
بنـك البركة ش.م.م

البیانات المالیة 

2014كانون األول 31
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ش.م.مسوریة- البركة بنك
الدخلبیان 

2014كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھذه 4 3ى إل1إن اإلیضاحات المرفقة من  تقرأمعھا.والبیانات المالیةتشكِّل جزءاً
3

20142013إیضاح
لیرة سوریةلیرة سوریة

اإلیرادات
25449,448,195495,535,115ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالتإیرادات

)160,460,240()61,500,000(26ویالت مخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التم
2740,080,36862,551,393من المصارف والمؤسسات المالیةاتإیراد

428,028,563397,626,268وأصحاب حسابات االستثمار المطلقةبنكاالستثمارات المشتركة بین الإیراداتإجمالي 

(337,578,401))403,813,426(ح المشتركنصیب أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من الرب
24,613,69923,880,821احتیاطي مخاطر االستثمار 

نصیب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي الربح قبل اقتطاع نصیب البنك بصفتھ 
)313,697,580()379,199,727(مضاربا 

42,508,24374,889,368اإلستثمارات المطلقة بصفتھ مضاربا دخلمن بنكحصة ال
)238,808,212()336,691,484(28العائد على حسابات اإلستثمار المطلق

2991,337,079158,818,056المشترك  بصفتھ ُمضارب ووكیل باالستثمار ورب مالدخلمن  البنكحصة ال

30591,445,336486,614,414الذاتیةاستثماراتھمن البنكدخل
بصفتھ وكیالًفي بیان المركز المالي غیر المدرجةاالستثمارات دخلمن بنكلحصة ا

3169,165,71219,660,697باالستثمار

32882,044,540310,137,439یةبنكالخدمات الصافي إیرادات
448,170,732210,713,299األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة

2,084,698,2482,402,519,773غیر محققة- قییم مركز القطع البنیوي ناتجة عن تأرباح
27,61625,979إیرادات أُخرى

)192,500,000()631,072,918(26مخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت
3,535,816,3453,395,989,657التشغیليدخلإجمالي ال

المصروفات والمخصصات
)272,230,325()409,573,775(33نفقات الموظفین 

)73,613,739((77,264,337)الكات وإطفاءاتتھسا
(300,953,178)(292,533,069)34مصاریف إداریة وعمومیة

)39,093,356()46,033,980(ُمخصصات متنوعة
-)79,332(األصول الثابتةإتالفناتجة من خسائر

(685,890,598))825,484,493(لي المصروفات والمخصصاتإجما

2,710,331,8522,710,099,059قبل الضریبة الربح
(74,635,437))165,754,337(دخلضریبة المصروف 

2,544,577,5152,635,463,622صافي الربح  

3550.8952.71السنةحصة السھم من ربح 



ش.م.مسوریة- البركة بنك
ساھمینات في حقوق المالتغیربیان

2014كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھذه 4 3ى إل1إن اإلیضاحات المرفقة من  تقرأمعھا.والبیانات المالیةتشكِّل جزءاً
4

رأس المال إیضاح
المدفوع

احتیاطي 
قانوني

احتیاطي معدل 
رباحاأل

احتیاطي عام 
لمخاطر التمویل

أرباح مدورة محققة السنةأرباح
(خسائر متراكمة)

أرباح مدورة غیر 
محققة

اإلجمالي

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

3,410,951,5477,713,686,319(321,877,335)-20144,552,614,25030,757,9294,357,18336,882,745كانون الثاني 1الرصید في 
340,633,500------340,633,500تسدیدات رأس المال
--------احتیاطي معدل أرباح

2,544,577,515--2,544,577,515----ح السنةاربأ
-397,315,9072,084,698,248(2,544,577,515)--62,563,360-تخصیص ربح السنة

75,438,5725,495,649,79510,598,897,334-20144,893,247,75093,321,2894,357,18336,882,745كانون االول 31الرصید في 

1,008,431,7745,064,396,514(524,063,255)-36,882,745--20134,543,145,250كانون الثاني 1الرصید في 
9,469,000------9,469,000تسدیدات رأس المال

4,357,183----4,357,183--احتیاطي معدل أرباح
2,635,463,622--2,635,463,622----ربح السنة

-202,185,9202,402,519,773(2,635,463,622)--30,757,929-تخصیص ربح السنة

3,410,951,5477,713,686,319(321,877,335)-20134,552,614,25030,757,9294,357,18336,882,745الول كانون ا31الرصید في 



ش.م.مسوریة- البركة بنك
بیان التدفقات النقدیة

2014كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھذه 4 3ى إل1إن اإلیضاحات المرفقة من  تقرأمعھا.والبیانات المالیةتشكِّل جزءاً
5

20142013إیضاح
لیرة سوریةلیرة سوریة

ن النشاطات التشغیلیة عالناتجةالتدفقات النقدیة
2,710,331,8522,710,099,059قبل الضریبةالربحصافي 

تعدیالت لبنود غیر نقدیة
67,986,06564,466,277الكات ھتسا

9,278,2729,147,462إطفاءات
49,280,40213,648,039إیرادات محققة غیر مستحقة القبض

14,865,530(9,438,534)إیراد إجارة مستحق 
2,487,363(2,018,018)إیراد صكوك مستحق

690,374,718352,817,986ني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت مخصص تد
2,198,200142,254نیةاصافي مخصصات على حسابات خارج المیز

79,332740,249أصول ثابتةإتالف خسائر 
46,033,98039,093,356مخصصات تشغیلیة أخرى

336,691,484238,808,212عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

3,900,797,7533,446,315,787صافي اإلیراد قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
(8,906,543,424)3,739,693,667ایداعات لدى المصارف التي تزید استحقاقھا عن ثالثة أشھر

136,699,604(2,382,142,460)البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالتإجمالي ذمم 

3,767,349(53,608,360)الموجودات األخرى

381,610,225(413,960,722)المشاركات

273,415,011215,393,289احتیاطي نقدي الزامي

(1,614,039,267)9,392,812,492النقدیةتأمیناتال

(821,237,447)635,402,032ة مطلوبات مختلف

(7,158,033,884)15,092,409,413النشاطات التشغیلیة(المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة من

النشاطات االستثماریةعنالتدفقات النقدیة الناتجة 
(143,510,000)(500,056,222)استثمارات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

(256,210,000)-وجودات قید االستثمار أو التصفیةالم

(1,627,000)-موجودات غیر ملموسة

(240,092,463)(735,786,992)موجودات ثابتة 

(641,439,463)(1,235,843,214)النشاطات االستثماریة المستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة 

النشاطات التمویلیةعنالتدفقات النقدیة الناتجة 
(577,366,751)1,860,405,331حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

(7,474,162,832)(2,831,191,985)صافي الزیادة في الحسابات الجاریة

(245,342,425)(328,427,854)أرباح مدفوعة الصحاب الودائع االستثماریة

340,633,5009,469,000تسدیدات رأس المال 

(8,287,403,008)(958,581,008)النشاطات التمویلیةالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة 

2,629,027,65613,547,882,425تأثیر تغیّر أسعار الصرف على النقد وما في حكمھ

(2,538,993,930)15,527,012,847سنةصافي الزیادة (النقص) في النقد وما في حكمھ خالل ال

18,957,866,63321,496,860,563بدایة السنةالنقد وما في حكمھ في 

3634,484,879,48018,957,866,633السنةأخرالنقد وما في حكمھ في 



سوریة ش.م.م- بنك البركة 
بیان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات

2014ول كانون األ31للسنة المنتھیة في 

من ھذه 4 3ى إل1إن اإلیضاحات المرفقة من  تقرأمعھا.والبیانات المالیةتشكِّل جزءاً
6

20142013
سوریةلیرةسوریةلیرة

والصدقاتالزكاةصندوقمصادر
9,358,9421,682,089*التبرعات
9,358,9421,682,089المصادرمجموع

والصدقاتالزكاةصندوقأموالاستخدامات
(1,000,000)(10,040,031)والمساكینالفقراء

--السبیلابن
--الرقابفيوالغارمون

--قلوبھمالمؤلفة
--هللاسبیلفي

--)وعمومیةإداریةمصاریف(علیھاالعاملون
(1,000,000)(10,040,031)ستخداماتاالمجموع

682,089(681,089)الستخداماتانعالمصادرزیادة
-682,089السنةبدایةفيالموزعةغیروالصدقاتالزكاة
1,000682,089نھایة السنةفيالموزعةغیروالصدقاتالزكاةرصید

.التبرعات تخص المودعین وأصحاب الحسابات اإلستثماریة وال عالقة للبنك بھا*ھذه 



البركة سوریة ش.م.مبنك
بیان التغیرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار غیر المدرجة في بیان المركز المالي

2014كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھذه 4 3ى إل1إن اإلیضاحات المرفقة من  تقرأمعھا.والبیانات المالیةتشكِّل جزءاً
7

1الرصید كما في 
كانون الثاني

بعد حسم یراداإلاإلیداعـات خالل العام
المصروفات

31الرصید كما في كوكیلبنكأجرة الالسحوبات خالل العام
كانون أول *

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةوریةلیرة سلیرة سوریة

3,861,829,216)69,165,712((22,425,383,470)2,502,262,28823,740,769,061113,347,049وكاالت استثمار مقیدة  مع مؤسسات مالیة إسالمیة 

3,861,829,216)69,165,712((22,425,383,470)20142,502,262,28823,740,769,061113,347,049األول كانون31الرصید كما في 

2,502,262,288)19,660,697()30,133,572,696(2,143,691,92030,453,628,47858,175,283وكاالت استثمار مقیدة  مع مؤسسات مالیة إسالمیة 

2,502,262,288)19,660,697()30,133,572,696(20132,143,691,92030,453,628,47858,175,283كانون األول 31الرصید كما في 

وھي كما یلي:،2014األولكانون31فياكمسوریةلیرة3,861,829,216 مبلغالمقیداالستثمارأصحابحساباتأرصدةبلغت(*) 

.سوریةلیرة3,845,758,299والتي بلغت قیمتھاالمقیداالستثماروكاالتأوال: 

.سوریةلیرة16,070,917والتي بلغتعنھاالناتجةالقبضمستحقةغیرالمحققةاالیراداتثانیا: 



ش.م.مسوریة- البركة بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة

2014كانون األول 31كما في

8

بنكمعلومات عن ال1
(بنكش.م.م (الالبركة سوریة بنكتم الترخیص ل 28/ م.و) الصادر بتاریخ 48) كشركة مساھمة مغفلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

. 2009كانون األول 29) الصادر بتاریخ 16059وبموجب السجل التجاري رقم (2007حزیران 
ء على قرار وزارة اإلقتصاد والتجارة رقم ) كشركة مساھمة مغفلة بنابنكالبركة سوریة (البنكتمت الموافقة على اعتماد النظام األساسي ل

/ب 511، وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم (2009حزیران 21بتاریخ /1564/ ، ویخضع ألحكام 2009أیار 13) بتاریخ 4/ م ن 
خاص بإحداث وتعدیالتھ ال2001لعام 28الخاص بتنظیم عمل المصارف اإلسالمیة والقانون رقم 2005لعام 35المرسوم التشریعي رقم 

وقانون 2007لعام 33 وتعدیالتھ وقانون التجارة رقم 2002للعام 23 المصارف الخاصة والمشتركة وتعلیماتھ التنفیذیة، وقانون رقم 
ولألنظمة التي یضعھا مجلس النقد والتسلیف وكل ذلك بما ال یتعارض مع أحكام 2011لعام 29الشركات الصادر بمرسوم تشریعي رقم 

اإلسالمیة.الشریعة 
الجمھوریة العربیة السوریة.-ھو في السبع بحرات، دمشقبنكإن عنوان المركز الرئیسي لل

یة وفق القوانین واألنظمة النافذة ووفقا للنظام األساسي وفي ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة من خالل مركزه بنككافة العملیات البنكیمارس ال
سعة فروع ومكتب.الرئیسي وفروعھ التي أصبح عددھا ت

–الفرقان وفرع حمص –، وھي فرع حلب بنكمن فروع الفرعیننتیجة لألوضاع الراھنة في الجمھوریة العربیة السوریة، فقد تم إغالق 
الدروبي.

خالل العام تمت الموافقة على ادراج أسھم بنك البركة سوریة في سوق دمشق لألوراق المالیة.
ة األنشطة التالیة:على وجھ الخصوص مباشربنكولل
فتح حسابات الجاریة.-
ھا في ما تجیزه ھیئة استثمارواألموال التي لھ حریة التصرف المطلق بھا وبنكالمطلقة وخلطھا مع أموال الستثماراالفتح حسابات -

من معامالت.بنكبة الشرعیة في الالرقا
بنكھا في ما تجیزه ھیئة الرقابة الشرعیة في الاستثمارلمیزانیة وخارج اغیر المدرجة في بیان المركز المالي ستثماراالفتح حسابات -

من معامالت.
.ستثماراالبصیغتي المضاربة أو الوكالة بستثماراالحسابات إدارة-
المالي من خالل شراء ستثمارالمباشر من خالل إقامة المشروعات المنتجة وتأسیس الشركات، واالستثمارالتمویل واإلجارة واال-

راق المالیة. األو
.بنكیة التي تجیزھا ھیئة الرقابة الشرعیة في البنكقدیم الخدمات الت-
أو األموال التي لھ حریة التصرف المطلق بھا، بنكالحسنة من األموال الخاصة للتمویالتوتقدیم البنكجمع الزكاة المستحقة على ال-

.بصورة منفردة أو من خالل إنشاء الصنادیق" 
. بنكأخرى تجیزھا القوانین واألنظمة النافذة وتوافق علیھا ھیئة الرقابة الشرعیة في الیةبنكأي أعمال -

.2015شباط 26من قبل مجلس اإلدارة في 2014كانون األول 31كما في بنكتمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة لل

ھیئة الرقابة الشرعیة
الذي یقضي بتشكیل ھیئة رقابة شرعیة مكونة من عدد محدود من علماء الفقھ والشریعة 2005) لعام 35قم (اشارة إلى المرسوم التشریعي ر

من ثالثة أعضاء من بنكاالسالمي، فقد تم تكوین ھیئة الرقابة الشرعیة في البنكوالقانون یتم تعینھا من قبل الجمعیة العمومیة لمساھمي ال
للعلماء الفقھ والشریعة والقانون، و .بنكیكون رأیھا ملزماً

وأنشطتھ من حیث االلتزام بأحكام بنكوأنشطتھ، ومراقبة أعمال البنكتتولى الھیئة إبداء الرأي الشرعي في صیغ العقود الالزمة ألعمال ال
الشریعة اإلسالمیة، وإصدار تقریر سنوي للھیئة العامة للمساھمین.

تتكون ھیئة الرقابة الشرعیة من السادة:
رئیساًضیلة الدكتور عبد الستار أبو غدةف.1
عضواًفضیلة الدكتور عبد الباري مشعل.2
عضواًفضیلة الشیخ عبد الستار قطان .3

وبقرار من 2013نیسان 24الصادر بتاریخ 4/ م ن / ب 970وفق أحكام مجلس النقد والتسلیف رقم بنكتم تعیین ھیئة الرقابة الشرعیة لل
للمساھمین بناء" على اقتراح مجلس اإلدارة وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید بموافقة مجلس النقد والتسلیف وعلى كتاب الجمعیة العمومیة

، والیجوز عزل أي منھم إال بقرار من الجمعیة العمومیة 2013شباط 24بتاریخ 166/802مدیریة مفوضیة الحكومة لدى المصارف رقم 
بذلك.سوریة المركزيمصرفوإعالم 
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الھامةالسیاسات المحاسبیة وأسس اإلعداد 2
أُسس إعداد البیانات المالیة1.2

لمعاییر المحاسبة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ً لمبدأ التكلفة التاریخیة، وطبقا المالیة تم إعداد البیانات المالیة وفقاً
لمعاییرالتقاریر المالیة ً یة ذات بنكالدولیة وتفسیراتھا فیما لم تغطھ المعاییرالمحاسبیة اإلسالمیة وحسب القوانین والتعلیمات الاإلسالمیة ووفقا

العالقة الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف، وبما ال یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة.

.بنكتم عرض البیانات المالیة باللیرة السوریة وھي العملة الرئیسیة لل

حاسبیةُمالمعاییررات في الالتغیی2.2 

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة 

بتطبیق معاییر البنكھي مطابقة لتلك التي تم استخدامھا في السنة السابقة. قامإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة
1) الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت نافذة ابتداء من IFRICر الدولیة () وتفسیرات لجنة تفسیر المعاییIFRSالتقاریر المالیة الدولیة (

أو أدائھ المالي:بنكالجدیدة لیس لھ أي تأثیر على المركز المالي للوالتفسیرات . إن تطبیق ھذه المعاییر 2014كانون الثاني 

األدوات المالیة: العرض.32اسبة الدولي رقم تعدیالت على معیار المح–تقاص الموجودات المالیة وااللتزامات المالیة -
تدني قیمة األصول. 36تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -اإلفصاح عن القیمة القابلة لالسترداد لألصول غیر المالیة -
دوات المالیة: االعتراف األ39تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم - استبدال المشتقات المالیة واالستمرار بمحاسبة التحوط -

والقیاس.
الغرامات.-للجنة تفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة  21التفسیر رقم -
الذمم -13) تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2012الى 2010التحسینات لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة -

جل.المدینة والدائنة القصیرة األ
معنى معاییر -1) تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2013الى 2011التحسینات لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة -

التقاریر المالیة الدولیة النافذة التطبیق.

وغیر نافذة التطبیق معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس 

:2014كانون األول 31ا یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة وغیر نافذة التطبیق للسنة المنتھیة في فیم

"األدوات المالیة"–9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
األدوات المالیة 9ة الدولي رقم ) النسخة النھائیة من معیار التقاریر المالیIASB، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (2014في تموز 

االعتراف والقیاس وكل -األدوات المالیة39والذي یعكس كافة مراحل مشروع األدوات المالیة ویستبدل المعیار المحاسبي الدولي رقم 
س وتدني القیمة ومحاسبة . إن ھذا المعیار یقدم متطلبات جدیدة للتصنیف والقیا9اإلصدارات السابقة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

مع السماح بالتطبیق 2018كانون الثاني 1نافذ للتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ بعد 9التحوط. إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
بكر لإلصدارات السابقة المبكر لھ. یجب تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي، إال أن عرض معلومات المقارنة لیس إلزامیاً. إن التطبیق الم

. إن 2015شباط 1) مسموح بحال كان التطبیق األولي للمعیار قد تم قبل 2013،2010،2009(9لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
تصنیف ولن یكون لھ أثر على بنكسیكون لھ تأثیر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة لل9تبني معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

.بنكوقیاس االلتزامات المالیة لل

"الحسابات التنظیمیة المؤجلة"–14معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
ھو معیار اختیاري یسمح للمنشأة التي تخضع نشاطاتھا الى معدل تنظیمي باالستمرار بتطبیق 14إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

حالیة ألرصدة الحسابات التنظیمیة المؤجلة عند تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة للمرة األولى. إن معظم السیاسات المحاسبیة ال
یجب ان تعرض الحسابات التنظیمیة المؤجلة كبنود مستقلة في قائمة المركز 14المنشآت التي تتبنى معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

لحسابات كبنود مستقلة في بیان الدخل الشامل. یتطلب المعیار اإلفصاح عن طبیعة المعدل المالي وتعرض الحركة في أرصدة ھذه ا
نافذ للتطبیق 14التنظیمي للمنشأة والخطر المتعلق بھ، وأثر المعدل التنظیمي على بیاناتھا المالیة. إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

من أ .بنك. ال یتوقع أن یكون لھذا المعیار أثر على ال2016كانون الثاني 1و بعد على الفترات السنویة التي تبدأ اعتباراً



ش.م.مسوریة- البركة بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة

2014كانون األول 31كما في

10

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

(تتمة)حاسبیةُمالمعاییرالتغییرات في ال2.2

وغیر نافذة التطبیق (تتمة)معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس 

خطط االمتیازات المحددة: اشتراكات الموظف19عدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم ت-

من المنشأة النظر في االشتراكات المقدمة من الموظفین أو أطراف ثالثة عند المحاسبة عن خطط 19یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم 
ي ان تكون تابعة الى سنوات الخدمة على أنھا امتیازات سلبیة. ھذه التعدیالت االمتیازات المحددة. عند ربط االشتراكات بالخدمة، ینبغ

عن عدد سنوات الخدمة، فإنھ یسمح للمنشأة االعتراف بھذه االشتراكات على أنھا تخفیض  توضح أنھ إذا كان مبلغ االشتراكات مستقالً
من توزیع ا الشتراكات على سنوات الخدمة. إن ھذا التعدیل نافذ للتطبیق على من تكلفة الخدمة في الفترة التي قدمت فیھا الخدمة بدالً

من أو بعد  لعدم وجود خطط امتیازات بنك. ال یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أثر على ال2014تموز 1الفترات السنویة التي تبدأ اعتباراً
.البنكمحددة ومساھمات من الموظفین لدى 

)2012إلى 2010یر المالیة الدولیة (دورة التحسینات السنویة لمعاییر التقار-

من  وتتضمن: بنكوال یتوقع أن یكون لھا أثر جوھري على ال2014تموز 1ھذه التحسینات تعتبر نافذة للتطبیق ابتداًء
الدفع على أساس األسھم.-2معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
عمال.تجمیع األ-3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
قطاعات التشغیل.-8معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
األصول غیر الملموسة.38-الممتلكات واآلالت والمعدات ومعیار المحاسبة الدولي رقم-16معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
إفصاحات األطراف ذات العالقة.-24معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

)2013إلى 2011یة الدولیة (دورة ر التقاریر المالالتحسینات السنویة لمعایی-

من  وتتضمن:بنكوال یتوقع أن یكون لھا أثر جوھري على ال2014تموز 1ھذه التحسینات نافذة للتطبیق ابتداًء
تجمیع األعمال.-3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
عادلة.قیاس القیمة ال-13معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
االستثمارات العقاریة.-40معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

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

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

أكثر منھجیة لقیاس اإلیرادات واالعتراف بھا. إن 15فیھ مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن. مبادئ المعیار رقم  توفر نموذجاً
دید قابل للتطبیق على جمیع المنشآت و یحل محل جمیع متطلبات معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحالیة المتعلقة معیار اإلیرادات الج

من أو بعد  كانون الثاني 1باالعتراف باإلیرادات. یتوجب تطبیق المعیار بأثر رجعي كامل أو معدل للسنوات المالیة التي تبدأ اعتباراً
حالیا بتقییم أثر متطلبات المعیار وستقوم بتطبیق المعیار في تاریخ نفاذه.بنكقوم الیالمبكر. ، مع السماح بالتطبیق 2017
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

التغییرات في المعاییر الُمحاسبیة (تتمة)2.2

نافذة التطبیق (تتمة)وغیرمعاییر المحاسبة الدولیة الصادرة عن مجلس تفسیرات المعاییر وال

االرتباطات المشتركة: المحاسبة عن االستحواذ على الحصص-11تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -

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

في العملیة المشتركة ال یتم إعادة قیاسھا عند 3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  بأن الحصة المملوكة مسبقاً . توضح التعدیالت أیضاً
إضافیة في نفس العملیات المشتركة في حال االحتفاظ بالسیطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلك، تمت إضافة استثناء االستحواذ على حصة 

من أجل تحدید أن التعدیالت ال تنطبق عندما تكون األطراف التي تتشارك السیطرة، بما 11لنطاق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
تنطبق التعدیالت على كلٍّ من االستحواذ .، تحت السیطرة المشتركة من نفس الطرف المسیطر النھائيفیھا المنشأة المعد التقاریر لھا

األولي لحصة في العملیة المشتركة واستحواذ أي حصص إضافیة في نفس العملیة المشتركة وتكون نافذة التطبیق بأثر رجعي للفترات 
من أو بعد  .بنكال یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أثر على المع السماح بالتطبیق المبكر. 2016اني كانون الث1السنویة التي تبدأ اعتباراً

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

وھو أن االیرادات تعكس 38ومعیار المحاسبة الدولي رقم 16ي رقم توضح ھذه التعدیالت المبدأ الوارد في معیار المحاسبة الدول
نمط المنافع االقتصادیة المتولدة من تشغیل المشروع (والذي یشكل األصل جزء منھ) بدال من المنافع االقتصادیة التي یتم 

مكن استخدامھ في استھالك الممتلكات استھالكھا من خالل استخدام األصل. ونتیجة لذلك، فإن األسلوب القائم على اإلیرادات ال ی
واآلالت والمعدات، ویمكن أن یستخدم في حاالت محدودة جدا في إطفاء األصول غیر الملموسة. ھذه التعدیالت نافذة التطبیق بأثر 

یكون لھذا ، مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن 2016كانون الثاني عام 1رجعي للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ألن البنكالتعدیل أي تأثیر على ال ستخدم األسلوب القائم على اإلیرادات في استھالك أصولھا غیر المتداولة.یال بنكنظراً

: طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة المنفصلة27تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -

اریع المشتركة تسمح ھذه التعدیالت للمنشآت باستخدام طری قة حقوق الملكیة في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والمش
ارت أن  ة واخت ة الدولی اریر المالی اییر التق ق مع ي تطب ا. المنشآت الت والشركات الزمیلة في البیانات المالیة المنفصلة الخاصة بھ

اییر تغیر إلى طریقة حقوق الملكیة في بیانات المالیة المنفصلة یجب أن ى مع ي تتبن أثر رجعي. المنشآت الت ر ب ذا التغیی تطبق ھ
ق  ة بتطبی تكون ملزم التقاریر المالیة الدولیة ألول مرة والتي تختار استخدام طریقة حقوق الملكیة في بیاناتھا المالیة المنفصلة، س

ذه ة. ھ ة الدولی من تاریخ االنتقال إلى معاییر التقاریر المالی ي ھذا األسلوب اعتباراً نویة الت رات الس ق للفت ذه التطبی دیالت ناف التع
من أو بعد  .بنك، مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أثر على ال2016كانون الثاني عام 1تبدأ اعتباراً
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القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة الموجودات والمطلوبات المالیة في البیانات بنكلبیانات المالیة یتطلب من إدارة الإن إعداد ا
ي المالیة باإلضافة إلى اإلیضاحات المرفقة بالبیانات المالیة وااللتزامات المحتمل أن تطرأ. كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر ف

.لدخللمصاریف والمخصصات التي تظھر ضمن بیان ااإلیرادات وا

مة إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة والتي قد ینتج عنھا مخاطر ھا
:ات المالیة خالل السنة ھي كما یليمن الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیان

مبدأ االستمراریة

وعلى الرغم من الظروف .العمل على أساس مبدأ االستمراریةفي الستمرار ابنك علىالقدرةبتقدیر مدى البنكقامت إدارة 
،تجلیة بحالة عدم التیقن المستقبلیةوالمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا الم

وعالوة على لدیھ الموارد الكافیة لتساعده على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور.بنكمتأكدة من أن البنكفإن إدارة ال
كمنشأة االستمرارعلىقدرة البنكھامة حولتثیر شكوكاًمن الممكن أنجوھریةبأیة امورلیست على درایةاإلدارة، فإن ذلك

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

تدني قیمة ذمم العقود التمویلیة واالستثماریة 

ان البنكیقوم ال ي بی ات المسجلة ف ة المخصص دیر كفای ومي لتق تثماریة بشكل ی ى تدخلبمراجعة ذمم العقود التمویلیة واالس اء عل دیرات بن ق
ة دفقات النقدی دیر الت د تق ذلك بشكل دوري وعن ة ل ات المالئم اب المخصص وم باحتس تقبلیة. ویق ة المس دفقات النقدی رات الت الغ وفت اإلدارة لمب

ى فربنكالمستقبلیة یقوم ال ضیات بتقییم وضع العمیل المالي وصافي قیمة الضمانة المتوقع تحقیقھا. إن ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیسي عل
ة عن وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من الموثوقیة وعدم التیقن وأن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجم

أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.

كباإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقییم ذمم األنشطة التمویلیة بشكل منفرد، یقوم ال اعي، ببن ة بشكل جم اض القیم ص النخف تشكیل مخص
وذلك بتجمیع ذمم األنشطة التمویلیة ذات السمات المتشابھة لمخاطر اإلئتمان وتقییمھا بشكل جماعي النخفاض القیمة.

الموجودات الضریبیة المؤجلة
ربح یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر أو المصاریف غیر الخاضعة للضریبة  ق ال د تحق ا عن تفادة منھ ع اإلس والمتوق

بة الضریبي، یتطلب اإلعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة للضری
. باإلضافة إلى الخطط الضریبیة المستقبلیة

المعالجة الزكویة والضریبیة

زكاة تقع على عاتق المساھمین وأصحاب حسابات اإلستثمار المطلق في حال توافر شروط وجوب الزكاة.إن مسؤولیة إخراج ال
لمعاییر المحاسبة اإلسالمیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة واعتمدت من ھی ئة تم احتساب الزكاة وفقاً

لیرة سوریة حصة السھم الواحد 164,566,346قدره ة الزكاة على أسھم بنك البركة سوریة مبلغاًالرقابة الشرعیة في البنك. وقد بلغت قیم
. الحصول على النماءبھدفلیرة سوریة  في حال كانت النیة من قبل المساھم في شراء األسھم أو االكتتاب بھا3.29منھا  

الكسب أو الصرف المخالف للشریعة اإلسالمیة

ي ھي عبارة عن إی اح لصرفھا ف ن االرب ا م م تجنیبھ ة ت ابات الجاری ى الحس لة عل ارف المراس ل المص رادات ناشئة عن فوائد تم دفعھا من قب
.  على موافقة ھیئة الرقابة الشرعیةوجوه الخیر بعد الحصول 
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ت بالعمالت األجنبیةالتعامال

المضاربة أو المشاركة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في أساسوالتي تتم على غیر األجنبیةیتم تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت 
عقد المضاربة أو المشاركة یتم معالجتھا كما یلي:أساستاریخ إجراء المعامالت. أما في حال تمت المعامالت على 

في حال إجراء عملیات مضاربة أو مشاركة بعملة م.یالمالیة بتطبیق سعر الصرف السائد عند التسلبیاناتلمبالغ بتحویلھا إلى عملة الت اتثب
إلیة الربح أو  اء في حال إجر، المالیةلبیاناتمنھ الخسارة بنفس عملة امحسوماَالقوائم المالیة یتم رد رأس مال المضاربة أو المشاركة مضافاً

المالیة یجب لتحدید الربح أو الخسارة تنضیض موجودات المضاربة أو بیاناتكة بعمالت مختلفة عن عملة العملیات المضاربة أو المشار
أو بیاناتالمشاركة بصرف تلك العمالت بعملة ال في ھذه الحالة .خسارًةالمالیة ویتحمل وعاء المضاربة أو المشاركة ناتج فرق العملة ربحاً

فإن العمیل ،بھاالعملة التي تم تسلم رأس مال المضاربة أو المشاركةبما یستحقھ بنكرغب رب مال المضاربة أو المشاركة أن یحول لھ الإذا
أو خسارًة.  یتحمل نتائج فرق العملة ربحاً

یتم تحویل ، كما البیانات المالیةتاریخ المعتمدة فياألجنبیةیتم تحویل أرصدة الموجودات النقدیة والمطلوبات النقدیة بأسعار العمالت 
یتم تسجیل والظاھرة بالقیمة العادلة في تاریخ تحدید قیمتھا العادلة.األجنبیةالموجودات غیر المالیة والمطلوبات غیر المالیة بالعمالت 

ء من التغیر في القیمة العادلة.فروقات التحویل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبیة غیر النقدیة (مثل األسھم) كجز

.دخلفي بیان الاألجنبیةالعمالت والخسائر الناتجة عن تحویل رباحیتم تسجیل األ

معلومات القطاعات
في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن أن  قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات والعملیات التي تشترك معاً

تعلقة بقطاعات أعمال أخرى.تلك الم
ا القطاع الجغرافيكما أن  ي تخضع لھ ك الت ف عن تل د تختل اطر وعوائ ات أو خدمات خاضعة لمخ دیم منتج ا تق تم فیھ یمثل بیئة اقتصادیة ی

المنتجات أو الخدمات المقدمة في بیئة اقتصادیة أخرى.

األولي والقیاس الالحقعترافاال–المالیة األدوات

عترافتاریخ اال
عترافمتعارف علیھ في السوق یتم االالعملیات شراء أو بیع الموجودات المالیة التي تتطلب وقت محدد لنقل الملكیة بموجب القوانین أو إن 

بھا بتاریخ المتاجرة ( تاریخ إبرام الصفقة). 

األولي باألدوات المالیة عترافاال
ئصھا، كافة األولي بھا یعتمد على الغرض من اقتنائھا وخصاعترافمعینة عند االإن عملیة تصنیف األدوات المالیة ضمن مجموعات 

.بھا واثباتھا في تاریخ اقتنائھا وتشمل التكلفة قیمة الحصول على ھذه األدوات أو القیمة العادلة للمقابل العینيعترافاألدوات المالیة یتم اال

حقاقستالمالیة الُمحتفظ بھا حتى تاریخ االالموجودات
إلیھا أیة مصروفات ُمباشرة حیث. ستحقاقالنیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ االبنكات یكون للاستثمارھي  یتم إثباتھا بالتكلفة ُمضافاً

م تسجیلھ في بیان أي جزء منھ في نھایة الفترة المالیة یتقیمةأوصل، وفي حال وجود تدني ُیؤدي إلى عدم إمكانیة استرداد األقتناءتتعلق باال
بعد ةلمطفأات بالقیمة استثماراالھذه إظھاركخسارة تدني وستحقاقات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االاستثمارضمن بند مخصص تدني دخلال

أخذ قیمة التدني باالعتبار. 

تدني قیمة الموجودات المالیة وخسارة التدني
الي أو مجموعة األصول في تاریخ بیان المركز المالي بتقییم البنكقوم ی ة األصل الم دني قیم ى ت ل موضوعي عل اك دلی ان ھن ا إذا ك م

ة نتیجة  اض القیم ى انخف ل موضوعي عل اك دلی ان ھن المالیة. تنخفض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة إذا، وفقط إذا، ك
ى لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل (حدث ر عل ك أث ارة تل خسارة) ویكون لحدث (أو أحداث) الخس

ة الموضوعیة  ة. تشمل األدل دیرھا بموثوقی ن تق ي یمك ة الت التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالی
رة، إخالل وتق ة كبی ون صعوبة مالی ة المقترضین یواجھ غ مؤشرات تدل على أن المقترض أو مجموع دة أو المبل ات الفائ ي دفع صیر ف

ة  دفقات النقدی ي الت اس ف ل للقی اض قاب اك انخف ى أن ھن األصلي، احتمال كبیر لإلفالس أو إعادة تنظیم مالي، إشارة البیانات الملحوظة إل
عدد متزاید من الدیون والدفعات المؤجلة و/أو الظروف االقتصادیة التي ترتبط بتعث رات السداد.المستقبلیة المقدرة مثالً
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الُمؤجلةالبیوعذمم 

عقود الُمرابحة
ھ خیار الشرط وفق في حال عدم تطبیقعد في المرابحة لآلمر بالشراءام في الولزبتطبیق مبدأ اإلعقود المرابحة فإن البنك یقوم عند ابرام 

. 2009أیار 27تاریخ 4بم.ن//520والتسلیف رقم قرارمجلس النقد
على ا ر ففي حال نكول العمیل یؤخذ من ھامش الجدیة مقداویمثل مبلغا برسم األمانة لبنكفي حال وجود ھامش جدیة یعتبر ھذا المبلغ التزاماً

على ضرر الفعلي الذي لحق بالبنك ال وفي حال نقص أو عدم وجود ھامش الجدیة أو ضمانات أخرى یسجل الفرق الناتج عن الضرر ذمماً
.في حال كان الوعد بالشراء ملزماًالعمیل وذلك 

ع على فترات و ُیسدد ثمنھ على أقساط ُتدفُیسدد ثمنھا دفعة واحدة تستحق بعد الفترة المالیة الحالیة أالتيیتم إثبات إیرادات البیوع الُمؤجلة 
یتم إثبات ذمم و.رباحبتوزیعھا على الفترات المالیة الُمستقبلیة لفترة األجل بحیث ُیخصص لكل فترة مالیة نصیبھا من األمالیة ُمتعددة الحقة

صافي القیمة النقدیة الُمتوقع تحقیقھا.ساسأیة ویتم قیاسھا في نھایة الفترة المالیة على سمبقیمتھا االنشوئھاالبیوع الُمؤجلة عند 

التمویل بالُمضاربة
كان أو عیناً)  إلى الُمضارب أو وضعھ تحت تصرفھ، وُیقاس رأس المال  یتم تسجیل عملیات تمویل الُمضاربة عند تسلیم رأس المال (نقداً

وإذا نتج ع م بالمبلغ المدفوع، أو بالقیمة العادلة إذا كان عیناً ن تقییم العین عند التعاقد فرق بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة فُیعترف بھ الُمقدَّ
(خسارة) في بیان ال ً .من رأس مال الُمضاربةبنك، وفي نھایة الفترة المالیة ُیحسم ما استرده الدخلربحا

ا في حال (الخسائر) الناتجة عن عملیات المضاربة التي تنشأ وترباحفي األبنكیتم إثبات نصیب ال نتھي خالل الفترة المالیة بعد التصفیة، أمَّ
عند تحققھا بالتحاسب التام علیھا أو على أي جزء منھا رباحفي األبنكاستمرار التمویل بالمضاربة ألكثر من فترة مالیة فیتم إثبات نصیب ال

ا خسائر أيرباحفي الفترة المالیة التي حدثت فیھا في حدود األ لتلك الفترة في حدود بنكفترة مالیة فیتم إثباتھا في دفاتر الالتي ُتوزع، أمَّ
ال الُمضاربة.اسمالخسائر التي یخفض بھا ر

على رباحرأس مال المضاربة أو نصیبھ من األبنكإذا لم یسلم المضارب إلى ال أو بعد التصفیة أو التحاسب التام، یتم اثبات المستحقات ذمماً
المضارب.

على الُمضارب، اما إذا وجدت في حالة وقوع خسائ ر بسبب تعدي الُمضارب أو تقصیره أو مخالفتھ لشروط العقد یتم إثبات ھذه الخسائر ذمماً
یتم اثباتھا بتخفیض رأس مال المضاربة.دون تعد من المضاربالخسارة عند التصفیة

التمویل بالُمشاركة 
ھا للشریك المدیر أو وضعھا في حساب الُمشاركة وإذا كانت الحصة المقدمة نقداًفي رأس مال الُمشاركة عند تسلیمبنكیتم تسجیل حصة ال

فیتم قیاسھا  بالقیمة العادلة، وإذا نتج عن تقییم العین عند التعاقد ف أما إذا كانت عیناً رق بین القیمة العادلة فیتم قیاسھا بقیمة المبلغ المدفوع نقداً
أو  .دخل(خسارة) في بیان الوالقیمة الدفتریة یعترف بھ ربحاً

في رأس مال الُمشاركة الثابتة في نھایة الفترة المالیة بالقیمة التاریخیة وفي حالة الُمشاركة الُمتناقصة یتم قیاس رأس بنكیتم قیاس حصة ال
منھا القیمة التاریخیة للحصة المبیعة، ویثبت ا البیعیةلفرق بین القیمة التاریخیة والقیمة المال في نھایة الفترة المالیة بالقیمة التاریخیة محسوماً

أو خسارة في بیان ال .دخلللحصة المبیعة ربحاً
ا في حالة أرباحفي بنكیتم تسجیل نصیب ال أو خسائر عملیات التمویل بالُمشاركة التي تنشأ وتنتھي خالل الفترة المالیة بعد التصفیة أمَّ

عند تحققھا بالتحاسب التام علیھا أو على أي جزء منھا بین رباحفي األبنكھ یتم تسجیل نصیب الاستمرار الُمشاركة ألكثر من  فترة مالیة فإنَّ
ا نصیب الرباحوالشریك في الفترة المالیة التي حدثت بھا وذلك في حدود األبنكال في الخسائر ألي فترة مالیة فیتم إثباتھ بنكالتي ُتوزع، أمَّ

ال الُمشاركة.اسمفي ربنكائر التي یخفض بھا نصیب الفي تلك الفترة وذلك في حدود الخس
على الشریك في حال لم یسلم الشریك إلى رباحفي رأس مال المشاركة أو مبلغ األبنكیتم إثبات حصة ال بعد التصفیة أو التحاسب التام ذمماً

على الشریك.نصیبھ منھا، وفي حال وقوع خسارة نتیجة تعدي أو تقصیر الشریك أو مخالفتھ لشربنكال وط العقد یتم اثبات ھذه الخسائر ذمماً
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تتمة)(االعتراف األولي والقیاس الالحق–المالیة األدوات

المباشرة واألرصدة والودائع لدى المصارف التمویالتتدني

وبشكل ھاوقیاستھابمراجعبنك، یقوم اللتاریخیةھا بالتكلفة اإظھارالممنوحة واألرصدة لدى المصارف والتي یتم بالتمویالتقفیما یتعل
فیما إذا كان ھناك أدلة موضوعیة على تدني قیمة الموجودات، إذا كان ھناك دلیل موضوعي على حدوث خسارة تدني یتم لتحدید إفرادي 

ین القیمة الظاھرة في الدفاتر للموجود المالي والقیمة النقدیة المتوقع تحقیقھا. قیاس الخسارة بالفرق ب
مخصص تدني ذمم البیوع بالخسارة في بند دخلیعترف في بیان الویتم تخفیض قیمة الموجودات المالیة المتدنیة من خالل حساب المخصص

. المؤجلة وأرصدة التمویالت
تم التي ترداد الخسائر، وكامل الضماناتلمخصص عندما ال یكون ھناك أي توقع منطقي مستقبلي السیتم إعدام الدیون من خالل حساب ا

في خسائر التدني التي سبق وأن اعترف بھا بسبب أحداث وقعت بعد عملیة انخفاض. اذا حدث الحقا ً زیادة أو بنكتسییلھا أو تم نقلھا لل
ا سابقاً  یتم زیادتھا أو تخفیضھا من خالل عملیة تعدیل رصید المخصص. إذا تم استعادة بالتدني فإن خسارة التدني المعترف بھعترافاال

مخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة كإیرادات أو یخفض بھا بند دخلدیون سبق وأن تم اعدامھا فإن المتحصالت یتم اثباتھا في بیان ال
. وأرصدة التمویالت

وقع تحقیقھا للموجودات المالیة التي تكون مضمونة بضمانات معینة التدفقات النقدیة المتوقع تحصیلھا تعكس عملیة احتساب القیمة النقدیة المت
ًم منھا تكالیف االستحواذ وتكالیف بیع الضمانات. ن عملیة تسییل الضمانات مطروحا

بھالداخلي المعمول بنكاء ً على نظام الفي مجموعات بنالتمویالت، فإنھ یتم تجمیع التمویالتألغراض التقییم الجماعي لمجموعة من 
لیة ، الصناعة ، الموقع االعتبار صفات وخصائص المخاطر االئتمانیة مثل نوع الموجودات المافي والذي یاخذ التمویالتلتصنیف 
والتي تقیم علىالتمویالتمن ، نوع الضمانات ، وضع المستحقات والعوامل االخرى المالئمة. التدفقات النقدیة المستقبلیة لمجموعة الجغرافي

.تحمل نفس صفات المخاطر اإلئتمانیةتمویالتجماعي ألغراض التدني یتم تقدیرھا على أساس الخبرة التاریخیة للخسائر التي حدثت لأساس

االعترافإلغاء

یتم الغاء االعتراف عندما:
ن الموجودات ات النقدیة من الموجودات المالیةینتھي حق البنك باستالم التدفق ة م دفقات النقدی ي استالم الت ھ ف ل حق ك بتحوی وم البن دما یق عن

في اتفاقیة تلزمھ الدفع الى طرف ثالث التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة دون تأخیر جوھري.یكون طرفاالمالیة أو عندما 
ى تتم قیاس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقیمة ال دیده إل ك تس دفتریة لألصل أو أكبر مقابل ما قد یطلب من البن

طرف ثالث أیھما أقل.
ي غیر المدرجة في بیان المركز المالي تمثل حسابات اإلستثمار  تثمارھا ف األموال المستلمة من قبل البنك من أطراف أخرى وذلك لغرض إس

.منتجات معینة وفقا" إلرشادات أصحاب حسابات اإلستثمار

مطلوبات المالیة ال

ات بیان المركز الماليیتم إخراج المطلوبات المالیة من  ان مطلوب ة مك ات مالی الل مطلوب تم إح دما ی زام أو عن عندما یتم إلغاء أو إنتھاء االلت
مالیة قائمة من نفس (المصدر) على أساس وشروط مختلفة تماماً. 
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الموجودات المالیة 

الكفاالت المالیة 
صدار كفاالت مالیة تتضمن االعتمادات والكفاالت والقبوالت. إمن خالل تقدیمھ الخدمات المختلفة بنكیقوم ال

، من العمیل (العالوةلوبات أخرى والتي تساوي المبلغ المستلمالمالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطالبیاناتتسجیل الكفاالت المالیة في یتم بدایًة
منھ اإلطفاء المعترف بنكالالتزامیتم قیاس األولي عترافبعد اال. العمولة) لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً

عن ھذه الكفالة واعتماد القیمة األكبر بینھما.المالي الناتج لتزاموأفضل تقدیر للمدفوعات لتسویة االدخلبھ في بیان ال
بند مصروفات أخرى. دخلبھ في بیان العترافالمتعلق بالكفاالت المالیة یتم االلتزامأي زیادة لال

لة. القسط الثابت على مدة حیاة الكفاأساستعاب والعموالت الدائنة على بھا ضمن بند األعترافالعالوة (العمولة) المقبوضة یتم اال

واإلجارة الُمنتھیة بالتملیك اإلجارة
النفقات الُمباشرة لجعلھا صالحة واإلجارة المنتھیة بالتملیك ُتقاس الموجودات الُمقتناة بغرض اإلجارة  عند اقتنائھا بالتكلفة التاریخیة زائداً

لسیاسة ھذه لكستھوتلالستعمال.  ً حال عدم وجود سیاسة معتمدة من قبل السلطات في)بنكالمؤجر (اللدىالكستھاالالموجودات وفقا
.المعنیة

منھا مخصص االتفاس موجودات اإلجارة في نھایة الفترة المالیة بالتكلفة منھا مخصص التدني ، الكستھمطروحاً ً في حال توقع ومطروحا
. في قیمتھادائم ذي أھمیة نسبیةانخفاض

حات التي یتوقف علیھا االنتفاع بالموجودات صالألتثبت تكلفة اوتي یشملھا عقد اإلجارة.على الفترات المالیة الاإلجارةُتوزع إیرادات
المؤجرة في الفترة المالیة التي تحدث فیھا إذا كانت غیر ذات أھمیة نسبیة.

حات ویحمل صالإص حات ذات أھمیة نسبیة ومتفاوتة القیمة بین عام وآخر على مدى فترات العقد، فإنھ یتم تكوین مخصصالإذا كانت اإل
حات یوافق المؤجر على تحملھا، فإن المؤجر یثبتھا أصالفي الحاالت التي یقوم فیھا المستأجر بإجراء وبالتساوي على الفترات المالیة.

مصروفات تحمل على الفترة المالیة التي حدثت فیھا. ك

ستثماراالمخاطر احتیاطي
ألصحاب محتملةلتغطیة أیة خسائربعد اقتطاع نصیب المضارب المطلقستثماراالب حسابات أصحاأرباحمن بنكھو المبلغ الذي یجنبھ ال

. المشترك في نھایة الدورة المالیةستثماراالناتجة عن ستثماراالحسابات 
ستثمارااللمخاطر احتیاطيكدخلات المشتركة" وفق ما ھو وارد في بیان الستثماراالدخلإجمالي"%) من 10ما ال یقل عن (بنكیقتطع ال

ألحكام المرسوم التشریعي رقم ( . 2005) لعام 35وفقاً
عن المبلغ حتیاطيوإذا زاد رصید اال،بعد اقتطاع نصیب المضاربدخلللبصفتھ توزیعاًتكوینھ في نھایة الفترة المالیة یعالج المبلغ المطلوب 
المطلقة في الفترة المالیة بعد اقتطاع نصیب ستثماراالحساباتأصحابلدخویضاف لحتیاطيالمطلوب فإن المبلغ الزائد یتم حسمھ من اال

حقوق المودعین في حسابات االستثمار المشترك وفقا وفي حالة التصفیة یتم إعادة الفائض من احتیاطي مخاطر اإلستثمار إلى المضارب.
یف ونفقات للمصفى ومن ثم تحمیلھا ما یخصھا من للشروط الخاصة بھا وعلى ان یسبق ذلك تحمیل ھذه الحقوق ما یخصھا من مصار

التزامات مرتبطة بھا ویحدد مجلس النقد والتسلیف كیفیة التصرف برصید صندوق مخاطر االستثمار وذلك بعد تغطیة جمیع المصروفات 
والخسائر المترتبة على االستثمارات التي تكون ھذا الصندوق لمواجھتھا. 

ل األرباحاحتیاطي معد
أموال المضاربة وذلك قبل اقتطاع نصیب الُمضارب (البنك) بغرض الُمحافظة على ُمستوى ُمعین من إیرادلمبلغ الذي یجنبھ البنك من ھو ا

في نھایة األرباح بالمبلغ المطلوب تكوینھعائد االستثمار ألصحاب حسابات االستثمار وزیادة حقوق أصحاب الملكیة، یقاس احتیاطي معدل
لإلویة الفترة المال قبل اقتطاع نصیب المضارب. وإذا زاد یرادیعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصید االحتیاطي المستھدف بصفتھ توزیعاً

الجھة ذات العالقة في الفترة المالیة قبل یرادرصید االحتیاطي عن المبلغ المطلوب فإن المبلغ الزائد یتم حسمھ من االحتیاطي ویضاف إل
أو حقوق اإلستثمار المطلق أصحاب الى حسابات الفائض من احتیاطي معدل األرباحیتم إعادة في حالة التصفیةمضارب.اقتطاع نصیب ال

.الملكیة وذلك بحسب أصل اقتطاع المبلغ
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الیةالقیمة العادلة للموجودات الم

القیمة العادلة لألدوات في تحدیدأسعار اإلغالق ( شراء موجودات / بیع مطلوبات) بتاریخ إعداد البیانات المالیة في أسواق نشطة تستخدم
یتمغیر نشط السوق أنالمالیة أو في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدواتالمالیة التي لھا أسعار سوقیة.

تقدیر قیمتھا العادلة بمقارنتھا بالقیمة السوقیة الحالیة ألداة مالیة مشابھة لھا إلى حد كبیر.

تھدف طرق التقییم إلى الحصول على قیمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقیة وأیة مخاطر أو منافع متوقعھ عند 
یتم إظھارھا بالتكلفة بعد تنزیل أي تدني ،أدوات مالیة یتعذر قیاس قیمتھا العادلة بشكل یعتمد علیھتقدیر قیمة األدوات المالیة، وفي حال وجود

في قیمتھا.

الموجودات الثابتة 
بالتكلفة مطروحا ً منھا ثم تقاس بعد ذلك .خرى المرتبطة بھا مباشرةأللیھا التكالیف اإتسجل الموجودات الثابتة بدایة ً بالتكلفة مضافا ً 

الك الموجودات الثابتة ( باستثناء األراضي) عندما تكون جاھزة ستھھتالك المتراكم وخسائر تدني القیمة المتراكمة إن وجدت. یتم اساال
بطریقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئویة التالیة:لالستخدام

%2مباني
%15ُمعدات وأجھزة وأثاث

%20وسائط نقل
%20اآلليأجھزة الحاسب 

او مدة االیجار أیھما اقل%15تحسینات على عقارات مستأجرة

الممكنخفیض قیمتھا إلى القیمة عندما یقل المبلغ الذي یمكن استرداده من أي من الموجودات الثابتة عن صافي قیمتھا الدفتریة فإنھ یتم ت
. بند مصاریف أخرىدخلاستردادھا وتسجل قیمة التدني في بیان ال

یتم العمر اإلنتاجي للموجودات الثابتة في نھایة كل عام، فاذا كانت توقعاتتتم مراجعة العمر اإل نتاجي تختلف عن التقدیرات المعتمدة  سابقاً
تسجیل التغیر في التقدیر للسنوات الالحقة باعتباره تغیر في التقدیرات.

منھا أو عندما ال یوجد أي منافع مستقبلیة متوقعة من استخدامھا أو التخلص منھا.یتم استبعاد الموجودات الثابتة من السجالت عند التخلص 

الموجودات غیر الملموسة

منھا عند شرائھایتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بالكلفة وفیما بعد یتم تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة والتي ھي عبارة عن الكلفة منزالً
مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا.  یتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر أیة مخصصات لإلطفاء وأیة

. أما الموجودات غیر دخلمحددة. یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر زمني محدد خالل ھذا العمر ویقید اإلطفاء في بیان ال
حدد فیتم مراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ البیانات المالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا في بیان الملموسة التي عمرھا الزمني غیر م

. كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نھایة كل سنة ویتم إجراء أیة تعدیالت على الفترات خلدال
الك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ  ھتسر الملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط اتغییر طریقة إطفاء األصل غییتمالالحقة. 

كلما كان ذلك ضروریا  وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، وتعالج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة 
شابھة لھا من حیث الطبیعة.مع العناصر المدخلذات العمر المحدد في بیان ال

نسب إطفاء عمرھا اإلنتاجي. فیما یلي مدىطفاء بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على یتم احتساب اإل
:لموجودات غیر الملموسةا

%20معلوماتیةبرامج 
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الُمخصصات
ات لتزامناشئة عن أحداث سابقة وأنَّ تسدید االبیان المركز الماليات في تاریخ التزامبنكبالُمخصصات عندما یكون على العترافیتم اال

ُمحتمل وُیمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ. 

ُمخصص تعویض نھایة الخدمة للموظفین 
على إحدى الحاالت تم بشرط أن ال یكون انھاء خدمتھ خدمتھ یستحق الموظف مكافأة عند انتھاء بنك الحسب السیاسة المعتمدة في ب بناًء

/ من قانون العمل.64الواردة في المادة /

دخلضریبة ال
رباحاألأساسب المستحقة على تحسب مصاریف الضرائكما تمثل مصاریف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة

المعلنة تشمل إیرادات غیر رباحالمعلنة في البیانات المالیة ألن األرباحالخاضعة للضریبة عن األرباحالخاضعة للضریبة، وتختلف األ
قبولة ضریبیا أو بنود خاضعة للضریبة أو مصاریف غیر قابلة للتنزیل في السنة المالیة وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة الم

غراض ضریبیة.لیست خاضعة أو مقبولة التنزیل أل
إن .المعمول بھا في الجمھوریة العربیة السوریةتحســب الضرائب بموجب النسب الضریبیة المقررة بموجب القوانین واألنظمة والتعلیمات 

ت الزمنیة المؤقتة بین قیمة الموجودات أو المطلوبات في البیانات الضرائب المؤجلة ھي الضرائب المتوقع دفعھا أو استردادھا نتیجة الفروقا
للنسب الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا عند أساسالمالیة والقیمة التي یتم احتساب الربح الضریبي على  ھا. وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً

الضریبي أو تحقیق الموجودات الضریبیة المؤجلة.لتزامتسویة اال
في احتساب الربح الضریبي مستقبالً. بینما دخلبالمطلوبات الضریبیة المؤجلة للفروقات الزمنیة التي سینتج عنھا مبالغ سوف ترافعتیتم اال
عند احتساب الربح الضریبي.عترافیتم اال بالموجودات الضریبیة المؤجلة للفروقات الزمنیة التي سینتج عنھا مبالغ سوف تنزل مستقبالً

صید الموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ البیانات المالیة ویتم تخفیضھا في حالة توقع عدم إمكانیة االستفادة من تلك یتم مراجعة ر
أو كلیاً.الموجودات الضریبیة جزئیاً

غیر المدرجة في بیان المركز المالي حسابات االستثمار 
وجودات یجمیع أنواعھا سواء أخذت صورة محفظة استثماریة أم صندوق المغیر المدرجة في بیان المركز المالي یقصد باالستثمارات 

لشروط غیر المدرجة في بیان المركز المالي استثماري أم لم تأخذ، إذا كان البنك قد قام باستثمارھا لصالح أصحاب حسابات االستثمار  ً وفقا
على أساس عقد المضاربة أو على أساس عقد الوكالة وبالتالي االتفاق بین البنك وصاحب الحساب، ویقتصر دور البنك على إدارتھا، سواء 

موجودات للبنك والتظھر في قوائمھ المالیة، وفي العادة یقوم البنك بتمویل غیر المدرجة في بیان المركز المالي التعتبر االستثمارات 
وبدون أن غیر المدرجة في بیان المركز المالي من أموال أصحاب حسابات االستثمارغیر المدرجة في بیان المركز المالي االستثمارات 

یستخدم موارده الذاتیة في تمویل ھذه االستثمارات. 
على أساس عقد المضاربة یحصل البنك غیر المدرجة في بیان المركز المالي في حال تكییف العالقة بین البنك وأصحاب حسابات االستثمار 

لجھده وفي حال الخسارة ال یحصل البنك على تعویض جھده وال یتحمل الخسارة الناتجة على حصتھ  من صافي ما یتحقق من أرباح تعویض اً
غیر المدرجة في بیان المركز المالي إال بتعدي أو تقصیر أو مخالفة شروط العقد، إذ تحمل كل الخسارة على أصحاب حسابات االستثمار 

ال المستثمرة.ویتحمل البنك حصتھ من الخسارة بقدر حصتھ من مالھ في األمو
على أساس عقد الوكالة یحصل البنك غیر المدرجة في بیان المركز المالي في حال تكییف العالقة بین البنك وأصحاب حسابات االستثمار 

لجھده في إدارة االستثمارات  أم ویستحقھ سواء أنتجت أرباح من االستثمار غیر المدرجة في بیان المركز المالي على أجر مقطوع تعویضاً
ال. 

.دخلخسائر وعموالت إدارة ھذه الحسابات في بیان ال/یتم إظھار أرباح



ش.م.مسوریة- البركة ك بن
المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

2014كانون األول31كما في

19

تتمة)(الھامةالسیاسات المحاسبیة أسس اإلعداد 2
تتمة)(أھم السیاسات المحاسبیة4.2

التقاص

العامة فقط عندما تتوفر الحقوق كز الماليبیان المرالمبلغ الصافي في إظھاریتم إجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة و
التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت.أساسالقانونیة الُملزمة وكذلك عندما یتم تسویتھا على 

بالمصاریفعترافتحقق اإلیرادات واال

ذمم البیوع الُمؤجلة وأرصدة التمویالت غیرالخاصة برادات یاإلاستثناءبستحقاقاالأساسباإلیرادات والمصاریف على عترافیتم اال
وعموالت محفوظة. أرباحبھا كإیرادات ویتم تسجیلھا في حساب عترافال یتم االحیث المنتجة 

م (األتعاب) من الرسویرادتعاب) من خالل تقدیم الخدمات المتنوعة لعمالئھ، ویمكن تقسیم اإلمن العموالت والرسوم (األإیرادبنكیحقق ال
ضمن فئتین: 

كل فترة مالیة بما وبحیث تحملستحقاقاالأساسعلى یرادبھذا اإلعترافمن الخدمات المقدمة على فترة معینة من الزمن یتم االیراد) اإل1
. وغیرھاریة المختلفةداریة واالستشاواألتعاب اإلوالحفظ األمینالموجوداتإدارةالعموالت والرسوم من تضمن الذي ییرادیخصھا من اإل

. ستحقاقبھا حسب مبدأ االعترافالعموالت المتعلقة بالتسھیالت یتم تأجیلھا واالإن 
من الصفقات (العملیات): یراداإل) 2

مثل األتعاب التي تنشأ من المفاوضات أو المشاركة في المفاوضات لصفقة (عملیة) مع طرف ثالث مثل ترتیبات شراء أسھم أو مجموعة من
بھا عند اإلنتھاء من الصفقة (العملیة).عترافاألوراق المالیة أو بیع وشراء منشآت، یتم اال

بھا بعد أن تتحقق معاییر األداء المتفق عترافوالتي یتم ربطھا مع أداء معین یجب أن یتحقق، یتم االمنھاالرسوم أو الجزء العموالت وإن
علیھا. 

ت الناجمة عن ممارسة البنك لنشاطاتھ المعتادة:فیما یلي طرق االعتراف باالیرادا
اآلجلةالبیوعإیرادات ذمم-أ

تثبت إیرادات عقود المرابحة على أساس االستحقاق باستخدام طریقة القسط المتناقص. وفي حالة وجود ذمم أوأنشطة تمویلیة متعثرة وعند 
لتعلیما ت مجلس النقد والتسلیف وتعلیمات مصرف سوریة المركزي.عدم التأكد من استرداد تلك اإلیرادات یتم تعلیقھا وفقاً

والعموالتدخل الخدمات البنكیة- ب

تثبت إیرادات الرسوم والعموالت عند اكتسابھا.

ز المالي بصفتھ وكیالًغیر المدرجة في بیان المركاإلستثماراتإدارةمنالبنكإیرادات-ج

للشروط الواردة یر المدرجة في بیان المركز الماليالغتثبت إیرادات البنك من إدارة االستثمارات  لمبدأ االستحقاق، ووفقاً وفقاً بصفتھ وكیالً
.ةفي عقود االستثمار المقید

إیرادات االجارة والصكوك -د

شار إلیھ من قبل تستحق اإلیرادات الناجمة من اإلجارة اإلسالمیة والصكوك على أساس االستحقاق الزمني النسبي باستخدام معدل العائد الم
الجھات المستثمر بھا.

إیرادات المشاركة -ه

ا في حالة استمرار الُمشاركة ألكثر من فترة مالیة فإنَّھ یسجل الدخل من تمویل المشاركة التي تنشأ وتنتھي خالل الفترة المالیة بعد التصفیة أمَّ
ا أو على أي جزء منھا بین البنك والشریك في الفترة المالیة التي حدثت یتم تسجیل نصیب البنك في األرباح عند تحققھا بالتحاسب التام علیھ

ا نصیب البنك في الخسائر ألي فترة مالیة فیتم إثباتھ في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائ ر التي بھا وذلك في حدود األرباح التي ُتوزع، أمَّ
یخفض بھا نصیب البنك في راسمال الُمشاركة.

المطلقاإلستثمارألصحابكمضاربالبنكإیرادات- و

للشروط  ً لمبدأ االستحقاق وذلك مقابل إدارة البنك لھذه اإلستثمارات وفقا ً تثبت إیرادات البنك كمضارب ألصحاب اإلستثمار المطلق وفقا
الواردة في العقود الموقعة مع أصحاب االستثمار المطلق.

من الوكاالتالبنكإیراداتز

نك من الوكاالت بصفتھ وكیال" وفقا" لمبدأ اإلستحقاق ووفقا" للشروط واألحكام الواردة في عقود الوكاالت.تثبت إیرادات الب
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سھمالتوزیعات النقدیة لأل
قرارھا من الھیئة العامة للمساھمین. إوقد تمبنكا تصبح من حق الأسھم الشركات عند تحققھا عندمأرباحبعترافیتم اال

الموجودات المالیة المرھونة

األموال (المنقولة وغیر المنقولة) التي توضع علیھا إشارة رھن على صحیفتھا في السجالت الخاصة بھا للعقارات وللمنقوالت التي لھا ھي 
وتبقى لھ كافة حقوق الملكیة إال أن حق التصرف یكون بموافقة الدائن المرتھن.بید الراھن سجل لمصلحة المرتھن الدائن وتبقى حیازتھا

لدیون ُمستحقةبنكالموجودات التي آلت ملكیتھا لل وفاًء

بنكي آلت بھا للوذلك بالقیمة التوالتصفیة ستثماراالموجودات قید ضمن بندبیان المركز الماليفي بنكتظھر الموجودات التي آلت ملكیتھا لل
ھا كخسارة في أو القیمة العادلة أیھما أقل، وُیعاد تقییمھا في تاریخ البیانات المالیة بالقیمة العادلة بشكل إفرادي، ویتم تسجیل أي تدني في قیمت

وز قیمة التدني الذي تم تسجیلھ إلى الحد الذي ال یتجادخلوال یتم تسجیل الزیادة كإیراد. یتم تسجیل الزیادة الالحقة في بیان الدخلبیان ال
سابقاً. 

النقد وما في حكمھ 

وك صلاتھا األاستحقاقھو النقد واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر( دى بن د واألرصدة ل ل)، وتتضمن: النق یة ثالثة أشھر فأق
تحق خالدائنةمركزیة واألرصدة لدى المصارف، وتنزل ودائع المصارف ي تس ة أشھر (الت دة  ثالث تحقاقالل م لاتھا األاس ة أشھر ص یة ثالث

فأقل) واألرصدة المقیدة السحب.

أُسس توزیع األرباح بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة

عن عموالت البنك ادات الناجمةیتم تقسیم اإلیرادات إلى إیرادات ناجمة عن اإلستثمارات وإیرادات ناجمة عن عموالت البنك، حیث أن اإلیر
من حق البنك، وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق لكونھا ناتجة عن الخدمات جمیعھاأو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون 

التي یقدمھا البنك وال عالقة لھا باستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق (مضاربة).

من رأس المتأتيخلالدیتم الفصل بین  من االستثمار والتحویل بكل عملة على حدة، ویتم فصلھا الى ایرادات متأتیة من استثمارات ممولة كلیاً
مال البنك (استثمارات ذاتیة) واستثمارات ممولة بشكل مختلط (من رأس مال البنك وأموال أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق). حیث تكون 

إلى حسابات االستثمار المطلق. توزع االیرادات المتأتیة من مصدر مختلط إما نسبة وتناسب على كل من متوسط االولویة في االستثمار
في حكمھا ومتوسط حسابات االستثمار المطلق وذلك الستخراج حصة أصحاب االستثمار دخلین الخاضع لالستثمار أو ما یحقوق المساھم

.طریقة النمر أو حسب عقد الوكالة المبرم مع حسابات اإلستثمار المطلق (عقود الوكالة)المطلق (عقود المضاربة) من اإلیرادات حسب
یكون الربح القابل للتوزیع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق ھو مبلغ اإلیرادات المتأتیة من استثمارات ممولة من مصدر مختلط بعد 

نك واحتیاطي مخاطر االستثمار.طرح حصة مشاركة رأس المال ومبلغ المضاربة العائد للب

على الشرائح التالیة : یحتسب المبلغ المستثمر والذي یمثل المتوسط المرجح ألصحاب حسابات االستثمار المطلق بناًء

40%حسابات التوفیر
%60حسابات لمدة شھر

%70أشھر3حسابات  لمدة 
%80أشھر6حسابات لمدة 
%86أشھر9حسابات لمدة 
% 88شھر12حسابات لمدة 
%90شھر24حسابات لمدة 

%40تحتسب نسبة مضاربة (تمثل ربح البنك) كحد أقصى
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(تتمة)ت االستثمار الُمطلقةأُسس توزیع األرباح بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حسابا

% من أرباح أصحاب اإلستثمار المطلق.10یحتسب احتیاطي مخاطر االستثمار بما یعادل 
) الصادر 4/ م ن / ب 834یتم توزیع األرباح بما یتناسب مع السیاسة المعتمده في البنك و بما یتناسب مع قرار مجلس النقد و التسلیف رقم (

.2012نیسان 9بتاریخ 
ي حال أظھرت نتائج إیرادات االستثمار الممولة من أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق خسائر سیتحمل أصحاب حسابات االستثمار ف

أو المطلق ھذه الخسارة بنسبة مساھمتھم وفق الشرائح أعاله إال في حال تعدي البنك أو تقصیره فإنھ یتحمل الخسائر الناجمة عن ھذا التعدي 
مخالفتھ لشروط العقد.التقصیرأو

یتم تحمیل وعاء المضاربة جزء من المصاریف االداریة والعمومیة 2010نیسان 17تاریخ 20بناء على قرار ھیئة الرقابة الشرعیة رقم 
یات (كمصاریف االستشارات القانونیة والفنیة ومصاریف التقییم والرھونات ومصاریف القرطاسیة والمطبوعات ومصاریف البرید والبرق

31% من ھذه المصروفات)، لم یقم البنك بتحمیل وعاء المضاربة بأي مصاریف حتى تاریخ 50التي تحمل على وعاء المضاربة بنسبة 
على قرار مجلس اإلدارة رقم 2014كانون األول  .2014لعام 1وذلك بناًء

یض احتساب وتحدید الربح.یتم التنضیض بشكل شھري أما توزیع األرباح فیتم كل ثالث أشھر، یقصد بالتنض

الربع لدى توزیع العوائد على المبالغ المستثمره بلغ متوسط العائد على المبلغ المستثمر الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق  خالل 
األخیر من السنة كما یلي: 

2014
یورودوالرلیرة سوریةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

%0.31%0.26%2.18توفیر
%0.47%0.39%3.27ودیعة استثماریة  شھر

%0.55%0.45%4.13شھرأ3ودیعة استثماریة  
%0.63%0.52%4.72شھرأ6ودیعة استثماریة  
%0.69%0.57%5.20سنةودیعة استثماریة

%0.71-%6.54ودیعة استثماریة  سنتین

%40%40%40حد األقصى لنسبة المضاربةال

2013
یورودوالرلیرة سوریةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

%0.37%0.19%1.72توفیر
%0.55%0.29%2.58شھرودیعة استثماریة 
%0.64%0.34%3.51شھرأ3ودیعة استثماریة 
%0.74%0.39%4.01شھرأ6ودیعة استثماریة 

%0.81%0.43%4.41ودیعة استثماریة سنة
%0.83-%4.51ودیعة استثماریة سنتین

%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة

م العمیل بكسر ودیعتھ قبل حسب اتفاقیة شروط وأحكام عقود الخدمات البنكیة والموافق علیھا من ھیئة الرقابة الشرعیة والتي تنص في حال قا
تاریخ استحقاقھا فلیس لھ الحق بالحصول على األرباح المتحققة من ھذه الودیعة، حیث یتم تحویل ھذه األرباح إلى احتیاطي معدل األرباح 

بعد حسم حصة البنك كمضارب ما لم تقرر االدارة اعطاء العمیل جزءا من ھذه األرباح.
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)تتمة(أُسس توزیع األرباح بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة

في حین بلغ متوسط العائد على المبلغ المستثمر الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق خالل السنة كما یلي

2014
یورودوالرلیرة سوریةوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمارمت

%0.31%0.27%1.94توفیر
%0.46%0.40%2.91ودیعة استثماریة  شھر

%0.54%0.48%3.81شھرأ3ودیعة استثماریة 
%0.62%0.54%4.35شھرأ6ودیعة استثماریة 
%0.678%0.61%4.78سنةودیعة استثماریة
%0.69-%5.50سنتینودیعة استثماریة

%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة

2013
یورودوالرلیرة سوریةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

%0.40%0.19%2.12توفیر
%0.61%0.33%2.80شھرأودیعة استثماریة 
%0.71%0.38%3.68شھرأ3ودیعة استثماریة 
%0.81%0.44%4.16شھرأ6ودیعة استثماریة 

%0.89%0.48%4.67ودیعة استثماریة سنة
%0.91-%5.51ودیعة استثماریة سنتین

%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة

% یكون متوسط العائد على االستثمارات كما یلي:100أنواع الودائع في حال كانت نسبة مشاركة كل نوع من

20142013
متوسط العائد الصافي على المبلغ 

یورودوالرلیرة سوریةیورودوالرلیرة سوریةالخاضع لالستثمار

%0.77%0.19%2.32%0.79%0.52%5.45توفیر
%0.77%0.49%2.32%0.79%0.70%5.45ودیعة استثماریة  شھر

%0.77%0.73%2.71%0.79%0.70%5.90شھرأ3ودیعة استثماریة 
%0.77%0.73%4.74%0.79%0.70%5.90شھرأ6ودیعة استثماریة 
%0.77%0.73%4.74%0.79%0.70%5.90سنةودیعة استثماریة
%0.77-%4.74%0.79-%7.27سنتینودیعة استثماریة

%40%40%40%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة
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المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 3

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,543,641,6401,463,521,596نقد في الخزینة
12,835,024,0038,772,844,424حسابات جاریة/ ودائع تحت الطلب

1,453,729,5761,422,178,862)(*متطلبات االحتیاطي النقدي 
78,141,195-تأمینات نقدیة

16,832,395,21911,736,686,077

د بلغ سوریة المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، وقمصرفاالحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى بنكوفقا لقوانین وأنظمة المصارف، على ال)(* 
% من 5نسبةلیرة سوریة والذي یمثل1,453,729,576 مبلغ 2014كانون األول 31سوریة المركزي كما في مصرفرصید االحتیاطي لدى 

مقابل 2011للعام أیار2الصادر بتاریخ 5938رئاسة مجلس الوزراء رقم متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن
التشغیلیة.بنكأنشطة الفي إن ھذا االحتیاطي إلزامي ال یتم استعمالھ .2013كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,422,178,862

ة لمدة ثالثة أشھر أو أقلالیلدى المصارف ومؤسسات ماستثماروحسابات إیداعات4

2014األول كانون31
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةیةلیرة سور

675,350,93819,076,931,97119,752,282,909)*(حسابات جاریة
تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا 

351,223,770351,223,770-األصلیة أقل من ثالثة أشھر
یة، فترة وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالم

25,348,806,93025,348,806,930-استحقاقھا الفعلیة اقل من ثالثة أشھر
675,350,93844,776,962,67145,452,313,609

2013األول كانون31
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,926,226,62511,315,595,45314,241,822,078)*(حسابات جاریة
تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا 

1,875,026,6851,875,026,685-األصلیة أقل من ثالثة أشھر

وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 
9,691,097,2389,691,097,238-*)*(استحقاقھا الفعلیة اقل من ثالثة أشھر

2,926,226,62522,881,719,37625,807,946,001

للنظام األساسي وعقد التأسیس فإن ال)*( یة المحلیة والخارجیة.بنكال یتقاضى أیة فوائد على الحسابات الجاریة لدى البنوك والمؤسسات البنكوفقاً
كانون 31(2014كانون األول 31كما في لیرة سوریة24,681,258,628الي ھذه االستثمارات مبلغ بلغت قیمة االستثمارات الذاتیة من إجم)**(

.لیرة سوریة)8,667,389,200: 2013األول 
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یة لمدة تزید عن ثالثة أشھراللدى المصارف ومؤسسات ماستثمارحسابات 5

2014األول كانون31
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 
30,000,00017,210,718,90917,240,718,909)*(استحقاقھا الفعلیة أكثر من ثالثة أشھر

2013األول كانون31
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةیةلیرة سور

وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 
50,000,00016,029,667,22216,079,667,222)*(استحقاقھا الفعلیة أكثر من ثالثة أشھر

من إجمالي ھذه االستثمارات كما في (*)  31لیرة سوریة (15,506,717,492 مبلغ 2014األول كانون 31بلغت االستثمارات الممولة ذاتیاً
.لیرة سوریة)11,640,672,152: 2013كانون األول 

األنشطة التمویلیةوأرصدة البیوع المؤجلة ذمم 6

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

8,419,298,3075,421,761,113(*)البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیةذمم 
(289,098,721))469,743,321(ناقصاً: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

7,949,554,9865,132,662,392
(16,225,291))58,316,614()*(*ینزل األرباح المحفوظة

(1,571,976,670))2,682,629,798()**(*البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة ینزل مخصص تدني 
5,208,608,5743,544,460,431ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیةصافي 

%) من رصید ذمم 35.43أي ما نسبتھ (لیرة سوریة 2,983,096,023غیر المنتجة األنشطة التمویلیةبلغت ذمم البیوع الُمؤجلة وأرصدة(*)
بلغت ذمم البیوع وقد.)%33.72ما نسبتھ (أيلیرة سوریة للسنة السابقة 1,827,961,615قابل ُماألنشطة التمویلیةوأرصدةالبیوع الُمؤجلة

) من رصید %34.98لیرة سوریة أي ما نسبتھ (2,924,779,409المحفوظةرباحغیر المنتجة بعد تنزیل األاألنشطة التمویلیةوأرصدةالُمؤجلة 
.للسنة السابقة%)33.52لیرة سوریة أي ما نسبتھ (1,811,736,324المحفوظة مقابل رباحتنزیل األذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت  بعد
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(تتمة)ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة6

األرباح المحفوظة)       *(*
كانت الحركة على االرباح المحفوظة خالل السنة كما یلي :

20142013
یرة سوریةللیرة سوریة

16,225,2911,674,559كانون الثاني 1رصید 
43,581,85914,567,245اإلضافات 

(16,513)(1,490,536)اإلستبعادات
58,316,61416,225,291كانون األول31رصید 

یةالتمویلاألنشطةلبیوع المؤجلة وأرصدةمخصص تدني ذمم ا*) *(*

اإلجمالياألفرادالشركات
سوریةلیرةسوریةلیرةسوریةلیرة

20141,560,807,76711,168,9031,571,976,670كانون الثاني 1في 
1,127,450,28213,857,2841,141,307,566التغیر خالل الفترة

2,688,258,04925,026,1872,713,284,236*2014كانون االول 31في 

2014كانون الثاني1ي ف
ً 752,834,0487,945,659760,779,707انخفاض القیمة افرادیا

200,928,9453,223,244204,152,189انخفاض القیمة بشكل جماعي
607,044,774-607,044,774فرق سعر صرف
التغیر خالل الفترة

ً 871,105,44119,267,660890,373,101انخفاض القیمة افرادیا
5,184,009266,9585,450,967انخفاض القیمة بشكل جماعي

ً (2,312,024)(2,238,879)(73,145)استردادات إفرادیا
(203,137,326)(3,438,455)(199,698,871)استردادات بشكل جماعي

450,932,848-450,932,848تغیرسعر الصرف
1,127,450,28213,857,2841,141,307,566

2014كانون األول 31في 
ً 1,623,866,34424,974,4401,648,840,784انخفاض القیمة افرادیا

6,414,08351,7476,465,830انخفاض القیمة بشكل جماعي
1,057,977,622-1,057,977,622فرق سعر صرف

2,688,258,04925,026,187** 2,713,284,236

: بلغت قیمة 2013لیرة سوریة (2,340,454لیرة سوریة وغیر المباشرة مبلغ 2,713,284,236 بلغت قیمة المخصصات المباشرة مبلغ *
.)لیرة سوریة142,254لیرة سوریة وغیر المباشرة مبلغ 1,571,976,670المخصصات المباشرة مبلغ 

: الیوجد).2013لیرة سوریة (30,654,438شاركات والذي یبلغ ** یتضمن ھذا المخصص قیمة مخصص تدني الم

المشاركات7

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

961,863,511547,902,789عملیات مشاركة إسالمیة
-)30,654,438(لمشاركات اإلسالمیةینزل مخصص تدني قیمة ا

931,209,073547,902,789
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ستحقاقات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االموجود8

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

984,116,569287,020,000الصكوك

لإلفصاح عن  اب الرھن أو ات في الصكوك وقیمة أیَّة رھونات أو حجوزات على الموجودات المالیة مع بیان أسبستثماراالفیما یلي جدوالً
كما في حیث قارنالحجز وبشكل مُ  31لیرة سوریة (984,116,569مبلغ 2014كانون األول 31بلغت قیمة الصكوك الممولة ذاتیاً

لیرة سوریة).287,020,000: 2013كانون األول 

إسم الجھة المصدرة 
للصك

القیمة 
االسمیة

رأس مال الجھة 
المصدرة

قیمة الصك إلى 
رأس مال الجھة 

المصدرة
نوع الصك حسب 

تاریخ االستحقاقستحقاقاال
نوع حسب الطبیعة 

التعاقدیة

بنك دبي اإلسالمي
ملیون 1

دوالر
ملیون 1,000
صكوك ایجارة2017أیار 30طویل األجل0.1%دوالر 

بنك بیت التمویل 
التركي اإلسالمي

ملیون 1
دوالر

ملیون 792.87
صكوك ایجارة2018أیار2طویل األجل0.126%دوالر

الممتلكات شركة 
البحرینیة القابضة

2.97
ملیون 
دوالر

ملیون 6,779
طویل األجل0.044%دوالر 

تشرین التاني 25
صكوك مرابحة2021

في حین بلغت القیمة العادلة 20,885المقیمة باللیرات السوریة مبلغدبي االسالميبنكبلغت القیمة العادلة لصك 2014كانون األول 31كما في 
لیرة سوریة20,365وبلغت القیمة العادلة لصك شركة الممتلكات البحرینیة القابضة لیرة سوریة19,969االسالمي التمویل التركيكبنلصك 

.لیرة سوریة197.96ھو2014كانون األول 31علما" ان سعر صرف الدوالر كما في 

أو التصفیةستثماراالموجودات قید 9

20142013
لیرة سوریةوریةلیرة س

256,210,000256,210,000)*(موجودات آیلة لوفاء دیون

م الكھا من قبل البنك وذلك استیفاءقیمة عقارات تم استمتمثل(*)  ادة رق ى الم اء عل 100لدیون متعثرة على أن یتم تصفیتھا خالل سنتین بن
انون  ن الق ام 23م ار. 2002لع تمالك عق م اس ث ت ة حی اریخ 124,360,000بقیم وریة بت رة س ة 2013آب 11لی ر بقیم ار أخ وعق

.2013أیلول 25لیرة  سوریة بتاریخ 131,850,000
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موجودات ثابتة10

اإلجماليمشاریع قید التنفیذسیاراتأثاث ومفروشاتأجھزة وتجھیزات المكاتبتحسینات على العقارات أراضي و مباني

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریة لیرة
التكلفة

600,224,245164,681,704133,414,72613,249,72812,247,550749,228,5991,673,046,552رصید بدایة السنة 

3,300,000648,588,691735,786,992-45,451,77538,446,526-اإلضافات
(85,000)---(85,000)--اإلستبعادات
-)450,071,000(-2,432,499(2,432,499)-450,071,000إعادة تبویب

1,050,295,245210,133,479169,343,75315,682,22715,547,550947,746,2902,408,748,544(*) 2014كانون األول 31كما في 

االستھالك
(158,010,269)-(8,896,077)(5,892,923)(59,491,101)(57,290,947)(26,439,221)رصید بدایة السنة 

(67,986,065)-(2,184,047)(2,079,188)(26,001,809)(24,466,536)(13,254,485)اإلضافات
5,668---5,668--اإلستبعادات

(225,990,666)-(11,080,124)(7,972,111)(85,487,242)(81,757,483)(39,693,706)(*)2014كانون األول 31كما في 
صافي القیمة الدفتریة

20141,010,601,539128,375,99683,856,5117,710,1164,467,426947,746,2902,182,757,878كانون األول 31كما في 

.2014كانون األول 31لیرة سوریة كما في 40,876,403الك الخاص بھا ستھلیرة سوریة، بینما بلغ مجمع اال311,176,911بلغ إجمالي قیمة موجودات الفروع المغلقة )*(
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(تتمة)موجودات ثابتة10

تحسینات على أراضي و مباني
العقارات 

أجھزة وتجھیزات 
اإلجماليمشاریع قید التنفیذسیاراتأثاث ومفروشاتالمكاتب

رة سوریةلیلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة 
التكلفة

600,224,245162,606,192126,882,00713,069,02812,247,550518,881,0231,433,910,045رصید بدایة السنة 

232,228,088240,092,463-195,0007,563,675105,700-اإلضافات
(955,956)---(955,956)--اإلستبعادات
-(1,880,512)-75,000(75,000)1,880,512-إعادة تبویب

كانون األول 31كما في 
2013(*)600,224,245164,681,704133,414,72613,249,72812,247,550749,228,5991,673,046,552

االستھالك
(93,759,699)-(6,739,490)(3,917,277))35,768,176((32,900,001)(14,434,755)رصید بدایة السنة 

)64,466,277(-(2,156,587)(1,975,646)(23,938,632))24,390,946()12,004,466(اإلضافات
215,707---215,707--اإلستبعادات

كانون األول 31كما في 
2013(*)(26,439,221)(57,290,947)(59,491,101)(5,892,923)(8,896,077)-(158,010,269)

دفتریةصافي القیمة ال
2013573,785,024107,390,75773,923,6257,356,8053,351,473749,228,5991,515,036,283كانون األول 31كما في 

.2013كانون األول 31لیرة سوریة كما في 21,709,885الك الخاص بھا ستھلیرة سوریة، بینما بلغ مجمع اال311,176,911بلغ إجمالي قیمة موجودات الفروع المغلقة )*(
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موجودات غیر ملموسة11 
ا لطریقة القسط الثابت على فترة خمس سنوات وھي الفترة المقدرة لعمرھا االنتاجي.یحتسب اإلطفاء على الموجودات غیر الملموسة وفق

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
46,388,99244,761,992رصید بدایة السنة

1,627,000-اإلضافات
46,388,99246,388,992رصید نھایة السنة

الطفاءا
(20,175,509)(29,322,971)بدایة السنةرصید

(9,147,462)(9,278,272)اإلضافات
(29,322,971)(38,601,243)رصید نھایة السنة 

7,787,74917,066,021صافي القیمة الدفتریة

موجودات أخرى 12
20142013

لیرة سوریةلیرة سوریة

89,110,73278,244,680مصاریف مدفوعة مقدما
16,136,03614,671,741مدفوعات مقدمة (موردون)

98,967,190108,547,050ایرادات المحققة وغیر مستحقة القبض
7,348,5121,628,224سلف موظفین

30,963,1071,359,627مدینون متنوعون
62,265732,686سلف أرباح ودائع شھریة

634,788221,942لإلستردادمصاریف قضائیة قابلة
26,689,70019,128,264شبكة الصراف اآلليمدینةذمم 

269,912,330224,534,214

سوریة المركزيمصرفمجمدة لدى ودیعة13

نسبةاظ بیجب على البنوك الخاصة االحتف2001لعام 28من قانون المصارف الخاصة رقم 12كما ھو محدد في البند "ب" للفقرة رقم 
فائدة، یتم تحریر الودیعة المجمدة عند تصفیة المركزي على شكل ودیعة مجمدة ال یستحق علیھا أیھ ةسوریمصرفمن رأسمالھا لدى 10%

.بنكال
ھو كما یلي:2014 كانون األول31سوریة المركزي كما في مصرفإن رصید الودیعة المجمدة لدى 

20142013
یرة سوریةللیرة سوریة

285,491,549285,491,549رصید الودیعة المجمدة باللیرة السوریة
الى اللیرة رصید الودیعة المجمدة بالدوال 717,918,767520,451,213السوریة)*ر األمریكي (محوالً

1,003,410,316805,942,762

دوالر أمریكي، حیث بلغ سعر صرف الدوالر 3,626,585بالدوالر األمریكي رصید الودیعة المجمدةبلغ 2014كانون األول 31كما في * 
31كما في 143.51الدوالر األمریكي مقابل اللیرة السوریةلیرة سوریة (بینما كان سعر صرف 197.96بتاریخھ األمریكي مقابل اللیرة السوریة 

).2013كانون األول 

وبحسب تعلیمات 2013أیلول 30خالل عملیة إستدعاء النصف الثاني من رأس المال حتى تاریخ % من المبالغ المسددة10بتجمید بنكقام ال
مصرف% من رأس المال المكتتب بھ وذلك إلتزاما بأحكام القانون المذكور أعاله وكتاب ال10تجمید نسبة بنكالمركزي یتوجب على اللمصرفا

.2013كانون الثاني 3بتاریخ 16/161المركزي رقم 
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دخلمخصص ضریبة ال/ موجودات ضریبیة ُمؤجلة14

كانت الحركة على الموجودات الضریبة المؤجلة كما یلي:

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

51,457,647126,093,084رصید بدایة السنة
-(1,323,042)تعدیالت على موجودات ضریبیة مؤجلة

(74,635,437)(50,134,605)لدخ: مصروف ضریبة الطرحی
51,457,647-رصید نھایة السنة

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي :
20142013

لیرة سوریةلیرة سوریة

2,710,331,8522,710,099,059قبل الضریبةالربح

التعدیالت 
(2,402,519,773)(2,084,698,248)لمتحققةأرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر ا

(81,085,905)(38,332,518)أرباح تقییم مركز القطع التشغیلي غیر المتحققة
21,332,429-مخصص تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة 

-14,137,667المملوكةھتالك تحسینات على العقاراتسمصروف ا
13,254,48536,395,414مصاریف استھالك عقارات

46,033,98039,093,356مخصصات أخرى
(24,772,832)(24,772,832)إستھالك مصاریف التأسیس

(2,074,377,466)(2,411,557,311)
635,954,386298,541,748الربح الخاضع للضریبة

%25%25نسبة الضریبة

158,988,59674,635,437دخلضریبة المصروف
-(50,134,605)یطرح : موجودات ضریبیة مؤجلة 

-108,853,991المبلغ الخاضع لرسم اعادة االعمار 

-5,442,699یضاف: رسم اعادة إعمار
-1,323,042سنوات سابقة دخلتعدیالت ضریبة 

-165,754,337السنةدخلمصروف ضریبة 

ضریبة الدخل كما یلي:كانت الحركة على مخصص
20142013

لیرة سوریةلیرة سوریة

--رصید بدایة السنة
-114,296,690الدخل للسنةضریبة یضاف: مصروف
-114,296,690رصید نھایة السنة

تم االنتھاء من تدقیق البیانات المالیة العائدة حیث(ضمنا) حسب التواریخ المحددة لذلك، 2013إلى 2009عوام لألتم تقدیم البیانات الضریبیة 
ھي ما زالت قید المراجعة لدى الدوائر المالیة.وتسجیل التسویات الخاصة بھا، أما البیانات المالیة للسنوات الالحقة ف2009للعام 
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مصارف ومؤسسات مالیةاستثماروحسابات إیداعات15
20142013

یةلیرة سورلیرة سوریة

26,244,070,00217,092,264,253(حسابات جاریة)مصارف محلیة
102,029,77072,322,330(حسابات جاریة)مصارف خارجیة 

26,346,099,77217,164,586,583

الجاریة للعمالءأرصدة الحسابات 16
20142013

لیرة سوریةلیرة سوریة

5,472,479,3085,051,077,104لیرة سوریة- أرصدة جاریة للعمالء 
16,322,777,06014,916,669,160عمالت أجنبیة- أرصدة جاریة للعمالء 

21,795,256,36819,967,746,264

تأمینــات نقدیـــة17
20142013

لیرة سوریةلیرة سوریة

2,403,034,087660,837,934تأمینات نقدیة لقاء الكفاالت 
16,649,929,8567,121,203,290تأمینات نقدیة لقاء االعتمادات المستندیة والقبوالت

85,911,09457,156,242تأمینات نقدیة مقابل شھادات استیراد
316,062,030602,695تأمینات نقدیة لقاء تسھیالت ائتمانیة 

-267,472,010تأمینات أخرى
19,722,409,0777,839,800,161

ُمخصصات متنوعة18

فیما یلي أدناه الحركة قام البنك بتكوین مخصصات متنوعة تعود لتعویضات نھایة خدمة الموظفین باإلضافة الى مخصص القطع التشغیلي 
الخاصة بالمخصصات المذكورة:

صید نھایةر
السنـة

مـا تـم رده 
لإلیرادات

المستخــدم 
خالل السنة

خالل المكون
السنــــة

رصید بدایة 
السنــــة

لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  2014

28,781,601 - - 28,781,601 - مخصص تعویض نھایة الخدمة
8,876,251 - - 7,224,354 1,651,897 لقطع التشغیليمخصص ا

2,340,454 2,198,200 142,254
مخصص تدني بنود خارج بیان 

المركز المالي

39,998,306 - - 38,204,155 1,794,151

2013
- - - - - مخصص تعویض نھایة الخدمة

1,651,897 )7,153,658( - 5,987,014 2,818,541 لقطع التشغیليمخصص ا

142,254 - - 142,254 -
مخصص تدني بنود خارج بیان 

المركز المالي

1,794,151 )7,153,658( - 6,129,268 2,818,541
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ت أُخرىمطلوبا19

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

736,715,052204,453,862حواالت وأوامر دفع وشیكات مصدقة 
258,244,621216,331,810مستحقة غیر مدفوعةنفقات

216,660,879215,278,650دائنو شراء أصول ثابتة
102,522,2921,064,772اخرى

87,102,40031,572,200مخصص مخاطر محتملة **
34,856,65219,392,853مستحق لجھات حكومیة

19,786,9435,767,367موردین
11,445,74010,615,240الصراف اآلليذمم دائنة لشبكة 

57,976-ایرادات غیر شرعیة *
1,467,334,579704,534,730

ه الخیر ) ھي عبارة عن إیرادات ناشئة عن فوائد تم دفعھا من قبل البنوك المراسلة على الحسابات الجاریة تم تجنیبھا من االرباح لصرفھا في وجو(*
یئة الرقابة الشرعیة.بعد الحصول على موافقة ھ

لمواجھة أي خسائر محتملة ناتجة عن سرقة أو تھدیم أو تلف ممكن أن یلحق بموجودات الفروع المغلقة بنك*) تمثل مبالغ تم احتجازھا من قبل ال(*
نتیجة األحداث التي تمر بھا البالد .نتیجة تواجدھا في مناطق غیر مستقرة أمنیاً

غلقة والمخصصات المحتجزة مقابلھا:فیما یلي ملخص للفروع الم

ة لھذه الفروعمحتملمبالغ الخسائر الثابتة-موجودات الفرع اسم الفرع المغلق 
لیرة سوریةلیرة سوریة

243,103,83755,890,223الفرقان-حلب 
16,569,54216,236,546دروبي-حمص 

51,503,53214,975,631*دوما

311,176,91187,102,400المجموع

تم افتتاح م ی رع ل م تھ* ف ھ ت بأن اً ة علم روف الراھن بب الظ د بس ة لبع زات الالزم ة التجھی زه بكاف رة جھی ھالمباش ل فی .عم
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ات المطلقةستثماراالحسابات 20

20142013

أفراد
مصارف و 

أفرادالمجموعمؤسسات مالیة
مصارف و 

المجموعمؤسسات مالیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةة سوریةلیر

2,025,872,30611,3112,025,883,6171,164,461,71711,2981,164,473,015حسابات التوفیر
6,175,828,3191,522,937,6467,698,765,9654,751,627,9241,342,059,8396,093,687,763ألجـل

324,712,23943,081,761367,794,00052,563,74531,245,18683,808,931التأمینات النقدیة
8,526,412,8641,566,030,71810,092,443,5825,968,653,3861,373,316,3237,341,969,709

أعباء محققة 
غیر مستحقة 

59,208,54310,994,25570,202,79848,770,53011,063,64659,834,176الدفع 
إجمالي حسابات 

االستثمار 
8,585,621,4071,577,024,97310,162,646,3806,017,423,9161,384,379,9697,401,803,885الُمطلقة

وقدره إجماليتبلغ قیمة  لیرة سوریة)2013:83,808,931یرة سوریة (ل367,794,000التأمینات التي تدر عائد مبلغاً

رباحمعدل األاحتیاطي21
كما یلي: الخاص بأصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة رباحل األعدماحتیاطيإنَّ الحركة على 

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

13,288,16510,073,180رصید بدایة السنة
12,401,8983,214,985*اإلضافات خالل السنة 
25,690,06313,288,165الرصید في نھایة السنة

اإلضافات الناتجة عن في حین بلغت 2014كانون األول 31كما في لیرة سوریة2,074,076 * بلغت اإلضافات الناتجة عن كسر الودائع مبلغ
.2013كانون األول 31لیرة سوریة كما في 3,214,985كسر الودائع مبلغ

ستثماراالمخاطر احتیاطي22
ھي كما یلي: ستثماراالمخاطر احتیاطيعلى إنَّ الحركة

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

66,689,18940,732,520رصید بدایة السنة
24,613,69923,880,821اإلضافات خالل السنة

5,508,7692,075,848فروقات أسعار الصرف
96,811,65766,689,189یة السنةرصید نھا



ش.م.مسوریة- البركة بنك 
إیضاحات حول البیانات المالیة

2014كانون األول31كما في

34

المدفوعس المال رأ23

درھا 10,000,000لیرة سوریة موزعة على 5,000,000,000ب حدد رأسمال البنك  ب 500سھم بقیمة اسمیة ق د. اكتت رة سوریة للسھم الواح لی
ون  درھا 6,500,000ب  المؤسس بة ق ك  بنس ال البن ن رأس م ھم م ة قی65س میة % والبالغ ا اإلس رح 3,250,000,000متھ م ط وریة ، وت رة س لی

% من رأسمال البنك. 35سھم على االكتتاب العام تمثل نسبة 3,500,000
%، وقد وافقت ھیئة األوراق المالیة السوریة على آلیة تخصیص األسھم 428.31زادت االكتتابات عن األسھم المعروضة على االكتتاب العام بنسبة 

/ ص أ.م .1373الكتاب الموجھ إلى مدیر إصدار أسھم بنك البركة سوریة  رقم /المكتتب بھا ب
تم توجیھ الدعوة إلى تسدید النصف الثاني من األسھم المكتتب بھا من قبل المؤسسین والمساھمین بموجب موافقة ھیئة 2011تشرین الثاني 1بتاریخ 

إم.–/ ص 1270رقم 2011تشرین األول 11األوراق واألسواق المالیة بتاریخ 
:فیما یلي بیان تفاصیل رأس المال المصرح بھ ورأس المال المدفوع

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

5,000,000,0005,000,000,000رأس المال المصرح والمكتتب بھ
(456,854,750)(447,385,750)أقساط رأس المال غیر المدفوعة في بدایة السنة

340,633,5009,469,000أقساط رأس المال المدفوعة خالل السنة
4,893,247,7504,552,614,250رأس المال المدفوع

لعام 35والمرسوم رقم 2001لعام 28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم 3،  صدر القانون رقم 2010كانون الثاني 4بتاریخ 
ملیار لیرة سوریة، 15د األدنى لرأس مال البنوك اإلسالمیة العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح الذي یتضمن زیادة الح2005

وقد تم تمدید المدة لتصبح خمسة .وقد منحت البنوك المرخصة مھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب
.2013لعام 63م سنوات بموجب المرسوم التشریعي رق

ادة 2013آذار26غیر العادیة للمساھمین بتاریخ العادیة وخالل اجتماع الھیئة العامة  ق مضمون الم ة األسھم وف ى تجزئ ة عل ت الموافق ، تم
وری2011/ لعام 29/ من المرسوم التشریعي رقم /3/ البند /91/ رة س ك خالل الذي یقضي بتحدید القیمة االسمیة للسھم الواحد بمائة لی ة وذل

اء ذا المرسوم. وبن اذ ھ اریخ نف س اإلدارة"سنتین من ت ویض مجل اھمین تف ة للمس ة العام ررت الھیئ ھ ق ذيعلی رئیس التنقی ة وال ام بمتابع للقی
لسوریة / م من ھیئة األوراق واألسواق المالیة ا17صدر القرار رقم 2013حزیران2إجراءات تجزئة األسھم أمام الجھات المعنیة. وبتاریخ 

ون50سھم البنك لتصبح مئة لیرة سوریة للسھم الواحد لیصبح إجمالي األسھم سمیة ألبالموافقة على تعدیل القیمة اال د ملی م تحدی د ت ھم. وق س
.2013حزیران16بتاریخ المالیة واألسواقتاریخ تنفیذ التعدیل المذكور في سوق دمشق لألوراق

اتحتیاطیاال24

انونيالقحتیاطياال-

م 2011لعام 29بناء على أحكام المرسوم التشریعي رقم  یم رق اریخ 369/100/3وإشارة الى التعم ادر بت اني 20الص انون الث 2009ك
% من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر أرباح 10یتم تحویل 2009شباط 12الصادر بتاریخ 952/100/1وإلى التعمیم رقم 

یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویاًع غیر المحققة الى االحتیاطي القانوني.فروقات القط
:یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي القانوني.% من رأسمال البنك25ل

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

-30,757,929سنةالرصید في بدایة ال
2,544,577,5152,635,463,622صافي ربح السنة

165,754,33774,635,437یضاف:مصروف ضریبة الدخل
(2,402,519,773))2,084,698,248(ینزل:أرباح القطع غیر المحققة

625,633,604307,579,286صافي الربح قبل الضریبة

%10%10كون خالل العام من صافي الربح قبل الضریبةنسبة االحتیاطي القانوني الم
62,563,36030,757,929المكون خالل السنةقانوني الحتیاطي اال

93,321,28930,757,929في نھایة السنةالرصید
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(تتمة)االحتیاطیات24

ات والمخصصات المكونة لقاء الدیونحتیاطیاال-

وأحكام قرار مجلس النقد 2012) لعام 4/م.ن/ب902بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (صات تم تشكیل اإلحتیاطیات والمخص
.2009كانون األول 9) تاریخ 4/م.ن/ب597والمعدل لبعض أحكام القرار رقم (2010نیسان 14) تاریخ 4/م.ن/ب650والتسلیف رقم (

االحتیاطي العام لمخاطر التمویل في حساب احتیاطي مخاطر االستثمار، ما یعني أنھ یتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من 
ال حاجة لتكوین احتیاطي عام لمخاطر التمویل في حال أن احتیاطي مخاطر االستثمار یبلغ مقدار احتیاطي عام مخاطر التمویل المطلوب 

2005/ لعام 35المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم التشریعي رقم /تكوینھ أو یزید عنھ، ویجب أال یقل احتیاطي مخاطر االستثمار عن
الخاص بالمصارف اإلسالمیة أو مقدار حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتیاطي العام لمخاطر التمویل أیھما أكبر.

المصارف اإلسالمیة جھة استمرار تكوین احتیاطي والخاص ب2005/ لعام 35/ من المرسوم التشریعي رقم /14یستمر العمل بأحكام المادة /
لمواجھة مخاطر االستثمار المشترك لتغطیة خسائر ناتجة عنھ وذلك حتى یصبح مبلغ االحتیاطي مثلي رأس المال المدفوع للمصارف 

اإلسالمیة او أي مقدار آخر یحدده مجلس النقد والتسلیف.

قد ارتئ عدم حجز بنكلیرة سوریة إال أن ال145,651,611عنھ مخصصات جماعیة بقیمة تم إجراء اختبار جھد للمحفظة االئتمانیة ونتج
ھذه المخصصات لوجود مخصصات اضافیة إفرادیة ( غیر الفائضة والناجمة عن الفرق بین تطبیق قراري مجلس النقد والتسلیف ذات 

لیرة سوریة .539,790,174) بقیمة 902و 597األرقام 

وتبلغ وریةسیرة ل6,520,302مبلغ 2014ول األكانون31لدیون المنتجة للتسھیالت المباشرة القائمة بتاریخ ایل مخصص بتشكبنكقام ال
وقدره  یرة ل1,182,518وللتسھیالت غیر المباشرة مبلغ وقدره وریةسیرة ل4,238,196حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغاً

وقدرهوتبلغ حصة أصحاب الحسابوریةس ً .وریةسیرة ل768,637ات االستثماریة المطلقة منھا مبلغا
وریةسیرة ل2,706,251,532مبلغ 2014كانون األول 31بتاریخ غیر المنتجة للتسھیالت المباشرة بتشكیل مخصص للدیون بنكقام ال

وقدره وللتسھیالت غیر المباشرة مبلغ وقدره یةورسیرة ل1,759,063,496وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغاً
وقدرهوریةسیرة ل1,157,936 وریة.سیرة ل752,658وتبلغ حصة أصحاب الحسابات االستثماریة المطلقة منھا مبلغاً

، حیث بلغ 2014لنھایة عام بنكتم تعلیق تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل لألصول الممولة من المساھمین واألموال التي یضمنھا ال
وھو نفس المبلغ الذي تم تكوینھ بتاریخ لیرة سوریة 52,237,733مبلغ2014كانون األول 31إجمالي احتیاطي العام لمخاطر التمویل لغایة 

/م.ن/ب 597ملزم باستكمال احتجاز اإلحتیاطي العام لمخاطر التمویل المتوجب وفق أحكام القرار بنكمع العلم أن ال2014كانون األول 31
.4/م.ن/ب902انتھاء العمل بالقرار عند 4/م.ن/ب650وتعدیلھ بالقرار 

وقدره 2014كانون األول 31تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من احتیاطي مخاطر التمویل والمحتجزة لغایة تاریخ  مبلغاً
ق تكوین االحتیاطي مخاطر التمویل لألصول الممولة من نتیجة تعلی2012أیلول 30لیرة سوریة وھي محتسبة لتاریخ 28,651,746

أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد التاریخ المذكور. 

لیرة سوریة، وتبلغ 512,402) بمبلغ 4/م.ن.ب902تم االحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف (
وقدره حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق لیرة سوریة.333,061ة مبلغاً

بیوع الُمؤجلة وأرصدة التمویالتإیرادات ذمم ال25 

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

423,227,998458,132,888شركات–إیراد المرابحات 
26,220,19737,402,227أفراد–إیراد المرابحات 

449,448,195495,535,115

البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالتذمم مخصص تدني 26

بأحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم بما فیھا ذمم اإلیتم تكوین مخصصات تدني لكافة ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت  جارة تقیداً
مبلغ 2014كانون األول 31المنتھیة في عن السنةمصروف المخصص المكون قیمةبلغ إجمالي.وتعدیالتھ2009) لعام 4/ م.ن/ب597(

61,500,000بلغت حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغ . لیرة سوریة)352,960,240: 2013لیرة سوریة (692,572,918
192,500,000: 2013(لیرة سوریة631,072,918في حین بلغت حصة البنك مبلغ لیرة سوریة)160,460,240: 2013(لیرة سوریة

.لیرة سوریة)
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مالیةالمؤسسات المصارف ومن الإیرادات 27

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

40,080,36862,551,393إیرادات ودائع استثماریة لدى البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة
40,080,36862,551,393

العائد على حسابات اإلستثمار المطلق28

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

39,302,14224,686,828توفیرحسابات ال
309,791,240217,336,369ألجلحسابات 

(3,214,985))12,401,898(حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتیاطي معدل األرباح *
336,691,484238,808,212

األرباح المتحققة ن كسر الودائع حیث أنھ عند قیام العمیل بكسر ودیعتھ قبل تاریخ استحقاقھا فلیس لھ الحق بالحصول على تمثل أرباح ناجمة ع(*)
من ھذه الودیعة، حیث یتم تحویل ھذه األرباح إلى احتیاطي معدل األرباح بعد حسم حصة البنك كمضارب.

باالستثمار ورب مالوكیل مضارب وبصفتھ المشتركیراداإلمنبنكحصة ال29

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

42,508,24374,889,368بصفتھ ُمضاربحصة البنك 
48,828,83683,928,688بصفتھ رب مالحصة البنك 

91,337,079158,818,056

الذاتیةبنكالأرباح30

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

462,126,157365,172,194 یراد وكاالت استثماریة إ
77,068,681109,133,340إیراد اإلجارة

35,321,2641,510,916یراد مضاربات اسالمیةإ
16,929,23410,797,964إیراد الصكوك

 591,445,336486,614,414

ستثماراالببصفتھ وكیالًالمركز المالي غیر المدرجة في بیان ات ستثماراالمن إیرادات بنكحصة ال31

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

113,347,04958,175,283غیر المدرجة في بیان المركز المالي ستثمارات أرباح اال
(38,514,586)(44,181,337)غیر المدرجة في بیان المركز المالي ینزل: حصة أصحاب االستثمارات 

69,165,71219,660,697
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باالستثمارغیر المدرجة في بیان المركز المالي حصة البنك من إیرادات االستثمارات 31 (تتمة)بصفتھ وكیالً
یبین تفاصیل  :غیر المدرجة في بیان المركز المالياتستثماراالفیما یلي جدوالً

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

16,224,155,30816,743,737,195(دوالر أمریكي)%1الى%0.6من 
15,460,433,612-(دوالر أمریكي)%2 الى % 1 من أعلى 

-7,516,613,753(یورو)%1 الى %0.25 من 
3,339,810,516-(یورو)%2 الى % 1 من أعلى 

یةبنكالخدمات الإیرادات صافي 32

20142013
لیرة سوریةسوریةلیرة 

269,313,272135,785,353عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص
630,021,669188,341,678رسوم خدمات بنكیة

899,334,941324,127,031
(13,989,592)(17,290,401) مصروفات عموالت ورسوم

882,044,540310,137,439

نفقات الموظفین33

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

379,473,567245,690,405 رواتب وأجور وتعویضات ومكافآت للموظفین
17,500,53516,946,497اشتراكات لمؤسسة التأمینات االجتماعیة

3,362,7361,856,874مصاریف سفر و تدریب
6,845,1964,586,229 مصاریف نفقات طبیة

2,391,7413,150,320خرىأ
409,573,775272,230,325
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مصاریف إداریة وعمومیة34

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

68,638,75263,504,167مصاریف إیجارات
40,131,790106,337,893مصاریف إستشارات (*)  

34,116,10230,722,562مصاریف معلوماتیة 
24,985,10013,449,406مصاریف سفر ومواصالت وضیافة 

23,818,81812,684,189مصاریف كھرباء وماء وتدفئة
21,388,26017,496,818بدالت مجلس اإلدارة 

20,090,6688,332,658إعالن ومعارض 
11,762,2256,332,579مصاریف حكومیة

10,257,4556,622,370**)تعویضات ھیئة الرقابة الشرعیة (
9,481,8505,148,893مصاریف صیانة وإصالحات

8,919,5818,488,333مصاریف البرید والھاتف و انترنت
8,761,7957,645,710مصاریف قرطاسیة و مطبوعات

7,270,6906,553,750مصاریف التنظیف والبوفیھ 
1,788,6221,602,397مصاریف حراسة 

692,0285,786,929اریف تأمین مص
429,333244,524مصاریف أخرى 

292,533,069300,953,178

(*)  تمثل مصاریف التدقیق الخارجي واالستشارات القانونیة والتقنیة والفنیة.
.لیرة سوریة4,093,790مبلغ وقدره2014كانون األول 31(**) بلغت قیمة مكافآت ھیئة الرقابة الشرعیة حتى تاریخ 

السنة ربححصة السھم من 35
:كما یليالسنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل أرباح السنةبتقسیم أرباح السنةصافيمنتحتسب الحصة األساسیة للسھم 

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,544,577,5152,635,463,622ربح السنةصافي 

50,000,00050,000,000سھمالسنةخاللقائمةالمتوسط المرجح لعدد األسھم ال

50.8952.71ربح السنةالحصة األساسیة للسھم من صافي 

ائد للسھم لعدم إصدار البنك أدوات قد یكون لھا تأثیر على عالمخفضةمطابقة للحصة السنة أرباح إن الحصة األساسیة للسھم من صافي 
عند تحویلھا. الربحالسھم في 

النقد وما في حكمھ36
20142013

لیرة سوریةلیرة سوریة

15,378,665,64310,314,507,215نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة تستحق خالل ثالثة أشھر
یة لمدة ثالثة بنكیضاف إیداعات وحسابات استثمار وشھادات لدى المصارف ومؤسسات 

45,452,313,60925,807,946,001أشھر أو أقل
(17,164,586,583)(26,346,099,772)ثالثة أشھریة لمدة تزید عن بنكینزل حسابات استثمار وشھادات لدى المصارف ومؤسسات 

34,484,879,48018,957,866,633

ي عملیات البنك الیومیة.  فیستخدم تم استثناء االحتیاطي النقدي لدى مصرف سوریة المركزي كونھ ال 
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة37

أو الشركات التي یملكون فیھا حصصا وھیئة الرقابة الشرعیةتتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة 
و التشغیلیة بالبنك.رئیسیة أو أي أطراف أخرى ذات تأثیر ھام في صنع القرارات المالیة أ

:تتكون تعویضات اإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الھیئة الشرعیة من المبالغ التالیة

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

تعویضات اإلدارة العلیا
21,388,26017,496,818بدالت مجلس اإلدارة

10,257,4556,622,370بدالت ھیئة الرقابة الشرعیة
56,997,98630,967,652(اإلدارة التنفیذیة)الراتب األساسي وتعویضات

88,643,70155,086,840

:المتضمنة في البیانات المالیة كما یليذات العالقة مع األطراف السنةلقد بلغت األرصدة في نھایة 

اء مجلس أعضالشركات الزمیلةالشركة األم2014كانون األول 31
المجموعاإلدارة

بنود بیان المركز المالي 
6,231,371,710-6,231,371,710-حسابات جاریة مدینة
)94,162,209(-(35,776,488))58,385,721(حسابات جاریة دائنة 

60,906,347,771-19,667,034,80441,239,312,967استثمارات (البنك كمضارب والوكاالت)
)32,639,661()32,639,661(--أرصدة الحسابات الجاریة والودائع (مطلوبات)

الدخلبنود داخل بیان 
40,080,369-9,175,47430,904,895ایرادات األنشطة االستثماریة

437,350,308-257,014,593180,335,715ایرادات األنشطة االستثماریة (ذاتي)
نصیب البنك من ادارة االستثمارات غیر المدرجة 

69,165,712-27,485,62941,680,083وكیالبصفتھفي بیان المركز المالي

أعضاء مجلس الشركات الزمیلةالشركة األم2013كانون األول 31
المجموعاإلدارة

بنود بیان المركز المالي 
6,281,288,975-6,281,288,975-حسابات جاریة مدینة
)51,448,166(-)9,121,763()42,326,403(حسابات جاریة دائنة 

25,096,351,773-11,670,680,90213,425,670,871استثمارات (البنك كمضارب والوكاالت)
)10,286,062()10,286,062(--ابات الجاریة والودائع (مطلوبات)أرصدة الحس

دخلبنود داخل بیان ال
80,059,950-34,845,17045,214,780ایرادات األنشطة االستثماریة
372,845,117-168,819,330204,025,787(ذاتي)ایرادات األنشطة االستثماریة

ب البنك من ادارة االستثمارات غیر المدرجةنصی
19,660,697-16,652,3493,008,348بصفتھ وكیالفي بیان المركز المالي
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إدارةالمخاطر38
مقدمة38.1

عملھتواجالتيقییم المخاطروتوفھمتحدیدعلىیقومالبنكفيالمخاطرإلدارةالعامواإلطارالبنوكأعمالمنأساسيجزءھيالمخاطر
بیناألمثلالتوازنإلىللوصولالمخاطرالالزمة لتقلیصاالجراءاتواتخاذوالمقبولةالمحدودةالمستویاتضمنبقائھامنوالتأكدالبنك

.والعائدالمخاطرةعاملي

ومخاطر السیولة ومخاطر السوق و مخاطر السوق تقلبات سعر صرف العملة األجنبیة إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر االئتمان ومخاطر 
لالستثمارات المالیة ومخاطر السلع والمخزون السلعي ومخاطر العملیات (التشغیل) و مخاطر شرعیة و مخاطر األعمال. 

أنظمة إدارة المخاطر

ولة عن إدارة ومراقبة المخاطر.مجلس اإلدارة یعتبر الجھة المسؤولة عن إدارة المخاطر في البنك إضافة إلى ذلك ھناك لجان مسؤ

الجھة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتیجیات والسیاسات المتبعة بما في ذلك تحدید مستویات المخاطر التي مجلس اإلدارة
تحملھا أو القبول بھا.بنكیمكن لل

لتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السیاسات المعتمدة.الجھة المسؤولة عن متابعة و قیاس ومراقبة المخاطر واإدارة المخاطر

ھي اللجنة المسؤولة عن متابعة قیام اإلدارة العلیا بالمعالجة الفوریة ألي تجاوزات وتقییم خطط طوارىء وإدارة األزمات لجنة إدارة المخاطر 
تقاریر الصادرة عن إدارة المخاطر ومراقبة مدى االلتزام بالمعاییر ومراجعة استراتجیات وسیاسات إدارة المخاطر، إضافة إلى متابعة وتقییم ال

الموضوعة من قبل لجنة بازل والمتعلقة بالمخاطر على اختالف أنواعھا. 

الجھة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والھیكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة  بشكل رئیسي عن مخاطر السیولة والتمویل الخزینة
لبنك. ل

یقوم التدقیق الداخلي بالتحقق من توفر البنى األساسیة الالزمة إلدارة المخاطر ومدى استقاللیة ھذه اإلدارة، التقید باألنظمة التدقیق الداخلي
عة، وترفع واالجراءات الواردة في السیاسة العامة إلدارة المخاطر ومن كفایة وفعالیة األنشطة واألنظمة والسیاسات واالجراءات الموضو

التقاریر إلى لجنة التدقیق أو إلى مجلس اإلدارة.

یلي الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر فیما

المخاطردارةلجنة إ
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مقدمة (تتمة)38.1

قیاس المخاطر ونظام التقاریر

على تقدیر إجمالي یتم قیاس مخاطر البنك بطریقة تعكس الخسائر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة والخسائر غیر المتوقعة بناًء
ة. الخسائر الفعلیة باستخدام طرق إحصائیة. ھذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنیة من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادی

كما یدرس البنك أسوأ االحتماالت التي یمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائیة.

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

لیل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة، كما یتم تقدیم تقریر إلى یتم تجمیع المعلومات من جمیع وحدات العمل ألغراض التح
مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ورؤساء األقسام یتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب السیولة وتغیرات المخاطر. یتم التحلیل بشكل مفصل 

ربع سنوي. بتقییم مخصص الخسائر االئتمانیة بشكلشھریا حسب قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافیة وتقوم اإلدارة 

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

استراتیجیات إدارة المخاطر

:ن خالل أنظمة إدارة المخاطر والجھات اإلداریة المعنیة، حیث تقوم بمایليیعتمد البنك على استراتیجات متعددة إلدارة المخاطر م

اعتماد استراتیجیة شاملة وسیاسات و إجراءات عمل إلدارة المخاطر بكافة انواعھا بشكل عام.-
دید وتقییم المخاطر التشغیلیة حانتھاج ألیة استراتیجیة إلدارة مخاطر التشغیل الناتجة عن عملیات و نشاطات البنك المختلفة تتضمن وسائل ت-
(طریقة المؤشرات 2تحدید مؤشراتھا الرئیسیة الكمیة والنوعیة ، ووسائل لقیاس ھذه المخاطر باستخدام الطرق المحددة في بازل و

).االساسیة
الطارئة ، متضمنة ھذه انتھاج استراتیجیة وسیاسة مالئمة إلدارة السیولة تكفل المحافظة على القوة المالیة للبنك ومواجھة الظروف-

االستراتیجیة طرقا لمتابعة ومراقبة مخاطر السیولة .
اعتماد سیاسة مالئمة إلدارة مخاطر االئتمان وسیاسات التمویل ، تتضمن المراجعة الدوریة ، وتطویر االجراءات الخاصة بالسیاسات -

محكمة لالئتمان الجید ووسائل قیاس ھذه المخاطر باستخدام الطرق والتأكد من االلتزام بھا. باإلضافة إلى تطویر منھجیة سلیمة ومقاییس 
.2المحددة في بازل 

اعتماد طرق مالئمة إلدارة مخاطر السوق ، تتضمن المراجعة الدوریة لمخاطر السوق ووسائل قیاس ھذه المخاطر باستخدام الطرق -
متابعة سقوف وك الخارجیةتحدید سقوف للتعامل مع البنالتسعیرةطریقة إعاد–( كطریقة سلم استحقاقات النقدیة 2المحددة في بازل 

.مراقبة مراكز النقد التشغیلیة)السیولة
التنسیق والتعاون مع كافة اإلدارات الرقابیة بھدف تحقیق رقابة فاعلة بما یضمن كفایة و سالمة السیاسات المطبقة في البنك.-
أنواع المخاطر.اعتماد نظام للتقاریر الدوریة الخاصة بمختلف-

أسالیب تخفیض المخاطر
ً لمعاییر وأسس یعتمد البنك على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقا

معتمدة.

تركزات المخاطر
مارسة األعمال ضمن بیئة جغرافیة واحدة أو ذات ظروف تنشأ التركزات عند قیام مجموعة من المراسلین أو العمالء بأعمال متشابھة أو م

دیة والسیاسیة اقتصادیة متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلین أو العمالء على اإلیفاء بالتزاماتھم التعاقدیة والتي قد تتأثر بنفس التغیرات االقتصا
أو قطاع جغرافي معین.والظروف األخرى. تدل التركزات على حساسیة البنك تجاه قطاع اقتصادي معین

للمحافظة على محفظة ائتمانیة متنوعة لتجنب الزیادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان وضبطھا .حددت سیاسات وإجراءات البنك أطراً
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مخاطر االئتمان38.2 
خر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه البنك و یعمل البنك على إدارة مخاطر االئتمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخلف أو عجز الطرف اآل

السقوف و الرقابة على مخاطر التركزات االئتمانیة  على مستوى العمیل ( فرد أو مؤسسة ) و حجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة 
جغرافیة.

ف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد أو یقوم البنك بتحدید  مستویات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقو
مجموعة المقترضین و لكل قطاع أو منطقة جغرافیة، إضافة إلى ذلك یخفض البنك المخاطر من خالل التقییم االئتماني للعمالء ومن خالل 

ة ائتمانیة  من أعضاء مجلس إدارة ولكل لجنة حیث تم تشكیل لجنة ائتمانیة  للفرع ولجن.تحدید سلطات المنح الجماعیة وضوابط عملھا
:صالحیات ومھام كما روعي فیھا ما یلي

فصل سلطة المنح عن مھام الدراسة عن مھام الرقابة. -
تدرج السلطات حسب الخبرة والمبلغ ودرجة الخطر واألجل ونوع التسھیل. -

یوم أو وجود صعوبات 180ون وفق استحقاق القسط لفترة تزید عن إن المؤشرات الرئیسیة لالنخفاض في قیمة ذمم التمویل وتصنیف الدی
4/ م ن / ب 597مالیة تواجھ العمیل أو تؤثر على تدفقاتھ النقدیة أو اإلخالل بشروط العقد األصلي و ذلك وفق قرار مجلس النقد و التسلیف 

.الالحقةو تعدیالتھ
كانون األول 9یخ تار4/ م ن / ب 597جماعي حسب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم یقوم البنك بتقییم انخفاض القیمة بشكل منفرد وبشكل 

.وتعدیالتھ2009

المخاطر االئتمانیة المتعلقة بالتعھدات·
رعیة لشیقوم البنك بتقدیم تعھدات لتلبیة احتیاجات العمالء، تلزم ھذه التسھیالت البنك بأداء دفعات بالنیابة عن عمالئھ، وذلك حسب الضوابط ا
لشروط االعتماد أو الكفالة. تتسم ھذه التسھیالت بنفس ال ً مخاطر المحددة من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك. ویتم تحصیل ھذه الدفعات وفقا

التعھدات مع االئتمانیة لذمم األنشطة التمویلیة وتتم الوقایة من ھذه المخاطر باتباع نفس سیاسات البنك واجراءاتھ الرقابیة من حیث حصر ھذه 
أطراف مختارة والتقییم المتواصل لمالءمة ھذه التسھیالت وترتیبات ضمان اضافیة مع األطراف في الظروف التي تقتضي ذلك.

.بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى)یوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر اإلئتمان (

20142013
رة سوریةلیلیرة سوریة

المركز الماليبیانبنود داخل 
12,835,024,0038,850,985,619المصارف المركزیةأرصدة لدى 

یة لمدة ثالثة أشھر أو الإیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات م
45,452,313,60925,807,946,001أقل

17,240,718,90916,079,667,222ثالثة أشھرزید عنیة لمدة تالحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات م
984,116,569287,020,000موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

5,208,608,5743,544,460,431ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة
180,944,960293,145,324لالفراد

5,027,663,6143,251,315,107الشركات 
931,209,073547,902,789المشاركات

256,210,000256,210,000موجودات قید االستثمار أو التصفیة  
269,912,330224,534,214موجودات أخرى

1,003,410,316805,942,762سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 
84,181,523,38356,404,669,038

المركز المالي بیانبنود خارج 
10,719,692,0296,413,359,790تعھدات مقابل اعتمادات مستندیة

--قبوالت
2,214,052,758827,749,550تعھدات مقابل كفاالت

2,950,006,1552,714,682,627ارتباطات وسقوف تمویل غیر مستعملة
15,883,750,9429,955,791,967

100,065,274,32566,360,461,005إجمالي المخاطر اإلئتمانیة
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(تتمة)مخاطر االئتمان38.2

توزیع التعرضات اإلئتمانیة حسب درجة المخاطر 
:تتوزع  التعرضات اإلئتمانیة حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي 

2014كانون األول 31يبنود داخل بیان المركز المال

العقاریةتمویالتالاألفراد ( التجزئة)

الشركات 

المجموع المؤسسات الصغیرة الشركات الكبرى
والمتوسطة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

215,142,493-214,972,925-169,568دیون متدنیة المخاطر

55,344,208118,170,7413,140,493,08665,036,4203,379,044,455عادیة (مقبولة المخاطر)
ً(تحت المراقبة  خاصا 11,122,5461,999,1452,708,894,17457,585,3442,779,601,209)تتطلب اھتماماً

غیر منتجة
5,975,7431,451,995731,022,60220,919,100759,369,440دون المستوى

51,662,456-3,764,3003,963,35643,934,800مشكوك في تحصیلھا 

39,250,9187,531,5842,137,731,62511,827,6382,196,341,765)ردیئةھالكة (

115,627,283133,116,8218,977,049,212155,368,5029,381,161,818المجموع

(469,743,321)(3,369,788)(430,664,242)(26,363,437)(9,345,854)یطرح األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

(58,316,614)(700,684)(50,039,862)(877,094)(6,698,974)یطرح األرباح المحفوظة

(2,713,284,236)(499,999)(2,687,758,050)(1,710,239)(23,315,948)یطرح مخصص التدني

76,266,507104,166,0515,808,587,058150,798,0316,139,817,647الصافي
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(تتمة)مخاطر االئتمان38.2

2013كانون األول 31بنود داخل بیان المركز المالي

العقاریةتمویالتالاألفراد ( التجزئة)

الشركات 

المجموع المؤسسات الصغیرة الشركات الكبرى
والمتوسطة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

248,447---248,447دیون متدنیة المخاطر
116,529,154116,934,5252,051,104,644110,654,6072,395,222,930عادیة (مقبولة المخاطر)

ً(تحت المراقبة  خاصا 35,768,12615,570,0151,571,466,601123,426,1681,746,230,910)تتطلب اھتماماً
غیر منتجة:

14,419,4762,353,406548,619,9997,698,981573,091,862دون المستوى
38,813,9386,274,79937,142,8754,499,75286,731,364مشكوك في تحصیلھا 

1,168,138,389-13,710,1692,410,5931,152,017,627)ردیئةھالكة (

219,489,310143,543,3385,360,351,746246,279,5085,969,663,902المجموع
(289,098,721)(8,071,896)(225,402,506)(30,498,833)(25,125,486)یطرح: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

(16,225,291)(339,665)(12,791,524)(419,051)(2,675,051)ةحفوظالمیطرح: األرباح 
(1,571,976,670)(7,263,902)(1,553,543,865)(1,573,808)(9,595,095)یطرح: مخصص التدني

182,093,678111,051,6463,568,613,851230,604,0454,092,363,220الصافي
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(تتمة)مخاطر االئتمان38.2

2014كانون األول 31بنود خارج بیان المركز المالي

التمویالت العقاریةاألفراد ( التجزئة)

الشركات

المجموع المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةةلیرة سوری

9,435,028,019142,956,0109,577,984,029--دیون متدنیة المخاطر
2,707,496,109158,719,1132,866,215,222--عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) ً 214,045,25015,157,069229,202,319--تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
غیر منتجة:

17,134,200-17,134,200--دون المستوى
-----مشكوك في تحصیلھا

-----ردیئة

12,373,703,578316,832,19212,690,535,770--المجموع
-----یطرح: األرباح المحفوظة

(2,340,454)(7,984)(2,332,470)--نيیطرح: مخصص التد
12,371,371,108316,824,20812,688,195,316--الصافي
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(تتمة)مخاطر االئتمان38.2

2013كانون األول 31بنود خارج بیان المركز المالي

عقاریةالتمویالت الاألفراد ( التجزئة)

الشركات

المجموع المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

6,558,922,424177,346,9366,736,269,360--دیون متدنیة المخاطر
431,899,16056,268,120488,167,280--عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) ً 16,672,700-16,672,700--تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
غیر منتجة:

-----دون المستوى
-----مشكوك في تحصیلھا

-----ردیئة
7,007,494,284233,615,0567,241,109,340--المجموع

-----یطرح: األرباح المحفوظة
)142,254(-)142,254(--یطرح: مخصص التدني

7,007,352,030233,615,0567,240,967,086--الصافي
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(تتمة)مخاطر االئتمان38.2

توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت

2014كانون األول31

التمويالت العقاريةاألفرادالضمانات مقابل:

الشركات

المجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرى

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

215,142,493-214,972,925-169,568ة المخاطرین متدنیود
55,344,208118,170,7413,140,493,08665,036,4203,379,044,455عادیة (مقبولة المخاطر)

ً 11,122,5461,999,1452,708,894,17457,585,3442,779,601,209)تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا
غیر عاملة:

5,975,7431,451,995731,022,60220,919,100759,369,440دون المستوى
51,662,456-3,764,3003,963,35643,934,800مشكوك فیھا

39,250,9187,531,5842,137,731,62511,827,6382,196,341,765ھالكة ( ردیئة )
115,627,283133,116,8218,977,049,212155,368,5029,381,161,818المجموع

منھا:
4,865,5126,086,289521,735,6221,035,215533,722,638تأمینات نقدیة

1,135,000,000-1,135,000,000--كفاالت بنكیة مقبولة
3,609,699127,030,5312,677,258,744129,053,9722,936,952,946عقاریة

-----أسھم متداولة
5,914,999279,316108,017,811-101,823,496سیارات وآلیات

2,709,023,72925,000,0002,734,023,729--كفاالت شخصیة و اعتباریة
224,505,018-224,505,018--خرىأ

1,708,939,676-1,703,611,100-5,328,576بدون ضمانات 
115,627,283133,116,8208,977,049,212155,368,5039,381,161,818المجموع
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توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت
2013كانون األول31

التمویالت العقاریةاألفرادالضمانات مقابل:
لشركاتا

المجموع المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

248,447---248,447ة المخاطرین متدنیود
116,529,154116,934,5252,051,104,644110,654,6072,395,222,930عادیة (مقبولة المخاطر)

ً 35,768,12615,570,0151,571,466,601123,426,1681,746,230,910)تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا
-غیر عاملة:

14,419,4762,353,406548,619,9997,698,981573,091,862دون المستوى
38,813,9386,274,79937,142,8754,499,75286,731,364مشكوك فیھا

1,168,138,389-13,710,1692,410,5931,152,017,627ھالكة ( ردیئة )
219,489,310143,543,3385,360,351,746246,279,5085,969,663,902المجموع

منھا:
6,359,6986,336,290602,6941,035,21514,333,897تأمینات نقدیة

245,466,000-245,466,000--الت بنكیة مقبولةكفا
2,763,000136,886,4171,739,681,756199,631,2142,078,962,387عقاریة

-----أسھم متداولة
363,642,641-157,822,342-205,820,299سیارات وآلیات

1,371,596,735-1,371,574,214-22,521كفاالت شخصیة و اعتباریة
4,523,792320,6311,845,204,74045,613,0791,895,662,242أخرى

219,489,310143,543,3385,360,351,746246,279,5085,969,663,902المجموع
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الدیون المجدولة
ة ي سبق وأن ُصنفت كذمم بیوع ھي تلك الدیون الت دة ومؤجل وع أرص م البی ار ذم ن إط ر منتجة وأُخرجت م ویالت غی ة تم دة والمؤجل أرص

غ أصولالتمویالت غیر المنتجة بموجب جدولة  د بل ام خاص، وق ب اھتم دیون تتطل م تصنیفھا ك ایة وت ة مجموعھ نة الحالی ة الس ي نھای ا ف كم
لیرة سوریة كما في نھایة السنة السابقة.42,413,993لیرة سوریة مقابل 162,798,614

الدیون المعاد ھیكلتھا
ویالت یقصد بإعادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع ذمم  ل البیوع المؤجلة وأرصدة التم ل أو تأجی ر التموی ة عم اط أو إطال دیل األقس ث تع من حی

60,563,306كما في نھایة السنة الحالیة مجموعھاص، وقد بلغ ، وتم تصنیفھا كدیون تتطلب اھتمام خاساط أو تمدید فترة السماح بعض األق
.لیرة سوریة  كما في نھایة السنة السابقة727,308,727لیرة سوریة مقابل

الصكوك
یوضح الجدول التالي تصنیفات الصكوك حسب مؤسسات التصنیف الخارجیة 

االجماليالتصنیف في المیزانیةمؤسسة التصنیفدرجة التصنیف
197,960,000ضمن الموجودات المحتفظ بھا حتى االستحقاقBaa1Moody'sبنك دبي اإلسالمي

AFitch
197,960,000ضمن الموجودات المحتفظ بھا حتى االستحقاقBBBFitchبنك بیت التمویل التركي
یةشركة ممتلكات البحرین

588,196,568ستحقاقضمن الموجودات المحتفظ بھا حتى االBBBFitchالقابضة
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التركز الجغرافي 
كما یلية حسب التوزیع الجغرافي ینائتمیوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اال

اإلجمالي أفریقیا آسیا أوروبا
دول الشرق األوسط 

األخرى داخل القطر ةالمنطقة الجغرافی

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

12,835,024,003 - - - - 12,835,024,003 المصارف المركزیةأرصدة لدى 

45,452,313,609 5,095,123,692 12,087,661,758 8,769,237,052 18,824,940,169 675,350,938
إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة 

ثالثة أشھر أو أقل

17,240,718,909 6,116,805,341 4,494,423,684 - 6,599,489,884 30,000,000
د عن  حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزی

ثالثة أشھر
دة األنشطة التمویلیةذمم البیوع المؤجلة وأرص

180,944,960 - - - - 180,944,960 لألفراد
104,166,051 - - - - 104,166,051 التمویالت العقاریة 

- - - - للشركات   
4,846,451,543 - - - - 4,846,451,543 الشركات الكبرى

77,046,020 - - - - 77,046,020 )SMEsالمؤسسات الصغیرة  والمتوسطة (
931,209,073 - - - - 931,209,073 مشاركاتال

984,116,569 - 197,960,000 - 786,156,569 - موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
3,720,078,273 7,809,261 16,848,296 - 59,817,664 3,635,603,052 ودات األخرىالموج

86,372,069,010 11,219,738,294 16,796,893,738 8,769,237,052 26,270,404,286 23,315,795,640 2014اإلجمالي 

57,988,228,989 5,191,145,607 - 10,474,520,604 23,638,683,130 18,683,879,648 2013اإلجمالي 
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التركز حسب القطاع االقتصادي

التركزات في التعرضات االئتمانیة حسب القطاعات االفتصادیة 

إجماليأفرادزراعةعقاراتتجارةصناعة ماليالبند / القطاع االقتصادي

لیرة لیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریة
سوریة

لیرة سوریةلیرة سوریة

12,835,024,003-----12,835,024,003المصارف المركزیةأرصدة لدى 
یة الإیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات م

45,452,313,609-----45,452,313,609لمدة ثالثة أشھر أو أقل 
یة لمدة تزید الحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات م

17,240,718,909-----17,240,718,909ثالثة أشھر عن
3,155,360,1511,557,363,503314,852,41487,546180,944,9605,208,608,574- ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

931,209,073- - - 849,346,09281,862,981- مشاركاتال
984,116,569----984,116,569موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

438,852,738526,122,330----87,269,592موجودات األخرى
1,003,410,316-----1,003,410,316ركزيسوریة الممصرفودیعة المجمدة لدى 

201477,602,852,9984,004,706,2431,639,226,484314,852,41487,546619,797,69884,181,523,383ول األكانون 31اإلجمالي 

201351,937,849,5902,003,519,8211,604,436,136300,633,788221,620558,008,08356,404,669,038ول األكانون 31اإلجمالي 
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مخاطر السوق38.3

مخاطر السوق ھي مخاطر الخسارة الناتجة عن:
التغیرات في قیمة األصول والخصوم ( بما في ذلك األصول والخصوم خارج المیزانیة )، و/ أو 

ات في اإلیرادات نتیجة تغیرات في أسعار العوائد وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم.التغیر
ھناك ثالثة مخاطر سوق رئیسیة، وھي كما یلي: 

صوم ر العوائد على األصول والخمخاطر أسعار العوائد : ھي مخاطر الخسارة الناتجة عن التغیرات في أسعار العوائد . نتیجة لعدم تطابق أسعا
أو االختالفات في توقیت آجال استحقاقھا، قد تتعرض مؤسسة مالیة لخسارة أو انخفاض في األرباح نتیجة للتغیرات في أسعار العوائد . و/

و مخاطر صرف العمالت األجنبیة: ھي مخاطر الخسارة الناجمة عن الفرق بین األسعار المفترضة و الفعلیة لصرف العمالت األجنبیة ضمن سیناری
یكون لدى المؤسسة المالیة فیھ فائض أو نقص بالصافي فیما یتعلق باألصول والخصوم المقومة بالعمالت األجنبیة. 

اع مخاطر تغییر السعر:  ھي مخاطر الخسارة الناجمة عن االنخفاض في قیمة األصول نتیجة للتغیرات في أسعار األوراق المالیة وغیرھا من أنو
وأدوات االستثمار.

مخاطر السوق والمتطلبات الرقابیة قیاس 
ي مصرفكسیاسة وممارسة، یجب أن یتبع البنك قواعد  ن مخاطر السوق، المشمولة ف ال ع ة رأس الم ات كفای سوریة المركزي فیما یتعلق بمتطلب

تعلیمات مجلس النقد والتسلیف ذات الصلة.
تتكون مخاطر السوق من العناصر التالیة :

وائد والتي تشمل :مخاطر السوق ألسعار الع
د (- ا Specific Riskمخاطر السوق المحددة: ألسعار العوائ تفظ بھ ذه األداة والمح ة المصدرة لھ ة بالجھ ا أو المتعلق ة ذاتھ األداة المالی ة ب ) المتعلق

للمتاجرة .
وق ) لألدوات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرGeneral Market Riskمخاطر السوق العامة: ألسعار العوائد (- روف الس ة والتي تتأثر أسعارھا بظ

العامة وبتغیرات معدالت أسعار العوائد السائدة.
مخاطر السوق لمراكز األسھم المحتفظ بھا للمتاجرة.-
.مخاطر مركز القطع اإلجمالي ومركز الذھب-

المخاطر التجاریة المنقولة-أ
ر التي یتحملھا أصحاب حسابات االستثمار المرتبطة بالموجودات ھي مدى المخاطر اإلضافیة التي یتحملھا مساھمو البنك مقابل المخاط

حیت أن المخاطر ،الممولة بأموالھم في حین أن البنك یتمتع من حیث المبدأ بحریة التصرف الكاملة بشأن قیامھ بھذا النقل للمخاطر التجاریة
ألن ،حسابات اإلستثمار المطلقة من خالل أرباح المساھمینالتجاریة المنقولة لیست مرتبطة بتغطیة الخسارة العامة العائدة الى أصحاب

باحتیاطي مخاطر االستثمار وإذا لم یكن رصید حیث یقوم البنك بتغطیة ھذه الخسائر من خالل االحتفاظ أحكام ومبادئ الشریعة ال تجیز ھذا 
لتغطیة الخسائر بالكامل فال یجوز تغطیة الخسار ة المتبقیة من احتیاطي معدل األرباح.احتیاطي مخاطر االستثمار كافیاً

المخاطر الخاصة بالعقود-ب
مخاطر السوق الناتجة عن إبرام عقود أو تتمثل بمخاطر االئتمان وعقد المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء : إن المخاطر الناجمة عن ھذا العقد ·

، وتنقسم المرابحة لآلمر بالشراء إلى مرابحة لآلمر بالشراء ملزمة راءبالشمعامالت مبنیة على مبادئ الشریعة في المرابحة والمرابحة لآلمر 
حیث تختلف أنواع المخاطر التي یواجھھا البنك في المراحل المختلفة من العقد بكل فئة من الفئتین التالیتین:،ومرابحة لآلمر بالشراء غیر ملزمة

دل مخاطر السعر بمخاطر االئتمان فیما یتعلق بالمبلغ المستلم من العمیل بعد نقل ملكیة ففي حالة عقود المرابحة لآلمر بالشراء غیر الملزمة تستب-
الموجودات للعمیل.

في الموجودات موضوع المعاملة ویكون البنك معرض لمخاطر ا- طویالً لطرف أما في حالة المرابحة لآلمر بالشراء الملزمة ال یمتلك البنك مركزاً
م العمیل في مرابحة اآلمر بالشراء اللتزاماتھ بموجب الوعد بالشراء وللحد من ھذه المخاطر یتم الطلب من العمیل المقابل في حال عدم احترا

بإیداع ھامش جدیة عند تنفیذ الوعد بالشراء.
و جزء منھ حیث یساھم عقد المشاركة المتناقصة : إن المخاطر الناجمة عن عقد المشاركة المنتاقصة یتمثل بمخاطر خسارة رأس المال المستثمر أ·

.أرباحھا وخسائرھاالبنك في رأس مال الشركة و یشاركھا في 
مخاطر السوق لالستثمارات المالیة38.4

ً لالفتراضات المتعلقة بتغیرات السوق.یستخدم البنك نظاما داخلیا لتقدیر مخاطر السوق والحدود القصوى للخسائر المتوقعة وفقا
مخاطر السوق على أساس نظري وافتراضي ویتم الجمع بین الطرق اإلحصائیة الكمیة وبین خبرة الموظفین المختصین.ویتم قیاس ومراقبة وإدارة

ویقوم البنك بتحدید حدود قصوى للمخاطر على مستوى السھم الواحد وعلى مستوى المحفظة ومن الطرق المتبعة 

السیاسات االستثماریة الموضوعة.·
فتراضیة. توقع إحتماالت مستقبلیة ا·
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مخاطر السلع38.5 
وترتبط بالتقلبات الحالیة أو التصفیة ستثماراالأو قید اإلجارةول أو اتنشأ مخاطر السلع عن التقلبات في قیمة الموجودات القابلة للتد

السلع الُمشتراة المدفوعة بالكامل بعد إبرام عقود السلم إلى تقلب أسعاربنكوالُمستقبلیة في القیم السوقیة لموجودات ُمحددة حیث یتعرض ال
.اإلجارةوخالل فترة الحیازة، وإلى التقلب في القیمة الُمتبقیة للموجود الُمؤجر كما في نھایة مدة 

مخاطر سوقیة وأن التي تتعرض لتحدید ُمستویات المخاطر التي ُیمكن أن یتحملھا بالنسبة للموجودات بنكیجب أن تتضمن إستراتیجیة ال
ال كاٍف ُمحتفظ بھ لھذا الغرض.اسمریكون لدیھ
مرتبطة مخاطر ال یوجد2014كانون األول31كما في أسالیب التوقعات الُمناسبة لتقییم القیمة الُمحتملة لھذه الموجودات.بنكیستخدم ال

بضاعة في الطریق قام البنك بشرائھا بعقود مع الموردین تتضمن والتي تمثل قیمة، السلع والمخزون السلعي على الموجودات قید االستثمارب
خیار الشرط ، وذلك بعد توقیع الوعد بالشراء من قبل العمیل.

مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة38.6 
ك نفسھ م ر البن وریة ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة التغیر في أسعار صرف العمالت األجنبیة. یعتب رة الس وریة وأن اللی ؤسسة س

د مركزیتم مراقبة .ھي العملة األساسیة المستخدمة س النق رار مجل ول حسب ق توى معق ي مس ا ف ن بقائھ د م كل عملة على أساس یومي للتأك
.وتعدیالتھ2008شباط 4بتاریخ 1ب / م ن / 362والتسلیف رقم 

ة لتعارضھا ال یتعامل البنك مع المشتقات، مثل عقود الصرف األ ات تغطی جنبي اآلجلة، أو عقود مقایضة العملة األجنبیة، وال یقوم بأیة عملی
مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.

ع  ي أسعار الصرف م ول ف ر معق یقوم البنك بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة أثر التغیرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغی
.أو حقوق الملكیةیرادة. یمثل المبلغ الموجب في الجدول التالي صافي االرتفاع المتوقع في بیان اإلبقاء بقیة المتغیرات ثابت

%10بنسبةسیناریو أثر الزیادة في سعر الصرففیما یلي

2014

األثر على حقوق الملكیةاألثر على الربح قبل الضریبةالمركزالعملة 

6,295,932,959629,593,296661,570,733دوالر أمریكي
(13,355,228)(17,806,971)(178,069,712)یورو

(127,011)(169,348)(1,693,484)جنیھ استرلیني
685,02168,50251,377فرنك سویسري

1,744,711,860174,471,186130,853,390العمالت األخرى 

2013

األثر على حقوق الملكیةعلى الربح قبل الضریبةاألثر المركزالعملة 
4,088,841,288408,884,129437,046,402دوالر أمریكي

18,864,5451,886,4541,414,841یورو
25,582,5182,558,2521,918,689جنیھ استرلیني

1,107,934,866110,793,48783,095,115العمالت األخرى 
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ارة المخاطر (تتمة)إد38
مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة (تتمة)38.6 

عمالت أخرىفرنك سویسريجنیھ استرلینيیورودوالر أمریكي2014كانون األول 31كما في 
المجموع

باللیرة ھمقوم(بالعملة األصلیة مقومة باللیرة السوریة)
السوریة

رة مقومة باللی
السوریة

مقومة باللیرة 
السوریة

مقومة باللیرة 
السوریة

مقومة باللیرة 
السوریة

الموجودات
4,565,322,060363,901,9466,228,242685,02115,893,8274,952,031,096المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 

ة أشھر أو إیداعات وحسابات استثمار لدى  دة ثالث المصارف ومؤسسات مالیة لم
أقل 

11,658,324,06029,297,959,50562,443,095-3,864,797,47344,883,524,133

17,156,972,844---15,065,644,5862,091,328,258حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر 
------المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة ذمم البیوع

------اتالمشارك
984,116,569----984,116,569موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

------موجودات قید االستثمار أو التصفیة  
------موجودات ثابتة

------غیر ملموسةموجودات
135,94194,705,387--76,092,24218,477,204موجودات أخرى

717,918,767----717,918,767سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 
------ة مؤجلھیبیموجودات ضر

33,067,418,28431,771,666,91368,671,337685,0213,880,827,24168,789,268,796مجموع الموجودات

لكیةالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق و حقوق الم
1,744,385,36122,350,078,472-7,706,595,10712,877,531,00421,567,000إیداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالیة.- 

352,616,38216,322,777,060-13,191,957,6452,729,405,21248,797,821أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء
39,113,59417,473,918,671--1,486,911,85915,947,893,218تأمینات نقدیة

- -----ُمخصصات متنوعة
- -----الدخلُمخصص ضریبة
682,262,781---513,214,769169,048,012مطلوبات أخرى

2,136,115,33756,829,036,984-22,898,679,38031,723,877,44670,364,821مجموع المطلوبات
444,059,706,218--3,841,470,446218,235,728ةحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

16,968,534---11,435,9085,532,626ل األرباحاحتیاطي معد
21,990,416---19,899,5912,090,825احتیاطي مخاطر االستثمار

- -----حقوق المساھمین
2,136,115,38160,927,702,152-26,771,485,32531,949,736,62570,364,821مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكیة

685,0211,744,711,8607,861,566,644(1,693,484)(178,069,712)6,295,932,959صافي مركز العمالت
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إدارة المخاطر (تتمة)38 
مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة (تتمة)38.6 

عمالت أخرىفرنك سویسريجنیھ استرلینيیورودوالر أمریكي2013كانون األول 31كما في 

المجموع
باللیرة ھمقوم(بالعملة األصلیة مقومة باللیرة السوریة)

السوریة
مقومة باللیرة 

السوریة
مقومة باللیرة 

السوریة
مقومة باللیرة 

السوریة
مقومة باللیرة 

السوریة

الموجودات
9,872,3344,730,930,093-3,459,580,9291,258,719,8402,756,990المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 

ة أشھر أو  دة ثالث إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لم
أقل 

11,222,221,56613,181,589,49024,286,949-1,373,855,63925,801,953,644

16,029,667,223---10,641,626,5085,388,040,715عن ثالثة أشھر حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید
------ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

------اتالمشارك
287,020,000----287,020,000لیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقموجودات ما

------موجودات قید االستثمار أو التصفیة  
------موجودات ثابتة

------موجودات غیر ملموسة
106,467,985---75,839,70530,628,280موجودات أخرى

520,451,213----520,451,213سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 
------موجودات ضریبة مؤجلھ

1,383,727,97347,476,490,158-26,206,739,92119,858,978,32527,043,939مجموع الموجودات
-

-لكیةالستثمار المطلق و حقوق المالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات ا
195,350,00017,105,915,667-- 7,207,194,8819,703,370,786ومؤسسات مالیة.مصارفإیداعات وحسابات استثمار

80,363,86714,916,669,160-11,720,458,8793,114,384,9931,461,421أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء
7,769,550,077--- 893,900,2406,875,649,837تأمینات نقدیة

---- --ُمخصصات متنوعة
---- --دخلُمخصص ضریبة ال

79,208468,322,772-- 414,119,61854,123,946مطلوبات أخرى
275,793,07540,260,457,676-20,235,673,61819,747,529,5621,461,421مجموع المطلوبات

321,954,237,986-- 1,863,786,83190,451,123حسابات االستثمار المطلقة 
5,756,312--- 5,413,756342,556احتیاطي معدل األرباح

14,814,967--- 13,024,4281,790,539احتیاطي مخاطر االستثمار
---- --لكیةقوق المح

275,793,10742,235,266,941-22,117,898,63319,840,113,7801,461,421مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكیة
1,107,934,8665,241,223,217-4,088,841,28818,864,54525,582,518صافي مركز العمالت
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إدارة المخاطر (تتمة)38
فجوة العائد38.7 

مخاطر العائد 
المتعلقة بالتوظیفات والعوائد وذلك وفقا الستحقاقات محفظة البنك. یسعى البنك بنكتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات  بالبنك بتحدید سیاسة ال

وحقوق أصحاب االستثمار المطلق بحدود ضیقة من توظیفات االستثمار طویلة األجل.إلى إبقاء التفاوت بین المطلوبات والموجودات 
ت یأخذ البنك ھامش أمان عند التمویل بأسعار ثابتة بحیث یتجاوز معدل السعر السائد بالسوق بھامش أمان لتغطیة ھذه المخاطر في حال تقلبا

أسعار العوائد.
دة على موجوداتھ المالیة  حیث ال یتم احتساب أي فوائد.كما أن البنك غیر معرض لمخاطر أسعار الفائ

بعض إیراد. یقوم البنك بإثبات كسعر تأشیريومع ذلك فإن قیمة األدوات المالیة قد تتأثر من قبل عوامل السوق الحالیة بما فیھا أسعار الفائدة
موجوداتھ المالیة على أساس التناسب الزمني.

مسبقا یتعھدأنالمضاربة، دونأساسعلىلألرباحالمستحقةالودائعیقبلالبنكألنالربح،ھامشحیثمنالسوقلمخاطرالبنكیتعرضال
)المالرب(المودعیتحمل– المضاربةعقدحسب– االعتیادیةالخسارةحالةفيأنھحیث،صحاب حسابات اإلستثمار المطلقألأرباحبأیة

أما في حال الخسارة ألسباب التعدي والتقصیر یتحمل البنك كامل الخسارة.جھده.ارب)المض(البنكیخسرحینفيأموالھخسارة

أن البنك یأخذ بعین االعتبار مخاطر انخفاض یتحمل البنك المخاطر التجاریة المنقولة من خالل اضطراره لتوزیع عائد مقارب للسوق.إال
المرابحات بحیث یتجاوز معدل تسعیر تمویللذا یقوم البنك بأخذ ھامش أمان عند ع لدى البنك في حال انخفاض العائد المدفوع للودائعئالودا

العائد السائد في السوق لتغطیة ھذه المخاطر.

دل لقد تم احتساب فجوة العائد على أساس اخذ صافي األصول المولدة للربح بعد طرح تكلفة االلتزامات التي قد تنتج عنھا و أخذ أثر تغیر مع
% و أثره على حقوق الملكیة بعد خصم الضریبة.2العائد بـ 

أثر الزیادة أو النقص في معدل العائد الفجوة التراكمیة لغایة سنة2014
األثر على  حقوق الملكیة2%

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(34,752,853)(46,337,138)(2,316,856,885)لیرة

19,341,924,331386,838,487290,128,865دوالر

1,174,414,99823,488,30017,616,225یورو

1,359,272,34827,185,44720,389,085أخرى

الفجوة التراكمیة لغایة سنة2013
أثر الزیادة أو النقص في معدل العائد 

األثر على  حقوق الملكیة2%

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(36,442,990)(48,590,653)(2,429,532,647)لیرة

12,950,446,681259,008,934194,256,700دوالر

3,671,162,62173,423,25255,067,439یورو
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إدارة المخاطر (تتمة)38
(تتمة)فجوة العائد38.7

(تتمة)مخاطر العائد 

أیام7حتى 
أیام إلى 7أكثر من 

شھر
3أكثر من شھر إلى 

أشھر
أشھر 3ثر من أك

أشھر6إلى 
أشھر 6أكثر من 

أشھر9إلى 
شھر إلى 9أكثر من 

المجموعأكثر من سنةسنة
فجوة العائد 

2014كانون األول 31كما في 

رة سوریةلیلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
أرصدة لدى المصارف و المؤسسات 

816,606,3921,140,771,51442,672,288,974-1,801,520,49813,053,067,62915,182,888,02810,677,434,913المالیة
استثمارات محتفظ  بھا لتاریخ 

988,623,025988,623,025------االستحقاق
ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة 

920,312,2153,478,9181,252,477,8751,792,232,866649,970,729117,652,491472,483,4805,208,608,574األنشطة التمویلیة 

148,437,148931,209,073-24,999,998600,000,000151,395,127-6,376,800المشاركات

2,728,209,51313,056,546,54716,460,365,90113,069,667,779801,365,856934,258,8832,750,315,16749,800,729,646مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع 

االستثمار
247,963,9288,562,955,0324,185,133,2063,720,536,073156,259,164901,888,9461,947,672,72819,722,409,077تأمینات نقدیة

247,963,9288,562,955,0324,185,133,2063,720,536,073156,259,164901,888,9461,947,672,72819,722,409,077مجموع المطلوبات
حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

2,582,309,2691,180,446,1352,260,710,8311,333,075,0241,242,424,4161,117,957,663568,224,76210,285,148,100المطلق
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 

2,830,273,1979,743,401,1676,445,844,0375,053,611,0971,398,683,5802,019,846,6092,515,897,49030,007,557,177االستثمار المطلقحسابات

234,417,67719,793,172,469(1,085,587,726)(597,317,724)3,313,145,38010,014,521,8648,016,056,682(102,063,684)الصافي
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إدارة المخاطر (تتمة)38
(تتمة)فجوة العائد38.7 

مخاطر العائد (تتمة)

أیام 7حتى 
أیام إلى 7أكثر من 

شھر
3أكثر من شھر إلى 

أشھر
أشھر 3أكثر من 

أشھر6إلى 
أشھر 6أكثر من 

أشھر9إلى 
شھر 9أكثر من 
المجموعأكثر من سنةإلى سنة

فجوة العائد 

2013كانون األول 31كما في 
لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

الموجودات

25,875,506,328-4,739,949,883-10,486,099,8074,182,626,3926,466,830,246-أرصدة لدى المصارف و المؤسسات المالیة
288,566,118288,566,118------استثمارات محتفظ  بھا لتاریخ االستحقاق

890,179,8993,911,191943,686,435986,676,974264,537,68667,868,545387,599,7013,544,460,431ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

525,884,215547,902,789-----22,018,574مشاركاتال

912,198,47310,490,010,9985,126,312,8277,453,507,220264,537,6864,807,818,4281,202,050,03430,256,435,666موجوداتمجموع ال

المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار

1,292,762,3271,162,697,0603,204,640,9582,100,480,9185,949,11653,896,96419,372,8187,839,800,161تأمینات نقدیة

1,292,762,3271,162,697,0603,204,640,9582,100,480,9185,949,11653,896,96419,372,8187,839,800,161مجموع المطلوبات
1,184,212,558862,065,3601,368,738,8781,469,636,1171,159,400,8491,057,662,048380,065,4297,481,781,239حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
2,476,974,8852,024,762,4204,573,379,8363,570,117,0351,165,349,9651,111,559,012399,438,24715,321,581,400االستثمار المطلق

3,696,259,416802,611,78714,934,854,266(900,812,279)8,465,248,578552,932,9913,883,390,185(1,564,776,412)الصافي
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إدارة المخاطر (تتمة)38  

مخاطر السیولة38.8

وللوقایة .وتمویل زیادة الموجوداتتحقاقھامویل الالزم لتأدیة التزاماتھ في تواریخ استعلى توفیر القدرة البنكتتمثل مخاطر السیولة في عدم 
سیولة من ھذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار، ومراقبة ال

االحتفاظ بنسبة كافیة من السیولة وفق قرار مجلس لك تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة وكذبیقوم البنك على أساس یومي. باإلضافة إلى ذلك،
على البنك أن یحتفظ في كل یوم عمل بنسبة سیولة 2009تشرین الثاني 22بتاریخ 4/ م ن / ب 588النقد والتسلیف الخاص بالسیولة رقم 

2014خالل عام بة السیولة في البنك نس%. بلغت 20% على أن ال تقل نسبة السیولة باللیرات السوریة عن 30بكافة العمالت ال تقل عن 
%.123% ، وكنسبة متوسطة 115% وحدھا األدنى 131بكافة العمالت حدھا األقصى 

أیار2الصادر بتاریخ 4/ م ن / ب 5938رئاسة مجلس الوزراء رقم قرارأیضا ووفق القوانین المرعیة في سوریة وحسببنكیقوم الكما 
.%5سوریة المركزي باحتیاطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل فمصرباالحتفاظ لدى 2011للعام 
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إدارة المخاطر (تتمة)38  
(تتمة)مخاطر السیولة38.8

خالل شھرقلأسبعة أیام ف
من شھر إلى 

ثالثة أشھر

من ثالثة 
أشھر إلى 
ستة أشھر

من ستة 
أشھر إلى 

تسعة أشھر
من تسعة 

المجموعأكثر من سنةشھر إلى سنة

2014كانون األول 31كما في 

المبلغ بآالف اللیرات السوریة

الموجودات
16,832,395------16,832,395المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 

ات مالیة لمدة لدى المصارف ومؤسسإیداعات وحسابات استثمار 
ثالثة أشھر أو أقل 

20,811,95613,030,30011,610,058----45,452,314

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن ثالثة 
أشھر 

826,250-3,813,23310,658,387-814,4771,128,37217,240,719

907,5593,4791,252,4781,792,233649,971117,652485,2375,208,609ألنشطة التمویلیة ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة ا
148,437931,209-25,000600,000151,395-6,377المشاركات

984,117984,117------موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
256,210256,210------ستثمار أو التصفیة  موجودات قید اال
2,182,7582,182,758------موجودات ثابتة

7,7887,788------موجودات غیر ملموسة
2,12916,906269,911-189,46422,76719,59719,048موجودات أخرى

1,003,4101,003,410------سوریة المركزيمصرفمجمدة لدى ودیعة 
--------موجودات ضریبة مؤجلھ

39,574,00113,056,54616,720,36613,069,668801,366934,2586,213,23590,369,440مجموع الموجودات
المطلقالمطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار

26,346,100------26,346,100مصارف ومؤسسات مالیةتثمارإیداعات وحسابات اس
21,795,256------21,795,256أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء

247,9648,562,9554,185,1333,720,536156,259901,8891,947,67319,722,409تأمینات نقدیة
28,78239,998--2,340--8,876ُمخصصات متنوعة

114,297----114,297--ُمخصص ضریبة الدخل
87,1021,467,335--561,78434,857258,245525,347مطلوبات أخرى

48,959,9808,597,8124,557,6754,248,223156,259901,8892,063,55769,485,395مجموع المطلوبات
2,582,3091,180,4462,260,7111,333,0751,242,4241,117,958568,22510,285,148ةحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

51,542,2899,778,2586,818,3865,581,2981,398,6832,019,8472,631,78279,770,543ةإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
3,581,45310,598,897(1,085,589)(597,317)3,278,2889,901,9807,488,370(11,968,288)فجوة الفئة

-1,211,9808,700,3508,103,0337,017,44410,598,897(8,690,000)(11,968,288)الفجوة التراكمیة
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إدارة المخاطر (تتمة)38 
(تتمة)مخاطر السیولة38.8

شھرخاللقلأفأیامسبعة 
ثالثة من شھر إلى 
أشھر

أشھر إلى ثالثةمن 
أشھرستة

شھر إلىأستةمن 
أشھرتسعة

شھر إلى تسعةمن 
المجموعأكثر من سنةسنة

2013كانون األول 31كما في 
بآالف اللیرات السوریةالمبلغ

الموجودات
11,736,686------11,736,686ةالمركزیالمصارفنقد وأرصدة لدى 

إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات 
مالیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل 

16,113,4256,808,5372,885,984----25,807,946

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة 
عن ثالثة أشھر تزید

-3,579,5601,281,0266,443,525-4,775,556-16,079,667

890,1803,911943,685986,677264,53867,869387,6003,544,460ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 
525,884547,903-----22,019اتالمشارك

287,020287,020------موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
256,210256,210------موجودات قید االستثمار أو التصفیة  

1,515,0361,515,036-----موجودات ثابتة
17,06617,066------موجودات غیر ملموسة

14,7391,546224,534-121,67047,65815,61623,305موجودات أُخرى
805,943805,943------سوریة المركزيمصرف ودیعة مجمدة لدى 

51,45851,458------موجودات ضریبیة ُمؤجلة
28,883,98010,439,6665,126,3117,453,507264,5384,858,1643,847,76360,873,929مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار
ةالمطلق

ومؤسسات مصارفإیداعات وحسابات استثمار
مالیة.

17,164,587------17,164,587

19,967,746------19,967,746أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء
1,292,7621,162,6973,204,6412,100,4815,94953,89719,3737,839,800تأمینات نقدیة

1,794---142--1,652ُمخصصات متنوعة
--------دخلُمخصص ضریبة ال

31,572143704,535-155,289-451,76665,765مطلوبات أخرى
38,878,5131,228,4623,204,6412,255,9125,94985,46919,51645,678,462مجموع المطلوبات

1,184,213862,0651,368,7391,469,6361,159,4011,057,662380,0657,481,781ةحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

ةاالستثمار المطلق
40,062,7262,090,5274,573,3803,725,5481,165,3501,143,131399,58153,160,243

3,715,0333,448,1827,713,686(900,812)8,349,139552,9313,727,959(11,178,746)فجوة الفئة
1,451,283550,4714,265,5047,713,686(2,276,676)(2,829,607)(11,178,746)الفجوة التراكمیة
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)(تتمةإدارة المخاطر38 

)التشغیلیةالعملیات (مخاطر38.9
خسائر  للبنك والتي تنتج بسبب إخفاق في عملیات الحاسب اآللي وأخطاء بسبب عدم تمثل المخاطر التشغیلیة المخاطر التي یمكن أن تسبب 

كفایة  االجراءات أو سوء تصرف الموظفین أو عدم االلتزام بالشریعة 
أما الطریقة المعتمدة لقیاس المخاطر التشغیلیة  فھي وبموجب تعلیمات مصرف سوریة المركزي اعتماد المؤشر االساسي لقیاس مخاطر 

التشغیل ویتم تحدید المخاطر التشغیلیة التي یتعرض لھا البنك من خالل 
التقییم الذاتي للمخاطر واالجراءات الرقابیة  عن طریق تقییم مدى تأثر العملیات والنشاطات التي یقوم بھا البنك بالمخاطر التشغیلیة ·

یة الكامنة في عملیاتھ و ضعف أو قوة بیئة المخاطر التشغیلالمحتملة من ورش عمل مع اإلدارات المعنیة یستدل من خاللھا على مدى 
.نشاطاتھ

تجمیع المخاطر حسب أنواعھا  عن طریق تبویب العملیات التي یقوم بھا البنك و تحدید الوحدات واألقسام التي تواجھ إدارة المخاطر ·
ھار نقاط الضعف في نظام إدارة المخاطر التشغیلیة التشغیلیة وذلك حسب نوع المخاطر التي تتعرض لھا ویساعد ھذا االجراء على اظ

.وكما یساعد على وضع االولویات للخطوات الواجب القیام بھا لمعالجة ھذه المخاطر 
حدود المخاطر التشغیلیة  عن طریق وضع حدود لمؤشرات المخاطر الرئیسیة لمختلف العملیات التي یمكن تحملھا والتي ال یجب تخطیھا ·

كما یلي:ت تخفیف المخاطر التشغیلیةآلیاأما أھم
.الصالحیات والموافقات المحددة في كل مستوى إداري لھ عالقة بالمخاطر التشغیلیة·
.فصل المھام بین الموظفین وعدم تكلیف الموظفین بمھام ینشأ عنھا تضارب مع مصالحھم الشخصیة·
.ة الكافیة لموجودات وسجالت البنكالوقای·
.الدوري للعملیات والحساباتالمطابقات والتحقق·
.توفیر االجراءات وأنظمة الضبط الداخلي ألي نشاط جدید أو ألي أداة مالیة  جدیدة·
.التأمین على موجودات البنك·
.تطویر العالقة بین إدارة التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل وضع خطط التدقیق مبنیة على أساس المخاطر·
.ستمر لمختلف موظفي البنك للموظفین الجددالتدریب الفعال والم·
.ظام شامل الجراءات الضبط الداخليوضع ن·
.وضع إجراءات الرقابة الشرعیة للتأكد من أن االنشطة التي یقوم بھا البنك ال تخالف الشریعة·

ن قدرة البنك على االستمرار في كما تعمل إدارة البنك على وضع خطط طوارئ و خطط استمراریة عمل بدیلة و إجراء اختبارات لھا لضما
العمل وتخفیف الخسائر في حال حصول أعطال قاسیة ( كتعطل أجھزة االتصال أو توقف نظام العمل في االجھزة المعلوماتیة والتكنولوجیة 

تلك االحداث على أو حصول أضرار في البنیة المادیة للموجودات أو حصول كوارث طبیعیة ) وذلك بھدف تخفیض المخاطر التي قد تخلفھا 
. أداء البنك

المخاطر الشرعیة38.10

سیاساتضمنشرعیةضوابطوجودفإنلذاعملھا،فياإلسالمیةالبنوكعلیھترتكزالذياألساساإلسالمیةالشریعةبأحكامااللتزامیعتبر
:فیما یليتلخیصھایمكنالتيالشرعیةالمخاطرتخفیففيھاماًعامالًیعدوإجراءاتھ البنك
الشرعیة وقرارات مجلس النقد والتسلیف ذات الصلة.الرقابةلھیئةالملزمةبالقراراتااللتزامعدم·
.المصرفیةالمنتجاتبتقدیمالخاصةالعملإجراءاتضمنالموجودةالشرعیةالضوابطتجاوز·

:لتالیةابالخطواتالبنكیقومممكنحدأدنىإلىتخفیفھاأوالمخاطرھذهولتجنب
. الشرعیةالناحیةمنالبنكفيللعاملینالمستمرالتدریب·
خاللمنوذلكالشرعیة،الضوابطمعالمصرفيالعملجوانبجمیعفيومنتجاتھوعقودهوإجراءاتھالبنكسیاساتكافةتطابقمنالتأكد·

.بھاالعملبدءقبلالشرعیةالرقابةھیئةمناعتمادھا
.العملسالمةتضمنالتيالشرعیةأسسھألھمالبنكفيالعاملینفھممنالتأكدبعدالإمنتجأيتقدیمعدم·
.مراقبة وتدقیق العملیات بشكل مستمر من قبل قسم التدقیق الشرعي الداخلي·
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)(تتمةإدارة المخاطر38

لاألعماخاطرم38.11
االخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة ، ومنھاعامةبصفةنوكالبقطاعالبنك أوعلىتؤثرقد عواملعدةمناألعمالمخاطرتنشأ

تقوم ادارة البنك بتقییم تلك المخاطر بشكل .واالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج اعمال البنك
ائج االعمال والمركز المالي للبنك.مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نت

خطط الطوارئ واستمراریة العمل38.12 
شكلت إدارة البنك لجنة للطوارئ واستمراریة العمل مؤلفة من كبار المدراء التنفیذیین بالبنك والتي بدورھا قامت بتقییم وضع البنك ضمن

لقاھرة والتي تتضمن العدید من اإلجراءات  لضمان استمرار أعمال الظروف الراھنة حیث وضعت الخطة لمواجھة عدد من السیناریوھات ا
البنك وأنشطتھ في الحاالت الطارئة التزاما بالمعاییر المصرفیة ألفضل الممارسات بھذا الخصوص.

یةنابنود خارج المیز39

لغایة سنة2014كانون األول 31
من سنة لغایة

المجموعسنواتخمس 
لیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریة

10,719,692,029-10,719,692,029عتمادات اال
---قبوالت

2,214,052,758-2,214,052,758الكفاالت
12,933,744,787-12,933,744,787المجموع

لغایة سنة2013كانون األول 31
من سنة لغایة

المجموعسنواتخمس 
لیرة سوریةرة سوریةلیلیرة سوریة

6,413,359,790-6,413,359,790عتمادات اال
---قبوالت

827,749,550-827,749,550الكفاالت
7,241,109,340-7,241,109,340المجموع
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التحلیل القطاعي40
بنكمعلومات عن قطاعات أعمال ال

2013 2014 أخرى   فروع  عملیات الخزینة  تمویل
المؤسسات  األفراد  البیـــــان 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

4,124,875,108 4,627,736,753 2,127,234,108 631,321,617 269,366,035 1,071,793,467 500,934,980 27,086,546 إجمالي اإلیرادات

)352,960,240( )692,572,918( - - - - (657,045,240) (35,527,678)
مخصص تدني للتمویالت 

الممنوحة
3,771,914,868 3,935,163,835 2,127,234,108 631,321,617 269,366,035 1,071,793,467 )156,110,260( )8,441,132( نتائج أعمال القطاع

)14,072,927( (24,243,807) - (24,243,807) - - - - مصاریف موزعة على القطاعات

)1,047,742,882( )1,200,588,176( (1,200,588,176) - - - - -
مصاریف غیر موزعة على 

القطاعات
2,710,099,059 2,710,331,852 926,645,932 607,077,810 269,366,035 1,071,793,467 )156,110,260( )8,441,132( الربح قبل الضرائب

)74,635,437( (165,754,337) (165,754,337) - - - - - دخلضریبة ال

2,635,463,622 2,544,577,515 760,891,595 607,077,810 269,366,035 1,071,793,467 )156,110,260( )8,441,132(
القطاعصافي ربح (خسائر)

لسنةل

60,873,929,447 90,369,440,226 3,704,097,994 16,761,105,907 - 63,764,418,679 5,927,383,185 212,434,461 موجودات القطاع
60,873,929,447 90,369,440,226 3,704,097,994 16,761,105,907 - 63,764,418,679 5,927,383,185 212,434,461 مجموع الموجودات
45,678,461,889 79,770,542,892 1,621,629,575 32,080,404,468 19,722,409,077 26,346,099,772 - - مطلوبات القطاع
45,678,461,889 79,770,542,892 1,621,629,575 32,080,404,468 19,722,409,077 26,346,099,772 - - مجموع المطلوبات
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(تتمة)التحلیل القطاعي40
فیما یلي توزیع ایرادات وموجودات البنك ومصاریفھ الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي

2014
السوریةاللیراتبآالفالمبالغ

المجموعةسوریخارجةسوری
اإلیرادات

387,94940,080428,029واالستثماریةالتمویلیةاإلیراداتيإجمال
قبلالربحصافيمنالمطلقاالستثمارحساباتنصیب

(379,201))35,508()343,693(مضاربابصفتھالبنكنصیباقتطاع
38,5283,98042,508مضاربابصفتھالمطلقةاالستثماراتإیرادمنالبنكنصیب
77,069514,376591,445الذاتیةاستثماراتھمنلبنكاإیراد

غیر المدرجة في بیان المركز اإلستثماراتإدارةمنالبنكنصیب
69,16669,166-وكیالًبصفتھالمالي 

882,045-882,045لبنكیةاالخدماتإیرادات
448,171-448,171األجنبیةبالعمالتالتعاملعنالناجمةاألرباح
2,084,698-2,084,698المحققةغیرالبنیويالقطعمركزتقییمارباح

28-28اخرىإیرادات
)631,073(-)631,073(مخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت

2,943,722592,0943,535,816دخل التشغیليالإجمالي
(825,484)-(825,484)تشغیلیةمصاریف

2,118,238592,0942,710,332الضریبةقبلاألرباحصافي
(165,754)-(165,754)یراداإلضریبةمصروف

1,952,484592,0942,544,578السنةأرباحصافي

27,311,36963,058,07190,369,440الموجودات

2013
السوریةاللیراتبآالفالمبالغ

المجموعةسوریخارجةوریس
اإلیرادات

335,07562,551397,626واالستثماریةالتمویلیةاإلیراداتإجمالي
قبلالربحصافيمنالمطلقاالستثمارحساباتنصیب

(313,698)(49,349)(264,349)مضاربابصفتھالبنكنصیباقتطاع
63,10811,78174,889مضاربابصفتھطلقةالماالستثماراتإیرادمنالبنكنصیب
128,392358,223486,615الذاتیةاستثماراتھمنالبنكإیراد

غیر المدرجة في بیان المركز اإلستثماراتإدارةمنالبنكنصیب
19,66119,661وكیالًبصفتھالمالي 

310,138-310,138لبنكیةاالخدماتإیراداتصافي
210,713-210,713األجنبیةبالعمالتالتعاملعنالناجمةباحاألر

2,402,520-2,402,520المحققةغیرالبنیويالقطعمركزتقییمارباح
26-26اخرىإیرادات

(192,500)-(192,500)مخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت
2,993,123402,8673,395,990دخل التشغیليالإجمالي

(685,891)-)685,891(تشغیلیةمصاریف
2,307,232402,8672,710,099الضریبةقبلاألرباحصافي

(74,635)-(74,635)یراداإلضریبةمصروف
2,232,597402,8672,635,464السنةأرباحصافي

21,569,58039,304,34960,873,929الموجودات
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رأس المالإدارة41
.ان االستخدام األمثل لرأس المالإن إدارة رأس المال ھي عملیة مستمرة لضمان توفر رأسمال كاف لتلبیة متطلبات رأس المال الرقابیة وضم

مخاطر السوق. أما فیما یتعلق لقیاس متطلبات رأس المال الرقابي فیما یتعلق بمخاطر االئتمان و2حیث یتم استخدام الطریقة المعیاریة لبازل 
.بالمخاطر التشغیلیة فیتم حساب متطلبات رأس المال الرقابي لھا بطریقة المؤشر األساسي

و یتكون رأس مال البنك من :
رأس المال المدفوع، واالحتیاطیات واألرباح المدورة.-
لموجودات الثابتة غیر المادیة.ینزل أقساط رأس المال المكتتب بھا غیر المسددة باإلضافة إلى صافي ا-

، على البنك االحتفاظ برأس مال كاٍف لمواجھة المخاطر د إلى تعمیم مجلس النقد والتسلیفوفًقا لتعلیمات مصرف سوریة المركزي المستن
٪ حسب التعلیمات المقررة.8المتعلقة بأعمال البنك، ویجب أن ال تقل نسبة كفایة رأس المال عن 

:ق أھداف رأس المال من خالل مایليتحقییعمل البنك على
على رأس المال دون المساس بالمتانة المالیة ، وتحقیق معدل عائد مقبول على حقوق الملكیة.• تحقیق معدل عائد مرٍض
الوصول برأس المال إلى الحد المطلوب حسب متطلبات بازل للرقابة المصرفیة وتوجھات الجھات الرقابیة.•

المالكفایة رأس -أ

نسبة كفایة بحیث ال تتدنى2007الثانيكانون24في الصادر253مجلس النقد والتسلیف رقم قرارحسبتم احتساب نسبة كفایة رأس المال ی
.%8رأس المال للبنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 

والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد 4/م.ن/ب 1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 2014شباط  26بتاریخ 
بحیث یتم إدراج فروقات تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة ضمن األموال الخاصة 2008شباط 4تاریخ 1/م.ن/ب 362والتسلیف رقم 

وفیما یلي .2007الثانيكانون24في الصادر253رقم النقد والتسلیفاألساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس 
كانون األول:31احتساب كفایة رأس المال كما في 

20143201
لرية سوريةليرة سورية

4,893,247,7504,552,614,250رأس المال
5,495,649,7953,410,951,547األرباح غیر المحققة 

(321,877,335)75,438,572المدورة المحققة)ةالخسار(األرباحصافي
93,321,28930,757,929احتیاطي قانوني

4,357,1834,357,183احتیاطي معدل أرباح
(17,066,021))7,787,749(الموجودات غیر الملموسة
10,554,226,8407,659,737,553االموال الخاصة األساسیة

36,882,74536,882,745لاحتیاطي مخاطر التموی
36,882,74536,882,745صافي األموال الخاصة المساندة 

10,591,109,5857,696,620,298سوریة المركزيمصرفصافي حقوق الملكیة حسب تعلیمات 

35,088,667,04725,206,918,366الموجودات المثقلة
1,361,072,474369,620,739حسابات خارج المیزانیة المثقلة

1,778,976,8791,152,381,928مخاطر السوق
907,873,075515,686,539المخاطر التشغیلیة

39,136,589,47527,244,607,572
%28%27نسبة كفایة رأس المال

%28%27األموال األساسیةنسبة كفایة 
%100%100إلى إجمالي حقوق المساھمینرأس المال األساسي نسبة 

%0%0نسبة األموال المساندة إلى مجموع األموال الخاصة المساندة واألساسیة
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(تتمة)إدارة رأس المال41

والمطلوباتالموجوداتاستحقاقاتتحلیلب 
تسویتھاأوالستردادھاالمتوقعةللفترةوفقاوالمطلوباتالموجوداتتحلیلالتاليالجدولیبین

المجموعألكثر من سنةلغایة سنة2014نون األول كا31كما في 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
16,832,395,219-16,832,395,219المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 

إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة ثالثة 
45,452,313,609-45,452,313,609أشھر أو أقل 

16,112,346,4951,128,372,41417,240,718,909عن ثالثة أشھر حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید
4,723,371,494485,237,0805,208,608,574ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

782,771,925148,437,148931,209,073اتمشاركال
984,116,569984,116,569-موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

256,210,000256,210,000-موجودات قید االستثمار أو التصفیة
2,182,757,8782,182,757,878-موجودات ثابتة

7,787,7497,787,749-موجودات غیر ملموسة
253,006,23016,906,100269,912,330موجودات أخرى

1,003,410,3161,003,410,316-سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 
84,156,204,9726,213,235,25490,369,440,226مجموع الموجودات

ةالمطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق
26,346,099,772-26,346,099,772ف ومؤسسات مالیة.إیداعات وحسابات استثمارمصار
21,795,256,368-21,795,256,368أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء

17,774,736,3491,947,672,72819,722,409,077تأمینات نقدیة
11,216,05628,782,25039,998,306ُمخصصات متنوعة

114,296,690-114,296,690ُمخصص ضریبة الدخل
1,380,232,83387,101,7461,467,334,579مطلوبات أخرى

67,421,838,0682,063,556,72469,485,394,792مجموع المطلوبات
9,716,923,338568,224,76210,285,148,100ةحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

77,138,761,4062,631,781,48679,770,542,892ةالستثمار المطلقإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات ا
7,017,443,5663,581,453,76810,598,897,334الصافي

المجموعألكثر من سنةلغایة سنة2013كانون األول 31كما في 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
11,736,686,077- 11,736,686,077ةرف المركزیامصالنقد وأرصدة لدى 

إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة ثالثة 
25,807,946,001- 25,807,946,001أشھر أو أقل 

16,079,667,222- 16,079,667,222عن ثالثة أشھر حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید
3,156,860,431387,600,0003,544,460,431ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

22,018,789525,884,000547,902,789اتمشاركال
287,020,000287,020,000- موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

256,210,000256,210,000- ثمار أو التصفیةموجودات قید االست
1,515,036,2831,515,036,283- الممتلكات والمعدات

17,066,02117,066,021- موجودات ثابتة
222,987,7271,546,487224,534,214موجودات أخرى

805,942,762805,942,762- سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 
51,457,64751,457,647- دات ضریبة مؤجلھموجو

57,026,166,2473,847,763,20060,873,929,447مجموع الموجودات
ةالمطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق

17,164,586,583- 17,164,586,583إیداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالیة.
19,967,746,264- 19,967,746,264ات الجاریة للعمالءأرصدة الحساب
7,820,427,16119,373,0007,839,800,161تأمینات نقدیة

1,794,151- 1,794,151ُمخصصات متنوعة
- - - ُمخصص ضریبة الدخل

704,391,730143,000704,534,730مطلوبات أخرى
45,658,945,88919,516,00045,678,461,889مجموع المطلوبات

7,101,716,000380,065,2397,481,781,239ةحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
52,760,661,889399,581,23953,160,243,128ةإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

7,713,686,319          3,448,181,961       4,265,504,358       الصافي
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خارج بیان المركز الماليائتمانیةات التزامارتباطات و42

ئتمانیةاات التزامارتباطات و-أ
20142013

لیرة سوریةلیرة سوریة

10,719,692,0296,413,359,790اعتمادات مستندیة
--قبوالت
2,214,052,758827,749,550كفاالت

885,366,450582,267,410لقاء حسن تنفیذ
337,864,079240,982,140لقاء اشتراك في مناقصات

990,822,2294,500,000لقاء الدفع

2,950,006,1552,714,682,627سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة
15,883,750,9429,955,791,967

دیةات تعاقالتزام-ب

20142013
لیرة سوریةلیرة سوریة

ارتباطات عقود مشاریع إنشائیة
18,213,62121,012,710تستحق خالل سنة

18,213,62121,012,710المركز الماليبیانمجموع ارتباطات عقود المشاریع اإلنشائیة في تاریخ 

ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة
899,984115,070ل سنةتستحق خال

184,507,277205,723,255تستحق خالل أكثر من سنة
185,407,261205,838,325المركز الماليبیانمجموع ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ 

أرقام المقارنة43

عملیة اعادة التبویب الخاصة بنقل رصید احتیاطي إن لیة،لتتناسب مع تبویب أرصدة الفترة الحا2013تم اعادة تبویب بعض أرصدة عام 
.عدل األرباح الذي یمثل حصة المساھمین كان لھا اثر على زیادة قیمة حقوق الملكیةم

القیمة 2014كانون األول 31التبویب في  2013كانون األول 31التبویب في 
لیرة سوریة

32,972,511 موجودات أخرى لمدة ثالثة أشھر أو أقلة غیر مستحقة القبض إیرادات محقق

49,790,625 موجودات أخرى عن ثالثة لمدة تزیدإیرادات محققة غیر مستحقة القبض 
أشھر

4,506,456 موجودات أخرى إیرادات محققة غیر مستحقة القبض للصكوك
256,210,000 صافي موجودات قید االستثمار أو التصفیة موجودات أُخرى

59,834,176 أعباء محققة غیر مستحقة الدفع مطلوبات أخرى
4,357,183 احتیاطي معدل األرباح حسابات االستثمارات المطلقة

142,254 مخصصات متنوعة صافي مخصصات على حسابات خارج /اخرىمطلوبات
المیزانیة
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