
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م.م.ـورية شــلوس ســـك بيبــــبنـ
  ـزةـ الموجيةــالمرحل يةــالـ الماتـانـالبي

   7200حزيران  03 أشهر المنتهية فيستةلفترة ال
  )ـــة غـيــر مـدقـقـــةـمــراجـع(
  ةـــراجعـــر المـريــــع تقـــــم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Ernst & Young Syria 
(Hourani & Husrieh) LLC 
Capital S.P 5,000,000 Decree No. 394 R.C.D 14099 
P.O. Box 11713 
Damascus, Syria 

 Telephone:6126961 
Fax: 6126963 

 
 

 

 

  
  
  
  
  

  م.م. شسوريةلوس بيببنك إلى مساهمي   الموجزة المرحلية  الماليةناتالبيا مراجعةتقرير 
  
  

 المقدمة
  

  حزيـران  30كما فـي     )"البنك ("م.م.لوس سورية ش  بيب لبنك المرفقة   راجعنا البيانات المالية المرحلية الموجزة    لقد  
ن التغيرات فـي حقـوق      وبيان الدخل، بيا   2007  حزيران 30 كما في    ون من الميزانية المرحلية   والتي تتك  2007

 مسؤولمجلس اإلدارة   ن  إ  .في ذلك التاريخ واإليضاحات حولها     أشهر المنتهية    لستةالتدفقات النقدية ل  الملكية وبيان   
معيـار المحاسـبة    /  لمعيار التقارير المالية الدولي       وفقاً لمالية المرحلية الموجزة   ا عن اعداد وعرض هذه البيانات    

لماليـة المرحليـة    االبياناتهي التوصل الى نتيجة حول هذه     ان مسؤوليتنا     .)لية المرحلية التقارير الما  (34الدولي  
  .مراجعتنا إلىاستنادا الموجزة 

 
 المراجعة نطاق

  
مراجعة المعلومات المالية المرحلية من  "2410وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة مراجعتنا جرت لقـد 

 إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام بإستفسارات ."مستقل للمنشأةقبل مدقق الحسابات ال
بشكل أساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة 

 وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي   ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم.أخرى
 من خالل ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها

  .ننا ال نبدي رأي تدقيق حولهاأعمال التدقيق، وعليه فإ
 

  النتيجة
 

 المرفقة لم يتم جزة المو المالية المرحليةالبياناتتقد بأن  تجعلنا نعيسترع انتباهنا أية أمورلم بناء على مراجعتنا 
  .34لمعيار المحاسبة الدولي الجوهرية وفقا اعدادها من كافة النواحي 

  
  
  

  عبد القادر عزة حصرية
  

  2007 تموز من العاشر
   الجمهورية العربية السورية–دمشق 
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  )غير مدققمراجع (بيان الدخل المرحلي الموجز 
 )سوريةالليرة بال(
  

   أشهر المنتهية فيلستةل    للثالثة أشهر المنتهية في    

  
  

  2007  حزيران30
  

  2006 حزيران 30
  

  2007  حزيران30
  

  2006 حزيران 30
                 
              

 84,741,271   330,799,473   58,409,086   175,642,613    الفوائد الدائنة
 (42,717,676)    (203,472,516)    (32,252,425)    (111,256,091)    الفوائد المدينة

      
  42,023,595    127,326,957    26,156,661    64,386,522    صافي إيرادات الفوائد

                  
 4,198,495   35,606,617   3,049,094   23,021,320    العموالت الدائنة
  (15,678)   (100,757)   (3,015)   (26,882)    العموالت المدينة

    
  4,182,817   35,505,860   3,046,079   22,994,438    صافي إيرادات العموالت

               
  80,282   67,210   80,215   54,549   إيرادات أخرى

  46,286,694   162,900,027    29,282,955    87,435,509    التشغيلية مجموع اإليرادات
                  

الناجمة عن   األرباحصافي
  ت األجنبيةالتعامل بالعمال

  

1,417,415  
  

813,211  
  

1,877,152 
  

2,123,051 
غير المتحققة الناجمة  الخسائر

  عن التغيرات في أسعار الصرف
  

(8,540,037)  
  

(28,822,627)  
  

(13,877,561)  
  

(82,197,862)  
    

) الخسارة(  الربحصافي
  ةالتشغيلي

  

80,312,887  
  

1,273,539  
  

150,899,618  
  

(33,788,117)  
                  

 (22,960,991)   (57,963,902)   (12,798,421)   (30,264,110)    نفقات الموظفين
 (28,684,757)    (64,820,210)    (20,652,645)    (33,961,200)    مصاريف عامة وإدارية

 (1,799,331)   (24,870,063)   (934,507)   (13,351,344)     و إطفاءات اهتالكات
      

 (87,233,196)    3,245,443    (33,112,034)    2,736,233    الفترة )خسارة(ربح 
              

 )خسارة(  ربححصة السهم من
  الفترة

  

0.68 
  

(8.28) 
  

0.81 
  

(21.81) 
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   جزةالمرحلية المو الميزانية

 
  

  )مدققة(    )مراجعة غير مدققة(      
  2006 كانون األول 31    2007 حزيران 03    إيضاح  

   سوريةليرة     سوريةليرة      
            الموجودات

            
  663,815,512   785,937,163   4  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
  3,403,067,889    5,424,671,435   5  أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

 محتفظ بها لتاريخ    )شهادات إيداع ( مالية   موجودات
 6  اإلستحقاق

  
423,315,069 

  
404,967,123 

  930,043,834    1,354,729,320   7  أرصدة لدى الشركة األم
  3,530,177,518    3,651,600,234   8  قروض وديون للعمالء

 -   1,032,045,438      مالية متاحة للبيعموجودات
  755,679,474   775,360,145     و مشاريع قيد التنفيذ معداتممتلكات و 

  4,182,496    5,615,170     موجودات غير ملموسة
  14,447,526   22,574,655   9  موجودات أخرى

  194,769,230    193,381,474   10  مصرف سورية المركزيالوديعة المجمدة لدى 
  9,901,150,602    13,669,230,103      مجموع الموجودات

            
            المطلوبات وحقوق الملكية

            
            المطلوبات

  2,704,340,645    2,337,911,092   11  ودائع المصارف والمؤسسات المالية
  183,833,737   208,157,109   12  تأمينات نقدية
  4,871,725,754   9,080,068,101   13  ودائع العمالء

 240,378,669   158,400,407   14  ت أخرىمطلوبا
  8,000,278,805   11,784,536,709      مجموع المطلوبات

            
            لكيةحقوق الم

  2,000,000,000   2,000,000,000   15  رأس المال المكتتب به والمدفوع
 (52,307,701)   (52,307,701)      غير قابلة للتوزيعخسائر متراكمة

 (820,502 ,46)   (46,820,502)     المتراكمة الخسائر
  -   3,245,443       الفترةربح

 -   (19,423,846)       مالية متاحة للبيعموجوداتاحتياطي 
 1,900,871,797   1,884,693,394      مجموع حقوق الملكية

  9,901,150,602    13,669,230,103      مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
  
 
  

   المدير العام-رئيس مجلس اإلدارة
  سمعان باسيلالسيد 

  نائب المدير العام  
  وليد عبد النورالسيد 
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  )غير مدققمراجع  (2007  حزيران30 ولغاية  كانون الثاني1لفترة من ل
  )بالليرة السورية(
  

رأس المال المكتتب     
  به والمدفوع

خسائر (أرباح مدورة   
غير قابلة  )متراكمة

  للتوزيع

  
  المدورة الخسائر

  
   الفترةربح

احتياطي موجودات   
 مالية متاحة للبيع

  
  مجموع حقوق الملكية

                           2007 حزيران 30
               

 1,900,871,797  -  - (46,820,502) (52,307,701) 2,000,000,000    الرصيد في بداية الفترة
    

 3,245,443  - 3,245,443  -  -  -     الفترةربح
    

 غيـر   الى الخسائر المتراكمـة   المحول  
  القابلة للتوزيع

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   
- 

    
    ودات مالية متاحة للبيعاحتياطي موج

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(19,423,846) 
 

(19,423,846) 
    

مراجع  (2007 حزيران   30الرصيد في   
  )غير مدقق

  
2,000,000,000

 
(52,307,701)

 
(46,820,502)

 
3,245,443

 
(19,423,846) 

 
1,884,693,394 

               
               2006 حزيران 30
               

 1,988,569,424  -  - (40,253,232) 28,822,656 2,000,000,000    الرصيد في بداية الفترة
 (87,233,196)  - (87,233,196) -  -  -     الفترةخسارة

 غيـر   الى الخسائر المتراكمـة   المحول  
  القابلة للتوزيع

  
-  -  -  -  - 

 
- 

مراجع  (2006 حزيران   30الرصيد في   
  )غير مدقق

  
2,000,000,000

 
28,822,656

 
(40,253,232)

 
(87,233,196)

 
- 

 
1,901,336,228 

  
 

  .الموجزةالمرحلية تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية  18 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 



  م.م.لوس سوریة شبنك بيب
 

4  

  بيان التدفقات النقدية
  )غير مدققمراجع  (2007  حزيران30  كانون الثاني و لغاية1لفترة من ل
  ) السوريةبالليرة(
  

      إيضاح    
  2007 حزيران 30

  
  2006 حزيران 30

              
            األنشطة التشغيلية

 (87,233,196)   3,245,443       ضريبةال قبل )الخسارة (الربح
            :تعديالت
  1,799,331   24,870,063        واطفاءات اهتالكات

 8,219,787   1,387,756       تأثير تغيرات أسعار الصرف
       29,503,262   (77,214,078)  
            

             في الموجودات والمطلوباتاتالتغير
  -   (286,890,348)       أرصدة لدى المصارف و المؤسسات المالية

محتفظ بها ) شهادات إيداع(موجودات مالية 
  لتاريخ اإلستحقاق

     
(18,347,946) 

  
- 

  (1,583,781,935)    (121,422,716)       قروض وديون للعمالء
  (6,652,539)    (8,127,252)       الموجودات األخرى

  35,863,477    24,323,372       التأمينات النقدية
  2,226,166,833   4,208,342,347       ودائع العمالء

 350,455,479   (460,448,750)        المصارف و المؤسسات الماليةودائع
 (22,306,693)    (81,978,262)       المطلوبات األخرى

  922,530,544    3,284,953,707       صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
             

             األنشطة اإلستثمارية
 الممتلكات والمعداتصافي التغير في 

  مشاريع قيد التنفيذالو
     

(43,544,640) 
  

(122,637,877) 
 (335,503)   (2,438,768)       الموجودات غير الملموسةصافي التغير في 

 -   (1,051,469,284)       استثمارات مالية متاحة للبيع
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

  يةاالستثماراألنشطة 
     

(1,097,452,692) 
  

(122,973,380)  
             
            

 799,557,164   2,187,501,015       صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
             

  1,464,934,023    3,468,053,713       بداية الفترةي النقد وما في حكمه ف
  2,264,491,187    5,655,554,728   16    فترةنهاية الالنقد وما في حكمه في 
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  البنكمعلومات عن  .1
  

 قـرار ال بموجب 2005 األول   تشرين 20كشركة مساهمة مغفلة في     ") البنك(" م.م.بنك بيبلوس سورية ش   تم تأسيس   
وبموجب قـانون المـصارف      )14497( السجل التجاري رقم     تحت  و 2005 تشرين الثاني  26 بتاريخ   ل أ /925رقم  
  .2001 لعام 28رقم 

  
 –في دمشق    رئيسياً له    مركزاً بنكاتخذ ال .   بوصفه مصرفاً خاصاً   13 لدى مفوضية الحكومة تحت رقم       بنكسجل ال 
  .سورية

  
 قيمة السهم االسـمية     ، سهم 4,000,000 ليرة سورية مقسم على      2,000,000,000 برأسمال مقداره    بنكتم تسجيل ال  

  .2005 كانون األول 5 بدأ البنك بممارسة أنشطته في . ليرة سورية للسهم الواحد500
  

  . مركزه الرئيسي وفروعه قي دمشق وحلب وحمص من خاللمصرفيةعدة أنشطة وخدمات  بتقديم بنكيقوم ال
  

  .من رأسمال البنك% 41.5بيروت بنسبة .ل.م.يساهم بنك بيبلوس ش
  

  .2007 العاشر من تموز بتاريخ البنك مجلس إدارة  رئيسمن قبلالمرحلية الموجزة  المالية البياناتتم إقرار 
  
  أهم السياسات المحاسبية .2
  

 .التقارير المالية المرحلية  ب الخاص) 34(لمعيار المحاسبة الدولي رقم      وفقاً   الموجزة المرحليةأعدت البيانات المالية    
 عـداد إفي   تتوافق مع السياسات المتبعة      الموجزةعداد البيانات المالية المرحلية     إالسياسات المحاسبية المتبعة في     إن  

  .2006 كانون أول 31 المنتهية في البيانات المالية السنوية للسنة
  
 البيانـات عداد جميـع     إل اإليضاحات المطلوبة  المعلومات و     ال تحتوي على كافة    الموجزةيانات المالية المرحلية    الب

 الدولية، و يجب أن تقرأ مع البيانات المالية السنوية للمصرف كما فـي              التقارير المالية  وفقاً لمعايير     السنوية المالية
 بالضرورة  تمثل  ال 2007  حزيران 30المنتهية في    أشهر   ستةالفترة  لاألعمال  نتائج   كما أن    .2006 كانون األول    31

      .2007ول األ كانون 31المنتهية في األعمال المتوقعة للسنة نتائج 
  
  استخدام التقديرات  .3
  

 القيـام بتقـديرات   البنـك  وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة  المرحلية الموجزةإن إعداد البيانات المالية 
كما أن هذه .   واإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ     تهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية      واج

  .اإليرادات والمصاريف والمخصصاتالتقديرات واالجتهادات تؤثر في 
  

جـودات و   ساسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية و المؤثرة بشكل جوهري علـى قيمـة المو            فيما يلي الفرضيات األ   
  :المطلوبات

  
  :تدني قيمة القروض والسلف

 بمراجعة القروض والسلف بشكل ربعي وتقدير كفاية المؤونة المسجلة في قائمة الدخل بناء على تقديرات                البنكيقوم  
على فرضـيات وعوامـل     بشكل رئيسي   ة  نيمبإن هذه التقديرات    .  اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية     

متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات                  
  .الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل
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  )تتمة (استخدام التقديرات .3
  

  :ت غير الملموسةالعمر االنتاجي للممتلكات و المعدات و الموجودا
يقوم مجلس االدارة بتقدير العمر االنتاجي للممتلكات و المعدات و الموجودات غير الملموسـة و ذلـك الحتـساب                   

يتم هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام الفعلي المتوقع و التقادم التقني و              . اهتالك و إطفاء هذه الموجودات    
  .التجاري لهذه الموجودات

م مجلس اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات بشكل سنوي و يتم تعـديل االهـتالك و اإلطفـاء                   يقو
  .المستقبلي إذا تبين أن األعمار االنتاجية لهذه الموجودات تختلف عن ما تم تقديره مسبقاً

 
 
  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي .4
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  

  2006 كانون األول 31    2007  حزيران30  
        

 188,982,769   211,665,335  نقد في الخزينة
        أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 244,966,669    132,333,155  حسابات جارية
 229,866,074   441,938,673  (*)احتياطي ودائع 

  785,937,163    663,815,512  
 

 عن مجلس النقـد والتـسليف       2004 كانون األول للعام     9ادر بتاريخ    الص 84/ م ن    / 72رقم  استناداً للقرار   (*) 
 بلـغ  و قـد  من ودائع العمـالء  % 5نسبة بسورية المركزي مصرف االحتفاظ باحتياطي إجباري لدى  البنكعلى 

 سـورية  ليرة 229,866,074 مقابل  2007  حزيران30سورية كما في ليرة   441,938,673ي رصيد االحتياط
   .2006 نون األول كا31كما في 

  
  أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية .5
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  

 
  
  
  
 
 
 

  2006 كانون األول 31    2007 حزيران 30  
      

  699,178,848   2,545,007,067  حسابات جارية     
  2,696,294,981    2,847,535,280  ودائع  
  7,594,060    20,725,064  فوائد مستحقة و غير مقبوضة  
 -   12,000,000  روض و سلفق

  -   (595,976)  قبوضة مقدماًفوائد م: ناقصاً
  5,424,671,435    3,403,067,889  



  م.م.بلوس سوریة شيببنك 
  حول البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات 

  )مراجعة غير مدققة (2007 حزيران 30
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  محتفظ بها لتاريخ االستحقاق)شهادات إيداع(موجودات مالية  .6
  

  : ما يلي2007 حزيران 30 كما في  محتفظ بها لتاريخ االستحقاق)شهادات إيداع(يشمل رصيد موجودات مالية 
  

  
  رف العقاري السوري، تحمل هذه الشهادات يداع صادرة عن المص بشراء شهادات إ2006قام البنك خالل عام 

  :تستحق هذه الشهادات في التواريخ التالية%. 9.5و %9معدل فائدة 
  
  

  القيمة الدفترية    معدل الفائدة    االستحقاق
  200,000,000    %9    2007تشرين الثاني           

  200,000,000    %9.5    2008تشرين الثاني 
        400,000,000  

  
  
  كة األمدة لدى الشرأرص .7
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  

  
  
  قروض وديون للعمالء .8
  

  
 
  
  
 

  2006 كانون األول 31    2007 حزيران 30  
      

  400,000,000   400,000,000       شهادات إيداع
  4,967,123    23,315,069  فوائد مستحقة و غير مقبوضة  

  423,315,069    404,967,123  

  2006 كانون األول 31    2007 حزيران 30  
      

  160,801,099   431,112,108       حسابات جارية
  767,648,939    915,925,740  ودائع  
  1,593,796    7,691,472  فوائد مستحقة و غير مقبوضة  

  1,354,729,320    930,043,834  

  2006 كانون األول 31    2007 حزيران 30  
      

  2,841,689,595   2,376,477,471  تسهيالت
  657,282,009    1,163,226,582  قروض
  25,000,000    112,821,758   محسومةسندات
 (812,146)   (11,255,444)  قبوضة مقدماًفوائد م: ناقصاً

  7,018,060    10,329,867  ضةفوائد مستحقة و غير مقبو
  3,651,600,234   3,530,177,518 



  م.م.بلوس سوریة شيببنك 
  حول البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات 
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  موجودات أخرى .9
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  

  2006 كانون األول 31    2007 حزيران 30  
      

 10,124,048  12,883,403  مصاريف مدفوعة مقدماً
 2,913,626   5,587,500  لياآلصراف ال ذمم مدينة من وكيل

 1,409,852    4,103,752  أخرى
  22,574,655   14,447,526  

  
  
  

   المركزيمصرف سوريةمجمدة لدى الوديعة ال  .10
 

 يجـب علـى     ، 2001 للعـام    28مصارف الخاصة رقم     من قانون ال   12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم          
المركزي على شكل وديعة مجمدة و بدون ف سورية مصر لدى هامن رأسمال% 10 االحتفاظ ب  المصارف الخاصة 

 .فوائد
  :كما يليهو  إن رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 

 
  

  ودائع المصارف والمؤسسات المالية .11
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  

 
  
 
 
 
  
  

  2006 كانون األول 31    2007 حزيران 30  
        

 85,777,000   85,777,000   السوريةرصيد الوديعة المجمد بالليرة
 كـي  األمري رصيد الوديعةالمجمـد بالـدوالر    

 107,604,474  ) الى الليرة السوريةمحوالً(
  

108,992,230  
  193,381,474   194,769,230  

  2006 كانون األول 31    2007 حزيران 30  
      

  869,000,007   804,912,275  حسابات جارية
  1,550,000,000    800,000,000  ألجل   ودائع

 268,240,000    712,672,500 قروض
  17,100,638   20,326,317  دفوعةفوائد مستحقة و غير م

  2,337,911,092    2,704,340,645  



  م.م.بلوس سوریة شيببنك 
  حول البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات 
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  تأمينات نقدية  .12

  
  :يتكون هذا البند مما يلي

  
  2006 كانون األول 31    2007 حزيران 30  

      
 49,866,741  60,396,919  مينات مقابل الكفاالت المصرفيةتأ

تأمينات مقابـل االعتمـادات و القبـوالت        
  147,760,190  المصرفية

 
133,966,996 

  208,157,109   183,833,737  
  
  

  ودائع العمالء  .13
  

  : البند ما يلي هذايشمل

  
  

  مطلوبات أخرى .14
  

  2006ل  كانون األو31    2007 حزيران 30  
      

 22,203,543   27,802,093  مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
 10,416,962   29,944,395  شيكات مصرفية
 23,498,810   42,796,165  شيكات مصدقة

 162,423,441   9,530,836   العمالء الواردةحواالت
المستحق إلى البلديات والتأمينات االجتماعية     

  14,596,125  أخرىمؤسسات حكومية و
 

9,009,673 
 9,855,905   8,444,129  ألطراف ذات العالقة مستحقات 

 2,106,071   2,272,612  إيراد عموالت غير محقق
 864,264   23,014,052  أخرى

  158,400,407   240,378,669  
 
  

  حقوق الملكية  .15
  

 سـهم   4,000,000 ليرة سورية مقسم إلى      2,000,000,000ع  المكتتب به والمدفو  والمصرح به    بنكالرأسمال  يبلغ  
  . ليرة سورية للسهم500بقيمة اسمية 

  
  :تقسم أسهم البنك إلى فئتين

 

  2006  كانون األول31    2007 حزيران 30  
      

 1,339,379,838   3,163,690,019  حسابات جارية 
 3,508,054,486   5,878,426,956  ودائع ألجل

  24,291,430   37,951,126  فوائد مستحقة و غير مدفوعة
  9,080,068,101   4,871,725,754  



  م.م.بلوس سوریة شيببنك 
  حول البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات 

  )مراجعة غير مدققة (2007 حزيران 30
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  )تتمة(حقوق الملكية     .15
  

يرات لشخاص سوريين طبيعيين أو معنويين و تسدد قيمتها بال        التي ال يجوز تملكها إال من قبل أ        وهي األسهم    -فئة أ 
الخارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتابـاتهم باألسـهم بـالعمالت            في  ستثناء السوريين المقيمين    با. السورية

  . من حقوق الملكية%51 تشكل هذه الفئة .في األسواق المجاورةالسائد األجنبية بسعر الصرف 
  
  

ب بقرار من مجلـس     شخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجان      األسهم التي يجوز تملكها من قبل أ       وهي   -فئة ب 
 مـن   %49تشكل هذه الفئة     .في األسواق المجاورة  السائد  الوزراء وتسدد قيمتها بالعمالت األجنبية بسعر الصرف        

 .حقوق الملكية
  
  

  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  .16
  

  :وذلك كما يلي بالغ المبينة في الميزانيةيتكون النقد وما في حكمه الظاهر في بيان التدفقات النقدية من الم
  

  2006 حزيران 30    2007 حزيران 30  
     

  254,185,154   785,937,163  مصرف سورية المركزيالنقد واألرصدة لدى 
 والمؤسـسات   المـصارف أرصدة لـدى    : يضاف

 التي تستحق خـالل ثالثـة       مالية و الشركة األم   ال
 2,912,204,425   6,492,510,407  أشهر
 التـي   اليةسات الم  والمؤس مصارفودائع ال : ينزل

 (1,622,892,842)   أشهر3تستحق خالل 
  

(901,898,392) 
 2,264,491,187   5,655,554,728  صافي النقد وما في حكمه

  
  

  ارتباطات و التزامات محتمل أن تطرأ .17
  

  : التعهدات التالية المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية البنكيوجد لدى 
  

  2006 كانون األول 31    2007 حزيران 30  
      تعهدات بالنيابة عن العمالء        

 426,582,981   1,404,732,586  اعتمادات مستندية
 465,952,799   498,191,297  تعهدات كفاالت

 226,858,695   382,452,633  قبول تعهدات 
      تعهدات بالنيابة عن بنوك

 45,098,218   82,800,615  اعتمادات مستندية
 455,144,538   498,611,041  تعهدات كفاالت

  2,866,788,172   1,619,637,231 
      

تعهدات غير قابلة للـنقض لتقـديم تـسهيالت         
   :إئتمانية 

  
 

 3,395,595,000   2,927,125,913  فترة االستحقاق األصلية سنة أو أقل
  5,793,914,085   5,015,232,231 
 



  م.م.بلوس سوریة شيببنك 
  حول البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات 

  )مراجعة غير مدققة (2007 حزيران 30
  

11  

 
  معامالت مع األطراف ذات العالقة  .18

  
كبار المساهمين و أعضاء مجلس اإلدارة و موظفي اإلدارة         ه االعتيادية بتعامالت تجارية مع       ضمن أعمال  بنكقام ال 

  . بحدود التعامالت التجارية السائدةالرئيسيين والمؤسسات التابعة لهم
  

  :إن أرصدة حسابات األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يلي
  

  2006ألول  آانون ا31    2007 حزيران 30    
          الشركة األم

 160,801,099   431,112,108    حسابات جارية 
 767,648,939   915,925,740    ودائع 

 1,593,796   7,691,471    فوائد مستحقة و غير مقبوضة
 15,315,000   7,560,000    أتعاب إدارية

    1,362,289,319   945,358,834 
        أطراف أخرى

 311,600,596   274,057,843    ت ممنوحة للمساهمينتسهيال
 9,202,178   -    قروض المساهمين

 117,439   56,298    فوائد مستحقة و غير مقبوضة 
 79,815,838   261,625,802    حسابات المساهمين الجارية

 901,319,665   225,124,907    ودائع المساهمين
 3,479,237   1,233,805    فوائد مستحقة و غير مدفوعة للمساهمين

 81,030,731   25,338,498    تأمينات المساهمين النقدية
شـركة  (الرصيد المستحق لـشركة سـوريانا       
  ) مملوكة بالكامل ألحد كبار المساهمين

  
5,914,128 

  
7,325,905 

 2,530,000   2,530,000    أرصدة مستحقة للمساهمين
    795,881,281   1,396,421,589  
 
 

  2006 آانون األول 31    2007 حزيران 30    
       ارتباطات و التزامات محتملة

       الشركة األم
 268,197,903  284,062,146    ل بيروت.م.كفاالت لصالح بنك بيبلوس ش

    284,062,146  268,197,903 
       أطراف أخرى

 6,015,282  19,441,138    روباكفاالت لصالح بنك بيبلوس أو
 38,319,559  28,255,651    كفاالت لصالح بنك بيبلوس قبرص

 2,486,380  28,224,000    اعتمادات مستندية لصالح بنك بيبلوس أوروبا
 267,200,937  102,439,538    كفاالت لصالح المساهمين

 228,235,496  199,078,571    اعتمادات مستندية لصالح المساهمين
    377,438,898  542,257,654 
 
 
 
  
 
 
  



  م.م.بلوس سوریة شيببنك 
  حول البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات 
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  )تتمة( معامالت مع األطراف ذات العالقة . 18
  

  :االيرادات والمصروفات التي تخص التعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يلي 
  

  2006 حزيران 30    2007 حزيران 30    
        ركة األمالش

 2,725,512   9,273,843    فوائد دائنة على الحسابات الجارية  
 23,314,543   22,878,797    فوائد دائنة على الودائع

 -   7,607,500    أتعاب إدارية
    39,760,140   26,040,055 

        أطراف أخرى
    641,255    الجاريةفوائد مدينة على حسابات المساهمين 
 9,897,221   5,155,713    فوائد مدينة على ودائع المساهمين

 -   17,835,576    فوائد مدينة على تأمينات المساهمين النقدية 
 -   12,057,071    فوائد دائنة على تسهيالت المساهمين
 -   54,156    فوائد دائنة على قروض المساهمين

    35,743,771   9,897,221 
 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

  2006 حزيران 30    2007 حزيران 30    
        

 1,075,350   1,212,860    الراتب األساسي
 4,576,437   3,830,100    ميزات و منافع قصيرة األجل

    5,042,960   5,651,787 
  


