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   الدخلقائمة
  2007 كانون األول 31 المنتهية في سنةلل
  ) السوريةةباللير(

  
  2006    2007  إيضاح  

          
 300,665,189   776,251,758  4  الفوائد الدائنة
 (174,405,423)   (429,635,431)  5  الفوائد المدينة

 126,259,766   346,616,327    الفوائدإيراد صافي   
         

 21,685,626    79,871,414  6  العموالت الدائنة
 (87,146)   (597,832)  6  العموالت المدينة

 21,598,480   79,273,582    صافي إيراد العموالت  
       

 3,048,196   11,069,837    عن التعامل بالعمالت األجنبيةصافي األرباح الناتجة
 154,000   180,044    إيرادات أخرى

 151,060,442   437,139,790     التشغيليإجمالي الدخل  
        

 -   (19,500,000)    مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
 151,060,442   417,639,790    صافي الدخل التشغيلي  
        

 (59,366,556)   (132,625,207)  7  نفقات الموظفين
 (14,433,019)   (41,923,974)  15  الكاتتاه

 (387,908)   (1,442,060)  16  إطفاءات
 (83,440,229)    (128,094,595) 8  أخرى فمصاري

 (81,130,357)   (64,050,282) 24  الخسائر غير المتحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار الصرف
 (238,758,069)   (368,136,118)    إجمالي المصروفات  
         
 (87,697,627)    49,503,672    السنة قبل الضريبة) خسارة(بح ر
          

  -    (23,059,446)  9  ضريبة الدخل
          

  (87,697,627)   26,444,226    للسنة) الخسارة(الربح 
          

 (21.92)    6.61  10  سنةال) خسارة(النصيب األساسي و المخفض للسهم في ربح  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

   تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها34 إلى 1من إن اإليضاحات المرفقة 
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  الملكية التغيرات في حقوق قائمة
  2007ل  كانون األو31في  المنتهية سنةلل 
 ) السوريةةباللير(
  

 
ا المالية وتقرأ معهالقوائم تشكل جزءاً من هذه 43  إلى1إن اإليضاحات المرفقة من 

  
    إيضاح

س المال أر
المكتتب به 
  والمدفوع

خسائر متراكمة   
  غير قابلة للتوزيع

  
  المدورةاألرباح

الخسائر (
  )المتراكمة

االحتياطي   
  القانوني

  
االحتياطي 
  الخاص

تياطي اح
موجودات مالية 
 متاحة للبيع

مجموع حقوق 
  الملكية

                                2007                       
  1,900,871,797  -  -  -   (46,820,502)   (52,307,701)    2,000,000,000      بداية السنةالرصيد في 

      
 26,444,226  -  -  -  26,444,226  -  -     ربح السنة

 غير القابلة  المتراكمةالخسائرالمحول إلى       
  -  -  -  -  64,050,282  (64,050,282)   -  24  للتوزيع

  -   -   -    4,367,401    (4,367,401)    -    -    25  تياطي القانونيالمحول الى االح
  -    -    4,367,401    -    (4,367,401)    -    -   25   االحتياطي الخاصالمحول الى

   26   موجودات مالية متاحة للبيعاحتياطي
-    -    -    -    -  

  (15,142,645)    (15,142,645)  

    
 1,912,173,378    (15,142,645)   4,367,401   4,367,401  34,939,204  (116,357,983)   2,000,000,000    2007 كانون األول 31الرصيد في 

    2006                                
  1,988,569,424  -  -  -    (40,253,232)   28,822,656    2,000,000,000      الرصيد في بداية السنة    
 (87,697,627)  -  -  -   (87,697,627)    -    -      خسارة السنة    

 غير القابلة  المتراكمةالخسائرالمحول إلى 
     -    24  للتوزيع

(81,130,357)    
81,130,357   -  -  -  -  

 1,900,871,797  -  -  -   (46,820,502)   (52,307,701)    2,000,000,000      2006 كانون األول 31الرصيد في 
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  قات النقدية التدفقائمة
  2007 كانون األول 31 في المنتهيةللسنة 

  ) السوريةةباللير(
  
  
  

  2006    2007  إيضاح  
          ية التشغيلاألنشطة          

 (87,697,627)   49,503,672     قبل الضريبة)الخسارة(الربح 
        :تعديالت

 14,820,927   43,366,034 16 & 15  واطفاءات الكاتهتا
 -   19,500,000     االئتمانيةمصروف مخصص الخسائر
 8,113,036   6,405,028     الغير متحققةتأثير تغيرات أسعار الصرف
 185,710   -    خسائر بيع ممتلكات و معدات

    118,774,734   (64,577,954) 
          التغير في الموجودات والمطلوبات

 (229,866,074)  (419,607,591)    المركزيسورية مصرف أرصدة لدى 
 (400,000,000)  (348,103,121)    دة لدى المصارف والمؤسسات الماليةأرص

 -  (299,800,405)    أرصدة لدى الشركة األم والشركات الشقيقة
 (3,523,159,458)  (3,088,568,847)    ديون للعمالء قروض و
 (29,115,295)  (88,326,835)    خرى األالموجودات

 1,568,240,000  (1,002,662,083)    ودائع المصارف والمؤسسات المالية
 -  43,212,346    ودائع الشركة األم
 183,217,332  260,635,125    التأمينات النقدية
 4,758,215,257  8,503,245,035    ودائع العمالء

 235,164,519  (32,865,601)    المطلوبات األخرى
 2,498,118,327   3,645,932,757    ية التشغيلاألنشطة من ة النقدياتصافي التدفق

         
          ية االستثماراألنشطة

  -   (1,730,166,833)    إضافات موجودات مالية متاحة للبيع
 (319,888,126)   (296,537,732)    إضافات الممتلكات و المعدات ومشاريع قيد التنفيذ

 106,000    -    عائدات بيع ممتلكات و معدات
 (4,396,926)   (5,871,427)     الموجودات غير الملموسةمشتريات

 (324,179,052)    (2,032,575,992)    ية االستثماراألنشطة في  المستخدم صافي النقد
       

 2,173,939,275 1,613,356,765    صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
          

 1,464,934,023 3,638,873,298    سنةبداية الالنقد وما في حكمه في 

 3,638,873,298 5,252,230,063  28  نهاية السنةا في حكمه في النقد وم
  
  
  
  
  

 ا تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معه 34 إلى1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  بنكمعلومات عن ال .1
  

رقـم   قرارال بموجب 2005 األول تشرين 20كشركة مساهمة مغفلة في ) "بنكال"( م.م.شبنك بيبلوس سورية تم تأسيس  
 28وبموجب قانون المـصارف رقـم       ,)14497( السجل التجاري رقم     تحت  و 2005 تشرين الثاني  26 بتاريخ   ل أ /925
فـي  مركزاً رئيسياً له  بنكاتخذ ال.   بوصفه مصرفاً خاصا13ًالحكومة تحت رقم مفوضية  لدى بنكسجل ال .2001لعام 

  . سورية–دمشق 
  

 500 قيمة السهم االسـمية      ، سهم 4,000,000 ليرة سورية مقسم على      2,000,000,000برأسمال مقداره    بنكتم تسجيل ال  
وخدمات عدة أنشطة    بتقديم   بنكيقوم ال  .2005 كانون األول    5 في    بممارسة أنشطته  بنك بدأ ال  .ليرة سورية للسهم الواحد   

  . الالذقية وطرطوس وفروعه قي دمشق، حلب، حمص، من خالل مركزه الرئيسيمصرفية
  

  .بنك ال رأسمالمن% 41.5 بنسبة بيروت.ل.م.بيبلوس ش بنك يساهم
  

 المـدير العـام   - من قبل رئيس مجلس اإلدارة     2007 كانون األول    31كما في    تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية     
لهيئـة  الحقاً مـن قبـل ا  صادقة عليها على أن تتم الم 2008 كانون الثاني الحادي و الثالثين منونائب المدير العام في 

  .العامة للمساهمين
 

 ةـيـاسبـحـاسات المـالسي .2
 

  القوائم الماليةأسس إعداد 2.1
 

الموجودات المالية المتوفرة للبيع التـي       ، باستثناء تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية        -
 . بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات الماليةتظهر

 .ار البيانات المالية والتي تمثل العملة الرئيسية للبنكان الليرة السورية هي عملة اظه -
  . الدوليةالتقارير الماليةاد القوائم المالية وفقاً لمعايير تم اعد -

 
 الـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـةاالجتهادات وأهـم  2.2

 
جتهادات تؤثر في مبـالغ      القيام بتقديرات وا   بنكن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة ال          إ

كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر       . المحتمل أن تطرأ  الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات       
  :فيما يلي أهم هذه التقديرات. في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة

 
  وات الـمـالـيـةلـقـيـمـة الـعـادلــة لألدا

او التداول  معلنة  السعار  األ عن طريق   توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ الميزانية        في حال عدم  
باستخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات مـن           العادلة   ةقيمال المالية يتم تقدير     األدواتلبعض  النشط  

  . تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهادمالحظة السوق ، في حال
  

  تـدنــي قـيمـة الـقـروض والـسـلف
 بمراجعة القروض والسلف بشكل ربعي وتقدير كفاية المؤونة المسجلة في قائمة الدخل بناء علـى تقـديرات        بنكيقوم ال 

على فرضيات وعوامل متعددة    بشكل رئيسي   ة  نيمب التقديرات   إن هذه .  اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية     
لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمـة                   

الهامـة  اتج عن تقييم القروض والسلف      باإلضافة إلى المخصص الن    .عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل      
بشكل منفرد، يقوم البنك بتشكيل مخصص النخفاض القيمة بشكل جماعي وذلك بتجميع القروض والسلف ذات السمات                

  .المتشابهة لمخاطر االئتمان وتقيمهم بشكل جماعي النخفاض القيمة 
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 لتغـييرات في الســياسـات المحاسـبـيـةا 2.3

    
 السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة فيما عدا تطبيق ان السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع

لم ينتج عن  تطبيق هذه المعايير أثر جوهري وإنما .  لمعايير التقارير الدولية المالية  وتفسيراتها الحديثة بنكال
  .إيضاحات إضافية

  اإلفصاح :  األدوات المالية– 7معيار التقارير المالية الدولي رقم 
اإلفصاح ، نتج عن ذلك إفصاحات إضافية :  األدوات المالية– 7 بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم قام البنك

حول األدوات المالية وتأثيرها على المركز المالي واألداء باإلضافة إلى معلومات حول مدى التعرض للمخاطر الناشئة 
 .عن األدوات المالية

   إيضاح رأس المال- 1ة الدولي رقم تعديالت معيار المحاسب
 ، نتج 2005 عرض البيانات المالية الصادر في آب -1 بتطبيق  التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم بنكقام ال

  .عن ذلك إفصاحات إضافية عن معلومات تمكن من تقييم األهداف والسياسات واإلجراءات إلدارة رأس المال
 

 ـبـيـةالســياسـات المحاسم ـأه 2.4
 

 :أعدت القوائم المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية 
 
 االعتراف باألدوات الـمـالـيـة وإعادة تـقـييمها .1
 

 تـاريـخ االعـتـراف 
  .يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ االلتزام بتلك المعامالت    
 

 االعـتـراف األولي باألدوات المالية 
 إليها أية م تقييمها بالقيمة العادلة مضافاًيتم تصنيف األدوات المالية وفقاً لخصائصها و الغرض منها، و يـتـ

تكاليف إضافية مباشرة للحصول على أو إصدار تلك األدوات المالية، فيما عدا األدوات المالية التي تقاس 
 . بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 
 ية والقروض والسلفبنوك ومؤسسات مصرفيداعات لدى اإل  

مدفوعات ثابتة ومحددة ية والقروض والسلف هي موجودات مالية ذات إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرف
 غير متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متاحة للبيع او للمتاجرة او ولها تاريخ استحقاق ثابت

ية والقروض والسلف يداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفقييم اإليتم ت. موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
مطروحاً منها أية مخصصات لتدني القيمة المستقبلية وأية مبالغ بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة 

ئر  يتم تسجيل اإلطفاءات ضمن بند الفوائد الدائنة في قائمة الدخل، كما يتم االعتراف بالخسا.تم إطفاؤها
  .ة ضمن قائمة الدخلمصروف مخصص الخسائر االئتمانيالناتجة عن تدني القيمة في بند 

  
 الموجودات المالية المتاحة للبيع 

ت الموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية التي تحدد بتصنيف متاحة للبيع أو أنها ليس
استثمارات محتفظ بهاحتى ) ب( ،قائمة الدخلن خالل القيمة العادلة مموجودات مالية ب) أ:(مصنفة كـ

أدوات حقوق الملكية : الموجودات المالية المتاحة للبيعتتضمن . قروض وذمم مدينة )ج(االستحقاق، أو 
  .وأدوات دين أخرى
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 )تتمة (الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.4    

 
 )مةتت (االعتراف باألدوات الـمـالـيـة وإعادة تـقـييمها .1

بعد االعتراف المبدئي ، يتم تقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع حسب القيمة العادلة كما يتم االعتراف 
  .بالربح أو الخسارة غير المتحققة مباشرة في حقوق الملكية  ضمن بند احتياطي موجودات مالية متاحة للبيع

  

 يتم االعتراف بالربح أو الخسارة التراكمية المعترف عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية المتاحة للبيع،
في حال تملك البنك ألكثر من استثمار . فيها سابقاً في حقوق الملكية في قائمة الدخل ضمن بند إيرادات أخرى

  .في نفس األسهم يتم التخلي بناء على مبدأ الوراد أوالً صادر أوالً

دة الفعالة واالعتراف بتوزيعات األرباح في قائمة الدخل عندما ينشأ يتم االعتراف بالفوائد باستخدام طريقة الفائ
  .حق للبنك باستالم الدفعات

يتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن انخفاض القيمة في قائمة الدخل ويتم إلغاء الخسارة التراكمية التي تم 
  . االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية من حقوق الملكية

 
 اف بالموجودات والمطلوبات الماليةإلغاء االعتر .2
 

  الماليةالموجودات 

 :عند) جزء من األصل وأ(بإلغاء االعتراف باألصل المالي  بنكيقوم ال

 انتهاء مدة الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي ،أو 

 بتسديد بنكأو في حال التزام ال بنقل الحقوق التعاقدية باستالم التدفقات النقدية لألصل المالي، بنكقيام ال 
 و أالتدفقات النقدية لطرف ثالث بدون تأخير مادي،

 بنقل أو اإلحتفاظ بجميع بنك بنقل جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل المالي، أو إذا لم يقم البنكقيام ال 
 .مخاطر وملكية األصل المالي بشكل جوهري ولكن لم يحتفظ بالسيطرة على األصل

 بنقل أو اإلحتفاظ بجميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل بشكل جوهري ولكنه يحتفظ بالسيطرة على بنك الإذا لم يقم
إن مدى هذه المشاركة . األصل المنقول، فإنه يستمر باإلعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركته المستمرة

خذ المشاركة المستمرة شكل ضمان  تتعندما.  في قيمة األصل المنقول هو مدى تعرضه للتغيراتبنكالمستمرة لل
 هو مبلغ األصل أو الحد األعلى للمقابل المستلم الذي قد بنكلألصل المنقول، يكون مدى المشاركة المستمرة لل

  .، أيهما أقل")مبلغ الضمان(" تسديده بنكيطلب من ال
 

  الماليةااللتزامات 
عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط . هاء مدتهيتم استبعاد اإللتزام المالي عند انقضائه أو إلغائه أو انت

مختلفة، يتم محاسبة هذا التعديل على أنه انقضاء لإللتزام المالي األصلي واعتراف بإلتزام مالي جديد ويتم 
 .االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في قائمة الدخل
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 )تتمة (الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.4    
  
 ـمة الـعـادلةالـقي .3
 

  المالية في اسواق نـشطة تمثـل القيمـة العادلـة           القوائم بتاريخ   )بيع مطلوبات / شراء موجودات   ( ان أسعار اإلغالق  
  . والمشتقات المالية التي لها اسعار سوقيةلالدوات

يـتم  اط السوق   عدم نش  والمشتقات المالية او     األدواتلبعض  او عدم وجود تداول نشط      في حال عدم توفر أسعار معلنة       
  :تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها

  
  .مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير  -
  .أداة مالية مشابهة لهافي وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة  تحليل التدفقات النقدية المستقبلية  -
 .نماذج تسعير الخيارات  -
 
 مخـاطر  ةالعوامل السوقية وأيباإلعتبار الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ   الى  هدف طرق التقييم    ت

 مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمـد         أدوات، وفي حال وجود     األدوات المالية أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة       
 . في قيمتهاتدنيأي كلفة بعد تنزيل تعليه يتم إظهارها بال

 
 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية .4
 

انخفاض  قيمة األصل المالي أو مجموعـة         على   دليل موضوعي   بتقييم ما إذا كان هناك      الميزانية  تاريخ  في البنكيقوم  
تنخفض قيمة األصل المالي او مجموعة األصول المالية إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل موضوعي على          . األصول المالية 

ويكـون  ) حدث خـسارة  (نخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد اإلعتراف األولي باألصل               ا
الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية              ) أو أحداث (لحدث  

ة مؤشرات تدل المقتـرض او مجموعـة المقترضـين يواجهـون     تشمل األدلة الموضوعي.التي يمكن تقديرها بموثوقية  
صعوبة مالية كبيرة، إخالل وتقصير في دفعات الفائدة أو المبلغ األصلي، احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظيم مـالي،                   

 عدد متزايد من    إشارة البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثالً              
 .أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السداد/الديون والدفعات المؤجلة و

 
  العمالءسلفرفية و قروض و أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المص 

 لة بالتكلفة المطفأة، يقوم البنك المسج العمالءسلفدى البنوك والمؤسسات المصرفية وقروض و بالنسبة لألرصدة ل
 بتقييم ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل منفرد لألصول المالية التي تعتبر هامةأوالً 

 وإذا حدد البنك . بشكل منفرد هامة  تعتبر أللألصول المالية التيبالنسبة  بشكل منفرد، وبشكل منفرد أو جماعي
 بشكل منفرد، سواء كبيراً أم ال، يقوم  على انخفاض قيمة ألصل مالي يتم تقييمه دليل موضوعيعدم وجود 

سمات متشابهة لمخاطر االئتمان وُيقيمهم بشكل جماعي بتضمين األصل في مجموعة من األصول المالية ذات 
النخفاض القيمة والتي يتم أو يستمر االعتراف منفرد ال تُشمل األصول التي يتم تقييمها بشكل . النخفاض القيمة

   .لخاصة بها في التقييم الجماعي النخفاض القيمةبخسائر إنخفاض القيمة ا

بين المبلغ المسجل  وفي حال تواجد دليل موضوعي على تكبد خسارة ، يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق 
 يتم ) .باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتكبدها(لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

تخفيض المبلغ المسجل لألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمانية ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في األرباح أو 
اذا انخفض أو زاد مبلغ خسارة انخفاض القيمة في فترة الحقة، يتم تسجيل االنخفاض أو الزيادة بتعديل . الخسائر

   .المخصص

إذا كان للقرض .  المستقبلية المقدرة باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلييتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية
يعكس حساب . سعر فائدة متغير، يكون معدل الخصم لقياس أي خسائر انخفاض قيمة هو سعر الفائدة الفعلي الحالي

ت النقدية التي يمكن أن تنتج صل المالي المضمون بالرهن التدفقاالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لأل
.عن غلق الرهن مطروحاً منها تكاليف الحصول على الضمان اإلضافي وبيعه، سواء كان غلق الرهن ممكناً اوال
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 )تتمة (انخفاض قيمة الموجودات المالية .4

 
مثالً، على (المالية المتشابهة لمخاطر االئتمان ولغرض التقييم الجماعي النخفاض القيمة، يتم جمع األصول 

أساس تقييم مخاطر االئتمان أو عملية التصنيف التي تتناول نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع 
  ).الضمان اإلضافي ووضع استحقاق الدفع سابقاً والعوامل األخرى ذات الصلة

عة األصول المالية التي يتم تقييمها بشكل جماعي على أساس يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في مجمو
يستخدم البنك عند . تاريخ الخسائر لألصول التي لها خصائص مخاطر ائتمان متشابهة لتلك التي في المجموعة

عدم توافر تاريخ للخسائر خاص به أو تجربة كافية، تجارب المجموعة النظيرة للمجموعات المقارنة من 
 تاريخ الخسائر على أساس البيانات الملحوظة الحالية لعكس آثار الظروف الحالية ويتم تعديل. يةاألصول المال

التي لم تؤثرعلى الفترة التي يستند إليها تاريخ الخسائر وإلغاء آثار الظروف في الفترة التاريخية التي التوجد 
التغيرات في  مع  وتنسجم من حيث االتجاهاتوتعكس تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية،. حالياً

مثل التغيرات في معدالت البطالة، أو أسعار الممتلكات ( البيانات الملحوظة ذات العالقة من فترة إلى أخرى 
). أو أسعار السلع أو حالة الدفع أو العوامل األخرى التي تشير إلى الخسائر المتكبدة في المجموعة وأهميتها

نهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم لتقليل وتتم مراجعة الم
 .  االختالفات بين تقديرات الخسائر وتجارب الخسارة الفعلية

 
 الموجودات المالية المتاحة للبيع 

وجودات المالية يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الم
في حال وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة، يتم إلغاء الخسارة التراكمية التي تم . المتاحة للبيع

  .االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية من حقوق الملكية ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل 

 خالل قائمة الدخل، ويتم االعتراف اليتم عكس خسائر إنخفاض القيمة الستثمار في أداة حقوق ملكية من
  .بالزيادة في قيمتها العادلة في حقوق الملكية

خفاض القيمة بناء على نفس المعايير ، يتم تقييم انموجودات مالية متاحة للبيعبالنسبة ألدوات الدين المصنفة ك
لة ألداة دين، في أي فترة الحقة، إذا زادت القيمة العاد. المسجلة بالتكلفة المطفأةالمتبعة في الموجودات المالية 

خل، دوكان من الممكن ربط الزيادة بشكل موضوعي وقع بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في قائمة ال
  .يتم عكس خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل

 
 الـديـون المـجـدولـة 

 فترة التسديدات وذلك بسبب  بإعادة التفاوض بشأن شروط قرض معين لتعديلها  بتمديدبنك قد يقوم ال
الصعوبات المالية التي يواجهها المقترض، عند الموافقة على الجدولة أصوالً ، اليعتبر هذا الدين مستحق 

دليل  وتستمر االدارة بمراجعة الدين للتأكد من امكانية التسديدات المستقبلية ، كما يتم تقييم ما إذا كان هناك
 .انخفاض القيمة على موضوعي

  
 لـتـقـاصا .5
 

يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية و المطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في الميزانية فقط عندما 
في المطلوبات تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية لتتوفر الحقوق القانونية الملزمة 

  .نفس الوقت
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 تـحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف .6
  

، فيما يلي المقاييس    بنكيتم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى ال              
 :المتبعة لإلعتراف باإليراد

  
 الـفـوائـد الـدائـنة و الـمـديـنـة  

كلفة المطفأة واألدوات المالية التي تتقاضى فائدة ، يتم تسجيل الفوائد بالنسبة لجميع األدوات المالية المقيمة بالت
  .الدائنة والمدينة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي خالل العمر المتوقع لألداة

 بمراجعة تقديراته الخاصة بالمدفوعات أو المقبوضات، فإنه يعدل المبلغ المسجل للموجودات أو بنكإذا قام ال
 حساب المبلغ المسجل من خالل بنكويعيد ال.  ليعكس التدفقات النقدية المقدرة الفعلية والمعدلةالمطلوبات المالية

للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألداة المالية، ويتم حساب القيمة الحالية 
صل المالي أو مجموعة األصول عندما يتم تخفيض قيمة األ .االعتراف بالتعديل على أنه دخل أو مصروف

المالية المشابهة نتيجة لخسارة انخفاض القيمة، يتم االعتراف بدخل الفائدة باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي 
  .على القيمة المسجلة المعدلة

  العموالت الدائنة 
 :د العموالت كما يليعموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ويمكن تصنيف إيرا بنكيحقق ال  

 
 العموالت الدائنة المتحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة 

تؤجل العموالت المتحققة من تقديم الخدمات خالل فترة زمنية محددة ويتم االعتراف فيها كإيراد على أساس 
  . الحصة الزمنية

 
 تـوزيعـات األرباح  

  . للبنك باستالم الدفعاتينشأ حق يتم االعتراف باألرباح عندما
 

 مهالنقد وما في حك .7
 

دة ثالثـة اشـهر، ويتـضمن النقـد         يشمل النقد وما في حكمه على النقد واالرصدة  النقدية التي تستحق خالل م             
رصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية ، وتطرح ودائـع المـصارف           رصدة لدى المصرف المركزي واأل    واأل

  .أشهرق خالل مدة ثالثة والمؤسسات المالية التي تستح
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 مـمـتـلـكـات ومـعـدات ومشاريع قيد التنفيذ .8
 

 اهـتالك  تغيير طريقـة     يتم. يتم تقييم الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد خصم االهتالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة            
و تعالج هـذه    ا  الك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه     تمط اه  الزمني عند تغير ن    اوعمرهالممتلكات والمعدات   

يتم احتساب االهتالكات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمـة           .التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي      
ي األعمار االنتاجية المتوقعة    الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي، اليتم اهتالك األراضي، فيما يل            

 :للمتلكات والمعدات

  سنة40              المباني 

  سنوات3            أعمال ديكور الفروع 

  سنوات7                وسائط النقل 

 سنة 11 إلى 5من           المفروشات و التجهيزات 
  

أية .   استخدامه أو استبعاده   يتم عدم االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من              
أرباح أو خسائر تنجم عن إستبعاد باألصل تحتسب على أنها الفرق بـين عوائـد اسـتبعاد األصـل وقيمـة األصـل                    

تسجل هذه األرباح أو الخسائر في قائمة الدخل ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تم                   .المستبعد
  .تالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيلال يتم اه .استبعاد األصل فيها

  
 الـمـوجـودات غـيـر الـمـلـمـوسـة .9
 

في حال شرائها فإنه يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة بالكلفة و فيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية و التي 
يتم تقدير عمر .  ات لإلطفاء و أية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها منها أية مخصصمنزالًهي عبارة عن الكلفة 

ويتم اطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها .  الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة 
التي عمرها الزمني أما الموجودات غير الملموسة .  عمر زمني محدد  خالل هذا العمر و يقيد االطفاء في قائمة الدخل

.  غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل 
كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم اجراء أية تعديالت على 

الك المنافع هتتغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط ايجب .  الفترات الالحقة
االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه  كلما كان ذلك ضروريا  و تعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير 

د في قائمة الدخل مع العناصر المحاسبي، كما وتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحد
  .المشابهة لها من حيث الطبيعة 

  
يتم احتساب االطفاءات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها 

 .برامج الكمبيوترل سنوات 5و هو  اإلنتاجي
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 الـمـوجـودات غـيـر الـمـالـيـةانـخـفـاض قـيـم  .10
 

وإذا وجد أي .  في تاريخ التقارير المالية بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إنخفاض قيمة األصلبنكيقوم ال
.  بتقدير قيمة األصل القابلة لالستردادبنكيقوم ال.  بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد لألصلبنكمؤشر من هذا النوع، يقوم ال

في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة لالسترداد يتم االعتراف بانخفاض قيمة األصل حتى تعادل 
  .القيمة القابلة لالسترداد

في تاريخ كل ميزانية يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة انخفاض معترف بها ألصل في السنوات 
 بتقييم المبلغ القابل بنكهرة لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، يقوم الالسابقة عدا عن الش
  .لالسترداد لذلك األصل

يجب عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل 
ي انخفاض القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل القابل لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة ف

  .لألصل إلى مبلغه القابل لإلسترداد
 

 المـخـصصات .11
 

 ناتج عن حدث سابق والكلفة الالزمة بنكالعلى  )قانوني أو متوقع(يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي 
  .لتسوية هذا االلتزام محتملة ويمكن قياسها

 
  ـضـرائبال .12
  

ووفـق   للقوانين و األنظمة المطبقة في الجمهورية العربية الـسورية        يقوم البنك بتكوين مخصص لضريبة الدخل وفقاً        
و الذي يقتضي االعتراف بالضرائب المؤجلة والناجمة عـن الفروقـات الزمنيـة             ) 12( رقم   المعيار المحاسبي الدولي  
  .المؤقتة بتاريخ الميزانية

  
لة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجـودات               إن الضرائب المؤج  

يتم احتساب الضرائب المؤجلة    .  أو المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها            
 وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع         باستخدام طريقة االلتزام كما في تاريخ الميزانية العمومية       

تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة وبناء على القوانين التي تم تشريعها فـي                  
  .تاريخ الميزانية

ا في حالـة توقـع عـدم إمكانيـة        يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ الميزانية و يتم تخفيضه           
  . أو كلياًمن تلك الموجودات الضريبية جزئياًاإلستفادة 

 
 تـوزيـعـات األرباح عن األسهم العادية  .13

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام ويتم تنزيلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل 
  .صاح عن توزيعات األرباح الموافق عليها بعد تاريخ الميزانيةكما يتم االف. بنكمساهمي ال

 
 مالت األجنبيةـامالت بالعـعتال .14

   
يتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت 

لعمالت األجنبية السائدة في تاريخ الميزانية ويتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بأسعار صرف ا
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية .  والمعلنة من قبل مصرف سورية المركزي

  .بنك للإن الليرة السورية هي عملة إظهار القوائم المالية والتي تمثل العملة الرئيسية . في قائمة الدخلبنكلل
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 )تتمة (الســياسـات المحاسـبـيـةم ـأه 2.4
 

 الـتـقـاريـر حول الـقـطـاعـات .15
أوتزويد المنتجات أو ) قطاع األعمال( يعمل في توفير منتجات أو خدمات بنكالقطاع هو جزء قابل للتمييز من ال

وائد يخضع القطاع لمخاطر وعوائد مختلفة عن مخاطر وع .)قطاع جغرافي( ة اقتصادية معينة الخدمات ضمن بيئ
 .القطاعات األخرى

 
 مـعـايـيـر التقارير المالية الدولية الصادرة والغير مطبقة 2.5

  
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معايير تقارير مالية جديدة وتعديالت على معايير المحاسبة الدولية القائمة 

 والمبينة تالياً

  "ليةعرض البيانات الما"-1تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 

 تعديالت في عرض البيانات المالية، تطبق هذه التعديالت -1تتطلب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .2009 كانون األول 31اعتبارا من 

  "القطاعات التشغيلية "– 8معيار التقارير المالية الدولي رقم 

يحل هذا المعيار . 2009 األول من كانون الثاني  و يطبق اعتباراً من2006تم إصدار هذا المعيار في كانون األول 
  .  موازاة تقارير القطاعات مع التقارير المالية الداخلية ألفراد اإلدارةبنك ويتطلب من ال14محل المعيار 

هري  أن تطبيق المعايير المعدلة والجديدة  لن يكون له تأثير جو           بنكوترى إدارة ال   بتقيييم أثر المعيار الجديد،      بنكيقوم ال 
  .على القوائم المالية

 
 
 الـتـحـلـيـل الـقـطـاعـي .3

  
 . القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانويبنكيمثل قطاع أعمال ال

  :بنكقطاع أعمال ال -
 

  : هي  قطاعات أعمال رئيسيةثالثةمن خالل ألغراض إدارية  بنكاليتم تنظيم 
 

  :التجزئة
     

  وخدمات أخرىوالديون القروض واألعمال الصغيرة ومنحهم األفراددائع العمالء يشمل متابعة و

 الخاصة بالعمالء من األخرىوالخدمات المصرفية التسهيالت االئتمانية متابعة الودائع ويشمل :الشركات
 المؤسسات

 بنكال أموال وإدارةيشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة  :أخرى
  
  

  . تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسيةبنكالبني عليه يلقطاعات هي األساس الذي هذه ا
  
  :قطاع التوزيع الجغرافي  -
 

 الجمهورية العربية السورية نشاطاته بشكل رئيسي في بنكال، يمارس بنكاليمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال 
   . آسياو في الشرق األوسط، ه نشاطاتبنكالالتي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس 
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  )تتمة(الـتـحـلـيـل الـقـطـاعـي   . 3
  

  قطاع األعمال
  :2007 كانون األول 31 كما في والمصاريف الرأسماليةفيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات 

 
 2007 
 المـجـمـوع  أخرى  الشركات  التجزئة 
       )وريةألقرب ألف ليرة س(
 

 346,616  -  499,257  (152,641) صافي إيرادات الفوائد
 79,274  -  42,619  36,655 صافي إيرادات العموالت

صافي األرباح الناتجة عن التعامالت 
 11,069  11,069  -  - بالعمالت األجنبية
 180  180  -  - ايرادات اخرى

 437,139  11,249  541,876  (115,986) إجمالي الدخل
 (19,500)  -  (19,500)  - مصروف مخصص الخسائر االئتمانية

 417,639  11,249  522,376  (115,986) صافي الدخل

        
الخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار 

 (64,050)  (64,050)  -  - الصرف غير المتحققة
 (304,086)       ر موزعةمصاريف تشغيلية غي

 49,503       الربح قبل الضريبة
 (23,059)       ضريبة الدخل

 26,444       الربح للسنة
        

        الموجودات والمطلوبات
        

 16,074,028  417,320  13,706,676  1,950,032 موجودات القطاع
 1,225,293        القطاعاتموجودات غير موزعة على

 17,299,321       مجموع الموجودات
        

 15,159,310  -  5,786,836  9,372,474 مطلوبات القطاع
 227,837       مطلوبات غير موزعة على القطاعات

 15,387,147       مجموع المطلوبات
        

        ىمعلومات أخر
        مصاريف رأسمالية

 296,538       ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد التنفيذ
 5,871       موجودات غير ملموسة

 41,924       اهتالكات
 1,442       إطفاءات
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  )تتمة(الـتـحـلـيـل الـقـطـاعـي   . 3
  

  قطاع األعمال
 :2006 كانون األول 31 كما في  والمصاريف الرأسماليةموجودات والمطلوباتفيما يلي توزيع اإليرادات والربح وال

 
 2006 
 المـجـمـوع  أخرى  الشركات  التجزئة 
       )ألقرب ألف ليرة سورية(
 

 126,260 - 160,472 (34,212) صافي إيرادات الفوائد
 21,598 - 15,713 5,885 صافي إيرادات العموالت

ي األرباح الناتجة عن التعامالت صاف
 3,048 3,048 - - بالعمالت األجنبية
 154 154 - - ايرادات اخرى

 151,060 3,202 176,185 (28,327) ي الدخلصاف
 

الخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار 
 - الصرف غير المتحققة

 
- (81,130) (81,130) 

 (157,628) شغيلية غير موزعةمصاريف ت
 (87,698) الربح قبل الضريبة

 - ضريبة الدخل

 (87,698) الربح للسنة
 

 الموجودات والمطلوبات
 

 8,932,072 188,983 7,681,136 1,061,953 موجودات القطاع
 969,079  على القطاعاتموجودات غير موزعة
 9,901,151 مجموع الموجودات

 
 7,759,901  - 4,448,002 3,311,899 مطلوبات القطاع

 240,378 مطلوبات غير موزعة على القطاعات
 8,000,279 مجموع المطلوبات

 
 معلومات أخرى

        مصاريف رأسمالية
 319,888       ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد التنفيذ

 4,397       موجودات غير ملموسة
 14,433 اهتالكات
 388 إطفاءات
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  )تتمة(الـتـحـلـيـل الـقـطـاعـي   3
 

  مـعـلـومـات الـتـوزيـع الـجـغـرافـي
  

 داخل وخارج سورية، حسب المناطق المسجلة بها تلك يرادات والموجودات والمصاريف الرأسماليةفيما يلي توزع اإل
 :2006 و 2007 كانون األول 31 كما في العمليات والموجودات،

 2007 
 

  داخل سورية

دول شرق 
أوسط 
  أخرى

 

  أوروبا

 

 أخرى

 
 

 المجموع
       )ألقرب ألف ليرة سورية(

 346,616 5,881 112,274 116,374 112,087 ادات الفوائدصافي إير
 79,274 3,523 7,015 11,194 57,542 صافي إيرادات العموالت

صافي األرباح الناتجة عن التعامالت 
 11,069 11,069 -  - - بالعمالت األجنبية
 180 180 - - - ايرادات اخرى
 437,139 20,653 119,289 127,568 169,629 إجمالي الدخل

 (19,500) - - - (19,500) مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
 417,639 20,653 119,289 127,568 150,129 صافي الدخل

 17,299,321 - 5,308,455 673,346 11,317,520 مجموع الموجودات
          سماليةمصاريف رأ

 296,538  - -  -  296,538 ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد التنفيذ
 5,871 - -  -  5,871 موجودات غير ملموسة

 
 2006 

 

  داخل سورية

دول شرق 
أوسط 
  أخرى

 

  أوروبا

 
 
 أخرى

 
  

 المجموع
        )ألقرب ألف ليرة سورية(

 126,260 (181) 56,938 22,966 46,537 فوائدصافي إيرادات ال
 21,598 172 1,826 5,167 14,433 صافي إيرادات العموالت

صافي األرباح الناتجة عن التعامالت 
 3,048 -  -  - 3,048 بالعمالت األجنبية
 154 -  -  - 154 ايرادات اخرى
 151,060 (9) 58,764 28,133 64,172 إجمالي الدخل

 -  -  -  - - مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
 151,060 (9) 58,764 28,133 64,172 صافي الدخل

 9,901,151 - 2,364,565 1,007,208  6,529,378 مجموع الموجودات
   مصاريف رأسمالية

 319,888   -  - 319,888 يد التنفيذممتلكات ومعدات ومشاريع ق
 4,397    -  -  4,397 موجودات غير ملموسة
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  الفوائد الدائنة .4
  

  2007    2006  
 رصدة وإيداعات لدى المصارفأ        

 313,656,573  والمؤسسات المالية
  

155,169,793 
 -   78,721,374  موجودات مالية متاحة للبيع
     :تسهيالت ائتمانية مباشرة

      لشركاتل
    131,294,145   258,880,309  الحسابات الجارية المدينة

 14,201,251   99,601,933   القروض
 -   18,730,598  الكمبياالت

      لألفراد
 -   6,660,971   تجزئةقروض

      776,251,758   300,665,189 
  
  الفوائد المدينة .5

  

  2007    2006  
 60,974,976   74,767,383  ليةودائع المصارف والمؤسسات الما        

      ودائع العمالء 
 1,946,644   4,599,906  حسابات جارية وتحت الطلب

 3,198,954   26,420,886  ودائع مجمدة
 106,629,870   322,426,799  ألجل     ودائع 
 1,654,979   1,420,457  تأمينات نقدية

      429,635,431   174,405,423 
 
  صافي العموالت .6
  

  2007    2006  
        عموالت دائنة        

 4,031,416   25,098,856   مصرفيةاعتماداتعموالت 
 1,952,653   14,571,923  ت مصرفية قبوالعموالت

 10,065,988   23,797,816  عموالت كفاالت مصرفية
 5,635,569   16,402,819  عموالت خدمات مصرفية للعمالء

 21,685,626   79,871,414  إجمالي العموالت الدائنة
      

 (87,146)   (597,832)  عموالت مدينة: ينزل
 (87,146)   (597,832)  إجمالي العموالت المدينة

 21,598,480   79,273,582  صافي العموالت
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 نفقات الموظفين .7
  

  2007    2006  
 55,472,961   123,505,461   الموظفينزايارواتب وم        

  3,893,595   9,119,746  جتماعيةالتأمينات اال
  132,625,207   59,366,556 
 
 مصاريف أخرى .8
  

  2007    2006  
 7,365,439   9,888,445  إيجارات        

 9,973,548   22,888,413  إعالنات 
 5,564,888   7,032,845  قرطاسية ومطبوعات

 7,024,953   9,549,159   هاتف وتلكس وانترنتوبريد 
 3,000,000   2,000,000  م تأسيس الفروعرسو

 3,501,578   10,519,108  حكوميةوأعباء رسوم 
 7,074,880   12,234,039  استشارات و رسوم قانونية

 15,486,250   14,965,000  )30إيضاح  ( أتعاب إدارية
 1,721,043   12,380,041  صيانة

 4,398,311   3,719,871  سفر و تنقالت
 2,041,722   2,370,274  منافعال

 3,329,599   52,390  غرامات
 415,630   405,436  السويفت
 1,672,635   2,925,403  تأمينات

 2,027,096   4,165,123 مصاريف إقامة
 1,795,292   5,259,442  ظيف وحراسةتن

 -   4,010,121  ضريبة على إيرادات فوائد خارج سوريه
 7,047,365   3,729,485  أخرى

  128,094,595   83,440,229 
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 ضـريـبـة الـدخـل  .9
 

  :إن العالقة بين مصروفات الضريبة والربح المحاسبي موضح كما يلي 
 
 2007 
 ليرة سورية 
  

 49,503,672 صافي الدخل قبل الضريبة
 (46,820,502)  يطرح خسائر السنوات السابقة

  2,683,170 
 64,050,282 من فروقات القطع   تضاف الخسائر غير المتحققة

 19,500,000 مخصص الخسائر اإلئتمانيةيضاف 
 6,004,333  فوائد معلقةيضاف

 92,237,785 الربح الخاضع للضريبة

 %25 ضريبة الدخلنسبة 
 23,059,446  عن السنة الحاليةضريبة الدخلمصروف 

  
  

   السنة)خسارة(ربح نصيب السهم في  .10
  
 لعدد األسهم القائمـة      على الوسطي المرجح   السنة )خسارة(  ربح من خالل قسمة   النصيب األساسي للسهم  ن حساب   يمك

  : و ذلك كما يليسنةخالل ال
  

  2007    2006  
 (87,697,627)   26,444,226  سنةال) خسارة(ربح         

  4,000,000    4,000,000  سنةالوسطي عدد االسهم قيد التداول خالل 
 )(21.92    6.61  سنةال )خسارة(  ربح منالنصيب األساسي للسهم

  
أدوات قد يكون    لبنكلعدم إصدار ا   للنصيب األساسي للسهم      مطابقة السنة )خسارة(  ربح  من النصيب المخفض للسهم  إن  

  . عند تحويلهاالخسارةلها تأثير على نصيب السهم في 



  .م.م.بنك بيبلوس سورية ش
  

  الماليةالقوائم إيضاحات حول 
  2007 كانون األول 31

  ) السوريةةباللير(
 

21 

  
   المركزيةنقد وأرصدة لدى مصرف سوري  .11
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  

  2007    2006  
 188,982,769  417,320,277  د في الخزينةنق        

         المركزيةأرصدة لدى مصرف سوري
  244,966,669   194,758,987  حسابات جارية
  229,866,074   649,473,665  (*)احتياطي ودائع

  1,261,552,929   663,815,512  
  
  

علـى   عن مجلس النقد والتـسليف       2004  كانون األول للعام   9 الصادر بتاريخ    84/ م ن    / 72رقم  استناداً للقرار   (*) 
  . و بدون فوائدنسبة من ودائع العمالءكسورية المركزي مصرف االحتفاظ باحتياطي إجباري لدى البنك 

  
  

  أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية   .12
  

  يشمل هذا البند ما يلي
  

  2007    2006  
                

  699,178,848   1,271,438,612  حسابات جارية
  2,696,294,981    3,959,204,163  ع ودائ

 -   7,853,121  قروض و سلف
  400,000,000   500,000,000  (*)شهادات ايداع 

  5,738,495,896    3,795,473,829 
  
 

بشراء شهادات ايداع صادرة عن مصرف محلي، تحمل هذه الشهادات  2007 و 2006قام البنك خالل عامي (*) 
  :ستحقاق التاليةتواريخ اإلفقاً لائدة و فتمعدال

  
  

  القيمة الدفترية    معدل الفائدة    االستحقاق
          

  200,000,000    %9    2008تشرين الثاني 
  200,000,000   %9.5    2008 تشرين الثاني 

  100,000,000    %9.5    2009أيلول 
        500,000,000  
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  قروض و ديون للعمالء  .13

  
  2007    2006  

      :شركاتال        
  2,841,917,941   3,472,432,589  تسهيالت
  657,053,663    2,348,928,756  قروض
 24,187,854   478,281,977  (*) محسومةكمبياالت

        
        ):التجزئة(االفراد 

  -    318,089,316  (**)قروض التجزئة 
 3,523,159,458  6,617,732,638  الـمـجـمـوع

تسهيالت ائتمانية تدني مخصص : ينزل 
  -  (19,500,000)  مباشرة 

 -  (6,004,333)   فوائد معلقة: ينزل 
  3,523,159,458   6,592,228,305  صافي قروض و ديون العمالء

  
  812,146و ليرة سورية 77,633,018إن مبلغ الكمبياالت المحسومة هو صافي من الفوائد المقبوضة مقدماً و التي تبلغ (*) 

  . على التوالي2006 كانون األول 31 و 2007 كانون األول 31ليرة سورية كما في 
  

 كانون 31 ليرة سورية كما في 73,479,058إن مبلغ قروض التجزئة هو صافي من الفوائد المقبوضة مقدماً و التي تبلغ (**) 
 . 2007األول 

  
 مـخـصص تـدنـي تسهيالت ائتمانية مباشرة

 :فيما يلي تفاصيل حساب مـخـصص تـدنـي تسهيالت ائتمانية مباشرة
 
 
   

 االفراد
 ليرة سورية  

 -  2007 كانون الثاني 1في 
 25,504,333  التغير خالل السنة

   
 25,504,333  2007 كانون األول 31في 

   
 25,504,333  انخفاض القيمة إفرادياً

 -  انخفاض القيمة بشكل جماعي
   

إجمالي القروض التي تم تحديد انخفاض قيمتها قبل اقتطاع 
 صصالمخ

 
40,697,132 
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 مـوجـودات مـالـية مـتـاحـة للـبـيـع .14
 

من رأسمال % 5و التي تمثل " أدير" شركة أدونيس للتأمين سورية في سهم 125,000 بشراء 2007قام البنك خالل عام 
  . ليرة سورية62,500,000الشركة بقيمة 

دم القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية أو وجود تم تقييم هذه األسهم بالكلفة لعدم وجود سوق أوراق مالية فعال و ع
  .طريقة أخرى مالئمة لتحديد القيمة العادلة

ل .م. لبنان و بنـك عـودة ش        بشراء شهادات إيداع صادرة عن مصرف      2007باإلضافة الى ذلك، قام البنك خالل عام        
، كانت قيمة شـهادات اإليـداع       %10.75و  % 7.5 بيروت و البنك األهلي الدولي تحمل معدل فائدة سنوي يتراوح بين          

  : كما يلي2007 كانون األول 31في
  

   القيمة العادلة    التكلفــة    معدل الفائدة  
         

 405,061,489  422,422,000  %10.75  ل بيروت.م. عودة ش
 44,050,438   45,938,393   %10.75  ل بيروت.م.بنك عودة ش
 963,162,261   1,037,219,500   %10  مصرف لبنان

 240,250,000   250,250,000    %7.5  البنك األهلي الدولي
      1,755,829,893   1,652,524,188 
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  ممتلكات و معدات ومشاريع قيد التنفيذ .15
  

 
  

  االجمالي    ذالتنفيقيد مشاريع     اثاث و مفروشات    وسائط النقل     أعمال ديكور الفروع    المباني    أراضي    
                              التكلفة                              
                              

 770,074,203    83,419,500   50,721,399   14,210,000    35,278,483   361,444,821   225,000,000    2007 كانون الثاني 1كما في 
 296,537,732   173,382,515   34,818,803   4,692,000   80,459,348    3,185,066    -    ضافاتاإل

  -   (83,419,500)   (66,000)   -   66,000   83,419,500    -    التحويالت
    

 1,066,611,935  173,382,515  85,474,202  18,902,000  115,803,831   448,049,387    225,000,000    2007 كانون األول 31 كما في
                              

                              االهتالك
    

  14,394,729        3,929,096    2,133,634    4,109,930    4,222,069        2007 كانون الثاني 1كما في 
  41,923,974    -    10,240,395    2,606,520    19,424,476    9,652,583    -    مصروف اهتالك السنة

    
 56,318,703    -   14,169,491   4,740,154   23,534,406   13,874,652    -    2007 كانون األول 31 كما في

                              صافي القيمة الدفترية

 1,010,293,232  173,382,515  71,304,711  14,161,846  92,269,425   434,174,735    225,000,000    2007 كانون األول 31في  كما

  755,679,474    83,419,500    46,792,303    12,076,366    31,168,553    357,222,752    225,000,000    2006ول  كانون األ31  فيكما
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 موجودات غير ملموسة .16
 

 العمـر    برامج الكومبيوتر و التي تـم تحديـد        2007 كانون األول    31يمثل رصيد الموجودات غير الملموسة كما في        
 . سنوات5بـ لها اإلنتاجي المقدر 

  

  

  موجودات أخرى(19
 موجودات أخرى .17
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
 

  2007    2006  
  10,124,048   11,738,431  مصاريف مدفوعة مقدماً        

  -   1,200,000  دمة على شراء أصولدفعات مق
  2,913,626     2,078,150  ذمم مدينة من وكيل الصراف اآللي
 21,173,040   105,924,925 إيرادات مستحقة وغير مقبوضة

  1,409,851     3,005,894  أخرى
  123,947,400    35,620,565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2007  
     التكلفة      

 4,570,404    2007 كانون الثاني 1الرصيد في 
 5,871,427   إضافات

    
  10,441,831    2007 كانون األول 31 في الرصيد

    
    اإلطفاء

 387,908   2007 كانون الثاني 1رصيد في ال
 1,442,060   مصروف إطفاء السنة

    
 1,829,968   2007ل  كانون األو31رصيد في ال
    

    صافي القيمة الدفترية
 8,611,863   2007 كانون األول 31 في  كما
  4,182,496    2006 كانون األول 31 في كما  
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  مجمدة لدى مصرف سورية المركزيالوديعة ال .18

 
يجب على المصارف  , 2001 للعام 28 من قانون المصارف الخاصة رقم 12في البند ب من الفقرة رقم       كما هو محدد    

 .المركزي على شكل وديعة مجمدة و بدون فوائدمصرف سورية  لدى هامن رأسمال% 10 االحتفاظ ب الخاصة
  :كما يلي هو 2007 كانون األول 31كما في  إن رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 

 
  

  ت الماليةودائع المصارف والمؤسسا   .19
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  

  2007    2006  
 869,000,007  707,280,609  حسابات جارية        

  1,550,000,000    200,000,000  ودائع ألجل
 268,240,000   365,577,917   (*)  قروض

  1,272,858,526   2,687,240,007 
  

لمشاريع الصغيرة و المتوسطة، يكون البنـك بموجبهـا          قام البنك بتوقيع إتفاقية مع صندوق ا       2006 نيسان   27في  (*) 
وسيطاً ضامناً بين صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة و الذي تم تأسيسه من قبل بنك اإلستثمار األوروبي  و بـين                    

  .المستفيدين من هذا الصندوق
 .اطيقوم المستفيد بسداد أقساط القرض للبنك بطريقة متزامنة مع سداد البنك لهذه األقس

تخضع هذه القروض لشروط صندوق المشاريع الصغيرة و المتوسطة كما تخضع لـشروط و إجـراءات اإلقـراض                  
  .المعمول بها في البنك

  
 

  تأمينات نقدية .20
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

  2007    2006  
 49,866,741   123,756,098  مقابل الكفاالت المصرفيةتأمينات         
 133,966,996   320,712,764  القبوالت مصرفية ت و االعتمادامينات مقابلتأ
  444,468,862    183,833,737  

 
 
 

  2007    2006  
 85,777,000   85,777,000  رصيد الوديعة المجمد بالليرات السورية        

رصيد الوديعةالمجمد بالـدوالرات األمريكيـة      
  108,992,230       102,587,202  )محوالً الى الليرة السورية(
  188,364,202   194,769,230  
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  ودائع العمالء .21
  

  :يشمل هذا البند ما يلي
  

  2007    2006  
  1,339,379,838   4,240,528,534  حسابات جارية         

  3,508,054,487   9,110,150,826  ألجلودائع 
  13,350,679,360    4,847,434,325  
 
  

  مطلوبات أخرى .22
  

  2007    2006  
        

 22,203,543   34,482,883  مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
 10,416,962   60,794,885  شيكات مصرفية
 23,498,810   66,033,971  شيكات مصدقة

 162,423,441   20,679,002   العمالء الواردةحواالت
أمينـات االجتماعيـة    المستحق إلى البلديات والت   

 15,651,287  أخرىمؤسسات حكومية و
  

8,243,145 
 9,855,905   2,175,000  )30إيضاح (ألطراف ذات العالقة مستحقات 

 2,106,071   1,314,102  إيراد عموالت غير محقق
 41,392,067   44,126,917  فوائد مستحقة وغير مدفوعة

 1,630,792   3,647,088  أخرى
  248,905,135    281,770,736 
  

   حقوق الملكية .23
  

 سهم بقيمـة    4,000,000 ليرة سورية مقسم إلى      2,000,000,000المكتتب به والمدفوع    والمصرح به    بنكالرأسمال  يبلغ  
  . ليرة سورية للسهم500اسمية 

  
  :تقسم أسهم البنك إلى فئتين

  
يرات لن أو معنويين و تسدد قيمتهـا بـال         وهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل اشخاص سوريين طبيعيي            -فئة أ 

الخارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم باألسهم بالعمالت األجنبيـة           في  باستثناء السوريين المقيمين    . السورية
  . من حقوق الملكية%51 تشكل هذه الفئة .في ذلك التاريخالسائد بسعر الصرف 

  
  

ن قبل اشخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجانب بقـرار مـن مجلـس                وهي األسهم التي يجوز تملكها م      -فئة ب 
 مـن حقـوق     %49تشكل هذه الفئـة      .في ذلك التاريخ  السائد  الوزراء وتسدد قيمتها بالعمالت األجنبية بسعر الصرف        

 .الملكية
  
 
  
   

 



  .م.م.بنك بيبلوس سورية ش
  

  الماليةالقوائم إيضاحات حول 
  2007 كانون األول 31

  ) السوريةةباللير(
 

28 

    غير قابلة للتوزيعخسائر متراكمة .24
  

م /249( و القرار رقم     2006 كانون الثاني    23بتاريخ  ) 4 ب /م ن /182( على قرار مجلس النقد و التسليف رقم         بناًء
 فروقات القطع غير المتحققة غير قابلة للتوزيـع و   أو خسائر ، تكون أرباح2006ول  كانون األ26بتاريخ ) 1 ب/ن

  . غير خاضعة للضريبة حتى تتحقق
  
 

  االحتياطيات .25
  

  :االحتياطي القانوني
  

. عاد أثر أرباح أو خسائر فروقات القطع غير المتحققة الى االحتياطي القانونيمن صافي الدخل بعد استب% 10تم تحويل 
. من رأسمال البنك % 50و يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً لـ

 .إن اإلحتياطي القانوني غير خاضع للتوزيع على حملة األسهم
.  

  :االحتياطي الخاص
  
و . من صافي الدخل بعد استبعاد أثرأرباح أو خسائر فروقات القطع غير المتحققة الى االحتياطي الخاص% 10 تحويل تم

إن اإلحتياطي . يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح االحتياطي الخاص مساوياً لرأسمال البنك بالكامل
 .الخاص غير خاضع للتوزيع على حملة األسهم

 
 : الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاصيوضح

  
  2007 
 ليرة سورية  
   

 49,503,672  الربح قبل الضريبة
 64,050,282  يضاف خسائر فروقات القطع غير المتحققة
 (23,059,446)  ينزل مصروف ضريبة الدخل عن السنة

 (46,820,502)  ةمكخسائر متراينزل 

  43,674,006 
   

 4,367,401  %10احتياطي قانوني 
   

 4,367,401  %10احتياطي خاص 
   
  

 احتياطي موجودات مالية متاحة للبيع    .26
 

 .يتكون االحتياطي من تغيرات القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
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  القيمة العادلة لألدوات المالية .27
  

اليتضمن الجدول  القـيم العادلـة للموجـودات         .  والقيمة العادلة لألدوات المالية في القوائم المالية       ريةفيما يلي القيمة الدفت   
  :والمطلوبات غير المالية

  

2006  2007  
الربح 

) الخسارة(
الغير 

   معترف به

 القيمةالدفترية  القيمة العادلة

 

الربح 
) الخسارة(

الغير 
  معترف به

دفتريةال القيمة  القيمة العادلة  

 
)ألقرب ألف ليرة سورية(           

 
     

 
     

 الـمـوجودات المالية

- 

 

663,816  663,816  - 

 

1,261,553 1,261,553 
نقد وأرصدة لدى مصرف 

 سورية المركزي

- 
 

3,795,474  3,795,474  - 
 

5,738,496 5,738,496 
أرصدة لدى المصارف 

 والمؤسسات المالية

- 

 

928,450  928,450  - 

 

660,803 660,803 
أرصدة لدى الشركة األم 

 والشركات الشقيقة

- 

 

3,523,159  3,523,159  - 

 

6,592,228  قروض و ديون للعمالء 6,592,228

- 
 -  - 

 - 
 

1,715,024 1,715,024 
مـوجـودات مـاليـة 

 متـاحـة للبـيـع

- 
 

194,769  194,769  - 
 

188,364 188,364 
لمجمدة لدى الوديعة ا

 المصرف المركزي
            

 

    

  

    
 المطلوبات المالية

- 
 

2,687,240  2,687,240  - 
 

1,272,859 1,272,859 
المصارف و ودائع 

 المؤسسات المالية

- 
 

-  -  - 
 

47,176  ودائع الشركة األم 47,176

- 
 

183,834  183,834  - 
 

444,469  تأمينات نقدية 444,469

  4,847,434  4,847,434    13,350,679  ودائع العمالء 13,350,679
             

-  -  -  -  -  - 
مجموع التغير في القيم 

العادلة غير المعترف بها
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  )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية .  27
  

  :فيما يلي االفتراضات المستخدمة بتحديد القيم العادلة لألدوات المالية 
  

   تقريباً للقيمة العادلةة مساويالقيمة الدفترية
ينطبق ذلك .  للموجودات والمطلوبات المالية قصيرة األجل مساوية تقريباً للقيمة العادلةالدفتريةمن المفترض أن القيمة 

 .على ودائع التوفير وتحت الطلب واألدوات المالية ذات المعدل المتغير

  

  ابتاألدوات المالية ذات المعدل الث
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السوق عند االعتراف 

يتم احتساب القيمة العادلة المقدرة للودائع التي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت . األولي مع معدل الفائدة الحالي ألداة مالية مماثلة
ات النقدية المخصومة باستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان و بناًء على التدفق

 .االستحقاق
  
 

  النقد وما في حكمه .28
  

  :التاليةالتدفقات النقدية من المبالغ قائمة يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في 
  
 

  2007    2006  
  433,949,438   612,079,264  كزي المرمصرف سوريةالنقد واألرصدة لدى         

 والمؤسـسات   المـصارف أرصدة لدى   : يضاف
 التي تستحق خالل ثالثـة      مالية و الشركة األم   ال

  4,323,923,867   5,351,394,883  أشهر
 التي  الية والمؤسسات الم  مصارفودائع ال : ينزل

  (1,119,000,007)   (711,244,084)   أشهر3تستحق خالل 
 كـانون   31 كما في    مهصافي النقد وما في حك    

 5,252,230,063  األول

  

3,638,873,298  
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  :تحليل استحقاق الموجودات و المطاليب .29
  : 2007 كانون األول 31 كما في و تسويتهاالمتوقعة الستردادها أ للفترة يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً

  
 

   سنوات5أكثر من    سنوات5مـن سنة حتى   شهر 12 شهور الى 3من    شهر3أقل من  أقل من شهر
غير محدد 
 األجل

 المجموع 

)ألقرب ألف ليرة سورية(               
              

 1,261,553  649,474  -  - -  -  612,079 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 5,738,496  -  -  340,250 403,866 849,590 4,144,790 أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
 660,803  -  -  - 299,800 - 361,003 أرصدة لدى الشركة األم والشركات الشقيقة

 6,592,228  -  142,337  820,445 744,542 831,441 4,053,463 قروض و ديون للعمالء
 1,715,024  62,500  -  -  - 1,652,524  - مـوجـودات مـاليـة متـاحـة للبـيـع

 1,010,293  1,010,293  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد التنفيذ
 8,612  8,612  -  -  -  -  - ملموسةموجودات غير 
 123,947  107,125  -  -  6,525  3,241  7,056 موجودات أخرى

 188,364  188,364  -  -  -  -  - الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي

 17,299,320  2,026,368  142,337  1,160,695 1,454,733 3,336,796 9,178,391 مجموع الموجودات
       

 1,272,859  -  365,578  - 200,000  -  707,281 اليةودائع المصارف والمؤسسات الم
 47,176  -  -  - 22,091 21,121 3,964 ودائع الشركة األم

 444,469  -  -  - 444,469 - - تأمينات نقدية
 13,350,679  -  -  314 1,263,114 852,711 11,234,540 ودائع العمالء

 23,059  -  -  - 23,059 -  - مخصص ضريبة الدخل
 248,905  44,610  -  - -  -  204,295 مطلوبات أخرى

 15,387,147  44,610  365,578  314 1,952,733 873,832 12,150,080 مطلوباتمجموع ال
         

 1,912,173  1,981,758  (223,241)   1,160,381 (498,000)  2,462,964 (2,971,689) الصافي
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  ):تتمة( تحليل استحقاق الموجودات و المطاليب   .29
  

  : 2006 كانون األول 31 كما في جودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها او تسويتهايبين الجدول التالي تحليل المو
 

 
 شهور الى 3من    شهر3أقل من  أقل من شهر

 5مـن سنة حتى    شهر12
 المجموع  غير محدد األجل   سنوات5أكثر من   سنوات

)ألقرب ألف ليرة سورية(                      

              
 663,816  229,867  - - - - 433,949 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 3,795,474  -  -200,000200,000 -3,395,474 أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
 928,450  -  - - - -928,450 أرصدة لدى الشركة األم والشركات الشقيقة

 3,523,159  - 2,909,709155,088162,12128,001268,240 قروض و ديون للعمالء
 755,680  755,680  - - - -  - ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد التنفيذ

 4,182  4,182  - - - -  - ملموسةموجودات غير 
 35,621  22,580  - -5,1583,2644,619 موجودات أخرى

 194,769  194,769  - - - -  -  المركزيالوديعة المجمدة لدى المصرف

 9,901,151  1,207,078 7,672,740158,352366,740228,001268,240 مجموع الموجودات
     

 2,687,240  - 268,240-1,269,000250,000900,000 لماليةودائع المصارف والمؤسسات ا
 183,834  -  --183,834 - - تأمينات نقدية
 4,847,434  -  -3,684,305342,263819,8661,000 ودائع العمالء

 281,771  41,392  -- - -240,379 مطلوبات أخرى

 8,000,279  41,392 268,240 1,000 1,903,700 592,263 5,193,684 مجموع المطلوبات
          

 1,900,872  1,165,686  -227,001(1,536,960)(433,911)2,479,056 الصافي
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  طراف ذات عالقةأتعامالت مع  .30
  

كبار المساهمين و أعضاء مجلس اإلدارة و مـوظفي          ضمن أعماله االعتيادية بتعامالت تجارية مع        بنكقام ال 
  . بحدود التعامالت التجارية السائدةيين والمؤسسات التابعة لهماإلدارة الرئيس

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

  
    2007    2006  

          الشركة األم و الشركات الشقيقة
        

 160,801,099   361,002,107    ل.م.حسابات جارية لدى بنك بيبلوس ش
 767,648,939   -    ل.م.ائع لدى بنك بيبلوس شود

ودائع لدى بنك بيبلوس افريقيا شركة محدودة    
  المسؤولية

  
299,800,406   - 

فوائد مستحقة و غير مقبوضة على الودائـع        
  ل.م.لدى بنك بيبلوس ش

  
-   1,593,796 

فوائد مستحقة و غير مقبوضة على الودائـع        
 لدى بنك بيبلوس افريقيـا شـركة محـدودة        

  المسؤولية

  

6,768,097   - 
 )15,315,000(   (14,415,000)    أتعاب إدارية

 -   (47,175,821)    ل .م.ودائع بنك بيبلوس ش
فوائد مستحقة و غير مدفوعة علـى ودائـع         

  ل.م.بنك بيبلوس ش
  

(273,060)   -  
        

        أطراف أخرى
 311,600,596   326,175,824    تسهيالت ممنوحة للمساهمين

 9,202,178   87,433,573     المساهمينقروض
 117,439   1,982,918    فوائد مستحقة و غير مقبوضة 
 79,815,838   (166,361,760)    حسابات المساهمين الجارية

 (901,319,665)   (560,913,482)    ودائع وحسابات مجمدة للمساهمين
 (3,479,237)   (2,482,631)    فوائد مستحقة و غير مدفوعة للمساهمين

 (81,030,731)   (37,256,347)    تأمينات المساهمين النقدية
 -    (42,858,085)    " أدير"حساب جاري أدونيس للتأمين سورية 

     (677,073,783)    "أدير"وديعة أدونيس للتأمين سورية 
فوائد مستحقة و غير مدفوعة علـى ودائـع         

  "أدير"أدونيس للتأمين سورية 
  

(965,946)  
  

- 
 -   MMG   (2,329,836) لشركة حساب جاري
 -   MMG   (1,875,881)ودائع شركة 

 لـشركة  فوائد مـستحقة و غيـر مدفوعـة   
MMG 

  
(8,274) 

  
- 

شـركة  (الرصيد المستحق لشركة سـوريانا      
  ) مملوكة بالكامل ألحد كبار المساهمين

  
- 

  
7,325,905 

 2,530,000   (2,175,000)    أرصدة مستحقة للمساهمين
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 )تتمة( ت مع أطراف ذات عالقة  تعامال.30
  

    2007    2006  
       ارتباطات و التزامات محتملة
 268,197,903  532,370,217    ل بيروت.م.كفاالت لصالح بنك بيبلوس ش
 6,015,282  27,386,828    كفاالت لصالح بنك بيبلوس

 38,319,559  29,498,425    كفاالت لصالح بنك بيبلوس أوروبا
 -  20,149,959    بنك بيبلوس قبرصكفاالت لصالح 

 2,486,380  -    اعتمادات مستندية لصالح بنك بيبلوس أوروبا
 267,200,937  137,598,841    كفاالت لصالح المساهمين

 228,235,496  47,334,692    اعتمادات مستندية لصالح المساهمين
  

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

  
    2007    2006  

        الشركة األم و الشركات الشقيقة
بنـك  لدى   وائد دائنة على الحسابات الجارية    ف

  ل بيروت.م.بيبلوس ش
  

24,200,849   6,807,024 
بنـك بيبلـوس    لدى   فوائد دائنة على الودائع   

  ل بيروت.م.ش
  

25,066,310   49,538,390 
فوائد دائنة على الودائع لدى بنـك بيبلـوس         

  افريقيا شركة محدودة المسؤولية
  

19,011,627   - 
بنـك  د مدينة على الحسابات الجاريـة ل      فوائ

  ل بيروت.م.بيبلوس ش
  

2,666,006   - 
 15,486,250   14,965,000    أتعاب إدارية

 -   MMG   4,590,000مصاريف صيانة لشركة 
        

        أطراف أخرى
 302,460   1,212,812    وائد مدينة على حسابات المساهمين الجاريةف

 35,364,356   33,989,763    فوائد مدينة على ودائع المساهمين
 1,654,979   -    فوائد مدينة على تأمينات المساهمين النقدية 

 12,460,176   24,883,402    فوائد دائنة على تسهيالت المساهمين
 117,829   2,506,370    المساهمينفوائد دائنة على قروض 

 4,159,856   9,752,016    عموالت دائنة على عمليات المساهمين
  

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

    2007    2006  
        

 2,150,700   4,543,227    الراتب األساسي
 8,591,313   17,680,911    ميزات و منافع قصيرة األجل

    22,224,138   10,742,013 
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 محتمل أن تطرأارتباطات والتزامات  .31
  

خطار  االلتزامات أتتضمن هذه. عمالء ال لتلبية احتياجات يرتبط البنك بتعهدات غير قابلة للنقض والتزامات محتملة
  .ائتمانية وبالتالي تشكل جزء من إجمالي مخاطر البنك حتى لو لم يتم إدراجها في الميزانية

  
 : التعهدات التالية المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانيةالبنكيوجد لدى 

 
 2007 2006 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
  

  االلتزامــات الطارئــــة
 : نيابة عن العمالء 

 426,582,981  1,075,409,379  اعتمادات مستندية   
 465,952,799  685,243,707  كفاالت 
 226,858,695  486,917,229  قبوالت

     : نيابة عن بنوك 
 45,098,218  54,557,740  اعتمادات مستندية   

 455,144,538  1,160,533,567  كفاالت
 - 21,646,894  قبوالت

 3,484,308,516  1,619,637,231 
    التعهــــدات

 3,395,595,000  2,552,203,713 ةتعهدات غير قابلة للنقض لتقديم تسهيالت إئتماني
 6,036,512,229  5,015,232,231 
 

 
  :االلتزامات الطارئة

تشتمل التعهدات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية على تعهدات بتقديم تسهيالت إئتمانية وإعتمادات مستندية معززة 
 الضمانات اإلئتمانية البنك بأداء دفعات وخطابات ضمان وخطابات قبول لتلبية احتياجات عمالء البنك،تلزم التسهيالت و

 تتسم الكفاالت واالعتمادات المستندية بنفس . لشروط العقداًداء وفقبالنيابة عن عمالئه في حال إخفاق العميل في األ
 . المخاطر االئتمانية للقروض

 
 التعهدات غير المستغلة 

تفاقيات تواريخ غالبا ما يكون لال .وض و تجديد االعتماداتتمثل اتفاقيات تمديد التسهيالت اتفاقيات تعاقدية لمنح القر
و بما أنه من الممكن أن ينتهي االلتزام بدون الحاجة الى سحب أي ، ية شروط تفيد إنهاء االلتزاماتأانتهاء محددة أو 

  . فإنه من غير الضروري أن تمثل قيمة العقد تدفقات أو متطلبات نقدية مستقبليةالبنكمبلغ من 

تمال التعرض لخسائر ائتمانية هو أقل من إجمالي التعهدات غير المستغلة حيث أن أغلب االلتزامات مرتبطة إن اح
يراقب البنك استحقاقات التعهدات االئتمانية ألن التعهدات االئتمانية طويلة األجل تترافق . بالتزام العمالء بمعايير محددة

  .لعادة مع مخاطر ائتمانية أكبر من القصيرة األج

  
 المطالبات القانونية 

رسم الطابع المفروض على عقود البنك الموقعة في  بالمطالبة بدفع  تتعلق دمشقماليةاستلم البنك مطالبة من مديرية 
تحمل الرسوم  أنها لن تبنكتعتقد إدارة ال.  لم تتم تسوية هذه المطالبة بتاريخ القوائم المالية.الجمهورية العربية السورية

  .المفروضة
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 )تتمة (محتمل أن تطرأارتباطات والتزامات .  31

  :2007 كانون األول 31 كما في ي استحقاقات االلتزامات واالرتباطات المحتملةفـيـما 

  
 2007  
 المجموع   سنوات5 وحتى 1من    شهر12 وحتى 3من    شهور3أقل من   تحت الطلب 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

          
  طارئــــةاللتزامــات اال

 : نيابة عن العمالء 
 1,075,409,379 - 877,063,295 194,898,799 3,447,285  اعتمادات مستندية   

 685,243,707 193,512,873 423,298,575 63,074,174 5,358,085  كفاالت 
 486,917,229 - 68,674,183 196,230,108 222,012,938  قبوالت

    : نيابة عن بنوك 
 54,557,740 - - 39,796,067 14,761,673  اعتمادات مستندية   

 1,160,533,567  189,739,104 527,381,180 264,817,387 178,595,896  كفاالت
 21,646,894 - - - 21,646,894  قبوالت

   
   هــــداتالتع

 2,552,203,713 - 2,231,601,331  223,009,494  97,592,888 ةتعهدات غير قابلة للنقض لتقديم تسهيالت إئتماني
  543,415,659 981,826,029 4,128,018,564 383,251,977 6,036,512,229 
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 )تتمة (محتمل أن تطرأارتباطات والتزامات .  31

  :2006 كانون األول 31 كما في فـيـما يلي استحقاقات االلتزامات واالرتباطات المحتملة
 

 2006  
 المجموع   سنوات5 وحتى 1من    شهر12 وحتى 3من    شهور3أقل من   تحت الطلب 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

          
  ـةطارئـــاللتزامــات اال

 : نيابة عن العمالء 
 426,582,981 - 399,458,802 6,627,604 20,496,575  اعتمادات مستندية   

 465,952,799 259,995,387 140,582,721 36,933,091 28,441,600  كفاالت 
 226,858,695 - 152,449,320 55,799,296 18,610,079  قبوالت

       :بنوك  نيابة عن 
 45,098,218 - 4,058,475 17,454,643 23,585,100  اعتمادات مستندية   

 455,144,538  33,487,408 296,610,014 97,417,062 27,630,054  كفاالت
 - - - - -  قبوالت

  
  التعهــــدات

 3,395,595,000 - 2,387,963,538  1,097,796,216  (90,164,754) ةيتعهدات غير قابلة للنقض لتقديم تسهيالت إئتمان
  28,598,654 1,312,027,912 3,381,122,870 293,482,795 5,015,232,231 
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 إدارة الـمـخـاطـر .32
 

 مـقـدمـة 32.1
  

م على تحديد وفهم وتقييم المخاطر دارة المخاطر في البنك يقوالمخاطر هي جزء أساسي من أعمال البنوك واالطار العام إل
ص المخاطر التي تواجه عمل البنك والتأكد من بقائها ضمن المستويات المحدودة والمقبولة واتخاذ االجراءات الالزمة لتقلي

 .مثل بين عاملي المخاطرة والعائدللوصول إلى التوازن األ
  

ر السيولة ومخاطر التشغيل ، مخاطر السوق تتضمن نواع المخاطر هي مخاطر االئتمان ، مخاطر السوق ، مخاطوأهم أ
  .مخاطر اسعار الفائدة ومخاطر العمالت

 
 أنظمة إدارة المخاطر

  
ضافة إلى ذلك هناك لجان مسؤولة عن إدارة ومراقبة ؤولة عن إدارة المخاطر في البنك إمجلس اإلدارة هي الجهة المس

 .المخاطر
  

  مجلس اإلدارة

 .لمخاطر والموافقة على االستراتيجيات والسياسات المتبعةالجهة المسؤولة عن إدارة ا

  إدارة المخاطر

 .تطبيق إجراءات إدارة المخاطر من قبل األقسام المعنية تحت اإلشراف المباشر للمدير العام للبنك يتم حالياً

  الـخـزيـنـة

سؤولة  بشكل رئيسي عن مخاطر السيولة الجهة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والهيكل المالي اإلجمالي، وم
 . والتمويل للبنك

  التدقيق الداخلي

يقوم التدقيق الداخلي بتدقيق عملية إدارة المخاطر بشكل سنوي حيث يراجع مدى توافق البنك مع اإلجراءات والسياسات 
 . التدقيقوتتم مناقشة نتائج التدقيق مع اإلدارة وترفع التقارير واالقتراحات إلى لجنة. المتبعة

 
  قياس المخاطر ونظام التقارير

يتم قياس مخاطر البنك بطريقة تعكس الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تنتج في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة بناًء 
رب السابقة  الطرق تعتمد على االحتماالت المبنية من التجاهذه. لفعلية باستخدام طرق احصائيةعلى تقدير إلجمالي الخسائر ا

  .كما يدرس البنك أسوأ االحتماالت التي يمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائية. ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادية

كما . يتم مراقبة وضبط المخاطر بناًء على السقوف المعتمدة التي تعكس استراتيجية البنك وحدود ومستويات المخاطر المقبولة
  .جمالية لتحمل المخاطر ومقارنتها بالمخاطر اإلجمالية بمختلف أنواعهايقوم البنك بقياس القدرة اال

يتم تجميع المعلومات من جميع وحدات العمل ألغراض التحليل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة كما يتم 
تمان ونسب السيولة وتغيرات تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ورؤساء األقسام يتضمن إجمالي مخاطر االئ

اإلدارة بتقييم تقوم   .يتم التحليل بشكل مفصل شهريا حسب قطاعات األعمال والزبائن والقطاعات الجغرافية. المخاطر
يستلم مجلس اإلدارة تقريراً شامالً عن المخاطر بشكل ربعي لتزويده بجميع . مخصص الخسائر االئتمانية بشكل ربعي

  .تقييم مخاطر البنكالمعلومات الالزمة ل

يتم تحضير تقارير مخاطر تفصيلية وتوزع على جميع األقسام للتأكد من أن جميع المعلومات الضرورية والمحدثة متوفرة 
  .على مستويات البنك كافة
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 أساليب تخفيض المخاطر
 تمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقاًساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئيعتمد البنك على عدة أ

  .سس معتمدة ألمعايير و

 ترآزات المخاطر
  التركزات عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أوتنشأ

ن تتأثر لتزاماتهم التعاقدية والتي ممكن أين أو العمالء على اإليفاء بااقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسل ذات ظروف
تدل التركزات على حساسية البنك تجاه قطاع اقتصادي معين أو . بنفس التغيرات اإلقتصادية و السياسية و الظروف األخرى

  .قطاع جغرافي معين

نوعة لتجنب الزيادة في التركزات وإدارة مخاطر حددت سياسات وإجراءات البنك أطر للمحافظة على محفظة ائتمانية مت
  . االئتمان وضبطها

 
 مـخـاطـر االئـتمـان  32.2

  
يعمل البنك . مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف االخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك

وحجم التعرض االئتماني ) و مؤسسةفرد أ(توى العميل ئتمانية على مسعلى إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات اال
  .لكل قطاع او منطقة جغرافية

بولة للعالقة مع المقترض ويقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المق
  .و منطقة جغرافيةأو مجموعة المقترضين ولكل قطاع الواحد أ

  
  انية المتعلقة بالتعهداتالمخاطر االئتم

يتم تحصيل هذه .  بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئهبنكالتسهيالت الهذه  تلزم يقوم البنك بتقديم كفاالت لتلبية احتياجات العمالء
اع بنفس المخاطر االئتمانية للقروض وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتبالتسهيالت تتسم هذه . الدفعات وفقاً لشروط اإلعتماد

 . نفس سياسات البنك واجراءاته الرقابية
  

  الـحـد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـرة االئـتمان بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به أو تحسينات ائتمانية أخرى
يتم عرض الحد األقصى .  لبنود الميزانيةيوضح الجدول التالي الحد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـرة االئـتمان

 .مالي قبل تأثير اتفاقيات التقاص والضماناتباإلج
 الـحـد األقصى للـتـعـرض لـمخـاطـرة االئـتمان   

   2007  2006 
 ليرة سورية  ليرة سورية  إيضاح )ألقرب ألف ليرة سورية(

 474,833  844,233  11 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 3,795,474  5,738,496  12 أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
 928,450  660,803  30  أرصدة لدى الشركة األم والشركات الشقيقة

 3,523,159  6,592,228  13 ديون للعمالءقروض و
 -  1,715,024  14 موجودات مالية متاحة للبيع

 35,621  123,947  17 موجودات أخرى
 194,769  188,364  18 الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي

 8,952,306  15,863,095   المجموع
 1,619,637  3,484,309  31 االلترامات المحتملة

 3,395,595  2,552,204  31 التعهدات

 5,015,232  6,036,513   المجموع

 13,967,538  21,899,608   إجمالي المخاطر االئتمانية
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  الترآز في الحد األقصى للتعرضات االئتمانية
وحجم التعرض االئتماني لكل ) و مؤسسة أو بنك مراسلفرد أ(ئتمانية على مستوى العميل مخاطر التركزات اال إدارة تتم

ل الخاصة على مستوى األموامن صافي % 20يجب أال يتجاوزالحد األقصى للتعرضات االئتمانية . و منطقة جغرافيةقطاع أ
  .من صافي األموال الخاصة على مستوى البنوك المراسلة% 75 و)و مؤسسةفرد أ(العميل 

من % 20، ظهر تجاوز في التسليفات اإلئتمانية الممنوحة ألحد عمالء البنك بما يتجاوز نسبة 2007 كانون األول 31 كما في 
 كانون 2الصادر عن مجلس النقد و التسليف بتاريخ   4 ب/ م ن/101م مجموع األموال الخاصة الصافية حسب القرار رق

  . 2008 و قد تم تدارك هذا التجاوز و إزالته في شهر كانون الثاني من عام 2005الثاني 

تفظ به أو تحسينات  حسب المناطق الجغرافية بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محيبين الجدول التالي موجودات البنك
  :ة أخرىائتماني

  
 2007  2006 
    )ألقرب ألف ليرة سورية(

     :المناطق الجغرافية
 6,529,378  11,317,520 )سوريا(محلي 

 1,007,208  673,346  بقية دول الشرق األوسط
 2,364,565  5,308,455 أوروبا

 17,299,321  9,901,151 
    
  
 

 تحسينات لبنك حسب القطاعات اإلقتصادية بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به أوول التالي موجودات الجديبين ا
  :ائتمانية أخرى

 
 2007  2006 
    )ألقرب ألف ليرة سورية(

    :القطاع اإلقتصادي
 2,549,961  5,278,626 التجارة و التصنيع

 5,401,895  9,644,516 بنوك ومؤسسات مالية
 57,819  231,200 مقاوالت وعقارات

 1,891,476  2,144,979 أخرى

 17,299,321  9,901,151 
    
  

  الضمانات المحتفظ بها و التحسينات االئتمانية 
يث يتم قبول الضمانات وفقا يعتمد البنك على عدة اساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات ح

  .لمعايير واسس معتمدة

  :برز انواع الضمانات هيأو

  .الرهونات للمباني السكنية والعقارات والمخزون والضمانات النقدية: بالنسبة للقروض التجارية •

  .الرهونات للمباني السكنية والعقارات والرواتب والضمانات النقدية: بالنسبة لألفراد •

قيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية تراقب اإلدارة ال
  .للضمانات خالل دراسة كفاية مخصص الخسائر االئتمانية
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 نوعية االئتمان للموجودات المالية
 ماليةيوضح الجدول التالي نوعية االئتمان للموجودات ال

  2007  
 المجموع    رديء  مشكوك بتحصيله  دون المستوى العادي  عادي  جيد  

 5,738,495,896  -  -  -  -  5,738,495,896  أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
أرصدة لدى الشركة األم والشركات 

  الشقيقة
 

660,802,513 
 -  -  -  -  

660,802,513 
 6,592,228,305  -  15,192,799  -  118,917,969  6,458,117,537  ون للعمالءديقروض و

 1,715,024,188  -  -  -  -  1,715,024,188  متاحة للبيعمالية موجودات 
 14,706,550,902   -  15,192,799  -  118,917,969  14,572,440,134  المجموع 
 
  

  2006  
 المجموع   رديئ  مشكوك بتحصيله  دون المستوى العادي  عادي  جيد  

 3,795,473,829  -  -  -  -  3,795,473,829  أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
أرصدة لدى الشركة األم والشركات 

  الشقيقة
 

928,450,038 
 -  -  -  -  

928,450,038 
 3,523,159,458  -  -  -  -  3,523,159,458  ون للعمالءديقروض و

 8,247,083,325   -  -  -  -  8,247,083,325  المجموع 
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حساب الجاري مدين مستحق اذا تجاوز السقف يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر 
وبحدود السقف المتجاوز، فيما يلي تحليل لعمر الموجودات المالية التي انقضى تاريخ استحقاقها حيث أن معظم الديون المستحقة 

  . لم تنخفض قيمتها

 
 :تحليل لعمر الموجودات المالية التي انقضى تاريخ استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 
  2007 

   يوم30أقل من   
 60 الى 31من 

  يوم
 90 الى 61من 

 المجموع  يوم
         

         ديون للعمالءقروض و
 15,192,799   15,192,799  -  -  الشركات الكبرى

 15,192,799  15,192,799  -  -  المجموع

  
  يمة إفراديًاتقييم انخفاض الق

 يوم أو وجود صعوبات 90إن المؤشرات الرئيسية إلنخفاض قيمة القروض هي استحقاق األصل أو الفائدة لفترة تزيد عن 
  . اإلخالل بشروط العقد األصلي أومالية تواجه العميل أو تؤثر على تدفقاته النقدية،

 
  .يقوم البنك بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل جماعي

 
  لمخصص اإلفراديا

  :وفقاً للمؤشرات التالية.يحدد البنك مالئمة المخصصات لجميع القروض والسلف الهامة بشكل منفرد

  التأخر في انجاز المشروع موضوع التسهيالت، •
  قدرة العميل على تحسين وضعه عند مواجهة صعوبات مالية، •
  العوائد المتوقعة عند تصفية األعمال  في حال اإلفالس  •
  ادر مالية أخرى و القيمة المتوقع تحقيقها للضمان،توفر مص •
 فترة التدفقات النقدية المتوقعة •

  .ل ميزانية وكلما اقتضت الحاجة لذلكم الخسائر االئتمانية في تاريخ كيتم تقيي

  
  المخصص الجماعي

مة بشكل منفرد أو ف التي التعتبر هاليتم تقييم المخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل جماعي بالنسة للقروض والس
يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقييم المخصص . في حال عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل منفرد

  .ومراجعة  كل محفظة على حدى
على انخفاض  ُيؤخد باالعتبار عند التقييم الجماعي انخفاض القيمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دليل موضوعي

  .القيمة بشكل موضوعي
  :يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة باعتبار العوامل التالية

، الظروف االقتصادية الحالية، التأخر الناجم عن فترة تحقق الخسائر وفترة تحديد خبرة البنك المتعلقة بالخسائر االئتمانية
إن .  واالستردادات في حال انخفاض القيمةضرورة وجود مخصص إفرادي لهذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة

  .اإلدارة هي المسؤولة عن تحديد طول هذه المدة التي قد تمتد إلى سنة
  .تقوم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامة

 .ثلة لطريقة تقييم القروضيتم تقييم مخصص التعهدات المالية واالعتمادات المستندية بطريقة مما
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 مـخـاطـر الـسيـولـة والـتـمويـل   32.3
  

وللوقاية من هذه . قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقهامخاطر السيولة في عدم تتمثل 
وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة إلى الودائع  باإلضاقة المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل

يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وتوفر الضمانات الممكن استعمالها باإلضافة إلى ذلك، .  السيولة على أساس يومي
  .عند الحاجة

باإلضافة . كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في السيولةيلها بسهولةييحتفظ بموجودات ذات قابلية عالية للتسويق يمكن تس
من % 10من ودائع الزبائن و % 5 بالمحافظة على وديعة إلزامية لدى مصرف سورية المركزي تساوي البنكيقوم إلى ذلك 
بة صافي الموجودات يحافظ البنك على حدود لنس .ساس الظروف الطبيعية والطارئةأ يتم قياس ورقابة السيولة على .البنكرأسمال 

تتكون الموجودات المتداولة من النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية قصيرة األجل . المتداولة إلى مطلوبات العمالء
 . بعد تنزيل ودائع المصارف والمؤسسات المصرفية

  
 

  .)31(رقم إليضاح  في االمبينةيقوم البنك بإدارة مخاطر السيولة بناًء على االستحقاقات المتوقعة 
 
 

 مـخـاطـر الـسـوق   32.4
 

  مخاطر سعر الفائدة
سعار الفائدة السائدة بالسوق والتي تؤثر بالتالي على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلـة              أهي المخاطر الناجمة عن تغيرات      

. فترات محـددة    خالل ود لفجوات معدل الفائدة   مجلس اإلدارة مستويات مخاطر معدالت الفائدة بوضع حد        يراقب    .لألدوات المالية 
  .ال تتجاوز المستويات المحددةيتم مراقبة المراكز بشكل يومي للتأكد من أن المراكز 

يبين الجدول التالي تحليل الحساسية لالدوات الخاضعة السعار الفائدة واثر ذلك على قائمة الدخل في حال حدوث تغير معقول في                    
 .اء بقية المتغيرات ثابتةأسعار الفائدة، مع بق

إن حساسية قائمة الدخل هو أثر التغير المفترض ألسعار الفائدة على صافي إيرادات الفوائد، بينما يتم احتساب حساسية حقوق الملكية 
يعتمد تحليل . داتبتقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع ذات العائد الثابت، يتم تحليل حساسية حقوق الملكية وفقًا الستحقاق الموجو

حساسية حقوق الملكية على فرض أن هناك تغير موازي في منحنى العائد بينما يعرض التحليل حسب االستحقاق الحساسية للتغيرات 
  . غير المتوازية

 
  حساسية حقوق الملكية  حساسية صافي إيراد الفوائد 

  2006    2007    2006   2007 الزيادة في معدل
  ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية الفائدة
0.10% (10,111)  (5,920)  9,141    -  

           
  حساسية حقوق الملكية  حساسية صافي إيراد الفوائد 

  2006    2007  2006  2007 االنخفاض في معدل
  ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية ةالفائد

0.10% 10,111  5,920  (9,141)    -  
        

  



  .م.م.بنك بيبلوس سورية ش
  

  الماليةالقوائم إيضاحات حول 
  2007 كانون األول 31

  ) السوريةةباللير(
 

44 

  )تتمة(إدارة المخاطر   .32
 

  مخاطر العمالت
يعتبر البنك الليرة .  بسبب التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبيةأداة مالية قيمة  تذبذبتتمثل بمخاطر العمالت األجنبية 

مراكز بشكل يومي للتأكد من أن المراكز مراقبة ال   يتم، و بوضع حدود لمراكز العمالتبنكم الوقوي  الرئيسية له،السورية العملة 
  .ال تتجاوز المستويات المحددة

في حال حدوث تغير معقول في أسعار يقوم البنك باعداد تحليل الحساسية لمراقبة اثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر 
نخفاض المتوقع في قائمة الدخل أو حقوق يمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي اال. الصرف مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة

 .الملكية بينما يمثل المبلغ الموجب صافي االرتفاع المتوقع

 
      2007   2006  

ر التغير في ثا العملة
 %سعر الصرف 

األثر على الربح   
 قبل الضريبة

األثر على حقوق 
  الملكية

األثر على الربح 
 قبل الضريبة

األثر على حقوق 
 الملكية

        
 - 60,291,994  - 46,557,211  %5 دوالر أمريكي

 - 51,610  - 106,734  %5 يورو
 - 74,420  - (41,678)  %5  الدرهم االماراتي

 - 206  - 8,392  %5  الكورون الدانماركي
 - 23,386  - 418,711  %5  الريال السعودي

 - -  - 55,882  %5  الدوالر االسترالي
 - -  - 20,485  %5  الدوالر الكندي

 - -  - 41,115  %5  الفرنك السويسري
 - -  - 2,266  %5  الين الياباني

 - 109,216  - 207,630  %5  الجنيه االسترليني
 - -  - 979  %5  الكورون السويدي

  

 
 إدارة رأس الـمـال .33

 
 :مال إلى تحقيق االهداف التالية يهدف البنك من ادارة رأس ال

  
  .لمصرف المركزي المتعلقة برأس المالالتوافق مع متطلبات ا -
 .المحافظة على قدرة البنك باالستمرارية -
 .االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور في اعمال البنك -
 

 .يتم مراقبة كفاية رأس المال من قبل ادارة البنك شهريا 
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 ام المقارنـةـأرق .34
  

لم  . الحالية وتعديالت معايير المحاسبة الدولية المطبقةسنةتبويب أرصدة السب مع  لتتنا2006بعض أرصدة عام تم إعادة تبويب 
  . السابقةالسنةتؤثر عملية إعادة التبويب هذه على حقوق الملكية أو ربح 

  
  :يلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تصنيفها

 
 
  المبلغ
 يةليرة سور

 
 2007 كانون األول 31التبويب كما في 

 
 2006 كانون االول 31بويب كما في الت

      
 أرصدة لدى المصارف و المؤسسات المالية  موجودات أخرى  12,561,183

 أرصدة لدى الشركة األم و الشركات الشقيقة  موجودات أخرى  1,593,796
  قروض و ديون للعمالء  موجودات أخرى  7,018,060

  المؤسسات الماليةودائع المصارف و  مطلوبات أخرى  17,100,638
  ودائع العمالء  مطلوبات أخرى  24,286,429

  




