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 معلومات عن البنك .1
 

بموجب قرار  2005تشرين األول  20س بنك بيبلوس سورية ش.م.م.ع )"البنك"( كشركة مساهمة سورية مغفلة في تم تأسي
/ل أ بتاريخ 925بموجب قرار التأسيس رقم و 2005آذار  10م.و تاريخ  /11الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء السوري رقم 

 (. ســجل14497. وسجل بموجب السجل التجاري رقم )2001ام لع 28، وبموجب قانون المصارف رقم 2005تشرين الثاني  26
 سورية.  –ياً له في دمشـق ــه مصرفاً خاصاً. اتخذ البنك مركزاً رئيسـبوصف 13تحت رقم  البنك لدى سجل المصارف

 
ليرة  500سهم، قيمة السهم األسمية  4,000,000ليرة سورية مقسم على  2,000,000,000تم تأسيس البنك برأسمال مقداره 

ليرة سورية  6,120,000,000إجمالي رأس المال على عدة مراحل ليصبح سورية للسهم الواحد، وقد تمت زيادة رأس المال 
 ليرة سورية للسهم الواحد. 100سهم بقيمة اسمية  61,200,000مقسمة إلى 

 

في دمشق وريف دمشق والسويداء  حد عشراأليقوم البنك بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه 
  .وحلب وحمص وحماة والالذقية وطرطوس

 
ع لدى ، تم إيقاف العمل مؤقتاً في ثالثة فروفي الجمهورية العربية الستتوريةونتيجة للظروف االستتتثنائية التي تشتتهدها بعم المناطق 

بعد الحصتتتتول على موافقة مصتتتترف ستتتتورية البنك وهي فرع حمص، فرع حوش بالس، وفرع شتتتتارع الملك فيصتتتتل بحلب. وذلك 
 المركزي على إيقافها مؤقتا لحين زوال الظروف االستثنائية لتعود بعدها إلى الخدمة. 

 

 إن أسهم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية. 
 

 من رأسمال البنك. % 59.87يساهم بنك بيبلوس ش.م.ل بيروت بنسبة 
 

المساهمة المغفلة  )ش.م.م.ع( المسجلة  /أدير /سورية  -في شركة أدونيس للتأمين %20بنسبة  يساهم بنك بيبلوس سورية ش.م.م.ع
 . 15040تحت رقم  2007أيلول  23بالسجل التجاري بتاريخ 

 

 المرحلية المختصرةالموافقة على البيانات المالية 
 

 لأيلو 30في  أشهر المنتهية للتسعةمرحلية المختصرة على إصدار البيانات المالية ال 2020تشرين األول   27بتاريخ تمت الموافقة

 لرئيس مجلس اإلدارة.بناء على التفويم المعطى من قبل مجلس اإلدارة  2020

 

 المرحلية المختصرة أسس إعداد البيانات المالية .2
 

ً للمعيار  2020 لأيلو 30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة البيانات المالية المرحلية المختصرة للبنك لقد تم إعداد - وفقا
 ( الخاص بالبيانات المالية المرحلية.34المحاسبي الدولي رقم )

 

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية،  -
. كما أن نتائج 2019كانون األول  31ية للبنك كما في وبالتالي فإن هذه البيانات يجب أن تقرأ مع البيانات المالية السنو

 31ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على نتائج األعمال للسنة المنتهية في  2020 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة األعمال 
 .2020كانون األول 

 

تي يخية فيما عدا الموجودات والمطلوبات المالية واللقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التار -
 تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية المرحلية المختصرة.

 

 للبنك. الوظيفيةعملة التظهر البيانات المالية المرحلية المختصرة بالليرة السورية وهي  -
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 أهم التقديرات المحاسبية .3
 

يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ االيرادات والمصاريف والموجودات ة المختصرة المرحليإن إعداد البيانات المالية 
 . إن عدم التأكد المتضمن في اجتهادات وتقديراتالمرحلية المختصرة والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المصرح عنها في تاريخ البيانات المالية

 عديالت هامة في القيم الحالية المقدرة للموجودات والمطلوبات في المستقبل.اإلدارة قد يؤدي الى ت
 

التي قد ينتج عنها والمرحلية المختصتترة  المالية إن الفرضتتيات الرئيستتية المتعلقة بالتقديرات المستتتقبلية لألحداا غير المؤكدة في تاريخ البيانات
 المرحلية المختصتتترة المالية ي أرصتتتدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البياناتمخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية ف

 المالية القادمة هي كما يلي: فترةخالل ال
 

 مبدأ االستمرارية 3.1
القتصادية ت اقامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من الظروف والمتغيرا
دة من أن البنك كالمحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية وانعكاساتها المتجلية بحالة عدم التيقن المستقبلية، فإن إدارة البنك متأ

أمور  ارة ليست على دراية بأيةلديه الموارد الكافية لتساعده على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلد
ً هامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناء عليه، فقد تم إعداد ال جوهرية لية المرحبيانات المالية من الممكن أن تثير شكوكا

 على أساس مبدأ االستمرارية.المختصرة 
 

 كمستأجر البنك -نهاء على خيارات التجديد واإل المتضمنةمدة عقود اإليجار  تحديد 3.2
ن م مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، باإلضافة إلى أية فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان البنكحدد ي

ا كان من المؤكد بشكل معقول أنه لن تتم المؤكد على نحو معقول أنه ستتم ممارسة هذا الخيار، أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذ
 ممارسة هذا الخيار.

 
تقدير ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم ممارسة خيار ب البنك يقومعدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء.  البنكلدى 

ً  جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزاً  أخذ في عين االعتباري البنكتجديد أو إنهاء عقد اإليجار. وبذلك فإن  جديد أو لممارسة الت اقتصاديا
تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدا كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها من الممكن أن  البنكعيد ياإلنهاء. بعد تاريخ البدء، 

د أو اإلنهاء )على سبيل المثال، بناء تحسينات جوهرية أو تخصيصات كبيرة لألصل يؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجدي
 المؤجر(.

 
 مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية 3.3

من إدارة البنك اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات وغير المباشرة يتطلب تحديد مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة 

اإلضافة الى بنقدية المستقبلية وأوقاتها، باإلضافة الى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألصول المالية بعد االعتراف المبدئي بها، ال

 األخذ بعين االعتبار معلومات القياس المستقبلية للخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

 لمالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومقارنتها بتعليمات مصرف سورية المركزي.قام البنك بحساب قيمة مخصص تدني الموجودات ا

 

)األدوات المالية(: المدخالت، اآلليات والفرضيات المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانية  9 منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم
 المتوقعة

ثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتبار من قبل البنك عند تطبيق ان المفاهيم الرئيسية ذات األ

 المعيار تتضمن ما يلي:

 

 :تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية 

اريخ كان هنالك زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية منذ تيتم تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية على أساس نسبي. يتم تقييم فيما إذا 

ة المالية انشأتها، حيا يقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالية في نهاية كل فترة مالية مع مخاطر التعثر عند نشوء األد

 باستخدام المفاهيم الرئيسية لعمليات إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك.

ثة اليتم تقييم الزيادة الجوهرية للمخاطر االئتمانية مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان وبناء على ث

المرحلة  الى 1عوامل. إذا أشار أحد هذه العوامل الى وجود زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية فإنه يتم إعادة تصنيف األداة المالية من المرحلة 

2: 
 د لقياس الجوهرية في المخاطر االئتمانية بناء على التغير في مخاطر حدوا التعثر لألداة المالية مقارنة مع تاريخ نشأتها.ديحتم ت -1
إضافة الى استخدام عوامل نوعية لتقييم نتائج التغير في مراحل التصنيف أو اجراء التعديالت بما يعكس وضع الزيادة الجوهرية في  -2
 خاطر االئتمانية بشكل أفضل.الم
)األدوات المالية( افتراضا بوجود زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية  9يتضمن معيار التقارير المالية الدولي رقم   -3

 يوم. 30التي تعثرت واستحقت ألكثر من 
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 أهم التقديرات المحاسبية )تتمة( .3
 

 )تتمة( تمانيةمخصص تدني قيمة التسهيالت االئ 3.3
 

)األدوات المالية(: المدخالت، اآلليات والفرضيات المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانية  9 منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم
 )تتمة( المتوقعة

 

 تتمة( تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية(: 

على ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما في نهاية الفترة المالية. ان طريقة تحديد تعثر األدوات  3والمرحلة  2يعتمد التغيير بين المرحلة 

 39هي مشابهة لطريقة تحديد حدوا التعثر للموجودات المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  9لي قا لمعيار التقارير المالية الدوالمالية وف

 ف والقياس(.)األدوات المالية: االعترا

 

 ناريو:يعوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام أكثر من س 
س ايجب األخذ بعين االعتبار المعلومات التاريخية واألوضتتتتاع الحالية باإلضتتتتافة لألحداا المستتتتتقبلية المتوقعة وفقا لمعلومات موثوقة عند قي

 ان قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة يتطلب من إدارة البنك القيام باجتهادات جوهرية.الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة. 
 

لمخصص تدني التسهيالت  2والمرحلة  1احتمالية حدوا التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة 
دية متغيرة )أو التغير في عوامل االقتصاد الكلي( والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانية المتعلقة االئتمانية مصممة بناء على عوامل اقتصا

 بالمحفظة.
 

 االئتمانية المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغيرة. سائريتم ربط كل سيناريو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخ
 

باستخدام السيناريوهات المرجحة المخصومة والتي  2والمرحلة  1مرحلة لفي حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لان في تقديراتنا المستخدمة 
 .ومات المستقبلية لالقتصاد الكليتتضمن المعل

 

صعود والهبوط ن تغيرات اليعتمد السيناريو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي )مثل: الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدة ....(. ا
في العوامل االقتصادية سيتم اعدادها على أساس األوضاع االقتصادية البديلة الممكنة. تشمل هذه السيناريوهات على تغيرات هبوط إضافية 

 بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي لحاجة لذلك.
 

ثة ية التاريخية واألوضاع الحالية. يتم تقييم السيناريوهات المرجحة كل ثاليتم قياس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدير والمتعلق باالحتمال
 أشهر. تطبق جميع السيناريوهات لجميع المحافظ المعرضة للخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

 :تعريف التعثر 
عريف التعثر المراحل يتماشى ويتفق مع ت ان تعريف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين

قف عن والمستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى البنك. التعثر غير معرف من قبل المعيار، وهناك افترام قابل للنقم بانه الت
 يوم فأكثر. 90الدفع لمدة 

 
 

 :العمر المتوقع 
لبنتتتك باألختتتذ بعتتتين االعتبتتتار اقصتتتى متتتدى للتتتتدفقات النقديتتتة المتوقعتتتة والتتتتي يعتبرهتتتا عنتتتد قيتتتاس الخستتتائر االئتمانيتتتة المتوقعتتتة، يقتتتوم ا

البنتتتك معرضتتتة لمختتتاطر التتتتدني. يتتتتم األختتتذ بعتتتين االعتبتتتار جميتتتع التتتتدفقات النقديتتتة للعمتتتر المتوقتتتع، وبمتتتا فيهتتتا خيتتتارات التتتدفع المقتتتدم، 
نيتتتة المتجتتتددة والتتتتي ال يوجتتتد لهتتتا تتتتاريخ ستتتداد محتتتدد بنتتتاء علتتتى وخيتتتارات التمديتتتد. يتتتتم قيتتتاس العمتتتر المتوقتتتع لتتتبعم التستتتهيالت االئتما
 الفترة المعرم بها البنك لمخاطر االئتمان التي ال يمكن لإلدارة تجنبها.

 
 لموجودات الثابتةلاألعمار اإلنتاجية  3.4

استخدام  تقدير بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيهاموجودات الثابتة لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا اللتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة ل
 األصل وطبيعة التآكل والتقادم الفني والتجاري.

اإلدارة بأن  موجودات الثابتة. يتم تعديل مخصص االستهالك المستقبلي عندما تعتقدلتقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجية ل
 عن التقديرات السابقة. األعمار اإلنتاجية تختلف

 
 
 



 .عبنك بيبلوس سورية ش.م.م

 المرحلية المختصرةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 2020أيلول  30

 
  

10 

 أهم التقديرات المحاسبية )تتمة( .3
 

 المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى 3.5
يعمل البنك في بيئة تنظيمية وقانونية تتضمن، بحكم طبيعتها، عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملياته. ونتيجة لذلك، يكون البنك 

 إلجراءات التي تنشأ في سياق األعمال االعتيادية للبنك.طرف في التقاضي والتحكيم ومختلف ا
 

صصات خعندما يمكن للبنك القيام بقياس موثوق لتدفق المنافع االقتصادية فيما يتعلق بقضية معينة، ويعتبر هذه التدفقات محتملة، يسجل البنك م
تمالً، ولكن ال يمكن إجراء تقدير موثوق له، يتم اإلفصاح عن وجود للقضية. عندما يعتبر البنك أن احتمال تدفق المنافع االقتصادية بعيد، أو مح

 التزامات طارئة.
 

 لعدم التيقن والتقديرات المتضمنة لتحديد احتمال وقوع الخسائر وقيمتها، يأخذ البنك في الحسبان عدداً من العوامل بما في ذلك المشورة ونظراً 
 األدلة السابقة من حوادا مماثلة. يقوم البنك بتقديرات هامة ليصل الستنتاج في هذا الخصوص.القانونية، والمرحلة التي وصلت إليها القضية و

 
 تقدير معدل االقتراض المتزايد -عقود اإليجار  3.6

التزامات  لقياس (IBR) يدها تستخدم معدل االقترام المتزاحدد بسهولة سعر الفائدة الضمني في عقود اإليجار، وبالتالي فإنيأن  بنكال يمكن لل
دفعه لالقترام بمدة مماثلة، ومع ضمان مماثل، األموال الالزمة  بنكهو معدل الفائدة الذي يتعين على ال اإليجار. إن معدل االقترام المتزايد

مكن أن يتعين يا معدل االقترام المتزايد يعكس مللحصول على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي فإن 
 لبنكقوم اي، وهو ما يتطلب تقديًرا عند عدم توفر معدالت ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار. دفعه بنكعلى ال
 يها إجراء بعم التقديراتباستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق( عندما تكون متاحة وعل معدل االقترام المتزايد بتقدير

 .بنكالخاصة بال
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 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي .4
 

    

 2019كانون األول  31  2020 أيلول 30 

 مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

 5,762,273,906  13,100,103,366  نقد في الخزينة

 12,390,575,670  28,759,474,500 الحسابات الجارية مع مصرف سورية المركزي

 436,000,000  - ايداعات استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر

 2,947,796,157  4,345,792,326 (*احتياطي ودائع )

 (12,935,516)  (29,635,094) ينزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

    

 46,175,735,098  21,523,710,217 

    
 
إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، وقد بلغ  باحتياطي االحتفاظفقاً لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك و (*)

من  %5ليرة سورية والذي يمثل نسبة  4,345,792,326 مبلغ 2020 أيلول 30لدى مصرف سورية المركزي كما في  االحتياطيرصيد 
مقابل مبلغ  2011أيار للعام  2بتاريخ  5938لك باالستناد إلى القرار الصادرعن رئاسة مجلس الوزراء رقم متوسط ودائع العمالء وذ

 إلزامي وال يتم إستعماله خالل أنشطة البنك التشغيلية. االحتياطي. إن هذا 2019كانون األول  31ليرة سورية كما في  2,947,796,157
 

 هي كما يلي: إلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى مصرف سورية المركزين الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإ
 

 
 2020 أيلول 30

كانون  31 
 2019األول 

 مدققة  غير مدققة 

 المجموع  المجموع  الثالثة المرحلة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

          

الفترة / السنةالرصيد في بداية   12,935,516  -  -  12,935,516  5,109,947 
الخسائر االئتمانية مصروف  )استرداد(

 -  -  (9,286,499) للسنة / للفترةالمتوقعة 
 

(9,286,499) 
 

7,825,569 
 -  25,986,077  -  -  25,986,077 تعديالت فروقات أسعار الصرف

          

الفترة / السنةفي نهاية الرصيد   29,635,094  -  -  29,635,094  12,935,516 
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 أرصدة لدى المصارف .5
 

 المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
      

      (غير مدققة) 2020 أيلول 30

 33,193,697,253  32,946,475,508  247,221,745 حسابات جارية وتحت الطلب

 32,238,110,547  30,238,110,547  2,000,000,000 إيداعات استحقاقها األصلي أقل من ثالثة أشهر
 (3,544,722,268)  (3,537,736,266)  (6,986,002)   المتوقعة االئتمانيةينزل: مخصص الخسائر 

      

 2,240,235,743  59,646,849,789  61,887,085,532 

      

      (مدققة) 2019انون األول ك 31

 13,246,470,458  11,319,229,269  1,927,241,189 حسابات جارية وتحت الطلب

 10,419,268,055  10,419,268,055  - إيداعات استحقاقها األصلي أقل من ثالثة أشهر
 (916,065,722)  (908,052,101)  (8,013,621) المتوقعة  االئتمانيةينزل: مخصص الخسائر 

      

 1,919,227,568  20,830,445,223  22,749,672,791 

 

  1,957,888,010مقابل 2020 أيلول 30ليرة سورية كما في  339,544,046 مبلغ األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد بلغت
 .2019كانون األول  31يرة سورية كما في ل
 

مقابل سورية  ليرة 81,051 مبلغ 2020 أيلول 30ية لدى الشركة األم )بنك بيبلوس ش.م.ل( كما في بلغت أرصدة التأمينات لالعتمادات المستند
 .وتحت الطلب لمصارف خارجية وقد تم ادراجها ضمن حسابات جارية 2019كانون االول  31ليرة سورية في  26,875

 
 كانت كما يلي: لمصارفالمتوقعة لألرصدة لدى ا االئتمانيةإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر 

 

 
  2020 أيلول 30

كانون األول  31 
2019 

 مدققة    غير مدققة   
 المجموع  المجموع  الثالثة المرحلة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      
    

الفترة / السنةالرصيد في بداية   ,175,0148   908,051,547  -  916,065,722  40,511,967 
 -  -  525  -  (525) المحول إلى المرحلة الثالثة

مصروف الخسائر  )استرداد(
 85,641,226  2,194,963,268  (197,071,353) سنةللفترة / للاالئتمانية المتوقعة 

 
2,083,533,141 

 
875,553,755 

 -  545,123,405  -  349,079,612  196,043,793 تعديالت فروقات أسعار الصرف
          

)*( الفترة / السنة الرصيد في نهاية  6,986,090  3,452,094,427  85,641,751  3,544,722,268  916,065,722 

 
مقابل  2020 أيلول 30كما في  ليرة سورية 63,098,863,253مبلغ وقدره  )*( بلغت األرصدة لدى المصارف المودعة في مصارف لبنانية

ً وقدرهمبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة بينما بلغ مخصص، 2019كانون األول  31كما في  ليرة سورية 21,710,073,716مبلغ   ا
 .2019كانون األول  31كما في ليرة سورية  908,051,547 وقدرهمبلغ مقابل  2020 أيلول 30كما في ليرة سورية   3,452,094,427
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 ات لدى المصارف ايداع .6
 

 المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      
      (غير مدققة) 2020 أيلول 30

 15,072,000,000  15,072,000,000  - إيداعات استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر
 (828,046,630)  (828,046,630)  - المتوقعة  االئتمانيةينزل: مخصص الخسائر 

      

 -  14,243,953,370  14,243,953,370 

      (مدققة) 2019كانون األول  31
 5,232,000,000  5,232,000,000  - إيداعات استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر

 (221,332,714)  (221,332,714)  - المتوقعة  االئتمانيةينزل: مخصص الخسائر 

      

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

 
 يلي: كانت كما المتوقعة لإليداعات لدى المصارف االئتمانيةإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر 

 

  
 2020 أيلول 30

كانون األول  31
2019 

 مدققة غير مدققة  

 المجموع  المجموع  الثالثة المرحلة  الثانية المرحلة  المرحلة األولى 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
          

الفترة / السنةالرصيد في بداية   -  221,332,714  -  221,332,714  205,161,050 
مصروف الخسائر االئتمانية 

 -  476,021,430  - / للسنة للفترةالمتوقعة 
 

476,021,430 
 

16,171,664 
أسعار الصرفتعديالت فروقات   -  130,692,486  -  130,692,486  - 

          

)*( الفترة / السنة الرصيد في نهاية  -  828,046,630  -  828,046,630  221,332,714 

 
بل مقا 2020 أيلول 30كما في ليرة سورية  15,072,000,000)*( بلغت اإليداعات لدى المصارف المودعة في مصارف لبنانية مبلغ وقدره 

ً وقدرهالخسائر االئتمانية المتوقعة  مخصص بينما بلغ ،2019كانون األول  31كما في  ليرة سورية 5,232,000,000مبلغ   مبلغا
 .2019كانون األول  31ليرة سورية كما في  221,332,714مبلغ مقابل  2020 أيلول 30كما في ليرة سورية  828,046,630
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 ي(تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصاف .7
    

2019كانون األول  31  2020 أيلول 30   
 مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    الشركات الكبرى:

 1,952,707,518  2,112,118,344 حسابات جارية مدينة 

 45,463,636,868  60,511,385,718 قروم وسلف 

    

 62,623,504,062  47,416,344,386 

    والمتوسطة:الشركات الصغيرة 

 435,599,677  230,528,273 حسابات جارية مدينة 

 603,068,939  706,729,751 قروم وسلف 

    

 937,258,024  1,038,668,616 

    األفراد والقروض العقارية )التجزئة(:

 1,751,605,916  1,968,330,837 (*قروم ) 

 17,407,937  31,192,393 بطاقات االئتمان

    

 1,999,523,230  1,769,013,853 

    

 50,224,026,855  65,560,285,316 الـمـجـمـوع

    
 (6,907,936,301)  (13,498,825,572) المتوقعة  االئتمانيةينزل: مخصص الخسائر 

 (10,748,739,220)  (20,762,754,357) فوائد معلقة : ينزل

    

 32,567,351,334  31,298,705,387 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

 
 26,011,902 مقابل 2020 أيلول 30كما في سورية ليرة  35,078,760 صافي بعد تنزيل الفوائد المقبوضة مقدماً البالغةالالرصيد  (*)

 .2019كانون األول  31ليرة سورية كما في 
 
( من رصيد التسهيالت %52.87أي ما نسبته ) ليرة سورية  34,660,158,486)المرحلة الثالثة( المتعثرة  ت التسهيالت االئتمانية المباشرةبلغ

من رصيد التسهيالت  (%35.79) ما نسبتهأي  ،ليرة سورية 17,977,526,917مقابل  ،2020 أيلول 30كما في االئتمانية المباشرة االجمالي 
 .2019كانون األول  31كما في ئتمانية المباشرة اإلجمالي اال
 

( %(31.02سورية أي ما نسبته  13,897,404,129يالت االئتمانية المباشرة المتعثرة )المرحلة الثالثة( بعد تنزيل الفوائد المعلقة بلغت التسه
ما  سورية، أيليرة  7,228,787,697 مقابل، 2020 أيلول 30من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 

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

( من رصيد %(16.68أي ما نسبته  ليرة سورية7,540,119,588  متعثرة )المرحلة الثالثة(المباشرة الئتمانية غير االتسهيالت ال بلغت
من  (%4.55سبته )أي ما ن ،ليرة سورية 1,192,861,953 مقابل ،2020 أيلول 30كما في  غير المباشرة اإلجمالي التسهيالت االئتمانية

 .2019كانون األول  31كما في غير المباشرة اإلجمالي  رصيد التسهيالت االئتمانية
 

ليرة سورية بينما لم يكن هناك ديون مجدولة  16,527,141 مبلغ 2020 أيلول 30كما في مجدولة )ديون غير منتجة معاد جدولتها( الديون بلغت ال
 .2019كانون األول  31كما في 

 
مقابل ليرة سورية  2,311,187,839 مبلغ 2020 أيلول 30 كما فيمعاد هيكلتها )ديون جيدة معاد التفاوم على شروطها( الديون البلغت 

 .2019كانون األول  31 كما فيسورية ليرة  336,894,740
 

 .2019ول كانون األ 31وفي  2020 أيلول 30ال توجد تسهيالت ائتمانية مباشرة ممنوحة للقطاع العام كما في 
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 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي( )تتمة( .7
 

 :االئتمانية المباشرةأرصدة التسهيالت  إجمالي يوضح الجدول التالي التغير في

 
 

 2020 أيلول 30

 غير مدققة 

 المجموع  الثالثة المرحلة  الثانية المرحلة  المرحلة األولى 

 سوريةليرة   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

        

 50,224,026,855  17,977,526,917  2,275,350,078  29,971,149,860 الفترةبداية الرصيد في 

 9,656,494,824  3,449,711,298  2,573,686,641  3,633,096,885 التسهيالت الجديدة خالل الفترة 

 (6,280,796,205)  (130,133,332)  (992,793,258)  (5,157,869,615) التسهيالت المسددة خالل الفترة 

 -  (30,133,713)  (450,033,663)  480,167,376 1محول إلى المرحلة ال

 -  (70,606,387)  11,212,820,709  (11,142,214,322) 2محول إلى المرحلة ال

 -  1,503,051,666  (34,531)  (1,503,017,135) 3محول إلى المرحلة ال

إلى بنود خارج  ديون مشطوبة أو محولة

 (209,534,395)  (209,352,200)  (182,195)  - المرحليبيان المركز المالي 

 12,170,094,237  12,170,094,237  -  - تعديالت فروقات أسعار الصرف

        

 34,660,158,486  14,618,813,781  16,281,313,049 الرصيد في نهاية الفترة 
 

65,560,285,316 

 
 
 2019نون األول كا 31 

 مدققة 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

        

  42,412,127,761    16,813,508,489    1,757,887,325    23,840,731,947   بداية السنةالرصيد في 

 14,781,832,184   2,308,063,354    235,869,365    12,237,899,465 سنةل الالتسهيالت الجديدة خال

 (6,610,606,850)   (1,537,928,024)   (1,514,040,151)   (3,558,638,675)  سنةالتسهيالت 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)  2المرحلة محول إلى ال

 -   1,041,071,691   (655,258,579)   (385,813,112)  3محول إلى المرحلة ال

ديون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 

 (345,812,019)   (345,812,019)   -  - بيان المركز المالي 
 (13,514,221)   (13,514,221)   -  - تعديالت فروقات أسعار الصرف

        

 50,224,026,855  17,977,526,917  2,275,350,078  29,971,149,860  2019كانون األول  31الرصيد في 

 



 .عبنك بيبلوس سورية ش.م.م

 المرحلية المختصرةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 2020أيلول  30

 
  

16 

 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي( )تتمة( .7
 

 المتوقعة: االئتمانيةمخصص الخسائر 
 

 :لتسهيالت االئتمانية المباشرةل المتوقعة ئتمانيةاالفيما يلي تفاصيل حركة مخصص الخسائر 
 
 2020 أيلول 30 

 غير مدققة 
 المجموع  الثالثة المرحلة  الثانية المرحلة  المرحلة األولى 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

        

 6,907,936,301  6,551,944,417  65,931,722  290,060,162 فترةبداية ال الرصيد في

 -  (2,057,015)  (12,415,493)  14,472,508 1محول إلى المرحلة ال

 -  (14,121,243)  112,998,527  (98,877,284) 2محول إلى المرحلة ال

 -  20,696,305  (756)  (20,695,549) 3محول إلى المرحلة ال

ديون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج بيان 

 (38,588,456)  (38,406,261)  (182,195)  - المرحلي المركز المالي

 1,494,315,511  890,260,315  378,084,984  225,970,212 للفترةالمتوقعة  االئتمانيةالخسائر  مصروف

 5,135,162,216  5,135,162,216  -  - تعديالت فروقات أسعار الصرف

        

نهاية الفترة الرصيد في   410,930,049  544,416,789  12,543,478,734  13,498,825,572 

 
 

 2019كانون األول  31 
 مدققة 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
        

  8,207,572,789    7,699,232,813    62,848,928    445,491,048  بداية السنة الرصيد 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

حولة إلى بنود خارج بيان ديون مشطوبة أو م

 (109,485,075)   (109,204,789)      -   (280,286)  المركز المالي

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

 6,907,936,301  6,551,944,417  65,931,722  290,060,162  2019كانون األول  31الرصيد في 
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 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي( )تتمة( .7
 

 الفوائد المعلقة
 

 :الحركة على الفوائد المعلقةفيما يلي 
 

    
2019كانون األول  31  2020 أيلول 30   

 مدققة  مدققةغير  
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 8,962,647,855  10,748,739,220 نةالفترة / السالرصيد في بداية 

 2,215,870,257  3,232,810,311 مستحقةيضاف: فوائد معلقة 

 (193,315,734)  (123,706,248) يطرح: فوائد محولة لإليرادات

 3,312  118,424 مستحقةيضاف: فوائد معلقة غير 

 (236,466,470)  (170,945,939) يطرح: فوائد معلقة تم شطبها

 -  7,075,738,589 فروقات أسعار صرف تعديالت

    

 10,748,739,220  20,762,754,357 الفترة / السنةلرصيد في نهاية ا

 
 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة .8
    

2019كانون األول  31  2020 أيلول 30   

 مدققة  مدققةغير  
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    أسعار سوقية )سندات دين(:موجودات مالية غير متوفر لها 

 1,589,739,383  - يداع مخصومة إشهادت 

 -  - المتوقعة )**( االئتمانيةينزل: مخصص الخسائر 

    

 -  1,589,739,383 

    تحليل السندات واألذونات:
 1,589,739,383  -  ذات عائد ثابت    

 -  1,589,739,383 
 

ال يوجد مخصص خسائر  9رة عن مصرف سورية المركزي المتعلقة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم بناء على التعليمات الصاد )**(
 ائتمانية متوقعة لألرصدة مع مصرف سورية المركزي بالليرة السورية.
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 استثمارات في شركات حليفة .9
 

 ي:)ش.م.م( كما يلمغفلة المساهمة ال /أدير /سورية  - استثمار في شركة أدونيس للتأمين البنكلدى 
 

 صافي القيمة  
 2019كانون األول  31 2020 أيلول 30 الملكية نسبة بلد التأسيس اسم الشركة الحليفة

 مدققة مدققةغير    

 ليرة سورية  ليرة سورية   

 401,785,748 473,470,384 %20 سورية أدير /سورية  - شركة أدونيس للتأمين
 

الرئيسي بتقديم كافة أنواع التأمين القصيرة والطويلة األجل والتي تغطي أخطار  سورية/ أدير –يس للتأمين شركة أدون يتركز نشاط
الحياة والحريق والحوادا واألخطار البحرية وأية أخطار أخرى باإلضافة إلى استثمار رأس المال والممتلكات في مختلف مجاالت 

أدير غير مدرجة في  سورية/ –ن أسهم شركة أدونيس للتأمين إ. %20ق التصويت تبلغ علما ان نسبة حقو االستثمار المالي والعقاري
 سوق دمشق لألوراق المالية.

 
 إن الحركة على االستثمارات في الشركات الحليفة كما يلي:

 
 

    

 2019كانون األول  31  2020 أيلول 30 
 مدققة  مدققةغير  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    

 390,568,863  401,785,748 الفترة / السنةفي بداية الرصيد 
 14,500,603  77,462,403 حصة البنك من الربح قبل الضريبة

 (3,283,718)  (5,777,767) أثر ضريبة الدخل على حصة البنك من الربح

    

 401,785,748  473,470,384 الفترة / السنةلرصيد في نهاية ا

    
 

 :الشركة الحليفةوجودات ومطلوبات وايرادات ونتائج في م فيما يلي حصة البنك
 

 حصة البنك من موجودات ومطلوبات الشركة الحليفة:
 

 

    

 2019كانون األول  31  2020 أيلول 30 

 مدققة  مدققةغير  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    

 485,516,364  674,506,494 مجموع الموجودات
 (156,126,128)  (273,431,622) مجموع المطلوبات

    

 329,390,236  401,074,872 اتدصافي الموجو

    
 

 حصة البنك في ايرادات ونتائج الشركة الحليفة:
 

 

    

 2019كانون األول  31  2020 أيلول 30 

 مدققة  مدققةغير  
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 53,598,318  56,012,527 لسنةل /فترة إيرادات تشغيلية لل
 11,216,885  71,684,636 السنة /الفترة ربح 
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 التزامات عقود االيجار /حق استخدام األصول  .10
 

 

 هي كالتالي: السنة/  الفترةخالل والحركة عليها عقود االيجار  إن القيمة الدفترية لحق استخدام األصول والتزامات
 

 التزامات عقود االيجار  حق استخدام االصول 
 مباني  نيمبا 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    غيرمدققة 2020 أيلول 30

 361,841,740  455,271,858 (مدققةفي بداية الفترة ) الرصيد
 178,858,734  178,858,734 اإلضافات 
 (319,960,734)  - الدفعات

 -  (86,636,276) مصروف االستهالك
 19,891,872  - مصروف الفوائد

 240,631,612  547,494,316 (غير مدققةاية الفترة )في نهالرصيد 
 

 التزامات عقود االيجار  حق استخدام االصول 
 مباني  مباني 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 مدققة 2019كانون األول  31

   

 437,589,038  527,233,779 (دققة)م 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 22,447,447  22,447,447 اإلضافات 
 (128,838,615)  - الدفعات

 -  (94,409,368) مصروف االستهالك
 30,643,870  - مصروف الفوائد

 361,841,740  455,271,858 )مدققة( 2019كانون االول  31الرصيد كما في 

 
 موجودات أخرى 11.

 
 2019كانون األول  31  2020 أيلول 30  

 مدققة  مدققةغير  
 رة سوريةلي  ليرة سورية 

    
 871,931,803  708,006,594 تسهيالت ائتمانية مباشرة –فوائد محققة غير مستحقة القبم 
 144,246,323  144,758,033 مصارف –فوائد محققة غير مستحقة القبم 

 38,505,153  1,433,700,803 دفعات مقدمة لشراء موجودات غير ملموسة
 126,228,209  910,456,398 دفعات مقدمة لشراء موجودات ثابتة 

 ً  79,453,963  483,489,304 مصاريف أخرى مدفوعة مقدما
 116,566,009  351,551,614 عموالت وطوابع كفاالت مستحقة القبم من بنوك خارجية )****(

 -  192,181,153 **(*)**تسوية حسابات عقود مقايضة عمالت 
 124,453,400  124,453,400 *(عقار تحت التسوية )

 لبنك في رأسمال مؤسسة ضمان مخاطردفعات مقدمة لقاء مساهمة ا
 101,849,240 )***(القروم 

 
101,849,240 

 24,733,327  95,521,692  مخزون قرطاسية ومطبوعات
 41,185,121  37,274,363 تأمينات قابلة لالسترداد

 113,831,497  29,370,847 شيكات المقاصة
 5,743,309  6,140,874 التسوية قيدأرصدة 

 3,333,590  4,589,571 **(عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة )
 1,860,834  3,820,001 مصاريف مدفوعة مقدماً عن إيجار مكاتب وفروع

 1,856,174  1,856,174 مدفوعات مقدمة الى الدوائر المالية
 1,481,178  17,428,462 أخرى

 (116,566,009)  (351,551,614) االئتمانية المتوقعة )****( ينزل مخصص الخسائر
    

 4,294,896,909  1,680,693,121 
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 )تتمة( موجودات أخرى 11.
 

بتملك عقار عبارة عن دار للسكن، وقد قام البنك بمخاطبة مصرف سورية المركزي بالكتاب  2016)*( قام البنك بنهاية شهر حزيران 
للموافقة على حيازة هذا العقار ولم يصدر القرار من قبل مصرف سورية المركزي  2016تموز  12ريخ بتا AC/2972/100رقم 

 .المرحلية المختصرة حتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية
 

ين بناء على المادة ت)**( يمثل المبلغ قيمة عقارات تم استمالكها من قبل البنك وذلك إستيفاء لديون متعثرة على أن يتم تصفيتها خالل سن
 إن الحركة على عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة هي كما يلي: .2002لعام  23من القانون  100رقم 

 

    
 2019كانون األول  31  2020 أيلول 30 
 مدققة  مدققةغير  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
الفترة / السنة في بدايةالرصيد    3,333,590  906,090 

 2,427,500  1,255,981 اإلضافات
    

الفترة / السنةلرصيد في نهاية ا  4,589,571  3,333,590 

    
 
 

)***( يمثل المبلغ استثمار بنك بيبلوس سورية ش.م.م.ع في مؤسسة ضمان مخاطر القروم وهي شركة مساهمة مغفلة خاصة تخضع 
 . 2016لعام  12ألحكام القانون 

 

خالل عام  ليرة سورية. قام البنك 254,623,100والتي تمثل  %5.09همة البنك في مؤسسة ضمان مخاطر القروم نسبة تبلغ مسا
 .ليرة سورية 101,849,240من حصته في رأس المال بمبلغ  %40بتسديد  2018

 
مانية نك بتشكيل مخصص خسائر ائتقام البعائدة لكفاالت معطاة لبنوك خارجية، يمثل المبلغ عموالت مستحقة القبم ورسوم  (*)***

 والرسوم.متوقعة مقابل هذه العموالت 
 

  كانت كما يلي:الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  إن
 

 
 2020 أيلول 30

كانون األول  31 
2019 

 مدققة  غير مدققة 
 المجموع  المجموع  الثالثة المرحلة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  يرة سوريةل 
          
الفترة / السنة في بدايةالرصيد    -  -  116,566,009  116,566,009  781,306,35  

مصروف الخسائر االئتمانية 

 -  -  - / للسنة للفترةالمتوقعة 

 

- 

 

81,259,228 
فروقات أسعار الصرفتعديالت   -  -  234,985,605  234,985,605  - 

          

الفترة / السنة في نهايةالرصيد    -  -  351,551,614  351,551,614  116,566,009 
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 )تتمة( موجودات أخرى 11.
 

بمقايضة  على أن يقوم البنك في تاريخ العقد ش.م.ل لبنان تم عقد عدة اتفاقيات مقايضة عمالت بين إدارة البنك وبنك بيبلوس **(*)**
عمالت مختلفة بأخرى، ويتم عكس عملية المقايضة في تاريخ االستحقاق المذكور في العقد، وذلك وفقاً للسعر اآلجل المتفق عليه في 

ليرة سورية. بينما كان  192,181,153بمبلغ  مدين 2020 أيلول 30تاريخ العقد. كان رصيد عقد مقايضة العمالت بالنسبة للبنك في 
إن التفاصيل القائمة في نهاية  .ليرة سورية 120,865,889دائن بمبلغ  2019كانون االول  31ايضة العمالت في رصيد عقد مق

 :هي كما يليالسنة  /الفترة 
 
 أجال القيمة العادلة حسب تاريخ اإلستحقاق   
 شهر  12حتى  3من  أشهر  3خالل  قيمة عادلة سالبة قيمة عادلة موجبة 
وريةليرة س ليرة سورية   ليرة سورية ليرة سورية 

      مدققة(غير ) 2020 أيلول 30

 - 192,181,153 - 192,181,153 عقود مقايضة عمالت 

     

 192,181,153 - 192,181,153 - 

 
 االستحقاقأجال القيمة العادلة حسب تاريخ    
 شهر  12حتى  3من  أشهر  3خالل  قيمة عادلة سالبة قيمة عادلة موجبة 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
      )مدققة( 2019كانون األول  31

 - (120,865,889) (120,865,889) - عقود مقايضة عمالت 

     

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

 

 :العمالتالعادلة لعقود مقايضة صافي القيمة تحليل ليظهر الجدول التالي 
 
 غير مدققة() 2020 أيلول 30
 

 القيمة العادلة مدين / دائن مبلغ المقايضة )المستلم( تاريخ االستحقاق العملة  الجهة
 ليرة سورية     

      

 468,328,918 مدين يورو24,000,000  2020 تشرين االول 21 دوالر أمريكي ش.م.ل لبنان بيبلوس

 ((276,147,765 دائن دوالر أمريكي 28,296,000 2020 تشرين االول 21 يورو ش.م.ل لبنان بيبلوس
      

 192,181,153 مدين    

 
 ()مدققة 2019كانون األول  31
 

 القيمة العادلة مدين / دائن مبلغ المقايضة )المستلم( تاريخ االستحقاق العملة   الجهة
 ليرة سورية     

      

 (33,096,607) دائن يورو24,000,000  2020كانون الثاني  13 دوالر أمريكي ش.م.ل لبنان بيبلوس

 (87,769,282) دائن دوالر أمريكي 26,640,000 2020كانون الثاني  13 يورو ش.م.ل لبنان بيبلوس

      

 (120,865,889) دائن    
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 مجمدة لدى مصرف سورية المركزيوديعة  12.
 

، يجب على المصارف الخاصة االحتفاظ 2001للعام  28رقم  من قانون المصارف الخاصة 1الفقرة  19كما هو محدد في المادة رقم 
من رأسمال البنك لدى مصرف سورية المركزي على شكل وديعة مجمدة وبدون فوائد. يتم تحرير هذه الوديعة عند تصفية  %10بـ 

 البنك.
 

 كالتالي: ية المركزيبلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سور
 

    
2020 أيلول 30  2019ون األول كان 31    
مدققةغير    مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 216,640,000  216,640,000 أرصدة بالليرة السورية
 3,510,650,357  10,113,249,652 أرصدة بالدوالر األمريكي

    

 10,329,889,652  3,727,290,357 

    
 

 
 

 

 ودائع المصارف13. 
 

 المجموع  يةمصارف خارج  مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      
      مدققة(غير ) 2020 أيلول 30

 147,906,517  -  147,906,517 حسابات جارية 
 656,067,375  656,067,375  - تأمينات كفاالت تجارية

      

 147,906,517  656,067,375  803,973,892 

      
      )مدققة( 2019كانون األول  31

 252,263,451  98,423,846  153,839,605 حسابات جارية 

 217,536,214  217,536,214  - تأمينات كفاالت تجارية

      

 153,839,605  315,960,060  469,799,665 
 

 
 

 ودائع العمالء14. 
 

    
2020 أيلول 30  2019كانون األول  31    
مدققةغير    مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 32,829,305,112  60,512,076,074 حسابات جارية وتحت الطلب
 22,406,914,129  24,739,716,605 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 135,813,296  243,862,096 ودائع مجمدة
    

 85,495,654,775  55,372,032,537 
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   )تتمة( ودائع العمالء14. 
 

 30كما في من إجمالي الودائع  %70.78 هليرة سورية أي ما نسبت 60,512,076,074 مبلغ ل فوائدت الودائع التي ال تحمبلغ
 .2019كانون األول  31كما في  %59.29 ليرة سورية أي ما نسبته 32,829,305,112 مقابل 2020 أيلول

 

مقابل  2020 أيلول 30من اجمالي الودائع في  %0.33نسبته ليرة سورية أي ما  286,405,641بلغت ودائع القطاع العام مبلغ 
 .2019كانون األول  31من اجمالي الودائع كما في  %0.47ليرة سورية أي ما نسبته  258,946,240

 

 مقابل 2020 أيلول 30من إجمالي الودائع كما في  %0.29ليرة سورية أي ما نسبته 243,862,096 بلغت الحسابات المجمدة 
 .2019كانون األول  31من إجمالي الودائع كما في  %0.25ليرة سورية أي ما نسبته  135,813,296

 
 

 

 تأمينات نقديـة .15
 

    
2020 أيلول 30  2019كانون األول  31    
مدققةغير    مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 980,409,015  333,147,196 تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
مباشرةغير مقابل تسهيالت  تأمينات  505,636,585  818,372,855 

إجازات االستيرادمشروع تأمينات مقابل   703,584,505  2,060,577,509 
 1,324,980,975  171,937,515 تأمينات أخرى 

    

 1,714,305,801  5,184,340,354 

    

 
 

 16 . ضريبة الدخل
 

 هي كما يلي:إن الحركة على حساب مخصص ضريبة الدخل  -
 

 

    

 2019كانون األول  31  2020 أيلول 30 
 مدققة  ر مدققةغي 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    
 -  83,268,761 الفترة / السنة بدايةلرصيد في ا

 -  (83,268,761) الفترة / السنةضريبة الدخل المدفوعة خالل يطرح: 
 242,336,130  - (ليرات 10)مقرب إلى أقرب  الدخل ضريبة مصروف

 (166,637,259)  - اطفاء موجودات ضريبية مؤجلة
 7,569,890  - ليرات( 10)مقرب إلى أقرب  رسم إعادة اإلعمار 

    

 83,268,761  - الفترة / السنةلرصيد في نهاية ا
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)تتمة( ضريبة الدخل.  16 
 

 :بح الضريبيالر)الخسارة الضريبية(  مع ملخص تسوية الربح المحاسبي -
 

    
 2019 أيلول 30  2020 أيلول 30 
 غير مدقة  مدققةغير  
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    

 2,324,381,020  48,573,631,303 قبل الضريبة الربح 
    

    يضاف:

 31,661,123  10,660,360  استهالك المباني

 -  3,814,773,609 )**(مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 50,167,126  26,000,000 (17ات متنوعة )إيضاح مصروف مخصص
    

    ينزل:
 -  (52,275,848,557) تقييم مركز القطع البنيوي ناتجة عن ةغير محققأرباح 

 -  (779,889,948) إيرادات خارج القطر )*(
 (8,508,968)  (71,684,636) (9حصة البنك من أرباح شركات حليفة )إيضاح 

 (405,950)  (405,950) ومعدة لممارسة العملبنك القيمة التأجيرية لعقارات مملوكة لل

 (188,706,873)  - )**(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  استرداد

     

 2,208,587,478  (702,763,819) الربح الضريبي الخسارة الضريبية( (

    

 %25  %25 نسبة ضريبة الدخل

 552,146,870  - الظاهر في بيان الدخل المرحلي ضريبة الدخل  وفمصر

    

 
 

 70,190,110مبلغ وقدره  2020من عام  الثالافي الربع بلغت الضريبة على اإليرادات الناجمة عن أعمال البنك في الخارج  )*(
ليرة سورية وذلك وفقا  779,889,948 غمبل ليرة سورية حيا بلغت اإليرادات الخارجية الخاضعة لضريبة ريع رؤوس األموال

 .2019نيسان  29الصادر بتاريخ  1238/3لقرار الهيئة العامة للرسوم والضرائب رقم 

 
تاريخ الموافقة على البيانات المرحلية  حتى 9لم يصدر من الدوائر المالية أية تعليمات تتعلق باألثر الضريبي لتطبيق المعيار رقم  (*)*

البنك باعتبار أن مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن المرحلتين األولى والثانية غير مقبولة ضريبياً  ، حيا قامالمختصرة
 وتم اعتبار مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن المرحلة الثالثة مقبولة ضريبياً وذلك ألغرام احتساب ضريبة الدخل.
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 )تتمة( ضريبة الدخل. 16
 

 فيما يلي ملخص ألعمال التدقيق التي قامت بها الدوائر الضريبية:
 

نيسان  24ليرة سورية بتاريخ   211,256,428قامت الدوائر المالية بتدقيق البيانات المالية وكلف البنك بدفع مبلغ :2012عام  -
 3/ح/271ر قرار لجنة الطعن رقم ، واعترم البنك على هذا التكليف الى لجنة الطعن خالل المهلة القانونية. وقد صد2016
ً واالعتراف بنتيجة أعمال عام  2018تشرين األول  25بتاريخ  بواقع خسارة بالغة  2012بقبول اعترام المكلف جزئيا

 15ليرة سورية. صدر تكليف مؤقت إضافي عن نفس العام بخصوص استبعاد الموجودات الثابتة بتاريخ  1,903,996,392
اعترم البنك على هذا التكليف إلى  .ليرة سورية 1,902,867,860ام بتخفيم الخسارة الى مبلغ وق 2019كانون الثاني 

برد اعترام  2019نيسان  16تاريخ  13/ح/31لجنة الطعن خالل المهلة القانونية وصدر قرار لجنة فرم الضريبة رقم 
 ليرة سورية. 1,902,867,860تثبيت الخسارة بمبلغ المكلف و

 
 53,894,847بدفع مبلغ  2018تشرين األول  10ت الدوائر المالية بتدقيق البيانات المالية وكلف البنك بتاريخ : قام2013عام  -

 3/ح/364ليرة سورية واعترم البنك على هذا التكليف الى لجنة الطعن خالل المهلة القانونية. وقد صدر قرار لجنة الطعن رقم 
ً واالعتراف بنتيجة أعمال عام بقبول اعترام ا 2018كانون األول  23بتاريخ  بواقع خسارة بمبلغ  2013لمكلف جزئيا

 ليرة سورية. 3,325,912,657
 

 36,794,908بدفع مبلغ  2018تشرين األول  10: قامت الدوائر المالية بتدقيق البيانات المالية وكلف البنك بتاريخ 2014عام  -
 3/ح/365. وقد صدر قرار لجنة الطعن رقم طعن خالل المهلة القانونيةواعترم البنك على هذا التكليف الى لجنة ال، ليرة سورية

بواقع خسارة مدورة بمبلغ  2014بقبول اعترام المكلف جزئياً واالعتراف بنتيجة أعمال عام  2018كانون األول  23بتاريخ 
 ليرة سورية. 3,688,879,924

 
 213,880,167بدفع مبلغ  2018تشرين األول  10كلف البنك بتاريخ : قامت الدوائر المالية بتدقيق البيانات المالية و2015عام  -

. وقد صدر قرار لجنة الطعن رقم واعترم البنك على هذا التكليف الى لجنة الطعن خالل المهلة القانونية، ليرة سورية
بواقع خسارة  2015بقبول اعترام المكلف جزئياً واالعتراف بنتيجة أعمال عام  2018كانون األول  24بتاريخ  12/ح/393

 ليرة سورية. 1,959,567,829مدورة بمبلغ 
 

صدر قرار من وزارة المالية يتم بموجبه اعتماد مخصصات الديون غير المنتجة المقتطعة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف  -
وقام البنك بتقديم  2012م ، وبالتالي قام البنك باسترداد المؤونة المكونة عن عا2009كانون األول  9تاريخ  4/م.ن/ب597رقم 

السترجاع المبالغ المدفوعة التي تم تكليف البنك بها بناًء على  2016تشرين الثاني  23بتاريخ  2011اعترام عن عام 
 مخصصات تدني التسهيالت االئتمانية.

 
اريخ الموافقة على ت حتى قيد المراجعة لدى الدوائر المالية 2019و 2018،2017،2016 مازالت البيانات الضريبية لعام -

 البيانات المرحلية المختصرة.
 

الموجودات الضريبية  كامل رصيدإطفاء  لة ،وقد تمموجودات ضريبة مؤجتكوين عدم  2020ام قررت ادارة البنك خالل ع -
 .2019خالل عام  2018 المشكلة عن عام المؤجلة
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 مخصصات متنوعة  .17
 
 أيلول 30الرصيد في  فروقات أسعار الصرف خالل الفترةما تم رده  ةخالل الفترالمكون  يكانون الثان 1الرصيد في  
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
      (غير مدققة) 2020 أيلول 03

 27,000,000 - - 17,000,000 10,000,000 مؤونة مركز القطع التشغيلي )*(

 52,500,000 - - 9,000,000 43,500,000  مخصص لمواجهة أعباء محتملة

 53,500,000 26,000,000 - - 79,500,000 
      

 41,333,705 - - 15,513,785 25,819,920 ستغلةالممنوحة وغير الم االئتمانيةمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لسقوف التسهيالت 
 4,719,473,028 758,871,628 - 2,420,792,939 1,539,808,461 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للكفاالت المعطاة للمصارف 

 44,175,488 25,861,570 - (19,093,709) 37,407,627 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت غير المباشرة مع الزبائن

 1,603,036,008 2,417,213,015 - 784,733,198 4,804,982,221 

      

 1,656,536,008 2,443,213,015 - 784,733,198 4,884,482,221 

      

 فروقات أسعار الصرف ما تم رده خالل السنة المكون خالل السنة كانون الثاني 1الرصيد في  
كانون  31الرصيد في 

 االول
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
      (مدققة) 2019كانون األول  31

 10,000,000 - - 6,000,000 4,000,000 القطع التشغيلي )*( مؤونة مركز

 43,500,000 (334,557) - 43,834,557 -  مخصص لمواجهة أعباء محتملة

 4,000,000 49,834,557 - (334,557) 53,500,000 
      

 25,819,920 - - 18,119,815 7,700,105 ستغلةالممنوحة وغير الم االئتمانيةمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لسقوف التسهيالت 
 1,539,808,461 (6,075,211) - 1,483,573,385 62,310,287 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للكفاالت المعطاة للمصارف 

 37,407,627 - (93,709,764) - 131,117,391 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت غير المباشرة مع الزبائن 

 201,127,783 1,501,693,200 (93,709,764) (6,075,211) 1,603,036,008 

      

 205,127,783 1,551,527,757 (93,709,764) (6,409,768) 1,656,536,008 

 
يتوجب على  حيا 2016تموز  24الصادر بتاريخ  4/م ن/ ب1409والمعدل بالقرار  2008شباط  4الصادر بتاريخ  1/م ن/ ب362يتم احتساب مؤونة مركز القطع التشغيلي بناًء على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم )*(  

  من وسطي مراكز القطع التشغيلية خالل الشهر. %5الصرف على أساس  المصارف العاملة في سورية أن تحجز مؤونة لتقلبات أسعار
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 مخصصات متنوعة )تتمة( .17
 

 كانت كما يلي:غير المباشرة التسهيالت اإلئتمانية  إجماليلى إن الحركة الحاصلة ع
 

 2020 أيلول 30 
 غير مدققة 

 المجموع  الثالثة المرحلة  الثانية المرحلة  المرحلة األولى 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

        

 26,238,530,126  1,192,861,953  9,671,177,297  15,374,490,876 فترةبداية الالرصيد في 

 2,886,048,037  -  259,623,107  2,626,424,930 خالل الفترةالتسهيالت الجديدة 

 (6,874,488,352)  (1,000,000)  (2,534,269,414)  (4,339,218,938) خالل الفترةالتسهيالت المسددة 

 -  -  (955,601,627)  955,601,627 1المحول إلى المرحلة 

 -  -  2,810,522,375  (2,810,522,375) 2المحول إلى المرحلة 

 -  1,340,759,235  -  (1,340,759,235) 3المحول إلى المرحلة 

 22,964,243,761  5,007,498,400  14,595,225,956  3,361,519,405 تعديالت فروقات أسعار الصرف
        

)*(نهاية الفترة  الرصيد في  13,827,536,290  23,846,677,694  7,540,119,588  45,214,333,572 

 
 

 
 2019كانون األول  31

 مدققة 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

        

 33,046,383,930  76,852,338  1,319,173,493  31,650,358,099 بداية السنة الرصيد في

 6,876,919,335  -  98,562,977  6,778,356,358 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 (13,437,530,293)  (558,723)  (288,849,323)  (13,148,122,247) التسهيالت المسددة خالل السنة 

 -  (75,852,100)  (2,049,451)  77,901,551 1المحول 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) تعديالت فروقات أسعار الصرف

        

 26,238,530,126  1,192,861,953  9,671,177,297  15,374,490,876  2019كانون األول  31الرصيد في 

 
 

 هي كما يلي:غير المباشرة االئتمانية للتسهيالت  الئتمانية المتوقعةا الخسائر إن الحركة الحاصلة على مخصص
 

 
 2020 أيلول 30

 غير مدققة 

 المجموع  الثالثة المرحلة  الثانية المرحلة  المرحلة األولى 

 ليرة سورية  ليرة سورية  يرة سوريةل  ليرة سورية 

        

 1,603,036,008  1,163,785,146  385,061,233  54,189,629 فترةبداية الفي الرصيد 

 -  -  (5,113,582)  5,113,582 1المحول إلى المرحلة 

 -  -  8,738,376  (8,738,376) 2المحول إلى المرحلة 

 2,417,213,015  1,666,602,876  697,963,991  52,646,148 ةترلفلة الخسائر االئتمانية المتوقع مصروف

 784,733,198  758,866,290  22,967,026  2,899,882 تعديالت فروقات أسعار الصرف

        

 4,804,982,221  3,589,254,312  1,109,617,044  106,110,865 )*(الرصيد في نهاية الفترة 
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 )تتمةمخصصات متنوعة )  .17
 
 2019كانون األول  31 

 مدققة 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

        
 201,127,783  38,176,051  35,717,711  127,234,021 بداية السنةفي الرصيد 

 -  -  (295)  295 1المحول إلى المرحلة 

 -  -  61,202,096  (61,202,096) 2المحول إلى المرحلة 

 -  599,117  -  (599,117) 3المحول إلى المرحلة 

مصروف الخسائر االئتمانية  )استرداد(
 1,407,983,436  1,131,085,189  288,141,721  (11,243,474) المتوقعة للسنة

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

        

 1,603,036,008  1,163,785,146  385,061,233  54,189,629  2019كانون األول  31الرصيد في 

 
ً مصارف لبنانية مبلغ معغير المباشرة  االئتمانيةالتسهيالت )*( بلغت  مقابل  2020 أيلول 30في  كما ليرة سورية 421,166,297وقدره  ا

ً وقدره بينما بلغ مخصص ، 2019كانون األول  31كما في  ليرة سورية 153,276,541مبلغ  الخسائر االئتمانية المتوقعة مبلغا
 .2019كانون األول  31ليرة سورية كما في  11,641,635مبلغ مقابل  2020 أيلول 30في  كما ليرة سورية 30,977,834

 
 

 

 مطلوبات أخرى18.  
 
    
 2019ل كانون األو 31  2020 أيلول 30 
 مدققة  مدققةغير  
 ليرة سورية   ليرة سورية 
    

 328,364,342  517,285,701 ودائع عمالء –فوائد محققة غير مستحقة الدفع 
 1,312,934,441  1,484,685,076 شيكات مصدقة
 -  697,136,536 حواالت العمالء 
 265,949,798  494,959,880 شيكات مصرفية 

 240,674,441  282,573,541 غير مدفوعةمصاريف مستحقة و
 149,027,975  187,915,971 المستحق إلى البلديات والتأمينات االجتماعية ومؤسسات حكومية أخرى

 92,776,700    70,190,110 )*( الريع على إيرادات خارج القطرضريبة 
 22,640,103  21,867,161 مبالغ قيد التسوية

 386,798  386,798 أرباح موزعة غير مدفوعة
 ً  2,389,615  161,898 ايرادات مقبوضة مقدما

 120,865,889  - (11)إيضاح  تسوية حسابات عقود مقايضة عمالت
 22,647,800  - تقاص بطاقات صراف الي

    

 3,757,162,672  2,558,657,902 
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  )تتمة( مطلوبات أخرى18.  
 

 هي كما يلي:ى إيرادات خارج القطر ضريبة الريع علإن الحركة على )*( 
 

 

 

   

 2019كانون األول  31  2020 أيلول 30 
 مدققة  غير مدققة 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 -  92,776,700 السنة /في بداية الفترة الرصيد 
 -  (92,776,700) السنة /الفترة خالل  الريع المدفوعةضريبة يطرح: 
 92,776,700  70,190,110  فترة / للسنةلل الريع ضريبة مصروف

    

 92,776,700  70,190,110 الفترة / السنةلرصيد في نهاية ا

 
 

 رأس المال المكتتب به والمدفوع .19
 

ً 6,120,000,000 يبلغ رأس مال البنك المصرح والمكتتب به والمدفوع  سهم بقيمة اسمية  61,200,000على  ليرة سورية موزعا
 . 2019كانون األول  31و 2020 أيلول 30للسهم الواحد كما في ليرة سورية  100

 تقسم أسهم البنك الى فئتين:
 

استثناء وتسدد قيمتها بالليرات السورية. ب اعتباريينوهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل أشخاص سوريين طبيعيين أو  -فئة أ
ديد قيمة اكتتاباتهم باألسهم بالقطع األجنبي حسب سعر الشراء الوارد في نشرة السوريين المقيمين في الخارج الذين يتوجب عليهم تس

وسطي أسعار الصرف الخاصة بالمصارف والصادرة عن مصرف سورية المركزي السارية يوم بدء االكتتاب )كونها تتضمن أسعار 
 من رأسمال البنك. %40.13اليوم السابق لبدء فترة االكتتاب(. تشكل هذه الفئة 

وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير السوريين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء  -ة بفئ
وتسدد قيمتها بالقطع األجنبي حسب سعر الشراء الوارد في نشرة وسطي اسعار الصرف الخاصة بالمصارف والصادرة عن مصرف 

من  %59.87كتتاب )كونها تتضمن أسعار اليوم السابق لبدء فترة االكتتاب(. وتشكل هذه الفئة سورية المركزي السارية يوم بدء اال
 رأسمال البنك.

 

والمرسوم رقم  2001لعام  28القاضي بتعديل بعم أحكام مواد القانون رقم  3، صدر القانون رقم 2010كانون الثاني  4بتاريخ 
مليارات ليرة  10لرأسمال البنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح والذي يتضمن زيادة الحد األدنى  2005لعام  35

سنوات لتوفق اوضاعها بزيادة رأسمالها الى الحد األدنى  3سورية فيما يخص البنوك التقليدية وقد منحت البنوك المرخصة مهلة 
 ا سنوات الى أربع سنوات. تم تمديد هذه المهلة من ثال 2011لعام  17المطلوب. وبموجب القانون رقم 

 

والذي تضمن زيادة المهلة الممنوحة للمصارف التقليدية في الجمهورية العربية  63صدر المرسوم التشريعي رقم  2013في عام 
نيسان  22/م.و تاريخ 13، ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2014السورية لزيادة الحد األدنى لرأسمالها حتى نهاية العام 

المتضمن تمديد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال المصارف سنة إضافية أخرى بحيا تصبح ست سنوات أي حتى نهاية  2015
 . ينتظر المصرف صدور تعليمات جديدة من السلطات الرقابية التخاذ اإلجراءات المناسبة بهذا الخصوص.2015عام 

 

السماح لبنك بيبلوس سورية المتضمن /ل.أ 1402رقم لقرار ا 2019حزيران  14بتاريخ  مصرف سورية المركزيصدر عن 
 وذلك على دفعتين:مليون دوالر أمريكي،  2,500,000بترميم مركز القطع البنيوي بمبلغ  ش.م.م.ع

 

ديون غير المنتجة بالقطع دوالر امريكي وذلك عن طريق عكس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لل 1,750,000الدفعة األولى  -
 جنبي.األ

الذاتية الناتجة من نشاطه  بنكوذلك من موارد التنفذ خالل فترة ستة أشهر من تاريخ القرار دوالر أمريكي  750,000الدفعة الثانية  -
 كل ضغطا  على سوق القطع التشغيلي.وبما ال يش التشغيلي تدريجيا  

 

يوضح . إلى القطع البنيويمن القطع التشغيلي أمريكي  دوالر 2,500,000بتحويل مبلغ  2019 كانون األول 4قام البنك بتاريخ وقد 
 : في نهاية الفترة الجدول التالي الحركة على مركز القطع البنيوي بالعمالت األجنبية

 
 

 2020 أيلول 30 الرصيد في المحول من القطع التشغيلي  2020كانون الثاني  1 الرصيد في مركز القطع
    

 52,310,938 - 52,310,938 الدوالر االمريكي
 42,021,500 - 42,021,500 الدرهم االماراتي
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 محققةالمدورة غير الرباح األمحققة والمتراكمة الخسائر ال .20

 952/100والتعميم رقم  2007لعام  1/م ن/ب362بناًء على تعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف رقم 
مركزالقطع م اعادة تقييالمحققة وغير القابلة للتوزيع الناتجة عن  غيراح المدورة لفروقات القطع ، يتم فصل االرب2009شباط  12بتاريخ 

 30في ما كالبنيوي من حساب الخسائر المتراكمة المحققة، وعليه فإنه ال يوجد أرباح مدورة قابلة للتوزيع في تاريخ البيانات المالية 
 .2019كانون األول  31 و 2020 أيلول

 
 

 ائد الدائنةوفلا  .21
 

    
2020 أيلول 30  2019 أيلول 30    

مدققةغير   مدققةغير     
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

     تسهيالت ائتمانية مباشرة:
    الشركات

 109,527,130  117,703,044 حسابات جارية مدينة
 2,683,345,229  2,944,613,558 قروم وسلف  

    
    تجزئة

 207,502,361  189,364,892 قروم 
 1,025,667  1,970,017 بطاقات االئتمان

    
 479,727,620  891,467,137 رصدة وإيداعات لدى المصارف أ
 236,349,285  - رباح عقود مقايضة مع المؤسسة األمأ

 43,396,159  32,948,287 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

    

 4,178,066,935  3,760,873,451 

 
 

 لفوائد المدينةا  .22
    
2020 أيلول 30  2019 أيلول 30    
مدققةغير   مدققةغير     

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 1,289,484,049  1,396,992,701 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
 -  58,067,977 خسائر عقود مقايضة مع المؤسسة األم

 2,704,949  19,891,872 فوائد على التزامات عقود االيجار

    

 1,474,952,550  1,292,188,998 
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 المتوقعة يةاالئتمان الخسائر مخصص)استرداد(  مصروف .23
 

    
2020 أيلول 30  2019 أيلول 30    
مدققةغير   مدققةغير     

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 -  (9,286,499) أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 -  2,083,533,141 رفأرصدة لدى المصا

 -  476,021,430 إيداعات لدى المصارف
 352,618,804  1,494,315,511 التسهيالت االئتمانية المباشرة

 -  2,417,213,015 التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

    

 6,461,796,598  352,618,804 
 

 

  الفترةبح ر للسهم منوالمخفضة الحصة األساسية   .24
 

كما  وذلك الفترةعلى الوسطي المرجح لعدد األسهم القائم خالل  الفترة أرباحتساب حصة السهم العادي الواحد من خالل قسمة حا يتم
 يلي:

 
2020 أيلول 30  2019 أيلول 30    
مدققةغير   مدققةغير     
    

 1,772,234,150  48,503,441,193 )ليرة سورية( الفترة صافي ربح
 _ ___________   __________  __ 
    

 61,200,000  61,200,000 الفترةخالل  قيد التداول وسطي عدد األسهم
 _  ___________  _________  ___ 
    

 28.96  792.54 ()ليرة سورية الفترة الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح

 
 

سية لعدم إصدار البنك ألدوات قد يكون لها تأثير على حصة السهم مطابقة للحصة األسا الفترة ربح إن قيمة الحصة المخفضة للسهم من
 من األرباح عند تحويلها.
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 النقد وما في حكمه .25
 

 التدفقات النقدية من المبالغ التالية: بيانيتكون النقد وما في حكمه الظاهر في 
 

      

 2019 أيلول 30  2019كانون األول  31  2020 أيلول 30 
 غير مدققة  ةمدقق  مدققةغير  

 ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية 
      

 22,949,184,387  18,152,849,576  41,859,577,866 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي )*(
يضاف: أرصدة لدى المصارف ذات استحقاق 

 23,665,711,638  65,431,726,749 أصلي خالل ثالثة أشهر
 

21,467,663,852 
ودائع المصارف ذات استحقاق أصلي ينزل: 

 (252,263,451)  (147,906,517) خالل ثالثة أشهر
 

(1,106,033,456) 
        

 
107,143,398,098  41,566,297,763  43,310,814,783 

 
قد وما في ء من النجز رال تعتبالبنك التشغيلية اليومية لذلك  أنشطةال يستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المركزي في  )*(

 .(4)اإليضاح  حكمه
 
 

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة  .26
 

قام البنك بالدخول في معامالت مع الشركة األم والشركات الشقيقة ومع كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن 
 التجارية. ستخدام أسعار الفوائد والعموالت ات االعتيادية المسموحة للبنك وباالنشاط

 
 ما يلي:كالمساهمة المغفلة )ش.م.م( )أدير(  سورية -استثمارات في شركة أدونيس للتأمين المرحلية المختصرة تتضمن البيانات المالية 

 
    

 2019كانون األول  31  2020 أيلول 30 
 مدققة  مدققةغير  

    
 20%  20% نسبة الملكية

 401,785,748  473,470,384 (9سورية( )ايضاح استثمارات في شركات حليفة )ليرة 

 11,216,885  71,684,636 (9حصة البنك من أرباح شركات حليفة )ليرة سورية( )ايضاح 
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 )تتمة( تعامالت مع أطراف ذات عالقة .26
 

 
 

 

 لع المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة هي نفس المعدالت المطبقة على حسابات الودائع ألجإن معدالت الفائدة والعموالت على ودائ. 
 
 

 
 الشركة األم  
 )بنك بيبلوس ش.م.ل(  

 الشركات الشقيقة  
    )بنك بيبلوس  
 اوروبا( 

همين كبار المسا
 وأعضاء مجلس 

 شركة أدير لبنان   اإلدارة 
 شركات حليفة  
 شركة أدير سورية  

 شركة مانتيننس  
 المجموع  منجمنت غروب  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   
(غير مدققة) 2020أيلول  30         

        بنود داخل بيان المركز المالي المرحلي
 32,865,596,874 4,763,117 - - - 81,051 32,860,752,706 حسابات جارية 

موجودات -حسابات ألجل أو لسابق اشعار   15,072,000,000 - - - - - 15,072,000,000 
 131,909,224 29,224 - - - - 131,880,000 فوائد محققة غير مستحقة القبم

ارية ألطراف ذات عالقةحسابات ج  - - (24,927,780) (66,537,723) (208,631,778) (14,485,380) (314,582,661) 
مطاليب –حسابات ألجل أو لسابق اشعار   - - (54,705,000) (44,859,000) (560,075,000) - (659,639,000) 
 (20,895,195) - (19,280,308) (632,635) (982,252) - - فوائد محققة غير مستحقة الدفع 

 192,181,153 - - - - - 192,181,153 تسوية حسابات عقود مقايضة عمالت
 204,925,665 87,115,447 117,810,218 - - - - مصاريف مدفوعة مقدماً 
 272,315,335 - 272,315,335 - - - - حق استخدام األصول 
 (135,726,164) - (135,726,164) - - - - التزامات عقود اإليجار

        بنود خارج بيان المركز المالي المرحلي 
 421,166,297 - - - - - 421,166,297 كفاالت

 35,367,840,000 - - - - - 35,367,840,000  عقود مقايضة
        عناصر بيان الدخل المرحلي 

 789,709,437 1,731,558 650,416 3,728 193,191 - 787,130,544 فوائد وعموالت دائنة
 (45,987,352) - (38,283,548) (2,372,515) (5,331,289) - - فوائد وعموالت مدينة

عقود مقايضة خسائر  (58,067,977) - - - - - (58,067,977) 
صيانة -مصاريف تشغيلية آخرى   - - - - - (60,487,767) (60,487,767) 
تأمين -مصاريف تشغيلية آخرى   - - - - (51,670,243) - (51,670,243) 
ومصاريف أخرى تنظيف -مصاريف تشغيلية أخرى    - - - - - (30,029,568) (30,029,568) 

 (38,974,426) - (38,974,426) - - - - استهالك حق استخدام األصول
 (8,212,427) - (8,212,427) - - - - فوائد عقود اإليجار
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 )تتمة( تعامالت مع أطراف ذات عالقة .26
 

 
 الشركة األم  
 )بنك بيبلوس ش.م.ل(  

 الشركات الشقيقة  
    )بنك بيبلوس  
 اوروبا( 

 كبار المساهمين وأعضاء مجلس 
 شركة أدير لبنان   اإلدارة 

 شركات حليفة  
 شركة أدير سورية  

 شركة مانتيننس  
 المجموع  منجمنت غروب  

)مدققة( 2019كانون األول  31  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
            بنود داخل بيان المركز المالي 

 11,290,832,537 - - - - 26,875 11,290,805,662 حسابات جارية 
موجودات -حسابات ألجل أو لسابق اشعار   5,232,000,000 - - - - - 5,232,000,000 
 133,416,000 - - - - - 133,416,000 فوائد محققة غير مستحقة القبم

 (113,877,192) (1,508,115) (83,824,503) (23,755,493) (4,789,081) - - حسابات جارية ألطراف ذات عالقة

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

 (120,865,889) - - - - - (120,865,889) تسوية حسابات عقود مقايضة عمالت
 51,540,861 4,617,910 46,922,951 - - - - مصاريف مدفوعة مقدماً 
 180,631,027 - 180,631,027 - - - - حق استخدام األصول 

التزامات عقود اإليجار   - - - - )146,743,736( - (146,743,736) 
        بنود خارج بيان المركز المالي 

 153,276,541 - - - - - 153,276,541 كفاالت
 11,777,373,783 - - - - - 11,777,373,783  عقود مقايضة

        
)غير مدققة( 2019أيلول  30         

        عناصر بيان الدخل المرحلي
 451,488,486 95,650 208,853 2,498 64,282 - 451,117,203 فوائد وعموالت دائنة
 (41,686,641) - (35,596,843) (2,229,095) (3,860,703) - - فوائد وعموالت مدينة
أرباح عقود مقايضة -فوائد وعموالت دائنة   236,349,285 - - - - - 236,349,285 

صيانة -مصاريف تشغيلية آخرى   - - - - - (24,368,781) (24,368,781) 
ايجارات -مصاريف تشغيلية اخرى   - - - - (18,479,999) - (18,479,999) 

تأمين -ة آخرى مصاريف تشغيلي  - - - (357,395) (48,450,472) - (48,807,867) 
 

 

 إن معدالت الفائدة والعموالت على ودائع المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة هي نفس المعدالت المطبقة على حسابات الودائع ألجل. 
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 طراف ذات عالقة )تتمة(أتعامالت مع   .26
 

افع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا:فيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكافآت ومن  
 

    
2019 أيلول 30  2020 أيلول 30   
 مدققةغير   مدققةغير  

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 205,908,511  341,129,166 رواتب ومكافآت
 32,053,867  36,125,038 ميزات ومنافع قصيرة األجل

    

 377,254,204 
 

237,962,378 

  
 ة المخاطـرإدار   .27

 
 مقدمة  27.1

 
 يتعرم البنك للمخاطر التالية: 

 
 مخاطر االئتمان للشركات واألفراد. -1

 مخاطر السوق وهي مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف. -2

 مخاطر الدفع المسبق. -3

 مخاطر السيولة. -4

 مخاطر التشغيل. -5

 مخاطر األعمال. -6

 مخاطر االلتزام. -7

 

 مخاطر االئتمان .27.2
 

متحفظة في إدارة هذا النوع من المخاطر كعنصر أساسي لتحقيق هدفها  استراتيجيةالبنك اسلوب المبادرة والديناميكية وتطبيق يعتمد 

يير ائتمانية . ويعتمد البنك كذلك على معااالئتمانيةوتركيبة المحفظة  األصولاالستراتيجي في التحسين المتواصل والمحافظة على نوعية 

فظة والحكمة وسياسات وإجراءات ومنهجيات وأطرعامة إلدارة المخاطر وتأخذ بعين االعتبار كافة المستجدات في راسخة تتسم بالمحا

ن كالبيئة المصرفية والتشريعية، باإلضافة إلى هياكل تنظيمية واضحة وأنظمة آلية، عالوة على المتابعة الحثيثة والرقابة الفعالة التي تم

تستند إلى  يةاالئتمانالمحتملة وتحديات البيئة المتغيرة بمستوى عال من الثقة والتصميم. إن قرارات اإلدارة البنك من التعامل مع المخاطر 

أعمال البنك ومستويات المخاطر المقبولة. كما تركز على التنوع الذي يعتبر حجر األساس لتخفيف وتنويع المخاطر على  استراتيجية

افستوى القطاعي والجغرالمستوى الفردي للعمالء وكذلك على الم
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 إدارة المخاطـر )تتمة( .27
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان .27.2
 

 التركز حسب القطاع االقتصادي
 

 :ية حسب القطاع اإلقتصادياالئتمانيبين الجدول التالي التركز في التعرضات 
 

 
 إجمالي خدمات -أفراد  زراعة عقارات تجارة صناعة مالي 

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

         )غير مدققة(  2020 أيلول 30 

 33,075,631,732 - - - - - 33,075,631,732 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي 

 61,887,085,532 - - - - - 61,887,085,532 أرصدة لدى المصارف 

 14,243,953,370 - - - - - 14,243,953,370 إيداعات لدى المصارف

 31,298,705,387 7,519,408,888 1,134,794,439 766,670,863 12,463,920,196 9,413,911,001 - تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(

 1,130,875,656 147,182,988 202,648 9,302,803 307,662,381 243,655,774 422,869,062 موجودات أخرى

 10,329,889,652 - - - - - 10,329,889,652 لدى مصرف سورية  المركزي وديعة مجمدة

 151,966,141,329 7,666,591,876 1,134,997,087 775,973,666 12,771,582,577 9,657,566,775 119,959,429,348 المجموع

 إجمالي خدمات -أفراد  زراعة عقارات تجارة صناعة مالي 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية سورية ليرة ليرة سورية ليرة سورية 

        )مدققة( 2019كانون األول  31

 15,761,436,311 - - - - - 15,761,436,311 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي 

 22,749,672,791 - - - - - 22,749,672,791 أرصدة لدى المصارف 

 5,010,667,286 - - - - - 5,010,667,286 ايداعات لدى المصارف

 32,567,351,334 8,951,134,233 2,336,639,552 352,622,131 10,519,539,020 10,407,416,398 - تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(

 1,589,739,383 - - - - - 1,589,739,383 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 1,174,532,096 185,986,319 62,075,779 8,441,353 313,003,704 302,424,647 302,600,294 أخرىموجودات 

 3,727,290,357 - - - - - 3,727,290,357 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  

 82,580,689,558 9,137,120,552 2,398,715,331 361,063,484 10,832,542,724 10,709,841,045 49,141,406,422 المجموع
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 طـر )تتمة(إدارة المخا .27
 

 مخاطـر السوق 27.3
 

 مخاطر أسعار الفائدة
ألدوات ل هي المخاطر الناجمة عن تغيرات أستتتعار الفائدة الستتتائدة بالستتتوق والتي تؤثر بالتالي على التدفقات النقدية المستتتتقبلية أو القيم العادلة

ات معدل الفائدة خالل فترات محددة. يتم مراقبة المراكز المالية. يراقب مجلس اإلدارة مستتتتتويات مخاطر معدالت الفائدة بوضتتتتع حدود لفجو
 بشكل يومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المستويات المحددة.

 
 مخاطر أسعار الفائدة في سجالت المصرف

قيمة العادلة لألدوات تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغير في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلية للبنك أو على ال
المالية. ويتم إدارة هذه المخاطر بصورة رئيسية عن طريق مراقبة فجوات أسعار الفائدة بالحصول على حدود معتمدة مسبقاً لفئات إعادة 

  إلى مجلس اإلدارة.التسعير. وتراقب إدارة المخاطر االلتزام بهذه الحدود وترفع تقاريرها الدورية إلى لجنة إدارة المخاطر وتوصي بالنتائج 

 
 مخاطر العمالت

 متتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. يعتبر البنك الليرة السورية العملة الرئيسية له، ويقو
يقوم البنك  لمستويات المحددةاكز ال تتجاوز االمراكز بشكل يومي للتأكد من أن المر المجلس بوضع حدود لمراكز العمالت، ويتم مراقبة

قاء بقية رف مع بالتغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوا تغير معقول في أسعار الص ثرأبإعداد تحليل الحساسية لمراقبة 
 .المتغيرات ثابتة

 
 مخاطر الدفع المسبق  27.4

 
تحقاقها، مثل سأو مستحقاتهم قبل ا لتزاماتهملب أو دفع العمالء الالية نتيجة طإن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرم البنك إلى خسارة م

رهونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة. إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق هي غير جوهرية 

ة غير جوهري، بعد ضالدفع المسبق على صافي الفوائد المقبو في األسواق التي يعمل فيها البنك. وبالتالي، فإن البنك يعتبر تأثير مخاطر

 . ية غرامات قد تنتج عن الدفع المسبقأعتبار األخذ بعين اال
 

 مخاطر السيولة  27.5
 

 تتمثل مخاطر السيولة مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطلباته من النقد الجاهز أو تمويل زيادة في الموجودات نتيجة حدوا اضطرابا

في السوق مما يؤدي إلى نضوب فوري لبعم مصادر السيولة. وللحد من هذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنويع مصادر البنك التمويلية وإدارة 

 .الموجودات مع األخذ بعين االعتبار متطلبات السيولة من حيا النقد وشبه النقد وأوراق مالية جاهزة للتداول
 

 مخاطر التشغيل  27.6
 

معايير الدولية ال سيما وفاق بازل، ولقواعد مصرف سورية المركزي تعرف بأنها المخاطر الناتجة عن إدارة أعمال البنك ومهامه وفقاً لل

اليومية والتي يمكن أن يتعرم لها سواًء من داخله كاحتيال داخلي أو أخطاء بمسار وسياسات العمل أو قصور بالتدريب للموظفين أو 

من خارجه كاالحتياالت الخارجية واألزمات االقتصادية والطبيعية والسياسية، باإلضافة إلى مخاطر عدم االلتزام  نتيجة مشاكل تقنية، أو

 ي.بالقوانين والتشريعات والمعايير الدولية الناظمة للعمل المصرفي والمال

 

برصد ومتابعة وتجميع وتصنيف ودراسة  ولمواجهة هذا النوع من المخاطر يقوم قسم المخاطر التشغيلية ضمن مديرية إدارة المخاطر

وتحليل هذه المخاطر التي يتعرم لها البنك بشكل يومي، وعلى أساس المشاهدة المباشرة واألنظمة المتخصصة بذلك كتقييم المخاطر 

اإلدارة  التقارير لمجلسالذاتي واالستبيانات الدورية إضافةً إلى دراسات مؤشرات اإلنذار المبكر واألساس للتحوط للمخاطر، وكذلك إصدار 

ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنه متضمنةً التوصيات الالزمة للتحوط من هذه المخاطر بأنجح الطرق. ونشير إلى انتهاج البنك ألسلوب 

 .المؤشر األساسي الحتساب مخصصات المخاطر التشغيلية، وأخذ المخصصات اإلضافية وفقاً لدراسات الجهد حيا يلزم

 

لصدد تجدر اإلشارة إلى استمرار البنك بتنفيذ خطة إتمام االستقاللية الكاملة عن الشريك االستراتيجي من حيا نقل المخدمات وبهذا ا

والبرمجيات لتكون متموضعة وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من فريق البنك، ما يخفف بشكٍل كبير من مخاطر التشغيل لجهة انقطاع 

.م االلتزام بقواعد مصرف سورية المركزياألعمال إضافةً إلى مخاطر عد
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 إدارة المخاطـر )تتمة( .27
 

 مخاطر األعمال  27.7
 

خطار الناتجة عن الظروف السياسية األ ومنها قطاع البنوك بصفة عامة،البنك أو تؤثر على قد تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل 

لك المخاطر بشكل بتقييم ت البنك إدارةتقوم  .البنك المؤشرات السلبية على نتائج اعمالواالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من 

 .للبنكوالمركز المالي  األعمالمستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتائج 

 

 مخاطر االلتزام  27.8
 

 أعماله على مبدأ االمتثال والتي تستند إلى أعلى المعايير المهنية التزاماً بالتعليماتبالنسبة لمخاطر االلتزام يحرص البنك على تنفيذ كافة 

 . والمتطلبات الرقابية

 

 . التحليل القطاعي28
 

 يمثل قطاع األعمال القطاع الرئيسي للبنك بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي.
 

 قطاع األعمال
 

 رية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي:يتم تنظيم البنك ألغرام إدا
 

 التجزئة: يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروم والديون وخدمات أخرى.
 

 الشركات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.
 

 مل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك.الخزينة: يش
 

 هذه القطاعات هي األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية.
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 لتحليل القطاعي )تتمة(ا .28
 

 )تتمة( قطاع األعمال
 

 وبات والمصاريف الرأسمالية:فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطل
 

 

   2020 أيلول 30 
 غير مدققة

 2019أيلول  30 
 غير مدققة

 المجموع  المجموع   أخرى  خزينة   الشركات   التجزئة  
 ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

 3,711,046,865  57,574,260,482  53,341,694,858  (150,922,316)  2,971,701,361  1,411,786,579 )الخسارة التشغيلية( الدخل التشغيلي إجمالي

 352,618,804  (6,461,796,598)  -  (2,550,268,072)  (3,840,900,385)  (70,628,141) المتوقعة االئتمانية )مصروف( استرداد الخسائر

 4,063,665,669  51,112,463,884  53,341,694,858  (2,701,190,388)  (869,199,024)  1,341,158,438  نتائج األعمال

 (1,747,793,617)  (2,610,517,217)  (2,610,517,217)  -  -  - مصاريف غير موزعة على القطاعات

 2,315,872,052  48,501,946,667  50,731,177,641  (2,701,190,388)  (869,199,024)  1,341,158,438 )الخسارة التشغيلية(الربح التشغيلي 

 8,508,968  71,684,636  71,684,636       حصة البنك من أرباح شركات حليفة
 (552,146,870)  -  -       الدخل ضريبة مصروف
 -  (70,190,110)  (70,190,110)       ريع على إيرادات خارج القطرضريبة ال مصروف

 1,772,234,150  48,503,441,193         الفترة  ربحصافي 

 
   2020 أيلول 30 

  غير مدققة
 2019كانون االول  31
 مدققة

 المجموع  المجموع  أخرى  خزينة  الشركات  التجزئة 

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

 88,586,395,170  165,261,604,050  -  1,582,365,017  30,424,346,963  133,254,892,070 موجودات القطاع 
 2,603,602,077  5,641,568,396  5,641,568,396  -  -  - موجودات غير موزعة على القطاعات

 91,189,997,247  170,903,172,446  5,641,568,396  1,582,365,017  30,424,346,963  133,254,892,070 مجموع الموجودات

 61,354,536,898  88,531,220,171  -  53,539,391,523  34,187,854,756  803,973,892 لقطاع مطلوبات ا
 4,331,940,069  8,364,990,802  8,364,990,802  -  -  - مطلوبات غير موزعة على القطاعات

 65,686,476,967  96,896,210,973  8,364,990,802  53,539,391,523  34,187,854,756  803,973,892 مجموع المطلوبات

2020أيلول  30            2019أيلول  30  

 غير مدققة  غير مدققة         

 ليرة سورية  ليرة سورية         

 المصاريف الرأسمالية
 
 

        336,597,275  439,308,384 

 128,644,785  255,106,905         االستهالكات واالطفاءات     



 .عسورية ش.م.مبنك بيبلوس 

 المرحلية المختصرةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 2020أيلول  30

 
  

40 

 يل القطاعي )تتمة(. التحل28
 

 معلومات التوزيع الجغرافي
 

  .يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهورية العربية السورية

 البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي: فيما يلي توزيع ايرادات
 

 المجموع خارج سورية داخل سورية 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     )غير مدققة(  2020 أيلول 30

 57,574,260,482 779,889,948 56,794,370,534  إجمالي الدخل التشغيلي

 336,597,275 - 336,597,275 مصاريف رأسمالية

 

 المجموع خارج سورية داخل سورية 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     )غير مدققة(  2019 أيلول 30

 3,711,046,865 722,357,296 2,988,689,569 إجمالي الدخل التشغيلي 

 439,308,384 - 439,308,384 مصاريف رأسمالية

 

 .  كفاية رأس المال29
 

سب ن خالل النيحافظ البنك على رأسمال مناسب لمواجهة المخاطر التي تالزم أنشطته المختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس المال م
 الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والمستندة إلى مقررات بازل الدولية.

 يدير البنك هيكلية رأسماله ويجري تعديالت عليه في ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف المخاطر في أنشطته.
 

ر التي يتعرم لها. ويلتزم البنك منذ تأسيسه بالمحافظة على معدالت يراعي البنك تالءم حجم رأس المال مع حجم وطبيعة وتعقيد المخاط
 تفوق الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال، كما يراعي كافة النسب المتعلقة بالتركزات االئتمانية والتي تستخدم رأس المال التنظيمي

 كمؤشر لتلك التركزات.
 

فقاً لتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف في سورية ذات الصلة والتي تستند في يتم قياس المخاطر عند احتساب كفاية رأس المال و
مضمونها إلى تعليمات ومقررات لجنة بازل، وبشكل عام يتم قياس هذه المخاطر وفقاً ألسلوب المؤشر األساسي مع مراعاة تعليمات 

ات الئتماني إن وجد ووفقاً ألوزان التثقيل المذكورة في تعليممجلس النقد والتسليف، حيا يتم قياس مخاطر االئتمان وفقاً للتصنيف ا
مجلس النقد والتسليف وذلك بعد طرح المؤونات والضمانات المقبولة، أما بالنسبة لمخاطر السوق فتم أخذ قيمة مراكز القطع األجنبي 

وفقاً ألسلوب  جلس، وأخيراً يتم قياس المخاطر التشغيليةالتشغيلية المحمولة وذلك بعد تثقيلها بأوزان التثقيل المشار إليها في تعليمات الم
المؤشر األساسي حيا يتم أخذ متوسط ثالثة سنوات لصافي إيراد البنك من الفوائد والعموالت ومن ثم تثقيل الناتج بأوزان التثقيل 

 المذكورة في تعليمات المجلس.
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 )تتمة( .  كفاية رأس المال29
 

 كيفية احتساب نسبة كفاية رأس المال:يوضح الجدول التالي 
 

 2019كانون األول  31 2020 أيلول 30 
 مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   بنود رأس المال األساسي:
   األموال الخاصة األساسية:
 6,120,000,000 6,120,000,000  رأس المال المكتتب به
 989,397,965 989,397,965 االحتياطي القانوني 
 899,397,965 899,397,965 االحتياطي الخاص 

 22,013,808,538 22,013,808,538 )*( األرباح المدورة غير المحققة
 (4,519,084,188) (4,519,084,188) المتراكمة المحققةالخسائر 

 - 48,503,441,193 *(*)* صافي أرباح الفترة
 (401,785,748) (473,470,384) )**(ات المالية صافي األسهم والمساهمات في المصارف والمؤسس

 (9,087,552) (75,047,192) صافي الموجودات الثابتة غير المادية

   

 73,458,443,897 25,092,646,980 
   رأس المال المساعد:

المؤونات المكونة لقاء خسائر ائتمانية متوقعة للتعرضات المصنفة 
 951,899,848 1,937,913,601 ضمن المرحلتين األولى والثانية

   

 26,044,546,828 75,396,357,498 (ةمجموع رأس المال التنظيمي )األموال الخاص

   
 76,151,987,859 155,033,088,054 الموجودات المرجحة بالمخاطر

 7,517,666,136 15,249,432,494 المركز المالي المرجحة بالمخاطر بيانحسابات خارج 
 126,735,374 308,682,653 مخاطر السوق

 2,613,313,426 2,498,174,788 المخاطر التشغيلية

   

 86,409,702,795 173,089,377,989 مجموع الموجودات والمطلوبات المرجحة بالمخاطر

   
 30.14% 43.56%  نسبة كفاية رأس المال )%(

 %29.04 42.44%  نسبة كفاية رأس المال األساسي )%(
 %98.39 %99.26 لمال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكية )%(نسبة رأس ا

 

 قرار من الثامنة المادة تعديل تضمن والذي 2014شباط  26تاريخ  4 ب/ن م 1088/رقم والتسليف النقد مجلس قرار صدر )*(
 ضمن المحققة غير لبنيويا القطع تقييم فروقات إدراج يتم بحيا 2008شباط  4 تاريخ 1ب  /ن م362/رقم  والتسليف النقد مجلس
عام   4ب/ن م253/والتسليف رقم  النقد مجلس قرار متطلبات وفق المال رأس كفاية احتساب ألغرام األساسية الخاصة األموال
2007. 

 

ة األساسية، الخاصأدير وذلك بإدراجه ضمن بنود األموال  /سورية  –)**( لقد قام البنك بتعديل تصنيف االستثمار في شركة ادونيس للتأمين 
. وتم التعديل ألن نسبة مساهمة 2014 أب 17بتاريخ  5108/162عوضاً عن الموجودات المرجحة بالمخاطر، وذلك استناداّ للكتاب رقم 

 .(9 )إيضاح %20أدير تبلغ  /سورية  –شركة ادونيس للتأمين البنك في رأس مال 
 

بينما  ليرة سورية 52,275,848,557 مبلغ وقدرهالقطع البنيوي  مركز تقييمن غير محققة ناتجة ع أرباح صافي أرباح الفترة تتضمن (**)*
 ليرة سورية. 3,772,407,364 مبلغ وقدرهبعد استبعاد أرباح القطع البنيوي غير المحققة خسائر الفترة  بلغت

 

ن المتعلقة بمحافظ التسهيالت وأوزاتم اعتماد األسلوب المعياري المبسط الحتساب متطلبات رأس المال لتغطية المخاطر االئتمانية 
تثقيلها، واعتماد المنهج النمطي الحتساب متطلبات رأس المال لتغطية المخاطر السوقية، واعتماد أسلوب المؤشر األساسي الحتساب 

 متطلبات رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية.
 

يجب أال تتدنى نسبة كفاية رأس المال  2007 الثاني كانون 24في  الصادر 4/م ن/ ب  253مجلس النقد والتسليف رقم  قرار حسب

 .%8للبنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية عن نسبة 
  



 .عسورية ش.م.مبنك بيبلوس 

 المرحلية المختصرةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 2020أيلول  30
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 رتباطات والتزامات محتملةا  .30
 

    
 2019كانون األول  31  2020 أيلول 30 

 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    نيابة عن العمالء  كفاالت

 260,706,737  110,995,000 دفع  -

 4,993,814,704  2,392,070,484 حسن تنفيذ -

 693,982,255  346,765,320  أخرى  -

    

 2,849,830,804  5,948,503,696 

    

    تعهدات نيابة عن البنوك  

 11,176,131,881  33,566,996,666 كفاالت

    

    

 6,535,180,763  6,391,907,798 اشرة غير مستغلة سقوف تسهيالت ائتمانية مب

 2,578,713,786  2,405,598,304 مباشرة غير مستغلة غير سقوف تسهيالت ائتمانية 

    

 8,797,506,102  9,113,894,549 

    

 26,238,530,126  45,214,333,572 مجموع التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

    

 112,080,000  171,936,000 عقود أجلة

    

 45,386,269,572  26,350,610,126 

 

 

 (COVID-19)آثار انتشار فيروس كورونا المستجد   .31
 
 30أشهر المنتهية في  التسعةالمرحلية المختصرة لفترة  تاريخ البيانات المالية، ب(COVID-19فيروس كورونا ) ياستمرار تفشإن 
اضطراب كبير في األسواق العالمية. وبناًء على ذلك، قد تتأثر حدوا قتصاد العالمي وتسبب في اال ىكان له أثراً عل، 2020 أيلو

 عتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة فيتو ةغير مؤكد التأثيرات ومداهاهذه إن مدة . للبنكاألنشطة التشغيلية 
لموافقة على اموثوق في تاريخ  تقدير قيمة هذا األثر بشكل قتصادي المستمرة، ال يمكنقن االتي. بالنظر إلى حالة عدم الالوقت الراهن

 المركزو. يمكن أن تؤثر هذه التطورات على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة هذه البيانات الماليةإصدار 
من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة ومعالجة  البنكعمليات  ى( علCOVID-19تأثير ). إن اإلدارة بصدد استكمال تقييمها لللبنك المالي

 الموقف بشكل صحيح.
 
 
 
 


