
  )١( رقم اإلفصاحاستمارة 

   للشركات المساهمةاألولية عن النتائج اإلفصاحاستمارة 

٣١/١٢/٢٠٠٩  

  اسم الشركة

  .م.م.بنك سورية و المهجر ش

  

  النشاط الرئيسي للشركة

  قبول الودائع و توظيفها و القيام بكافة العمليات المصرفية

  

  تاريخ إنشاء الشركة

١٣/٠٩/٢٠٠٣  

  

   و مركزها الرئيسيعنوان الشركة

   جانب غرفة تجارة دمشق- بناء خزانة تقاعد المحامين– حريقة –دمشق 

  ٢٤٦٠٥٦٠:                             رقم الفاكس٢٤٦٠٥٦٠: رقم الهاتف 

 sy.com.bso@bsomail: البريد اإللكتروني 
 

 تاريخهرقم السجل التجاري و 

  ٢٩/١٢/٢٠٠٣ تاريخ ١٣٩٠٠: سجل رقم

  

  اسم رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة

  السيد عمر أزهري: نائب رئيس مجلس اإلدارة، الدكتور راتب الشالح: رئيس مجلس اإلدارة 

  إحسان بعلبكي. د، السيد سامر أزهري، السيد سعد أزهري :أعضاء المجلس

  السيد حبيب بيتنجانة، ن خوندةالسيد مهرا،  شيخ ديبإبراهيم السيد 

 بنك لبنان و المهجر 

  

  السيد محمد أديب جود: مستشار المجلس

  )المدير التنفيذي ( اسم المدير العام 

  السيد جورج عزت صايغ

  

  اسم مفتش الحسابات الخارجي

  السيد عبد القادر حصرية: مفتش الحسابات



  شركة ارنست و يونغ: ة الخارجيبمفوض المراق

  اسم المدقق الداخلي

  السيد جورج حداد

  

  رأس مال الشركة

   مليار ليرة سورية٣: رأس المال اإلجمالي المصرح به 

   مليار ليرة سورية ٣:  رأس المال المدفوع

  

  عدد األسهم

   مليون سهم٦

  

  عدد المساهمين بنهاية الفترة

   مساهم١٣٢٠

  

  )رقماً و كتابة( قيمة السهم 

   خمسمائة ليرة سورية–. س. ل٥٠٠: االسميةالقيمة 

  تسع عشر ليرة سورية  و مائة ألف و  –س . ل١١١٩: القيمة السوقية بنهاية الفترة 

    ألف و أربعمائة و عشر ليرات سورية–س . ل١٤١٠: القيمة السوقية عند إعداد االستمارة

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                          النتائج األولية المقارنة

  

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨    النتائج األولية المقارنة

  ٧٢،٦٥٩،٤٢٧،٠٠٠  ٦٨،٦٣٨،٦٥١،٠٠٠  :  مجموع الموجودات

  ٤،٣٩٥،٩٠٩،٠٠٠  ٣،٨٠٥،٨٣٤،٠٠٠  :  حقوق المساهمين

  ١،٦٦٣،٨٥٥،٠٠٠  ١،٤٢٨،٤٢٤،٠٠٠  :  صافي اإليرادات

  ٨٨٤،١٠٢،٠٠٠  ٩٢٨،٧٤٨،٠٠٠  :  )١(صافي الربح المتوقع 

صص ضريبة الدخل على األرباح مخ

  المتوقعة

:  ٢٤٧،٦٤٢،٠٠٠  ٢٨١،٨٠٠،٠٠٠  

  ٣،٧٧٨،٠٠٠  -  :  حقوق األقلية في األرباح 

صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد 

  األقلية وحقوق اقتطاع مخصص الضريبة

:  ٦٣٢،٦٨٢،٠٠٠  ٦٤٦،٩٤٨،٠٠٠  

  خالصة عن نتائج أعمال الشركة خالل السنة المالية

  و صافي اإليرادات % ١٥،٥و حقوق المساهمين بنسبة % ٥،٩وع الموجودات بنسبة زاد مجم

  . فرع ٢١و زاد عدد فروع المصرف خمسة فروع ليصبح % ١٦،٥بنسبة 

  
طيات و هذه المبالغ تتضمن فروقات تقييم مركز القطع البنيوي السالبة و التي تعتبر خسائر غير محققة ال تدخل بحساب الضريبة و االحتيا) ١(

  ٢٠٠٨ لعام ٥٩٠٧٠و قد بلغت  . ٢٠٠٦ لعام ٢٤٩توزيع األرباح بموجب قرار مجلس النقد و التسليف رقم 

  ٢٠٠٩ لعام ٢٦٨٥٠و  

تم احتساب االحتياطي القانوني و الخاص بناء على التعديل الذي تم بموجبه اعتبار األرباح الصافية بأنها األرباح فبل تنزيل مخصص * 

  ضريبة الدخل

  

  

  

 رئيس مجلس اإلدارة                     نائبتوقيع                                         تاريخ              

  

       ---------------                                  ------------ 


