
  هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

 دائرة اإلفصاح
 

  )١( اسـامترة اإلفصاح رمق 

ية  نة املا تاجئ األوية  لاسـامترة خاصة ابإلفصاح عن ا سـ ل للن  ٢٠١٠: ل

رشكة : ًأوال    :لمعلومات عامة عن ا

رشكة  هجر ش: لامس ا ملنك سورية و ا  .س.م.ب

رشكة  شاط الرييس  للا ئ يات املرصية:لن يام باكفة ا ها و ا بول الودائع و تو ف  لق يف لعملق  ظ

شاءاترخي  رشنإ تجاري كةل ا سجل ا لاترخي ا بارشة ل سوقاإلدراجاترخي  ملاترخي ا  ل يف ا
٠٥/٠٣/٢٠٠٩ ١٣/٠١/٢٠٠٤ ٢٩/١٢/٢٠٠٣ ١٣/٠٩/٢٠٠٣ 

 

هم املصدرة  :س رأس املال املرصح به واملدفوع وعدد األ

هم رأس املال املدفوع رأس املال املرصح به سامهني بهناية الفرتة سعدد األ  ملعدد ا
يار ل٣,٦ هم٧,٢ س.مليار ل ٣,٦ س.مل  يون  س  سامه١٣٧٤ مل  م 

 

ثلوهنا هات اليت  ميريس و أعضاء جملس اإلدارة وا جل  :ئ

ها الصفة الامس الرمق هة اليت  ثلا ية ميجل مللكبة ا  نسـ
شالح ١ تور راتب ا لادل هجر ش ئريس جملس اإلدارة ك ملنك سورية وا  %١.٢٥ س.م.ب
يد  ٢ ملنك سورية وا عضو جملس اإلدارة  أزهريمعرلسـا س.م.هجر شب  ١.٦٧% 
يد سامر أزهري ٣ هجر ش عضو جملس اإلدارة لسـا ملنك سورية وا س.م.ب  ١.٦٧% 
بيك. د ٤ سان  بعلإ هجر ش عضو جملس اإلدارة ح ملنك سورية وا س.م.ب  ٥% 
يخ ديب ٥ يد إبراهمي  شـا هجر ش عضو جملس اإلدارة لسـ ملنك سورية وا س.م.ب  ٢.٥٠% 
يد همران خوندة ٦ هجر ش عضو جملس اإلدارة لسـا ملنك سورية وا س.م.ب  ٠.٥٣% 
نجانة ٧ يب  يد  يتا ب بسـ هجر ش عضو جملس اإلدارة حل ملنك سورية وا س.م.ب  ٠.٥٦% 

سريان. د ٨  عفادي 
يد سعد أزهري هجر  لسـوا نان و ا ملنك  ب  %٤٩ لب

 

يذيئالريس يد  لتنف ا   أزهريمعرلسـا
يد جورج صايغ املدير العام  لسـا

ساابت بد القادر ح حلمدقق ا يد  عا  )نرشكة ارست و يونغ سورية (رصية لسـ
شق  عنوان املرصف ناء خزانة تقاعد احملامني– حريقة –مد شق-ب   م جانب غرفة جتارة د

هاتف والفاكس هاتف  لرمق ا  ٢٢٦٠٥٦٠:  رمق الفاكس-  ٢٢٦٠٥٦٠: لرمق ا
 sy.com.bso@bsomail:  املوقع الالكرتوين
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هم   :لسقمي ا

ية مية الا مسا مية ادلفرتية  لق ية هناية الفرتة *لقا سو مية ا قا ل  لق
 س. ل١٥٧٥ س. ل٦٨٣.٤١ س. ل٥٠٠

هم بهناية الفرتة* ية عىل عدد األ سـمي حقوق ا مية ادلفرتية  سسب ا مللك تق بحت  لق

 

تاجئ األوية املقارنة لا  :لن

 

رشكة تاجئ أعامل ا لخالصة عن   :ن

يون ل١,٦٦١ارتفع صايف اإليرادات من  يون ل١,٩٨٢س إىل .مل  بة .مل  بة  % ١٩,٤بنسـس أي  بنسـكام زاد مجموع املوجودات 
بة % ٢٦,٨ سامهني  سـو ارتفعت حقوق ا  % .١٦,٤بنمل

يار لرية سورية بزايدة ٨٥ع العمالء بهناية الفرتة بلغت ودائ*    .٢٠٠٩عن عام  %٢٧,٤مل 

يفات املرصف بهناية الفرتة *  يار لرية سورية بزايدة ٣٠تسلبلغت    .٢٠٠٩عن عام % ٥٦مل  

تاح ثالثة فروع جديدة عام *  بح إجاميل عدد فروع املرصف ٢٠١٠فتمت ا  .ً فرعا ٢٤ليص 
 

                ١٦/٠٢/٢٠١١ اترخي

تاجئ األوية املقارنة لا سابقةالفرتة لن لا يالفرتة   ةلاحلا  

 ٩٢,١٤٠,٦٣٩,٣٠٣ ٧٢,٦٥٩,٤٢٦,٧٥٩مجموع املوجودات

سامهني  ٥,١١٦,٢٥٣,١٣٢ ٤,٣٩٥,٤٢٥,٥٣٣ملحقوق ا

 ١,٩٨٢,٣٤٢,٦٠٨ ١,٦٦١,٢٢٢,٢٦٨صايف اإليرادات

بل الرضبة يصايف الرحب   ٩٦٤,٨٢١,٢٤٠ ٨٨٤,١٠١,٥٣٧ق

 ٢٥٢,٢٧٢,٩٧٨ ٢٤٨,١٢٥,٢٢٧يخمصص رضبة ادلخل عىل األرابح

ية يف   ١,٨١٠,٢٣٨ ٣,٧٧٨,٤٨٩األرابحقلحقوق األ

 ٧١٠,٧٣٨,٠٢٤ ٦٣٢,١٩٧,٨٢١صايف ادلخل


