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   ) شركة مسامهة مغفلة(     

  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

  
  

  املرحلية املختصرة ةـاملالي املعلومات
   ٢٠١٠/  ٦/  ٣٠أشهر املنتهية يف  الستةلفترة  
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  ٤

  املسامهةسورية بنك قطر الوطين ـ 
   )شركة مسامهة مغفلة( 

  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

  

  املرحلي املختصر  الدخلبيان
  ٢٠١٠/  ٦/  ٣٠املنتهية يف أشهر الستة  فترةعن 

  

  البيـــان
  إيضاح
  رقــم

  للستة أشهر املنتهية يف 
٣٠/٦/٢٠١٠ 

  غري مدققة
  ةــرة سوريــلي

  للثالثة أشهر املنتهية يف 
٣٠/٦/٢٠١٠ 
  ري مدققةغ

  ةــرة سوريــلي

  ٣٤ ٢٥٦ ٥٠٦    ٥٧ ٧٤٣ ٢٨٠  )١٥(   الفوائدإيرادات
  )  ١٧ ٢٢٠ ٨٨٢(     ) ١٧ ٣١٩ ٢٦٠(  )١٦(   الفوائدمصروفات

    ١٧ ٠٣٥ ٦٢٤     ٤٠ ٤٢٤ ٠٢٠     الفوائدالدخل منصايف
  ٥ ٠٠١ ٢٩٦    ٥ ٠١٩ ٢٣٢    العموالت والرسوم الدائنة
  )  ٧٧ ٦١٣(     ) ٨٩ ٤٩٩(    نةيدالعموالت والرسوم امل

    ٤ ٩٢٣ ٦٨٣     ٤ ٩٢٩ ٧٣٣   صايف الدخل من العموالت والرسوم
  )  ٧٧٩ ٤٤٩(     ) ٢ ٢٤٦ ٩٦٠(    تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبيةخسائر
  ٥٢ ٣٥٩ ٣٧٦    ٧٣ ٣٠٣ ١٢٦    تقييم مركز القطع البنيويأرباح

    ٤ ٦٠٧     ٦ ٨٨٣    إيرادات تشغيلية أخرى
    ٧٣ ٥٤٣ ٨٤١     ١١٦ ٤١٦ ٨٠٢    الدخل التشغيليمجايلإ
     

  )  ٤٧ ١١٧ ٤٠٢(     ) ٩٣ ١٦٧ ٥٣٩(    نفقات املوظفني
  )  ٣ ٣١٩ ٩٨٧(     ) ٦ ٠٨١ ٨٣٩(    املوجودات الثابتةاتهالكاست

  ٥ ١٣٠ ٤٥٠    ٨ ١٧٠ ٩٥٠    خمصصات متنوعة
  )  ٤٩ ٦٣٥ ٦٦٧(     ) ٨٧ ٤٧٧ ٩١٧(    مصاريف تشغيلية أخرى

  )  ٩٤ ٩٤٢ ٦٠٦ (    ) ١٧٨ ٥٥٦ ٣٤٥(    إمجايل املصروفات التشغيلية
  )  ٢١ ٣٩٨ ٧٦٥(     ) ٦٢ ١٣٩ ٥٤٣(    اخلسارة قبل الضريبة 
    ١٩ ٣٨٨ ٢١٦     ٣٥ ٢٩٩ ٤١٨  )٨(  ايراد ضريبة الدخل

  )  ٢ ٠١٠ ٥٤٩(    ) ٢٦ ٨٤٠ ١٢٥(    خسارة الفترة
  )  ٠,٢(     ) ٢,٦٨(   خسارة الفترةاألساسي واملخفض من السهم نصيب

  

  .  وتقرأ معهامن هذه املعلومات املالية املرحلية املختصرة جزءاً) ٢٤(إىل الصفحة رقم  ) ٨(من الصفحة رقم اإليضاحات املرفقة تشكل 



  ٥

  املسامهةسورية بنك قطر الوطين ـ 
   ) شركة مسامهة مغفلة( 

  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

  

   املرحلي املختصربيان الدخل الشامل
  ٢٠١٠/  ٦/  ٣٠املنتهية يف أشهر الستة عن فترة 

  البيـــان
  إيضاح
  رقــم

  للستة أشهر املنتهية يف 
٣٠/٦/٢٠١٠ 

  غري مدققة
  ةــرة سوريــلي

  للثالثة أشهر املنتهية يف 
٣٠/٦/٢٠١٠ 

  غري مدققة
  ةــرة سوريــلي

     
  )  ٢ ٠١٠ ٥٤٩ (    ) ٢٦ ٨٤٠ ١٢٥(    خسارة الفترة

     
    -       -     بنود الدخل الشامل األخرى

     
  )  ٢ ٠١٠ ٥٤٩ (    ) ٢٦ ٨٤٠ ١٢٥(    اخلسارة الشاملة للفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  وتقرأ معها املرحلية املختصرةاملاليةاملعلومات من هذه  جزءاً) ٢٤(إىل الصفحة رقم )  ٨(من الصفحة رقم اإليضاحات املرفقة تشكل 
  



  ٦

  املسامهةسورية ين ـ بنك قطر الوط
   ) شركة مسامهة مغفلة( 

  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

  

   املرحلي املختصر التغريات يف حقوق امللكيةبيان
  ٢٠١٠/  ٦/  ٣٠ املنتهية يف أشهرالستة  عن فترة

  

  اإلمجالـي غري حمققة ةخسائر متراكم   حمققة خسائر متراكمة للفترة اخلسارة الشاملة رأس املال املكتتب به واملدفوع  
  ةــرة سوريــلي  ةــرة سوريــلي  ةــرة سوريــلي  ةــرة سوريــلي  ةــرة سوريــلي  

  ٤ ٧١١ ٨٧٨ ١٦٨    )  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣(     )  ٢١٤ ٩٠٩ ٠٢٩(     -  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ١/١/٢٠١٠الرصيد يف 
  -  -  -  -  -    بنود الدخل الشامل االخرى

  )  ٢٦ ٨٤٠ ١٢٥ (     -        -     )  ٢٦ ٤٠٨ ١٢٥ (    -    اخلسارة الشاملة للفترة
   ٤ ٦٨٥ ٠٣٨ ٠٤٣    )  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣(     )  ٢١٤ ٩٠٩ ٠٢٩(    )  ٢٦ ٨٤٠ ١٢٥ (  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣٠/٦/٢٠١٠الرصيد يف 

  
  

  
  
  

  . أ معها وتقرمن هذه املعلومات املالية املرحلية املختصرة جزءاً) ٢٤(إىل الصفحة رقم  ) ٨(من الصفحة رقم اإليضاحات املرفقة تشكل 



  ٧

  املسامهةسورية بنك قطر الوطين ـ 
   ) شركة مسامهة مغفلة( 

  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

  املرحلية املختصرةة ـات النقديـ التدفقانـبي
  ٢٠١٠/  ٦/  ٣٠ املنتهية يف أشهرالستة عن فترة 

  البيـــان
  إيضاح
  رقــم

  غري مدققة
  ةــرة سوريــلي

      :شطة التشغيلالتدفقات النقدية من أن
  )  ٦٢ ١٣٩ ٥٤٣(      يبةالفترة قبل الضر خسارة

     تسوية اخلسائر مع التدفقات النقديةتعديالت ل
  )  ٧ ٣٣٠ ٣١٣ (     يف الوديعة امدة لدى مصرف سورية املركزي)  الزيادة(

  ٦ ٠٨١ ٨٣٩      استهالكات
  ٩٣ ٤٤٠     إطفاء عالوات استثمارات مالية

  ٩١٤ ٢٢٤     وجودات ثابتةخسائر استبعادات م
  )  ٨ ١٧٠ ٩٥٠(       خمصصات متنوعة

  )  ٧٠ ٥٥١ ٣٠٣(      خسارة التشغيل قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
  )  ١٣٩ ٩٨٥ ٠٢١(       املركزي سوريةمصرفيف أرصدة لدى ) الزيادة(
  ) ١ ٠٨١ ١٤٥ ٠٧٣ (     اإليداعات لدى مصارف يف ) الزيادة(
  ) ٣ ٤٣٧ ٤٦٤ ٤٧٣(      التسهيالت اإلئتمانية املباشرة يف ) زيادةال(
  )  ٦١ ٠٤٢ ١٩٥(      خرىاأل املوجوداتيف )  الزيادة(

  ٣ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠     الزيادة يف ودائع مصارف
  ١ ٩٧٣ ١١٧ ٤٢٣      يف ودائع العمالءالزيادة

  ٧٢ ٤٧٦ ٢٢٧     الزيادة يف التأمينات النقدية
    ١٣٩ ٥٤١ ٤٦٩     ت األخرىاطلوب يف املالزيادة
    ٨٩٤ ٩٤٧ ٠٥٤     أنشطة التشغيلمن  نقدصايف ال

      :التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
  )  ٢٤٩ ٠٧٠ ٨٣٨(       ماليةمشتريات استثمارات

  )  ٦١٢ ٥٨٢ ٩٧٠(      وجودات ثابتةشراء ممدفوعات ل
  )  ٨٦١ ٦٥٣ ٨٠٨(       املستخدم يف أنشطة االستثمارنقدصايف ال

      :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
    ٦٩ ٨٦٨ ٢٦٨     قطر_قطر الوطينمتويل من بنك 

    ٦٩ ٨٦٨ ٢٦٨      من أنشطة التمويلنقدصايف ال
  ١٠٣ ١٦١ ٥١٤      وما يف حكمهنقد يف الالزيادةصايف

   ٣ ١٣٣ ١٣٩ ٧٧٠      الفترة يف بدايةالنقد وما يف حكمه
   ٣ ٢٣٦ ٣٠١ ٢٨٤    )١٧(  الفترةالنقد وما يف حكمه يف اية

  
  .  وتقرأ معهامن هذه املعلومات املالية املرحلية املختصرة جزءاً) ٢٤(إىل الصفحة رقم  ) ٨(من الصفحة رقم اإليضاحات املرفقة تشكل 



 

 ٨

  املسامهةبنك قطر الوطين ـ سورية 
   ) شركة مسامهة مغفلة( 

  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

  

   املرحلية املختصرةاملالية للمعلوماتإيضاحات متممة 
  ٢٠١٠/ ٦/  ٣٠املنتهية يف أشهر الستة فترة  عن

  
 نبذة عن البنك - ١

   

مبوجـب قـانون    )  البنـك   (_  شركة مسامهة مغفلة   _ سورية املسامهة     _تأسس بنك قطر الوطين   
 ) ١٥٩٦١( ومت قيد البنك بالسجل التجاري حتت رقـم          ٢٠٠١لعام   ) ٢٨( املصارف اخلاصة رقم    

ويقع املركز الرئيسي للبنك يف شارع      .  ) ٢٠ (برقم   ، ويف سجل املصارف      ٢٠٠٩  /٩/  ٣٠بتاريخ  
  . وريةساجلمهورية العربية ال _  دمشق ،بريوت القدمي بناء فندق ديدميان

  

وغاية البنك القيام بكافة العمليات املصرفية وقبول الودائع وتوظيفها والقيام جبميع العمليـات املاليـة               
 ويزاول البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي ومن خالل         ،  واملصرفية وفق القوانني واألنظمة النافذة      

  . شارع بغداد يف فرعه
  

 سهم قيمة السهم نيي مالةعشر لرية سورية مقسم على لياراتمخسة م هتسجيل البنك برأمسال مقدارمت  
  . لرية سورية مخسمائةاالمسية 
  .٢٦/٧/٢٠١٠ من قبل اإلدارة بتاريخاملرحلية املختصرة فقة على إصدار البيانات املالية امت املو

  
 السياسات احملاسبية - ٢

  

 البيانات املاليةأسس إعداد   )أ 
 

  احملاسيب الدويل رقم ر اللبنك طبقاً للمعية املختصرة املرحلياملالية  املعلوماتمت إعداد  •
 التشريعات املصرفية السوريةيف ضوء القوانني وو" التقارير املالية املرحلية "   )٣٤( 

 . املركزي ةصرف سوريمب ـ وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليفالسارية ، 
 املطلوبة واإليضاحاتة املعلومات املالية املرحلية املختصرة ال تتضمن كاف املعلوماتإن  •

 للبنك كما يف البيانات املالية السنويةللبيانات املالية السنوية وجيب أن تقرأ مع 
٣١/١٢/٢٠٠٩ . 



  الوطين ـ سورية املسامهةبنك قطر 
   املرحلية املختصرة املاليةللمعلوماتاإليضاحات املتممة : تابع 

  ٣٠/٦/٢٠١٠عن الفترة املالية املنتهية يف 
  
 

 ٩

إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املرحلية هي مماثلة لتلك اليت اتبعت  •
  .٣١/١٢/٢٠٠٩يف إعداد البيانات املالية السنوية كما يف 

 ال متثل بالضرورة ٣٠/٦/٢٠١٠أشهر املنتهية يف الستة أن نتائج أعمال البنك لفترة  •
 .٣١/١٢/٢٠١٠املتوقعة للسنة املنتهية يف املالية لنتائج لمؤشراَ 

  
املعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة اليت مل يتم تبنيها بعد ومل تصبح سـارية املفعـول                 )ب 

   ٣٠/٦/٢٠١٠ للفترة املنتهية يف
األدوات املالية الذي صدر كأول _ الصادر من جملس معايري احملاسبة الدولية )  ٩( املعيار رقم 

ويسهل هذا املعيار مناذج  ) ٣٩( معيار ناتج عن مشروع استبدال معيار احملاسبة الدويل رقم 
 املطفأة والقيمة القياس من خالل تصنيف املوجودات املالية إىل تصنيفني رئيسيني مها التكلفة

إن أساس التصنيف يعتمد على منوذج عمل املؤسسة وخصائص التدفقات النقدية . العادلة 
ميكن تطبيق هذا املعيار يف وقت مبكر ، مع عدم احلاجة إىل . التعاقدية للموجودات املالية 

  ١/١/٢٠١٢تعديل بيانات املقارنة يف حال تطبيقه قبل 
  

 املركزينقد وأرصدة لدى مصرف سورية  - ٣
  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  ٤٨ ٣٠١ ٥٩٨  ١٥١ ٩٣١ ٦٧٨  نقد يف اخلزينة
  ٢ ٣١٠ ٩٣٨ ١٧٢  ١ ٧٩٤ ٨٦٤ ٩٨٦  حسابات جارية لدى مصرف سورية املركزي
    -      ١٣٩ ٩٨٥ ٠٢١  *احتياطي ودائع لدى مصرف سوريا املركزي

  ٢ ٣٥٩ ٢٣٩ ٧٧٠   ٢ ٠٨٦ ٧٨١ ٦٨٥   
 

،  ٥/٥/٢٠٠٨الصادر بتـاريخ    )  ٤ب/ م ن    / ٣٨٩( ىل القرار رقم    إوباالستناد  ،    لقوانني وأنظمة املصارف   وفقاً  *
إلزامـي  على البنك االحتفاظ باحتياطي     جيب   ١٠/٥/٢٠٠٩الصادر بتاريخ   ) ب ع   / م ن    / ٥٠٢( القرارا رقم   و

، وقد بلغ رصيد االحتيـاطي لـدى         فوائد ال حيتسب عليها  ئع   لدى مصرف سورية املركزي على شكل ودا       نقدي
  ) %١٠( واليت متثل نسبة   لرية سورية /١٣٩ ٩٨٥ ٠٢١ /مبلغ  ٣٠/٦/٢٠١٠مصرف سورية املركزي كما يف 

 إن هذا االحتياطي إجباري وال يتم استعماله       .)  ٣١/١٢/٢٠٠٩كما يف    ال شيء    مقابل(  ودائع العمالء     متوسط من
  . ة البنك التشغيليةخالل أنشط



  الوطين ـ سورية املسامهةبنك قطر 
   املرحلية املختصرة املاليةللمعلوماتاإليضاحات املتممة : تابع 
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 ١٠

  لدى مصارفأرصدة - ٤

 لرية سورية مقابل ال شيء     / ١٠٠ ٨٤٥ ٤٦٤/ بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاض فوائد         
٣١/١٢/٢٠٠٩.   
  

  إيداعات لدى مصارف - ٥

  
  تسهيالت ائتمانية مباشرة - ٦

  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  -  ١٨٧ ٢٣٠ ٩٦٨ *حمسومة)سندات( كمبياالت 
  - ٩٤ ٦٣٠ ٨٨٧ حسابات جارية مدينة

    -     ١٥٥٣ ٦٠٢ ٦١٨   وسلف قروض
  ٤٣٧٣ ٤٦٤ ٤٧٣     -    

)  ٪٨٧( ما نسبته ي أمليار لرية سورية /  ٣/ أو بكفالتها  السورية نوحة للحكومة املماالئتمانيةالتسهيالت بلغت 
   .٣١/١٢/٢٠٠٩ يف ال شيء  مقابل التسهيالت اإلئتمانية املباشرةمن إمجايل 

  

  .لرية سورية  / ١٢ ٥٦٩ ٠٣٢/ صايف بعد ترتيل الفوائد املقبوضة مقدماً والبالغة   *

  امـوع  مصارف خارجية مصارف حملية 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠ 
  مدققة  غري مدققة  مدققة  غري مدققة  مدققة  غري مدققة  
 ليـرة سوريــة  ـةليـرة سوريـ ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة  

  -  ١٠٩ ٦٩٣ ٩٨١  -  ٥٧ ٢٠٥ ٨٢٧  -  ٥٢ ٤٨٨ ١٥٤  حسابات جارية وحتت الطلب
خالل استحقاقها االصلي   ودائع  

  ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  ١ ١٧٩ ٨١٠ ٦٣٩  ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  ٥٦٨ ١٦٠ ٦٣٩   ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠   ٦١١ ٦٥٠ ٠٠٠  أو أقل أشهر ٣فترة 
  ٧٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٨٩ ٥٠٤ ٦٢٠  ٢٧٣ ٠٩٠ ٠٠٠  ٦٢٥ ٣٦٦ ٤٦٦   ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠   ٦٦٤ ١٣٨ ١٥٤  

  امـوع  مصارف خارجية مصارف حملية 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  مدققة  مدققةغري   مدققة  غري مدققة  
 ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة  

جل تستحق  ودائع أل ( إيداعات  
  ١ ٢٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠  ٢ ٢٨٥ ٤٤٥ ٠٧٣ ١ ٠٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٨٥ ٤٤٥ ٠٧٣  ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) أشهر ٣بعد 



  الوطين ـ سورية املسامهةبنك قطر 
   املرحلية املختصرة املاليةللمعلوماتاإليضاحات املتممة : تابع 

  ٣٠/٦/٢٠١٠عن الفترة املالية املنتهية يف 
  
 

 ١١

  الستحقاقريخ ا حىت تامالية حمتفظ اموجودات  - ٧

  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

     :سعار سوقيةأموجودات مالية متوفر هلا
    -      ٢٤٨ ٩٧٧ ٣٩٨  سندات مالية

     حتليل السندات واألذونات
    -      ٢٤٨ ٩٧٧ ٣٩٨  ذات عائد ثابت

 

ريخ االستحقاق عبارة عن استثمارات يف سندات تستحق يف جودات املالية احملتفظ ا حىت تاإن املو
١٨/١١/٢٠١٩ .   

  

  ضريبية مؤجلةموجودات - ٨
  :إن احلركة على حساب املوجودات الضريبية املؤجلة كما يلي 

  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  -      ٦٦ ٠١٤ ٤٩١ رصيد بداية الفترة
    ٦٦ ٠١٤ ٤٩١    ٣٥ ٢٩٩ ٤١٨  خالل الفترةاملضاف

    ٦٦ ٠١٤ ٤٩١    ١٠١ ٣١٣ ٩٠٩ رصيد اية الفترة
  

  :مت احتساب مبلغ إيراد وموجودات ضريبة الدخل املؤجلة كما يلي 

  

  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة غري مدققة  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

     :موجودات ضريبة مؤجلة ناجتة عن
  ٢٢ ٢٢٠ ٦١٠ ٦٢ ١٢٩ ٩١٠   الفترة خسارة

    ٤٣ ٧٩٣ ٨٨١   ٣٩ ١٨٣ ٩٩٩ مصاريف التأسيس
  ٦٦ ٠١٤ ٤٩١   ١٠١ ٣١٣ ٩٠٩    
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 ١٢

  : مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن خسارة الفترة كما يلي

  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة غري مدققة  
  ليــرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

 )  ٣٥٤ ١٣٦ ٣٢٣(  )  ٦٢ ١٣٩ ٥٤٣ ( الفترة قبل الضريبةصايف خسارة 
  ١٨٤ ٣٩٥ ٢٨٩    - مصاريف التأسيس

 )  ٩ ٢١٩ ٧٦٤(   )  ١٨ ٤٣٩ ٥٢٩(  من مصاريف التأسيس اخلاصة بالفترة%) ٢٠(
  ٧٣ ٢١٢ ٨٠٣   )  ٧٣ ٣٠٣ ١٢٦( اخلسائر الغري حمققة الناجتة عن تقييم رأس املال) األرباح(

  ٨ ٢٥٦ ١٢٥   )  ٨ ١٧٠ ٩٥٠(  خمصص تقلب أسعار الصرف
  ٨ ٠٤٥ ٣١٦    - مصروفات غري مقبولة ضريبياً

    ٥٦٤ ١١٤      ٢ ٤١٥ ٩٤٩   استهالك املباين
 )  ٨٨ ٨٨٢ ٤٤٠ (  )  ١٥٩ ٦٣٧ ١٩٩( اخلسارة الضريبية
    %٢٥      %٢٥   نسبة الضريبة

    ٢٢ ٢٢٠ ٦١٠      ٣٩ ٩٠٩ ٣٠٠  إيراد ضريبة الدخل املؤجل
    -        ٢٢ ٢٢٠ ٦١٠  موجودات ضريبية مؤجلة يف بداية الفترة
    ٢٢ ٢٢٠ ٦١٠      ٦٢ ١٢٩ ٩١٠  موجودات ضريبية مؤجلة يف اية الفترة

  
  : مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن مصاريف التأسيس كما يلي

  

  ١٨٤ ٣٩٥ ٢٨٩    ١٧٥ ١٧٥ ٥٢٥    مصاريف التأسيس 
 )  ٩ ٢١٩ ٧٦٤(   )  ١٨ ٤٣٩ ٩٥٢ ( من مصاريف التأسيس اخلاصة بالفترة% ٢٠
   ١٧٥ ١٧٥ ٥٢٥    ١٥٦ ٧٣٥ ٩٩٦  

    %٢٥      %٢٥   نسبة الضريبة
   ٤٣ ٧٩٣ ٨٨١      ٣٩ ١٨٣ ٩٩٩    
  

  : كما يليإيراد ضريبة الدخلمت احتساب 

  
أشهر املنتهية الستة عن فترة 
  ٣٠/٦/٢٠١٠يف 

  غري مدققة  
  سوريــةليــرة   

  ٣٩ ٩٠٩ ٣٠٠    إيراد ضريبة الدخل املؤجل
  )  ٤ ٦٠٩ ٨٨٢ (    املوجودات الضريبية املؤجلةإطفاء 

    ٣٥ ٢٩٩ ٤١٨    
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 ١٣

 موجودات أخرى - ٩
  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  ٣ ٥٢٢ ٧٤٧  ٤١ ٨١٢ ١٥٣  مصارف_ فوائد حمققة غري مستحقة القبض 
  -  ٦٣٧ ١٣٦  سندات_ فوائد حمققة غري مستحقة القبض 

  ١ ١٧٥ ٠٠٠  ٢٣ ٣٧٧ ٨٢٥  مصاريف مدفوعة مقدماً
    ١٠٥ ٠٠٠    ١٧ ٨٢٨  أخرى

  ٤ ٨٠٢ ٧٤٧    ٦٥ ٨٤٤ ٩٤٢    

  
 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي -١٠

  

رف يترتب على كل مص ٢٠٠١لعام  ) ٢٨( من قانون املصارف اخلاصة رقم  ) ١٩( وفقاً للفقرة 
 من رأمساله املكتتب به يف  % )١٠(مبلغ  عايدإ االلتزام ب يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون

، هذه الوديعة سوف يتم اإلفراج عنها فقط  املركزي ةحساب جممد دون فائدة لدى مصرف سوري
  .عند تصفية البنك 

 

  : كما يلي ٢٠١٠/  ٦/ ٣٠بلغ رصيد الوديعة امدة لدى املصرف املركزي كما يف 
 

  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  ٢٥٣ ٦٥٨ ١٥٠  ٢٥٣ ٦٥٨ ١٥٠  أرصدة باللرية السورية
    ٢٣٩ ٠٢٠ ٥٧٠    ٢٤٦ ٣٥٠ ٨٨٣  أرصدة بالدوالر األمريكي

  ٤٩٢ ٦٧٨ ٧٢٠    ٥٠٠ ٠٠٩ ٠٣٣    
 

  مصارفودائع   -١١

  )مدققة (٣١/١٢/٢٠٠٩ )غري مدققة(٣٠/٦/٢٠١٠ 
  امــوع  خارج اجلمهورية  داخل اجلمهورية  امــوع  خارج اجلمهورية  داخل اجلمهورية  
 ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة  

    -      -     -   ٣ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠   -    ٣ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ودائع ألجل
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 ١٤

  ودائع عمالء -١٢
  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  ١١٠ ٤٤٠ ٥٠٧  ٢٢١ ٠٤٠٩٠٤  حسابات جارية 
  ٤ ٠٤٥ ٦٠٧  ٨ ٣٩١٥٤٣  ودائع توفري
    ٢ ٦٢٨ ٢٥٠   ١ ٨٥٩ ٣٥٦٧٨٤  ودائع ألجل

  ١١٧ ١١٤ ٣٦٤   ٢ ٠٩٠ ٧٨٧٢٣١   
  

)  ٪٤٧,٨(مليار لرية سورية أي ما نسبته  ١خل  اجلمهورية بلغت ودائع احلكومة السورية والقطاع العام السوري دا
  .٣١/١٢/٢٠٠٩ يف ال شيء من إمجايل الودائع مقابل 

  

 لرية سورية أي ما نسبته/  ٢٢١ ٩٠٤ ٠٤٠/  مبلغ ٣٠/٦/٢٠١٠ كما يف بلغت قيمة الودائع الغري خاضعة للفائدة
  مبلغ ٣١/١٢/٢٠٠٩،  وكما بلغت يف  جلاريةوهي تتمثل يف قيمة احلسابات ا من إمجايل الودائع )%١٠,٦(

  .  وهي تتمثل يف قيمة احلسابات اجلارية من إمجايل الودائع) %٩٤,٣( أي ما نسبته لرية سورية/ ١١٠ ٤٤٠ ٥٠٧/ 
 

  

 مينات نقديةأت -١٣
  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

    -      ٧٢ ٤٧٦ ٢٢٧  مباشرةتأمينات مقابل تسهيالت غري 

  
 مطلوبات أخرى -١٤

  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  
  ليـرة سوريــة  ليــرة سوريــة  

  -  ٨٨ ٤٩٠ ٠٠٠  دائنو اكتتابات رأس املال يف شركات أخرى
  ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥٥ ٩٤٢ ٤٨٢  دائنو شراء موجودات ثابتة
  ١٢ ٣١٧ ٥٥٠  ١٥ ١٤١ ٤٧٢  ضريبة الرواتب واألجور

  ١٢ ١١٦  ١٧ ٠٧٩ ٧٩٦  )مستحقة غري مدفوعة(فوائد برسم الدفع 
  ٢ ٢١٦ ٥٠٣  ٢١ ٨٥٩ ٦٨٤  مصاريف مستحقة

  ٧ ٦٥٣ ١٢٠  ٨ ٣٦٧ ٨١٥  مؤسسة التأمينات اإلجتماعية
  ٣ ٠٦٤ ١٦٥  ١٤ ٥٦٦ ١٦٥   )١٨إيضاح  ( أتعاب إدارة مستحقة

  -  ١٩ ٦٨٨ ٧٥٠  مقبولة الدفع شيكات مصدقة وشيكات 
    ٩ ٢٨٤ ٣١٥    ٧ ٩٥٣ ٠٧٤  ىأرصدة دائنة أخر

   ١٠٩ ٥٤٧ ٧٦٩    ٢٤٩ ٠٨٩ ٢٣٨   
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 ١٥

 إيرادات الفوائد  -١٥

  
أشهر املنتهية الستة عن فترة 
  ٣٠/٦/٢٠١٠يف 

  غري مدققة  
  ليــرة سوريــة  

  ئتمانية مباشرةاتسهيالت 
  ١ ٩٨٩٠٠٣  حسابات جارية-   
  ٣ ١٥٠٦٢٣  قروض وسلف-  
  ٧٤٨٩٩٣ حمسومة)سنادأ( كمبياالت -  

  ٥٠ ٥٢٠٧٤٥ أرصدة وإيداعات لدى مصارف
    ١ ٣٧٦ ٨٧٣  موجودات مالية حمتفظ ا حىت تاريخ االستحقاق

  ٥٧ ٧٤٣ ٢٨٠    

 مصروفات الفوائد -١٦
أشهر املنتهية  ستةالعن فترة   

  ٣٠/٦/٢٠١٠يف 
  غري مدققة  
  ليــرة سوريــة  

  ٤ ٢٠٥٥٤٥  مصارفودائع 
   ودائع عمالء

  ٠٢٩١١٤  توفريودائع  –
    ١٢ ٦٦٠ ٠٢٦  ألجل  ودائع_
  ١٧ ٣١٩ ٢٦٠    

  النقد وما يف حكمه -١٧

  

أشهر الستة عن فترة 
املنتهية يف 

٣٠/٦/٢٠١٠  
  غري مدققة  
  ليــرة سوريــة  

   نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
  ١ ٩٤٦ ٧٩٦ ٦٦٤  ) باستثناء االحتياطي اإللزامي النقدي ( 

الل أرصدة لدى مصارف استحقاقها األصلي خ
   ١ ٢٨٩ ٥٠٤ ٦٢٠  أشهر أو أقل ٣فترة 

  ٣ ٢٣٦ ٣٠١ ٢٨٤   
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  ٣٠/٦/٢٠١٠عن الفترة املالية املنتهية يف 
  
 

 ١٦

 املعامالت مع األطراف ذوي العالقة  -١٨
تتضمن املعامالت مع األطراف ذوي العالقة كافة معامالت البنك مع البنوك والشركات الشقيقة 

ات اليت ميلكون فيها والزميلة والتابعة، ومع املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو الشرك
  . حصصاً رئيسية ، أو أية أطراف أخرى ذات تأثري هام يف صنع القرارات املالية أو التشغيلية يف البنك

  

ختضع كافة املعامالت مع األطراف ذوي العالقة لنفس الشروط اليت ختضع هلا املعامالت املشاة اليت 
  .  يقوم ا البنك مع العمالء العاديني مبا يف ذلك معدالت الفائدة والضمانات

  

   : املرحلية املختصرةوفيما يلي بيان بأرصدة تلك املعامالت يف تاريخ البيانات املالية

  امــوع   ذات العالقةاجلهة  
  

  قطر–بنك قطر الوطين 
  املسامهني وأعضاء
   جملس اإلدارة

٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  

  مدققة  غري مدققة  غري مدققة  غري مدققة  
  ةـليـرة سوريـ  ةـليـرة سوريـ ةـليـرة سوريـ  ةـليـرة سوريـ  

          داخل امليزانيةبنود 

 ) ٧١٣ ٢١٠ ٤٧٢(  )  ٧٨٣ ٠٧٨ ٧٤٠ (   -  )  ٧٨٣ ٠٧٨ ٧٤٠(     * قطر –مستحقات إىل بنك قطر الوطين 

  ٢٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠    ٦١٦ ٥١٧ ٩٤٩    -  ٦١٦ ٥١٧ ٩٤٩    أرصدة لدى مصارف 

 ١ ٠٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠   ١ ٠٨٥ ٤٤٥ ٠٧٣    -  ١ ٠٨٥ ٤٤٥ ٠٧٣    إيداعات لدى مصارف

  ١ ٩٤٣ ٢٩٥        ٨ ٩١٧ ٨٨٠   )موجودات أخرى ( فوائد حمققة غري مستحقة القبض 

 )  ٣ ٠٦٤ ١٦٥(   ١٤ ٥٦٦ ١٦٥    -  ) ١٤ ٥٦٦ ١٦٥ (   ) أخرى مطلوبات ( **دارة مستحقة أتعاب إ

 )  ٢ ٦١٠ ٠٠٠(   ) ٢ ٦٨٤ ٤٤٨(     )٢ ٦٨٤ ٤٤٨(   -  **)*ودائع عمالء ( ودائع املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة 

          خارج امليزانيةبنود 

  -  ٩ ٦٧٩ ٦٣٠   -  ٩ ٦٧٩ ٦٣٠  بنوككفاالت لصاحل 

  امــوع  ذات العالقةاجلهة   

  قطر–بنك قطر الوطين   
  املسامهني وأعضاء
  جملس اإلدارة

   أشهر املنتهية يفستةعن فترة ال
٣٠/٦/٢٠١٠  

  ةـليـرة سوريـ ةـليـرة سوريـ  ةـليـرة سوريـ  بنود يف بيان الدخل
  ١١ ٥٠٢ ٠٠٠    -  ١١ ٥٠٢ ٠٠٠    أتعاب اإلدارة

  ١٦ ١٩٧ ٧٠٢   -  ١٦ ١٩٧ ٧٠٢   إيرادات الفوائد 
  ١ ٦٣٦   ١ ٦٣٦  -  *** مصروفات الفوائد

  ٥٥ ١٨٦   -  ٥٥ ١٨٦   العموالت والرسوم الدائنة
 ٧ ٥٦٢ ٠٠٠    ٧ ٥٦٢ ٠٠٠ -  بدل حضور جلسات ألعضاء جملس اإلدارة
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 ١٧

   :٣٠/٦/٢٠١٠وفيما يلي بيان باملنافع اخلاصة مبوظفي البنك الرئيسيني عن الفترة املنتهية يف 
  

 ليـرة سوريــة  
 ٢٥ ٦٣٣ ٩٣٨ اإلدارة التنفيذية _ومزايا أخرىومكافآت تب روا

  

قطر يف قيمة املبالغ اليت مت تسديدها من قبلهم خالل _ ق . م . يتمثل املبلغ املستحق إىل بنك قطر الوطين ش   *
 ما من أصل هذا املبلغ. فترة التأسيس وما بعدها ، وذلك مقابل مصاريف التأسيس ومشتريات املوجودات الثابتة

   .١٢/٩/٢٠٠٩لرية سورية مت اعتماده من قبل اجلمعية العمومية التأسيسية يف  / ٤٨٩ ٤٤٨ ٥٠٨/ قيمته 
  

قطر مقابل األتعاب املستحقة عن اخلدمات اليت يقدمها للبنك _ ويتمثل يف املبلغ املستحق لبنك قطر الوطين   **
 ، حيث تبلغ األتعاب السنوية مبلغ ١٢/١١/٢٠٠٩خ مبوجب اتفاقية اخلدمات اإلدارية والفنية املوقعة معه بتاري

  .دوالر أمريكي وملدة ثالث سنوات  / ٥٠٠ ٠٠٠/ 
  

بينما بلغت معدالت % ) ٤( بلغت معدالت الفائدة املطبقة على ودائع التوفري للمسامهني وأعضاء جملس اإلدارة   ***
  % ) .صفر( دارة الفائدة املطبقة على احلسابات اجلارية للمسامهني وأعضاء جملس اإل

  

 املالية املخاطر إدارة -١٩
 

 إطار إدارة املخاطر   )أ 
  

 يف البيانات اإليضاحاتمل يقم البنك بأي تغيريات يف سياساته إلدارة املخاطر واملذكورة ضمن 
  . ٣١/١٢/٢٠٠٩ كما يف  السنوية للبنكاملالية

  

 خماطر االئتمان   )ب 
  

  توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر

      الشركـــــات )غري مدققة( ٣٠/٦/٢٠١٠يف كما 

  وعــــــام  احلكومة والقطاع العام  الصغرية واملتوسطةاتاملؤسس  ات الكربىـالشرك   
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  -  -  متدنية املخاطر
   ٤٣٧ ٤٦٤ ٤٧٣  -  ٢٣٨ ٢٥٤ ٢٦٢  ١٩٩ ٢١٠ ٢١١  )مقبولة املخاطر(عادية 

    -      -      -      -    )تتطلب اهتماماً خاصاً( حتت املراقبة 
    ٣ ٤٣٧ ٤٦٤ ٤٧٣    ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠    ٢٣٨ ٢٥٤ ٢٦٢    ١٩٩ ٢١٠ ٢١١  امـوع
    -      -      -      -    ٣١/١٢/٢٠٠٩كما يف 
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 ١٨

أحكام ل لبعض  واملعد١٤/٤/٢٠١٠ تاريخ)  ٤ب/ م ن  / ٦٥٠ (بناًء على أحكام القرار 
ح اربأ يف حال حتقيق يتوجب على البنك ٩/١٢/٢٠٠٩ تاريخ)  ٤ب / م ن  /٥٩٧( القرار 

  :عام ملخاطر التمويل  حيتسب كالتايل حجز احتياطي يف اية العام 
  

  .من إمجايل الديون العادية املباشرة % ١ -
  

  .من إمجايل حمفظة التسهيالت العادية غري املباشرة % ٠,٥ -
  

 شخصية ات بضمانإضافية على جزء التسهيالت االئتمانية املنتجة املباشرة املمنوحة% ٠,٥ -
  . ضمانةأو بدون 

  

   لغ مب٣٠/٦/٢٠١٠ويبلغ االحتياطي احملسوب بناًء على رصيد التسهيالت القائم بتاريخ 
مقابل ال شيء بتاريخ _ يف حال حتقيق أرباح _ لرية سورية /  ١٠ ٣٧٩ ٢٦٣/ 
   .٣١/١٢/٢٠٠٩  يف لعدم وجود أية تسهيالت قائمة كما٣١/١٢/٢٠٠٩
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  ٣٠/٦/٢٠١٠عن الفترة املالية املنتهية يف 
  
 

 ١٩

  التركز حسب القطاع االقتصادي
  

  :يوضح اجلدول التايل التركز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي 
 

 اإلمجايل  أخرى  حكومة وقطاع عام  أفراد  أسهم زراعة عقارات جتارة صناعة مايل 

  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  سوريـةليـرة   ليـرة سوريـة 

  ١ ٩٣٤ ٨٥٠ ٠٠٧  -  -  -  - - - - -  ١ ٩٣٤ ٨٥٠ ٠٠٧  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

 ١ ٢٨٩ ٥٠٤ ٦٢٠   - - - - - - - -  ١ ٢٨٩ ٥٠٤ ٦٢٠  أرصدة لدى مصارف

  ٢ ٢٨٥ ٤٤٥ ٠٧٣    -  -  -  - - - - -  ٢ ٢٨٥ ٤٤٥ ٠٧٣   لدى مصارفايداعات

  ٣ ٤٣٧ ٤٦٤ ٤٧٣  -  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  -  -  -  -  ٢١٣ ٢٣٧ ٥٥٩  ٢٢٤ ٢٢٦ ٩١٤  -    التسهيالت االئتمانية
موجودات مالية حمتفظ ا حىت تاريخ

  ٢٤٨ ٩٧٧ ٣٩٨  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٤٨ ٩٧٧ ٣٩٨  االستحقاق

    ٦٥ ٨٤٤ ٩٤٢   ٢٣ ٣٧٧ ٨٢٥    -      -     -     -     -     -     -     ٤٢ ٤٦٧ ١١٧  موجودات أخرى

  ٩ ٢٦٢ ٠٨٦ ٥١٣     ٢٣ ٣٧٧ ٨٢٥  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠    -     -     -      -   ٢١٣ ٢٣٧ ٥٥٩  ٢٢٤ ٢٢٦ ٩١٤    ٥ ٨٠١ ٢٤٤ ٢١٥  غري مدققة٣٠/٦/٢٠١٠اإلمجايل يف 

   ٤ ٢٩٣ ٩٤٠ ٩١٩    ١ ٢٨٠ ٠٠٠    -      -     -     -      -     -     -     ٤ ٢٩٢ ٦٦٠ ٩١٩  مدققة٣١/١٢/٢٠٠٩اإلمجايل يف 
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 ٢٠

  خماطر السوق   )ج 
  

  اإلفصاحات الكمية
  خماطر أسعار الفائدة

    
  %)٢(سعر الفائدة يفأثر الزيادة 

  )غري مدققة (٣٠/٦/٢٠١٠كما يف 
     ةـوريـرية سـل      

 ةحساسية حقوق امللكي  )األرباح واخلسائر(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة املتراكمـة  العملــة
  ٣١ ٤٣٢ ٨٦٤    ٤١ ٩١٠ ٤٨٦    ٢ ٣٩٤ ٨٨٤ ٩٢٢  دوالر أمريكي

  ٩٥ ٦٣٠    ١٢٧ ٥٠٧    ٧ ٢٨٦ ٠٩٧  يورو
  ٣ ٧٢٢    ٤ ٩٦٣    ٢٨٣ ٥٨٠  عمالت أخرى

  

    
  %)٢(سعر الفائدة يف أثر النقص

  )غري مدققة (٣٠/٦/٢٠١٠كما يف 
    ةـوريـرية سـل      

 حساسية حقوق امللكية  )رباح واخلسائراأل(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة املتراكمـة  العملــة
 )  ٣١ ٤٣٢ ٨٦٤(   )  ٤١ ٩١٠ ٤٨٦(     ٢ ٣٩٤ ٨٨٤ ٩٢٢  دوالر أمريكي

  )  ٩٥ ٦٣٠ (  )  ١٢٧ ٥٠٧(     ٧ ٢٨٦ ٠٩٧  يورو
 )  ٣ ٧٢٢(   )  ٤ ٩٦٣(     ٢٨٣ ٥٨٠  عمالت أخرى

  

    
  %)٢(سعر الفائدة يفأثر الزيادة 

  )مدققة (٣١/١٢/٢٠٠٩كما يف 
    ةـوريـرية سـل      

 حساسية حقوق امللكية  )األرباح واخلسائر(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة املتراكمـة  العملــة
  ٢٥ ٥٧٠ ٤٠٣      ٣٤ ٠٩٣ ٨٧١    ١ ٩٤٨ ٢٢١ ١٧٤  دوالر أمريكي

 )  ٢٢٥(   )  ٣٠٠(     ١٧ ١٢٤  يورو

  

    
  %)٢(سعر الفائدة يفأثر النقص 

  )مدققة (٣١/١٢/٢٠٠٩كما يف 
    لـرية سـوريـة      

 حساسية حقوق امللكية  )األرباح واخلسائر(حساسية إيراد الفائدة   الفجوة املتراكمـة  العملــة
  )  ٢٥ ٥٧٠ ٤٠٣ (  )  ٣٤ ٠٩٣ ٨٧١ (    ١ ٩٤٨ ٢٢١ ١٧٤  دوالر أمريكي

  ٢٢٥    ٣٠٠    ١٧ ١٢٤  يورو
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 ٢١

  العمـالتخماطر   )د 

    
  %)٢(أثر الزيادة يف سعر الصرف 

  )غري مدققة (٣٠/٦/٢٠١٠كما يف 

    ة سـوريـةلـري      

  التـمركز العم  ةــالعمل
  األثر على

  األثر على حقوق امللكية  األرباح أو اخلسائر
  ٤٩ ٢٧٠ ١٧٣  ٤٩ ٢٧٠ ١٧٣  ٢ ٤٦٣ ٥٠٨ ٦٤١   مركز قطع بنيوي _دوالر أمريكي 
  ١٢١ ١٧٥  ١٦١ ٥٦٧  ٨ ٠٧٨ ٣٣١   مركز قطع تشغيلي -دوالر أمريكي 

  ١٣ ٧٢٦  ١٨ ٣٠١  ٩١٥ ٠٦٨  يورو
  ٢١٣  ٢٨٣  ١٤ ١٧٢  جنيه استرليين
  ٤ ٩١٤  ٦ ٥٥٢  ٣٢٧ ٦١٢  عمالت أخرى

  

    
  %)٢(أثر الزيادة يف سعر الصرف 

  )مدققة (٣١/١٢/٢٠٠٩كما يف 

    لـرية سـوريـة      

  التـمركز العم  ةــالعمل
  األثر على

  األثر على حقوق امللكية  األرباح أو اخلسائر
  ٤٧ ٨٠٤ ١١٤    ٤٧ ٨٠٤ ١١٤    ٢ ٣٩٠ ٢٠٥ ٦٩٧     مركز قطع بنيوي _دوالر أمريكي 
  )  ٢ ٩٧٦ ٧٨١ (   )  ٣ ٩٦٩ ٠٤٠ (   )  ١٩٨ ٤٥٢ ٠٣٩ (     مركز قطع تشغيلي -دوالر أمريكي 

  ٣٩٥    ٥٢٧    ٢٦ ٣٤٤    يورو

  
  التحليل القطاعي -٢٠

  .يعمل البنك يف منطقة جغرافية واحدة ، اجلمهورية العربية السورية
  :مال رئيسية هييتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أع

  .حسابات األفراد  -
 . حسابات املؤسسات -
 . اخلزينة -
  

  :فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك 
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  ٣٠/٦/٢٠١٠عن الفترة املالية املنتهية يف 
  
 

 ٢٢

  امــوع          

  أخرى  اخلزينة  املؤسسات  األفراد  
  أرقام الفترة
  غري مدققة

  أرقام املقارنة
  مدققة

 ليـرة سوريـة  ريـةليـرة سو ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  
  ٤٠ ٤٢٤ ٠٢٠   - ١٨٨٥٧٧٤٧  ) ٨ ٣٩٨٣٥١( ٢٣٠١٩٨١  صايف الدخل من الفوائد

   ٤ ٩٢٩ ٧٣٣   - ) ٥٢٦٨٥(  ١ ٩٤٢٢٦١  ٣١٧٧٥٣٣  والرسوممن العموالتالدخلصايف 
  ) ٢ ٢٤٦ ٩٦٠ (  - ) ٩٦٠٢٤٦٢(  - -  خسائر تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية

   ٦ ٨٨٣   ٢٧٦٢  ٦٠٧٤   - - إيرادات تشغيلية أخرى
      ٧٣ ٣٠٣ ١٢٦      -        ٧٣ ٣٠٣ ١٢٦      -        -      تقييم مركز القطع البنيوي أرباح

      ١١٦ ٤١٦ ٨٠٢      ٢ ٢٧٦      ١١٨ ٥٥٢ ٤٣٥   )  ٧ ٠٨٩ ٤٥٦ (   ٤ ٩٥١ ٥٤٧     التشغيلدخلإمجايل 
   )  ١٧٨ ٥٥٦ ٣٤٥(   )  ١٨٦ ٧٧٢ ٢٩٥(       ٨ ١٧٠ ٩٥٠       -        -      مصاريف تشغيلية

   )  ٦٢ ١٣٩ ٥٤٣(   )  ١٨٦ ٧٢٥ ٠١٩(       ١٢٦ ٧٢٣ ٣٨٥   )  ٧ ٠٨٩ ٤٥٦ (    ٤ ٩٥١ ٥٤٧   نتائح أعمال القطاع
      ٣٥ ٢٩٩ ٤١٨            ايراد ضريبة الدخل

   )  ٢٦ ٨٤٠ ١٢٥(           خسارة الفترة
  ٥ ٧٧٧ ١٢١ ٢٦٢  ٨٨٧١٢ ٥٠٢ ٧٠٢   ٨٠٨٠١٣٩٩٠١  ٤٢١٠٢٤٤٦٠٧  ٤٣٧٣ ٤٧٣٤٦٤  -  موجودات القطاع

 )  ١١٧ ١١٤ ٣٦٤ (  ) ١ ٥٠٧ ٥٠٣ ٤٩٢(      -      ) ١ ٥٠٧ ٥٠٣ ٤٩٢(      -        -      استبعاد املوجودات واملطلوبات بني القطاعات
   ٥ ٦٦٠ ٠٠٦ ٨٩٨   ١١ ٣٧٩ ٩٩٩ ٢١٠   ١ ٩٩٠ ٠١٣ ٨٠٨  ٩٢٩٥٢٠٩٥٢٥    ٣ ٤٣٧ ٤٦٤ ٤٧٣      -     جمموع املوجودات

    ٩٤٨ ١٢٨ ٧٣٠     ٦ ٦٩٤ ٩٦١ ١٦٧      ١٤١ ٨٠٩ ٨٤٦     ٤ ٣٧٧ ٧٢١ ٠٦٤    ١ ٩٢٩ ٩٦٠ ٩٨١    ٢٤٥ ٤٦٩ ٢٧٦    لقطاعمطلوبات ا
    ٩٤٨ ١٢٨ ٧٣٠     ٦ ٦٩٤ ٩٦١ ١٦٧      ١٤١ ٨٠٩ ٨٤٦     ٤ ٣٧٧ ٧٢١ ٠٦٤     ١ ٩٢٩ ٩٦٠ ٩٨١    ٢٤٥ ٤٦٩ ٢٧٦   جمموع املطلوبات
  ٦١٢ ٥٨٢ ٩٧٠       معلومات أخرى
   ٦ ٠٨١ ٨٣٩       مصاريف رأمسالية

        هالكات املوجودات الثابتةستا



  الوطين ـ سورية املسامهةبنك قطر 
   املرحلية املختصرةاإليضاحات املتممة للبيانات املالية: تابع 

  ٣٠/٦/٢٠١٠ املنتهية يف  املاليةعن الفترة
 

 

 ٢٣

  : ت البنك ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايفايرادإتوزيع 
  ٣٠/٦/٢٠١٠أشهر املنتهية  ستةالعن فترة   

  غري مدققة
  اموع  خارج سورية  داخل سورية  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ةـليـرة سوريـ  

  ١١٦ ٤١٦ ٨٠٢    ١٧ ٥٧٤ ٥٧٥    ٩٨ ٨٤٢ ٢٢٧    إمجايل اإليرادات
  ٦١٢ ٥٨٢ ٩٧٠    -  ٦١٢ ٥٨٢ ٩٧٠    مصاريف رأمسالية

  
   رأس املالكفاية  -٢١

  :يتم احتساب نسبة كفاية رأس املال طبقاً لتعليمات مصرف سورية املركزي كما يلي 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  

  ف ليـرة سوريـةـأل  ف ليـرة سوريـةـأل  

  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠ ٠٠٠    رأس املال املكتتب به

  -  )  ٢٨٨ ١٢٢(    اخلسائر املتراكمة

  )  ٢٨٨ ١٢٢(    )  ٢٦ ٨٤٠(    ةفترصايف خسارة ال

  ٤ ٧١١ ٨٧٨    ٤ ٦٨٥ ٠٣٨    رأس املال األساسي

  -  -  رأس املال املساعد

  ٤ ٧١١ ٨٧٨    ٤ ٦٨٥ ٠٣٨    )األموال اخلاصة(جمموع رأس املال التنظيمي 

  ١ ٥٨٠ ٦٥٥    ٣ ٦٦٥ ٩٦٤    ملرجحة باملخاطراواملطلوبات جمموع املوجودات 

   %٢٩٨    % ١٢٨    (%)نسبة كفاية رأس املال 

   %٢٩٨    % ١٢٨    نسبة كفاية رأس املال األساسي

  



  الوطين ـ سورية املسامهةبنك قطر 
  اإليضاحات املتممة للبيانات املالية: بع تا

  ٣١/٣/٢٠١٠ املنتهية يف  املاليةعن الفترة
 

 ٢٤

  
 )خارج امليزانية (ةتباطات والتزامات حمتملرا -٢٢

 

  ارتباطات والتزامات ائتمانية ١- ٢٢
  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  
  يـرة سوريــةل  ليــرة سوريــة  

  -  ٩٨ ٨٣١٠٣٦   اعتمادات
  -  ٣٨ ٣٩٣٩٩٧  قبوالت
     :كفاالت

  -  ٦٤١ ٠٠٠٧٦٢   دفع-  
  -  ٩ ٦٣٠٦٧٩   حسن تنفيذ-  

  -  ١٥٤ ٢٧٨٩٦٧  سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
  
 التزامات تعاقدية ٢- ٢٢

  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠١٠  
  مدققة  غري مدققة  
   سوريــةليــرة  ليــرة سوريــة  

  -  ٨١ ٦٤٣٨٣٩  نشائيةإعقود مشاريع 
 
 أرقام املقارنة -٢٣

والتدفقات امللكية مل يتم إدراج أرقام املقارنة لبيانات الدخل والدخل الشامل والتغريات يف حقوق 
   .٣٠/٩/٢٠٠٩النقدية املرحلية املختصرة حيث وأن البنك بدأ مبباشرة نشاطه بتاريخ 

  
              

 


