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  بنك بیبلوس سوریة ش.م.م
  بیان الدخل

   2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

  معھا وتقرأ المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل  41 إلى 1 من المرفقة اإلیضاحات إن
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  2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة إیضاح 

    
 2,281,109,515 2,970,966,054 23  الفوائد الدائنة

 (1,688,198,360) (1,692,209,489) 24  المدینة الفوائد
   ______________ ______________ 

 592,911,155 1,278,756,565   صافي الدخل من الفوائد
   ______________ ______________ 
     

 285,801,534 425,763,864 25  العموالت والرسوم الدائنة
 (2,580,978) (1,474,867) 25  العموالت والرسوم المدینة

  ______________ ______________ 
 283,220,556 424,288,997   صافي الدخل من العموالت والرسوم     
  ______________ ______________ 
     

 876,131,711 1,703,045,562   العموالت والرسوموصافي الدخل من الفوائد 
     

 78,838,753 272,258,914  األجنبیة التعامالت بالعمالتالناتجة عن التشغیلیة صافي األرباح 
 3,117,858,057 7,938,147,422   تقییم مركز القطع البنیوي أرباح 
 11,850,507 - 26  متوفرة للبیعموجودات مالیة  أرباح صافي

 - 2,433,103 27  ایرادات تشغیلیة أخرى
  ______________ ______________ 
    

 4,084,679,028 9,915,885,001   التشغیلي لإجمالي الدخ
  ______________  ______________ 
    

 (433,577,124) (634,821,202) 28  نفقات الموظفین
 (67,030,858) (57,071,560) 8 استھالكات الموجودات الثابتة

 (2,747,228) (3,340,316) 9  اطفاءات الموجودات غیر الملموسة
 (1,677,428,812) 983,045,729 29 التسھیالت االئتمانیة  مخصص )مصروفاسترداد (

 (5,169,647) (3,050,231,925) 16  مخصصات متنوعة
 (379,589,316) (483,983,761) 30 مصاریف تشغیلیة أخرى

  ______________  ______________ 
    

 (2,565,542,985) (3,246,403,035)   التشغیلیة  صاریفإجمالي الم
  ______________ ______________ 
    

 1,519,136,043 6,669,481,966   التشغیليالربح 
 25,960,584 24,101,933 7 حصة البنك من أرباح شركات حلیفة

  ______________ ______________  
    

 1,545,096,627 6,693,583,899  قبل الضریبةالربح 
 (444,778,629) (164,761,105) 10 ضریبة الدخل مصروف

   ______________ ______________ 
    

 1,100,317,998 6,528,822,794  السنة ربح
   _______________ _______________ 
     
 17.98 106.68 31 السنة ربح من للسھم والمخفضة األساسیة حصةال
  _______________ _______________ 



  بنك بیبلوس سوریة ش.م.م
  الشامل الدخل بیان

  2015كانون األول  31للسنة المنتھیة في 

  معھا وتقرأ المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل  41 إلى 1 من المرفقة اإلیضاحات إن
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  2015 2014 
 لیرة سوریة یرة سوریةل إیضاح 

    
    

 1,100,317,998 6,528,822,794  السنة ربح
    

    األخرى :مكونات الدخل الشامل 
      

 (19,128,230) 2,046,485 21  استحقاق موجودات مالیة متوفرة للبیع نتیجة المحول
  موجودات مالیة تقییم غیر محققة ناتجة عن  خسائر

 (41,761,714) (37,218,632) 21 متوفرة للبیع
   _______________ _______________ 
    

 1,039,428,054 6,493,650,647  الشامل للسنة الدخل
   _______________ _______________ 
     



  وریة ش.م.مبنك بیبلوس س 
  الملكیةالتغیرات في حقوق  بیان

  2015األول   كانون 31المنتھیة في  للسنة
 

  معھا وتقرأ المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل  41 إلى 1 من المرفقة اإلیضاحات إن
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رأس المال 
المكتتب بھ 
 احتیاطي خاص احتیاطي قانوني والمدفوع

احتیاطي عام 
 لمخاطر التمویل

في  التغییر المتراكم
القیمة العادلة 

للموجودات المالیة 
 ربح السنة المتوفرة للبیع

 الخسائر المتراكمة
  المحققة

  
األرباح المدورة غیر 

 المحققة
مجموع حقوق 

 الملكیة
 لیرة سوریة یةلیرة سور لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

2015         
 7,974,682,570 8,513,890,377 (7,014,373,569) - 37,931,058 221,208,000 3,013,352 93,013,352 6,120,000,000 كانون الثاني  1الرصید في 

 6,493,650,647 - - 6,528,822,794 (35,172,147) - - - - إجمالي الدخل الشامل
 - 7,938,147,422 (1,409,324,628) (6,528,822,794) - - - - - تخصیص ربح السنة

         
 14,468,333,217 16,452,037,799 (8,423,698,197) - 2,758,911 221,208,000 3,013,352 93,013,352 6,120,000,000 األول   كانون 31الرصید في 

          
                  

2014         
 6,935,254,516 5,396,032,320 (4,996,833,510) - 98,821,002 221,208,000 3,013,352 93,013,352 6,120,000,000 كانون الثاني  1الرصید في 

 1,039,428,054 - - 1,100,317,998 (60,889,944) - - - - إجمالي الدخل الشامل
 - 3,117,858,057 (2,017,540,059) (1,100,317,998) - - - - - تخصیص ربح السنة

                   
 7,974,682,570 8,513,890,377 (7,014,373,569) - 37,931,058 221,208,000 3,013,352 93,013,352 6,120,000,000 األول   كانون 31الرصید في 

          



  بنك بیبلوس سوریة ش.م.م
 التدفقات النقدیة  بیان
 2015 األول  كانون 31المنتھیة في  للسنة

  معھا وتقرأ المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل  41 إلى 1 من المرفقة اإلیضاحات إن
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  2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة إیضاح 

    

     األنشطة التشغیلیة
 1,545,096,627 6,693,583,899   بل ضریبة الدخلقالربح 
     :للبنود غیر النقدیة تعدیالت

  (25,960,584) (24,101,933) 7  حصة البنك من أرباح شركات حلیفة
 (141,672,400) 241,286,799   تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت

 67,030,858 57,071,560 8   استھالكات
 2,747,228 3,340,316 9  اطفاءات

 912,538 1,166,658   اطفاء العالوات والخصم على موجودات مالیة 
 1,677,428,812 (983,045,729) 29 مصروف مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة(استرداد) 

 5,169,647 3,050,231,925 16  مخصصات متنوعة
 6,635,068 (2,433,103) 30,27  موجودات ثابتة استبعاد خسائر(أرباح) 

  (11,850,507)  - 26  بیع موجودات مالیة  افي أرباحص
  3,125,537,287 9,037,100,392   الموجودات والمطلوبات التشغیلیةفي  التغیراتالربح قبل 

     

 (424,499,355) 439,936,306  عن الودائع احتیاطي - إیداعات لدى مصرف سوریة المركزيفي  )الزیادةالنقص (
 2,676,248,076 -    لمصارفإیداعات لدى االنقص في 

 (2,194,035,568) (3,028,870,132)   تسھیالت ائتمانیة مباشرةفي  الزیادة
 (64,458,572) (100,508,412)   موجودات أخرىفي الزیادة 

 (1,568,642,928) (93,267,924)   ودائع المصارفالنقص في 
 103,647,309 (764,859,129)   تأمینات نقدیةفي الزیادة (النقص) 

 8,395,126,778 (15,965,138,822)   ودائع العمالءفي  الزیادة النقص) (
 (2,966,177,834) (78,565,862)  مطلوبات أخرىالنقص في 

األنشطة التشغیلیة قبل الضریبة المستخدمة  في) من ( صافي التدفقات النقدیة   (10,554,173,583) 7,082,745,193 
 (20,342,788) (97,069,537) 16  سنوات سابقةعن  ضریبة الدخل المدفوعة
 7,062,402,405 (10,651,243,120)   األنشطة التشغیلیة منفي)  المستخدمة ( صافي التدفقات النقدیة

     

     األنشطة االستثماریة
 915,450,000 1,683,250,000   متوفرة للبیعالمتحصل من استحقاق / بیع موجودات مالیة 

 16,500,000 17,500,000 7  توزیعات أرباح نقدیة –كات حلیفة استثمار في شر
 (57,117,926) (160,889,295) 8  شراء موجودات ثابتة

 (8,055,005) - 9  شراء موجودات غیر ملموسة
 94,999 2,612,500    ثابتةالمتحصل من بیع موجودات 

 866,872,068 1,542,473,205   األنشطة االستثماریة من صافي التدفقات النقدیة
    

     
 1,999,704,621 3,562,227,686  تأثیر تغیرات أسعار الصرف 

     
 9,928,979,094 (5,546,542,229)   في النقد وما في حكمھ الزیادة(النقص)  صافي

 20,867,884,899 30,796,863,993   كانون الثاني  1النقد وما في حكمھ في 
 30,796,863,993 25,250,321,764 32  األول  كانون 31النقد وما في حكمھ في 

    

    وأنصبة األرباح التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد
 2,176,273,691 2,898,134,824  فوائد مقبوضة
 1,790,793,806 1,777,007,116  فوائد مدفوعة

 16,500,000 17,500,000 7 توزیعات أرباح مقبوضة
    

 



  بنك بیبلوس سوریة ش.م.م
 المالیة  البیاناتإیضاحات حول 

    2015 كانون األول 31
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 بنكمعلومات عن ال .1
 

بموجب  2005تشرین األول  20تم تأسیس بنك بیبلوس سوریة ش.م.م ("البنك") كشركة مساھمة سوریة مغفلة في 
وسجل  .2001لعام  28، وبموجب قانون المصارف رقم 2005تشرین الثاني  26/ل أ بتاریخ 925القرار رقم 

ً خاصاً. ـبوصف 13ت رقم تح سجل المصارفالبنك لدى  جلــس .)14497السجل التجاري رقم (بموجب  ھ مصرفا
  سوریة.  –ق ـیاً لھ في دمشــاتخذ البنك مركزاً رئیس

  

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

 .لیرة سوریة للسھم الواحد 100سھم بقیمة اسمیة  61,200,000مقسمة إلى  لیرة سوریة 6,120,000,000
 وریف دمشق في دمشق األحد عشر یقوم البنك بتقدیم عدة أنشطة وخدمات مصرفیة من خالل مركزه الرئیسي وفروعھ

   .حلب وحمص وحماة والالذقیة وطرطوسالسویداء وو
  

ً  في الجمھوریة العربیة السوریةللظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق ونتیجة   ثالث ةف ي  ، تم إیقاف العمل مؤقت ا
وذلك بع د الحص ول عل ى موافق ة  الملك فیصل بحلب.شارع حمص، فرع حوش بالس، وفرع وھي فرع  البنكفروع لدى 

   .الستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمةمصرف سوریة المركزي على إیقافھا مؤقتا لحین زوال الظروف ا
 إن أسھم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة. 

  % من رأسمال البنك. 59.87یساھم بنك بیبلوس ش.م.ل بیروت بنسبة 
 بموجب اتفاقیة الدعم الفني المبرمة بینھما یقدم بنك بیبلوس ش.م.ل الخدمات المذكورة أدناه لبنك بیبلوس سوریة ش.م.م:

   على النحو التالي:
 المساعدة في ممارسة األعمال المصرفیة.  .1
 تقییم المخاطر المصرفیة والحد منھا. المساعدة في كل ما یتعلق ب .2
 ستحداث واصدار منتجات مصرفیة جدیدة. المساعدة التقنیة والبشریة ال .3
 .الدعم التقني والبشري إلدارة التدقیق الداخلي .4
داخلي كتدریب الموظفین وانتداب الخبراء لمدة محدودة ال تتجاوز السنة شریطة المساعدة في أعمال التنظیم ال .5

 خضوع ذلك للقوانین واالنظمة السوریة النافذة.
المساعدة في تقدیم أي استشارات أو خدمات أخرى على اال تخالف القوانین السوریة وتعلیمات مصرف  .6

  سوریة المركزي.
والتي تمت الموافقة  2005إلداریة والتقنیة الموقعة بینھما والمعمول بھا منذ عام وذلك بموجب اتفاقیة تقدیم المساعدة ا

ً على استكمال  2015 آیار 25على تجدیدھا من قبل الھیئة العامة للبنك المنعقدة بتاریخ  لمدة سنة، ویتم العمل حالیا
تفاقیة وفق القوانین واألنظمة اإلجراءات الالزمة للحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على تجدید ھذه اإل

  النافذة. 
المس اھمة المغفل ة  (ش.م.م)  /أدی ر /س وریة  -ف ي ش ركة أدون یس للت أمین %20یساھم بنك بیبلوس سوریة ش.م.م  بنسبة 

  . 15040تحت رقم  2007أیلول  23بالسجل التجاري بتاریخ المسجلة 
 

  الموافقة على البیانات المالیة 
  

 1بالجلس ة رق م  بق رار مجل س اإلدارة 2015ك انون األول  31المالیة للبنك كما ف ي  البیاناتدار تمت الموافقة على إص
  الحقاً من قبل الھیئة العامة للمساھمین. علیھا على أن تتم الموافقة 2016 شباط 18 بتاریخ

 
 السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و  .2
 

 المالیة البیاناتأسس إعداد  2.1
 

باستثناء الموجودات المالیة المتوفرة للبیع التي تظھر بالقیمة  ،المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة ناتالبیاتم إعداد  -
      .المركز المالي بیانالعادلة بتاریخ 

وتفس یراتھا وق رارات ومع اییر المحاس بة الدولی ة  مع اییر التق اریر المالی ة الدولی ةالمالی ة وفق اً ل البیان اتتم إع داد  -
 لنقد والتسلیف.مجلس ا

  للبنك.  شغیلعملة التالمالیة باللیرة السوریة وھي  البیاناتتم عرض  -
 خرى، ال یعتبر االقتصاداألنوعیة المؤشرات السعار المستھلك  ورسمي ألأحدث مؤشر بعین االعتبار خذ األ بعد -

  ذا تضخم مرتفع. الذي یعمل بھ البنك اقتصاداً 
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 (تتمة)  الھامة السیاسات المحاسبیةأسس اإلعداد و .2

 
  واإلفصاحات التغیرات في السیاسات المحاسبیة 2.2

  
  التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة ھي مطابق ة لتل ك الت ي ت م اس تخدامھا ف ي الس نة الس ابقة. ق ام 
الجدی دة  (IFRIC) وتفس یرات لجن ة تفس یر المع اییر الدولی ة (IFRS) البن ك بتطبی ق مع اییر التق اریر المالی ة الدولی ة

الجدی دة والتع دیالت . إن تطبی ق ھ ذه المع اییر 2015ك انون الث اني  1والمعدلة التالیة التي أص بحت ناف ذة ابت داء م ن 
  :لیس لھ أي تأثیر على المركز المالي للبنك أو أدائھ المالي

 خطط المنافع المحددة: مساھمات الموظفین 19لدولي رقم تعدیالت على معیار التقاریر المالیة ا -
 ):2012إلى  2010التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة  -

 الدفع على أساس األسھم - 2معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ◄
 تجمیع األعمال - 3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ◄
 قطاعات التشغیل - 8یة الدولي رقم معیار التقاریر المال ◄
األصول   - 38 الممتلكات واآلالت والمعدات ومعیار المحاسبة الدولي رقم - 16معیار المحاسبة الدولي رقم  ◄

 غیر الملموسة
 إفصاحات األطراف ذات العالقة - 24معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 ):2013إلى  2011ورة التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (د -

 وتتضمن: البنكوال یتوقع أن یكون لھا أثر جوھري على  2014تموز  1ھذه التحسینات نافذة للتطبیق ابتداًء من 
 تجمیع األعمال - 3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ◄
 قیاس القیمة العادلة - 13معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ◄
  االستثمارات العقاریة - 40م معیار المحاسبة الدولي رق ◄

  
 لتطبیقامعاییر وتفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الصادرة أو المعدلة وغیر نافذة     2.3

   
  :2015كانون األول  31فیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة وغیر نافذة التطبیق للسنة المنتھیة في 

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

) النسخة النھائیة من معیار التقاریر المالیة IASB، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (2014في تموز 
االعتراف والقیاس  - األدوات المالیة  39األدوات المالیة لیحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم  9الدولي رقم 

كافة  9. یجمع معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 9یر المالیة الدولي رقم وكل اإلصدارات السابقة لمعیار التقار
الجوانب الثالثة لمشروع محاسبة األدوات المالیة: التصنیف والقیاس، وتدني القیمة ومحاسبة التحوط. إن معیار 

، مع 2018ن الثاني كانو 1نافذ للتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ بعد  9التقاریر المالیة الدولي رقم 
السماح بالتطبیق المبكر لھ. باستثناء محاسبة التحوط، یجب تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي، إال أن عرض 
معلومات المقارنة لیس إلزامیاً. بالنسبة لمحاسبة التحوط، یتم تطبیق متطلبات المعیار على أساس مستقبلي، مع 

  .البنكلھذا المعیار أثر على  بعض االستثناءات المحددة. ال یتوقع أن یكون
 

 الحسابات التنظیمیة المؤجلة – 14معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
سعار أھو معیار اختیاري یسمح للمنشأة التي تخضع أنشطتھا الى  14إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

لحالیة ألرصدة الحسابات التنظیمیة محددة بموجب قوانین باالستمرار بتطبیق معظم السیاسات المحاسبیة ا
المؤجلة عند تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة للمرة األولى. إن المنشآت التي تتبنى معیار التقاریر المالیة 

یجب ان تعرض الحسابات التنظیمیة المؤجلة كبنود مستقلة في قائمة المركز المالي وتعرض  14الدولي رقم 
الحسابات كبنود مستقلة في بیان الدخل الشامل. یتطلب المعیار اإلفصاح عن طبیعة الحركة في أرصدة ھذه 

االسعار المحددة بموجب قوانین للمنشأة والخطر المتعلق بھ، وأثر تحدید األسعار على بیاناتھا المالیة. إن معیار 
كانون الثاني  1عتباراً من أو بعد نافذ للتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ ا 14التقاریر المالیة الدولي رقم 

ً للمعاییر الدولیة، ال یتوقع أن یكون لھذا المعیار أثر على  البنك. باعتبار أن 2016 .البنكمطبق حالیا
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .2

  
 بیق (تتمة)لتطامعاییر وتفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الصادرة أو المعدلة وغیر نافذة    2.3

  
 اإلیرادات من العقود مع الزبائن - 15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

الذي أسس لنموذج جدید یتكون من خمس خطوات  2014في أیار  15تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
االعتراف باإلیراد لیعكس المبلغ الذي لالعتراف باإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. وفقا للمعیار یتم 

ً أكثر  15أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن. مبادئ المعیار رقم  البنكتوقع ی توفر نموذجا
منھجیة لقیاس اإلیرادات واالعتراف بھا. إن معیار اإلیرادات الجدید قابل للتطبیق على جمیع المنشآت و یحل محل جمیع 

تطلبات معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحالیة المتعلقة باالعتراف باإلیرادات. یتوجب تطبیق المعیار بأثر رجعي كامل م
ال یتوقع أن  مع السماح بالتطبیق المبكر 2018كانون الثاني  1أو معدل للسنوات المالیة التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 

  .البنكیكون لھذا المعیار أثر على 
  
االرتباطات المشتركة: المحاسبة عن االستحواذ على  - 11تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

 الحصص
من المشارك في العملیات المشتركة الذي یقوم بمحاسبة  11تتطلب التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
نشاط العملیة المشتركة مشروع أعمال، بأن یطبق المبادئ  االستحواذ على حصص في عملیة مشتركة، حیث یشكل

ً بأن الحصة المملوكة 3المالئمة لمحاسبة تجمیع األعمال في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  . توضح التعدیالت أیضا
ً في العملیة المشتركة ال یتم إعادة قیاسھا عند االستحواذ على حصة إضافیة في نفس العملیات  المشتركة في حال مسبقا

من  11االحتفاظ بالسیطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلك، تمت إضافة استثناء لنطاق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
أجل تحدید أن التعدیالت ال تنطبق عندما تكون األطراف التي تتشارك السیطرة، بما فیھا المنشأة المعد التقاریر لھا، تحت 

من نفس الطرف المسیطر النھائي. تنطبق التعدیالت على كلٍّ من االستحواذ األولي لحصة في العملیة السیطرة المشتركة 
المشتركة واستحواذ أي حصص إضافیة في نفس العملیة المشتركة وتكون نافذة التطبیق بأثر رجعي للفترات السنویة التي 

  .البنكطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أثر على مع السماح بالت 2016كانون الثاني  1تبدأ اعتباراً من أو بعد 
 

: توضیح الطرق المقبولة 38ومعیار المحاسبة الدولي رقم  16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 لالستھالكات واالطفاءات

وھو أن  38الدولي رقم ومعیار المحاسبة  16توضح ھذه التعدیالت المبدأ الوارد في معیار المحاسبة الدولي رقم 
االیرادات تعكس نمط المنافع االقتصادیة المتولدة من تشغیل المشروع (والذي یشكل األصل جزء منھ) بدال من المنافع 
االقتصادیة التي یتم استھالكھا من خالل استخدام األصل. ونتیجة لذلك، فإن األسلوب القائم على اإلیرادات ال یمكن 

لممتلكات واآلالت والمعدات، ویمكن أن یستخدم في حاالت محدودة جدا في إطفاء األصول غیر استخدامھ في استھالك ا
، مع 2016كانون الثاني عام  1الملموسة. ھذه التعدیالت نافذة التطبیق بأثر رجعي للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

ستخدم األسلوب القائم على یال  البنكنظراً ألن  البنكر على السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أي تأثی
  .اإلیرادات في استھالك أصولھ غیر المتداولة

  
  : طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة المنفصلة 27تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -

الستثمارات في الشركات التابعة والمشاریع تسمح ھذه التعدیالت للمنشآت باستخدام طریقة حقوق الملكیة في محاسبة ا
المشتركة والشركات الزمیلة في البیانات المالیة المنفصلة الخاصة بھا. المنشآت التي تطبق معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

. المنشآت واختارت أن تغیر إلى طریقة حقوق الملكیة في بیانات المالیة المنفصلة یجب أن تطبق ھذا التغییر بأثر رجعي
التي تتبنى معاییر التقاریر المالیة الدولیة ألول مرة والتي تختار استخدام طریقة حقوق الملكیة في بیاناتھا المالیة 
المنفصلة، ستكون ملزمة بتطبیق ھذا األسلوب اعتباراً من تاریخ االنتقال إلى معاییر التقاریر المالیة الدولیة. ھذه 

، مع السماح بالتطبیق 2016كانون الثاني عام  1فترات السنویة التي تبدأ اعتباراً من أو بعد التعدیالت نافذه التطبیق لل
 .البنكالمبكر. ال یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أثر على 
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)       2

  
  لتطبیق (تتمة)المعدلة وغیر نافذة معاییر وتفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الصادرة أو ا   2.3

  
: البیع أو المساھمة 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم  10التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

 باألصول بین المستثمر والشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة:
 

بالتعامل مع فقدان  28ومعیار المحاسبة الدولي رقم  10م تتناول التعدیالت التباین بین معیار التقاریر المالیة الدولي رق
السیطرة على شركة تابعة تم بیعھا أو المساھمة بھا لصالح شركة زمیلة أو مشروع مشترك. التعدیالت توضح أن الربح 

مالیة الدولي أو الخسارة الناتجة عن بیع أصول أو المساھمة بھا تمثل عمل تجاري، كما تم تعریفھا في معیار التقاریر ال
، بین المستثمر والشركة الزمیلة أو المشروع المشترك، یتم االعتراف بھ بشكل كامل. بینما أي ربح أو خسارة ناتجة 3رقم 

، بین المستثمر 3عن بیع أصول أو المساھمة بھا تمثل عمل تجاري، كما تم تعریفھا في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
روعھ المشترك، یتم االعتراف بھ بشكل كامل. أي ربح أو خسارة ناتجة عن بیع او المساھمة وشركتھ الزمیلة او مش

بأصول ال تمثل عمل تجاري، یتم االعتراف بھا فقط بحدود حصص المستثمر المستقل غیر ذي الصلة بالشركة الزمیلة او 
كانون الثاني  1لسنویة التي تبدأ في أو بعد المشروع المشترك. یجب تطبیق التعدیالت بأثر الحق وتعتبر نافذة للفترات ا

 .البنك، مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر على 2016
 

  ):2014 -  2012التحسینات السنویة (دورة  -
    ن:. وتتضم2016كانون الثاني  1ھذه التحسینات نافذة التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 : األصول غیر المتداولة المحتفظ بھا برسم البیع والعملیات غیر المستمرة5معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ◄
 : األدوات المالیة: اإلفصاحات7معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ◄
 : امتیازات الموظفین19معیار المحاسبة الدولي رقم  ◄
 یر المالیة المرحلیة: التقار34معیار المحاسبة الدولي رقم  ◄

 
 .البنكال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي أثر جوھري على 

  
  : مبادرة اإلفصاح:1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -

"عرض البیانات المالیة" ال تغیر جوھریاً بل توضح متطلبات حالیة  - 1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
  . التعدیالت توضح:1ة الدولي رقم لمعیار المحاسب

 1األھمیة النسبیة في معیار المحاسبة الدولي رقم متطلبات  -
أن بنود محددة في بیان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر وبیان المركز المالي یمكن عرضھا بشكل  -

 .منفصل
 ةأن المنشآت لدیھا المرونة في ترتیب عرض اإلیضاحات حول البیانات المالی -
أن حصة الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي یتم معالجتھا محاسبیاً بطریقة  -

حقوق الملكیة یجب عرضھا بشكل مجمع في بند واحد، وتصنیفھا الى بنود سیتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى 
 .سائرأرباح وخسائر وأخرى لن یتم إعادة تصنیفھا الحقا الى االرباح والخ

عالوًة على ذلك، فإن التعدیالت توضح المتطلبات التي تطبق عند عرض مجامیع فرعیة إضافیة في بیان المركز 
المالي وبیان أو بیاني األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر. ھذه التعدیالت تعتبر نافذة للفترات السنویة التي تبدأ 

بالتطبیق المبكر. ھذه التعدیالت ال یتوقع أن یكون لھا إثر جوھري  ، مع السماح2016كانون الثاني  1في أو بعد 
 .البنكعلى 
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)       2

  
  لتطبیق (تتمة)امعاییر وتفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الصادرة أو المعدلة وغیر نافذة    2.3

  
منشآت  28، ومعیار المحاسبة الدولي رقم 12و  10لمالیة الدولیین رقم التعدیالت على معیاري التقاریر ا -

 االستثمار: تطبیق استثناء توحید القوائم المالیة:
  

تتناول التعدیالت القضایا التي ظھرت عند تطبیق استثناء منشآت االستثمار في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
فاء من تقدیم قوائم مالیة موحدة ینطبق على منشأة أم تابعة بدورھا لمنشأة . توضح تعدیالت ھذا المعیار أن اإلع10

استثمار، لدى قیام منشأة االستثمار بتقییم جمیع الشركات التابعة لھا بالقیمة العادلة. عالوًة على ذلك، فإن التعدیالت 
شأة استثمار بحد ذاتھا والتابعة توضح أن الشركات التي ال تصنف كمن 10على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

لمنشأة استثمار وتقدم خدمات دعم لھا ھي فقط التي یتم توحید بیاناتھا المالیة. كل الشركات األخرى التابعة لمنشأة 
تسمح للمستثمر، عند تطبیق طریقة  28استثمار تقدر بالقیمة العادلة. التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

باالحتفاظ بتقییم القیمة العادلة الذي تطبقھ منشأة استثمار زمیلة أو مشروع استثمار مشترك على  حقوق الملكیة،
 1مصالح الشركات التابعة. یجب تطبیق ھذه التعدیالت بأثر رجعي وتعتبر نافذة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

  .البنكیكون لھذه التعدیالت أي أثر جوھري على  ، مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن2016كانون الثاني 
  

 أھم التقدیرات المحاسبیة  2.4
 

القی  ام بتق  دیرات واجتھ  ادات ت  ؤثر ف  ي قیم  ة اإلی  رادات والمص  اریف،  البن  كإن إع  داد البیان  ات المالی  ة یتطل  ب م  ن إدارة 
زام ات الطارئ ة المفص ح عنھ ا. إن والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة بھا ف ي البیان ات المالی ة وك ذلك االلت

عدم التأكد المتضمن في اجتھادات وتقدیرات اإلدارة قد یؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات 
 الظاھرة في البیانات المالیة التي قد تتأثر في المستقبل، فیما یلي أھم ھذه التقدیرات:

  
المالی ة والت ي ق د ین تج  البیان اترات المس تقبلیة لألح داث غی ر المؤك دة ف ي ت اریخ إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتق دی

 البیان اتعنھا مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة ف ي 
 ھي كما یلي: القادمة المالیة خالل السنة 

  
  مبدأ االستمراریة

على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من حالة  البنكدیر مدى قدرة بتق البنكقامت إدارة 
 البنكمتأكدة من أن  البنكعدم االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة 

ي المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست الموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل ف لدیھ
ً ھامة حول قدرة  على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء  البنكعلى درایة بأیة امور جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكا

  . علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة
 
  

  المالیةالقیمة العادلة لألدوات 
 أو المعلنة األسعار طریق عن المالي المركز بیان بتاریخ المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیمة توفر عدم حال في

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

 .واالجتھاد التقدیر
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .2
 

 تتمة)(أھم التقدیرات المحاسبیة  2.4
  

  قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع في تدني
 ما لتقدیر مالي مركز بیان كل تاریخ في للبیع متوفرة مالیة كموجودات المصنفة دیون شكل على المالیة تاألدوا بمراجعة البنك یقوم

  .یةاالئتمان التسھیالت في المستخدمة كتلك تقدیرات استخدام ذلك یتطلب. القیمة في تدنٍ  ھناك كان إذا
  

 في مستمر أو جوھري انخفاض ھناك یكون عندما للبیع توفرةالم المالیة الموجودات قیمة في التدني خسائر بتحمیل البنك یقوم كما
 البنك یقوم التقدیرات بھذه القیام عند. التقدیرات استخدام یتطلب" مستمر" أو" ھام" ھو ما تحدید وإن .التكلفة دون ما العادلة القیمة

 من أقل األستثمارات ھذه أسعار خاللھا كانت التي الزمنیة للفترات األسعار تغیرات ضمنھا ومن المعطیات من مجموعة بمراجعة
  . التكلفة

  
  وجودات الضریبیة المؤجلةالم

یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن صافي الخسارة الضریبیة المتوقع االستفادة منھا عند تحقق الربح الضریبي. یتطلب 
على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة  االعتراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة

 .باإلضافة إلى خطط الضریبة المستقبلیة
  

   أھم السیاسات المحاسبیة 2.5
  

ً  المرفقة المالیة البیانات أعدت  :التالیة المحاسبیة السیاسات ألھم وفقا
  
  التعامالت بالعمالت األجنبیة  . أ

  
 تحویل ویتم التعامالت ھذه حدوث تاریخ في السائدة الصرف بأسعار السنة خالل جنبیةاأل بالعمالت تتم التي التعامالت تسجیل یتم

 قبل من والمعلنة المالي المركز بیان تاریخ في السائدة األجنبیة العمالت صرف بأسعار المالیة والمطلوبات الموجودات أرصدة
  .الدخل بیان في للبنك الرئیسیة العملة إلى لالتحوی عن الناتجة والخسائر األرباح تسجیل یتم. المركزي سوریة مصرف

  
  .للبنك الرئیسیة العملة تمثل والتي المالیة البیانات إظھار عملة ھي السوریة اللیرة إن

  
 معلومات القطاع   . ب

  
قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات والعملیات التي تشترك معاً في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة للمخاطر وعوائد   -

  تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. 
 
القطاع الجغرافي یرتبط في تقدیم منتجات أو خدمات في بیئة اقتصادیة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة    -

 بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى. 
  
  زینة.كما یلي: تجزئة، شركات، الخ للبنكیتم توزیع التقاریر القطاعیة  -
  
 اإلعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا  . ج
 

 االدوات المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ موجودات مالیة لطرف ومطلوبات مالیة أو أدوات حقوق ملكیة لطرف آخر.
 

 تاریخ االعتراف §
  .المعامالت بتلك االلتزام بتاریخ المالیة الموجودات وبیع بشراء االعتراف یتم  
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 لسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس اإلعداد وا .2

 
 (تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة 2.5

 
  (تتمة) اإلعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا  ج. 

 
 االعتراف األولي باألدوات المالیة §

 

م یتوالغرض من اقتنائھا و خصائصھا تصنیف االدوات المالیة ضمن مجموعات معینة عند االعتراف االولي بھا على یعتمد
المالیة  باستثناء األدواتاالعتراف بكافة االدوات المالیة وتسجیلھا مبدئیا ً بالقیمة العادلة مضافا ً إلیھا تكالیف االقتناء 

  .األرباح أو الخسائربالقیمة العادلة من خالل المقاسة 
 
 أرباح الیوم األول §

 عن أو الملحوظ الحالي السوق في مماثلة ألداة لحالیةا العادلة القیمة عن النشط غیر السوق في المعاملة سعر یختلف عندما
 مباشرة البنك یعترف الملحوظة األسواق من بیانات على فقط متغیراتھ تعتمد تقییم أسلوب باستخدام الحالیة العادلة القیمة

استثمارات ) خسائر( أرباح صافي" بند ضمن الدخل بیان يف) األول الیوم ربح( العادلة والقیمة المعامـلـة سعر بین بالفرق
  ".مالیة

  
 توافر حتى التقییم أسلوب بإستخدام والقیمة المعاملة سعر بین بالفرق االعتراف یتم ال ملحوظ بشكل البیانات توافر عدم عند

  .المالیة باألداة االعتراف إلغاء أو ملحوظ بشكل المعلومات
 

 األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف  §
 تاریخ ولھا ومحددة ثابتة مدفوعات ذات مالیة موجودات ھي والسلف والقروض المصارف لدى اإلیداعاتو األرصدة
 العادلة بالقیمة مالیة موجودات أو للمتاجرة أو للبیع متوفرة كموجودات مصنفة أو نشط سوق في متداولة غیر ثابت استحقاق

 طریقة بإستخدام المطفأة بالتكلفة والسلف والقروض لمصارفا لدى واإلیداعات األرصدة تقییم یتم. الدخل بیان خالل من
ً  الفعلي الفائدة معدل  اإلطفاءات تسجیل یتم. إطفاؤھا تم مبالغ وأیة المستقبلیة القیمة لتدني مخصصات أیة منھا مطروحا

 مخصص مصروف" بند يف القیمة تدني عن الناتجة بالخسائر االعتراف یتم كما الدخل، بیان في" الدائنة الفوائد" بند ضمن
  .الدخل بیان ضمن" یةاالئتمان الخسائر

  

 الموجودات المالیة المتوفرة للبیع §
موجودات غیر المصنفة على انھا موجودات مالیة للمتاجرة أو الموجودات المالیة المتوفرة للبیع ھي تلك الموجودات المالیة 

ات المالیة المتوفرة للبیع: أدوات حقوق الملكیة وأدوات دین تتضمن الموجود .مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
إن أدوات الدین في ھذا التصنیف ھي المتوقع االحتفاظ بھا لفترة زمنیة غیر محددة ویمكن بیعھا عند الحاجة الى  أخرى.

 سیولة أو عند التغیر في ظروف السوق.
  

وفرة للبیع حسب القیمة العادلة كما یتم االعتراف بالربح أو الخسارة بعد االعتراف المبدئي، یتم تقییم الموجودات المالیة المت
". التغییر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیعغیر المحققة مباشرة في بیان الدخل الشامل ضمن بند "

عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة المتوفرة للبیع، یتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتراكمة المعترف فیھا سابقاً في 
ألكثر من استثمار في البنك اح (خسائر) استثمارات مالیة". في حال تملك بیان الدخل الشامل، في بیان الدخل ضمن بند "أرب

  على مبدأ الوارد أوالً صادر أوالً. بناءً عنھا یتم التخلي  الورقة المالیةنفس 
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .2

 
 (تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة 2.5

  
 (تتمة) ادة تقییمھااإلعتراف باألدوات المالیة وإعج  

 
 (تتمة) الموجودات المالیة المتوفرة للبیع §

الدخل عندما ینشأ حق  بیانیتم االعتراف بالفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزیعات األرباح في 
 باستالم الدفعات. للبنك

إلضافة إلى األتعاب والتكالیف التي تكون جزء ال یتجزأ یتم احتساب التكلفة المطفأة آخذین باالعتبار أي خصم أو عالوة با
 من الفائدة الفعلیة. 

الدخل ویتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بھا مباشرة  بیانیتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن تدني القیمة في 
 رة للبیع" من حقوق الملكیة.في بند "التغییر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوف

یمكن استرجاع خسائر التدني التي تم تسجیلھا سابقا في بیان الدخل إذا ما تبین بموضوعیة أن الزیادة في القیمة العادلة قد 
حدثت في فترة الحقة لتسجیل خسائر التدني، حیث یتم استرجاع خسائر التدني ألدوات الدین من خالل بیان الدخل بند 

  ائر) موجودات مالیة متوفرة للبیع.أرباح (خس
  

  موجودات مالیة مصنفة كقروض وسلف §
 ومحددة ثابتة دفعات لدیھا والتي" اإلستحقاق تاریخ حتى بھا محتفظ" تعریف علیھا ینطبق ال التي التسلیف أدوات تدرج

 یتم المبدئي، القیاس بعد. القیمة في التدني مخصص حسم بعد المطفأة بالتكلفة نشطة مالیة أسواق في مدرجة غیر ولكنھا
 ً  الخسائر إثبات یتم. تدني القیمة مخصص حسم بعد المطفأة، بالتكلفة وسلف كقروض المصنفة المالیة الموجودات قیاس الحقا

 حساب وفي" صافي - تدني القیمة مخصصات" ضمن الدخل بیان في والسلف القروض ھذه تدني قیمة عن الناتجة
 من وخصومات عالوات أي باإلعتبار باألخذ المطفأة التكلفة احتساب یتم. المالي المركز بیان ضمن تدني القیمة مخصص

 بیان في" الدائنة الفوائد" بند ضمن اإلطفاء تضمین یتم. الفعلي الفائدة سعر من یتجزأ ال جزءاً  تعتبر التي والرسوم اإلقتناء
  . الدخل

  
  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة  . د

 المالیةوجودات الم §
حسب  –المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالیة المتشابھة  إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصلیتم 

 ) عند:مقتضى الحال
 انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، أو -
لطرف ثالث  بالكامل المالي، أو تحمل مسؤولیة دفع التدفقات النقدیةبنقل الحقوق بإستالم التدفقات النقدیة لألصل  البنكقیام  -

ملكیة األصل  منافعبنقل جمیع مخاطر و البنكقیام إما (أ) ، وجوھري من خالل ترتیبات تحویلحال استالمھا بدون تأخیر 
لكن  ،المالي بشكل جوھرياألصل  منافعبنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر و البنك یقمإذا لم  (ب) ، أوبشكل جوھري المالي

  السیطرة على األصل.قامت بتحویل 
عندما یقوم البنك بنقل حقوق استالم التدفقات النقدیة ألصل أو أنھ دخل في ترتیبات تحویل، فإنھ یقیم فیما إذا احتفظ بمخاطر 

ولم  ،األصل بشكل جوھري ملكیةمنافع بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر و البنك یقمإذا لم ومنافع ملكیة األصل والى أي مدى. 
في ھذه الحالة، المستمرة.  استمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركتھی البنك السیطرة على األصل المنقول، فإنتحول 

ً باالعتراف بااللتزام المصاحب. یتم تقییم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس یعكس الحقوق  یقوم البنك أیضا
  تزامات المحتفظ بھا من قبل البنك.واالل
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .2

 
  (تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة 2.5

 
  (تتمة) إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة  . د
 

  المطلوبات المالیة §
تبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، یتم یتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند اس

محاسبة ھذا التعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدید ویتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة 
  في بیان الدخل الشامل.

  
  الـقیـمة الـعـادلة ھـ. 

  جودات المالیة المتوفرة للبیع بناًء على قیمتھا العادلة بتاریخ بیان المركز المالي.یقوم البنك بقیاس األدوات المالیة كالمو
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق بتاریخ 

  فتراض أن عملیة بیع االصل أو نقل االلتزام تحدث في:قیاس األدوات المالیة. إن قیاس القیمة العادلة مبني على ا
 إما السوق األساسي لألصل أو االلتزام، -
 أو عند غیاب السوق األساسي، في أكثر سوق مالئم لألصل أو االلتزام. -

 

  على أن یكون السوق األساسي أو أكثر سوق مالئم متاحاً للبنك.
لى االفتراضات التي یعتمد علیھا المشاركون في السوق عند تسعیر ھذه األدوات على یتم قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام بناًء ع

  افتراض أن المشاركین في السوق یعملون على تحقیق أفضل مصالح اقتصادیة لھم.
استخدام  یقوم البنك باستخدام طرق تقییم مناسبة للظروف المحیطة والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وتعظیم

  المعطیات المالئمة التي یمكن مالحظتھا و تقلیل استخدام المعطیات التي ال یمكن مالحظتھا.
جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو االفصاح عنھا في البیانات المالیة یتم تصنیفھا في التسلسل الھرمي 

  قل مستوى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة ككل:للقیمة العادلة، الموضح أدناه، بناًء على أ
  مماثلة. ومطلوبات لموجودات نشطة ةق مالیاسوأالمدرجة (غیر المعدلة) في السوق : أسعار )1(المستوى  -
قیمة العادلة یمكن ال قیاس التي لھا تأثیر جوھري على یكون فیھا المستوى االدنى من المعطیات : طرق تقییم)2(المستوى  -

  مالحظتھا مباشرة أو بشكل غیر مباشر. 
القیمة العادلة غیر  قیاس التي لھا تأثیر جوھري على یكون فیھا المستوى االدنى من المعطیات : طرق تقییم)3(المستوى  -

 ملحوظة.
یما إذا كان ھناك ایة تحویالت بین بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في البیانات المالیة بشكل متكرر، یحدد البنك ف

  مستویات التسلسل الھرمي من خالل اعادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.
  

 تدني قیمة الموجودات المالیةو.  
 

 ص ولاأل مجموع ة أو الم الي األص ل قیم ة تدني على موضوعي دلیل ھناك كان إذا ما بتقییم المالي المركز بیان تاریخ في البنك یقوم
 نتیج ة القیم ة انخفاض على موضوعي دلیل ھناك كان إذا، وفقط إذا، المالیة األصول مجموعة أو المالي األصل قیمة تنخفض. المالیة
 أث ر تل ك الخس ارة) أح داث أو( لح دث ویك ون) خس ارة ح دث( باألص ل األول ي االعت راف بعد وقعت التي األحداث من أكثر أو لواحد
 األدل  ة تش  مل. بموثوقی  ة تق  دیرھا یمك  ن الت  ي المالی  ة األص  ول مجموع  ة أو الم  الي لألص  ل المق  درة لمس  تقبلیةا النقدی  ة الت  دفقات عل  ى

 دفع ات ف ي وتقص یر إخ الل كبی رة، مالی ة ص عوبة یواجھ ون المقترض ین مجموع ة أو المقت رض أن عل ى ت دل مؤش رات الموضوعیة
 ف ي للقی اس قاب ل انخفاض ھناك أن إلى الملحوظة البیانات تشیر مالي، تنظیم إعادة أو لإلفالس كبیر احتمال األصلي، المبلغ أو الفائدة

  .السداد بتعثرات ترتبط التي االقتصادیة الظروف أو المؤجلة والدفعات الدیون من متزاید عدد مثالً  المقدرة المستقبلیة النقدیة التدفقات
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .2

 
 (تتمة) ات المحاسبیةأھم السیاس 2.5

 
  (تتمة) تدني قیمة الموجودات المالیةو.  

  
 إیداعات وأرصدة لدى المصارف والقروض والسلف §

 

بالنسبة للموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة (مثل األرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة والقروض 
أوالً بتقییم ما إذا كان ھنالك دلیل  بنكقوم الیریخ االستحقاق)، والسلف باإلضافة إلى االستمارات المحتفظ بھا حتى تا

موضوعي على تدني القیمة بشكل منفرد لألصول المالیة التي تعتبر ھامة بشكل منفرد، أو بشكل جماعي بالنسبة لألصول 
ألصل مالي یتم تقییمھ  عدم وجود دلیل موضوعي على تدني قیمة بنكالمالیة التي ال تعتبر ھامة بشكل منفرد. وإذا حدد ال

بشكل منفرد، تقوم بتضمین األصل في مجموعة من األصول المالیة ذات سمات متشابھة لمخاطر االئتمان ویتم تقییمھم 
بشكل جماعي لتدني القیمة. ال ُتشمل األصول التي یتم تقییمھا بشكل منفرد لتدني القیمة والتي یتم أو یستمر االعتراف 

  لخاصة بھا في التقییم الجماعي لتدني القیمة.بخسائر تدني القیمة ا
في حال تواجد دلیل موضوعي على تكبد خسارة، یتم قیاس مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین المبلغ المسجل لألصل والقیمة 

دھا). یتم تخفیض الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة المتوقعة التي لم یتم تكب
القیمة الدفتریة لألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمانیة ویتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بیان الدخل. یتم االستمرار 
بحساب ایرادات الفوائد على القیمة الدفتریة المخفضة وذلك باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة 

  س خسارة التدني. المستقبلیة من أجل قیا
یتم شطب القروض وما یرتبط بھا من مخصصات عندما ال یكون ھناك احتمال واقعي السترداد المبالغ في المستقبل وتم 

. إذا، في فترة الحقة، تم زیادة أو انخفاض قیمة خسارة التدني المقدرة نتیجة بنكتسییل جمیع الضمانات أو تم تحویلھا إلى ال
اف بالخسارة، فإنھ یتم زیادة أو تخفیض قیمة خسارة التدني المعترف بھ سابقاً من خالل تعدیل حساب لحدث وقع بعد االعتر

  المخصص. في حال استرداد مبلغ مشطوب مستقبالً، یتم تخفیض المبلغ المسترد من "مصروف الخسائر االئتمانیة".
دام سعر الفائدة الفعلي األصلي. إذا كان للقرض سعر فائدة یتم خصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخ

متغیر، یكون معدل الخصم لقیاس أي خسائر تدني في القیمة ھو سعر الفائدة الفعلي الحالي. یعكس حساب القیمة الحالیة 
تنتج عن تسویة الرھن  للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي المضمون بالرھن التدفقات النقدیة التي یمكن أن

  مطروحاً منھا تكالیف الحصول على الضمان وبیعھ، سواء كانت التسویة للرھن ممكنة أو ال.
  

ولغرض التقییم الجماعي لتدني القیمة، یتم جمع األصول المالیة المتشابھة على أساس نظام التصنیف االئتماني الداخلي 
االئتمان مثل نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان للبنك، التي تأخذ بعین االعتبار خصائص مخاطر 

  .ووضع استحقاق الدفع سابقاً والعوامل األخرى ذات الصلة
یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة في مجموعة األصول المالیة التي یتم تقییمھا بشكل جماعي على أساس الخبرة السابقة 

. ویتم تعدیل الخبرة السابقة في البنكي لھا خصائص مخاطر ائتمان مشابھة لتلك التي في في تحقیق الخسائر لألصول الت
تحقیق الخسائر على أساس البیانات الحالیة الملحوظة لتعكس آثار الظروف الحالیة التي استند علیھا في تحدید الخبرة 

ً السابقة في تحقیق الخسائر وتلغي آثار الظروف في الفترة السابقة غیر ال   .موجودة حالیا
تعكس التقدیرات في تغیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة، وتتسق باتجاه، التغیرات في البیانات الملحوظة ذات العالقة من سنة 
إلى سنة. إن المنھجیة واالفتراضات المستخدمة لتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة یتم مراجعتھا بشكل منتظم لتقلیل أیة 

  الخسائر المقدرة والخسائر الفعلیة.فروقات بین 
 

 الموجودات المالیة المتوفرة للبیع §
  .في تاریخ كل بیان مركز مالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني في قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع بنكقوم الی

بشكل إفرادي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي  بنكلقوم ایة كموجودات مالیة متوفرة للبیع، بالنسبة ألدوات الدین المصنف
على تدني القیمة بناء على نفس المعاییر المتبعة في الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة. وفي ھذه الحالة فأن المبلغ 

العادلة الحالیة، مطروحا منھا أیة المسجل كخسارة تدني ھو الخسائر المتراكمة التي تقاس بالفرق بین التكلفة المطفأة والقیمة 
ً في بیان الدخل. إن إیراد الفوائد المستقبلي ھو على اساس القیمة الدفتریة  خسائر تدني على ذلك االستثمار معترف بھا سابقا

  .المخفضة والمستحقة باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة من أجل قیاس قیمة التدني
إذا، في فترة الحقة، زادت القیمة العادلة ألدوات الدین وكانت الزیادة مرتبطة بشكل موضوعي بحدث ائتماني وقع بعد 

  .االعتراف بخسارة التدني عندھا یتم عكس خسارة التدني ضمن بیان الدخل
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .2
  

  (تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة 2.5
  

  

 تدني قیمة الموجودات المالیة (تتمة)   .و
  
 (تتمة) الموجودات المالیة المتوفرة للبیع §

  
بالنسبة لالستثمارات بحقوق الملكیة المصنفة كاستثمارات متوفرة للبیع، فإن الدلیل الموضوعي یتضمن ایضاَ االنخفاض "الجوھري" 

% 20بشكل عام باعتبار االنخفاض "الجوھري" بنسبة  البنكقوم یلة لھذه االستثمارات عن الكلفة. أو "الدائم" في القیمة العاد
أشھر. عندما یوجد دلیل على تدني القیمة، فإن الخسارة المتراكمة والتي تقاس بالفرق بین تكلفة االستحواذ  6و"الدائم" لفترة اكثر من 

ً ضمن بیان اوالقیمة العادلة الحالیة، ناقصاَ أي خسارة تدني في القیمة على ھذه االستثمارا ، یتم الغاء لدخلت معترف بھا سابقا
وات حقوق الملكیة ضمن بیان االعتراف بھا من حقوق الملكیة ویتم االعتراف بھا في بیان الدخل. ال یتم عكس خسارة تدني قیمة اد

  بیان الدخل الشامل.، بل یتم االعتراف بالزیادة في القیمة العادلة بعد االعتراف المسبق بخسارة انخفاض القیمة في الدخل

 
 الدیون المجدولة §

 التي المالیة الصعوبات بسبب وذلك التسدیدات فترة بتمدید لتعدیلھا معین قرض شروط بشأن التفاوض بإعادة البنك یقوم قد 
 من كدللتأ الدین بمراجعة اإلدارة وتستمر مستحق الدین ھذا یعتبر ال أصوالً، الجدولة على الموافقة عند المقترض، یواجھھا

  .القیمة تدني على موضوعي دلیل ھناك كان إذا ما تقییم یتم كما المستقبلیة، التسدیدات إمكانیة

 التقاص  ز. 
إذا كان ھناك حق  المركز المالي بیانالمبلغ الصافي في  وإظھاربین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  المقاصة إجراءیتم 

ق الموجودات وتسویة یتحقل صافي المبلغلتسویتھا على أساس وأن ھناك نیة  صة بین المبالغ المسجلة،قانوني قائم وملزم إلجراء المقا
  .الوقت ذاتفي المطلوبات 

  
  عقود اإلیجار  . ح
  

 تمدیع بالعقد الوفاء كان إذا فیما تحدید ویتطلب العملیة جوھر على بناء یتم إیجار یتضمن أو إیجار ھو ما عقد كان إذا فیما تحدید إن
  . األصل ھذا مااستخد في الحق ینقل العقد وإن محددة أصول أو أصل استخدام على

 
  البنك كمستأجر §

تعتبر عقود إیجار بشكل جوھري المرتبطة بملكیة األصل للبنك المنافع إن عقود اإلیجار التي ال تتضمن تحویل المخاطر و
الدخل بطریقة القسط الثابت على مدى مدة العقد.  بیانیف في تشغیلیة. یتم تسجیل مدفوعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصار

  یتم اإلعتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اإلیجار كمصاریف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.
  

  تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف  ط.

 المتبعة المقاییس یلي فیماو البنك، إلى تتدفق سوف االقتصادیة المنافع أن المحتمل من یكون عندما فقط باإلیراد االعتراف یتم
 :باإلیراد لالعتراف
 الفوائد الدائنة والمدینة  §

 یتم للبیع، متوفرة والمصنفة فائدة تتقاضى التي المالیة واألدوات المطفأة بالتكلفة المقیمة المالیة األدوات لجمیع بالنسبة
ً  والمدینة الدائنة الفوائد تسجیل   .لألداة المتوقع العمر خالل الفعلي الفائدة لمعدل وفقا

 المطلوبات أو للموجودات المسجل المبلغ یعدل فإنھ المقبوضات، أو بالمدفوعات الخاصة التقدیرات بمراجعة البنك قام إذا
 حالیةال القیمة حساب خالل من المسجل المبلغ حساب البنك ویعید. والمعدلة الفعلیة المقدرة النقدیة التدفقات لیعكس المالیة

 أو دخل أنھ على بالتعدیل االعتراف ویتم المالیة، لألداة األصلي الفعلي الفائدة بسعر المقدرة المستقبلیة النقدیة للتدفقات
 لھا المقدرة النقدیة التدفقات بزیادة البنك قام والتي تصنیفھا المعاد المالیة لألصول بالنسبة ذلك، إلى باإلضافة. مصروف

 تاریخ من الفعلي الفائدة معدل على كتسویة بھا یعترف الزیادة ھذه أثر إن. النقدیة التدفقات ھذه تحصیل ةإمكانی زیادة نتیجة
  .  المتوقعة المستقبلیة النقدیة التدفقات في التغییر

 بدخل االعتراف یتم القیمة، تدني لخسارة نتیجة المشابھة المالیة األصول مجموعة أو المالي األصل قیمة تخفیض یتم عندما
 .المعدلة الدفتریة القیمة على األصلي الفعلي الفائدة سعر بإستخدام الفائدة
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .2

 
  (تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة 2.5

  
  (تتمة) تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف     ط.

 العموالت الدائنة §
  

 :یلي كما العموالت إیراد تصنیف ویمكن للعمالء المقدمة المتنوعة خدماتال من دائنة عموالت البنك یحقق  
  
 العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنیة معینة   - 
 

 الفترة أساس على كإیراد فیھا االعتراف ویتم محددة زمنیة فترة خالل الخدمات تقدیم من المحققة العموالت تؤجل
ً  التي -  قروض لتقدیم اإلرتباطات رسوم تأجیل یتم. الزمنیة  الفائدة معدل على كتعدیل وتحقیقھا استخدامھا یتم ما غالبا

  . أھمیة ذات كانت إذا القروض تلك على الفعلي
 
 العموالت الدائنة المحققة من تنفیذ عمل ھام   - 
 

 .یعترف بالعموالت كإیرادات عند إنجاز العمل الھام  
  
 ح تـوزیعـات األربا §

  .الدفعات بإستالم للبنك حق ینشأ عندما باألرباح االعتراف یتم
  
  الكفاالت المالیةي.   

  

یتم االعتراف األولي . لبنك بمنح كفاالت مالیة على شكل اعتمادات مستندیة، كفاالت، وقبوالتیقوم ااالعتیادي  نشاطھمن خالل 
بما یعادل القسط المحصل. بعد اإلعتراف األولي یتم قیاس إلتزام البنك لكل للكفاالت المالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى 

ً منھ اإلطفاء المعترف بھ في  الدخل وأفضل تقدیر للمدفوعات  بیانكفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحا
   لتسویة اإللتزام المالي الناتج عن ھذه الكفالة واعتماد القیمة األكبر بینھما.

  

الدخل. یتم  بیان" في مخصصات متنوعةإن أیة زیادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالیة یتم االعتراف بھا ضمن بند "
الدخل ضمن بند "العموالت والرسوم الدائنة" من خالل إطفاء القسط المحصل بإستخدام طریقة  بیاناإلعتراف بالقسط المحصل في 

 ة الكفالة.القسط الثابت على مدى فتر
  
 النقد وما في حكمھك.   
 واألرصدة النقد ویتضمن ،أو أقل أشھر ثالثة مدة خالل استحقاقھا األصلي التي النقدیة واألرصدة النقد على حكمھ في وما النقد یشمل

  .أشھر ثالثة مدة خالل تستحق التي المصارف ودائع وتطرح المصارف، لدى واألرصدة المركزي البنك لدى
  

 لموجودات الثابتةا.   ل
ً إلیھا التكالیف األخرى المرتبطة بھا مباشرًة  بالكلفة األراضي عدا ما الثابتة الموجوداتإظھار  یتم  االستھالك خصم بعدمضافا

 المنافع استھالك نمط تغیر عند الزمني وعمرھاموجودات الثابتة ال استھالك طریقة تغییر یتم. القیمة في انخفاض وأي المتراكم
  .المحاسبي التقدیر في تغییرات أنھا على التغییرات ھذه وتعالج فیھا المتضمنة المستقبلیة تصادیةاالق

  

 یتم ال اإلنتاجي، عمرھا طول على المتبقیة قیمتھا إلى الموجودات قیمة لتخفیض وذلك الثابت القسط بطریقة االستھالكات احتساب یتم
   األراضي، استھالك

  درة للموجودات لغرض إحتساب االستھالك ھي كما یلي:إن األعمار اإلنتاجیة المق
  المباني  سنة 50
  المفروشات والتجھیزات  سنة 11 إلى 3 من
  النقل آلیات  سنوات 4
  الدیكور  سنوات 5

  .أن األراضي ال تستھلكال یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لإلستخدام وتوضع قید التشغیل، كما 



  بنك بیبلوس سوریة ش.م.م
 المالیة  البیاناتإیضاحات حول 

  2015 كانون األول 31

19 

  
 داد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس اإلع .2

 
 (تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة 2.5

 
 (تتمة) الموجودات الثابتةل.   

  
 أو أرب اح أی ة.  اس تبعاده أو اس تخدامھ م ن متوقع ة اقتص ادیة من افع ھن اك یكون ال عندما أو استبعاده عند باألصل االعتراف إلغاء یتم

 أو األرب اح ھ ذه تس جل. المس تبعد األص ل وقیم ة األص ل اس تبعاد عوائ د بین الفرق أنھا على تحتسب األصل استبعاد عن تنجم خسائر
  .فیھا األصل استبعاد یتم التي السنة نفس في أخرى مصاریف أو إیرادات بند ضمن الدخل بیان في الخسائر

 
  .التشغیل قید وتوضع لإلستخدام جاھزة تصبح حتى التنفیذ قید المشاریع استھالك یتم ال
  

  وفاًء لدیون مستحقة: للبنكالموجودات التي اّلت ملكیتھا 
أو القیمة  لبنكللت بھا القیمة التي آوذلك بضمن بند موجودات أخرى  المالیة البیاناتفي  للبنكلت ملكیتھا تظھر الموجودات التي آ

تسجیل أي تدني في قیمتھا كخسارة في  مل إفرادي، ویتالعادلة أیھما أقل، ویعاد تقییمھا في تاریخ البیانات المالیة بالقیمة العادلة بشك
تسجیل الزیادة الالحقة في بیان الدخل إلى الحد الذي ال یتجاوز قیمة التدني الذي تم  ال یتم تسجیل الزیادة كإیراد. یتمبیان الدخل و

 اً.تسجیلھ سابق
 

 الموجودات غیر الملموسةم.   
 عن عبارة ھي والتي الدفتریة القیمة بصافي اظھارھا یتم بعد وفیما بالتكلفة الملموسة غیر الموجودات تسجیل یتم فإنھ شرائھا حال في

 الزمني الملموسة غیر الموجودات عمر تقدیر یتم.  قیمتھا بتدني متعلقة مخصصات وأیة لإلطفاء مخصصات أیة منھا منزالً  التكلفة
 في اإلطفاء ویقید العمر ھذا خالل محدد زمني عمر لھا التي الملموسة غیر الموجودات إطفاء ویتم.  محددة غیر لفترة أو محددة لفترة
 المالیة البیانات تاریخ في قیمتھا في التدني مراجعة فیتم محدد غیر الزمني عمرھا التي الملموسة غیر الموجودات أما.  الدخل بیان
 كل نھایة في الموجودات لتلك اإلطفاء وطرق الزمني العمر تقدیر مراجعة تتم كذلك.  الدخل بیان في قیمتھا في تدني أي تسجیل ویتم
 نمط تغیر عند الزمني وعمره الملموس غیر األصل إطفاء طریقة تغییر یتم. الالحقة الفترات على تعدیالت أیة إجراء ویتم سنة

 التقدیر في تغییرات أنھا على راتالتغیی ھذه وتعالج ضروریا ذلك كان كلما  فیھ المتضمنة المستقبلیة االقتصادیة المنافع اھتالك
 حیث من لھا المشابھة العناصر مع الدخل بیان في المحدد العمر ذات الملموسة غیر الموجودات إطفاء مصاریف تعالج .المحاسبي

 .الطبیعة
  

 یلي فیما. اإلنتاجي عمرھا طول على المتبقیة قیمتھا إلى الموجودات قیمة لتخفیض وذلك الثابت القسط بطریقة االطفاء احتساب یتم
  :الملموسة غیر للموجودات المتوقعة اإلنتاجیة األعمار

 سنوات 5    الكمبیوتر برامج §
 

 تدني قیم الموجودات غیر المالیةن.   
 من مؤشر أي وجد وإذا. األصل قیمة تدني إمكانیة على مؤشر ھناك كان إذا ما بتقییم المالي المركز بیان تاریخ في البنك یقوم 

 لالسترداد القابلة القیمة من أكبر المسجلة األصل قیمة أن تبین حال في. لألصل لالسترداد القابل المبلغ بتقدیر البنك یقوم ع،النو ھذا
  .لالسترداد القابلة القیمة تعادل حتى األصل قیمة بتدني االعتراف یتم
 ،لألصل السابقة السنوات في بھا تم اإلعتراف تدني خسارة أن على داللة أیة توجد كانت إذا ما تقییم یتم مالي مركز بیان كل تاریخ في

  .األصل لذلك لالسترداد القابل المبلغ بتقییم البنك یقوم الحالة، ھذه وجدت وإذا انخفضت، قد أنھا أو توجد تعد لم الشھرة، عن عدا
 لالسترداد القابل األصل مبلغ لتحدید مةالمستخد التقدیرات في تغییر ھناك كان إذا فقط ألصل بھا المعترف التدني خسارة عكس یتم

 .لالسترداد القابل مبلغھ إلى لألصل المرحل المبلغ زیادة یتم كذلك الحالة كانت وإذا القیمة، تدني في خسارة بآخر االعتراف منذ
  
 المخصصاتس.    

 االلتزام ھذا لتسویة الالزمة والكلفة بقسا حدث عن ناتج البنك على) متوقع أو قانوني( حالي التزام وجود عند المخصصات إثبات یتم
 .قیاسھا ویمكن محتملة
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  (تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة 2.5

   

  بیان المركز الماليحسابات خارج .   ع
  

 خارج بنود تحت عنھا اإلفصاح ویتم نظامیة تكحسابا اإلعتیادیة البنك لنشاطات نتیجة تطرأ أن المحتمل من التي اإللتزامات تسجل
 من تحسم ال. المستندیة واإلعتمادات القبوالت الكفاالت، كتب سلفات، لمنح إلتزامات الحسابات ھذه وتتضمن ،بیان المركز المالي

  . لھا والعائدة المقبوضة التأمینات الباب ھذا تحت المدرجة البنود
  

  الضرائبف.   
 

 الحالیة الضریبة  .1
 السلطات) من استرداده( دفعھ المتوقع بالمبلغ والماضیة الجاریة للفترات الجاریة الضریبیة) الموجودات( االلتزامات قیاس میت

  .المالي المركز بیان بتاریخ فعالً  الساریة) الضریبة وقوانین( الضریبة معدالت بإستخدام الضریبیة
  

 مؤجلةال دخلال ضریبة .2
 للموجودات الضریبي األساس بین ما الناتجة المؤقتة الفروقات على المطلوبات، طریقة بإستخدام ،بالكامل المؤجلة الضرائب تؤخذ

 الضریبة نسب بإستخدام المؤجلة الضرائب تحدید یتم. المالي المركز بیان بتاریخ المالیة البیانات في المدرجة وقیمتھا والمطلوبات
 نافذة تكون أن المتوقع من والتي المالي المركز بیان بتاریخ كما بھا المعمول بحكم ھي التي أو بھا المعمول) الضریبیة القوانین أو(

  . الدائنة المؤجلة الضرائب إستحقاق عند أو المدینة المؤجلة الضرائب تحقق عند
  

  . دخلال بیان في ولیس المساھمین حقوق في المساھمین حقوق ضمن مدرجة ببنود المتعلقة والمؤجلة الحالیة الضرائب تدرج
  

 أرباح فیھ توجد ال الذي الحد إلى وتنزل مالي مركز بیان كل بتاریخ المؤجلة الضرائب لموجودات المدرجة القیمة مراجعة یتم
 غیر المؤجلة الضرائب موجودات تقییم إعادة یتم. المؤجلة الضرائب موجودات من جزء أو كامل بإستعمال للسماح كافیة ضریبیة

 موجودات بتغطیة تسمح كافیة مستقبلیة أرباح فیھ توجد الذي الحد إلى بھا اإلعتراف ویتم مالي مركز بیان كل بتاریخ بھا المعترف
 . المؤجلة الضرائب

  
 توزیعات األرباح عن األسھم العادیة ص.   

. البنك مساھمي قبل من یھاعل الموافقة عند الملكیة حقوق من تنزیلھا ویتم كإلتزام العادیة األسھم عن األرباح بتوزیعات االعتراف یتم
 .المالي المركز بیان تاریخ بعد علیھا الموافق األرباح توزیعات عن اإلفصاح یتم كما
  

  تقاریر القطاعاتق.   
  .وخزینة شركات تجزئة،: یلي كما للبنك القطاعیة التقاریر توزیع یتم
  

  ر.   مقایضة العمالت
تسجل المشتقات المالیة كأصل بالقیمة العادلة عندما تكون قیمتھا العادلة موجبة  .ضةیستخدم البنك المشتقات المالیة مثل عقود المقای

 وكالتزام في حال كانت قیمتھا العادلة سالبة. تدرج تغیرات القیمة العادلة للمشتقات المالیة في بیان الدخل.
  

  ش.   استثمارات في شركات حلیفة
استخدام طریقة حقوق الملكیة. ان الشركة الحلیفة ھي تلك الشركة التي یمارس علیھا یتم احتساب استثمار البنك في الشركة الحلیفة ب

على القرارات المتعلقة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة وبشكل عام یتحقق التأثیر الفعال عندما یمتلك البنك نسبة تتراوح  تأثیر فعالالبنك 
لملكیة یسجل االستثمار في البدایة بالتكلفة ثم یتم تعدیل قیمة االستثمار % من حق التصویت. وفقاً لطریقة حقوق ا50% الى 20بین 

وفق حصة البنك من صافي موجودات الشركة واألرباح النقدیة الموزعة للبنك من قبل الشركة الحلیفة. یعكس بیان الدخل حصة 
یفة لذات فترة اعداد البیانات المالیة للبنك. یقوم البنك البنك من نتائج أعمال الشركة الحلیفة. یتم اعداد البیانات المالیة للشركة الحل

بتحدید ما اذا كان ھناك دلیل على انخفاض قیمة االستثمار في الشركة الحلیفة، في حال وجود ھذا الدلیل یقوم البنك باحتساب مبلغ 
  .تم االعتراف بالخسارة في بیان الدخلانخفاض القیمة بالفرق بین القیمة القابلة السترداد لالستثمار وقیمتھ الدفتریة، حیث ی
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  (تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة 2.5

  
  محاسبة التحوط.   ت

 ومیقالعمالت األجنبیة، ومخاطر االئتمان. من أجل إدارة مخاطر معینة والمشتقات المالیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة،  البنكستخدم ی
  .تستوفي شروط محددةمحاسبة التحوط للمعامالت التي  تطبیقب البنك

وأداة التحوط بما في ذلك طبیعة المخاطر وھدف  تحوط لھبتوثیق العالقة بین البند الم البنك یقومتحوط، العملیة  ایةعند بد
عند بدایة عملیة التحوط  مدى فعالیة التحوط استخدام التحوط والطریقة التي سیتم من خاللھا تحدیدمن  ادارة المخاطر وإستراتیجیة

   وخالل فترة سریانھا.



  بنك بیبلوس سوریة ش.م.م
 المالیة  البیاناتإیضاحات حول 

  2015 كانون األول 31

22 

  
 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي .3
 2015  2014  

 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 2,183,688,948 3,169,866,406  الخزینة في نقد
 15,902,906,123 6,570,499,752 الحسابات الجاریة مع مصرف سوریة المركزي

 2,352,757,075 2,489,753,493 )*(یاطي ودائع احت
 _____________ _____________ 
 12,230,119,651 20,439,352,146 
 _____________ _____________ 

  
وفقاً لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك اإلحتفاظ بإحتیاطي إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من دون  )*(

لیرة  2,489,753,493مبلغ  2015كانون األول  31، وقد بلغ رصید اإلحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في فوائد
 5938من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادرعن رئاسة مجلس الوزراء رقم  %5سوریة والذي یمثل نسبة 

. إن ھذا اإلحتیاطي إلزامي 2014كانون األول  31لیرة سوریة كما في 2,352,757,075 مقابل مبلغ  2011أیار للعام  2بتاریخ 
  وال یتم إستعمالھ خالل أنشطة البنك التشغیلیة.

  
  أرصدة لدى المصارف  .4

  المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

2015        
 21,588,907,458 17,157,360,955 4,431,546,503  حسابات جاریة وتحت الطلب

 15,858,245,000 15,858,245,000 -   )ثالثة أشھر من أقلاستحقاقھا األصلي إیداعات (ودائع 
  _____________  _____________  _____________  
 4,431,546,503 33,015,605,955 37,447,152,458  
 ________________  ________________  ________________  

2014        
 14,815,718,124 13,081,723,414 1,733,994,710  حسابات جاریة وتحت الطلب

  _____________ _____________ _____________ 
 1,733,994,710 13,081,723,414 14,815,718,124  
  ________________  ________________  ________________  
  
  

 مقابل 2015كانون األول  31لیرة سوریة كما في  18,884,708,265ضى فوائد بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقا
  .2014كانون األول  31لیرة سوریة كما في  11,749,229,180

  
 2015كانون األول  31بلغت أرصدة التأمینات لالعتمادات المستندیة لدى الشركة األم (بنك بیبلوس ش.م.ل) كما في 

وقد تم ادراجھا ضمن حسابات  2014كانون االول  31لیرة سوریة في  14,555,747ابل مقسوریة  لیرة  23,032,807مبلغ
  .جاریة وتحت الطلب لمصارف خارجیة
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 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) .5

 

 2015  2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   الشركات:
 105,947,189 70,500,423 )*( سندات محسومة

 5,591,986,538 14,952,916,600 حسابات جاریة مدینة 
 19,159,566,787 15,370,979,324  قروض وسلف 

    
   (التجزئة):والقروض العقاریة األفراد 
 1,331,465,399 1,059,810,611 )**(قروض  

 11,141,702 11,043,900 بطاقات االئتمان
 _______________ ______________ 

 26,200,107,615 31,465,250,858 الـمـجـمـوع
    

  مباشرةالئتمانیة االتسھیالت التدني لمحفظة  ینزل مخصص
 (6,777,150,606) (6,939,793,477)   )افرادي(على أساس 11

 مباشرةالئتمانیة االتسھیالت التدني لمحفظة  ینزل مخصص
 (3,973,435,439) (3,974,986,356)  (على أساس المحفظة)11

 (3,075,935,162) (4,026,453,065)  (محفوظة)ینزل فوائد معلقة 
  _______________ ______________ 

 12,373,586,408 16,524,017,960 صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة
  _______________ ______________ 

  

 
 )*(  ً كانون األول  31في كما لیرة سوریة  1,371,938مقابل  2015كانون األول  31كما في  ال یوجد فوائد مقبوضة مقدما

2014.  
  
ً صافي بعد تنزیل الفوائد الرصید ) **( مقابل  2015كانون األول  31كما في سوریة لیرة  14,808,043 البالغة المقبوضة مقدما

  .2014كانون األول  31كما في لیرة سوریة  9,859,281
  
  
  

مقابل  2015كانون األول  31كما في لیرة سوریة 10,914,779,833  المباشرة یةاالئتمانبلغ مخصص التسھیالت 
  . 2014كانون األول  31كما في لیرة سوریة  10,750,586,045

  
  
  

 2015كانون األول  31كما في لیرة سوریة 12,293,960,752 یة غیر العاملة (غیرالمنتجة) المباشرة االئتمانبلغت التسھیالت 
) من رصید التسھیالت %39.07أي ما نسبتھ ( ،2014ول كانون األ 31كما في لیرة سوریة   11,791,263,875مقابل 
لعام جمالي رصید التسھیالت االئتمانیة المباشرة اإل) من %45.00یة المباشرة االجمالي للسنة الحالیة مقابل ما نسبتھ (االئتمان
2014. 

 
 2015كانون األول  31كما في سوریة لیرة 224,811,530 بلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر العاملة (غیر المنتجة) غیر المباشرة 

 غیر المباشرة مبلغ بلغ مخصص التسھیالت االئتمانیة، حیث 2014كانون األول  31كما في 204,135,878 مقابل 
 2014كانون األول  31لیرة سوریة كما في  49,698,172مقابل  2015كانون األول  31لیرة سوریة كما في  112,409,561

  لتسھیالت اإلئتمانیة غیر المباشرة ضمن المخصصات المتنوعة.حیث یتم ادراج مخصص ا
 لیرة سوریة أي ما نسبتھ8,267,507,687 بعد تنزیل الفوائد المعلقة  المباشرة بلغت التسھیالت االئتمانیة غیر العاملة

 مقابل 2015ألول كانون ا 31كما في بعد تنزیل الفوائد المعلقة  ) من رصید التسھیالت االئتمانیة المباشرة%(30.13
 .2014كانون األول  31) كما في %37.69یرة سوریة أي ما نسبتھ (ل  8,715,328,713

 
  .2014كانون األول  31وفي   2015 كانون األول  31ال توجد تسھیالت إئتمانیة مباشرة ممنوحة للقطاع العام كما في 
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 (تتمة) تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) .5

 

 
  مباشرة الئتمانیة االتسھیالت المخصص تدني 

 
  

 اإلجمالي  األفراد  الشركات  
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  2015

        
  10,750,586,045   235,896,635  10,514,689,410 كانون الثاني  1في الرصید 

  164,193,788   (26,711,647)  190,905,435 السنةالتغیر خالل 
  10,914,779,833   209,184,988   10,705,594,845  ون األولكان 31في الرصید 

  
     

           كانون الثاني  1في الرصید 
 ً  6,777,150,606  199,454,676  6,577,695,930 للدیون غیر المنتجة مخصص انخفاض القیمة افرادیا

 3,973,435,439  36,441,959  3,936,993,480 المنتجةللدیون  مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي
       

التغیر خالل 
      السنة

ً المقتطع المخصص ال   1,139,218,489  59,869,152  1,079,349,337 للدیون غیر المنتجة نخفاض القیمة افرادیا
  1,739,569,838  -  1,739,569,838  فروقات قطع (على المخصص المقتطع إفرادیاً للدیون غیر المنتجة)

 107,425,993  -  107,425,993  على المخصص المقتطع جماعیاً للدیون المنتجة)فروقات قطع (
  (637,044,925)   (60,972,713)  (576,072,212)  المشطوبة) (الدیون السنةالمستخدم من المخصص خالل 

       االسترداد
 (2,079,100,531)  -  (2,079,100,531)  غیر المنتجةللدیون إسترداد مخصص إنخفاض القیمة افرادیاً 
  (105,875,076)   (25,608,086)  (80,266,990) المنتجةللدیون إسترداد مخصص إنخفاض القیمة جماعیاً 

       
       كانون األول 31في الرصید 

  ً  6,939,793,477  198,351,115  6,741,442,362 المنتجة غیرللدیون  مخصص انخفاض القیمة افرادیا
 3,974,986,356  10,833,873  3,964,152,483  للدیون المنتجة ة بشكل جماعيمخصص انخفاض القیم 

 10,914,779,833  209,184,988  10,705,594,845 تسھیالت ائتمانیة مباشرة تدني مخصص
        

بعض التعلیمات والمتضمن تعدیل  2012تشرین الثاني  13) تاریخ 4/م ن/ب902بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
 2014كانون الثاني  29) تاریخ 4/م ن/ب1079) والقرار رقم (4/م ن/ب597الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (

المتضمن تمدید العمل   2015حزیران  30بتاریخ  1/م/2271والتعمیم رقم  2015نیسان  6بتاریخ  1/م/1145والتعمیم رقم 
 ا یلي:) تم م4/م ن/ب902بالقرار رقم (

  

) 4/م ن/ب902. اإلحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدنى المطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف (1
   .2015كانون األول  31كما في  لیرة سوریة 585,234,751بمبلغ 

  

ة من قبل البنك لتقدیر مدى كفایة المخصصات ظة االئتمانیف) تم اعداد اختبارات جھد للمح4/م ن/ب902. بناًء على أحكام القرار (2
 وارتأت إدارة البنك لیرة سوریة435,379,239  مبلغا قدرهاالضافیة الناتجة عن اختبارات الجھد وبلغت المخصصات  المحتفظ بھا

  .2015كانون األول  31بتاریخ  لیرة سوریة 3,315,097,679 لیصبح المبلغحجز مخصصات إضافیة 
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 (تتمة) یة مباشرة (بالصافي)تسھیالت ائتمان .5

  
 (تتمة)مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة 

 
 اإلجمالي  األفراد  الشركات 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 2014
        

  8,072,647,231   293,056,788   7,779,590,443 كانون الثاني  1في الرصید 
  2,677,938,814   (57,160,153)   2,735,098,967 السنةالتغیر خالل 

 10,750,586,045  235,896,635   10,514,689,410  كانون األول 31في الرصید 
      

           كانون الثاني  1في الرصید 
 ً  7,171,124,924  178,741,165  6,992,383,759 غیر المنتجةللدیون  مخصص انخفاض القیمة افرادیا

 901,522,307  114,315,623  787,206,684 المنتجةللدیون  عيمخصص انخفاض القیمة بشكل جما
      

      السنةالتغیر خالل 
      

      اإلضافات
ً المقتطع المخصص ال   596,831,026  25,964,278   570,866,748 غیر المنتجةللدیون  نخفاض القیمة افرادیا

 807,423,512  -  807,423,512  المنتجة) فروقات قطع (على المخصص المقتطع افرادیاً للدیون غیر
 301,740  -  301,740  فروقات قطع (على المخصص المقتطع جماعیاً للدیون المنتجة)

 3,149,485,056  -  3,149,485,056  مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة
  (24,226,499)   (5,250,767)  (18,975,732)  (الدیون المشطوبة) السنةالمستخدم من المخصص خالل 

         
         االسترداد

  (1,774,002,357)   -  (1,774,002,357)  غیر المنتجةللدیون إسترداد مخصص إنخفاض القیمة افردیاً 
ً إسترداد مخصص إنخفاض القیمة   (77,873,664)  (77,873,664)  -  المنتجةللدیون  جماعیا

  
  كانون األول 31في الرصید 

ً مخصص ان  6,777,150,606  199,454,676  6,577,695,930 غیر المنتجةللدیون  خفاض القیمة افرادیا
 3,973,435,439  36,441,959  3,936,993,480 المنتجةللدیون  مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي

  10,750,586,045   235,896,635   10,514,689,410 تسھیالت ائتمانیة مباشرة تدني مخصص
        

  فوائد معلقة
  

  : فیما یلي الحركة على الفوائد المعلقة
 2015  2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 1,807,854,788 3,075,935,162 كانون الثاني 1الرصید في 
 1,874,164,865 686,138,674  مستحقةیضاف: فوائد معلقة 

 (606,564,859) (382,118,547)  فوائد محولة لإلیراداتیطرح: 
 446,100 15,261  مستحقة غیر ضاف: فوائد معلقةی

 34,268 646,482,515  یطرح: فوائد معلقة تم شطبھا
    

 3,075,935,162 4,026,453,065 األول  كانون 31الرصید في 
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 متوفرة للبیعموجودات مالیة  .6
 2015  2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

    
    (**) سعار سوقیةموجودات مالیة متوفرة للبیع لھا أ

    سندات دین:
 987,741,216 -  حكومیةسندات 

 1,028,877,304 1,685,926,368  مصارف خارجیةسندات من 
    

 2,016,618,520 1,685,926,368 الـمـجـمـوع
    

 

 تحلیل السندات واالذونات
 2,016,618,520 1,685,926,368 ذات عائد ثابت  

 
  

 2,016,618,520 1,685,926,368 الـمـجـمـوع
    

 
  تستحق ھذه اإلستثمارات خالل الفترات التالیة:   (**) 
  

  السوقیة العادلة القیمة  االستحقاق  سعر الفائدة %
  2015  2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة  

    
4%  2015 - 987,741,216 

4.88%  2016 1,685,926,368 1,028,877,304 
    
  1,685,926,368 2,016,618,520 
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  استثمارات في شركات حلیفة .7
  

  ي:المساھمة المغفلة  (ش.م.م) كما یل /أدیر /سوریة  -استثمار في شركة أدونیس للتأمین البنكلدى 
           

   نسبة الملكیة   

  2014  2015  بلد التأسیس اسم الشركة الحلیفة
  صافي القیمة 
 (لیرة سوریة)

          
 375,539,463 %20 20% سوریة أدیر /سوریة  - أدونیس للتأمین شركة

  
الرئیسي بتقدیم كافة أنواع التأمین القص یرة والطویل ة األج ل والت ي تغط ي أخط ار  سوریة/ أدیر –شركة أدونیس للتأمین  یتركز نشاط

أس الم ال والممتلك ات ف ي مختل ف مج االت الحیاة والحریق والحوادث واألخطار البحریة وأیة أخطار أخرى باإلضافة إلى اس تثمار ر
أدی ر غی ر  س وریة/ –علم اً أن أس ھم ش ركة أدون یس للت أمین  .%20علما ان نس بة حق وق التص ویت تبل غ  االستثمار المالي والعقاري

  مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة.
  

  

  
  الحلیفة: الشركةوإیرادات ونتائج  موجودات و مطلوباتفي  البنكفیما یلي حصة 

   
   الشركات الحلیفة: حصة البنك من موجودات و مطلوبات

 2015 2014  
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 367,209,339 377,773,299  الموجوداتمجموع 
 (70,690,162) (74,629,348) وباتمجموع المطل

 296,519,177 303,143,951 صافي األصول 
   

   :في إیرادات ونتائج الشركة الحلیفة البنك حصة
 2015 2014  
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 30,672,897 39,862,590  لسنة (إیرادات تشغیلیة)ا إیرادات
 25,960,584 24,101,933  ربح السنة

 
  

  :على االستثمارات في الشركات الحلیفة كما یلي إن الحركة
  2015 2014  
 لیرة سوریة رة سوریةلی 
   

 359,476,946 368,937,530  كانون الثاني  1في 
 36,103,931 30,369,558  قبل الضریبةمن الربح  البنكحصة 

 (10,143,347) (6,267,625)  أثر ضریبة الدخل على حصة البنك من الربح
 (16,500,000) (17,500,000)  أسھم مقبوضةیطرح: توزیعات 

 368,937,530 375,539,463 ة السنةنھایفي الرصید 
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 موجودات ثابتة   8. 

 
  
 المباني    

المفروشات 
  المجموع  الدیكور  آلیات النقل راضي           األ والتجھیزات

  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
          التكلفة

 1,644,669,476 455,299,664 19,027,481 243,841,025 217,361,560 709,139,746  2015كانون الثاني  1كما في 
 133,405,484 42,766,621 - - 90,638,863 - اإلضافات

 144,000 - - - 144,000 -  تحویالت
 (5,091,455) - - - (5,091,455) -  االستبعادات

 1,773,127,505 498,066,285 19,027,481 243,841,025 303,052,968 709,139,746 2015كانون األول  31كما في  
  

 االستھالك المتراكم
      

 710,239,455 417,583,061 18,911,015 - 163,821,044 109,924,335 2015كانون الثاني  1كما في 
 57,071,560 19,955,425 116,466 -  22,816,874  14,182,795  اإلضافات

 (4,912,058) - - -  (4,912,058)  - االستبعادات
 762,398,957 437,538,486 19,027,481 - 181,725,860 124,107,130 2015كانون األول  31كما في 

        
        المشاریع قید التنفیذ

 5,528,011 - - - - 5,528,011  2015كانون الثاني  1كما في 
 5,528,011 - - - - 5,528,011  2015كانون األول  31كما في 

        
        دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

 33,889,133 33,650,133 - - 239,000 -  2015كانون الثاني  1ما في ك
 27,483,811 18,397,811 - - 9,086,000 -  اإلضافات

 (144,000) - - - (144,000) -  تحویالت
 61,228,944 52,047,944 - - 9,181,000 -  2015كانون األول  31كما في 

       
       صافي القیمة الدفتریة

 1,077,485,503 112,575,743 - 243,841,025 130,508,108 590,560,627 2015كانون األول  31ي كما ف 
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 (تتمة)موجودات ثابتة   8. 

 

 المباني  
المفروشات 
  المجموع  الدیكور  آلیات النقل راضي           األ والتجھیزات

  ة سوریةلیر  لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
          التكلفة

 1,651,217,660 469,815,805 19,027,481 243,841,025 209,393,603 709,139,746 2014كانون الثاني  1كما في 
 23,228,793 13,315,084 - - 9,913,709 - اإلضافات

 (29,776,977) (27,831,225) - - (1,945,752) -  االستبعادات   
 1,644,669,476 455,299,664 19,027,481 243,841,025 217,361,560 709,139,746 2014كانون األول  31كما في  
  

 االستھالك المتراكم
      

 666,255,507 407,977,564 18,371,402 - 144,165,001 95,741,540 2014كانون الثاني  1كما في 
 67,030,858 31,439,077 539,613 -  20,869,373  14,182,795 اإلضافات

 (23,046,910) (21,833,580) - - (1,213,330)  -  االستبعادات
 710,239,455 417,583,061 18,911,015 - 163,821,044 109,924,335 2014كانون األول  31كما في 

        
        المشاریع قید التنفیذ

 5,528,011 - - - - 5,528,011  2014كانون الثاني  1كما في 
 5,528,011 - - - - 5,528,011  2014األول  كانون  31كما في 

        
        دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

 33,889,133 33,650,133 - - 239,000 -  اإلضافات 
 - - - - - -  التحویالت

 33,889,133 33,650,133 - - 239,000 -  2014كانون األول   31كما في 
       صافي القیمة الدفتریة

 973,847,165 71,366,736 116,466 243,841,025 53,779,516 604,743,422 2014كانون األول  31في  كما
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 (تتمة)موجودات ثابتة 8. 

  

الخدمة مبلغا وقدره  فيزالت  بلغت قیمة الموجودات الثابتة للبنك التي تم استھالك قیمتھا الدفتریة بالكامل وما
لیرة سوریة كما في 476,244,256 مقابل مبلغ قدره  2015كانون األول  31لیرة سوریة كما في  518,977,694

  .2014كانون األول  31
فروع  ثالثةللظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق في الجمھوریة العربیة السوریة، تم إیقاف العمل مؤقتاً في  نتیجة

، وذلك بعد ع الملك فیصل في حلبمشق وفرع شارحمص وفرع حوش بالس في ریف دلدى المصرف وھي فرع 
  الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على إیقافھا مؤقتا لحین زوال الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة.

وقد  ،متوفرة لإلدارة، تبین بأن الفروع المذكورة لم یلحق بھا أضرار تذكر، باستثناء فرع حمصالمعلومات الوبحسب آخر 
علماً أن كافة مكاتب   .ا مسبقاً من كافة المحتویات الھامة سواء كانت على شكل نقد أو مستندات ذات قیمة عالیةتم إفراغھ

وفروع البنك مؤمن علیھا بالكامل ببوالص تأمین تشتمل على تغطیة النقد والموجودات األخرى من كافة أنواع المخاطر 
  .تتضمن مخاطر اإلرھاب وال سواء كالحریق والسرقة وموجودات الفرع والمبنى

  بین الجدول التالي صافي الموجودات الثابتة بعد خصم االستھالك المتراكم في الفروع المغلقة:ی
  

 2015  2014  
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 65,156,952 101,088,913  حمص
 4,931,018 4,160,096  حوش بالس 

    
 70,087,970 105,249,009 األول  كانون 31الرصید في 

    
  

  ك بیبلوس الثاني المتواجد في حلب.تم نقل كافة الموجودت الموجودة في فرع حلب شارع الملك فیصل الى فرع بن
  موجودات غیر ملموسة    .9
  

  .خالل السنتین اتتكون الموجودات غیر الملموسة من برامج الكمبیوتر فقط وفیما یلي الحركة علیھ
  

 2015 2014 
سوریة لیرة   سوریة لیرة   

   التكلفة
 23,766,917 31,821,922 كانون الثاني  1كما في 

 8,055,005 - اإلضافات
      

 31,821,922 31,821,922 كانون األول  31كما في 
      

   اإلطفاء المتراكم
 18,868,475 21,615,703 كانون الثاني  1كما في 

 2,747,228 3,340,316 اإلضافات
     

 21,615,703 24,956,019 األول كانون  31كما في 
     

     صافي القیمة الدفتریة
 10,206,219 6,865,903 كانون األول  31كما في 
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  موجودات ضریبیة مؤجلة    .10

  
  
  

 : إن تفاصیل ھذا البند ھي كما یليأ. 
  

2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة

السنةرصید نھایة  المبالغ المحررة رصید بدایة السنة المؤجلة الضریبة    
     

 995,106,979 875,562,854 (119,544,125) 995,106,979 موجودات ضریبیة مؤجلة
  
  

  ان الحركة على حساب الموجودات الضریبیة المؤجلة ھي كما یلي:  - ب
  2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

    
 1,367,690,263 995,106,979 كانون الثاني 1الرصید في 

 (372,583,284) (119,544,125)  المقتطع خالل السنة
   

 995,106,979 875,562,854  كانون األول 31الرصید في 
    

  
  

 :الضریبي الربح مع المحاسبي الربحملخص تسویة   -جـ
  

 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

    
 1,545,096,627 6,693,583,899 قبل الضریبة الربح 

   

    یضاف:
 14,182,795 14,182,795  استھالك المباني

 - 1,842,019,409  مخصصات متنوعة
 4,000,000 300,000 تقلب أسعار القطعمخصص  مصروف

    ینزل:
 (3,117,858,057) (7,938,147,422) لبنیويامركز القطع  غیر محققة الناتجة عن تقییم أرباح

 3,071,278,306 (109,254,300)  المنتجة الجماعي على الدیونمخصص المصروف (استرداد) 
 (25,960,584) (24,101,933)  حصة البنك من أرباح شركات حلیفة

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

 1,490,333,137 478,176,498  الضریبي الربح
    

   

 %25 %25 نسبة ضریبة الدخل
   

 372,583,284 119,544,125 ضریبة الدخل مصروف 
)16(ایضاح  ضریبة الدخل عن أعوام سابقة  45,216,980 72,195,345 

    
 444,778,629 164,761,105  مصروف ضریبة الدخل عن السنة

   
 

إلى أن یتم  التوقف بشكل مؤقت عن تسجیل موجودات ضریبیة مؤجلة إضافیة 2014قررت إدارة البنك خالل عام 
كما ھو مسموح حسب قوانین الضرائب في الجمھوریة العربیة السوریة. تتوقع إدارة البنك أن یتم  ،استعمال تلك المسجلة

  استعمال الموجودات الضریبیة المؤجلة إلطفاء أرباح ضریبیة في الفترات القادمة. 
التواریخ المحددة لذلك وتم تسدید مخصصات  (ضمناً) حسب 2014الى  2005تم تقدیم البیانات الضریبة عن أعوام 
  فیما یلي ملخص ألعمال التدقیق التي قامت بھا الدوائر الضریبیة: الضریبة كما وردت في ھذه البیانات.
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  (تتمة) موجودات ضریبیة مؤجلة   .10

 

  لیرة سوریة.  8,162,286كانت النتیجة النھائیة خسارة قابلة للتدویر بمبلغ :2005عام  -
لیرة سوریة كفوائد 52,210  لیرة سوریة كضریبة اضافیة ومبلغ 372,930كلف البنك بدفع مبلغ  :2006 عام -

البنك على ھذا  اعترضو ،لیرة سوریة 358,015خصم، حیث تم تسدید مبلغ القام البنك باالستفادة من  .تأخیر
 .التكلیف الى لجنة إعادة النظر خالل المھلة القانونیة

اعترض البنك على ھذا التكلیف إلى لجنة إعادة و ،لیرة سوریة 17,677,768بنك بدفع مبلغ كلف ال :2007 عام -
لیرة سوریة خالل عام  16,695,936النظر وصدر قرار لجنة الطعن على التكلیف المؤقت وقام البنك بدفع مبلغ 

  قام البنك باإلعتراض على قرار لجنة الطعن ولم یصدر القرار بعد.    .2014
واعترض البنك على ھذا التكلیف الى لجنة اعادة  ،لیرة سوریة 4,492,329كلف البنك بدفع مبلغ  :2008 عام -

لیرة سوریة خالل عام  3,646,852النظر وصدر قرار لجنة الطعن على التكلیف المؤقت وقام البنك بدفع مبلغ 
  قام البنك باإلعتراض على قرار لجنة الطعن ولم یصدر القرار بعد.    .2014

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

  القرار بعد. ، ثم اعترض البنك على قرار لجنة الطعن ولم یصدر 2015خالل شھر شباط 
واعترض البنك على ھذا التكلیف إلى لجنة الطعن  ،لیرة سوریة 15,089,884كلف البنك بدفع مبلغ  :2010 عام -

لیرة   11,196,268دفع مبلغ وقدرهوصدر القرار وقام البنك بوتم االجتماع مع لجنة الطعن ، خالل المھلة القانونیة
 على قرار لجنة الطعن ولم یصدر القرار بعد.، ثم اعترض البنك 2015سوریة خالل شھر آذار 

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

 ، ثم اعترض البنك على قرار لجنة الطعن ولم یصدر القرار بعد.2015ر نیسان سوریة خالل شھ
 لم یصدر التكلیف األولي بعد.قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة و :2012 عام -
 قید المراجعة لدى الدوائر المالیة. 2014و 2013مازالت البیانات الضریبیة لعام  -

 
 موجودات أخرى    .11

 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   
تسھیالت ائتمانیة مباشرة – محققة غیر مستحقة القبضفوائد   236,002,134 161,997,639 
مصارف – محققة غیر مستحقة القبضفوائد   1,508,406 - 
موجودات مالیة – محققة غیر مستحقة القبضفوائد   36,470,416 39,152,087 

ر مكاتب وفروعمصاریف مدفوعة مقدماً عن إیجا  55,474,167 31,537,767 
ً  أخرى مصاریف مدفوعة مقدما  106,963,308 53,657,141 

 1,319,269 1,319,269  )*عقارات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة (
 196,020,160 -  )**( تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت

 5,780,596 9,455,034   قرطاسیة ومطبوعات
 4,724,775 15,610,325  ت صراف آليتقاص بطاقا

 72,889,800 71,949,974  تأمینات قابلة لإلسترداد
 12,603,899 2,077,162  أرصدة متبادلة بین الفروع

 12,328,881 326,122  (***)أرصدة معلقة تحت التسویة 
 5,413,241 1,595,302  طوابع

 222,422 86,760 إیرادات مستحقة غیر مقبوضة 
 ______________ ______________ 

 538,838,379 597,647,677 
 ______________ ______________ 
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 (تتمة)  موجودات أخرى  .11 
 

 

قام البنك باستمالك عقار استیفاء لتسھیالت إئتمانیة عائدة ألحد العمالء. إن البنك بصدد التفرغ عن  2014خالل عام  (*)
ً مع المھلة . فیما یلي 2002لعام  23ب من القانون رقم /100/2القانونیة المحددة وفق أحكام المادة  ھذا العقار تماشیا

 .ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكیتھا وفاء لدیون مستحقة
 
  
  

 2015 2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

   
 - 1,319,269  الرصید في بدایة السنة 

 1,319,269 -  اإلضافات 
 1,319,269 1,319,269  نھایة السنة  الرصید في

  

  
 على أن یقوم البنك في تاریخ العقد بمقایضة بنك بیبلوس ش.م.لو تم عقد عدة اتفاقیات مقایضة عمالت بین إدارة البنك) **(

لمتفق وذلك وفقاً للسعر اآلجل ا ،المذكورة في العقد ستحقاقتاریخ اال، ویتم عكس عملیة المقایضة في عمالت مختلفة بأخرى
 تبلغ خسارة 2015 كانون االول 31في  كانت نتیجة عقد مقایضة العمالت بالنسبة للبنك .في تاریخ العقد علیھ

مبلغ ب ربح 2014 كانون االول 31بینما بلغت نتیجة عقد مقایضة العمالت في  .لیرة سوریة 45,266,639
 . لیرة سوریة 196,020,160

 
  م ھي كما یلي: تفاصیل القائمة في نھایة العاالإن 
  
  أجال القیمة العادلة حسب تاریخ اإلستحقاق     
  شھر  12حتى  3من   أشھر  3خالل   قیمة عادلة سالبة  قیمة عادلة موجبة 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  
      

2015        
 -  (45,266,639) (45,266,639)  - عقود مقایضة عمالت 

    __________  __________  
    (45,266,639)  - 
    __________  __________  
         

2014         
 -  196,020,160  -  196,020,160 عقود مقایضة عمالت 

     __________  __________  
      196,020,160 - 
      __________  __________  
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  :كانون األول 31 في قیمة العادلة لعقود مقایضة العمالتصافي التحلیل لیظھر الجدول التالي 
  

2015  
  القیمة العادلة  مدین/دائن  مبلغ المقایضة (المستلم)  تاریخ االستحقاق  العملة  الجھة

  لیرة سوریة          
       

 (45,266,639)  دائن دوالر أمریكي4,243,200  2016كانون الثاني  04  یورو  بیبلوس ش.م.ل
          __________  
        (45,266,639)  
          __________  

  

2014  
  القیمة العادلة  مدین/دائن  مبلغ المقایضة (المستلم)  تاریخ االستحقاق  العملة  الجھة

  لیرة سوریة          
       
        

 195,095,139 مدین یورو36,500,000  2015كانون الثاني  12  دوالر أمریكي  بیبلوس ش.م.ل
الر أمریكيدو  بیبلوس ش.م.ل  882,864 مدین درھم إماراتي18,351,000  2015كانون الثاني  12 
 42,157 مدین  لایر سعودي 1,125,060 2015كانون الثاني  12 دوالر أمریكي  بیبلوس ش.م.ل

          __________  
        196,020,160  
          __________  

 
  
 

ت النظام المصرفي لدى البنك وسوف یتم العمل على تصفیتھا عملیا یمثل المبلغ أرصدة مدینة معلقة ناتجة عن(***) 
 .كحد أقصى 2016خالل الربع االول من عام 

  
 
 

 مجمدة لدى مصرف سوریة المركزيودیعة 12.   
  

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

  .ھذه الودیعة عند تصفیة البنك تحریر

  
 :كالتالي األول كانون 31 في كما المركزي سوریة مصرف لدى المجمدة الودیعة رصید بلغ

  

  

 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

  
  

 216,640,000 216,640,000 أرصدة باللیرة السوریة
 1,593,964,093 2,710,689,089 أرصدة بالدوالر األمریكي

 _____________ _____________ 
 2,927,329,089 1,810,604,093 
 _____________ _____________ 
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 المصارفودائع      .13

  
 2015 
  المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 

  یرة سوریةل  لیرة سوریة  لیرة سوریة  
        

 483,351,545 25,389,736  457,961,809   حسابات جاریة
 21,430,812,500 13,530,812,500 7,900,000,000   ودائع ألجل

 163,806,162 163,806,162 -  تأمینات كفاالت تجاریة
  ______________  ______________  ______________  

  22,077,970,207  13,720,008,398 8,357,961,809  المجموع
  ______________  ______________  ______________  

  
  2014  

  المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  
        

 90,893,455 7,672,892  83,220,563   حسابات جاریة
 2,000,000,000 - 2,000,000,000   ودائع ألجل

 107,150,491 107,150,491 -  ةتأمینات كفاالت تجاری
 93,267,924 93,267,924 -   قروض

  ______________  ______________  ______________  
  2,291,311,870  208,091,307 2,083,220,563  المجموع

  ______________  ______________  ______________  
 

ذات إستحقاق أصلي لیرة سوریة  21,914,164,045 مبلغ 2015كانون األول  31كما في  المصارفتتضمن ودائع 
  .2014كانون األول  31لیرة سوریة كما في 2,090,893,455 خالل ثالثة أشھر أو أقل، مقابل مبلغ 

 
 ودائع العمالء    .14

 
 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

    
 23,933,482,444 16,183,893,082 حسابات جاریة وتحت الطلب

 17,326,281,576 14,926,941,481  وخاضعة إلشعار ودائع ألجل
 26,115,214 37,079,323  ودائع مجمدة

 _______________ _______________ 
 31,147,913,886 41,285,879,234 
 _______________ _______________ 
  

كما % من إجمالي الودائع 45.57 ھلیرة سوریة أي ما نسبت 14,193,707,501 مبلغ ل فوائدبلغت الودائع التي ال تحم
كانون األول  31% كما في 29.47 لیرة سوریة أي ما نسبتھ12,167,943,499  مقابل 2015كانون األول  31في 

2014. 
كانون  31% من اجمالي الودائع في 0.23لیرة سوریة أي ما نسبتھ  70,636,113بلغت ودائع القطاع العام مبلغ 

كانون األول  31% من اجمالي الودائع كما في 0.18لیرة سوریة أي ما نسبتھ  74,357,980مقابل  2015األول 
2014.  

كانون األول  31% من إجمالي الودائع كما في 0.12لیرة سوریة أي ما نسبتھ  37,079,323بلغت الحسابات المجمدة 
 ،2014كانون األول  31 كما في % من إجمالي الودائع0.06لیرة سوریة أي ما نسبتھ 26,115,214  مقابل، 2015

  .تخص شركات قید التأسیس معظمھاو
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 تأمینات نقدیـة    .15
 

 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   

 856,468,693 600,063,776 تأمینات مقابل تسھیالت مباشرة
مباشرةغیر تأمینات مقابل تسھیالت   801,676,340 682,530,212 

 _______________ _______________ 
 1,401,740,116 1,538,998,905 
 _______________ _______________ 
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 مخصصات متنوعة .16

كانون  1الرصید في  
  السنةخالل ما تم رده   السنةالمكون خالل    الثاني

فروقات أسعار 
    الصرف

المستخدم من 
  السنةالمخصص خالل 

كانون  31الرصید في 
  األول

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 2015
 6,300,000  -  -  -  300,000  6,000,000 مؤونة مركز القطع التشغیلي

 -  (97,069,537)  -  (7,086,264)  52,303,244  51,852,557  مخصص ضریبة دخل عن سنوات سابقة
 3,235,294,736  -  185,362,811  -  3,049,931,925  -  )*( مخصص لمواجھة أعباء محتملة

 57,852,557  3,102,535,169  (7,086,264)  185,362,811    (97,069,537)   3,241,594,736 
             مخصص تدني التسھیالت اإلئتمانیة غیر المباشرة

 ً  112,405,765   -    -   -  66,090,613  46,315,152 للدیون غیر المنتجة مخصص إنخفاض القیمة إفرادیا
 3,796  -    -  (3,379,224)  -  3,383,020  مخصص إنخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

 107,550,729  3,168,625,782  (10,465,488)  185,362,811  (97,069,537)  3,354,004,297 
  

كانون  1الرصید في   
   السنةخالل ما تم رده   السنة المكون خالل   الثاني

ر فروقات أسعا
    الصرف

المستخدم من المخصص 
    خالل السنة

كانون  31الرصید في 
 األول

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  2014
 6,000,000  -  -  -  4,000,000  2,000,000 مؤونة مركز القطع التشغیلي

 51,852,557  (20,342,788)  -  -  72,195,345  -  مخصص ضریبة دخل عن سنوات سابقة
 -  (367,834,066)  20,122,061  -  1,169,647  346,542,358  )*( مخصص لمواجھة أعباء محتملة

 348,542,358  77,364,992  -  20,122,061  (388,176,854)    57,852,557 
             مخصص تدني التسھیالت اإلئتمانیة غیر المباشرة

ً مخصص إنخفاض ا  46,315,152    -  -  (216,678,163)  -  262,993,315 للدیون غیر المنتجة لقیمة إفرادیا
 3,383,020    -  -  (333,086)  -  3,716,106  مخصص إنخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

 615,251,779  77,364,992  (217,011,249)  20,122,061  (388,176,854)  107,550,729 
  

  .من المحتمل تكبدھا باللیرة السوریة والعملة األجنبیة تخص بعض فروع البنك الموجودة في مناطق تمر بحاالت استثنائیةأفضل تقدیر الدارة البنك ألعباء  2014خالل عام  المبلغیتضمن (*) 
ومخصصات لمواجھة أعباء محتمل تكبدھا تخص دعاوى قضائیة مرفوعة ضد البنك  العملة األجنبیة تخصیرة السوریة ولمحتمل تكبدھا باللأفضل تقدیر الدارة البنك ألعباء من ا 2015بینما یتضمن المبلغ  خالل عام  

ً  ،لفروع والنقد الموجود فیھال الثابتة موجوداتال   كفاالت معطاة لمصارف خارجیة.مخصص لقاء  كما یتضمن المبلغ ایضا
حیث یتوجب على المصارف العاملة في سوریة أن تحجز مؤونة  2008شباط  4الصادر بتاریخ  1/م ن/ ب362لمادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم یتم احتساب مؤونة مركز القطع التشغیلي بناًء على ا

 .اكز القطع التشغیلیة خالل الشھر% من وسطي مر5لتقلبات أسعار الصرف على أساس 
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  مطلوبات أخرى17.   

  
 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   
ودائع عمالء –فوائد محققة غیر مستحقة الدفع   419,394,648 523,865,899 
مصارف –فوائد محققة غیر مستحقة الدفع   31,036,986 11,323,069 
تأمینات نقدیة –فوائد محققة غیر مستحقة الدفع   193,242 233,535 

 132,040,202 185,167,372 شیكات مصدقة
 133,762,927 260,464,061   شیكات مصرفیة

 51,677,989 87,076,425 مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة
لى البلدیات والتأمینات االجتماعیة ومؤسسات حكومیة أخرىإالمستحق   74,408,829 54,265,256 

 ً  4,861,906 16,267,752 ایرادات مقبوضة مقدما
 271,029,817 117,997,534 حواالت العمالء الواردة

باح موزعة غیر مقبوضةأر  398,000 398,000 
)33, 11 ي(ایضاح تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت  45,266,639 - 

 18,703,791 -  أرصدة معلقة تحت التسویة 
 1,039,162 1,204,417  أرصدة متبادلة بین الفروع

 1,238,875,905 1,203,201,553 
  

  رأس المال المكتتب بھ والمدفوع    .18
 

ً 6,120,000,000 س مال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع یبلغ رأ سھم  61,200,000على  لیرة سوریة موزعا
   .2014كانون األول  31و 2015 كانون األول 31لیرة سوریة للسھم الواحد كما في  100بقیمة اسمیة 

  تقسم أسھم البنك الى فئتین:
 

وتسدد قیمتھا باللیرات  اعتباریینل أشخاص سوریین طبیعیین أو وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قب -فئة أ
حسب  األجنبي بالقطعالسوریة. باستثناء السوریین المقیمین في الخارج الذین یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم باألسھم 

ركزي رف سوریة المف الخاصة بالمصارف والصادرة عن مصالشراء الوارد في نشرة وسطي اسعار الصرسعر 
% من رأسمال 40.13. تشكل ھذه الفئة الساریة یوم بدء االكتتاب (كونھا تتضمن أسعار الیوم السابق لبدء فترة االكتتاب)

 البنك.
عرب أو أجانب بقرار من  اعتباریین غیر السوریینوھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو  - فئة ب

الشراء الوارد في نشرة وسطي اسعار الصرف الخاصة سعر حسب  األجنبي طعبالقمجلس الوزراء وتسدد قیمتھا 
رف سوریة المركزي الساریة یوم بدء االكتتاب (كونھا تتضمن أسعار الیوم السابق لبدء صبالمصارف والصادرة عن م

 % من رأسمال البنك.59.87. وتشكل ھذه الفئة فترة االكتتاب)
 

لجھة  2001لعام  28تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم ب القاضي 3القانون رقم ، صدر 2010كانون الثاني  4بتاریخ 
 .ملیارات لیرة سوریة 10لیصبح تعدیل الحد االدنى لرأس مال المصارف التقلیدیة العاملة بالجمھوریة العربیة السوریة 

وقد تم ب، الحد األدنى المطلو ھا إلىمنحت البنوك المرخصة مھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمال حیث
القوانین واالنظمة الصادرة بھذا الخصوص والتي كان اخرھا قرار مجلس  سنوات بموجب ستتمدید المدة لتصبح 

  .2015نیسان  22م.و بتاریخ \13\الوزراء رقم 
  

 زیادة  2010الثاني كانون 7 بتاریخ المنعقد م.م.ش سوریة بیبلوس لبنك العادیة غیر العامة الھیئة اجتماع على بناءً  تقرر
 على الحصول تم حیث الالزمة، القانونیة اإلجراءات إتمام بعد وذلك سوریة لیرة ملیارات 6 لیصبح المصرف رأسمال

حیث تمت الزیادة  ،المالیة واألسواق األوراق وھیئة والتجارة االقتصاد ووزارة المركزي سوریة مصرف من كل موافقة
  على مرحلتین: 

 

. وقد تم الحصول على الموافقة النھائیة 2010خالل عام  ملیار لیرة سوریة 2زیادة رأس المال بمقدار  :األولى المرحلة
وتم تثبیت  2010حزیران  16لھذه الزیادة من قبل ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة وتمت جمیع إجراءاتھا بتاریخ 

 .2010حزیران  30الزیادة بتاریخ 
 

وقد تم الحصول على الموافقة النھائیة . 2011خالل عام  ملیار لیرة سوریة 2زیادة رأس المال بمقدار  :نیةالمرحلة الثا
وتم تثبیت  2011 آب 2لھذه الزیادة من قبل ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة وتمت جمیع إجراءاتھا بتاریخ 

 .2011تشرین الثاني  30الزیادة بتاریخ 



  بنك بیبلوس سوریة ش.م.م
 المالیة  البیاناتإیضاحات حول 

  2015 كانون األول 31

39 

 
  (تتمة) لمكتتب بھ والمدفوعرأس المال ا    .18

  
على زیادة رأس المال بمبلغ  2011آذار  31وافقت الھیئة العامة غیر العادیة لبنك بیبلوس سوریة ش.م.م المنعقد بتاریخ 

سھم تتم تغطیتھا  100وذلك عن طریق توزیع أسھم مجانیة بمقدار ثالثة أسھم لكل  ،لیرة سوریة 120,000,000
لیرة سوریة من اإلحتیاطي الخاص لیكون  90,000,000رة سوریة من األرباح المحتجزة ولی 30,000,000باستخدام 

ئیة من ھیئة وقد تم الحصول على الموافقة النھا ،سھم المقترح توزیعھا مائة وعشرون ملیون لیرة سوریةَ مجموع قیمة األ
م المذكورة على المساھمین المسجلین بحیث وزعت األسھ 2011حزیران  13لمالیة السوریة بتاریخ االوراق واألسواق ا

في سجل مساھمي المصرف الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي التابع لسوق دمشق لألوراق المالیة كما في 
  .2011حزیران  27یوم نھایة 

 
تمثل نسبة  والتي بشراء معظم األسھم العائدة لصندوق األوبك للتنمیة الدولیة 2014قام بنك بیبلوس ش.م.ل خالل عام 

بیبلوس سوریة % من رأسمال بنك 159.8مساھمة بنك بیبلوس ش.م.ل لتصبح % من رأس المال وبالتالي زیادة 7.5
 ، وموافقة مصرف2014آذار  26/ م.وبتاریخ 8ش.م.م، وذلك بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم /

تموز  15ر) بتاریخ -/ص568وراق واألسواق المالیة رقم (، وموافقة ھیئة األ2014نیسان  7سوریة المركزي بتاریخ 
ة لصندوق دئتم نقل بقیة األسھم العا 2015ام وخالل ع .2014تموز  23. وقد تم تنفیذ العملیة في السوق بتاریخ 2014
لتصبح مساھمة بنك بیبلوس ش.م.ل  مجلس االدارة تجمید أسھم عضویةللتنمیة حیث أنھا كانت ضمن فترة األوبك 

759.8%.  
 

على تعدیل القیمة االسمیة لسھم بنك بیبلوس لتصبح  2012أیار  29وافقت ھیئة االوراق واالسواق المالیة السوریة في 
 سھم. 61,200,000القیمة االسمیة للسھم مائة لیرة سوریة وبالتالي یصبح عدد االسھم االجمالي 

  
المتضمن  4ب\م ن \1264القرار رقم  2015أیار  28 صدر عن مجلس النقد والتسلیف في اجتماعھ المنعقد بتاریخ

السماح لبنك لبیبلوس سوریة بتحویل جزء من مركز القطع البنیوي المحمول لدیھ من عملة الدوالر األمیركي الى عملة 
لدیھ % من كامل القطع البنیوي القائم 20وبنسبة ال تتجاوز ال  2015الدرھم اإلماراتي خالل مھلة أقصاھا نھایة العام 

 دوالر أمریكي. 57,260,938والبالغة 
  

درھم اماراتي بتاریخ  42,021,500دوالر أمریكي الى درھم اماراتي بواقع  11,450,000وقد تم تحویل جزء وقدره 
ولم ینجم عن عملیة التحویل أي ربح أو خسارة محققة أو غیر محققة حیث أن المبلغ تم تحویلھ بسعر  2015حزیران 17

  دوالر أمریكي. 1درھم اماراتي لكل  3.67صرف وقدره 
  

  یوضح الجدول التالي الحركة على مركز القطع البنیوي بالعمالت األجنبیة: 
  
 

  الرصید في  مركز القطع
 2015كانون الثاني  1 

المحول من الدوالر االمریكي 
 الى الدرھم االمارتي

  الرصید في
 2015كانون األول  31

    
 45,810,938 (11,450,000) 57,260,938 الدوالر االمریكي
 42,021,500 42,021,500 - الدرھم االماراتي

  
 االحتیاطیات    .19

  
 االحتیاطي القانوني - 

  

 رقم للتعمیمین الصادرین عن مصرف سوربة المركزي ووفقاً  2011لعام  29م التشریعي رقم المرسوبناء على 
تحویل  یتم 2009شباط  12الصادر بتاریخ  952/100/1ورقم  2009 الثانيكانون  20الصادر بتاریخ  369/100/3
% من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غیرالمحققة إلى االحتیاطي القانوني. یحق للبنك 10

 % من رأسمال البنك. 25 التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویاً لـ
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 یاطیات (تتمة)االحت .19

   
 (تتمة) االحتیاطي القانوني - 
 
  :یوضح الجدول التالي طریقة إحتساب اإلحتیاطي القانوني 

  2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

    
 1,545,096,627 6,693,583,899  الضریبة قبلالربح 

 (3,117,858,057) (7,938,147,422) فروقات القطع غیر المحققة  ینزل أرباح
  _____________  _____________ 
  (1,244,563,523) (1,572,761,430) 
  _____________ _____________ 

 - - % 10 يقانون إحتیاطي
  _____________ _____________ 
 

  خاضعة لالحتیاطیات بحسب أحكام القانون. محققة لم یتم تشكیل احتیاطي قانوني للبنك وذلك لعدم وجود أرباح
  
 اطي الخاصاالحتی    - 
  

والتعمیمین الصادرین عن مصرف سوریة  2002 آذار 17تاریخ  23من القانون رقم  97بناء على البند االول من المادة 
 یتم 2009 شباط 12الصادر بتاریخ  952/100/1ورقم  2009كانون الثاني  20بتاریخ  369/100/3 المركزي رقم

استبعاد أثر فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي الخاص. یحق  % من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد10تحویل 
 % من رأسمال البنك. 100 للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي الخاص مساویاً لـ

  
  :یوضح الجدول التالي طریقة إحتساب اإلحتیاطي الخاص

 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

    
 1,545,096,627 6,693,583,899  الضریبة قبل الربح

 (3,117,858,057) (7,938,147,422) فروقات القطع غیر المحققة  ینزل أرباح
  _____________ _____________ 
  (1,244,563,523) (1,572,761,430) 
  _____________ _____________ 

 - - % 10 خاص إحتیاطي
  _____________ _____________ 

  
 خاضعة لالحتیاطیات بحسب أحكام القانون. محققة للبنك وذلك لعدم وجود أرباح خاصلم یتم تشكیل احتیاطي 

 
 مخاطر التمویللحتیاطي عام ا    .20

  
 4/م ن/ب597المعدل لبعض أحكام القرار  2010نیسان  14الصادر بتاریخ   4/م ن/ب650بناًء على أحكام القرار  

یتوجب على المصرف في حال تحقیق أرباح في نھایة العام حجز احتیاطي عام   2009ول كانون األ 9الصادر بتاریخ 
  :لمخاطر التمویل یحتسب كاآلتي

    
  .من إجمالي محفظة الدیون العادیة المباشرة 1%        
  .من إجمالي محفظة الدیون العادیة غیر المباشرة 0.5%     
منوحة بضمانات شخصیة أو بدون ضمانة والمصنفة كدیون عادیة أو على جزء التسھیالت االئتمانیة الم 0.5%     

ً  تتطلب   .اھتماماً خاصا
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 احتیاطي عام مخاطر تمویل (تتمة)  .20
  

لتكوین المخصص  2013واستناداً إلى أحكام الفقرة ب من المادة األولى تم منح المصارف مھلة حتى نھایة عام 
والبالغ  2009كانون األول  31انیة المنتجة القائمة بتاریخ واالحتیاطي المطلوبین على التسھیالت االئتم

لیرة سوریة لمخصص االنخفاض الجماعي مقابل  19,513,949لیرة سوریة لالحتیاطي العام و 238,950,550
% من قیمة المخصص واالحتیاطي 25تسھیالت منتجة وبشكل تدریجي، بحیث ال یقل المبلغ المشكل بنھایة كل عام عن 

 .لیھا أعاله، ویتم توزیع حصة كل سنة على الفترات الربعیة بالتساويالمشار إ
  

القاضي بتعلیق  2012تشرین الثاني  13) تاریخ 4/م ن/ب902وبناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
ھذا االحتیاطي  المذكور أعاله، تم تعلیق تكوین 650تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل وفق أحكام القرار رقم 

ً حتى نھایة عام  ً من الرصید المكون سابقا لیرة سوریة، ومع صدور القرار رقم  221,208,000والبالغ  2011انطالقا
التعمیم رقم و 2015نیسان  6) بتاریخ 4/م/ب1145والتعمیم رقم ( 2014كانون الثاني  29) تاریخ 4/م ن/ب1079(

باستمرار تعلیق تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل  بقي رصیده  القاضي 2015حزیران  30بتاریخ  1/م/2271
 31لیرة سوریة كما في  221,208,000لیرة سوریة (مبلغ  221,208,000مبلغ  2015كانون األول  31بتاریخ 

ار رقم )، وسیتم استكمال احتجاز االحتیاطي العام لمخاطر التمویل عند انتھاء العمل بأحكام القر2014كانون األول 
  ) والقرارات المعدلة لھ.4/م ن/ب902(
      

  

  التغییر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع    .21
  

  ان الحركة على حساب التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع ھي كما یلي:
 
  

  

 
 مدورة غیر محققة متراكمة محققة وأرباح خسائر    .22
م والتعم یم رق  2007لع ام  1/م ن/ب362قرار مجلس النقد والتسلیف رق م و تعلیمات مصرف سوریة المركزي على بناءً 

قابل  ة للتوزی  ع ال غی  رمحقق  ة وال غی  رلفروق  ات القط  ع  االرب  اح الم  دورة، ی  تم فص  ل 2009ش  باط  12بت  اریخ  952/100
فإنھ ال یوجد أرب اح م دورة قابل ة وعلیھ  ،الخسائر المتراكمة المحققةمركزالقطع البنیوي من حساب اعادة تقییم الناتجة عن 

  .2014كانون األول  31و 2015كانون األول  31كما في للتوزیع في تاریخ البیانات المالیة 
 

   سندات  - موجودات مالیة متوفرة للبیع 
 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   
   

  98,821,002  37,931,058  كانون الثاني  1الرصید في 
 (19,128,230) 2,046,485  استحقاق موجودات مالیة متوفرة للبیع المحول نتیجة

 (41,761,714) (37,218,632) مالیة متوفرة للبیع1موجودات تقییم  غیر محققة ناتجة عن خسائر
 ______________  ______________ 

  37,931,058  2,758,911  كانون األول  31الرصید في 
 ______________ ______________ 
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 الفوائد الدائنة    .23

 

 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

    : مباشرة ائتمانیة تسھیالت
   الشركات

 576,499,004 943,895,856  مدینة جاریة حسابات
 1,355,515,246 1,790,595,512    وسلف قروض

 19,633,249 4,284,437   محسومة سندات
    

    تجزئة
 183,750,066 155,025,067  وسلف قروض
 2,417,902 1,991,342  االئتمان بطاقات

    
 1,121,651 4,785,435   مصارفال لدى وإیداعات أرصدة

 142,172,397 70,388,405 للبیع متوفرة مالیة موجودات
 ______________ ______________ 
 2,970,966,054  2,281,109,515  
 ______________ ______________ 

 
 الفوائد المدینة    .24

 
 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 180,348,315 344,704,297   المصارف ودائع
    العمالء ودائع

 23,708,685 20,179,992  جاریة حسابات   
 1,480,561,322 1,323,603,210  إلشعار وخاضعة ألجل ودائع   
 3,580,038 3,721,990  نقدیة تتأمینا   

 ______________ ______________ 
 1,692,209,489 1,688,198,360 
 ______________ ______________ 
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  والرسومصافي الدخل من العموالت    .25

 2015  2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

   العموالت والرسوم الدائنة
 2,381,413 1,783,825  رةالمباش االئتمان ورسوم عموالت
 96,275,516 136,420,817 التجاریة العملیات على ورسوم عموالت
 187,144,605 287,559,222 المصرفیة الخدمات ورسوم عموالت

  ______________ ______________ 
 285,801,534 425,763,864 الدائنة والرسوم العموالت إجمالي

  ______________ ______________ 
   

   العموالت والرسوم المدینة
 (2,283,338) (1,234,031)  عموالت ورسوم مدفوعة للبنوك

 (297,640) (240,836) عموالت ورسوم حواالت 
  ______________ ______________ 

 (2,580,978) (1,474,867) المدینة والرسوم العموالت إجمالي
  ______________ ______________ 

 283,220,556 424,288,997 والرسوم العموالت من لدخلا صافي
 ______________ ______________ 
  

  متوفرة للبیع  موجودات مالیةأرباح  صافي    .26
 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 24,201,377 -  )(*متوفرة للبیع  أرباح بیع موجودات مالیة
 (12,350,870) -  (**) عخسائر بیع موجودات مالیة متوفرة للبی

  ______________ ______________ 
 - 11,850,507 

 ______________ ______________ 
 
 ،2014 آب 11 بتاریخ سندات شكل على خارجیة حكومة عن صادرة مالیة استثمارات بیع عن ناتجال ربحال یمثل) (*

 ً   .2014 ثانيال كانون 10 بتاریخ شراؤھا تم ان ھذه االستثمارات علما
  

 ،2014 تموز 29 بتاریخ سندات شكل على خارجیة حكومة عن صادرة استثمارات بیع نع ناتجةال خسارةال یمثل(**) 
 ً   .2014 الثاني كانون 10 بتاریخ اشراؤھ تم ان ھذه االستثمارات علما

  
 لیة اخرىیایرادات تشغ   .27

 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   

 - 2,433,103  ودات ثابتةایرادات بیع موج
 ______________ ______________ 
 2,433,103 - 
 ______________ ______________ 
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 نفقات الموظفین    .28

 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 203,370,416 315,665,369 و أجور رواتب
 120,426,893 145,941,671  عالوات

 55,839,660 89,020,541  منافع
 25,897,871 40,621,556 مساھمة المصرف في التأمینات اإلجتماعیة

 12,559,596 20,635,922  تنقالت وسفر 
 4,610,362 9,592,853 الموظفین تدریبمصاریف 

 7,222,266 9,452,290  تأمین صحي
 2,484,186 3,891,000 مصاریف تمثیل

 1,165,874 - تعویضات نھایة الخدمة
  ______________ ______________ 
 634,821,202 433,577,124 
   

  

 یةاالئتمان التسھیالتمخصص  )مصروف( استرداد  .29
 

 اإلجمالي األفراد الشركات 2015
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  
    

    تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
 1,139,218,489 59,869,152 1,079,349,337 مصروف المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة

 (2,079,100,531) - (2,079,100,531) إسترداد المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة
 (105,875,076) (25,608,086) (80,266,990) الجماعي على الدیون المنتجةإسترداد المخصص 

 _____________ ___________ _____________ 
 (1,080,018,184) 34,261,066 (1,045,757,118) 

    تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة 
 66,090,613 - 66,090,613 مصروف المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة

 (3,379,224) - (3,379,224) الجماعي على الدیون المنتجة إسترداد المخصص
 _____________ ___________ _____________ 
 62,711,389  - 62,711,389  
 (1,017,306,795)  34,261,066  (983,045,729)  
  

 اإلجمالي األفراد الشركات 2014
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  
    

    تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
 596,831,026 25,964,278 570,866,748 مصروف المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة

 3,149,485,056 - 3,149,485,056 لى الدیون المنتجةمصروف المخصص الجماعي ع
 (1,774,002,357) - (1,774,002,357) إسترداد المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة

 (77,873,664) (77,873,664) - الجماعي على الدیون المنتجةإسترداد المخصص 
    
 1,946,349,447 (51,909,386) 1,894,440,061 

    ت ائتمانیة غیر مباشرة تسھیال
 (216,678,163) - (216,678,163) إسترداد المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة

 (333,086) - (333,086) الجماعي على الدیون المنتجة إسترداد المخصص
    
 (217,011,249)  - (217,011,249)  
    
 1,729,338,198 (51,909,386) 1,677,428,812  
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 مصاریف تشغیلیة أخرى    .30
  

 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   
 60,157,354 101,635,334  صیانة

 44,702,293 63,182,956  مصاریف تأمین
 27,543,591 57,935,747  استشارات ورسوم قانونیة

 66,659,585 55,247,653  إیجارات
 35,499,280 28,251,622  خسائر عقود مقایضة عمالت
 22,511,204 26,112,996  برید وھاتف وتلكس وانترنت

 24,067,121 25,552,011 وخدمات تنظیف وحراسة
 18,546,388 21,870,719  مصاریف أنظمة المعلومات

 10,352,542 20,478,267  إشتراكات
 11,629,253 15,994,236  قرطاسیة ومطبوعات

 10,868,256 14,804,784  المنافع
 3,210,000 10,210,000  تبرعات

 4,437,202 8,501,645  ضیافة
 10,761,002 8,024,550  رسوم وأعباء حكومیة

 4,351,963 6,670,086  إعالنات
 3,302,785 5,425,869 )33مصاریف أعضاء مجلس ادارة  (إیضاح رقم 

 3,842,034 4,745,103  محروقات
 6,214,560 4,260,629  مصاریف بطاقات االئتمان

 2,008,527 1,893,681  مصاریف الربط الشبكي
 998,617 1,401,626  السویفت

 6,635,068 -  خسائر استبعاد موجودات ثابتة
 1,290,691 1,784,247 أخرى

  ______________ ______________ 
 483,983,761  379,589,316  
 ______________ ______________ 
  

 السنة  ربح للسھم منضة والمخفالحصة األساسیة     .31
  

 السنة خالل القائم األسھم لعدد المرجح الوسطي على السنةأرباح  قسمة خالل من الواحد العادي السھم حصة إحتساب یتم
 :یلي كما وذلك

 
 2015 2014 
   

 1,100,317,998 6,528,822,794 )سوریة لیرة( السنة ربح صافي
 _____________ _____________ 
    

 61,200,000 61,200,000   السنة خالل قید التداول األسھم عدد طيوس
 _____________ _____________ 
    

 17.98 106.68 )سوریة لیرة( السنة ربح من للسھم والمخفضة األساسیة الحصة
  _____________ _____________ 

 
  

 على تأثیر لھا یكون قد ألدوات البنك إصدار لعدم سیةاألسا للحصة مطابقة السنة ربح من للسھم المخفضة الحصة قیمة إن
  .تحویلھا عند األرباح من السھم حصة
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 النقد وما في حكمھ    .32

  
 :التالیة المبالغ من النقدیة التدفقات بیان في الظاھر حكمھ في وما النقد یتكون

 
 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

    
 18,086,595,071 9,740,366,158 )*( كزيالمر سوریة مصرف لدى وأرصدة نقد

   ثالثة خالل اق أصليستحقذات ا مصارفال لدى أرصدة: یضاف
 14,801,162,377 37,424,119,651 أشھر   

 (2,090,893,455)  (21,914,164,045)  أشھر ثالثة خالل ذات استحقاق أصلي المصارف ودائع: ینزل
   
 25,250,321,764  30,796,863,993 
   

 
البنك التشغیلیة الیومیة لذلك التعتبر جزء من  أنشطةال یستخدم احتیاطي الودائع لدى مصرف سوریة المركزي في   )*(

 .)3(اإلیضاح  النقد وما في حكمھ
 

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة     .33
  

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

  
  (أدیر) كما یلي: تتضمن البیانات المالیة استثمارات في شركة أدونیس للتأمین سوریة

  
 2015 2014 
   

 %20 %20 نسبة الملكیة
 368,937,530 375,539,463 (لیرة سوریة)یفة استثمارات في شركات حل

 25,960,584 24,101,933  حصة البنك من أرباح شركات حلیفة (لیرة سوریة)
 16,500,000 17,500,000  )7(ایضاح  (لیرة سوریة)عوائد توزیع أرباح مقبوضة 
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 (تتمة)  تعامالت مع أطراف ذات عالقة     .33
 

 

2015
  الشركة األم  
 )ش.م.لس (بنك بیبلو  

  ةالشقیقالشركات   
    (بنك بیبلوس  
 اوروبا) 

مساھمین ال كبار
 مجلس  وأعضاء

 شركة أدیر لبنان   دارةاإل 
  شركات حلیفة  
 شركة أدیر سوریة  

  شركة مانتیننس  
  المجموع  شركة سوریانا   منجمنت غروب  

 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   وریةلیرة س   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   
         بنود داخل بیان المركز المالي 

4,302,998,859-----4,302,978,62220,237 حسابات جاریة لدى
موجودات - حسابات ألجل أو لسابق اشعار  13,566,995,000------13,566,995,000

ت عالقةطراف ذاألمستحقة حسابات جاریة   --(19,405,201)(13,857,151)(126,202,195)(5,710,477)(20,749,830)(185,924,854)
مطالیب - حسابات ألجل أو لسابق اشعار  (13,530,812,500)---(606,899,404)--(14,137,711,904)

(5,516,170)--(5,516,170)---- فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 
ویة حسابات عقود مقایضة عمالتتس  (45,266,639)------(45,266,639)

 ً 82,855,834-57,149,54125,706,293---- مصاریف مدفوعة مقدما
 بنود خارج  بیان المركز المالي 

 119,840,946------ 119,840,946 كفاالت
1,471,760,000------ 1,471,760,000 عقود مقایضة

 عناصر بیان الدخل 
552,30952,10319,9493,924,366-25,422-3,274,583 فوائد وعموالت دائنة

(76,915,466)--(75,809,797)(783,681)(168,932)(38,111)(114,945) فوائد وعموالت مدینة
تأمین صحي –نفقات الموظفین   ----(9,452,290)--(9,452,290)

أعضاء مجلس ادارة - مصاریف تشغیلیة أخرى   --(5,425,869)----(5,425,869)
خسائر عقود مقایضة - مصاریف تشغیلیة أخرى   (28,251,622)------(28,251,622)
صیانة - مصاریف تشغیلیة آخرى   -----(7,226,775) -(7,226,775)
ایجارات - مصاریف تشغیلیة اخرى   ----(13,390,000)--(13,390,000)
تأمین - مصاریف تشغیلیة آخرى   ----(62,802,539)--(62,802,539)

  
 %.12% الى 1  اوح بینإن معدالت الفائدة والعموالت على ودائع المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة ھي نفس المعدالت المطبقة على حسابات الودائع ألجل والتي تتر •
% من رأسمال بنك بیبلوس سوریة ش.م.م، 59.87% من رأس المال وبالتالي زیادة مساھمة بنك بیبلوس ش.م.ل لتصبح 7.5بشراء معظم األسھم العائدة لصندوق األوبك للتنمیة الدولیة والتي تمثل نسبة  2014بیبلوس ش.م.ل خالل عام قام بنك  •

. وقد 2014تموز  15ر) بتاریخ -/ص568، وموافقة ھیئة األوراق واألسواق المالیة رقم (2014نیسان  7، وموافقة مصرف سوریة المركزي بتاریخ 2014آذار  26بتاریخ  / م.و8وزراء رقم /وذلك بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس ال
  .تجمید أسھم عضویة مجلس االدارةوق األوبك للتنمیة حیث أنھا كانت ضمن فترة تم نقل بقیة األسھم العادئة لصند 2015. خالل عام 2014تموز  23تم تنفیذ العملیة في السوق بتاریخ 

 
  

.  
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 تعامالت مع اطراف ذات عالقة (تتمة)     .33
 

 

2014
  الشركة األم

 )ش.م.ل(بنك بیبلوس 
  الشقیقةالشركات 

 (بنك بیبلوس اوروبا)

مساھمین الكبار 
وأعضاء مجلس 

 شركة أدیر لبنان دارةاإل
شركة شركات حلیفة   

 أدیر سوریة
 شركة مانتیننس 
  المجموع شركة سوریانا منجمنت غروب

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
         بنود داخل بیان المركز المالي 

4,738,614,524- ----4,738,577,21937,305 حسابات جاریة لدى
طراف ذات عالقةألمستحقة حسابات جاریة   --(11,061,920)(8,742,158)(49,017,574)(3,166,772) (611,670)(72,600,094)

(832,184,901)- -(817,858,245)(13,200,000)(1,126,656)-- حسابات ألجل أو لسابق اشعار
(8,048,035)- -(7,237,719)(787,660)(22,656)-- فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 

196,020,160- -----196,020,160 تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت
 ً 39,974,788- 35,368,5714,606,217---- مصاریف مدفوعة مقدما

  بنود خارج  بیان المركز المالي 
180,857,217- ----180,857,217 كفاالت

ةعقود مقایض  9,833,102,305----- -9,833,102,305
  عناصر بیان الدخل 

28,5113,371,734 308,62828,673-2,615,406323,66966,847 فوائد وعموالت دائنة
(78,836,543)- (320,657)(76,611,376)(787,661)(148,966)-(967,883) فوائد وعموالت مدینة

)*(اداریة استرداد أتعاب   63,243,440----- -63,243,440
تأمین صحي –نفقات الموظفین   ----(7,121,341)- -(7,121,341)

أعضاء مجلس اإلدارة –مصاریف تشغیلیة أخرى   --(3,302,785)--- -(3,302,785)
خسائر عقود مقایضة –مصاریف تشغیلیة أخرى   (30,204,755)---- -(30,204,755)
صیانة –مصاریف تشغیلیة آخرى   -----(20,709,988) -(20,709,988)
ایجارات –مصاریف تشغیلیة اخرى   ----(9,640,000)- -(9,640,000)
تأمین –مصاریف تشغیلیة آخرى   ----(44,484,015) - -(44,484,015) 

  
  

 .%10% الى 1  مساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة ھي نفس المعدالت المطبقة على حسابات الودائع ألجل والتي تتراوح بینإن معدالت الفائدة والعموالت على ودائع الإن  •
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 تعامالت مع اطراف ذات عالقة (تتمة)  .33

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

 
 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 57,831,731 93,525,057 ومكافآت رواتب
 37,526,792 77,998,329 األجل قصیرة ومنافع میزات

 ____________ ____________ 
 171,523,386 95,358,523 
 ____________ ____________ 
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 المالیة بیاناتبال العادلة بالقیمة تظھر ال التي المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیمة  .34

  

 .المالیة البیانات في العادلة بالقیمة تظهر ال التي المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة والقیمة الدفتریة القیمة بین الجوهریة الفروقات یبین الجدول التالي
     2015           2014     

 القیمة الدفتریة  
 

 القیمة العادلة
 

 ھامعترف بال غیر  الخسارة
 

 بھا معترفال غیر الخسارة القیمة العادلة القیمة الدفتریة
 لیرة سوریة  

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

                       الـمـوجودات المالیة
 9,060,253,245 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 
9,060,253,245 

 
-   18,255,663,198 18,255,663,198 - 

 37,447,152,458 أرصدة  لدى المصارف
 

37,447,152,458 
 

-   14,815,718,124 14,815,718,124 - 
 16,524,017,960 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

 
16,500,315,972 

 
(23,701,988)   12,373,586,408 12,369,671,911 (3,914,497)  

 375,539,463 حلیفةاستثمارات في شركات 
 

375,539,463 
 

- 368,937,530 368,937,530 - 
 2,927,329,089 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 
2,927,329,089 

 
-   1,810,604,093 1,810,604,093 - 

 
     

  
 المطلوبات المالیة

     
  

 22,077,970,207 ودائع المصارف
 

22,077,970,207 
 

-   2,291,311,870 2,291,645,410 (333,540) 
 31,147,913,886 ودائع العمالء

 
31,155,084,188 

 
(7,170,302)    41,285,879,234 41,292,411,767 (6,532,533) 

 1,401,740,116 تأمینات نقدیة
 

1,401,740,116 
 

-   1,538,998,905 1,538,998,905 - 

     
            

  المعترف بھ غیرمجموع التغییر في القیم العادلة 
   

(30,872,290)     (10,780,570) 

  فیما یلي االفتراضات المستخدمة لتحدید القیم العادلة لألدوات المالیة:
  المبلغ المسجل مساوي تقریباً للقیمة العادلة

  تغیر.ت المالیة قصیرة األجل مساویة تقریباً للقیمة العادلة. ینطبق ذلك على ودائع التوفیر وتحت الطلب واألدوات المالیة ذات معدل فائدة ممن المفترض أن القیمة المسجلة للموجودات والمطلوبا
  األدوات المالیة ذات المعدل الثابت

ة في السوق عند االعتراف األولي مع معدل الفائدة الحالي ألداة مالیة مماثلة. یتم احتساب القیمة العادلة المقدرة للودائع التي یتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائد
في األسواق المالیة  ةستحقاق. یتم تسجیل القیمة العادلة للسندات المتداولواال االئتمانتتقاضى فائدة بمعدل ثابت بناًء على التدفقات النقدیة المخصومة بإستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر 

ات النقدیة المخصومة على منتظمة، یتم تحدید القیمة العادلة بإستخدام تقنیة التدفق نشطةوالمنتظمة بالرجوع إلى األسعار المعلنة في سوق األوراق المالیة. أما فیما یتعلق بالسندات التي لیست متداولة في أسواق مالیة  النشطة
 أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتبقیة لإلستحقاق.
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 (تتمة) المالیة بالبیانات العادلة بالقیمة تظھر ال التي المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیمة   .34

 
  قیاس القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

  
  لبنك التسلسل الھرمي التالي في قیاس واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة:یستخدم ا

  المستوى األول: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في سوق مالي فعال لموجودات مماثلة.
  ما مباشرة أو بشكل غیر مباشر. المستوى الثاني: طرق تقییم، حیث أن المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة یمكن مالحظتھا إ

  المستوى الثالث: طرق تقییم حیث أن المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة غیر مبنیة على معلومات سوق ملحوظة. 
  دلة: یوضح الجدول التالي تحلیل الموجودات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العا

  
تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة

2014
المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

     2,016,618,520                -                  -     2,016,618,520              1,685,926,368              -                    -           61,685,926,368موجودات مالیة متوفرة للبیع

1,685,926,368           -                    -              1,685,926,368              2,016,618,520     -                  -                2,016,618,520     

2015
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  إدارة المخاطـر     .35

 
  مقدمة  35.1

  

اإلطار العام إلدارة المخاطر في البنك یقوم على تحدید وفھم وتقییم  إن .المخاطر ھي جزء أساسي من أعمال المصارف
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقلیص المخاطر التي تواجھ عمل البنك والتأكد من بقائھا ضمن المستویات المحدودة والمقبولة و

  المخاطر للوصول إلى التوازن األمثل بین عاملي المخاطرة والعائد.
  

. مخاطر ومخاطر األعمال ، مخاطر السوق، مخاطر السیولة ومخاطر التشغیلاالئتمانأنواع المخاطر ھي مخاطر  إن
  السوق تتضمن مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت.

 
  لمخاطرأنظمة إدارة ا

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

  

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

ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السیاسات  متابعة وقیاسإدارة المخاطر: الجھة المسؤولة عن 
  المعتمدة.

ن الـخـزیـنـة: الجھة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والھیكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة  بشكل رئیسي ع
  لسیولة والتمویل للبنك.مخاطر ا

 
خاطر ومدى استقاللیة ھذه میقوم التدقیق الداخلي بالتحقق من توفر البنى األساسیة الالزمة إلدارة الالتدقیق الداخلي: 

المدیریة، التقید باالنظمة واإلجراءات الواردة في السیاسة العامة إلدارة المخاطر ومن كفایة وفعالیة االنشطة واألنظمة 
  .اإلدارةت واإلجراءات الموضوعة وترفع التقاریر إلى لجنة التدقیق أو إلى مجلس والسیاسا
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 (تتمة) إدارة المخاطـر 35

 

  (تتمة) مقدمة   35.1
  

 الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر
 
 

 
 

لعمل باإلضافة إلى األقسام المساعدة حیث تحتك بكافة خطوط ا بنكتتوضع إدارة المخاطر في صلب الھیكل التنظیمي لل
  وھي منظمة على ثالثة مستویات:

: ویتمثل بالدور الذي یلعبھ مجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنھ، إضافة إلى يالمستوى اإلستراتیج .1
  لجان اإلدارة العلیا وتحدیداَ اللجنة اإلداریة وإدارة الموجودات والمطالیب.

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

 المناسبة.
. إن ھذه الوحدات ھي بنكالمختلفة للالمستوى التقني: ویتمثل بإدارة المخاطر من مصدر نشوئھا ضمن الوحدات  .3

المسؤولة عن اتخاذ القرار المتعلق باختیار أي من المخاطر التي سیتم تحملھا وأي منھا سیتم تخفیفھا، وبما یتفق 
 مع سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر الموضوعة من قبل قسم إدارة المخاطر.
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 (تتمة) إدارة المخاطـر 35

 

  (تتمة) مقدمة   35.1
  
 یكل التنظیمي إلدارة المخاطر (تتمة)الھ

  إدارة المخاطر على مستوى مجلس اإلدارة: -
تقع على عاتق مجلس اإلدارة (المجلس) المسؤولیة الرئیسیة في فھم ومعرفة المخاطر التي یتعرض لھا البنك، والتأكد من 

  أن ھذه المخاطر تتم إدارتھا بالشكل األنسب وذلك من خالل:
 .عة فلسفة إدارة المخاطر في البنك وإجراءاتھاوضع واعتماد ومراج .1
 .)Risk Appetite(تحدید مستوى المخاطر المقبول  .2
 .اعتماد توزیع رأس المال االقتصادي على وحدات وأقسام البنك حسب مستوى المخاطر المقبول .3
 .التأكد من أن البنك یمتلك األنظمة المناسبة إلدارة ومراقبة المخاطر .4
 .وتغیراتھا مراقبة مخاطر البنك .5
 .مراجعة جودة المحفظة االئتمانیة للبنك .6
  .مراجعة واعتماد سیاسات وإجراءات االمتثال المعدة من قبل وحدة االمتثال في البنك .7

 
تقوم لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة بمساعدتھ في تحمل مسؤولیاتھ الخاصة بإدارة المخاطر، من خالل القیام 

؛ تأمین نزاھة ومالءمة قسم إدارة المخاطر؛ بنكإدارة مخاطر ال مجالجعة أداء اإلدارة التنفیذیة في بصورة دوریة بمرا
مراجعة السیاسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر قبل اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة والتأكد من تنفیذھا؛ التأكد من 

  یات التحمل ورفع توصیاتھا إلى مجلس اإلدارة.؛ استعراض تقاریر المخاطر ومستوبنككفایة رأس مال ال
  إدارة المخاطر على المستوى التنفیذي: -

االجراءات مراجعة واقتراح السیاسات و، بوضع بنكفي ال المطالیبوإدارة الموجودات و یتمثل دور اللجنة اإلداریة
ل مجلس االدارة، التأكد من االلتزام بھذه المخاطر التشغیلیة، للمصادقة من قب، مخاطر السوق والمتعلقة بمخاطر االئتمان

ً بمتطلبات  وانین المرعیة المتعلقة القلجنة بازل للرقابة على المصارف والسیاسات والتأكد من أن المصرف ملتزم دائما
  المخاطرالتشغیلیة.مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، و قیاسبادارة و

لجنة الوتحدیث سیاسات وإجراءات المخاطر لیتم اعتمادھا من قبل  یتحمل مسؤولیة إعداد بنكقسم إدارة المخاطر في ال
؛ ضمان االلتزام بسیاسات وإجراءات المطالیب وثم مجلس االدارة عبر لجنة ادارة المخاطراالداریة وادارة الموجودات و

قاریر المخاطر الدوریة لیتم ؛ إعداد تبنكفي ال 2إدارة المخاطر بالتنسیق مع التدقیق الداخلي؛ تطبیق توصیات اتفاقیة بازل 
رفعھا للجنة إدارة المخاطر؛ ووضع وتطبیق مجموعة من مقاییس المخاطر والتقاریر وكذلك حدود المخاطر العتمادھا 
من قبل مجلس اإلدارة ومراقبة االمتثال لتلك الحدود. (تفاصیل الوجبات والمسؤولیات الموكلة لقسم إدارة المخاطر 

 .)بنكع المخاطر الرئیسیة التي یتعرض لھا المذكورة أدناه تحت أنوا
 

  قیاس المخاطر ونظام التقاریر
یتم قیاس مخاطر البنك بطریقة تعكس الخسائر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة والخسائر غیر المتوقعة بناًء 

على االحتماالت المبنیة من التجارب السابقة  على تقدیر إلجمالي الخسائر الفعلیة بإستخدام طرق إحصائیة. ھذه الطرق تعتمد
  ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادیة. كما یدرس البنك أسوأ االحتماالت التي یمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائیة.

 تم مراقبة وضبط المخاطر بناًء على السقوف المعتمدة التي تعكس إستراتیجیة البنك وحدود ومستویات المخاطر المقبولة.ت
  كما یقوم البنك بقیاس القدرة اإلجمالیة لتحمل المخاطر ومقارنتھا بالمخاطر اإلجمالیة بمختلف أنواعھا.

یتم تجمیع المعلومات من جمیع وحدات العمل ألغراض التحلیل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة كما یتم 
ونسب  االئتمانیتضمن إجمالي مخاطر  المطالیبارة الموجودات وو اللجنة االداریة وادتقدیم تقریر إلى مجلس اإلدارة 

 ً حسب قطاعات األعمال والزبائن والقطاعات الجغرافیة وتقوم  السیولة وتغیرات المخاطر. یتم التحلیل بشكل مفصل شھریا
 المخاطر بشكل ربع. یستلم مجلس اإلدارة تقریراً شامالً عن سنوي یة بشكل ربعاالئتماناإلدارة بتقییم مخصص الخسائر 

 لتزویده بجمیع المعلومات الالزمة لتقییم مخاطر البنك. سنوي
  

یتم تحضیر تقاریر مخاطر تفصیلیة وتوزع على جمیع األقسام للتأكد من أن جمیع المعلومات الضروریة والمحدثة متوفرة 
  على مستویات البنك كافة.
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  (تتمة) مقدمة  35.1
  

 سالیب تخفیض المخاطرأ
ً الیعتمد البنك على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف   مخاطر منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقا

  لمعاییر وأسس معتمدة.
  

 تركزات المخاطر
غرافیة واحدة تنشأ التركزات عند قیام مجموعة من المراسلین أو العمالء بأعمال متشابھة أو ممارسة األعمال ضمن بیئة ج

أو ذات ظروف اقتصادیة متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلین أو العمالء على اإلیفاء بالتزاماتھم التعاقدیة والتي ممكن أن 
تتأثر بنفس التغیرات االقتصادیة والسیاسیة والظروف األخرى. تدل التركزات على حساسیة البنك تجاه قطاع اقتصادي معین 

  ن.أو قطاع جغرافي معی
حددت سیاسات وإجراءات البنك أطر للمحافظة على محفظة ائتمانیة متنوعة لتجنب الزیادة في التركزات وإدارة مخاطر 

 وضبطھا.  االئتمان
  

  االئتمانمخاطر   35.2
 ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه البنك. یعمل البنك االئتمانمخاطر 

یة على مستوى العمیل (فرد أو مؤسسة) وحجم التعرض االئتمانعلى إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات 
  ي لكل قطاع أو منطقة جغرافیة.االئتمان

المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض  االئتمانویقوم البنك بتحدید مستویات مخاطر 
  أو مجموعة المقترضین ولكل قطاع أو منطقة جغرافیة.الواحد 

  
 إدارة مخاطر االئتمان

  مخاطر االئتمان من خالل تقییم موضوعي ودقیق لكل عمیل حالي ومحتمل. إدارةم تت
إن موافقة أو عدم الموافقة على طلب االئتمان. لساسیة لاألالمرجعیة  داةاألھي  شخصیة العمیل وقدرتھ المالیة تقییمإن 

إن تقییم القدرة المالیة للعمیل  تحلیلھا وعرضھا بوضوح وموضوعیة، ھو أمر بالغ األھمیة. ،مع البیانات ذات الصلةج
  .مخارج أخرى لذلكالعوامل المؤثرة الخارجیة وتحدید  لیشملتعدى قدرتھ أو رغبتھ بالدفع، ییجب أن 

  

عمل التجاري، حصة السوق/ قبول لا قطاعوالتزام إدارتھ،  نوعیة(التاریخ والخلفیة)، الجودة،  للعمیلالمعرفة التفصیلیة 
  االئتمان.ضمن اقتراح منتجاتھ، الغرض من القرض ومصادر السداد، كلھا عناصر ذات صلة إلدراجھا 

  

الذي یعمل ضمنھ العمیل  تحلیل وتقییم القطاع االقتصاديویشمل تحلیل السوق  الواجب إجراءهیل لمن بین عناصر التح
  ، ورأس المال.جودة الموجودات ،الربحیة، السیولةالتحلیالت المالیة والتي تغطي ، تحلیل وتقییم اإلدارة، ھفی ھنجاح مدىو
  

مجموعة من العمالء أو األطراف ، عمیل أو طرف محددتجاه  بنكال على حساسیة مؤشراً  التركزات االئتمانیة تعطي
  جغرافیة. ة، ومنطقة، قطاع اقتصادي أو صناعالمترابطة

 بنككما قد وضع ال ؛التركز االئتمانيالقضاء على خطر أو  لحد منأمر أساسي لضمان ا ھو االئتمانیة حافظتنویع المإن 
ً رقابیة لحجم التركزات على مستوى عمیل أو مجموعة مترابطة من العمالء، حجم  المركزي من خالل قراراتھ نسبا

حجم التعرضات للمؤسسات المالیة ومجموعاتھا خارج القطر، حجم ، بنكیة التي ینتمي لھا البنكالتعرضات للمجموعة ال
التوظیفات في السندات الحكومیة األجنبیة، حجم محفظة االستثمارات، حجم محفظة االستثمارات الخارجیة، حجم محفظة 

  األسھم، وحجم محفظة األسھم الخارجیة.
المركزي،  بنكحافظ، االلتزام بالنسب المحددة من قبل اللتلك الممستمرة المتابعة ال التنویع من خالل على بنكال یحافظ

 وإزالة أیة تركزات كبیرة أو مخالفات لتلك النسب في حال حدوثھا.
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  (تتمة) مخاطر االئتمان  35.2
 

 (تتمة)إدارة مخاطر االئتمان 
 

 ونظام التقاریرمخاطر االئتمان قیاس 
یلبي احتیاجات  الثانيو رقابیةغطي المتطلبات الی األوللھ جانبان،  بنكونظام التقاریر في ال الئتمانیةقیاس المخاطر اإن 

  الداخلیة.  بنكال
  

  المركزي متطلباتھ ضمن قرارین: بنكحدد ال
وتعدیالتھ یغطي التركزات على مستوى عمیل أو مجموعة مترابطة من العمالء،  2008عام  395القرار  -

 المركزي. بنكالتركزات، ویطلب رفع تقاریر شھریة عن تلك التعرضات الكبیرة لل یضع حدود لھذه
للمحافظ االستثماریة والتعرضات  ینظم األنشطة االستثماریة للمصارف ویضع حدوداً  2009عام  501القرار  -

ً ضمن  أساس المركزي على  بنكالتعرضات للالقرار اإلبالغ عن تلك المحافظ وألطراف محددة. مطلوب أیضا
  شھري. 

  
  داخلیاً، یتم تغطیة احتیاجات القیاس والتقاریر من خالل مجموعة من التقاریر الدوریة أھمھا:

المخاطر على أساس ربع سنوي ویقدم إلى لجنة إدارة  قسم إدارة قبل تقریر شامل للمخاطر یتم إعداده من -
(لكل من اإلقراض التجاري  طورھاتیتضمن التقریر معلومات نوعیة وكمیة حول محفظة القروض و. المخاطر

على مستوى القطاع و مترابطة من العمالءأو مجموعة  العمیل على مستوى زاتتركالالتجزئة)؛  قروضو
كفایة مدى و تقییم مخاطر االئتمانالتجزئة؛ قروض التجاریة و محفظتي القروض في االئتمان جودة؛ يالصناع

الخارجي،  درجة التصنیفحسب  موزعةً  مصارفحفظة ال؛ مالتدني على التسھیالت االئتمانیة مخصصات
. إن محتویات ھذا التقریر تخضع بشكل دائم السیادیة التوظیفات محفظةأخیراً ؛ وبنكالو ، البلد،اتع التعرضانوأ

 .للتطویر والتحدیث بما یتناسب مع تطور األحداث ضمن البیئة التي یعمل بھا البنك
(قروض  بنكالمخاطر یعرض التطور الشھري للمحافظ االئتمانیة لل تقریر شھري یعد من قبل قسم إدارة -

الشركات الكبرى، قروض الشركات المتوسطة والصغیرة، وقروض التجزئة والقروض السكنیة) من حیث 
 النوعیة وحجم المؤونات والضمانات الموجودة.

  
 اختبارات الجھد الخاصة بمخاطر االئتمان

ھد بشكل دوري على محفظة البنك االئتمانیة واالستفادة من نتائج ھذه االختبارات في تقییم اختبارات الج قیقوم البنك بتطبی
مدى كفایة رأس مال البنك وحجم المخصصات العامة اإلضافیة الالزمة لتغطیة الخسائر التي قد تنشأ من المحفظة 

  االئتمانیة في حال تحققت فرضیات اختبار الجھد المطبق.
  

  ر الجھد بالتالي:تتلخص فرضیات اختبا
العمالء یعادل التصنیف األسوأ من بین: التصنیف  وضع تصنیف جدید لكافةتسھیالت وقروض الشركات: یتم  .1

الحالي للعمیل، التصنیف بحسب عدد أیام التأخیر بالدفع (كما تم تحدیدھا ضمن قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
المبني على معرفتھم بالعمیل، وعلیھ یتم تكوین  )، وتصنیف قسم التسلیفات التجاریة2009لعام  597

 650ورقم  2009لعام  597مخصصات للتسھیالت الممنوحة لھم حسب تعلیمات قرارات البنك المركزي رقم 
 %). 2% بدالً من 3(باستثناء الدیون التي تتطلب اھتمام خاص حیث یتم تشكیل مؤونة بنسبة  2010لعام 

وتكوین المنتجة وغیر المنتجة : یتم افتراض تعثر نسبة معینة من القروض قروض التجزئة والقروض السكنیة .2
 2010لعام  650ورقم  2009لعام  597مخصصات مقابلھا حسب تعلیمات قرارات البنك المركزي رقم 

. تم تحدید نسب  %)2% بدالً من 3(باستثناء الدیون التي تتطلب اھتمام خاص حیث یتم تشكیل مؤونة بنسبة 
وھو العام الذي تم خاللھ تسجیل  2013ناء على أسوء نسب مسجلة خالل األرباع األربعة من العام التعثر ب

 أعلى نسب تعثر ضمن محفظة قروض التجزئة والقروض السكنیة.
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  (تتمة) مخاطر االئتمان  35.2
  

  یة االئتمانالضمانات المحتفظ بھا والتحسینات 
منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات  االئتمانبنك على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر یعتمد ال

  وفقا لمعاییر وأسس معتمدة.
  وأبرز أنواع الضمانات ھي:

  بالنسبة للقروض التجاریة: الرھونات للمباني السكنیة والعقارات والمخزون والضمانات النقدیة. •

  نات للمباني السكنیة والسیارات والرواتب والضمانات النقدیة والسیارات.بالنسبة لألفراد: الرھو •
ً لشروط االتفاقیة، ویتم مراجعة القیمة السوقیة  تراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات ویتم طلب ضمانات إضافیة وفقا

  یة.االئتمانللضمانات خالل دراسة كفایة مخصص الخسائر 
 

ً تقییم انخفاض القیمة إفراد   على الدیون غیر المنتجة یا
یوم أو وجود صعوبات  180إن المؤشرات الرئیسیة النخفاض قیمة القروض ھي استحقاق األصل أو الفائدة لفترة تزید عن 

  اإلخالل بشروط العقد األصلي.ومالیة تواجھ العمیل أو تؤثر على تدفقاتھ النقدیة، 
  .العادیةعلى الدیون  وبشكل جماعي الدیون غیر المنتجة على یقوم البنك بتقییم انخفاض القیمة بشكل منفرد

 
  على الدیون غیر المنتجة المخصص اإلفرادي

یحدد البنك ، وتعدیالتھ الالحقة 2009كانون األول  9الصادر بتاریخ  4ب/ن م/597وفقاً لقرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
  :بنكالمعتمدة من قبل ال وفقاً للمؤشرات التالیة مالئمة المخصصات لجمیع القروض والسلف الھامة بشكل منفرد،

  التأخر في انجاز المشروع موضوع التسھیالت، •
  قدرة العمیل على تحسین وضعھ عند مواجھة صعوبات مالیة، •
  العوائد المتوقعة عند تصفیة األعمال في حال اإلفالس، •
  توفر مصادر مالیة أخرى والقیمة المتوقع تحقیقھا للضمان، •
 ات النقدیة المتوقعة.فترة التدفق •

 الواردة في القرار وفقا للمؤشرات  مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بیانیة في تاریخ كل االئتمانیتم تقییم الخسائر 
  .وتعدیالتھ الالحقة 2009كانون األول  9الصادر بتاریخ  4ب/ن م/597

  

  على الدیون المنتجة المخصص الجماعي
  

ئر القروض والسلف بشكل جماعي بالنسبة للقروض والسلف التي ال تعتبر ھامة بشكل منفرد یتم تقییم المخصص عن خسا
مركز مالي بتقییم  بیانأو في حال عدم وجود دلیل موضوعي على انخفاض القیمة بشكل منفرد. یقوم البنك في تاریخ كل 

  المخصص ومراجعة  كل محفظة على حدة.
انخفاض القیمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دلیل  لدیون المنتجةل یؤخذ باالعتبار عند التقییم الجماعي

  موضوعي على انخفاض القیمة بشكل موضوعي.
  یتم تقییم خسارة انخفاض القیمة بإعتبار العوامل التالیة:

التأخر الناجم عن  ھا،رة وغیرثالمستویات الحالیة للتسھیالت المتع تاریخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادیة الحالیة،
لھذه الخسائر، باإلضافة إلى على الدیون غیر المنتجة  تحدید ضرورة وجود مخصص إفرادي وتاریخفترة تحقق الخسائر 

الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القیمة. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن تحدید طول ھذه المدة التي قد تمتد إلى 
  سنة.

  بمراجعة مخصص انخفاض القیمة للتأكد من توافقھ مع سیاسات البنك العامة. االئتمانتقوم إدارة 
  یتم تقییم مخصص التعھدات المالیة واالعتمادات المستندیة بطریقة مماثلة لطریقة تقییم القروض.
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 مخاطر االئتمان (تتمة)   35.2
  

  تتمة)( منتجةعلى الدیون ال المخصص الجماعي
  

  اختبارات الجھد 
یتم إجراء اختبارات جھد على المحفظة االئتمانیة بشكل خاص، من أجل دراسة مدى تأثیر بعض العوامل االقتصادیة السلبیة 
أو أیة عوامل أخرى على التصنیف االئتماني للمحفظة بصورة عامة وانعكاسھ على أداء ھذه المحفظة والخسائر التي یمكن 

  جراء ھذه العوامل. البنكھا أن یتكبد
  

ة قد تؤثر على السوق بشكل عام أو مجموعة لتطبیق سیناریوھات تفترض وقوع أحداث محتم تعتمد اختبارات الجھد على
  مترابطة من الزبائن ضمن قطاع محدد أو بزبائن محددة .

  

النسب عن إضافیة  اتتم تشكیل مؤون، ونتیجة لذلك 2015في نھایة عام  تم إجراء اختبارات جھد على محفظة التسھیالت
مقابل تشكیل   لیرة سوریة 3,315,097,679 بقیمة وتعدیالتھ الالحقة 597المحددة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

 .2014 كانون األول 31بتاریخ   لیرة سوریة 3,365,365,688مبلغ 
  

  
  المخاطر االئتمانیة المتعلقة بالتعھدات

  
كفاالت لتلبیة احتیاجات العمالء تلزم ھذه التسھیالت البنك بأداء دفعات بالنیابة عن عمالئھ. یتم تحصیل ھذه یقوم البنك بتقدیم 

ً لشروط االعتماد. تتسم ھذه التسھیالت بنفس المخاطر االئتمانیة للقروض وتتم الوقایة من ھذه المخاطر بإتباع  الدفعات وفقا
 .نفس سیاسات البنك وإجراءاتھ الرقابیة

  

 .(بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى) االئتمانوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر ی
  

 
2015 

 
2014 

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 المركز المالي بیانبنود داخل 
  

 
 9,060,253,245  أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 
18,255,663,198 

 37,447,152,458 أرصدة  لدى المصارف
 

14,815,718,124 
 16,524,017,960  (بالصافي) یة المباشرةاالئتمانالتسھیالت 

 
12,373,586,408 

 65,062,506 (التجزئة) لألفراد
 

132,446,166 
 766,757,133 قروض عقاریة 

 
942,142,850 

 365,622,375  الشركات الصغیرة والمتوسطة
 

209,764,921 
 15,326,575,946  الشركات الكبرى

 
11,089,232,471 

 1,685,926,368 موجودات مالیة متوفرة للبیع
 

2,016,618,520 
 538,838,379 موجودات أخرى

 
597,647,677 

 2,927,329,089 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
 

1,810,604,093 

 
68,183,517,499 

 
49,869,838,020 

 المركز المالي بیانبنود خارج 
  

 
 125,289,406 استیراد تماداتاع

 
- 

 - قبوالت
 

6,675,573 
 3,203,278,336  زبائن ل صادرة كفاالت

 
2,521,346,033 

 177,627,382  350,698,987  تعھدات تصدیر للزبائنكفاالت 
 16,532,051,245 صادرة لمصارفكفاالت 

 
11,795,695,358 

 2,314,315,346 سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
 

3,245,131,786 
22,525,633,320 

 
17,746,476,132 

  
 

 90,709,150,819 إجمالي المخاطر االئتمانیة
 

67,616,314,152 
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 إدارة المخاطـر (تتمة)  .35
 

 (تتمة) االئتمانمخاطر   35.2
 

 حسب درجة المخاطر المباشرة یةاالئتمانتوزیع التعرضات 
 

 2009كانون األول  9تاریخ  4/م ن/ب 597والذي جاء معدالً لبعض أحكام قراري مجلس النقد والتسلیف رقم  2012تشرین الثاني  13الصادر بتاریخ  4/م ن/ ب902م القرار رقم تم التصنیف بناًء على أحكا
ً  ،2014حتى نھایة عام  2014كانون الثاني  29تاریخ  4/م ن/ب1079بموجب القرار وقد تم تمدید العمل بالقرار المذكور  2010نیسان  14تاریخ  4/م ن/ب650والقرار رقم   التعمیم رقموصدر الحقا

  .لحین صدور تعدیالت جدیدة بھذا الخصوصخالل عام  4ن/ب /م902المتضمنین تمدید العمل بالقرار  2015حزیران  30تاریخ  1/م/2271التعمیم رقم و 2015نیسان  6تاریخ  1/م/1145
 

 المجموع  الشركات الكبرى  الشركات الصغیرة والمتوسطة اریةالقروض العق األفراد 2015
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  
       

 448,721 62,046 33,944 352,731 -  دیون متدنیة المخاطر
 14,802,995,459 13,947,934,229 176,424,246 626,763,313 51,873,671 عادیة (مقبولة المخاطر)

 4,367,845,926 4,295,763,084 16,020,328 54,816,417 1,246,097 تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا")
 19,171,290,106 18,243,759,359 192,478,518 681,932,461 53,119,768  المجموع

 17,995,011,611 17,096,419,140 192,478,518 653,552,892 52,561,061  مستحقة:غیر منھا 
 1,176,278,495 1,147,340,219 - 28,379,569 558,707  ):*منھا مستحقة (

 906,981,918 906,981,918 - - - یوم 60لغایة 
 7,985,536 7,949,397 - - 36,139 یوم 90لغایة  61من

 261,311,041 232,408,904 - 28,379,569 522,568 یوم 179یوم لغایة  91من 
 12,293,960,752 11,319,139,960 639,018,514 142,544,403 193,257,875 غیر عاملة:

 105,948,264 92,765,779 - 11,450,298 1,732,187 دون المستوى
 57,882,330 518,933 34,666,593 21,144,339 1,552,465 مشكوك فیھا

 12,130,130,158 11,225,855,248 604,351,921  109,949,766 189,973,223 ھالكة (ردیئة)
 31,465,250,858 29,562,899,319 831,497,032 824,476,864 246,377,643 المجموع 

 (4,026,453,065) (3,699,888,751) (291,412,885) (17,693,679) (17,457,750)  یطرح : فوائد معلقة
 (10,914,779,833) (10,531,133,074) (174,461,771) (40,026,052) (169,158,936) على التسھیالت اإلتمانیة المباشرة یطرح : مخصص التدني

       
 16,524,017,960 15,331,877,494 365,622,376 766,757,133 59,760,957 الصافي

       
 
منوح.یعتبر كامل رصید الدین مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد، ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحقاً إذا تجاوز السقف الم )*(
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 إدارة المخاطـر (تتمة)  .35

 
 (تتمة) االئتمانمخاطر   35.2

 
 (تتمة) حسب درجة المخاطر المباشرة یةاالئتمانتوزیع التعرضات 

 
 المجموع  الشركات الكبرى  الشركات الصغیرة والمتوسطة القروض العقاریة األفراد 2014

 ةلیرة سوری لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  
            

 79,839,202 79,839,202 - - -  دیون متدنیة المخاطر
 8,773,946,627  7,879,967,498  81,852,376 705,361,803 106,764,950 عادیة (مقبولة المخاطر)

 5,555,057,911  5,385,069,323 54,334,183 104,753,642 10,900,763 تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا")
  14,408,843,740 13,344,876,023 136,186,559  810,115,445 117,665,713  المجموع

 10,981,152,652  10,314,289,905  58,483,569 523,810,405 84,568,773  مستحقة:غیر منھا 
 3,427,691,088  3,030,586,118  77,702,990 286,305,040 33,096,940  :)*( منھا مستحقة

  2,965,814,150  2,662,444,716  66,697,250  213,929,562  22,742,622 یوم 60لغایة 
  31,313,579  57,983 -  27,763,409  3,492,187 یوم 90 لغایة  61من
 430,563,359  368,083,419 11,005,740 44,612,069 6,862,131 یوم 179یوم لغایة  91 من

 11,791,263,875  10,804,008,729  572,429,203 189,514,325 225,311,618 غیر عاملة:
 62,846,141 39,422,924 921,288 18,457,074 4,044,855 دون المستوى

 77,294,285  39,877,202  2,490,569 29,913,558 5,012,956 مشكوك فیھا
 11,651,123,449 10,724,708,603 569,017,346  141,143,693 216,253,807 ھالكة (ردیئة)

 26,200,107,615  24,148,884,752  708,615,762 999,629,770  342,977,331 المجموع 
 (3,075,935,162)  (2,857,648,091)  (186,165,598) (13,081,403) (19,040,070)  یطرح : فوائد معلقة

 (10,750,586,045) (10,202,004,190) (312,685,243) (44,405,517) (191,491,095) على التسھیالت اإلتمانیة المباشرة یطرح : مخصص التدني
       

 12,373,586,408 11,089,232,471 209,764,921 942,142,850 132,446,166 الصافي
       
 
  نوح.) یعتبر كامل رصید الدین مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد، ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحقاً إذا تجاوز السقف المم*(
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  إدارة المخاطـر (تتمة) .35
  

 (تتمة) االئتمانخاطر م  35.2
  

   یة غیر المباشرة حسب درجة المخاطراالئتمانتوزیع التعرضات 
  

من  عن مجلس النقد والتسلیف والذي یعتبر نافذاً  2012تشرین الثاني  13الصادر بتاریخ  4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء على أحكام القرار رقم 
حتى نھایة  2014كانون الثاني  29بتاریخ ) 4/م ن/ب1079العمل بھ بموجب القرار رقم ( (حیث تم تمدید 2013تاریخ الصدور وحتى نھایة عام 

المتضمنین تمدید العمل بالقرار  2015حزیران  30تاریخ  1/م/2271التعمیم رقم و 2015نیسان  6بتاریخ  1/م/1145 التعمیم رقمو 2014عام 
 9الصادر بتاریخ  4/م ن/ب 597ء ھذا القرار معدالً لبعض أحكام القرار رقم لحین صدور تعدیالت جدیدة بھذا الخصوص) حیث جا 4/من/ب902

 عن مجلس النقد والتسلیف كما یلي الصادرین 2010نیسان  14الصادر بتاریخ  4/م ن/ب650وبعض أحكام القرار  2009كانون األول 

القروض العقاریةاألفراد2015
المؤسسات 

الشركات الكبرىالصغیرة والمتوسطة
 

المجموعالقطاع العام
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

         71,007,019            70,007,019      1,000,000        -     -دیون متدنیة المخاطر
    3,235,578,774              -       3,219,957,764    15,621,010        -     -عادیة (مقبولة المخاطر)

تحت المراقبة (تتطلب اھتماما" 
         22,580,000              -            22,580,000                -        -     -خاصا" )
    3,329,165,793              -       3,312,544,783    16,621,010        -     -المجموع

    3,329,165,793              -       3,312,544,783    16,621,010        -     -منھا غیر مستحقة: 
                      -              -                         -                -        -     -منھا مستحقة: 
                      -              -                         -                -        -     -لغایة 60 یوم 

                      -              -                         -                -        -     -من61 یوم لغایة 90 یوم
                      -              -                         -                -        -     -من 91 یوم لغایة 179 یوم

       224,811,530              -          224,811,530                -        -     -غیر عاملة: 
                      -              -                         -                -        -     -دون المستوى

                      -              -                         -                -        -     -مشكوك فیھا
       224,811,530              -          224,811,530                -        -     -ھالكة ( ردیئة )

    3,553,977,323              -       3,537,356,313    16,621,010        -     -المجموع 
      (112,409,561)                -         (112,409,561)                -        -     -یطرح : مخصص التدني

    3,441,567,762              -       3,424,946,752    16,621,010        -     -الصافي

القروض العقاریةاألفراد2014
المؤسسات الصغیرة 

الشركات الكبرىوالمتوسطة
 

المجموعالقطاع العام
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

       156,512,553   6,675,573          147,364,480      2,472,500        -     -دیون متدنیة المخاطر
    2,110,813,209              -       2,065,554,907    45,258,302        -     -عادیة (مقبولة المخاطر)

تحت المراقبة (تتطلب اھتماما" 
       234,187,348              -          234,187,348                -        -     -خاصا")

    2,501,513,110   6,675,573       2,447,106,735    47,730,802        -     -المجموع
    2,501,513,110   6,675,573       2,447,106,735    47,730,802        -     -منھا غیر مستحقة:

                      -              -                         -                -        -     -منھا مستحقة:
                      -              -                         -                -        -     -لغایة 60 یوم 

                      -              -                         -                -        -     -من61 یوم لغایة 90 یوم
                      -              -                         -                -        -     -من 91 یوم لغایة 179 یوم

       204,135,878              -          204,135,878                -        -     -غیر عاملة:
       113,480,620              -          113,480,620                -        -     -دون المستوى

                      -              -                         -                -        -     -مشكوك فیھا
         90,655,258              -            90,655,258                -        -     -ھالكة ( ردیئة )

    2,705,648,988   6,675,573       2,651,242,613    47,730,802        -     -المجموع 
        (49,698,172)                -           (49,698,172)                -        -     -یطرح : مخصص التدني

    2,655,950,816   6,675,573       2,601,544,441    47,730,802        -     -الصافي
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 إدارة المخاطـر (تتمة)  .35

 
 (تتمة) اناالئتممخاطر   35.2

 
  (تتمة) یة حسب درجة المخاطراالئتمانتوزیع التعرضات 

  

داخل بیان المركز المالي المباشرة توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت

2015
القروض العقاری ةاألف راد

المؤسسات 
المجموعالشركات الك برىالصغیرة والمتوس طة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 448,721                  62,046                     33,944              352,731                  -                      دیون متدنیة المخاطر
 2,892,416,763       2,170,684,309       172,003,186    536,336,410        13,392,858      عادیة (مقبولة المخاطر)

تحت المراقب ة (تتطلب 
 557,474,360           504,044,491           7,795,774         45,229,509          404,586           اھتماما" خاصا")

 1,534,799,059       1,143,696,764       278,479,837    98,618,666          14,003,792      غیر عاملة: 
 8,533,327               1,053,523                 -                       5,937,500             1,542,304        دون المستوى

 48,164,712               -                              34,666,593       12,581,579          916,540           مشكوك فیھا
 1,478,101,020       1,142,643,241       243,813,244    80,099,587          11,544,948      ھالكة (ردیئة)

 4,985,138,903       3,818,487,610       458,312,741    680,537,316        27,801,236      المجموع 
منھا:

 35,864,177             32,300,649             3,120,237         414,491                28,800             تأمینات نقدیة
   -                                -                                -                         -                             -                      كفاالت مصرفیة مقبولة

 4,819,476,656       3,682,403,163       444,457,690    679,988,895        12,626,908      عقاریة
   -                                -                                -                         -                             -                      أسھم متداولة

 13,109,191               -                                -                         -                           13,109,191      سیارات وآلیات
 116,688,879           103,783,798           10,734,814       133,930                2,036,337        كفاالت شخصیة

 4,985,138,903       3,818,487,610       458,312,741    680,537,316        27,801,236      المجموع 

القروض العقاریةاألفراد2014
المؤسسات الص غیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 79,839,202             79,839,202               -                         -                             -                      دیون متدنیة المخاطر
 5,295,794,775       4,441,111,107       81,658,186       692,097,856        80,927,626      عادیة (مقبولة المخاطر)

تحت المراقبة (تتطلب اھتماما" 
 2,924,176,307       2,769,716,274       43,826,537       103,497,720        7,135,776        خاصا")

 6,910,581,194       6,083,984,799       470,080,722    188,586,533        167,929,140   غیر عاملة:
 28,120,316             5,457,429               921,288            18,372,524          3,369,075        دون المستوى

 74,442,438             37,863,339             2,490,569         29,786,198          4,302,332        مشكوك فیھا
 6,808,018,440       6,040,664,031       466,668,865    140,427,811        160,257,733   ھالكة (ردیئة)

 15,210,391,478     13,374,651,382     595,565,445    984,182,109        255,992,542   المجموع 
منھا:

 151,550,900           117,992,237           32,444,016       487,094                627,553           تأمینات نقدیة
 79,500,464             79,500,464               -                         -                             -                      كفاالت مصرفیة مقبولة

 4,914,762,494       3,468,227,952       443,655,188    982,813,939        20,065,415      عقاریة
 233,134,171           2,988,984                 -                         -                           230,145,187   سیارات وآلیات

 9,831,443,449       9,705,941,745       119,466,241    881,076                5,154,387        كفاالت شخصیة
 15,210,391,478     13,374,651,382     595,565,445    984,182,109        255,992,542   المجموع 

تم األخذ بعین االعتبار ان ال تزید قیمة الضمانة عن مبلغ التسھیالت الممنوحة بشكل افرادي للزب ائن.
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 إدارة المخاطـر (تتمة)    .35
 

 (تتمة) االئتمانمخاطر     35.2
 

  (تتمة) طرحسب درجة المخا غیر المباشرة یةاالئتمانتوزیع التعرضات 
  

 خارج بیان المركز الماليالمباشرة  غیر توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت

2015
القروض العقاریةاألفراد

المؤسسات الصغیرة 
المجموعالقطاع العامالشركات الكبرىوالمتوسطة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 71,007,019            -                          70,007,019 1,000,000           -                     -                  دیون متدنیة المخاطر
 1,265,930,004       -                  1,262,206,354      3,723,650           -                     -                  عادیة (مقبولة المخاطر)

تحت المراقبة (تتطلب اھتماما"  
 22,200,000            -                  22,200,000             -                        -                     -                  خاصا")

   -                           -                    -                            -                        -                     -                  غیر عاملة: 
   -                           -                    -                            -                        -                     -                  دون المستوى
   -                           -                    -                            -                        -                     -                  مشكوك فیھا

   -                           -                    -                            -                        -                     -                  ھالكة (ردیئة)
 1,359,137,023       -                  1,354,413,373      4,723,650           -                     -                  المجموع 

منھا: 
 344,171,907          -                  342,513,257         1,658,650           -                     -                  تأمینات نقدیة

   -                           -                    -                            -                        -                     -                  كفاالت مصرفیة مقبولة
 38,938,112            -                  35,873,112           3,065,000           -                     -                  عقاریة

   -                           -                    -                            -                        -                     -                  سیارات وآلیات
 976,027,004          -                  976,027,004           -                        -                     -                  كفاالت شخصیة

 1,359,137,023       -                  1,354,413,373      4,723,650           -                     -                  المجموع 

القروض العقاریةاألفراد2014
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالقطاع العامالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 156,512,553        6,675,573      147,364,480         2,472,500           -                     -                  دیون متدنیة المخاطر
 1,209,598,602       -                  1,182,362,253      27,236,349         -                     -                  عادیة (مقبولة المخاطر)

تحت المراقبة (تتطلب اھتماما"  
 74,896,178            -                  74,896,178             -                        -                     -                  خاصا")

 113,767,159          -                  113,767,159           -                        -                     -                  غیر عاملة: 
 113,480,620          -                  113,480,620           -                        -                     -                  دون المستوى
   -                           -                    -                            -                        -                     -                  مشكوك فیھا

 286,539                 -                  286,539                  -                        -                     -                  ھالكة (  ردیئة )
 1,554,774,492     6,675,573      1,518,390,070      29,708,849         -                     -                  المجموع 

منھا: 
 265,626,694        6,675,573      252,843,120         6,108,001           -                     -                  تأمینات نقدیة

 68,573,450            -                  44,972,602           23,600,848         -                     -                  عقاریة
 1,220,574,348       -                  1,220,574,348        -                     -                  كفاالت شخصیة

 1,554,774,492     6,675,573      1,518,390,070      29,708,849         -                     -                  المجموع 

 

 
:الدیون المجدولة  

ُ ھي تلك الدیون التي سبق وأن صنفت كتسھیالت ائتمانیة غیر عاملة و لة خرجت من إطار التسھیالت االئتمانیة غیر العاملة بموجب جدوأ
لیرة 1,784,290,907 مبلغ  2015كانون األول  31المجدولة في  لقد بلغ إجمالي الدیون ،أصولیة وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة

  .) لیرة سوریة 3,190,323,213 :2014كانون االول   31(  سوریة
  

  الدیون المعاد ھیكلتھا:
من حیث تعدیل األقساط أو إطالة عمر التسھیالت االئتمانیة أو تأجیل جة تالمن یة یقصد بإعادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع التسھیالت االئتمان

كانون األول  31 لقد بلغ إجمالي الدیون المعاد ھیكلتھا في .بعض األقساط أو تمدید فترة السماح .. الخ، وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة
  .)لیرة سوریة 64,800,000: 2014كانون االول  31(سوریة  لیرة 21,802,562غ مبل 2015
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 (تتمة) االئتمانمخاطر   35.2

  
  : االئتماننوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر 

  
 التالي الجدول یوضح ي،االئتمان للتصنیف داخلیة آلیة بإستخدام االئتمان مخاطر ناحیة من المالیة الموجودات نوعیة قیاس یتم
 تتضمن ال المبینة األرقام إن. ياالئتمان للتصنیف الداخلیة اآللیة بإستخدام االئتمان مخاطر ناحیة من المالیة الموجودات عیةنو

 :القیمة في اإلنخفاض مخصص
  
  

جید   إیضاح  2015  المجموع عادي   
لیرة سوریة      لیرة سوریة لیرة سوریة   
  

 9,060,253,245 - 9,060,253,245 3 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي   
 37,447,152,458 37,425,769,625 21,382,833 4 أرصدة  لدى المصارف

 1,685,926,368 - 1,685,926,368 6 موجودات مالیة متوفرة للبیع 
      الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 

 2,927,329,089 - 2,927,329,089 12 المركزي

 
   

 
13,694,891,535 37,425,769,625 51,120,661,160 

  
   

    
  

جید   إیضاح  2014 المجموع   عادي     
لیرة سوریة     لیرة سوریة   لیرة سوریة     
  

 18,255,663,198 - 18,255,663,198 3 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي   
 14,815,718,124 6,472,742,567 8,342,975,557 4 لدى المصارف  أرصدة

 2,016,618,520 - 2,016,618,520 6  متوفرة للبیع موجودات مالیة 
 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 

 1,810,604,093 - 1,810,604,093 12 المركزي

  
   

  
30,425,861,368 6,472,742,567 36,898,603,935 

  
   

  
  



  بنك بیبلوس سوریة ش.م.م
 المالیة  البیاناتإیضاحات حول 

 2015األول   كانون 31
 

65 
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 (تتمة) االئتمانمخاطر   35.2
 

  : (تتمة) االئتماننوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر 
  

  وحسب مؤسسات التصنیف الخارجیة یة حسب التصنیف الداخلي للمخاطراالئتمانتوزیع التعرضات 
  

 التصنیف الداخلي للمخاطر
  ما یعادل
 S&P    2015 2014التصنیف حسب 

 لیرة سوریة     لیرة سوریة       
           

 جید
 

        

 AAA 11,987,582,333 20,066,267,292 الدرجة األولى (*)
 AA   - 1,028,914,609وحتى + AA- من  الدرجة الثانیة
  A   1,707,309,202 9,330,679,467وحتى + A- من  الدرجة الثالثة

 
        13,694,891,535  30,425,861,368 

 
 عادي 

 
        

  BBB   19,555,514,904  1,734,165,348وحتى + BBB-من   (**)  عةالدرجة الراب
 - -    BBوحتى + BB-من  الدرجة الخامسة
 B   17,869,993,859 4,738,577,219وحتى + B-من  الدرجة السادسة

 -   260,862     غیر مصنف
      

      37,425,769,625  6,472,742,567 
 

  
 

51,120,661,160  36,898,603,935 
 

  
   

  .جید من الدرجة األولى  تم اعتبار تصنیف البنك المركزي (*)
  .تم إعتبار تصنیف البنوك المحلیة عادیة من الدرجة الرابعة (**)

 
 التسھیالت بإستثناء المالیة الموجودات كافة تصنیف على یشتمل اعاله عنھ المفصح للمخاطر الداخلي التصنیف إن

 .المباشرة یةتماناالئ
  

  یوضح الجدول التالي تصنیفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنیف الخارجیة:
  

 ضمن الموجودات المالیة متوفرة للبیع    

  2015 مؤسسة التصنیف درجة التصنیف
  

2014  
 لیرة سوریة     لیرة سوریة   

   
  

A   S&P 1,685,926,368  987,741,216 
AA S&P -  1,028,877,304 

  
   

  
1,685,926,368  2,016,618,520 
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 (تتمة) االئتمانمخاطر   35.2

 
 التركز الجغرافي

 
 :یة حسب التوزیع الجغرافياالئتمانیوضح الجدول التالي التركز في التعرضات 

 
 موع المج  أوروبا   دول الشرق األوسط   داخل القطر   2015

 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة    

      
 9,060,253,245 - - 9,060,253,245 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 37,447,152,458 6,774,981,214 26,240,624,741 4,431,546,503 أرصدة  لدى المصارف
 16,524,017,960 - - 16,524,017,960 )بالصافي( مباشرة ائتمانیة تسھیالت

 65,062,506 - - 65,062,506 ألفرادا
 766,757,133 - - 766,757,133 القروض العقاریة

 365,622,375 - - 365,622,375  الشركات الصغیرة والمتوسطة
 15,326,575,946 - - 15,326,575,946 الشركات الكبرى

 1,685,926,368 1,685,926,368 - - موجودات مالیة متوفرة للبیع
 538,838,379 36,470,416 10,726,947 491,641,016 أخرى موجودات

   سوریة مصرف لدى مجمدة ودیعة
 2,927,329,089 - - 2,927,329,089 المركزي  

 68,183,517,499 8,497,377,998 26,251,351,688 33,434,787,813  المجموع
  
 
 

 المجموع   أوروبا   دول الشرق األوسط  داخل القطر    2014
 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة    

      
 18,255,663,198 - - 18,255,663,198 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 14,815,718,124 7,986,581,027 5,095,142,386 1,733,994,711 أرصدة  لدى المصارف
 12,373,586,408 - - 12,373,586,408  )بالصافي( مباشرة ائتمانیة تسھیالت

 132,446,166 - - 132,446,166 ألفراد ا
 942,142,850 - - 942,142,850 القروض العقاریة

 209,764,921 - - 209,764,921  الشركات الصغیرة والمتوسطة
 11,089,232,471 - - 11,089,232,471 الشركات الكبرى

 2,016,618,520 1,028,877,304 987,741,216 - موجودات مالیة متوفرة للبیع
 597,647,677 21,445,666 22,980,697 553,221,314 أخرى موجودات

   سوریة مصرف لدى مجمدة ودیعة
 1,810,604,093 - - 1,810,604,093 المركزي   

 49,869,838,020 9,036,903,997 6,105,864,299 34,727,069,724  المجموع
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 إدارة المخاطـر (تتمة)  .35
  

 (تتمة) االئتمانمخاطر   35.2
  

  التركز حسب القطاع االقتصادي
  

  :يیة حسب القطاع اإلقتصاداالئتمانیبین الجدول التالي التركز في التعرضات 
  
 
 

 خدمات -أفراد  زراعة عقارات تجارة صناعة مالي 2015
وقطاع عام  حكومة

 إجمالي خارج سوریة
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة وریةلیرة س لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
         

أرصدة لدى مصرف سوریة   
المركزي  أأأأأأأ  9,060,253,245 - - - - - - 9,060,253,245 

 37,447,152,458 - - - - - - 37,447,152,458 أرصدة لدى المصارف 
)بالصافي( مباشرة ائتمانیة تسھیالت  - 4,315,948,229 9,796,653,802 300,189,461 478,290,823 1,632,935,645 - 16,524,017,960 

 1,685,926,368 - - - - - - 1,685,926,368 موجودات مالیة متوفرة للبیع
أخرى موجودات  302,836,246 90,718,945 122,606,633 4,766,755 16,214,928 1,694,872 - 538,838,379 

   سوریة مصرف لدى مجمدة ودیعة
المركزي     2,927,329,089 - - - - - - 2,927,329,089 

 68,183,517,499 - 1,634,630,517 494,505,751 304,956,216 9,919,260,435 4,406,667,174 51,423,497,406 المجموع
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 (تتمة) االئتمانمخاطر   35.2
  

 التركز حسب القطاع االقتصادي (تتمة)
  

 خدمات -أفراد  زراعة عقارات تجارة صناعة مالي 2014
وقطاع عام  حكومة

 إجمالي خارج سوریة
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
         

     أرصدة لدى مصرف سوریة 
 18,255,663,198 - - - - - - 18,255,663,198 المركزي 

 14,815,718,124 - - - - - - 14,815,718,124 أرصدة لدى المصارف 
لدى المصارف ایداعات  - - - - - - - - 

 12,373,586,408 - 1,842,398,576 330,704,226 297,594,994 6,923,714,046 2,979,174,566 -)بالصافي( مباشرة ائتمانیة تسھیالت
 2,016,618,520 987,741,216 - - - - - 1,028,877,304 موجودات مالیة متوفرة للبیع

أخرى موجودات  417,943,618 82,649,608 74,661,903 1,694,899 1,815,170 1,176,058 17,706,421 597,647,677 
   سوریة مصرف لدى مجمدة ودیعة

المركزي     1,810,604,093 - - - - - - 1,810,604,093 

 49,869,838,020 1,005,447,637 1,843,574,634 332,519,396 299,289,893 6,998,375,949 3,061,824,174 36,328,806,337 المجموع
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  مخاطـر السوق  35.3
  

 ھیكلیة إدارة مخاطر السوق (الواجبات والمسؤولیات)
إدارة  المصادقة على سیاسات وإجراءات یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة النھائیة عن إدارة مخاطر السوق من خالل

  والمراجعة المستمرة إلطار إدارة مخاطر السوق. یھامخاطر السوق والموافقة عل
  

تشمل مسؤولیات لجنة إدارة المخاطر فیما یتعلق بمخاطر السوق استعراض القضایا ذات الصلة المتعلقة بأنشطة 
مخاطر السوق، تقییم آثار التغیرات في أسعار الفائدة على األسواق المالیة، وكذلك حدود، سیاسات وإطار إدارة 

باإلضافة إلى خطة الطوارئ الموضوعة إلدارة  بنك، وتقییم سیاسات إدارة السیولة في البنكموجودات/ مطالیب ال
  الزیادة الطارئة في احتیاجات السیولة.

  
ارة المخاطر، تتمثل بوضع السیاسات واإلجراءات إدارة الموجودات والمطالیب، فیما یتعلق بإداللجنة اإلداریة ومھمة 

 السوق في، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر أسعار الصرف، ومخاطر منھاوالحد  الالزمة إلدارة مخاطر السیولة
    محفظة المتاجرة.

ً عن إدارة سیولة ال بغرض ، إدارة الموجودات والمطالیب الحساسة لتقلبات أسعار الفائدة بنكاللجنة مسؤولة أیضا
عار الفائدة، مراقبة االلتزام بالنسب الرقابیة المعتمدة (كفایة رأس المال والسیولة) وإدارة محفظة ستخفیف مخاطر أ

  االستثمارات ومحفظة التوظیفات المتوفرة للبیع.
  

  مسؤول عن ما یلي: بنكإن قسم إدارة المخاطر في ال
سوق، وضمان التعرف، قیاس، مراقبة، والتحكم تطویر السیاسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة مخاطر ال .1

 .وبالشكل المناسب بنكخاطر السوق في المب
 .على مدى آجال زمنیة محددة بنكالمراجعة المستمرة لحجم السیولة في ال .2
 ، تنفیذ اختبارات الجھد، وتقییم التأثیر على السیولة ومخاطر سعر الفائدة وفقاً بنكقیاس مخاطر السوق في ال .3

 .2زل التفاق با
، مخاطر السیولة، تقدیم تقاریر دقیقة وفي الوقت المناسب عن مخاطر السوق، مخاطر أسعار الفائدة .4

في بنك  لجنة إدارة المخاطروإدارة البنك، لكل من  مةومخاطر العمالت األجنبیة مرفقة بالتوضیحات الالز
  .ش.م.ل مجموعة بنك بیبلوسالتابعة ل، وإدارة مخاطر السوق ش.م.م بیبلوس سوریة

  

 اإلفصاحات الكمیة:
 

  أسعار الفائدةمخاطر 
  

ھي المخاطر الناجمة عن تغیرات أسعار الفائدة السائدة بالسوق والتي تؤثر بالتالي على التدفقات النقدیة المستقبلیة أو الق یم 
مع دل الفائ دة خ الل  العادلة لألدوات المالیة. یراقب مجلس اإلدارة مستویات مخاطر معدالت الفائدة بوضع حدود لفج وات
  فترات محددة. یتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المستویات المحددة.

  
ال دخل ف ي ح ال ح دوث تغی ر  بی انث ر ذل ك عل ى أیبین الجدول التالي تحلیل الحساسیة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائ دة و

  لمتغیرات ثابتة.معقول في أسعار الفائدة، مع بقاء بقیة ا
 

وذلك باإلعتماد على فجوة الدخل ھو أثر التغیر المفترض ألسعار الفائدة على صافي إیرادات الفوائد،  بیانإن حساسیة 
إعادة تسعیر الفائدة التراكمیة وبالتالي یكون األثر على حقوق الملكیة ھو صافي التغییر في إیرادات الفوائد بعد استبعاد 

  أثر ضریبة الدخل.
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  مخاطـر السوق  35.3
  

  أسعار الفائدة (تتمة)مخاطر 
  
  

 :سعر الفائدةمخاطر أسعار الفائدة للتغیر في 
 

  %2 زیـادة
 
  اللیرات السوریةب

 

 
 %2 انخفاض

 
 اللیرات السوریةب

  

  

 2015  2014 

  
 الفجوة التراكمیة  العملة

األثر على الربح 
 قبل الضریبة

األثر على حقوق 
 (الناتج الملكیة

عن األثر على 
الربح بعد اقتطاع 

 الفجوة التراكمیة   الضریبة)
األثر على الربح قبل 

 الضریبة

األثر على حقوق 
(الناتج  الملكیة

عن األثر على 
الربح بعد اقتطاع 

 الضریبة)
        

 (10,769,573) (14,359,431) (717,971,545)  181,707,741 242,276,988 12,113,849,414 دوالر أمیركي
 98,308,334 131,077,780 6,553,889,023  253,724,383 338,299,178 16,914,958,877 یورو

 (403,544) (538,058) (226,902,875)  (103,544) (138,058) (6,902,905)  جنیھ استرلیني
 (71,587,826) (95,450,434) (4,772,521,696)  (36,559,235) (48,745,646) (2,437,282,323)  لیرة سوریة

 76,286  101,715  5,085,730  129,435  172,580  8,628,996  الفرنك السویسري
 417,699 556,932 27,846,580  706,326 941,768 47,088,423  الین الیاباني

 2015  2014 

  
 الفجوة التراكمیة  العملة

األثر على الربح 
 قبل الضریبة

حقوق  األثر على
(الناتج  الملكیة

عن األثر على 
الربح بعد اقتطاع 

 الفجوة التراكمیة   الضریبة)
األثر على الربح قبل 

 الضریبة

األثر على حقوق 
(الناتج عن  الملكیة

األثر على الربح 
بعد اقتطاع 
 الضریبة)

        
 10,769,573 14,359,431 (717,971,545)  (181,707,741) (242,276,988) 12,113,849,414 دوالر أمیركي

 (98,308,334) (131,077,780) 6,553,889,023  (253,724,383) (338,299,178) 16,914,958,877 یورو
 403,544 538,058 (226,902,875)  103,544 138,058 (6,902,905)  جنیھ استرلیني

 71,587,826 95,450,434 (4,772,521,696)  36,559,235 48,745,646 (2,437,282,323)  لیرة سوریة
 (76,286)  (101,715)  5,085,730  (129,435)  (172,580)  8,628,996  الفرنك السویسري

 (417,699) (556,932) 27,846,580  (706,326) (941,768) 47,088,423  الین الیاباني
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 إدارة المخاطـر (تتمة)  .35
  

  مخاطـر السوق (تتمة)  35.3
  

 اإلفصاحات الكمیة:
 

  اطر العمالتمخ
  

تتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. یعتبر البنك اللیرة السوریة العملة 
الرئیسیة لھ، ویقوم المجلس بوضع حدود لمراكز العمالت، ویتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن المراكز ال 

  تتجاوز المستویات المحددة.
ثر التغیرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغیر معقول في أم البنك بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة یقو

 بیانأسعار الصرف مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة. یمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في 
 صافي االرتفاع المتوقع. بینما یمثل المبلغ الموجب الملكیةالدخل أو حقوق 

 .% بالزیادة10مخاطر العمالت إثر التغیر في سعر الصرف 
  

 

 لنقصان% با10مخاطر العمالت إثر التغیر في سعر الصرف 
 

  

 2015  2014 
  لیرة سوریة

  
 مراكز القطع العملة

األثر على الربح 
 قبل الضریبة

لى إاألثر المرحل 
بعد  الملكیةحقوق 

 مراكز القطع  اقتطاع الضریبة
األثر على الربح 

 قبل الضریبة

لى إاألثر المرحل 
بعد  الملكیةقوق ح

 اقتطاع الضریبة
       

أمیركي  دوالر
1,133,537,522 1,133,537,522 11,335,375,223  1,542,225,217 1,542,225,217 15,422,252,170 (بنیوي)

 دوالر أمیركي
 2,569,722 3,426,296 34,262,964  20,348,604 27,131,472 271,314,719  (تشغیلي)

دوالر أمریكي 
غیر في القیمة الت(

 3,793,106 3,793,106 37,931,058  275,891 275,891 2,758,911 العادلة)
 درھم اماراتي

 - - -  385,127,048 385,127,048 3,851,270,475  (بنیوي)
 4,417,641 5,890,188 58,901,878  20,146,320 26,861,760 268,617,603 یورو

 1,126,590 1,502,121 15,021,207  2,609,837 3,479,782 34,797,822  جنیھ استرلیني
 37,841 50,455 504,546  64,098 85,464 854,644  ین یاباني
العمالت 

 (3,983,069) (5,310,759) (53,107,585)  (18,046,480)  (24,061,973) (240,619,734) األخرى

 2015  2014 
  لیرة سوریة

  
 مراكز القطع العملة

األثر على الربح 
 بل الضریبةق

لى إاألثر المرحل 
بعد  الملكیةحقوق 

 مراكز القطع  اقتطاع الضریبة
األثر على الربح 

 قبل الضریبة

لى إاألثر المرحل 
بعد  الملكیةحقوق 

 اقتطاع الضریبة
       

أمیركي  دوالر
(1,133,537,522) (1,133,537,522) 11,335,375,223  (1,542,225,217) (1,542,225,217) 15,422,252,170 (بنیوي)

 دوالر أمیركي
 (2,569,722) (3,426,296) 34,262,964  (20,348,604) (27,131,472) 271,314,719  (تشغیلي)

دوالر أمریكي 
(التغیر في القیمة 

 (3,793,106) (3,793,106) 37,931,058  (275,891) (275,891) 2,758,911 العادلة)
 اماراتي درھم

 - - -  (385,127,048) (385,127,048) 3,851,270,475  (بنیوي)
 (4,417,641) (5,890,188) 58,901,878  (20,146,320) (26,861,760) 268,617,603 یورو

 (1,126,590) (1,502,121) 15,021,207  (2,609,837) (3,479,782) 34,797,821  جنیھ استرلیني
 (37,841) (50,455) 504,546  (64,098) (85,464) 854,645  ین یاباني

 3,983,069 5,310,759 (53,107,585)  18,046,480 24,061,973 (240,619,734) العمالت األخرى
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  إدارة المخاطـر (تتمة) .36
 

  (تتمة)مخاطـر السوق   35.3
  فجوة إعادة تسعیر الفائدة

 سعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب.یتم التصنیف على فترات إعادة ت

 دون الشھر 2015
 3من شھر إلى 

 أشھر
أشھر إلى  3من 

 أشھر 6
أشھر إلى  6من 

 أشھر 9
أشھر إلى  9من 
 شھر 12

من سنة إلى 
 سنتین 

 3من سنتین إلى 
 سنوات

سنوات  3من 
 سنوات 4إلى 

سنوات  4من 
 سنوات 5أكثر من  سنوات 5إلى 

بنود غیر 
 عالمجمو حساسة

  
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

 الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة 

المركزي،،،،  6,570,499,752 - - - - - - - - - 5,659,619,899 12,230,119,651 
 37,447,152,458 - - - - - - - - 23,032,807 - 37,424,119,651 أرصدة لدى مصارف

 ،،،،تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
 16,524,017,960 (2,647,272,147) - 9,767,004 51,250,547 161,901,551 177,338,736 403,365,652 1,022,078,706 5,346,093,157 4,053,480,194 7,946,014,560 (بالصافي)

 1,685,926,368 - - - - - - - - - - 1,685,926,368 موجودات مالیة متوفرة للبیع
 375,539,463 375,539,463 - - - - - - - - - - استثمارات في شركات حلیفة

 1,077,485,503 1,077,485,503 - - - - - - - - - - موجودات ثابتة
 6,865,903 6,865,903 - - - - - - - - - - موجودات غیر ملموسة

 875,562,854 875,562,854 - - - - - - - - - -  موجودات ضریبیة مؤجلة
خرىأموجودات   - - - - - - - - - - 538,838,379 538,838,379 

ودیعة مجمدة لدى مصرف 
 2,927,329,089 2,927,329,089 - - - - - - - - - - المركزي ةسوری

 73,688,837,628 8,813,968,943 - 9,767,004 51,250,547 161,901,551 177,338,736 403,365,652 1,022,078,706 5,369,125,964 4,053,480,194 53,626,560,331 مجموع الموجودات

 المطلوبات
 22,077,970,207 - - -  - - - - - 163,806,163 1,000,000,000 20,914,164,044 ودائع المصارف

عمالءالودائع   18,965,475,177 3,266,120,643 1,305,955,610 891,158,148 3,546,346,486 3,172,857,822 - - - - - 31,147,913,886 
 1,401,740,116 - - - - - - - - 1,401,740,116 - - تأمینات نقدیة

 3,354,004,297 3,354,004,297 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة
لوبات أخرىمط  - - - - - - - - - - 1,238,875,905 1,238,875,905 

 59,220,504,411 4,592,880,202 - - - - 3,172,857,822 3,546,346,486 891,158,148 2,871,501,889 4,266,120,643 39,879,639,221 مجموع المطلوبات
 

 14,468,333,217 4,221,088,741 - 9,767,004 51,250,547 161,901,551 (2,995,519,086) (3,142,980,834) 130,920,558 2,497,624,075  (212,640,449) 13,746,921,110  فجوة إعادة تسعیر الفائدة
الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر 

 - 14,468,333,217 10,247,244,476 10,247,244,476 10,237,477,472 10,186,226,925 10,024,325,374 13,019,844,460 16,162,825,294 16,031,904,736 13,534,280,661 13,746,921,110  الفائدة
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 إدارة المخاطـر (تتمة)  .35
  

  (تتمة)مخاطـر السوق   35.3
  (تتمة) فجوة إعادة تسعیر الفائدة

  

 

 دون الشھر 2014
 3من شھر إلى 

 أشھر
أشھر إلى  3من 

 أشھر 6
أشھر إلى  6من 

 أشھر 9
إلى أشھر  9من 
 شھر 12

من سنة إلى 
 سنتین 

 3من سنتین إلى 
 سنوات

سنوات  3من 
 سنوات 4إلى 

سنوات  4من 
 سنوات 5إلى 

 5أكثر من 
 المجموع بنود غیر حساسة سنوات

ةلیرة سوری لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة 
المركزي،،،،  15,902,906,123 - - - - - - - - - 4,536,446,023 20,439,352,146 

 14,815,718,124 - - - - - - - - 14,555,747 - 14,801,162,377 أرصدة لدى مصارف

 12,373,586,408 (2,035,257,311) - 52,120,864 152,816,036 145,380,143 143,883,070 369,703,634 1,933,673,431 3,353,419,255 2,349,065,181 5,908,782,105 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
 2,016,618,520 - - - - - 1,028,877,304 - - - - 987,741,216 موجودات مالیة متوفرة للبیع
 368,937,530 368,937,530 - - - - - - - - - - استثمارات في شركات حلیفة

 973,847,165 973,847,165 - - - - - - - - - - موجودات ثابتة
 10,206,219 10,206,219 - - - - - - - - - - موجودات غیر ملموسة

خرىأموجودات   - - - - - - - - - - 597,647,677 597,647,677 
 995,106,979 995,106,979 - - - - - - - - - -  موجودات ضریبیة مؤجلة

ودیعة مجمدة لدى مصرف 
 1,810,604,093 1,810,604,093 - - - - - - - - - - المركزي ةسوری

 54,401,624,861 7,257,538,375 - 52,120,864 152,816,036 145,380,143 1,172,760,374 369,703,634 1,933,673,431 3,367,975,002 2,349,065,181 37,600,591,821 مجموع الموجودات

 المطلوبات
 - - - - 200,418,414 2,000,000,000 90,893,456 ودائع المصارف

- 
-  - - - 2,291,311,870 

عمالءالودائع   29,342,918,180 2,150,814,832 3,917,302,592 3,342,616,760 2,187,997,870 344,229,000 - - - - - 41,285,879,234 
 1,538,998,905 - - - - - - - - 1,538,998,905 - - تأمینات نقدیة

 107,550,729 107,550,729 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة
 1,203,201,553 1,203,201,553 - - - - - - - - - - مطلوبات أخرى

 46,426,942,291 1,310,752,282 - - - - 344,229,000 2,187,997,870 3,342,616,760 5,656,719,911 4,150,814,832 29,433,811,636 مجموع المطلوبات
 

 7,974,682,570 5,946,786,093 - 52,120,864 152,816,036 145,380,143 828,531,374 (1,818,294,236) (1,408,943,329) (2,288,744,909) (1,801,749,651) 8,166,780,185  فجوة إعادة تسعیر الفائدة
الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر 

 - 7,974,682,570 2,027,896,477 2,027,896,477 1,975,775,613 1,822,959,577 1,677,579,434 849,048,060 2,667,342,296 4,076,285,625 6,365,030,534 8,166,780,185  الفائدة
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  إدارة المخاطـر (تتمة)  .35
 

  (تتمة)وق مخاطـر الس  35.3
  في مخاطر العمالت األجنبیة التركز 

  

  السوریة باللیرة األجنبیة العمالت یوازي ما 2015
 االجمالي أخرى عمالت یاباني ین استرلیني جنیھ یورو امریكي دوالر

 سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة
           الموجودات

 5,629,711,420 95,017,134 - 41,738,180 1,130,607,048 4,362,349,058 المركزي سوریة مصرف لدى دةوأرص نقد
 37,246,465,418 3,612,450,174 48,288,721 40,895,057 16,548,453,225 16,996,378,241  مصارف لدى أرصدة

 (556,381,263) 46,193,650 - - 513,235,878 (1,115,810,791) )بالصافي( مباشرة ائتمانیة تسھیالت
 1,685,926,368 - - - - 1,685,926,368 موجودات مالیة متوفرة للبیع

اخرى موجودات  46,517,456 1,057,092 - - 1,508,406 49,082,954 
 2,710,689,089 - - - - 2,710,689,089 المركزي ةسوری مصرف لدى مجمدة ودیعة

الموجودات مجموع  24,686,049,421 18,193,353,243 82,633,237 48,288,721 3,755,169,364 46,765,493,986 

 المطلوبات
 13,739,511,294 101,002,500 - - 13,635,147,317 3,361,477 ودائع المصارف      

عمالءالودائع   8,873,314,817 2,186,759,368 47,797,962 1,200,297 42,431,903 11,151,504,347 
نات نقدیةتأمی  202,331,791 752,354,263 - 46,233,779 1,084,220 1,002,004,053 

 1,122,036,591 - - - - 1,122,036,591 مخصصات متنوعة 
 128,818,202 - - 37,454 14,306,773 114,473,975 مطلوبات أخرى

 27,143,874,487 144,518,623 47,434,076 47,835,416 16,588,567,721 10,315,518,651 مجموع المطلوبات 
المركز المالي بیانصافي التركز داخل   14,370,530,770 1,604,785,522 34,797,821 854,645 3,610,650,741 19,621,619,499 

بیان المركز المالي من عقود مقایضة عمالتبنود خارج   1,325,795,030 (1,336,167,918) - - - (10,372,888) 
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  ـر (تتمة)إدارة المخاط  .35
 

  (تتمة)مخاطـر السوق   35.3
  التركز في مخاطر العمالت األجنبیة (تتمة)

  

  السوریة باللیرة األجنبیة العمالت یوازي ما 2014

 االجمالي أخرى عمالت یاباني ین استرلیني جنیھ یورو امریكي دوالر

 سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة
           الموجودات

 4,357,008,814 57,154,732 - 41,937,032 1,579,098,500 2,678,818,550 المركزي سوریة مصرف لدى وأرصدة نقد
 14,277,168,864 514,050,596 28,557,084 25,205,436 10,263,308,691 3,446,047,057  مصارف لدى أرصدة

 - - - - - -  ایداعات لدى مصارف
 543,567,826 478,073,276 - - 1,905,018,012 (1,839,523,462) )بالصافي( مباشرة ائتمانیة التتسھی

 2,016,618,520 - - - - 2,016,618,520 موجودات مالیة متوفرة للبیع
اخرى موجودات  64,601,577 11,296,968 14,173 - - 75,912,718 

 1,593,964,093 - - - - 1,593,964,093 المركزي ةسوری مصرف لدى مجمدة ودیعة
الموجودات مجموع  7,960,526,335 13,758,722,171 67,156,641 28,557,084 1,049,278,604 22,864,240,835 

 المطلوبات
 229,561,767 - - - 227,585,121 1,976,646 ودائع المصارف      

عمالءالودائع   6,422,520,918 3,552,194,016 52,108,525 710,504 49,958,595 10,077,492,558 
 1,202,410,636 4,145,289 27,342,034 - 1,093,883,661 77,039,652 تأمینات نقدیة

 - - - - - - مخصصات متنوعة
 121,150,836 - - 26,909 41,337,495 79,786,432 مطلوبات أخرى

 11,630,615,797 54,103,884 28,052,538 52,135,434 4,915,000,293 6,581,323,648 مجموع المطلوبات 
المركز المالي بیانصافي التركز داخل   1,379,202,687 8,843,721,878 15,021,207 504,546 995,174,720 11,233,625,038 

 195,264,253 (1,048,282,305) - - (8,784,820,000) 10,028,366,558 من عقود مقایضة عمالت بیان المركز الماليبنود خارج 
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 إدارة المخاطـر (تتمة)  .35
  

  مخاطر الدفع المسبق  35.4
إن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض البنك إلى خسارة مالیة نتیجة طلب أو دفع العمالء إللتزاماتھم أو مستحقاتھم قبل 

ق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع إستحقاقھا، مثل رھونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة. إن عوامل السو
المسبق ھي غیر جوھریة في األسواق التي یعمل فیھا البنك. وبالتالي، فإن البنك یعتبر تأثیر مخاطر الدفع المسبق على صافي 

  یة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق. أالفوائد المقبوضة غیر جوھري، بعد األخذ بعین اإلعتبار 
  
  

 مخاطر السیولة  35.5
وتمویل زیادة  في تواریخ استحقاقھا اتتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة البنك على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھ 

. وللوقایة من ھذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ الموجودات
بة السیولة على أساس یومي. باإلضافة إلى ذلك، یقوم البنك بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة السیولة في االعتبار، ومراق

  عند الحاجة. لتوفیر السیولة وتوفر الضمانات الممكن استعمالھا
لة. یحتفظ البنك بموجودات ذات قابلیة عالیة للتسویق یمكن تسییلھا بسھولة كحمایة ضد أي حالة نقص غیر منظورة في السیو

% من متوسط ودائع 5باإلضافة إلى ذلك، یقوم البنك بالمحافظة على ودیعة إلزامیة لدى مصرف سوریة المركزي تساوي 
. یتم قیاس ورقابة السیولة على أساس الظروف الطبیعیة والطارئة وتم % من رأسمال البنك كودیعة مجمدة10و الزبائن

  .2009تشرین الثاني  22الصادر بتاریخ  4/م ن/ب588رقم قرارمجلس النقد والتسلیف احتسابھا بناًء على 
بیان یحافظ البنك على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء واإللتزامات خارج كما ھو مبین أدناه، 

سسات المصرفیة بعد األموال الجاھزة من النقد وأرصدة لدى المصارف والمؤ تتكون .بكافة العمالت المثقلة المركز المالي
  . واإللتزامات األخرىوودائع العمالء  تنزیل ودائع المصارف

  
2015  2014   

 
 

   
          

   %61  %70.32 المتوسط خالل السنة
   %71  %82 أعلى نسبة

   %58  %50 أقل نسبة
  

% من ودائع الزبائن التي تستحقق خالل 20 كما قام البنك بتنفیذ اختبارات جھد خاصة بمخاطر السیولة یفترض خاللھا سحب
شھر واحد وذلك للعملة المحلیة والعمالت األجنبیة، حیث أظھرت نتائج ھذه االختبارات وجود سیولة فوریة كافیة لتغطیة 

  السحوبات المفترضة لكل من العملة المحلیة والعمالت األجنبیة.
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  إدارة المخاطـر (تتمة)  .35
 

  تتمة)( مخاطر السیولة  35.5
 ً   :المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا للفترة یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا

2015 
 قلأ لىإ الطلب عند
  ایام ثمانیة من

 یامأ ثمانیة بین
 وشھر

 وثالثة شھر بین
 شھرأ

 شھرأ ثالثة بین
  شھرأ وستة

 شھرأ ستة بین
 شھرأ وتسعة

 شھرأ تسعة بین
 المجمـوع استحقـاق بــدون  نةس من اكثر  وسنة

 سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة 
          الموجودات

 سوریة مصرف لدى وأرصدة نقد
 12,230,119,651 2,489,753,493 - - - - - - 9,740,366,158 المركزي،،،،،

 37,447,152,458 - - - - 23,032,807 - 15,858,245,000 21,565,874,651  مصارفال لدى أرصدة
 16,524,017,960 (2,647,272,147) 400,257,838 403,365,652 1,022,078,706 5,346,093,157 4,053,480,194 690,890,523 7,255,124,037 )بالصافي( مباشرة ائتمانیة تسھیالت

لبیعل متوفرة مالیة موجودات  - 1,685,926,368 - - - - - - 1,685,926,368 
 375,539,463 375,539,463 - - - - - - - استثمارات في شركات حلیفة

ثابتة موجودات  - - - - - - - 1,077,485,503 1,077,485,503 
ملموسة غیر موجودات  - - - - - - - 6,865,903 6,865,903 

 875,562,854 - 875,562,854 - - - - - - موجودات ضریبیة مؤجلة
اخرى موجودات  72,573,089 123,860,675 108,012,327 98,261,221 36,887,521 11,273,285 2,566,667 85,403,594 538,838,379 

  سوریة مصرف لدى مجمدة ودیعة
 2,927,329,089 2,927,329,089 - - - - - - - المركزي

الموجودات مجموع  38,633,937,935 18,358,922,566 4,161,492,521 5,467,387,185 1,058,966,227 414,638,937 1,278,387,359 4,315,104,898 73,688,837,628 
  المطلوبات

المصارف ودائع            1,983,351,544 18,930,812,500 1,000,000,000 163,806,163 - - - - 22,077,970,207 
العمالء ودائع   17,136,310,996 1,829,164,181 3,266,120,643 1,305,955,610 891,158,148 3,546,346,486 3,172,857,822 - 31,147,913,886 

نقدیة تأمینات   - - - 1,401,740,116 - - - - 1,401,740,116 
متنوعة مخصصات   - - - - - - - 3,354,004,297 3,354,004,297 

أخرى مطلوبات   18,560,095 810,479,611 79,356,123 29,658,349 19,496,775 161,950,235 119,374,717 - 1,238,875,905 
المطلوبات مجموع  19,138,222,635 21,570,456,292 4,345,476,766 2,901,160,238 910,654,923 3,708,296,721 3,292,232,539 3,354,004,297 59,220,504,411 
 14,468,333,217 961,100,601 (2,013,845,180) (3,293,657,784) 148,311,304 2,566,226,947 (183,984,245) (3,211,533,726) 19,495,715,300 الصافي

 - 14,468,333,217 13,507,232,616 15,521,077,796 18,814,735,580 18,666,424,276 16,100,197,329 16,284,181,574 19,495,715,300 الصافي التراكمي
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  تمة)إدارة المخاطـر (ت  .35
 

  مخاطر السیولة (تتمة)  35.5
  
  

2014 
 قلأ لىإ الطلب عند
  ایام ثمانیة من

 یامأ ثمانیة بین
 وشھر

 وثالثة شھر بین
 شھرأ

 شھرأ ثالثة بین
  شھرأ وستة

 شھرأ ستة بین
 شھرأ وتسعة

 شھرأ تسعة بین
 المجمـوع استحقـاق بــدون  سنة من اكثر  وسنة

 سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة ةسوری لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة 
          الموجودات

 سوریة مصرف لدى وأرصدة نقد
 20,439,352,146 2,352,757,075 - - - - - - 18,086,595,071 المركزي،،،،،

 14,815,718,124 - - - - 14,555,747 - - 14,801,162,377  مصارف لدى أرصدة
 - - - - - - - - -  ایداعات لدى المصارف

 12,373,586,408 (2,035,057,311) 494,200,113 369,703,634 1,933,673,431 3,353,419,255 2,349,065,181 558,774,036 5,349,808,069 )بالصافي( مباشرة ائتمانیة تسھیالت
للبیع متوفرة مالیة موجودات  987,741,216 - - - - - 1,028,877,304 - 2,016,618,520 

 368,937,530 368,937,530 - - - - - - - استثمارات في شركات حلیفة
ثابتة موجودات  - - - - - - - 973,847,165 973,847,165 
ملموسة غیر موجودات  - - - - - - - 10,206,219 10,206,219 
اخرى موجودات  77,042,198 44,414,674 263,345,597 76,186,036 18,640,564 4,061,500 77,608,069 36,349,039 597,647,677 

 995,106,979 - 995,106,979 - - - - - - موجودات ضریبیة مؤجلة
   سوریة مصرف لدى مجمدة ودیعة

 1,810,604,093 1,810,604,093 - - - - - - - المركزي
الموجودات مجموع  39,302,348,931 603,188,710 2,612,410,778 3,444,161,038 1,952,313,995 373,765,134 2,595,792,465 3,517,643,810 54,401,624,861 

  المطلوبات
المصارف ودائع   90,893,456 - 2,000,000,000 200,418,414 - - - - 2,291,311,870 
العمالء ودائع   25,103,133,625 4,239,784,555 2,150,814,832 3,917,302,592 3,342,616,760 2,187,997,870 344,229,000 - 41,285,879,234 

نقدیة تأمینات   - - - 1,538,998,905 - - - - 1,538,998,905 
متنوعة مخصصات   - - - - - - - 107,550,729 107,550,729 

أخرى مطلوبات   681,940,718 56,663,268 69,160,087 207,603,900 161,185,859 25,087,167 1,560,554 - 1,203,201,553 
المطلوبات مجموع  25,875,967,799 4,296,447,823 4,219,974,919 5,864,323,811 3,503,802,619 2,213,085,037 345,789,554 107,550,729 46,426,942,291 
 7,974,682,570 3,410,093,081 2,250,002,911 (1,839,319,903) (1,551,488,624) (2,420,162,773) (1,607,564,141) (3,693,259,113) 13,426,381,132 الصافي

 - 7,974,682,570 4,564,589,489 2,314,586,578 4,153,906,481 5,705,395,105 8,125,557,878 9,733,122,019 13,426,381,132 الصافي التراكمي
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  ة (تتمة)مخاطر السیول  35.5
  المركز المالي بیانبنود خارج 

2015 
  

 سنة لغایة
 خمس لغایة سنة من  

 سنوات
 خمس من أكثر  

 سنوات
  

 المجموع
 سوریة لیرة   سوریة لیرة   سوریة لیرة   سوریة لیرة  

         

 -  -  -  -   الصادرة القبوالت
 2,314,315,346  1,937,087  176,856,228  2,135,522,031   المباشرة المستغلة غیر السقوف
 1,346,957,842  -  112,711,210  1,234,246,632 المباشرة غیر المستغلة غیر السقوف

 16,532,051,245  -  767,371,112  15,764,680,133   كفاالت نیابة عن البنوك
 3,203,278,336  -  405,087,530  2,798,190,806  كفاالت نیابة عن العمالء

 350,698,987  -  -  350,698,987   ھدات تصدیر للعمالءكفاالت تع
 666,925,978  174,887,961  466,117,943  25,920,074   تشغیلیة تعقود إیجارا

 45,322,888  -  -  45,322,888   عقود اجلة
  24,459,550,622  176,825,048  1,928,144,023  22,354,581,551  المجموع

  

2014 

  
 سنة لغایة

 خمس لغایة سنة من  
 سنوات

خمس  من أكثر  
 سنوات

  
 المجموع

 سوریة لیرة   سوریة لیرة   سوریة لیرة   سوریة لیرة    
         

 6,675,573  -  -  6,675,573   الصادرة القبوالت
 3,245,131,786  505,920,602  699,684,178  2,039,527,006  المباشرة المستغلة غیر السقوف
 غیر تغلةالمس غیر السقوف

 958,328,907 المباشرة
 

8,000,000 
 

- 
 

966,328,907 
 11,795,695,358  -  455,030,583  11,340,664,775   كفاالت نیابة عن البنوك

 2,521,346,033  -  375,584,912  2,145,761,121  كفاالت نیابة عن العمالء
 177,627,382  -  -  177,627,382   كفاالت تعھدات تصدیر للعمالء

 376,455,256  150,982,608  212,305,732  13,166,916   عقود إیجارات تشغیلیة
 195,264,253  -  -  195,264,253   عقود اجلة

  19,284,524,548  656,903,210  1,750,605,405  16,877,015,933  المجموع

  مخاطر التشغیل  35.6
، إحتیال وعوامل خارجیة أخرى. عندما بشريعن تعطل األنظمة، خطأ تمثل المخاطر التشغیلیة مخاطر الخسائر الناتجة 

ضرار على سمعة البنك، تنشأ متطلبات قانونیة وتشریعیة أتعجز أنظمة الرقابة عن العمل، فإن المخاطر التشغیلیة قد تسبب 
ذه المخاطر عبر نظام رقابة كما قد تسبب خسائر مادیة. ال یتوقع البنك إزالة كل المخاطر التشغیلیة ولكن یمكنھ إدارة ھ

متكامل ومراقبة ومتابعة المخاطر المحتملة. إن الرقابة تتضمن فصل المھام بفاعلیة، إجراءات التفویض والمراقبة، تدریب 
 الموظفین وتقییم اإلجراءات.

 ھیكلیة إدارة المخاطر التشغیلیة (الواجبات والمسؤولیات)
تمتد على كافة  بنكص، وعلیھ، فإن البنیة التنظیمیة إلدارة المخاطر التشغیلیة في الإدارة المخاطر التشغیلیة ھي وظیفة كل شخ

  المستویات، حیث یكون لكل مستوى مسؤولیاتھ المحددة.
یتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة العامة عن إدارة المخاطر التشغیلیة وذلك عن طریق المراجعة المستمرة إلطار إدارة 

  مصادقة على سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر التشغیلیة.المخاطر التشغیلیة، وال
فشل  الناتجة عن الخسائر المالیة للسیطرة علىاإلجراءات المعمول بھا السیاسات و تقییمإن لجنة إدارة المخاطر مسؤولة عن 

  .أو عدم كفایة العملیات الداخلیة، األنظمة، العاملین أو نتیجة حصول أحداث خارجیة
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 خاطـر (تتمة)إدارة الم  .35
 

 (تتمة) مخاطر التشغیل  35.6
في البنك فیما یتعلق بشؤون إدارة المخاطر التشغیلیة في البنك بما وإدارة الموجودات والمطالیب  یتمثل دور اللجنة اإلداریة 

  یلي:
 الموافقة واإلشراف على تطبیق إطار شامل إلدارة المخاطر التشغیلیة في البنك .1
 یاسات وإجراءات إدارة المخاطر التشغیلیةالتأكد من االلتزام بس .2
 مراجعة التقاریر الصادرة عن قسم إدارة المخاطر والمتعلقة بعملیة إدارة المخاطر التشغیلیة في البنك .3
 مراجعة نتائج عملیات التدقیق الداخلي المتعلقة بالمخاطر التشغیلیة .4
 تشغیلیةمتابعة التطورات الحاصلة ضمن خطوط العمل فیما یخص المخاطر ال .5

، وضع سیاسات إدارة المخاطر بنكقسم إدارة المخاطر مسؤول عن رفع مستوى الوعي وخلق ثقافة إدارة المخاطر التشغیلیة في ال
التشغیلیة، العمل على تطویر إطار شامل إلدارة المخاطر التشغیلیة، التأكد من أن أدوات إدارة المخاطر التشغیلیة یتم تشغیلھا بالشكل 

وسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر، دعم عملیة تقیم المخاطر التشغیلیة المرتبطة بإطالق منتجات أو خدمات أو  الذي ینسجم
، تحلیل بیانات خسائر أحداث المخاطر التشغیلیة واقتراح التحسینات المناسبة عند الحاجة، تقدیم الدعم بنكممارسات جدیدة في ال

لضمان التطبیق الفعال ألدوات إدارة المخاطر التشغیلیة، إعداد تقاریر دوریة  بنكأقسام الالمالئم لمسؤولي المخاطر التشغیلیة في 
بكافة األنظمة والقوانین المتعلقة بإدارة المخاطر  بنكعن المخاطر التشغیلیة ورفعھا للجنة إدارة المخاطر، والتأكد من التزام ال

  التشغیلیة.
  
  

التشغیلیة التي تنشأ ضمن أقسامھم وتقع على عاتقھم مھمة فھم ھذه المخاطر، ضمان رؤساء األقسام ھم المسؤولون عن المخاطر 
التعرف على أحداث المخاطر التشغیلیة التي وقعت أو كادت أن تقع وإرسال تقاریر كاملة عن ھذه األحداث لقسم إدارة المخاطر 

یة والتقییم للمخاطر التشغیلیة ضمن أقسامھم ضمن الوقت المحدد وحسب سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر، المراجعة الدور
  وضوابط ھذه المخاطر بالتنسیق مع قسم إدارة المخاطر، وتطویر خطط العمل الالزمة للتخفیف من المخاطر التشغیلیة.

  

ي وقعت التعرف على خسائر/ أرباح أحداث المخاطر التشغیلیة الترفع التقاریر وتقع على عاتق مسؤولي المخاطر التشغیلیة مھمة 
أو كادت أن تقع، إعداد تقییم المخاطر لكل عمل جدید مقترح، رفع تقاریر شھریة لقسم إدارة المخاطر عن أنشطة إدارة المخاطر 
  التشغیلیة المنفذة وأعمال متابعة خطط العمل الموضوعة، وأخیراً تنفیذ أعمال تنسیق متنوعة تتعلق بمسائل إدارة المخاطر التشغیلیة.

  

داخلي یضمن االستفادة من نتائج تقییم المخاطر واالتجاه العام لھذه المخاطر، المقدمة من قبل قسم إدارة المخاطر، التدقیق ال
عن نقاط الضعف ضمن البیئة الرقابیة التي من شأنھا رفع مستوى  تعرف على وإعداد تقاریركمدخالت لخطط التدقیق الداخلي؛ ال

  .بنكیاسات وإجراءات المخاطر التشغیلیة؛ ودعم تطویر بیئة الرقابة الداخلیة في التنفیذ س من المخاطر التشغیلیة؛ التأكد
 

 المخاطر التشغیلیة إدارة
التقییم النوعي للمخاطر المعد ألي مقترح عمل یشمل ، األول من التقاریر شقین من خالل المخاطر التشغیلیة تتم إدارة

)Business Proposalحداث المخاطر التشغیلیة.اإلبالغ عن أ یغطي )، والثاني  
تقییم المخاطر ینطوي على تحدید وتقییم المخاطر لكل ما یتطلب إعداد مقترح عمل سواء كان لمنتج، إجراء، أو نظام جدید، أو 
لتغیر جذري في منتج أو إجراء قدیم. یتبع تقییم المخاطر إعداد خطة عمل تھدف إلى الحد من المخاطر التي تم تحدیدھا في عملیة 

  لتقییم بحیث تكون المخاطر المتبقیة ضمن المستوى المقبول.ا
  إن عملیة تقییم المخاطر المذكورة أعاله تمثل نھجاً استباقیاً في إدارة المخاطر التشغیلیة.

  

أو  خسائر المخاطر التشغیلیة التي وقعت بشكل صحیح، شامل، وعلى الدوام عن تقاریر أحداث المخاطر التشغیلیة تقوم على اإلبالغ
یتم تخزین بیانات ھذه الخسائر في قاعدة البیانات لیتم تحلیلھا بانتظام، تحدید أي من  في أي خط من خطوط العمل. كادت أن تقع

  ، وأي من خطوط العمل ھي األكثر عرضة للمخاطر التشغیلیة.بنكأحداث الخسائر لدیھا األثر األكبر على ال
مل لضمان أن مثل ھذه األحداث لن تتكرر في المستقبل. إن عملیة إعداد تقاریر یتبع كل تقریر أحداث مخاطر تشغیلیة خطة ع

أحداث المخاطر التشغیلیة وخطط العمل الالحقة لھا تكّمل عملیة تقییم المخاطر في معالجة أي مخاطر تشغیلیة لم تلحظ أثناء تقییم 
 المخاطر.

 
 اختبارات الجھد

تقدیر حجم والتشغیلیة من خالل افتراض سیناروھات محدد ألحداث مخاطر تشغیلیة یقوم البنك بتطبیق اختبارات جھد للمخاطر 
الخسائر التي قد تنتج عن ھذه األحداث، ثم تقییم مدى كفایة رأس مال البنك في تغطیة ھذه الخسائر. أظھرت النتائج كفایة رأس مال 

 المصرف في تغطیة الخسائر الناتجة عن اختبارات الجھد المطبقة.
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 إدارة المخاطـر (تتمة)  .35
 

  مخاطر األعمال  35.7

االخطار الناتجة عن الظروف  ومنھا ،عامة بصفة البنوك قطاعالبنك أو  على تؤثرقد  عوامل عدة من األعمال مخاطر تنشأ
 البنكادارة تقوم  .البنك السیاسیة واالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج اعمال

بتقییم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي 
 .للبنك

 
  خطة استمراریة العملة الطوارئ وخط

ئ حیث تم، ولكل قسم من ومواجھة حاالت الطوار بنكبوضع خطة طوارئ تفصیلیة لضمان استمراریة العمل في ال بنكقام ال
موقع العمل ب بداً ، تحدید األعمال الحیویة ذات األھمیة العالیة وكافة المتطلبات الضروریة الستمرار ھذه األعمال بنكأقسام ال
وبشكل مستمر بمراجعة  بنكمعلومات، وسائط االتصال وغیرھا. ویقوم الالبرامج، التجھیزات، الموظفین، و مروراً بالالبدیل، 

  الخطة للتأكد من جھوزیتھا وكفایتھا.  ھذه
لتقییم مدى كفایة خطط الطوارئ  2015من العام  تموز و آب يكما قام المصرف بتنفیذ محاكاة لحالة طوارئ خالل شھر

المعدة وجھوزیة موظفي البنك للعمل من الموقع البدیل وأظھرت نتائج ھذه المحاكاة جھوزیة المصرف للتعامل مع حاالت 
  الطوارئ.

 
 التحلیل القطاعي. 36

  

 بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.للبنك عمال القطاع الرئیسي األیمثل قطاع 
 

  عمال:األقطاع  -
 

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

  .یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات الشركات:
 .یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال البنك خزینة:ال

 

  نك تقاریره حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.ھذه القطاعات ھي األساس الذي یبني علیھ الب
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 التحلیل القطاعي (تتمة)  .36
  

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

  

  
2015 

                  
 المجموع    أخرى   خزینة   الشركات   التجزئة  
 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   ةلیرة سوری  

  
 

  
  

 329,925,426 إجمالي الدخل التشغیلي  
 

2,516,456,223 
 

7,067,070,249  2,433,103 
 

9,915,885,001 
 (34,261,066) یةاالئتمان التسھیالتمخصص  )مصروفاسترداد (

 
1,017,306,795 

 
-  - 

 
983,045,729 

 10,898,930,730  2,433,103  7,067,070,249  3,533,763,018  295,664,360  مالنتائج األع
 - مصاریف غیر موزعة على القطاعات

 
- 

 
-  (4,229,448,764)  (4,229,448,764) 

 295,664,360  )الخسارة التشغیلیة(التشغیلي الربح 
 

3,533,763,018 
 

7,067,070,249  (4,227,015,661)  6,669,481,966 
 -  حصة البنك من أرباح شركات حلیفة

 
- 

 
-  24,101,933  24,101,933 

 -                                ضریبة الدخل  مصروف
 

- 
 

-  (164,761,105)  (164,761,105) 
 السنة ربح

    
    6,528,822,794 

      

 معلومات أخرى 
  

   
    

 845,032,218 موجودات القطاع 
 

15,914,987,876 
 

54,701,909,073  - 
 

71,461,929,167 
 - موجودات غیر موزعة على القطاعات

 
- 

 
-  2,226,908,461 

 
2,226,908,461 

 845,032,218  مجموع الموجودات
 

15,914,987,876 
 

54,701,909,073  2,226,908,461 
 

73,688,837,628 

     
  

 17,694,370,169 مطلوبات القطاع   
 

15,274,871,722 
 

22,109,007,194  - 
 

55,078,249,085 
 - مطلوبات غیر موزعة على القطاعات

 
- 

 
-  4,142,255,326 

 
4,142,255,326 

 17,694,370,169 مجموع المطلوبات
 

15,274,871,722 
 

22,109,007,194  4,142,255,326 
 

59,220,504,411 

     
  

 - سمالیةأالمصاریف الر  
 

- 
 

-  160,889,295 
 

160,889,295 
 - االستھالكات واالطفاءات     

 
- 

 
-  60,411,876 

 
60,411,876 
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 التحلیل القطاعي (تتمة)  .36
  

  (تتمة) قطاع األعمال
  

2014 

                  
 المجموع    أخرى   خزینة   الشركات   التجزئة  
 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة  

 
  

 4,084,679,028 -  2,139,180,480 1,659,950,005 285,548,543 إجمالي الدخل التشغیلي
 (1,677,428,812) -  - (1,729,338,198) 51,909,386 مخصص الخسائر االئتمانیة )مصروفاسترداد (

 2,407,250,216  -  2,139,180,480  (69,388,193)  337,457,929 نتائج األعمال
 (888,114,173)  (888,114,173)  - - - مصاریف غیر موزعة على القطاعات

 1,519,136,043  (888,114,173)  2,139,180,480 (69,388,193) 337,457,929  تشغیلیة)الخسارة ال(التشغیلي الربح 
 25,960,584  25,960,584   حصة البنك من أرباح شركات حلیفة

 (444,778,629)  (444,778,629)  ضریبة الدخل  مصروف
 1,100,317,998      السنة ربح

      
    معلومات أخرى 

    
 52,025,634,489 -  39,490,050,428 11,457,875,688 1,077,708,373 موجودات القطاع 

 2,375,990,372 2,375,990,372  - - - عاتموجودات غیر موزعة على القطا
 54,401,624,861 2,375,990,372  39,490,050,428 11,457,875,688 1,077,708,373  مجموع الموجودات

  
 45,651,612,513 -  2,302,634,939 27,020,120,537 16,328,857,037 مطلوبات القطاع 

 775,329,778 775,329,778  - - - اعاتمطلوبات غیر موزعة على القط

 2,302,634,939 27,020,120,537 16,328,857,037 مجموع المطلوبات

 

775,329,778 46,426,942,291 
  

 65,172,931 65,172,931  - - - سمالیةأالمصاریف الر
 69,778,086 69,778,086  - - - االستھالكات واالطفاءات     
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  معلومات التوزیع الجغرافي
  

  .یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة
 فیما یلي توزیع ایرادات وموجودات البنك ومصاریفھ الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:

 

 المجموع خارج سوریة سوریةداخل   2015
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 9,915,885,001 39,066,105 9,876,818,896  إجمالي الدخل التشغیلي
 73,688,837,628 34,764,276,548 38,924,561,080  مجموع الموجودات
 160,889,295 - 160,889,295  مصاریف رأسمالیة

 

 المجموع سوریةخارج  داخل سوریة  2014
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
 

 4,084,679,028 (2,381,288) 4,087,060,316  (الخسارة التشغیلیة) إجمالي الدخل التشغیلي
 54,401,624,861 15,163,575,180 39,238,049,681  مجموع الموجودات
 65,172,931 - 65,172,931  مصاریف رأسمالیة
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 رأس المالكفایة   .37
  
  
مال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. تتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من  حافظ البنك على رأسی

  خالل النسب الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیة.
ات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف جري تعدیالت علیھا في ضوء التغیریدیر البنك ھیكلیة رأسمالھ وی

  المخاطر في أنشطتھ.
  

، البنكإن أھمیة كفایة رأس المال تأتي من كون رأس المال مصدر أساسي لمواجھة المخاطر المتعددة التي قد تواجھ 
طات وبشكل مستمر على تحسین ورفع كفاءتھ في إدارة المخاطر التي قد تواجھ نشا البنكعمل یوفي سبیل ذلك 

قوم بوضع األسس الكفیلة بتخفیض ی، واقوم بالمتابعة الحثیثة لكافة المخاطر التي قد تكتنف توظیفاتھی، والبنكوتوظیفات 
 البنكعمل یالتعرض لھذه المخاطر قدر اإلمكان لتجنب الخسائر التي قد تؤثر على متانة رأس المال، وباإلضافة إلى ذلك 

في تحقیق  البنكیة واالمتثال األفضل لمتطلبات الجھات الرقابیة، األمر الذي یساعد على تحسین إجراءات الرقابة الداخل
  أھداف كفایة رأس المال.

 
كما ھو موضح في الجدول أدناه یتكون رأس المال التنظیمي من صافي األموال الخاصة األساسیة واألموال المساندة، 

تب بھ واالحتیاطیات واألرباح المدورة بعد أن یتم تنزیل قیمة ھذا وتتضمن األموال الخاصة األساسیة رأس المال المكت
. وقد بلغ صافي وصافي المساھمات في المؤسسات المالیة الموجودات غیر الملموسة والخسائر المتراكمة المحققة

السابق  ألف لیرة سوریة بزیادة عن العام 13,861,961مبلغاً وقدره  2015األموال الخاصة األساسیة في نھایة العام 
% ناتجة عن زیادة األرباح المدورة غیر المحققة، كما بلغت األموال الخاصة المساندة في نھایة العام 89بمقدار  2014
% نتیجة انخفاض صافي 7بمقدار  2014ألف لیرة سوریة بانخفاض عن العام السابق  222,587مبلغاً وقدره  2015

  .ت مالیة متوفرة للبیعاألرباح غیر المحققة عن االستثمارات في أدوا
  

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

ً للتصنیف االئتماني إن وجد األساسي مع مراعاة تعلی مات مجلس النقد والتسلیف، حیث یتم قیاس مخاطر االئتمان وفقا
ً ألوزان التثقیل المذكورة في تعلیمات مجلس النقد والتسلیف وذلك بعد طرح المؤونات والضمانات المقبولة، أما  ووفقا

المحمولة وذلك بعد تثقیلھا بأوزان التثقیل المشار بالنسبة لمخاطر السوق فتم أخذ قیمة مراكز القطع األجنبي التشغیلیة 
ً ألسلوب المؤشر األساسي حیث یتم أخذ متوسط  إلیھا في تعلیمات المجلس، وأخیراً یتم قیاس المخاطر التشغیلیة وفقا

مات من الفوائد والعموالت ومن ثم تثقیل الناتج بأوزان التثقیل المذكورة في تعلی بنكثالثة سنوات لصافي إیراد ال
   .المجلس
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 (تتمة) كفایة رأس المال  .37
 

 :المال رأس كفایة نسبة احتساب كیفیة التالي الجدول یوضح
 

 2015 2014 

 آالف اللیرات السوریة آالف اللیرات السوریة   
   بنود رأس المال األساسي :

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

 93,013 93,013 االحتیاطي القانوني 
 3,013 3,013 االحتیاطي الخاص 

 8,513,890 16,452,038 (*) المحققة غیر األرباح المدورة
 (7,014,374) (8,423,698)  المتراكمة المحققةالخسائر 

    المبالغ الممنوحة إلى كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة أو المستعملة 
 - -  (أیھما أكبر) من قبلھم ،،،،

 (368,938) (375,539)  (**) صافي األسھم والمساھمات في المصارف والمؤسسات المالیة
 (10,206) (6,866) صافي الموجودات الثابتة غیر المادیة

  13,861,961 7,336,398 
   بنود رأس المال المساعد :

 متوفرة للبیعصافي األرباح غیر المحققة عن االستثمارات في أدوات مالیة 
 18,966 1,379  %  منھا50 بعد خصم    

 221,208 221,208  احتیاطي عام لمخاطر التمویل
 7,576,572 14,084,548 مجموع رأس المال التنظیمي (األموال الخاصة)

 
 23,557,020 42,470,914  الموجودات المرجحة بالمخاطر

 6,925,763 9,764,706  المركز المالي المرجحة بالمخاطر بیانحسابات خارج 
 158,214 607,596  مخاطر السوق

 659,836 678,734  المخاطر التشغیلیة
 31,300,833 53,521,950  مجموع الموجودات و المطلوبات المرجحة بالمخاطر

   
 %24.21 %26.32 نسبة كفایة رأس المال (%)

 %23.44 %25.90  (%)نسبة كفایة رأس المال األساسي 
 %92.00 95.81%  (%)حقوق الملكیة مال األساسي إلى إجمالي نسبة رأس ال

 

 

 الثامنة المادة تعدیل تضمن والذي 2014شباط  26تاریخ  4 ب/ن م 1088/رقم والتسلیف النقد مجلس قرار صدر (*)
 لبنیويا القطع تقییم فروقات إدراج یتم بحیث 2008شباط  4 تاریخ 1ب  /ن م362/رقم  والتسلیف النقد مجلس قرار من

 النقد مجلس قرار متطلبات وفق المال رأس كفایة احتساب ألغراض األساسیة الخاصة األموال ضمن المحققة غیر
  .2007عام   4ب/ن م253/والتسلیف رقم 

  
 األموالضمن بنود  بإدراجھأدیر وذلك  /سوریة  –في شركة ادونیس للتأمین  االستثمارلقد قام البنك بتعدیل تصنیف  (**)

 أب 17بتاریخ  5108/162رقم  للكتابوذلك استناداّ  ، عوضاً عن الموجودات المرجحة بالمخاطر،ة األساسیةالخاص
  .)7% (إیضاح 20تبلغ أدیر  /سوریة  –شركة ادونیس للتأمین . وتم التعدیل ألن نسبة مساھمة البنك في رأس مال 2014

  
المال لتغطیة المخاطر االئتمانیة المتعلقة بمحافظ التسھیالت  تم اعتماد األسلوب المعیاري المبسط الحتساب متطلبات رأس

وأوزان تثقیلھا، واعتماد المنھج النمطي الحتساب متطلبات رأس المال لتغطیة المخاطر السوقیة، واعتماد أسلوب المؤشر 
  األساسي الحتساب متطلبات رأس المال لتغطیة المخاطر التشغیلیة.

  
یجب أال تتدنى نسبة  2007 الثاني كانون 24في  الصادر 4/م ن/ ب  253ف رقم مجلس النقد والتسلی قرار حسب

  %. 8كفایة رأس المال للبنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 
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  افصاحات الحوكمة  .38
  

 لإلفصاح الجید نأ حیث . السوق انضباط وبالتالي الجیدة الحوكمة عناصر من أساسیا عنصرا والشفافیة اإلفصاح یشكل
 متخذي ویمكن بالبنكالثقة  وبناء األموال رؤوس جذب إلى یؤدي حیث جھة، من البنك من بكل یتعلق فیما إیجابیة نواح عدة

 حیث أخرى، جھة من والسوق والمراقبین العالقة وأصحاب والمساھمین العمل، في السلیمة القرارات اتخاذ من القرارات
 البنك إدارة أداء على والحكم نشاطاتھ وفھم البنك على الرقابة عملیة تسھیل من تمكن التي الالزمة المعلومات یعطیھم

 .البنكمع  تعاملھم في السلیمة القرارات اتخاذ من بالتالي وتمكینھم
 

 یةالتنظیمیة واإلدار الجوانب من جزء تغطي أنھا حیث والشفافیة اإلفصاح عملیة من أساسیاً  جزءً  الحوكمة إفصاحات تعد
 .بالبنكالخاص  الحوكمة بدلیل والمتمثلة السلیمة الحوكمة بممارسات البنك التزام مدى وتوضح البنك في
  

 الحوكمة
 نفس وھو OECDوالتنمیة  االقتصادي التعاون منظمة تعریف على لحوكمةل تعریفھ فية سوری بیبلوس بنك اعتمد

 حیث ، 2009 للعام 489 رقم والتسلیف النقد جلسم قرار ضمن زيمركسوریة ال مصرف قبل من التعریف المعتمد
 التي األخرى والجھات مساھمیھا إدارتھا، مجلس المؤسسة، إدارة بین ما العالقات مجموعة بأنھا لحوكمةا المنظمة عرفت

 ائلوالوس )البنك( المؤسسة أھداف خاللھا من توضح التي اآللیة تبین أنھا ماك )المصالح أصحاب(بالمؤسسة  اھتمام لھا
 الحوافز التنفیذیة واإلدارة المجلس من لكل توفر التي ھي الجیدة لحوكمةا فإن بالتالي تحقیقھا، األھداف ومراقبة تلك لتحقیق

 تساعد وبالتالي فاعلة، مراقبة عملیة إیجاد وتسھل المؤسسة، مصلحة في تصبَ  التي إلى األھداف للوصول المناسبة
  .ءةمواردھا بكفا استغالل على المؤسسة

  
  الحوكمة دلیل

 ویحدد ،المركزيسوریة   مصرف قبل من علیھا والموافق البنك إدارة مجلس قبل من المعتمدة الوثیقة ھو الحوكمة دلیل
 اإلدارة، مجلس بین العالقة وینظم یحدد ماك .وعملھ یبتھ،كتر مبادئھ، مسؤولیاتھ، اإلدارة، مجلس صالحیات الدلیل بوضوح

 .ةسوری بیبلوس بنك بھا یلتزم التي السلیمة الحوكمة ممارسات مجموعة ھي باختصار .لمساھمینوا اإلدارة التنفیذیة،
  

  القوانین المرعیة 
الحوكمة  دلیل 2009 للعام 489 رقم والتسلیف النقد مجلس لقرار اتالشرك حوكمة یخص فیما یةسور بیبلوس بنك یخضع

قبل  من بھا االلتزام الواجب المعایر القرار یحدد حیث السوریة، ةالعربی الجمھوریة في العاملة التقلیدیة المصارف لدى
 الموقع من القرار نسخة على الحصول (یمكن بھا الخاص مةكالحو دلیل تضع عندما السوریة التقلیدیة المصارف

  .زي)كالمر للمصرف االلكتروني الرسمي
مع  ینسجم والذي 2011 العام من أیار 11 بتاریخ الصادر بھ الخاص الحوكمة دلیل بتطبیق یقوم سوریة بیبلوس بنك إن

  .أعاله ورالمذك والتسلیف النقد مجلس قرار متطلبات
  

 166\1711رقم  كتابھ ضمن التاریخ بنفس سوریة بیبلوس ببنك الخاص الحوكمة دلیل على المركزي المصرف وافق
التالي  الرابط عبر بالمصرف الخاص قعالمو من سوریا بیبلوس ببنك الخاص الحوكمة دلیل نسخة على یمكن الحصول(

www.byblosbank.com/Syria(.  
 16الصادر بتاریخ  100\2913المركزي رقم  المصرف بتعمیم التزاماً  اإلفصاحات ھذه سوریة بیبلوس بنك یصدر

  .2009حزیران 
 

  التطبیق مجال
 والتي بیبلوس بنك مجموعة نضم أخرى مؤسسة أي على تنطبق وال سوریة بیبلوس ببنك خاصة اإلفصاحات ھذه إن

  .منھا جزأً  سوریة بیبلوس یشكل بنك
 

   الحوكمة. دلیل بنود بكافة  2015 العام خالل سوریة بیبلوس بنك التزم
  
  

http://www.byblosbank.com/Syria
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 تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  .39
  

 المجموع سنة من أكثر سنة لغایة
 سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة  2015

 
 اتالموجود

 12,230,119,651 2,489,753,493 9,740,366,158 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 37,447,152,458 - 37,447,152,458 مصارفالأرصدة لدى 

 16,524,017,960 (2,247,014,309) 18,771,032,269 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
 1,685,926,368 - 1,685,926,368 موجودات مالیة متوفرة للبیع

 375,539,463 375,539,463 -  استثمارات في شركات حلیفة
 1,077,485,503 1,077,485,503 - موجودات ثابتة

 6,865,903 6,865,903 - موجودات غیر ملموسة
 875,562,854 875,562,854 -  موجودات ضریبیة مؤجلة

 538,838,379 87,970,261 450,868,118 موجودات اخرى
 2,927,329,089 2,927,329,089 - دیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزيو

 73,688,837,628 5,593,492,257 68,095,345,371 مجموع الموجودات

 المطلوبات    
 22,077,970,207 - 22,077,970,207 ودائع المصارف    

 31,147,913,886 3,172,857,822 27,975,056,064 عمالءال  ودائع
 1,401,740,116 - 1,401,740,116 ینات نقدیةتأم

 3,354,004,297 3,354,004,297 - مخصصات متنوعة
 1,238,875,905 119,374,717 1,119,501,188 مطلوبات أخرى

 59,220,504,411 6,646,236,836 52,574,267,575 مجموع المطلوبات

 14,468,333,217 (1,052,744,579) 15,521,077,796 الصافي   
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  )تتمة( تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  .39
  

 المجموع سنة من أكثر سنة لغایة
 سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة  2014

 الموجودات
 20,439,352,146 2,352,757,075 18,086,595,071 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 14,815,718,124 - 14,815,718,124 مصارفالأرصدة لدى 
 - - - ایداعات لدى المصارف

 12,373,586,408 494,200,113 11,879,386,295 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
 2,016,618,520 1,028,877,304 987,741,216 موجودات مالیة متوفرة للبیع

 368,937,530 368,937,530 -  استثمارات في شركات حلیفة
 973,847,165 973,847,165 - ات ثابتةموجود

 10,206,219 10,206,219 - موجودات غیر ملموسة
 995,106,979 995,106,979 - مؤجلة ضریبیةموجودات 

 597,647,677 113,957,108 483,690,569  موجودات اخرى
 1,810,604,093 1,810,604,093 - ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 54,401,624,861 8,148,493,586 46,253,131,275 داتمجموع الموجو

 المطلوبات
 2,291,311,870 - 2,291,311,870 ودائع المصارف 

 41,285,879,234 344,229,000 40,941,650,234 عمالءال  ودائع
 1,538,998,905 - 1,538,998,905 تأمینات نقدیة

 107,550,729 107,550,729 - مخصصات متنوعة
 1,203,201,553 1,560,554 1,201,640,999 مطلوبات أخرى

 46,426,942,291 453,340,283 45,973,602,008 مجموع المطلوبات

 7,974,682,570 7,695,153,303 279,529,267 الصافي
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 إرتباطات وإلتزامات محتملة  .40
 

 إرتباطات وإلتزامات إئتمانیة40.1  
 

 
  

  إلتزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیة 40.2 
  

 2015  2014 
 لیرة سوریة وریةلیرة س 

   

   عقود إیجار تشغیلیة:
  13,166,917 25,920,074  تستحق خالل سنة

 363,288,339 641,005,904 تستحق خالل أكثر من سنة

 
____________ ____________ 

666,925,978  376,455,256 
 ____________ ____________ 

 
  .2014كانون األول  31و 2015كانون األول  31 ال یوجد لدى البنك التزامات رأسمالیة كما في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2015  2014  
 لیرة سوریة رة سوریةلی 
    

    تعھدات نیابة عن العمالء 
 6,675,573 -  قبوالت

 177,627,382 350,698,987  تعھدات تصدیر
 2,521,346,033 3,203,278,336  كفاالت:

 341,773,654 221,021,688  دفع  -
 1,992,695,842 2,605,577,788  حسن تنفیذ -
 186,876,537 376,678,860   أخرى  -
 ____________ ____________ 
  3,553,977,323  2,705,648,988  
 ____________ ____________ 

    تعھدات نیابة عن البنوك  
 11,795,695,358 16,532,051,245  كفاالت

  ____________ ____________ 
    

 3,245,131,786 2,314,315,346  سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
 966,328,907 1,346,957,842  مباشرة غیر مستغلة غیر ف تسھیالت ائتمانیة سقو

 195,264,253 45,322,888  عقود أجلة
  ____________ ____________ 
  23,792,624,644 18,908,069,292 
  ____________ ____________ 
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 (تتمة) إرتباطات وإلتزامات محتملة  .40
 

  الدعاوي القضائیة 40.3
  

ت للتعامل مع مثل أنظراً لطبیعة األعمال یعتبر التقاضي شائع في القطاع المصرفي، لدى البنك سیاسات واجراءات أنش
ة البنك تقوم باتخاذ كل ما یلزم لتحصیل أموال البنك. لذلك یكون اللجوء إلى القضاء ھذه الدعاوي القضائیة، حیث أن إدار

ضرورة تستدعیھا بعض الحاالت التي استنفذت فیھا إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي، وعلیھ فإن البنك أقام العدید من 
رى قام بعض المدینین برفع دعاوى الدعاوى القضائیة على بعض المدینین بھدف تحصیل الدیون المتعثرة. من جھة أخ

  .تخاصم أخرى ألسباب مختلفة
  

في كال الحالتین فإن لدى البنك مجموعة من اإلجراءات التي یتم اتباعھا لتقییم تلك القضایا، یقوم البنك بطلب استشارة فنیة 
بنك بالتعدیالت الالزمة لتعكس وقانونیة حول وضع الدعاوي القضائیة، وإذا وجد توقع لخسارة یمكن تحدید قیمتھا، یقوم ال

  .اآلثار السلبیة للدعاوى القضائیة على مركزه المالي
  

بتاریخ البیانات المالیة الحالیة یوجد قضایا عالقة وإن المبالغ المتنازع علیھا مازالت منظورة أمام القضاء ولم تفصل 
حسب طبیعة كل قضیة على حدة ورأي بأحكام نھائیة وعلیھ قام البنك بتشكیل مخصصات حسب ما یراه مناسباً و

  .)16(إیضاح  المستشار القانوني للبنك
  

  
 أرقام المقارنة    41

  
للتتناسب مع تبویب أرصدة الفترة الحالیة. لم تؤثر عملیة إعادة التبویب ھذه  2014تم إعادة تبویب بعض أرصدة عام 

  إعادة تصنیفھا:على ربح الفترة السابقة. یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم 
 

  المبلغ  2015 كانون األول 31التبویب كما في  2014 كانون األول 31 التبویب كما في
  لیرة سوریة   
  

 

التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة 
  المتوفرة للبیع

 31,752,784 موجودات مالیة متوفرة للبیع

    
 


