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عش.م.م.سوریة نك بیبلوس ب
ة)دققر م(غییة المختصرةرحلمالالبیانات المالیة

2017أیلول30
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ش.م.م.عبنك بیبلوس سوریة 
بیان الدخل المرحلي

2017أیلول 30أشھر المنتھیة في للتسعة

من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وتقرأ معھا32إلى1إن اإلیضاحات المرفقة من  .تشكل جزءاً
3

في للثالثة أشھر المنتھیة
2017أیلول30

ة في للثالثة أشھر المنتھی
2016أیلول30

أشھر المنتھیة للتسعة
2017أیلول30في 

أشھر المنتھیة للتسعة
2016أیلول30في 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

21806,740,985574,963,3332,180,649,9611,987,286,532الفوائد الدائنة
(1,017,724,256)(1,199,138,261)(353,544,208)(446,796,969)22الفوائد المدینة

____________________________________________________
359,944,016221,419,125981,511,700969,562,276صافي الدخل من الفوائد

____________________________________________________

51,675,32757,018,271148,902,026226,790,649العموالت والرسوم الدائنة
(1,022,457)(1,433,295)(158,107)(361,507)والرسوم المدینةالعموالت 

____________________________________________________
51,313,82056,860,164147,468,731225,768,192صافي الدخل من العموالت والرسوم

____________________________________________________

والعموالت صافي الدخل من الفوائد
411,257,836278,279,2891,128,980,4311,195,330,468والرسوم

الناتجة عن التشغیلیة صافي األرباح 
8,203,71022,907,14831,839,38485,905,834التعامالت بالعمالت األجنبیة

840,4302,873,992,3876,000,43010,537,327,570لبنیوي اتقییم مركز القطع أرباح
120,00010,531,638594,978(265,718)تشغیلیة أخرىأرباح

____________________________________________________
420,036,2583,175,298,8241,177,351,88311,819,158,850التشغیليإجمالي الدخل

____________________________________________________

(742,980,285)(955,871,529)(270,578,878)(334,474,583)نفقات الموظفین
(50,701,763)(63,097,415)(17,068,006)(21,972,864)استھالكات الموجودات الثابتة

(2,086,451)(1,381,590)(694,903)(410,475)اطفاءات الموجودات غیر الملموسة
2316,476,01173,699,335138,529,067504,801,459االئتمانیة مخصص الخسائراسترداد 

مخصصات استرداد (مصروف) 
(3,866,097,600)444,600,000(993,000,000)1594,000,000متنوعة

(583,624,058)(626,171,200)(200,417,367)(206,273,080)مصاریف تشغیلیة أخرى
____________________________________________________

(4,740,688,698)(1,063,392,667)(1,408,059,819)(452,654,991)التشغیلیة إجمالي المصاریف 
____________________________________________________

1,767,239,005113,959,2167,078,470,152(32,618,733)الربح التشغیلي
89,071,1736,724,91818,004,92323,189,622حصة البنك من أرباح شركات حلیفة

____________________________________________________

1,773,963,923131,964,1397,101,659,774(23,547,560)قبل الضریبةالربح  الخسارة) (
(666,693,841)-(263,693,093)941,551,323ضریبة الدخلمصروف 

____________________________________________________

18,003,7631,510,270,830131,964,1396,434,965,933ربح الفترة
____________________________________________________

حصة األساسیة والمخفضة للسھم ال
HH240.2924.682.16105.15من ربح الفترة

____________________________________________________



ش.م.م.عبنك بیبلوس سوریة 
بیان الدخل الشامل المرحلي

2017أیلول 30أشھر المنتھیة في للتسعة

من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وتقرأ معھا32إلى1إن اإلیضاحات المرفقة من  .تشكل جزءاً
4

ة للثالثة أشھر المنتھی
2017أیلول30في 

ة في للثالثة أشھر المنتھی
2016أیلول30

أشھر المنتھیة للتسعة
2017أیلول30في 

أشھر المنتھیة في للتسعة
2016أیلول30

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

18,003,7631,510,270,830131,964,1396,434,965,933ربح الفترة

األخرى:مكونات الدخل الشامل 

التي األخرىمكونات الدخل الشامل 
إلى بیان الدخل المرحلي تتحول

خالل الفترات الالحقة

المحول نتیجة استحقاق موجودات مالیة 
(2,758,911)---19متوفرة للبیع

____________________________________________________

18,003,7631,510,270,830131,964,1396,432,207,022للفترةالدخل الشامل 
____________________________________________________



ش.م.م.عبنك بیبلوس سوریة 
بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي

2017أیلول 30أشھر المنتھیة في للتسعة

من ھذه 32إلى1إن اإلیضاحات المرفقة من  .البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وتقرأ معھاتشكل جزءاً
5

رأس المال المكتتب 
احتیاطي خاصاحتیاطي قانونيبھ والمدفوع

احتیاطي عام 
لمخاطر التمویل

المتراكم التغیر 
في القیمة العادلة 

للموجودات 
المالیة المتوفرة 

الفترةربحللبیع
الخسائر المتراكمة 

المحققة
األرباح المدورة غیر 

مجموع حقوق الملكیةالمحققة
لیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)ة(غیر مدقق2017
26,988,945,15421,374,822,157(12,051,357,701)--6,120,000,00093,013,3523,013,352221,208,000كانون الثاني 1الرصید في 

131,964,139- - 131,964,139- - - - - إجمالي الدخل الشامل

26,988,945,15421,506,786,296(12,051,357,701)131,964,139-6,120,000,00093,013,3523,013,352221,208,000أیلول30الرصید في 

(غیر مدققة)2016
16,452,037,79914,468,333,217(8,423,698,197)-6,120,000,00093,013,3523,013,352221,208,0002,758,911كانون الثاني 1الرصید في 

6,432,207,022--6,434,965,933(2,758,911)----إجمالي الدخل الشامل
________________________________________________

16,452,037,79920,900,540,239(8,423,698,197)6,434,965,933-6,120,000,00093,013,3523,013,352221,208,000أیلول 30الرصید في 



ش.م.م.عبنك بیبلوس سوریة 
المرحليالتدفقات النقدیةبیان

2017أیلول 30أشھر المنتھیة في للتسعة

من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وتقرأ معھا.32إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من  تشكل جزءاً
6

أشھر المنتھیة في للتسعة
2017أیلول30

أشھر المنتھیة في للتسعة
2016أیلول30

غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

التشغیلیةاألنشطة 
131,964,1397,101,659,774قبل ضریبة الدخلالربح  

:للبنود غیر النقدیةتعدیالت
)23,189,622()18,004,923(8حصة البنك من أرباح شركات حلیفة

)107,221,875()327,217,203(عقود مقایضة عمالتتسویة حسابات 
)504,801,459()138,529,067(23االئتمانیةاسترداد مخصص تدني التسھیالت 

63,097,41550,701,763استھالكات
1,381,5902,086,451اطفاءات

3,866,097,600)437,674,385(15مخصصات متنوعة
)254,978()10,586,638(استبعاد موجودات ثابتةأرباح 
10,385,077,654)735,569,072(التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة قبل الربح

2,189,203846,486,635النقص في احتیاطي الودائع لدى مصرف سوریة المركزي 
-31,910,747األرصدة لدى المصارففيالنقص 
في اإلیداعات لدى المصارف التي تزید فترة (الزیادة) النقص 

)2,913,162,631(3,611,886,727استحقاقھا األصلیة عن ثالثة أشھر
5,022,788,958)866,635,174(مباشرةالئتمانیة االتسھیالت في الالنقص(الزیادة)

)227,525,452(236,843,549خرىاألموجوداتالالنقص (الزیادة) في
-31,301,577الزیادة  في ودائع المصارف

)901,125,814()872,573,107(نقدیةالتأمینات الالنقص في
)1,037,078,118(9,571,299,262عمالءالودائع في )النقصالزیادة (

-)1,146,515,877(النقص في مخصصات متنوعة
)245,665,219(218,716,010خرىاألمطلوبات الالنقص) في(الزیادة

10,082,853,84510,929,796,013الضریبةقبلالتشغیلیةصافي التدفقات النقدیة من األنشطة 

األنشطة االستثماریة
1,678,250,000-المتحصل من استحقاق موجودات مالیة متوفرة للبیع

812,500,00012,500,000توزیع أرباح نقدیة–استثمارات في شركات حلیفة 
)134,397,092()74,204,050(موجودات ثابتةشراء 

11,150,015634,897المتحصل من بیع موجودات ثابتة
1,556,987,805)50,554,035(األنشطة االستثماریةمن(المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة 

1,126,045,1855,216,743,032تأثیر تغیرات أسعار الصرف 

11,158,344,99517,703,526,850ي النقد وما في حكمھفالزیادةصافي
31,915,049,50325,250,321,764كانون الثاني 1في كما النقد وما في حكمھ 

2543,073,394,49842,953,848,614أیلول30النقد وما في حكمھ كما في

2,129,248,9502,030,764,456فوائد مقبوضة 
1,134,268,2311,189,142,164فوائد مدفوعة

812,500,00012,500,000توزیعات أرباح مقبوضة



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

2017أیلول30

7

معلومات عن البنك.1

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

خاصاً. اتخذ 13تحت رقم سجل المصارفســجل البنك لدى ).14497بموجب السجل التجاري رقم ( بوصفـھ مصرفاً
لھ في دمشـق  ً رئیســیا سوریة.–البنك مركزاً

سھم، قیمة السھم األسمیة 4,000,000لیرة سوریة مقسم على 2,000,000,000ره تم تأسیس البنك برأسمال مقدا
إجمالي رأس المال بحلیصعلى عدة مراحلقد تمت زیادة رأس الماللو.لیرة سوریة للسھم الواحد500

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

.والسویداء وحلب وحمص وحماة والالذقیة وطرطوس
في  ثالثة ونتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق في الجمھوریة العربیة السوریة، تم إیقاف العمل مؤقتاً

وذلك بعد الحصول على موافقة ، وفرع شارع الملك فیصل بحلب.لدى البنك وھي فرع حمص، فرع حوش بالسفروع
لحین زوال الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة. ُ مصرف سوریة المركزي على إیقافھا مؤقتا

إن أسھم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة.
.من رأسمال البنك%59.87.ل بیروت بنسبةیساھم بنك بیبلوس ش.م

)ش.م.م/ أدیر / المساھمة المغفلة (سوریة - في شركة أدونیس للتأمین%20بنسبة ش.م.م.عیساھم بنك بیبلوس سوریة 
.2007أیلول 23بتاریخ 15040رقم بالسجل التجاريالمدرجة 

الموافقة على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة
أشھر المنتھیة للتسعةالبیانات المالیة المرحلیة المختصرة على إصدار2017تشرین األول19بتاریخ الموافقةتمت 

.للمدیر العام والمدیر المالي واإلداريمن قبل مجلس اإلدارةبناء على التفویض المعطى 2017أیلول30في 

السیاسات المحاسبیةوأسس اإلعداد.2

أسس إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 2.1
المالیة بالبیانات ) الخاص 34أعدت البیانات المالیة المرحلیة المختصرة للبنك وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم (

المالیة المرحلیة المختصرة تتفق مع تلك السیاسات التي تم البیاناتالمرحلیة. إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد 
.2016كانون األول 31على أساسھا إعداد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة المرفقة إن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
كانون األول 31ي فإن ھذه البیانات المالیة یجب أن تقرأ مع البیانات المالیة السنویة للبنك كما في السنویة وبالتال

دقیقاًال2017أیلول30ھر المنتھیة في ـأشالتسعةال لفترة ـكما أن نتائج األعم. 2016 نتائج على تعتبر مؤشراً
.2017كانون األول 31في تي ستنتھياألعمال للسنة ال

استخدام التقدیرات.3

تؤثر في قیمة الموجودات إن إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة یتطلب من اإلدارة القیام بتقدیرات واجتھادات 
والمطلوبات المالیة في البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وااللتزامات المحتمل أن تطرأ المفصح عنھا.  كما أن ھذه 
التقدیرات واالجتھادات تؤثر في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة التي تظھر 

شامل المرحلي.ضمن بیان الدخل ال

ة  ة المرحلی ات المالی اریخ البیان ي ت دة ف ر المؤك داث غی تقبلیة لألح دیرات المس ة بالتق یة المتعلق یات الرئیس إن الفرض
ودات  دة الموج ي أرص ة ف دیالت جوھری ى تع ؤدي إل ن أن ت ن الممك ة م اطر ھام ا مخ تج عنھ د ین ي ق رة والت المختص

:ھي كما یليالقادمة المختصرة خالل الفترة المرحلیة والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة
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.   استخدام التقدیرات (تتمة)3

مبدأ االستمراریة
قامت إدارة البنك بتقدیر مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من حالة عدم 

السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لدیھ االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة 
الموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على 

ھامة حول قدرة البنك ع علیھ، فقد درایة بأیة امور جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكاً لى االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء
على أساس مبدأ االستمراریة.المرحلیة المختصرةتم إعداد البیانات المالیة

القیمة العادلة لألدوات المالیة
عن طریق األسعار المركز المالي المرحليفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ بیان 

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

التقدیر واالجتھاد.

تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة
یقوم البنك بمراجعة التسھیالت االئتمانیة بشكل ربع سنوي وتقدیر كفایة المؤونة المسجلة في بیان الدخل المرحلي بناء على 
تقدیرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة. إن ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیسي على فرضیات وعوامل

متعددة لھا درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة 
عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.

نخفاض باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقییم القروض والسلف الھامة بشكل منفرد، یقوم البنك بتشكیل مخصص ال
القیمة بشكل جماعي وذلك بتجمیع القروض والسلف ذات السمات المتشابھة لمخاطر االئتمان وتقییمھا بشكل جماعي 

النخفاض القیمة.

مصرف سوریة المركزينقد وأرصدة لدى .4
2016كانون األول 201731أیلول30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

6,505,898,6045,300,830,122الخزینةنقد في 
11,991,430,3158,303,743,288الحسابات الجاریة مع مصرف سوریة المركزي

2,203,669,8142,205,859,017)*احتیاطي ودائع (
20,700,998,73315,810,432,427

لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك اإلحتفاظ بإحتیاطي)*( إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع وفقاً
مبلغ2017أیلول30من دون فوائد، وقد بلغ رصید اإلحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادرعن%5لیرة سوریة والذي یمثل نسبة 2,203,669,814
31لیرة سوریة كما في 2,205,859,017مقابل مبلغ 2011أیار للعام2بتاریخ 5938رئاسة مجلس الوزراء رقم 

.إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ خالل أنشطة البنك التشغیلیة.2016كانون األول
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أرصدة لدى المصارف .5

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2017أیلول30
9,403,700,22714,784,053,28424,187,753,511حسابات جاریة وتحت الطلب

4,280,430,0004,280,430,000-ودائع استحقاقھا األصلي أقل من ثالثة أشھر
9,403,700,22719,064,483,28428,468,183,511

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(مدققة)2016كانون االول31
6,545,271,00112,688,562,72419,233,833,725حسابات جاریة وتحت الطلب

4,491,794,0004,491,794,000-استحقاقھا األصلي أقل من ثالثة أشھرودائع 
6,545,271,00117,180,356,72423,725,627,725

لیرة سوریة13,088,842,398مبلغ2017أیلول30في بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد
.2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 13,165,934,407مقابل 

33,632مبلغ2017أیلول30في بلغت أرصدة التأمینات لالعتمادات المستندیة لدى الشركة األم (بنك بیبلوس لبنان)
وقد تم ادراجھا ضمن حسابات جاریة 2016كانون األول 31لیرة سوریة في31,944,379مقابللیرة سوریة

.لمصارف خارجیةوتحت الطلب 

لدى المصارف ایداعات.6
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
(غیر مدققة)2017أیلول30

أكثراستحقاقھا األصلي إیداعات (ودائع 
9,858,268,9249,858,268,924-)ثالثة أشھرمن

_______________________________________
-9,858,268,9249,858,268,924

________________________________________________
(مدققة)2016كانون االول 31

أكثراستحقاقھا األصلي إیداعات (ودائع 
500,000,00014,103,673,66614,603,673,666)ثالثة أشھرمن

_______________________________________
500,000,00014,103,673,66614,603,673,666

________________________________________________
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(بالصافي)تسھیالت ائتمانیة مباشرة .7

2016كانون األول 201731أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
الشركات

63,717,33460,077,334)*سندات محسومة (
2,161,901,4794,752,868,552حسابات جاریة مدینة

28,374,297,86624,055,171,515قروض وسلف

(التجزئة)والقروض العقاریةاألفراد
1,391,881,8391,169,377,299(**)قروض 

16,632,09715,276,382بطاقات االئتمان
32,008,430,61530,052,771,082الـمـجـمـوع

(على ینزل: مخصص تدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة 
YY((7,283,760,024)(7,213,760,999)أساس افرادي

ینزل: مخصص تدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة (على 
YY((4,335,474,182)(4,120,642,870)أساس المحفظة

(6,117,736,814)(7,374,033,414)ینزل: فوائد معلقة (محفوظة)

13,299,993,33212,315,800,062صافي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة

.2016كانون األول31و2017أیلول30كما في یوجد فوائد مقبوضة مقدماًال)*(

مقابل 2017أیلول30كما في سوریة 16,318,008البالغةالمقبوضة مقدماًصافي بعد تنزیل الفوائد الرصید )**(
.2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 15,296,569

مقابل2017أیلول 30لیرة سوریة كما في 11,334,403,869 المباشرةبلغ مخصص التسھیالت االئتمانیة
. 2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 11,619,234,206

أي ما نسبتھ ،لیرة سوریة15,753,131,967 المنتجة) المباشرةالت اإلئتمانیة غیر العاملة (غیربلغت التسھی
14,101,926,739مقابل 2017أیلول 30اإلئتمانیة المباشرة كما في التسھیالت إجمالي ) من رصید %49.22(

كانون األول31كما في التسھیالت اإلئتمانیة المباشرةإجمالي رصید من ) 46.92%(ما نسبتھ أي لیرة سوریة 
2016.

لیرة 8,379,098,553 بعد تنزیل الفوائد المعلقةالمباشرة المنتجة) (غیربلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر العاملة 
كما في التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة إجمالي ) من رصید 34.01%(سوریة أي ما نسبتھ

كانون األول31كما في ) 33.36%لیرة سوریة أي ما نسبتھ (7,984,189,925 مقابل2017أیلول 30
2016.

لیرة 47,190,820مقابل 2017أیلول 30كما فيتسھیالت االئتمانیة غیر عاملة (غیر منتجة) غیر مباشرةال یوجد
35,475,799المباشرة مبلغ غ مخصص التسھیالت االئتمانیة غیر، حیث بل2016كانون األول 31سوریة كما في 

حیث یتم 2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 56,446,770مقابل 2017أیلول 30لیرة سوریة كما في 
دراج مخصص التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة ضمن المخصصات المتنوعة.إ

.2016كانون األول 31فيو2017أیلول 30للقطاع العام كما في ةممنوحمباشرة ال یوجد تسھیالت ائتمانیة 
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صافي) (تتمة)بالتسھیالت ائتمانیة مباشرة (.7

تعدیل والمتضمن 2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/م ن/ب902بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
29) تاریخ 4/م ن/ب1079القرار رقم () و4/م ن/ب579بعض التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (

حزیران 30بتاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6بتاریخ 1/م/1145والتعمیم رقم 2014كانون الثاني 
25/ م ن تاریخ 28وقرار مجلس النقد و التسلیف رقم )4/م ن/ب902المتضمن تمدید العمل بالقرار رقم (2015

: تم ما یلي2017كانون األول 
/م 902. اإلحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدنى المطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف (1

.2017أیلول30كما في لیرة سوریة668,468,646 ) بمبلغ 4ن/ب
على 2 ) تم اعداد اختبارات جھد للمحفظة االئتمانیة من قبل البنك لتقدیر مدى كفایة 4/م ن/ب902أحكام القرار (. بناًء

حجز وارتأت إدارة البنك لیرة سوریة 356,332,079 وقدرهوبلغت المخصصات مبلغاً، المخصصات المحتفظ بھا
.2017أیلول30بتاریخ لیرة سوریة3,528,422,230 لیصبح المبلغمخصصات إضافیة 

مباشرة الئتمانیة االتسھیالت اللمحفظةمخصص تدني

اإلجمالياألفرادالشركات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(غیر مدققة)2017أیلول30

201711,524,098,15595,136,05111,619,234,206كانون الثاني 1في 
(284,830,337)(26,238,361)(258,591,976)التغییر خالل الفترة

201711,265,506,17968,897,69011,334,403,869أیلول30في 

2017كانون الثاني 1في 
ًالقیمةانخفاضمخصص 7,197,576,04886,183,9767,283,760,024المنتجةغیرللدیونافرادیا

4,326,522,1078,952,0754,335,474,182مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة
التغییر خالل الفترة

اإلضافات
ً فروقات قطع ( على المخصص المقتطع افرادیا

(4,862,761)-(4,862,761)للدیون غیر المنتجة)
جماعیاًفروقات قطع ( على المخصص المقتطع 

(2,062,286)-(2,062,286)للدیون المنتجة)
للدیون جماعیاًالمخصص المقتطع النخفاض القیمة 

24,249,831-24,249,831المنتجة
المستخدم من المخصص اإلفرادي خالل الفترة 

(60,094,833)(2,227,829)(57,867,004)(الدیون المشطوبة)
المستخدم من المخصص الجماعي خالل الفترة 

(100,252,361)-(100,252,361)(الدیون المشطوبة)
للدیون المنتجةالجماعيالمخصصالمحول من

133,390,503-133,390,503للدیون غیر المنتجةاالفراديالمخصصإلى
االسترداد

للدیون غیر المنتجة (138,431,934)(20,634,539)(117,797,395)مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
ً (3,375,993)(3,375,993)-للدیون المنتجةمخصص انخفاض القیمة جماعیا

2017أیلول30في 
للدیون غیر المنتجة 7,150,439,39163,321,6087,213,760,999مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
4,115,066,7885,576,0824,120,642,870مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

11,265,506,17968,897,69011,334,403,869مباشرةالئتمانیة االتسھیالت المخصص تدني 
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(تتمة)(بالصافي)تسھیالت ائتمانیة مباشرة .7

:معلقةالفوائد الفیما یلي الحركة على 
2016كانون االول 201731أیلول30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

6,117,736,8144,026,453,065السنة/الرصید في بدایة الفترة 
1,502,798,8352,711,727,467مستحقةیضاف فوائد معلقة 

(620,509,047)(152,898,626)یطرح فوائد محولة لإلیرادات
6,40265,329مستحقةیضاف فوائد معلقة غیر 

-(93,610,011)معلقة تم شطبھایطرح فوائد
7,374,033,4146,117,736,814السنة/الرصید في نھایة الفترة 

استثمارات في شركات حلیفة.8

ي:) كما یلش.م.م.علمساھمة المغفلة (ا/أدیر/سوریة -استثمار في شركة أدونیس للتأمینالبنكلدى 

صافي القیمة

بلد التأسیساسم الشركة الحلیفة
نسبة

الملكیة

2017أیلول30
غیر مدققة

لیرة سوریة

2016كانون االول31
مدققة

لیرة سوریة
/سوریة -شركة أدونیس للتأمین

20397,301,894391,796,971%سوریةأدیر

أمین یتركز نشاط یس للت ر–شركة أدون ي سوریة/ أدی ة األجل والت أمین القصیرة والطویل واع الت ة أن دیم كاف ي بتق الرئیس
ال  تثمار رأس الم ى اس افة إل رى باإلض ار أخ ة أخط ة وأی ار البحری وادث واألخط ق والح اة والحری ار الحی ي أخط تغط

.%20علما ان نسبة حقوق التصویت تبلغ والممتلكات في مختلف مجاالت االستثمار المالي والعقاري

سوریة/ أدیر غیر مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة.–أسھم شركة أدونیس للتأمین ن إ

إن الحركة على االستثمارات في الشركات الحلیفة كما یلي:
2016كانون االول201731أیلول30

مدققةغیر مدققة
سوریةلیرةلیرة سوریة

391,796,971375,539,463كانون الثاني1في 
25,308,18435,221,368قبل الضریبةمن الربح البنكحصة 

(6,463,860)(7,303,261)أثر ضریبة الدخل على حصة البنك من الربح
(12,500,000)(12,500,000)مقبوضةنقدیةیطرح: توزیعات 

397,301,894391,796,971نھایة الفترة / السنةفي الرصید 
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.   استثمارات في شركات حلیفة (تتمة)8

:الحلیفةالشركةوإیرادات ونتائج موجودات ومطلوباتفي البنكفیما یلي حصة 

2016كانون االول 201731أیلول30
مدققةغیر مدققة

سوریةلیرة لیرة سوریة
الشركات الحلیفة:حصة البنك من موجودات ومطلوبات

435,780,297409,276,944الموجوداتمجموع 
(89,875,494)(110,623,925)مجموع المطلوبات

325,156,372319,401,450الموجوداتصافي 

:في إیرادات ونتائج الشركة الحلیفةالبنكحصة

2016كانون االول 201731أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

33,712,02146,697,524للسنة/ للفترةتشغیلیةایرادات 
18,004,92328,757,508/ السنةربح الفترة

موجودات ضریبیة مؤجلة.9

:إن تفاصیل ھذا البند ھي كما یلي-أ
(مدققة)2016كانون االول31(غیر مدققة)2017أیلول30

لیرة سوریةلیرة سوریة
المؤجلةالضریبةةالفتررصید نھایةالمبالغ المحررةةالفتررصید بدایة 

545,460,411545,460,411-545,460,411ةموجودات ضریبیة مؤجل

ان الحركة على حساب الموجودات الضریبیة المؤجلة ھي كما یلي:

2016كانون االول201731أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

545,460,411875,562,854كانون الثاني1الرصید في 
(330,102,443)-السنة/المقتطع خالل الفترة 

545,460,411545,460,411الرصید في نھایة الفترة / السنة
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(تتمة)موجودات ضریبیة مؤجلة.9

:) الربح الضریبيةالضریبیالخسارة(معملخص تسویة الربح المحاسبي- ب
2016أیلول201730أیلول30

غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

131,964,1397,101,659,774قبل الضریبة الربح 
یضاف:

10,646,81010,617,720استھالك المباني
-4,520,648مصاریف غیر مقبولة ضریبیاً

(4,500,000)5,400,000مخصص تقلب أسعار القطع(استرداد) مصروف
3,870,597,600-متنوعةمخصصات 

ینزل:
-(352,661,453)(**)مخصصات متنوعة

489,812,420(109,892,226)(*)خسائر االئتمانیة الجماعيالمخصص مصروف (استرداد) 
(10,537,327,570)(6,000,430)األرباح غیر المحققة الناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي

(23,189,622)(18,004,923)شركات حلیفةحصة البنك من أرباح 
(405,950)(405,950)القیمة التأجیریة لعقارات مملوكة للمكلف ومعدة لممارسة العمل

907,264,372(334,433,385)) الربح الضریبيالخسارة الضریبة(

%25%25نسبة ضریبة الدخل
226,816,093-ضریبة الدخلمصروف

439,877,748-عن أعوام سابقةضریبة الدخل 
666,693,841-عن الفترةضریبة الدخلمصروف

لیرة سوریة 23,498,277مبلغبمصروف مخصص الخسائر االئتمانیة الجماعي من استرداد مبلغ ال(*) یتكون 
سوریة وھو عبارة عن المبلغ المحول من المخصص الجماعي الى المخصص االفرادي.لیرة133,390,503ومبلغ

یجة تسویة نتفائض الیمثل المخصصلیرة سوریة97,338,547مبلغمنالمخصصات المتنوعة ) یتكون مبلغ *(*
.لیرة سوریة450,000,000بمبلغ مسترد من المخصصات المتنوعةالواحدى الدعاوى القضائیة

كما ھو مسموح ،التوقف بشكل مؤقت عن تسجیل موجودات ضریبیة مؤجلة إضافیة2014إدارة البنك خالل عام قررت
حسب قوانین الضرائب في الجمھوریة العربیة السوریة

فیما یلي ملخص ألعمال التدقیق التي قامت بھا الدوائر الضریبیة:

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

اعترضو،2014خالل عام لیرة سوریة358,015خصم، حیث تم تسدید مبلغ القام البنك باالستفادة من .تأخیر
.البنك على ھذا التكلیف الى لجنة إعادة النظر خالل المھلة القانونیة

واعترض البنك على ھذا التكلیف إلى لجنة إعادة النظر ،لیرة سوریة17,677,768كلف البنك بدفع مبلغ :2007عام- 
. قام 2014لیرة سوریة خالل عام 16,695,936وصدر قرار لجنة الطعن على التكلیف المؤقت وقام البنك بدفع مبلغ 

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

حیث تم رد طلب التصحیح.2017أیار 4عادة النظر اإلضافیة بتاریخ اصدر قرار لجنة و،2017كانون الثاني 11
لیرة سوریة، واعترض البنك على ھذا التكلیف الى لجنة اعادة 4,492,329كلف البنك بدفع مبلغ :2008عام-

لیرة سوریة خالل عام 3,646,852النظر وصدر قرار لجنة الطعن على التكلیف المؤقت وقام البنك بدفع مبلغ 
9بتاریخ 233/2/2016. قام البنك باإلعتراض على قرار لجنة الطعن وصدر قرار لجنة اعادة النظر رقم 2014
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(تتمة)جودات ضریبیة مؤجلةمو.9

أیلول 22بتاریخ 3510لیرة سوریة وفق اخبار رقم 495,841وتم تكلیف البنك بمبلغ 2016تشرین الثاني 
كانون 11تاریخ 267وقام البنك بطلب تصحیح قرار لجنة اعادة النظر رقم 2017وتم دفع المبلغ بعام 2016
حیث تم رد طلب التصحیح وقام 2017حزیران 4عادة النظر اإلضافیة بتاریخ اة وصدر قرار لجن،2017الثاني 

لیرة سوریة بعد االعفاء من الفوائد.417,785البنك بتسدید مبلغ 
واعترض البنك إلى لجنة الطعن خالل المھلة لیرة سوریة.17,762,673كلف البنك بدفع مبلغ:2009عام-

لیرة سوریة 14,569,985القانونیة، وتم االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقام البنك بدفع مبلغ وقدره 
، ثم اعترض البنك على قرار لجنة الطعن ولم یصدر القرار بعد.2015خالل شھر شباط 

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

، ثم اعترض البنك على قرار لجنة الطعن ولم یصدر القرار بعد.2015سوریة خالل شھر آذار 
لیرة سوریة، واعترض البنك على ھذا التكلیف إلى لجنة الطعن 99,399,491كلف البنك بدفع مبلغ :2011عام-

71,303,284خالل المھلة القانونیة، وتم االجتماع مع لجنة الطعن وصدر القرار وقام البنك بدفع مبلغ وقدره 
م یصدر القرار بعد.، ثم اعترض البنك على قرار لجنة الطعن ول2015لیرة سوریة خالل شھر نیسان 

.2011عبارة عن ضریبة غیر مقیم لخدمات مقدمة خالل عام 277,864تكلیف البنك بدفع مبلغ 2016كما تم خالل عام 
سوریة لیرة211,256,428كلف البنك بدفع مبلغقامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة و:2012عام-

، واعترض البنك على ھذا التكلیف الى لجنة الطعن خالل المھلة القانونیة ولم یصدر 2016نیسان 24بتاریخ 
.المرحلیة المختصرةالقرار حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة

قرار مجلس النقد صدر قرار من وزارة المالیة یتم بموجبھ اعتماد مخصصات الدیون غیر المنتجة المقتطعة بموجب -
، وبالتالي قام البنك باسترداد المؤونة المكونة عن عام 2009كانون األول 9تاریخ 4/م.ن/ب597والتسلیف رقم 

السترجاع المبالغ المدفوعة 2016تشرین الثاني 23بتاریخ 2011وقام البنك بتقدیم اعتراض عن عام 2012
.تمانیةدني التسھیالت االئعلى مخصصات تالتي تم تكلیف البنك بھا بناًء

2015و2014و2013و2012صدرت نتیجة االستعالم الضریبي الذي قامت بھ الدوائر المالیة عن األعوام -
فیما یتعلق بالرواتب واألجور ورواتب الموظفین غیر المقیمین بالجمھوریة العربیة 2017شباط 1بتاریخ 2016و

ل.س غیر متضمن الغرامات، قام 8,422,599لبنك بدفع مبلغ وقدره السوریة وكانت نتیجة االستعالم تكلیف ا
والذي یعفي من الغرامات والجزاءات 2017لعام 25من القانون البنك البنك بسداد ھذا المبلغ وبالتالي استفاد 

.2017كانون األول لعام 31الضرائب المترتبة قبل وما قبل اذا سددت2016لالعوام 
قید المراجعة لدى الدوائر المالیة.2016و2015و2014و2013الضریبیة لعام مازالت البیانات -

:التعدیالت واإلطفاءات على حساب الموجودات الضریبیة المؤجلة كما یلي

موجودات ضریبیة السنة
مصروف ضریبة الدخلمؤجلة

الموجوداتاطفاءتوزیع
اإلجماليالضریبیة مؤجلة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2016-(330,102,443)330,102,443-
2015-(119,544,125)119,544,125-
2014-(372,583,284)372,583,284-
2013875,142,294-(329,681,883)545,460,411
2012492,547,969-(492,547,969)-

1,367,690,263(822,229,852)-545,460,411
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موجودات أخرى  .10

2016كانون االول201731أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

245,536,627187,404,931تسھیالت ائتمانیة مباشرة–فوائد محققة غیر مستحقة القبض
9,040,33915,771,024مصارف–محققة غیر مستحقة القبضفوائد 

عن إیجار مكاتب وفروع 107,443,851145,874,156مصاریف مدفوعة مقدماً
158,498,420125,268,952مدفوعة مقدماًأخرىمصاریف

124,453,400124,453,400)*عقار تحت التسویة (
1,333,2691,333,269)**آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة (عقارات 

339,501,43812,284,235)***(تسویة حسابات عقود مقایضة عمالت
19,312,25617,557,449قرطاسیة ومطبوعات

5,519,92519,965,725تقاص بطاقات صراف آلي
44,114,97752,058,717تأمینات قابلة لإلسترداد

3,086,4933,349,107أرصدة متبادلة بین الفروع
39,958,72917,702,547طوابع

284,402,560-شیكات المقاصة
85,51985,518إیرادات مستحقة غیر مقبوضة 

1,097,885,2431,007,511,590

عبارة عن دار للسكن، وقد قام البنك بمخاطبة مصرف سوریة بتملك عقار2016قام البنك بنھایة شھر حزیران (*)
للموافقة على حیازة ھذا العقار ولم یصدر القرار من 2016تموز 12بتاریخ AC/2972/100المركزي بالكتاب رقم 

.المرحلیة المختصرةقبل مصرف سوریة المركزي حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة

تشرین الثاني 13قام البنك باستمالك عقار استیفاء لتسھیالت إئتمانیة عائدة ألحد العمالء. بتاریخ 2014خالل عام (**) 
حیث سیتم نقل ملكیة 2002لعام 23/ب من القانون رقم 100/2قام البنك ببیع العقار تماشیا مع أحكام المادة 2017

العقار عند استكمال جمیع االجراءات القانونیة.

فیما یلي الحركة على حساب عقارات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة:

2016كانون االول201731أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,333,2691,319,269الرصید في بدایة الفترة / السنة 
14,000-اإلضافات 

1,333,2691,333,269الرصید في نھایة الفترة / السنة 

على أن یقوم البنك في تاریخ العقد بنك بیبلوس ش.م.لوتم عقد عدة اتفاقیات مقایضة عمالت بین إدارة البنك) ***(
للسعر ،المذكورة في العقدستحقاقتاریخ اال، ویتم عكس عملیة المقایضة في عمالت مختلفة بأخرىبمقایضة وذلك وفقاً

بمبلغربح2017أیلول30في كانت نتیجة عقد مقایضة العمالت بالنسبة للبنك.في تاریخ العقداآلجل المتفق علیھ
مبلغ بربح2016كانون االول31بینما بلغت نتیجة عقد مقایضة العمالت في . لیرة سوریة339,501,438
.لیرة سوریة12,284,235
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(تتمة)موجودات أخرى  .10

إن التفاصیل القائمة في نھایة العام ھي كما یلي: 
أجال القیمة العادلة حسب تاریخ اإلستحقاق

شھر 12حتى 3من أشھر 3خالل قیمة عادلة سالبةقیمة عادلة موجبة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة 

2017أیلول30
(غیرمدققة)

-339,502,485-339,502,485عقود مقایضة عمالت 
-(1,047)(1,047)-عقود مقایضة عمالت 

339,501,438-
2016كانون األول 31

(مدققة)
-12,284,235-12,284,235عقود مقایضة عمالت 

12,284,235-

:أیلول30صافي القیمة العادلة لعقود مقایضة العمالت في تحلیل لیظھر الجدول التالي 
غیر مدققة)(2017أیلول30

القیمة العادلةمدین/دائنمبلغ المقایضة (المستلم)تاریخ االستحقاقالعملة الجھة
لیرة سوریة

339,502,485مدینیورو201733,000,000تشرین األول11دوالر أمریكيبیبلوس ش.م.ل
(1,047)دائنلایر سعودي20171,125,150تشرین األول11دوالر أمریكيبیبلوس ش.م.ل

339,501,438

(مدققة)2016كانون األول31
القیمة العادلةمدین/دائن(المستلم)مبلغ المقایضة تاریخ االستحقاقالعملة الجھة

لیرة سوریة

12,205,143مدینیورو42,500,000 2017كانون الثاني 30دوالر أمریكيبیبلوس ش.م.ل
79,092مدینلایر سعودي1,125,090 2017كانون الثاني 30دوالر أمریكيبیبلوس ش.م.ل

12,284,235

مجمدة لدى مصرف سوریة المركزيودیعة .11

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

المركزي كالتالي:المصرفبلغ رصید الودیعة المجمدة لدى 

2016كانون االول 201731أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

216,640,000216,640,000أرصدة باللیرة السوریة
4,166,320,6754,166,320,675أرصدة بالدوالر األمریكي

4,382,960,6754,382,960,675
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المصارفودائع .12
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
(غیر مدققة)2017أیلول30

1,864,994,61427,089,6861,892,084,300حسابات جاریة 
2,000,000,000-2,000,000,000ودائع ألجل

272,233,587272,233,587-تأمینات كفاالت تجاریة
3,864,994,614299,323,2734,164,317,887المجموع

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(مدققة)2016كانون األول 31
2,588,120,58345,086,6702,633,207,253حسابات جاریة 

2,750,000,000-2,750,000,000ودائع ألجل 
240,932,010240,932,010-تأمینات كفاالت تجاریة

5,338,120,583286,018,6805,624,139,263المجموع

خاللإستحقاق أصلي لیرة سوریة ذات3,892,084,300 وقدرهاًمبلغ2017أیلول30ودائع المصارف في تتضمن
.2016كانون األول 31كما في لیرة سوریة5,383,207,252قدره ومبلغأو أقل مقابل ثالثة أشھر 

ودائع العمالء.13

2016كانون االول201731أیلول30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

26,714,035,49421,636,964,762حسابات جاریة وتحت الطلب
19,014,319,24614,550,896,348ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

73,019,35542,213,723ودائع مجمدة
45,801,374,09536,230,074,833

كما من إجمالي الودائع%51.49لیرة سوریة أي ما نسبتھ23,584,350,571 مبلغفوائدبلغت الودائع التي ال تحمل 
كانون األول 31كما في %51.39لیرة سوریة أي ما نسبتھ 18,617,889,960مقابل 2017أیلول30في 

2016.

وقدره 2017أیلول 30في العام بلغت ودائع القطاع من %0.36أي ما نسبتھ لیرة سوریة166,360,886مبلغاً
كانون األول 31من اجمالي الودائع كما في %0.24لیرة سوریة أي ما نسبتھ 88,299,414مقابل اجمالي الودائع 

2016.

30من إجمالي الودائع كما في %0.16لیرة سوریة أي ما نسبتھ 73,019,355بلغت الحسابات المجمدة األخرى 
كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في %0.12لیرة سوریة أي ما نسبتھ 42,213,723، مقابل 2017أیلول 

2016.
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تأمینات نقدیة.14

6201كانون االول201731أیلول30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

447,063,9521,355,247,372تأمینات مقابل تسھیالت غیر مباشرة
178,950,270143,339,957مباشرةتأمینات مقابل تسھیالت

626,014,2221,498,587,329
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مخصصات متنوعة.15
كانون 1الرصید في 

خالل الفترةما تم رده لفترةالمكون خالل االثاني
فروقات أسعار 

الصرف
المستخدم من المخصص 

أیلول30الرصید فيالفترةخالل 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(غیر مدققة)2017أیلول03

8,200,000---2,800,0005,400,000القطع التشغیليمؤونة مركز 
4,520,648(8,404,967)-(8,398,664)6,000,00015,324,279مخصص ضریبة دخل عن سنوات سابقة

6,596,681,460(1,138,110,910)(7,472,831)(450,000,000)-8,192,265,201)*(مخصص لمواجھة أعباء محتملة
8,201,065,20120,724,279(458,398,664)(7,472,831)(1,146,515,877)6,609,402,108

مخصص تدني التسھیالت اإلئتمانیة غیر المباشرة
---(23,595,410)-23,595,410مخصص إنخفاض القیمة إفرادیا للدیون غیر المنتجة
35,475,799---32,851,3602,624,439مخصص إنخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

8,257,511,97123,348,718(481,994,074)(7,472,831)(1,146,515,877)6,644,877,907

البنك ومخصصاتھا لمواجھة أعباء محتمل تكبدھا تجاه الموجودات الثابتة للفروع والنقد دعاوى قضائیة مرفوعة ضد أفضل تقدیر إلدارة البنك ألعباء من المحتمل تكبدھا باللیرة السوریة والعملة األجنبیة تخص (*) یتضمن المبلغ
كما یتضمن المبلغ أیضا" مخصص لقاء كفاالت معطاة لمصارف خارجیة.الموجود فیھا،

على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  حیث 2016تموز 24الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب1409والمعدل بالقرار 2008شباط 4الصادر بتاریخ 1ن/ ب/م 362یتم احتساب مؤونة مركز القطع التشغیلي بناًء
من وسطي مراكز القطع التشغیلیة خالل الشھر.%5یتوجب على المصارف العاملة في سوریة أن تحجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس 

كانون 1الرصید في 
السنةخالل ما تم رده السنةالمكون خالل الثاني

فروقات أسعار 
الصرف

المستخدم من 
المخصص خالل السنة

كانون 31الرصید في 
األول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(مدققة)2016كانون األول 31
2,800,000--(3,500,000)-6,300,000مؤونة مركز القطع التشغیلي

6,000,000---6,000,000-مخصص ضریبة دخل عن سنوات سابقة
8,192,265,201-945,976,916-3,235,294,7364,010,993,549)*(مخصص لمواجھة أعباء محتملة

3,241,594,7364,016,993,549(3,500,000)945,976,916-8,201,065,201
مخصص تدني التسھیالت اإلئتمانیة غیر المباشرة

23,595,410--(88,810,355)-112,405,765مخصص إنخفاض القیمة إفرادیا للدیون غیر المنتجة
32,851,360---3,79632,847,564مخصص إنخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

3,354,004,2974,049,841,113(92,310,355)945,976,916-8,257,511,971
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مطلوبات أخرى16

2016كانون االول 201731أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

284,951,227223,047,726عمالءالودائع –فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 
15,452,05514,118,459مصارفودائع ال–الدفع فوائد محققة غیر مستحقة

1,848,093215,160تأمینات نقدیة–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 
204,717,527188,829,685شیكات مصدقة

230,718,720235,172,990شیكات مصرفیة
161,841,905176,471,649مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة

--آليتقاص بطاقات صراف 
58,234,556105,606,176أخرىمینات االجتماعیة ومؤسسات حكومیةالمستحق إلى البلدیات والتأ
ً 2,745,4902,360,581ایرادات مقبوضة مقدما
109,412,52731,778,464حواالت العمالء الواردة

-89,723,500شیكات المقاصة
392,398392,398أرباح موزعة غیر مقبوضة
47,178,20910,506,909أرصدة متبادلة بین الفروع

1,207,216,207988,500,197

رأس المال المكتتب بھ والمدفوع.17

6,120,000,000ً یبلغ رأس مال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع  سھم 61,200,000على لیرة سوریة موزعا
.2016كانون األول 31و2017أیلول30كما في لیرة سوریة للسھم الواحد100بقیمة اسمیة 

تقسم أسھم البنك الى فئتین:
وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. اعتباریینوھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو - فئة أ

سعر الشراء الوارد حسببالقطع األجنبيباستثناء السوریین المقیمین في الخارج الذین یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم باألسھم 
ا في نشرة وسطي أسعار الصرف الخاصة بالمصارف والصادرة عن مصرف سوریة المركزي الساریة یوم بدء االكتتاب (كونھ

من رأسمال البنك.%40.13 .  تشكل ھذه الفئة تتضمن أسعار الیوم السابق لبدء فترة االكتتاب)
عرب أو أجانب بقرار من مجلس اعتباریین غیر السوریینوھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو - فئة ب

في نشرة وسطي أسعار الصرف الخاصة بالمصارف و الصادرة سعر الشراء الواردبالقطع األجنبي حسبالوزراء وتسدد قیمتھا 
. وتشكل ھذه الفئة عن مصرف سوریة المركزي الساریة یوم بدء االكتتاب (كونھا تتضمن أسعار الیوم السابق لبدء فترة االكتتاب)

من رأسمال البنك.59.87%
لجھة 2001لعام 28تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم بقاضيال3، صدر القانون رقم 2010كانون الثاني 4بتاریخ 

. ملیارات لیرة سوریة10تعدیل الحد األدنى لرأس مال المصارف التقلیدیة العاملة بالجمھوریة العربیة السوریة لیصبح 
وقد تم تمدید وقد منحت البنوك المرخصة مھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب، 

رقم واألنظمة الصادرة بھذا الخصوص والتي كان آخرھا قرار مجلس الوزراءنانیسنوات بموجب القوستالمدة لتصبح 
.2015نیسان 22م.و بتاریخ /13/

زیادة2010الثانيكانون7 بتاریخالمنعقدش.م.م.عسوریةبیبلوسلبنكالعادیةغیرالعامةالھیئةاجتماععلىبناًءتقرر
كلموافقةالحصول علىتمحیثالالزمة،القانونیةاإلجراءاتإتمامبعدوذلكسوریةلیرةملیارات6 لیصبحالمصرفرأسمال

المالیة، حیث تمت الزیادة على مرحلتین: واألسواقاألوراقوھیئةوالتجارةاالقتصادووزارةالمركزيسوریةمصرفمن
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(تتمة)رأس المال المكتتب بھ والمدفوع.17

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

.2010أیلول 30
. وقد تم الحصول على الموافقة النھائیة 2011ملیار لیرة سوریة خالل عام 2المرحلة الثانیة: زیادة رأس المال بمقدار 

وتم تثبیت 2011آب 2واألسواق المالیة السوریة وتمت جمیع إجراءاتھا بتاریخ لھذه الزیادة من قبل ھیئة األوراق 
.2011تشرین الثاني 30الزیادة بتاریخ 

على زیادة رأس المال 2011آذار31المنعقد بتاریخ ش.م.م.عوافقت الھیئة العامة غیر العادیة لبنك بیبلوس سوریة 
سھم تتم تغطیتھا 100وذلك عن طریق توزیع أسھم مجانیة بمقدار ثالثة أسھم لكل لیرة سوریة،120,000,000بمبلغ

لیرة سوریة من اإلحتیاطي الخاص لیكون 90,000,000لیرة سوریة من األرباح المحتجزة و30,000,000باستخدام 
لموافقة النھائیة من ھیئة مجموع قیمة األسھم المقترح توزیعھا مائة وعشرون ملیون لیرة سوریَة، وقد تم الحصول على ا

بحیث وزعت األسھم المذكورة على المساھمین المسجلین 2011حزیران13االوراق واألسواق المالیة السوریة بتاریخ 
في سجل مساھمي المصرف الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي التابع لسوق دمشق لألوراق المالیة كما في 

.2011حزیران27نھایة یوم 
األسھم العائدة لصندوق األوبك للتنمیة الدولیة والتي تمثل نسبة معظمبشراء2014خالل عام ام بنك بیبلوس ش.م.لق

من رأسمال بنك بیبلوس سوریة %59.81من رأس المال وبالتالي زیادة مساھمة بنك بیبلوس ش.م.ل لتصبح 7.5%
، وموافقة 2014آذار 26/ م.و بتاریخ 8رئاسـة مجلـس الوزراء رقم /، وذلك بعد الحصول على موافقـةش.م.م.ع

/ص ـ ر) بتاریخ 568، وموافقة ھیئة األوراق واألسواق المالیة رقم (2014نیسان 7مصرف ســوریة المركـزي بتاریخ 
ة األسھم العائدة تم نقل بقی2015وخالل عام .2014تموز 23تم تنفیذ العملیة في السوق بتاریخ وقد.2014تموز 15

لتصبح مساھمة بنك بیبلوس لصندوق األوبك للتنمیة حیث أنھا كانت ضمن فترة تجمید أسھم عضویة مجلس االدارة
.%59.87ش.م.ل 

تعدیل القیمة اإلسمیة لسھم بنك بیبلوس لتصبح على، 2012أیار 29وافقت ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة في 
سھم.61,200,000القیمة اإلسمیة للسھم مائة لیرة سوریة وبالتالي یصبح عدد األسھم اإلجمالي 

المتضمن 4ب\م ن \1264القرار رقم 2015أیار 28التسلیف في اجتماعھ المنعقد بتاریخ صدر عن مجلس النقد و
بتحویل جزء من مركز القطع البنیوي المحمول لدیھ من عملة الدوالر األمیركي ش.م.م.عالسماح لبنك لبیبلوس سوریة 

من كامل القطع البنیوي %20وبنسبة ال تتجاوز ال 2015الى عملة الدرھم اإلماراتي خالل مھلة أقصاھا نھایة العام 
دوالر أمریكي.57,260,938القائم لدیھ والبالغة 

م اماراتي بتاریخ درھ42,021,500دوالر أمریكي الى درھم اماراتي بواقع 11,450,000وقد تم تحویل جزء وقدره 
أن المبلغ تم تحویلھ بسعر بح أو خسارة محققة أو غیر محققة حیث ولم ینجم عن عملیة التحویل أي ر2015حزیران 17

دوالر أمریكي.1درھم اماراتي لكل 3.67صرف وقدره 
باستكمال ترمیم ش.م.م.ع/ل.أ القاضي بالسماح لبنك بیبلوس سوریة 309القرار رقم صدر عن مصرف سوریة المركزي

2بتحویل مبلغ 2016آذار 15ملیون دوالر أمریكي، حیث قام البنك بتاریخ 2مركز القطع البنیوي بما ال یتجاوز مبلغ 
المقابل للحواالت الشخصیة وذلك بموجب من القطع األجنبي %10ملیون دوالر أمریكي إلى القطع البنیوي أو ما یقابل 

.2016آذار 15تاریخ 960/162القرار رقم 
القاضي بالسماح لبنك بیبلوس سوریة ل أ / 570صدر قرار مصرف سوریة المركزي رقم 2017أیار 10وبتاریخ 
البنك بتحویل ملیوني دوالر لقطع التشغیلي الى القطع البنیوي، حیث قام ملیون دوالر أمیركي من ا2بتحویل مبلغ ش.م.م.ع

.2017أیار 16كي من القطع التشغیلي للقطع البنوي بتاریخ یأمر
یوضح الجدول التالي الحركة على مركز القطع البنیوي بالعمالت األجنبیة:

(غیر مدققة) 2017أیلول30

مركز القطع
الرصید في

2017كانون الثاني 1
المحول من الدوالر االمریكي 

الى الدرھم االمارتي
المحول من 

القطع التشغیلي
أیلول30

2017
2,000,00049,810,938-47,810,938الدوالر االمریكي
42,021,500--42,021,500الدرھم االماراتي
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رأس المال المكتتب بھ والمدفوع (تتمة).17

(مدققة)2016كانون األول 31

الرصید فيمركز القطع
2016كانون الثاني 1

المحول من الدوالر المریكي 
الى الدرھم االمارتي

المحول من القطع 
كانون األول 31التشغیلي

2016
2,000,00047,810,938-45,810,938الدوالر االمریكي
42,021,500--42,021,500الدرھم االماراتي

مخاطر التمویللإحتیاطي عام .18

على أحكام القرار   4/م ن/ب597المعدل لبعض أحكام القرار 2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4/م ن/ب650بناًء
یتوجب على المصرف في حال تحقیق أرباح في نھایة العام حجز احتیاطي عام 2009كانون األول 9الصادر بتاریخ 

:لمخاطر التمویل یحتسب كاآلتي

.من إجمالي محفظة الدیون العادیة المباشرة1%        
.من إجمالي محفظة الدیون العادیة غیر المباشرة0.5%     
التسھیالت االئتمانیة الممنوحة بضمانات شخصیة أو بدون ضمانة والمصنفة كدیون عادیة أو على جزء0.5%     

خاصاًتتطلب .اھتماماً

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

لیرة سوریة لمخصص االنخفاض الجماعي مقابل 19,513,949لیرة سوریة لالحتیاطي العام و238,950,550
من قیمة المخصص واالحتیاطي %25تسھیالت منتجة وبشكل تدریجي، بحیث ال یقل المبلغ المشكل بنھایة كل عام عن 

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

على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ( القاضي بتعلیق 2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/م ن/ب902وبناًء
یاطي المذكور أعاله، تم تعلیق تكوین ھذا االحت650تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل وفق أحكام القرار رقم 

حتى نھایة عام  من الرصید المكون سابقاً لیرة سوریة، ومع صدور القرار رقم 221,208,000والبالغ 2011انطالقاً
والتعمیم رقم 2015نیسان 6بتاریخ )4/م/ب1145(قم روالتعمیم 2014كانون الثاني 29) تاریخ 4/م ن/ب1079(

حیث بلغتعلیق تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل، باستمرار القاضي2015حزیران 30بتاریخ 1/م/2271
لیرة سوریة (مبلغ 221,208,000مبلغ 2017أیلول30بتاریخ االحطیاطي العام لمخاطر التمویلرصید

)، وسیتم استكمال احتجاز االحتیاطي العام لمخاطر 2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 221,208,000
) والقرارات المعدلة لھ.4/م ن/ب902انتھاء العمل بأحكام القرار رقم (التمویل عند 

التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع.19

سندات-موجودات مالیة متوفرة للبیع 
6201كانون االول 720131أیلول30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,758,911-كانون الثاني 1الرصید في 
(2,758,911)-المحول نتیجة استحقاق موجودات مالیة متوفرة للبیع

______________________________
--نھایة الفترة / السنةالرصید في 

____________________________
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الخسائر المتراكمة المحققة واألرباح المدورة غیر المحققة.20
م  على تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف رق ام 1/م ن/ب362بناًء م 2007لع یم رق والتعم

اریخ 952/100 باط 12بت ل 2009ش تم فص دورة، ی اح الم ع االرب ات القط رلفروق ع غی ة للتوزی ر القابل ة وغی المحقق
.الخسائر المتراكمة المحققةمركز القطع البنیوي من حساب اعادة تقییم الناتجة عن 

الفوائد الدائنة21.
2016أیلول201730أیلول30

غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

تسھیالت ائتمانیة مباشرة
للمؤسسات

305,182,908595,300,748حسابات جاریة مدینة
1,573,056,7871,229,782,586قروض وسلف  
591,266-سندات محسومة 

تجزئة
113,410,272104,626,671قروض

2,265,1301,840,061بطاقات االئتمان

152,494,46350,510,919مصارف الأرصدة وإیداعات لدى 
-34,240,401عقود مقایضة مع المؤسسة األمأرباح

4,634,281-متوفرة للبیعموجودات مالیة 
2,180,649,9611,987,286,532

الفوائد المدینة.22

2016أیلول201730أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

147,698,106279,588,326المصارفودائع 
39,288,411-عمالتمقایضةعقودخسائر

ودائع العمالء
10,768,31619,565,342حسابات جاریة

1,039,017,916677,515,217ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
1,653,9231,766,960تأمینات نقدیة

1,199,138,2611,017,724,256
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االئتمانیةالخسائرمخصصاسترداد .23

اإلجمالياألفرادالشركات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2017أیلول30
تسھیالت ائتمانیة مباشرة 

(138,431,934)(20,634,539)(117,797,395)المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجةاسترداد
على الدیون المخصص الجماعي (استرداد)مصروف

20,873,838(3,375,993)24,249,831المنتجة
(93,547,564)(24,010,532)(117,558,096)

مباشرة غیر تسھیالت ائتمانیة 
على الدیون االفراديالمخصص (استرداد)مصروف

(23,595,410)-(23,595,410)المنتجة
2,624,439-2,624,439على الدیون المنتجةالمخصص الجماعي مصروف

(20,970,971)-(20,970,971)
(114,518,535)(24,010,532)(138,529,067)

اإلجمالياألفرادالشركات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2016أیلول30
تسھیالت ائتمانیة مباشرة 

(1,042,562,099)(104,283,612)(938,278,487)استرداد المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة
على الدیون المخصص الجماعي مصروف (استرداد) 

471,041,637(594,770)471,636,407المنتجة
(466,642,080)(104,878,382)(571,520,462)

مباشرة غیر تسھیالت ائتمانیة 
47,948,220-47,948,220على الدیون غیر المنتجةمصروف المخصص اإلفرادي 
18,770,783-18,770,783على الدیون المنتجةمصروف المخصص الجماعي 

66,719,003-66,719,003
(399,923,077)(104,878,382)(504,801,459)

ربح الفترة الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من.24

ذلك والمرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة المتوسطأرباح الفترة على لسھم العادي الواحد من خالل قسمةحساب حصة ایتم
كما یلي:

2016أیلول201730أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة

131,964,1396,434,965,933لیرة سوریة)(الفترةربح

61,200,00061,200,000عدد األسھم قید التداول خالل الفترةلالمتوسط المرجح
الفترةالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح

2.16105.15(لیرة سوریة)

ربح الفترة مطابقة للحصة األساسیة لعدم إصدار البنك ألدوات قد یكون لھا تأثیر على حصة السھم المخفضة للسھم منإن الحصة 
.ممارستھامن األرباح عند 
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وما في حكمھالنقد.25
التدفقات النقدیة المرحلي من المبالغ التالیة:بیانیتكون النقد وما في حكمھ الظاھر في 

2016أیلول201630كانون االول201731أیلول30
غیر مدققةمدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

تستحق نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 
18,497,328,91913,604,573,41013,623,314,626خالل ثالثة أشھر (*)

ذات استحقاق أصليیضاف: أرصدة لدى المصارف 
28,468,149,87923,693,683,34537,084,023,339خالل ثالثة  أشھر

خالل ذات استحقاق أصليالمصارفینزل: ودائع 
(7,753,489,351))5,383,207,252((3,892,084,300)ثالثة أشھر

43,073,394,49831,915,049,50342,953,848,614

تعتبر جزء یال یستخدم احتیاطي الودائع لدى مصرف سوریة المركزي في نشاطات البنك التشغیلیة الیومیة لذلك ال)*(
من النقد وما في حكمھ.

تعامالت مع أطراف ذات عالقة.26
قام البنك بالدخول في معامالت مع الشركة األم والشركات الشقیقة ومع كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

العلیا ضمن النشاطات االعتیادیة للبنك وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجاریة. 
كما یلي:تتضمن البیانات المرحلیة المختصرة استثمارات في شركة أدونیس للتأمین سوریة (أدیر) 

2016كانون األول 201731أیلول30
مدققةغیر مدققة

%20%20نسبة الملكیة
397,301,894391,796,971(لیرة سوریة)استثمارات في شركات حلیفة

12,500,00012,500,000مقبوضة (لیرة سوریة)عوائد توزیع أرباح 
18,004,92328,757,508سوریة)(لیرة حصة البنك من أرباح شركات حلیفة 
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(تتمة)تعامالت مع أطراف ذات عالقة. 26

المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة ھي نفس المعدالت المطبقة على حسابات الودائع ألجل.كبارن معدالت الفائدة والعموالت على ودائعإ·

الشركة األم
(بنك بیبلوس

)ش.م.ل
لشقیقةالشركاتا

)با(بنك بیبلوس اورو
ن وأعضاءكبار المساھمی

شركة أدیر لبناندارةاإلمجلس
شركات حلیفة 

شركة أدیر سوریة
شركة مانتیننس 

المجموعسوریاناغروبمنجمنت 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2017أیلول30
المرحليبنود داخل بیان المركز المالي

14,748,516,542-----14,748,482,91033,632حسابات جاریة لدى
(221,590,642)(57,481,487)(44,105,184)(82,231,729)(28,190,775)(9,581,467)--حسابات جاریة ألطراف ذات عالقة

(378,943,978)--(349,236,526)(22,000,000)(7,707,452)--مطالیب-حسابات ألجل أو لسابق اشعار
(9,453,537)--(9,244,925)(72,932)(135,680)--فوائد محققة غیر مستحقة الدفع

339,501,438------339,501,438د مقایضة عمالتوعقتسویة حسابات
ً 65,766,908-26,629,20239,137,706----مصاریف مدفوعة مقدما

بنود خارج  بیان المركز المالي المرحلي
187,313,307------187,313,307كفاالت

20,334,406,946------20,334,406,946عقود مقایضة

عناصر بیان الدخل المرحلي
89,8642,742277,760201,31968,31682,730,784-82,090,783فوائد وعموالت دائنة
(34,845,188)--(33,967,895)(682,905)(194,388)--فوائد وعموالت مدینة

مصاریف أعضاء مجلس - مصاریف تشغیلیة أخرى 
(6,076,000)----(6,076,000)--دارةاال

34,240,401------34,240,401عقود مقایضةأرباح–فوائد و عموالت دائنة
(84,837,772)-(84,837,772)-----صیانة–مصاریف تشغیلیة آخرى 
(18,480,000)--(18,480,000)----ایجارات–مصاریف تشغیلیة آخرى 
(115,997,239)--(115,997,239)----تأمین–مصاریف تشغیلیة آخرى 
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تعامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة). 26

.المطبقة على حسابات الودائع ألجلالمساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة ھي نفس المعدالت كبار ن معدالت الفائدة والعموالت على ودائع إ·

الشركة األم
)ش.م.ل(بنك بیبلوس

ةلشقیقالشركات ا
(بنك بیبلوس 

اوروبا)
مساھمین كبار ال

أدیر لبنانشركة دارةاإلوأعضاء مجلس 
شركات حلیفة

شركة أدیر سوریة
شركة مانتیننس 
المجموعسوریاتامنجمنت غروب

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
(مدققة)2016كانون األول 31

بنود داخل بیان المركز المالي
12,657,112,048-----12,657,082,28329,765حسابات جاریة لدى

(145,797,111)(62,973,925)(9,168,036)(24,305,971)(39,033,701)(10,002,978)-(312,500)حسابات جاریة ألطراف ذات عالقة
(604,412,755)--(604,412,755)----مطالیب-حسابات ألجل أو لسابق اشعار
(8,968,725)--(8,968,725)----فوائد محققة غیر مستحقة الدفع

12,284,235------12,284,235مقایضة عمالتتسویة حسابات عقود
ً 90,584,695-81,513,0999,071,596----مصاریف مدفوعة مقدما

بنود خارج  بیان المركز المالي 
167,834,836------167,834,836كفاالت

23,155,311,162------23,155,311,162عقود مقایضة

مدققة)غیر (2016أیلول30
عناصر بیان الدخل المرحلي

291,599268,15152,67514,132,880-143,810-13,376,645فوائد وعموالت دائنة
(43,509,351)--(43,361,219)-(148,132)--فوائد وعموالت مدینة

(111,638,851)------(111,638,851)أتعاب اداریة
مصاریف أعضاء مجلس - مصاریف تشغیلیة أخرى 

(1,607,833)----(1,607,833)--دارةاال
(39,288,411)------(39,288,411)خسائر عقود مقایضة–مصاریف تشغیلیة آخرى
(5,828,104)-(5,828,104)-----صیانة–مصاریف تشغیلیة آخرى 
(31,605,000)--(31,605,000)----ایجارات–مصاریف تشغیلیة آخرى 
(74,765,581)--(74,765,581)----تأمین–مصاریف تشغیلیة آخرى 
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تعامالت مع اطراف ذات عالقة (تتمة).26

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

2016أیلول201730أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

261,859,327221,109,495رواتب ومكافآت
14,120,99511,150,542میزات ومنافع قصیرة األجل 

275,980,322232,260,037
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إدارة المخاطـر.27

مخاطر االئتمان27.1
توزیع التعرضات االئتمانیة المباشرة حسب درجة المخاطر

على أحكام القرار رقم  (وتم تمدید العمل بھ 2013من تاریخ الصدور وحتى نھایة عام اًوالتسلیف والذي یعتبر نافذالنقد عن مجلس 2012تشرین الثاني 13الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء
2015حزیران 30تاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6بتاریخ 1/م/1145والتعمیم رقم 2014حتى نھایة عام 2014كانون الثاني 29بتاریخ 4/م ن/ ب1079بموجب القرار رقم 

لبعض أحكام القرار رقم )جدیدة بھذا الخصوصتعدیالتلحین صدور 4/م ن/ ب902تمدید العمل بالقرارالمتضمنین  وبعض 2009كانون األول 9الصادر بتاریخ 4/م ن/ب597حیث جاء ھذا القرار معدالً
كما یلي:2017كانون األول 25/ م ن تاریخ 28مجلس النقد و التسلیف رقم وقرارالصادرین عن مجلس النقد والتسلیف 2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4/م ن/ب650أحكام القرار 

الشركات
المجموعالشركات الكبرىالشركات الصغیرة والمتوسطةالقروض العقاریةاألفراد(غیر مدققة)2017أیلول30

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

8321,816,688--1,815,856متدنیة المخاطردیون 
63,390,385898,133,359252,528,38911,070,375,08612,284,427,219عادیة (مقبولة المخاطر)

24,22932,155,2423,817,7953,933,057,4753,969,054,741تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا")
65,230,470930,288,601256,346,18415,003,433,39316,255,298,648المجموع

20,866,694561,247,687252,877,41714,197,544,31615,032,536,114مستحقة:غیر منھا 
44,363,776369,040,9143,468,767805,889,0771,222,762,534منھا مستحقة:

44,066,213350,857,3593,468,767805,854,9451,204,247,284یوم60لغایة 
74312,431,257-297,56312,132,951یوم90لغایة 61من 
33,3896,083,993-6,050,604-یوم179یوم لغایة 91من 

275,140,725137,854,140690,518,47214,649,618,63015,753,131,967غیر عاملة:
11,836,00624,447,0261,035,701,3101,071,984,342-دون المستوى
613,5847,682,924-7,069,340-مشكوك فیھا

275,140,725118,948,794666,071,44613,613,303,73614,673,464,701ھالكة (ردیئة)
340,371,1951,068,142,741946,864,65629,653,052,02332,008,430,615المجموع 

(7,374,033,414)(6,711,373,455)(364,815,843)(82,067,355)(215,776,761)یطرح: فوائد معلقة
(11,334,403,869)(11,087,749,160)(177,757,019)(11,602,773)(57,294,917)یطرح: مخصص التدني على التسھیالت االئتمانیة المباشرة

67,299,517974,472,613404,291,79411,853,929,40813,299,993,332الصافي
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(تتمة)إدارة المخاطـر. 27
مخاطر االئتمان (تتمة)27.1

(تتمة)حسب درجة المخاطرالمباشرة توزیع التعرضات االئتمانیة 

الشركات
المجموعالشركات الكبرىالشركات الصغیرة والمتوسطةالعقاریةالقروض األفراد(مدققة)6201كانون األول 31

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

8,8028,802---دیون متدنیة المخاطر
60,488,416595,398,267167,443,93111,815,017,08312,638,347,697عادیة (مقبولة المخاطر)

ًتحت  247,79261,300,77467,078,3773,183,860,9013,312,487,844)المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا
60,736,208656,699,041234,522,30814,998,886,78615,950,844,343المجموع

51,609,259446,310,77241,200,9472,562,544,7773,101,665,755مستحقة:غیر منھا 
9,126,949210,388,269193,321,36112,436,342,00912,849,178,588منھا مستحقة:

9,083,481197,686,396167,541,07212,174,856,49412,549,167,443یوم60لغایة 
260,942,535262,016,344-43,4681,030,341یوم90لغایة 61من

11,671,53225,780,289542,98037,994,801-یوم179یوم لغایة 91من 
289,207,509178,010,923669,963,36612,964,744,94114,101,926,739غیر عاملة:

403,41331,165,867-620,75130,141,703دون المستوى
134,6114,308,691-82,1984,091,882مشكوك فیھا

288,504,560143,777,338669,963,36612,964,206,91714,066,452,181ھالكة (ردیئة)
349,943,717834,709,964904,485,67427,963,631,72730,052,771,082المجموع 

(6,117,736,814)(5,492,401,903)(325,739,214)(90,836,994)(208,758,703)یطرح: فوائد معلقة
(11,619,234,206)(11,331,598,681)(192,499,474)(18,113,847)(77,022,204)یطرح: مخصص التدني على التسھیالت اإلتمانیة المباشرة

64,162,810725,759,123386,246,98611,139,631,14312,315,800,062الصافي
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(تتمة)إدارة المخاطـر. 27
مخاطر االئتمان (تتمة)27.1

حسب درجة المخاطرغیر المباشرةتوزیع التعرضات االئتمانیة
الشركات

2017أیلول30
القروض العقاریةاألفراد(غیر مدققة)

المؤسسات الصغیرة
المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة

سوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

53,841,05153,841,051---دیون متدنیة المخاطر 
76,472,2722,653,989,1512,730,461,423--عادیة (مقبولة المخاطر) 

ً 1,720,705,1911,720,705,191---خاصاً) تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
76,472,2724,428,535,3934,505,007,665--المجموع  

76,472,2724,322,129,5084,398,601,780--منھا غیر مستحقة: 
106,405,885106,405,885---منھا مستحقة: 

106,405,885106,405,885---یوم  60لغایة 
-----یوم 90یوم لغایة 61من

-----یوم 179یوم لغایة 91من 
-----غیر عاملة: 

-----دون المستوى 
-----مشكوك فیھا 
---)ھالكة (ردیئة

76,472,2724,428,535,3934,505,007,665--المجموع  
(35,475,799)(35,475,799)---یطرح: مخصص التدني

76,472,2724,393,059,5944,469,531,866--الصافي 

الشركات

2016كانون األول 31
المؤسسات الصغیرةالقروض العقاریةاألفراد(مدققة)

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

80,259,35080,259,350---دیون متدنیة المخاطر 
11,204,5002,908,860,4272,920,064,927--عادیة (مقبولة المخاطر) 

ً 1,488,512,4231,488,512,423-- -خاصاً) تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
11,204,5004,477,632,2004,488,836,700--المجموع  

-----منھا غیر مستحقة: 
11,204,5004,477,632,2004,488,836,700--منھا مستحقة: 

11,204,5004,477,632,2004,488,836,700--یوم  60لغایة 
-----یوم 90یوم لغایة 61من

-----یوم 179یوم لغایة 91من 
47,190,82047,190,820---غیر عاملة: 

-----دون المستوى 
-----مشكوك فیھا 

47,190,82047,190,820---ھالكة (ردیئة)
11,204,5004,524,823,0204,536,027,520--المجموع  

(56,446,770)(56,446,770)---: مخصص التدنيیطرح

11,204,5004,468,376,2504,479,580,750--الصافي 
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إدارة المخاطر (تتمة). 27

مخاطر االئتمان (تتمة)27.1

داخل بیان المركز المالي المرحليالمباشرة توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت 

تم األخذ بعین االعتبار ان ال تزید قیمة الضمانة عن مبلغ التسھیالت الممنوحة بشكل افرادي للزبائن.

الشركات

القروض العقاریةاألفراد(غیر مدققة)2017أیلول30
المؤسسات الصغیرة

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,815,856---1,815,856دیون متدنیة المخاطر
10,588,676789,525,309179,536,7634,480,751,9975,460,402,745عادیة (مقبولة المخاطر)

31,384,7863,817,7952,124,905,4702,160,108,051-تحت المراقبة (تتطلب اھتماما" خاصا")
10,807,30184,507,235255,971,6203,391,412,7053,742,698,861غیر عاملة:

35,514,172-11,067,14624,447,026-دون المستوى
221,1587,290,498-7,069,340-مشكوك فیھا

10,807,30166,370,749231,524,5943,391,191,5473,699,894,191ھالكة (ردیئة)
23,211,833905,417,330439,326,1789,997,070,17211,365,025,513المجموع 

منھا:
1,848,64395,52215,679,920123,323,019140,947,104تأمینات نقدیة

40,214,79540,214,795---كفاالت مصرفیة مقبولة
14,688,742895,984,076317,483,7253,655,960,6274,884,117,170عقاریة

1,0571,057---سیارات وآلیات
6,674,4489,337,732106,162,5336,177,570,6746,299,745,387كفاالت شخصیة

23,211,833905,417,330439,326,1789,997,070,17211,365,025,513المجموع 

الشركات

القروض العقاریةاألفراد(مدققة)2016كانون األول 31
المؤسسات الصغیرة

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

8,8028,802---دیون متدنیة المخاطر
7,885,371529,255,816161,715,5626,285,463,7966,984,320,545عادیة (مقبولة المخاطر)

55,296,14231,530,5271,371,099,5131,457,926,182-خاصا")"تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
5,794,20972,926,072198,481,2992,096,893,9322,374,095,512غیر عاملة:

20,197,484--544,13119,653,353دون المستوى
15,0882,899,728-15,8902,868,750فیھامشكوك 

5,234,18850,403,969198,481,2992,096,878,8442,350,998,300ھالكة (ردیئة)
13,679,580657,478,030391,727,3889,753,466,04310,816,351,041المجموع 

منھا:
2,885,327179,87011,252,375118,756,494133,074,066تأمینات نقدیة

93,385,45493,385,454---كفاالت مصرفیة مقبولة 
7,681,015655,050,705333,072,3223,639,970,2694,635,774,311عقاریة

541,688---541,688سیارات وآلیات
2,571,5502,247,45547,402,6915,901,353,8265,953,575,522كفاالت شخصیة

13,679,580657,478,030391,727,3889,753,466,04310,816,351,041المجموع 
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إدارة المخاطر (تتمة).27

مخاطر االئتمان (تتمة)27.1

خارج بیان المركز المالي المرحليالمباشرة غیرتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت
الشركات

2017أیلول30
القروض العقاریةاألفراد(غیر مدققة)

المؤسسات الصغیرة
المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

53,692,05153,692,051---دیون متدنیة المخاطر 
15,695,305497,853,590513,548,895--عادیة (مقبولة المخاطر) 

1,615,881,5261,615,881,526---تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً) 
-----غیر عاملة: 

-----دون المستوى 
-----مشكوك فیھا 

-----ھالكة (ردیئة) 
15,695,3052,167,427,1672,183,122,472--المجموع  

منھا: 
9,845,305280,316,307290,161,612--تأمینات نقدیة 

38,500,00038,500,000---كفاالت مصرفیة
5,810,00010,923,93016,733,930--عقاریة 

40,0001,837,686,9301,837,726,930--كفاالت شخصیة 
15,695,3052,167,427,1672,183,122,472--المجموع  

الشركات

القروض العقاریةاألفراد(مدققة)2016كانون األول 31
المؤسسات الصغیرة

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

80,259,35080,259,350---دیون متدنیة المخاطر 
10,186,3752,152,312,3092,162,498,684--عادیة (مقبولة المخاطر) 

1,362,5001,362,500---تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً) 
-----غیر عاملة: 

-----دون المستوى 
-----مشكوك فیھا 

-----ھالكة (ردیئة) 
10,186,3752,233,934,1592,244,120,534--المجموع  

منھا:
521,875458,430,853458,952,728--نقدیةتأمینات 

8,000,0008,000,000---كفاالت مصرفیة مقبولة 
9,388,000193,118,227202,506,227--عقاریة

سیارات وآلیات
كفاالت شخصیة

-
-

-
-

-
276,500

-
1,574,385,079

-
1,574,661,579

10,186,3752,233,934,1592,244,120,534--المجموع  

:الدیون المجدولة
ة وتم ھي تلك الدیون التي سبق وأن صنفت كتسھیالت ائتمانیة غیر عاملة وأخرجت من إطار التسھیالت االئتمانیة غیر العاملة بموجب جدولة أصولی

لیرة سوریة2,332,660,122مقابل 2017أیلول30ي لیرة سوریة ف231,648,949مبلغ مجدولةالدیون بلغت ال،تصنیفھا كدیون تحت المراقبة
.2016كانون األول 31في 

الدیون المعاد ھیكلتھا:
األقساط أو تمدید یقصد بإعادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع التسھیالت االئتمانیة من حیث تعدیل األقساط أو إطالة عمر التسھیالت االئتمانیة أو تأجیل بعض 

105,271,624مبلغمقابل 2017أیلول30في 806,118,614مبلغ ھیكلتھامعاد البلغت الدیون فترة السماح، وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة. 
.2016كانون األول 31لیرة سوریة في 
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إدارة المخاطر (تتمة). 27

التركز حسب القطاع االقتصادي27.2

یبین الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانیة حسب القطاع اإلقتصادي:

2017أیلول30
- أفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمالي(غیر مدققة) إجماليخدمات

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

أرصدة لدى مصرف سوریة   
14,195,100,129-----14,195,100,129المركزي 

28,468,183,511-----28,468,183,511أرصدة لدى المصارف 
9,858,268,924-----9,858,268,924ایداعات لدى المصارف

تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
4,368,672,3456,296,600,486404,332,2901,104,205,9021,126,182,30913,299,993,332-(بالصافي)

852,348,617104,959,532110,064,1725,625,47424,213,303674,1451,097,885,243الموجودات األخرى
ودیعة مجمدة لدى مصرف 

4,382,960,675-----4,382,960,675سوریة المركزي  

57,756,861,8564,473,631,8776,406,664,658409,957,7641,128,419,2051,126,856,45471,302,391,814المجموع

54,041,971,0313,423,373,3495,854,178,276821,456,1951,354,246,6401,049,950,53266,545,176,023(مدققة)6201كانون األول 31
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إدارة المخاطـر (تتمة).27
مخاطـر السوق27.3

اإلفصاحات الكمیة:
%2مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة 

%2زیـادة 
اللیرات ب

(مدققة)6201األول كانون31(غیر مدققة)7201أیلول30السوریة

العملة
الفجوة التراكمیة 

األثر على الربح 
قبل الضریبة

األثر على حقوق الملكیة
(الناتج عن األثر على الربح 

الفجوة التراكمیة بعد اقتطاع الضریبة)
األثر على الربح 

قبل الضریبة

األثر على حقوق 
(الناتج عن الملكیة

األثر على الربح بعد 
اقتطاع الضریبة)

(10,641,791)(14,189,055)(709,452,760)(26,306,789)(35,075,718)(1,753,785,914)أمیركيدوالر
21,571,281,041431,425,621323,569,21624,885,869,641497,717,393373,288,045یورو

(67,852)(90,470)(4,523,485)(55,809)(74,412)(3,720,579)جنیھ استرلیني
(69,202,451)(92,269,935)(4,613,496,746)(58,486,350)(77,981,800)(3,899,090,000)لیرة سوریة

13,598,965271,979203,98412,835,904256,718192,539الفرنك السویسري
1,408,57428,17121,12974,665,5161,493,3101,119,983الین الیاباني

%2انخفاض 
اللیرات ب

(مدققة)6201األول كانون31(غیر مدققة)7201أیلول30السوریة

العملة

الفجوة التراكمیة 
األثر على الربح قبل 

الضریبة

األثر على حقوق 
الملكیة (الناتج عن 
األثر على الربح 

بعد اقتطاع 
الفجوة التراكمیة الضریبة)

األثر على الربح 
قبل الضریبة

حقوق األثر على 
الملكیة (الناتج عن 

األثر على الربح بعد 
اقتطاع الضریبة)

14,189,05510,641,791(709,452,760)35,075,71826,306,789(1,753,785,914)دوالر أمیركي
(373,288,045)(497,717,393)24,885,869,641)323,569,216()(21,571,281,041431,425,621یورو
90,47067,852(4,523,485)74,41255,809(3,720,579)استرلینيجنیھ

92,269,93569,202,451(4,613,496,746)77,981,80058,486,350(3,899,090,000)لیرة سوریة
(192,539)(256,718)12,835,904)203,984()(13,598,965271,979الفرنك السویسري

(1,119,983)(1,493,310)74,665,516)21,129()28,171(1,408,574الین الیاباني

بالزیادة%10مخاطر العمالت إثر التغیر في سعر الصرف

(مدققة)6201األول كانون31(غیر مدققة)7201أیلول30
لیرة سوریة

مراكز القطعالعملة
األثر على الربح قبل 

الضریبة

األثر المرحل إلى 
بعد حقوق الملكیة 

مراكز القطعاقتطاع الضریبة
األثر على الربح 

قبل الضریبة

األثر المرحل إلى 
حقوق الملكیة بعد 
اقتطاع الضریبة

دوالر أمیركي
25,773,673,4842,577,367,3482,577,367,34824,738,813,4862,473,881,3492,473,881,349(بنیوي)

دوالر أمیركي
(8,288,702)(11,051,603)(110,516,032)(5,082,796)(6,777,061)(67,770,612)(تشغیلي)

درھم إماراتي
5,920,409,135592,040,914592,040,9145,919,568,705591,956,871591,956,871(بنیوي)

5,809,051580,905435,67922,193,2822,219,3281,664,496یورو
45,949,9784,594,9983,446,24841,906,9604,190,6963,143,022جنیھ استرلیني

1,408,574140,857105,6431,357,952135,795101,846ین یاباني
188,099,03718,809,90414,107,42895,944,4279,594,4437,195,832العمالت األخرى
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دارة المخاطـر (تتمة)إ.27
مخاطـر السوق (تتمة)27.3

اإلفصاحات الكمیة (تتمة) :

بالنقصان%10مخاطر العمالت إثر التغیر في سعر الصرف

(مدققة)6201األول كانون31(غیر مدققة)7201أیلول30
لیرة سوریة

مراكز القطعالعملة
األثر على الربح 

قبل الضریبة

األثر المرحل إلى 
حقوق الملكیة بعد 

مراكز القطعاقتطاع الضریبة
األثر على الربح 

قبل الضریبة

األثر المرحل إلى 
حقوق الملكیة بعد 
اقتطاع الضریبة

دوالر أمیركي 
(2,473,881,349)(2,473,881,349)24,738,813,486)(2,577,367,348)(25,773,673,4842,577,367,348(بنیوي)

دوالر أمیركي 
11,051,6038,288,702(110,516,032)6,777,0615,082,796(67,770,612)(تشغیلي)

درھم إماراتي
(591,956,871)(591,956,871)5,919,568,705)(592,040,914)(5,920,409,135592,040,914(بنیوي)

(1,664,496)(2,219,328)22,193,282)(435,679)(5,809,051580,905یورو
(3,143,022)(4,190,696)41,906,960)(3,446,248)(45,949,9784,594,998جنیھ استرلیني

(101,846)(135,795)1,357,952)(105,643)(1,408,574140,857ین یاباني
(7,195,832)(9,594,443)95,944,427)(14,107,428)(188,099,03718,809,904العمالت األخرى

التحلیل القطاعي.28

یمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.

أعمال البنك:قطاع-

یتم تنظیم البنك ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي:
التجزئة: یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.

خاصة بالعمالء من المؤسسات.یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات المصرفیة األخرى الالشركات:
خزینة: یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال البنك.

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

قطاع التوزیع الجغرافي:-
البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة.یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال 
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التحلیل القطاعي (تتمة). 28
قطاع األعمال28.1

فیما یلي توزیع اإلیرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاریف الرأسمالیة:

(غیر مدققة)2017أیلول30
2016أیلول30

(غیر مدققة)
المجموعالمجموعاخرىخزینةالشركاتالتجزئةلیرة سوریة

إجمالي الدخل التشغیلي
10,531,6381,177,351,88311,819,158,850(750,816,685)161,060,2181,756,576,712غیلیة)ش(الخسارة الت

مخصصاسترداد 
138,529,067504,801,459--24,010,532114,518,535اإلئتمانیة خسائرال

10,531,6381,315,880,95012,323,960,309(750,816,685)185,070,7501,871,095,247نتائج األعمال
مصاریف تشغیلیة غیر 

موزعة على 
)5,245,490,157((1,201,921,734)(1,201,921,734)---القطاعات

من (الخسارة) الربح 
113,959,2167,078,470,152(1,191,390,096)(750,816,685)185,070,7501,871,095,247التشغیل 

حصة البنك من أرباح 
18,004,92318,004,92323,189,622شركات حلیفة

(666,693,841)-ضریبة الدخل مصروف

131,964,1396,434,965,933ربح الفترةصافي

(غیر مدققة)2017أیلول30
2016أیلول30

(غیر مدققة)

كانون األول31
2016
(مدققة)

المجموعالمجموعالمجموعاخرىخزینةالشركاتالتجزئةلیرة سوریة
الموجودات والمطلوبات

77,362,284,03273,020,612,20471,434,078,714-1,045,930,99812,499,598,96163,816,754,073موجودات القطاع 
موزعةموجودات غیر

2,588,302,5822,588,302,5822,435,766,1632,539,557,036---على القطاعات 

1,045,930,99812,499,598,96163,816,754,0732,588,302,58279,950,586,61475,456,378,36773,973,635,750مجموع الموجودات

50,893,957,57845,081,831,27043,590,182,770-26,140,841,44620,573,346,1914,179,769,941مطلوبات القطاع 
مطلوبات غیر موزعة 

7,549,842,7407,549,842,7409,474,006,8589,008,630,823---على القطاعات 

26,140,841,44620,573,346,1914,179,769,9417,549,842,74058,443,800,31854,555,838,12852,598,813,593مجموع المطلوبات 

63,097,41550,701,76368,399,225االستھالكات     
1,381,5902,086,4512,705,948إطفاءات

74,204,050134,397,092177,506,012المصاریف الراسمالیة

المصاریف الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافيالیرادات وتوزیع ا28.2
المجموعخارج سوریةداخل سوریة

2016أیلول201730أیلول 201630أیلول201730أیلول 201630أیلول201730أیلول30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریة

غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(

1,023,315,50711,775,308,807154,036,37643,850,0431,177,351,88311,819,158,850إجمالي الدخل التشغیلي
74,204,050134,397,092--74,204,050134,397,092مصاریف رأسمالیة
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كفایة رأس المال.29
2016األول كانون 201731أیلول30

مدققةغیر مدققة
آالف اللیرات السوریة آالف اللیرات السوریة 

األساسي:بنود رأس المال 
األموال الخاصة األساسیة:
6,120,0006,120,000رأس المال المكتتب بھ

93,01393,013االحتیاطي القانوني 
3,0133,013االحتیاطي الخاص 

26,988,94526,988,945االرباح المدورة غیر المحققة (*)
(12,051,358)(12,051,358)المتراكمة المحققةالخسائر 

قیم وأصول متملكة استیفاء لدیون مشكوك بھا ولم یتم تسیلھا 
(1,333)(1,333)ضمن المھل القانونیة المحددة

(4,160)(2,778)الملموسةصافي الموجودات غیر 
(391,797)(397,302)(**)صافي األسھم والمساھمات في المصارف والمؤسسات المالیة

20,752,20020,756,323
بنود رأس المال المساعد :

221,208221,208احتیاطي عام لمخاطر التمویل
20,973,40820,977,531مجموع رأس المال التنظیمي (األموال الخاصة)

48,075,97148,358,134الموجودات المرجحة بالمخاطر
12,872,58911,515,837المركز المالي المرحلي المرجحة بالمخاطربیانحسابات خارج 
241,267161,403مخاطر السوق

871,270871,473المخاطر التشغیلیة
62,061,09760,906,847بالمخاطرالمرجحةوالمطلوباتالموجوداتمجموع

%34.44%33.79نسبة كفایة رأس المال (%)
%34.08%33.44(%)نسبة كفایة رأس المال األساسي 

%97.11%96.49المال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكیة (%)نسبة رأس 

قرارمنالثامنةالمادةتعدیلتضمنوالذي2014شباط 26تاریخ 4 ب/نم1088/رقموالتسلیفالنقدمجلسقرارصدر(*)
ضمنالمحققةغیرالبنیويالقطعتقییمفروقاتإدراجیتمبحیث2008شباط 4تاریخ1ب /نم362/رقم والتسلیفالنقدمجلس

عام 4ب/نم253/والتسلیف رقم النقدمجلسقرارمتطلباتوفقالمالرأسكفایةاحتسابألغراضاألساسیةالخاصةاألموال
2007.

الخاصة األموالضمن بنود بإدراجھأدیر وذلك /سوریة –في شركة ادونیس للتأمین االستثمارلقد قام البنك بتعدیل تصنیف (**)
عن الموجودات المرجحة بالمخاطر،األساسیة . وتم التعدیل 2014أب17بتاریخ 5108/162رقم للكتابوذلك استناداّ، عوضاً

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

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

متطلبات رأس المال لتغطیة المخاطر التشغیلیة.

كفایة رأس بةـیجب أال تتدنى نس2007الثانيكانون24في الصادر4/م ن/ ب 253لیف رقم ـمجلس النقد والتسقراربـحس
. %8المال للبنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 
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القضائیةالدعاوى.30

مثل ھذه معللتعاملالبنك سیاسات وإجراءات أنشأتلدى. في القطاع المصرفيشائعالتقاضيیعتبر األعماللطبیعةنظرا 
یقوم ،یقوم البنك بطلب استشارة فنیة حول وضع الدعاوي القضائیة وإذا وجد توقع لخسارة یمكن تقدیر قیمتھا.الدعاوي القضائیة

ار السلبیة للدعاوي القضائیة على مركزه المالي.البنك بالتعدیالت الالزمة لتعكس اآلث

وعلیھ قام بتاریخ البیانات المالیة الحالیة یوجد قضایا عالقة وإن المبالغ المتنازع علیھا مازالت منظورة أمام القضاء ولم تفصل بأحكام نھائیة 
وحسب طبیعة كل قضیة على حدة ورأي ال ).15مستشار القانوني للبنك (إیضاح البنك بتشكیل مخصصات حسب ما یراه مناسباً

%60االتفاقیة تسدید تعویض مالي یمثل تحدى القضایا العالقة، حیث تتضمنالبتوقیع اتفاقیة تسویة 2017كانون الثاني 17قام البنك بتاریخ 
ي من المبالغ المتنازع علیھا، وذلك مقابل ابراء ذمة البنك من جمیع المبالغ المتنازع علیھا. وتم الحصول على موافقة مصرف سوریة المركز

قام 2017نیسان 3بتاریخ و.كي كتسویة للحكم القضائيیعلى دفع مبلغ بالدوالر األمر2017شباط 5بتاریخ 1ل\152بالكتاب رقم 
ى ودعالیكي مقابل ابراء ذمة البنك من بالدوالر األمر2,134,235لیرة سوریة ومبلغ 6,256,856بدفع مبلغ وقدره البنك 

قضائیة كانت مرفوعة ضده.ال

ارتباطات والتزامات محتملة.31

تمانیةئارتباطات والتزامات ا31.1

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

تعھدات نیابة عن العمالء 
243,550,046535,348,480تعھدات تصدیر

4,261,457,6194,000,679,040كفاالت:
83,745,935227,740,439دفع -
3,560,115,5593,162,834,781حسن تنفیذ-
617,596,125610,103,820أخرى -

4,505,007,6654,536,027,520

لمصارفتعھدات نیابة عن ا
24,429,649,67421,650,653,386كفاالت

5,952,699,1813,381,989,052سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
1,332,182,707795,748,942مباشرة غیر مستغلة غیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 

345,200,4352,268,488عقود أجلة
36,564,739,66230,366,687,388

التزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیة1.23

2016كانون األول 201731أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
عقود إیجار تشغیلیة:

29,967,5005,817,500تستحق خالل سنة
160,322,500185,462,500من سنةتستحق خالل أكثر 

190,290,000191,280,000

.2016كانون األول31و2017أیلول30ال یوجد لدى البنك التزامات رأسمالیة كما في 

2016كانون األول201731أیلول30
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أرقام المقارنة.32

لتتناسب مع تبویب أرصدة الفترة الحالیة. لم تؤثر عملیة اعادة التبویب ھذه 2016تم اعادة تبویب بعض أرصدة عام 
على ربح الفترة السابقة. یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم اعادة تصنیفھا:

المبلغ2017أیلول30التبویب كما في 2016أیلول30التبویب كما في
لیرة سوریة

39,288,411فوائد مدینةمصاریف تشغیلیة أخرى


