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معلومات عن البنك.1

بموجب قرار 2005تشرین األول 20تم تأسیس بنك بیبلوس سوریة ش.م.م.ع ("البنك") كشركة مساھمة سوریة مغفلة في 
/ل أ بتاریخ 925بموجب قرار التأسیس رقم و2005آذار 10تاریخ م.و /11الترخیص الصادر عن مجلس الوزراء السوري رقم 

). ســجل14497. وسجل بموجب السجل التجاري رقم (2001لعام 28، وبموجب قانون المصارف رقم 2005تشرین الثاني 26
سوریة.–یاً لھ في دمشـقــھ مصرفاً خاصاً. اتخذ البنك مركزًا رئیسـبوصف13تحت رقم البنك لدى سجل المصارف

لیرة 500سھم، قیمة السھم األسمیة 4,000,000لیرة سوریة مقسم على 2,000,000,000تم تأسیس البنك برأسمال مقداره 
لیرة سوریة 6,120,000,000إجمالي رأس المال على عدة مراحل لیصبح سوریة للسھم الواحد، وقد تمت زیادة رأس المال 

لیرة سوریة للسھم الواحد.100سھم بقیمة اسمیة 61,200,000مقسمة إلى 

في دمشق وریف دمشق والسویداء األحد عشریقوم البنك بتقدیم عدة أنشطة وخدمات مصرفیة من خالل مركزه الرئیسي وفروعھ 
.وحلب وحمص وحماة والالذقیة وطرطوس

ھدھا بعض المناطق  تثنائیة التي تش وریةفي الجمھوریة اونتیجة للظروف االس ع لدى ، تم إیقاف العمل مؤقتاً في ثالثة فرولعربیة الس
وریة  رف س ول على موافقة مص ل بحلب. وذلك بعد الحص ارع الملك فیص البنك وھي فرع حمص، فرع حوش بالس، وفرع ش

المركزي على إیقافھا مؤقتا لحین زوال الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة. 

ي سوق دمشق لألوراق المالیة. إن أسھم البنك مدرجة ف

من رأسمال البنك.%59.87یساھم بنك بیبلوس ش.م.ل بیروت بنسبة 

المساھمة المغفلة  (ش.م.م.ع) المسجلة /أدیر/سوریة -في شركة أدونیس للتأمین%20یساھم بنك بیبلوس سوریة ش.م.م.ع بنسبة 
. 15040تحت رقم 2007أیلول 23بالسجل التجاري بتاریخ 

المرحلیة المختصرةالموافقة على البیانات المالیة 

2020حزیران 30في أشھر المنتھیةللستةعلى إصدار البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 2020آب12بتاریخ تمت الموافقة
لرئیس مجلس اإلدارة.بناء على التفویض المعطى من قبل مجلس اإلدارة 

المرحلیة المختصرةأسس إعداد البیانات المالیة.2

وفقاً للمعیار 2020حزیران 30لفترة الستة أشھر المنتھیة في البیانات المالیة المرحلیة المختصرة للبنكلقد تم إعداد-
بالبیانات المالیة المرحلیة.) الخاص 34المحاسبي الدولي رقم (

إن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة، -
. كما أن نتائج 2019كانون األول 31وبالتالي فإن ھذه البیانات یجب أن تقرأ مع البیانات المالیة السنویة للبنك كما في 

ال تعتبر مؤشرًا دقیقاً على نتائج األعمال للسنة المنتھیة في 2020حزیران 30أشھر المنتھیة في الستةلفترة األعمال 
.2020كانون األول 31

لمالیة والتي القد تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا الموجودات والمطلوبات -
تظھر بالقیمة العادلة بتاریخ البیانات المالیة المرحلیة المختصرة.

للبنك.الوظیفیةعملة التظھر البیانات المالیة المرحلیة المختصرة باللیرة السوریة وھي -
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أھم التقدیرات المحاسبیة.3

والموجودات والمصاریفیتطلب من إدارة البنك القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في مبالغ االیرادات المرحلیة المختصرة إن إعداد البیانات المالیة 
. إن عدم التأكد المتضمن في اجتھادات وتقدیراتالمرحلیة المختصرةوالمطلوبات وااللتزامات المحتملة المصرح عنھا في تاریخ البیانات المالیة

اإلدارة قد یؤدي الى تعدیالت ھامة في القیم الحالیة المقدرة للموجودات والمطلوبات في المستقبل.

تقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیاناتإن  یة المتعلقة بالتقدیرات المس یات الرئیس رة المالیةالفرض التي قد ینتج عنھا والمرحلیة المختص
دة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات رةالمالیةمخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرص المرحلیة المختص

المالیة القادمة ھي كما یلي:فترةخالل ال

مبدأ االستمراریة3.1
صادیة تقامت إدارة البنك بتقدیر مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من الظروف والمتغیرات االق

وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم التیقن المستقبلیة، فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة 
أمور لدیھ الموارد الكافیة لتساعده على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة

لیة المرحبیانات المالیة قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناء علیھ، فقد تم إعداد المن الممكن أن تثیر شكوكًا ھامة حولجوھریة
على أساس مبدأ االستمراریة.المختصرة 

كمستأجرالبنك-على خیارات التجدید واإلنھاء المتضمنةمدة عقود اإلیجار تحدید3.2
ن ممدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلضافة إلى أیة فترات یغطیھا خیار تمدید عقد اإلیجار إذا كانالبنكحدد ی

تم لن تالمؤكد على نحو معقول أنھ ستتم ممارسة ھذا الخیار، أو أیة فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنھ
ممارسة ھذا الخیار.

تقدیر ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم ممارسة خیار بالبنكیقومعدة عقود إیجار تشمل خیارات التمدید واإلنھاء. البنكلدى 
جدید أو لممارسة التاقتصادیاً كل حافزاً أخذ في عین االعتبار جمیع العوامل ذات الصلة التي تشیالبنكتجدید أو إنھاء عقد اإلیجار. وبذلك فإن 

تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث كبیر أو تغییر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا من الممكن أن البنكعید یاإلنھاء. بعد تاریخ البدء، 
بناء تحسینات جوھریة أو تخصیصات كبیرة لألصل یؤثر على قدرتھا على ممارسة أو عدم ممارسة خیار التجدید أو اإلنھاء (على سبیل المثال، 

المؤجر).

مخصص تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة3.3
من إدارة البنك اصدار أحكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات وغیر المباشرة یتطلب تحدید مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة 

باإلضافة الى تقدیر أي زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة لألصول المالیة بعد االعتراف المبدئي بھا، باإلضافة الى النقدیة المستقبلیة وأوقاتھا، 
األخذ بعین االعتبار معلومات القیاس المستقبلیة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.

یر المالیة الدولیة ومقارنتھا بتعلیمات مصرف سوریة المركزي.قام البنك بحساب قیمة مخصص تدني الموجودات المالیة وفقاً لمعاییر التقار

(األدوات المالیة): المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانیة 9منھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم
المتوقعة

عالي من اجتھادات اإلدارة والتي تم أخذھا بعین االعتبار من قبل البنك عند تطبیق ان المفاھیم الرئیسیة ذات األثر الجوھري والتي تتطلب قدر 
المعیار تتضمن ما یلي:

تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة:·
یة منذ تاریخ اطر االئتمانیتم تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة على أساس نسبي. یتم تقییم فیما إذا كان ھنالك زیادة جوھریة للمخ

ة المالیة انشأتھا، حیث یقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالیة في نھایة كل فترة مالیة مع مخاطر التعثر عند نشوء األد
باستخدام المفاھیم الرئیسیة لعملیات إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك.

للمخاطر االئتمانیة مرة واحدة كل ثالثة أشھر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان وبناء على ثالثة یتم تقییم الزیادة الجوھریة
الى المرحلة 1عوامل. إذا أشار أحد ھذه العوامل الى وجود زیادة جوھریة للمخاطر االئتمانیة فإنھ یتم إعادة تصنیف األداة المالیة من المرحلة 

2:
الجوھریة في المخاطر االئتمانیة بناء على التغیر في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالیة مقارنة مع تاریخ نشأتھا.د لقیاس دیحتم ت-1
إضافة الى استخدام عوامل نوعیة لتقییم نتائج التغیر في مراحل التصنیف أو اجراء التعدیالت بما یعكس وضع الزیادة الجوھریة في -2

المخاطر االئتمانیة بشكل أفضل.
(األدوات المالیة) افتراضا بوجود زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة لألدوات المالیة 9یتضمن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -3

یوم.30التي تعثرت واستحقت ألكثر من 
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أھم التقدیرات المحاسبیة (تتمة).3

(تتمة)االئتمانیةمخصص تدني قیمة التسھیالت 3.3

(األدوات المالیة): المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانیة 9منھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم
(تتمة)المتوقعة

:(تتمة)تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة·
على ما إذا كانت األدوات المالیة متعثرة كما في نھایة الفترة المالیة. ان طریقة تحدید تعثر األدوات 3والمرحلة 2یعتمد التغییر بین المرحلة 

39ھي مشابھة لطریقة تحدید حدوث التعثر للموجودات المالیة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 9لي قا لمعیار التقاریر المالیة الدوالمالیة وف
ة: االعتراف والقیاس).(األدوات المالی

ناریو:یعوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلیة المتوقعة واستخدام أكثر من س·
تقبلیة المتوقعة وفقا لمعلومات موثوقة عند قی افة لألحداث المس اع الحالیة باإلض س ایجب األخذ بعین االعتبار المعلومات التاریخیة واألوض

لكل مرحلة. ان قیاس وتطبیق المعلومات المستقبلیة المتوقعة یتطلب من إدارة البنك القیام باجتھادات جوھریة.الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

لمخصص تدني التسھیالت 2والمرحلة 1احتمالیة حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة 
عوامل اقتصادیة متغیرة (أو التغیر في عوامل االقتصاد الكلي) والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانیة المتعلقة االئتمانیة مصممة بناء على 

بالمحفظة.

االئتمانیة المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغیرة.سائریتم ربط كل سیناریو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخ

باستخدام السیناریوھات المرجحة المخصومة والتي 2والمرحلة 1مرحلة لالمستخدمة في حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لان في تقدیراتنا
.ومات المستقبلیة لالقتصاد الكليتتضمن المعل

ود والھبوط الفائدة ....). ان تغیرات الصعیعتمد السیناریو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل: الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار 
في العوامل االقتصادیة سیتم اعدادھا على أساس األوضاع االقتصادیة البدیلة الممكنة. تشمل ھذه السیناریوھات على تغیرات ھبوط إضافیة 

بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي لحاجة لذلك.

لمتعلق باالحتمالیة التاریخیة واألوضاع الحالیة. یتم تقییم السیناریوھات المرجحة كل ثالثة یتم قیاس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدیر وا
أشھر. تطبق جمیع السیناریوھات لجمیع المحافظ المعرضة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.

تعریف التعثر:·
التعثر تقییم التغیر بین المراحل یتماشى ویتفق مع تعریفان تعریف التعثر المستخدم في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمستخدم في 

قف عن والمستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانیة الداخلیة لدى البنك. التعثر غیر معرف من قبل المعیار، وھناك افتراض قابل للنقض بانھ الت
یوم فأكثر.90الدفع لمدة 

العمر المتوقع:·
ة  ائر االئتمانی اس الخس د قی ا عن ي یعتبرھ ة والت ة المتوقع دفقات النقدی دى للت ى م ار اقص ین االعتب ذ بع ك باألخ وم البن ة، یق المتوقع

دم،  دفع المق ارات ال ا خی ا فیھ ع، وبم ر المتوق ة للعم دفقات النقدی ع الت ار جمی ین االعتب ذ بع تم األخ دني. ی اطر الت ة لمخ ك معرض البن
بعض ا ع ل ر المتوق اس العم تم قی د. ی ارات التمدی ى وخی اء عل دد بن داد مح اریخ س ا ت د لھ ي ال یوج ددة والت ة المتج ھیالت االئتمانی لتس

الفترة المعرض بھا البنك لمخاطر االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبھا.

لموجودات الثابتةلاألعمار اإلنتاجیة 3.4
استخدام یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فیھاموجودات الثابتة لحساب االستھالك. لتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة ل

األصل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتجاري.
اإلدارة بأن موجودات الثابتة. یتم تعدیل مخصص االستھالك المستقبلي عندما تعتقدلتقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجیة ل

اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.األعمار
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أھم التقدیرات المحاسبیة (تتمة).3

المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى3.5
كون البنك ییعمل البنك في بیئة تنظیمیة وقانونیة تتضمن، بحكم طبیعتھا، عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملیاتھ. ونتیجة لذلك، 

طرف في التقاضي والتحكیم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة للبنك.

صصات خعندما یمكن للبنك القیام بقیاس موثوق لتدفق المنافع االقتصادیة فیما یتعلق بقضیة معینة، ویعتبر ھذه التدفقات محتملة، یسجل البنك م
احتمال تدفق المنافع االقتصادیة بعید، أو محتمًال، ولكن ال یمكن إجراء تقدیر موثوق لھ، یتم اإلفصاح عن وجود للقضیة. عندما یعتبر البنك أن

التزامات طارئة.

لعدم التیقن والتقدیرات المتضمنة لتحدید احتمال وقوع الخسائر وقیمتھا، یأخذ البنك في الحسبان عددًا من العوامل بما في ذلك المشورةونظراً 
ص.ولقانونیة، والمرحلة التي وصلت إلیھا القضیة واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. یقوم البنك بتقدیرات ھامة لیصل الستنتاج في ھذا الخصا

تقدیر معدل االقتراض المتزاید-عقود اإلیجار 3.6
لقیاس التزامات (IBR)یدھا تستخدم معدل االقتراض المتزاحدد بسھولة سعر الفائدة الضمني في عقود اإلیجار، وبالتالي فإنیأن بنكال یمكن لل

دفعھ لالقتراض بمدة مماثلة، ومع ضمان مماثل، األموال الالزمة بنكھو معدل الفائدة الذي یتعین على الاإلیجار. إن معدل االقتراض المتزاید
. وبالتالي فإن معدل االقتراض المتزاید یعكس ما "یمكن أن للحصول على أصل ذو قیمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة

قوم یدفعھ"، وھو ما یتطلب تقدیًرا عند عدم توفر معدالت ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعدیل لتعكس شروط وأحكام عقد اإلیجار. بنكیتعین على ال
ل أسعار الفائدة في السوق) عندما تكون متاحة وعلیھا إجراء بعض باستخدام مدخالت یمكن مالحظتھا (مثمعدل االقتراض المتزایدبتقدیرلبنكا

.بنكالتقدیرات الخاصة بال
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نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي.4

2019كانون األول 202031حزیران30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

8,483,334,8175,762,273,906الخزینةنقد في 
26,445,214,18312,390,575,670الحسابات الجاریة مع مصرف سوریة المركزي
436,000,000-ایداعات استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة أشھر

3,832,706,7862,947,796,157)*احتیاطي ودائع (
(12,935,516)(34,567,535)ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 

38,726,688,25121,523,710,217

إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، وقد بلغ باحتیاطياالحتفاظوفقاً لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك )*(
من %5لیرة سوریة والذي یمثل نسبة 3,832,706,786 مبلغ2020حزیران 30لدى مصرف سوریة المركزي كما في االحتیاطيرصید 

مقابل مبلغ 2011أیار للعام 2بتاریخ 5938متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادرعن رئاسة مجلس الوزراء رقم 
إلزامي وال یتم إستعمالھ خالل أنشطة البنك التشغیلیة.االحتیاطي. إن ھذا 2019ن األول كانو31لیرة سوریة كما في 2,947,796,157

ھي كما یلي:ن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لألرصدة لدى مصرف سوریة المركزيإ

2020حزیران30
كانون األول 31

2019
مدققةغیر مدققة

المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

12,935,5165,109,947--12,935,516الفترة / السنةالرصید في بدایة 
الخسائر االئتمانیة مصروف(استرداد)

7,825,569(4,354,058)--(4,354,058)للسنة/للفترةالمتوقعة 
-25,986,077--25,986,077تعدیالت فروقات أسعار الصرف

34,567,53512,935,516--34,567,535الفترة / السنةالرصید في نھایة 



.عبنك بیبلوس سوریة ش.م.م
المرحلیة المختصرةالمالیة البیاناتإیضاحات حول 

2020حزیران 30

12

أرصدة لدى المصارف.5

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)غیر مدققة(2020حزیران30
664,162,83434,236,442,61034,900,605,444حسابات جاریة وتحت الطلب

1,500,000,00028,910,938,07230,410,938,072األصلي أقل من ثالثة أشھرإیداعات استحقاقھا 
(2,718,068,211)(2,713,571,963)(4,496,248)المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

2,159,666,58660,433,808,71962,593,475,305

)مدققة(2019كانون األول 31
1,927,241,18911,319,229,26913,246,470,458حسابات جاریة وتحت الطلب

10,419,268,05510,419,268,055-إیداعات استحقاقھا األصلي أقل من ثالثة أشھر
(916,065,722)(908,052,101)(8,013,621)المتوقعة االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

1,919,227,56820,830,445,22322,749,672,791

1,957,888,010مقابل2020حزیران30لیرة سوریة كما في 752,492,137مبلغاألرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائدبلغت
.2019كانون األول 31یرة سوریة كما في ل

سوریة لیرة77,494 مبلغ2020حزیران30بلغت أرصدة التأمینات لالعتمادات المستندیة لدى الشركة األم (بنك بیبلوس ش.م.ل) كما في 
.وتحت الطلب لمصارف خارجیةوقد تم ادراجھا ضمن حسابات جاریة2019كانون االول 31لیرة سوریة في 26,875مقابل 

كانت كما یلي:المتوقعة لألرصدة لدى المصارفاالئتمانیةإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر 

2020حزیران30
كانون األول 31

2019
مدققةغیر مدققة

المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

916,065,72240,511,967-8,014,175908,051,547الفترة / السنةالرصید في بدایة 
--525-(525)المحول إلى المرحلة الثالثة

مصروف الخسائر (استرداد)
1,374,557,84981,882,3471,256,879,084875,553,755(199,561,112)لسنة/ لللفترةاالئتمانیة المتوقعة 

-545,123,405-196,043,793349,079,612تعدیالت فروقات أسعار الصرف

4,496,3312,631,689,00881,882,8722,718,068,211916,065,722(*)الفترة / السنةالرصید في نھایة

2020حزیران30كما في لیرة سوریة63,065,420,315مبلغ وقدره (*) بلغت األرصدة لدى المصارف المودعة في مصارف لبنانیة
ًا وقدرهمبلغالخسائر االئتمانیة المتوقعةبینما بلغ مخصص، 2019كانون األول 31كما في لیرة سوریة21,710,073,716مبلغ مقابل 

.2019كانون األول 31كما في لیرة سوریة 908,051,547وقدرهمبلغ مقابل 2020حزیران30كما في لیرة سوریة 2,631,689,007
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ایداعات لدى المصارف .6

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)مدققةغیر (2020حزیران30
15,072,000,00015,072,000,000-إیداعات استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة أشھر

(1,389,256,443)(1,389,256,443)-المتوقعة االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

-13,682,743,55713,682,743,557
)مدققة(2019كانون األول 31

5,232,000,0005,232,000,000-استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة أشھرإیداعات 
(221,332,714)(221,332,714)-المتوقعة االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

-5,010,667,2865,010,667,286

یلي:كانت كماالمتوقعة لإلیداعات لدى المصارفاالئتمانیةإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر 

2020حزیران30
كانون األول 31

2019
مدققةغیر مدققة

المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

221,332,714205,161,050-221,332,714-الفترة / السنةالرصید في بدایة 
مصروف الخسائر االئتمانیة 

1,037,231,24316,171,664-1,037,231,243-/ للسنةللفترةالمتوقعة 
-130,692,486-130,692,486-تعدیالت فروقات أسعار الصرف

1,389,256,443221,332,714-1,389,256,443-(*)الفترة / السنةنھایةالرصید في 

2020حزیران30كما في لیرة سوریة 15,072,000,000(*) بلغت اإلیداعات لدى المصارف المودعة في مصارف لبنانیة مبلغ وقدره 
مبلغًا وقدرهالخسائر االئتمانیة المتوقعة مخصصبینما بلغ،2019كانون األول 31كما في لیرة سوریة5,232,000,000مبلغ مقابل 

.2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 221,332,714مبلغ مقابل 2020حزیران30كما في لیرة سوریة 1,389,256,443
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تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

2019كانون األول 202031حزیران30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

الكبرى:الشركات
2,052,624,1621,952,707,518حسابات جاریة مدینة

62,035,973,88045,463,636,868قروض وسلف

64,088,598,04247,416,344,386
الشركات الصغیرة والمتوسطة:

222,161,233435,599,677حسابات جاریة مدینة
749,354,565603,068,939قروض وسلف

971,515,7981,038,668,616
األفراد والقروض العقاریة (التجزئة):

2,002,561,3631,751,605,916)*قروض (
32,855,66017,407,937بطاقات االئتمان

2,035,417,0231,769,013,853

67,095,530,86350,224,026,855الـمـجـمـوع

)6,907,936,301()12,313,880,189(المتوقعة االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 
(10,748,739,220))19,643,375,889(فوائد معلقة : ینزل

35,138,274,78532,567,351,334صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة

26,011,902 مقابل2020حزیران 30كما في سوریة لیرة 24,942,201 البالغةصافي بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدماً الالرصید )*(
.2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 

) من رصید التسھیالت %47.46أي ما نسبتھ (لیرة سوریة31,843,132,843(المرحلة الثالثة) المتعثرة ت التسھیالت االئتمانیة المباشرةبلغ
من رصید )%35.79(ما نسبتھأي ،لیرة سوریة17,977,526,917مقابل ،2020حزیران 30كما في االئتمانیة المباشرة االجمالي 

.2019كانون األول 31كما في ئتمانیة المباشرة اإلجمالي التسھیالت اال

) %(25.71سوریة أي ما نسبتھ 12,199,756,954بلغت التسھیالت االئتمانیة المباشرة المتعثرة (المرحلة الثالثة) بعد تنزیل الفوائد المعلقة 
ما سوریة، أيلیرة 7,228,787,697مقابل، 2020حزیران 30من رصید التسھیالت االئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة كما في 

.2019كانون األول 31كما في ) %18.31نسبتھ (

) من رصید التسھیالت %(7.30أي ما نسبتھ لیرة سوریة3,431,235,052متعثرة (المرحلة الثالثة)المباشرة ئتمانیة غیر االتسھیالت البلغت
من رصید )%4.55أي ما نسبتھ (،سوریةلیرة1,192,861,953مقابل،2020حزیران 30كما في غیر المباشرة اإلجمالياالئتمانیة

.2019كانون األول 31كما في غیر المباشرة اإلجمالي التسھیالت االئتمانیة

لیرة سوریة بینما لم یكن ھناك دیون 16,527,141مبلغ2020حزیران 30كما في مجدولة (دیون غیر منتجة معاد جدولتھا) الدیون بلغت ال
.2019كانون األول 31مجدولة كما في 

مقابل لیرة سوریة 15,388,387مبلغ2020حزیران 30كما فيمعاد ھیكلتھا (دیون جیدة معاد التفاوض على شروطھا) الدیون بلغت ال
.2019كانون األول 31كما فيسوریة لیرة 336,894,740

.2019كانون األول 31وفي 2020حزیران 30ال توجد تسھیالت ائتمانیة مباشرة ممنوحة للقطاع العام كما في 
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تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة).7

:االئتمانیة المباشرةأرصدة التسھیالت إجماليیوضح الجدول التالي التغیر في

2020حزیران 30
غیر مدققة

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

29,971,149,8602,275,350,07817,977,526,91750,224,026,855الفترةبدایة الرصید في 
7,167,575,180151,883,4341,979,584,9509,299,043,564التسھیالت الجدیدة خالل الفترة 
(4,303,803,072)(299,611,282)(237,494,075)(3,766,697,715)التسھیالت المسددة خالل الفترة 

-(3,415,761)(294,121,599)1297,537,360محول إلى المرحلة ال
-(98,780,330)1,644,806,777(1,546,026,447)2محول إلى المرحلة ال
-411,564,833(404,635,859)(6,928,974)3محول إلى المرحلة ال

دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 
(209,352,200) (209,352,200) - -المرحليبیان المركز المالي 

12,085,615,71612,085,615,716--الصرفتعدیالت فروقات أسعار 

32,116,609,2643,135,788,75631,843,132,84367,095,530,863الرصید في نھایة الفترة 

2019كانون األول 31
مدققة

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

42,412,127,761 16,813,508,489 1,757,887,325 23,840,731,947 بدایة السنةالرصید في 
2,308,063,35414,781,832,184 235,869,365 12,237,899,465سنةالتسھیالت الجدیدة خالل ال
(6,610,606,850) (1,537,928,024) (1,514,040,151) (3,558,638,675) سنةالتسھیالت المسددة خالل ال

-(15,463,399) (625,516,856) 640,980,255 1محول إلى المرحلة ال
-(272,398,954) 3,076,408,974 (2,804,010,020) 2محول إلى المرحلة ال
-1,041,071,691 (655,258,579) (385,813,112) 3محول إلى المرحلة ال

دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 
(345,812,019) (345,812,019) --بیان المركز المالي 

(13,514,221) (13,514,221) --تعدیالت فروقات أسعار الصرف

201929,971,149,8602,275,350,07817,977,526,91750,224,026,855كانون األول 31الرصید في 
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تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة).7

المتوقعة:االئتمانیةمخصص الخسائر 

:لتسھیالت االئتمانیة المباشرةلالمتوقعةاالئتمانیةفیما یلي تفاصیل حركة مخصص الخسائر 

2020حزیران 30
غیر مدققة

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

290,060,16265,931,7226,551,944,4176,907,936,301فترةبدایة الالرصید في
-(2,057,015)(1,231,832)13,288,847محول إلى المرحلة ال
-(15,524,006)36,326,328(20,802,322)2محول إلى المرحلة ال
-11,725,066(11,718,190)(6,876)3محول إلى المرحلة ال

دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج بیان 
(38,406,261)(38,406,261)--المرحليالمركز المالي

ة المتوقعاالئتمانیةالخسائر )استرداد(مصروف
309,187,933(286,489,654)500,526,43295,151,155للفترة

5,135,162,2165,135,162,216--تعدیالت فروقات أسعار الصرف

773,066,243184,459,18311,356,354,76312,313,880,189نھایة الفترة الرصید في 

2019كانون األول 31
مدققة

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

8,207,572,789 7,699,232,813 62,848,928 445,491,048 بدایة السنةالرصید في
- (11,005,542) (17,009,219) 28,014,761 1محول إلى المرحلة ال
- (135,192,706) 184,799,466 (49,606,760) 2محول إلى المرحلة ال
- 36,871,441 (26,484,985) (10,386,456) 3محول إلى المرحلة ال

دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج بیان 
(109,485,075) (109,204,789) - (280,286) المركز المالي

(1,190,151,413)(928,756,800) (138,222,468) (123,172,145) المتوقعة للسنةاالئتمانیةالخسائر استرداد

2019290,060,16265,931,7226,551,944,4176,907,936,301كانون األول 31الرصید في 
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تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة).7

الفوائد المعلقة
:الحركة على الفوائد المعلقةفیما یلي 

2019كانون األول 202031حزیران30
مدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

10,748,739,2208,962,647,855الفترة / السنةالرصید في بدایة 
2,183,877,2132,215,870,257مستحقةیضاف: فوائد معلقة 

(193,315,734))123,507,625(یطرح: فوائد محولة لإلیرادات
132,0373,312مستحقةیضاف: فوائد معلقة غیر 

(236,466,470))170,945,939(یطرح: فوائد معلقة تم شطبھا
-7,005,080,983فروقات أسعار صرفتعدیالت 

19,643,375,88910,748,739,220الفترة / السنةلرصید في نھایة ا

موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة.8

2019كانون األول 202031حزیران30
مدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

أسعار سوقیة (سندات دین):موجودات مالیة غیر متوفر لھا 
689,528,7671,589,739,383یداع مخصومة (*)إشھادت 

--المتوقعة (**)االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

689,528,7671,589,739,383
تحلیل السندات واألذونات:

689,528,7671,589,739,383ذات عائد ثابت 
689,528,7671,589,739,383

شھادات ایداع غیر متوفر لھا أسعار سوقیة تم شراؤھا بقیمة اسمیة 2020حزیران30یمثل رصید الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة كما في)*(
حسب المواصفات التالیة :2020آذار 25لیرة سوریة بتاریخ 677,312,328مخصومة تبلغ 

المركزي.اسم المصدر: مصرف سوریة 
نوع السند: شھادات إیداع. 

لیرة سوریة.700,000,000القیمة األسمیة للسندات: 
. %6.50معدل الخصم: 
سنوي.%5.50معدل الفائدة: 

.2020أیلول23تاریخ االستحقاق: 

ال یوجد مخصص خسائر 9بناء على التعلیمات الصادرة عن مصرف سوریة المركزي المتعلقة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (**)
ائتمانیة متوقعة لألرصدة مع مصرف سوریة المركزي باللیرة السوریة.
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استثمارات في شركات حلیفة.9

ي:(ش.م.م) كما یلالمساھمة المغفلة /أدیر/سوریة -استثمار في شركة أدونیس للتأمینالبنكلدى 
صافي القیمة

2019كانون األول 202031حزیران 30الملكیةنسبةبلد التأسیساسم الشركة الحلیفة
مدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة
463,470,951401,785,748%20سوریةأدیر/سوریة -شركة أدونیس للتأمین

الرئیسي بتقدیم كافة أنواع التأمین القصیرة والطویلة األجل والتي تغطي أخطار سوریة/ أدیر–شركة أدونیس للتأمین یتركز نشاط
الحیاة والحریق والحوادث واألخطار البحریة وأیة أخطار أخرى باإلضافة إلى استثمار رأس المال والممتلكات في مختلف مجاالت 

أدیر غیر مدرجة في سوریة/–سھم شركة أدونیس للتأمین ن أإ. %20علما ان نسبة حقوق التصویت تبلغ االستثمار المالي والعقاري
سوق دمشق لألوراق المالیة.

إن الحركة على االستثمارات في الشركات الحلیفة كما یلي:

2019كانون األول 202031حزیران 30
مدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

401,785,748390,568,863الفترة / السنةالرصید في بدایة 
64,359,34414,500,603حصة البنك من الربح قبل الضریبة

(3,283,718)(2,674,141)أثر ضریبة الدخل على حصة البنك من الربح

463,470,951401,785,748الفترة / السنةلرصید في نھایة ا

:الشركة الحلیفةوجودات ومطلوبات وایرادات ونتائج فیما یلي حصة البنك في م

حصة البنك من موجودات ومطلوبات الشركة الحلیفة:
2019كانون األول 202031حزیران 30

مدققةمدققةغیر 
لیرة سوریةلیرة سوریة

633,745,227485,516,364مجموع الموجودات
(156,126,128)(242,669,788)مجموع المطلوبات

391,075,439329,390,236اتدصافي الموجو

حصة البنك في ایرادات ونتائج الشركة الحلیفة:

2019كانون األول 202031حزیران 30
مدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

34,914,36153,598,318لسنةل/فترة إیرادات تشغیلیة لل
61,685,20311,216,885السنة/الفترة ربح 
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التزامات عقود االیجار/حق استخدام األصول .10

ھي كالتالي:السنة/ الفترةخالل والحركة علیھا عقود االیجار إن القیمة الدفتریة لحق استخدام األصول والتزامات
التزامات عقود االیجاراالصولحق استخدام 

مبانيمبانيغیرمدققة2020حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة

455,271,858361,841,740)مدققةفي بدایة الفترة (الرصید
130,658,734130,658,734اإلضافات 

)136,940,734(-الدفعات
-(56,645,299)مصروف االستھالك

13,560,154-الفوائدمصروف
529,285,293369,119,894)غیر مدققةفي نھایة الفترة (الرصید 

التزامات عقود االیجارحق استخدام االصول
مبانيمبانيمدققة2019كانون األول 31

لیرة سوریةلیرة سوریة

527,233,779437,589,038)دققة(م2019كانون الثاني 1الرصید كما في 
22,447,44722,447,447اإلضافات 

(128,838,615)-الدفعات
-(94,409,368)مصروف االستھالك

30,643,870-مصروف الفوائد
455,271,858361,841,740)مدققة(2019كانون االول 31الرصید كما في 

موجودات أخرى11.

2019األول كانون 202031حزیران 30
مدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

982,065,494871,931,803تسھیالت ائتمانیة مباشرة–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
329,104,361144,246,323مصارف–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 

589,506,009126,228,209دفعات مقدمة لشراء موجودات ثابتة 
336,121,760116,566,009عموالت وطوابع كفاالت مستحقة القبض من بنوك خارجیة (****)

256,310,58379,453,963مصاریف أخرى مدفوعة مقدماً 
124,453,400124,453,400*)عقار تحت التسویة (

119,438,417113,831,497شیكات المقاصة
البنك في رأسمال مؤسسة ضمان مخاطر دفعات مقدمة لقاء مساھمة

101,849,240101,849,240القروض (***)
58,582,07924,733,327مخزون قرطاسیة ومطبوعات

-44,092,534**)*(**تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت 
36,478,56341,185,121تأمینات قابلة لالسترداد

12,641,5505,743,309التسویةقیدأرصدة 
10,198,50038,505,153دفعات مقدمة لشراء موجودات غیر ملموسة 

3,959,5713,333,590**)عقارات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة (
2,465,0011,860,834مصاریف مدفوعة مقدماً عن إیجار مكاتب وفروع

1,856,1741,856,174مدفوعات مقدمة الى الدوائر المالیة
7,705,4131,481,178أخرى

)116,566,009((336,121,760)ینزل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة (****)

2,680,706,8891,680,693,121



.عبنك بیبلوس سوریة ش.م.م
المرحلیة المختصرةالمالیة البیاناتإیضاحات حول 

2020حزیران 30

20

(تتمة)موجودات أخرى11.

بتملك عقار عبارة عن دار للسكن، وقد قام البنك بمخاطبة مصرف سوریة المركزي بالكتاب 2016(*) قام البنك بنھایة شھر حزیران 
للموافقة على حیازة ھذا العقار ولم یصدر القرار من قبل مصرف سوریة المركزي 2016تموز 12بتاریخ AC/2972/100رقم 

.المرحلیة المختصرةالمالیةحتى تاریخ الموافقة على البیانات

ة(**) یمثل المبلغ قیمة عقارات تم استمالكھا من قبل البنك وذلك إستیفاء لدیون متعثرة على أن یتم تصفیتھا خالل سنتین بناء على الماد
یلي:إن الحركة على عقارات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة ھي كما .2002لعام 23من القانون 100رقم 

2019كانون األول 202031حزیران30
مدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

3,333,590906,090الفترة / السنةفي بدایةالرصید 
625,9812,427,500اإلضافات

3,959,5713,333,590الفترة / السنةلرصید في نھایة ا

(***) یمثل المبلغ استثمار بنك بیبلوس سوریة ش.م.م.ع في مؤسسة ضمان مخاطر القروض وھي شركة مساھمة مغفلة خاصة تخضع 
. 2016لعام 12ألحكام القانون 

خالل عام لیرة سوریة. قام البنك254,623,100والتي تمثل %5.09تبلغ مساھمة البنك في مؤسسة ضمان مخاطر القروض نسبة 
.لیرة سوریة101,849,240من حصتھ في رأس المال بمبلغ %40بتسدید 2018

یة قام البنك بتشكیل مخصص خسائر ائتمانعائدة لكفاالت معطاة لبنوك خارجیة، یمثل المبلغ عموالت مستحقة القبض ورسوم )*(***
والرسوم.متوقعة مقابل ھذه العموالت 

كانت كما یلي:الحركة على مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة إن

2020حزیران 30
كانون األول 31

2019
مدققةغیر مدققة

المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

116,566,009116,566,009781,306,35--الفترة / السنةفي بدایةالرصید 
مصروف الخسائر االئتمانیة 

81,259,228----/ للسنةللفترةالمتوقعة 
-219,555,751219,555,751--فروقات أسعار الصرفتعدیالت 

336,121,760336,121,760116,566,009--الفترة / السنةفي نھایةالرصید 
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(تتمة)موجودات أخرى11.

على أن یقوم البنك في تاریخ العقد بمقایضة ش.م.للبنانتم عقد عدة اتفاقیات مقایضة عمالت بین إدارة البنك وبنك بیبلوس**)*(**
عمالت مختلفة بأخرى، ویتم عكس عملیة المقایضة في تاریخ االستحقاق المذكور في العقد، وذلك وفقًا للسعر اآلجل المتفق علیھ في 

یرة سوریة. بینما ل44,092,534بمبلغ مدین2020حزیران30تاریخ العقد. كان رصید عقد مقایضة العمالت بالنسبة للبنك في 
إن التفاصیل القائمة في نھایة .لیرة سوریة120,865,889دائن بمبلغ 2019كانون االول 31كان رصید عقد مقایضة العمالت في 

:ھي كما یليالسنة /الفترة 

أجال القیمة العادلة حسب تاریخ اإلستحقاق
شھر 12حتى 3من أشھر 3خالل قیمة عادلة سالبةقیمة عادلة موجبة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

مدققة)غیر (2020حزیران 30
-44,092,534-44,092,534عقود مقایضة عمالت 

44,092,534-44,092,534-

االستحقاقأجال القیمة العادلة حسب تاریخ 
شھر 12حتى 3من أشھر 3خالل سالبةقیمة عادلةقیمة عادلة موجبة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(مدققة)2019كانون األول 31
-)120,865,889()120,865,889(-عقود مقایضة عمالت 

-)120,865,889()120,865,889(-

:العمالتالعادلة لعقود مقایضة صافي القیمة تحلیل لیظھر الجدول التالي 

(غیر مدققة)2020حزیران 30

القیمة العادلةمدین / دائنمبلغ المقایضة (المستلم)تاریخ االستحقاقالعملة الجھة
لیرة سوریة

)14,783,260,249(دائنیورو24,000,000 2020تموز15دوالر أمریكيش.م.للبنانبیبلوس
14,827,352,783مدیندوالر أمریكي202026,952,000تموز15یوروش.م.للبنانبیبلوس

44,092,534مدین

)(مدققة2019كانون األول 31

القیمة العادلةمدین / دائنمبلغ المقایضة (المستلم)تاریخ االستحقاقالعملة الجھة
لیرة سوریة

)33,096,607(دائنیورو24,000,000 2020كانون الثاني 13دوالر أمریكيش.م.للبنانبیبلوس
)87,769,282(دائندوالر أمریكي202026,640,000كانون الثاني 13یوروش.م.للبنانبیبلوس

(120,865,889)دائن
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المركزيمجمدة لدى مصرف سوریة ودیعة 12.

، یجب على المصارف الخاصة االحتفاظ 2001للعام 28من قانون المصارف الخاصة رقم 1الفقرة 19كما ھو محدد في المادة رقم 
من رأسمال البنك لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة وبدون فوائد. یتم تحریر ھذه الودیعة عند تصفیة %10بـ 

البنك.
كالتالي:یة المركزيالودیعة المجمدة لدى مصرف سوربلغ رصید 

2019كانون األول 202031حزیران 30
مدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

216,640,000216,640,000أرصدة باللیرة السوریة
10,113,249,6523,510,650,357أرصدة بالدوالر األمریكي

10,329,889,6523,727,290,357

ودائع المصارف13. 

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

مدققة)غیر (2020حزیران 30
166,210,24911,518,009177,728,258حسابات جاریة 

627,272,105627,272,105-تأمینات كفاالت تجاریة

166,210,249638,790,114805,000,363

(مدققة)2019كانون األول 31
153,839,60598,423,846252,263,451حسابات جاریة 

217,536,214217,536,214-تأمینات كفاالت تجاریة

153,839,605315,960,060469,799,665

ودائع العمالء14. 

2019كانون األول 202031حزیران 30
مدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

50,678,921,63132,829,305,112حسابات جاریة وتحت الطلب
25,244,859,14322,406,914,129ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

115,718,133135,813,296ودائع مجمدة

76,039,498,90755,372,032,537
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(تتمة)ودائع العمالء14. 
30كما في من إجمالي الودائع %66.65ھلیرة سوریة أي ما نسبت50,678,921,631مبلغل فوائدبلغت الودائع التي ال تحم

.2019كانون األول 31كما في %59.29لیرة سوریة أي ما نسبتھ32,829,305,112مقابل2020حزیران

2020حزیران30من اجمالي الودائع في %0.37لیرة سوریة أي ما نسبتھ 280,785,425بلغت ودائع القطاع العام مبلغ 
.2019كانون األول 31من اجمالي الودائع كما في %0.47لیرة سوریة أي ما نسبتھ 258,946,240مقابل 

مقابل2020حزیران30من إجمالي الودائع كما في %0.15لیرة سوریة أي ما نسبتھ 115,718,133بلغت الحسابات المجمدة 
.2019كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في %0.25لیرة سوریة أي ما نسبتھ 135,813,296

تأمینات نقدیـة.15

2019كانون األول 202031حزیران 30
مدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

105,915,612980,409,015تأمینات مقابل تسھیالت مباشرة
522,964,508818,372,855مباشرةغیر تأمینات مقابل تسھیالت 

4,139,511,4712,060,577,509االستیرادإجازات مشروع تأمینات مقابل 
430,285,8761,324,980,975تأمینات أخرى 

5,198,677,4675,184,340,354

16. ضریبة الدخل

إن الحركة على حساب مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي:-

2019كانون األول 202031حزیران30
مدققةر مدققةغی

لیرة سوریةلیرة سوریة

-83,268,761الفترة / السنةبدایةلرصید في ا
213,413,360242,336,130لیرات)10(مقرب إلى أقرب الدخلضریبةمصروف

)166,637,259(-اطفاء موجودات ضریبیة مؤجلة
21,341,3407,569,890لیرات)10(مقرب إلى أقرب رسم إعادة اإلعمار

318,023,46183,268,761الفترة / السنةلرصید في نھایة ا
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(تتمة)ضریبة الدخل.  16

:الربح الضریبيمعملخص تسویة الربح المحاسبي-

2019حزیران202030حزیران30
غیر مدقةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

50,023,780,8671,571,553,172قبل الضریبة الربح 

یضاف:
7,069,64620,991,440استھالك المباني

3,624,533,080330,259,854(**)مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
23,000,00050,167,126)17ات متنوعة (إیضاح مصروف مخصص

ینزل:
-(52,275,848,557)تقییم مركز القطع البنیويناتجة عنةمحققغیرأرباح 

-(486,790,477)إیرادات خارج القطر (*)
)5,947,465((61,685,203))9حصة البنك من أرباح شركات حلیفة (إیضاح 

(405,950)(405,950)ومعدة لممارسة العملبنك القیمة التأجیریة لعقارات مملوكة لل

853,653,4061,966,618,177الربح الضریبي 

%25%25نسبة ضریبة الدخل
213,413,360491,654,544لیرات)10(مقرب إلى أقرب ضریبة الدخلمصروف

%10%10نسبة رسم إعادة اإلعمار
-21,341,340لیرات)10رسم إعادة اإلعمار (مقرب الى أقرب 

234,754,700491,654,544الظاھر في بیان الدخل المرحلي ضریبة الدخل مصروف

43,811,150مبلغ وقدره 2020من عام الثانيفي الربع بلغت الضریبة على اإلیرادات الناجمة عن أعمال البنك في الخارج (*)
لیرة سوریة وذلك وفقا 486,790,477مبلغلیرة سوریة حیث بلغت اإلیرادات الخارجیة الخاضعة لضریبة ریع رؤوس األموال

.2019نیسان 29الصادر بتاریخ 1238/3لقرار الھیئة العامة للرسوم والضرائب رقم 

تاریخ الموافقة على البیانات المرحلیة حتى9لتطبیق المعیار رقم لم یصدر من الدوائر المالیة أیة تعلیمات تتعلق باألثر الضریبي )*(*
، حیث قام البنك باعتبار أن مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة عن المرحلتین األولى والثانیة غیر مقبولة ضریبیاً المختصرة

الثالثة مقبولة ضریبیاً وذلك ألغراض احتساب ضریبة الدخل.وتم اعتبار مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة عن المرحلة 



.عبنك بیبلوس سوریة ش.م.م
المرحلیة المختصرةالمالیة البیاناتإیضاحات حول 

2020حزیران 30

25

(تتمة)ضریبة الدخل. 16

فیما یلي ملخص ألعمال التدقیق التي قامت بھا الدوائر الضریبیة:

نیسان 24لیرة سوریة بتاریخ 211,256,428قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة وكلف البنك بدفع مبلغ:2012عام -
3/ح/271، واعترض البنك على ھذا التكلیف الى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة. وقد صدر قرار لجنة الطعن رقم 2016
بواقع خسارة بالغة 2012بقبول اعتراض المكلف جزئیًا واالعتراف بنتیجة أعمال عام 2018تشرین األول 25بتاریخ 

15یرة سوریة. صدر تكلیف مؤقت إضافي عن نفس العام بخصوص استبعاد الموجودات الثابتة بتاریخ ل1,903,996,392
اعترض البنك على ھذا التكلیف إلى .لیرة سوریة1,902,867,860وقام بتخفیض الخسارة الى مبلغ 2019كانون الثاني 

برد اعتراض 2019نیسان 16تاریخ 13/ح/31لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة وصدر قرار لجنة فرض الضریبة رقم 
لیرة سوریة.1,902,867,860المكلف و تثبیت الخسارة بمبلغ 

53,894,847بدفع مبلغ 2018تشرین األول 10: قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة وكلف البنك بتاریخ 2013عام -
3/ح/364لیرة سوریة واعترض البنك على ھذا التكلیف الى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة. وقد صدر قرار لجنة الطعن رقم 

بواقع خسارة بمبلغ 2013بقبول اعتراض المكلف جزئیًا واالعتراف بنتیجة أعمال عام 2018كانون األول 23بتاریخ 
لیرة سوریة.3,325,912,657

36,794,908بدفع مبلغ 2018تشرین األول 10قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة وكلف البنك بتاریخ : 2014عام -
3/ح/365. وقد صدر قرار لجنة الطعن رقم واعترض البنك على ھذا التكلیف الى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة، لیرة سوریة

بواقع خسارة مدورة بمبلغ 2014اض المكلف جزئیاً واالعتراف بنتیجة أعمال عام بقبول اعتر2018كانون األول 23بتاریخ 
لیرة سوریة.3,688,879,924

213,880,167بدفع مبلغ 2018تشرین األول 10: قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة وكلف البنك بتاریخ 2015عام -
. وقد صدر قرار لجنة الطعن رقم الى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیةواعترض البنك على ھذا التكلیف ، لیرة سوریة

بواقع خسارة 2015بقبول اعتراض المكلف جزئیاً واالعتراف بنتیجة أعمال عام 2018كانون األول 24بتاریخ 12/ح/393
لیرة سوریة.1,959,567,829مدورة بمبلغ 

مخصصات الدیون غیر المنتجة المقتطعة بموجب قرار مجلس النقد والتسلیف صدر قرار من وزارة المالیة یتم بموجبھ اعتماد -
وقام البنك بتقدیم 2012، وبالتالي قام البنك باسترداد المؤونة المكونة عن عام 2009كانون األول 9تاریخ 4/م.ن/ب597رقم 

تي تم تكلیف البنك بھا بناًء على السترجاع المبالغ المدفوعة ال2016تشرین الثاني 23بتاریخ 2011اعتراض عن عام 
مخصصات تدني التسھیالت االئتمانیة.

تاریخ الموافقة على حتىقید المراجعة لدى الدوائر المالیة2019و2018, 2017, 2016مازالت البیانات الضریبیة لعام -
البیانات المرحلیة المختصرة.
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مخصصات متنوعة.17
حزیران30فيالرصیدفروقات أسعار الصرفخالل الفترةما تم رده خالل الفترةالمكون يكانون الثان1الرصید في 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)غیر مدققة(2020حزیران03
27,000,000--10,000,00017,000,000مؤونة مركز القطع التشغیلي (*)

49,500,000--43,500,0006,000,000مخصص لمواجھة أعباء محتملة
53,500,00023,000,000--76,500,000

34,120,653--25,819,9208,300,733ستغلةالممنوحة وغیر الماالئتمانیةمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لسقوف التسھیالت 
758,871,6284,512,615,342-1,539,808,4612,213,935,253مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للكفاالت المعطاة للمصارف 

25,861,570164,771,204-37,407,627101,502,007مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتسھیالت غیر المباشرة مع الزبائن
1,603,036,0082,323,737,993-784,733,1984,711,507,199

1,656,536,0082,346,737,993-784,733,1984,788,007,199

فروقات أسعار الصرفما تم رده خالل السنةالمكون خالل السنةكانون الثاني1الرصید في 
كانون 31الرصید في 

االول
لیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریة

)مدققة(2019كانون األول 31
10,000,000--4,000,0006,000,000مؤونة مركز القطع التشغیلي (*)

43,500,000)334,557(-43,834,557-مخصص لمواجھة أعباء محتملة
4,000,00049,834,557-)334,557(53,500,000

25,819,920--7,700,10518,119,815ستغلةالممنوحة وغیر الماالئتمانیةمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لسقوف التسھیالت 
1,539,808,461)6,075,211(-62,310,2871,483,573,385مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للكفاالت المعطاة للمصارف 

37,407,627-)93,709,764(-131,117,391مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتسھیالت غیر المباشرة مع الزبائن 
201,127,7831,501,693,200)93,709,764()6,075,211(1,603,036,008

205,127,7831,551,527,757)93,709,764((6,409,768)1,656,536,008

یتوجب على حیث2016تموز 24الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب1409والمعدل بالقرار 2008شباط 4الصادر بتاریخ 1/م ن/ ب362یتم احتساب مؤونة مركز القطع التشغیلي بناًء على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (*) 
من وسطي مراكز القطع التشغیلیة خالل الشھر.%5لصرف على أساس االمصارف العاملة في سوریة أن تحجز مؤونة لتقلبات أسعار
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مخصصات متنوعة (تتمة).17

كانت كما یلي:غیر المباشرة التسھیالت اإلئتمانیة إجماليإن الحركة الحاصلة على 

2020حزیران 30
مدققةغیر 

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

15,374,490,8769,671,177,2971,192,861,95326,238,530,126فترةبدایة الالرصید في 
1,833,922,565--1,833,922,565خالل الفترةالتسھیالت الجدیدة 
)5,176,858,082((1,000,000))6,980,677()5,168,877,405(خالل الفترةالتسھیالت المسددة 

--)680,799,040(1680,799,040المحول إلى المرحلة 
--923,142(923,142)2المحول إلى المرحلة 
----3المحول إلى المرحلة 

5,608,752,64916,246,923,0392,239,373,09924,095,048,787فروقات أسعار الصرفتعدیالت

18,328,164,58325,231,243,7613,431,235,05246,990,643,396(*)نھایة الفترة الرصید في

2019كانون األول 31
مدققة

المجموعالثالثةالمرحلة المرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

31,650,358,0991,319,173,49376,852,33833,046,383,930بدایة السنةالرصید في
6,876,919,335-6,778,356,35898,562,977التسھیالت الجدیدة خالل السنة

)13,437,530,293()558,723()288,849,323()13,148,122,247(التسھیالت المسددة خالل السنة 
-(75,852,100)(2,049,451)177,901,551المحول إلى المرحلة 
--8,713,659,482(8,713,659,482)2المحول إلى المرحلة 
-1,215,244,770-)1,215,244,770(3المحول إلى المرحلة 

)247,242,846()22,824,332()169,319,881()55,098,633(تعدیالت فروقات أسعار الصرف

201915,374,490,8769,671,177,2971,192,861,95326,238,530,126كانون األول 31الرصید في 

ھي كما یلي:غیر المباشرة االئتمانیة للتسھیالت المتوقعةالئتمانیة االخسائرإن الحركة الحاصلة على مخصص

2020حزیران 30
غیر مدققة

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

54,189,629385,061,2331,163,785,1461,603,036,008فترةبدایة الفي الرصید 
--)4,619,225(14,619,225المحول إلى المرحلة 
----2المحول إلى المرحلة 
-3,195-)3,195(3المحول إلى المرحلة 

47,479,118767,650,2181,508,608,6572,323,737,993ةترلفلالخسائر االئتمانیة المتوقعة مصروف
2,899,88222,967,026758,866,290784,733,198تعدیالت فروقات أسعار الصرف

109,184,6591,171,059,2523,431,263,2884,711,507,199(*)الرصید في نھایة الفترة 
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)مخصصات متنوعة (تتمة.17

2019كانون األول 31
مدققة

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

127,234,02135,717,71138,176,051201,127,783بدایة السنةفي الرصید 
--(295)1295المحول إلى المرحلة 
--61,202,096(61,202,096)2المحول إلى المرحلة 
-599,117-)599,117(3المحول إلى المرحلة 

مصروف الخسائر االئتمانیة (استرداد)
288,141,7211,131,085,1891,407,983,436(11,243,474)المتوقعة للسنة

)6,075,211()6,075,211(--وفروقات أسعار الصرفتعدیالت 

201954,189,629385,061,2331,163,785,1461,603,036,008كانون األول 31الرصید في 

مقابل 2020حزیران 30في لیرة سوریة 403,247,544وقدره اً مصارف لبنانیة مبلغمعالغیر المباشرة االئتمانیةالتسھیالت (*) بلغت 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة مبلغًا وقدره بینما بلغ مخصص ، 2019كانون األول 31كما في لیرة سوریة153,276,541مبلغ 

.2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 11,641,635مبلغ مقابل 2020حزیران 30في لیرة سوریة 29,659,865

مطلوبات أخرى18.  

2019كانون األول 202031حزیران30
مدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

476,436,552328,364,342ودائع عمالء–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 
1,701,462,4211,312,934,441شیكات مصدقة

538,626,322265,949,798شیكات مصرفیة 
-320,771,726حواالت العمالء 

271,317,774240,674,441مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة
198,041,250149,027,975المستحق إلى البلدیات والتأمینات االجتماعیة ومؤسسات حكومیة أخرى

64,444,15022,640,103مبالغ قید التسویة
92,776,700  43,811,150(*)إیرادات خارج القطرالریع علىضریبة 

185,2722,389,615ایرادات مقبوضة مقدماً 
386,798386,798أرباح موزعة غیر مدفوعة

120,865,889-تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت
22,647,800-تقاص بطاقات صراف الي

3,615,483,4152,558,657,902
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(تتمة)مطلوبات أخرى18.  

ھي كما یلي:ضریبة الریع على إیرادات خارج القطر إن الحركة على (*) 

2019كانون األول 202031حزیران 30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

-92,776,700السنة/في بدایة الفترة الرصید 
-(92,776,700)الریع المدفوعةضریبة یطرح: 

43,811,15092,776,700للفترة / للسنةالریعضریبةمصروف

43,811,15092,776,700الفترة / السنةلرصید في نھایة ا

رأس المال المكتتب بھ والمدفوع.19
سھم بقیمة اسمیة 61,200,000على لیرة سوریة موزعاً 6,120,000,000 یبلغ رأس مال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع 

. 2019كانون األول 31و2020حزیران 30لیرة سوریة للسھم الواحد كما في 100
تقسم أسھم البنك الى فئتین:

استثناء وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. باعتباریینوھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو -فئة أ
السوریین المقیمین في الخارج الذین یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم باألسھم بالقطع األجنبي حسب سعر الشراء الوارد في نشرة 

لصرف الخاصة بالمصارف والصادرة عن مصرف سوریة المركزي الساریة یوم بدء االكتتاب (كونھا تتضمن أسعار وسطي أسعار ا
من رأسمال البنك.%40.13الیوم السابق لبدء فترة االكتتاب). تشكل ھذه الفئة 

زراء و أجانب بقرار من مجلس الووھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو اعتباریین غیر السوریین عرب أ-فئة ب
وتسدد قیمتھا بالقطع األجنبي حسب سعر الشراء الوارد في نشرة وسطي اسعار الصرف الخاصة بالمصارف والصادرة عن مصرف 

من %59.87سوریة المركزي الساریة یوم بدء االكتتاب (كونھا تتضمن أسعار الیوم السابق لبدء فترة االكتتاب). وتشكل ھذه الفئة 
رأسمال البنك.

والمرسوم رقم 2001لعام 28القاضي بتعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم 3، صدر القانون رقم 2010كانون الثاني 4بتاریخ 
ملیارات لیرة 10والذي یتضمن زیادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح 2005لعام 35

سنوات لتوفق اوضاعھا بزیادة رأسمالھا الى الحد األدنى 3یخص البنوك التقلیدیة وقد منحت البنوك المرخصة مھلة سوریة فیما 
تم تمدید ھذه المھلة من ثالث سنوات الى أربع سنوات. 2011لعام 17المطلوب. وبموجب القانون رقم 

المھلة الممنوحة للمصارف التقلیدیة في الجمھوریة العربیة والذي تضمن زیادة 63صدر المرسوم التشریعي رقم 2013في عام 
نیسان 22/م.و تاریخ 13، ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2014السوریة لزیادة الحد األدنى لرأسمالھا حتى نھایة العام 

ست سنوات أي حتى نھایة المتضمن تمدید المھلة الممنوحة لزیادة رؤوس أموال المصارف سنة إضافیة أخرى بحیث تصبح 2015
. ینتظر المصرف صدور تعلیمات جدیدة من السلطات الرقابیة التخاذ اإلجراءات المناسبة بھذا الخصوص.2015عام 

السماح لبنك بیبلوس سوریة المتضمن /ل.أ 1402رقم القرار 2019حزیران 14بتاریخ مصرف سوریة المركزيصدر عن 
وذلك على دفعتین:ملیون دوالر أمریكي، 2,500,000وي بمبلغ بترمیم مركز القطع البنیش.م.م.ع

دیون غیر المنتجة بالقطع دوالر امریكي وذلك عن طریق عكس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لل1,750,000الدفعة األولى -
األجنبي.

الذاتیة الناتجة من نشاطھ بنكوذلك من موارد التنفذ خالل فترة ستة أشھر من تاریخ القرار دوالر أمریكي 750,000الدفعة الثانیة -
كل ضغطاٌ على سوق القطع التشغیلي.وبما ال یشالتشغیلي تدریجیاٌ 

یوضح . إلى القطع البنیويمن القطع التشغیلي دوالر أمریكي 2,500,000بتحویل مبلغ 2019كانون األول4قام البنك بتاریخ وقد 
: في نھایة الفترةالقطع البنیوي بالعمالت األجنبیةالجدول التالي الحركة على مركز 

2020حزیران 30الرصید فيالمحول من القطع التشغیلي2020كانون الثاني 1الرصید فيمركز القطع

52,310,938-52,310,938الدوالر االمریكي
42,021,500-42,021,500الدرھم االماراتي
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خسائر متراكمة محققة وأرباح مدورة غیر محققة.20
952/100والتعمیم رقم 2007لعام 1/م ن/ب362بناًء على تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

مركزالقطع م اعادة تقییالمحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن غیر، یتم فصل االرباح المدورة لفروقات القطع 2009شباط 12بتاریخ 
30في ما كالبنیوي من حساب الخسائر المتراكمة المحققة، وعلیھ فإنھ ال یوجد أرباح مدورة قابلة للتوزیع في تاریخ البیانات المالیة 

.2019كانون األول 31و2020حزیران 

وائد الدائنةفلا.21

2019حزیران202030حزیران30
مدققةغیر مدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

تسھیالت ائتمانیة مباشرة:
الشركات

109,751,30478,812,907حسابات جاریة مدینة
1,905,731,4481,739,534,877قروض وسلف  

تجزئة
122,741,459138,489,496قروض 

1,970,017648,941بطاقات االئتمان

494,608,327309,373,849رصدة وإیداعات لدى المصارف أ
20,235,884168,477,041رباح عقود مقایضة مع المؤسسة األمأ

22,477,05625,446,575موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

2,677,515,4952,460,783,686

لفوائد المدینةا.22

2019حزیران202030حزیران30
مدققةغیر مدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

ودائع العمالء
921,686,353845,451,017ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

13,560,1541,785,059فوائد على التزامات عقود االیجار

935,246,507847,236,076
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المتوقعةیةاالئتمانالخسائرمخصص(استرداد) مصروف.23

2019حزیران202030حزیران30
مدققةغیر مدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

-(4,354,058)أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
-1,256,879,084أرصدة لدى المصارف

-1,037,231,243إیداعات لدى المصارف
(335,503,537)309,187,933التسھیالت االئتمانیة المباشرة

-2,323,737,993التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة

4,922,682,195(335,503,537)

الفترةبح رللسھم منوالمخفضة الحصة األساسیة .24
كما وذلكالفترةعلى الوسطي المرجح لعدد األسھم القائم خالل الفترةأرباححتساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة ایتم

یلي:

2019حزیران202030حزیران30
مدققةغیر مدققةغیر 

49,745,215,0171,079,898,628(لیرة سوریة)الفترةصافي ربح
_ _____________________  __

61,200,00061,200,000الفترةخالل قید التداولوسطي عدد األسھم
_  ____________________  ___

17.65 812.83)(لیرة سوریةالفترةالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح

مطابقة للحصة األساسیة لعدم إصدار البنك ألدوات قد یكون لھا تأثیر على حصة السھم الفترةربحالحصة المخفضة للسھم منإن قیمة 
من األرباح عند تحویلھا.
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النقد وما في حكمھ.25

التدفقات النقدیة من المبالغ التالیة:بیانیتكون النقد وما في حكمھ الظاھر في 

2019حزیران201930كانون األول 202031حزیران30
غیر مدققةمدققةمدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

34,928,549,00018,152,849,57616,427,746,118نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي (*)
استحقاق یضاف: أرصدة لدى المصارف ذات 

65,311,466,02223,665,711,63821,342,357,733أصلي خالل ثالثة أشھر
ینزل: ودائع المصارف ذات استحقاق أصلي 

(348,629,170)(252,263,451)(177,728,258)خالل ثالثة أشھر

100,062,286,76441,566,297,76337,421,474,681

قد وما في جزء من النرال تعتبالبنك التشغیلیة الیومیة لذلك أنشطةال یستخدم احتیاطي الودائع لدى مصرف سوریة المركزي في (*)
.)4(اإلیضاح حكمھ

تعامالت مع أطراف ذات عالقة.26

اإلدارة واإلدارة العلیا ضمن قام البنك بالدخول في معامالت مع الشركة األم والشركات الشقیقة ومع كبار المساھمین وأعضاء مجلس 
ستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجاریة. ات االعتیادیة المسموحة للبنك وباالنشاط

ما یلي:كالمساھمة المغفلة (ش.م.م) (أدیر) سوریة-استثمارات في شركة أدونیس للتأمین المرحلیة المختصرة تتضمن البیانات المالیة 

2019كانون األول 202031حزیران30
مدققةمدققةغیر 

20%20%نسبة الملكیة
463,470,951401,785,748)9استثمارات في شركات حلیفة (لیرة سوریة) (ایضاح 

61,685,20311,216,885)9حصة البنك من أرباح شركات حلیفة (لیرة سوریة) (ایضاح 
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(تتمة)تعامالت مع أطراف ذات عالقة.26

الشركة األم
(بنك بیبلوس ش.م.ل)

الشركات الشقیقة
(بنك بیبلوس

اوروبا)

كبار المساھمین 
وأعضاء مجلس 

شركة أدیر لبناناإلدارة
شركات حلیفة

شركة أدیر سوریة
شركة مانتیننس
المجموعمنجمنت غروب

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
) غیر مدققة(2020حزیران 30

المرحلي بنود داخل بیان المركز المالي
34,154,559,737----34,154,482,24377,494حسابات جاریة 

15,072,000,000-----15,072,000,000موجودات-حسابات ألجل أو لسابق اشعار 
318,186,675-----318,186,675فوائد محققة غیر مستحقة القبض

(261,192,911)(31,543,392)(138,513,393)(66,540,079)(24,596,047)--طراف ذات عالقةألحسابات جاریة 
(767,573,900)-(669,575,000)(43,293,900)(54,705,000)--مطالیب–حسابات ألجل أو لسابق اشعار 
(15,193,952)-(13,028,048)(1,384,515)(781,389)--فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 

44,092,534-----44,092,534تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت
42,761,764115,610,640158,372,404----مصاریف مدفوعة مقدماً 

285,773,374-285,773,374----حق استخدام األصول 
(153,148,777)-(153,148,777)----التزامات عقود اإلیجار

المرحلي بنود خارج بیان المركز المالي
403,247,544-----403,247,544كفاالت

33,815,520,000-----33,815,520,000عقود مقایضة
المرحلي عناصر بیان الدخل

17,9001,36886,0941,278,292440,708,997-439,325,343فوائد وعموالت دائنة
(31,051,423)-(25,950,911)(1,559,291)(3,541,221)--فوائد وعموالت مدینة
20,235,884-----20,235,884أرباح عقود مقایضة-فوائد وعموالت دائنة 

(40,757,607)(40,757,607)-----صیانة-مصاریف تشغیلیة آخرى 
(35,211,119)-(35,211,119)----تأمین-مصاریف تشغیلیة آخرى 
(18,200,032)(18,200,032)-----ومصاریف أخرىتنظیف–مصاریف تشغیلیة أخرى 

(25,516,388)-(25,516,388)----استخدام األصولاستھالك حق 
(5,815,041)-(5,815,041)----فوائد عقود اإلیجار

.لى حسابات الودائع ألجإن معدالت الفائدة والعموالت على ودائع المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة ھي نفس المعدالت المطبقة عل·
.
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طراف ذات عالقة (تتمة)أتعامالت مع .26

الشركة األم
(بنك بیبلوس ش.م.ل)

الشركات الشقیقة
(بنك بیبلوس

اوروبا)

كبار المساھمین وأعضاء 
مجلس 
شركة أدیر لبناناإلدارة

شركات حلیفة
شركة أدیر سوریة

شركة مانتیننس
المجموعمنجمنت غروب

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(مدققة)2019كانون األول 31
بنود داخل بیان المركز المالي

11,290,832,537----11,290,805,66226,875حسابات جاریة 
5,232,000,000-----5,232,000,000موجودات-حسابات ألجل أو لسابق اشعار 

133,416,000-----133,416,000فوائد محققة غیر مستحقة القبض
(113,877,192)(1,508,115)(83,824,503)(23,755,493)(4,789,081)--طراف ذات عالقةألحسابات جاریة 

(616,680,435)-(520,075,135)(41,900,300)(54,705,000)--مطالیب–حسابات ألجل أو لسابق اشعار 
(11,847,303)-(10,089,404)(1,356,594)(401,305)--فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 

(120,865,889)-----(120,865,889)تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت
46,922,9514,617,91051,540,861----مصاریف مدفوعة مقدماً 

180,631,027-180,631,027----حق استخدام األصول 
(146,743,736)-(146,743,736)----التزامات عقود اإلیجار

المركز المالي  بنود خارج بیان
153,276,541-----153,276,541كفاالت

11,777,373,783-----11,777,373,783عقود مقایضة

(غیر مدققة)2019حزیران30
عناصر بیان الدخل المرحلي

9,8271,36897,63461,652292,660,592-292,490,111فوائد وعموالت دائنة
(28,583,926)-(24,769,767)(1,468,947)(2,345,212)--فوائد وعموالت مدینة
168,477,041-----168,477,041عقود مقایضةأرباح–فوائد وعموالت دائنة

(14,798,137)(14,798,137)-----صیانة–مصاریف تشغیلیة آخرى 
(12,320,000)-(12,320,000)----ایجارات–تشغیلیة آخرى مصاریف 

(31,649,092)-(31,470,395)(178,697)---تأمین–مصاریف تشغیلیة آخرى 
(8,891,129)(8,891,129)-----تنظیف–مصاریف تشغیلیة أخرى 

.مجلس اإلدارة ھي نفس المعدالت المطبقة على حسابات الودائع ألجلإن معدالت الفائدة والعموالت على ودائع المساھمین وأعضاء ·
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طراف ذات عالقة (تتمة)أتعامالت مع .26

فیما یلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفیذیة العلیا:

2019حزیران 202030حزیران 30
مدققةغیر مدققةغیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

207,645,222139,601,559رواتب ومكافآت
23,259,86723,612,096میزات ومنافع قصیرة األجل

230,905,089163,213,655

إدارة المخاطـر.27

مقدمة27.1

یتعرض البنك للمخاطر التالیة: 

واألفراد.مخاطر االئتمان للشركات -1
مخاطر السوق وھي مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.-2
مخاطر الدفع المسبق.-3
مخاطر السیولة.-4
مخاطر التشغیل.-5
مخاطر األعمال.-6
مخاطر االلتزام.-7

مخاطر االئتمان.27.2

متحفظة في إدارة ھذا النوع من المخاطر كعنصر أساسي لتحقیق ھدفھا استراتیجیةیعتمد البنك اسلوب المبادرة والدینامیكیة وتطبیق 
ییر ائتمانیة . ویعتمد البنك كذلك على معااالئتمانیةوتركیبة المحفظة األصولاالستراتیجي في التحسین المتواصل والمحافظة على نوعیة 

رة المخاطر وتأخذ بعین االعتبار كافة المستجدات في راسخة تتسم بالمحافظة والحكمة وسیاسات وإجراءات ومنھجیات وأطرعامة إلدا
ن كالبیئة المصرفیة والتشریعیة، باإلضافة إلى ھیاكل تنظیمیة واضحة وأنظمة آلیة، عالوة على المتابعة الحثیثة والرقابة الفعالة التي تم

تستند إلى یةاالئتمانة والتصمیم. إن قرارات اإلدارة البنك من التعامل مع المخاطر المحتملة وتحدیات البیئة المتغیرة بمستوى عال من الثق
أعمال البنك ومستویات المخاطر المقبولة. كما تركز على التنوع الذي یعتبر حجر األساس لتخفیف وتنویع المخاطر على استراتیجیة

افي.المستوى الفردي للعمالء وكذلك على المستوى القطاعي والجغر
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إدارة المخاطـر (تتمة).27

(تتمة)مخاطر االئتمان.27.2

التركز حسب القطاع االقتصادي

:یة حسب القطاع اإلقتصادياالئتمانیبین الجدول التالي التركز في التعرضات 

إجماليخدمات-أفراد زراعةعقاراتتجارةصناعةمالي
سوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة) 2020حزیران 30
30,243,353,434-----30,243,353,434أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 

62,593,475,305-----62,593,475,305أرصدة لدى المصارف 
13,682,743,557-----13,682,743,557إیداعات لدى المصارف

10,207,282,67813,577,760,586524,874,1232,282,100,7478,546,256,65135,138,274,785-مباشرة (بالصافي)تسھیالت ائتمانیة 
689,528,767-----689,528,767موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

538,675,464271,580,639434,248,91711,246,05657,760,442207,229,4401,520,740,958موجودات أخرى
10,329,889,652-----10,329,889,652ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة  المركزي

118,077,666,17910,478,863,31714,012,009,503536,120,1792,339,861,1898,753,486,091154,198,006,458المجموع

إجماليخدمات-أفراد زراعةعقاراتتجارةصناعةمالي
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(مدققة)2019كانون األول 31
15,761,436,311-----15,761,436,311أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 

22,749,672,791-----22,749,672,791أرصدة لدى المصارف 
5,010,667,286-----5,010,667,286لدى المصارفایداعات 

10,407,416,39810,519,539,020352,622,1312,336,639,5528,951,134,23332,567,351,334-تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
1,589,739,383-----1,589,739,383موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

302,600,294302,424,647313,003,7048,441,35362,075,779185,986,3191,174,532,096أخرىموجودات 
3,727,290,357-----3,727,290,357ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي  

49,141,406,42210,709,841,04510,832,542,724361,063,4842,398,715,3319,137,120,55282,580,689,558المجموع
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إدارة المخاطـر (تتمة).27

مخاطـر السوق27.3

مخاطر أسعار الفائدة
تقبلیة أو القیم العادلة وق والتي تؤثر بالتالي على التدفقات النقدیة المس ائدة بالس عار الفائدة الس ألدوات لھي المخاطر الناجمة عن تغیرات أس

ع حدود لفجوات معدل الفائدة خالل فترات محددة. یتم مراقبة المراكز المالیة.  تویات مخاطر معدالت الفائدة بوض یراقب مجلس اإلدارة مس
بشكل یومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المستویات المحددة.

مخاطر أسعار الفائدة في سجالت المصرف
أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلیة للبنك أو على القیمة العادلة لألدوات تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغیر في 

المالیة. ویتم إدارة ھذه المخاطر بصورة رئیسیة عن طریق مراقبة فجوات أسعار الفائدة بالحصول على حدود معتمدة مسبقًا لفئات إعادة 
دود وترفع تقاریرھا الدوریة إلى لجنة إدارة المخاطر وتوصي بالنتائج إلى مجلس اإلدارة.التسعیر. وتراقب إدارة المخاطر االلتزام بھذه الح

مخاطر العمالت
متتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. یعتبر البنك اللیرة السوریة العملة الرئیسیة لھ، ویقو

المراكز بشكل یومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المستویات المحددة.العمالت، ویتم مراقبةالمجلس بوضع حدود لمراكز 
ف مع رالتغیرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغیر معقول في أسعار الصثرأیقوم البنك بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة 

.بقاء بقیة المتغیرات ثابتة

المسبقمخاطر الدفع 27.4

تحقاقھا، مثل سأو مستحقاتھم قبل التزاماتھمالیة نتیجة طلب أو دفع العمالء الإن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض البنك إلى خسارة م
وھریة جرھونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة. إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق ھي غیر 

ة غیر جوھري، بعد ضفي األسواق التي یعمل فیھا البنك. وبالتالي، فإن البنك یعتبر تأثیر مخاطر الدفع المسبق على صافي الفوائد المقبو
. یة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبقأعتبار األخذ بعین اال

مخاطر السیولة27.5

الوفاء بمتطلباتھ من النقد الجاھز أو تمویل زیادة في الموجودات نتیجة حدوث اضطرابات تمثل مخاطر السیولة مخاطر عدم تمكن البنك من 
في السوق مما یؤدي إلى نضوب فوري لبعض مصادر السیولة. وللحد من ھذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنویع مصادر البنك التمویلیة وإدارة 

.حیث النقد وشبھ النقد وأوراق مالیة جاھزة للتداولالموجودات مع األخذ بعین االعتبار متطلبات السیولة من 

مخاطر التشغیل27.6

وفقًا للمعاییر الدولیة ال سیما وفاق بازل، ولقواعد مصرف سوریة المركزي تعرف بأنھا المخاطر الناتجة عن إدارة أعمال البنك ومھامھ 
أو أخطاء بمسار وسیاسات العمل أو قصور بالتدریب للموظفین أو الیومیة والتي یمكن أن یتعرض لھا سواًء من داخلھ كاحتیال داخلي 

نتیجة مشاكل تقنیة، أو من خارجھ كاالحتیاالت الخارجیة واألزمات االقتصادیة والطبیعیة والسیاسیة، باإلضافة إلى مخاطر عدم االلتزام 
ي.بالقوانین والتشریعات والمعاییر الدولیة الناظمة للعمل المصرفي والمال

ولمواجھة ھذا النوع من المخاطر یقوم قسم المخاطر التشغیلیة ضمن مدیریة إدارة المخاطر برصد ومتابعة وتجمیع وتصنیف ودراسة 
وتحلیل ھذه المخاطر التي یتعرض لھا البنك بشكل یومي، وعلى أساس المشاھدة المباشرة واألنظمة المتخصصة بذلك كتقییم المخاطر 

وریة إضافةً إلى دراسات مؤشرات اإلنذار المبكر واألساس للتحوط للمخاطر، وكذلك إصدار التقاریر لمجلس اإلدارة الذاتي واالستبیانات الد
ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنھ متضمنًة التوصیات الالزمة للتحوط من ھذه المخاطر بأنجح الطرق. ونشیر إلى انتھاج البنك ألسلوب 

.المخاطر التشغیلیة، وأخذ المخصصات اإلضافیة وفقاً لدراسات الجھد حیث یلزمالمؤشر األساسي الحتساب مخصصات

وبھذا الصدد تجدر اإلشارة إلى استمرار البنك بتنفیذ خطة إتمام االستقاللیة الكاملة عن الشریك االستراتیجي من حیث نقل المخدمات 
اف ومتابعة مباشرة من فریق البنك، ما یخفف بشكٍل كبیر من مخاطر التشغیل لجھة انقطاع والبرمجیات لتكون متموضعة وتحت إشر

.األعمال إضافًة إلى مخاطر عدم االلتزام بقواعد مصرف سوریة المركزي
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إدارة المخاطـر (تتمة).27

مخاطر األعمال27.7

خطار الناتجة عن الظروف السیاسیة األومنھاالبنوك بصفة عامة،قطاع البنك أو تؤثر على قد تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل 
لك المخاطر بشكل بتقییم تالبنكإدارةتقوم .البنكواالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج اعمال

.للبنكوالمركز المالي األعمالنتائج مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على

مخاطر االلتزام27.8

علیمات تبالنسبة لمخاطر االلتزام یحرص البنك على تنفیذ كافة أعمالھ على مبدأ االمتثال والتي تستند إلى أعلى المعاییر المھنیة التزامًا بال
. والمتطلبات الرقابیة

. التحلیل القطاعي28

القطاع الرئیسي للبنك بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.یمثل قطاع األعمال 

قطاع األعمال

یتم تنظیم البنك ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي:
التجزئة: یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.

الشركات: یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.

الخزینة: یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال البنك.

مال الرئیسیة.ھذه القطاعات ھي األساس الذي یبني علیھ البنك تقاریره حول معلومات قطاعات األع
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لتحلیل القطاعي (تتمة)ا.28
(تتمة)قطاع األعمال

فیما یلي توزیع اإلیرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاریف الرأسمالیة:
2020حزیران 30

غیر مدققة
2019حزیران30

غیر مدققة
المجموعالمجموعأخرىخزینةالشركاتالتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,005,715,76755,363,058,940606,00056,433,742,3742,396,008,288(935,638,333)الدخل التشغیلي(الخسارة التشغیلیة)إجمالي
335,503,537(4,922,682,195)-(4,503,691,522)(387,807,059)(31,183,614)المتوقعةاالئتمانیة(مصروف) استرداد الخسائر

1,617,908,70850,859,367,418606,00051,511,060,1792,731,511,825(966,821,947)نتائج األعمال
)1,165,906,118((1,548,964,515)(1,548,964,515)---مصاریف غیر موزعة على القطاعات

49,962,095,6641,565,605,707(1,548,358,515)1,617,908,70850,859,367,418(966,821,947)الربح التشغیلي (الخسارة التشغیلیة) 
61,685,20361,685,2035,947,465حصة البنك من أرباح شركات حلیفة

(491,654,544)(234,754,700)(234,754,700)الدخلضریبةمصروف
-(43,811,150)(43,811,150)ریع على إیرادات خارج القطرضریبة المصروف

49,745,215,0171,079,898,628السنةالفترة /ربحصافي 

2020حزیران 30
غیر مدققة

2019كانون االول 31
مدققة

المجموعالمجموعأخرىخزینةالشركاتالتجزئة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

162,935,241,12488,586,395,170-1,678,390,96234,441,949,319126,814,900,843موجودات القطاع 
3,447,304,8793,447,304,8792,603,602,077---موجودات غیر موزعة على القطاعات

1,678,390,96234,441,949,319126,814,900,8433,447,304,879166,382,546,00391,189,997,247مجموع الموجودات

82,519,613,29161,354,536,898-49,040,016,53132,674,596,397805,000,363مطلوبات القطاع 
8,614,197,4158,614,197,4154,331,940,069---مطلوبات غیر موزعة على القطاعات

49,040,016,53132,674,596,397805,000,3638,614,197,41591,133,810,70665,686,476,967مجموع المطلوبات
165,038,044420,165,023المصاریف الرأسمالیة

157,015,942243,419,621االستھالكات واالطفاءات     
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. التحلیل القطاعي (تتمة)28

معلومات التوزیع الجغرافي
.یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة

القطاع الجغرافي:فیما یلي توزیع ایرادات وموجودات البنك ومصاریفھ الرأسمالیة حسب 

المجموعخارج سوریةداخل سوریة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة) 2020حزیران30
55,946,951,897486,790,47756,433,742,374إجمالي الدخل التشغیلي

165,038,044-165,038,044مصاریف رأسمالیة

المجموعخارج سوریةداخل سوریة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة) 2019حزیران30
1,900,452,610495,555,6782,396,008,288إجمالي الدخل التشغیلي 

321,858,655-321,858,655مصاریف رأسمالیة

.  كفایة رأس المال29
تالزم أنشطتھ المختلفة. یتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من خالل النسب یحافظ البنك على رأسمال مناسب لمواجھة المخاطر التي

الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیة.
یدیر البنك ھیكلیة رأسمالھ ویجري تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف المخاطر في أنشطتھ.

یراعي البنك تالءم حجم رأس المال مع حجم وطبیعة وتعقید المخاطر التي یتعرض لھا. ویلتزم البنك منذ تأسیسھ بالمحافظة على معدالت 
تفوق الحد األدنى لمتطلبات كفایة رأس المال، كما یراعي كافة النسب المتعلقة بالتركزات االئتمانیة والتي تستخدم رأس المال التنظیمي

لك التركزات.كمؤشر لت

یتم قیاس المخاطر عند احتساب كفایة رأس المال وفقاً لتعلیمات وقرارات مجلس النقد والتسلیف في سوریة ذات الصلة والتي تستند في 
مضمونھا إلى تعلیمات ومقررات لجنة بازل، وبشكل عام یتم قیاس ھذه المخاطر وفقًا ألسلوب المؤشر األساسي مع مراعاة تعلیمات 

النقد والتسلیف، حیث یتم قیاس مخاطر االئتمان وفقًا للتصنیف االئتماني إن وجد ووفقًا ألوزان التثقیل المذكورة في تعلیمات مجلس 
مجلس النقد والتسلیف وذلك بعد طرح المؤونات والضمانات المقبولة، أما بالنسبة لمخاطر السوق فتم أخذ قیمة مراكز القطع األجنبي 

وذلك بعد تثقیلھا بأوزان التثقیل المشار إلیھا في تعلیمات المجلس، وأخیراً یتم قیاس المخاطر التشغیلیة وفقاً ألسلوب التشغیلیة المحمولة 
المؤشر األساسي حیث یتم أخذ متوسط ثالثة سنوات لصافي إیراد البنك من الفوائد والعموالت ومن ثم تثقیل الناتج بأوزان التثقیل 

س.المذكورة في تعلیمات المجل
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(تتمة).  كفایة رأس المال29

یوضح الجدول التالي كیفیة احتساب نسبة كفایة رأس المال:
2019كانون األول 202031حزیران30

مدققةغیر مدققة
آالف اللیرات السوریةآالف اللیرات السوریة 

بنود رأس المال األساسي:
األموال الخاصة األساسیة:
6,120,0006,120,000رأس المال المكتتب بھ

989,398989,398االحتیاطي القانوني 
899,398899,398االحتیاطي الخاص 

22,013,80922,013,809(*)األرباح المدورة غیر المحققة
)4,519,084()4,519,084(المتراكمة المحققةالخسائر 
-49,745,215*)*(*أرباح الفترةصافي 

)401,786((463,471)(**)صافي األسھم والمساھمات في المصارف والمؤسسات المالیة 
(9,088)(22,150)صافي الموجودات الثابتة غیر المادیة

74,763,11525,092,647
رأس المال المساعد:

متوقعة للتعرضات المصنفة المؤونات المكونة لقاء خسائر ائتمانیة 
1,962,388951,900ضمن المرحلتین األولى والثانیة

76,725,50326,044,547)ةمجموع رأس المال التنظیمي (األموال الخاص

156,991,06476,151,988الموجودات المرجحة بالمخاطر
17,088,9267,517,666المركز المالي المرجحة بالمخاطربیانحسابات خارج 
250,373126,735مخاطر السوق

2,498,1752,613,313المخاطر التشغیلیة

176,828,53886,409,702مجموع الموجودات والمطلوبات المرجحة بالمخاطر

30.14%43.39%نسبة كفایة رأس المال (%)
%29.04%42.28نسبة كفایة رأس المال األساسي (%)

%98.39%99.35المال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكیة (%)نسبة رأس 
قرارمنالثامنةالمادةتعدیلتضمنوالذي2014شباط 26تاریخ 4 ب/نم1088/رقموالتسلیفالنقدمجلسقرارصدر(*)

ضمنالمحققةغیرالبنیويالقطعتقییمفروقاتإدراجیتمبحیث2008شباط 4تاریخ1ب /نم362/رقم والتسلیفالنقدمجلس
عام 4ب/نم253/والتسلیف رقم النقدمجلسقرارمتطلباتوفقالمالرأسكفایةاحتسابألغراضاألساسیةالخاصةاألموال
2007.

الخاصة األساسیة، أدیر وذلك بإدراجھ ضمن بنود األموال /سوریة –(**) لقد قام البنك بتعدیل تصنیف االستثمار في شركة ادونیس للتأمین 
. وتم التعدیل ألن نسبة مساھمة 2014أب17بتاریخ 5108/162عوضاً عن الموجودات المرجحة بالمخاطر، وذلك استناداّ للكتاب رقم 

.)9(إیضاح%20أدیر تبلغ /سوریة –شركة ادونیس للتأمین البنك في رأس مال 
بلغ وقدرهمالقطع البنیوي مركزتقییمغیر محققة ناتجة عن أرباحیرات السوریة)ل(بعد ضربھا بآالف الصافي أرباح الفترةتتضمن)**(*

لیرة 2,530,633,540 مبلغ وقدرهبعد استبعاد أرباح القطع البنیوي غیر المحققة خسائر الفترة بینما بلغتلیرة سوریة52,275,848,557
سوریة.

المبسط الحتساب متطلبات رأس المال لتغطیة المخاطر االئتمانیة المتعلقة بمحافظ التسھیالت وأوزان تم اعتماد األسلوب المعیاري 
تثقیلھا، واعتماد المنھج النمطي الحتساب متطلبات رأس المال لتغطیة المخاطر السوقیة، واعتماد أسلوب المؤشر األساسي الحتساب 

متطلبات رأس المال لتغطیة المخاطر التشغیلیة.
یجب أال تتدنى نسبة كفایة رأس المال 2007الثانيكانون24في الصادر4/م ن/ ب 253مجلس النقد والتسلیف رقم قرارسبح

.%8للبنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 
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رتباطات والتزامات محتملةا.30

2019كانون األول 202031حزیران30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
نیابة عن العمالء كفاالت

110,995,000260,706,737دفع -
6,519,229,4914,993,814,704حسن تنفیذ-
545,911,730693,982,255أخرى -

7,176,136,2215,948,503,696

تعھدات نیابة عن البنوك  
32,096,417,56211,176,131,881كفاالت

5,138,826,8886,535,180,763سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
2,579,262,7252,578,713,786مباشرة غیر مستغلة غیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 

7,718,089,6139,113,894,549

46,990,643,39626,238,530,126مجموع التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة

36,192,000112,080,000عقود أجلة

47,026,835,39626,350,610,126

)COVID-19(آثار انتشار فیروس كورونا المستجد . 31

30أشھر المنتھیة في الستةالمرحلیة المختصرة لفترة تاریخ البیانات المالیة، ب)COVID-19فیروس كورونا (ياستمرار تفشإن 
اضطراب كبیر في األسواق العالمیة. وبناًء على ذلك، قد تتأثر حدوث االقتصاد العالمي وتسبب في ىكان لھ أثراً عل، 2020حزیران 

عتمد على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة فيتوةغیر مؤكدالتأثیرات ومداھاھذه إن مدة . للبنكاألنشطة التشغیلیة 
لموافقة على اموثوق في تاریخ تقدیر قیمة ھذا األثر بشكلقن االقتصادي المستمرة، ال یمكنتی. بالنظر إلى حالة عدم الالوقت الراھن

المركزوھذه التطورات على النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات النقدیة . یمكن أن تؤثر المرحلیة المختصرةھذه البیانات المالیةإصدار 
من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة ومعالجة البنكعملیات ى) علCOVID-19. إن اإلدارة بصدد استكمال تقییمھا لتأثیر (للبنكالمالي

الموقف بشكل صحیح.


