٢٩,٣٨٨    ١٢,١٣١  حواالت واردة 
  ٧٢,٢٧٨,٧٣٩    ٩٧,٢٥٤,٠٤٦    -      ٩٧,٢٥٤,٠٤٦  شيكات مصدقة

  ١٣,٥٢١,٥٦٠    ١١,٥٧٠,٠٣٠    -      ١١,٥٧٠,٠٣٠  موردو األصول الثابتة 
    ٧٢,٥٣٦,٠١٥    ٤٨,٤٠٦,١٣٢    -      ٤٨,٤٠٦,١٣٢  مؤونة ضريبة الدخل 

    ١٩,٠٠٠,٠٠٠    ١١,٦٨٠,٥٤٤    -      ١١,٦٨٠,٥٤٤  مكافآت مستحقة للموظفني
    -      ١,٤٩٧,٥٥٣,٦٤٩    ٧٦٥,١١٣,٦٤٩    ٧٣٢,٤٤٠,٠٠٠  اكتتاب يف زيادة رأس املال

    -      ٨١,٩٣٤,٢٠٠    -      ٨١,٩٣٤,٢٠٠  أرباح موزعة مستحقة
  صايف القيود العالقة 

    ٣,١١٧,٥٣٠    ٢,٥٣٨,٦٥٤  )  ٨١٣,٧٦٦(    ٣,٣٥٢,٤٢٠  فيما بني الفروع احمللية  
    ٦٢٧,٩٤٠,٩    ٨٠٧,١٣٦,٢٤    ٥٨٦,١,٩٣٠    ٢٢١,٢٠٦,٢٢  أخرى

  ٠٥٠,٢٨٩,٢٥٨    ٥٥٧,٦٥٧,٨٢٦,١    ٣٢٧,٥٣٧,٨٠٥   ٣٣٠,٠٢٠,١,٠٢١    
  

  :مت احتساب مؤونة ضريبة الدخل كما يلي
      )غري مدققة (حزيران ٣٠املنتهية يف أشهر ة تللس        
      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  .س.ل        .س.ل        

   ٩٢,٩٠٤,٩٦٩    ١٤٠,٢٦٧,٤٨٦     قبل الضريبة  الربح  
  :يضاف  
   ١٥,١١١,٣٠١    ٤٦,٤١٣,٤٦٦    قات صرف غري حمققة فرو  
   ٢,٤٨٥,٤٩٧    ٥,٦٥٠,٧٦٢    استهالك املباين   
    ٥٢١,٦٢٧    ١,٢٩٢,٨١٣    اطفاء الفروغ  
   ٢٨٨,٢٩,١١١١    ١٩٣,٦٢٤,٥٢٧    ة لضريباألرباح اخلاضعة ل   

    ٠٧٩,٣٧٨,٢٧    ٤٨,٤٠٦,١٣٢    %٢٥مؤونة ضريبة األرباح بنسبة     

 املبالغ احملصلة من مسامهي املصرف لقاء تسديد حصصهم يف زيادة رأس مال املصرف البالغة رأس املالميثل بند االكتتاب يف زيادة 
  . ألف لرية سورية وسيتم ختصيص هذه املبالغ ضمن رأس املال بعد انتهاء عملية االكتتاب املطروحة من قبل املصرف١,٥٠٠,٠٠٠



 

  
 -٢٠-

  :يوازي النقدالنقد وما   -١٢
  :حكمه لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية ما يلييتضمن بند النقد وما يف 

      )غري مدققة ( حزيران٣٠للستة أشهر املنتهية يف         
      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  .س.ل        .س.ل        

    ٣,١٩٦,٤١٩,١٣٢    ٣,٧٠٦,٥٤٥,٧٦٨   أشهر٣نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي تستحق خالل 
  حقأرصدة لدى املصارف واملؤسسات املصرفية تست: يضاف

    ٦,٢٧٣,٢٦٥,٤٨١    ٥,٣٨٣,٤٤٣,٦٧٢    خالل ثالثة أشهر
  )  ٦٥٠,١٩٤,٥٣٤(  )  ٨١٩,١٢٩,٨٠٧(  ودائع مصارف تستحق خالل ثالثة أشهر: يرتل

      ٩٦٣,٤٨٩,٠١٦,٩    ٦٢١,٧٩٦,٢٨٢,٨    
  
  العمليات مع اجلهات املقربة  -١٣

  :و تتكون مما يلي) املصرف الشقيق. (ع.م.العريب شتتضمن اجلهات املقربة مدراء املصرف و اإلدارة العليا، و خمتلف فروع البنك 
  : بنود امليزانية-أ

      كانون األول ٣١كما يف        ٢٠٠٨ حزيران ٣٠كما يف       
    ٢٠٠٧      )غري مدققة(        

    . س.ل      .س.ل        
  األرصدة املدينة

  ٣٢,٤١٩,٠٢٤    ٨٦,٩٠١,٣٠٥    ودائع حتت الطلب
    ٢٨٤,٣٢٦,٢٠٠    ٤٦٣,٩٥٠,١٨٥    ودائع ألجل

    ٣١٦,٧٤٥,٢٢٤    ٤٩٠,٨٥١,٥٥٠    
  األرصدة الدائنة

  :ودائع أعضاء جملس اإلدارة و كبار املوظفني
  ٣,٤٧٤,٠٥٠    ١٥,٩٣٥,٤٩١    ودائع حتت الطلب  
  -        ٨٠٢    ودائع التوفري  
    ٦,٨٦١,٠٠٠     ٤,٦١١,٥٣٩    ودائع ألجل  

      ٠٥٠,٣٣٥,٠١    ٨٣٢,٥٤٧,٢٠    



 

  
 -٢١-

  :بنود بيان الدخل -ب
    )غري مدققة(  حزيران٣٠ة يف للستة أشهر املنتهي        
        ٢٠٠٧       ٢٠٠٨    
    .س. ل      .س.ل        

  ٢٧,٢٠٢,٨٤٧      ٦,٥٤٢,٩٩٠    ودائع لدى مصارف شقيقةفوائد 
  )   ٢٥٢,٠٠٠(  )    ٣١٤,١٢٦(  ودائع األطراف املقربة بالكلفة املطفأةفوائد 

  )  ٣,٤٢٠,٢٤٣(  )    ٣,٠٠٥,٥٠٠(  تعويضات جملس اإلدارة
  )  ١١,٦٣١,٦٣٠(  )    ٢٠,١٦٩,٥٩٧(  بار املوظفني العليا وكاإلدارةمكافآت 

  
  

  :ةفرحبية السهم األساسية واملخف  – ١٤
  :ة كما يليفمت احتساب رحبية السهم األساسية واملخف

    )غري مدققة( حزيران ٣٠للستة أشهر املنتهية يف         
        ٢٠٠٧       ٢٠٠٨    
    .س. ل      .س.ل        
    ٦٥,١٢١,٨٩٠      ٩١,٨٦١,٣٥٤    صايف ربح الفترة

    ٣,٠٠٠,٠٠٠      ٣,٠٠٠,٠٠٠    املتوسط املرجح لعدد األسهم
      ٢١,٧١      ٣٠,٦٢   ة يف ربح الفترةفرحبية السهم األساسية واملخف

  
  
  :أنصبة أرباح موزعة  – ١٥

قيمته من % ٦ لرية سورية للسهم الواحد بنسبة ٣٠ توزيع أرباح مبقدار ٢٠٠٨ أيار ٢٤أقرت اجلمعية العمومية العادية املنعقدة بتاريخ 
  .االمسية

  
  :أرقام املقارنة  – ١٦

  .بناءاً على تعليمات مصرف سورية املركزي مت إعادة تصنيف شهادات اإليداع ضمن استثمارات يف قروض وسلف كبند مستقل يف امليزانية
  

  :املوافقة على البيانات املالية  – ١٧
  .٢٠٠٨ آب ٣بتاريخ و على اصدارها  ٢٠٠٨حزيران  ٣٠يف  املنتهية أشهرللستة  املوجزة  املرحليةوافق جملس اإلدارة على البيانات املالية

  
  
  

    




