
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م.م.ش سورية والمهجرك ـنـب  
  الـمـوحـدةةـيـلـرحـمـال ةـيـالـمـ الالـبـيـانـات

  رةـصـتـخـمـال
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  م.م. شسورية والمهجربنك 
   الموحد المركز المالي المرحليبيان

  ٢٠١٠ آذار ٣١كما في 
 

  معها وتقرأ المختصرة  الموحدةالمرحلية ةالمالي البيانات هذه من جزءاً تشكل ٣٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات إن
٢ 

   

 

مدقـقـة غير مدقـقـة
31 آانون األول 312009 آذار 2010

ليرة سوريةليرة سوريةإيضاح
الموجودات

 15,416,893,224          416,874,829,989نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية
 16,230,053,766          514,275,554,343أرصدة لدى المصارف
 10,405,017,283          613,233,019,030إيداعات لدى المصارف

 19,391,381,923          719,536,030,079تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
 50,000,000                        850,000,000موجودات مالية قروض وسلف
 6,370,116,826              98,862,141,815موجودات مالية متوفرة للبيع

 2,006,773,817              102,025,108,523موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 1,905,064,721              1,926,996,639موجودات ثابتة

 78,411,293                        77,043,322موجودات غير ملموسة
 530,323,442                    11511,324,447موجودات أخرى

 275,390,464                    12276,788,937الوديعة المجمدة لدى مصرف سوريا المرآزي

 72,659,426,759        77,648,837,124      مجموع الموجودات

المطلوبات و حقوق الملكية

المطلوبات
 475,575,946             565,801,133           13ودائع بنوك

 65,678,293,244        70,124,966,295      14ودائع العمالء
 940,785,075             1,113,088,560        15تأمينات نقدية

 36,531,135               41,995,298             16مخصصات متنوعة
 248,125,227             298,207,622           17مخصص ضريبة الدخل

 884,690,599             985,164,168           18مطلوبات أخرى

 68,264,001,226        73,129,223,076      مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
حقوق مساهمي البنك

 3,000,000,000          3,000,000,000        19رأس المال المكتتب به والمدفوع
 263,484,180             263,484,180           احتياطي قانوني
 263,484,180             263,484,180           احتياطي خاص

 44,413,296               16,638,740             20التغيير المتراآم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
   -                              152,125,144           ربح الفترة

 927,341,739             927,341,739           21األرباح المدورة المحققة 
(251,076,352)           (251,076,352)         21الخسائر المتراآمة غير المحققة

        4,371,997,631          4,247,647,043 
 147,778,490             147,616,417           حقوق األقلية (الحصة غير المسيطرة)

 4,395,425,533          4,519,614,048        مجموع حقوق الملكية
 72,659,426,759        77,648,837,124      مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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  م.م. ش سورية والمهجربنك 
   الموحد الدخل المرحليبيان
 ٢٠١٠آذار  ٣١ أشهر المنتهية في ثالثةلل

  معها وتقرأ المختصرة  الموحدةالمرحلية ةالمالي البيانات هذه من جزءاً تشكل ٣٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات إن
٣ 

للثالثة أشهر المنتهية في   للثالثة أشهر المنتهية في
31 آذار 312009 آذار 2010
غير مدقـقـة غير مدقـقـة

ليرة سوريةليرة سوريةإيضاح

 683,295,292           683,784,967          22الفوائد الدائنة
(421,069,690)         (392,078,874)         23الفوائد المدينة 

 262,225,602           291,706,093          صافي الدخل من الفوائد

 88,892,479             88,753,363            العموالت والرسوم الدائنة  
(2,843,899)             (7,039,260)             العموالت والرسوم المدينة  

 86,048,580             81,714,103            صافي الدخل من العموالت والرسوم

 348,274,182           373,420,196          صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

 26,433,622             22,680,478            أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم العمالت األجنبية     
 48,330,000             14,320,000            أرباح تقييم مرآز القطع البنيوي غير المحققة     

   -                           19,704,420            24أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع     

 423,037,804           430,125,094          إجمالي الدخل التشغيلي

(78,030,450)           (101,152,085)         نفقات الموظفين 
(42,493,380)           (46,548,957)           استهالآات الموجودات الثابتة  

(1,865,578)             (1,951,971)             إطفاءات الموجودات الغير ملموسة   
   -                           611,146                 استرداد مخصص الخسائر االئتمانية  

(150,000)               (550,000)               مؤونة تقلبات أسعار الصرف   
(59,395,005)           (78,487,761)           مصاريف ادارية و عمومية   

(181,934,413)         (228,079,628)         إجمالي المصاريف التشغيلية

 241,103,391           202,045,466          الربح قبل الضريبة

(51,000,000)           (50,082,395)           17ضريبة الدخل 

 190,103,391           151,963,071          ربح الفترة

العائد إلى:
 189,611,278           152,125,144          مساهمي البنك

 492,113                 (162,073)               حقوق األقلية (الحصة غير المسيطرة)
          151,963,071           190,103,391 

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
 31.60                      25.35                     25العائد إلى مساهمي البنك



  م.م. ش سورية والمهجربنك 
   الموحد الدخل الشامل المرحليبيان
 ٢٠١٠آذار  ٣١ أشهر المنتهية في ثالثةلل

  معها وتقرأ المختصرة  الموحدةالمرحلية ةالمالي البيانات هذه من جزءاً تشكل ٣٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات إن
٤ 

 
للثالثة أشهر المنتهية فيللثالثة أشهر المنتهية في

31 آذار 312009 آذار 2010
غير مدقـقـةغير مدقـقـة
ليرة سوريةليرة سورية

 190,103,391            151,963,071           صافي ربح الفترة 

مكونات الدخل الشامل  

التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة 
              (7,124,361)(8,070,136)              للبيع

صافي الدخل المحقق المحول إلى بيان الدخل والناتج من بيع 
   -                            (19,704,420)            اإلستثمارات المتوفرة للبيع

 182,979,030            124,188,515           الدخل الشامل للفترة  

العائد إلى :
 182,486,917            124,350,588           مساهمي البنك

 492,113                  (162,073)                 حقوق األقلية (الحصة غير المسيطرة)
           124,188,515            182,979,030 

 
 



  م.م.ش  والمهجرسورية بنك 
  الموحد المرحليلكية التغيرات في حقوق المبيان
 ٢٠١٠آذار  ٣١ أشهر المنتهية في ثالثةلل

  معها وتقرأ المختصرة  الموحدةالمرحلية ةالمالي البيانات هذه من جزءاً تشكل ٣٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات إن
٥ 

 
الــعــائــد إلــى مســاهــمــي الــبــنــك

 رأس المال المكتتب به و 
 احتياطي خاص احتياطي قانونيالمدفوع

 التغير المتراآم في 
القيمة العادلة 

للموجودات المالية 
المتوفرة للبيع

 الخسائر المتراآمة غير  األرباح المدورة المحققة ربح الفترة
المحققة

 مجموع حقوق مساهمي 
البنك

 حقوق األقلية (الحصة 
 مجموع حقوق الملكيةغير المسيطرة)

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

2010 (غير مدققة)
      4,395,425,533      147,778,490     4,247,647,043     (251,076,352)      927,341,739                    -       44,413,296     263,484,180     263,484,180     3,000,000,000الرصيد في 1 آانون الثاني 2010

         124,188,515            (162,073)        124,350,588                     -                    -     152,125,144(27,774,556)                            -                    -                      -إجمالي الدخل الشامل
      4,519,614,048      147,616,417     4,371,997,631     (251,076,352)      927,341,739     152,125,144       16,638,740     263,484,180     263,484,180     3,000,000,000الرصيد في 31 آذار 2010

2009 (غير مدققة)
      3,949,834,366       144,000,000       3,805,834,366      (224,226,352)       749,728,529                    -       (65,201,561)      172,766,875      172,766,875      3,000,000,000الرصيد في 1 آانون الثاني 2009

         182,979,030              492,113          182,486,917                     -                    -       189,611,278         (7,124,361)                    -                    -                      -إجمالي الدخل الشامل
      4,132,813,396      144,492,113     3,988,321,283     (224,226,352)      749,728,529     189,611,278      (72,325,922)     172,766,875     172,766,875     3,000,000,000الرصيد في 31 آذار 2009

 
  

 
 



  م.م.ش  سورية والمهجربنك 
  الموحد التدفقات النقدية المرحليبيان
 ٢٠١٠آذار  ٣١ أشهر المنتهية في ثالثةلل

  معها وتقرأ المختصرة  الموحدةالمرحلية ةالمالي البيانات هذه من جزءاً تشكل ٣٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات إن
٦ 

للثالثة أشهر المنتهية فيللثالثة أشهر المنتهية في   
31 آذار 312009 آذار  2010

غير مدقـقـةغير مدقـقـة 
ليرة سوريةليرة سورية إيضاح 

األنشطة التشغيلية 
 241,103,391            202,045,466           الربح قبل ضريبة الدخل وحقوق األقلية

تعديالت لبنود غير نقدية   :
 42,493,380              46,548,957             استهالآات
 1,865,578                1,951,971               إطفاءات

   -                           (611,146)                استرداد مخصص الخسائر االئتمانية
 150,000                   550,000                  مخصصات متنوعة (صافي من االستردادات)

   -                           (19,704,420)           أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
 285,612,349            230,780,828           الربح قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية 

(346,856,972)         (452,211,505)         اإليداعات لدى المصارف المرآزية
(7,455,305,490)      (2,828,001,748)      اإليداعات لدى المصارف
 174,115,550           (144,037,010)         تسهيالت ائتمانية مباشرة

 36,234,178              18,998,994             الموجودات األخرى
(66,558,169)            172,303,485           التأمينات النقدية
 816,507,214            4,446,673,051        ودائع العمالء

 7,206,272                105,884,069           المطلوبات األخرى
(6,549,045,068)       1,550,390,164        صافي التدفقات النقدية من     (المستخدمة في ) األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية 
(205,152,690)         (2,500,095,125)      موجودات مالية متوفرة للبيع

(482,169,449)         (68,480,875)           شراء موجودات ثابتة
(15,247,505)           (18,334,706)           موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

   -                           (584,000)                شراء موجودات غير ملموسة
(702,569,644)         (2,587,494,706)      صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية      

األنشطة التمويلية 
(10,047,315)           (496,336)                أرباح موزعة على المساهمين

(10,047,315)           (496,336)                صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية      

(4,719,844)             (1,398,472)             تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقد وما في حكمه (الوديعة المجمدة)
(7,266,381,871)      (1,038,999,350)      صافي النقص في النقد وما في حكمه

 29,325,566,167       24,813,744,994      النقد وما في حكمه آما في 1 آانون الثاني
 22,059,184,296       23,774,745,644      26النقد وما في حكمه آما في      31 آذار

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد    
          724,571,932         702,107,080فوائد مقبوضة
          364,624,109         374,766,508فوائد مدفوعة



  م.م. ش سورية والمهجر بنك 
  المختصرة الموحدةة المرحليةالي المالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 

٧ 

 معلومات عن البنك ١
  

  بموجب السجل ٢٠٠٣ تشرين الثاني ١٩ مساهمة مغفلة في  سوريةكشركة) البنك (.م.م. شتم تأسيس بنك سورية و المهجر
 .٢٠٠١ لعام ٢٨، بموجب قانون المصارف الخاصة رقم )13900(التجاري رقم 

 –اتخذ المصرف مركزاً رئيسياً له في دمشق .  بوصفه مصرفاً خاصا9ً م  لدى مفوضية الحكومة تحت رقالبنكسجل 
 .الجمهورية العربية السورية

للسهم  ليرة سورية ٥٠٠سهم بقيمة اسمية  ٣،٠٠٠،٠٠٠ موزع على ١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠تأسس المصرف برأس مال مقداره 
 .يرة سورية ل٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠الواحد، وقد تم زيادة رأس المال بشكل تدرجي ليصل الى 

 ٢٢ وعددها  العربية السورية بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية من خالل مركزه وفروعه داخل  الجمهوريةالبنكيقوم 
الالذقية و حماة و حمص و طرطوس و في دمشق وحلب و)  فرع٢١: ٢٠٠٩ كانون األول ٣١ (٢٠١٠ آذار ٣١في فرع 

 .درعا والسويداء
  %.١٠في البنك و مؤسسة التمويل الدولية بنسبة % ٣٩ل بنسبة .م. شجرلبنان والمهيساهم بنك 

 .إن أسهم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية

التي  و شركة سورية و المهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤوليةفي % ٥٢  بنسبة .م.م. شيساهم بنك سورية و المهجر
  . هيئة األوراق و األسواق المالية السورية الصادر عن م/ ١٠٥ بقرار رقم ٢٠٠٩ تشرين األول  ٢٥باشرت أعمالها في 

  
  المختصرة الموحدةالموافقة على البيانات المالية المرحلية

  في من قبل مجلس اإلدارة ٢٠١٠ آذار ٣١  أشهر المنتهية في للثالثة المختصرة الموحدةتم إقرار البيانات المالية المرحلية
  /.51/ الجلسة رقم في ٢٠١٠ حزيران ٩
 
 السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و ٢
 

  المختصرة الموحدة المالية المرحليةالبياناتأسس إعداد  ٢٫١
  

الخـاص بالتقـارير   ) ٣٤(وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقـم    للمجموعة  المختصرة  الموحدة  المالية المرحلية  البياناتأعدت  
 المختـصرة تتفـق مـع تلـك          الموحـدة   المالية المرحلية  البيانات المتبعة في إعداد     إن السياسات المحاسبية  . المالية المرحلية 

 .٢٠٠٩ كانون األول ٣١ المالية للسنة المنتهية في البياناتالسياسات التي تم على أساسها إعداد 
 

علومات واإليضاحات المطلوبة    المالية لمعايير التقارير المالية الدولية المرحلية المختصرة ال تحتوي على كافة الم            البياناتإن  
المالية السنوية للبنك كما في      البياناتالمالية يجب أن تــقـرأ مع       البياناتالمالية السنوية والمعدة وبالتالي فإن هذه        للبيانات

ئج  ال تمثل بالـضرورة نتـا      ٢٠١٠ آذار   ٣١كما أن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في          . ٢٠٠٩ كانون االول    ٣١
 .٢٠١٠ كانون االول ٣١ عمال المتوقعة للسنة المنتهية فياأل



  م.م. ش سورية والمهجر بنك 
  المختصرة الموحدةة المرحليةالي المالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 

٨ 

 )تتمة ( السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و ٢
 

 )تتمة ( المختصرة الموحدة المالية المرحليةالبياناتأسس إعداد  ٢٫١
  

  الماليةالبياناتأسس توحيد 
  

والشركة التابعة له، شركة سورية والمهجر . م.م.مهجر ش المالية لبنك سورية والالبيانات المالية الموحدة على البياناتتشتمل 
 المالية للشركة التابعة البياناتيتم إعداد . ٢٠١٠ آذار ٣١فيالمعدة كما وللخدمات المالية المحدودة المسؤولية، والمسيطر عليها 

ورية والمهجر للخدمات المالية تم تأسيس شركة س. لفترة التقرير نفسها العائدة للبنك، بإعتماد السياسات المحاسبية نفسها
  .من أسهم الشركة التابعة% ٥٢، وبلغت نسبة ملكية البنك ٢٠٠٨المحدودة المسؤولية خالل سنة 

 
 موحدة تبقى و السيطرة على البنك فيه يحصل الذي التاريخ وهو االستمالك تاريخ من بدءاً التابعة للشركة المالية البيانات توحيد يتم
 .السيطرة تلك وقف تاريخ حتى
 .المحاسبية السياسات نفس باستخدام و للمجموعة المالية الفترة لنفس التابعة للشركة المالية البيانات إعداد يتم
 عن المعامالت الناتجة و المجموعة ضمن الخسائر و األرباح و اريفالمص و اإليرادات و المعامالت و األرصدة جميع حذف يتم

  .المجموعة ضمن
 تمثل الحصة من األرباح والخسائر و صافي الموجودات غير المملوكـة بطريقـة              )غير المسيطرة  الحصة( ة حقوق األقلي  إن

 الموحـدة    المرحليـة   الدخل والدخل الـشامل    بياناتمباشرة أو غير مباشرة من قبل البنك، ويتم تصنيفها بطريقة مستقلة في             
 . الموحد المرحلي المركز الماليانبيوضمن حقوق المساهمين بشكل مستقل عن حصة مساهمي البنك في 

  
 استخدام التقديرات ٣
  

 القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية          المجموعة المالية يتطلب من إدارة      البياناتإن إعداد   
كمـا أن هـذه     .  تمل أن تطـرأ      باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المح       المرحلية الموحدة المختصرة    المالية البياناتفي  

التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلـة التـي تظهـر                
  :فيما يلي أهم هذه التقديرات .المرحلي الموحد  الدخل الشاملبيانضمن 

 

 المالية والتي قد ينـتج عنهـا        البياناتاث غير المؤكدة في تاريخ      إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحد      
  الماليـة  البيانـات مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في                

  : خالل الفترة وهي كما يليالمرحلية الموحدة المختصرة
  

  ةلقيمة العادلة لألدوات الماليا
 األسعار طريق عن  الموحدالمرحلي المالي المركز بيان بتاريخ المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة توفر عدم حال في

 نماذج استخدام تتضمن والتي مختلفة تقييم طرق عبر العادلة القيمة تقدير يتم المالية، األدوات لبعض النشط التداول أو المعلنة
 التقدير يتطلب العادلة القيمة تحديد فإن ،ذلك تعذر حال في. السوق مالحظة من المعلومات على الحصول يتم حيث التسعير

 .واالجتهاد
 
 

  ة التسهيالت االئتمانيةيمي قتدن
   الموحـد  المرحلي الدخل بيان في المسجلة المؤونة كفاية وتقدير سنوي ربع بشكل االئتمانية التسهيالت بمراجعة المجموعة قومت

 فرضـيات  علـى  رئيـسي  بشكل مبنية التقديرات هذه إن.  المستقبلية النقدية التدفقات وفترات لمبالغ اإلدارة راتتقدي على بناء
 التغيـرات  نتيجة وذلك التقديرات عن تختلف قد الفعلية النتائج وأن التيقن وعدم التقدير من متفاوتة درجات لها متعددة وعوامل
 .المستقبل يف التقديرات تلك وظروف أوضاع عن الناجمة

 

 بتشكيل مخصص النخفاض  المجموعةقومتباإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، 
ييمها بشكل جماعي النخفاض القيمة بشكل جماعي وذلك بتجميع القروض والسلف ذات السمات المتشابهة لمخاطر االئتمان وتق

 .القيمة
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 مركزيةنقد وأرصدة لدى بنوك  ٤

31 آانون األول 312009 آذار 2010
مدققةغير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية 

 2,102,944,923           2,343,189,589          نقد في الخزينة 
 6,956,322,251           7,721,802,844          الحسابات الجارية مع مصرف سورية المرآزي

 6,357,626,050           6,809,837,556          احتياطي ودائع (*)

        16,874,829,989         15,416,893,224 

  

 
وفقا لقوانين و أنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع  (*)

  6,809,837,556 مبلغ ٢٠١٠ آذار ٣١ من دون فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في
من متوسط ودائع العمالء و ذلك باالستناد الى القرار الصادر عن مجلس النقد و  % ١٠ي تمثل نسبة ليرة سورية و الت

  أيار١٠ الصادر بتاريخ ٤ب/ م ن/ ٥٠٢ والقرار رقم ٢٠٠٨ أيار للعام ٥ الصادر بتاريخ ٤ب/ م ن /٣٨٩التسليف رقم 
 إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم  ،٢٠٠٩ول  كانون األ٣١ ليرة سورية كما في  6,357,626,050مقابل  ٢٠٠٩ للعام

  .استعماله خالل أنشطة البنك التشغيلية
  
 

 أرصدة لدى المصارف ٥
  

2010 ( غير مدققة )  المجموعمصارف خارجية مصارف محلية31 آذار
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 1,241,984,628         1,010,722,216           231,262,412          حسابات جارية وتحت الطلب 
 13,033,569,715       12,733,569,715         300,000,000          ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة  3 أشهر أو أقل 

          531,262,412         13,744,291,931       14,275,554,343 

المجموعمصارف خارجية مصارف محلية 31 آانون األول 2009 (مدققة)
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 1,386,006,262        235,979,0361,150,027,226حسابات جارية وتحت الطلب 
 14,844,047,504      75,000,00014,769,047,504ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة  3 أشهر او أقل 

          310,979,036         15,919,074,730       16,230,053,766 

  

، مقابل ٢٠١٠ آذار ٣١ آما في  ليرة سورية231,262,412بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد مبلغ 
 .2009 آانون األول ٣١ي   ليرة سورية آما ف235,979,036

  ليرة سورية آما في 45,650,000 مقابل ٢٠١٠ آذار ٣١  ليرة سورية آما في 46,050,000بلغت الودائع المقيدة مقابل آفاالت 
  .٢٠٠٩  آانون األول٣١
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 إيداعات لدى المصارف ٦
 

2010 (غير مدققة ) المجموع  مصارف خارجية مصارف محلية31 آذار
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 13,233,019,030         5,907,464,235         7,325,554,795        إيداعات  (ودائع ألجل تستحق بعد     3 أشهر )

المجموع   مصارف خارجية مصارف محلية 31 آانون األول  2009 (مدققة )
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

 10,405,017,283        6,100,000,0004,305,017,283إيداعات  (ودائع ألجل تستحق بعد     3 أشهر )

  
 )بالصافي (رة مباشةائتمانيالت تـسهي ٧
  

  
31 آانون األول 312009 آذار 2010

مدققةغير مدققة 
ليرة سورية ليرة سورية 

الشرآات الكبرى 
 6,528,615,054                        5,895,735,236حسابات جارية مدينة 

 36,583,440                                  60,341,679حسابات دائنة صدفة مدينة

 6,541,629,892                        6,783,783,869قروض
(124,701,062)                           (131,295,147)فوائد مقبوضة مقدمًا عن القروض 

 6,416,928,830                        6,652,488,722صافي القروض

(سندات) محسومة  4,354,636,004                        4,192,676,179آمبياالت
(506,936,261)                           (482,154,402)فوائد مقبوضة مقدمًا عن السندات المحسومة

 3,847,699,743                        3,710,521,777صافي الكمبياالت   ( السندات  )  المحسومة

(التجزئة  )  األفراد
 3,263,210,277                        4,063,839,080 قروض

(544,573,294)                           (691,448,795)فوائد مقبوضة مقدمًا
 2,718,636,983                        3,372,390,285صافي القروض

          19,548,464,050         19,691,477,699الـمـجـمـوع

ينزل  : مخصص تدني لمحفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة  (على أساس 
إفرادي )

(121,770,150)                            (107,859,321)

ينزل  : مخصص تدني لمحفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة  (على أساس 
المحفظة)

(2,273,959)                                  (18,593,245)

فوائد معلقة (محفوظة) : (30,629,561)                               (31,403,511)ينزل
          19,391,381,923          19,536,030,079صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة   

من رصيد التسهيالت  % 1.46ليرة سورية ، أي ما نسبته 285,089,276 ) غير المنتجة(بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة 
 آانون ٣١آما في  %  1.77أي ما نسبته ليرة سورية  343,635,813، في حين بلغت ٢٠١٠ آذار ٣١اإلئتمانية المباشرة آما في 

 .٢٠٠٩األول 
من  % 1.30 ليرة سورية ، أي ما نسبته  253,685,765التسهيالت االئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقةبلغت  -

 1.61أي ما نسبته ليرة سورية  313,006,252 ، في حين بلغت٢٠١٠ آذار ٣١رصيد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة آما في 
 .٢٠٠٩ آانون األول ٣١  آما في %

  في حين بلغت٢٠١٠ آذار ٣١ ليرة سورية آما في  3,608,409الت االئتمانية غير المباشرة غير العاملةبلغت التسهي -
 .٢٠٠٩ آانون األول ٣١آما في ليرة سورية  3,823,000
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  )تتمة) (بالصافي (رة مباشةائتمانيالت تـسهي   ٧
  

  مـخـصص تـدنـي لمحفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة
  

  

اإلجمالياألفرادالشرآات
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 126,452,566          2,862,055           123,590,511          في  1 آانون الثاني   2010
(2,408,457)            3,437,187          (5,845,644)            التغير خالل الفترة  

2010 31 آذار  124,044,109          6,299,242           117,744,867          في

1 آانون الثاني 2010 في
 107,859,321          2,862,055           104,997,266          انخفاض القيمة افرادياً  

 18,593,245              -                       18,593,245            انخفاض القيمة بشكل جماعي   
التغير خالل الفترة

 15,309,829            3,437,187           11,872,642            انخفاض القيمة افرادياً  
   -                             -                         -                          انخفاض القيمة بشكل جماعي   

(1,399,000)              -                      (1,399,000)            استردادات إفرادياً 
(16,319,286)            -                      (16,319,286)          استردادات بشكل جماعي  

2010 31 آذار في
        121,770,150 6,299,242           115,470,908          انخفاض القيمة افرادياً  

            2,273,959   -                       2,273,959              انخفاض القيمة بشكل جماعي   
          117,744,867           6,299,242 124,044,109        

  
 

  الفوائد المعلقة
  
 

        

 

2010 31 آانون   األول 312009 آذار
مدققة غير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

                18,813,835              30,629,561الرصيد في  1 آانون الثاني 
                16,842,580                6,947,005يضاف: الفوائد المعلقة خالل الفترة    / السنة

                 (5,026,854)               (6,173,055)ينزل : االسترداد من الفوائد المعلقة   
                30,629,561              31,403,511الرصيد في نهاية الفترة     / السنة  

 
  
  
  

رقم  والقرار ، وتعديالته2009 األول  آانون 9 بتاريخ الصادر 4ب/ن م//597رقم التسليف و النقد مجلس قرار أحكام على بناءًا
 احتساب  ٢٠٠٩عام  نهاية في لبنكا على يتوجب ،597 للقرار المعدل 2010 نيسان 29 بتاريخ الصادر 4ب/ن م/650

مخصص انخفاض جماعي على التسهيالت العاملة الممنوحة لألفراد والشرآات ضمن النسب المذآورة في القرار بحيث يتم 
.في نهاية السنة الرابعة% ١٠٠ ليصل إلى ٢٠١٠توزيع المخصص على أربع سنوات بالتساوي ابتداًء من الربع األول للعام 
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 ية قروض وسلفموجودات مال ٨
 

2010 31 آانون األول 312009 آذار
مدققةغير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

 50,000,000                 50,000,000                شهادات إيداع - بنوك محلية (*)

                50,000,000                 50,000,000 

  
  
  

 ، %١٠، تحمل هذه الشهادات معدل فائدة محلية بشراء شهادات إيداع صادرة عن بنوك ٢٠٠٧  خالل عامت المجموعةقام  (*)
  : في الفترات التالية٢٠١٠ آذار ٣١ تستحق هذه الشهادات آما في

 
 
 

االستحقاق  
2010 31 آانون   األول 312009 آذار
مدققة غير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

2010               50,000,000                50,000,000 
               50,000,000                50,000,000 

القيمة الدفترية 

  
   
  
 ة متوفرة للـبـيـعمـوجـودات مـالـي ٩
 

2010 31 آانون   األول 312009 آذار
مدققة غير مدققة 
ليرة سورية ليرة سورية 

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
بنوك خارجية   -  39,373,125                45,071,438               أسهم

 5,795,381,488           7,673,887,125          شهادات إيداع  – بنوك خارجية  (ب)
 485,362,213              979,002,277             سندات خزينة حكومية    (ج)

بنوك خارجية   -    -                               114,180,975             سندات
موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

 50,000,000                50,000,000               أسهم شرآات   (أ)

 6,370,116,826           8,862,141,815          مجموع الموجودات المالية المتوفرة للبيع
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 )تتمة (مـوجـودات مـالـية متوفرة للـبـيـع ٩
  

2010 31 آانون األول 312009 آذار
مدققةغير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

 2,657,503,338        2,678,650,215       ذات عائد ثابت
 3,712,613,488        6,183,491,600       ذات عائد متغير 

8,862,141,815              6,370,116,826 

تحليل األسهم والسندات  : 

  
من أسهم % ٥أي ما نسبته ( ليرة سورية ٥٠،٠٠٠،٠٠٠تمثل استثمار البنك في الشرآة السورية أروب للتأمين بقيمة   )أ(

ار بالتكلفة لعدم وجود سوق أوراق مالية فعال وعدم القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية أو ، حيث تم تقييم االستثم)الشرآة
  .يعتزم البنك االحتفاظ بهذا االستثمار على المدى البعيد. وجود أية طريقة أخرى مالئمة لتحديد القيمة العادلة

  
درة عن بنوك خارجية، تحمل هذه الشهادات معدالت  بشراء شهادات ايداع صا٢٠١٠  ولغاية عام٢٠٠٧قام البنك منذ عام  )ب(

 : ، تستحق هذه الشهادات في الفترات التالية%٧٫٦٣و % ٠٫٩٥فائدة تتراوح بين 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بشراء سندات خزينة حكومية صادرة عن حكومتي البحرين وإبوظبي متوفرة للبيع تحمل هذه ٢٠٠٩قام البنك خالل عام   ) ج(
  :   في الفترات التالية٢٠١٠ آذار ٣١، تستحق هذه الشهادات آما في%٦٫٢٥و% ٤٫٠٠وح بين السندات معدالت فائدة تترا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

القيمة السوقية العادلةاالستحقاق
ليرة سورية

2010779,626,500
2011897,975,000
20123,693,785,625
20132,302,500,000

7,673,887,125

القيمة السوقية العادلةاالستحقاق
ليرة سورية

2012247,382,902
2014497,109,750
2015234,509,625

979,002,277
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 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقوجـودات مـالـية  م١٠
 

2010 31 آانون   األول 312009 آذار
مدققة غير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية 

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
 228,250,000           230,250,000            سندات خزينة حكومية   
- شرآات    142,060,700           142,918,017            سندات دين

 1,545,163,117        1,559,840,506         سندات دين  - مصارف  
موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

- مصارف    91,300,000             92,100,000              سندات دين

       2,025,108,523        2,006,773,817 
  

فيما يلي الحرآة على مخصص التدني       :
2010 31 آانون   األول 312009 آذار
مدققة غير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

                 20,000,000                  -الرصيد في   1 آانون الثاني   
                              -                  -يضاف: المخصص المكون خالل الفترة   / السنة

                (20,000,000)                  -يطرح االسترداد من المخصص   
31 آانون األول                               -                  -الرصيد في

 
 
  

2010 31 آانون األول 312009 آذار
مدققةغير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

 530,276,471           534,527,355          ذات عائد ثابت
 1,476,497,346        1,490,581,168       ذات عائد متغير 

       2,025,108,523        2,006,773,817 

تحليل السندات : 

  
  :تاليإن استحقاق السندات مفصلة كال

  
معدل الفائدةاالستحقاق  

%2010 31 آانون األول 312009 آذار
مدققةغير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

20125.62 - 2.13     991,422,699 982,931,737          
20136.60 - 3.00     141,074,359 140,095,605          
20145.00 - 4.00     368,615,100 137,173,913          
20150.95     204,957,636 430,426,957          
20165.88 - 1.09     137,834,558 136,618,170          
20171.13 - 0.88     181,204,171 179,527,435          

2,025,108,5232,006,773,817

التكلفة المطفأة 

  



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 

١٥ 

  
  

  موجودات أخرى ١١
  

31 آانون   األول 312009 آذار 2010
مدققة غير مدققة 
ليرة سورية ليرة سورية 

 11,607,549             12,587,946            دفعات مقدمة 
 5,648,989               5,244,076              مخزون مطبوعات و قرطاسية   

 1,283,324               1,540,088              طوابع
 799,822                  759,172                 سلف على الراتب    

 5,758,176               4,289,696              أخرى 
 24,808,000             24,808,000            عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة        (*) 
 77,526,920               -                           فوائد محققة غير مستحقة القبض     - المصرف المرآزي 

 300,812,398           386,653,087          فوائد محققة غير مستحقة القبض     - بنوك ومؤسسات مصرفية  
 1,425,082                         11,027,449فوائد محققة غير مستحقة القبض     - تسهيالت  

   ائتمانية مباشرة    - مؤسسات 
 10,875,697                       11,140,692فوائد محققة غير مستحقة القبض     - موجودات مالية   

   محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق     
 11,383,562             12,616,440            فوائد محققة غير مستحقة القبض     - قروض وسلف 

 78,393,923             40,657,801            فوائد محققة غير مستحقة القبض     - موجودات مالية متوفرة للبيع   

       511,324,447           530,323,442 

  
  

  :فيما يلي ملخص الحرآة على الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة  (*)
  

2010 31 آانون األول 312009 آذار
مدققةغير مدققة

عقارات مستملكة عقارات مستملكة
ليرة سورية ليرة سورية

                24,695,000          24,808,000الرصيد في بداية الفترة  / السنة
                     113,000                       -إضافات

                24,808,000          24,808,000الرصيد في نهاية الفترة  / السنة (**)

  
  

ية العائدة ألحد العمالء حيث لم يتم استكمال إجراءات نقل يمثل المبلغ قيمة عقار تم الحصول عليه إستيفاًء للتسهيالت اإلئتمان  (**)
 على أن تتم تصفية ٢٠٠٩ أيار ٥استكملت هذه اإلجراءات بتاريخ . ٢٠٠٨ آانون األول ٣١ملكية العقار باسم البنك آما في 

 .٢٠٠٢ عام ٢٣ب من القانون رقم /١٠٠/٢العقار خالل سنتين من تاريخه وفق أحكام المادة 



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 

١٦ 

  

  المركزيةالمجمدة لدى مصرف سوريالوديعة  ١٢
  
  

يجب على المصارف الخاصة ، ٢٠٠١ للعام ٢٨ من قانون المصارف الخاصة رقم ١٢آما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
  .من رأسمال البنك لدى مصرف سورية المرآزي على شكل وديعة مجمدة و بدون فوائد% ١٠االحتفاظ ب 

  
   :آالتالي ٢٠١٠ آذار ٣١ المصرف المرآزي آما في بلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى

 
 

2010 31 آانون   األول 312009 آذار
مدققة غير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

 115,789,800               115,789,800              أرصدة بالليرة السورية  
 159,600,664               160,999,137              أرصدة بالدوالر األمريكي  

               276,788,937               275,390,464 

  
 
 ودائع بنوك ١٣

 
 

2010 (غير مدققة)  المجموع مصارف خارجية  مصارف محلية31 آذار
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 565,801,133            273,551,279            292,249,854           حسابات جارية 

 المجموع   مصارف خارجية  مصارف محلية 31 آانون األول   2009 (مدققة )
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

 475,575,946            58,390,353              417,185,593           حسابات جارية 

 
 ودائـع الـعـمـالء ١٤

2010 31 آانون األول 312009 آذار
مدققةغير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

 21,082,384,400     21,831,931,254          حسابات جارية وتحت الطلب 
 1,072,576,770       1,114,340,389            ودائع توفير

 43,450,168,566     46,314,309,452          ودائع ألجل وخاضعة الشعار 
 73,163,508            864,385,200               اآتتابات شرآات قيد التأسيس 

70,124,966,29565,678,293,244

 
إجمالي  من ) ٪0.15( ليرة سورية أي ما نسبته 104,952,403بلغت ودائع القطاع التعاوني والمشترك داخل الجمهورية  -

 آانون ٣١ من إجمالي الودائع  في ) ٪0.19( ليرة سورية أي ما نسبته 122,925,409مقابل  ٢٠١٠ آذار ٣١ آما فيالودائع 
 .٢٠٠٩األول 

من إجمالي )  ٪24.5(أي ما نسبته  ٢٠١٠ آذار ٣١ آما في ليرة سورية 17,210,777,000بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد  -
  .٢٠٠٩ آانون األول ٣١ من إجمالي الودائع  في ) ٪23.7( ليرة سورية أي ما نسبته 15,549,328,000مقابل الودائع 

 مقابل % ) 11.6(أي ما نسبته  ٢٠١٠ آذار ٣١ آما في ليرة سورية 8,136,055,340بلغت الودائع الجامدة مبلغ  -
  .٢٠٠٩ آانون األول ٣١ من إجمالي الودائع في )٪ 11.8(أي ما نسبته   ليرة سورية 7,752,955,069

مقابل ) ٪ 1.32(أي ما نسبته  ٢٠١٠ آذار ٣١ آما فيليرة سورية  927,760,859 )مقيدة السحب(بلغت الودائع المحجوزة  -
.٢٠٠٩ آانون األول ٣١من إجمالي الودائع في ) ٪ 0.21(ليرة سورية أي ما نسبته  137,411,509



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 

١٧ 

 ةأمينات نقديت ١٥
2010 31 آانون األول 312009 آذار

مدققةغير مدققة 
ليرة سورية ليرة سورية 

 77,524,487                 143,382,348              تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مباشرة 
 863,260,588               969,706,212              تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غير مباشرة  

           1,113,088,560               940,785,075 

  
  مخصصات متنوعة ١٦

31 كانون األول 312009 آذار 2010
مدققةغير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

 21,194,663                 21,194,663                مخصص غرامة رسوم طوابع مالية   (*)
 3,676,230                   5,313,230                  مخصص فروقات صناديق الفروع  
 8,963,354                   10,443,206                مخصص لمواجهة أعباء محتملة

   -                               1,797,311                  مخصص تدني تسهيالت إئتمانية غير مباشرة  
 2,696,888                   3,246,888                  مؤونة تقلبات أسعار الصرف  

                41,995,298                 36,531,135 

  
  الماليم الطابع المالية نتيجة لتفتيش متعلق برسيمثل المبلغ مؤونة لمواجهة غرامة فرضت على البنك من قبل وزارة   (*) 

  .المتوجب دفعها من قبل البنك



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 

١٨ 

 ل ضريبة الدخمخصص  ١٧
31 آانون األول 312009 آذار 2010
مدققةغير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية 

 281,800,000 248,125,227             رصيد بداية الفترة  / السنة
 417,282   -                              تعديالت سنوات سابقة

(282,217,282)   -                              يطرح : ضريبة الدخل المدفوعة 
 248,125,227 50,082,395               يضاف: ضريبة الدخل المستحقة  (*)

 248,125,227              298,207,622             رصيد نهاية الفترة  / السنة

  
  

حسب التواريخ المحددة لذلك، وتم تسديد مخصصات الضريبة آما ) ضمنًا (٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٥بيانات الضريبية عن أعوام تم تقديم ال
  .وردت في هذه البيانات وهي مازالت قيد المراجعة لدى الدوائر المالية

  
  :ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي   (*) 

31 آذار  312009 آذار 2010
غير مدققة غير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية 

 241,103,391          202,045,463          صافي الدخل قبل الضريبة 
(1,025,235)            337,654                 خسائر/ (أرباح ) شرآة تابعة غير خاضعة لضريبة الدخل

          202,383,117          240,078,156 
(48,330,000)         (14,320,000)          أرباح تقييم مرآز القطع البنيوي غير المحققة     

 1,137,500              1,137,500              إطفاء الفروغ 
 10,220,876            10,416,160            استهالك المباني

   -                          (611,146)               استرداد مخصص الخسائر اإلئتمانية  
 150,000                 550,000                 مؤونة تقلب أسعار القطع 

 973,546                 773,950                 فوائد معلقة (محفوظة)
          200,329,581          204,230,078 

%25%25نسبة ضريبة الدخل 

 51,057,520            50,082,395            مصروف ضريبة الدخل عن الفترة   
                (57,520)                        -فرق مخصص 

   51,000,000            50,082,395            مصروف ضريبة الدخل المدرج في بيان الدخل الموحد المرحلي
 
  أخرىمطلوبات  ١٨

31 آانون األول 312009 آذار 2010
مدققةغير مدققة 
ليرة سورية ليرة سورية 

 363,063,300           417,005,731         حواالت و شيكات قيد التحصيل
 57,320,055             59,859,973           أمانات ضريبية مستحقة الدفع 

 37,378,007             44,632,511           ذمم دائنة
 23,505,015             32,153,327           مصاريف مستحقة الدفع 

 315,293,826           334,423,115         فوائد مستحقة الدفع  - مودعين
 5,000,866               3,183,943             فوائد مقبوضة مقدما -  بنوك

 25,813,015             25,316,680           أنصبة أرباح للدفع 
 6,493,853               9,160,735             أتعاب مهنية مستحقة الدفع

 50,156,963             57,891,752           مخصصات الموظفين (مكافأت)
 665,699                  1,536,401             أخرى 

         985,164,168           884,690,599 

  



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 

١٩ 

  رأس المال المكتتب به والمدفوع ١٩
  

 سهم قيمة السهم الواحد ٦،٠٠٠،٠٠٠موزعا على ليرة سورية  ٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ والمدفوعبه  يبلغ رأس المال المكتتب
 .٢٠٠٩ كانون األول ٣١ و٢٠١٠ آذار ٣١ كما في  ليرة سورية ٥٠٠االسمية 

  
  : تقسم الى فئتينجميع أسهم البنك االسمية

  
.  وهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل أشخاص سوريين طبيعيين أو معنويين و تسدد قيمتها بالليرات السورية-فئة أ

 مصرف نشرة صرف سعر بالنسبة للسوريين المقيمين في الخارج، يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية حسب
 .من رأسمال البنك % ٥١  تشكل هذه الفئة .المركزي سورية

 
 وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد -فئة ب

  .من رأسمال البنك% ٤٩وتشكل هذه الفئة .  المركزي سورية مصرف نشرة صرف سعر قيمتها بالعمالت األجنبية حسب
  

 ألسهم من همامن خالل تملك% ١٠في البنك و مؤسسة التمويل الدولية بنسبة % ٣٩ل بنسبة .م. شلبنان والمهجرنك  بيمتلك
  .الفئة ب

 
 والمرسوم ٢٠٠١ لعام ٢٨ المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم ٣ صدر القانون رقم ٢٠١٠ كانون الثاني ٤بتاريخ 

 ١٠د األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح  الذي يتضمن زيادة الح٢٠٠٥ لعام ٣٥رقم 
  .مليارات ليرة سورية وقد منح البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب

 
زيادة رأسمال المصرف بما يعادل ، قرر مجلس اإلدارة ٢٠١٠  شباط٢٤وفقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

 في  على شكل أسهم على أن توزع الزيادة٢٠٠٩ كانون األول ٣١ ليرة سورية من األرباح المدورة كما في ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠
وتم إقرار هذه الزيادة من قبل الهيئة العامة .  ليرة سورية كل حسب نسبة تملكه٥٠٠رأس المال على أساس القيمة اإلسمية للسهم 

 أيار ٣٠كما تمت موافقة هيئة األوراق واألسواق المالية السورية على هذه الزيادة بتاريخ  نيسان ٢٦ بتاريخ المنعقدةاهمين للمس
٢٠١٠. 

  
 ر المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيعيتغيال ٢٠

  

المجموعالمجموع 
شهادات إيداعسنداتأسهمشهادات إيداع سندات  أسهم  

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

(65,201,651)           (24,712,640)       -                      (40,489,011)       44,413,296         43,944,242        7,773,054        (7,304,000)        الرصيد في بداية الفترة/ السنة
 109,614,947           68,656,882      7,773,054          33,185,011        (27,774,556)      (37,012,658)       3,948,789         5,289,313          (خسائر ) أرباح غير محققة  

 44,413,296             43,944,242      7,773,054         (7,304,000)         16,638,740         6,931,584          11,721,843      (2,014,687)        الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

31 آذار 2010 (غير مدققة)
موجودات مالية متوفرة للبيعموجودات مالية متوفرة للبيع   

31 آانون األول 2009 (مدققة )

  

  
 الخسائر المتراكمة غير المحققة ٢١

 

 يتم فصل الخسائر المتراكمة ،٣٦٢تعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم طبقاً ل
وعليه . لفروقات القطع الغير محققة والغير قابلة للتوزيع الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب األرباح المدورة

  .ليرة سورية  676,265,387 المالية المرحلية تبلغ البياناتوزيع في تاريخ فإن األرباح المدورة القابلة للت
  



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 

٢٠ 

 ةالفوائد الدائن ٢٢
 

2010 31 آذار  312009 آذار
غير مدققة غير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

 181,763,749             154,513,821         أرصدة وايداعات لدى المصارف   
 40,379,984               50,373,591           موجودات مالية متوفرة للبيع   

 3,444,609                 13,814,557           موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق      
 7,335,619                 1,232,878             موجودات مالية قروض وسلف   

تسهيالت ائتمانية مباشرة  
للمؤسسات

 151,416,646             129,594,247         حسابات جارية  مدينة  
 128,694,083             106,233,725         آمبياالت  

 103,474,654             130,241,497         قروض  - مؤسسات 
 1,286,096                 6,173,055             أخرى 

(التجزئة  )  لألفراد
 65,499,852               91,607,596           قروض  - لألفراد  (التجزئة )

683,784,967            683,295,292 

 

 الـفـوائـد الـمـديـنـة ٢٣
2010 31 آذار  312009 آذار
غير مدققة غير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

ودائع العمالء
 4,884,859                3,213,515                       حسابات جارية وتحت الطلب 

 7,292,253                7,949,424                       ودائع توفير 
 407,164,796            378,681,498                   ودائع ألجل وخاضعة إلشعار   

 142,276                   301,083                   ودائع بنوك
 1,585,506                1,933,354                تأمينات نقدية 

            392,078,874            421,069,690 

 
 ع للبي موجودات مالية متوفرة بيعأرباح ٢٤

2010 31 آذار  312009 آذار
غير مدققة غير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

   -                             19,704,420             أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
19,704,420             -                          

  
  من ربح الفترة  للسهموالمخفضةالحصة األساسية  ٢٥

يمكن حساب حصة السهم العادي الواحد من خالل قسمة ارباح الفترة على الوسطي المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة و ذلك آما 
 :يلي

31 آذار  312009 آذار 2010
غير مدققة غير مدققة 

 189,611,278             152,125,144            ربح الفترة العائد الى مساهي المصرف       (ليرة سورية )

 6,000,000                 6,000,000                وسطي عدد االسهم قيد التداول خالل الفترة   

(ليرة سورية )                       31.60                      25.35الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

 يكون لها تأثير على حصة السهم إن قيمة الحصة المخفضة للسهم من ربح الفترة مطابقة للحصة األساسية لعدم إصدار البنك ألدوات قد
 .من األرباح عند تحويله



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 

٢١ 

 النقد وما في حكمه ٢٦
2010 31 آذار  312009 آانون األول 312009 آذار
غير مدققة مدققةغير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

(*) 10,064,992,4349,059,267,1746,364,180,080النقد واألرصدة لدى مصرف  سورية المرآزي
يضاف: أرصدة لدى المصارف التي تستحق خالل

14,275,554,34316,230,053,76616,510,431,876ثالثة أشهر 
ودائع البنوك التي تستحق خالل ينزل:

           (815,427,660)            (475,575,946)            (565,801,133) ثالثة أشهر 
        23,774,745,644          24,813,744,994         22,059,184,296 

   تعتبر جزء من لية اليومية لذلك الال يستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المرآزي في نشاطات البنك التشغي  (*)  
  .في حكمه ماالنقد و          

  
 اف ذات العالقةالمعامالت مع االطر ٢٧

 :تتكون تعويضات اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التالية

  
2010 31 آذار  312009 آذار
غير مدققة غير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

      1,909,132     1,909,132مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 
  تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى

ذات بتعامالت تجارية مع المصارف )  االعتياديةاضمن أعماله(باإلضافة إلى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا قامت المجموعة 
إن جميع . العالقة وآبار المساهمين بحدود التعامالت التجارية السائدة، و باستخدام أسعار الفوائد و العموالت التجارية السائدة

  .التسهيالت االئتمانية الممنوحة لألطراف ذات العالقة تعتبر عاملة و لم يؤخذ لها أية مخصصات
 

 إن حصة البنك.  المالية لشرآة سورية و المهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤوليةاناتالبي الموحدة  المرحلية الماليةالبياناتتشمل 
  : في رأسمال الشرآة التابعة موضحة آما يلي

  
 حصة البنك من رأسمال الشرآة التابعة  
 ٢٠٠٩ آانون األول ٣١ ٢٠١٠ آذار ٣١ حصة المصرف 
  مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية ليرة سورية % 

    
 ١٦٠،٠٩٣،٣٦٤ ١٦٠،٠٩٣،٣٦٤ ٥٢ شرآة سورية و المهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية

   ______________ ______________ 
  

زيادة   من جهة عدم٢٠١٠ آانون الثاني ٥  تاريخ٤٨/١٠٠/١ ملتزم بمضمون آتاب مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم البنكإن 
.لشرآات الحليفة والتابعة وتصفية تلك التسهيالت بتاريخ أقصاه تاريخ استحقاقها المصرح عنهاألرصدة المستعملة من قبل ا



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 
٢٢ 

 )تتمة(معامالت مع االطراف ذات العالقة ال  ٢٧
  

المجموعالجهة ذات العالقة
20102009أعضاء مجلس اإلدارة الشرآات التابعة  *الشرآات الحليفة الشرآة األم 
سوريةليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة

مدققةغير مدققة
بنود داخل بيان المرآز المالي المرحلي الموحد:

 336,254,613          448,014,337            -                          42,634,211            70,999,575            334,380,551       حسابات جارية مدينة  ( موجودات)
 10,838,257            91,649,918              -                            -                            -                                 91,649,918حسابات جارية دائنة  ( مطاليب )

 424,788,841          422,768,891            -                            -                          181,209,326          241,559,565       ودائع ألجل **

بنود خارج بيان المرآز المالي المرحلي الموحد:
 100,940,716          22,661,326              -                          5,000,000                -                          17,661,326         آفاالت صادرة 
 654,956,753          612,800,108            -                            -                            -                          612,800,108       آفاالت واردة 

 100,682,653          49,479,739              -                            -                            -                          49,479,739         اعتمادات استيراد 
 4,506,065              1,350,581                -                            -                            -                          1,350,581           اعتمادات تصدير 

 13,172,348            59,279,521              -                            -                            -                          59,279,521         قبوالت
   -                             -                             -                            -                            -                            -                        مستندات برسم التحصيل 

غير مدققة غير مدققةعناصر بيان الدخل المرحلي الموحد:
 17,281,427            11,058,139            151,644                3,750,007              4,793,538              2,362,950           فوائد وعموالت دائنة
(787,317)              (1,693,445)               -                            -                         (1,618,091)           (75,354)               فوائد وعموالت مدينة

(3,575,770)           (7,217,115)               -                            -                         (7,217,115)              -                        مصاريف التأمين  

معلومات إضافية
مدققةغير مدققة

 981,014,545          310,372,562            -                          310,333,991          38,571                     -                        تسهيالت ائتمانية
 206,000,000          210,093,364            -                          160,093,364          50,000,000              -                        استثمارات ومساهمات 

 33,978,538            39,975,316                    39,975,316   -                            -                            -                        أرصدة حسابات أعضاء مجلس االدارة  

  . الموحدة المرحلية الماليةالبياناتتم استبعاد األرقام الواردة ضمن الشركات التابعة في *   
  % .٥و % ٤دارة تتراوح بين الممنوحة ألعضاء مجلس اإللعليا والدنيا لمعدالت الفائدة الممنوحة على الودائع الحدود ا**  



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 
٢٣ 

 ردارة المخاطإ  ٢٨
 

 توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر ٢٨,١
 

2010 ( غير مدققة )  31 آذار
المجموعالشرآات الكبرى القروض العقاريةاألفرادليرة سورية

          411,599,151        401,333,132                    -        10,266,019ديون متدنية المخاطر  
(مقبولة المخاطر )       18,937,870,710   15,009,722,492      106,833,148   3,821,315,070عادية

(تتطلب اهتماما خاصا  ")         1,361,816,906     1,254,999,306      106,817,600تحت المراقبة
     20,711,286,767   16,666,054,930      106,833,148   3,938,398,689المجموع

     19,925,334,226     16,143,418,389        106,833,148    3,675,082,689منها غير مستحقة  
          629,558,601        366,242,601                    -      263,316,000منها مستحقة:
          488,927,651          314,523,651                      -       174,404,000لغاية  30 يوم 

            99,880,600            39,124,700                      -         60,755,900من  31 يوم لغاية  60 يوم
            40,750,350            12,594,250                      -         28,156,100من  61 يوم لغاية  90 يوم

          285,089,276        266,482,033                    -        18,607,243غير عاملة:
            51,813,203            48,670,369                      -           3,142,834دون المستوى 
            82,500,542            70,199,464                      -         12,301,078مشكوك فيها 

          150,775,531          147,612,200                      -           3,163,331هالكة  ( رديئة  )

     20,996,376,043   16,932,536,963      106,833,148   3,957,005,932المجموع
      (1,304,898,344)       (613,449,549)      (24,722,870)    (666,725,925)يطرح  : الفوائد المقبوضة مقدماً  

           (31,403,511)         (28,354,950)                    -        (3,048,561)يطرح  : فوائد معلقة 
         (124,044,109)       (117,744,867)                    -        (6,299,242)يطرح  : مخصص التدني 

     19,536,030,079   16,172,987,597        82,110,278   3,280,932,204الصافي

  
  

 م/650رقم  والقرار ،2009 األول  كانون 9 بتاريخ لصادرا  4ب/ن م//597رقم التسليف و النقد مجلس قرار أحكام على بناءاً
 لمخاطر عام احتياطي تكوين السنة نهاية في البنك على يتوجب ،597 للقرار المعدل 2010 نيسان 29 بتاريخ الصادر 4 ب/ن

 بند في يظهر يثبح الخاص االحتياطي و القانوني االحتياطي اقتطاع بعد السنة أرباح صافي رصيد من اقتطاعه يتم التمويل
 فقد بذلك و .الفترة يخص الذي االحتياطي قيمة ذكر  المختصرةالمرحلية المالية البيانات في يكتفى و الملكية، حقوق ضمن خاص
يتم احتساب . ليرة سورية 74,893,500 وقدره مبلغا التمويل لمخاطر العام االحتياطي من 2010 لعام األول الربع حصة بلغت

محفظة الديون العادية المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطر  من إجمالي %١العام بنسبة مخصص االحتياطي 
على جزء % ٠,٥دني المخاطر و العادية غير المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متالتسهيالت من اجمالي % ٠,٥و

  .نة والمصنفة كديون عادية أو تتطلب اهتماماً خاصاًهيالت اإلئتمانية الممنوحة بضمانات شخصية أو بدون ضماالتس
 



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 
٢٤ 

 )تتمة (ردارة المخاطإ  ٢٨
 

 )تتمة (توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر ٢٨,١
 

31 آانون األول   2009 (مدققة )
المجموع  الشرآات الكبرى القروض العقارية األفراد ليرة سورية 

          188,234,000            58,000,000                      -       130,234,000متدنية المخاطر 
     16,294,314,591     14,367,765,098          95,265,758    1,831,283,735عادية  (مقبولة المخاطر )

       2,722,279,646       2,073,717,190                      -       648,562,456تحت المراقبة   (تتطلب اهتماما خاصا  ")
     19,204,828,237     16,499,482,288          95,265,758    2,610,080,191المجموع

     17,919,779,791     16,040,900,888          95,265,758    1,783,613,145منها غير مستحقة  
       1,285,048,446          458,581,400                      -       826,467,046منها مستحقة :
          958,406,410          215,420,834                      -       742,985,576لغاية  30 يوم 

          288,676,636          209,363,166                      -         79,313,470من  31 يوم لغاية  60 يوم
            37,965,400            33,797,400                      -           4,168,000من  61 يوم لغاية  90 يوم

          343,635,813          330,344,779                      -         13,291,034غير عاملة :
          141,002,539          141,002,539                      -                     -دون المستوى 
            73,865,274            67,330,410                      -           6,534,864مشكوك فيها 

          128,768,000          122,011,830           6,756,170هالكة  ( رديئة  )
     19,548,464,050     16,829,827,067          95,265,758    2,623,371,225المجموع  

           (30,629,561)           (29,204,709)                      -         (1,424,852)يطرح  : فوائد معلقة 
         (126,452,566)         (123,590,511)                      -         (2,862,055)يطرح  : مخصص التدني   

     19,391,381,923   16,677,031,847        95,265,758   2,619,084,318الصافي

  
 اتفاقيات تبرمأ قد المجموعةت كان األساليب هذه ومن اإلئتمان، مخاطر لتخفيف ممارسات و أساليب عدة على المجموعة عتمدت

 قسط، أول من ابتداءاً مباشرة الموزع رصيد من المتأخرة األقساط تغطية يتم حيث الرئيسيين التجزئة منتجات موزعي بعض مع
  .بالكامل مغطاة األقساط هذه تعتبر وبالتالي

  
 أقساط متضمنة ريةسو ليرة 244,821,460 مبلغ ٢٠١٠ آذار ٣١ في االتفاقيات هذه تحت تندرج التي القروض مجموع بلغ

 مبلغ ٢٠٠٩ األول كانون ٣١ فيالقروض هذه بلغت حين في سورية، يرة ل112,620,900 مجموعها مستحقة
.سورية ليرة 134,430,343 امجموعه مستحقة أقساط متضمنة سورية ليرة 428,246,766



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 
٢٥ 

  )تتمة (إدارة المخاطر ٢٨
 
  )تتمة(توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر  ٢٨,١

  
  توزيع التعرضات االئتمانية الغير مباشرة حسب درجة المخاطر

  
2010 ( غير مدققة )  31 آذار

المجموعالشرآات الكبرى القروض العقاريةاألفرادليرة سورية

          812,614,000        812,614,000                    -                    -ديون متدنية المخاطر  
(مقبولة المخاطر )         3,417,988,591     3,417,988,591                    -                    -عادية

(تتطلب اهتماما خاصا  ")                          -                       -                    -                    -تحت المراقبة
       4,230,602,591     4,230,602,591                    -                    -المجموع

       4,230,602,591       4,230,602,591                      -                     -منها غير مستحقة  
                        -                       -                    -                    -منها مستحقة:
                         -                         -                      -                     -لغاية  30 يوم 

                         -                         -                      -                     -من  31 يوم لغاية  60 يوم
                         -                         -                      -                     -من  61 يوم لغاية  90 يوم

             3,608,409            3,608,409                    -                    -غير عاملة:
                         -                         -                      -                     -دون المستوى 
              3,608,409              3,608,409                      -                     -مشكوك فيها 

                         -                         -                      -                     -هالكة  ( رديئة  )

       4,234,211,000     4,234,211,000                    -                    -المجموع
                        -                       -                    -                    -يطرح الفوائد المقبوضة مقدماً   

                        -                       -                    -                    -يطرح  : فوائد معلقة 
             (1,797,311)           (1,797,311)                    -                    -يطرح  : مخصص التدني 

 4,232,413,689         4,232,413,689                           -                    -الصافي

31 آانون األول   2009 (مدققة )
المجموع  الشرآات الكبرى القروض العقارية األفراد ليرة سورية 

          703,783,000          703,783,000                      -                     -متدنية المخاطر 
       3,547,276,000       3,547,276,000                      -                     -عادية  (مقبولة المخاطر )

                         -                         -                      -                     -تحت المراقبة   (تتطلب اهتماما خاصا  ")
       4,251,059,000       4,251,059,000                      -                     -المجموع

       4,251,059,000       4,251,059,000                      -                     -منها غير مستحقة  
                         -                         -                      -                     -منها مستحقة :
                         -                         -                      -                     -لغاية  30 يوم 

                         -                         -                      -                     -من  31 يوم لغاية  60 يوم
                         -                         -                      -                     -من  61 يوم لغاية  90 يوم

              3,823,000              3,823,000                      -                     -غير عاملة :
              3,823,000              3,823,000                      -                     -دون المستوى 
                         -                         -                      -                     -مشكوك فيها 

                         -                         -                     -هالكة  ( رديئة  )
       4,254,882,000       4,254,882,000                      -                     -المجموع  

                         -                         -                      -                     -يطرح  : فوائد معلقة 
                         -                         -                      -                     -يطرح  : مخصص التدني  

       4,254,882,000     4,254,882,000                    -                    -الصافي

  



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 
٢٦ 

 )تتمة (ردارة المخاطإ ٢٨
    

  )تتمة( توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر ٢٨,١
   

  وحد  المرحلي الم المركز الماليبيان  و خارجداخلتوزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت 
  

2010 ( غير مدققة )  31 آذار
المجموعالشرآات الكبرى القروض العقاريةاألفرادليرة سورية

(مقبولة المخاطر )   34,687,053,769        32,036,173,143      106,833,148   2,544,047,478عادية
(تتطلب اهتماما خاصا  ")   2,616,318,392            2,611,315,393                    -          5,002,999تحت المراقبة

 602,852,272           602,852,272                             -                    -غير عاملة:
 223,225,000                    223,225,000                    -                    -دون المستوى
 159,877,272                    159,877,272                    -                    -مشكوك فيها

 219,750,000                    219,750,000                    -                    -هالكة ( رديئة  )

 37,906,224,433      35,250,340,808      106,833,148         2,549,050,477     المجموع
منها:

 1,113,088,560        1,101,194,046         -                         11,894,514         تأمينات نقدية
 5,324,624,000        5,064,790,000       106,833,148        153,000,852       عقارية 

 11,180,603,000      9,063,208,164         -                         2,117,394,836    سيارات وآليات 
 20,287,908,873      20,021,148,598       -                         266,760,275       آفاالت شخصية

 37,906,224,433      35,250,340,808      106,833,148         2,549,050,477     المجموع

31 آانون األول 2009 (مدققة)
المجموعالشرآات الكبرى القروض العقارية األفراد ليرة سورية 

 32,016,828,616      29,254,710,884     101,908,708        2,660,209,024    عادية (مقبولة المخاطر )
 5,134,900,267        5,134,015,267         -                         885,000              تحت المراقبة  (تتطلب اهتماما خاصا")

 654,258,268           654,258,268            -                           -                        غير عاملة :
 347,458,268           347,458,268            -                           -                        دون المستوى
 87,050,000             87,050,000              -                           -                        مشكوك فيها

 219,750,000           219,750,000            -                           -                        هالكة ( رديئة  )

 37,805,987,151      35,042,984,419      101,908,708         2,661,094,024     المجموع
منها:

 940,785,075           931,447,373            -                         9,337,702           تأمينات نقدية
 5,902,454,000        5,322,545,000       101,908,708        478,000,292       عقارية 

 10,550,203,403      9,097,539,153         -                         1,452,664,250    سيارات وآليات 
 20,412,544,673      19,691,452,893       -                         721,091,780       آفاالت شخصية

 37,805,987,151      35,042,984,419      101,908,708         2,661,094,024     المجموع

  
  
  

    
  



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 
٢٧ 

 
 )تتمة (ردارة المخاطإ ٢٨

 
   التركز حسب القطاع االقتصادي٢٨,٢

  
  ٢٠١٠ آذار ٣١يبين الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي كما في 

  
31 آذار 2010 ( غير مدققة ) 

 إجمالي أخرى أفراد -  خدمات زراعة عقارات تجارة صناعة ماليالقطاع االقتصادي   ( ليرة سورية)
البند  

 14,531,640,400          -                            -                               -                           -                           -                           -                         14,531,640,400          أرصدة لدى بنوك مرآزية   
 14,275,554,343          -                            -                               -                           -                           -                           -                         14,275,554,343          أرصدة لدى المصارف 

 13,233,019,030          -                            -                               -                           -                           -                           -                         13,233,019,030          إيداعات لدى المصارف  
 19,536,030,079          -                          2,887,425,247         121,123,386        558,730,460        11,442,252,817   4,241,272,130     285,226,039               التسهيالت االئتمانية   ( بالصافي )
 50,000,000                 -                            -                               -                           -                           -                           -                         50,000,000                 موجودات مالية قروض وسلف  

 2,025,108,523            -                            -                               -                           -                           -                         142,918,017        1,882,190,506            موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 8,862,141,815            -                            -                               -                           -                           -                           -                         8,862,141,815            موجودات مالية متوفرة للبيع   

 511,324,447             47,631,856           1,865,904                78,272                 361,061               7,394,180            2,740,783            451,252,391               موجودات أخرى 
 276,788,937               -                            -                               -                           -                           -                           -                         276,788,937               الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي

53,847,813,461        4,386,930,930  11,449,646,997559,091,521     121,201,658     2,889,291,151       47,631,856        73,301,607,574      



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 
٢٨ 

 )تتمة (ردارة المخاطإ  ٢٨
  

 )تتمة (لقطاع االقتصاديالتركز حسب ا ٢٨,٢
  

  :٢٠٠٩ كانون األول ٣١ كما في يبين الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي
 

 
القطاع االقتصادي (ليرة سورية )
31 آانون األول   2009 (مدققة )

         13,313,948,301                           -                           -                   -                          -                         -                          -        13,313,948,301أرصدة لدى بنوك مرآزية   
         16,230,053,766                           -                           -                   -                          -                         -                          -        16,230,053,766أرصدة لدى المصارف  

         10,405,017,283                           -                           -                   -                          -                         -                          -        10,405,017,283إيداعات  لدى المصارف   
         19,391,381,923                           -         3,928,565,758    102,715,313           533,294,868     10,252,492,479        3,893,298,960             681,014,545التسهيالت اإلئتمانية   (بالصافي)
           6,370,116,826                           -                           -                   -                          -                         -                          -          6,370,116,826الموجودات المالية المتوفرة للبيع

           2,006,773,817                           -                           -                   -                          -                         -           142,060,700          1,864,713,117موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق      
                50,000,000                           -                           -                   -                          -                         -                          -               50,000,000موجودات مالية قروض وسلف

              530,323,442              55,566,005                   336,711               7,504                    38,955                 748,903                  284,390             473,340,974الموجودات األخرى 
              275,390,464                           -                           -                   -                          -                         -                          -             275,390,464الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزي

         68,573,005,822             55,566,005        3,928,902,469  102,722,817         533,333,823    10,253,241,382       4,035,644,050       49,663,595,276المجموع  

إجمالي حكومة وقطاع عام   أفراد  - خدمات زراعة   عقارات  تجارة صناعة مالي 

 



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 
٢٩ 

 )تتمة (ردارة المخاطإ ٢٨
  

  مـخـاطـر الـسـوق  ٢٨,٣
  

 :اإلفصاحات الكمية
 

  %٢ للتغير في سعر الفائدة مخاطر أسعار الفائدة
بآالف الليرات السورية  

2010أثر الزيادة 31 آانون األول 312009 آذار

العملة
األثر على الربح قبل    الفجوة التراآمية 

الضريبة  

األثر على حقوق الملكية     ( الناتج  
عن األثر على الربح بعد إقتطاع     

الضريبة)
األثر على الربح قبل   الفجوة التراآمية 

الضريبة 

األثر على حقوق الملكية    (الناتج 
عن األثر على الربح بعد إقتطاع   

الضريبة )

(115,203)                        (153,604)          (8,777,393)           (181,247)                        (241,663)         (13,809,292)          دوالر أميرآي
(12,976)                          (17,301)            (988,611)              (10,422)                          (13,896)           (794,050)               يورو

(311)                               (414)                 (23,639)                (252)                               (336)                (19,220)                 جنيه استرليني
(4)                                   (5)                     (270)                      2                                      3                      148                       ين ياباني

(211,181)                        (281,575)          (16,089,972)            -                                      -                     24                         الفرنك السويسري
 2                                      2                       111                       (226,619)                        (302,158)         (17,266,165)          ليرة سورية

 29                                    39                     2,233                    (37)                                 (49)                  (2,805)                   العمالت األخرى

بآالف الليرات السورية  
2010أثر النقصان 31 آانون األول 312009 آذار

العملة
األثر على الربح قبل    الفجوة التراآمية 

الضريبة  

األثر على حقوق الملكية     ( الناتج  
عن األثر على الربح بعد إقتطاع     

الضريبة)
األثر على الربح قبل   الفجوة التراآمية 

الضريبة 

األثر على حقوق الملكية    (الناتج 
عن األثر على الربح بعد إقتطاع   

الضريبة )

 115,203                           153,604           (8,777,393)            181,247                           241,663          (13,809,292)          دوالر أميرآي
 12,976                             17,301             (988,611)               10,422                             13,896            (794,050)               يورو

 311                                  414                  (23,639)                 252                                  336                 (19,220)                 جنيه استرليني
 4                                      5                      (270)                     (2)                                   (3)                     148                       ين ياباني

 211,181                           281,575           (16,089,972)            -                                      -                     24                         الفرنك السويسري
(2)                                   (2)                      111                        226,619                           302,158          (17,266,165)          ليرة سورية

(29)                                 (39)                    2,233                     37                                    49                   (2,805)                   العمالت األخرى

أثر التغير في سعر الصرف     %2 مخاطر العمالت: 

2010 31 آانون األول 312009 آذار

مراآز القطعالعملة
األثر على الربح قبل

الضريبة  
األثر المرحل الى حقوق الملكية بعد

مراآز القطع اقتطاع الضريبة 
األثر على الربح قبل   

الضريبة 
األثر المرحل الى حقوق الملكية   

بعد اقتطاع الضريبة 
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

 33,227,380                      33,408,050       1,670,402,513       34,321,861                      32,771,881      1,638,594,053      دوالر أميرآي
 11,597                             15,463              773,155                 48,479                             64,639             3,231,926             يورو

(27,352)                          (36,469)            (1,823,454)            4,025                               5,367               268,352                جنيه استرليني
(4,045)                            (5,394)              (269,678)               2,220                               2,960               147,990                ين ياباني

 1,676                               2,235                111,757                 3,006                               4,008               200,406                الفرنك السويسري
 45,242                             60,323              3,016,127              13,161                             17,548             877,401                العمالت األخرى

مدققةغير مدققة

مدققةغير مدققة

مدققةغير مدققة

  

 



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 
٣٠ 

 التحليل القطاعي ٢٩
  

 . القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانويالمجموعةيمثل قطاع أعمال 
 :المجموعةقطاع أعمال  -
  

  : ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي المجموعةيتم تنظيم 
  .ع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرىيشمل متابعة ودائ:     التجزئة
  . يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات :  الشركات
   . ةالمجموع  يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال  :  الخزينة

  . حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسيةا تقاريرهالمجموعة هابني عليتهذه القطاعات هي األساس الذي 
  

  :قطاع التوزيع الجغرافي -
  

 بشكل رئيسي في الجمهورية العربية ا نشاطاتهالمجموعةمارس ت، المجموعةيمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال 
 . في كافة أنحاء العالما نشاطاتهالمجموعةمارس تالمحلية وكذلك لتي تمثل األعمال السورية ا

  

  قطاع األعمال  ٢٩,١
  

  :٢٠١٠ آذار ٣١ فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاريف الرأسمالية كما في
  

31 آانون األول 312009 آذار  2009
مدققةغير مدققة 

المجموعالمجموعالمجموعأخرى غير موزعةالخزينةالمؤسساتاألفراد
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية 

          1,692,575,840      423,037,804            430,125,094   -                             278,298,826                  366,743,590               (214,917,322)        إجمالي الدخل التشغيلي
            (777,120,730)     (181,934,413)           (228,690,774)         (228,690,774)   -                                    -                                   -                           مصاريف غير موزعة على القطاعات
              (31,353,573)                     -                    611,146   -                               -                                  4,048,333                   (3,437,187)            استرداد مخصص الخسائر االئتمانية

             884,101,537      241,103,391            202,045,466الربح قبل الضرائب
            (248,125,227)       (51,000,000)             (50,082,395)ضريبة الدخل

            635,976,310      190,103,391            151,963,071صافي ربح السنة

معلومات أخرى

69,578,159,354       77,648,837,124 2,053,268,940         56,048,397,414             16,184,128,289           3,363,042,481       موجودات القطاع  72,659,426,759        

65,445,345,956       73,129,223,076          987,760,030               568,985,076           7,892,920,794   63,679,557,176مطلوبات القطاع  68,264,001,226        

             654,773,411      482,169,449               69,064,875المصاريف الراسمالية
             176,913,951        42,493,380              46,548,957االستهالآات
                 7,779,044          1,865,578                 1,951,971اإلطفاءات

31 آذار 2010 (غير مدققة)

  



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 
٣١ 

 
  )تتمة(التحليل القطاعي  ٢٩

  

  اريف الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي و المصاإليراداتتوزيع   ٢٩,٢
 

31 آذار  312009 آذار 312010 آذار  312009 آذار 312010 آذار  312009 آذار 2010
غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة 
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سوريةليرة سورية ليرة سورية

314,363,479272,109,567115,761,615150,928,237430,125,094423,037,804اجمالي الدخل التشغيلي  
69,064,875482,169,449                 -                -69,064,875482,169,449مصاريف رأسمالية 

المجموعخارج سورية   داخل سورية

  
  
 

  كفاية رأس المال ٣٠
  

31 آانون   األول 312009 آذار 2010
آالف الليرات السورية  آالف الليرات السورية

مدقـقـة غير مدقـقـة
             4,218,823            4,223,969بنود رأس المال األساسي:

             4,347,234            4,351,012األموال الخاصة األساسية:
             3,144,000            3,144,000رأس المال المكتتب به   

                263,484               263,484االحتياطي القانوني   
                263,484               263,484االحتياطي الخاص 
                676,266               680,044االرباح المدورة   

                128,411               127,043ينزل منها :
                  50,000                 50,000صافي األسهم المساهمات في المصارف و المؤسسات المالية       

                  78,411                 77,043صافي الموجودات غير الملموسة   
                        -                       -خسائر غير محققة عن استثمارات مالية       

                  22,207                   8,320بنود رأس المال المساعد:
ة صافي األرباح غير المحققة عن اإلستثمارات في أوراق مالي

                  22,207                    8,320 متوفرة للبيع بعد خصم    50%  منها  
             4,241,030            4,232,289مجموع رأس المال التنظيمي (األموال الخاصة)

           32,343,043          33,530,826مجموع الموجودات و االلتزامات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر
%13.11%12.62نسبة آفاية رأس المال (%)

%13.04%12.60نسبة آفاية رأس المال األساسي (%)
(%) %95.98%93.46نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساهمين

  
 يجب أال تتدنى نسبة كفاية رأس المال للبنوك ٢٠٠٧ الثاني  كانون٢٤في  صادر ال٢٥٣مجلس النقد والتسليف رقم  قرار حسب

  %.٨ن نسبة رية العربية السورية عالعاملة في الجمهو
  
  



  .م.م.بنك سورية والمهجر ش
  المختصرة الموحدةة المرحلية الماليالبياناتإيضاحات حول 

 ٢٠١٠ آذار ٣١
 

 
٣٢ 

  محتملةوالتزامات ارتباطات ٣١
  

  ارتباطات و التزامات ائتمانية  ٣١,١
2010 31 آانون   األول 312009 آذار
مدققة غير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية

 642,349,000              884,368,000            اعتمادات مستندية 
 1,001,092,000           979,656,000            قبوالت

 2,611,441,000           2,370,187,000         آفاالت:
دفع -            583,655,000              673,406,781 

حسن تنفيذ -         1,382,925,000           1,430,311,310 
أخرى -            403,607,000              507,722,909 

 6,145,776,493           6,161,446,891         سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة     

       10,395,657,891         10,400,658,493 

 
  
 

 عقود إيجار تشغيليةلتزامات تعاقدية وا٣١,٢
  

31 آانون األول 312009 آذار 2010
مدققةغير مدققة 
ليرة سورية ليرة سورية 

ارتباطات عقود مشاريع إنشائية   : 
            104,000,000             82,000,000تستحق خالل سنة

            104,000,000              82,000,000مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ بيان المرآز المالي المرحلي الموحد      

  
31 آانون األول 312009 آذار 2010
مدققةغير مدققة
ليرة سورية ليرة سورية 

ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية :
              14,843,340               4,845,193تستحق خالل سنة

              44,334,960             57,640,203تستحق خالل أآثر من سنة 
              59,178,300              62,485,396مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ بيان المرآز المالي المرحلي الموحد      

  
إنشاء مستودعات و مكاتب  عقود ٢٠٠٩انون األول  ك٣١ و٢٠١٠ آذار ٣١رتباطات المشاريع اإلنشائية كما تظهر في إتمثل 

  .إيجار مبنى اإلدارة العامة و بعض فروع المصرف تمثل عقود اإليجار التشغيلية عقود . إدارية للمجموعة
  
  

 أحداث الحقة ٣٢
  

، قرر مجلس اإلدارة زيادة رأسمال المصرف بما يعادل ٢٠١٠  شباط٢٤وفقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
 في  على شكل اسهم على أن توزع الزيادة٢٠٠٩ كانون األول ٣١ ليرة سورية من األرباح المدورة كما في ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠

وتم إقرار هذه الزيادة من قبل الهيئة العامة .  ليرة سورية كل حسب نسبة تملكه٥٠٠رأس المال على أساس القيمة اإلسمية للسهم 
 ٣٠ كما تمت موافقة هيئة األوراق واألسواق المالية السورية على هذه الزيادة بتاريخ ٢٠١٠  نيسان٢٦ بتاريخ المنعقدة للمساهمين

  .٢٠١٠أيار 


