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  )شركة مساهمة مغفلة (بنك سورية والمهجر
  الموحد المرحلي  بيان الدخل

 2011أيلول  30 أشهر المنتهية في للتسعة

  . المرحلية المختصرة وتقرأ معهاالموحدة المالية تشكل جزءًا اساسيًا من البيانات 30 الى 1ان االيضاحات المرفقة من 
3 

  

  
 في المنتهية أشهر للتسعة في المنتهية أشهر للتسعة في المنتهية أشهر للثالثة في المنتهية أشهر للثالثة  
 2010 أيلول  30 2011 أيلول  30 2010 لول أي 30 2011  أيلول  30  
 مدقـقـة غير مدقـقـة غير مدقـقـة غير مدقـقـة غير  
 سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة إيضاح 
         

 2,294,756,074        2,715,755,065      856,779,351           871,411,035         20 الدائنة الفوائد
 (1,236,577,237)       (1,441,757,060)     (442,562,554)         (489,548,220) 21 المدينة الفوائد

         
 1,058,178,837        1,273,998,005      414,216,797           381,862,815          الفوائد من الدخل صافي

         
 285,552,820            295,785,305         93,598,623             90,207,760            الدائنة والرسوم العموالت
 (31,950,942)            (38,765,106)          (15,001,384)           (7,982,599)  المدينة والرسوم العموالت

         

 253,601,878            257,020,199          78,597,239              82,225,161            والرسوم العموالت من الدخل صافي

         
 1,311,780,715        1,531,018,204 492,814,036           464,087,976  والرسوم والعموالت الفوائد من الدخل صافي

         
 83,014,887              148,125,206         27,959,438             62,690,806  األجنبية التالعم تقييم عن ناتجة تشغيلية أرباح
 25,060,000              70,078,500           (25,060,000)           51,910,000            المحققة غير البنيوي القطع مرآز تقييم أرباح
 (5,784)  (699,713) (5,784)                    (28,396)   خسائرالمتاجرة/ أرباح صافي

 -  -  -  (2,525,000)  مستردة مخصصات
 21,704,420              11,081,127  -  - 22  للبيع متوفرة مالية موجودات أرباح

         
 1,441,554,238        1,759,603,324      495,707,690           576,135,386          التشغيلي الدخل إجمالي

         
 (342,912,401)          (461,741,771)        (124,294,924)         (155,036,391)  الموظفين نفقات

 (143,053,908)          (150,170,871)        (49,067,347)           (52,084,432)   الثابتة الموجودات استهالآات
 (5,826,013)               (6,047,375)           (1,939,458)             (2,064,555)   ملموسة الغير الموجودات إطفاءات
 (23,099,483)            (112,749,046)         (8,744,456)   (29,699,962)  7 االئتمانية المباشرة الخسائر مخصص
 (250,000)                  (9,612,127)           2,500,000               (668,114)  ات متنوعةمخصص
 (238,632,341)          (281,985,253)        (67,205,153)           (94,268,506)  وعمومية ادارية مصاريف

         
 (753,774,146)          (1,022,306,443)   (248,751,338)   (333,821,960)   التشغيلية المصاريف إجمالي

         
 687,780,092            737,296,881         246,956,352           242,313,426   الضريبة قبل الربح

         
 (180,008,107)  (226,070,408)   (73,595,105)   (70,654,663)  15 الدخل ضريبة

         
 507,771,985            511,226,473         173,361,247           171,658,763          الفترة ربح

         
         :إلى العائد

 507,463,836            512,422,377 173,785,741           171,576,205          البنك مساهمي
 308,149                    (1,195,904)  (424,494)                82,558                  )سيطرةالم غير الحصة(األقلية  حقوق

  171,658,763  173,361,247  511,226,473  507,771,985 
         

 ربح من للسهم والمخفضة األساسية الحصة
 البنك مساهمي إلى العائد الفترة

23 21.45  21.72     64.05   63.43 

  



  )شركة مساهمة مغفلة (بنك سورية والمهجر
  الموحد المرحلي  الشامل بيان الدخل

 2011 أيلول 30 أشهر المنتهية في للتسعة

  . المرحلية المختصرة وتقرأ معهاالموحدة المالية تشكل جزءًا اساسيًا من البيانات 30 الى 1ان االيضاحات المرفقة من 
4 

  

  
 للتسعة أشهر المنتهية في  للتسعة أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر المنتهية في للثالثة أشهر المنتهية في  

 2010  أيلول30  2011 أيلول 30  2011  أيلول30  2011ل  أيلو30  
 غير مدقـقـة  غير مدقـقـة  غير مدقـقـة  غير مدقـقـة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
              

  507,771,985         511,226,473          173,361,247   171,658,763 صافي ربح الفترة

         

        مكونات الدخل الشامل

    التغيير المتراآم في القيمة العادلة 
  61,801,476   )6,671,578(  32,243,727   )(12,251,669  للموجودات المالية المتوفرة للبيع  

 مطلوبات ضريبية مؤجلة من استثمارات
 (21,627,588)   (10,272,482)  (8,060,932)   )10,897,741(  مالية متوفرة للبيع 

صافي الدخل المحقق المحول إلى بيان الدخل 
 (19,704,420)   )(8,081,127  -  - والناتج من بيع االستثمارات المتوفرة للبيع 

  528,241,453    486,201,286   197,544,042           148,509,353 الدخل الشامل للفترة

         

        :العائد إلى

 527,933,304   487,397,190  197,968,536            148,426,795 مساهمي البنك

 308,149    )1,195,904(  (424,494)   82,558 )الحصة غير المسيطرة(حقوق األقلية 

  148,509,353           197,544,042   486,201,286   528,241,453 

                



  )شركة مساهمة مغفلة (بنك سورية والمهجر
  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي

 2011 أيلول 30 أشهر المنتهية في للتسعة

  . المرحلية المختصرة وتقرأ معهاالموحدة المالية تشكل جزءًا اساسيًا من البيانات 30 الى 1ان االيضاحات المرفقة من 
5 

  

  
  
   العائــــد إلـى مســاهـمي البنك    

 
  رٍأس المال

المكتتب به 
 والمدفوع

احتياطي عام احتياطي خاصاحتياطي قانوني
لمخاطر التمويل

رسم طابع رأس 
 المال

التغير المتراآم في 
القيمة العادلة 
للموجودات 
 المتوفرة للبيع

أرباح مدورة  ربح الفترة
 محققة

  خسائر متراآمة
 ققةغير مح

مجموع حقوق 
 مساهمي البنك

حقوق األقلية 
الحصة غير (

 )المسيطرة
مجموع حقوق 

 الملكية

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

 آانون 1الرصيد آما في 
 5,116,253,131 149,588,728 4,966,664,403 (208,205,852) 665,044,454 - 55,842,632 - 355,498,230142,986,709 355,498,230 3,600,000,000 2011الثاني 

 الزيادة على رأس المال
  عن طريق توزيع  

 - - - - )400,000,000( - - - - - - 400,000,000 )17إيضاح (  أرباح 
 )1,680,000( - )1,680,000( - - - - )1,680,000( - - - - سم طابع رأس المالر

   486,201,286 )1,195,904(   487,397,190 - -512,422,377 )25,025,187( - - - - - الدخل الشامل للفترة
             

   30الرصيد آما في 
512,422,377265,044,454   30,817,445 )1,680,000(    142,986,709 355,498,230 355,498,230 4,000,000,000 2011أيلول     (208,205,852) 5,452,381,593   148,392,824 5,600,774,417   

             
             
             

             )غير مدققة(
             

 آانون 1الرصيد آما في 
   4,395,425,535   147,778,490  4,247,647,045   (251,076,352)   927,341,741 -   44,413,296 - - 263,484,180 263,484,180 3,000,000,000 2010الثاني 

 الزيادة على رأس المال
 - - - - (600,000,000) - - - - - - 600,000,000  عن طريق توزيع أرباح
 (3,150,000) - (3,150,000) - - - - (3,150,000) - - - - رسم طابع رأس المال

 - - - - - الدخل الشامل للفترة
          

20,469,468  507,463,836- - 527,933,304 308,149 528,241,453 
             

   30الرصيد آما في 
 4,920,516,988 148,086,639 4,772,430,349  (251,076,352) 507,463,836327,341,741 64,882,764 (3,150,000) - 263,484,180 263,484,180 3,600,000,000 2010أيلول 

             



  )شركة مساهمة مغفلة (بنك سورية والمهجر
    بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي

 2011 أيلول 30 أشهر المنتهية في للتسعة

  . المرحلية المختصرة وتقرأ معها الموحدة تشكل جزءًا اساسيًا من البيانات المالية30 الى 1ان االيضاحات المرفقة من 
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   للتسعة اشهر المنتهية في  للتسعة اشهر المنتهية في 
ايضاح 2011 أيلول 30 2010 أيلول 30  

   غير مدققة غير مدققة
   ليرة سورية ليرة سورية 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   
 ربح الفترة قبل الضريبة  737,296,881            687,780,092                

 تعديالت لبنود غير نقدية   
 االستهالآات   150,170,871 143,053,908                
 االطفاءات  6,047,375 5,826,013                    

 مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المباشرة 7 112,749,046  23,099,483
 مخصصات متنوعة  9,612,127  250,000                      
 ع موجودات مالية متوفرة للبيعأرباح بي  (8,081,127) (19,704,420)               
 خسائر موجودات مالية للمتاجرة   699,713  5,784                          

 أرباح بيع موجودات ثابتة  (220,601) -
_______________ _______________   

 والمطلوبات التشغيليةالربح قبل التغيرات في الموجودات   1,008,274,285 840,310,860                
    

           (1,294,817,892) 4,971,209,121  
احتياطي (في ايداعات لدى مصرف سورية المرآزي ) الزيادة(النقص 
 )الزامي

           (5,233,944,795) 9,011,892,674  
في ايداعات لدى مصارف التي تزيد استحقاقاتها عن ) الزيادة(النقص 

 ثالثة اشهر
  موجودات مالية للمتاجرة فيالزيادة  (276,407) -

 في التسهيالت االئتمانية المباشرة) الزيادة(النقص   6,626,843,384 (7,921,523,499)          
                (83,521,806)  في موجودات اخرى) الزيادة(النقص   284,477,786
 النقص في تأمينات نقدية  404,741,408 198,090,217                
 النقص في ودائع العمالء )الزيادة(  (21,011,310,623) 11,538,951,284          

 الزيادة النقص في مطلوبات اخرى  (49,135,902) 200,952,562
_______________ _______________   

           (1,755,503,069) 1,246,715,726  
قبل   األنشطة التشغيلية)المستخدم في( التدفق النقدي من صافي

 المدفوعة الضريبة
 ضريبة الدخل المدفوعة  (251,486,221) (248,125,227)             

_______________ _______________   
           (2,003,628,296)  ة التشغيلية األنشط)المستخدم في(صافي التدفق النقدي من   995,229,505

_______________ _______________   
 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية   

           (4,165,811,252)  شراء موجودات مالية متوفرة للبيع  -
 بيع واستحقاقات موجودات مالية متوفرة للبيع  637,953,577 1,021,398,750             
              (301,909,477)  شراء موجودات ثابتة  (199,037,986)

 بيع موجودات ثابتة  900,000 -
                  (1,584,240)  شراء موجودات غير ملموسة  (5,837,440)
           (1,549,213,776)  قشراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقا  (1,218,985,171)
 استحقاق موجودات مالية قروض وسلف  - 50,000,000                  
                (60,000,000)  في الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرآزيالزيادة   (40,000,000)
                  (1,068,547)  موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة  -

_______________ _______________   
           (5,008,188,542)  صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة اإلستثمارية  (825,007,020)

_______________ _______________   
 األنشطة التمويلية   

                  (3,150,000)  رسم طابع رأس المال  (1,680,000)
                (10,404,061)  أرباح موزعة على المساهمين  (1,894,425)

_______________ _______________   
                (13,554,061)  صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية  (3,574,425)

_______________ _______________   
 )الوديعة المجمدة(تاثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه   (6,843,775)  (2,447,327) 

           (7,027,818,226)  في النقد وما في حكمه) النقص(صافي الزيادة   159,804,285
    

 النقد وما في حكمه في بداية الفترة  16,116,471,079 24,813,744,994           
_______________ _______________   

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 24 16,276,275,364 17,785,926,768           
_______________ _______________   

 التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد   
فوائد مقبوضة  2,943,354,302 2,215,693,706             
فوائد مدفوعة 1,494,720,556 1,101,709,837             
توزيعات أرباح مقبوضة 3,000,000      2,000,000                    

 المعامالت غير النقدية  
                600,000,000                 400,000,000  مالمحول من األرباح المدورة المحققة إلى رأس ال



  )شركة مساهمة مغفلة (بنك سورية والمهجر
  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 2011 أيلول 30
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  معلومات عامة  1
  

  بموجب 2003 تشرين الثاني 19آشرآة سورية مساهمة مغفلة في ) البنك. (م.م.تم تأسيس بنك سورية والمهجر ش
  .2001 لعام 28، بموجب قانون المصارف الخاصة رقم )13900(السجل التجاري رقم 

  
 –اتخذ البنك مرآزًا رئيسيًا له في دمشق . ًا خاصًابنكبوصفه 9 لبنك لدى مفوضية الحكومة تحت رقم سجل ا

  .الجمهورية العربية السورية
  

 ليرة سورية 500 سهم بقيمة اسمية 3,000,000 موزع على 1,500,000,000تأسس البنك برأس مال مقداره 
 إلى 2010 آانون األول 31يجي ليصل بتاريخ للسهم الواحد، وقد تم زيادة رأس المال بشكل تدر

  . ليرة سورية  للسهم الواحد500 سهم بقيمة اسمية 7,200,000 ليرة سورية موزع على 3,600,000,000
  

 وافقت الهيئة العامة للمساهمين على زيادة رأس المال وذلك بتوزيع جزء من األرباح 2011 نيسان 4خ يبتار
 آل حسب نسبة تملكه ليصبح رأس على شكل أسهم مجانية للمساهمينيرة سورية  ل400,000,000المحتجزة بقيمة 

 ليرة سورية للسهم الواحد 500 سهم بقيمة اسمية 8,000,000 ليرة سورية موزع على 4,000,000,000المال 
  .2011 أيلول 30بتاريخ 

  
اخل  الجمهورية العربية السورية يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية من خالل مرآزه وفروعه د

في دمشق وحلب والالذقية وحماة وحمص )  فرع24: 2010( 2011 أيلول 30آما في  فرع 26وعددها 
  .وطرطوس ودرعا والسويداء

  
 .في البنك% 49ل بنسبة .م.يساهم بنك لبنان والمهجر ش

  
  .إن أسهم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية

  
في شرآة سورية والمهجر للخدمات المالية % 52بنسبة )  شرآة مساهمة مغفلة( والمهجر يساهم بنك سورية

هيئة  الصادر عن م/ 105 بقرار رقم 2009 تشرين األول  25المحدودة المسؤولية والتي باشرت أعمالها في 
 .األوراق واألسواق المالية السورية

 
 من قبل مجلس 2011 أيلول 30صرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في إقرار البيانات المالية الموحدة المرحلية المختتم 

  .2011 تشرين األول 24إدارة البنك بتاريخ 
  



  )شركة مساهمة مغفلة (بنك سورية والمهجر
  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 2011 أيلول 30
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  سياسات المحاسبيةأسس اإلعداد وال  2
  

  أسس إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
  

م    دولي رق بي ال ار المحاس ا للمعي ة وفق صرة المرفق ة المخت دة المرحلي ة الموح ات المالي داد البيان م إع ق 34ت  المتعل
ة   ة المرحلي ارير المالي ات      . بالتق ذه البيان داد ه ي إع ة ف بية المتبع سياسات المحاس ة   إن ال دة المرحلي ة الموح المالي

  .2010 آانون األول 31المختصرة، تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 
  

ة                    ات المالي ة للبيان ات واإليضاحات المطلوب إن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ال تتضمن آافة المعلوم
ات               السنوية والمعدة وفقًا للم    ع البيان ـرأ م عايير الدولية للتقارير المالية، وبالتالي فإن هذه البيانات المالية يجب أن تــق

انون االول     31المالية السنوية للبنك آما في       ي                 . 2010 آ ة ف سعة اشهر المنتهي ال المجموعة للت ائج أعم ا إن نت آم
ول 30 ائج الم  2011 أيل ى النت ًا عل رًا دقيق ضرورة مؤش ل بال ي    ال تمث ة ف سنة المنتهي ة لل انون األول 31توقع  آ

2011.  
  

ودات    دا الموج ا ع ة فيم ة التاريخي دأ التكلف ا لمب صرة وفق ة المخت دة المرحلي ة الموح ات المالي داد البيان د جرى إع لق
  . المالية للمتاجرة والموجودات المالية المتوفرة للبيع والتي تظهر بالقيمة العادلة

  
  .موحدة المرحلية المختصرة بالليرة السورية وهي عملة إعداد البيانات الماليةتظهر البيانات المالية ال

  
  أسس توحيد البيانات المالية

  
والشرآة التابعة له، شرآة . م.م.تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لبنك سورية والمهجر ش

  . 2011 أيلول 30المعدة آما في ووالمسيطر عليها سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية، 
  

، وبلغت نسبة ملكية البنك 2008تم تأسيس شرآة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية خالل سنة 
  .من أسهم الشرآة التابعة% 52

 
 السيطرة على البنك فيه يحصل الذي التاريخ وهو االستمالك تاريخ من بدءًا التابعة للشرآة المالية البيانات توحيد يتم
 .السيطرة تلك وقف تاريخ حتى موحدة تبقى و
  
 .المحاسبية السياسات نفس باستخدام و للمجموعة المالية الفترة لنفس التابعة للشرآة المالية البيانات إعداد يتم
  
 ضمن عن المعامالت جةالنات والخسائر واألرباح والمصاريف واإليرادات والمعامالت األرصدة جميع حذف يتم

  .المجموعة عند التوحيد
  

ة           ) الحصة غير المسيطرة  (إن حقوق األقلية     ر المملوآ تمثل الحصة من األرباح والخسائر وصافي الموجودات غي
شامل                            دخل ال دخل وال ات ال ي بيان ستقلة ف ة م صنيفها بطريق تم ت ك، وي ل البن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قب

ة  دة المرحلي الي  الموح ز الم ان المرآ ي بي ك ف ساهمي البن ستقل عن حصة م شكل م ساهمين ب وق الم وضمن حق
 .الموحد المرحلي
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  إستخدام التقديرات   3
  

ادات                        إن إعدا  ديرات واجته ام بتق ة المختصرة يتطلب من إدارة المجموعة القي ة الموحدة المرحلي ات المالي د البيان
ات     صرة وااللتزام ة المخت دة المرحلي ة الموح ات المالي ي البيان ة ف ات المالي ودات والمطلوب ة الموج ي قيم ؤثر ف ت

ا  صح عنه رأ المف ل أن تط ادا .  المحتم ديرات واالجته ذه التق ا أن ه صاريف  آم رادات والم ي اإلي ؤثر ف ت ت
  .والمخصصات وآذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي

 

ة الموحدة                  ات المالي اريخ البيان ي ت دة ف ر المؤآ ستقبلية لألحداث غي إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات الم
ي أرصدة                   المرحلية المختصرة  والتي      ة ف ديالت جوهري ى تع ؤدي إل ة من الممكن أن ت قد ينتج عنها مخاطر هام

  :الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة خالل الفترة هي آما يلي
 
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية
الموحد المرحلي عن بيان المرآز المالي مالية بتاريخ في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ال

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

 . تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهادفإن
 
 

  تدني قيمة التسهيالت االئتمانية
دخل                              ان ال ي بي سجلة ف ة الم ة المؤون دير آفاي ع سنوي وتق شكل رب ة ب سهيالت اإلئتماني ة الت تقوم المجموعة بمراجع

ست ة الم دفقات النقدي رات الت الغ وفت ديرات اإلدارة لمب ى تق اء عل ي بن د المرحل ة .  قبليةالموح ديرات مبني ذه التق إن ه
د                       ة ق ائج الفعلي يقن وإن النت دم الت دير وع ة من التق ا درجات متفاوت ددة له بشكل رئيسي على فرضيات وعوامل متع

 .تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل
 

شكيل مخصص              باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم      وم المجموعة بت  القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، تق
ا                      ان وتقييمه شابهة لمخاطر االئتم سمات المت سلف ذات ال النخفاض القيمة بشكل جماعي وذلك بتجميع القروض وال

 .بشكل جماعي النخفاض القيمة
  
  
  
 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المرآزي  4
  

 2011 آانون األول 31 2011 أيلول 30 
 مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 2,352,677,657 2,074,773,695 نقد في الخزينة
 5,796,698,256 3,792,334,495 الحسابات الجارية مع مصرف سورية المرآزي

 8,091,435,515 3,120,226,394 (*)احتياطي ودائع 
 __________________ __________________ 

 8,987,334,584 16,240,811,428 
   

  
وفقا لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المرآزي على  (*)

 2011 أيلول 30شكل ودائع من دون فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المرآزي آما في 
 من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار  %5ي تمثل نسبةليرة سورية والت3,120,226,394 مبلغ  

 مقابل مبلغ 2011 نيسان للعام 28 الصادر بتاريخ 5938الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 
من متوسط ودائع العمالء % 10 والذي يمثل 2010 آانون األول 31 ليرة سورية آما في 8,091,435,515
 أيار للعام 5 الصادر بتاريخ 4ب/م ن/389القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم وذلك باالستناد الى 

، إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم 2009 أيار للعام 10 الصادر بتاريخ 4ب/ م ن /502 والقرار رقم 2008
  .خالل أنشطة البنك التشغيلية استعماله
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 أرصدة لدى المصارف  5
  
 )غير مدققة (2011 أيلول 30 
 المجموع مصارف خارجية مصارف محلية 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 191,463,0471,668,048,5461,859,511,593 حسابات جارية وتحت الطلب
  استحقاقها االصلي(ودائع الجل 
 3,870,862,4395,533,596,8139,404,459,252 ) أشهر او أاقل3  خالل فترة 

 ______________________________________ 
 4,062,325,4867,201,645,35911,263,970,845 
 ______________ _______________ _______________ 
  

 )مدققة (2010 آانون األول 31 
 المجموع مصارف خارجية مصارف محلية 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 153,046,308715,217,968868,264,276 حسابات جارية وتحت الطلب
  استحقاقها االصلي(ودائع الجل 
 400,000,0007,099,279,6517,499,279,651 ) أشهر او أاقل3  خالل فترة 

 _____________ ______________ _____________ 
 553,046,308 7,814,497,619 8,367,543,927 
 _____________ ______________ _____________ 
  
  

، مقابل 2011 أيلول 30  ليرة سورية آما في183,655,181بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد مبلغ 
 .2010 آانون األول 31  ليرة سورية آما في 177,143,718

  
 ليرة سورية 46,847,500 مقابل 2011 أيلول 30  ليرة سورية آما في 48,805,000بلغت الودائع المقيدة مقابل آفاالت 

  .2010 آانون األول 31آما في 
  
  
  
 إيداعات لدى المصارف  6
  
 )دققةغير م (2011 أيلول 30 
 المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

  استحقاقها االصلي(ودائع ألجل 
  11,742,826,105            7,338,049,105  4,404,777,000 ) أشهر3  اآثر من 

 ______________ ______________ ______________ 
 4,404,777,000  7,338,049,105            11,742,826,105  
 ________________  ________________  ________________ 

  

  
 )مدققة (2010 آانون األول 31 

 المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

  استحقاقها االصلي(ودائع ألجل 
 20,754,718,779  9,338,153,028  11,416,565,751 ) أشهر3  اآثر من 

 ______________ ______________ ______________ 
 11,416,565,751  9,338,153,028  20,754,718,779 
 ________________  ________________  ________________ 
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 )بالصافي(التسهيالت االئتمانية المباشرة   7
  

 2010 آانون األول 31 2011 أيلول 30 
 مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   الشرآات الكبرى والمتوسطة
  6,538,669,728 5,941,857,532           حسابات جارية مدينة

  31,036,521 10,856,689                حسابات دائنة صدفة مدينة
  7,909,284,266 7,696,148,268 قروض

 (241,263,658)  (289,217,853)            فوائد مقبوضة مقدما عن قروض
  3,802,795,408 2,762,365,512           سندات محسومة

 (450,243,736)  (300,070,696)            فوائد مقبوضة مقدما عن سندات محسومة
 15,821,939,452 17,590,278,529 
   

   الحكومة والقطاع العام
  6,372,000,000 1,372,000,000 صافي قروض وسلف

 1,372,000,000 6,372,000,000  
   

   )التجزئة(األفراد
  38,605 77,330                        قات االئتمانبطا

  8,119,409,524 8,384,842,843           قروض 
  (1,544,221,615) (1,584,779,610)         فوائد مقبوضة مقدما عن قروض

 6,800,140,563 6,575,226,514 
   

 30,537,505,043 23,994,080,015   المجموع
   

   تدني تسهيالت ائتمانية مباشرةمخصص: ينزل
 )على أساس إفرادي  (

 
           (192,739,149) 

 
           (134,811,980) 

 
  مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة : ينزل

 (9,095,836)  (63,917,713)               )على أساس المحفظة (
 (40,548,567)  (123,966,923)            )محفوظة(فوائد معلقة : ينزل

 __________________________________
 30,353,048,660 23,613,456,230   صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

 __________________ __________________ 
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  )تتمة) (بالصافي(التسهيالت االئتمانية المباشرة  7
  

% 2.77 ليرة سورية ، أي ما نسبته 665,774,534) غير المنتجة(بلغت التسهيالت اإلئتمانية المباشرة غير العاملة 
، في حين بلغت التسهيالت اإلئتمانية المباشرة 2011 أيلول 30آما في ئتمانية المباشرة من رصيد إجمالي التسهيالت اإل

 . 2010 آانون األول 31 في آما %  0.95 ليرة سورية، أي ما نسبته 292,042,042 )غير المنتجة(غير العاملة 
  

ليرة سورية، أي ما نسبته  541,807,611  المباشرة غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقةةبلغت التسهيالت اإلئتماني 
، في حين بلغت التسهيالت اإلئتمانية 2011 أيلول 30في من رصيد إجمالي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة آما % 2.26

من رصيد إجمالي %  0.82ه ليرة سورية، أي ما نسبت251,493,475المباشرة غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة 
 .2010 آانون األول 31في اإلئتمانية المباشرة آما التسهيالت 

 
، في حين 2011 أيلول 30في  آما  ليرة سورية 36,524,748 غير العاملة غير المباشرةة بلغت التسهيالت اإلئتماني

  .2010 آانون األول 31في  ليرة سورية، آما 41,935,091  غير العاملةغير المباشرةبلغت التسهيالت اإلئتمانية 
  

سورية  ب ة ال ة الحكوم ة بكفال ة الممنوح سهيالت االئتماني ت الت سبته 1,372,000,000لغ ا ن ورية أي م رة س  لي
ي     % 5.72 ا ف رة آم ة المباش سهيالت االئتماني الي الت ن إجم ول 30م سهيالت    2011 أيل ذه الت ت ه ين بلغ ي ح ف

سبته 6,372,000,000 ا ن ورية أي م رة س سهيالت اال% 20.87 لي الي الت ن إجم ي م ا ف رة آم ة المباش ئتماني
 .2010 آانون األول 31

 
ساب  ك باحت ت إدارة البن ا 12,915,028قام رة آم ر مباش ة غي سهيالت ائتماني ن ت صص ع ورية آمخ رة س  لي

 .2010 آانون األول 31 ليرة سورية آما في 3,596,000 مقابل  2011 أيلول 30في 
  

 :مخصص تدني محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة
 

  :فيما يلي تفاصيل حساب مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
 اإلجمالي األفراد الشرآات  
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  

       
 128,756,92615,150,890143,907,816 2011 آانون الثاني 1في 

 77,609,88835,139,158112,749,046 التغيير خالل الفترة
     

 206,366,81450,290,048256,656,862 2011 أيلول  30في 
        

       2011 آانون الثاني 1في 
 120,115,88214,696,098134,811,980 مخصص انخفاض القيمة افراديًا

 8,641,044454,7929,095,836 مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي
        

       التغير خالل الفترة
 39,408,70731,945,74571,354,452 مة افراديًاانخفاض القي

 54,821,877       5,587,138 49,234,739        انخفاض القيمة بشكل جماعي
  

 (13,427,283)(2,393,725)(11,033,558) استردادات افراديًا
     

     2011 أيلول  30في 
 148,491,03144,248,118192,739,149 انخفاض القيمة افراديًا

 57,875,7836,041,93063,917,713 انخفاض القيمة بشكل جماعي
  

 206,366,81450,290,048256,656,862 مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة
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  )تتمة) (بالصافي(التسهيالت اإلئتمانية المباشرة   7
  

  :تتلخص حرآة الفوائد المعلقة فيما يلي
 2010نون األول  آا31 2011 أيلول 30 
 مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 40,548,56730,629,561         السنة/ الرصيد في بداية الفترة
 88,552,50730,415,621 السنة/ الفوائد المعلقة خالل الفترة

 (20,496,615) (5,134,151) االستردادات من الفوائد المعلقة : ينزل
  
 123,966,923        40,548,567 
   

  
 
 2009 األول  آانون 9 بتاريخ الصادر4 ب/ن م//597رقم والتسليف النقد مجلس قرار أحكام على بناًء

 البنك على يتوجب ،597 للقرار المعدل 2010 نيسان 29 بتاريخ الصادر4 ب/ن م/650والقرار رقم  وتعديالته،
نخفاض جماعي على التسهيالت العاملة الممنوحة لألفراد والشرآات  احتساب مخصص ا2009عام  نهاية في

ضمن النسب المذآورة في القرار بحيث يتم توزيع المخصص على أربع سنوات بالتساوي ابتداًء من الربع األول 
  .في نهاية السنة الرابعة% 100 ليصل إلى 2010للعام 

  
اءً  ى  وبن ام  عل رار  أحك د  مجلس  ق سليف  النق م   والت صادر 4 ب/م ن/650رق اريخ  ال سان   14 بت دل  2010ني  والمع

رار    ام الق بعض احك م  ل صادر 4ب/ن م//597رق اريخ   ال انون  9 بت ى  يتوجب  ،2009األول  آ ي حال     عل ك ف البن
  :لمخاطر التمويل يحتسب آالتالي عام احتياطي حجز السنة نهاية في تحقيق أرباح

  
  راعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطرمن إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة مع م% 1

  من اجمالي التسهيالت العادية غير المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطر % 0.5
ة أو                     % 0.5 ديون عادي دون ضمانة والمصنفة آ ضمانات شخصية أو ب على جزء التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة ب

  .تتطلب اهتمامًا خاصًا
  

 لتكوين المخصص واالحتياطي 2013 ب تم منح المصارف مهلة حتى نهاية عام –لى المادة األولى واستنادًا إ
 بحيث ال يقل المبلغ 2009 آانون األول 31المطلوبين على رصيد التسهيالت االئتمانية المنتجة القائمة بتاريخ 

عاله، ويتم توزيع حصة آل سنة من قيمة المخصص واالحتياطي المشار إليهما أ% 25المشكل بنهاية آل عام عن 
 ليرة 255,994,428 مبلغ 2009 آانون األول 31بلغ االحتياطي بتاريخ  .على الفترات الربعية بالتساوي

 مبلغ 2011 أيلول 30سورية، آما يبلغ االحتياطي المحسوب بناًء على رصيد التسهيالت القائم بتاريخ 
  . ليرة سورية131,234,666 الفترة الحالية تبلغ ية حتى نهاحصةال ليرة سورية، أي أن 275,231,531
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 موجودات مالية متوفرة للبيع  8
  

 2010 آانون األول 31 2011 أيلول 30 
 مدققة غير مدققة   
 ليرة سورية ليرة سورية   

  موجودات مالية متوفرة للبيع لها اسعار سوقية
 92,115,000 92,451,000 )أ(أسهم شرآات 

 44,622,244 34,993,185  خارجية–أسهم بنوك 
 8,141,720,720 7,718,510,750 )ب( بنوك خارجية –ت ايداع شهادا

 1,245,831,964 1,017,208,452 )ج(سندات خزينة حكومية
 115,783,596 122,012,500        خارجية-سندات بنوك 

 8,985,175,887    9,640,073,524 
   
  

 :تحليل األسهم والسندات
 2010 آانون األول 31 2011 أيلول 30

 مدققة غير مدققة   
 ليرة سورية ليرة سورية   
  

 2,296,340,304    2,101,509,137 ذات عائد ثابت
 7,343,733,220    6,883,666,750 ذات عائد متغير

  8,985,175,887    9,640,073,524 
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 )تتمة(موجودات مالية متوفرة للبيع   8
  
تم تقييم هذه . من أسهم الشرآة% 5استثمار البنك في الشرآة السورية أروب للتأمين أي ما نسبته تمثل   )أ(

يعتزم البنك االحتفاظ بهذا االستثمار على المدى و 2011 أيلول 30االستثمارات بسعر السوق السائد في 
  .البعيد

  

اع صادرة عن بنوك خارجية، تحمل  بشراء شهادات ايد2011 أيلول 30 ولغاية 2007قام البنك منذ عام  )ب(
 : تستحق هذه الشهادات في الفترات التالية%. 4.75و % 0.95هذه الشهادات معدالت فائدة تتراوح بين 

  
 القيمة السوقية العادلة االستحقاق

 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30  
 مدققة  غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  
        

2011 - 913,526,250 
2012 3,904,400,000 3,754,452,345 
2013 3,814,110,750 3,473,742,125 

  7,718,510,750 8,141,720,720 
 

 
 

 بشراء سندات خزينة حكومية صادرة عن حكومات اإلمارات وقطر      2010 و 2009قام البنك خالل عامي   ) ج(
تستحق هذه السندات  %. 5.50و % 4ت معدالت فائدة تتراوح بين تحمل هذه السندا. وإيطاليا متوفرة للبيع
 :في الفترات التالية

 
 
 

 القيمة السوقية العادلة االستحقاق
 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30  
 مدققة  غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  
        

2012     253,351,001   248,568,150  
2014     266,900,538   513,504,817  
2015    496,956,913  483,758,997  

  1,017,208,452  1,245,831,964  
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 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  9
  

 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30
 مدققة  غير مدققة

  

 يةليرة سور  ليرة سورية
      :موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية

  234,237,500        244,025,000       سندات خزينة حكومية
  342,826,772       355,799,382      شرآات-  سندات دين 
  2,985,723,982    3,886,686,022  مصارف-  سندات دين 

 4,486,510,404     3,562,788,254  
    

       مجموع موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية
 -  295,263,021     أذونات خزينة محلية

   - 
    
 3,562,788,254    4,781,773,425 مجموع موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

  
  
  

 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30
 ققةمد  غير مدققة

 :تحليل السندات

 ليرة سورية  ليرة سورية
   

  741,194,395 1,066,050,050 ذات عائد ثابت
  2,821,593,859 3,715,723,375 ذات عائد متغير

  4,781,773,425 3,562,788,254  
  
  

 التكلفة المطفأة معدل الفائدة االستحقاق
 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30 %  
 دققةم   غير مدققة    
 ليرة سورية   ليرة سورية    
          

2012 5.62-2.09 1,714,895,052  1,628,055,375  
2013 6.60-2.86 879,648,872  824,720,344  
2014 5.00-2.72 441,837,760  140,729,140  
2015 4.00-1.48 1,199,909,823  445,849,672  
2016 5.88-1.13 352,768,201  338,772,168  
2017 1.11-0.89 192,713,717  184,661,555  

    4,781,773,425 3,562,788,254  
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 موجودات اخرى  10

  
 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30

 مدققة  غير مدققة
  

 ة سوريةلير  سورية ليرة
        

        
 14,969,428   8,790,002          دفعات مقدمة

 5,013,514   6,005,947          مخزون مطبوعات وقرطاسية
 1,427,219   1,758,911          طوابع

 115,000   319,685             سلف على الراتب 
 10,017,267   16,950,184       أخرى

 17,560,042   17,560,042       (*)  وفاء لديون مستحقة بنكلت ملكيتها للعقارات آ
 -   2,500,000          تأمينات صندوق ضمان التسوية للشرآة التابعة

 519,467,670   241,731,017      بنوك ومؤسسات مصرفية-فوائد محققة غير مستحقة القبض 
    ت  تسهيال-فوائد محققة غير مستحقة القبض 

 3,790,706   54,558,568        مؤسسات-   ائتمانية مباشرة 
 95,653,753   39,994,740 الحكومة والقطاع العام  تسهيالت–فوائد محققة غير مستحقة القبض 
     موجودات مالية -فوائد محققة غير مستحقة القبض 

 18,096,563   26,115,403          محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 44,758,195   30,107,072        موجودات مالية متوفرة للبيع-فوائد محققة غير مستحقة القبض 

    446,391,571   730,869,357 
  

  موجودات آلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون مستحقة
ة ألحد العمالء بلغت قيمتها الدفترية  قامت المجموعة بإستمالك عقارين إستيفاًء لتسهيالت إئتمانية عائد2009خالل عام 

إن المجموعة بصدد التفرغ عن هذا العقار تماشيًا مع .  ليرة سورية بتاريخ بيان المرآز المالي الموحد المرحلي24,808,000
ل الفترة  وذلك من خالل بيعه أو تحويله الى األصول الثابتة للبنك خالالمهلة القانونية المحددة من قبل مصرف سورية المرآزي

  .2011حتى نهاية 
  

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

 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30  
 مدققة  غير مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
        

  24,808,000       17,560,042     السنة/ الرصيد في بداية الفترة
    -    - إضافات

 (7,247,958)        - ) (**)استخدامات(استبعادات 
  17,560,042       17,560,042     السنة / الرصيد في نهاية الفترة

  
لعمالء حيث تم  إستيفاًء للتسهيالت اإلئتمانية العائدة ألحد اتحويله الى األصول الثابتة للبنكيمثل المبلغ قيمة عقار تم   (**)

 .وتم تحويل العقار الى فرع لممارسة نشاطات البنك. 2010نقل ملكية العقار باسم البنك خالل عام 
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 مجمدة لدى مصرف سورية المرآزيالوديعة ال  11

  
، يجب على المصارف 2001 للعام 28 من قانون المصارف الخاصة رقم 12آما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 

  . من رأسمال البنك لدى مصرف سورية المرآزي على شكل وديعة مجمدة وبدون فوائد% 10الخاصة االحتفاظ ب 
  .ةيتم تحرير هذه الوديعة عند التصفي

  
 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30  
 مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  

     
  175,789,800   215,789,800        أرصدة بالليرة السورية

  163,787,341   170,631,116      أرصدة بالدوالر األمريكي
      386,420,916   339,577,141  
  
  
  

 وكودائع بن  12
  

  المجموع     مصارف خارجية     مصارف محلية  )غير مدققة (2011 أيلول 30
  ليرة سورية     ليرة سورية     ليرة سورية   
            

  854,803,671      513,442,126 341,361,545 حسابات جارية
            
            

  المجموع     مصارف خارجية     مصارف محلية  )مدققة (2010 آانون األول 31
  ليرة سورية     ليرة سورية     ليرة سورية   

            
 400,448,761    46,029,035   354,419,726     حسابات جارية
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 ودائع عمالء  13

  
 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30  
 مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  

        
  28,523,122,108  19,416,090,624 حسابات جارية وتحت الطلب

  1,192,467,079  1,021,773,432 ودائع توفير
  53,662,003,137  41,938,834,284 ودائع ألجل وخاضعة الشعار
  105,886,998  95,470,359 اآتتابات شرآات قيد التأسيس

     
  62,472,168,699 83,483,479,322  
  
 ٪ 0.16 ليرة سورية أي ما نسبته 101,344,791بلغت ودائع القطاع التعاوني والمشترك داخل الجمهورية مبلغ  -

 من ٪ 0.14 ليرة سورية أي ما نسبته 117,012,765 مقابل مبلغ 2011ل  أيلو30من إجمالي الودائع في 
 .2010 آانون األول 31إجمالي الودائع  في 

 
 من إجمالي الودائع في ٪ 23.74 ليرة سورية أي ما نسبته 14,833,162,000بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد  -

 31 من إجمالي الودائع  في ٪ 25.81سبته  ليرة سورية أي ما ن 21,548,699,000 مقابل2011 أيلول 30
 .2010آانون األول 

  
 أيلول 30 من اجمالي الودائع في % 0.30ليرة سورية أي ما نسبته  188,203,949 بلغت الودائع الجامدة مبلغ -

 آانون 31من إجمالي الودائع في % 1.23 ليرة سورية أي ما نسبته 1,026,459,956 مقابل مبلغ 2011
 .2010األول 

  
من اجمالي الودائع %  0.25ليرة سورية أي ما نسبته  157,970,360 )مقيدة السحب(بلغت الودائع المحجوزة  -

 31من إجمالي الودائع في % 0.20ليرة سورية أي ما نسبته   168,386,998 مقابل2011 أيلول 30في 
  .2010آانون األول 

 
  
  

 تأمينات نقدية  14
  

 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30  
 مدققة  غير مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
       

 450,173,987   188,732,025          تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مباشرة
 996,784,370   1,662,967,740      تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غير مباشرة

    1,851,699,765      1,446,958,357 
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 مخصص ضريبة الدخل  15
  
  

  :إن الحرآة على مخصص ضريبة الدخل هي آما يلي
 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30  
 مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  

        
 248,125,227  252,272,978 السنة/ رصيد بداية الفترة

 (248,125,227)       )251,486,221( لدخل المدفوعةضريبة ا: يطرح
 252,272,978  226,070,408   ضريبة الدخل المستحقة : يضاف

 252,272,978  226,857,165  السنة/ رصيد نهاية الفترة
 
 

 :ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي 
  
 2010  أيلول30  2011 أيلول 30 

 قةغير مدق  غير مدققة
 ليرة سورية  ليرة سورية 
       

  687,780,092  737,296,881 صافي الدخل قبل الضريبة
  أرباح شرآة تابعة)ينزل(/ يضاف خسائر

  (641,978)  2,491,466  غير خاضعة لضريبة الدخل
       739,788,347  687,138,114  

  (2,000,000)            (3,000,000)   ينزل توزيعات أرباح شرآات حليفة
  (25,060,000)  (70,078,500) ينزل أرباح تقييم مرآز القطع البنيوي غير المحققة 

  3,416,655  3,403,151           يضاف إطفاء الفروغ
  33,537,301  37,784,828         يضاف استهالك المباني

  23,099,483  112,749,046 يضاف مخصص الخسائر اإلئتمانية
  250,000  9,612,127 صافي المخصصات المتنوعة يضاف

  (3,150,000)  (1,680,000)           المال ينزل رسم طابع زيادة رأس
 -   (7,715,723)           ينزل فوائد أذونات خزينة محلية

  2,800,874  83,418,356         )محفوظة(يضاف صافي الفوائد معلقة 
        904,281,632  720,032,427  

    
  %25   %25 نسبة ضريبة الدخل

    
 180,008,107  226,070,408       مصروف ضريبة الدخل
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 مطلوبات اخرى  16
  

 2010األول   آانون31  2011 أيلول 30
 مدققة  غير مدققة

  

 رة سوريةلي  سورية ليرة
      

  546,768,547            459,940,063        حواالت وشيكات قيد التحصيل
  73,838,785              69,819,872 أمانات ضريبية مستحقة الدفع

  25,653,457              31,959,263 ذمم دائنة
  52,843,096              89,222,554          مصاريف مستحقة الدفع

  576,625,612            523,662,116         ودائع عمالء-فوائد مستحقة الدفع  
  14,964,982              13,070,557          أنصبة أرباح غير مدفوعة
  12,810,870              24,858,030          أتعاب مهنية مستحقة الدفع

  60,398,229              83,346,868          ستحقة الدفعمكافأت موظفين م
 -   13,738,608          وسيط عمليات قطع ألجل

  1,732,277                1,790,882            أخرى
 1,311,408,813         1,365,635,855  
 
 

  رأس المال المكتتب به والمدفوع 17
  

 سهم قيمة السهم 8,000,000 ليرة سورية موزعا على 4,000,000,000والمدفوع به يبلغ رأس المال المكتتب 
 ليرة سورية موزعا على 3,600,000,000 و 2011 أيلول 30 ليرة سورية آما في 500الواحد االسمية 

 .2010 آانون األول 31 ليرة سورية  آما في 500 سهم قيمة السهم الواحد االسمية 7,200,000
   

 2001 لعام 28 المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 3 صدر القانون رقم 2010ن الثاني  آانو4بتاريخ 
 الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمهورية العربية 2005 لعام 35والمرسوم رقم 

وات لتوفيق أوضاعها بزيادة  مليارات ليرة سورية وقد منح البنوك المرخصة مهلة ثالث سن10السورية ليصبح 
 .رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب

  
، تمت الموافقة على توزيع جزء من األرباح المحتجزة 2011 نيسان 4بتاريخ  الهيئة العامة للمساهمينخالل اجتماع 

 ليرة 500 سمية للسهمية للمساهمين على أساس القيمة اال ليرة سورية على شكل أسهم مجان400,000,000بقيمة 
  . )31إيضاح  (سورية آل حسب نسبة تملكه

 
  

  :جميع أسهم البنك االسمية تقسم الى فئتين

 وهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل أشخاص سوريين طبيعيين أو معنويين و تسدد قيمتها بالليرات -فئة أ
 صرف سعر  قيمة اآتتاباتهم بالعمالت األجنبية حسببالنسبة للسوريين المقيمين في الخارج، يتوجب عليهم تسديد. السورية
 .من رأسمال البنك % 51تشكل هذه الفئة . المرآزي سورية مصرف نشرة

 وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء -فئة ب
من رأسمال % 49وتشكل هذه الفئة . المرآزي سورية مصرف رةنش صرف سعر وتسدد قيمتها بالعمالت األجنبية حسب

  .البنك
  

  . مال البنكمن رأس% 49ل نسبة .م.ن والمهجر شيمتلك بنك لبنا
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 التغيير المتراآم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع 18

 
 )غير مدققة (2011 أيلول 30  
 المجموع  موجودات مالية متوفرة للبيع  
   شهادات إيداع  سندات  أسهم  
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
         

 55,842,632  4,989,259  21,726,617  29,126,756 ةالرصيد في بداية الفتر
 )25,285,820(  (6,652,345)  )7,338,873(  )11,294,602( في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيعالتغير المتراآم 

 8,341,760  1,663,086  3,855,024  2,823,650 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 (8,081,127)  -  (8,081,127)  - بيع استثمارات متوفرة للبيعصافي الدخل المحقق من 
 30,817,445  -  10,161,641  20,655,804 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة

        
 )مدققة (2010 آانون األول 31 
 المجموع  موجودات مالية متوفرة للبيع 

   ات إيداعشهاد  سندات  أسهم 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
        

 44,413,296   43,944,242   7,773,054   (7,304,000) الرصيد في بداية  السنة
 49,747,998   (17,587,477)   21,195,800   46,139,675 التغير المتراآم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

 (18,614,242)   (1,663,086)   (7,242,237)   (9,708,919)  مطلوبات ضريبية مؤجلة
 (19,704,420)   (19,704,420)   -   - صافي الدخل المحقق من بيع استثمارات متوفرة للبيع

 55,842,632   4,989,259   21,726,617   29,126,756 الرصيد في نهاية  السنة
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  الخسائر المتراآمة غير المحققة  19
  

، يتم فصل الخسائر 362طبقًا لتعليمات مصرف سورية المرآزي الصادرة بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 
 المتراآمة لفروقات القطع غير المحققة وغير القابلة للتوزيع الناتجة عن إعادة تقييم مرآز القطع البنيوي من حساب األرباح

 ليرة سورية مقابل 56,838,602 تبلغ 2011 أيلول 30إن األرباح المدورة القابلة للتوزيع في . المدورة
  .2010 آانون األول 31 ليرة سورية في 456,838,602

  
 الفوائد الدائنة  20

  
 2010 أيلول 30  2011 أيلول 30

 غير مدققة  غير مدققة
  

 ليرة سورية  ليرة سورية
       

  512,335,083           621,594,093           وايداعات لدى المصارفأرصدة
  168,597,028           139,421,832          موجودات مالية متوفرة للبيع

  50,621,462            94,697,225           موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
  3,616,438                -                        موجودات مالية قروض وسلف

    تسهيالت ائتمانية مباشرة
    للمؤسسات

  388,133,680           394,993,839          حسابات جارية  مدينة
  316,085,899                   257,576,607          آمبياالت
  468,766,261                  612,330,268           مؤسسات- قروض 
  15,159,390            5,135,749             أخرى

    )التجزئة(لألفراد 
  371,440,833           590,005,452          )التجزئة( لألفراد - قروض 

     
        2,715,755,065   2,294,756,074 

        
  

  
  

 الفوائد المدينة  21
  
 2010 أيلول 30  2011يلول  أ30  
 غير مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  

    ودائع العمالء
 12,514,627  9,803,230                   حسابات جارية وتحت الطلب

 23,026,439  31,026,679                 ودائع توفير
 1,191,899,471  1,380,628,435             ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 282,410  203,502          ودائع بنوك
 8,854,290  20,095,214          تأمينات نقدية

       1,441,757,060         1,236,577,237 
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 أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع 22
 
 2010ول  أيل30  2011 أيلول 30 
 غير مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية  
        

  2,000,000          3,000,000 (*) للبيع متوفرة مالية لموجودات أرباح توزيعات
  19,704,420             8,081,127          أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع 

  11,081,127  21,704,420  
 

 أيلول 30آما في %  5يمثل هذا المبلغ قيمة توزيعات أرباح من الشرآة السورية آروب للتأمين حيث يحمل البنك استثمار في هذه الشرآة بنسبة (*) 
  . على التوالي2010  و2011

 
  

  الحصة األساسية للسهم من ربح الفترة  23
  

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

 2010 أيلول 30  2011 أيلول 30 
 غير مدققة  غير مدققة 
        

  507,463,836             512,422,377         )ليرة سورية (بنكربح الفترة العائد الى مساهمي ال
     

  8,000,000   8,000,000 (*) قيد التداول خالل الفترة الوسطي المرجح لعدد االسهم
     

  63.43   64.05 )ليرة سورية(الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة 
        

  
تم إعادة احتساب وسطي عدد األسهم قيد التداول لفترة المقارنة حيث تمت زيادة رأس المال من خالل تخصيص جزء من (*) 
   .17 آما هو مبين في اإليضاح رقم المحققةح المدورة األربا

  
 ألدوات قد يكون لها تأثير على حصة بنكإن قيمة الحصة المخفضة للسهم من ربح الفترة مطابقة للحصة األساسية لعدم اصدار ال

  .السهم من االرباح عند تحويلها
  
  

  النقد و ما في حكمه  24
  

 2010 أيلول 30  2010األول   آانون31  2011 أيلول 30 
 غير مدققة  مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
            

 8,468,772,062  8,149,375,913  5,867,108,190 (*)النقد واألرصدة لدى مصرف  سورية المرآزي 
أرصدة لدى المصارف التي تستحق خالل : يضاف

 ثالثة أشهر
 

11,263,970,845  8,367,543,927  9,793,034,080 
  ودائع البنوك التي تستحق خالل: ينزل

 (475,879,374)     (400,448,761)   (854,803,671)    ثالثة أشهر
  16,276,275,364  16,116,471,079      17,785,926,768 
 

إن احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المرآزي ال يتم استعماله في أنشطة البنك التشغيلية اليومية لذلك لم تتم   (*) 
 .إضافته إلى النقد وما في حكمه
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  المعامالت مع أطراف ذات عالقة   25

  

 :مجلس اإلدارة من المبالغ التاليةتتكون تعويضات اإلدارة العليا وأعضاء 
  

 2010 أيلول 30  2011 أيلول 30 
 غير مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
       

  13,994,095      21,887,595 مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  
  

  تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
بتعامالت تجارية مع ) ضمن أعمالها االعتيادية(ء اإلدارة العليا قامت المجموعة باإلضافة إلى التعامالت مع أعضا

المصارف ذات العالقة وآبار المساهمين بحدود التعامالت التجارية السائدة، وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت 
عتبر عاملة ولم يؤخذ لها أية إن جميع التسهيالت االئتمانية الممنوحة لألطراف ذات العالقة ت. التجارية السائدة

  .مخصصات
 

إن . تشمل البيانات المالية الموحدة المرحلية البيانات المالية لشرآة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية
  : في الشرآة التابعة موضحة آما يليحصة البنك

  
  

  من رأس مال الشرآة التابعةبنكحصة ال  
 2010األول   آانون31 2011  أيلول30 حصة البنك 
 مدققة غير مدققة  
 ليرة سورية ليرة سورية % 
   

شرآة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة 
 المسؤولية

 
52 156,000,000 156,000,000 

  _______________________ 
  

يانات المالية الموحدة المرحلية تم استبعاد رصيد اإلستثمار واألرصدة في الشرآات التابعة عند إعداد الب
  .المختصرة
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  )تتمة( المعامالت مع أطراف ذات عالقة  25

  
  

 المجموع   الجهة ذات العالقة  
 2010 آانون االول 31 2011 أيلول 30   أعضاء مجلس اإلدارة  الشرآات التابعة  الشرآات الحليفة  شرآة األمال  
 ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
 مدققة غير مدققة               
                   :بنود داخل بيان المرآز المالي الموحد المرحلي

  539,007,376      406,285,019  -  -  -  406,285,019      )موجودات( حسابات جارية مدينة 
  115,548,973      466,441,484  -  29,198,806           52,604,176    384,638,502      )مطلوبات ( حسابات جارية دائنة 

  327,932,500      2,066,971,250  -  -  -  2,066,971,250   )موجودات(ودائع ألجل 
)مطلوبات(ودائع ألجل   -       299,038,319          75,000,000  -  374,038,319 167,425,290 

           :بنود خارج بيان المرآز المالي الموحد المرحلي
  17,577,182        18,311,636  -  -  -  18,311,636        آفاالت صادرة
  590,086,644      593,635,960  -  -  -  593,635,960      آفاالت واردة

  215,979,039      888,255,565  -  -  -  888,255,565      اعتمادات استيراد
  674,304             717,434  -  -  -  717,434             اعتمادات تصدير

  126,552,627      151,513,405  -  -  -  151,513,405      قبوالت
  11,243,400        -  -  -  - - مستندات برسم التحصيل

            
            

           :عناصر بيان الدخل الموحد المرحلي
  17,363,170        3,425,536  -  -  -  3,425,536          فوائد وعموالت دائنة
  6,918,428          14,375,281   5,210,176         1,671,124             7,371,628   122,353             فوائد وعموالت مدينة

  34,939,751        40,482,312  -  -   40,482,312  - مصاريف التأمين 
            
            

           معلومات إضافية 
            

           
  254,169,455      254,505,455  -  162,054,455        92,451,000         - استثمارات ومساهمات

  869,886,456       9,707,883             9,707,883      -  - - أرصدة حسابات أعضاء مجلس االدارة
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  إدارة المخاطر  26
  

  إلئتماناالفصاحات الكمية لمخاطر ا
  
  توزيع التعرضات للتسهيالت االئتمانية حسب درجة المخاطر) 1

  :تتوزع  التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي
  

 2011 أيلول 30 
 المجموع   الحكومة والقطاع العام   الشرآات الكبرى   القروض العقارية   األفراد ليرة سورية

                   
 1,600,874,229  1,372,000,000  221,773,431  -  7,100,798 ديون متدنية المخاطر

 19,966,242,983  -  13,697,082,977  608,871,193  5,660,288,813 )مقبولة المخاطر(عادية 
  5,667,389,611  608,871,193  13,918,856,408  1,372,000,000  21,567,117,212 

 18,928,215,683  -  13,179,833,246  545,890,552  5,202,491,885 منها غير مستحقة عادية
 1,038,027,300  -  517,249,731  62,980,641  457,796,928 :عادية منها مستحقة

 891,185,102  -  370,407,533  62,980,641  457,796,928  يوم 30لغاية 
 146,842,198  -  146,842,198  -  -  يوم60 يوم لغاية 31من

 -  -  -  -  -  يوم90 يوم لغاية 61من 
           

 1,761,188,269  -  1,435,712,578  28,028,053  297,447,638 ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 
 1,014,319,585  -  975,831,291  2,753,797  35,734,497 منها غير مستحقة

 746,868,684  -  459,881,287  25,274,256  261,713,141 :منها مستحقة
 93,213,305  -  71,511,905  -  21,701,400  يوم 30لغاية 
 223,325,521  -  51,491,770  15,525,056  156,308,695  يوم60 يوم لغاية 31من

 430,329,858  -  336,877,612  9,749,200  83,703,046  يوم90 يوم لغاية 61من 
 665,774,534  -  467,370,466  65,493,968  132,910,100 :غير عاملة

 281,634,434  -  175,666,211  57,944,577  48,023,646 دون المستوى
 124,282,306  -  65,870,392  7,549,391  50,862,523 مشكوك فيها

 259,857,794  -  225,833,863  -  34,023,931 )رديئة ( هالكة 
          

 23,994,080,015  1,372,000,000   15,821,939,452   702,393,214   6,097,747,349 المجموع 
 (256,656,862)   -    (206,366,814)       (253,091)   (50,036,957)   مخصص التدني: يطرح 

 فوائد معلقة: يطرح 
                 

(26,013,326)    (33,416,877)     (64,536,720)    -   (123,966,923) 
          

 23,613,456,230   1,372,000,000   15,551,035,918   668,723,246   6,021,697,066 الصافي
 
  

 )مدققة (2010 آانون األول 31 
 المجموع   الحكومة والقطاع العام   الكبرىالشرآات    القروض العقارية   األفراد ليرة سورية

                   
  6,912,960,371    6,372,000,000   531,119,848      -                      9,840,523 ديون متدنية المخاطر

 )مقبولة المخاطر(عادية 
   

7,346,565,811    
  

576,462,237   
  

16,397,512,753                     -      
   

24,320,540,801  
  7,356,406,334    576,462,237   16,928,632,601   6,372,000,000    31,233,501,172  

  30,730,599,705    6,372,000,000   16,761,214,480   549,759,619    7,047,625,606 منها غير مستحقة

      -                     167,418,121   26,702,618   308,780,728 :منها مستحقة
   

502,901,467  
  454,275,880      -                     118,792,534   26,702,618   308,780,728  يوم 30لغاية 
  48,625,587      -                     48,625,587      -                       -                    يوم60 يوم لغاية 31من

-      -                       -                    يوم90 يوم لغاية 61من                        -                        -    
                

  1,247,690,838      -                     1,106,373,258   6,764,450   134,553,130 ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 
  913,883,507      -                    880,847,066      -                     33,036,441 منها غير مستحقة

  333,807,331     -                    225,526,192  6,764,450   101,516,689 :منها مستحقة
    -                       -                       -                       -                       -                    يوم 30لغاية 

  يوم60 يوم لغاية 31من
   

84,555,134   
  

6,764,450                    -                       -      91,319,584  
  242,487,747      -                     225,526,192     -                      16,961,555  يوم90 يوم لغاية 61من 

  292,042,042      -                     246,780,064     -                      45,261,978 :غير عاملة
  28,483,503      -                     18,359,567      -                      10,123,936 دون المستوى
  44,855,623      -                     26,990,111      -                      17,865,512 مشكوك فيها

  218,702,916      -                     201,430,386      -                      17,272,530 )رديئة ( هالكة 
                   

  32,773,234,052    6,372,000,000   18,281,785,923   583,226,687    7,536,221,442 المجموع 
 (2,235,729,009)       -                     (691,507,394)    (238,405,253)    (1,305,816,362)  الفوائد المقبوضة مقدمًا: يطرح 
 (40,548,567)       -                     (32,133,995)       -                     (8,414,572)  فوائد معلقة: يطرح 
 (143,907,816)       -                     (129,211,718)       -                     (14,696,098)  مخصص التدني: يطرح 

                   
  30,353,048,660    6,372,000,000   17,428,932,816   344,821,434    6,207,294,410 الصافي
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  )تتمة(إدارة المخاطر   26
  

  )تتمة(االفصاحات الكمية لمخاطر اإلئتمان 
  )تتمة(ت للتسهيالت االئتمانية حسب درجة المخاطر توزيع التعرضا) 1

  :تتوزع  التعرضات االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي
 )غير مدققة (2011 أيلول 30 
     

 المجموع الحكومة والقطاع العام الشرآات الكبرى القروض العقارية االفراد ليرة سورية/ارقام الفترة
      

      تسهيالت غير مباشرة
 551,431,266 - 551,431,266 - - ديون متدنية المخاطر

 5,072,629,292 - 5,072,629,292 - - )مقبولة المخاطر(عادية 
      

 205,493,933 - 205,493,933 - - ):تتطلب اهتماما خاصًا(تحت المراقبة 
 - - - - -  يوم30لغاية 
 - - - - -  يوم60 لغاية 31من 
 - - - - -  يوم 90 لغاية 61من 

      
      

 36,524,748 - 36,524,748 - - :غير عاملة
 1,850,000 - 1,850,000 - - دون المستوى
 11,984,467 - 11,984,467 - - مشكوك فيها

 22,690,281 - 22,690,281 - - )رديئة (هالكة 
      
      

 5,866,079,239 - 5,866,079,239 - - المجموع
  - - - - فوائد معلقة: يطرح
  )12,915,028(  -  )12,915,028(  - - مخصص التدني: يطرح

      
 5,853,164,211 - 5,853,164,211 - - الصافي

 ____________ ____________ ______________ ____________ ______________ 
  

 )مدققة (2010 آانون األول 31 
     

 المجموع الحكومة والقطاع العام الشرآات الكبرى القروض العقارية االفراد ليرة سورية/ارقام الفترة
      

      تسهيالت غير مباشرة
-                            -                          ديون متدنية المخاطر            232,376,946                          -            232,376,946  

-                            -                          )مقبولة المخاطر(عادية          4,874,624,851                          -         4,874,624,851  
      

-                            -                          ):تتطلب اهتماما خاصًا(تحت المراقبة               35,404,536                          -              35,404,536  
-                            -                           يوم30لغاية                             -                            -                            -   
-                            -                           يوم60 لغاية 31من                             -                            -                            -   
-                            -                           يوم 90 لغاية 61من                             -                            -                            -   

      
      

-                            -                          :غير عاملة              41,935,091                          -              41,935,091  
-                            -                          دون المستوى                             -                            -                             -   
-                            -                          مشكوك فيها              38,337,420                          -              38,337,420  

-                            -                          )رديئة (هالكة                 3,597,671                          -                3,597,671  
      
 ____________ ____________ ______________ ____________ ______________ 

-                            -                          المجموع         5,184,341,424                          -         5,184,341,424  
-                            -                          فوائد معلقة: يطرح                             -                            -                             -   
-                            -                          مخصص التدني: يطرح    (3,596,000) -   (3,596,000) 

 ____________ ____________ ______________ ____________ ______________ 
-                            -                          الصافي         5,180,745,424                          -         5,180,745,424  

 ____________ ____________ ______________ ____________ ______________ 
  



  )شركة مساهمة مغفلة (بنك سورية والمهجر
  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 2011 لأيلو 30

29 

 
  )تتمة(إدارة المخاطر   26

  
  )تتمة(االفصاحات الكمية لمخاطر اإلئتمان 

  

  )تتمة(توزيع التعرضات للتسهيالت االئتمانية حسب درجة المخاطر ) 1
  

 توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت داخل بيان المرآز المالي الموحد المرحلي
  

     )غير مدققة (2011 أيلول 30
 المجموع الحكومة والقطاع العام الشرآات الكبرى ةالقروض العقاري األفراد ليرة سورية

      
 2,260,197,100 1,372,000,000 881,096,302 - 7,100,798 ديون متدنية المخاطر

 31,486,017,986 - 24,788,521,458 924,444,871 5,773,051,657 )مقبولة المخاطر(عادية 
 3,971,021,227 - 3,673,510,473 27,832,375 269,678,379 )خاصًاتتطلب اهتماما (تحت المراقبة 
      :غير عاملة

 351,113,367 - 271,424,351 42,607,126 37,081,890 دون المستوى
 264,941,598 - 231,899,141 3,677,251 29,365,206 مشكوك فيها

 427,954,182 - 408,893,468 - 19,060,714 )رديئة ( هالكة 
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

 38,761,245,460 1,372,000,000 30,255,345,193 998,561,623 6,135,338,644 المجموع 
 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

      :منها
 1,851,700,742 - 1,837,258,371 - 14,442,371 تأمينات نقدية

 1,372,000,000 1,372,000,000 - - - آفالة من قبل وزارة المالية
 7,247,912,417 - 5,697,862,996 836,401,846 713,647,575 عقارية

 12,641,443,209 - 8,238,892,388 - 4,402,550,821 سيارات وآليات
 15,648,189,092 - 14,481,331,438 162,159,777 1,004,697,877 آفالة شخصية

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
 38,761,245,460 1,372,000,000 30,255,345,193 998,561,623 6,135,338,644 المجموع 

 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
       

     
     
     
     

     )مدققة (2010 آانون األول 31
 المجموع الحكومة والقطاع العام الشرآات الكبرى القروض العقارية األفراد ليرة سورية

           
  7,145,337,318  6,372,000,000         764,805,474             -  8,531,844 ديون متدنية المخاطر

  30,742,667,651 -  25,080,539,614         1,431,920,877      4,230,207,160 )مقبولة المخاطر(عادية 
  2,388,150,536 -  2,269,784,271           8,300,000             110,066,265 )خاصًاتتطلب اهتماما (تحت المراقبة 
  822,332,521 -  797,281,700             -  25,050,821 :غير عاملة

  103,466,374 -  97,000,000               -  6,466,374 دون المستوى
  229,588,815 -  218,266,600             -  11,322,215 مشكوك فيها

  489,277,332 -  482,015,100             -  7,262,232 )رديئة ( هالكة 
       

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
 41,098,488,026 6,372,000,000 28,912,411,059 1,440,220,877 4,373,856,090 المجموع 

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
      :منها

  1,446,958,356 -  1,431,855,528 -  15,102,828 قديةتأمينات ن
  6,372,000,000 6,372,000,000 - - - آفالة من قبل وزارة المالية

  14,050,303,384 -  12,785,036,186  1,191,785,961      73,481,237 آفالة شخصية
  6,125,493,537 -  5,583,891,171  248,434,916         293,167,450 عقارية

  13,103,732,749 -  9,111,628,174 -  3,992,104,575 سيارات وآليات
       
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
  4,373,856,090 1,440,220,877 28,912,411,059 6,372,000,000 41,098,488,026 
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
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  )تتمة(إدارة المخاطر   26
 

  )تتمة(االفصاحات الكمية لمخاطر اإلئتمان 
  
 الترآز حسب القطاع االقتصادي) 2
  

 :القتصادييوضح الجدول التالي الترآز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع ا
  

القطاع االقتصادي 
                 )ليرة سورية(

غير  (2011  أيلول30
    خدمات-أفراد    زراعة   عقارات   تجارة   صناعة   مالي )مدققة

حكومي وقطاع عام 
   داخل سورية

حكومي وقطاع عام 
 إجمالي   خارج سورية

                                    
 أرصدة لدى مصرف
-  6,912,560,889 سورية المرآزي    -    -    -    -    -    -    6,912,560,889 

-  11,263,970,845 أرصدة لدى المصارف    -    -    -    -    -    -    11,263,970,845 

-  11,742,826,105 إيداعات  لدى المصارف    -    -    -    -    -    -    11,742,826,105 

 23,613,456,230  -  1,372,000,000  5,025,119,402  401,630,097  1,505,019,006  10,894,026,895  4,415,660,830  - التسهيالت اإلئتمانية
 الموجودات المالية

-  892,904 للمتاجرة    -    -    -    -    -    -             892,904  

 الموجودات المالية
 7,967,967,435 المتوفرة للبيع

 
-    -    -    -    -    -    1,017,208,452  8,985,175,887 

 ليةالموجودات الما
المحتفظ بها لتاريخ      

 االستحقاق  
3,886,686,022 

 
355,799,382  -    -    -    -    295,263,021  244,025,000  4,781,773,425 

 392,506,801  14,537,058  40,969,407  12,326,680  985,204  3,691,830  26,723,183  18,895,965  274,377,474 الموجودات األخرى

 عة المجمدة لدىالودي
مصرف سورية        

 المرآزي  
386,420,916 

 
-    -    -    -    -    -    -    386,420,916 

                   

 68,079,584,002   1,275,770,510   1,708,232,428   5,037,446,082   402,615,301   1,508,710,836   10,920,750,078   4,790,356,177   42,435,702,590 المجموع 
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  )تتمة(إدارة المخاطر   26
 

  )تتمة(االفصاحات الكمية لمخاطر اإلئتمان 
  
 )تتمة( الترآز حسب القطاع االقتصادي) 2
  

 :يوضح الجدول التالي الترآز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي
  

 القطاع االقتصادي 
                 )ليرة سورية(

 2010 االول  آانون31
    خدمات-أفراد    زراعة   عقارات   تجارة   صناعة   مالي )مدققة(

حكومي وقطاع عام 
   داخل سورية

حكومي وقطاع عام 
 إجمالي   خارج سورية

                                    
 أرصدة لدى مصرف

                                 -  13,888,133,771  سورية المرآزي 
-                         

    -                          
      -                              

        -                              
       -                              

        -     13,888,133,771 

                                 -   8,367,543,927 أرصدة لدى المصارف 
-                         

    -                          
      -                              

        -                              
       -                              

        -                              
8,367,543,927  

                              20,754,718,779 إيداعات  لدى المصارف 
-                                 

-                         
    -                          

      -                              
        -                              

       -                              
        -                            

20,754,718,779  

                            6,372,000,000     5,164,748,953     215,360,735    788,358,567   13,153,590,010    4,658,990,395      - التسهيالت اإلئتمانية 
        -      30,353,048,660  

 الموجودات المالية
                              8,394,241,560  المتوفرة للبيع 

-                                 
-                         

    -                          
      -                              

        -                              
       -                  

1,245,831,964   9,640,073,524 

 الموجودات المالية
 المحتفظ بها لتاريخ          
 االستحقاق  

                
2,985,723,981             

342,826,773                               
-                         

    -                          
      -                              

        -                              
       -                     

234,237,500                            
3,562,788,254  

                  2,026,597   582,322,430 الموجودات األخرى
1,214,462                    

72,789               
95,653,751                          

476,858                            
       -                              

        -                                 
681,766,887  

 الوديعة المجمدة لدى
 مصرف سورية               
 المرآزي  

                   
339,577,141                              

-                                 
-                         

    -                          
      -                              

        -                              
       -                              

        -                                 
339,577,141  

                   

   55,312,261,589 المجموع 
  

5,003,843,765   
  

13,154,804,472   
  

788,431,356   
  

311,014,486   
  

5,165,225,811   
   

6,372,000,000    
   

1,480,069,464    87,587,650,943 
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  )تتمة(إدارة المخاطر   26
  

  مخاطر السوق
  

  االفصاحات الكمية
  

  :٪2للتغير بسعر الفائدة ) غير مدققة (2011 أيلول 30الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة آما في 
  

 الفجوة التراآمية العملة
) االرباح والخسائر(حساسية ايراد الفائدة 

 ٪2 سعر الفائدة للزيادة في
الناتج عن (حساسية حقوق الملكية 

)األثر على الربح بعد اقتطاع الضريبة
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 (148,761) (198,348) (9,917,379) دوالر أميرآي
 (18,479) (24,638) (1,231,903) يورو

 (55) (73) (3,672) جنيه استرليني
 103 137 6,866 ين ياباني

 (177,446) (236,595) (11,829,747) ليرة سورية
 208 277 13,868 فرنك سويسري
 3,443 4,591 229,554 العمالت االخرى

 

 الفجوة التراآمية العملة
) االرباح والخسائر(حساسية ايراد الفائدة 

 ٪2لالنخفاض في سعر الفائدة 
الناتج عن (حساسية حقوق الملكية 

) بعد اقتطاع الضريبةاألثر على الربح
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 148,761 198,348 (9,917,379) دوالر أميرآي
 18,479 24,638 (1,231,903) يورو

 55 73 (3,672) جنيه استرليني
 (103) (137) 6,866 ين ياباني

 177,446 236,595 (11,829,747) ليرة سورية
 (208) (277) 13,868 فرنك سويسري
 (3,443) (4,591) 229,554 العمالت االخرى

  
  :٪2للتغير بسعر الفائدة ) مدققة (2010 آانون األول 31الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة آما في 

  

 الفجوة التراآمية العملة
) االرباح والخسائر(حساسية ايراد الفائدة 

 ٪2للزيادة في سعر الفائدة 
الناتج عن  (حساسية حقوق الملكية

)األثر على الربح بعد اقتطاع الضريبة
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 (231,747)               (308,996)    (15,449,814)    دوالر أميرآي
 (31,576)                 (42,101)      (2,105,041)      يورو

 (337)                     (449)          (22,452)           جنيه استرليني
  4                           6                275                ين ياباني

 (257,468)               (343,291)    (17,164,532)    ليرة سورية
 (20)                       (27)            (1,351)            فرنك سويسري
  29                         39              1,945             العمالت االخرى

  
  

 الفجوة التراآمية العملة
) االرباح والخسائر(حساسية ايراد الفائدة 

 ٪2لالنخفاض في سعر الفائدة 
الناتج عن (حساسية حقوق الملكية 

)األثر على الربح بعد اقتطاع الضريبة
 ليرة سورية رة سوريةلي ليرة سورية 
    

 231,747 308,996 (15,449,814)    دوالر أميرآي
 31,576 42,101 (2,105,041)      يورو

 337 449 (22,452)           جنيه استرليني
 (4) (6)  275                ين ياباني

 257,468 343,291 (17,164,532)    ليرة سورية
 20 27 (1,351)            فرنك سويسري
 (29) (39)  1,945             العمالت االخرى
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  )تتمة(إدارة المخاطر   26

  
  )تتمة(مخاطر السوق 

  
  )تتمة(االفصاحات الكمية 

  
  

  :٪2للزيادة في تغير أسعار الصرف بمقدار ) غير مدققة (2011 أيلول30مخاطر العمالت آما في 
  

 األثر على االرباح والخسائر مرآز القطع العملة
  األثر على حقوق

  الملكية
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 39,908,474 41,563,173 2,078,158,631 دوالر أميرآي
 )4,949,805( )6,599,740( )329,986,998( يورو

 )729(   )972(   )48,595(   جنيه استرليني
 4,273 5,698 284,885 انيين ياب

 (7,073) (9,430) )471,514( فرنك سويسري
 562,961 750,614 37,530,708 عمالت أخرى

  
  :٪2للزيادة في تغير أسعار الصرف بمقدار ) مدققة (2010 آانون األول 31مخاطر العمالت آما في 

  

 األثر على االرباح والخسائر مرآز القطع العملة
  األثر على حقوق 

 ملكيةال
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 35,599,567 36,285,152 1,814,257,614 دوالر أميرآي
 86,119 114,825 5,741,274 يورو

 26,563 35,417 1,770,853 جنيه استرليني
 538 717 35,854 ين ياباني

 (7,070) (9,427) (471,349) فرنك سويسري
 208,090 277,453 13,872,663 عمالت أخرى

  
  . سيكون له نفس األثر المالي أعاله مع عكس اإلشارة٪2في حال انخفاض سعر صرف العمالت بمقدار   -
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  التحليل القطاعي  27
  
  

 .يمثل قطاع األعمال القطاع الرئيسي للمجموعة بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي
 :ع أعمال المجموعةقطا -
  

  :يتم تنظيم المجموعة ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي 
  .يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى:     التجزئة
  .صرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسساتيشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات الم:    الشرآات
   . يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال المجموعة:     الخزينة

  .هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليها المجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية
  :قطاع التوزيع الجغرافي -

  
اع التوزيع الجغرافي ألعمال المجموعة، تمارس المجموعة نشاطاتها بشكل رئيسي في الجمهورية العربية يمثل هذا القط

 .السورية، التي تمثل األعمال المحلية، وآذلك تمارس المجموعة نشاطاتها في آافة أنحاء العالم
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  )تتمة(التحليل القطاعي   27

  
  :بنكل المعلومات عن قطاعات أعما  -  أ

 
  :بنكفيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال ال

  
 2010 أيلول 30 )غير مدققة (2011 أيلول 30 
 غير مدققة المجموع أخرى الخزينة المؤسسات األفراد 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
       

 1,441,554,238   1,759,603,324 -    1,027,522,585 1,052,121,588   (320,040,849)  إجمالي الدخل التشغيلي
 (23,099,483)     (112,749,046)  -   -   (77,609,888) (35,139,158)مخصص تدني التسهيالت االئتمانية 

 _________________________________________________________________________________
 1,418,454,755 1,646,854,278 -   1,027,522,585 974,511,700 (355,180,007) ائج أعمال القطاعنت

 موزعة على مصاريف غير
 (730,674,663)   (909,557,397)  (909,557,397)    القطاعات  

     ___________________________
 687,780,092     737,296,881        الربح قبل الضرائب

 (180,008,107)  (226,070,408)      ضريبة الدخل
     ___________________________

  507,771,985   511,226,473        صافي ربح الفترة
     __________________________ 
       
 
  
2010 آانون األول 31 )غير مدققة (2011 أيلول 30 
 مدققة المجموع أخرى الخزينة ساتالمؤس األفراد 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
       

 92,140,639,302  72,406,112,270  2,250,092,753  46,447,690,294  16,960,313,214  6,748,016,009   موجودات القطاع
      ______________
       

 87,024,386,171  66,805,337,853  1,001,697,623  878,841,014       12,836,718,565  52,088,080,651  القطاعمطلوبات
      ______________
       

 366,915,640 204,875,426     مصاريف رأسمالية
 192,741,109 150,170,871     االستهالآات 
 7,758,523 6,047,375     االطفاءات

     ____________________________
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  )تتمة(التحليل القطاعي   27

  
   معلومات التوزيع الجغرافي-ب
  

  :فيما يلي توزيع إيرادات المجموعة ومصاريفها الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي
  
 المجموع خارج سورية داخل سورية 
  2011 أيلول 30 

 مدققةغير 
  2010 أيلول 30 

 غير مدققة
  2011 أيلول 30

  غير مدققة
  2010 أيلول 30

  غير مدققة
  2011 أيلول 30

  غير مدققة
  2010 أيلول 30

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

 إجمالي الدخل التشغيلي
 

1,354,735,482  1,078,593,695 404,867,842 362,960,543
 

1,759,603,324 1,441,554,238 
 303,493,717 204,875,426   -                     -                    303,493,717  204,875,426 المصاريف الرأسمالية

         
  
  
  

   والتزامات محتملة      ارتباطات28
  

  ارتباطات والتزامات ائتمانية    . أ 
  
 

 2010 آانون األول 31 2011 أيلول 30 
 مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
 

  
  1,379,307,633       1,607,328,391 اعتمادات
  1,014,799,666       1,128,291,005 قبوالت
  2,786,638,125       3,117,544,815 :آفاالت 

  589,748,789          710,888,230        دفع  -  
  1,535,330,137       1,799,944,705     حسن تنفيذ  -  
  661,559,199          606,711,880 أخرى   -  

  5,226,830,553       3,772,238,517      سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة
 ______________ ______________ 
 9,625,402,728 10,407,575,977 
 _______________ _______________ 

  
  لتزامات تعاقدية وعقود إيجار تشغيلية ا  .ب 

  
 2010 آانون األول 31  2011 أيلول 30  

 مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  

       : مشاريع إنشائيةارتباطات عقود
 86,000,000  43,500,000 تستحق خالل سنة

 86,000,000  43,500,000 اإلنشائية المشاريعمجموع ارتباطات عقود 
  

 2010 آانون األول 31  2011 أيلول 30  
 مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

       :ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية
 16,393,340  16,393,340  خالل سنةتستحق

 46,207,142  35,134,737 تستحق خالل أآثر من سنة
 62,600,482  51,528,077 مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية



  )شركة مساهمة مغفلة (بنك سورية والمهجر
  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 2011 لأيلو 30
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  إدارة رأس المال  29

  
 المختلفة، يتم مراقبة مدى آفاية رأس المال من يحافظ البنك على رأس مال مناسب لمواجهة المخاطر التي تالزم انشطته

  .خالل النسب الصادرة بموجب مقررات بازل الدولية والتي يتم تبنيها من خالل مصرف سورية المرآزي
  

 حسب قرارات مجلس النقد ٪8 بالمحافظة على معدالت تفوق الحد االدنى لمتطلبات آفاية رأس المال والبالغة بنكيلتزم ال
، آما يراعي آافة النسب المتعلقة بالترآزات االئتمانية والتي تستخدم رأس المال ) حسب لجنة بازل الدولية٪8(والتسليف 

  .التنظيمي آمؤشر لتلك الترآزات
  

 هيكلية رأسماله ويجري تعديالت عليه في ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف بنكيدير ال
 توزيع ارباح نقدية او تدوير بنكمحافظة او التعديل على هيكل رأس المال قد يقرر الالمخاطر في انشطته، وبهدف ال
  . لدى اتخاذه قرار بتوزيع االرباح تعليمات السلطات الرقابية بهذا الخصوصبنكارباحه او رسملتها ويراعي ال

  
  :تم احتساب نسبة آفاية راس المال آما يلي

 2010 آانون األول 31 2011 أيلول 30 
 مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

   :بنود راس المال االساسي
   :األموال الخاصة األساسية
  3,749,588,728 4,147,097,262        رأس المال المكتتب به

  355,498,230 355,498,230 احتياطي قانوني
  355,498,230 355,498,230 احتياطي خاص

  665,044,454 265,044,454 حققةاالرباح المدورة الم
 (208,205,852)  (208,205,852)  الخسائر المتراآمة غير المحققة
 - (1,680,000)  رسم طابع زيادة رأس المال

   :ينزل
 (92,115,000)  (92,451,000)  صافي االسهم والمساهمات في المصارف  والمؤسسات المالية

 (72,404,511)  (72,194,576)  موجودات غير ملموسة
   :بنود راس المال المساعد

ة       ي أوراق مالي تثمارات ف ن اإلس ة ع ر المحقق اح غي افي األرب  ص
  27,921,316             15,408,723             منها% 50 متوفرة للبيع بعد خصم 

  142,986,709           142,986,709           احتياطي عام مخاطر التمويل
   
 ____________ ____________ 

  4,923,812,304        4,907,002,180        )االموال الخاصة(المال التنظيمي  مجموع رأس
 ____________ ____________ 
   

  36,787,883,770      36,366,498,350        مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
  2,683,080,100        2,959,720,500        رجحة بالمخاطرحسابات خارج بيان المرآز المالي الم

  161,170,000           42,166,000           مخاطر السوق
  1,623,195,526        1,623,195,526         المخاطر التشغيلية

   
 %11.93 %11.97 (%)نسبة آفاية راس المال

 %92.90 %84.79 (%)قوق المساهمين نسبة راس المال االساسي إلى إجمالي ح
 %96.52 %96.77 (%)نسبة رأس المال األساسي 

 
  األرباح الموزعة  30

  
 ليرة سورية 400,000,000، وافقت الهيئة العامة للمساهمين توزيع جزء من األرباح المحتجزة بقيمة 2011 نيسان 4بتاريخ 

  . ليرة سورية آل حسب نسبة تملكه500مية للسهم على شكل أسهم مجانية للمساهمين على أساس القيمة اإلس
  




