
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  م.م.ي شبيمو السعودي الفرنسبنك 
  

  المختصرة الموحدة يةالمرحل المالية البيانات
  

 )ةغير مدقق( 2010 آذار 31







 م.م.بنك بيمو السعودي الفرنسي ش
   الدخل المرحلي الموحد بيان
  2010 آذار 31المنتهية في  ة أشهرثالثلل
  
 

  .وتقرأ معها المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتتشكل جزءاً من هذه  32إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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للثالثة أشهر المنتهية   
  2010آذار  31في 

للثالثة أشهر المنتهية في 
  2009آذار  31

 غير مدققة غير مدققة  
 ليرة سورية ليرة سورية إيضاح 

    
 871,112,079 743,602,229 21 الدائنة الفوائد
 )315,907,688( )296,442,633( 22  المدينة الفوائد

   ______________ ______________ 
 555,204,391 447,159,596  الفوائد من الدخل صافي

  ______________ ______________ 
     

 104,838,538 123,849,420   العموالت والرسوم الدائنة
 )10,055,841( )3,860,281(   العموالت والرسوم المدينة

  ______________ ______________ 
 94,782,697 119,989,139   الرسومصافي الدخل من العموالت و

  ______________ ______________ 
 649,987,088 567,148,735  صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

     
 41,471,764 35,747,369   صافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية

 39,466,486 11,274,984  خسائر تقييم مركز القطع البنيوي
 )1,264,986( 5,251,531 23 المتاجرة) خسائر(صافي أرباح 
 1,109,378 1,437,397  إيرادات أخرى

   ______________ ______________ 
 730,769,730 620,860,016  التشغيلي الدخل إجمالي

   ______________ ______________ 
       

 )172,280,684( )197,121,926(   الموظفين نفقات
 )35,754,158( )46,260,477(   هالكاتستا

 )3,475,117( )3,602,177(  إطفاءات
 )25,887,499( )32,379,656( 24  االئتمانية الخسائر مخصص مصروف
 )86,882,229( )106,031,158(  أخرى تشغيلية مصاريف

   ______________ ______________ 
 )324,279,687( )385,395,394(   التشغيلية المصروفات إجمالي

  ______________ ______________ 
     

 406,490,043 235,464,622  الضريبة قبل الربح
    

 )100,772,765( )71,892,295( 16  الدخل ضريبة
  ______________ ______________ 

 305,717,278 163,572,327  فترةلاربح صافي 
  ______________ ______________ 

    :الى العائد
 304,742,008 163,137,236  البنك مساهمي
 975,270 435,091   األقلية حصة

  ______________ ______________ 
  163,572,327 305,717,278 
  ______________ ______________ 

   العائد فترةال ربح من للسهم األساسية الحصة
 60.95 25.10 25 البنك مساهمي إلى  
   ______________ ______________ 



 م.م.بيمو السعودي الفرنسي ش بنك
  د الدخل الشامل المرحلي الموح بيان
 2010 آذار 31المنتهية في  ة أشهرثالثلل

  .وتقرأ معها المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتتشكل جزءاً من هذه  32إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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للثالثة أشهر المنتهية في   

  2010آذار  31
للثالثة أشهر المنتهية 

  2009آذار  31في 
 غير مدققة غير مدققة إيضاح 
 ليرة سورية ليرة سورية   
       

 305,717,278 163,572,327  فترةصافي ربح ال
    

    :مكونات الدخل الشامل األخرى

 - 2,762,500 20 ير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع يالتغ
   _____________  ____________  

 305,717,278 166,334,827  فترةللإجمالي الدخل الشامل 
   _____________  ____________  

    :العائد إلى
 304,742,008 165,899,736  مساهمي البنك
 975,270 435,091  حصة األقلية

   _____________  ____________  
   166,334,827 305,717,278 
   _____________  ____________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م.م.بيمو السعودي الفرنسي ش بنك
  دالموح رحليالم لكيةالموق بيان التغيرات في حق

  2010آذار  31المنتهية في  أشهر ةثالثلل
 

  .وتقرأ معها المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتتشكل جزءاً من هذه  32إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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      العائد إلى مساهمي البنك 

 
 

  المكتتبرأس المال 
 االحتياطي الخاص االحتياطي القانوني المدفوعو به

ير المتراكم في القيمة يالتغ
العادلة للموجودات المالية 

 الربح للفترة  المتوفرة للبيع
  المدورة رباح األ

 المحققة
غير  المدورةالخسائر 
 المحققة

  مجموع حقوق 
  حقوق األقلية بنكمساهمي ال

  مجموع حقوق
  لكيةالم 

  ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية    ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية    
                   2010 (غير مدققة)

 4,406,799,921 78,926,783 4,327,873,138 (126,174,119) 594,612,883 - 32,555,000 288,439,687 288,439,687 3,250,000,000 كانون الثاني 1الرصيد في 
 166,334,827 435,091 165,899,736 - - 163,137,236 2,762,500 - - - للفترة إجمالي الدخل الشامل
  _____________ _____________  ____________  ____________ ___________  ____________  ____________  _____________ ___________  ____________  

 4,573,134,748 79,361,874 4,493,772,874 )126,174,119( 594,612,883 163,137,236 35,317,500 288,439,687 288,439,687 3,250,000,000  آذار 31الرصيد في 
  _____________ _____________  ____________  ____________ ___________  ____________  ____________  _____________ ___________  ____________  

 
            )غير مدققة( 9200

 3,863,040,444 76,276,187 3,786,764,257 (106,427,433) 1,045,107,738 - - 174,041,976 174,041,976 2,500,000,000  كانون الثاني 1الرصيد في 
 305,717,278 975,270 304,742,008 - - 304,742,008     للفترة إجمالي الدخل الشامل

  _____________ _____________  ____________  ____________ ___________  ____________  ____________  _____________ ___________  ____________  
 4,168,757,722 77,251,457 4,091,506,265 )106,427,433( 1,045,107,738 304,742,008 - 174,041,976 174,041,976 2,500,000,000 آذار 31الرصيد في 

  _____________ _____________  ____________  ____________ ___________  ____________  ____________  _____________ ___________  ____________  
 

 



 م.م.بيمو السعودي الفرنسي ش بنك
 المرحلي الموحد  التدفقات النقدية بيان

 2010آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في 
 

  .وتقرأ معها المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتتشكل جزءاً من هذه  32 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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للثالثة أشهر المنتهية في 

  2010آذار  31
 31للثالثة أشهر المنتهية في 

  2009آذار 
 غير مدققة غير مدققة  
 ليرة سورية ليرة سورية إيضاح 

     األنشطة التشغيلية
 406,490,043 235,464,622   قبل ضريبة الدخل الربح

     :لبنود غير نقدية تعديالت
 35,754,158 46,260,477  استهالكات
 3,475,117 3,602,177  اطفاءات

 25,887,499 32,379,656  الئتمانيةا خسائرالمصروف مخصص 
 1,264,986 (5,251,531)   موجودات مالية للمتاجرةغير محققة من خسائر ) أرباح(
 (409,684) -   بيع موجودات ثابتةخسائر  )أرباح(
 3,167,937 (159,302)   خصصات متنوعةم
   _____________ _____________ 

 475,630,056 312,296,099  في رأس المال العامل التغييراتالربح قبل 
     

 (147,223,485) 27,006,971  في اإليداعات لدى المصرف المركزي )الزيادة(النقص 
 (643,982,522) 3,316,022,356   في اإليداعات لدى المصارف )الزيادة(النقص 

 (77,174,225) (1,567,703,866)   مباشرةالئتمانية االتسهيالت الزيادة في ال
 130,504,854 (129,819,745)   خرىاأل الموجوداتالنقص في ) الزيادة(
 (978,711,744) 285,981,367   نقديةالتأمينات النقص في ال) الزيادة(

 2,538,836,145 525,730,163   عمالءالودائع  الزيادة في
 92,622,769 239,103,165   المطلوبات األخرى الزيادة في

   _____________ _____________ 
 1,390,501,848 3,008,616,510   األنشطة التشغيلية صافي التدفقات النقدية من

   _____________ _____________ 
     األنشطة االستثمارية

 - (760,380)   موجودات مالية متوفرة للبيعشراء 
)5,169,367(   للمتاجرةموجودات مالية شراء    - 

 (81,144,577) (80,826,108)  شراء موجودات ثابتة
 (5,772,560) (101,259)   موجودات غير ملموسةشراء 

 600,000 -   من بيع موجودات ثابتة النقد المحصل
 (76,448,856) -   الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي 

   _____________ _____________ 
)86,857,114(   األنشطة االستثمارية )المستخدمة في( من صافي التدفقات النقدية  (162,765,993) 

   _____________ _____________ 
     التمويليةاألنشطة 

 (2,500) (754,759)   أرباح موزعة على المساهمين
   _____________ _____________ 

 (2,500) (754,759)   األنشطة التمويلية )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية من
   _____________ _____________ 
     

 (12,468,238)        8,053,387      على الموجودات المالية تأثير تغيرات أسعار الصرف
   _____________ _____________ 
     

  1,215,265,117    2,929,058,024   ي النقد وما في حكمهف  الزيادة صافي
 24,868,467,266 37,718,513,515   كانون الثاني 1النقد وما في حكمه في 

   _____________ _____________ 
 26,083,732,383 40,647,571,539 26  آذار 31النقد وما في حكمه في 

  _____________ _____________ 
    التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد

 871,112,079 749,885,458  فوائد مقبوضة
 297,190,515 314,737,401  فوائد مدفوعة

    
    

    



 م.م.بيمو السعودي الفرنسي ش بنك
 المختصرة الموحدةة المرحلية ات حول البيانات الماليضاحإي

 2010آذار  31
 

 
7 

 كبنالومات عن معل 1
  

هو شركة مساهمة سورية مغفلة مسجلة في السجل التجاري تحت الرقم  )البنك(م .م.ش بنك بيمو السعودي الفرنسي
 29يقع المركز الرئيسي للبنك في شارع . 8وفي سجل المصارف تحت الرقم  2003كانون األول  29تاريخ  13901
  .سورية ،أيار دمشق

  
يقوم المصرف بكافة الخدمات المصرفية من خالل شبكة مكونة من . 2004الثاني كانون  4باشر المصرف أعماله في 

  .في سورية أربع وثالثون فرعاً موزعة في كافة المحافظات
  

  .إن أسهم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية
  

  .في رأسمال البنك% 22يساهم بنك بيمو بنسبة 
  

  .في رأسمال البنك% 27يساهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 
  

المتضمن  4ب /م ن /  324تمت المصادقة على قرار مجلس النقد و التسليف رقم ، 2007تشرين الثاني  5بتاريخ 
الموافقة للبنك على المساهمة في تأسيس شركة وساطة مالية تحت اسم شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية المساهمة 

  .من رأس مال الشركة% 74.67ه متمثلة بلبنك مساهمتسدد ا ،2008شباط  5بتاريخ .  المغفلة
  

 المختصرة الموافقة على البيانات المالية المرحلية الموحدة
  

من قبل مجلس اإلدارة  2010 آذار 31أشهر المنتهية في  ثالثةالمرحلية الموحدة المختصرة لل قرار البيانات الماليةإتم 
  .2010أيار  11بتاريخ 

  
 
 السياسات المحاسبية 2
 

 المختصرة المرحلية الموحدة المالية البيانات أسس إعداد 2.1
 

الخـاص بالتقـارير   ) 34(المختصرة للبنك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة المالية المرحلية بياناتأعدت ال
المختصرة تتفق مـع تلـك   الموحدة  المالية المرحلية البياناتإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد . المالية المرحلية

  .2009ول كانون األ 31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية البياناتالسياسات التي تم على أساسها إعداد 
   

المالية لمعايير التقارير المالية الدولية المرحلية المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات  بياناتالإن 
المالية  البياناتالمالية يجب أن تــقـرأ مع  البياناتالمالية السنوية والمعدة وبالتالي فإن هذه  للبياناتالمطلوبة 

ال  2010آذار  31أشهر المنتهية في  ثالثةكما أن نتائج األعمال لفترة ال. 2009كانون األول  31السنوية للبنك كما في 
 .2010كانون األول  31في تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتهية 

 
  المرحلية المالية البيانات توحيد أسس

  
 كما التابعة والشركة .م.م.لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش المرحلية المالية بياناتال على الموحدة المالية بياناتال تشتمل
 .2010آذار 31في
 

أنشطة الشـركة التابعـة شـركة بيمـو     و البنكالمرفقة تشمل أنشطة  المرحلية الموحدة المختصرةالمالية  بياناتالإن 
  .السعودي الفرنسي المالية المساهمة المغفلة

   



 م.م.بيمو السعودي الفرنسي ش بنك
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 )تتمة( السياسات المحاسبية   
 

 )تتمة(المالية المرحلية الموحدة المختصرة البيانات  أسس إعداد   2.1
  

ضـافة  المعلومات المتعلقة باألوراق الماليـة باإل إن النشاط الرئيسي لهذه الشركة هو تقديم االستشارات وتحليل ونشر 
إن نسبة ملكية البنك في هذه الشـركة  . لى ممارسة أعمال شراء وبيع األوراق المالية لحساب الشركة ولحساب الغيرإ

  %.74.67هي 
  
ـ  على البنك فيه يحصل الذي التاريخ هو و االستمالك تاريخ من بدءاً التابعة للشركة المالية بياناتال توحيد يتم  يطرةالس

  .السيطرة تلك وقف تاريخ حتى موحدة وتبقى
 
  .المحاسبية السياسات نفس باستخدام و للمجموعة المالية الفترة لنفس التابعة للشركة المالية بياناتال إعداد يتم
  
عـن   الناتجة و المجموعة ضمن الخسائر و األرباح و اريفالمص و اإليرادات و المعامالت و األرصدة جميع حذف يتم

  .المجموعة ضمن المعامالت
إن حقوق األقلية تمثل الحصة من األرباح والخسائر و صافي الموجودات غير المملوكة بطريقـة مباشـرة أو غيـر    

وضمن حقوق المساهمين بشـكل   الشاملوالدخل  الدخل بيانيمباشرة من قبل البنك، ويتم تصنيفها بطريقة مستقلة في 
 .الموحد المركز المالي بيانمستقل عن حصة مساهمي البنك في 

 
 استخدام التقديرات 3
  

يتطلب من إدارة البنك القيـام بتقـديرات واجتهـادات تـؤثر فـي قيمـة        المرحلية الموحدة المالية بياناتالإن إعداد 
كمـا أن  .  ح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأالمالية باإلضافة إلى اإلفصا بياناتالالموجودات والمطلوبات المالية في 

لقيمة العادلة التي هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في ا
  :فيما يلي أهم هذه التقديرات .المرحليالموحد  الدخل الشامل بيانتظهر ضمن 

  
المرحليـة  الماليـة   بيانـات الإن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تـاريخ  

ى تعديالت جوهريـة فـي أرصـدة الموجـودات     والتي قد ينتج عنها مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إل الموحدة
  :وهي كما يلي الفترةخالل  المرحلية الموحدة المالية بياناتالوالمطلوبات الظاهرة في 

  
  ةلقيمة العادلة لألدوات الماليا

عـن  المرحلـي الموحـد    المركز المالي بيانتوفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ  في حال عدم
عبر طرق تقييم مختلفة والتي العادلة  ةقيماليتم تقدير  ،المالية األدواتلبعض و التداول النشط أمعلنة السعار األ طريق

في حال تعذر ذلك فإن تحديد . تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق
  .القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد

  
  ة التسهيالت االئتمانيةي قيمتدن

المرحلـي   الـدخل  بيانيقوم البنك بمراجعة التسهيالت االئتمانية بشكل ربع سنوي وتقدير كفاية المؤونة المسجلة في 
بشـكل رئيسـي   ة نيمبإن هذه التقديرات  .ات التدفقات النقدية المستقبليةبناء على تقديرات اإلدارة لمبالغ وفتر الموحد

وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتـائج الفعليـة قـد تختلـف عـن      على فرضيات 
 .التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل

  
خصـص  باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم القروض والسلف الهامة بشكل منفـرد، يقـوم البنـك بتشـكيل م    

النخفاض القيمة بشكل جماعي وذلك بتجميع القروض والسلف ذات السمات المتشابهة لمخـاطر االئتمـان وتقييمهـا    
  .بشكل جماعي النخفاض القيمة 
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 بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى  4

  2009ول كانون األ 31   2010 آذار 31 
  مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 3,185,069,612 3,325,788,154  نقد في الخزينة
 22,498,019,531 22,127,199,107 الحسابات الجارية مع مصرف سورية المركزي

 9,334,601,016 9,325,491,737 (*)حتياطي ودائع ا
 36,347,661 18,449,968  جاري مجمد لدى المركزي

 ______________ ______________ 
   34,796,928,966    35,054,037,820  
 ______________ ______________ 

  
زامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل إلأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي وفقا لقوانين و  (*)

 مبلغ 2010 آذار 31ودائع من دون فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 
  9,334,601,016مقابل ودائع العمالء متوسط من%  10التي تمثل نسبة و ليرة سورية 9,325,491,737

وال يتم استعماله في أنشطة البنك  زاميإن هذا االحتياطي إل .2009 كانون األول 31ليرة سورية كما في 
  .التشغيلية

 
  مصارف الأرصدة لدى  5
  

  المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية )غير مدققة( 2010 آذار 31
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

        
 2,320,258,581 1,568,912,347 751,346,234  حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة 
 14,760,470,750 14,760,470,750 -  أشهر أو أقل 3
 ______________ ______________  ______________  
 751,346,234 16,329,383,097 17,080,729,331 
 ______________ ______________  ______________  
       

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

      
 2,590,767,934 1,796,575,673 794,192,261  حسابات جارية وتحت الطلب

استحقاقها األصلي خالل فترة ودائع 
 10,372,810,000 10,372,810,000 -  أشهر أو أقل 3
  ______________ ______________  ______________  
  794,192,261 12,169,385,673 12,963,577,934 
  ______________ ______________  ______________  
  

ليرة  1,214,332,902 ليرة سورية مقابل   1,296,055,205فوائدبلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى 
 .2009كانون األول  31سورية كما في 
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 مصارف اليداعات لدى إ 6
  

  المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية )غير مدققة( 2010 آذار 31
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
        

 19,064,894,138 17,714,894,138 1,350,000,000  ) أشهر 3ودائع ألجل تستحق بعد (إيداعات 
  ______________ ______________  _______________  
  

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

 22,380,916,494 21,577,426,758 803,489,736  ) أشهر 3ودائع ألجل تستحق بعد (إيداعات 
  ______________ _______________  _______________  
  
 
 رةموجودات مالية للمتاج 7

 آذار 31 
 2010   

األول كانون  31
2009  

  مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
     

 - 5,169,367  أسهم 
 319,527,579 315,284,241 خارجيةسندات مدرجة في أسواق 

 ____________ ____________ 
 320,453,608 319,527,579 
 _____________ ______________  
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 )بالصافي( رةت ائتمانية مباشالتـسهي 8
 

  2009األول كانون  31   2010 آذار 31 
  مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 
    الشركات الكبرى  

 6,100,094,962 6,982,703,570  حسابات جارية مدينة 
   

 3,155,350,115 3,572,224,842  قروض 
 (117,897,965) (120,722,793)  عن القروض فوائد مقبوضة مقدماً 

 _______________ _______________ 
 3,037,452,150 3,451,502,049  صافي القروض 

   
 3,809,004,314 3,974,330,014  كمبياالت 
 (469,357,672) (487,298,216) عن الكمبياالت مقبوضة مقدماً فوائد 

 _______________ _______________ 
 3,339,646,642 3,487,031,798  صافي الكمبياالت 

  _______________ _______________ 
 12,477,193,754 13,921,237,417 الـمـجـمـوع

    
   )التجزئة(األفراد 
 10,020,683,753 10,054,460,525  قروض 
 (93,244,441) (72,713,504)  عن القروض فوائد مقبوضة مقدماً 

 _______________ _______________ 
 9,927,439,312 9,981,747,021 الـمـجـمـوع

    
 6,507,953,248  الشركات الصغيرة والمتوسطة

 
6,408,845,934 

  _______________ _______________ 
 28,813,479,000 30,410,937,686 الـمـجـمـوع

    
 (539,220,780) (583,863,425)  تسهيالت ائتمانية مباشرة    مخصص: ينزل 
 (102,719,351) (132,474,171) فوائد معلقة: ينزل 

  _______________ _______________ 
  28,171,538,869 29,694,600,090  صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

  _______________ _______________ 
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 )تتمة) (بالصافي(رة تسهيالت ائتمانية مباش 8
  

  ي تسهيالت ائتمانية مباشرةمخصص تدن
 

 اإلجمالي  األفراد  الشركات  
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

           

 539,220,780  100,459,815  438,760,965 2010كانون الثاني  1في 
 44,642,645  6,877,447  37,765,198 لفترةير خالل ايالتغ
  _____________   _____________   ____________  

 583,863,425  107,337,262  476,526,163 2010آذار  31في 
  ______________  _______________  _____________ 

           2010الثاني كانون  1في 
 473,837,277  100,459,815  373,377,462 مخصص انخفاض القيمة افرادياً

 65,383,503  -  65,383,503 مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي
      لفترةير خالل ايالتغ

      االضافات
 13,897,934  8,066,827  5,831,107 مخصص انخفاض القيمة افرادياً

 52,869,644  -  52,869,644 انخفاض القيمة بشكل جماعيمخصص 
      

      االستردادات
 (22,124,933)  (1,189,380)  (20,935,553) مخصص انخفاض القيمة افرادياً

 -  -  - مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي
       

           2010آذار  31في 
 465,610,278  107,337,262  358,273,016 مخصص انخفاض القيمة افرادياً

 118,253,147  -  118,253,147 مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي
  _____________   _____________   ____________  

 583,863,425  107,337,262  476,526,163 مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة
  ________________  ________________  ______________ 
      

  
من  %6.52 ليرة سورية أي ما نسبته 1,983,707,878 )غير المنتجة(بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة 

 ليرة سورية أي ما نسبته 1,683,286,209 ، مقابل 2010آذار  31كما في التسهيالت اإلئتمانية المباشرة  إجمالي
 .2009كانون األول  31كما في التسهيالت اإلئتمانية المباشرة  إجماليمن  5.84%

 

ليرة سورية أي ما نسبته   1,851,233,707بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة
ليرة سورية   1,580,566,858، مقابل2010آذار  31كما في  التسهيالت اإلئتمانية المباشرة إجماليمن  6.09%

  .2009كانون األول  31كما في التسهيالت اإلئتمانية المباشرة  إجماليمن  %5.49 أي ما نسبته
 
 

 ،وتعدیالتھ 2009  األول كانون 9 بتاریخ الصادر 4ب/ن م//597رقم التسلیف و النقد مجلس قرار أحكام على بناءًا
  السنة نھایة في البنك على یتوجب ،597 للقرار المعدل 2010 نیسان 29 بتاریخ الصادر 4ب/ن م/650 رقم والقرار

احتساب مخصص انخفاض جماعي على التسھیالت العاملة الممنوحة لألفراد والشركات ضمن النسب المذكورة في 
وتقسیم القیمة التي یجب  2010تم العمل على تطبیق عملیة االحتساب السابقھ ابتداءا من الربع األول لعام . القرار

  .ارسنوات كما ھو مذكور بالقر 4تسجیلھا على مدة 
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 )تتمة) (بالصافي(تسهيالت ائتمانية مباشرة  8

 
  الفوائد المعلقة

 :فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة
  2009األول كانون  31   2010 آذار 31  
  مدققة  غير مدققة  

 ليرة سورية ليرة سورية  
     

 94,624,673 102,719,351  السنة/الفترة الرصيد في بداية
 70,889,215 49,972,394  السنة/الفترةالفوائد المعلقة خالل : يضاف
 (62,794,537) (20,217,574)  الفوائد المحولة لإليرادات: ينزل

  _____________ _____________ 
  132,474,171 102,719,351 
  _____________ _____________ 

 
  وجودات مالية قروض وسلفم 9

  2009األول كانون  31   2010 آذار 31  
  مدققة  غير مدققة  

 ليرة سورية ليرة سورية  
     

 150,000,000  150,000,000    (*) بنوك محلية –شهادات إيداع 
   _____________ ____________ 
  

بشراء شهادات إيداع صادرة عن بنوك محلية، تحمل هذه الشهادات معدل  2007و 2006 يقام البنك خالل عام  (*)
  :الفترات التالية في 2010آذار  31، تستحق هذه الشهادات كما في %10و% 9 بينفائدة يتراوح 

 
 القيمة الدفترية  االستحقاق

األول كانون  31   2010 آذار 31  
2009  

  مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية ليرة سورية  

    
2010  150,000,000 150,000,000 

    
  _____________  _____________  
  150,000,000 150,000,000 
  _____________ _____________ 
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 عللبي ية متوفرةودات مالوجم 10
 

  2009األول كانون  31   2010 آذار 31 
  مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 
    متوفر لها أسعار سوقيةموجودات مالية 

 - 760,380  أسهم
 75,055,000 77,817,500 (*)أدوات حقوق الملكية 

 _____________ _____________ 
                          

78,577,880  75,055,000 
 _____________ _____________ 
 
 

تم تقييم من رأسمال الشركة حيث % 5والتي تمثل  للتأمين المتحدةالشركة يمثل المبلغ استثمار البنك في   (*)
يعتزم البنك أن يحتفظ بهذا . حسب نشرة أسعار األسهم في سوق دمشق لألوراق المالية القيمة العادلةباالستثمار 

 35,317,500 بلغت األرباح غير المحققة على أدوات حقوق الملكية المتوفرة للبيع  .االستثمار على المدى البعيد
  .2009األول كانون  31 كما في 32,555,000  بينما بلغت  2010آذار  31كما في  سوريةليرة 
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 موجودات أخرى 11
  

  2009األول كانون  31   2010آذار  31 
  مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 201,660,031 265,032,112  دفعات مقدمة
 15,296,001 7,985,964  ذمم مدينة من وكيل الصراف اآللي

 11,914,020 12,025,965  وكيل الفيزا كارد تأمينات نقدية لدى
 95,572,372 169,555,372  قيم برسم التحصيل

 31,129,589 5,189,042  )27إيضاح رقم (المستحق من أطراف ذات عالقة 
 5,871,241 4,164,348  سلف موظفين

 23,792,374 28,540,663  دفعات مقدمة إلى موردين
 45,959,980 62,238,659 أخرى

 108,374,672 108,374,672  المصرف المركزي -فوائد محققة غير مستحقة القبض 
 3,549,000 3,549,000  ترخيص فيزا كارد

 73,932,396 62,344,451  مصارف -فوائد محققة غير مستحقة القبض 
  تسهيالت ائتمانية  -فوائد محققة غير مستحقة القبض 

 27,295,131 52,889,889  مؤسسات - مباشرة  
  تسهيالت ائتمانية  -فوائد محققة غير مستحقة القبض 

 40,107,793 28,634,209 تجزئة  - مباشرة  

  موجودات مالية -فوائد محققة غير مستحقة القبض 
 34,007,420 37,757,420 قروض وسلف 

 ____________  ____________ 
 848,281,766 718,462,020 
 _____________ _____________ 

  
 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي 12
  

يجب على ,  2001للعام  28من قانون المصارف الخاصة رقم  12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
المركزي على شكل وديعة مجمدة و مصرف سورية من رأسمال البنك لدى % 10 ـالمصارف الخاصة االحتفاظ ب

 .بدون فوائد
  

األول كانون  31   2010آذار  31 
2009  

  مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

    
 143,741,950 143,741,950 أرصدة بالليرة السورية

 164,509,098 165,950,579 )مقيمة بالليرات السورية( أرصدة بالدوالر األمريكي
 ___________  ____________ 
 309,692,529 308,251,048 
 ____________  _____________  
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 بنوكودائع   13
 

  المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية )غير مدققة( 2010 آذار 31
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
        

 1,826,829,052 450,534,641 1,376,294,411 حسابات جارية
  استحقاقها األصلي  –ودائع ألجل 

 59,316,000 59,316,000 - أشهر ال يتعدى ثالثة
 _______________ _______________ _________________ 

 1,886,145,052 509,850,641 1,376,294,411 المجموع
 _______________ _______________ _________________ 

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

  886,189,062   186,930,967 699,258,095 (*)حسابات جارية 
  استحقاقها األصلي  –ودائع ألجل 

  41,964,500      41,964,500 - ال يتعدى ثالثة أشهر
 _______ _______ ______________ ________________ 
    699,258,095    228,895,467    928,153,562  
  ______________ ______________  ________________  

 
 

 الءودائع العم 14
  2009األول كانون  31   2010آذار  31 
  مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   الشركات الكبرى
 6,392,813,798 7,136,700,064 حسابات جارية وتحت الطلب 
 1,080,274,109 1,004,263,512 شعارإلودائع ألجل وخاضعة  
 2,811,438 10,642,535  ودائع توفير 

   الشركات الصغيرة والمتوسطة
 11,984,924,847 11,007,990,786 حسابات جارية وتحت الطلب 
 3,471,308,536 3,056,924,643 شعارإلودائع ألجل وخاضعة  
 18,134,101 13,855,341 ودائع توفير 

    )التجزئة(فراد اال
 36,881,350,596 37,962,444,796  حسابات جارية وتحت الطلب 
 28,909,300,458 29,001,120,434 شعارودائع ألجل وخاضعة إل 
 2,793,573,161 2,866,279,096 ودائع توفير 

 _______________  _______________  
 92,060,221,207 91,534,491,044 
 
 

_______________  _______________  

من إجمالي الودائع  %30.54ليرة سورية أي ما نسبته  28,111,813,758 بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد 
  .2009األول كانون  31 في كما   %28.85ليرة سورية أي ما نسبته   26,403,701,819مقابل

 
 

من إجمالي الودائع مقابل  ٪ 0.12ليرة سورية أي ما نسبته  112,388,009 القطاع العام السوري بلغت ودائع
    . 2009األول كانون  31كما في  ٪ 0.13 ليرة سورية  أي ما نسبته 116,497,335
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 ةتأمينات نقدي 15
  2009األول كانون  31   2010آذار  31 
  مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

    
 1,268,525,139 1,376,099,564 مباشرةتأمينات نقدية مقابل تسهيالت 

 1,793,590,560 1,971,997,502 تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غير مباشرة
 ______________  _______________  

 3,348,097,066 3,062,115,699 
 ______________  _______________  

  
  

 ل ريبة الدخمخصص ض  16
  

  2009كانون االول  31   2010آذار  31 
  مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية ليرة سورية  

    
 344,147,838 343,247,415 السنة/ رصيد بداية الفترة 

 (344,147,838) - ضريبة الدخل المدفوعة: يطرح
 - 977,970  الحركة على موجودات ضريبية مؤجلة: يضاف
  415,247,343 71,892,295  )*(ضريبة الدخل المستحقة : يضاف

  ______________  _____________  
 343,247,415 416,117,680  السنة/ رصيد ضريبة الدخل المستحقة في نهاية الفترة 

  ______________  _____________  
  

   



 م.م.بيمو السعودي الفرنسي ش بنك
 المختصرة الموحدةة المرحلية ات حول البيانات الماليضاحإي

 2010آذار  31
 

 
18 

  

  )تتمة(ل ريبة الدخمخصص ض  16
 

تسديد مخصصات  حسب التواريخ المحددة لذلك، وتم) ضمناً( 2008إلى  2004تم تقديم البيانات الضريبية عن أعوام 
  .الضريبة كما وردت في هذه البيانات وهي مازالت قيد المراجعة لدى الدوائر المالية

 

  :ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي )*(
  2009 آذار 31   2010آذار  31 
  مدققةغير   غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

    
 406,490,043 235,464,622  صافي الدخل قبل الضريبة

  _____________ ____________ 
    :يضاف

 1,743,999 1,825,666 إطفاء الفروغ
 7,743,296 9,482,933 استهالك المباني

 25,887,499 32,379,656 مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
 1,263,723 - للبنك للمتاجرة خسائر تقييم موجودات مالية
 426,437 - مؤونة تغير أسعار صرف

 12,899,072 29,754,820 فوائد معلقة
  _____________ _____________ 
  73,443,075 49,964,026 
  _____________ _____________ 

    :ينزل
 (39,466,486) (11,274,984) ربح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة

 - (5,252,856) للبنك أرباح تقييم موجودات مالية للمتاجرة
 - (159,303) أسترداد مؤونة تغير أسعار الصرف

 (500,827) (739,496) أرباح شركة تابعة
  _____________ _____________ 
  (17,426,639) (39,967,313) 
  _____________ _____________ 

 416,486,756 291,481,058  الربح الخاضع للضريبة
  _____________ _____________ 
    

 %25 %25  نسبة ضريبة الدخل
    

 104,121,689 72,870,265 مصروف ضريبة الدخل عن الفترة الحالية
 (3,348,924) (977,970) إيراد ضريبة دخل شركة تابعة

 _____________ _____________ 
 71,892,295 100,772,765 
 _____________ _____________ 
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  مطلوبات أخرى 17
  

  2009األول كانون  31   2010آذار  31 
  مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

    
 43,744,703 43,965,799  إيرادات مقبوضة مقدماً
 73,291,481 68,894,954  دفعات مقدمة من العمالء

 780,050,420 795,524,446  شيكات مصدقة
 263,582,511 464,372,486 حواالت وأوامر وقيم برسم الدفع

 31,104,020 29,813,848  )27إيضاح رقم (اإلدارة العليا  مخصصات موظفي
 2,827,340 2,072,580 )27إيضاح رقم (توزيعات أرباح غير مدفوعة 

 127,122,489 117,822,919 و التأمينات االجتماعية أمانات الضريبة
 18,297,292 18,462,132  )27إيضاح رقم (المستحق ألطراف ذات عالقة 

 76,011,068 62,447,399  مصاريف مستحقة الدفع
 51,860,418 84,568,817  ذمم دائنة أخرى

 128,631,354 154,399,240 ودائع عمالء  -مستحقة الدفع  محققة غير فوائد
 28,704,617 21,231,499 تأمينات نقدية  -مستحقة الدفع  محققة غير فوائد

  _____________  _____________  
  1,863,576,119 1,625,227,713 
  _____________  _____________  
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 رأس المال المكتتب به والمدفوع 18
  

سهم  6,500,000ليرة سورية مقسم إلى  3,250,000,000يبلغ رأسمال البنك المصرح به والمكتتب به والمدفوع 
  .ليرة سورية للسهم 500بقيمة اسمية 

  
  :االسمية تقسم الى فئتين سهم البنكأجميع 

  
شخاص سوريين طبيعيين أو معنويين و تسدد قيمتها بالليرات أوهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل  -فئة أ

باستثناء السوريين المقيمين في الخارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية بسعر . السورية
 .األسواق المجاورةالصرف السائد في 

  
شخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء أوهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل  -فئة ب

  . وتسدد قيمتها بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في األسواق المجاورة
  

  .هم من الفئة بألس همن رأسمال المصرف من خالل تملك% 22 هما  نسبت بيمويمتلك بنك 
  .ألسهم من الفئة ب همن رأسمال المصرف من خالل تملك% 27 هما  نسبت السعودي الفرنسيبنك اليمتلك 

 
طرح أسهم عادية لالكتتاب العام عن طريق قررت الهيئة العامة للمساهمين زيادة رأس مال البنك  2009أيار  24بتاريخ 
ليرة سورية، حيث تم بتاريخ  500ون سهم القيمة االسمية لكل منها ليرة سورية موزعة على ملي 500,000,000بقيمة 

 . الموافقة من قبل مجلس النقد والتسليف على تعديل النظام األساسي للبنك لتشمل هذه الزيادة 2009أب  17
 

  :قررت الهيئة العامة للمساهمين زيادة رأس مال البنك كما يلي 2010أيار  11بتاريخ 
  

سهم  910,000ليرة سورية عن طريق توزيع  455,000,000تخصيص جزء من األرباح المحتجزة بقيمة  .1
 .ليرة سورية 500جديد بالقيمة االسمية للسهم البالغة 

 

سهم القيمة  1,590,000ليرة سورية موزعة على  795,000,000طرح أسهم عادية لالكتتاب العام بقيمة   .2
 .ريةليرة سو 500لكل منها االسمية 

 

 .الموحدةالمرحلية  المالية بياناتلالكتتاب العام حتى تاريخ إعداد هذه ال اتلم يتم طرح هذه الزياد
  

 2001لعام  28المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  3صدر القانون رقم  2010كانون الثاني  4بتاريخ 
الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية  2005لعام  35والمرسوم رقم 

مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد  مليارات ليرة سورية وقد منح البنوك المرخصة 10ليصبح 
  . األدنى المطلوب

  
 

 األرباح والخسائر المدورة 19
 

 يتم فصل الخسائر ،2007لعام  362قرار مجلس النقد والتسليف رقم وطبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة 
الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب  للتوزيعمتراكمة لفروقات القطع الغير محققة والغير قابلة ال

 المرحلية الموحدة وعليه فإن األرباح المدورة القابلة للتوزيع في تاريخ البيانات المالية. األرباح المدورة
  .ليرة سورية 468,438,764مبلغ  2009األول كانون  31وقد بلغت فيليرة سورية  468,438,764
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 المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيعالتغيير  20

 

 
   2010آذار  31

األول كانون  31
2009  

  مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   :أسهم
 - 32,555,000 كانون الثاني 1الرصيد في 

 32,555,000 2,762,500 فترةأرباح غير محققة خالل ال: يضاف
 ____________ ___________ 

 32,555,000 35,317,500 الرصيد
 ____________ ___________ 

  
 

 ةالفوائد الدائن 21
 2009آذار  31 2010آذار  31 
 غير مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   

 210,755,194 49,137,400 أرصدة وايداعات لدى مصارف
 16,217,743 8,530,693 موجودات مالية قروض وسلف

 - - تسهيالت ائتمانية مباشرة
   مؤسسات

 210,144,838 166,338,847 حسابات جارية مدينة
 122,579,509 130,324,060 كمبياالت
 104,641,551 128,212,523 مؤسسات - قروض
    )التجزئة(لألفراد 
  206,773,243  261,058,706  )التجزئة(لألفراد  - قروض

 ______________  ______________  
 743,602,229  871,112,079  

 ______________  ______________  
  
  

 ةالمديند الفوائ 22
 2009آذار  31 2010آذار  31 
 غير مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

   ودائع العمالء
 45,856,690 54,199,366  حسابات جارية وتحت الطلب     
 21,034,294 24,138,658  توفيرودائع      
 246,214,662 216,972,420 ألجل وخاضعة إلشعارودائع      

 919,643 673,310 بنوكودائع 
 1,882,399 458,879 تأمينات نقدية

 ______________  ______________  
 296,442,633 315,907,688 
 ______________  ______________  
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 مالية للمتاجرةموجودات ) خسائر(أرباح  23

 2009آذار  31 2010آذار  31 
  غير مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   أرباح (خسائر) غير محققة
 (1,264,986) 5,252,856 سندات
  -  (1,325) أسهم

 ______________  ______________  
 5,251,531  (1,264,986)  
 ______________ ______________  

  
 

 مخصص الخسائراالئتمانية مصروف 24
  

 2009آذار  31 2010آذار  31 
  غير مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 25,887,499 44,642,645  )8إيضاح (تسهيالت ائتمانية مباشرة 
 - (12,262,989)   تسهيالت ائتمانية غير مباشرةلاسترداد مخصصات 

 ____________ ____________ 
 32,379,656 25,887,499 
 ____________ ____________ 

  
  

  العائد إلى مساهمي البنك الفترةللسهم من ربح  والمخفضة األساسية الحصة 25
  

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

 2009آذار  31 2010آذار  31 
 غير مدققة غير مدققة 

    
 304,742,008  163,137,236 )ليرة سورية (الفترة العائد لمساهمي البنك ربح

  _____________ _____________ 
   

 5,000,000  6,500,000 الفترةوسطي عدد االسهم قيد التداول خالل 
  _____________ _____________ 

   

  60.95  25.10 )ليرة سورية  (والمخفضة للسهم من ربح الفترةالحصة األساسية 
  _____________ _____________ 

  

ألدوات قد يكون لها تأثير  لبنكلعدم إصدار ا ةاألساسي للحصةمطابقة  الفترةمن ربح  للسهم ةالمخفض الحصةإن قيمة 
  .األرباح عند تحويلها منالسهم  حصةعلى 
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 النقد وما في حكمه 26

 2009آذار  31 2009األول كانون  31 2010آذار  31 
 غير مدققة مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 17,105,202,780 25,683,089,143 25,452,987,261  (*)مصرف سورية المركزي النقد واألرصدة لدى 
 خالل استحقاقها األصلي المصارفأرصدة لدى : يضاف

 10,801,632,782 12,963,577,934 17,080,729,331 أو أقل ثالثة أشهر فترة  
 فترة ثالثةخالل  استحقاقها األصلي بنوكودائع : ينزل
 (1,823,103,179) (928,153,562) (1,886,145,052) أو أقل  أشهر

 _____________  _____________ ____________  
 40,647,571,540 37,718,513,515 26,083,732,383 
 _____________ _____________ ____________ 

 

 جزء منعتبر يال في نشاطات البنك التشغيلية لذلك مصرف سورية المركزي  ال يستخدم احتياطي الودائع لدى  (*) 
   .النقد وما في حكمه

  
  

 عالقةالطراف ذات األعامالت مع الم 27
  

  :يةلامجلس اإلدارة من المبالغ التعضاء تتكون تعويضات اإلدارة العليا وأ
 

 2009آذار  31 2010آذار  31 
 غير مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 34,511,552 17,316,125  تعويضات ومكافأة اإلدارة العليا
 1,607,895 2,874,999  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

  _____________ _____________ 
 36,119,447 20,191,124  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيينمجموع 

 _____________ _____________ 
  

  عالقة أخرى ذاتتعامالت مع أطراف 
بتعامالت تجارية مع المصارف ) من أعماله االعتياديةض(قام البنك باإلضافة الى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا 

 ذات لألطراف الممنوحة االئتمانية التسهيالت جميع إن .بحدود التعامالت التجارية السائدةذات العالقة وكبار المساهمين 
  .مخصصات أية لها يؤخذ لم و عاملة تعتبر العالقة

  

لشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية المساهمة تشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة البيانات المالية 
  : البنك في رأسمال الشركة التابعة موضحة كما يليحصة إن  .المغفلة

  

 حصة البنك من رأسمال الشركة التابعة  
 2009األول كانون  31 2010آذار  31 المساهمة نسبة 
 مدققة غير مدققة  
 ليرة سورية ليرة سورية  

     
  الماليةشركة بيمو السعودي الفرنسي 

%74.67 المساهمة المغفلة    224,000,000 224,000,000 
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  )تتمة( عالقةالطراف ذات األعامالت مع مال    27
  
 
 

 .فإن المصرف يعمل على تصفية التسهيالت ألطراف ذات عالقة أقصاها استحقاق هذه التسهيالت  10/5/2009تاريخ  4ب/م ن/500تطبيقاً للقرار رقم (*)
  %.12إلى % 7.75فائدة يتراوح بين إن التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة ألطراف ذات عالقة تحمل معدل 

%.5.25إلى % 1الفوائد التي يتم دفعها على حسابات وودائع األطراف ذات العالقة تتراوح بين    

)غير مدققة( 2010آذار  31  

  
 البنك السعودي

 الفرنسي

  
 بنك
 بيمو

  
 المتحدةالشركة 

 مينأللت

  
 موظفي اإلدارة

 العليا
أعضاء مجلس 

 األدارة

  
  أطراف ذات

 (*) عالقة

  
 

    المساهمين

  
 

 المجموع
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سوريةالموحد المركز المالي بيانبنود داخل 

                
 168,547,736-                     -                  -                     -                        -                        120,113,344       48,434,392         حسابات جارية لدى

 568,750,000-                     -                  -                     -                        -                        322,350,000       246,400,000       ودائع لدى
(560,500,367)-                   (71,818,020)(27,756,943)-                      (98,425,442)       (292,118,126)     (70,381,836)        حسابات جارية ل 

(89,724,806)-                     -                  -                     -                      (30,408,806)       (59,316,000)       -                        حسابات ألجل أو لسابق أشعار
 5,189,042-                     -                  788,176-                        -                        4,248,143           152,723              مستحقة منأرصدة 

(18,462,132)-                     -                  -                     -                        -                       -                       (18,462,132)        أرصدة مستحقة ل
694,250,760-                   310,795,813383,454,947-                        -                       -                       -                        أرصدة التسهيالت األتمانية

(745,748)-                   (745,748)-                     -                        -                       -                       -                        تأمينات نقدية
(2,072,580)(2,072,580)   -                  -                     -                        -                       -                       -                        توزيعات أرباح غير مدفوعة

(29,813,848)-                     -                  (8,621,492)       (21,192,356)        -                       -                       -                        وغير مدفوعة ل مصاريف مستحقة
      -   

   -      الموحد المركز المالي بيانبنود خارج  
(497,000,000)-                   (162,000,000)(335,000,000)-                        -                       -                       -                        ضمانات واردة
 384,143,993-                   24,885,91129,001,045-                        -                        109,155,899       221,101,138       كفاالت صادرة 
(495,025,000)-                   (495,025,000)-                     -                        -                       -                       -                        كفاالت واردة 

(38,137,920)-                   (13,011,955)-                     -                        -                       (3,545,850)         (21,580,115)        اعتمادات مستندية واردة
 648,046,218-                     -                  -                     -                        -                        143,417,419       504,628,799       اعتمادات مستندية صادرة

(157,476,357)-                     -                  -                     -                        -                       (116,681,564)     (40,794,793)        شيكات للتحصيل
(1,545,550,282)-                     -                  -                     -                        -                       (1,519,616,026)  (25,934,256)        بوالص استيراد
 20,661,887-                     -                  -                     -                        -                        19,533,708         1,128,179           بوالص تصدير
 519,012-                   519,012-                     -                        -                       -                       -                        تعهد قطع تصدير

       -   
   -       الموحد الدخل بيانعناصر 
15,756,813-                   5,665,0949,359,119-                        -                        248,013              484,587              فوائد دائنة
(1,487,766)-                   (12,652)(95,023)-                      (1,045,779)         (334,312)            -                        فوائد مدينة

(4,044,280)-                     -                  -                     -                      (4,044,280)         -                       -                        مصاريف تأمين
(3,450,000)-                     -                  -                     -                        -                       (3,450,000)         -                        أتعاب العقد اإلداري 
(20,191,124)-                     -                  (2,874,999)       (17,316,125)        -                       -                       -                        رواتب ومكافأت
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  )تتمة( عالقةالطراف ذات األعامالت مع مال    27

 )مدققة( 2009كانون األول  31

  
 البنك السعودي

 الفرنسي

  
 بنك
 بيمو

  
 الشركة المتحدة

 مينأللت

  
 موظفي اإلدارة

 أعضاء مجلس األدارة العليا

  
  أطراف ذات

 (*) عالقة

  
 

    المساهمين

  
 

 المجموع
الموحد المركز المالي بيانبنود داخل   ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

                 
340,585,651-- - -- 159,455,476181,130,175 حسابات جارية لدى

563,750,000-- - -- 244,200,000319,550,000 ودائع لدى
(259,568,130)-(59,717,796) (53,042,487) -(129,542,865) (17,072,824)(192,158) حسابات جارية ل 

(98,768,495)-- - -(56,803,995) (41,964,500)- حسابات ألجل أو لسابق أشعار
  31,129,589-- 2,694,627 -23,880,962 1914,398,809 ,155 أرصدة مستحقة من
(18,297,292)-- - -- -(18,297,292) أرصدة مستحقة ل

699,993,241-699,993,241 - -- -- أرصدة التسهيالت االئتمانية
(6,247,640)-(6,247,640) - -- -- شراء موجودات ثابتة من

(2,355,867)-(2,355,867) - -- -- تأمينات نقدية
(2,827,340)(2,827,340)- - -- -- توزيعات أرباح غير مدفوعة

(31,104,020)-- (5,147,150) (25,956,870)- -- مصاريف مستحقة وغير مدفوعة ل
    -

-    الموحد المركز المالي بيانبنود خارج  
(497,000,000)-(497,000,000) - -- -- ضمانات واردة
379,783,092-184,545,076 - -- 101,207,36194,030,655 كفاالت صادرة 
(493,225,000)-(493,225,000) - -- --  كفاالت واردة

(26,248,641)-(1,219,101) - -- (3,515,050)(21,514,490) اعتمادات مستندية واردة
538,123,418-- - -- 345,949,350192,174,068 اعتمادات مستندية صادرة

(64,455,837)-- - -- (53,405,328)(11,050,509) شيكات للتحصيل
(1,545,814,253)-- - -- (1,519,034,027)(26,780,226) بوالص استيراد
24,147,065-- - -- 1,118,37923,028,686 بوالص تصدير
549,816-549,816 --- --  تعهد قطع تصدير

     
-     )ير مدققةغ( 2009آذار  31

-      الموحد الدخل بيانعناصر 
 23,340,227-                  18,611,535-                     -                     -                        938,124               3,790,568           فوائد دائنة
(3,789,517)-                  (275,428)(97,081)-                     (3,057,027)          (271,220)            (88,761)               فوائد مدينة

(5,455,969)-                  -                  -                     -                     (5,455,969)            -                           -                        مصاريف تأمين
(3,561,250)-                  -                  -                     -                     -                        (3,561,250)             -                        أتعاب العقد اإلداري 
(36,119,447)-                  -                  (1,607,895)       (34,511,552)     -                          -                           -                        رواتب ومكافأت



 م.م.بيمو السعودي الفرنسي ش بنك
 المختصرة الموحدةة المرحلية ات حول البيانات الماليضاحإي

 2010 آذار 31
 

 
26 

 ردارة المخاطإ 28
 

 حسب درجة المخاطرالمباشرة توزيع التعرضات االئتمانية  28.1
 
  

  
 4ب/ن م/650رقم  والقرار ،2009 األول  كانون 9 بتاريخ الصادر 4ب/ن م//597رقم التسليف و النقد مجلس قرار أحكام على بناءاً

 اقتطاعه يتم التمويل لمخاطر عام احتياطي تكوين السنة نهاية في البنك على يتوجب ،597 للقرار المعدل 2010 نيسان 29 بتاريخ الصادر
 يكتفى و الملكية، حقوق ضمن خاص بند في يظهر بحيث الخاص االحتياطي و القانوني االحتياطي اقتطاع بعد السنة أرباح صافي رصيد من
 2010 لعام األول الربع حصة بلغت فقد بذلك و .الفترة يخص الذي االحتياطي قيمة ذكر المختصرة المرحلية المالية الموحدة البيانات في
من  %1يتم احتساب مخصص االحتياطي العام بنسبة . ليرة سورية14,114,750 قدره و مبلغا التمويل لمخاطر العام االحتياطي من

العادية غير ت التسهيالمن اجمالي % 0.5محفظة الديون العادية المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطر و إجمالي 
على جزء التسيهيالت اإلئتمانية الممنوحة بضمانات شخصية أو بدون % 0.5المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطر و 
  .ضمانة والمصنفة كديون عادية أو تتطلب اهتماماً خاصاً

  
   

  المبلغ بالليرات السورية
2010 آذار 31  القروض العقارية األفراد 

 الشركات

 الشركات الكبرى المجموع
  المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة
           

  516,869,000  446,109,000     40,878,000      -                    29,882,000    متدنية المخاطر
  13,758,073,932  2,322,299,784    3,614,610,862  908,050,013  6,913,113,273   )مقبولة المخاطر(عادية 

  14,152,286,876   3,319,233,964  9,051,663,484  -                  1,781,389,428   ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 
      :منها مستحقة

  -                        -                       -                        -                  -                        يوم  30لغاية 
  1,322,763,132  80,479,629     1,241,808,674  -                  474,829           يوم 60يوم لغاية  31من

  477,861,302     222,367,485    129,948,308  -                  125,545,509     يوم 90يوم لغاية  61من 
  1,983,707,878    420,310,500      1,214,085,071  13,313,259   335,999,048     :غير عاملة

  329,440,921     107,175,405     116,981,244    1,222,333     104,061,939      دون المستوى
  610,479,318     79,261,113     453,540,440    4,802,529    72,875,236    مشكوك فيها

 1,043,787,639  233,873,982    643,563,387    7,288,397    159,061,873  )رديئة (هالكة 
  ______________  ______________  _________________  ______________  ______________ 

  30,410,937,686  6,507,953,248     13,921,237,417  921,363,272   9,060,383,749  المجموع
 (132,474,171)   (17,000,975)   (107,434,318)    (143,801)  (7,895,077)       فوائد معلقة: يطرح
  مخصص تدني تسهيالت : يطرح 
 (583,863,425) (119,425,722)   (357,100,441)   (864,568) (106,472,694)   مباشرة ائتمانية

  ______________  ______________  ________________  ______________  ______________ 
  29,694,600,090  6,371,526,551  13,456,702,658  920,354,903  8,946,015,978 الصافي

  ______________  ______________  ________________  ______________  ______________ 
      

   الشركات    
  المبلغ بالليرات السورية

 الشركات الكبرى القروض العقارية األفراد  2009األول كانون  31
  المؤسسات الصغيرة 

 المجموع والمتوسطة
       

  362,885,001 360,885,001  -      -  2,000,000  متدنية المخاطر
  14,122,588,790   1,012,467,356  3,399,482,241   702,064,539     9,008,574,654   )مقبولة المخاطر(عادية 

  12,644,719,000     4,634,367,000  8,000,591,000  -                       9,761,000 ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 
      :منها مستحقة

  260,000  -  3,000 -    257,000 يوم  30لغاية 
  95,119,000             70,389,914   19,447,086 -  5,282,000 يوم 60يوم لغاية  31من

  183,659,000           28,378,000  151,059,000 -  4,222,000        يوم 90يوم لغاية  61من 
  1,683,286,209      401,126,578       1,077,120,512  13,562,743  191,476,376 :غير عاملة

  614,092,904         214,298,959       332,598,021 -  67,195,924  دون المستوى
  262,418,512         48,276,321         176,546,391  997,637            36,598,163  مشكوك فيها

  806,774,793  138,551,298       567,976,100         12,565,106  87,682,289   )رديئة (هالكة 
  ______________  ______________  ______________  ______________  ______________ 

  28,813,479,000    6,408,845,935    12,477,193,753    715,627,282     9,211,812,030  المجموع
 (102,719,351)      (8,985,885)        (89,515,640)        (49,177)           (4,168,649)         فوائد معلقة: يطرح
  مخصص تدني تسهيالت: يطرح 

 (539,220,780)      (114,675,313)    (324,085,652)      (517,379) (99,942,436)     مباشرة ائتمانية 
  ______________  ______________  ______________  ______________  ______________ 

  28,171,538,869    6,285,184,737   12,063,592,461 715,060,726 9,107,700,945 الصافي
  ______________  ______________  ________________  ______________  ______________ 
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 ردارة المخاطإ 28
 حسب درجة المخاطر غير المباشرة توزيع التعرضات االئتمانية 28.2

 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

   

  المبلغ بالليرات السورية
2010 آذار 31  

)غير مدققة(  القروض العقارية األفراد 

 الشركات

 الشركات الكبرى المجموع
  المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة
           

 962,626,000 594,069,000 334,383,000 - 34,174,000  متدنية المخاطر
 3,260,963,214 562,846,750 1,811,951,768 - 886,164,696 )مقبولة المخاطر(عادية 

 4,503,285,549 878,472,996 3,594,020,635 - 30,791,918 ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 
      :منها مستحقة

 - - - - - يوم  30لغاية 
 - - - - - يوم 60يوم لغاية  31من

 324,438 37,853 234,447 - 52,138 يوم 90يوم لغاية  61من 
 156,522,228 36,842,880 119,679,349 - - :غير عاملة

 34,750,874 34,750,874 - - -  دون المستوى
 23,714,510 346,000 23,368,510 - -  مشكوك فيها

 98,056,844 1,746,006 96,310,838 - -  )رديئة (هالكة 
  ___________  ______________  _____________  _____________  _____________  
  951,130,614 - 5,860,034,751 2,072,231,626 8,883,396,991 

 (52,030,584) (3,377,050) (48,653,534)  -  -  التزامات ناتجة عن كفاالت مالية مخصص
  ___________  ______________  _____________  _____________  _____________  

 8,831,366,407 2,068,854,576 5,811,381,217 -  951,130,614  المجموع
  ____________  ______________  _____________  _____________  _____________ 

      

  المبلغ بالليرات السورية
2009األول كانون  31  

)مدققة(  
 القروض العقارية األفراد

 الشركات
 المجموع

  المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرى
 والمتوسطة

           

 953,604,000 595,508,000 358,096,000 - -  متدنية المخاطر
 2,902,586,176 529,147,178 1,995,667,646 - 377,771,352 )مقبولة المخاطر(عادية 

 4,637,493,000 1,237,563,000 3,399,930,000 - - ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 
     - :منها مستحقة

 - - - - - يوم 30لغاية 
 - - - - - يوم 60يوم لغاية  31من

 4,637,493,000 1,237,563,000 3,399,930,000 - - يوم 90يوم لغاية  61من 
 134,802,271 32,316,868 102,485,403 - - :غير عاملة

 49,082,968 25,714,458 23,368,510 - -  دون المستوى
 783,734 783,734 - - -  مشكوك فيها

 84,935,569 5,818,676 79,116,893 - -  )رديئة (هالكة 
  ___________  _____________  _____________  _____________  _____________ 
  377,771,352 - 5,856,179,049 2,394,535,046 8,628,485,447 

  )64,293,573(  (5,829,764)  )58,463,809(  -   -   التزامات ناتجة عن كفاالت مالية مخصص
  ___________  _____________  _____________  _____________  _____________ 

 8,564,191,874 2,388,705,282 5,797,715,240 -  377,771,352  المجموع
  ____________  ____________  _____________  _____________  _____________ 
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 ردارة المخاطإ 28
 

  المباشرة العادلة للضمانات مقابل التسهيالتتوزيع القيمة  28.3
 
  

  
  :2009كانون األول  31فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت كما في 

  

   

 

 القروض العقارية األفراد

 الشركات

  االجمالي
  المبلغ بالليرات السورية

2010آذار  31  الشركات الكبرى 
  المؤسسات الصغيرة

 والمتوسطة
      

  1,508,838,000  1,302,276,228 119,330,584 -  87,231,188 عادية متدنية المخاطر
)مقبولة المخاطر(عادية   11,589,265,252 858,604,212 3,915,841,560 2,447,956,409 18,811,667,433 

 15,763,259,838 5,217,143,012 9,936,618,156 -  609,498,670 ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 
:غير عاملة        
 457,668,506 90,570,863 253,901,300 1,825,000 111,371,343 دون المستوى
 564,401,697 162,368,800 316,547,955 12,605,600 72,879,342 مشكوك فيها 

 1,083,541,318 299,333,000 638,283,802 16,000,000 129,924,516  )رديئة (هالكة 
 ______________ ______________ ______________  ______________  ______________  

 38,189,376,792 9,519,648,312 15,180,523,357 889,034,812 12,600,170,311 المجموع
 ______________ ______________ ______________  ______________  _______________  
      

      منها
 1,147,563,001 715,751,499 412,190,753 -  19,620,749 ضمانات نقدية

 361,275,000 15,000,000 346,275,000 -  -  كفاالت مصرفية مقبولة
 17,485,618,692 5,518,353,668 6,970,855,286 885,509,628 4,110,900,110 عقارية

 384,171,000 384,171,000 -  -  -  أسهم متداولة
 15,930,570,690 2,207,146,104 5,333,121,811 -  8,390,302,775 سيارات آليات

 2,880,178,409 679,226,041 2,118,080,507 3,525,184 79,346,677 أخرى
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

 38,189,376,792 9,519,648,312 15,180,523,357 889,034,812 12,600,170,311 المجموع
 _____________ ______________ ______________  ______________  _______________  
      

 

 القروض العقارية األفراد

 الشركات

  االجمالي
  المبلغ بالليرات السورية

2009كانون األول  31  الشركات الكبرى 
  المؤسسات الصغيرة

 والمتوسطة
      

  1,316,489,000  956,393,000 358,096,000 -  2,000,000 عادية متدنية المخاطر
)مقبولة المخاطر(عادية   10,674,518,728 854,514,131 4,062,609,783  1,278,935,468  16,870,578,110 

  16,527,904,580  6,707,781,899  9,808,388,378 -  11,734,303 ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 
:غير عاملة            
 446,499,343 111,027,622 325,290,789  -    10,180,932 دون المستوى
 87,088,955 39,880,250 30,701,705 1,286,000 15,221,000 مشكوك فيها 

 531,595,481 85,503,500 398,066,221 16,000,000 32,025,760  )رديئة (هالكة 
 ______________ ______________ ______________  ______________  ______________  

  35,780,155,469  9,179,521,739 14,983,152,876 871,800,131  10,745,680,723 المجموع
 ______________ ______________ ______________  ______________  ______________  
      

      منها
  958,289,000  941,393,000  14,896,000 -   2,000,000 ضمانات نقدية

  358,200,000  15,000,000  343,200,000 -  -  كفاالت مصرفية مقبولة
  16,464,766,392  5,409,374,747  6,343,077,905 871,800,131  3,840,513,609 عقارية

  384,171,000  384,171,000 -  -  -  أسهم متداولة
  15,419,275,550  2,280,620,491  6,342,034,121 -   6,796,620,938 سيارات آليات

 2,195,453,527  148,962,501  1,939,944,850 -  106,546,176 أخرى
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

  35,780,155,469  9,179,521,739 14,983,152,876 871,800,131  10,745,680,723 المجموع
 ______________ ______________ ______________  ______________  ______________  
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  )تتمة(ر اطخدارة المإ    28
 

  التركز حسب القطاع االقتصادي 28.4
  

  :2010آذار  31كما في  سب القطاع االقتصاديالتركز في التعرضات االئتمانیة ح یبین الجدول التالي
  
  

 القطاع االقتصادي 
  Ỹ  Ǒ Ỹ ө ǐңỸ ǔ ǒỷңỸ   Ǒ ỷңү  қỷҮ ừ- ǒỸ Ҝҗ   Ỹ ǜữ  اللیرات السوریة(البند( 

 31,471,140,812 -  -  -  -  -  31,471,140,812 أرصدة لدى بنوك مركزیة
 17,080,729,331 -  -  -  -  -  17,080,729,331 أرصدة لدى المصارف

 19,064,894,138 -  -  -  -  -  19,064,894,138 إیداعات  لدى المصارف 
 29,694,600,090 22,834,161,581 7,181,931 3,734,166 4,022,422,497 2,827,099,915 -   ) بالصافي(تسھیالت إئتمانیة مباشرة 

 150,000,000 -  -  -  -  -  150,000,000 موجودات مالیة قروض وسلف 
 320,453,608 -  -  -  -  -  320,453,608 موجودات مالیة للمتاجرة 

 848,281,766 492,000,466 14,674,337 8,967,651 7,337,153 5,706,687 319,595,472 الموجودات األخرى
 309,692,529 -  -  -  -  -  309,692,529 الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي

______________ _____________ _____________ ____________ ____________ ______________ ______________ 
 98,939,792,274 23,326,162,047 21,856,268 12,701,817 4,029,759,650 2,832,806,602 68,716,505,890 ) غیر مدققة(المجموع 

  
__________________ _________________ _________________ _______________ _______________ __________________ __________________ 
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  )تتمة(ر اطخدارة المإ    28
 

  االقتصاديالتركز حسب القطاع  28.4
  

 :2009األول كانون  31 فيكما  سب القطاع االقتصاديالتركز في التعرضات االئتمانیة ح یبین الجدول التالي
 
  

 القطاع االقتصادي 
  Ỹ  Ǒ Ỹ ө ǐңỸ ǔ ǒỷңỸ   Ǒ ỷңү қỷҮ ừ   Ỹ ǜữ المبلغ باللیرات السوریة 

        
 31,868,968,208 -  -  -  -  -  31,868,968,208 رصدة لدى مصرف سوریة المركزيأ

 12,963,577,934 - - - - - 12,963,577,934 أرصدة لدى المصارف 
 22,380,916,494 - - - - - 22,380,916,494 إيداعات  لدى المصارف 

 28,171,538,869 22,066,607,991 4,491,711 604,629,409 1,217,149,833 4,278,659,925 - التسهيالت االئتمانية 
 150,000,000 - - - - - 150,000,000 موجودات مالية قروض وسلف 

 319,527,579 - - - - - 319,527,579 موجودات مالية للمتاجرة 
 718,462,020 361,209,546 10,747 1,446,630 2,912,140 10,237,076 342,645,881 الموجودات األخرى

 308,251,048 -  -  -  -  -  308,251,048  المركزيسوریة الودیعة المجمدة لدى مصرف 
  _____________   ____________   ____________   ____________   ___________   ______________   _____________  

 96,881,242,152 22,427,817,537 4,502,458 606,076,039 1,220,061,973 4,288,897,001 68,333,887,144 المجموع
  ________________ _______________ _______________ _______________ ______________ _________________ ________________ 
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  )تتمة(ر دارة المخاطإ    28
 

  وقمخاطر الس 28.4
  

 :اإلفصاحات الكمية
  

  %2للتغير في سعر الفائدة  ر الفائدةاسعأمخاطر 
 

  أثر الزيادة

  2010آذار  31 
  2009كانون األول  31  غير مدققة

 مدققة
  األثر على حقوق الملكية       األثر على حقوق الملكية      

 العملة

  
  

 الفجوة التراكمية
  األثر على الربح

 قبل الضريبة

الناتج عن األثر على (
الربح بعد إقتطاع 

  )الضريبة

  
  

 الفجوة التراكمية
  األثر على الربح
 قبل الضريبة

الناتج عن األثر على (
الربح بعد إقتطاع 

 )الضريبة
 سوريةليرة  ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
        

)1,895,236,601(  ركييأم دوالر   )33,166,641(   )24,874,980(   (849,585,714) (14,867,750) (11,150,813) 
)925,617,972(  يورو   )16,198,315(   )12,148,736(   (559,853,972) (9,797,445) (7,348,084) 

)16,461,076(   جنيه استرليني   )288,069(   )216,052(   (18,665,150) (326,640) (244,980) 
)30,051,558(   ين ياباني   )525,902(   )394,427(   (20,422,716) (357,398) (268,049) 

)19,405,187,671(  ليرة سورية  )339,590,784(  )254,693,088(   (14,349,038,457) (251,108,173) (188,331,130) 
)60,030,490(  العمالت األخرى   )1,050,534(   )787,900(   (110,580,119) (1,935,152) (1,451,364) 

  

  أثر النقصان

  2010 آذار 31 
مدققةغير    2009كانون األول  31  

 مدققة
  األثر على حقوق الملكية       األثر على حقوق الملكية      

 العملة

  
  

 الفجوة التراكمية
األثر على الربح قبل 

 الضريبة

على الناتج عن األثر (
الربح بعد إقتطاع 

  )الضريبة
األثر على الربح قبل  الفجوة التراكمية

 الضريبة

الناتج عن األثر على (
الربح بعد إقتطاع 

 )الضريبة
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
        

)1,895,236,601(  ركييدوالر أم  33,166,641  24,874,980   (849,585,714) 14,867,750 11,150,813 
)925,617,972( يورو  16,198,315  12,148,736   (559,853,972) 9,797,445 7,348,084 

)16,461,076(  جنيه استرليني  288,069  216,052   (18,665,150) 326,640 244,980 
)30,051,558(   ين ياباني  525,902  394,427   (20,422,716) 357,398 268,049 

)19,405,187,671(  ليرة سورية  339,590,784  254,693,088   (14,349,038,457) 251,108,173 188,331,130 
)60,030,490( العمالت األخرى  1,050,534  787,900   (110,580,119) 1,935,152 1,451,364 

 
 :اإلفصاحات الكمیة
  مخاطر العمالت

  

 %2 الصرفللتغير في سعر مخاطر العمالت 
  

  2010 آذار 31 
مدققةغير    2009كانون األول  31  

 مدققة

  مركز القطع العملة
األثر على الربح قبل 

 الضريبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساهمين بعد 

 مركز القطع  اقتطاع الضريبة
األثر على الربح 

 قبل الضريبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساهمين بعد 

 اقتطاع الضريبة
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
        

 27,299,139 27,819,590 1,390,979,504   27,329,293  27,784,629 1,389,231,451 ركييدوالر أم
 142,854 190,472 9,523,609   195,616 260,822 13,041,094 يورو

 (25,185) (33,580) (1,679,001)   17,148 22,864 1,143,193  جنيه استرليني
)718(  ين ياباني   )14(  )11(   80,439 1,609 1,207 
الفرنك 

 11,353  15,138 756,876  السويسري
 516,232 10,325 7,744 
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 التحليل القطاعي 29
  

 .يمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي
 

  :قطاع أعمال البنك -
 

  :هي  قطاعات أعمال رئيسية ثالثةمن خالل ألغراض إدارية  البنكيتم تنظيم 
 

 .وخدمات أخرى والديونالقروض  واألعمال الصغيرة ومنحهم األفراديشمل متابعة ودائع العمالء  :التجزئة
الخاصة بالعمالء من  األخرىوالخدمات المصرفية التسهيالت االئتمانية متابعة الودائع ويشمل  :الشركات

 .المؤسسات
 .البنك أموال وإدارةيشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة  :خزينة

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

  
  :قطاع التوزيع الجغرافي  -
  

الجمهورية العربية نشاطاته بشكل رئيسي في  البنك، يمارس البنكيمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال 
  .كافة أنحاء العالمفي  هنشاطات البنكالتي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس  السورية
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 قطاع األعمال   29.1
  

 :2010 آذار 31 فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاريف الرأسمالية كما في
  

   

  31  ңỷҝứ2010  31  ңỷҝứ2009   
   )  Ǒ  Ҝ  Ү(  )غیر مدققة(  

  ỷ       المجموع خزینة الشركات التجزئة  لیرة سوریة
        

  975,950,617 867,451,648 74,248,846 488,136,066 305,066,736  إجمالي الفوائد والعموالت الدائنة 

  (325,963,529) (300,302,914) (4,420,868) (37,623,111) (258,258,935)  إجمالي الفوائد والعموالت المدينة

  - - (216,317,373) 16,760,583 199,556,790  القطاعات تحویالت بین
  41,471,764 35,747,369 35,747,369   األرباح الناتجة عن تقييم العمالت األجنبية صافي
تقييم موجودات مالية  )خسائر( أرباح صافي
  (1,264,986) 5,251,531 5,251,531   متاجرةلل

  39,466,486 11,274,984 11,274,984    المحققةتقييم مركز القطع البنيوي غير  خسائر
  ______________ ____________ ____________ ____________ ____________  

        

  729,660,352 619,422,618 (94,215,511) 467,273,538 246,364,591  إجمالي الدخل

  (25,887,499) (32,379,656)  (25,502,209) (6,877,447) الئتمانیةا خسائرالمصروف مخصص 
  ______________ ____________ ____________ ____________ ____________  

  703,772,852 587,042,962 (94,215,511) 441,771,329 239,487,144 صافي الدخل
  ______________ ____________ ____________    

  1,109,378 1,437,397     إیرادات غیر موزعة على القطاعات

  (298,392,188) (353,015,737)    مصاریف تشغیلیة غیر موزعة
     ____________ ____________  

  406,490,043 235,464,622    یبةالربح قبل الضر

  (100,772,765) (71,892,295)    ضریبة الدخل 
     ____________ ____________  

  305,717,278 163,572,327    فترةالربح لل

     ____________ ____________  
       

 ңỷҝứ2009  31     Ỹ     ỷ2009  31  2010آذار  31  الموجودات والمطلوبات
  ) Ǒ  Ҝ  Ү  (  )Ǒ  Ҝ(  )غیر مدققة(  

 ỷ       ỷ       المجموع  خزینة الشركات التجزئة  لیرة سوریة

        

 99,706,622,156 88,959,936,729 101,772,414,754 71,996,290,566 19,868,702,760 9,907,421,428 موجودات القطاع 
 2,260,878,238 2,452,456,241 2,429,919,867 - - -  موجودات غیر موزعة على القطاعات

  ______________ _______________ _______________ ________________ _______________ ______________ 
 101,967,500,394 91,412,392,970 104,202,334,621 71,996,290,566 19,868,702,760 9,907,421,428 مجموع الموجودات

  ______________ ______________ _______________ _______________ ______________ ______________ 

       
 96,645,127,902 85,388,289,701 98,433,575,960 2,054,102,501 24,453,084,564 71,926,388,895 مطلوبات القطاع 

 915,572,571 1,855,345,547 1,195,623,913 - - - مطلوبات غیر موزعة على القطاعات 
  _______________ _______________ _______________ ________________ _______________ ______________ 

 97,560,700,473  87,243,635,248 99,629,199,873 2,054,102,501 24,453,084,564 71,926,388,895 مجموع المطلوبات 

  _______________ _______________ _______________ ________________ ______________ ______________ 

        معلومات أخرى

        

 596,568,813 86,917,137 80,927,367     مصاریف رأسمالیة
 159,468,926 35,754,158 46,260,477    الكاتستھا

 13,707,628 3,475,117 3,602,177    إطفاءات
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  )تتمة( التحليل القطاعي 29
 

  اليرادات و الموجودات و المصاريف الرأسماليه حسب القطاع الجغرافياتوزيع  29.2
  

  المجموع    خارج سوريا    سورياداخل  

  31  ңỷҝứ2010 31  ңỷҝứ2009   31  ңỷҝứ2010 31  ңỷҝứ2009   31  ңỷҝứ2010 31  ңỷҝứ2009 
  Ǒ  Ҝ  Ү    Ǒ  Ҝ  Ү      Ǒ  Ҝ  Ү    Ǒ  Ҝ  Ү      Ǒ  Ҝ  Ү    Ǒ  Ҝ  Ү    
  Ǒ ң ҳ ǐҮ    Ǒ ң ҳ ǐҮ      Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ     Ǒ ң ҳ ǐҮ   Ǒ ң ҳ ǐҮ   
          

 730,769,730 620,860,016  188,015,220 68,360,772  542,754,510 552,499,244 الدخل التشغيليإجمالي 
 86,917,137 80,927,367  -  -  86,917,137 80,927,367 الرأسمالية  المصاريف

  
 الرأس الم كفاية 30

  

  :يوضح الجدول التالي كيفية احتساب نسبة كفاية رأس المال
  

  2009كانون األول 31 2010آذار  31 كفاية رأس المال 
 مدققة غير مدققة 
 بأالف الليرات السورية بأالف الليرات السورية  
    

 3,326,000 3,326,000 رأس المال المكتتب به
 288,440 288,440 االحتياطي القانوني
 288,440 288,440 االحتياطي الخاص
 28,176 25,436 مؤونات أخرى
 471,366 468,439 األرباح المدورة

   صافي األسهم والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية
 (140,049) (132,999)  صافي الموجودات الثابتة غير المادية

  النقص في المؤونات على الديون غير المنتجة المقدرة
   وغير المكونة من قبل المصرف  

  المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارةالمبالغ الممنوحة الى كبار 
 (546,696) (419,604) )أيهما أكبر ( أو المستعملة من قبلهم   
  ____________ ____________ 

 3,715,677 3,844,152  صافي األموال الخاصة األساسية
    األموال الخاصة المساندة

  صافي األرباح غير المحققة عن االستثمارات في أدوات مالية
 16,278 17,659  منها% 50متوفرة للبيع بعد خصم   
  ____________ ____________ 

 3,731,955 3,861,811 األموال الخاصة الصافية
  ____________ ____________ 
    

 24,847,178 25,628,815 بالمخاطر الموجودات المثقلة
 4,990,432 5,155,815  حسابات خارج الميزانية المثقلة

 352,135 335,894  السوق مخاطر
 2,116,663 2,116,663  المخاطر التشغيلية

    
  11.55% 11,62% (%)نسبة كفاية رأس المال 
 11,50%  11,57% (%)  األساسينسبة كفاية رأس المال 

  

يجب أال تتدنى نسبة كفاية  2007كانون الثاني  24الصادر في / 253/رقم  مجلس النقد والتسليفحسب قرار 

  %.8بنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية عن نسبة مال للالرأس 
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 )المرحلية الموحد المركز المالي بيانخارج ( ارتباطات و التزامات محتملة 31
  

 ارتباطات و التزامات ائتمانية 31.1
 

  
 التزامات تعاقدية و عقود إيجار تشغيلية 31.2

 
  2009األول كانون  31   2010 آذار 31 
  مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 
    :تشغیلیةالیجار اإلعقود ارتباطات 

 19,005,000 19,005,000 تستحق خالل سنة
 128,979,595 135,479,595 تستحق من سنة إلى خمس سنوات
 87,861,126 104,111,126  تستحق خالل أكثر من خمس سنوات

  ______________ ______________ 
  258,595,721 235,845,721 
  ______________ ______________ 
  

  .2009األول كانون  31و  2010 آذار 31ال يوجد لدى البنك أية ارتباطات رأسمالية بتاريخ 
  
  

 مقرر توزيعهاأرباح  32
  

تخصيص جزء من األرباح المحتجزة  طريقعن  قررت الهيئة العامة للمساهمين توزيع 2010أيار  11بتاريخ 
ليرة  500سهم جديد القيمة االسمية لكل منها  910,000ليرة سورية عن طريق توزيع  455,000,000بقيمة 
  . سورية

تخضع توزيعات األرباح على شكل أسهم لمجموعة من اإلجراءات القانونية الالزمة، ومن ضمنها الحصول على 
لم يحصل البنك  .ووزارة االقتصاد و التجارة وهيئة األوراق واألسواق المالية موافقة مصرف سورية المركزي

  .على الموافقات الالزمة إلتمام عملية تحويل األرباح الموزعة إلى أسهم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير
  
  

  2009األول كانون  31   2010 آذار 31 
  مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 
    

 1,837,382,282 1,993,606,474  اعتمادات مستندية   
 965,483,304 1,305,173,764  قبوالت
    :كفاالت

 2,431,769,685 2,261,140,570  دفع  -
 7,737,028,630  7,526,698,868  حسن تنفيذ -
 2,521,950,831 2,692,180,753   أخرى  -
    

 8,836,328,494 6,720,855,727  رة غير مستغلة شسقوف تسهيالت ائتمانية مبا
  ______________ ______________ 
  22,499,656,156 24,329,943,226 
  ______________ ______________ 


