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  م.م. ش بـنـك عــوده سـوريـة

 قائمة المركز المالي المرحلیة
  2009 آذار 31كما في 

 

   وتقرأ معها المرحلية المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية30 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 مدققة  غیر مدققة  
2009 آذار 31    كانون األول 31  

2008 
 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 

     الموجودات
   

 10,815,729,429 10,371,174,214 4 يةبنوك مركزنقد وأرصدة لدى 
 17,593,831,533 15,611,049,850 5  لدى المصارفأرصدة

 6,103,238,735 7,648,869,237 6  لدى المصارفيداعات إ
 19,305,771,518 20,433,298,758 7 )بالصافي( تسهيالت ائتمانية مباشرة

 1,960,049,457 1,998,165,144 8 موجودات مالية قروض وسلف 
 276,473,323 295,388,897 9   للبيعمتوفرةموجودات مالية 
 1,322,588,766 1,386,187,754  موجودات ثابتة

 114,052,674 113,814,062  غير ملموسةموجودات 
 887,891,745 1,312,998,559 10 موجودات أخرى

 219,640,626 225,413,183 11  المركزي سوريامجمدة لدى مصرفالوديعة ال
 58,599,267,806  59,396,359,658  مجموع الموجودات     

     
  

  المطلوبات و حقوق الملكية
   

  المطلوبات
 2,058,285,769  739,155,475 12  بنوك ودائع 
 48,430,970,571  50,798,115,673 13 عمالءالودائع 

 3,603,419,963  3,099,940,048 14 تأمينات نقدية
 935,741  1,179,590  مخصصات متنوعة

 219,199,110  252,389,349 15 مخصص ضريبة الدخل
 1,219,728,821  1,416,757,681 16 مطلوبات أخرى

 55,532,539,975  56,307,537,816  مجموع المطلوبات     
     

  حقوق الملكیة
 2,500,000,000  2,500,000,000 17 المال المكتتب به والمدفوعس أر

 108,359,197  108,359,197  احتياطي قانوني
 108,359,197  108,359,197  خاصاحتياطي 

 (23,704,046)  (8,523,404) 18 التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
 -   124,413,367   لفترة اربح 

 565,174,471  447,674,473 19  المحققةالمدورةرباح األ
خسائر متراكمة لفروقات القطع الغيرمحققة الناتجة عن اعادة تقييم القطع 

 (191,460,988) 19 البنيوي
 

(191,460,988) 
 3,066,727,831  3,088,821,842  لكيةمالمجموع حقوق      
          

 58,599,267,806  59,396,359,658  لكيةمالحقوق و مجموع المطلوبات
     

 
 

────────────────────────── 
  جورج العشي. د

 رئيس مجلس اإلدارة

 ─────────────────────────── 
 السيد باسل الحموي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
   



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

  ة الدخل المرحلیقائمة
 2009 آذار 31للثالثة أشھر المنتھیة في 

   وتقرأ معها المرحلية المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية30 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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للثالثة أشھر المنتھیة   

 2009  آذار31في 
شھر المنتھیة للثالثة أ 

 2008  آذار31في 
 غیر مدققة  غیر مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  إيضاح 
     

 517,901,558       624,481,109     20  الفوائد الدائنة
 (226,157,293)  (349,376,124) 21  الفوائد المدينة

    
 291,744,265  275,104,985   وائدالدخل من الفصافي 

     
 60,807,935  91,942,716    الدائنة والرسوملعموالتا

 (4,481,686)  (1,016,255)   المدينةوالرسوم العموالت 
    

 56,326,249  90,926,461    و الرسومالدخل من العموالتصافي 
     

 348,070,514        366,031,446    العموالت و الرسوم والدخل من الفوائدصافي 
       

  14,258,404         23,431,040   تشغيلية ناتجة عن تقييم العمالت األجنبية أرباح
 (60,845,000)   38,205,000   غير المحققة تقييم مركز القطع البنيوي)خسائر(أرباح 
  5,760,000           - 22   موجودات مالية متوفرة للبيعأرباح

  3,124,148           2,400,278  تشغيلية أخرى إيرادات
    

 310,368,066  430,067,764    التشغيليإجمالي الدخل
        

 (71,995,647)  (113,238,168)   نفقات الموظفين
 (20,792,363)  (36,234,920)  استهالكات الموجودات الثابتة

 (2,489,172)  (2,772,457)   الموجودات الغير الملموسةإطفاءات
 (27,446,000)  (13,044,797)   ئتمانيةالا خسائرالمصروف مخصص 
 (3,307,950)  (243,850)   مخصصات متنوعة

 (71,893,818)  (106,929,966)  مصاريف تشغيلية أخرى
    

 (197,924,950)  (272,464,158)   التشغيلية  إجمالي المصروفات
     

 112,443,116  157,603,606   الربح قبل الضريبة
     

 (50,262,916)  (33,190,239) 15  لدخلضريبة ا
     

 62,180,200  124,413,367   لفترةاربح 
 24.87  49.77 23 الفترة للسهم من ربح  و المخفضةاألساسيةالحصة      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

  قائمة الدخل الشامل المرحلیة
 2009 آذار 31للثالثة أشھر المنتھیة في 

   وتقرأ معها المرحلية المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية30 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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للثالثة أشھر المنتھیة     
 2009  آذار31في 

للثالثة أشھر المنتھیة  
 2008  آذار31في 

 غیر مدققة  ققةغیر مد    
 لیرة سوریة  لیرة سوریة   
          

  62,180,200   124,413,367    ربح الفترةصافي 
         

         األخرىمكونات الدخل الشامل 
          

 21,773,750   15,180,642   التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
       

 83,953,950   139,594,009   الدخل الشامل للفترة



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

 لـكـیــة المرحلیة التغیرات في حـقــوق الـمـقائمة
  2009آذار  31 المنتھیة في  أشھرةثالثلل

 

   وتقرأ معها المرحلية المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية30 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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رأس المال المكتتب 

 االحتياطي القانوني به و المدفوع
االحتياطي 

 الخاص

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة 

للموجودات المالية 
 الربح للفترة المتوفرة للبيع

 المدورةرباح األ
 المحققة

خسائر متراكمة 
لفروقات القطع 

رمحققة الناتجة الغي
عن اعادة تقييم 
 القطع البنيوي

مجموع حقوق 
 الملكية

  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   
2009                  

 3,066,727,833 (191,460,988) 565,174,473 - (23,704,046) 108,359,197 108,359,197 2,500,000,000  كانون الثاني 1الرصيد في 
 (117,500,000) - (117,500,000) - - - - - األرباح الموزعة

 139,594,009 - - 124,413,367 15,180,642 - - - )الدخل الشامل (الفترةإجمالي دخل 
 3,088,821,842 (191,460,988) 447,674,473 124,413,367 (8,523,404) 108,359,197 108,359,197 2,500,000,000  آذار 31الرصيد في 

 
2008          

 2,810,933,313 (144,765,988) 361,676,441 - 3,603,750 45,209,555  45,209,555 2,500,000,000  كانون الثاني 1الرصيد في 
 (82,500,000) - (82,500,000) - - - - - األرباح الموزعة

الدخل  (الفترةإجمالي دخل 
 83,953,950 - - 62,180,200 21,773,750 - - - )الشامل

 2,812,387,263 (144,765,988) 279,176,441 62,180,200 25,377,500 45,209,555 45,209,555 2,500,000,000  آذار 31الرصيد في 
 

 
 



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

  التدفقات النقدیة المرحلیةقائمة
 2009 آذار 31للثالثة أشھر المنتھیة في 

 

   وتقرأ معها المرحلية المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية30 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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للثالثة أشھر المنتھیة   
للثالثة أشھر المنتھیة في   2009  آذار31في 

 2008  آذار31
 غیر مدققة  غیر مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية إیضاح 

     
      األنشطة التشغيلية

  112,443,116   157,603,606    قبل ضريبة الدخلالربح
      : لبنود غير نقديةتعديالت

 20,792,363  36,234,920  هالكاتستا
 2,489,172  2,772,457  اطفاءات

 27,446,000  13,044,797  الئتمانية اسائرخالمصروف مخصص 
 (5,760,000)   -    للبيعمتوفرةالية م  موجودات تدنيئرخسا

 157,410,651  209,655,780  الربح قبل التغير في رأس المال العامل      
      

 (414,140,932)  (421,421,667)  ةرف المركزيامص اإليداعات لدى الالزيادة في
 (2,145,863,888)  (1,545,630,504)    لدى المصارفيداعاتاإلالزيادة في 
 (2,101,902,204)  (1,140,572,035)   تسهيالت ائتمانية مباشرةالزيادة في 
 (141,897,326)  (425,106,814)   خرى األالموجوداتالزيادة في 

 940,523,361  (503,479,916)   نقديةالتأمينات ال في )النقص (الزيادة
 4,193,685,834  2,367,145,103   عمالءالودائع  ادة فيالزي

 400,329,296  87,743,959   المطلوبات األخرى الزيادة في
  888,144,792   (1,371,666,094)    من األنشطة التشغيلية)المستخدمة في (صافي التدفقات النقدية     

      
      االستثماريةاألنشطة 

 (598,562,674)  (3,734,933)   يع للبمتوفرةمالية موجودات 
 -  (38,115,687)   قروض و سلف مالية موجودات

 (198,892,647)  (99,833,909)  موجودات ثابتةشراء 
 (377,200)  (2,533,845)   موجودات غير ملموسةشراء 

  (797,832,521)   (144,218,374)   االستثماريةاألنشطة  المستخدمة في ة النقدياتصافي التدفق     
     

      التمويليةاألنشطة 
  -   (7,971,249)    على المساهمينأرباح موزعة

  -   (7,971,249)   تمويليةالاألنشطة  المستخدمة في ة النقدياتصافي التدفق     
     
 9,193,332  (5,772,557)   على النقد و ما في حكمهتأثير تغيرات أسعار الصرف     

 99,505,603  (1,529,628,274)   ي النقد وما في حكمهف  لزيادة ا)النقص (صافي
 8,893,834,822  21,598,025,838    كانون الثاني1النقد وما في حكمه في 

  8,993,340,425   20,068,397,564 24  آذار 31النقد وما في حكمه في      
     

 



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

 إیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیة المختصرة
 2009 آذار 31
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 ـبـنـكمعــلـومـات عن ال 1
  

، وبناء علـى  )14456(  بموجب السجل التجاري رقم 2005 آب 30كشركة مساهمة مغفلة في  ) البنك (م.م. ش  سورية عودهتم تأسيس بنك    

 28 وبموجب قانون المصارف الخاصة رقم      2005 أيلول   13ل أ الصادر من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ           /703قرار رقم   

  .2001لعام 

  

  . سورية– مركزاً رئيسياً له في دمشق الـبنكاتخذ .  صفه مصرفاً خاصاً بو12 لدى مفوضية الحكومة تحت رقم البـنكسجل 

  

  .البنك في رأسمال% 47ل بنسبة .م. شعودهيساهم بنك 

  

ل .م. شعـوده ل حيث يقدم بنـك    .م. ش عوده بالموافقة على توقيع اتفاقية مساعدة فنية مع بنك          2005 آب   20قامت الهيئة العامة للبنك في      

  .النشاطات المصرفية إلى البنكخبراته اإلدارية في 

  

  :ل وفقاً لهذه االتفاقية الخدمات التالية.م. شعودهيقدم بنك 

  

  .المساعدة في تحديد وتطبيق استراتيجية البنك التشغيلية في سورية .1

 .مساعدة تشغيلية من خالل التعيين والتدريب واإلشراف والتقييم لموظفي البنك باالضافة إلى إعارة الموظفين .2
 .عدة في تحديد وتطبيق االجراءات المتعلقة بإدارة المخاطرالمسا .3
المساعدة في تقييم  وتطوير واختيار تكنولوجيا المعلومات وأنظمة معلومات اإلدارة و بنية اإلتـصاالت الالزمـة لقيـام البنـك         .4

 .بأعماله
 .ل المالئمة للسوق السوري.م. شعودهالمساعدة في تطوير خدمات البنك المقدمة للزبائن من خالل تقديم منتجات بنك  .5
ل إلـى البنـك أو      .م. ش عودهالمساعدة في القيام بأبحاث متعلقة بخدمات البنك المقدمة لزبائنه وذلك من خالل تقديم أبحاث بنك                 .6

  .القيام بأبحاث خاصة
 
 ةـيـاسبـحـاسات المـالسي 2
 

 البيانات المالية أسس إعداد 2.1
إن الـسياسات  . الخاص بالتقارير المالية المرحلية     ) 34(بنك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم       أعدت القوائم المالية المرحلية المختصرة لل     

المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك السياسات التي تم على أساسها إعداد القـوائم الماليـة للـسنة                        

  :عدا التالي، فيما 2008 كانون االول 31المنتهية في 

  

 1خالل الفترة قام البنك باعتماد المعايير الجديدة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي يعتبر تطبيقها ملزماً اعتباراً من                     
  .2009كانون الثاني 

  



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

 إیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیة المختصرة
 2009 آذار 31
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 )تتمة(البيانات المالية  أسس إعداد 2.1
  

  )المعدل(" عرض البيانات المالية"-1معيار المحاسبة الدولي رقم 

يتطلب المعيار المعدل أن يتم االفصاح عن التغيرات في حقوق المساهمين الناتجة عن العمليات مع أصحاب الملكية بـصفتهم كأصـحاب                      

يتم إظهارهـا  ) غير الناتجة عن أصحاب الملكية(وكل التغيرات األخرى في حقوق الملكية     . ملكية في قائمة التغيرات في حقوق المساهميين      

  .وإن مكونات قائمة الدخل الشامل ال يجوز إظهارها في قائمة حقوق المساهميين. فصل في في قائمة الدخل الشاملبشكل من

  
  "القطاعات التشغيلية "– 8معيار التقارير المالية الدولي رقم 

ير القطاعات مع التقـارير الماليـة   ويتطلب من البنك موازاة تقار" بيانات القطاعات "14يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم        

باإلضافة الى ذلك، يتم بيان القطاعـات بطريقـة أكثـر         . الداخلية لإلدارة، ونتج عن ذلك زيادة في عدد بيانات القطاعات الواجب إظهارها           

  .توافقية مع البيانات الداخلية المستخدمة من قبل المدير التنفيذي الذي يقوم بأخذ القرارات

  

 المرحلية المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم الماليـة       لمعايير التقارير المالية الدولية   مالية  إن القوائم ال  

كما أن . 2008 كانون االول 31السنوية والمعدة وبالتالي فإن هذه القوائم المالية يجب أن تــقـرأ مع القوائم المالية السنوية للبنك كما في           

 كانون االول 31 ال تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتهية في  2009 آذار 31ئج األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   نتا

2009. 
  
 
 استخدام التقديرات 3
  

لوبات المالية في القـوائم الماليـة   إن إعداد القوائم المالية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمط   

كما أن هذه التقـديرات واالجتهـادات تـؤثر فـي اإليـرادات والمـصاريف       .  باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ     

  .والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق المساهمين

  

التقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ القوائم المالية والتي قد ينتج عنها مخاطر هامة مـن                 إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة ب    

  :الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في القوائم المالية خالل السنة المالية وهي كما يلي

  :التسهيالت االئتمانيةتدني قيمة 
 وتقدير كفاية المؤونة المسجلة في قائمة الدخل بناءاً على تقـديرات اإلدارة لمبـالغ        ربع سنوي وم البنك بمراجعة القروض والسلف بشكل       يق

إن هذه التقديرات مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم          .  وفترات التدفقات النقدية المستقبلية   

 .ن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبلالتيق
  



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

 إیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیة المختصرة
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 بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى  4
  

2009 آذار 31   كانون االول 31  
2008 

  مدققة   غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 1,931,573,773  1,876,132,093  نقد في الخزينة
 4,130,906,301  3,320,371,099 الحسابات الجارية مع مصرف سورية المركزي

    ودائع لدى مصرف سورية المركزي
 4,753,249,355  5,174,671,022 (*)حتياطي ودائع ا

     10,371,174,214  10,815,729,429 
      

 االحتفاظ باحتياطي إجباري لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، وفقا لقوانين و أنظمة المصارف، على البنك(*) 
 10و التي تمثل نسبة  ليرة سورية 5,174,671,022مبلغ  2009 آذار 31وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 

إن هذا االحتياطي إجباري وال يتم  .2008 كانون األول31ليرة سورية كما في  4,753,249,355 مقابل  ودائع العمالء متوسطمن% 
 . أنشطة البنك التشغيليةفياستعماله 

  
  مصارف الأرصدة لدى  5

  
  المجموع    مصارف خارجیة    مصارف محلیة )غیر مدققة(  2009 آذار 31

  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية 
            

 2,608,285,422  650,794,670  1,957,490,752  حسابات جاریة وتحت الطلب
 13,002,764,428  12,572,668,888  430,095,540   أو أقل أشھر3 استحقاقھا االصلي خالل فترة ودائع

            2,387,586,292  13,223,463,558   15,611,049,850  
                    

  المجموع    مصارف خارجیة    مصارف محلیة )مدققة( 2008 كانون األول 31
  ليرة سورية    ليرة سورية    سوريةليرة   

          
 894,182,017  648,905,458  245,276,559  حسابات جاریة وتحت الطلب

 16,699,649,516  16,699,649,516  -   أو أقل أشھر3ودائع استحقاقھا االصلي خالل فترة 
             245,276,559    17,348,554,974   17,593,831,533  

  
  

 31كما في  لیرة سوریة  318,340,291مقابل (لیرة سوریة  287,296,684  المصارف التي ال تتقاضى فوائدىبلغت األرصدة لد
 ).2008كانون األول 

  
 مصارف الیداعات لدى إ 6
  

  المجموع    مصارف خارجیة    مصارف محلیة )غیر مدققة(  2009 آذار 31
  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  

            
  7,648,869,237   3,773,869,237   3,875,000,000  ) أشھر3ودائع ألجل تستحق بعد  (إیداعات

           

  المجموع    مصارف خارجیة    مصارف محلیة  )مدققة( 2008 كانون األول 31
  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  

            
 6,103,238,735  3,235,638,735  2,867,600,000  ) أشھر3بعد ودائع ألجل تستحق (إیداعات 
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 تـسـهـيـالت ائـتـمـانـيـة مـبـاشـرة 7
 

2009 آذار 31  2008  كانون االول31    
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    الشركات الكبرى  

 3,230,243,693  3,463,570,247 حسابات جارية مدينة 
 8,672,626,159  9,011,646,905  روضق 
 3,320,032,522  3,383,024,248  كمبياالت 
 (117,372,184)  (112,833,643) )مقبوضة مقدماً( فوائد غير مستحقةً عن القروض 
 (376,067,608)  (374,307,940) )مقبوضة مقدماً (فوائد غير مستحقة عن الكمبياالت 

     
    ):التجزئة(ألفراد ا

 4,622,332,950  5,069,786,359 قروض 
 (32,673,375)  (15,174,652)  )مقبوضة مقدماً (فوائد غير مستحقة عن القروض 

 97,986,971  155,747,803   الصغيرة والمتوسطةالشركات     
 -  (23,778,162)  )مقبوضة مقدماً(فوائد غير مستحقة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 19,417,109,128  20,557,681,165 ـوعالـمـجـم    
 (111,337,610)  (124,382,407) تسهيالت ائتمانية مباشرة         مخصص: ينزل 

  
 19,305,771,518  20,433,298,758 صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

   
  

 مـخـصص تـدنـي تسھیالت ائتمانیة مباشرة

 
    

 الشركات
  

 األفراد
  

 لياإلجما
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

 111,337,610  60,799,175  50,538,435  2009 كانون الثاني 1في 
 13,044,797  8,398,178  4,646,619  )المقتطع خالل الفترة من اإليرادات (الفترة خالل تغيرال
 124,382,407  69,197,353  55,185,054  2009 آذار 31في        
        

       :2009 كانون الثاني 1في 
 111,337,610  60,799,175  50,538,435  بشكل جماعيانخفاض القيمة 

       :التغیر خالل السنة
 13,044,797  8,398,178  4,646,619  بشكل جماعيانخفاض القيمة 

       :2009 آذار  31في 
 124,382,407  69,197,353  55,185,054  بشكل جماعيانخفاض القيمة 

        
  
  

نفسها من   و الفترة2009 عام الربع األول من عن ليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون اخرىإ انتفت الحاجة ال يوجد مخصصات
  .2008العام 
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  وجودات مالیة قروض وسلفم 8

  
 كانون األول 31   2009 آذار 31   

2008  
 مدققة  غير مدققة  

سوریةلیرة     لیرة سوریة  
 650,000,000  650,000,000   (*) بنوك محلیة–شھادات إیداع 
 1,310,049,457  1,348,165,144    (**) بنوك خارجیة–شھادات إیداع 

       1,998,165,144  1,960,049,457 
  

 %9بين لية، تحمل هذه الشهادات معدل فائدة يتراوح بشراء شهادات إيداع صادرة عن بنوك مح 2007و 2006 يقام البنك خالل عام (*)

  : الفترات التالية في2009 آذار 31، تستحق هذه الشهادات كما في %10 و
 
 

 القیمة الدفتریة االستحقاق 
2009 آذار 31    كانون األول 31 

2008  
 مدققة غير مدققة  
سوریةلیرة     لیرة سوریة 
  
 2009 550,000,000 550,000,000 
 2010 100,000,000 100,000,000 
    650,000,000 650,000,000 
    

  

 عـوده صادرة عن بنوك خارجية عن طريق بنـك  ) Euro CDs( بشراء شهادات إيداع 2007 و 2006 عاميكما قام البنك خالل (**) 

  :  في الفترات التالية2009 آذار 31تحق هذه الشهادات كما في ، تس%7.625ل، تحمل هذه الشهادات معدل فائدة مقداره .م.ش

  
 القیمة الدفتریة االستحقاق 
2009 آذار 31    كانون األول 31  

2008  
 مدققة  غير مدققة  
سوریةلیرة     لیرة سوریة  
 2010 907,080,488  881,435,257 
 2012 441,084,656  428,614,200 
     1,348,165,144  1,310,049,457 
     

 
  ":إعادة تصنیف األصول المالیة "7 و المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 39تعدیالت معیار المحاسبة الدولي رقم 

  
قام البنك بإعادة " دة تصنیف األصول المالیةإعا "7 و المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 39تعدیالت معیار المحاسبة الدولي رقم حسب 

حدد البنك موجودات مالیة من الممكن إعادة تصنیفھا على . تصنیف بعض الموجودات المالیة المتاحة للبیع الى موجودات مالیة قروض وسلف
في المستقبل المنظور بدال من بیعھا في المستقبل  النیة و اإلمكانیة لالحتفاظ بھا 2008 تشرین األول 1أساس التعدیالت والتي یمتلك البنك  بتاریخ 

 باعتماد القیمة العادلة في ذلك 2008 تشرین األول 1 و تعدیالتھ تمت إعادة التصنیف بتاریخ 39معیار المحاسبة الدولي رقم بناء على . القریب
  .التاریخ

  .یبین اإلیضاح التالي تأثیرات إعادة التصنیف على وضعیة البنك
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  )تتمة (مالیة قروض وسلفوجودات م 8
  

 لیرة سوریة 
  

2008 تشرین األول 1القيمة الدفترية كما في   1,298,755,950 
  

 1,348,165,144 2009 آذار 31القيمة الدفترية كما في 
  

 1,379,980,969 2009 آذار  31القيمة العادلة كما في 
  

 حیث كانت التدفقات  %8.52و % 7.57لموجودات المالیة المعاد تصنیفھا یتراوح بین بتاریخ إعادة التصنیف، كان معدل العائد الفعلي على ا
التدفقات وبقیت % 8.26و % 8.04معدل العائد الفعلي یتراوح بین ف أصبح ینتیجة إعادة التصن.   دوالر أمریكي 28,590,000النقدیة المتوقعة 
  . دوالر أمریكي28,590,000النقدیة المتوقعة 

  
  28,127,414 دة التصنیف لم تتم فإن قائمة حقوق الملكیة  كانت ستتضمن احتیاطي سلبي إضافي لموجودات مالیة متاحة للبیع بمبلغ لو أن إعا

  .یرة سوریةل
  

 31 تاریخ تاریخ إعادة التصنیف وحتىنتیجة إلعادة التصنیف، بلغ صافي إیراد الفوائد على الموجودات المالیة المعاد تصنیفھا للفترة الممتدة من 
  : كما یلي2009آذار 

  
 لیرة سوریة 

  
 25,412,918 صافي إيراد الفوائد

  
سیتم استھالكھ من تاریخ إعادة .  لیرة سوریة 827,034 كانت قیمة احتیاطي الموجودات المالیة المتاحة للبیع مبلغ 2008 تشرین األول 1بتاریخ 

  . ل العائد الفعليالتصنیف وحتى تاریخ اإلستحقاق باستخدام طریقة معد
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  للـبـیـعمتوفرةمـوجـودات مـالـیة  9
 

2009 آذار 31    كانون األول 31  
2008  

 مدققة  غير مدققة  
سوریةلیرة   موجودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیة  لیرة سوریة  

 226,473,323  245,388,897   ) (*سندات متوسطة األجل     
     وفر لھا أسعار سوقیةموجودات مالیة غیر مت     

 50,000,000  50,000,000   (**)أدوات حقوق الملكیة     
 276,473,323  295,388,897  مجموع الموجودات المالیة المتوفرة للبیع      

  
  

 عـوده ك صادرة عن بنوك خارجية عن طريق بنسندات متوسطة األجل بشراء  2008من عام  ثانيالع الرب  قام البنك خالل(*) 
 2009 آذار 31، تستحق هذه الشهادات كما في     %5.750 و% 5.625تتراوح بين    فائدة   تل، تحمل هذه الشهادات معدال    .م.ش

 :في الفترات التالية
  

 عادلةة الالسوقیالقیمة   االستحقاق 
 یرة سوریةل  
 2012 237,331,061 
 2013 8,057,836 
     245,388,897 
  

  
 تبين  2008 كانون األول 31بتاريخ . بنك استثمارات مالية متاحة للبيع مصدرة من بنك خارجي على شكل سندات متوسطة األجليمتلك ال

وجود تراجع في القيمة السوقية لهذه االستثمارات ، ما جعل البنك يعمل على تحديد القيمة العادلة لها واعتبار الفرق كخسارة ناتجة عن هبوط 
  . ذه االستثماراتدائم في قيمة ه

  
 نتيجة ألن تم تقييم االستثمار بالتكلفة حيث من رأسمال الشركة% 5بنسبة  الشركة السورية العربية للتأمين استثمار البنك في يمثل المبلغ(**) 

رى مالئمة لتحديد القيمة  التدفقات النقدية أو وجود أية طريقة أختقدير سوق أوراق مالية فعال وعدم القدرة على أسهم الشركة غير مدرجة في
  . يعتزم البنك أن يحتفظ بهذا االستثمار على المدى البعيدالعادلة
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  موجودات أخرى 10

 
2009 آذار 31   كانون األول 31  

2008  
 مدققة  غير مدققة 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

  256,235,171  256,347,528 مدينون مختلفون و دفعات مقدمة
  108,138,878  257,644,852 شيكات قيد التحصيلحواالت و

 39,336,192  305,643,620 *أخرى
  14,273,392     15,173,910  المصرف المركزي–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
  243,169,495   243,770,720  ومؤسسات مصرفیةمصارف –فوائد محققة غیر مستحقة القبض 

  30,076,490     26,603,562  مؤسسات – فوائد محققة غیر مستحقة القبض تسھیالت ائتمانیة مباشرة
  23,430,855     25,486,487  تجزئة  – فوائد محققة غیر مستحقة القبض تسھیالت ائتمانیة مباشرة

  163,152,152   172,202,106  موجودات مالیة قروض وسلف–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
  10,079,120     10,125,774  للبیعمتوفرة  موجودات مالیة –فوائد محققة غیر مستحقة القبض 

     1,312,998,559  887,891,745 
      

شركة محدودة - سورية لالستثماره المدفوعة من رأس مال شركة عودحصة البنكليرة سورية  269,999,500مبلغ  البند يتضمن )*(
  .435رقم  التسليف و النقد مجلس قرار بموجب وذلك، مالالمن رأس % 99,99 بنسبة ة للوساطة والخدمات المالية المسؤولي

  
 على بعد تحصل لم الشركة أن علماو، .ف/291حصلت الشركة على الترخيص من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بقرار رقم 

  .األخرى النظامية المتطلبات عضب استكمال لعدم النهائي المباشرة أمر
  

 
 مركزيال  سوريامجمدة لدى مصرفالوديعة ال 11
  

يجب على المصارف الخاصة االحتفاظ ب  , 2001 للعام 28 من قانون المصارف الخاصة رقم 12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
  .دون فوائدالمركزي على شكل وديعة مجمدة و بمصرف سورية  لدى بنكمن رأسمال ال% 10

 
   : كالتالي2009 آذار 31بلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي كما في 

 
2009 آذار 31   كانون األول 31  

2008  
 مدققة  غير مدققة 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

 21,235,700  21,235,700 أرصدة باللیرة السوریة
 198,404,926  204,177,483 أرصدة بالدوالر األمریكي

     225,413,183  219,640,626 
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 بنوكودائع   12
 

  المجموع    خارج سوریة    داخل سوریة  )غیر مدققة( 2009 آذار 31
  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  
            

 739,155,475  209,647,117  529,508,358  حسابات جاریة 
 -  -  -  ودائع ألجل

 739,155,475   209,647,117  529,508,358  المجموع           
 

  المجموع    سوریةخارج     سوریةداخل  )مدققة( 2008 كانون األول 31
  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  
            

 898,285,769  106,992,676  791,293,093  حسابات جاریة 
 1,160,000,000  -  1,160,000,000  ودائع ألجل

 2,058,285,769   106,992,676  1,951,293,093  المجموع           
 

 ودائـع الـعـمـالء 13
 

2009 آذار 31   كانون األول 31  
2008  

 مدققة  غير مدققة 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

    الشركات الكبرى
 2,321,828,133  2,026,657,290 حسابات جارية وتحت الطلب 
 7,676,280,510  10,449,215,095 ودائع ألجل وخاضعة الشعار 
 142,238,204  464,746,651  مقيدة حسابات 
     الصغيرة والمتوسطةالشركات
 3,254,152,481  2,257,990,331 حسابات جارية وتحت الطلب 
 2,753,534,382  765,732,198 ودائع ألجل وخاضعة الشعار 
 28,625  21,496 ودائع توفير 

     
    )التجزئة(فراد اال

 9,546,209,394  10,170,029,274 ت جارية وتحت الطلبحسابا 
 20,993,393,757  22,727,210,212 ودائع ألجل وخاضعة الشعار 
 1,743,305,085  1,936,513,126 ودائع توفير 

     50,798,115,673  48,430,970,571 
 

لیرة  0009,247,762, من إجمالي الودائع مقابل% 31 سبتھلیرة سوریة أي ما ن 15,764,248,829  بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد
 .في السنة السابقة % 19سوریة أي ما نسبتھ 

     
  . لیرة سوریة في السنة السابقة815,308,000لیرة سوریة مقابل  752,650,502بلغت الودائع الجامدة  

       
 تأمينــات نقديــة 14
 

2009 آذار 31   كانون األول 31  
2008  

مدققةغير    مدققة  
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

 700,221,692  743,876,802  تسهيالت مباشرة مقابلتأمينات نقدية
 2,903,198,271  2,356,063,246 اشرةبم غير  تسهيالت مقابلتأمينات نقدية

     3,099,940,048  3,603,419,963 
    



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

 إیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیة المختصرة
 2009 آذار 31
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 ضـریـبـة الـدخـل مخصص  15
  

2009ذار  آ31   كانون األول 31  
2008  

 مدققة  غير مدققة 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

 140,740,844  219,199,110 فترةرصيد بداية ال
 (140,740,844)  -  ضريبة الدخل المدفوعة: يطرح
 219,199,110  33,190,239 (*)ضريبة الدخل المستحقة : يضاف

 219,199,110  252,389,349 الفترةرصید نھایة     
    

  
  

وتم تسدید مخصصات الضریبة كما وردت في , حسب التواریخ المحددة لذلك 2007, 2006, 2005تم تقدیم البیانات الضریبیة عن األعوام 
   لدى الدوائر المالیةالمراجعةزالت قید وھي ماھذه البیانات 

  
   :ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي(*) 

 
2009  آذار31    2008 آذار 31  
 غير مدققة  غير مدققة 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

  112,443,115      157,603,608 صافي الدخل قبل الضريبة
  60,845,000        (38,205,000)  غیر المتحققةتقییم مركز القطع البنیوي  ةتضاف خسار) ینزل أرباح(

  317,550            317,550 یضاف إطفاء الفروغ
  27,446,000        13,044,797 مخصص الخسائر اإلئتمانیة

     132,760,955      201,051,665  
    

 %25  %25 ضريبة الدخلنسبة 
  50,262,916        33,190,239  الفترة عن ضريبة الدخلمصروف     

 
 

  مطلوبات أخرى 16
 

2009 آذار 31   كانون األول 31  
2008 

 مدققة   مدققةغير 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

 15,513,421  15,062,948 يرادات مقبوضة مقدماًإ
 789,047,313  853,582,933 حواالت وشيكات قيد التحصيل

 45,493,021  55,649,534 مخصصات الموظفين
 53,203,783  44,930,386 مصاريف مستحقة
 32,739,447  30,916,844 أمانات الضريبة

 149,412,516  133,749,025 مم دائنة ودائنون آخرونذ
 18,946,752  128,475,503  توزيعات أرباح غير مدفوعة

 17,711,752  30,157,979  أخرى
 226,303  732,602 بنوك ودائع –فوائد مستحقة الدفع 
 97,434,513  123,499,927 عمالءال  ودائع -فوائد مستحقة الدفع 

     1,416,757,681  1,219,728,821 



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

 إیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیة المختصرة
 2009 آذار 31
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  وعـدفـه والمـب بـتـتـرأس المال المك 17
 

 1,000  قدرها سهم بقيمة اسمية2,500,000 ليرة سورية مقسم إلى 2,500,000,000يبلغ رأسمال البنك المصرح والمكتتب به والمدفوع 
  .ليرة سورية للسهم

  
  :سهم البنك االسمية تقسم الى فئتينأجميع 

  
لسوريين ل بالنسبة. شخاص سوريين طبيعيين أو معنويين و تسدد قيمتها بالليرات السوريةأي ال يجوز تملكها إال من قبل  وهي األسهم الت-فئة أ

هذه  تشكل.  المركزي سورية مصرف نشرة صرف سعر حسب يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية ،المقيمين في الخارج
 .من رأسمال البنك%  51الفئة 

شخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمتها أ وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل -فئة ب
  .من رأسمال البنك% 49وتشكل هذه الفئة .  المركزي سورية مصرف نشرة صرف سعر حسببالعمالت األجنبية 

  
  . ألسهم من الفئة بهمن رأسمال البنك من خالل تملك% 47 هسبت  ما  ن مجموعة عوده سردار– ل.م.ش عوده بنكمتلك ي
  

سورية  ليرة مليار 2.5 بمبلغ البنك مال رأس زيادة على 2008 تشرين األول 26بتاريخ  المنعقدة للبنك العادية غير العمومية الجمعية وافقت
ل من مصرف سوريا المركزي و وزارة اإلقتصاد إضافة إلى ، حيث تم الحصول على موافقة كوذلك بعد اتمام اإلجراءات القانونية الالزمة

 القوائم حتى تاريخ إعداد هذه الزيادة لالكتتاب العام لم يتم طرح هذه تقديم طلب إلى هيئة األوراق المالية والذي ما زال قيد الدراسة ، علماً أنه
  .المالية

  
 

  توفرة للبيع للموجودات المالية المالـتغير المتراكم في القيمة العادلة 18
  

2009 آذار 31   كانون األول 31  
2008  

 مدققة  غير مدققة 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

 3,603,750  (23,704,046) السنةالرصيد في بداية 
 (27,307,796)  15,180,642 غیر متحققة ) خسائر (أرباح

 (8,523,404)  (23,704,046) 
  
  

 وزيعالمتراكمة غير القابلة للت الخسائر 19
 

متراكمة لفروقات ال يتم فصل الخسائر , 362قرار مجلس النقد والتسليف رقم طبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة بناء على 
ورة وعليه فإن األرباح المد.  الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب األرباح المدورةالقطع الغير متحققة والغير قابلة للتوزيع

ليرة  373,713,483 مبلغ 2008 كانون األول 31 ليرة سورية وقد بلغت في256,213,485 تبلغ القوائم الماليةالقابلة للتوزيع في تاريخ 
 .سورية



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

 إیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیة المختصرة
 2009 آذار 31
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 الـفـوائـد الـدائـنـة 20

 
 2008 آذار 31  2009 آذار 31 
 غير مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 150,688,246  122,504,619 لدى مصارفأرصدة وايداعات 

 56,354,655  3,052,505 موجودات مالية متوفرة للبيع
 44,970,205  41,378,672 موجودات مالية قروض وسلف

      تسهيالت ائتمانية مباشرة
      مؤسسات

 67,183,772  77,479,934 حسابات جارية مدينة
 49,619,364  79,249,716 كمبياالت

 116,349,441  171,281,315  مؤسسات-ضقرو
      )التجزئة(لألفراد 
 31,719,564  126,286,079 )التجزئة( لألفراد -قروض

  1,016,311         3,248,269  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- قروض 
     624,481,109   517,901,558  
    

 
 

 الـمـدیـنـةالـفـوائـد  21
 

 2008ذار  آ31  2009 آذار 31 
 غير مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

    ودائع العمالء
 1,497,883  206,405 حسابات جارية وتحت الطلب     

 6,434,752  13,025,212 توفير     ودائع 
 205,122,452  319,482,541 ألجل وخاضعة إلشعار     ودائع 

 407,816  701,398 بنوكودائع 
 12,694,390  15,960,568 أمينات نقديةت

    349,376,124  226,157,293 
 
 

  للبيـعموجودات مالية متوفرةأرباح  22
  

 2008 آذار 31  2009 آذار 31 
 غير مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

     
 5,760,000  - ت مالية متوفرة للبيعموجوداشراء أرباح 

    -  5,760,000 
    

  



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

 إیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیة المختصرة
 2009 آذار 31
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  الفترة للسھم من ربح األساسیة الحصة 23
  

 : على الوسطي المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة و ذلك كما يليالفترةمن خالل قسمة ارباح ن حساب حصة السهم العادي الواحد يمك
 

2009 آذار 31  2008 آذار 31    
  غير مدققة   غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية  
 62,180,200  124,413,367 الفترة ربح    

    
 2,500,000  2,500,000 الفترةوسطي عدد االسهم قيد التداول خالل 

    
 24.87  49.77 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

 
 من السهم حصةقد يكون لها تأثير على  ألدوات لبنك لعدم إصدار اة األساسيللحصة مطابقة الفترة من ربح  للسهمة المخفضالحصةإن قيمة 

  األرباح عند تحويلها
  
 

 النقد وما في حكمه 24
 

 كانون األول 31  2009 آذار 31 
2008 

 مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 6,062,480,074  5,196,503,189 مصرف سورية المركزيالنقد واألرصدة لدى 
 17,593,831,533  15,611,049,850 ي تستحق خالل ثالثة أشهر التالمصارفأرصدة لدى : يضاف
 (2,058,285,769)  (739,155,475)  أشهرثالثة التي تستحق خالل البنوكودائع : ينزل

     20,068,397,564  21,598,025,838 
    

 
 .قد و ما في حكمهنومية لذلك التعتبر جزء من ال التشغيلية اليبنكالودائع لدى مصرف سورية المركزي في نشاطات الاحتياطي ستخدم يال 

 
 

 تعامالت مع اطراف ذات عالقة 25

  :يةلاعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التتتكون تعويضات اإلدارة العليا وأ
 

 2008 آذار 31  2009 آذار 31 
 غير مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 2,594,790  3,533,794 الراتب األساسي
 3,613,101  4,202,311  ميزات و منافع قصيرة األجل

 6,207,891  7,736,105  مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين    
    

   عالقة أخرىذاتتعامالت مع أطراف 

 المصارف ذات العالقة وكبار بتعامالت تجارية مع) ضمن أعماله االعتيادية (بنكقام الإلضافة الى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا اب
  .المساهمين بحدود التعامالت التجارية السائدة

  
  
  



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

  المختصرة المرحلیةإیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة
 2009 آذار 31
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   )تتمة ( عالقةذاتتعامالت مع أطراف . 22
 المجموع  الجھة ذات العالقة 
 2008 كانون األول 31 2009 آذار 31  أخرى الشركات الحليفة الشركة األم 

 مدققة غير مدققة   غير مدققة غير مدققة غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  

            :بنود داخل الميزانية
 (106,992,676) (702,283)  - - (702,283) ل الجارية لدى البنك.م.حسابات بنك عوده ش

 (92,561) 12  - - 12 ل.م.الفائدة المستحقة الدفع على األرصدة المستحقة لبنك عوده ش
 (1,160,000,000) -  - - - ل ألجل لدى البنك.م.وديعة بنك عوده ش

 245,202,205 159,164,268  - - 159,164,268 ل  .م.الحسابات الجارية لدى بنك عوده ش
 3,263,695,600 1,432,650,000  - - 1,432,650,000 ل.م.اإليداعات لدى بنك عوده ش

 57,658,756 33,291,614  - - 33,291,614 ل.م.دى بنك عوده شالفائدة المستحقة القبض من أرصدة ل
 50,000,000 50,000,000  - 50,000,000 - استثمارات في الشركة السورية العربية للتأمين

 (1,093,296,649) (1,130,085,665)  - (1,130,085,665) - أرصدة الشركة السورية العربية للتأمين لدى البنك
 (3,351,789) (2,690,530)  - (2,690,530) -  لدى البنكالعربيةلبنانية أرصدة الشركة ال
 (1,764,000) (5,813,695)  (5,813,695) - - ودائع المساهمين

 205,275,000 -  - - - ل.م.عن طريق بنك عوده ش بنوك خارجية -شراء شهادات إيداع 
 2,024,089,688 -  - - - ل.م.عن طريق بنك عوده ششراء سندات متوسطة األجل 

 281,123,925 -  - - - ل.م.شراء أدوات دين أخرى عن طريق بنك عوده ش
 386,929,500 -  - - - ل.م.شراء سندات عن طريق بنك عوده ش

 417,305,400 -  - - - ل.م.شراء سندات من بنك عوده ش
       :بنود خارج الميزانية

 1,296,044,600 1,107,298,728  - - 1,107,298,728 ل.م.كفاالت لصالح بنك عوده ش
 15,146,600 -  - - - كفاالت لصالح بنك عوده مصر

 459,000 2,875,838  - 2,875,838 - ل فروع األردن.م.كفاالت لصالح بنك عوده ش
 - 1,639,640  - 1,639,640 - كفاالت لصالح بنك السودان الوطني

 1,163,500 1,098,199,923  - - 1,098,199,923 ل.م.اعتمادات مستندية لصالح بنك عوده ش
 - 31,194,718  - 31,194,718 - اعتمادات مستندية لصالح بنك عوده فرنسا

 



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

  المختصرة المرحلیةإیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة
 2009 آذار 31
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   )تتمة ( عالقةذاتتعامالت مع أطراف . 22
 المجموع  الجھة ذات العالقة 
 2008 آذار 31 2009 آذار 31  أخرى الشركات الحليفة الشركة األم 

 غير مدققة غير مدققة   غير مدققة غير مدققة غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  
        

        : الدخلقائمةعناصر 
 42,161,177 16,987,081  - - 16,987,081 فوائد وعموالت دائنة 
 84,272 103,459  - - 103,459 فوائد وعموالت مدينة

 5,760,000 -  - - -  موجودات مالية متوفرة للبيعأرباح ) خسائر(صافي 
 16,650,973 20,459,523  - - 20,459,523 (**)مصاريف التطوير 

       
 

  . من القوائم المالية1يضاح رقم ل بالنيابة عن البنك وفقاً التفاقية المساعدة الفنية الموضحة باإل.م. شعوده المدفوعة بالكامل عن طريق بنك مصاريف التطويريمثل المبلغ (**) 



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

  المختصرةالمرحلیة إیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة
 2009 آذار 31
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 دارة الـمـخـاطـرإ 26

 
 توزیع التعرضات االئتمانیة حسب درجة المخاطر 26.1

 

 الشركات

)غیر مدققة    (2009 آذار 31  
 الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة

المؤسسات 
الصغیرة و 
 المجموع المتوسطة

 )مقبولة المخاطر(عادیة 
         

4,813,723,837  
      

240,887,870 ,500213,970,85 
      

131,969,641 19,157,433,848  
تتطلب اھتماما (تحت المراقبة 

 - 1,400,247,317    - - ")خاصا
   

1,400,247,317 

 1,282,981,502 - 1,282,981,502 - -   مستحقة غیرمنھا

 117,265,815  117,265,815   :منھا مستحقة

 33,724,630        - 33,724,630        - -  یوم 30لغایة 

 - - - - -  یوم60 لغایة 31من

 83,541,185        - 83,541,185        - -  یوم90یوم لغایة 61من 

 المجموع 
         

4,813,723,837  240,887,870 15,371,099,817 131,969,641 20,557,681,165 

 )124,382(407, - )55,185(054, - )69,197(353, مخصص التدني: یطرح 

 20,433,298,758 131,969,641 15,315,914,763 240,887,870 4,744,526,484 الصافي

 14,678,924,147 175,092,487  4,353,767,913  أرقام المقارنة
                     

 97,986,971  
        

19,305,771,518  
  
  



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

  المختصرة المرحلیةإیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة
 2009 آذار 31
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  يالتركز حسب القطاع االقتصاد 26.2
  

  :سب القطاع االقتصادي التركز في التعرضات االئتمانیة حیبین الجدول التالي
  
  

 القطاع االقتصادي 

 إجمالي  خدمات- أفراد زراعة عقارات تجارة صناعة مالي  البند
        

 8,495,042,121 - - - - - 8,495,042,121 أرصدة لدى مصرف سوریا المركزي 
 15,611,049,850 - - - - - 15,611,049,850  أرصدة لدى المصارف

 7,648,869,237 - - - - - 7,648,869,237 إیداعات  لدى المصارف 

 20,433,298,758 10,376,418,611 156,761,658 736,670,458 4,808,277,086 4,230,769,064 124,401,881 التسھیالت االئتمانیة 

 295,388,897 - - - - - 295,388,897 الموجودات المالیة المتوفرة للبیع

 1,998,165,144 - - - - - 1,998,165,144 قروض و سلف لبنوك

 1,312,999,559 785,754,309 399,640 1,878,010 12,257,860 10,786,600 501,923,140 الموجودات األخرى

 55,794,813,566 11,162,172,920 157,161,298 738,548,468 4,820,534,946 4,241,555,664 34,674,840,270 المجموع

 53,051,361,510 3,891,065,037 149,502,000 637,795,006 8,646,360,083 5,894,456,057 33,832,183,327 أرقام المقارنة



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش

  المختصرة المرحلیةإیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة
 2009 آذار 31
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  مـخـاطـر الـسـوق 26.3
  

 :اإلفصاحات الكمیة
 

  ر الفائدةاسعأمخاطر 
  

 31  2009 آذار  
  2008 كانون األول 31  غیر مدققة

 ققةمد

 العملة
ثر الزيادة في سعر أ

 %2الفائدة 
األثر على الربح 

 قبل الضريبة
األثر على حقوق 

  الملكية
ثر الزيادة في سعر أ

 %2الفائدة 
األثر على الربح 

 قبل الضريبة
األثر على حقوق 

 الملكية
        

  (15,326) (20,435) (1,021,759)  )816,41( (21,891) (1,094,528) دوالر أمریكي
 (8,632) (11,510) (575,475)  )08,09( (10,786) (539,292) یورو

)4,569(  )96( (91) (4,568)  جنیھ استرلیني  )457(  )343(  
)92(  )1( (2) (96)  ین یاباني  )9(  )7(  
الفرنك 

)1(  10 13 657  السویسري  - -  
 83 111 1,107  )38( (51) (2,549) العمالت األخرى

 

  31   2009آذار  
  2008 كانون األول 31  غیر مدققة

 مدققة

 العملة
اثر النقص في سعر 

 %2الفائدة 
األثر على الربح 

 قبل الضريبة
األثر على حقوق 

  الملكية
اثر النقص في سعر 

 %2الفائدة 
األثر على الربح 

 قبل الضريبة
األثر على حقوق 

 الملكية
        

  15,326 20,435 (1,021,759)  16,418 21,891 (1,094,528) دوالر أمریكي
 8,632 11,510 (575,475)  8,090 10,786 (539,292) یورو

)4,569(  69 91 (4,568)  جنیھ استرلیني  457 343  
)92(  1 2 (96)  ین یاباني  9 7  

)1(  )10( (13) 657  الفرنك السویسري  - -  
)111( 1,107  38 51 (2,549) العمالت األخرى  )83( 

  
  

 عمالتمخاطر ال

  31   2009آذار  
  2008 كانون األول 31  غیر مدققة

 مدققة

 العملة
ثر التغير في سعر أ

 %2الصرف 
األثر على الربح 

 قبل الضريبة
 على حقوقاألثر 

  الملكية
تر التغير في سعر أ

 %2الصرف 
األثر على الربح 

 قبل الضريبة
األثر على حقوق 

 الملكية
        

 26,129,603 26,075,904 1,303,795,193  27,385,856 27,505,641 1,375,282,058 دوالر أمریكي
 3,103 4,138 206,891  4,345 5,794 289,694 یورو

  8,014 10,686 534,296  2,005 2,673 133,671  جنیھ استرلیني
  )1,944( (2,592) 129,577  )1,439( (1,919) (95,939)  ین یاباني
الفرنك 
  165 220 11,015  )158( (211) (10,537)  السویسري

 200,708 267,611 13,380,527  176,076 234,767 11,738,374 العمالت األخرى



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش
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 التحلیل القطاعي 27
  

 . القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانويبنكيمثل قطاع أعمال ال
  :بنكقطاع أعمال ال -

 
  : هي  قطاعات أعمال رئيسيةثالثة خالل منألغراض إدارية  بنكاليتم تنظيم 

 
 والديون القروض واألعمال الصغيرة ومنحهم األفراديشمل متابعة ودائع العمالء            :التجزئة

 وخدمات أخرى
 الخاصة األخرىوالخدمات المصرفية التسهيالت االئتمانية متابعة الودائع ويشمل   الشركات   

 بالعمالء من المؤسسات
 بنكال أموال وإدارةيشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة   خزينة   

 
  . تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسيةالبنكبني عليه يهذه القطاعات هي األساس الذي 

  
  :قطاع التوزيع الجغرافي  -
  

 التي تمثل األعمال الجمهورية العربية السوريةبشكل رئيسي في  نشاطاته بنكال، يمارس بنكاليمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال 
 .كافة أنحاء العالم في ه نشاطاتبنكالالمحلية وكذلك يمارس 

  
  قطاع األعمال 27.1

  
  :2009 آذار 31والمصاريف الرأسمالية كما فيفيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات 

  
 لیرة سوریة    

 أرقام المقارنة المجموع خزینة  الشركات زئةالتج  لیرة سوریة
 310,368,066 430,067,764 227,887,587 60,093,718 142,086,459 اجمالي اإلیرادات 

 خسائرالمصروف مخصص 
 (27,446,000) (13,044,797) - (4,646,619) (8,398,178) الئتمانيةا

 282,922,066 417,022,967 227,887,587 55,447,099 133,688,281 نتائج األعمال
مصاریف غیر موزعة على 

 (170,478,950) (259,419,361)    القطاعات

 112,443,116 157,603,606    الربح قبل الضرائب 

 (50,262,916) (33,190,239)    ضریبة الدخل 

 62,180,200 124,413,367    الفترةصافي ربح 

      معلومات أخرى 

43,883,461,806 54,533,189,182 34,099,890,000 11,107,904,920 9,325,394,262 موجودات القطاع 
موجودات غیر موزعة على 

14,715,806,000 4,863,170,476    القطاعات 

58,599,267,806 59,396,359,658    مجموع الموجودات

50,944,778,000 55,095,042,270 791,263,500 18,970,440,004 35,333,338,766 مطلوبات القطاع 
مطلوبات غیر موزعة على 

 4,587,761,975 1,212,495,546    القطاعات 

55,532,539,975 56,307,537,816    مجموع المطلوبات 

 23,281,535 39,007,377         االستھالكات



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش
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  و المصاریف الرأسمالیھ حسب القطاع الجغرافيالیرادات اتوزیع 
 

 المجموع سوریا خارج  داخل سوریا  

 أرقام المقارنة أرقام الفترة أرقام المقارنة أرقام الفترة أرقام المقارنة أرقام الفترة  
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  
        

 310,368,066 430,067,764 307,869,000 85,602,245 2,499,066 344,465,519 إجمالي االیرادات
  

 
  رأس الـمـالكفایة 28
  

  :يوضح الجدول التالي كيفية احتساب نسبة كفاية رأس المال

  

 2008 كانون األول 31  2009 آذار 31 كفایة رأس المال 
 ليرة سورية ليرة سورية  

 مدققة غير مدققة  

 2,902,674 2,800,594 بنود رأس المال األساسي
 - -  اإلضافيبنود رأس المال 

 - - ود رأس المال المساعد بن

 2,902,674 2,800,594 )األموال الخاصة(مجموع رأس المال التنظیمي 
  و االلتزامات خارج المیزانیةمجموع الموجودات
 30,291,987  34,465,365 المرجحة بالمخاطر

 %9.58 %8.13 (%)نسبة كفایة رأس المال 

 %9.58 %8.13   (%)األساسينسبة كفایة رأس المال 
 
  

 ارتباطات و التزامات محتملة 29
 

 ارتباطات و التزامات ائتمانیة 29.1
 

 2008 كانون األول 31  2009 آذار 31 
 ليرة سورية ليرة سورية 

 مدققة غير مدققة 
 4,362,646,395 4,696,533,806  اعتمادات مستندية   

 977,819,277 1,493,312,453  قبوالت
    :كفاالت

 1,832,478,855 1,658,844,423   دفع -
 2,978,531,588 3,632,940,510  حسن تنفيذ -
 456,845,630 742,718,680   أخرى  -

 2,122,208,465 2,187,004,191  سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
  

  



 م.م.بـنـك عــوده سـوريـة ش
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 التزامات تعاقدیة و عقود إیجار تشغیلیة 29.2
  
  

 2008 آذار31   2009 آذار 31 
 غير مدققة  غیر مدققة  
 ليرة سورية  لیرة سوریة  

    :عقود مشاریع إنشائیة

  -  تستحق خالل سنة
          

38,676,047  

 تستحق خالل أكثر من سنة
        

270,732,327   
        

270,732,327  

  
        

270,732,327   309,408,374 
     

    :عقود إیجار تشغیلیة

  تستحق خالل سنة
          

48,065,500   
        

109,846,390  

 تستحق خالل أكثر من سنة
        

936,839,816   
      

1,017,787,566  

  
        

984,905,316  
      

1,127,633,956  
  
  

 توزیعات أرباح غیر مدفوعة 30
  

 وحيث  ليرة سورية117,500,000  قررت الهيئة العامة للمساهمين توزيع جزء من األرباح المحتجزة بقيمة2009 آذار 31بتاريخ 

   . ليرة سورية47كان نصيب كل سهم 
 
 




