
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م.م.ش سورية الدولي اإلسالميبنك 
  ت المـالــية المرحلــية الموجزةالبيـانا

  2008حزيران  30ستة أشهر المنتهية في لل
  )مــراجـعـــة غـيــر مـدقـقـــة(

 مـــــع تقـــريـر الفحص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



م.م.ش سورية الدولي اإلسالميبنك     
 

)غير مدقق(بيان الدخل المرحلي الموجز  
2008 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في   

)باللیرة السوریة(  

.الية وتقرأ معها تشكِّل جزءاً من هذه القوائم الم20 إلى 1المرفقة من  اإليضاحاتإن   
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  إيضاحات

 في  أشهر المنتهيةللستة
  2008 حزيران 30

  )غير مدقق(
      

      اإليرادات
 201,378,537 4  ألنشطة التمويليةإيرادات ا     

 89,276,671 5  ألنشطة اإلستثمارية اإيرادات
 290,655,208    إجمالي اإليرادات التمويلية واإلستثمارية      
           

  )156,653,773( 9  عائد على حسابات اإلستثمار المطلقة إجمالي ال
  22,049,474   حصة البنك كمضارب

  )134,604,299(    ستثمار المطلقةاإلحسابات على عائد ال      
  156,050,909    )كمضارب ورب المال(ستثمار المطلقة إلحسابات امن دخل حصة البنك       
      

 54,142,312   إيرادات عموالت ورسوم
 )1,588,753(   مصروفات عموالت ورسوم

 52,553,559   ادات العموالت والرسومصافي اير      
  )110,293,474( 6   إعادة تقييم القطع البنيوي غير المتحققة الناجمة عنخسائرال      

 26,214,986    األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
 7,039,846    ايرادات اخرى

         )77,038,642(  
  131,565,826    صافي األرباح التشغيلية     
      

      المصروفات
     

 )57,860,675( 7  نفقات الموظفين
  )43,607,550( 8   وعموميةإدارية مصاريف

  )4,366,799(   مخصصات لقاء أعباء و مخاطر مختلفة
  )15,258,722(   هتالكات وإطفاءاتسا

 (121,093,746)    إجمالي المصروفات      
  10,472,080    صافي الربح قبل الضريبة      
  )21,942,462(  10  يبة الدخلضر      
     

  )11,470,382(    صافي خسارة الفترة
      

  )1.15(        11  صافي الخسارةسهم من لل النصيب األساسي والمخفض



  م.م.سالمي شسورية الدولي اإلبنك   
 

 الميزانية المرحلية الموجزة
2008 حزيران 30كما في   

)بالليرة السورية(  
 

.الية وتقرأ معها تشكِّل جزءاً من هذه القوائم الم20 إلى 1المرفقة من  اإليضاحاتإن   
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  2008 حزيران 30في كما  سورية الدولي اإلسالميبنك ل  المرحلية الموجزة الماليةالبياناتصدار إتمت الموافقة على 

 .2008  من تموزالثالثين  مجلس اإلدارة بتاريخرئيس بقرار من
  

   عبدالقادر عبدالحكيم الدويك:السيد     يوسف أحمد النعمة:السيد
  المدير العام    رئيس مجلس اإلدارة

  
    

  
إيضاحا
  ت

  )غير مدققة(
  8200 حزيران 30

  
  

  )مدققة(
 كانون الثاني 31

          الموجودات  2007
   4,486,224,122    6,869,784,409   زينقد وأرصدة لدى مصرف سورية المرك          

   4,537,311,290    7,479,856,064    أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
   484,216,084    473,742,837    الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

  1,454,446,104    7,338,576,488  12  التمويلية األنشطة وأرصدة ذمم
   52,500,000     323,343,602  13  استثمارات

 -             2,525,390    إجارة منتهية بالتمليك
  16,500,527    52,024,299   موجودات أخرى

  412,131,340   265,288,002   التنفيذ تحت مشاريع
   251,084,208    665,516,423  14  معداتال والعقارات واألثاث

   18,250,124    28,179,997   غير ملموسةموجودات 
  11,712,663,799    23,498,837,511    موع الموجوداتمج          

          المطلوبات وحقوق المساهمين
          المطلوبات          

   1,008,198,094    2,852,829,162    أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
   2,040,186,575    2,616,087,580    البنك لدى مودعة نقدية تأمينات

 -            361,671,109   مبالغ مستحقة لبنوك
 9,031,811   115,752,957 15  مطلوبات أخرى

  3,057,416,480    5,946,340,808    مجموع المطلوبات          
  3,870,993,758    12,778,527,624  16  حقوق أصحاب االستثمار المطلق 

  6,928,410,238    18,724,868,432    قلمجموع المطلوبات و حقوق أصحاب االستثمار المط
          حقوق المساهمين
  5,000,000,000   5,000,000,000   رأس المال المدفوع

 -            1,185,900   إحتياطي القيمة العادلة
 -            )11,470,382(   الفترةئر خسا
  )64,212,631(   )64,212,631(   ئر متراكمةخسا
 (151,533,808)   (151,533,808)    إعادة تقييم القطع البنيويلناجمة عن غير المتحققة ا المتراكمةخسائرال

  4,784,253,561     4,773,969,079    مجموع حقوق المساهمين
 11,712,663,799    23,498,837,511    المطلوبات وحقوق المساهمين          
         الحسابات النظامیة          

 116,672,375   849,168,392   تعهدات مقابل كفاالت 
 351,288,376   927,958,502   بوالص تحصيل صادرة وواردة 

 856,904,097   6,077,942,077   تعهدات مقابل اعتمادات مستندية  



م.م.سورية الدولي اإلسالمي شبنك     
 

  )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز
2008 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في   

  )بالليرة السورية(

.الية وتقرأ معها تشكِّل جزءاً من هذه القوائم الم20 إلى 1رفقة من الم اإليضاحاتإن   
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  إيضاحات

 
     رأس المال

   
إحتياطي القيمة 

  العادلة

 غير خسائرال  
المتحققة الناجمة 

 إعادة تقييم عن
  القطع البنيوي

   
  متراكمة خسائر

   
  اإلجمالي

                     

              2008 حزيران 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
                

 4,784,253,561 0 (64,212,631)  (151,533,808) 0 -          0 5,000,000,000   2007 كانون األول 31الرصيد كما في 
  )11,470,382(   )11,470,382(      -            -             صافي خسائر الفترة

 1,185,900    -             1,185,900   -           احتياطي القيمة العادلة
                      

  4,773,969,079   )75,683,013(   )151,533,808(   1,185,900  5,000,000,000    )غير مدققة (2008 حزيران 30في  كما الرصيد
 
 
 

   



   م.م.سورية الدولي اإلسالمي شبنك 
  

  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
2008 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في   

 )بالليرة السورية(

.الية وتقرأ معهااً من هذه القوائم الم تشكِّل جزء20 إلى 1المرفقة من  اإليضاحاتإن   
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  إيضاحات

للستة أشهر المنتهية 
 حزيران 30في 

2008  
      األنشطة التشغيلية

  10,472,080     قبل الضريبةالربح
      :التعديالت

 12,579,422    معداتال وهتالك العقارات واألثاثسا  0    
  2,679,300    إطفاء الموجودات المعنوية

 10,473,247     غير المحققةتأثير تغييرات أسعار الصرف
  )44,202,622(     غير المقبوضةلمستحقةاإليرادات ا

  )7,998,573(    الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات      
      
  )1,136,911,342(    رصدة لدى المصارف والمؤسسات الماليةأ

  )5,884,130,384(    ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
  )36,455,603(    موجودات أخرى
  8,837,192,001    ودائع العمالء

  1,844,631,068    أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
  575,901,005    التأمينات النقدية

  361,671,109   مبالغ مستحقة لبنوك
  98,346,159    مطلوبات أخرى

  4,652,245,440    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية      
      األنشطة االستثمارية      

  )269,657,702(    تثماراتصافي شراء اس
 )2,525,390(    شراء إستثمارات في موجودات اإلجارة

 )280,168,299(    معداتال وشراء العقارات واألثاث
  )12,609,173(    شراء الموجودات المعنوية

 )564,960,564(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية      
      أنشطة التمويل      
 57,706,221    زيادة في نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار المطلقال
 57,706,221    صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل      
  4,144,991,097    صافي الزيادة في النقد وما في حكمه      
      

  7,961,771,376   2007 كانون األول 31النقد وما في حكمه كما في 
  12,106,762,473  17  2008 حزيران 30 في النقد وما في حكمه كما     
      



  م.م.سورية الدولي اإلسالمي شبنك 
  

  

    المرحلية الموجزة الماليةبياناتإيضاحات حول ال
  2008 حزیران 30كما في 
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  معلومات عن البنك )1(

 
كشركة مساهمة مغفلة خاصة سورية بموجب قرار رئاسة ) البنك (سورية الدولي اإلسالميتم الترخيص لبنك 

وبناء ) 14886( وبموجب السجل التجاري رقم 2006 أيلول 7الصادر بتاريخ ) م و/67(مجلس الوزراء رقم 
 ، ويخضع 2007 أيار 10الصادر من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ ) أ.ل/431( رقم على قرار

  الخاص بتنظيم عمل المصارف اإلسالمية والمرسوم التشريعي2005  لعام35ألحكام المرسوم التشريعي رقم 
 1949 لعام 149رقم  وقانون التجارة 2002 للعام 23  وتعليماته التنفيذية والقانون رقم2001 لعام 28 رقم

  .ولألنظمة التي يضعها مجلس النقد والتسليف
  

تم تسجيل البنك برأسمال مقداره  . مصرفاً خاصاًهبوصف) 16(سجل المصرف لدى مفوضية الحكومة تحت رقم 
 ليرة سورية للسهم 500قيمة السهم االسمية ,  سهم10,000,000 ليرة سورية مقسم على 5,000,000,000

  .الواحد
  

 المصرفية الخدمات البنك يمارسمن رأسمال البنك، و% 30 قطر بنسبة -م بنك قطر الدولي اإلسالمييساه
 مصرف وتعليمات اإلسالمية الشريعة أحكام ضوء وفي األساسي للنظام وفقاً واالستثمارية التمويلية واألنشطة
  .المركزي سورية

  
  . الجمهورية العربية السورية-دمشق، فندق الميريديان للبنك هو في مؤقتإن عنوان المركز ال 
  

   هيئة الرقابة الشرعية
  
  أعضاء من علماء الفقه و الشريعة و القانون في العالم العربي و ثالثة تتكون هيئة الرقابة الشرعية في البنك من          
  . للبنك اًرأيها ملزم و يكون المراقب الشرعي و اإلسالمي         

  
شرعية بالبنك بقرار من الجمعية العمومية العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تعين هيئة الرقابة ال

  .لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد و ال يجوز عزل أي منهم إال بقرار من الجمعية العمومية 
  

شريعة اإلسالمية و مهمة الهيئة مراقبة أعمال البنك اإلسالمي و أنشطته من حيث توافقها أو مخالفتها ألحكام ال
  .إبداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الالزمة ألنشطة البنك و أعماله 

 
 أهم السياسات المحاسبية )2(
  

  :أعدت القوائم المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية 
  

   الماليةلبياناتأسس إعداد ا
  

الخاص بالتقارير المالية ) 34(ر المحاسبة الدولي رقم  وفقاً لمعياالموجزةأعدت البيانات المالية المرحلية 
 تتوافق مع السياسات الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد البيانات المالية المرحلية . المرحلية

معايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة الداد البيانات المالية السنوية أي مع المتبعة في اع
لمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية فيما لم تغطيه المعايير اإلسالمية وحسب ل

  . المركزي ذات العالقة الصادرة عن مصرف سوريةالقوانين والتعليمات المصرفية
      

مطلوبة إلعداد جميع البيانات البيانات المالية المرحلية الموجزة ال تحتوي على كافة المعلومات و اإليضاحات ال
المالية السنوية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية السنوية للشركة كما في 

 ال تمثل 2008  حزيران30كما أن نتائج األعمال لفترة الستة أشهر المنتهية في . 2007 كانون األول 31
  .2008 كانون األول 31المتوقعة للسنة المنتهية في بالضرورة نتائج األعمال 

    



  م.م.سورية الدولي اإلسالمي شبنك 
  

  

    المرحلية الموجزة الماليةبياناتإيضاحات حول ال
 2008 حزیران 30كما في 
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  والمساهمين المطلق االستثمار ودائع أصحاب بين األرباح توزيع

  
 : يتبع البنك السياسة التالية في احتساب األرباح الخاصة بالمودعين وهي على الشكل التالي -
 
 الناجمة أن حيث ،البنك عموالت عن ناجمة اداتإير و االستثمارات عن ناجمة إيرادات إلى اإليرادات تقسيم يتم
 من نوع أي يخصم ال البنك لكون المودعين على توزع وال البنك حق من كافة تكون البنك عموالت عن

  .للتوزيع القابلة االستثمارات إيرادات من المصاريف
 
 إيرادات تخصص بحيث أو اليورو لدوالرأو ا السورية بالليرة االستثمار من المتأتية اإليرادات بين الفصل يتم

 الموظف المختلط لالستثمار بالدوالر المتأتية واإليرادات السورية بالليرة المختلط لالستثمار السورية الليرة
  .باليورو الموظف المختلط لالستثمار باليورو المتأتية اإليرادات  وبالدوالر

  
 و المال رأس من كلياً ممولة استثمارات من متأتية إيرادات إلى تفصل , االستثمار من المتأتية اإليرادات
 .)المودعين أموال + المال رأس من (مختلط بشكل ممولة استثمارات

 
 الودائع ومتوسط المساهمين حقوق متوسط من كل على وتناسب نسبة مختلط مصدر من المتأتية اإليرادات توزع
 .اإليرادات من المودعين حصة الستخراج وذلك

 
 :التالية الشرائح على بناء للمودعين المرجح وسطالمت يحتسب

  
 %55 جاري حساب
 %55 التوفير حساب
 %70  اشهر ثالثة لمدة) وديعة (الجل حساب
 %75 شهور سته لمدة) وديعة (ألجل حساب

 %85 شهرا عشر اثنا لمدة) وديعة (ألجل ساب ح
  وعشرون اربعة لمدة) وديعة (ألجل حساب 

 )سنتان (شهرا
90% 

  
  :التالية المعادلة وفق المودعين بحصة الخاصة اإليرادات توزع

 
  . %30 كحد أقصى  )البنك ربح تمثل ( مضاربة نسبة يحتسب -
  
  . %10 يعادل بما االستثمار مخاطر احتياطي يحتسب -
  
ضاربة و احتياطي مخاطر بعد طرح كالً من مبلغ الم اإليرادات مبلغ إجماليهو  للتوزيع القابل الربح يكون و -

  .االستثمار
  

بات االستثمار إيرادات االستثمار خسائر سيتحمل كالً من المساهمين و أصحاب حسا|في حال أظهرت نتائج 
 إال في حال تعدي البنك أو تقصيره فإنه يتحمل الخسائر ،هذه الخسارة بنسبة مساهمتهم) المودعين(المطلق 

  .اتجة عن هذا التعدي و التقصيرالن
 

  . يعطي أولوية االستثمار للمودعينإن البنك
  
  

  
  

  



  م.م.سورية الدولي اإلسالمي شبنك 
  

  

    المرحلية الموجزة الماليةبياناتإيضاحات حول ال
 2008 حزیران 30كما في 
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  تعريفات )3(

  
  المرابحة

 بشرائها  بناء على وعد المتعاملاحيازتها وع سلعة أو أصل سبق له شراؤههي عقد يقوم البنك بموجبه يبي
  .تفق عليهتكون من التكلفة و هامش ربح مبشروط و بنود معينة، و ذلك مقابل ثمن ي

  
  اإلستصناع
يقوم البنك بتطوير . بين البنك والمتعامل على أن يبيع البنك له عيناً مصنعة وفقاً لمواصفات متفق بشأنها هي عقد

  .العين بنفسة أو من خالل مقاول ثم يسلمها للمتعامل في تاريخ محدد مقابل ثمن متفق علية
  

  اإلجارة 
، )المستأجر(بناء على طلب المتعامل بشراء أو إنشاء أصل ما للتأجير، ) المؤجر(قوم البنك بحيث يهي عقد 

وقد تنتهي اإلجارة بتمليك . استناداً على وعد منه بإستثمار األصل لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة
ؤجرالمستأجر األصل الم.  

 
 ألنشطة التمويليةإيرادات ا )4(
 

للستة أشهر المنتهية  
  2008 حزيران 30في 

 ليرة سورية 
  32,639,768 شخصيتمويل  مرابحات    

  147,836,078 تمويل شركات مرابحات
  16,529,914  تمويل إعتماداتمرابحات
  1,998,981 إستصناع

  54,941 جارةإ
 2,318,855 اخرى

 201,378,537 
  
 

 إلستثماريةألنشطة اإيرادات ا )5(
 

للستة أشهر المنتهية  
  2008 حزيران 30في 

 ليرة سورية 
 71,022,155 ات توظيفات بالوكالةإيراد    

  15,307,898  إيرادات األسهم
  2,946,618 إيرادات الصكوك

 89,276,671 
  
  

  الغير قايلة للتوزيع غير المحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار الصرفخسائرال )6(
  

  تكون فروقات القطع غير المتحققة،2006 كانون االول 26بتاريخ ) 1 ب/م ن/249( القرار رقم علىبناءاً 
  .  غير قابلة للتوزيع و غير خاضعة للضريبة حتى تتحققالناجمة عن إعادة تقييم القطع البنيوي
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 نفقات الموظفين )7(
 

للستة أشهر المنتهية  
  2008 حزيران 30في 

 ليرة سورية 
 42,636,343  الرواتب واألجور وتوابعها   

  11,397,053  تعويضات خاصة بالموظفين
  3,827,279 التأمينات اإلجتماعية

 57,860,675 
 
 
  وعموميةمصاريف إدارية )8(
 

للستة أشهر المنتهية  
  2008 حزيران 30في 

 ليرة سورية 
  12,729,212   والتأمين وتوابعهايجاراتاإل   

 3,325,018  قرطاسية ومطبوعات واإلشتراكات
 383,338  الصيانة واإلصالح

  110,430  أعباء تشغيلية
  27,059,552  أعباء ونفقات مختلفة

 43,607,550 
  
  
 نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من صافي األرباح )9(
  

للستة أشهر المنتهية في  
  2008 حزيران 30

 بالليرة السورية 
 و حصة أصحاب الودائع من ربح االستثمار قبل خصم مضاربة البنك   

  156,653,773 احتياطي مخاطر االستثمار 

  (22,049,474) حصة مضاربة البنك
  134,604,299 صافي حصة أصحاب الودائع بعد خصم مضاربة البنك  
  (12,635,644) احتياطي مخاطر االستثمار   
حصة أصحاب الودائع النهائية بعد خصم مضاربة البنك و احتياطي مخاطر   

 االستثمار  
121,968,655  
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 ضريبة الدخل )10(
 

للستة أشهر المنتهية في  
  2008 حزيران 30

 بالليرة السورية 
  10,472,080   قبل الضريبة  الفترةربح   

   يطرح
  (3,816,601)  اهتالك مصاريف التأسيس للفترة

  (37,273,226)  الضريبية المدورةالخسائر 
   يضاف

  4,366,799  مؤونة القطع التشغيلي
  110,293,474   غير المتحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار الصرفخسائرال
  84,042,526  الخاضع للضريبةمجمعال  
   %25        ضريبة الدخلنسبة   
 21,010,631     ضريبة الدخل للفترة  

 931,831  عكس الفروقات المؤقتة لموجودات الضريبة المؤجلة
 21,942,462  

 
 
  صافي ربح الفترةسهم من لل النصيب األساسي )11(
 

  : يلي كما القائمة العادية على المتوسط المرجح لعدد األسهمربح الفترةتحتسب ربحية السهم بتقسيم 
للستة أشهر المنتهية في   

  2008 حزيران 30
 ليرة سورية   

  )11,470,382( الفترة خسارة  
  10,000,000 فترةل الالمتوسط المرجح لعدد األسهم خال  
                )1.15( ربحالنصيب األساسي للسهم في ال  

  
 أدوات قد لبنك للنصيب األساسي للسهم لعدم إصدار ا مطابقالفترة ربح من النصيب المخفض للسهمإن 

  . عند تحويلهاالربحيكون لها تأثير على نصيب السهم في 
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 لتمويليةا األنشطة وأرصدة ذمم  )12(
 

 سب النوعح  - أ
 

 حزيران 30كما في  
2008  

 ليرة سورية 
 8,004,827,548 المرابحات ذمم   

 117,520,000 االستصناع
 12,543,100 التنفيذ مرابحات قيد

  24,006,110  ذمم تمويل اخرى
 8,158,896,758  
   

  (820,320,270)  القادمة للسنوات المؤجلة األرباح: ناقصاً
 7,338,576,488 

 
 حسب القطاع -  ب
  

 مجموعال  االستصناع  المرابحات 
 سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة 

 2,071,602,246  -           2,071,602,246 الصناعة          
 3,984,882,289  -           3,984,882,289 التجارة
 1,039,510,140 0 93,769,752 0 945,740,388  الخدمات
 7,606,503  -           7,606,503 الزراعة
 234,975,310  -           234,975,310  اخرى

  0 0  0 
 7,244,806,736 0 93,769,752 0 7,338,576,488 

  
  
 استثمارات )13(

  

  محتفظ بها    للبيع متاحة   
 في القيمة تغيرات    شركت زميلة    االستحقاقحتى 

  المجموع    العادلة

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   
           

           استثمارات مسعرة
 95,114,231 1,185,900  -  -   93,928,331    الملكيةوقأسهم حق
 175,729,371 -  -  175,729,371  -   صكوك

            رةمسعغير استثمارات 
 52,500,000 -    52,500,000  -  -    * الملكيةوقأسهم حق

           
  323,343,602 1,185,900  52,500,000   175,729,371  93,928,331   2008 حزيران 31كما في
  

  
 ةالشرك مال رأس من% 5 بمقدار ة البنكمساهم بقيمة  في شركة زميلةاستثمارات متاحة للبيع وتمثل*  

 وليست مدرجة في السوق المالي وبالتالي  والتي مازالت قيد التأسيس التكافليللتأمين  السوريةاإلسالمية
  .مقيمة على سعر الشراء
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 معداتال والعقارات واألثاث )14(
  
  

 

 
  مباني

 تحسينات
  المباني

كمبيوتر  أجهزة
  ومعدات

 أثاث
 ومفروشات

 مكتبية ومعدات
 المجموع  سيارات 

 سورية ليرة            
             

             ةالتكلف
 256,355,120 0 2,000,000 0 12,936,335 0 62,487,993 0 714,750 0 178,216,042   2007 كانون األول 31كما في 

 427,011,637   5,600,000 0  2,158,805 0  42,221,117 0  499,222 0  376,532,493 0  الفترةإضافات خالل
 683,366,757 0 7,600,000 0 15,095,140 0 104,709,110 0 1,213,972 0 554,748,535  2008 حزيران 30 كما في الرصيد 0  0  0  0  0  0  
             االستهالك المتراكم             

 5,270,912  133,333  723,578  4,409,916  4,085 0 -         2007 كانون األول 31كما في 
 12,579,422 0 666,668 0 1,090,113 0 7,724,280 0 40,896 0 3,057,465   الفترةإضافات خالل

  0  0  0  0  0  0 
 17,850,334 0 800,001 0 1,813,691 0 12,134,196 0 44,981 0 3,057,465  2008 حزيران 30 كما في الرصيد

 665,516,423 0 6,799,999 0 13,281,449 0 92,574,914 0 1,168,991 0 551,691,070  2008 حزيران 30الدفترية في صافي القيمة              
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 مطلوبات اخرى )15(

  
 حزيران 30كما في  

2008  
 ليرة سورية 

 59,531,142  شيكات مصرفية   
 56,221,815  مطلوبات اخرى

 115,752,957 
  

 
 حقوق أصحاب االستثمار المطلق )16(

  
  
 

 حزيران 30كما في 
2008  

 ليرة سورية 
 6,955,341,013 توفير استثمار ودائع   

 5,752,075,166 ألجل ودائع
 57,706,221           أرباح مستحقة ألصحاب االستثمار المطلق

 13,405,224  احتياطي مخاطر االستثمار
 12,778,527,624 

  
  ما في حكمهالنقد و )17(

 
  يتكون النقد و مافي حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية من أرصدة المصارف التي تستحق خالل ثالثة 

 :أشهر كما يلي
 

 حزيران 30كما في  
2008  

 ليرة سورية 
  6,869,784,409 النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي   

 خالل ثالثة  باألصل التي تستحق والودائعأرصدة لدى المصارف: فيضا
 أشهر

5,236,978,064 

 12,106,762,473 
  

  . المركزي حيث أنه ال يستخدم في عمليات البنك اليوميةاء االحتياطي النقدي لدى مصرف سوريةتم استثن
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 التعهدات واإللتزامات المحتكل أن تطرأ )18(

  
 التعهدات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية

تشتمل التعهدات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية على تعهدات بتقديم تسهيالت إئتمانية وإعتمادات مستندية 
تلزم التسهيالت و الضمانات  معززة وخطابات ضمان وخطابات قبول لتلبية احتياجات عمالء البنك،

  . بالنيابة عن عمالئه في حال إخفاق العميل في اإلداء وفقا لشروط العقداإلئتمانية البنك بأداء دفعات
  

 : يوجد لدى البنك التعهدات التالية المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية
  

 حزيران 30كما في  
2008  

 ليرة سورية 
 849,168,392 تعهدات مقابل كفاالت    

 927,958,502 بوالص تحصيل صادرة وواردة 
 6,077,942,077 قابل اعتمادات مستندية  تعهدات م

 7,855,068,971 
 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة )19(

  
 فيها يملكون التي الشركات أو التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مع المختلفة البنك معامالت تتضمن
   .بالبنك التشغيلية أو المالية القرارات صنع في هام تأثير ذات أخرى أطراف أي أو رئيسية حصصا

  
   :يلي كماالمتضمنة في القوائم المالية  األطراف هذه مع فترةال نهاية في األرصدة بلغت وقد
  

  بنود الميزانية
  2008 حزيران 30كما في  

  ليرة سورية 

أعضاء مجلس  
 اإلدارة

    
  أطراف أخرى

 2,642,028   211,461 ودائع     
 1,010,821,117   299,500,000 أرصدة حسابات جارية

 299,711,461   1,013,463,145  
  

  بنود قائمة الدخل
  2008 حزيران 30كما في  

 ليرة سورية 
 9,563,001  العليادارةتعويضات اإل   
 9,563,001 
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  إدارة الـمـخـاطـر )20(
  

 مـقـدمـة
ي جزء أساسي من أعمال البنوك واالطار العام إلدارة المخاطر في البنك يقوم على تحديد وفهم المخاطر ه

وتقييم المخاطر التي تواجه عمل البنك والتأكد من بقائها ضمن المستويات المحدودة والمقبولة واتخاذ االجراءات 
 .ة والعائدالالزمة لتقليص المخاطر للوصول إلى التوازن األمثل بين عاملي المخاطر

  

  مخاطر السيولة
 على الوفاء بالتزاماته عندما يحين إستحقاقها ضمن البنكمخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة 

وإدارة الموجودات   هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويلولتقليل. الظروف االعتيادية وضغوطات
  .مراقبة السيولة على أساس منتظم و االعتبار عينأخذ السيولة فيب

  
  مخاطر اإلئتمان
 في عدم التزام أحد أطراف عقود التمويل من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل االئتمانتتمثل مخاطر 

 من خالل متابعة المخاطر االئتمانالسيطرة على مخاطر المجموعة حاول تو. الطرف اآلخر لخسائر مالية
  عقود التمويل مضمونة ما تكونغالباَ. لألطراف األخرى االئتمانية بصفة مستمرة بتقييم الجدارة قومي واالئتمانية

  .الموجودبرهن  وفي بعض الحاالت خرىأطراف أالضمانات الشخصية من قبل ب
  

  مخاطر السوق
اق تقلبات في معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت وأسعار األسهم واألورمخاطر السوق هي مخاطر 

 قبل من الحدود بهذه االلتزام مراقبة ويتم .وضع مجلس اإلدارة حدوداً لمستويات المخاطر الممكن تقبلها. المالية
  . اإلدارة

  
  مخاطـر العملة

  . إن مخاطر العملة هي المخاطر التي سوف تغير قيمة األداه المالية بسبب التغير في سعر صرف العمالت 
قام مجلس اإلدارة .  العـملة األساسية المستخدمة الليرة السورية هي وأن  سوريةيعتبر البنك نفسه مؤسسة 

يتم مراقبة التمركز على أساس يومي كما تستخدم استراتيجية التحوط . بوضع حدود على التمركز حسب العملة 
  .ن بقائها ضمن الحدود الموضوعةالتأكد م


