
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م.م.بيـمو السعـودي الفرنسـي شك ـبن
  المختصرة الموحدة  المـرحـلـيةةــاليـمـم الـوائـقـال
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 م.م.نسـي شبيمــو السعــودي الفر بــنــك

  الموحدةة المرحلی  الدخلقائمة
 2009 حزیران 30المنتھیة في  للستة أشھر

   وتقرأ معها المرحلية الموحدة المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية31 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المنتھیة للستة أشھر  
 حزیران 30في 

2009 

   المنتھیةللستة أشھر 
 حزیران 30 في 

2008 
 غیر مدققة  غیر مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  إيضاح 
      
 1,662,222,183  1,716,528,678 20  فوائد الدائنةال

  (793,793,890)  (641,716,021) 12  الفوائد المدينة
   ____________  ____________ 

 868,428,293  1,074,812,657   الدخل من الفوائدصافي 
  ____________  ____________ 
     

  197,265,376  216,467,767    الدائنة والرسومالعموالت
  (24,143,925)  (21,989,061)   المدينةوالرسوم العموالت 

   ____________  ____________ 
 173,121,451  194,478,706   الدخل من العموالت و الرسومصافي 

  ____________  ____________ 
     

  1,041,549,744  1,269,291,363    العموالت و الرسوم والدخل من الفوائدصافي 
      

  51,536,054  75,179,500  أرباح  تشغيلية ناتجة عن تقييم العمالت األجنبية
  (39,323,374)  16,914,208   غير المحققة تقييم مركز القطع البنيوي)خسائر(أرباح 
 (18,141,639)  617,286 22   موجودات مالية للمتاجرة تقييم)خسائر(أرباح 

 -  3,442,500 23   للبيعأرباح موجودات مالية متوفرة
  1,319,570  33,435,028  تشغيلية أخرى إيرادات

   ____________  ____________ 
 1,036,940,355  1,398,879,885    التشغيليإجمالي الدخل

   ____________  ____________ 
       

  (251,929,876)  (339,943,194)   نفقات الموظفين
 (51,819,275)  (75,049,764)   ثابتةاستهالكات الموجودات ال

  (6,510,826)  (6,662,398)   الموجودات الغير الملموسةإطفاءات
 (102,065,471)  (32,515,291)   الئتمانية اخسائرالمصروف مخصص 
  )8,169,040(  (369,007)   مخصصات متنوعة

  (149,583,464)  (202,731,784)  مصاريف تشغيلية أخرى
   ____________  ____________ 

 )570,077,952(  (657,271,438)   التشغيلية  اريفإجمالي المص
  ____________  ____________ 
     

 466,862,403  741,608,447   الربح قبل الضريبة
     

 (157,953,530)  )239,808,813( 16  ضريبة الدخل
   ____________  ____________ 

 308,908,873  501,799,634   الفترةربح 
   ____________  ____________ 

     :لىإالعائد 
 310,031,911  501,045,999   البنكمساهمي

 (1,123,038)  753,635   حصة األقلية
   ____________  ____________ 
   501,799,634  308,908,873  
   ____________  ____________ 

 الفترة العائد إلى  للسهم من ربح  و المخفضةاألساسيةالحصة 
 88.58  100.21 24 مساهمي البنك  
   ____________  ____________ 

 



 م.م.بيمــو السعــودي الفرنسـي ش بــنــك

  الموحدةة  المرحلی الشامل الدخلقائمة
 2009 حزیران 30المنتھیة في  للستة أشھر

   وتقرأ معها المرحلية الموحدة المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية31 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المنتھیة للستة أشھر  
 2009 حزیران 30في 

   المنتھیةللستة أشھر 
 حزیران 30 في 

2008 
 غیر مدققة  غیر مدققة  
  سوريةليرة  ليرة سورية   
      

 308,908,873  501,799,634   الفترةربح 
   ____________  ____________ 
      

 308,908,873  501,799,634   إجمالي الدخل الشامل
   ____________  ____________ 

     :لىإالعائد 
 310,031,911  501,045,999   البنكمساهمي

 (1,123,038)  753,635   ة األقليةحص
   ____________  ____________ 
   501,799,634  308,908,873  
   ____________  ____________ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م.م.ودي الفرنسـي ش بيمــو السعــبــنــك

 الموحدةیرات في حـقــوق المساھمین المرحلیة قائمة التغ
  2009 حزیران 30المنتھیة في  للستة أشھر

 

   وتقرأ معها المرحلية الموحدة المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية31 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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      العائد إلى مساهمي البنك 

)غير مدققة(  
 

رأس المال المكتتب 
 الربح للفترة االحتياطي الخاص ي القانونياالحتياط به و المدفوع

المدورة رباح األ
 المحققة

خسائر متراكمة 
 لفروقات القطع الغير
محققة الناتجة عن 

عادة تقييم القطع إ
  حقوق األقلية مجموعال البنيوي

مجموع حقوق 
  ساهمينالم

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   سورية  ليرة  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   

2009                  
 3,863,040,444 76,276,187 3,786,764,257 )106,427,433( 1,045,107,738 - 174,041,976 174,041,976 2,500,000,000  كانون الثاني 1الرصيد في 

 )150,000,000( - )150,000,000( - )150,000,000( - - - - )31 إيضاح(المقرر توزيعها األرباح 
 501,799,634 753,635 501,045,999 - - 501,045,999  - - -  للفترةإجمالي الدخل الشامل

  ____________ ___________  __________  __________ ____________  ____________  ___________ __________  ____________  
 4,214,840,078 77,029,822 4,137,810,256 )106,427,433( 895,107,738 501,045,999 174,041,976 174,041,976 2,500,000,000  حزيران30الرصيد في 

  ____________ ___________  __________  __________ ____________  ____________  ___________ __________  ____________  
 

2008           
 2,305,034,045 - 2,305,034,045  (76,409,052) 487,654,097 -  71,894,500  71,894,500 1,750,000,000  اني كانون الث1الرصيد في 
 76,000,000 76,000,000 - - - - - - - حقوق األقلية

 308,908,873 (1,123,038) 310,031,911 - - 310,031,911 - - -  للفترةإجمالي الدخل الشامل
  ____________ ___________  __________  __________ ____________  ____________  ___________ __________  ____________  

 2,689,942,918 74,876,962 2,615,065,956 (76,409,052) 487,654,097 310,031,911 71,894,500 71,894,500 1,750,000,000  حزيران30الرصيد في 

  ____________ ___________  __________  __________ ____________  ____________  ___________ __________  ____________  
 

 



 م.م.بيمــو السعــودي الفرنسـي ش بــنــك

 الموحدةقائمة التدفقات النقدیة المرحلیة 
 2009 حزیران 30المنتھیة في  للستة أشھر

 

   وتقرأ معها المرحلية الموحدة المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية31 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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للستة أشھر المنتھیة في   
  2009 حزیران 30

  للستة أشھر المنتھیة
   حزیران30 في 
 2008 

 غیر مدققة  غیر مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية إیضاح 

      األنشطة التشغيلية
 466,862,403  741,608,447   الدخل قبل ضريبة الربح

      : لبنود غير نقديةتعديالت
 51,819,275  75,049,764  استهالكات
 6,510,826  6,662,398  اطفاءات

 102,065,471  32,515,291  الئتمانية اخسائرالمصروف مخصص 
 18,141,639  )617,286(   موجودات مالية للمتاجرةغير محققة من خسائر ) أرباح(

 178,996  )409,684(   خسارة بيع موجودات ثابتة
 3,566,836  )39,172,144(   مخصصات متنوعة

   _____________  _____________ 
 649,145,446  815,636,786   في رأس المال العاملالتغييراتالربح قبل 

      
 (4,085,381,644)  )577,984,189(  الزيادة في اإليداعات لدى المصارف المركزية

  3,264,185,993  )3,908,534,548(   النقص في اإليداعات لدى المصارف) الزيادة(
 (4,241,347,651)  )1,045,116,604(   مباشرةالئتمانية االتسهيالت الزيادة في ال

 (107,538,316)  98,552,278   خرى األالموجوداتفي ) الزيادة(النقص 
 169,193,251  )699,006,669(   نقديةالتأمينات الزيادة في ال) النقص(

 3,735,663,961  7,158,850,713   عمالءال ودائع الزيادة في
 1,265,628,764  885,419,953    المطلوبات األخرىالزيادة في

   _____________  _____________ 

 649,549,804   2,727,817,720   النقد من التشغيل
 (173,501,331)  )308,167,332(   ضريبة الدخل المدفوعة

  
_____________  _____________ 

 476,048,473  2,419,650,388   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
   _____________  _____________ 

      األنشطة االستثمارية
 -  250,000,000   قروض و سلف مالية موجودات

 (209,425,157)  )171,197,642(  شراء موجودات ثابتة
 (2,291,504)  )6,989,034(   موجودات غير ملموسةشراء 

 585,000  600,000    من بيع موجودات ثابتةالنقد المحصل
 -  )75,676,133(  الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

   _____________  _____________ 
 (211,131,661)  (3,262,809)    االستثمارية األنشطةالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

   _____________  _____________ 
      األنشطة التمويلية

 76,000,000  -   مساهمات حقوق األقلية
)33,001(   أرباح موزعة على المساهمين   (5,931,225) 

   _____________  _____________ 
)33,001(   األنشطة التمويلية من )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية    70,068,775 

   _____________  _____________ 
      

 17,854,169  (9,631,980)   على الموجودات الماليةتأثير تغيرات أسعار الصرف
   _____________  _____________ 
      

 352,839,756  2,406,722,598   ي النقد وما في حكمهف  الزيادة صافي
 25,772,525,309  24,868,467,266    كانون الثاني1نقد وما في حكمه في ال
   _____________  _____________ 

 26,125,365,065  27,275,189,864 25  حزيران 30النقد وما في حكمه في 
  _____________  _____________ 

     التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد
 1,753,623,275  1,825,279,299  فوائد مقبوضة
 995,639,182  621,022,666  فوائد مدفوعة

      



 م.م.بيمــو السعــودي الفرنسـي ش بــنــك

  المختصرةالموحدة ـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیةإی
 2009 حزیران 30

 

 
7 

 ـبـنـكمعــلـومـات عن ال 1
  

 كانون 29 تاريخ 13901 هو شركة مساهمة سورية مغفلة مسجلة في السجل التجاري تحت الرقم )البنك(م .م. شبنك بيمو السعودي الفرنسي
  . سورية، أيار دمشق29يقع المركز الرئيسي للبنك في شارع . 8م  وفي سجل المصارف تحت الرق2003األول 

  
عشرين فرعاً موزعة في  وستة بكافة الخدمات المصرفية من خالل شبكة مكونة من بنكاليقوم . 2004 كانون الثاني 4 أعماله في بنكباشر ال

  .كافة المحافظات في سورية
  

  .ةإن أسهم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالي
  

 المتضمن الموافقة للبنك على 4ب /م ن  / 324تمت المصادقة على قرار مجلس النقد و التسليف رقم ، 2007 تشرين الثاني 5بتاريخ 
 سدد ،2008 شباط 5بتاريخ .  المساهمة في تأسيس شركة وساطة مالية تحت اسم شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية المساهمة المغفلة

  .من رأس مال الشركة% 74.67تمثلة ب البنك مساهمته م
  

 المختصرة الموافقة على البيانات المالية المرحلية الموحدة
  

 تموز 9 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2009 حزيران 30قرار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للستة أشهر المنتهية في إتم 
  /.4/ في الجلسة رقم 2009

 
 ةـيـاسبـحـاسات المـالسي 2
 

  المرحلية الموحدة الماليةالقوائم أسس إعداد 2.1
 

إن . الخاص بالتقارير الماليـة المرحليـة   ) 34( المختصرة للبنك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم        الموحدة أعدت القوائم المالية المرحلية   

تصرة تتفق مع تلك السياسات التي تم على أساسها إعداد القـوائم  المخالموحدة  السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية     

  :، فيما عدا التالي2008 كانون االول 31 للسنة المنتهية في الموحدة المالية

  

 1تباراً من   عتماد المعايير الجديدة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي يعتبر تطبيقها ملزماً اع              إخالل الفترة قام البنك ب    
  .2009كانون الثاني 

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

ستظهر قائمة التغيرات . يتطلب المعيار المعدل فصل التغيرات في حقوق الملكية بين تلك العائدة للمساهمين والتغيرات غير العائدة للمساهمين

إضافة الـى ذلـك   . قة بالمساهمين فقط وسيتم إظهار التغيرات األخرى في حقوق الملكية ببند منفصلفي حقوق المساهمين المعامالت المتعل   

وقد قام البنك بإظهارها على  .يتطلب المعيار المعدل إعداد قائمة للدخل الشامل وإظهارها إما بشكل منفصل أو بشكل متصل مع قائمة الدخل

  .شكل قائمة منفصلة عن قائمة الدخل

  
  "القطاعات التشغيلية "– 8تقارير المالية الدولي رقم معيار ال

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

ضافة الى ذلك، يتم بيان القطاعات بطريقة أكثر توافقية باإل. الداخلية لإلدارة، ونتج عن ذلك زيادة في عدد بيانات القطاعات الواجب إظهارها

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



 م.م.بيمــو السعــودي الفرنسـي ش بــنــك

  المختصرةالموحدة ـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیةإی
 2009 حزیران 30
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 )تتمة(القوائم المالية المرحلية الموحدة  أسس إعداد 2.1
  
  وتفسيرات التقارير المالية الدولية الصادرة وغير النافذة للتطبيق اييرمع

  :2009 حزيران 30ا يلي معايير وتفسيرات التقارير المالية الدولية الصادرة أو المعدلة وغير النافذة للتطبيق للفترة المنتهية في فيم

  

  "إندماج األعمال "– المعدل 3معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  "القوائم المالية الموحدة وغير الموحدة "– 27معيار المحاسبة الدولي رقم 

  .فيما يتعلق بالبنود المؤهلة للتحوط"  اإلعتراف والقياس–األدوات المالية  "39لتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ا

  "إعادة تقييم المشتقات الضمنية "9لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم 

  "ية للمالكينتوزيع الموجودات غير النقد "17لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم 

  "تحويل األصول من الزبائن "18لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم 

للبنك عند تطبيقها في السنوات الموحدة ال تتوقع إدارة البنك أن يكون للمعايير والتفسيرات المذكورة أعاله تأثير جوهري على القوائم المالية              

  .المقبلة

  

المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم         الموحدة   المرحلية   ارير المالية الدولية  لمعايير التق إن القوائم المالية    

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

 31ال تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتهية فـي    2009 حزيران  30المنتهية في   الستة أشهر    لفترة   كما أن نتائج األعمال   

 .2009ول كانون األ
  

  المالية القوائم توحيد أسس
  

 .2009 حزيران 30في كما التابعة والشركة .م.م.لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش المالية القوائم على الموحدة المالية القوائم تشتمل
 

إن . أنشطة الشركة التابعة شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية المـساهمة المغفلـة    و البنكإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تشمل أنشطة        

ممارسة أعمال شـراء    لى  إضافة  النشاط الرئيسي لهذه الشركة هو تقديم االستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية باإل             

  %.74.67إن نسبة ملكية البنك في هذه الشركة هي . وبيع األوراق المالية لحساب الشركة ولحساب الغير

   

 تاريخ حتى موحدة تبقى و السيطرة على البنك فيه يحصل الذي التاريخ هو و االستمالك تاريخ من بدءاً التابعة للشركة المالية القوائم توحيد يتم 
  .السيطرة تلك وقف

 
 .المحاسبية السياسات نفس باستخدام و للمجموعة المالية الفترة لنفس التابعة للشركة المالية القوائم إعداد يتم
  

 ضـمن  عن المعـامالت  الناتجة و المجموعة ضمن الخسائر و األرباح و اريفالمص و اإليرادات و المعامالت و األرصدة جميع حذف يتم
  .المجموعة

  

ية تمثل الحصة من األرباح والخسائر و صافي الموجودات غير المملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل البنك، ويتم               إن حقوق األقل  

قائمة  الموحدة وضمن حقوق المساهمين بشكل مستقل عن حصة مساهمي البنك في  الشاملوالدخل    الدخل يتتصنيفها بطريقة مستقلة في قائم    

 . الموحدةالمركز المالي
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 استخدام التقديرات 3
  

 يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في  المرحلية الموحدة إن إعداد القوائم المالية   

ؤثر في اإليرادات والمصاريف كما أن هذه التقديرات واالجتهادات ت.  ح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأالقوائم المالية باإلضافة إلى اإلفصا

  :فيما يلي أهم هذه التقديرات . المرحليةقائمة الدخل الشاملوالمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن 

  

والتي قد ينتج عنهـا      دةالمرحلية الموح إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ القوائم المالية              

  المرحلية الموحـدة مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في القوائم المالية            

  : وهي كما يليالفترةخالل 

  
  لـقـيـمـة الـعـادلــة لألدوات الـمـالـيـةا

و أمعلنة السعار األ عن طريق المرحلية الموحدة لمطلوبات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي توفر القيمة العادلة للموجودات وافي حال عدم 

عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نمـاذج التـسعير حيـث يـتم      العادلة ةقيمال يتم تقدير   ، المالية األدواتلبعض  التداول النشط   

  . تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهادفي حال. الحصول على المعلومات من مالحظة السوق
  

  التسهيالت االئتمانيةتـدنــي قـيمـة 

 بناء على تقديرات  المرحلية الموحدةيقوم البنك بمراجعة التسهيالت االئتمانية بشكل ربع سنوي وتقدير كفاية المؤونة المسجلة في قائمة الدخل

على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة       بشكل رئيسي   ة  نيمبإن هذه التقديرات    .  قات النقدية المستقبلية  اإلدارة لمبالغ وفترات التدف   

من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات فـي                      

 .المستقبل
  

ص الناتج عن تقييم القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، يقوم البنك بتشكيل مخصص النخفاض القيمة بشكل جماعي                 باإلضافة إلى المخص  

  .وذلك بتجميع القروض والسلف ذات السمات المتشابهة لمخاطر االئتمان وتقييمها بشكل جماعي النخفاض القيمة 
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 بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى  4
2009حزیران    2008االول  كانون 31  30  
  مدققة   غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 3,404,419,510  3,010,132,308  نقد في الخزينة
 12,782,293,096  16,499,148,890 الحسابات الجارية مع مصرف سورية المركزي

    ودائع لدى مصرف سورية المركزي
 7,926,002,076  8,503,986,265 (*)حتياطي ودائع ا

 ______________  ______________ 
 28,013,267,463  24,112,714,682 
 ______________  ______________ 

  
 لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، زاميإلوفقا لقوانين و أنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي (*) 

و التي تمثل نسبة  ليرة سورية 8,503,986,265مبلغ  2009 حزيران 30ورية المركزي كما في وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف س
 وال يتم زاميلإإن هذا االحتياطي  .2008  كانون األول31ليرة سورية كما في   7,926,002,076 مقابل  ودائع العمالء متوسطمن % 10

 . أنشطة البنك التشغيليةفياستعماله 
 
 
   مصارفالأرصدة لدى  5

  
  المجموع    مصارف خارجیة    مصارف محلیة )غیر مدققة (2009 حزیران 30

  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية 
            

 2,723,440,301  1,987,910,294  735,530,007  حسابات جاریة وتحت الطلب
 5,835,375,000  5,835,375,000  -   أشھر أو أقل3صلي خالل فترة ألودائع استحقاقھا ا

 ____________  ____________   ____________  
 735,530,007  7,823,285,294  8,558,815,301 
 ____________  ____________   ____________  
           

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

          
 2,776,152,148  2,205,324,424  570,827,724  یة وتحت الطلبحسابات جار

 7,623,155,000  7,623,155,000  -   أو أقل أشھر3صلي خالل فترة ودائع استحقاقھا األ
  ____________  ____________   ____________  
  570,827,724  9,828,479,424  10,399,307,148 
  ____________  ____________   ____________  

  
 كانون 31كما في سوریة ليرة 942,860,272 لیرة سوریة مقابل   1,350,368,721 المصارف التي ال تتقاضى فوائدىبلغت األرصدة لد

 .2008األول 
 
  
 مصارف الیداعات لدى إ 6
  

  المجموع    مصارف خارجیة    مصارف محلیة )غیر مدققة (2009 حزیران 30
  ة سوريةلير    ليرة سورية    ليرة سورية  
          
 28,407,183,026  25,705,458,000  2,701,725,026  )  أشهر3جل تستحق بعد ودائع أل(يداعات إ

  ____________  _____________   ____________  
  

  المجموع    مصارف خارجية    مصارف محلية )مدققة( 2008 كانون األول 31
  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  
          
 24,498,648,478  21,998,648,478  2,500,000,000  )  أشهر3جل تستحق بعد ودائع أل(يداعات إ

  ____________  _____________   ____________  
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 مـوجـودات مـالیـة للـمتـاجـرة 7

2009 حزیران   2008 كانون االول 31  30  
  مدققة   غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

     
 310,537,098  315,603,684 خارجيةرجة في أسواق سندات مد

 _____________  _____________ 
 315,603,684  310,537,098 
 _____________  _____________ 

 
 
 )بالصافي (تـسـهـيـالت ائـتـمـانـيـة مـبـاشـرة 8

2009حزیران   2008 كانون االول 31  30   
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    الشركات الكبرى  

 8,134,916,568  6,690,542,705 حسابات جارية مدينة 
 2,160,899,566  2,821,968,061  قروض 
 3,536,112,724  3,645,042,923  كمبياالت 
 (276,616,766)  (259,044,898)  عن القروض فوائد مقبوضة مقدماً 
 (602,394,182)  (606,699,061) عن الكمبياالت فوائد مقبوضة مقدماً 

     
    ):التجزئة(ألفراد ا

  8,180,780,706  9,203,593,056 قروض 
 (125,668,253)  (119,137,443)     عن القروض فوائد مقبوضة مقدماً 

     
 6,179,912,702  6,883,539,550   الصغيرة والمتوسطةالشركات

  _____________  _____________ 
  27,187,943,065  28,259,804,893 الـمـجـمـوع

 (374,381,826) (406,897,117)  تسهيالت ائتمانية مباشرة    مخصص: ينزل 
  (94,624,673) (121,369,897) معلقةفوائد : ينزل 

  _____________  _____________ 
  26,718,936,566 27,731,537,879 صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

  _____________  _____________ 
  

 مـخـصص تـدنـي تسھیالت ائتمانیة مباشرة
2009حزیران                2008  كانون االول31  30 
 مدققة  غير مدققة             

 ليرة سورية  ليرة سورية          
            الفترةالرصید في بدایة 

 213,907,555  337,573,372          على أساس العمیل الواحد
 70,651,744  36,808,454          على أساس المحفظة

             اإلضافات 
 26,621,823          على أساس العمیل الواحد

 
 123,665,817 

 5,893,468          على أساس المحفظة
 

 - 
             الفائض

 -  -          على أساس العمیل الواحد
)33,843,290(  -          لى أساس المحفظةع  

            الرصید في نھایة الفترة
 337,573,372  364,195,195          على أساس العمیل الواحد

 36,808,454  42,701,922          على أساس المحفظة
         _____________  _____________ 

 374,381,826  406,897,117         المجموع
         _____________  _____________ 
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 )تتمة ()بالصافي (تـسـهـيـالت ائـتـمـانـيـة مـبـاشـرة 8
  

 التسھیالت اإلئتمانیة من إجمالي %2.73  لیرة سوریة أي ما نسبتھ769,396,494 )غیر المنتجة(بلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر العاملة 
 كانون األول 31كما في  التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة إجماليمن  %2.12 لیرة سوریة أي ما نسبتھ 575,381,653  ، مقابلةفترالمباشرة لل

2008. 
 

 التسھیالت إجمالي من %2.29 لیرة سوریة أي ما نسبتھ  648,026,597بلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة
 كانون 31كما في  التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة إجمالي من %1.77  لیرة سوریة أي ما نسبتھ 480,756,847المباشرة، مقابلاإلئتمانیة 

             .2008األول 
  

  الفوائد المعلقة
  

 :فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة
 

2009 حزیران 30      2008 كانون األول 31   
 مدققة  غير مدققة  

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  
      

 51,395,120  94,624,673   السنة/فترةالرصید في بدایة ال
 43,229,553  26,745,224   السنة/فترةالفوائد المعلقة خالل ال: یضاف

  _____________  _____________ 
السنة/فترة النھایةالرصید في    121,369,897  94,624,673 

  _____________  _____________ 
 
 
  وجودات مالیة قروض وسلفم 9

  
2009 حزیران 30      2008 كانون األول 31   
 مدققة  غير مدققة  

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  
      

 500,000,000  250,000,000   (*)  بنوك محلیة–شھادات إیداع 
   _____________  _____________ 

  250,000,000  500,000,000 
  _____________  _____________ 

  

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

  : الفترات التاليةفي 2009 حزيران 30، تستحق هذه الشهادات كما في 10%
 

 القیمة الدفتریة االستحقاق 
2009حزیران      2008 كانون األول 31 30 
 مدققة غير مدققة  
سوریةلیرة     لیرة سوریة 
    
 2009 100,000,000 350,000,000 
 2010 150,000,000 150,000,000 
  _____________  _____________ 
  250,000,000 500,000,000 
  _____________  _____________ 
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  للـبـیـعمتوفرةمـوجـودات مـالـیة  10

2009حزیران      2008 كانون األول 31  30 
 مدققة  غير مدققة  

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  موجودات مالیة غیر متوفر لھا أسعار سوقیة
 22,248,000  25,848,000   ) (*سندات متوسطة األجل     

 42,500,000  42,500,000  (**)أدوات حقوق الملكیة 
  ___________  ___________ 
  68,348,000  64,748,000 
  ___________  ___________ 
  

  تبين 2008 كانون األول 31خ بتاري. يمتلك البنك استثمارات مالية متاحة للبيع صادرة عن بنك خارجي على شكل سندات متوسطة األجل (*)
وجود تراجع في القيمة السوقية لهذه االستثمارات، ما جعل البنك يعمل على تحديد القيمة العادلة لها واعتبار الفرق كخسارة ناتجة عن هبوط 

  . دائم في قيمة هذه االستثمارات
 

تم تقييم االستثمار بالتكلفة لعدم وجود من رأسمال الشركة حيث % 5  والتي تمثل للتأمينالمتحدةالشركة يمثل المبلغ استثمار البنك في (**) 
 يعتزم البنك أن يحتفظ . التدفقات النقدية أو وجود أية طريقة أخرى مالئمة لتحديد القيمة العادلةتقديرسوق أوراق مالية فعال وعدم القدرة على 

  .بهذا االستثمار على المدى البعيد
 
 

  موجودات أخرى 11
2009حزیران     2008 كانون األول 31  30 
 مدققة  غير مدققة 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  
    

 117,433,313  186,215,917  دفعات مقدمة
 221,708,193  -  ذمم مدينة من وكيل الصراف اآللي

 12,071,508  12,243,348   وكيل الفيزا كاردتأمينات نقدية لدى
 42,766,530  145,805,385  قيم برسم التحصيل

 7,225,198  2,368,414  )26إيضاح رقم (المستحق من أطراف ذات عالقة 
 11,937,682  13,858,270  سلف موظفين

 19,154,062  82,003,495   أخرى
 130,782,258  130,782,258   المصرف المركزي-فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
 366,085,135  265,377,916  مصارف -فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
 32,350,153  44,969,709  مؤسسات -  تسھیالت ائتمانیة مباشرة- فوائد محققة غیر مستحقة القبض
 14,486,352  22,674,088 تجزئة  -  تسھیالت ائتمانیة مباشرة- فوائد محققة غیر مستحقة القبض
 70,842,247  41,991,553  موجودات مالیة قروض وسلف-فوائد محققة غیر مستحقة القبض 

 ___________  ___________ 
 948,290,353  1,046,842,631 
 ___________  ___________ 

  
 مركزيال ة سوريمجمدة لدى مصرفالوديعة ال 12
  

 ـيجب على المصارف الخاصة االحتفاظ ب , 2001 للعام 28 من قانون المصارف الخاصة رقم 12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
  .المركزي على شكل وديعة مجمدة و بدون فوائدمصرف سورية  لدى بنكمن رأسمال ال% 10

 
2009حزیران     2008 كانون األول 31  30 
 مدققة  غير مدققة 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

     
 38,415,000  68,741,950 أرصدة باللیرة السوریة

 122,262,050  169,193,913 )مقیمة باللیرات السوریة (دوالر األمریكيأرصدة بال
 ___________  ___________ 
 237,935,863  160,677,050 
 ___________  ___________ 
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 بنوكودائع   13
 

  المجموع    مصارف خارجیة    مصارف محلیة )غیر مدققة (2009 حزیران 30
  ليرة سورية    ليرة سورية     سوريةليرة  
            

 734,190,635  314,859,515  419,331,120  حسابات جاریة 
 58,716,000  58,716,000  -   أشھر أو أقل3ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 

  ____________  ____________    _____________  
  419,331,120   373,575,515    792,906,635  
  ____________  ____________    _____________  

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

 1,717,552,488  1,003,395,253  714,157,235  حسابات جاریة 
  ____________  ____________    _____________  
 
 

 ودائـع الـعـمـالء 14
2009 حزیران 30    2008 كانون األول 31  
 مدققة  غير مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    الشركات الكبرى
 10,789,891,110  10,044,786,236 حسابات جارية وتحت الطلب 
 640,652,785  710,174,078 شعارودائع ألجل وخاضعة ال 
 2,609,925  2,571,479  ودائع توفير 
     الصغيرة والمتوسطةالشركات
 5,420,196,649  5,536,388,109 حسابات جارية وتحت الطلب 
 981,003,071  2,233,470,490 ودائع ألجل وخاضعة الشعار 
 18,033,678  12,075,381 ودائع توفير 

     
    )التجزئة(فراد اال

 28,869,024,869  32,807,306,700 حسابات جارية وتحت الطلب 
 28,703,724,583  31,401,412,585 ودائع ألجل وخاضعة الشعار 
 2,786,001,163  2,621,803,488 ودائع توفير 

 _____________    _____________  
 85,369,988,546  78,211,137,833 
 _____________    _____________  

 
  22,164,125,319من إجمالي الودائع مقابل% 16.36 لیرة سوریة أي ما نسبتھ 13,969,191,400  بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد

 .2008 كانون األول 31 في كما ٪  28.34لیرة سوریة أي ما نسبتھ 
 

  .2008 كانون األول 31كما في لیرة سوریة  46,014,563 لیرة سوریة مقابل  162,419,630 المقیدة السحببلغت الودائع 
 

 من إجمالي الودائع مقابل ) ٪0.10( لیرة سوریة أي ما نسبتھ 88,367,966 بلغت ودائع الحكومة السوریة والقطاع العام السوري
   .2008 كانون األول 31كما في  ) ٪0.19(لیرة سوریة  أي ما نسبتھ 148,390,469

  

 تأمينــات نقديــة 15
2009ان  حزیر30    2008 كانون األول 31  
 مدققة  غير مدققة 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

     
  1,129,257,094  1,212,284,596 تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مباشرة

  2,664,667,194  1,882,633,023 تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غير مباشرة
 _____________    _____________  
    
 3,094,917,619  3,793,924,288 
 _____________    _____________  



 م.م.بيمــو السعــودي الفرنسـي ش بــنــك

  المختصرةالموحدة ـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیةإی
 2009 حزیران 30
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 ضـریـبـة الـدخـل مخصص  16
  :ضریبة الدخل المستحقة

2009 حزیران 30    2008 كانون األول 31  
 مدققة  غير مدققة 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

     
  173,501,769  259,726,166 السنة / رصيد بداية الفترة

)308,167,332(  ضريبة الدخل المدفوعة: يطرح   )173,501,769(  
  259,726,166  239,808,813 (*)ضريبة الدخل المستحقة : يضاف

  _____________  _____________ 
 259,726,166  191,367,647  السنة / الفترة نھایة  ضریبة الدخل المستحقة فيرصید

     
 84,421,672  84,421,672  ات ضریبیة مؤجلةمطلوب

  _____________  _____________ 
 344,147,838  275,789,319  السنة/ إجمالي رصید ضریبة الدخل في نھایة الفترة 

  _____________  _____________ 
  

 وتم تسدید مخصصات الضریبة كما وردت في لذلك،حسب التواریخ المحددة ) ضمنًا( 2008 إلى 2004تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 
  .المراجعة لدى الدوائر المالیةزالت قید وھي ماھذه البیانات 

 
   :ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي(*) 

2009 حزیران 30  2008 حزیران 30    
 غير مدققة   غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

     
 466,862,403  741,608,447  قبل الضريبة صافي الدخل

     
     :يضاف
 39,323,374  -  غير المحققةتقييم مركز القطع البنيوي  ةخسار

 3,553,854    3,569,664  إطفاء الفروغ
 9,675,361  15,686,649  استهالك المباني

 -  369,007  مؤونة تغير أسعار الصرف
 119,683,527  32,515,291  الئتمانية اخسائرالمصروف مخصص 

 -  26,745,224  معلقةفوائد 
  4,433,042   -  خسائر شركة تابعة

  ___________    _____________  
  78,885,835  176,669,158 
  ___________   _____________  

     :ينزل
 (11,717,444)  -  سيسأمصاريف ت

 -  (3,442,500)   موجودات مالية متوفرة للبيع  أرباح
 -  (31,074,826) غرامات ضريبيةتردادات اس

 -  (617,286)  أرباح تقييم موجودات مالية متوفرة للمتاجرة
 -  (16,914,208)  حققةمغير التقييم مركز القطع البنيوي رباح أ
 -  )2,974,875(  شركة تابعةرباح أ

  _____________    _____________  
  (55,023,695)  (11,717,444) 
  _____________    _____________  
     

 631,814,117  765,470,587  ةضريبالخاضع للالربح 
  _____________    _____________  
     

 %25  %25  نسبة ضريبة الدخل
 157,953,530  191,367,647  الحاليةالفترة عن ضريبة الدخلمصروف      

 -  48,441,166 ضریبة دخل سنوات سابقة
 _____________    _____________  
 239,808,813  157,953,530 
 _____________    _____________  



 م.م.بيمــو السعــودي الفرنسـي ش بــنــك

  المختصرةالموحدة ـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیةإی
 2009 حزیران 30
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  مطلوبات أخرى 17

 
2009 حزیران 30  2008 كانون األول 31    
 مدققة  غير مدققة 
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

     
 47,578,694  42,783,907  يرادات مقبوضة مقدماإ

 -  38,807,137  دفعات مقدمة من العمالء
 532,593,794  1,141,577,832   مصدقةشيكات

 284,145,767  405,889,975 دفع الوقيم برسم أوامرحواالت و
 13,923,750  30,538,409  )26إيضاح رقم ( اإلدارة العليا مخصصات موظفي

 205,976  150,172,975  )31  و26 إيضاح رقم(توزيعات أرباح غير مدفوعة 
 89,831,602  113,250,576 جتماعيةأمينات اال و التأمانات الضريبة

 18,507,089  18,821,784  )26 إيضاح رقم(المستحق ألطراف ذات عالقة 
 63,890,851  51,530,856   الدفعمصاريف مستحقة
 89,266,805  161,264,474  ذمم دائنة أخرى

 113,016,853  134,315,399   ودائع عمالء- مستحقة الدفع  محققة غيرفوائد
 32,574,483  31,969,292 تأمينات نقدية  -  مستحقة الدفع محققة غيرفوائد

  ____________  ____________ 
  2,320,922,616  1,285,535,664 
  ____________  ____________ 
 
 

 وعـدفـه والمـب بـتـتـرأس المال المك 18
  

 ليرة 500 سهم بقيمة اسمية 5,000,000 ليرة سورية مقسم إلى 2,500,000,000صرح به والمكتتب به والمدفوع يبلغ رأسمال البنك الم
  .سورية للسهم

  
  :سهم البنك االسمية تقسم الى فئتينأجميع 

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

 .المقيمين في الخارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في األسواق المجاورة
  

ها بالعمالت شخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمتأ وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل -فئة ب
  . األجنبية بسعر الصرف السائد في األسواق المجاورة

  
  . ألسهم من الفئة بهمن رأسمال المصرف من خالل تملك% 22 ه ما  نسبتبيمويمتلك بنك 

  . ألسهم من الفئة بهمن رأسمال المصرف من خالل تملك% 27 ه ما  نسبتالسعودي الفرنسيبنك اليمتلك 
 

  :س مال البنك كما يليأ زيادة ر الهيئة العامة للمساهمين قررت2009 أيار 24بتاريخ 
  

للسهم القيمة االسمية ب ليرة سورية عن طريق توزيع مليون ونصف سهم جديد 750,000,000 بقيمة تخصيص جزء من األرباح المحتجزة
  .  ليرة سورية500 البالغة

  
  . ليرة سورية500وزعة على مليون سهم القيمة االسمية لكل منها  ليرة سورية م500,000,000بقيمة طرح أسھم عادیة لالكتتاب العام 

  
 ومن ضمنها الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي ووزارة االقتصاد و اتمام اإلجراءات القانونية الالزمةیتم البدء بھاتین الزیادتین بعد 

  .التجارة وهيئة األوراق واألسواق المالية



 م.م.بيمــو السعــودي الفرنسـي ش بــنــك

  المختصرةالموحدة ـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیةإی
 2009 حزیران 30
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 قابلة للتوزيعالمتراكمة غير ال الخسائر 19
 

متراكمة لفروقات ال يتم فصل الخسائر ،2007 لعام 362قرار مجلس النقد والتسليف رقم وطبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة 
باح المدورة وعليه فإن األر.  الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب األرباح المدورةالقطع الغير محققة والغير قابلة للتوزيع

  : هي كما يلي  المرحلية الموحدةالقوائم الماليةالقابلة للتوزيع في تاريخ 
  

 2008 كانون األول 31  2009 حزيران 30 
 مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 1,045,107,738  895,107,738 األرباح المدورة المحققة

 (106,427,433)  (106,427,433) محققة الناتجة عن إعادة تقییم القطع البنیويخسائر متراكمة لفروقات القطع الغیر
 -  (750,000,000) )31إیضاح (توزیعات األرباح المقررة على شكل أسھم 

 ______________   ______________  
  938,680,305  38,680,305 صافي األرباح المدورة المحققة القابلة للتوزيع

 ______________   ______________  
  

 
 الـفـوائـد الـدائـنـة 20

 
 2008 حزيران 30  2009 حزيران 30 
 غير مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 674,720,279   376,995,807 أرصدة وايداعات لدى مصارف
 38,125,000  18,649,306 موجودات مالية قروض وسلف

    تسهيالت ائتمانية مباشرة
    مؤسسات

 352,092,224  402,570,860 حسابات جارية مدينة
 184,367,345  247,949,505 كمبياالت
 203,510,422  263,427,938  مؤسسات-قروض
    )التجزئة(لألفراد 
 209,406,913  406,935,262 )التجزئة( لألفراد -قروض

 ______________   ______________  
 1,716,528,678  1,662,222,183  
 ______________   ______________  

 
 

 الـمـدیـنـةالـفـوائـد  21
 

 2008 حزيران 30  2009 حزيران 30 
 غير مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

    ودائع العمالء
 81,720,518  95,306,348  حسابات جارية وتحت الطلب     

 42,913,035  42,782,173 توفير     ودائع 
 638,633,100  481,218,659 ألجل وخاضعة إلشعار     ودائع 

 5,930,934  1,298,293 بنوكودائع 
 24,596,303  21,110,548 تأمينات نقدية

 ______________   ______________  
 641,716,021  793,793,890 
 ______________   ______________  



 م.م.بيمــو السعــودي الفرنسـي ش بــنــك

  المختصرةالموحدة ـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیةإی
 2009 حزیران 30
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 متاجرةموجودات مالیة لل) خسائر(أرباح  22
  

 2008 حزيران 30  2009 حزيران 30 
  غير مدققة   غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
   

    سندات
غير محققة) خسائر( أرباح  617,286  (18,141,639) 

 ___________  ___________ 
 617,286  (18,141,639) 
 ___________  ___________ 
  
  

 أرباح موجودات مالية للبيـع   23
 

 2008 حزيران 30  2009 حزيران 30 
 غير مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

    
 -  3,442,500  )26إیضاح رقم (المتحدة للتأمین الشركة عوائد توزيعات أسهم 

 ___________  ___________ 
 3,442,500  - 
 ___________  ___________ 

  
  

   العائد إلى مساھمي البنكالفترة للسھم من ربح  والمخفضةاألساسیة الحصة 24
  

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

 2008 حزيران 30  2009 حزيران 30 
  غير مدققة   غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية  

     
 310,031,911  501,045,999  العائد لمساهمي البنكالفترة ربح

  ___________  ___________ 
    

 3,500,000  5,000,000 الفترةوسطي عدد االسهم قيد التداول خالل 
  ___________  ___________ 
    

 88.58  100.21 ية والمخفضة للسهم من ربح الفترةالحصة األساس
  ___________  ___________ 

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

  .األرباح عند تحويلها
  



 م.م.بيمــو السعــودي الفرنسـي ش بــنــك

  المختصرةالموحدة ـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیةإی
 2009 حزیران 30
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 النقد وما في حكمه 25

 
2008 كانون األول 31 2009 حزيران 30   2008 حزيران 30 
 غير مدققة مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 22,079,893,409         16,186,712,606 19,509,281,198  (*)مصرف سورية المركزي النقد واألرصدة لدى 
  خاللاستحقاقها األصلي المصارفأرصدة لدى : يضاف

 5,710,716,133   10,399,307,148 8,558,815,301 )5إيضاح ( أو أقل الثة أشهر ث فترة 
  أشهرفترة ثالثة خالل استحقاقها األصلي البنوكودائع : ينزل

 (1,665,244,477) (1,717,552,488) (792,906,635) )13إيضاح ( أو أقل  
 _____________ _____________ _____________ 
 27,275,189,864 24,868,467,266 26,125,365,065 
 _____________ _____________ _____________ 

 
  . النقد واألرصدة لدى مصرف سوریة المركزي ال تتضمن اإلحتیاطي اإللزامي على الودائع (*)

 
 

 عالقةالطراف ذات األعامالت مع الم 26

  :يةلاعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التا وأتتكون تعويضات اإلدارة العلي
 

 2008 حزيران 30 2009 حزيران 30 
 غير مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 25,152,492 42,779,445 تعويضات ومكافأة اإلدارة العليا
 3,421,055 8,189,475  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

  _____________ _____________ 
 28,573,547 50,968,920  مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 _____________ _____________ 

   عالقة أخرىذاتتعامالت مع أطراف 

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

  
حصة البنك في إن  .لشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية المساهمة المغفلةتشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة البيانات المالية 

  : رأسمال الشركة التابعة موضحة كما يلي
  

 من رأسمال الشركة التابعةحصة البنك   
 2008 كانون األول 31 2009 حزيران 30 نسبة المساهمة 
 مدققة غير مدققة  
 ليرة سورية ليرة سورية  

     
%74.67 المساھمة المغفلةالمالیة شركة بیمو السعودي الفرنسي   224,000,000 224,000,000 

    
  
  



 م.م.بيمــو السعــودي الفرنسـي ش بــنــك

  المختصرةالموحدة إیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة المرحلیة
 2009 حزیران 30
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 )تتمة( عالقةالطراف ذات األ عامالت معمال26   
   

)غیر مدققة (2009 حزیران 30  
دي  البنك السعو
   بیموبنك  الفرنسي 

 الشركة المتحدة 
  للتأمین 

 موظفي اإلدارة 
 العلیا 

 عالقة بأعضاء ذات شركات  
 مجلس اإلدارة 

أطراف ذات  
 عالقة

 
  المجموع   المساھمین

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
                 قائمة المركز الماليل بنود داخ

 941,362,338  -  -  -  -  -  715,398,099  225,964,239 حسابات جاریة لدى
 1,933,626,000  -  -  -  -  -  704,250,000  1,229,376,000 ودائع لدى

)102,861,012(  -  (78,890)  (15,632,639)  -  (83,343,747)  (3,805,736)  - لـحسابات جاریة   
 (224,868,826)  -  -  -  -  (166,152,826)  (58,716,000)  -  لشعارإحسابات ألجل أو لسابق 

 (130,623)  -  -  (130,623)  -  -  -  - حسابات التوفیر
 2,368,414  -  -  -  -  -  2,368,414  -  أرصدة مستحقة من 
 (18,821,784)  -  -  -  -  -  -  (18,821,784)  أرصدة مستحقة لـ 
 422,530,785  -  373,765,629  48,765,156  -  -  -  -  (*)تمانیةإلئأرصدة التسھیالت ا

 4,144,812  -  -  -  -  4,144,812  -  -   دائنة بالصدفة مدینةحسابات
 2,872,660  -  -  2,872,660  -  -  -  - شراء موجودات ثابتة من

 (604,326)  -  -  (604,326)  -  -  -  -  تأمینات-  مؤونات كفاالت
 (150,172,975)  (150,172,975)  -  -  -  -  -  - توزیعات أرباح غیر مدفوعة
 (30,538,409)  -  -  -  (30,538,409)  -    - مخصص رواتب و مكأفأت

 (229,500)  -  (229,500)  -  -  -  -  -  مطلوبات أخرى
 (750,000,000)  (750,000,000)  -  -  -  -  -  -  لى شكل أسھمتوزیعات األرباح المقررة ع

                 

                 الدخل قائمة عناصر
 34,058,627  -  18,937,213  6,438,550  -  31,276  2,105,087  6,546,501 فوائد دائنة
 (7,713,677)  -  (143,992)  (491,527)  -  (6,511,861)  (474,991)  (91,306)  فوائد مدینة

 (9,673,906)  -  -  -  -  (9,673,906)  -  - مصاریف تأمین
 3,442,500  -  -  -  -  3,442,500  -  - عوائد توزیعات أسھم

                          7,108,750  -  -  -  -  -  (7,108,750)  - أتعاب العقد االداري لصالح
                 

                 قائمة المركز الماليبنود خارج
 5,000,000  -  -  5,000,000  -  -  -  - ضمانات واردة
 288,495,834  -  40,474,933  15,499,030  -  -  111,023,251  121,498,620 كفاالت صادرة 

 25,211,937  -  -  -  -  -  3,615,150  21,596,787 اعتمادات مستندیة واردة
 510,601,586  -  -  -  -  -  38,049,560  472,552,026 اعتمادات مستندیة صادرة

 106,323,346  -  -  -  -  -  104,439,346  1,884,000 شیكات للتحصیل
 32,200  -  -  32,200  -  -  -  -  شیكات برسم الدفع

 1,254,419,569  -  -  -  -  -  1,228,717,286  25,702,283 بوالص استیراد
 24,173,691  -  -  -  -  -  23,677,195  496,496 بوالص تصدیر

%.12إلى % 7.75إن التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة لألطراف ذات العالقة تحمل معدل فائدة  یترواح بین (*)   

.إن التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة لألطراف ذات العالقة جمیعھا عاملة  
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 )تتمة( عالقةالطراف ذات األعامالت مع مال26   

 
 

)مدققة (2008 كانون األول 31
مينأالشركة المتحدة للت  بنك بيمو  البنك السعودي الفرنسي   موظفي اإلدارة العليا  

 عالقة بأعضاء ذاتشركات 
 مجلس اإلدارة

 أطراف ذات عالقة 
 

 المساھمین
  المجموع 

  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
                       قائمة المركز الماليبنود داخل 

  1,008,385,335  - ----902,674,818 105,710,517 حسابات جارية لدى
  1,494,987,000  - ----695,250,000 799,737,000 ودائع لدى
  (170,963,438)  - -(15,476,619)-(155,486,819)- -  ل جارية حسابات

  (239,557,720)  - -(52,199,430)-(187,358,290)- -  لحسابات ألجل أو لسابق اشعار
  (128,123)  - -(128,123)--- - حسابات التوفیر

  (18,507,089)  - ----- (18,507,089) مستحقة ل أرصدة
  7,225,198  - ---1,966,3435,258,855 - مستحقة من أرصدة

  572,960,342  - 259,494,005313,466,337--- - أرصدة التسهيالت اإلئتمانية ل
  10,028,997  - - 10,028,997--- - من  موجودات ثابتةشراء

  (367,782)  - -(367,782)--- - ات تأمين-  مؤونات كفاالت
  (13,923,750) - --(13,923,750)-- - مخصص رواتب و مكأفأت
  (205,976) (205,976) ----- -  توزيعات أرباح غير مدفوعة

    -    
      )غیر مدققة (2008 حزیران 30
        

       الدخل قائمة عناصر
  38,912,242  - -17,810,004--8,098,958 13,003,280 فوائد دائنة
  (6,008,499)  - -(1,012,379)-(3,765,773)(802,338) (428,009) فوائد  مدينة

  (5,508,850)  - ---(5,508,850)- - مصاريف تأمين
  (6,978,750)  - ----(6,978,750) -  العقد االداري لصالحأتعاب

    -    
      )مدققة (2008 كانون األول 31
        

        قائمة المركز الماليبنود خارج 
  5,000,000  - -5,000,000--- - ضمانات واردة

  238,316,600  - -28,124,635--83,953,815 126,238,150  صادرةكفاالت
  14,346,530  - ----5,638,941 8,707,589 اعتمادات مستندیة واردة
  319,028,695  - ----57,826,585 261,202,110 اعتمادات مستندیة صادرة

  69,903,390  - ----69,893,773 9,617 شیكات للتحصیل   
  3,028,951,135  - ----2,980,895,459 48,055,676   بوالص استیراد
  18,934,598  - ----18,444,447 490,151   بوالص تصدیر
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 دارة الـمـخـاطـرإ 27
 

 ة حسب درجة المخاطرتوزیع التعرضات االئتمانی 27.1
 

  

 الشركات
 لیرة سوریة 

)غیر مدققة (2009 حزیران  30  
 الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد

المؤسسات الصغیرة و 
 المجموع المتوسطة

            
 26,640,763,341 6,284,950,657 11,297,255,245 328,440,836 8,730,116,603 )مقبولة المخاطر(عادية 

 849,645,058 160,551,931 683,875,790 - 5,217,337 ")تتطلب اهتماما خاصا(مراقبة تحت ال

      :منها مستحقة

 595,857,103 13,919,802 581,070,128 - 867,173  يوم 30لغاية 

 20,032,522 7,199,988 12,574,511 - 258,023  يوم60 لغاية 31من

 233,755,433 139,432,141 90,231,151 - 4,092,141 يوم 90يوم لغاية  61من 

 769,396,494 438,036,962 191,541,252 - 139,818,280 :غير عاملة

 224,318,352 62,030,870 138,430,600 - 23,856,882  دون المستوى

 21,055,458 - - - 21,055,458  مشكوك فيها

 524,022,684 376,006,092 53,110,652 - 94,905,940  )رديئة (هالكة 

  _____________ _____________  _____________  _____________  _____________  

 28,259,804,893 6,883,539,550 12,172,672,287 328,440,836 8,875,152,220  المجموع

 )121,369,897( )7,658,596( )112,653,664( - )1,057,637(  فوائد معلقة: يطرح

 (406,897,117) (20,418,347) (331,325,129) - (55,153,641)  تمانية تسهيالت ائمخصص تدني:  يطرح 
  _____________ _____________  _____________  _____________  _____________  

 27,731,537,879 6,855,462,607 11,728,693,494 328,440,836 8,818,940,942 الصافي
  _____________ _____________  _____________  _____________  _____________  
      

      
 الشركات 

 لیرة سوریة
)مدققة (2008  كانون األول 31  

 الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد
المؤسسات الصغیرة و 

 المجموع المتوسطة
           

  25,682,291,677 5,048,458,522 12,554,392,474 56,019,364 8,023,421,317 )مقبولة المخاطر(عادية 
 930,270,735 579,349,305 260,287,370 - 90,634,060 ")تتطلب اهتماما خاصا(تحت المراقبة 
       :منها مستحقة

 613,682,334 394,962,348 177,446,852 - 41,273,134  يوم 30لغاية 
 106,364,208 57,446,643 25,809,362 - 23,108,203  يوم60 لغاية 31من

 210,224,193 126,940,314 57,031,156 - 26,252,723 يوم 90يوم لغاية  61من 

 575,380,653 373,217,491 202,163,162 - - :غير عاملة

 140,818,229 55,565,252 85,252,977 - -  دون المستوى

 17,831,062 17,831,062  - -  مشكوك فيها

 416,731,362 299,821,177 116,910,185 - -  )رديئة (هالكة 

  _____________ _____________  _____________  _____________  _____________  

 27,187,943,065 6,001,025,318 13,016,843,006 56,019,364 8,114,055,377  المجموع
 )94,624,673( )54,532,601( )40,092,072( - -  فوائد معلقة: يطرح
 )374,381,826( )220,080,499( )154,301,327( - -   تسهيالت ائتمانية  مخصص تدني:يطرح 

  _____________ _____________  _____________  _____________  _____________  
 26,718,936,566 5,726,412,218 12,822,449,607 56,019,364 8,114,055,377 الصافي

  _____________ _____________  _____________  _____________  _____________  
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  التركز حسب القطاع االقتصادي 27.2
  

  :سب القطاع االقتصادي التركز في التعرضات االئتمانیة حیبین الجدول التالي
  
  

 القطاع االقتصادي 
)اللیرات السوریة (البند  إجمالي  خدمات- أفراد زراعة عقارات تجارة صناعة مالي 

        
 25,003,135,155 - - - - - 25,003,135,155 أرصدة لدى بنوك مركزیة

 8,558,815,301 - - - - - 8,558,815,301 أرصدة لدى المصارف

 28,407,183,026 - - - - - 28,407,183,026 إیداعات  لدى المصارف 
 27,731,537,879 21,383,273,823 4,193,564 594,836,120 1,202,967,764 4,546,266,608 -  )بالصافي(تسھیالت إئتمانیة مباشرة 

 250,000,000 - - - - - 250,000,000  فلقروض وسموجودات مالیة 

لمتاجرة لموجودات مالیة   315,603,684 - - - - - 315,603,684 

 68,348,000 - - - - - 68,348,000  متوفرة للبیعموجودات مالیة

 948,290,353 487,600,890 6,800 964,590 1,950,741 7,372,257 450,395,075 الموجودات األخرى

 237,935,863 - - - - - 237,935,863 الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي

 ______________ _____________ _____________ ____________ ____________ ______________ ______________ 
 91,520,849,261 21,870,874,713 4,200,364 595,800,710 1,204,918,505 4,553,638,865 63,291,416,104 المجموع

 ______________ _____________ _____________ ____________ ____________ ______________ ______________ 
        

)مدققة (2008 كانون األول 31  56,642,212,946 4,845,773,357 1,196,368,305 576,903,804 4,473,404 21,142,260,327 84,407,992,143 
 ______________ _____________ _____________ ____________ ____________ ______________ ______________ 
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  مـخـاطـر الـسـوق 27.3
  

 :اإلفصاحات الكمیة
 

 ر الفائدةاسعأمخاطر 
  
 

  2009 حزیران 30 
  2008 كانون األول 31  غیر مدققة

 مدققة

      
األثر على 

       حقوق الملكية
األثر على حقوق 

  الملكية

 العملة
ثر الزيادة في سعر أ

 %2الفائدة 
األثر على الربح 

 قبل الضريبة

الناتج عن (
األثر على 
الربح بعد 
إقتطاع 
  )الضريبة

أثر الزيادة في سعر 
 %2الفائدة 

األثر على الربح 
 ل الضريبةقب

الناتج عن األثر (
على الربح بعد 
 )إقتطاع الضريبة

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
        

)1,847,714,823(  )78,260,338( )104,347,117( )2,086,942,250( دوالر أمریكي  )92,385,741(  )69,289,306(  

)242,289,366(  )31,988,781( )42,651,707( )853,034,147( یورو  )12,114,468(  )9,085,851(  

)19,145,491(  )107,914( )143,885( )19,184,633(  جنیھ استرلیني  )335,046(  )251,285(  

 53,661 71,548 1,430,969  48,970 65,294 1,305,870  ین یاباني

)2,737,906,327(  )62,750,599( )83,667,465( )1,673,349,304(  لیرة سوریة  )136,895,142(  )102,671,356(  

)6,573,226(  )1,064,076( )1,418,768( )82,048,387( العمالت األخرى  )49,299(  )36,974(  

 

  2009 حزیران 30 
  2008 كانون األول 31  غیر مدققة

 مدققة

      
األثر على 

       حقوق الملكية
األثر على 
  حقوق الملكية

 العملة
 في سعر النقصثر أ

 %2الفائدة 
األثر على الربح 

 قبل الضريبة

الناتج عن األثر (
على الربح بعد 

إقتطاع 
  )الضريبة

 في سعر النقصأثر 
 %2الفائدة 

األثر على الربح 
 قبل الضريبة

الناتج عن األثر (
على الربح بعد 

إقتطاع 
 )الضريبة

 لیرة سوریة وریةلیرة س لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
        

 69,289,306 92,385,741 )1,847,714,823(  78,260,338 104,347,117 )2,086,942,250( دوالر أمریكي

 9,085,851 12,114,468 )242,289,366(  31,988,781 42,651,707 )853,034,147( یورو

 251,285 335,046 )19,145,491(  107,914 143,885 )19,184,633(  جنیھ استرلیني

 )53,661( )71,548( 1,430,969  )48,970( )65,294( 1,305,870  ین یاباني

 102,671,356 136,895,142 )2,737,906,327(  62,750,599 83,667,465 )1,673,349,304(  لیرة سوریة

 36,974 49,299 )6,573,226(  1,064,076 1,418,768 )82,048,387( العمالت األخرى
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  )تتمة (ـر الـسـوقمـخـاط 27.3
  

 :اإلفصاحات الكمیة

  مخاطر العمالت

 

  2009 حزیران 30 
  2008 كانون األول 31  غیر مدققة

 مدققة

 العملة
اثر التغيير في سعر 

 %2 الصرف
األثر على الربح 

 قبل الضريبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساهمين 

بعد اقتطاع 
  الضريبة

اثر التغيير في سعر 
 %2 الصرف

 على الربح األثر
 قبل الضريبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساهمين 

بعد اقتطاع 
 الضريبة

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
        

 26,941,482 27,211,158 1,360,557,916  27,239,947 27,496,351 1,374,817,555 دوالر أمریكي

 276,597 368,796 18,439,776  182,233 242,978 12,148,889 یورو

)1,561,189(  1,584 2,112 105,585  جنیھ استرلیني  )31,224(  )23,418(  

)55,848(  5,563 7,417 370,871  ین یاباني  )1,117(  )838(  
الفرنك 

)64,633(  1,706 2,274 113,704  السویسري  )1,293(  )970(  

        

 

 
 التحلیل القطاعي 28
  
 . القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانويبنكمثل قطاع أعمال الي

 
  :بنكقطاع أعمال ال -

 
  : هي  قطاعات أعمال رئيسيةثالثةمن خالل ألغراض إدارية  بنكاليتم تنظيم 

 
 

 وخدمات والديونروض  القواألعمال الصغيرة ومنحهم األفراديشمل متابعة ودائع العمالء            :التجزئة
 .أخرى

 الخاصة بالعمالء األخرىوالخدمات المصرفية التسهيالت االئتمانية متابعة الودائع ويشمل   الشركات   
 .من المؤسسات

 .البنك أموال وإدارةيشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة   خزينة   
 

  . تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسيةكالبنبني عليه يهذه القطاعات هي األساس الذي 
  
  :قطاع التوزيع الجغرافي  -
  

 التي تمثل األعمال الجمهورية العربية السورية نشاطاته بشكل رئيسي في بنكال، يمارس بنكاليمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال 
 .كافة أنحاء العالم في ه نشاطاتبنكالالمحلية وكذلك يمارس 
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  المختصرةالموحدة  المرحلیةإیـــضـاحـات حــول الــقوائــم المــالــیــة
 2009 حزیران 30

 

 
26 

  )تتمة(  التحلیل القطاعي 28
  

 قطاع األعمال 28.1
 

 :2009حزيران  30 والمصاريف الرأسمالية كما فيفيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات 
 

2008 حزیران 30  2009 حزیران 30     

)غیر مدققة(  )غیر مدققة(     
  المجموع المجموع خزینة الشركات التجزئة  لیرة سوریة

        
  1,859,487,559 1,932,996,445 423,837,111 1,072,792,774 436,366,560  إجمالي الفوائد والعموالت الدائنة 

إجمالي الفوائد والعموالت 
 (817,937,815) (663,705,082) (10,629,038) (108,190,235) (544,885,809)  المدينة

 

  - - (489,383,871) 19,827,574 469,556,297  تحویالت بین القطاعات
موجودات مالية متوفرة  أرباح
 - 3,442,500 3,442,500 - - للببع

 

األرباح الناتجة عن تقييم  صافي
  51,536,054 75,179,500 75,179,500 - - العمالت األجنبية

تقييم  )خسائر (أرباح صافي
  (18,141,639) 617,286 617,286 - - متاجرةموجودات مالية لل

 تقييم مركز القطع اح صافي ارب
  (39,323,374) 16,914,208 16,914,208 - -  البنيوي غير المحققة

  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  

  1,035,620,785 1,365,444,857 19,977,696 984,430,113 361,037,048  إجمالي الدخل
 خسائرالمصروف مخصص 

  (102,065,471) (32,515,291) - 6,048,613 (38,563,904) تمانیةالئا

  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  
  933,555,314 1,332,929,566 19,977,696 990,478,726 322,473,144 صافي الدخل

        
إیرادات غیر موزعة على 

  1,319,570 33,435,028     القطاعات

  (468,012,481) (624,756,147)    مصاریف تشغیلیة غیر موزعة
     _____________ _____________  

  یبةالربح قبل الضر
 

 741,608,447 466,862,403  

  (157,953,530) (239,808,813)    ضریبة الدخل 
     _____________ _____________  

  308,908,873 501,799,634    فترةالربح لل
     _____________ _____________  
       

2008 حزیران 30  2009 حزیران 30  الموجودات والمطلوبات  2008 كانون األول 31 
)غیر مدققة(  )غیر مدققة(     )مدققة( 

 المجموع المجموع المجموع  خزینة الشركات التجزئة  لیرة سوریة
        

 87,380,115,167 84,027,696,285 94,088,486,740 66,289,305,064 18,748,263,251 9,050,918,425 موجودات القطاع 
موجودات غیر موزعة على 

  القطاعات
- - - 2,024,051,022 1,595,212,876 1,917,568,481 

  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
 89,297,683,648 85,622,909,161 96,112,537,762 66,289,305,064 18,748,263,251 9,050,918,425 مجموع الموجودات

  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
       

 83,868,205,945 80,034,802,392 89,424,097,491 792,906,635 20,638,432,312 67,992,758,544 مطلوبات القطاع 
مطلوبات غیر موزعة على 

 القطاعات 
   2,473,600,193 2,898,163,851 1,566,437,259 

  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
 85,434,643,204 82,932,966,243 91,897,697,684 792,906,635 20,638,432,312 67,992,758,544 مجموع المطلوبات 

  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

        معلومات أخرى

  211,716,661 178,186,676    صاریف رأسمالیةم

  51,819,275 75,049,764    الكاتستھا

  6,510,826 6,662,398    إطفاءات
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  دات و الموجودات و المصاریف الرأسمالیھ حسب القطاع الجغرافيالیرااتوزیع  28.2
 

 المجموع خارج سوریا  داخل سوریا  

 2008 حزيران 30 2009 حزيران 30 2008 حزيران 30 2009 حزيران 30 2008 حزيران 30 2009 حزيران 30  
 لیرة سوریة ليرة سورية لیرة سوریة ليرة سورية لیرة سوریة  ليرة سورية  
        

 1,036,940,355 1,398,879,885 669,875,388 322,334,517 367,064,967 1,076,545,368 الدخل التشغیليإجمالي 

 211,716,661 178,186,676 - - 211,716,661 178,186,676  الرأسمالیة المصاریف
  

  
  رأس الـمـالكفایة 29
  

  :يوضح الجدول التالي كيفية احتساب نسبة كفاية رأس المال

  

 2008 كانون األول 31 2009 حزیران 30 كفایة رأس المال 
 مدققة غیر مدققة 
 بأالف اللیرات السوریة بأالف اللیرات السوریة  

    
 2,500,000 2,500,000 رأس المال المكتتب بھ

 71,895 174,042 االحتیاطي القانوني
 71,895 174,042 االحتیاطي الخاص

 25,436 25,436 مؤونات أخرى
 731,730 - أرباح الفترة

 411,246 788,682 األرباح المدورة
 (42,500) (42,500) صافي األسھم والمساھمات في المصارف والمؤسسات المالیة

 (140,773) (141,100) صافي الموجودات الثابتة غیر المادیة
 (1,703) - ل المصرفالنقص في المؤونات على الدیون غیر المنتجة المقّدرة وغیر المكّونة من قب

 - (373,766) )أیھما أكبر ( المبالغ الممنوحة الى كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة أو المستعملة من قبلھم 
  _________________ _________________ 
    

 3,627,226 3,104,836  صافي األموال الخاصة األساسیة
 - -  األموال الخاصة المساندة

  _________________ _________________ 
    

 3,627,226 3,104,836 األموال الخاصة الصافیة
  _________________ _________________ 
    

 23,608,157 25,959,373  بالمخاطرالموجودات المثقلة
 4,313,764 4,694,110  حسابات خارج المیزانیة المثقلة

 273,640 275,137  مخاطر السوق
 1,679,980 1,679,980   التشغیلیةالمخاطر

    
 %12.14 % 9.52 (%)نسبة كفایة رأس المال 
 %12.14 % 9.52   (%)األساسينسبة كفایة رأس المال 

 
بنوك مال للال يجب أال تتدنى نسبة كفاية رأس 2007 كانون الثاني 24الصادر في / 253/حسب قرار مصرف سورية المركزي رقم 

  %.8ة العربية السورية عن نسبة العاملة في الجمهوري
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 )خارج المیزانیة (ارتباطات و التزامات محتملة 30

 
 ارتباطات و التزامات ائتمانیة 30.1

 
 

  
 

 )تتمة(ارتباطات و التزامات محتملة  30
  

 التزامات تعاقدیة و عقود إیجار تشغیلیة 30.2
 

 
 2008 كانون األول 31 2009 حزیران 30 
 مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 
    :تشغیلیةالیجار اإلعقود ارتباطات 

 12,250,000 33,275,000 تحق خالل سنةتس
 70,800,000 121,470,000 تستحق خالل أكثر من سنة

  ______________ ______________ 
  154,745,000 83,050,000 
  ______________ ______________ 
  

  .2008 كانون األول 31 و 2009زیران  ح30ال یوجد لدى البنك أیة ارتباطات رأسمالیة بتاریخ 
  
  

 مقرر توزیعھاأرباح  31
  

 لیرة سوریة وحیث كان نصیب كل سھم 150,000,000أرباح نقدیة بقیمة   قررت الھیئة العامة للمساھمین توزیع2009 أیار 24بتاریخ 
یة عن طریق توزیع ملیون ونصف  لیرة سور750,000,000تخصیص جزء من األرباح المحتجزة بقیمة   إلى لیرة سوریة باإلضافة30

  .  لیرة سوریة500سھم جدید القیمة االسمیة لكل منھا 
  

 ومن ضمنھا الحصول على موافقة مصرف سوریة ،اإلجراءات القانونیة الالزمةتخضع توزیعات األرباح على شكل أسھم لمجموعة من 
لم یحصل البنك على الموافقات الالزمة إلتمام عملیة تحویل األرباح  .المركزي ووزارة االقتصاد و التجارة وھیئة األوراق واألسواق المالیة

  .الموزعة إلى أسھم حتى تاریخ إعداد ھذا التقریر
 
 
 

 2008 كانون األول 31 2009 حزیران 30 
 مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 
    

 1,667,259,451 1,814,527,234  اعتمادات مستندية   
 736,892,069 988,084,346  قبوالت
    :كفاالت

 3,111,212,803 3,262,573,910   دفع -
 8,177,544,157 7,222,957,471  حسن تنفيذ -
 2,377,699,895 2,790,147,273   أخرى  -
    

 17,178,385,000 17,001,999,046  سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
  ______________ ______________ 
  33,080,289,280 33,248,993,375 
  ______________ ______________ 


