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معلومات عامة.1

بموجب قرار 2005رین األول تش20تم تأسیس بنك بیبلوس سوریة ش.م.م.ع ("البنك") كشركة مساھمة سوریة مغفلة في 
/ل أ 925رقم التأسیسبموجب قرارو2005آذار 10م.و تاریخ /11الترخیص الصادر عن مجلس الوزراء السوري رقم 

. وسجل بموجب السجل التجاري رقم 2001لعام 28، وبموجب قانون المصارف رقم 2005تشرین الثاني 26بتاریخ 
یًا لھــھ مصرفًا خاصًا. اتخذ البنك مركزًا رئیسـبوصف13تحت رقم صارفالبنك لدى سجل الم). ســجل14497(

سوریة.–في دمشـق 

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

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

اء في دمشق وریف دمشق والسویداألحد عشریقوم البنك بتقدیم عدة أنشطة وخدمات مصرفیة من خالل مركزه الرئیسي وفروعھ 
.والالذقیة وطرطوسوحلب وحمص وحماة 

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

ا مؤقتا لحین زوال الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة. سوریة المركزي على إیقافھ

إن أسھم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة. 

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

بة  وریة ش.م.م.ع بنس اھم بنك بیبلوس س ركة أدونیس للتأمین%20یس وریة -في ش اھمة المغفلة  (ش.م.م.ع) ال/أدیر/س مس
. 15040تحت رقم 2007أیلول 23المسجلة بالسجل التجاري بتاریخ 

الموافقة على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة
2019آذار31في للثالثة أشھر المنتھیةعلى إصدار البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 2019أیار30بتاریخ تمت الموافقة

لرئیس مجلس اإلدارة.على التفویض المعطى من قبل مجلس اإلدارة بناء
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السیاسات المحاسبیةوأسس اإلعداد .2

المرحلیة المختصرةلبیانات المالیةاأسس إعداد 2.1

.یة المرحلیة) الخاص بالبیانات المال34وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم (بنكأعدت البیانات المالیة المرحلیة المختصرة لل

یل بسبب تأجالمحاسبیة المتبعة من قبل البنكوفقًا للسیاسات2018كانون األول 31بإعداد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في قام البنك 
وذلك وفقًا لمتطلبات مجلس المحاسبة والتدقیق. 9تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

للمرة 16رقم الدولي لتقاریر المالیةامعیار و9رقم الدولي لتقاریر المالیةامعیار بتطبیق قام البنك2019ن الثاني كانو1ابتداًء من
المالیة. كما اتھعرض بیانالمالیة وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ونتج عن ذلك إعادةاستئناف إعداد بیاناتھاألولى وقد قرر البنك

ألول مرة بأثر 9رقم الدولي لتقاریر المالیةامعیار نظرًا لتبني 2018كانون الثاني 1رض بیان المركز المالي كما في بعقام البنك
رجعي.

المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة، وبالتالي فإن ھذه إن البیانات المالیة
. كما أن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشھر 2018كانون األول 31كما في ویة للبنكیجب أن تقرأ مع البیانات المالیة السنالبیانات 

.2019كانون األول 31ال تعتبر مؤشرا دقیقاً على نتائج األعمال للسنة المنتھیة في 2019آذار 31المنتھیة في 

یانات المالیة تملقد  رة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیةالمرحلیإعداد الب یة والوالمطلوباتفیما عدا الموجوداتة المختص تي تظھر المال
بتاریخ البیانات المالیة المرحلیة المختصرة.بالقیمة العادلة

.للبنكلوظیفیةاعملة الالمرحلیة المختصرة باللیرة السوریة وھي تظھر البیانات المالیة

ات المحاسبیة واإلفصاحاتالتغیرات في السیاس2.2

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

.2019كانون الثاني 1بتطبیق بعض التعدیالت والتفسیرات ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداًء من ام البنكق-

المرحلیة على البیانات المالیةوالتي لیس لھا أي أثر 2019تـُطبق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في عام -
.لبنكالمختصرة ل

"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1  

1(األدوات المالیة: االعتراف والقیاس) اعتبارًا من 39بدًال من معیار المحاسبة الدولي رقم 9یحل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
لجمیع الجوانب المحاسبیة الثالثة المتعلقة باألدوات المالیة: التصنیف والقیاس والتدني في القیمة ومحاسبة التحوط.2018كانون الثاني 

، أصدرت ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة التعمیم رقم 2018لعام 1بناًء على قرار مجلس المحاسبة والتدقیق في جلستھ رقم 
قام "األدوات المالیة". وبناًء علیھ، 9لمتضمن تأجیل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم وا2018شباط 25بتاریخ 13

وبأثر رجعي.2019كانون الثاني 1للمرة األولى ابتداًء من 9بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم البنك

39وات المالیة) نموذج الخسارة االئتمانیة المتكبدة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (األد9استبدل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
(األدوات المالیة: االعتراف والقیاس). وتضمن نموذجًا شامًال أللیة االعتراف وتسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة وإطار محاسبة 

من خالل تعدیل األرصدة االفتتاحیة 2018كانون الثاني 1بیق المعیار في التحوط، ومتطلبات التصنیف والقیاس. تم االعتراف بأثر تط
لبعض الموجودات والمطلوبات المالیة وتم اإلحتفاظ بالمخصصات الفائضة الناتجة عن تطبیق نموذج الخسائر اإلتمانیة المتوقعة ألول 

.المركزيلتعلیمات مصرف سوریة وفقاً ضمن المطلوبات"مخصصات متنوعة"في حساب مرة
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة2.

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

(تتمة)"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1  

:9ة الدولي رقم تطبیق معیار التقاریر المالیأثر .أ

ألثر على بیان المركز المالي (زیادة / (نقص)):ا-

ولكانون األ31كما في 
2018

ثانيكانون ال1كما في 
2018

لیرة سوریة لیرة سوریة
الموجودات

(37,391,688) (32,753,004) نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
(345,422,981) (381,879,956) لدى المصارفأرصدة

(74,054,840) - إیداعات لدى المصارف
1,306,473,707 3,113,298,829 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

849,604,198 2,698,665,869 مجموع الموجودات

المطلوبات
849,604,198 2,698,665,869 مخصصات متنوعة

849,604,198 2,698,665,869 لمطلوباتمجموع ا
- - صافي األثر على حقوق الملكیة

.ي الدخل والدخل الشامل المرحليال یوجد أثر على بیان-

.ألساسیة والمخفضة للسھم من ریح (خسارة) الفترةحصة االوال یوجد أثر على بیان التدفقات النقدیة المرحلي -
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة2.

ت في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)التغیرا2.2  

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

(تتمة)"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1  

التحول.ب

على النحو التالي:9تم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
وفقًا لتعلیمات 2018كانون الثاني 1كما في "المخصصات المتنوعة"حسابفي9طلوبات المالیة الناشئة عن تطبیق المعیار متم إعادة عرض فترات المقارنة. یتم إدراج الفرق ما بین القیم الدفتریة للموجودات المالیة وال

وبالتالي یمكن مقارنتھا بالمعلومات المعروضة 9والمعاد عرضھا تعكس المتطلبات الواردة في المعیار 2018وبالتالي فإن معلومات المقارنة لعام 9معیار التقاریرالمالیة الدولي رقم المركزي المتعلقة بتطبیق سوریةمصرف 
.المركزي ذات الصلةةسوریو تعلیمات مصرف 9بموجب المعیار2019لسنة 

:بأثر رجعي)2018كانون الثاني 1لیة على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاریخ التطبیق األولي (تم إجراء التقییمات التا

تحدید نموذج األعمال الذي یتضمن األصل المالي المحتفظ بھ.-
.الدخلبیانلغاء الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المحددة مسبقا بالقیمة العادلة من خالل تحدید وإ-
ر تصنیف بعض االستثمارات في األسھم غیر المقتناة للمتاجرة الستثمارات مثبتة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.اختیا-

)9رقم (الدوليلمالیةاالتقاریر معیارلاألوليالتطبیقتاریخفيالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتتصنیف-
بأثر رجعي2018الثاني كانون 1 في9رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارتطبیقعندالمدرجةوالمطلوباتالموجوداتمبالغعلىتغییرأيرأیطلمأدناه،الجدولفيلمبینةاالمالیةالبیاناتبنود باستثناء

39رقم الدوليالمحاسبةمعیارحسبالتصنیف
2017كانون األول 31

9رقم الدولير المالیةمعیار التقاریحسبالتصنیف
2018كانون الثاني 1

متوفرة للبیعقروض وسلف
بھامحتفظ

بالتكلفة المطفأةالرصیدبغرض المتاجرة

بالقیمة العادلة
الدخل خالل من

الشامل اآلخر

العادلةبالقیمة
بیان من خالل

الرصیدالدخل
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةوریةلیرة سلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات المالیة
19,071,329,520--19,104,082,52419,071,329,520--19,104,082,524المركزيسوریةمصرفأرصدة لدى ونقد

27,015,932,156--27,397,812,11227,015,932,156--27,397,812,112أرصدة لدى المصارف

18,027,455,622--14,914,156,79318,027,455,622--14,914,156,793(بالصافي)تسھیالت ائتمانیة مباشرة
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2  

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

(تتمة)"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1  

التحول (تتمة).ب

فائض في مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 2018كانون الثاني 1للمرة األولى كما في 9رقم المالیة الدولينتج عن تطبیق معیار التقاریر 
سوریةتماشیًا مع تعلیمات مصرف في حساب مخصصات متنوعة ضمن المطلوباتلیرة سوریة و قد تم عرضھ 2,565,242,304بمبلغ 

وسیتم االحتفاظ بھذا الفائض لحین صدور تعلیمات بشأنھ من قبل مصرف سوریة ،9المركزي المتعلقة بتطبیق معیار التقاریرالمالیة الدولي رقم 
.المركزي

المالیةللموجوداتاالفتتاحيالرصیدالى39 الدولي رقمالمحاسبةمعیاروفقالمالیةللموجوداتالختاميالرصیدتسویةالتاليالجدولیبیّن
:2018كانون الثاني 1في كما9الدولي رقم وفق معیار التقاریر المالیة 

2017كانون األول 31
معیار المحاسبة الدولي رقم(

39(
تصنیف اعادة

المالیةالموجودات

قیاس مخصص إعادة
قیمة الانخفاض

والحركات األخرى

2018كانون الثاني1
معیار التقاریر المالیة(

)9الدولي رقم 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

19,071,329,520(32,753,004)-19,104,082,524المركزيسوریةمصرفأرصدة لدى ونقد
27,015,932,156(381,879,956)-27,397,812,112أرصدة لدى المصارف

3,113,298,82918,027,455,622-14,914,156,793(بالصافي)تسھیالت ائتمانیة مباشرة

2,698,665,86964,114,717,298-61,416,051,429المجموع

:المتوقعةالخسائر اإلئتمانیة یبین الجدول التالي تسویة الرصید االفتتاحي لمخصص 

2017كانون األول 31
مخصصقیاسإعادة)37ورقم 39(معیار المحاسبة الدولي رقم

القیمة انخفاض

2018كانون الثاني1
التقاریر المالیةمعیار(

)9رقم الدولي المخصص الجماعيالمخصص االفرادي
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

32,753,00432,753,004--المركزيسوریةمصرفأرصدة لدى ونقد
381,879,956381,879,956--إیداعات لدى المصارف

7,493,997,872)3,113,298,829(6,653,885,5763,953,411,125تسھیالت ائتمانیة مباشرة

7,908,630,832)2,698,665,869(6,653,885,5763,953,411,125المجموع

32,879,240133,423,565166,302,805-ةتسھیالت ائتمانیة غیر مباشر

8,074,933,637)2,565,242,304(6,653,885,5763,986,290,365المجموع
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2  

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

(تتمة)"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1  

ملخص أھم السیاسات المحاسبیة.ج

):9المتعلقة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (للبنكة یالمحاسبالسیاساتملخص ألھمفیما یلي

تصنیف الموجودات المالیة-1
األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القیمة العادلة من عند االعتراف األولي، یتم تصنیف 

الدخل.بیانخالل 

موجودات مالیة مقتناة بالتكلفة المطفأة-

:الدخلبیانین التالیین وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من خالل شرطیقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى ال
ع بیاالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و·

و،الموجودات المالیة
ینتج عن األحكام التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة ·

صل المبلغ القائم.الى الفائدة على أ

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالیة-

أدوات الدین
مة ن التالیین وأیضا لم یتم اختیار قیاسھا بالقیامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطیتقاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش

الدخل:بیانالعادلة من خالل 
باألصل المالي ضمن نموذج أعمال والذي یتحقق الغرض منھ عن طریق تحصیل كل التدفقات النقدیة التعاقدیة االحتفاظ·

وبیع الموجودات المالیة، و
ینتج عن األحكام التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة ·

بلغ القائم.الى الفائدة على أصل الم

أدوات حقوق الملكیة
عند االعتراف األولي، بالنسبة الستثمار حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھ للمتاجرة، فإن البنك قد یختار بشكل غیر قابل لإللغاء ان یعرض 

حدى.التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على

الدخلبیانبالقیمة العادلة من خالل الموجودات المالیة-

یمة قتصنف كافة الموجودات المالیة األخرى والتي لم یتم تصنیفھا كمقتناة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل، بال
الدخل.بیانالعادلة من خالل 

بصورة غیر قابلة لإللغاء قیاس أصل مالي یفي بمتطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة یختار البنكعتراف األولي، قدإضافة لذلك، وعند اال
الدخل إذا كان القیام بذلك یلغي أو یقلص بصورةبیانأو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للقیاس بالقیمة العادلة من خالل 

جوھریة عدم التوافق المحاسبي الذي قد ینشأ.

ج أعمالھا إلدارة لنموذبنكي الفقرة التي تلي تغییر الال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقا بعد االعتراف األولي، باستثناء ف
الموجودات المالیة.
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2  

(تتمة)رات والمعاییر الجدیدة والمعدلةالتفسی

(تتمة)"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1  

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة.ج

تصنیف الموجودات المالیة-1

I.تقییم نموذج األعمال
مستوى المحفظة ألن ھذا یعكس الطریقة ىفظ بموجبھ علبعمل تقییم للھدف من نموذج األعمال الذي یكون األصل محتلبنكقوم ای

األمثل التي یدار بھا العمل والمعلومات التي یتم ارسالھا الى اإلدارة، تتضمن المعلومات ما یلي:
یتم العمل على ضوء السیاسات واألھداف المبینة للمحفظة. وبشكل محدد، إذا ما كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على ·

دات الفائدة التعاقدیة أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد أو یكون ھناك توافق بین مدة الموجودات المالیة ومدة تحقیق إیرا
المطلوبات المالیة التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدیة من خالل بیع الموجودات.

.البنكوإرسال تقاریر بشأنھا الى إدارةكیفیة تقییم أداء المحفظة·
مخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة ال·

المخاطر.
كیفیة تعویض المدراء، أي إذا ما استند التعویض على القیمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتھا أو التدفقات النقدیة ·

التعاقدیة التي تم تحصیلھا، و
ر وكمیة وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة وأسباب البیع والتوقعات بشأن أنشطة المبیعات المستقبلیة. إال ان تكرا·

لھدفھلبنكاالمعلومات حول أنشطة المبیعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءا من التقییم الشامل عن كیفیة تحقیق
فقات النقدیة.في إدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التد

حت ضغط " أو "تأفي االعتبار سیناریوھات "األسویستند تقییم نموذج األعمال على السیناریوھات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ
غیر تصنیف یالبنك، فان اللبنكلفة عن التوقعات األصلیة لالعمل". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد االعتراف األولي بطریقة مخت

تحدثة سلماند عمل تقییم للموجودات المالیةموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال، ولكن یتم دمج المعلومات عال
في المستقبل.حدیثا أو المشتراة حدیثا

نھا لیس محتفظ الدخل ألبیانخالل یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة من 
.مالیةبھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال ھي محتفظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات 

II. تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ ("ضوابط مدفوعات
فائدة على أصل المبلغ")أصل المبلغ أو 

رض القیام بھذا التقییم، فان "أصل المبلغ" ھو القیمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. "الفائدة" ھي ثمن للقیمة المالیة غل
األساسیة قتراضللوقت، واالئتمان ومخاطر االقتراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معینة وتكالیف اال

األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، إضافة لھامش الربح.
ه أخذ في اعتبارینكبفائدة ألصل المبلغ، فإن العند القیام بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو

ا إذا كان األصل المالي یتضمن شروط تعاقدیة یمكنھا تغییر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة األحكام التعاقدیة لألداة. یتضمن ذلك تقییم م
ما یلي:في اعتبارهیأخذ البنكند القیام بالتقییم، التعاقدیة حیث أنھ بذلك لن یستوفي ھذا الشرط. ع

األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغییر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة،·
الرفع،مزایا ·
مبالغ مدفوعة مقدما وشروط التمدید،·
في التدفقات النقدیة من أصل محدد (أي ترتیبات أصل دون حق الرجوع)،البنك الشروط التي تقید مطالبات·
المزایا التي تؤدي لتعدیل ثمن القیمة المالیة للوقت، أي التعدیل الدوري لمعدالت الفائدة.·

تصنیف المطلوبات المالیة-2
الضمانات المالیة والتزمات القروض األخرى، على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة.یتم إدراج المالیة، باستثناءمطلوباتھبنكصنف الی

جمیع ودائع السوق المالیة، وودائع العمالء، وقروض األجل، والدیون المضمونة، وأدوات الدین األخرى المصدرة بدایة بالقیمة العادلة 
بیانلقیاس المطلوبات المالیة الحقا بالتكلفة المطفأة، إال إذا كان مطلوبا قیاسھا بالقیمة العادلة من خالیتملة.ناقصا تكالیف المعام

الدخل.بیانقیاس االلتزام بالقیمة العادلة من خالل البنكالدخل أو اختار
لمصدرة والتكالیف التي تعتبر جزءا ال یتجزأ من موال ایتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على األ

.معدل العمولة الخاصة الفَعال
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2  

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

(تتمة)"األدوات المالیة"-9م معیار التقاریر المالیة الدولي رق2.2.1  

ملخص أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة).ج

االنخفاض في القیمة-3

یانببإدراج المخصصات لخسارة االئتمان المتوقعة من األدوات المالیة التالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل یقوم البنك
الدخل:
ن،الموجودات المالیة التي ھي أدوات دی·
مدیني عقود ایجارات،·
عقود الضمانات المالیة الصادرة، و·
التزامات القروض الصادرة.·

ال یتم ادراج خسارة االنخفاض في القیمة على االستثمارات في األسھم.
یتم قیاسھا يبقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني باستثناء ما یلي والتیقوم البنك

شھرا:12بخسارة ائتمان متوقعة على مدى 

، والبیانات المالیةاستثمارات بأوراق مالیة كأدوات دین یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر متدنیة في تاریخ ·
أدوات مالیة أخرى لم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصھا بصورة جوھریة منذ االعتراف األولي بھا.·

ت الدین التي صنفت على أنھا ذات مخاطر ائتمان متدنیة عندما یكون تصنیف مخاطر االئتمان لھا یتوافق مع تعریف سندایعتبر البنك
المفھوم العالمي لــ "درجة أولى". 

شھر ھي جزء من مخاطر االئتمان التي نشأ عن أحداث التعثر في األدوات المالیة المحتملة12إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
.البیانات المالیةشھرا بعد تاریخ 12خالل 

إن المدخالت الرئیسیة في قیاس خسائر االئتمان المحتملة تمثل ھیكل أحكام المتغیرات التالیة:

.احتمال التعثر·
.خسارة من التعثر المفترض·
.مخاطر التعرض للتعثر·

) كما یلي:9عیار الدولي للتقاریر المالیة (المالیة في ثالث مراحل وفقا لمنھجیة المبتصنیف موجوداتھیقوم البنك
) _ الموجودات المالیة التي لم تنخفض قیمتھا بصورة جوھریة من حیث الجودة االئتمانیة منذ نشأتھا. یتم تسجیل مخصص 1المرحلة (

شھرا.12االنخفاض في القیمة بناء على احتمالیة التعثر على مدى 
ي انخفضت قیمتھا بصورة جوھریة من حیث الجودة االئتمانیة منذ نشأتھا. یتم تسجیل مخصص ) _ الموجودات المالیة الت2المرحلة (

ستناداً االى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني. یتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة االنخفاض في القیمة استناداً 
مدى العمر الزمني.الى احتمال التعثر على 

باالعتراف بمخصص االنخفاض فيلبنكقوم ایمتھا بصورة جوھریة، بالنسبة للموجودات المالیة التي انخفضت قی) _ 3المرحلة (
القیمة استنادا الى العمر الزمني الحتمال التعثر.

ضافة الى إھري في مخاطر االئتمان منذ نشأتھلالنخفاض الجوومات المتوقعة مستقبال في تقییمھأیضا في االعتبار المعلبنكأخذ الی
قیاس خسائر االئتمان المتوقعة.

عناصر تمثل عوامل االقتصاد الكلي (مثل: البطالة، معدل النمو المحلي اإلجمالي، التضخم، سوف تتضمن المعلومات المتوقعة مستقبالً 
ة والخارجیة.معدالت الربح، أسعار المنازل) والتوقعات االقتصادیة التي یتم الحصول علیھا من خالل المصادر الداخلی

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة-4
إن خسائر االئتمان المتوقعة ھي خسائر االئتمان المحتملة والمرجح حدوثھا ویتم قیاسھا كاآلتي:

رق بین تعتبر كقیمة حالیة لجمیع النواقص النقدیة (أي الفالبیانات المالیةالموجودات المالیة التي ال تنخفض فیھا قیمة االئتمان في تاریخ ·
الحصول علیھا)،یتوقع البنكالتدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدیة التي 

الیة : تمثل الفرق بین اجمالي القیمة الدفتریة والقیمة الحالبیانات المالیةالموجودات المالیة التي انخفضت فیھا قیمة االئتمان في تاریخ ·
لیة المتوقعة،للتدفقات النقدیة المستقب

اللتزام م سحب اإذا تللبنك التزامات القروض غیر المسحوبة: تمثل الفرق بین القیمة الحالیة بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة ·
الحصول علیھا،البنكتوقع یوالتدفقات النقدیة التي 

.ي منھاالحصول أیتوقع البنكي صاً التدفقات النقدیة التعقود الضمانات المالیة: تمثل الدفعات المتوقعة لتعویض مالك السھم ناق·
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2  

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

عقود اإلیجار-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.2

، عقود اإلیجار17والذي حل محل معیار المحاسبة الدولي رقم 2016في كانون الثاني 16تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
15، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم تحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن عقد إیجار4وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم 

.تقییم جوھر العملیات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار27قم، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رالحوافز–اإلیجار التشغیلي 
یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود االیجار، ویتطلب من 16إن معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

.المرحليأن یقوموا بالمحاسبة عن جمیع عقود اإلیجار وفق نموذج موحد ضمن بیان المركز الماليالمستأجرین

لم تتغیر بشكل جوھري عن المحاسبة الحالیة وفق 16المحاسبة عن عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجر وفق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
بة الدولي متبع في معیار المحاسجر بتصنیف كافة عقود االیجار باستخدام نفس مبدأ التصنیف ال. یستمر المؤ17معیار المحاسبة الدولي رقم 

والتمییز بین نوعین من االیجار: التمویلي والتشغیلي.17رقم

كانون الثاني 1لي فيابتداًء من تاریخ التطبیق األومعدلالرجعي الثر بطریقة األ16معیار التقاریر المالیة الدولیة رقمبتطبیق قام البنك
حسب ھذه الطریقة، یتم تطبیق المعیار بشكل رجعي باألثر التراكمي الناتج عن التطبیق األولي للمعیار بتاریخ التطبیق األولي..2019

نت العقود التي كاحیث طُبق المعیار فقط علىتطبیق الوسائل العملیةالبنكاختار.2018وبناًء على ذلك لم یتم تعدیل أرقام المقارنة لعام 
بتاریخ التطبیق األولي.4تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقمو17تعتبر مسبقاُ عقود إیجار وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم

:16تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم أثر طبیعة و.أ

(زیادة / (نقص)) ھو كالتالي:2019كانون الثاني 1كما في مركز المالي على بیان ال16إن أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

لیرة سوریة
الموجودات

124,391,074لوصاألحق استخدام 
(27,500,000)موجودات أخرى

المطلوبات
96,891,074التزامات عقود االیجار

-صافي األثر على حقوق الملكیة

%3.75عدل االقتراض المتزاید في تاریخ التطبیق االوليبلغ المتوسط المرجح لم

قود صنف ھذه العقود كعقود إیجار تشغیلیة. في عكان البنك قبل تطبیق المعیار یمن فروع البنك للبنكر عائدة یجاإعدة عقود لدى البنك 
ئر عات اإلیجار كمصروف إیجار في األرباح والخسااإلیجار التشغیلیة سابقُا لم تكن تتم رسملة األصل المستأجر وكان یتم االعتراف بدف

بطریقة القسط الثابت على مدى عمر عقد اإلیجار. كان یتم االعتراف بالدفعات المقدمة ودفعات اإلیجار المستحقة كمصاریف مدفوعة مقدماُ 
وكمطلوبات، على الترتیب.

فة التي كانت مصنللعقودقود اإلیجارخدام األصول والتزامات عحق استعترف بیأصبح البنك16المالیة الدولي عند تطبیق معیار التقاریر 
سابقًا كعقود إیجار تشغیلیة باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل أو المتعلقة بأصول منخفضة القیمة. تم االعتراف بحق استخدام األصول 

د بتاریخ المتزایاالقتراضكل دائم بغض النظر عن استخدام معدل لمعظم عقود اإلیجار بالقیمة الدفتریة كما لو أن المعیار كان مطبقًا بش
مة الدفعات بعد تعدیلھا بقیاإلیجارمات عقود التطبیق األولي. في بعض الحاالت یتم االعتراف بحق استخدام األصول بقیمة مساویة اللتزا

جار المتبقیة بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیاإلیجارعقود بالتزامات المسبقة ودفعات اإلیجار المستحقة التي تم االعتراف بھا سابقاً. تم االعتراف
المتزاید بتاریخ التطبیق األولي.االقتراضمخصومةً بمعدل 

التالیة:العملیةالوسائلتطبیقاختارالبنك
معقولةبصورةمشابھةخصائصذاتإیجارعقودمحفظةعلىواحدخصممعدلتطبیق·
.االجلقصیرةاالیجارعقودطریقةبنفساالوليالتطبیقتاریخمنشھر12خاللتنتھيالتيراالیجاعقودعنالمحاسبة·
.االوليالتطبیقتاریخفياالستخدامحقأصولقیاسمنالمباشرةاألولیةالتكالیفاستبعاد·
انھاء.اوتمدیدخیاراتعلىیحتويالعقدكاناذااالیجارعقدمدةتحدیدفيالمتأخراالدراكاستخدام·



بیبلوس سوریة ش.م.م.عبنك 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة

2019آذار 31

16

(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2  

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

(تتمة)عقود اإلیجار-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.2

یاسات المحاسبیة ملخص أھم الس.ب

:16والخاصة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم للبنك یلي السیاسة المحاسبیة فیما

ام عقد في استخدام األصل محل العقد، والتزلبنكق االستخدام" الذي یمثل حق ابإثبات أصل "حبنك قوم الیدایة عقد اإلیجار، في تاریخ ب
جار.بالقیام بدفعات اإلیالبنكاإلیجار الذي یمثل التزام 

حق استخدام األصول
ات عفي تاریخ بدایة عقد اإلیجار یتم القیاس األولي لحق استخدام األصول بالتكلفة (مبلغ القیاس األولي اللتزام عقد اإلیجار معدل بأیة دف

دیر للتكالیف یة متكبدة، تقلعقد اإلیجار تمت في أو قبل تاریخ بدایة عقد اإلیجار ناقصًا أیة حوافز إیجار مستلمة، أیة تكالیف مباشرة أول
التي سیتم تكبدھا في تفكیك وإزالة األصل محل العقد وإعادة الموقع الذي یوجد فیھ األصل إلى الحالة األصلیة أو إعادة األصل نفسھ إلى

الحالة المطلوبة وفقًا ألحكام وشروط عقد اإلیجار).

ل باستخدام نموذج التكلفة (التكلفة مطروحًا منھا أي مجمع استھالك وأي بعد تاریخ بدایة عقد اإلیجار، یتم قیاس حق استخدام األصو
مجمع خسائر ھبوط في القیمة ومعدلة بأیة إعادة قیاس اللتزام عقد االیجار).

التزامات عقود اإلیجار
م خصمھا وعة في ذلك التاریخ، ویتفي تاریخ بدایة عقد اإلیجار یتم قیاس التزام عقد اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار غیر المدف

باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار، إذا كان یمكن تحدید ذلك المعدل بسھولة، وإال فیتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي 
للشركة كمعدل خصم.

:بعد تاریخ بدایة عقد اإلیجار، یتم قیاس التزام عقد اإلیجار بما یلي
،الفائدة على التزام عقد االیجارتري لیعكسزیادة المبلغ الدف·
،تخفیض المبلغ الدفتري لیعكس دفعات اإلیجار·
لیعكس دفعات اإلیجار الثابتة في جوھرھا إعادة قیاس المبلغ الدفتري لیعكس أي إعادة تقییم أو تعدیالت لعقد اإلیجار، أو·

مبلغالستخدام". ومع ذلك، إذا تم تخفیض ة ألصل "حق االالمعدلة. یتم اثبات مبلغ إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار كتسوی
متبقي بلغمس التزام التأجیر، فیجب إثبات أي مزید من االنخفاض في قیاوھناكالدفتري ألصل "حق االستخدام" إلى الصفر، 

.عادة القیاس في الربح أو الخسارةمن إ

ل حق االستخدام والتزامات عقد اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل التي تطبیق الوسائل العملیة على عدم االعتراف بأصوالبنكاختار
شھرًا أو أقل. یتم االعتراف بمدفوعات اإلیجار المرتبطة بھذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى 12تبلغ مدتھا 

فترة اإلیجار.
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

ات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)التغیر2.2  

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

عدم التیقن المتعلق بمعاملة ضریبة الدخل23تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم 2.2.3

ریبیة عدم تیقن و من المعامالت الض رائب الدخل عندما تتض بة عن ض یر المحاس عیار الذي یؤثر على تطبیق میتناول ھذا التفس
، كما ال یتضمن بشكل 12وال یطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 12المحاسبة الدولي رقم

محدد متطلبات متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضریبیة غیر المؤكدة.
یتناول التفسیر بشكل محدد اآلتي:

.ا كانت المنشأة تقوم باألخذ بعین االعتبار المعاملة الضریبیة غیر المؤكدة بشكل منفصلما إذ§
.االفتراضات التي تقوم بھا المنشأة حول فحص المعاملة الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة§
ة غیر المستغلة، یكیف تقوم المنشأة بتحدید الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة)، األسس الضریبیة، الخسائر الضریب§

.اإلعفاءات الضریبیة غیر المستغلة ومعدالت الضریبة
.كیف تقوم المنشأة باألخذ بعین االعتبار التغیرات في الحقائق والظروف§

یجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعین االعتبار كل معاملة ضریبیة غیر مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع مع 
ةلى البیانات المالیأثر علیس لھذا التفسیرة غیر مؤكدة أخرى. یجب اتباع الطریقة التي تقدم حالَ أفضل لعدم التیقن. معامالت ضریبی

المختصرة للبنك.المرحلیة 

: خیارات الدفع المبكر مع تعویض سالب9التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.4

، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 9ة الدولیة رقم وفقًا لمعیار التقاریر المالی
) وأن یحتفظ SPPIرشرط أن تكون التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط دفعات من المبلغ األصلي وفوائد على المبلغ األصلي القائم (اختبا

لذلك التصنیف.باألداة ضمن نموذج األعمال المناسب
بغض النظر عن الحدث أو SPPIأن األصل المالي یجتاز اختبار 9توضح التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

ھذه للعقد.معقول لقاء الفسخ المبكرالظرف الذي أدى للفسخ المبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي سیقبض أو یدفع تعویض 
لیس لھذه مع السماح بالتطبیق المبكر. 2019كانون الثاني 1أثر رجعي وتعتبر ساریة المفعول اعتبارًا منالتعدیالت تطبق ب

.للبنكالمختصرة المرحلیةالمالیةالتعدیالت أثر على البیانات 

سویة: تعدیالت خطط المنافع، تخفیض عدد الموظفین أو الت19التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2.2.5

لتعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو المعالجة المحاسبیة19تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
التي تحدث خالل الفترة. تنطبق ھذه التعدیالت على تعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات التسویة 

حیث یتوجب على المنشأة تحدید مصروف الخدمات الحالیة لباقي الفترة بعد تعدیل خطط لسنویةفترة التقریر اخاللالحاصلة 
الحاصلة باستخدام التقدیرات االكتواریة المستخدمة في قیاس التزام (أصل) المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویاتالمنافع

المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث. یجب على المنشأة أیضًا المحددة الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط 
باستخدام التزام الحاصلةأو تخفیض عدد الموظفین أو التسویاتتحدید صافي الفوائد للفترة المتبقیة بعد تعدیل خطط المنافع 

ول خطط المنافع بعد ذلك الحدث ومعدل(أصل) المنافع المحددة الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأص
أثر على البیانات المالیة المرحلیة ھذه التعدیالت لیس لھا أي الخصم المستخدم في قیاس التزام (أصل) المنافع المحددة الصافیة.

خالل الفترة.تسویاتحصولتعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أوحیث أنھ لم یتم المختصرة للبنك 

: االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة28التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2.2.6

على االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشاریع 9توضح التعدیالت أن على المنشأة تطبیق معیار التقاریر المالیة 
لجوھر، تشكل جزء من صافي االستثمار في الشركة الحلیفة أو في اطریقة حقوق الملكیة، ولكنھا المشتركة التي ال تطبق علیھا 

المشروع المشترك. ھذا التوضیح مھم ألنھ یدل على أن نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة حسب معیار التقاریر المالیة الدولي 
عدیالت أیضًا أنھ على المنشأة عند تطبیق معیار التقاریر المالیة توضح ھذه التلى ھذه االستثمارات طویلة األجل.ینطبق ع9

أال تأخذ بعین االعتبار أیة خسائر من الشركة الحلیفة أو المشروعات المشتركة، أو أیة خسائر انخفاض قیمة على 9الدولي
جت عن تطبیق ع المشترك والتي نتصافي االستثمار، معترف فیھا كتعدیالت على صافي االستثمار في الشركة الحلیفة أو المشرو

لیس لھذه التعدیالت أي أثر على ات الحلیفة والمشاریع المشتركة"."االستثمارات في الشرك28رقممعیار المحاسبة الدولي
البیانات المالیة المرحلیة المختصرة للبنك.
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)التغیرات في السیاسات 2.2  

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

:)2017–2015التحسینات السنویة (دورة 2.2.7

تتضمن ھذه التحسینات:
اندماج األعمال–3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
الترتیبات المشتركة.–11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
.ضریبة الدخل–12رقم ار المحاسبة الدوليمعی-
.تكالیف االقتراض–23رقم معیار المحاسبة الدولي-

إستخدام التقدیرات.3

القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في مبالغ االیرادات البنكیتطلب من إدارة المرحلیة المختصرةإن إعداد البیانات المالیة
. إن ةالمرحلیة المختصرالبیانات المالیةات وااللتزامات المحتملة المصرح عنھا في تاریخ والمصاریف والموجودات والمطلوب

عدم التأكد المتضمن في اجتھادات وتقدیرات اإلدارة قد یؤدي الى تعدیالت ھامة في القیم الحالیة المقدرة للموجودات والمطلوبات 
في المستقبل.

والتي قد تصرةالبیانات المرحلیة المختاریخ المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات
دة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات  ینتج عنھا مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرص

المالیة خالل السنة المالیة القادمة ھي كما یلي:

مبدأ االستمراریة
على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من الظروف البنكبتقدیر مدى قدرة البنكدارة قامت إ

والمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم التیقن 
لدیھ الموارد الكافیة لتساعده على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي البنكن أن متأكدة مالبنكالمستقبلیة، فإن إدارة 

البنكمن الممكن أن تثیر شكوكاً ھامة حول قدرة جوھریةأمور وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیةالمنظور.
یة.أساس مبدأ االستمرارعلىالمرحلیة المختصرةالمالیة بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات .على االستمرار كمنشأة مستمرة

القیمة العادلة لألدوات المالیة
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق بتاریخ قیاس 

.األدوات المالیة
ة أو عن طریق األسعار المعلنالمرحلية للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي في حال عدم توفر القیمة العادل

التداول النشط لبعض األدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر
السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة

(EIR) طریقة معدل الفائدة الفعلي
یعترف البنك، حسب طریقة معدل الفائدة الفعلي، بإیرادات الفوائد باستخدام معدل العائد الذي یمثل أفضل تقدیر لمعدل عائد 

ودائع ویعترف بتأثیر التغیرات الممكنة ألسعار الفائدة في مختلف المراحل وغیرھا من ثابت خالل العمر المتوقع للقروض وال
).خصائص دورة حیاة المنتج (بما في ذلك المدفوعات المقدمة وفوائد ورسوم التأخیر

تدني قیمة التسھیالت االئتمانیةمخصص 
ات اصدار أحكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقنكالبیتطلب تحدید مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة من إدارة

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

صرفملمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومقارنتھا بتعلیمات وفقاً بحساب قیمة مخصص تدني الموجودات المالیة البنكماق
.المركزيةسوری

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

ان المفاھیم الرئیسیة ذات األثر الجوھري والتي تتطلب قدر عالي من اجتھادات اإلدارة والتي تم أخذھا بعین االعتبار من 
ي:قبل البنك عند تطبیق المعیار تتضمن ما یل
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استخدام التقدیرات (تتمة).3

(تتمة)تدني قیمة التسھیالت االئتمانیةمخصص 

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

تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة:·
نسبي. یتم تقییم فیما إذا كان ھنالك زیادة جوھریة للمخاطر یتم تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة على أساس

االئتمانیة منذ تاریخ نشأتھا، حیث یقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالیة في نھایة كل فترة مالیة مع 
لمخاطر المتوفرة لدى البنك.ارة امخاطر التعثر عند نشوء األداة المالیة باستخدام المفاھیم الرئیسیة لعملیات إد

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

:2الى المرحلة 1اة المالیة من المرحلة تصنیف األد

لقد قمنا بتحدید حدود لقیاس الجوھریة في المخاطر االئتمانیة بناء على التغیر في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالیة -1
مقارنة مع تاریخ نشأتھا.

وضع الت بما یعكسإضافة الى استخدام عوامل نوعیة لتقییم نتائج التغیر في مراحل التصنیف أو اجراء التعدی-2
الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة بشكل أفضل.

) (األدوات المالیة) افتراضا بوجود زیادة جوھریة في المخاطر 9یتضمن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-3
یوم.30االئتمانیة لألدوات المالیة التي تعثرت واستحقت ألكثر من 

على ما إذا كانت األدوات المالیة متعثرة كما في نھایة الفترة المالیة. ان طریقة 3والمرحلة 2یعتمد التغییر بین المرحلة 
ھي مشابھة لطریقة تحدید حدوث التعثر للموجودات 9تحدید تعثر األدوات المالیة وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدوالي 

الیة: االعتراف والقیاس).(األدوات الم39المالیة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

عوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلیة المتوقعة واستخدام أكثر من سناریو:·
تقبلیة المتوقعة وفقا لمعلومات  افة لألحداث المس اع الحالیة باإلض یجب األخذ بعین االعتبار المعلومات التاریخیة واألوض

ائر االئتمانیة المتوقعة تقبلیة المتوقعة یتطلب من موثوقة عند قیاس الخس لكل مرحلة. ان قیاس وتطبیق المعلومات المس
إدارة البنك القیام باجتھادات جوھریة.

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

والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانیة المتعلقة بالمحفظة.

یتم ربط كل سیناریو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي 
المتغیرة.

باستخدام السیناریوھات المرجحة 2والمرحلة 1ا المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمرحلة ان في تقدیراتن
المخصومة والتي تتضمن المعلومات المستقبلیة لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.

. ان التضخم وأسعار الفائدة ....)یعتمد السیناریو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل: الناتج المحلي اإلجمالي و
تغیرات الصعود والھبوط في العوامل االقتصادیة سیتم اعدادھا على أساس األوضاع االقتصادیة البدیلة الممكنة. تشمل ھذه 

السیناریوھات على تغیرات ھبوط إضافیة بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي لحاجة لذلك.

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

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

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

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

ارات  ا خی ا فیھ ع، وبم ر المتوق ة للعم دفقات النقدی ع الت ار جمی ین االعتب ذ بع تم األخ دني. ی اطر الت ة لمخ ك معرض ا البن یعتبرھ
ر ا اس العم تم قی د. ی ارات التمدی دم، وخی دفع المق ي ال یوجال ددة والت ة المتج ھیالت االئتمانی بعض التس ع ل اریخ لمتوق ا ت د لھ

.سداد محدد بناء على الفترة المعرض بھا البنك لمخاطر االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبھا
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استخدام التقدیرات (تتمة).3

لموجودات الثابتةلاألعمار اإلنتاجیة 
موجودات الثابتة لحساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة لة لتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدر

استخدام األصل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتجاري.المتوقع فیھا
قبلي تموجودات الثابتة. یتم تعدیل مخصص االستھالك المسلتقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجیة ل

اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.عندما تعتقد

الموجودات الضریبیة المؤجلة
یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر المتوقع االستفادة منھا عند تحقق الربح الضریبي. یتطلب االعتراف 

ن اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة باإلضافة بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات م
إلى الخطط الضریبیة المستقبلیة.

المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى
یعمل البنك في بیئة تنظیمیة وقانونیة تتضمن، بحكم طبیعتھا، عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملیاتھ. ونتیجة 

، یكون البنك طرف في التقاضي والتحكیم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة للبنك.لذلك
عندما یمكن للبنك القیام بقیاس موثوق لتدفق المنافع االقتصادیة فیما یتعلق بقضیة معینة، ویعتبر ھذه التدفقات محتملة، یسجل 

ن احتمال تدفق المنافع االقتصادیة بعید، أو محتمًال، ولكن ال یمكن إجراء تقدیر البنك مخصصات للقضیة. عندما یعتبر البنك أ
موثوق لھ، یتم اإلفصاح عن وجود التزامات طارئة.

لعدم التیقن والتقدیرات المتضمنة لتحدید احتمال وقوع الخسائر وقیمتھا، یأخذ البنك في الحسبان عددًا من العوامل بما ونظراً 
لقانونیة، والمرحلة التي وصلت إلیھا القضیة واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. یقوم البنك بتقدیرات ھامة في ذلك المشورة ا

لیصل الستنتاج في ھذا الخصوص.
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مصرف سوریة المركزينقد وأرصدة لدى 4.

2018كانون األول 201931آذار31
معاد عرضھا غیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

5,974,266,6114,468,282,703نقد في الخزینة
17,653,013,54814,075,391,106الحسابات الجاریة مع مصرف سوریة المركزي

2,841,398,7432,801,098,775احتیاطي ودائع (*)
(37,391,688)(53,657,635)إلئتمانیة المتوقعة ینزل: مخصص الخسائر ا

26,415,021,26721,307,380,896

وفقًا لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع )*(
2,841,398,743مبلغ 2019آذار 31من دون فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

دائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادرعن رئاسة مجلس الوزراء رقم من متوسط و%5لیرة سوریة والذي یمثل نسبة 
إن ھذا .2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 2,801,098,775مقابل مبلغ 2011أیار للعام2بتاریخ 5938

.االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ خالل أنشطة البنك التشغیلیة

مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لألرصدة لدى مصرف سوریة المركزيإن الحركة الحاصلة على

(غیر مدققة)2019آذار 31

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019كانون الثاني 1كما في 
37,391,688--37,391,688)عرضھااد (مع

صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
المخصصات المحولة منللفترة

16,265,947--16,265,947)17إیضاحالفائضة (
----صرفالأسعار فروقات التدیتع

53,657,635--53,657,635رصید نھایة الفترة 
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أرصدة لدى المصارف5.

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2019آذار 31
319,930,90810,569,354,29210,889,285,200حسابات جاریة وتحت الطلب

إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي أقل 
10,391,278,04710,391,278,047-من ثالثة أشھر)

ص الخسائر ینزل: مخص
(296,565,704)(292,102,668)(4,463,036)مانیة المتوقعة اإلئت

315,467,87220,668,529,67120,983,997,543

معاد (2018كانون االول 31
عرضھا)

4,455,829,6439,751,629,49314,207,459,136حسابات جاریة وتحت الطلب
صلي أقلإیداعات (ودائع استحقاقھا األ

10,575,134,38910,575,134,389-من ثالثة أشھر) 
ص الخسائر ینزل: مخص

(345,422,981)(283,264,157)(62,158,824)اإلئتمانیة المتوقعة 

819,670,3934,20,043,499,72524,437,170,544

لیرة سوریة مقابل 350,594,284مبلغ 2019آذار31بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد في 
.2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 4,487,027,056

لیرة 26,901مبلغ 2019آذار 31بلغت أرصدة التأمینات لالعتمادات المستندیة لدى الشركة األم (بنك بیبلوس لبنان) في 
وقد تم ادراجھا ضمن حسابات جاریة وتحت الطلب لمصارف 2018كانون األول 31لیرة سوریة في 27,403مقابلسوریة

.خارجیة

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لألرصدة لدى المصارف)(*

(غیر مدققة)2019آذار 31

المجموعالثالثةالمرحلةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةریةلیرة سولیرة سوریة

2019كانون الثاني 1كما في 
345,422,981--345,422,981معاد عرضھا)(

صافي الخسائر االئتمانیة 
المحولة إلىللفترةالمتوقعة 

المخصصات الفائضة 
(48,857,277)--(48,857,277))17إیضاح(

----فروقات أسعار صرفتعدیالت 
296,565,704--296,565,704رصید نھایة الفترة 
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ایداعات لدى المصارف6.

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2019آذار 31
إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي أكثر من 

5,232,000,0005,232,000,000-ثالثة أشھر) 
ئر اإلئتمانیة الخساینزل: مخصص

(73,704,100)(73,704,100)-المتوقعة

-5,158,295,9005,158,295,900
معاد (2018كانون االول 31

)عرضھا
إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي أكثر من 

5,232,000,0005,232,000,000-ثالثة أشھر) 
الخسائر اإلئتمانیة ینزل: مخصص

(74,054,840)(74,054,840)-عة المتوق

-5,157,945,1605,157,945,160

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لإلیداعات لدى المصارف

(غیر مدققة)2019آذار 31

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة

2019كانون الثاني 1كما في 
74,054,840--74,054,840معاد عرضھا)(

صافي الخسائر االئتمانیة 
المحولة إلى للفترةالمتوقعة 

المخصصات الفائضة 
(350,740)--(350,740))17إیضاح(

فروقات أسعار تعدیالت 
----صرفال

73,704,100--73,704,100رصید نھایة الفترة 
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التسھیالت االئتمانیة المباشرة (بالصافي)7.

2018كانون األول 201931آذار31
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
الشركات الكبرى:

1,812,304,6641,809,692,964حسابات جاریة مدینة
38,746,148,54837,981,450,692قروض وسلف

الشركات الصغیرة والمتوسطة:
455,172,915440,627,090حسابات جاریة مدینة

638,658,667658,665,591قروض وسلف

األفراد والقروض العقاریة (التجزئة):
1,543,385,1281,505,253,891)*قروض (

16,683,99416,437,533بطاقات االئتمان

43,212,353,91642,412,127,761الـمـجـمـوع

(8,153,059,092)(6,466,862,574)ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
(8,962,647,855)(9,168,167,398)(محفوظة)ینزل فوائد معلقة 

27,577,323,94425,296,420,814صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة

مقابل 2019آذار31كما في سوریة لیرة 22,559,877 الرصید صافي بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدمًا البالغة)*(
.2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 27,777,671

مقابل2019آذار31في لیرة سوریة كما15,374,119,622 المتعثرةبلغت التسھیالت االئتمانیة المباشرة
) من رصید التسھیالت %35.58أي ما نسبتھ (،2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 16,813,508,489

) من رصید التسھیالت االئتمانیة المباشرة اإلجمالي %39.64االئتمانیة المباشرة االجمالي للسنة الحالیة مقابل ما نسبتھ (
.2018لعام 

لیرة سوریة أي ما نسبتھ 6,205,952,224بعد تنزیل الفوائد المعلقة المتعثرة االئتمانیة المباشرة بلغت التسھیالت
مقابل2019آذار 31كما في بعد تنزیل الفوائد المعلقة ) من رصید التسھیالت االئتمانیة المباشرة%(18.23

.2018األول كانون31) كما في %23.47سوریة أي ما نسبتھ (لیرة7,850,860,634

.2018كانون األول 31وفي 2019آذار 31ال توجد تسھیالت ائتمانیة مباشرة ممنوحة للقطاع العام كما في 
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التسھیالت االئتمانیة المباشرة (بالصافي) (تتمة)7.

السنة/یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة خالل الفترة 

(غیر مدققة)2019ار آذ31

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

كانون الثاني 1الرصید في 
23,840,731,9481,757,887,32416,813,508,48942,412,127,761)معدلة(2019
ت الجدیدة خالل التسھیال
3,993,997,666301,430,688521,845,1344,817,273,488الفترة 

التسھیالت المسددة خالل 
(3,680,904,565)(365,066,891)(101,456,278)(3,214,381,396)الفترة 

-(960,192,441)(27,659,335)1987,851,776المحول إلى المرحلة 
-(301,831,588)365,848,663(64,017,075)2حلة المحول إلى المر

-1,999,687(950,617)(1,049,070)3المحول إلى المرحلة 
دیون مشطوبة أو محولة إلى 

المركز بیانبنود خارج 
(323,289,341)(323,289,341)--المرحليالمالي 

تعدیالت فروقات أسعار 
(12,853,427)(12,853,427)--صرفال

25,543,133,8492,295,100,44515,374,119,62243,212,353,916رصید نھایة الفترة

(معاد عرضھا)2018كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

كانون الثاني 1الرصید في 
15,162,898,8782,533,168,31714,895,171,73132,591,238,926)معدلة(2018

التسھیالت الجدیدة خالل 
11,247,450,310106,224,1032,103,336,81413,457,011,227لسنةا

التسھیالت المسددة خالل 
(3,498,195,221)(365,256,027)(691,725,004)(2,441,214,190)لسنةا

-(2,283,583)(42,133,046)144,416,629المحول إلى المرحلة 
--166,635,846(166,635,846)2المحول إلى المرحلة 
-320,466,655(314,282,892)(6,183,763)3المحول إلى المرحلة 

دیون مشطوبة أو محولة إلى 
الماليالمركز بنود خارج

(110,774,738)(110,774,738)--المرحلي
تعدیالت فروقات أسعار 

(27,152,433)(27,152,363)-(70)صرفال
23,840,731,9481,757,887,32416,813,508,48942,412,127,761السنةرصید نھایة 
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التسھیالت االئتمانیة المباشرة (بالصافي) (تتمة)7.
:الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةمخصص

:مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةحركةفیما یلي تفاصیل 
(غیر مدققة)2019آذار 31

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019ن كانو1الرصید في 
401,479,91252,346,3687,699,232,8128,153,059,092)عدلةم(

-(873,281,267)(791,379)1874,072,646محول إلى المرحلة 
-(147,384,816)148,313,573(928,757)2محول إلى المرحلة 
-38,335(23,842)(14,493)3محول إلى المرحلة 

مخصص (دیون المستخدم من ال
نود مشطوبة أو محولة إلى ب

المركز الماليبیانخارج
(103,919,788)(103,919,788)--المرحلي

صافي الخسائر اإلئتمانیة 
)286,974,988()286,974,988(--للفترةالمستردة

إلى المخصصات المحولة
خالل الفترةالمخصصات الفائضة

)1,289,333,546()86,084,787((139,473,239)(1,063,775,520))17إیضاح(
(5,968,196)--(5,968,196)صرفالتعدیالت فروقات أسعار 

204,865,59260,371,4816,201,625,5016,466,862,574رصید نھایة الفترة

معاد عرضھا)(2018كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةرة سوریةلی

2018كانون 1الرصید في 
262,949,93484,024,4977,147,023,4417,493,997,872)معدلة(

-(1,141,792)(1,094,065)12,235,857محول إلى المرحلة 
--2,968,215(2,968,215)2محول إلى المرحلة 

-12,380,070(12,262,830)(117,240)3ى المرحلة محول إل
المستخدم من المخصص 

(دیون مشطوبة أو محولة إلى 
المركز بیانبنود خارج

(1,361,216)(541,684)-(819,532)المرحليالمالي
اإلئتمانیة صافي الخسائر 

541,512,777663,835,575(21,289,449)143,612,247للسنة(المستردة) 
فروقات أسعار تعدیالت 

(3,413,139)--(3,413,139)صرفال
401,479,91252,346,3687,699,232,8128,153,059,092الرصید في نھایة السنة

تتلخص حركة الفوائد المعلقة فیما یلي:
2018كانون األول201931أذار31

معاد عرضھاغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

8,962,647,8557,069,785,432السنة/الرصید في بدایة الفترة 
538,602,0532,085,193,968مستحقةفوائد معلقة :یضاف

(78,264,396)(113,632,358)یطرح: فوائد محولة لإلیرادات
58,855127,236مستحقةفوائد معلقة غیر :یضاف

(114,194,385)(219,509,007)شطبھایطرح: فوائد معلقة تم
9,168,167,3988,962,647,855الرصید في نھایة الفترة / السنة
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موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة.8
2018كانون األول201931أذار31

معاد عرضھاغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

ة (سندات دین):موجودات مالیة غیر متوفر لھا أسعار سوقی
-1,535,495,890یداع مخصومة (*)إشھادت 

--(**)ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة

1,535,495,890-
-1,535,495,890تحلیل السندات واألذونات:

-1,535,495,890ذات عائد ثابت 

غیر متوفر لھا أسعار 2019لعام شھادات ایداع2019آذار31كما في تكلفة المطفأة بالیمثل رصید الموجودات المالیة )*(
حسب المواصفات 2019شباط21بتاریخ لیرة سوریة1,528,000,000تبلغ مخصومةبقیمة اسمیةشراؤھا تم سوقیة 
التالیة :

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

.لیرة سوریة1,600,000,000سمیة للسندات: القیمة األ
%4.5معدل الخصم : 
.سنوي%4.5معدل الفائدة : 

.2020شباط21تاریخ االستحقاق : 

ال )9المتعلقة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (ن مصرف سوریة المركزيعتعلیمات الصادرة البناء على (**)
.باللیرة السوریةمتوقعة لألرصدة مع مصرف سوریة المركزيیوجد مخصص خسائر ائتمانیة 

استثمارات في شركات حلیفة9.
ي:المساھمة المغفلة (ش.م.م) كما یل/أدیر/سوریة -لدى البنك استثمار في شركة أدونیس للتأمین

صافي القیمة

اسم الشركة الحلیفة
بلد 

التأسیس
نسبة

الملكیة

2019آذار 31
قةغیر مدق

لیرة سوریة

2018كانون االول 31
معاد عرضھا

لیرة سوریة

20393,580,529390,568,863%سوریةأدیر/سوریة -شركة أدونیس للتأمین

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

–علماً أن أسھم شركة أدونیس للتأمین .%20ا ان نسبة حقوق التصویت تبلغ مختلف مجاالت االستثمار المالي والعقاري علم
الیة.سوریة/ أدیر غیر مدرجة في سوق دمشق لألوراق الم

إن الحركة على االستثمارات في الشركات الحلیفة كما یلي:
2018كانون االول 201931آذار 31

معاد عرضھاغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

390,568,863395,592,731كانون الثاني 1في 
4,554,08820,658,593حصة البنك من الربح قبل الضریبة

(8,182,461)(1,542,422)یبة الدخل على حصة البنك من الربحأثر ضر
(17,500,000)-یطرح: توزیعات نقدیة مقبوضة

393,580,529390,568,863الرصید في نھایة الفترة / السنة
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(تتمة)استثمارات في شركات حلیفة9.

الشركة الحلیفة:فیما یلي حصة البنك في موجودات ومطلوبات وایرادات ونتائج

حصة البنك من موجودات ومطلوبات الشركة الحلیفة:

2018كانون االول 201931آذار 31
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

433,430,789422,247,642مجموع الموجودات
(104,074,291)(112,245,772)مجموع المطلوبات

321,185,017318,173,351اتدوجولمصافي ا

حصة البنك في ایرادات ونتائج الشركة الحلیفة:

ضریبة الدخل10.

:)الخسارة الضریبیة(الربح الضریبيمع(الخسارة المحاسبیة)ملخص تسویة الربح المحاسبي

2018آذار 201931آذار 31
غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

(126,212,456)823,088,586قبل الضریبة (الخسارة) الربح 
یضاف:

3,497,1273,458,270استھالك المباني
-4,000,000صرفالمخصص تقلب أسعار مصروف 
-797,490,470المتوقعةخسائر االئتمانیة الص مخصمصروف 

ینزل:
)97,527,618(-المنتجةللدیون مخصص الجماعيالاسترداد 

(420,215)-لبنیويااألرباح غیر المحققة الناتجة عن تقییم مركز القطع
(3,561,991)(3,011,666)حصة البنك من أرباح شركات حلیفة

القیمة التأجیریة لعقارات مملوكة للمكلف ومعدة لممارسة 
(405,950)(405,950)العمل

)224,669,960(1,624,658,567) ةیریبالخسارة الضالربح الضریبي (

%25%25نسبة ضریبة الدخل
-406,164,642ضریبة الدخلمصروف

)(1,856,174-*)ایراد ضریبة دخل عن سنوات سابقة (

2018كانون االول 201931آذار 31
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

13,855,03051,625,744للسنة/للفترةإیرادات تشغیلیة
3,011,66612,476,132السنة/الفترةربح
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(تتمة)ضریبة الدخل10.

/ص 2591/16والتعمیم رقم 2018شباط 25/ص تاریخ 1453/16(*) بناًء على تعمیم مصرف سوریة المركزي رقم 
والذي ألزم المصارف بالتأكد من صحة احتساب مبالغ فروقات التقییم لمركز القطع (التشغیلي 2018نیسان 9تاریخ 

األخطاء الواردة بأثر رجعي وعكس القیود الناتجة قي والبنیوي) والمؤونات المشكلة مقابل تقلب أسعار القطع ومعالجة
26) تاریخ 4/ م ن / ب 261(قرارات مجلس النقد والتسلیف رقم نتج عنھا فروقات إعادة تقییم عن مماالبیانات المالیة، 

غ حویل مبلحیث تم توالتي أدت الى أرباح غیر محققة في القطع البنیوي 2016آذار 6/ل أ) تاریخ 309و(2007شباط 
مما یستوجب مطالبة الدوائر لیرة سوریة من الخسائر المتراكمة المحققة إلى األرباح المدورة غیر المحققة، 7,424,694

. لیرة سوریة1,856,174استرداد الضرائب المدفوعة عن ھذه الفروقات بقیمة بالمالیة 

یة:فیما یلي ملخص ألعمال التدقیق التي قامت بھا الدوائر الضریب

لیرة سوریة.8,162,286كانت النتیجة النھائیة خسارة قابلة للتدویر بمبلغ:2005عام -

لیرة سوریة كفوائد تأخیر. 52,210 لیرة سوریة كضریبة اضافیة ومبلغ 372,930كلف البنك بدفع مبلغ :2006عام -
، واعترض البنك على 2014الل عام لیرة سوریة خ358,015قام البنك باالستفادة من الخصم، حیث تم تسدید مبلغ 

ھذا التكلیف الى لجنة إعادة النظر خالل المھلة القانونیة.

لیرة سوریة، واعترض البنك على ھذا التكلیف إلى لجنة الطعن وصدر 17,677,768كلف البنك بدفع مبلغ :2007عام -
. قام البنك 2014لیرة سوریة خالل عام 16,695,936قرار لجنة الطعن على التكلیف المؤقت وقام البنك بدفع مبلغ 

2016تشرین الثاني 9بتاریخ 232/2/2016باالعتراض على قرار لجنة الطعن وصدر قرار لجنة إعادة النظر رقم 
11بتاریخ 266حیث تم تثبیت التكلیف ورد اعتراض البنك. وقام البنك بطلب تصحیح قرار لجنة إعادة النظر رقم 

حیث تم رد طلب التصحیح.2017أیار 4وصدر قرار لجنة إعادة النظر اإلضافیة بتاریخ ، 2017كانون الثاني 

لیرة سوریة، واعترض البنك على ھذا التكلیف الى لجنة الطعن وصدر 4,492,329كلف البنك بدفع مبلغ :2008عام -
. قام البنك 2014خالل عام لیرة سوریة3,646,852قرار لجنة الطعن على التكلیف المؤقت وقام البنك بدفع مبلغ 

2016تشرین الثاني 9بتاریخ 233/2/2016باالعتراض على قرار لجنة الطعن وصدر قرار لجنة إعادة النظر رقم 
وقام البنك بطلب 2016كانون األول 13بتاریخ 3510لیرة سوریة وفق اخبار رقم 495,841وتم تكلیف البنك بمبلغ 

، وصدر قرار لجنة إعادة النظر اإلضافیة 2017كانون الثاني 11تاریخ 267رقم تصحیح قرار لجنة إعادة النظر 
لیرة سوریة بعد اإلعفاء من 417,785حیث تم رد طلب التصحیح وقام البنك بتسدید مبلغ 2017حزیران 4بتاریخ 
الفوائد.

الطعن خالل المھلة القانونیة، واعترض البنك إلى لجنةلیرة سوریة.17,762,673كلف البنك بدفع مبلغ:2009عام -
لیرة سوریة خالل شھر شباط 14,569,985وتم االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقام البنك بدفع مبلغ وقدره 

وتقرر 2018أیار 9تاریخ 90/3/2018، ثم اعترض البنك على قرار لجنة الطعن وصدر قرار قطعي رقم 2015
یت التكلیف على أساس األرباح الصافیة المعتمدة في قرار لجنة الطعن.رد االعتراض من حیث األساس وتثب

لیرة سوریة، واعترض البنك على ھذا التكلیف إلى لجنة الطعن خالل 15,089,884كلف البنك بدفع مبلغ :2010عام -
لیرة سوریة 11,196,268المھلة القانونیة، وتم االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقام البنك بدفع مبلغ وقدره

73/2/2017، ثم اعترض البنك على قرار لجنة الطعن وقد صدر قرار لجنة إعادة النظر رقم 2015خالل شھر آذار 
بقبول اعتراض المكلف جزئیًا وتخفیض الضریبة الواجب سدادھا ولقد تم استرداد مبلغ قدره 2017أیار4بتاریخ 

.لیرة سوریة84,283

لیرة سوریة، واعترض البنك على ھذا التكلیف إلى لجنة الطعن خالل 99,399,491بدفع مبلغ كلف البنك:2011عام -
لیرة سوریة 71,303,284المھلة القانونیة، وتم االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقام البنك بدفع مبلغ وقدره 

2016قرار بعد. كما تم خالل عام ، ثم اعترض البنك على قرار لجنة الطعن ولم یصدر ال2015خالل شھر نیسان 
.2011عبارة عن ضریبة غیر مقیم لخدمات مقدمة خالل عام 277,864تكلیف البنك بدفع مبلغ 

24لیرة سوریة بتاریخ 211,256,428قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة وكلف البنك بدفع مبلغ:2012عام -
التكلیف الى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة. وقد صدر قرار لجنة الطعن ، واعترض البنك على ھذا 2016نیسان 

2012بقبول اعتراض المكلف جزئیاً واالعتراف بنتیجة أعمال عام 2018تشرین األول 25بتاریخ 3/ح/271رقم 
عاد . صدر تكلیف مؤقت إضافي عن نفس العام بخصوص استبلیرة سوریة1,903,996,392بواقع خسارة بالغة 

.لیرة سوریة1,902,867,860وقام بتخفیض الخسارة الى مبلغ 2019كانون الثاني 15الموجودات الثابتة بتاریخ 
اعترض البنك على ھذا التكلیف إلى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة ولم یصدر القرار حتى تاریخ الموافقة على البیانات 

.المرحلیة المختصرةالمالیة
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(تتمة)لدخلضریبة ا10.
بدفع مبلغ 2018تشرین األول 10: قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة وكلف البنك بتاریخ 2013عام -

واعترض البنك على ھذا التكلیف الى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة. وقد صدر قرار لیرة سوریة 53,894,847
بقبول اعتراض المكلف جزئیًا واالعتراف بنتیجة أعمال 2018األول كانون23بتاریخ 3/ح/364لجنة الطعن رقم 

لیرة سوریة.3,325,912,657بمبلغبواقع خسارة 2013عام 

بدفع مبلغ 2018تشرین األول 10: قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة وكلف البنك بتاریخ 2014عام -
ار . وقد صدر قرلى ھذا التكلیف الى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیةواعترض البنك ع، لیرة سوریة36,794,908

بقبول اعتراض المكلف جزئیًا واالعتراف بنتیجة أعمال 2018كانون األول 23بتاریخ 3/ح/365لجنة الطعن رقم 
لیرة سوریة.3,688,879,924بمبلغبواقع خسارة مدورة 2014عام 

بدفع مبلغ 2018تشرین األول 10بتدقیق البیانات المالیة وكلف البنك بتاریخ : قامت الدوائر المالیة2015عام -
رار . وقد صدر قواعترض البنك على ھذا التكلیف الى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة، لیرة سوریة213,880,167
االعتراف بنتیجة أعمال بقبول اعتراض المكلف جزئیًا و2018كانون األول 24بتاریخ 12/ح/393لجنة الطعن رقم 

لیرة سوریة.1,959,567,829بمبلغبواقع خسارة مدورة 2015عام 

صدر قرار من وزارة المالیة یتم بموجبھ اعتماد مخصصات الدیون غیر المنتجة المقتطعة بموجب قرار مجلس النقد -
2012رداد المؤونة المكونة عن عام ، وبالتالي قام البنك باست2009كانون األول 9تاریخ 4/م.ن/ب597والتسلیف رقم 

السترجاع المبالغ المدفوعة التي تم تكلیف 2016تشرین الثاني 23بتاریخ 2011وقام البنك بتقدیم اعتراض عن عام 
البنك بھا بناءً على مخصصات تدني التسھیالت االئتمانیة.

الدوائر المالیة.المراجعة لدى قید 2018و2017,2016مازالت البیانات الضریبیة لعام -

المكونة خالل عام تكوین مخصص بكامل رصید الموجودات الضریبة المؤجلة 2017قررت ادارة البنك خالل عام -
إلطفاء ھذه الموجودات الضریبیة 2018خالل الخمس سنوات المنتھیة في عام لعدم توقع البنك تحقیق أرباح كافیة2013

.2018ودات الضریبیة المؤجلة خالل عام وقد تم شطب المخصص من الموجالمؤجلة،
لیرة سوریة وذلك مقابل الخسائر 166,637,259بمبلغ 2018قام البنك باالعتراف بموجودات ضریبة مؤجلة عن عام -

حیث تتوقع إدارة البنك تحقیق أرباح كافیة خالل السنوات الخمس القادمة إلطفاء ھذه ، 2018الضریبیة  عن عام 
إن الحركة لوجود أرباح محققة.2019وقد تم إطفاء الرصید خالل الربع األول من عام بیة المؤجلة. الموجودات الضری

على حساب الموجودات الضریبیة المؤجلة ھي كما یلي:
2018كانون األول 201931آذار 31

معاد عرضھاغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

166,637,259545,460,411اني كانون الث1الرصید كما في 
166,637,259-ایراد ضریبة الدخل 

)545,460,411(-ما تم شطبھ 
-)166,637,259(اطفاء الموجودات الضریبیة المؤجلة

166,637,259-الرصید في نھایة الفترة / السنة

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

2018كانون األول 201931ر آذا31
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

-كانون الثاني 1الرصید كما في 
-406,164,642مصروف ضریبة الدخل 

-)166,637,259(اطفاء موجودات ضریبیة مؤجلة

-239,527,383الرصید في نھایة الفترة / السنة
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عقود االیجارالتزامات /حق استخدام األصول.11

الي وبیان الدخل المرحلي:لقیم الظاھرة في بیان المركز الما

والحركة علیھا ھي كالتالي:عقود االیجار إن القیمة الدفتریة لحق استخدام األصول والتزامات

عقود االیجارالتزامات حق استخدام االصول
یةلیرة سورلیرة سوریة

2019124,391,07496,891,074كانون الثاني 1الرصید كما في 
-(6,940,605)مصروف االستھالك

883,525-مصروف الفوائد

2019117,450,46997,774,599آذار 31كما في الرصید 

أخرىموجودات .12
2018كانون األول 201931آذار 31

رضھامعاد عغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

528,968,565520,608,234رةتسھیالت ائتمانیة مباش–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
58,315,70383,802,508مصارف–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 

57,783,93891,899,746مصاریف مدفوعة مقدماً عن إیجار مكاتب وفروع
131,688,83683,707,700مدفوعة مقدماً مصاریف أخرى 

124,453,400124,453,400*)عقار تحت التسویة (
ساھمة البنك في رأسمال مؤسسة ضمان دفعات مقدمة لقاء م
103,023,287103,023,287(***)مخاطر القروض

1,106,090906,090**)عقارات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة (
24,439,72725,139,931قرطاسیة ومطبوعاتمخزون

9,441,90016,391,475تقاص بطاقات صراف آلي
65,959,41444,764,202ستردادتأمینات قابلة لال

6,860,8912,370,018أرصدة متبادلة بین الفروع
1,856,1741,856,174مدفوعات مقدمة الى الدوائر المالیة

45,675,25846,418,407طوابع
-12,574,262شیكات المقاصة

85,44885,664إیرادات مستحقة غیر مقبوضة 
-62,568,938(****)تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت 

1,234,801,8311,145,426,836

بمخاطبة مصرف سوریة المركزي عبارة عن دار للسكن، وقد قام البنك بتملك عقار2016) قام البنك بنھایة شھر حزیران (*
للموافقة على حیازة ھذا العقار ولم یصدر القرار من قبل مصرف 2016تموز 12بتاریخ AC/2972/100بالكتاب رقم 

.المرحلیة المختصرةالمالیةخ الموافقة على البیانات سوریة المركزي حتى تاری

ناء ك وذلك إستیفاء لدیون متعثرة على أن یتم تصفیتھا خالل سنتین ب(**) یمثل المبلغ قیمة عقارات تم استمالكھا من قبل البن
إن الحركة على عقارات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة .2002لعام 23من القانون 100على المادة رقم 

:ھي كما یلي
2018كانون األول 201931آذار 31

معاد عرضھاغیر مدققة
سوریةلیرة لیرة سوریة

-906,090الفترة / السنةأول فيالرصید
200,000906,090اإلضافات

1,106,090906,090الرصید في نھایة الفترة / السنة
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أخرى (تتمة)موجودات .12

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

لیرة سوریة. قام البنك 254,623,100والتي تمثل %5.09مساھمة البنك في مؤسسة ضمان مخاطر القروض نسبة تبلغ 
باإلضافة إلى حصتھ من مصاریف التأسیس لیرة سوریة101,849,240بمبلغمن حصتھ في رأس المال %40بتسدید 
لیرة سوریة.1,174,047بمبلغ 

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

بمبلغ مدین2019آذار31العقد. كان رصید عقد مقایضة العمالت بالنسبة للبنك في اآلجل المتفق علیھ في تاریخ
دائن بمبلغ 2018كانون االول 31لیرة سوریة. بینما كان رصید عقد مقایضة العمالت في 62,568,938

یلي:ھي كماالسنة/الفترةإن التفاصیل القائمة في نھایة .لیرة سوریة109,195,274

القیمة العادلة حسب تاریخ اإلستحقاقأجال
قیمة عادلة 

موجبة
قیمة عادلة 

شھر 12حتى 3من أشھر 3خالل سالبة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2019آذار31
-62,568,938-62,568,938عقود مقایضة عمالت 

62,568,938-62,568,938-

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

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
2018كانون الثاني 31

)معاد عرضھا(
-(109,195,274)(109,195,274)-عقود مقایضة عمالت 

-(109,195,274)(109,195,274)-

السنة:/نھایة الفترة في صافي القیمة العادلة لعقود مقایضة العمالت تحلیل لیظھر الجدول التالي 

تاریخ االستحقاقالعملةالجھة
مبلغ المقایضة 

(المستلم)
/مدین
دائن

القیمة العادلة
لیرة سوریة

2019آذار31
(غیر مدققة)

62,568,938مدینیورو27,000,000 2019نیسان11دوالر أمریكيبیبلوس ش.م.ل

كانون األول31
معاد (2018
)عرضھا

(109,195,274)دائنیورو27,000,000 2019كانون الثاني 14دوالر أمریكيبیبلوس ش.م.ل
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ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي.13

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

الودیعة عند تصفیة البنك.
كالتالي:سوریة المركزي بلغ رصید الودیعة المجمدة لدى مصرف

2018كانون األول 201931آذار31
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

216,640,000216,640,000أرصدة باللیرة السوریة
3,510,650,3573,510,650,357أرصدة بالدوالر األمریكي

3,727,290,3573,727,290,357

رفالمصاودائع .14

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2019آذار 31
242,380,420168,381,357410,761,777حسابات جاریة 

217,745,457217,745,457-تأمینات كفاالت تجاریة

242,380,420386,126,814628,507,234
)معاد عرضھا(2018كانون األول 31

246,836,15787,439,502334,275,659حسابات جاریة 
221,814,794221,814,794-تأمینات كفاالت تجاریة

246,836,157309,254,296556,090,453

عمالءالودائع .15
2018انون األول ك201931آذار31

معاد عرضھاغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

37,118,150,33634,387,400,851(*)حسابات جاریة وتحت الطلب
19,994,657,62920,328,750,407ودائع ألجل وخاضعة الشعار

91,483,68472,384,392(**)ودائع مجمدة 

57,204,291,64954,788,535,650

من إجمالي الودائع كما %64.89ھلیرة سوریة أي ما نسبت37,118,150,336ل فوائد مبلغبلغت الودائع التي ال تحم) *(
كانون 31من إجمالي الودائع كما في %62.76ھلیرة سوریة أي ما نسبت34,387,400,851لمقاب2019آذار31في 

.2018األول 
2019آذار31من اجمالي الودائع في %0.39لیرة سوریة أي ما نسبتھ 222,095,689ع العام مبلغ بلغت ودائع القطا

.2018كانون األول 31من اجمالي الودائع كما في %0.57لیرة سوریة أي ما نسبتھ 314,417,059مقابل 

، 2019آذار31لي الودائع كما في من إجما%0.16لیرة سوریة أي ما نسبتھ 91,483,684بلغت الحسابات المجمدة (**) 
.2018 كانون األول31ي الودائع كما في من إجمال%0.13سوریة أي ما نسبتھ لیرة72,384,392 مقابل 
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تأمینات نقدیة.16

2019آذار31
األول كانون31

2018
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

235,738,55592,024,412مقابل تسھیالت مباشرةتأمینات
780,822,580429,744,204مباشرةغیر تأمینات مقابل تسھیالت 

1,219,991,901894,324,187تأمینات أخرى 

2,236,553,0361,416,092,803

مخصصات متنوعة.17
كانون 1الرصید في 

الثاني
المكون خالل

ترةالف
التحویالت خالل 

الفترة
ما تم رده خالل 

ةالفتر
آذار 31الرصید في 

2019
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2019آذار 31
8,000,000--4,000,0004,000,000مؤونة مركز القطع التشغیلي

4,000,0004,000,000--8,000,000

مخصصات فائضة ناتجة عن تطبیق 
) 9رقم (ة الدوليالمالیمعیار التقاریر 

(*)720,267,540-1,272,224,659-1,992,492,199
الخسائر االئتمانیة المتوقعة مخصص 
التسھیالت اإلئتمانیة لسقوف 

11,006,534-(2,265,077)-13,271,611وغیر المستغلةالممنوحة 
ر االئتمانیة المتوقعة الخسائمخصص 

65,768,526-(1,392,292)-67,160,818للمصارف للكفاالت المعطاة 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة مخصص

169,626,296-53,708,326-115,917,970سھیالت غیر المباشرة مع الزبائنللت

916,617,939-1,322,275,616-2,238,893,555
920,617,9394,000,0001,322,275,616-2,246,893,555

كانون 1الرصید في 
الثاني

المكون خالل 
السنة

التحویالت خالل 
ما تم رده خالل السنةالسنة

31الرصید في 
كانون األول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
(معاد 2018كانون الثاني 31

عرضھا)
4,000,000(3,800,000)--7,800,000ؤونة مركز القطع التشغیليم

7,800,000--(3,800,000)4,000,000

مخصصات فائضة ناتجة عن تطبیق 
) 9رقم (لدوليالمالیة امعیار التقاریر 

(*)2,565,242,304-)736,119,718()1,108,855,046(720,267,540
نیة المتوقعة الخسائر االئتمامخصص 
التسھیالت اإلئتمانیة لسقوف 

13,271,611-1,410,199-11,861,412وغیر المستغلةالممنوحة 
ة توقعالخسائر االئتمانیة الممخصص 

67,160,818-(2,599,152)-69,759,970للكفاالت المعطاة للمصارف 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة مخصص 

115,917,970-31,236,547-84,681,423ن الزبائھیالت غیر المباشرة معللتس
2,731,545,109-)706,072,124()1,108,855,046(916,617,939
2,739,345,109-)706,072,124()1,112,655,046(920,617,939
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مخصصات متنوعة (تتمة).17

الصادر بتاریخ 1/م ن/ ب362ة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم یتم احتساب مؤونة مركز القطع التشغیلي بناًء على المادة السابع
یتوجب على المصارف العاملة في سوریة حیث2016تموز 24الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب1409والمعدل بالقرار 2008شباط 4

ل الشھر.من وسطي مراكز القطع التشغیلیة خال%5الصرف على أساس أن تحجز مؤونة لتقلبات أسعار

فائض في مخصص الخسائر االئتمانیة 2018كانون الثاني 1للمرة األولى كما في 9*) نتج عن تطبیق معیار التقاریر الدولیة رقم (
حسب تعلیمات مصرف سوریة المركزي."متنوعةالمخصصات ال"ضمن و تم عرضھ سوریةلیرة2,565,242,304المتوقعة بمبلغ 

السنة/خالل الفترة اليمالمركز البیان دة بنود خارج یوضح الجدول التالي التغیر في أرص

(غیر مدققة)2019آذار 31

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

كانون الثاني 1الرصید في 
31,650,358,0981,319,173,49476,852,33833,046,383,930)عرضھامعاد(2019

3,913,616,933-3,876,888,44036,728,493التسھیالت الجدیدة خالل الفترة 
(3,702,276,519)(7,140,238)(24,374,497)(3,670,761,784)التسھیالت المسددة خالل الفترة 

--(2,334,977)12,334,977المحول إلى المرحلة 
-(1,000,000)9,504,524(8,504,524)2إلى المرحلة المحول

----3المحول إلى المرحلة 
تعدیالت فروقات أسعار 

(354,674,636)-(196)(354,674,440)صرفال

31,495,640,7671,338,696,84168,712,10032,903,049,708رصید نھایة الفترة

معاد عرضھا)(2018ل كانون األو31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

كانون الثاني 1الرصید في 
29,494,187,9071,801,723,066110,217,10031,406,128,073)عرضھا(معاد2018
2385,803,478,139-5,803,477,901ةسنالت الجدیدة خالل الالتسھی

(3,281,722,222)(34,365,000)(81,767,629)(3,165,589,593)ةسنالتسھیالت المسددة خالل ال
--(398,034,940)1398,034,940المحول إلى المرحلة 
-1,000,000(2,747,003)21,747,003المحول إلى المرحلة 

----3حول إلى المرحلة الم
تعدیالت فروقات أسعار 

(881,500,060)--(881,500,060)صرفال

31,650,358,0981,319,173,49476,852,33833,046,383,930لسنةرصید نھایة ا
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مخصصات متنوعة (تتمة).17

:الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةتدنيمخصص) *(*

السنة:/الفترة خاللمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتسھیالت غیر المباشرةیلي فیما 

(غیر مدققة)2019آذار 31

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019ثاني كانون ال1الرصید في 
131,842,05126,332,29738,176,051196,350,399)عرضھامعاد(

----1محول إلى المرحلة 
-(250,000)300,050(50,050)2محول إلى المرحلة 
----3محول إلى المرحلة 

صافي الخسائر اإلئتمانیة
50,050,957(3,570,000)(22,727,253)76,348,210للفترة(المستردة)

----صرفالتعدیالت فروقات أسعار 

208,140,2113,905,09434,356,051246,401,356رصید نھایة الفترة

(معاد عرضھا)2018كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةیرة سوریةل

كانون الثاني 1الرصید في 
106,583,42538,071,90821,647,472166,302,805عرضھا)معاد(2018

- - (10,513,822)110,513,822محول إلى المرحلة 
- - - - 2محول إلى المرحلة 

- 12,500(12,500)- 3المرحلة محول إلى 
صافي الخسائر اإلئتمانیة 

16,516,07930,047,594(1,213,289)14,744,804للسنة(المستردة) 
----صرفالتعدیالت فروقات أسعار 

131,842,05126,332,29738,176,051196,350,399سنةرصید نھایة ال
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أخرىمطلوبات .18

2018األول كانون201931آذار31
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

359,749,939344,317,399ودائع عمالء–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 
184,733184,733تأمینات نقدیة–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 

327,752,623493,893,182شیكات مصدقة
358,253,710380,230,703شیكات مصرفیة 

164,999,154146,326,767مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة
المستحق إلى البلدیات والتأمینات االجتماعیة ومؤسسات حكومیة 

78,857,003143,579,879أخرى
7,511,1909,542,126ایرادات مقبوضة مقدماً 

199,053,183355,003العمالء حواالت 
386,798386,798مدفوعةأرباح موزعة غیر 

109,195,274-)12(إیضاح تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت 
292,218,26430,062,674أرصدة متبادلة بین الفروع

-1,911,397أخرى

1,790,877,9941,658,074,538

ب بھ والمدفوعرأس المال المكتت.19

سھم بقیمة اسمیة 61,200,000على لیرة سوریة موزعاً 6,120,000,000 یبلغ رأس مال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع 
. 2018كانون األول 31و2019آذار31لیرة سوریة للسھم الواحد كما في 100

تقسم أسھم البنك الى فئتین:

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

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

وھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو اعتباریین غیر السوریین عرب أو أجانب بقرار من مجلس -فئة ب
سدد قیمتھا بالقطع األجنبي حسب سعر الشراء الوارد في نشرة وسطي اسعار الصرف الخاصة بالمصارف والصادرة عن الوزراء وت

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

والمرسوم رقم 2001لعام 28القاضي بتعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم 3، صدر القانون رقم 2010ثاني كانون ال4بتاریخ 
ملیارات لیرة 10والذي یتضمن زیادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح 2005لعام 35

سنوات لتوفق اوضاعھا بزیادة رأسمالھا الى الحد األدنى 3بنوك المرخصة مھلة سوریة فیما یخص البنوك التقلیدیة وقد منحت ال
ربع سنوات. أتم تمدید ھذه المھلة من ثالث سنوات الى 2011لعام 17بموجب القانون رقم و.المطلوب

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

المتضمن تمدید المھلة الممنوحة لزیادة رؤوس أموال المصارف سنة إضافیة أخرى بحیث تصبح ست سنوات أي حتى نھایة 2015
تظر المصرف صدور تعلیمات جدیدة من السلطات الرقابیة التخاذ اإلجراءات المناسبة بھذا الخصوص.. ین2015عام 

رأسمالزیادة2010الثانيكانون7 بتاریخالمنعقدم.ع.م.شسوریةبیبلوسلبنكالعادیةغیرالعامةالھیئةاجتماععلىبناءً تقرر
مصرفمنكلموافقةالحصول علىتمحیثالالزمة،القانونیةاإلجراءاتتمامإبعدوذلكسوریةلیرةملیارات6 لیصبحالمصرف

:المرحلة األولىالمالیة، حیث تمت الزیادة على مرحلتین: واألسواقاألوراقوھیئةوالتجارةاالقتصادووزارةالمركزيسوریة
على الموافقة النھائیة لھذه الزیادة من قبل ھیئة . وقد تم الحصول2010خالل عام ملیار لیرة سوریة2زیادة رأس المال بمقدار 

.2010حزیران 30وتم تثبیت الزیادة بتاریخ 2010حزیران 16األوراق واألسواق المالیة السوریة وتمت جمیع إجراءاتھا بتاریخ 
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(تتمة) رأس المال المكتتب بھ والمدفوع.19

وقد تم الحصول على الموافقة النھائیة لھذه الزیادة . 2011خالل عام ریةملیار لیرة سو2زیادة رأس المال بمقدار :المرحلة الثانیة
تشرین 30وتم تثبیت الزیادة بتاریخ 2011آب2من قبل ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة وتمت جمیع إجراءاتھا بتاریخ 

.2011الثاني 

على زیادة رأس المال بمبلغ 2011آذار 31بتاریخ ةالمنعقدوافقت الھیئة العامة غیر العادیة لبنك بیبلوس سوریة ش.م.م.ع 
سھم تتم تغطیتھا باستخدام 100وذلك عن طریق توزیع أسھم مجانیة بمقدار ثالثة أسھم لكل لیرة سوریة،120,000,000
قیمة األسھم لیرة سوریة من اإلحتیاطي الخاص لیكون مجموع90,000,000لیرة سوریة من األرباح المحتجزة و30,000,000

المقترح توزیعھا مائة وعشرون ملیون لیرة سوریَة، وقد تم الحصول على الموافقة النھائیة من ھیئة االوراق واألسواق المالیة السوریة 
بحیث وزعت األسھم المذكورة على المساھمین المسجلین في سجل مساھمي المصرف الصادر عن مركز 2011حزیران 13بتاریخ 

.2011حزیران 27فظ المركزي التابع لسوق دمشق لألوراق المالیة كما في نھایة یوم المقاصة والح

من %7.5والتي تمثل نسبة بشراء معظم األسھم العائدة لصندوق األوبك للتنمیة الدولیة2014قام بنك بیبلوس ش.م.ل خالل عام 
ن رأسمال بنك بیبلوس سوریة ش.م.م.ع، وذلك بعد م%159.8رأس المال وبالتالي زیادة مساھمة بنك بیبلوس ش.م.ل لتصبح 

، وموافقة ھیئة األوراق واألسواق المالیة رقم 2014آذار 26/ م.وبتاریخ 8الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم /
قل بقیة تم ن2015. وخالل عام 2014تموز 23. وقد تم تنفیذ العملیة في السوق بتاریخ 2014تموز 15ر) بتاریخ -/ص568(

س لتصبح مساھمة بنك بیبلواألسھم العائدة لصندوق األوبك للتنمیة حیث أنھا كانت ضمن فترة تجمید أسھم عضویة مجلس االدارة
.%759.8ش.م.ل 

ة یعلى تعدیل القیمة االسمیة لسھم بنك بیبلوس لتصبح القیمة االسم2012أیار 29وافقت ھیئة االوراق واالسواق المالیة السوریة في 
سھم.61,200,000للسھم مائة لیرة سوریة وبالتالي یصبح عدد االسھم االجمالي 

المتضمن السماح لبنك 4ب\م ن \1264القرار رقم 2015أیار 28صدر عن مجلس النقد والتسلیف في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
والر األمیركي الى عملة الدرھم اإلماراتي خالل مھلة بیبلوس سوریة بتحویل جزء من مركز القطع البنیوي المحمول لدیھ من عملة الد

دوالر أمریكي.57,260,938من كامل القطع البنیوي القائم لدیھ والبالغة %20وبنسبة ال تتجاوز ال 2015أقصاھا نھایة العام 

حزیران 17راتي بتاریخ درھم اما42,021,500دوالر أمریكي الى درھم اماراتي بواقع 11,450,000وقد تم تحویل جزء وقدره 
3.67ولم ینجم عن عملیة التحویل أي ربح أو خسارة محققة أو غیر محققة حیث أن المبلغ تم تحویلھ بسعر صرف وقدره 2015

دوالر أمریكي.1درھم اماراتي لكل 

مال ترمیم مركز القطع/ل.أ القاضي بالسماح لبنك بیبلوس سوریة ش.م.م.ع باستك309صدر عن مصرف سوریة المركزي القرار رقم 
ملیون دوالر أمریكي إلى 2بتحویل مبلغ 2016آذار 15ملیون دوالر أمریكي، حیث قام البنك بتاریخ 2البنیوي بما ال یتجاوز مبلغ 
آذار15تاریخ 960/162من القطع األجنبي المقابل للحواالت الشخصیة وذلك بموجب القرار رقم %10القطع البنیوي أو ما یقابل 

2016.
بتحویل ش.م.م.ع/ ل أ القاضي بالسماح لبنك بیبلوس سوریة 570صدر قرار مصرف سوریة المركزي رقم 2017أیار 10وبتاریخ 

ملیون دوالر أمیركي من القطع التشغیلي الى القطع البنیوي، حیث قام البنك بتحویل ملیوني دوالر أمریكي من القطع التشغیلي 2مبلغ 
.2017أیار 16یخ للقطع البنوي بتار

یوضح الجدول التالي الحركة على مركز القطع البنیوي بالعمالت األجنبیة:

مركز القطع
الرصید في

2019كانون الثاني 1
المحول من الدوالر االمریكي 

الى الدرھم االمارتي
المحول من القطع 

التشغیلي
الرصید في

2019آذار31

49,810,938--49,810,938الدوالر االمریكي
42,021,500--42,021,500الدرھم االماراتي

مركز القطع
الرصید في

2018كانون الثاني 1
المحول من الدوالر االمریكي 

الى الدرھم االمارتي
المحول من 

القطع التشغیلي
الرصید في

2018كانون األول31

49,810,938--49,810,938الدوالر االمریكي
42,021,500--42,021,500الدرھم االماراتي
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احتیاطي عام لمخاطر التمویل .20

الصادر 4/م ن/ب597المعدل لبعض أحكام القرار 2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4/م ن/ب650بناًء على أحكام القرار 
ایة العام حجز احتیاطي عام لمخاطر التمویل یتوجب على المصرف في حال تحقیق أرباح في نھ2009كانون األول 9بتاریخ 

:یحتسب كاآلتي

.من إجمالي محفظة الدیون العادیة المباشرة1%        
.من إجمالي محفظة الدیون العادیة غیر المباشرة0.5%     
اھتماماً ادیة أو تتطلبعلى جزء التسھیالت االئتمانیة الممنوحة بضمانات شخصیة أو بدون ضمانة والمصنفة كدیون ع0.5%     

.خاصاً 

تم منحمھلة حتى نھایة عام المذكور أعاله تم منح المصارفالقرار من واستنادًا إلى أحكام الفقرة ب من المادة األولى
لتكوین المخصص واالحتیاطي المطلوبین على التسھیالت االئتمانیة المنتجة القائمة 2013المصارف مھلة حتى نھایة عام 

من قیمة المخصص واالحتیاطي المشار %25بحیث ال یقل المبلغ المشكل بنھایة كل عام عن 2009كانون األول 31بتاریخ
إلیھا أعاله، ویتم توزیع حصة كل سنة على الفترات الربعیة بالتساوي.

قرار رقموال2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/م ن/ب902وبناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6بتاریخ 1/م/1145والتعمیم رقم 2014كانون الثاني 29) تاریخ 4ن/ب/م1079(

.لحین صدور تعلیمات جدیدة)4/م ن/ب902المتضمنین تمدید العمل بالقرار (2015حزیران 30بتاریخ 

المالیة لغایة استقرار تطبیق التعلیمات التنفیذیة لمعیار التقاریرالتمویل لمخاطرتكوین االحتیاطي العامتم االستمرار بتعلیق 
حیث یتم معالجة االحتیاطي بالتنسیق مع مدیریة مفوضیة 2019شباط 14/م ن الصادر بتاریخ 4بالقرار رقم 9الدولي رقم 

31لیرة سوریة بتاریخ 221,208,000لغبلغ رصید االحتیاطي العام لمخاطر التمویل مبحیث .الحكومة لدى المصارف
.2018كانون األول31و2019آذار

الخسائر المتراكمة المحققة واألرباح المدورة غیر المحققة .21

والتعمیم رقم 2007لعام 1/م ن/ب362بناًء على تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة غیر، یتم فصل االرباح المدورة لفروقات القطع 2009شباط 12بتاریخ 952/100
مركزالقطع البنیوي من حساب الخسائر المتراكمة المحققة، وعلیھ فإنھ ال یوجد أرباح مدورة قابلة للتوزیع في اعادة تقییم عن 

.2018ول كانون األ31و2019آذار31كما في تاریخ البیانات المالیة 
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الفوائد الدائنة.22

2018آذار 201931آذار 31
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

تسھیالت ائتمانیة مباشرة
شركاتلل

54,304,62417,924,310حسابات جاریة مدینة
879,325,438629,525,113قروض وسلف  

تجزئة
52,500,38149,768,498وضقر

436,760674,259بطاقات االئتمان

151,228,35066,401,277مصارف الأرصدة وإیداعات لدى 
84,186,16760,384,960عقود مقایضة مع المؤسسة األمأرباح

-7,495,890موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

1,229,477,610824,678,417

مدینةالفوائد ال.23

2018آذار 201931آذار 31
غیر مدققةیر مدققةغ

لیرة سوریةلیرة سوریة
ودائع العمالء

9,317,071-حسابات جاریة
430,067,133533,345,165ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

472,486-تأمینات نقدیة

-883,525التزامات عقود اإلیجارفوائد على 

430,950,658543,134,722

المتوقعةمخصص الخسائر االئتمانیة استرداد .24

إن تفاصیل ھذا البند ھي كما یلي:

2018آذار 201931آذار 31
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

(28,144,568)(286,974,988)التسھیالت االئتمانیة المباشرة
(286,974,988)(28,144,568)
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الفترة (خسارة)ربحالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من.25

المرجح لعدد األسھم القائمة خالل المتوسطالفترة على (خسائر) حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة أرباحیتم
الفترة وذلك كما یلي:

2018آذار 201931آذار 31
ر مدققةغیغیر مدققة

)124,356,282(416,923,944الفترة (لیرة سوریة)(خسارة)ربح
61,200,00061,200,000المرجح لعدد االسھم قید التداول خالل الفترةالمتوسط

الفترة(خسارة) الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح 
(2.03)6.81(لیرة سوریة)

م من ربح (خسارة) الفترة مطابقة للحصة األساسیة لعدم إصدار البنك ألدوات الدین قد یكون لھا تأثیر إن الحصة األساسیة للسھ
على حصة السھم من األرباح (الخسائر) عند ممارستھا.

النقد ومافي حكمھ.26

2018آذار201831األول كانون201931آذار31
غیر مدققةمعاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریةرة سوریةلی

النقد واألرصدة لدى مصرف
23,627,280,15918,543,673,80919,780,418,088المركزي (*)سوریة

یضاف: أرصدة لدى 
المصارف التي تستحق 

21,280,536,34624,782,566,12226,800,153,222خالل ثالثة أشھر
لتي ینزل: ودائع البنوك ا

(1,074,536,073)(334,275,659)(410,761,777)ثالثة أشھرتستحق خالل
44,497,054,72842,991,964,27245,506,035,237

افي  یعتبر جزء من النقد ومتیاطي الودائع لدى مصرف سوریة المركزي في نشاطات البنك الیومبة لذلك الحال یستخدم ا(*)
حكمھ.
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مع أطراف ذات عالقةالمعامالت.27

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

:في شركة أدونیس للتأمین سوریة (أدیر) كما یليتتضمن البیانات المرحلیة المختصرة استثمارات

2018كانون األول 201931ذارأ31
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

%20%20نسبة الملكیة
393,580,529390,568,863)9(ایضاح (لیرة سوریة)استثمارات في شركات حلیفة

3,011,66612,476,132)9(ایضاح سوریة)(لیرة شركات حلیفة حصة البنك من أرباح
17,500,000-)9(ایضاح عوائد توزیع أرباح مقبوضة (لیرة سوریة)

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

2018ذارأ201931ذارأ31
قةغیر مدقغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

42,165,21941,769,369رواتب ومكافآت
6,329,5046,266,212میزات ومنافع قصیرة األجل 

48,494,72348,035,581
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(تتمة)المعامالت مع أطراف ذات عالقة.27

الشركة األم
)ش.م.ل(بنك بیبلوس

لشقیقةلشركات اا
)اوروبا(بنك بیبلوس

ن كبار المساھمی
شركة أدیر لبناندارةاإلوأعضاء مجلس

شركات حلیفة 
شركة أدیر سوریة

شركة مانتیننس
المجموعغروبمنجمنت 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة)معاد عرضھا(2018كانون األول 31
بنود داخل بیان المركز المالي

9,722,674,275----9,722,646,87227,403حسابات جاریة لدى
5,232,000,000-----5,232,000,000موجودات-حسابات ألجل أو لسابق اشعار 

76,590,664-----76,590,664فوائد محققة غیر مستحقة القبض
(83,933,800)(10,867,349)(35,121,498)(23,593,594)(14,351,359)-ذات عالقةطرافألحسابات جاریة 

(615,768,300)-(544,515,000)(39,000,000)(32,253,300)--مطالیب-حسابات ألجل أو لسابق اشعار 
(17,108,172)-(15,573,315)(1,393,315)(141,542)--فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 

(109,195,274)-----(109,195,274)تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت
37,166,0744,976,61542,142,689----مصاریف مدفوعة مقدماً 

بنود خارج بیان المركز المالي 
155,938,867-----155,938,867كفاالت

13,452,480,000-----13,452,480,000عقود مقایضة

مدققة)غیر (2018آذار 31
عناصر بیان الدخل 

81,5811,13089,747112,53652,460,329-52,175,335فوائد وعموالت دائنة
(13,212,614)-(11,982,115)(596,712)(633,787)--فوائد وعموالت مدینة

)1,643,775(---(1,643,775)--أعضاء مجلس االدارةیفمصار-مصاریف تشغیلیة أخرى 
60,384,960-----60,384,960أرباح عقود مقایضة-فوائد و عموالت دائنة 

(22,377,603)(22,377,603)-----صیانة-مصاریف تشغیلیة آخرى 
(6,160,000)-(6,160,000)----ایجارات-مصاریف تشغیلیة اخرى 
(15,937,327)-(15,839,966)(97,361)---تأمین-مصاریف تشغیلیة آخرى 

.المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة ھي نفس المعدالت المطبقة على حسابات الودائع ألجلكبار ن معدالت الفائدة والعموالت على ودائع إ·
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إدارة المخاطر.28

مقدمة.28.1

ض البنك للمخاطر التالیة: یتعر

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

اطر المبینة أعاله، كما یصف أغراض البنك وأطر إدارة المخاطر حول تعرض البنك لكل من المخموجزة یقدم ھذا اإلیضاح معلومات 
وسیاساتھا واإلجراءات المتبعة من قبلھا لقیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة البنك لرأس المال.

أنظمة إدارة المخاطر

مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر.الجھة المسؤولة عن إدارة المخاطر في البنك إضافة إلى ذلك ھناك لجانھومجلس اإلدارة 

مجلس اإلدارة: الجھة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتیجیات والسیاسات المتبعة وتحدید مستویات المخاطر التي یمكن 
للمصرف تحملھا أو القبول بھا.

كد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السیاسات المعتمدة.إدارة المخاطر: الجھة المسؤولة عن متابعة وقیاس ومراقبة المخاطر والتأ

ـنـة: الجھة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والھیكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة  بشكل رئیسي عن مخاطر السیولة  الـخـزی
والتمویل للبنك.

ساسیة الالزمة إلدارة المخاطر ومدى استقاللیة ھذه المدیریة، التقید التدقیق الداخلي: یقوم التدقیق الداخلي بالتحقق من توفر البنى األ
باالنظمة واإلجراءات الواردة في السیاسة العامة إلدارة المخاطر ومن كفایة وفعالیة االنشطة واألنظمة والسیاسات واإلجراءات الموضوعة

وترفع التقاریر إلى لجنة التدقیق أو إلى مجلس اإلدارة.

یبلوس ش.م.ل بیروت بتقدیم الدعم التقني لبنك بیبلوس سوریة ش.م.م.ع بما یتعلق بأنظمة المعلوماتیة والبنیة التقنیة التي یقوم بنك ب
یستخدمھا البنك في عملیات التشغیل.
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إدارة المخاطر (تتمة).28

مقدمة (تتمة).28.1

الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر

تتوضع إدارة المخاطر في صلب الھیكل التنظیمي للبنك حیث تحتك بكافة خطوط العمل باإلضافة إلى األقسام المساعدة وھي منظمة 
على ثالثة مستویات:

المستوى اإلستراتیجي: ویتمثل بالدور الذي یلعبھ مجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنھ، إضافة إلى لجان اإلدارة .1
لیا وتحدیدَا اللجنة اإلداریة وإدارة الموجودات والمطالیب.الع

المستوى التحلیلي: ویتمثل بقسم إدارة المخاطر المسؤول عن ترجمة توجیھات لجان إدارة المخاطر المختلفة إلى سیاسات .2
لمناسبة.وإجراءات والقیام بشكل دوري بقیاس ومراقبة المخاطر المختلفة ورفع تقاریر بھذه المخاطر للجان ا

المستوى التقني: ویتمثل بإدارة المخاطر من مصدر نشوئھا ضمن الوحدات المختلفة للبنك. إن ھذه الوحدات ھي المسؤولة .3
عن اتخاذ القرار المتعلق باختیار أي من المخاطر التي سیتم تحملھا وأي منھا سیتم تخفیفھا، وبما یتفق مع سیاسات وإجراءات 

من قبل قسم إدارة المخاطر.إدارة المخاطر الموضوعة 
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إدارة المخاطر (تتمة).28

مقدمة (تتمة).28.1

(تتمة)الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر

إدارة المخاطر على مستوى مجلس اإلدارة:-

ن ھذه أكد من أتقع على عاتق مجلس اإلدارة (المجلس) المسؤولیة الرئیسیة في فھم ومعرفة المخاطر التي یتعرض لھا البنك، والت
المخاطر تتم إدارتھا بالشكل األنسب وذلك من خالل:

.وضع واعتماد ومراجعة فلسفة إدارة المخاطر في البنك وإجراءاتھا.1
.)Risk Appetiteتحدید مستوى المخاطر المقبول (.2
.اعتماد توزیع رأس المال االقتصادي على وحدات وأقسام البنك حسب مستوى المخاطر المقبول.3
.كد من أن البنك یمتلك األنظمة المناسبة إلدارة ومراقبة المخاطرالتأ.4
.مراقبة مخاطر البنك وتغیراتھا.5
.مراجعة جودة المحفظة االئتمانیة للبنك.6
.مراجعة واعتماد سیاسات وإجراءات االمتثال المعدة من قبل وحدة االمتثال في البنك.7

مساعدتھ في تحمل مسؤولیاتھ الخاصة بإدارة المخاطر، من خالل القیام بصورة دوریة تقوم لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ب
بمراجعة أداء اإلدارة التنفیذیة في مجال إدارة مخاطر البنك؛ تأمین نزاھة ومالءمة قسم إدارة المخاطر؛ مراجعة السیاسات واإلجراءات 

والتأكد من تنفیذھا؛ التأكد من كفایة رأسمال البنك؛ استعراض تقاریر المتعلقة بإدارة المخاطر قبل اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة
المخاطر ومستویات التحمل ورفع توصیاتھا إلى مجلس اإلدارة.

إدارة المخاطر على المستوى التنفیذي:-

جراءات المتعلقة بمخاطر إلفي البنك بوضع، مراجعة واقتراح السیاسات واوإدارة الموجودات والمطالیبیتمثل دور اللجنة اإلداریة
دارة، التأكد من االلتزام بھذه السیاسات والتأكد من أن االئتمان، مخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة، للمصادقة من قبل مجلس اإل

، مخاطر ندارة وقیاس مخاطر االئتماإالمصرف ملتزم دائماً بمتطلبات لجنة بازل للرقابة على المصارف والقوانین المرعیة المتعلقة ب
السوق، والمخاطرالتشغیلیة.

دارة إقسم إدارة المخاطر في البنك یتحمل مسؤولیة إعداد وتحدیث سیاسات وإجراءات المخاطر لیتم اعتمادھا من قبل اللجنة االداریة و
لمخاطر بالتنسیق مع الموجودات والمطالیب وثم مجلس االدارة عبر لجنة ادارة المخاطر؛ ضمان االلتزام بسیاسات وإجراءات إدارة ا

في البنك؛ إعداد تقاریر المخاطر الدوریة لیتم رفعھا للجنة إدارة المخاطر؛ ووضع 2التدقیق الداخلي؛ تطبیق توصیات اتفاقیة بازل 
ود. دوتطبیق مجموعة من مقاییس المخاطر والتقاریر وكذلك حدود المخاطر العتمادھا من قبل مجلس اإلدارة ومراقبة االمتثال لتلك الح

.جبات والمسؤولیات الموكلة لقسم إدارة المخاطر مذكورة أدناه تحت أنواع المخاطر الرئیسیة التي یتعرض لھا البنك)ا(تفاصیل الو

قیاس المخاطر ونظام التقاریر

بناًء على تقدیر توقعةیتم قیاس مخاطر البنك بطریقة تعكس الخسائر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة والخسائر غیر الم
ستخدام طرق إحصائیة. ھذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنیة من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف اإلجمالي الخسائر الفعلیة ب

االقتصادیة. كما یدرس البنك أسوأ االحتماالت التي یمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائیة.
ستراتیجیة البنك وحدود ومستویات المخاطر المقبولة. كما یقوم البنكااًء على السقوف المعتمدة التي تعكس تتم مراقبة وضبط المخاطر بن

بقیاس القدرة اإلجمالیة لتحمل المخاطر ومقارنتھا بالمخاطر اإلجمالیة بمختلف أنواعھا.
ى المخاطر في مرحلة مبكرة كما یتم تقدیم تقریر یتم تجمیع المعلومات من جمیع وحدات العمل ألغراض التحلیل والمراقبة والتعرف عل

یتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب السیولة وتغیرات المخاطر. یتم دارة الموجودات والمطالیبإداریة وواللجنة اإلإلى مجلس اإلدارة 
انیة بشكل تقییم مخصص الخسائر االئتمحسب قطاعات األعمال والزبائن والقطاعات الجغرافیة وتقوم اإلدارة بالتحلیل بشكل مفصل شھریاً 

ربع سنوي. یستلم مجلس اإلدارة تقریرًا شامًال عن المخاطر بشكل ربع سنوي لتزویده بجمیع المعلومات الالزمة لتقییم مخاطر البنك.

لى مستویات متوفرة عیتم تحضیر تقاریر مخاطر تفصیلیة وتوزع على جمیع األقسام للتأكد من أن جمیع المعلومات الضروریة والمحدثة
البنك كافة.
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إدارة المخاطر (تتمة).28

مقدمة (تتمة).28.1

أسالیب تخفیض المخاطر

یعتمد البنك على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف المخاطر منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقاً لمعاییر وأسس 
معتمدة.

تركزات المخاطر

عند قیام مجموعة من المراسلین أو العمالء بأعمال متشابھة أو ممارسة األعمال ضمن بیئة جغرافیة واحدة أو ذات تنشأ التركزات 
ت اظروف اقتصادیة متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلین أو العمالء على اإلیفاء بالتزاماتھم التعاقدیة والتي ممكن أن تتأثر بنفس التغیر

روف األخرى. تدل التركزات على حساسیة البنك تجاه قطاع اقتصادي معین أو قطاع جغرافي معین.االقتصادیة والسیاسیة والظ

حددت سیاسات وإجراءات البنك أطر للمحافظة على محفظة ائتمانیة متنوعة لتجنب الزیادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان 
وضبطھا. 

مخاطر االئتمان.28.2

حقیق ھدفھا اطر كعنصر أساسي لترة والدینامیكیة وتطبیق إستراتیجیة متحفظة في إدارة ھذا النوع من المخاسلوب المبادیعتمد البنك
لك على معاییر كذالبنكعتمد ی. واإلئتمانیةوتركیبة المحفظة األصولستراتیجي في التحسین المتواصل والمحافظة على نوعیة اال

ة كافاالعتبارتأخذ بعین والمخاطر إلدارةت وإجراءات ومنھجیات وأطرعامة ائتمانیة راسخة تتسم بالمحافظة والحكمة وسیاسا
حثیثة والرقابة على المتابعة العالوة،إلى ھیاكل تنظیمیة واضحة وأنظمة آلیةباإلضافة،المستجدات في البیئة المصرفیة والتشریعیة

لبیئة المتغیرة بمستوى عال من الثقة والتصمیم. إن قرارات من التعامل مع المخاطر المحتملة وتحدیات االبنك الفعالة التي تمكن 
ألساساومستویات المخاطر المقبولة. كما تركز على التنوع الذي یعتبر حجر البنكتستند إلى إستراتیجیة أعمالاإلئتمانیةاإلدارة

.رافيوكذلك على المستوى القطاعي والجغللعمالءلتخفیف وتنویع المخاطر على المستوى الفردي 
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إدارة المخاطر (تتمة).28

(تتمة)مخاطر االئتمان.28.2

التركز حسب القطاع االقتصادي
یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي:

إجماليخدمات- أفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمالي
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2019آذار 31
20,440,754,656-----20,440,754,656(بالصافي)أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 

20,983,997,543-----20,983,997,543(بالصافي)أرصدة لدى المصارف 
5,158,295,900-----5,158,295,900(بالصافي)ایداعات لدى المصارف

1,535,495,890-----1,535,495,890موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
9,504,160,59012,662,270,038501,168,1021,677,859,5923,231,865,62227,577,323,944-تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

705,833,266181,735,924292,675,89521,291,39631,392,1841,873,1661,234,801,831الموجودات األخرى
3,727,290,357-----3,727,290,357سوریة المركزي  ودیعة مجمدة لدى مصرف 

52,551,667,6129,685,896,51412,954,945,933522,459,4981,709,251,7763,233,738,78880,657,960,121المجموع

إجماليخدمات- أفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمالي
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)معاد عرضھا(2018كانون الثاني 31
16,839,098,193-----16,839,098,193(بالصافي)أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 

24,437,170,544-----24,437,170,544(بالصافي)أرصدة لدى المصارف 
5,157,945,160-----5,157,945,160(بالصافي)ایداعات لدى المصارف

9,120,293,53210,838,327,644569,407,4931,521,044,8243,247,347,32125,296,420,814-تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
624,818,603160,085,678289,354,27826,413,94735,959,2288,795,1021,145,426,836الموجودات األخرى

3,727,290,357-----3,727,290,357سوریة المركزي  ودیعة مجمدة لدى مصرف 

50,786,322,8579,280,379,21011,127,681,922595,821,4401,557,004,0523,256,142,42376,603,351,904المجموع
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(تتمة)مخاطر االئتمان.28.2

التركز الجغرافي

:یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي

المجموع أوروبا دول الشرق األوسط داخل القطر 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة ة لیرة سوری

(غیر مدققة)2019آذار 31
أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

20,440,754,656--20,440,754,656(بالصافي)
315,467,87220,640,093,81328,435,85820,983,997,543(بالصافي)أرصدة  لدى المصارف
5,158,295,900-5,158,295,900-في)(بالصاایداعات لدى المصارف

1,535,495,890-1,535,495,890موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
27,577,323,944--27,577,323,944تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

86,515,776--86,515,776ألفرادا
1,100,338,855--1,100,338,855القروض العقاریة

470,424,455--470,424,455شركات الصغیرة والمتوسطةال
25,920,044,858--25,920,044,858الشركات الكبرى

1,234,801,831-1,176,486,12858,315,703موجودات أخرى
ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة 

3,727,290,357--3,727,290,357المركزي

54,772,818,84725,856,705,41628,435,85880,657,960,121المجموع

المجموع أوروبا دول الشرق األوسط داخل القطر 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

معاد (2018كانون الثاني 31
عرضھا)

أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
16,839,098,193--16,839,098,193(بالصافي)

4,393,670,81920,014,569,94528,929,78024,437,170,544(بالصافي)أرصدة  لدى المصارف
5,157,945,160-5,157,945,160-(بالصافي)ایداعات لدى المصارف

----موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
25,296,420,814--25,296,420,814تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

97,759,559--97,759,559ألفرادا
1,031,099,020--1,031,099,020القروض العقاریة

456,958,208--456,958,208الشركات الصغیرة والمتوسطة
23,710,604,027--23,710,604,027الشركات الكبرى

1,145,426,836-1,061,624,32883,802,508موجودات أخرى
مجمدة لدى مصرف سوریة ودیعة 

3,727,290,357--3,727,290,357المركزي

51,318,104,51125,256,317,61328,929,78076,603,351,904المجموع
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مخاطر السوق.28.3

مخاطر أسعار الفائدة
ل العمالت األجنبیة وأسعار أدوات رأس المال الناتجة عن متغیرات السوق الخاصة یتعرض البنك لمخاطر السوق الخاصة بمعدالت الفائدة ومعدالت تباد

وعة من مجموالعامة. ویطبق البنك تقییم داخلي لتقدیر مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بھا ولتقدیر الحد األقصى من الخسائر المتوقعة اعتمادًا على 
على ھذه المخاطر وإبقائھا ضمن الحدود المسموح بھا والتي یتم مراقبتھا یومیاً.االفتراضات المتعلقة بمتغیرات السوق بھدف السیطرة

مخاطر أسعار الفائدة في سجالت المصرف
ارة لمالیة. ویتم إدت اتعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغیر في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلیة للبنك أو على القیمة العادلة لألدوا

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

مخاطر العمالت
یة لھ، ویقوم متتم وریة العملة الرئیس رف العمالت األجنبیة. یعتبر البنك اللیرة الس عار ص بب التغیرات في أس لس اإلدارة جثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بس

تویات المحددة. یقوم البنك بإع كل یومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المس ع حدود لمراكز العمالت وتتم مراقبة المراكز بش یة داد تحلیل البوض اس حس
لمراقبة أثر التغیرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغیر معقول في أسعار الصرف مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة.

مخاطر الدفع المسبق.28.4

ارة مالیة نتیجة طلب أو دفع العمالء اللتزاماتھم أ بق تكمن في تعرض البنك إلى خس تحقاقھا، مثل رھونات ذاتإن مخاطر الدفع المس تحقاتھم قبل اس و مس
ضافة إلى ذلك، . باإلمعدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة. إن موجودات البنك التي تحمل فوائد ثابتة ال تعد جوھریة بالنسبة إلجمالي الموجودات

بق ھي غیر جوھریة في  وق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المس واق التي یعمل فیھا البنك. وبالتالي، فإن البنك یعتبر تأثیر مخاطر إن عوامل الس األس
الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غیر جوھري، بعد األخذ بعین االعتبار ایة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق.

مخاطر السیولة.28.5

یولة مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطل وق تمثل مخاطر الس طرابات في الس باتھ من النقد الجاھز أو تمویل زیادة في الموجودات نتیجة حدوث اض
ادر البنك التمویلیة وإدارة الموجودات م یولة. وللحد من ھذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنویع مص ادر الس وب فوري لبعض مص ذ ع األخمما یؤدي إلى نض

بھ النقد وأوراق مالیة جاھزة للتداول.بعین االعتبار متطلبات السیولة من حیث النقد وش

مخاطر التشغیل.28.6

تيوالالیومیةومھامھالبنكأعمالإدارةعنالناتجةالمخاطربأنھاتعرفسوریة المركزيمصرفولقواعدبازل،وفاقسیماالالدولیةللمعاییروفقاً 
خارجھمنأوتقنیة،مشاكلنتیجةأوللموظفینبالتدریبقصورأوالعملوسیاساتاربمسأخطاءأوداخليكاحتیالداخلھمنسواءً لھایتعرضأنیمكن

للعملالناظمةلیةالدووالمعاییروالتشریعاتبالقوانینااللتزامعدمباإلضافة إلى مخاطروالسیاسیة،والطبیعیةاالقتصادیةواألزماتالخارجیةكاالحتیاالت
.  والماليالمصرفي

لمخاطراھذهوتحلیلودراسةوتصنیفوتجمیعومتابعةبرصدالمخاطرإدارةمدیریةضمنالتشغیلیةالمخاطرقسمیقومالمخاطرمنالنوعھذاولمواجھة
إلىإضافةً ةالدوریواالستبیاناتالذاتيالمخاطركتقییمبذلكالمتخصصةواألنظمةالمباشرةالمشاھدةأساسوعلىیومي،بشكلالبنكلھایتعرضالتي

وصیاتالتمتضمنةً عنھالمنبثقةالمخاطرإدارةولجنةاإلدارةلمجلسالتقاریرإصداروكذلكللمخاطر،للتحوطواألساسالمبكراإلنذارمؤشراتدراسات
ذ وأخشغیلیة،التالمخاطرمخصصاتالحتساباألساسيالمؤشرألسلوبالبنكانتھاجإلىونشیرالطرق.بأنجحالمخاطرھذهمنللتحوطالالزمة

. یلزمحیثالجھدلدراساتوفقاً اإلضافیةالمخصصات
لتكونجیاتوالبرمالمخدماتنقلحیثمناالستراتیجيالشریكعنالكاملةاالستقاللیةإتمامخطةبتنفیذالبنكاستمرارإلىاإلشارةتجدرالصددوبھذا

اللتزاماعدممخاطرإلىإضافةً األعمالانقطاعلجھةالتشغیلمخاطرمنكبیربشكلٍ فیخفماالبنك،فریقمنمباشرةومتابعةإشرافوتحتمتموضعة
.سوریة المركزيمصرفبقواعد

مخاطر األعمال.28.7

ة، فة عام وك بص اع البن ك أو قط ى البن ؤثر عل د ت ل ق دة عوام ن ع ال م اطر األعم أ مخ اتنش یة ومنھ روف السیاس ن الظ ة ع ار الناتج االخط
ادی اطر واالقتص ك المخ یم تل ك بتقی وم ادارة البن ك. تق ال البن ائج اعم ى نت لبیة عل رات الس ن المؤش د م ا العدی ي طیاتھ ل ف ي تحم ة والت ة المحیط

بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي للبنك.
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إدارة المخاطر (تتمة).28

مخاطر االلتزام.28.8

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

التحلیل القطاعي.29

جغرافي القطاع الثانوي.یمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع ال

قطاع أعمال البنك:-

یتم تنظیم البنك ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي:

التجزئة: یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.

یة والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانالشركات:

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

ھذه القطاعات ھي األساس الذي یبني علیھ البنك تقاریره حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.

قطاع التوزیع الجغرافي:-

.یةقطاع التوزیع الجغرافي ألعمال البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریمثل ھذا ال
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التحلیل القطاعي (تتمة).29

قطاع األعمال.29.1
توزیع اإلیرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاریف الرأسمالیة:فیما یلي 

التوزیع الجغرافي.29.2
مصاریف الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:الیرادات واإلفیما یلي توزیع 

المجموعخارج سوریةداخل سوریة
2019آذار31

غیر مدققة
2018آذار31

غیر مدققة
2019آذار31

غیر مدققة
2018آذار31

غیر مدققة
2019آذار31

غیر مدققة
2018آذار31

غیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

846,388,796233,436,149225,547,802116,463,2151,071,936,598349,899,364إجمالي الدخل التشغیلي
40,733,93530,472,787--40,733,93530,472,787المصاریف الرأسمالیة

(غیر مدققة)2019آذار31
2018ر آذا31

(غیر مدققة)
المجموعالمجموعأخرىخزینةشركاتتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

69,285,717989,059,90013,570,98020,0011,071,936,598349,899,364إجمالي الدخل التشغیلي
استرداد (مصروف)

مخصص الخسائر 
286,974,98828,144,568--316,311,751(29,336,763)المتوقعةاالئتمانیة

39,948,9541,305,371,65113,570,98020,0011,358,911,586378,043,932نتائج األعمال
غیر تشغیلیة مصاریف

(507,818,379)(538,834,666)(538,834,666)---موزعة على القطاعات

من (الخسارة) الربح 
(129,774,447)820,076,920(538,814,665)39,948,9541,305,371,65113,570,980التشغیل 

صة البنك من أرباح ح
3,011,6663,011,6663,561,991---حلیفةشركات 

(مصروف) ایراد ضریبة 
1,856,174(406,164,642)----الدخل 

(124,356,282)416,923,944)535,802,999(39,948,9541,305,371,65113,570,980الفترة(خسارة)صافي ربح

(غیر مدققة)2019آذار 31

كانون االول 31
معاد (2018
)عرضھا

المجموعالمجموعأخرىخزینةشركاتتجزئة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةوریةلیرة س

معلومات أخرى
86,378,289,69880,920,532,707-1,186,854,63126,919,437,87858,271,997,189موجودات القطاع 

على موزعةموجودات غیر
2,057,575,4142,057,575,4141,993,394,394---القطاعات 

1,186,854,63126,919,437,87858,271,997,1892,057,575,41488,435,865,11282,913,927,101مجموع الموجودات

60,429,286,59057,105,221,039-33,364,190,30226,436,589,055628,507,233مطلوبات القطاع
ت غیر موزعة على مطلوبا

4,015,138,8604,015,138,8602,234,190,344---القطاعات

33,364,190,30226,436,589,055628,507,2334,015,138,86064,444,425,45059,339,411,383مجموع المطلوبات

39,657,170101,773,559االستھالكات

496,3591,813,657االطفاءات

40,733,935123,344,853لمصاریف الراسمالیةا
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كفایة رأس المال.30

یوضح الجدول التالي كیفیة احتساب نسبة كفایة رأس المال:

2018كانون األول 201931آذار 31
معاد عرضھاغیر مدققة

سوریةالآالف اللیراتسوریةالیراتآالف الل

بنود رأس المال األساسي:
األموال الخاصة األساسیة:

6,120,0006,120,000رأس المال المكتتب بھ
848,936848,936االحتیاطي القانوني 
758,936758,936االحتیاطي الخاص

22,013,80922,013,809(*)حققة االرباح المدورة غیرالم
)6,388,372()6,388,372(الخسائر المتراكمة المحققة 

ینزل منھا:
صافي األسھم والمساھمات في المصارف 

)390,569()393,581(والمؤسسات المالیة (**)
(8,736)(8,239)صافي الموجودات غیر الملموسة 

22,951,48922,954,004

بنود رأس المال المساعد:
221,208221,208احتیاطي عام مخاطر التمویل

23,172,69723,175,212مجموع رأس المال التنظیمي (األموال الخاصة)

54,289,52952,623,976مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
12,078,63811,753,975لمالي المرجحة بالمخاطرحسابات خارج بیان المركز ا

240,61480,913مخاطر السوق
1,349,8841,349,884المخاطر التشغیلیة

67,958,66565,808,748مجموع الموجودات والمطلوبات المرجحة بالمخاطر

%35.22%34.10نسبة كفایة رأس المال (%)
%33.7734.88%أس المال األساسي (%)نسبة  كفایة ر

%97.37%95.67نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكیة (%)

قرارمنالثامنةالمادةتعدیلتضمنوالذي2014شباط 26تاریخ 4 ب/نم1088/رقموالتسلیفالنقدمجلسقرارصدر(*)
المحققةغیرالبنیويالقطعتقییمفروقاتإدراجیتمبحیث2008شباط 4ریختا1ب /نم362/رقم والتسلیفالنقدمجلس
م253/والتسلیف رقم النقدمجلسقرارمتطلباتوفقالمالرأسكفایةاحتسابألغراضاألساسیةالخاصةاألموالضمن

.2007عام 4ب/ن

الخاصة األموالضمن بنود بإدراجھأدیر وذلك /سوریة –في شركة ادونیس للتأمیناالستثمارلقد قام البنك بتعدیل تصنیف (**)
. وتم التعدیل 2014أب 17بتاریخ 5108/162رقم للكتابوذلك استناداّ ، عوضاً عن الموجودات المرجحة بالمخاطر،األساسیة

.)9(إیضاح %20تبلغ أدیر /سوریة –شركة ادونیس للتأمین ألن نسبة مساھمة البنك في رأس مال 

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

طیة المخاطر التشغیلیة.الحتساب متطلبات رأس المال لتغ
كفایة رأس بةـیجب أال تتدنى نس2007الثانيكانون24في الصادر4/م ن/ ب 253لیف رقم ـمجلس النقد والتسقراربـحس

. %8المال للبنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 
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الدعاوي القضائیة.31

ئع في القطاع المصرفي. لدى البنك سیاسات وإجراءات أنشأت للتعامل مع مثل ھذه الدعاوي لطبیعة األعمال یعتبر التقاضي شانظراً 
القضائیة. یقوم البنك بطلب استشارة فنیة حول وضع الدعاوي القضائیة وإذا وجد توقع لخسارة یمكن تقدیر قیمتھا، یقوم البنك بالتعدیالت

مركزه المالي.الالزمة لتعكس اآلثار السلبیة للدعاوي القضائیة على

من %60حدى القضایا العالقة، حیث تضمنت االتفاقیة تسدید تعویض مالي یمثل البتوقیع اتفاقیة تسویة 2017كانون الثاني 17قام البنك بتاریخ 
الكتاب رقم سوریة المركزي بالمبالغ المتنازع علیھا، وذلك مقابل ابراء ذمة البنك من جمیع المبالغ المتنازع علیھا. وتم الحصول على موافقة مصرف

قام البنك بدفع مبلغ وقدره 2017نیسان 3وبتاریخ كي كتسویة للحكم القضائيیعلى دفع مبلغ بالدوالر األمر2017شباط 5بتاریخ 1ل\152
وعة ضده.بالدوالر األمریكي مقابل ابراء ذمة البنك من الدعوى القضائیة كانت مرف2,134,235لیرة سوریة ومبلغ 6,256,856

31و باعتبار أن البنك قد قام بتشكیل مخصص من سنوات سابقة لھذه الدعوى فإنھ ال یوجد أثر على ربحیة البنك ومركزه المالي في
.2018كانون األول31و2019آذار 

ارتباطات والتزامات محتملة.32

2018كانون األول 201931آذار 31
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةرة سوریةلی

تعھدات نیابة عن العمالء 
194,803,394198,443,760تعھدات تصدیر

7,754,083,7376,421,926,773كفاالت:
474,076,12077,135,752دفع -
6,096,843,9525,215,142,232حسن تنفیذ-
1,183,163,6651,129,648,789أخرى -

7,948,887,1316,620,370,533

تعھدات نیابة عن البنوك  
19,239,927,76719,594,602,452كفاالت

3,636,555,1934,756,748,954سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
2,077,679,6172,074,661,991مباشرة غیر مستغلة غیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 

73,116,00097,146,000قود أجلةع

32,976,165,70833,143,529,930




