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بنكمعلومات عن ال1
/ م.و) الصادر بتاریخ 48بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (عامةمساھمة مغفلةشركة(البنك) كم.س.عتم الترخیص لبنك البركة سوریة ش.م.

) الصادر بتاریخ 16059وبموجب السجل التجاري رقم (2009كانون الثاني 18/ م.و) بتاریخ 6والمعدل بالقرار رقم (2007حزیران 28
. 2009كانون األول 29

على قرار وزارة اإلقتصاد والتجارة رقم مساھمة مغفلة بناًءشركةك) كتمت الموافقة على اعتماد النظام األساسي لبنك البركة سوریة (البن
، ویخضع ألحكام المرسوم 2009أیار 13) بتاریخ 4/ م ن /ب 511، وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم (2009حزیران 21بتاریخ /1564/

وتعدیالتھ الخاص بإحداث المصارف 2001لعام 28الخاص بتنظیم عمل المصارف اإلسالمیة والقانون رقم2005لعام 35التشریعي رقم 
وقانون الشركات الصادر 2007لعام 33 وتعدیالتھ وقانون التجارة رقم 2002للعام 23 الخاصة والمشتركة وتعلیماتھ التنفیذیة، وقانون رقم 

یتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.ولألنظمة التي یضعھا مجلس النقد والتسلیف وكل ذلك بما ال2011لعام 29بمرسوم تشریعي رقم 

عقار رقم -دمشقإن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو في  ً الجمھوریة العربیة 3229شارع الشھبندر بعد مبنى رئاسة مجلس الوزراء سابقا
السوریة.

للنظام األساسي وفي ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة من خالل مركزه یمارس البنك كافة العملیات البنكیة وفق القوانین واألنظمة النافذة ووفقاً
من فرعینإغالق ،تم نتیجة لألوضاع الراھنة في الجمھوریة العربیة السوریة.انومكتبعاًفرعشراحدى الرئیسي وفروعھ التي أصبح عددھا 

حتى تاریخ اصدار البیانات م مباشرة فرع دوما ألعمالھباإلضافة إلى عدالدروبي–الفرقان وفرع حمص –فروع البنك، وھي فرع حلب 
المالیة .

على وجھ الخصوص مباشرة بنكولل.المالیةلألوراقدمشقسوقفيسوریةالبركةبنكأسھمادراجعلىالموافقةتمت2014العامخالل
األنشطة التالیة:

فتح حسابات الجاریة.-
بة رقاھا في ما تجیزه ھیئة الاستثمارواألموال التي لھ حریة التصرف المطلق بھا وبنكالمطلقة وخلطھا مع أموال الستثماراالفتح حسابات -

من معامالت.بنكالشرعیة في ال
من كنبھا في ما تجیزه ھیئة الرقابة الشرعیة في الاستثمارخارج المیزانیة وغیر المدرجة في بیان المركز المالي ستثماراالفتح حسابات -

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

المالیة. 
.بنكالشرعیة في الیة التي تجیزھا ھیئة الرقابة بنكقدیم الخدمات الت-
ة أو األموال التي لھ حریة التصرف المطلق بھا، بصوربنكالحسنة من األموال الخاصة للتمویالتوتقدیم البنكجمع الزكاة المستحقة على ال-

.نفردة أو من خالل إنشاء الصنادیقم
في البنك.أي أعمال بنكیة أخرى تجیزھا القوانین واألنظمة النافذة وتوافق علیھا ھیئة الرقابة الشرعیة -

.2018تموز 29قبل مجلس اإلدارة في من2018حزیران 30كما 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 35(اشارة إلى المرسوم التشریعي رقم 

ثة أعضاء من من ثالبنكاالسالمي، فقد تم تكوین ھیئة الرقابة الشرعیة في البنكینھا من قبل الجمعیة العمومیة لمساھمي الیوالقانون یتم تع
للعلماء الفقھ والشریعة والقانون، ویك .بنكون رأیھا ملزماً

م وأنشطتھ من حیث االلتزام بأحكابنكوأنشطتھ، 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:
رئیساًفضیلة الدكتور عبد الستار أبو غدة.1
عضواًالستار قطانفضیلة الدكتور عبد .2
عضواًفضیلة الدكتور محمد عبد الرحمن الشّماع.3

2017أیار 21/ م ن / الصادر بتاریخ 62تمت الموافقة على أسماء أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك وفق قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
على اقتراح مجلس اإلدارة وذلك لوالیة قادمة مدتھا ثالث سنوات تبدأ من تاریخ صدور قرار الھیئة العامة. بناًء
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الھامةالسیاسات المحاسبیة وأسس اإلعداد 2

أُسس إعداد البیانات المالیة1.2

لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم 2018حزیران 30لفترة الستة أشھر المنتھیة في المرحلیة المختصرةالبیانات المالیةأعدت  34وفقاً
وحسب القوانین والتعلمیات البنكیة ذات العالقة الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف وبما ال یخالف أحكام الخاص "بالتقاریر المالیة المرحلیة"

. ال تشتمل البیانات المالیة المرحلیة المختصرة على جمیع المعلومات واالفصاحات المطلوبة إلعداد بیانات مالیة سنویة الشریعة اإلسالمیة
. باإلضافة إلى أنھ لیس من الضروري أن تكون نتائج 2017كانون األول 31نات المالیة السنویة للبنك كما في ویجب أن تقرأ باالقتران مع البیا

للنتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي ستنتھي في 2018حزیران 30فترة الستة أشھر المنتھیة في  .2018كانون األول 31مؤشراً

ستثمار المطلقة.ما یخص حسابات االالفصل بین ما یخص أصحاب حقوق الملكیة واإلفصاح تم مراعاة في العرض و

لمبدأ التكلفة التاریخیة. تم عرض البیانات المالیة المرحلیة المختصرة باللیرة السوریة وھي أعدت البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وفقاً
العملة الرئیسیة للبنك.

حاسبیةمالمعاییرالتغییرات في ال2.2
المالیة تإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة ھي مطابقة لتلك التي تم إتباعھا في إعداد البیانا

.2017كانون األول 31السنویة للسنة المنتھیة في 

المعاییر المحاسبیة الجدیدة وغیر النافذة:-

"اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانیة"– 30 رقمالماليالمحاسبةمعیار
المتعلق –30، أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم 2017في شھر تشرین األول 

المخصصات لمعیار المحاسبة المالي رقمیحل المعیار محل الجزء الخاص ب. باالضمحالل وخسائر االئتمان واالرتباطات المثقلة باألعباء
المتعلق "بالمخصصات واالحتیاطیات"11 ً كانون 1ي أو بعد فالتي تبدأللتطبیق اإللزامي من الفترات المالیة والمعیار نافذالمطبق مسبقا

ضاء من نك فریق تطبیق یضم أع، ولذلك أنشأ البمع السماح بالتطبیق المبكر. یعتبر البنك تطبیق المعیار مشروع جوھري2020الثاني 
م اإلشراف . یتية المعنیة لتحقیق تطبیق ناجح وقووحدات المالیة وإدارة المخاطر واالئتمان وتكنولوجیا المعلومات ووحدات األعمال التجاری

مدیر المخاطر واالئتمان.وینوب عنھعلى المشروع من خالل لجنة مختصة یترأسھا المدیر المالي 
نھج الخسائر االئتمانیة 

على نھج الخسائر االئتمانیة المتوقعة اآلجلة على جمیع المبالغ المستحقة القبض لمثبتة اسیقوم البنك بإثبات مخصصات الخسائر االئتمانیة بناًء
خرى الصرف األجنبي والمراكز األوالتعرضات غیر المدرجة في المیزانیة بما في ذلك الضمانات واالعتمادات المستندیة وااللتزام القائم على 

المماثلة.
لمنھجیة معیار المحاسبة المالي رقم الثالث سیقوم البنك بتصنیف موجوداتھ الخاضعة إلى الخسائر االئتمانیة إلى المراحل  :30التالیة وفقاً

ة االئتمان منذ منحھا. سیتم تسجیل الموجودات المنتجة: الموجود (الموجودات) التي لم تتدھور بشكل جوھري في جود–1المرحلة 
شھراً.12مخصص االضمحالل على أساس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

الموجودات دون المنتجة: الموجود (الموجودات) التي تدھورت بشكل جوھري في جودة االئتمان منذ منحھا. سیتم –2"المرحلة 
ئر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر.تسجیل الخسائر االئتمانیة على أساس الخسا

بإثبات مخصص االضمحالل على بنكقوم الیالموجودات المضمحلة: بالنسبة للموجود (الموجودات) المضمحل، س–3المرحلة 
أساس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر.

الى قرار مجلس المحاسبة والتدقیق بجلستھ 2019كانون الثاني 1تاریخ ب30لتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة اإلسالمي رقم اتقرر لقد استناداً
.2018لعام 1رقم 

باألخذ في االعتبار معلومات النظرة المستقبلیة في تقییمھ للتدھور بشكل جوھري في المخاطر االئتمانیة منذ منحھ وكذلك قیاس بنكقوم السی
الخسائر االئتمانیة المتوقعة.

لة على عناصر مثل العوامل االقتصادیة الكلیة (على سبیل المثال، العجز المالي ونمو الناتج المحلي اإلجمالي یمعلومات النظرة المستقبستتضمن
الل المصادر الداخلیةتم الحصول علیھا من خیوالتضخم واإلنفاق الحكومي ومعدالت الربح وأسعار النفط) والتنبؤات االقتصادیة التي 

.والخارجیة
تمد البنك الخسائر سیوضع سیناریوھات مختلفة. بالنسبة لكل سیناریو من السیناریوھات، سالبنكعتزم یمن النتائج المحتملة، ةولتقییم مجموع

طبق نھج االحتماالت المرجحة لتحدید مخصصات االضمحالل وفقا لمتطلبات معاییر المحاسبة.یاالئتمانیة المتوقعة و
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)تتمة(السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و2

)تتمة(حاسبیةمالمعاییرالتغییرات في ال2.2

)تتمة("اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانیة"– 30 رقمالماليالمحاسبةمعیار

في المرحلة النھائیة من عملیة التطبیق، حیث یتم و، وھ2019خالل سنة 30بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالي رقم بنكقوم السی حالیاً
التطبیق الموازي للمعیار مع مستویات مختلفة من المصادقة. حالیاً

نھج االضمحالل
ة واالستثماریة األخرى والتعرضات الخاضعة للمخاطر االئتمانیة (بخالف بإثبات خسائر االضمحالل على جمیع الموجودات المالیبنكقوم السی

المخزون) وبخالف االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

ي القیمة األعلى رداد ھسیتم قیاس خسائر االضمحالل التي تتجاوز فیھا القیمة المدرجة للموجود القیمة القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالست
تكالیف البیع والقیمة المستخدمة. من بین القیمة العادلة ناقصاً

نھج صافي القیمة المتوقع تحقیقھا
بإثبات االضمحالل على المخزون المثبت من خالل المعامالت المالیة التي تستند على الھیكل القائم على المتاجرة، على سبیل بنكقوم السی

الدفع المؤجل بما في ذلك المرابحة والسلم واالستصناع.المثال مبیعات 

بعد اإلثبات المبدئي، بقیاس كافة المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة المتوقع تحقیقھا، أیھما أقل. إن صافي القیمة المتوقع تحقیقھا، بنكقوم السی
منھا التكالیف ال مقدرة إلتمام عملیة البیع والتكالیف المقدرة الالزمة إلجراء عملیة البیع، ھو سعر البیع المقدر ضمن األعمال االعتیادیة محسوماً

.بنكمع األخذ في االعتبار العوامل الخاصة بال

مخصص العقود أو االرتباطات المثقلة باألعباء القتناء موجودات.

تقبل، و العقود المستقبلیة التي یجوز إبرامھا في المسملزم باقتناء موجود بموجب االرتباطات أالبنككون یبإثبات مخصص عندما بنكقوم السی
ذلك ءومن المتوقع بأن یكون االلتزام بموجب العقد أو االرتباط أعلى من المنافع االقتصادیة التي من المتوقع أن تتدفق من خالل عملیة اقتنا

الخسائر المتوقعة الناتجة عن مثل تلك المعامالت.قوم البنك بعمل مخصص على ھذا الحساب یعكس فیھسیالموجود. وفي مثل ھذه الحالة، 

التأثیر المتوقع 
جلة في ویتوقع ، قام البنك بمراجعة موجوداتھ ائر فیما یتعلق بالموجودات المالیة المس ات ھذه الخس ص كانون الثاني 1زیادة في مخص

من الزیادة المحتملة في مخصصات انخفاض القیمة.ونتیجة لذلك، فإن نسبة كفایة رأس المال للبنك قد تتأثر بصورة رئیسیة 2019

لألحكام االنتقالیة المتعلقة بالتطبیق المبدئي لمعیار المحاسبة المالي رقم  ، سیسمح للبنك بإثبات أي فرق بین القیمة المدرجة السابقة 30وفقاً
مساھمین في بدایة فتره إعداد التقاریر المالیة السنویة التي والقیمة المدرجة للخسائر التي تنسب إلى ال11بموجب معیار المحاسبة المالي رقم 

ركة، اتتضمن على تاریخ التطبیق المبدئي في الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة والمخصص المتراكم العائد إلى حملة األسھم القائمین على المش
ني ، سیتم تعدیلھا بتخصیص مبلغ من احتیاطي مخاطر االستثمار المعبما في ذلك حاملي حسابات االستثمار المطلقة المتعلقة بالفترات السابقة

األرباح المعني مع الحصول مكن تخصیص مبلغ من احتیاطي معادلمع الحصول على الموافقات الشرعیة الالزمة. وفي حالة حدوث العجز، ی
حصول على الموافقة الشرعیة على التحویل المؤقت من حقوق ال یزال العجز مستمراً، فإنھ یمكن الةوافقات الشرعیة الالزمة. وفي حالعلى الم

المساھمین.

ة یبناء على ما سبق، یتوقع البنك انخفاض في حقوق الملكیة بتاریخ تطبیق المعیار، یتمثل ذلك بشكل رئیسي في زیادة مخصص الخسائر االئتمان
.بتاریخ التطبیق

كما یقدم المعیار الجدید متطلبات لإلفصاح وتغیرات في العرض. ومن المتوقع بأن تؤدي ھذه المتطلبات إلى تغییر طبیعة ومدى إفصاحات 
عن أدواتھ المالیة وباألخص في سنة تطبیق المعیار الجدید.البنك
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)تتمة(الھامةالسیاسات المحاسبیة أسس اإلعداد و2

أھم التقدیرات المحاسبیة3.2

یتطلب من إدارة البنك القیام بتقدیرات واجتھادات وافتراضات تؤثر في قیمة اإلیرادات المرحلیة المختصرةإن إعداد البیانات المالیة
ھا والمطلوبات الطارئة المفصح عنالمرحلیة المختصرةوالمصروفات، والموجودات والمطلوبات، واالیضاحات المرفقة بالبیانات المالیة 

للقیمة الدفتریة للم جوھریاً جودات وفي البیانات المالیة. إن ضبابیة الرؤیة حول ھذه الفرضیات والتقدیرات قد تؤدي إلى نتائج تتطلب تعدیالً
أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلیة.

والتي قد ینتج صرةالمرحلیة المختقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیةإن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المست
المرحلیة عنھا مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة

:المالیة الالحقة ھي كما یليالفترةفي المختصرة

االستمراریةمبدأ

قامت إدارة البنك بتقدیر مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من الظروف والمتغیرات 
دارة البنك إاالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم التیقن المستقبلیة، فإن 

متأكدة من أن البنك لدیھ الموارد الكافیة لتساعده على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة 
ھامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناء علیھ، فق تم دلیست على درایة بأیة أمور جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكاً

إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.

تدني قیمة ذمم العقود التمویلیة واالستثماریة

یقوم البنك بمراجعة ذمم العقود التمویلیة واالستثماریة بشكل یومي لتقدیر كفایة المخصصات المسجلة في بیان الدخل بناء على تقدیرات 
النقدیة المستقبلیة. ویقوم باحتساب المخصصات المالئمة لذلك بشكل دوري وعند تقدیر التدفقات النقدیة اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات 

ي على  كل رئیس مانة المتوقع تحقیقھا. إن ھذه التقدیرات مبنیة بش افي قیمة الض ع العمیل المالي وص تقبلیة یقوم البنك بتقییم وض المس
ھا درجات  یات وعوامل متعددة ل فاوتة ممفرض قدیرات وذلك نتیجة ت یة قد تختلف عن الت تائج الفعل ن الموثوقیة وعدم التیقن وأن الن

التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.

كل  ص النخفاض القیمة بش كیل مخص كل منفرد، یقوم البنك بتش طة التمویلیة بش ص الناتج عن تقییم ذمم األنش افة إلى المخص باإلض
وذلك بتجمیع ذمم األنشطة التمویلیة ذات السمات المتشابھة لمخاطر اإلئتمان وتقییمھا بشكل جماعي النخفاض القیمة.جماعي، 

الكسب أو الصرف المخالف للشریعة اإلسالمیة

بیل المثال (فوائد تم د المیة على س ریعة االس ئة عن معامالت مخالفة لقواعد الش رعیة ناش فعھا من قبل ھي عبارة عن ایرادات غیر ش
المصارف المراسلة على الحسابات الجاریة) تم تجنیبھا من األرباح لصرفھا في وجوه الخیر بعد الحصول على موافقة ھیئة الرقابة الشرعیة،

.لم یتم تجنیب أیة أرباح لكونھا ناشئة عن أعمال مخالفة للشریعة اإلسالمیة2018حزیران 30حتى تاریخ 
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أھم السیاسات المحاسبیة4.2

احتیاطي مخاطر االستثمار 
صحاب ألمحتملةبعد اقتطاع نصیب المضارب لتغطیة أیة خسائرالمطلقھو المبلغ الذي یجنبھ البنك من أرباح أصحاب حسابات االستثمار

ناتجة عن االستثمار المشترك في نھایة الدورة المالیة. حسابات االستثمار 
) من "إجمالي دخل االستثمارات المشتركة" وفق ما ھو وارد في بیان الدخل كاحتیاطي لمخاطر االستثمار %10یقتطع البنك ما ال یقل عن (

ألحكام المرسوم التشریعي رقم ( . 2005) لعام 35وفقاً
لفي ن لغ لدخل بعد اقتطاع نصیب المضارب، وإذا زاد رصید االحتیاطي عن المبھایة الفترة المالیة یعالج المبلغ المطلوب تكوینھ بصفتھ توزیعاً

المطلوب فإن المبلغ الزائد یتم حسمھ من االحتیاطي ویضاف لدخل أصحاب حسابات االستثمار المطلقة في الفترة المالیة بعد اقتطاع نصیب 
حقوق المودعین في حسابات االستثمار المشترك وفقا وفي حالة التصفیة یتم إعادة الفائض من احتیاطي مخاطر اإلستثمار إلى رب.المضا

للشروط الخاصة بھا وعلى ان یسبق ذلك تحمیل ھذه الحقوق ما یخصھا من مصاریف ونفقات للمصفى ومن ثم تحمیلھا ما یخصھا من التزامات 
مجلس النقد والتسلیف كیفیة التصرف برصید صندوق مخاطر االستثمار وذلك بعد تغطیة جمیع المصروفات والخسائر مرتبطة بھا ویحدد 

المترتبة على االستثمارات التي تكون ھذا الصندوق لمواجھتھا. 

احتیاطي معدل األرباح
ُمضارب (البنك) بغرض الُمحافظة على ُمستوى ُمعین من ھو المبلغ الذي یجنبھ البنك من إیراد أموال المضاربة وذلك قبل اقتطاع نصیب ال

عائد االستثمار ألصحاب حسابات االستثمار وزیادة حقوق أصحاب الملكیة، یقاس احتیاطي معدل األرباح بالمبلغ المطلوب تكوینھ في نھایة 
لإلیراد قبل اقتطاع نصیب المضارب.یعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصید االحتیاطي المستھدف بصفتھ توزیوالفترة المالیة  وإذا زاد عاً

قتطاع ارصید االحتیاطي عن المبلغ المطلوب فإن المبلغ الزائد یتم حسمھ من االحتیاطي ویضاف إلیراد الجھة ذات العالقة في الفترة المالیة قبل
ابات أصحاب اإلستثمار المطلق أو حقوق الملكیة في حالة التصفیة یتم إعادة الفائض من احتیاطي معدل األرباح الى حسنصیب المضارب.

وذلك بحسب أصل اقتطاع المبلغ.

أُسس توزیع األرباح بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة5.2

و أیتم تقسیم اإلیرادات إلى إیرادات ناجمة عن اإلستثمارات وإیرادات ناجمة عن عموالت البنك، حیث أن اإلیرادات الناجمةعن عموالت البنك 
من حق البنك، وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق لكونھا ناتجة عن الخدمات التي جمیعھاعن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون 

ھا البنك وال عالقة لھا باستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق (مضاربة).یقدم

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

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

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

مشاركة رأس المال ومبلغ المضاربة العائد للبنك واحتیاطي مخاطر االستثمار.

على الشرائح التالیةیحتسب المبلغ المستثمر والذي یمثل المتوسط المرجح ألصحاب حسابات االستثمار ا :لمطلق بناًء

40%حسابات التوفیر
%60حسابات لمدة شھر

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

%40تحتسب نسبة مضاربة (تمثل ربح البنك) كحد أقصى
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(تتمة)أُسس توزیع األرباح بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة5.2
.بعد تنزیل حصة البنك كمضاربأصحاب اإلستثمار المطلقمن أرباح %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 

أصحاب حسابات االستثمار المطلق خسائر سیتحمل أصحاب حسابات االستثمار في حال أظھرت نتائج إیرادات االستثمار الممولة من أموال 
و أالمطلق ھذه الخسارة بنسبة مساھمتھم وفق الشرائح أعاله إال في حال تعدي البنك أو تقصیره فإنھ یتحمل الخسائر الناجمة عن ھذا التعدي 

التقصیرأومخالفتھ لشروط العقد.
یتم تحمیل وعاء المضاربة جزء من المصاریف االداریة والعمومیة 2010نیسان 17تاریخ 20یة رقم بناء على قرار ھیئة الرقابة الشرع

(كمصاریف االستشارات القانونیة والفنیة ومصاریف التقییم والرھونات ومصاریف القرطاسیة والمطبوعات ومصاریف البرید والبرقیات التي 
اإلداریة والعمومیة مصاریف الجزء منالبنك بتحمیل وعاء المضاربة بلقد قامروفات)، من ھذه المص%50تحمل على وعاء المضاربة بنسبة 

على قرار مجلس اإلدارة رقم 2018حزیران30حتى تاریخ  2017.لعام 2-20وذلك بناًء
یتم التنضیض بشكل شھري أما توزیع األرباح فیتم كل ثالث أشھر، یقصد بالتنضیض احتساب وتحدید الربح.

خالل الربع مطلقستثمار التوزیع العوائد على المبالغ المستثمره بلغ متوسط العائد على المبلغ المستثمر الخاضع لالستثمار لحسابات االلدى 
كما یلي: الحالیةمن السنةالثاني

2018الربع الثاني 
یورودوالرلیرة سوریةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

%0.28%1.31%2.79توفیر
%0.42%1.97%3.87ودیعة استثماریة  شھر بنكنوت

%0.48%2.30%4.51أشھر بنكنوت3ودیعة استثماریة  
%0.00%2.49%0.00أشھر حواالت3ودیعة استثماریة  
%0.55%2.63%5.82أشھر بنكنوت6ودیعة استثماریة  
%0.00%2.85%0.00حواالتأشھر 6ودیعة استثماریة  

%0.61%2.89%6.86ودیعة استثماریة  سنة بنكنوت
%0.00%3.13%0.00ودیعة استثماریة  سنة حواالت

%0.62%3.20%7.48ودیعة استثماریة  سنتین بنكنوت

%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة

یكون متوسط العائد على االستثمارات كما یلي:%100من أنواع الودائع في حال كانت نسبة مشاركة كل نوع
2018الربع الثاني 

یورودوالرلیرة سوریةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

%0.69%2.88%6.96توفیر
%0.69%2.88%6.44ودیعة استثماریة  شھر بنكنوت

%0.69%2.88%6.44أشھر بنكنوت3ودیعة استثماریة  
%0.00%3.12%0.00أشھر حواالت3ودیعة استثماریة  
%0.69%2.88%7.28أشھر بنكنوت6ودیعة استثماریة  
%0.00%3.12%0.00أشھر حواالت6ودیعة استثماریة  

%0.69%2.88%7.80ودیعة استثماریة  سنة بنكنوت
%0.00%3.12%0.00حواالتودیعة استثماریة  سنة 

%0.69%3.12%8.31ودیعة استثماریة  سنتین بنكنوت

%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة

ل بحسب اتفاقیة شروط وأحكام عقود الخدمات البنكیة والموافق علیھا من ھیئة الرقابة الشرعیة والتي تنص في حال قام العمیل بكسر ودیعتھ ق
عد بتاریخ استحقاقھا فلیس لھ الحق بالحصول على األرباح المتحققة من ھذه الودیعة، حیث یتم تحویل ھذه األرباح إلى احتیاطي معدل األرباح 

، وقد قام المصرف خالل ھذا العام بالتنازل عن جزء من من ھذه األرباحعطاء العمیل جزءاًإدارة حسم حصة البنك كمضارب ما لم تقرر اإل
حصتھ كمضارب لصالح بعض الحسابات االستثماریة بعد التنضیض واجراء حساب األرباح والخسائر وحولت مباشرة الى حساباتھم دون أن 

تدخل في الوعاء المشترك.
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المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 3
2017كانون األول 201831حزیران 30

لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

10,195,749,87812,951,490,688نقد في الخزینة
67,329,380,61652,836,676,037حسابات جاریة/ ودائع تحت الطلب

6,004,154,9365,736,430,557)(*متطلبات االحتیاطي النقدي 
-3,855,842غرفة التقاص

83,533,141,27271,524,597,282

ارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى اًوفق)(* رفلقوانین وأنظمة المص كل ودائع من دون فوائد، وقد بلغ مص وریة المركزي على ش س
ید االحتیاطي لدى  رفرص وریة المركزي مص وریةلیرة 6,004,154,936مبلغ2018حزیران 30كما في س لیرة 5,736,430,557 مقابلس

رئاسة مجلس الوزراء لى القرار الصادر عنإمن متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد %5نسبةوالذي یمثل2017كانون األول 31كما في سوریة
.أنشطة البنك التشغیلیةفي إن ھذا االحتیاطي إلزامي ال یتم استعمالھ .2011للعام أیار2الصادر بتاریخ 5938رقم 

ة لمدة ثالثة أشھر أو أقلالیلدى المصارف ومؤسسات ماستثماروحسابات إیداعات4

(غیر مدققة)2018حزیران 30
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,362,191,97468,012,535,82669,374,727,800(*)حسابات جاریة
لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا تأمینات نقدیة 

3,105,946,3533,105,946,353-األصلیة أقل من ثالثة أشھر
وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 

140,237,133,273140,237,133,273-(**)استحقاقھا الفعلیة اقل من ثالثة أشھر
1,375,000,000-1,375,000,000ودائع تبادلیة

2,737,191,974211,355,615,452214,092,807,426

(مدققة)2017األول كانون31
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,835,090,18689,652,618,91391,487,709,099حسابات جاریة (*)
تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا 

2,296,762,9952,296,762,995-األصلیة أقل من ثالثة أشھر
وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 

325,000,00095,621,793,92995,946,793,929(**)استحقاقھا الفعلیة اقل من ثالثة أشھر
2,160,090,186187,571,175,837189,731,266,023

للنظام األساسي وعقد التأسیس فإن ال)*( لیة والخارجیة.یة المحبنكال یتقاضى أیة فوائد على الحسابات الجاریة لدى البنوك والمؤسسات البنكوفقاً
كانون 31(2018حزیران 30كما في لیرة سوریة139,530,796,756بلغت قیمة االستثمارات الذاتیة من إجمالي ھذه االستثمارات مبلغ )**(

.لیرة سوریة)90,264,879,006  مبلغ:2017األول 
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یة لمدة تزید عن ثالثة أشھراللدى المصارف ومؤسسات ماستثمارحسابات 5
(غیر مدققة)2018حزیران 30

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

إسالمیة، فترةوكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة 
485,000,00027,258,512,46827,743,512,468)*(استحقاقھا الفعلیة أكثر من ثالثة أشھر

---ودائع تبادلیة
485,000,00027,258,512,46827,743,512,468

(مدققة)2017األول كانون31
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریة
وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 

195,000,00023,844,353,66324,039,353,663)*(استحقاقھا الفعلیة أكثر من ثالثة أشھر
875,000,000-875,000,000ودائع تبادلیة

1,070,000,00023,844,353,66324,914,353,663

من إجمالي ھذه االستثمارات كما في  كانون األول 31سوریة (لیرة 27,743,512,468بلغ م2018حزیران 30(*) بلغت االستثمارات الممولة ذاتیاً
.لیرة سوریة)21,739,862,661مبلغ:2017

األنشطة التمویلیةوأرصدة البیوع المؤجلة ذمم 6

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

48,983,404,80139,693,324,188(*)ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 
)2,793,423,192((2,995,649,679)ناقصاً: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

45,987,755,122636,899,900,99
)140,682,081((143,048,286))*(*األرباح المحفوظة:ینزل
)55,398,725,59((5,108,486,267))*(**البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة ذمممخصص تدني:ینزل

40,736,220,56931,360,493,320صافي ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة

نسبتھماأيسوریةلیرة4,696,343,467مبلغ2018حزیران 30بتاریخالمنتجةغیرالتمویلیةاألنشطةوأرصدةالُمؤجلةالبیوعذممبلغت(*)
ماأي2017األولكانون31فيكماسوریةلیرة5,627,355,169ُمقابلالتمویلیةاألنشطةوأرصدةالُمؤجلةالبیوعذممرصیدمن) 9.6%(

2018حزیران 30بتاریخالمحفوظةرباحاألتنزیلبعدالمنتجةغیرالتمویلیةاألنشطةوأرصدةالُمؤجلةالبیوعذممبلغتوقد.)%14.18(نسبتھ
مقابلالمحفوظةرباحاألتنزیلبعدالتمویالتوأرصدةالمؤجلةالبیوعذممرصیدمن) %9.3(نسبتھماأيسوریةلیرة4,553,295,181بلغم

.السابقةللسنة)%13.87(نسبتھماأي2017لعاماألولكانون31فيكماسوریةلیرة5,486,673,088

األرباح المحفوظة)       *(*
:السنة كما یليالفترة /باح المحفوظة خاللكانت الحركة على االر

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة

مدققةمدققةغیر 

140,682,081139,177,195كانون الثاني 1رصید 
2,456,16720,537,453اإلضافات 

(1,412,209)-الناتج عن تغیر سعر الصرفالنقص
(17,620,358)(89,962)اإلستبعادات

143,048,286140,682,081السنة/الفترةرصید نھایة 
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(تتمة)ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة6

یة والمشاركات (المباشرة وغیر المباشرة)التمویلاألنشطةمخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة(***)  

اإلجمالياألفرادالشركات
سوریةلیرةسوریةلیرةسوریةلیرة

20185,472,088,88030,605,3015,502,694,181كانون الثاني 1في 
-(2,212,921)2,212,921التغیر خالل الفترة
---تغیرسعر الصرف

20185,474,301,80128,392,3805,502,694,181حزیران 30في 

(*)2018كانون الثاني 1ي ف
ً 5,062,497,43527,050,1955,089,547,630انخفاض القیمة افرادیا

1,083,961,7263,555,1061,087,516,832انخفاض القیمة بشكل جماعي
ً (653,674,276)-                  (653,674,276)تغیرسعر الصرف افرادیا
(20,696,005)-                  (20,696,005)تغیرسعر الصرف جماعي

5,472,088,88030,605,3015,502,694,181
التغیر خالل الفترة

ً 205,522,586(366,503)            205,889,089           انخفاض القیمة افرادیا
427,838,2961,137,707428,976,003بشكل جماعيانخفاض القیمة 

ً (188,997,618)(1,682,583)(187,315,035)استردادات إفرادیا
(445,500,971)(1,301,542)(444,199,429)استردادات بشكل جماعي
ً ---تغیرسعر الصرف افرادیا
---تغیرسعر الصرف جماعي

2,212,921(2,212,921)-
2018حزیران 30

ً 4,427,397,21325,001,1094,452,398,322انخفاض القیمة افرادیا
1,046,904,5883,391,2711,050,295,859انخفاض القیمة بشكل جماعي

5,474,301,80128,392,3805,502,694,181

603,513,826وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقةسوریة لیرة 1,045,164,184مبلغ المنتجة بلغت قیمة المخصصات المباشرة (*)
لیرة سوریة وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار 4,452,398,322جة المباشرة مبلغ الدیون غیر المنتمخصصاتبلغت قیمةلیرة سوریة كما

كما (2018حزیران 30كما في لیرة سوریة 5,131,675مبلغ المنتجة غیر المباشرة الدیون مخصصاتلیرة سوریة أما2,570,968,264المطلقة 
.)لیرة سوریة1,711,350لیرة سوریة وغیر المباشرة مبلغ 5,500,982,831بلغت قیمة المخصصات المباشرة مبلغ :2017كانون األول 31في 

:المبالغ التالیةیتضمن ھذا المخصص)**(

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

5,108,486,2675,398,725,595البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیةذمممخصص تدني
389,076,239102,257,236مخصص تدني المشاركات

5,131,6751,711,350مخصص تدني بنود خارج بیان المركزالمالي
5,502,694,1815,502,694,181
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المشاركات7

2017كانون األول 201831حزیران 30
سوریةلیرة لیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

979,494,966920,886,121(*)عملیات مشاركة إسالمیة
)102,257,236((389,076,239)مخصص تدني قیمة المشاركات اإلسالمیة:ینزل

590,418,727818,628,885

في لیرة سوریة كما212,858,306 مقابل مبلغ سوریةلیرة413,098,146 مبلغ2018حزیران 30بتاریخالمنتجةغیرالمشاركاتبلغت(*)
.2017انون األول ك31

ستحقاقموجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ اال8

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

1,308,000,0003,607,154,585كانون الثاني 1رصید 
--اإلضافات 
(2,054,864,585)(1,308,000,000)استبعادات

)244,290,000(-عن تغیر سعر الصرفالناتجالنقص
1,308,000,000-نھایة الفترة / السنةرصید 

:یلي تفاصیل تلك الصكوكوفیما ،ممولة ذاتیاًجمیعھافي صكوكتمثل الموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق استثمارات

إسم الجھة 
القیمة االسمیةالمصدرة للصك

رأس مال 
الجھة 
المصدرة

قیمة الصك إلى 
رأس مال الجھة 

المصدرة
نوع الصك حسب 

تاریخ االستحقاقاالستحقاق
نوع حسب الطبیعة 

التعاقدیة
بنك بیت التمویل 
ملیون دوالر1 التركي اإلسالمي

792.87
صكوك ایجارة2018أیار 2طویل األجل0.126%ملیون دوالر

بنك اإلمارات 
ملیون دوالر2اإلسالمي

ملیون 1,070
صكوك ایجارة2021أیار 31طویل األجل0.001%دوالر

ضافة إلى استحقاقباإلستثمارات المالیة، اء على قرار لجنة اال، تم بیع صكوك بنك اإلمارات اإلسالمي وذلك بن2018من العامخالل الربع الثاني 
.بنك بیت التمویل التركي اإلسالميصكوك 

وجودات قید االستثمار أو التصفیةم9
2017كانون األول 201831حزیران 30

لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

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

على المادة رقم  من القانون 100(*) تمثل قیمة عقارات تم استمالكھا من قبل البنك وذلك إستیفاء لدیون متعثرة على أن یتم تصفیتھا خالل سنتین بناًء
سوریة لیرة 131,850,000وعقار أخر بقیمة 2013أیار 23لیرة سوریة بتاریخ 124,360,000. حیث تم استمالك عقار بقیمة 2002لعام 23

2009لعام 4/م ن/ب597تم استبعاد ھذه األصول من احتساب نسبة كفایة رأس المال وفق قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ،2013أیار 21بتاریخ 
.2018تم بیع ھذه العقارات خالل شھر كانون الثاني لعام لقد، تم التواصل مع المركزي من أجل تسویة ھذه الموجودات وتمدید المھلةوتعدیالتھ.
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موجودات أخرى 10
2017كانون األول 201831حزیران 30

لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

2,905,245,4052,576,522,072مدفوعات مقدمة (موردون)
818,952,919228,201,535وغیر مستحقة القبضإیرادات محققة 

ً 380,738,260416,747,334مصاریف مدفوعة مقدما
52,786,875101,954,406مدینون متنوعون

39,375,00066,440,500ذمم مدینة شبكة الصراف اآللي
35,388,20035,718,650مساھمة في تأسیس شركة تطویر عقاري

12,330,8894,051,049قابلة لإلستردادمصاریف قضائیة 
8,604,2241,747,528سلف موظفین

1,752,7001,605,919سلف أرباح ودائع شھریة
3,283,908100,000موجودات أخرى

35,903,708-حساب معلق حواالت شركات مالیة غیر مصرفیة
4,258,458,3803,468,992,701

سوریة المركزيمصرفمجمدة لدى ودیعة11

من رأسمالھا لدى %10نسبةیجب على البنوك الخاصة االحتفاظ ب2001لعام 28قانون رقم المن 19من المادة )1(البند كما ھو محدد في
.بنكفائدة، یتم تحریر الودیعة المجمدة عند تصفیة الالمركزي على شكل ودیعة مجمدة ال یستحق علیھا أیھ ةسوریمصرف

ھو كما یلي:2018حزیران 30سوریة المركزي كما في مصرفإن رصید الودیعة المجمدة لدى 

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

285,491,549285,491,549رصید الودیعة المجمدة باللیرة السوریة
الى اللیرة السوریة)رصید الودیعة  1,581,191,0601,581,191,060)*(المجمدة بالدوالر األمریكي (محوالً

1,866,682,6091,866,682,609

دوالر أمریكي، حیث بلغ سعر صرف الدوالر األمریكي 3,626,585رصید الودیعة المجمدة بالدوالر األمریكي بلغ2018حزیران 30كما في )*(
.لیرة سوریة2017436كانون األول 31كما في واللیرة السوریة بتاریخھمقابل 

لمصرفوبحسب تعلیمات ا2013أیلول 30من المبالغ المسددة خالل عملیة إستدعاء النصف الثاني من رأس المال حتى تاریخ %10بتجمید بنكقام ال
المركزي رقم مصرفمن رأس المال المكتتب بھ وذلك إلتزاما بأحكام القانون المذكور أعاله وكتاب ال%10تجمید نسبة بنكالمركزي یتوجب على ال

.2013كانون الثاني 3بتاریخ 16/161

مع المصرف المركزي من أجل استكمال دفع االحتیاطي المترتب عن استكمال رأس المال وتسویة الحساب مع  ة مصرف سورییتم التواصل حالیاً
المركزي تباعاً.
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مصارف ومؤسسات مالیةاستثماروحسابات إیداعات12
2017كانون األول 201831حزیران 30

لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

170,454,794,022157,746,703,626(حسابات جاریة)مصارف محلیة
405,000,00075,000,000مصارف محلیة (حسابات استثمار مطلق)

84,909,76222,601,752(حسابات جاریة)مصارف خارجیة 
353,0051,336,438أعباء محققة غیر  مستحقة الدفع

170,945,056,789157,845,641,816

تأمینــات نقدیـــة13
2017كانون األول 201831حزیران 30

لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

35,860,260,47414,054,268,023تأمینات نقدیة لقاء االعتمادات المستندیة والقبوالت
4,483,892,2843,591,485,853تأمینات نقدیة لقاء الكفاالت 

3,049,766,7264,438,746,726تأمینات نقدیة لقاء تسھیالت ائتمانیة 
431,849,125378,772,818تأمینات نقدیة مقابل شھادات استیراد

133,216133,216تأمینات نقدیة لقاء بوالص 
707,260707,260تأمینات نقدیة مشروع إجازة (موافقة)

1,958,956-تأمینات نقدیة قطع تصدیر
4,369,6804,369,680تأمینات أخرى 

43,830,978,76522,470,442,532

.ھذه التأمینات ال تدر عائد على أصحابھا

خصصات متنوعةم14

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

كما في رصید ال
حزیران 30

2018

مـا تـم رده 
لإلیرادات

المستخــدم خالل 
الفترة

المكون خالل 
الفترة

رصید بدایة 
الفترة

لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  2018حزیران 30
غیر مدققة

55,504,220 - - - 55,504,220 نھایة الخدمةمخصص تعویض 
10,713,110 - - 6,344,900 4,368,210 مخصص القطع التشغیلي

5,131,675 (10,443,554) - 13,863,879 1,711,350 خصص تدني بنود خارج بیان المركزالماليم

71,349,005 (10,443,554) - 20,208,779 61,583,780
2017كانون األول 31

مدققة

55,504,220 - (15,972,953) 15,972,953 55,504,220 مخصص تعویض نھایة الخدمة
4,368,210 (7,520,406) - 6,853,760 5,034,856 لقطع التشغیليمخصص ا
1,711,350 (4,508,678) - - 6,220,028 بیان المركز الماليمخصص تدني بنود خارج 

61,583,780 (12,029,084) (15,972,953) 22,826,713 66,759,104
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مخصص ضریبة الدخل15

كما یلي:مخصص ضریبة الدخلكانت الحركة على

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةسوریةلیرة 

مدققةغیر مدققة

1,622,644,6501,591,124,821السنة/رصید بدایة الفترة 
(1,591,124,821)(1,622,644,650)السنة/المسدد خالل الفترة 

928,086,4511,622,644,650)*(للسنة /یضاف: مصروف ضریبة الدخل للفترة 
928,086,4511,622,644,650السنة/رصید نھایة الفترة 

:الربح المحاسبي مع الربح الضریبيملخص تسویة 
2017حزیران 201830حزیران 30

لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیرغیر مدققة

3,281,079,4542,327,480,131قبل الضریبةالربح

التعدیالت 
--القطع البنیوي غیر المتحققةأرباح تقییم مركز 

2,818,775(3,773,814)غیر المتحققةالتشغیليأرباح تقییم مركز القطع 
(334,175,954)(16,524,968)قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة استرداد

11,813,95336,819,932مصاریف استھالك عقارات
102,265,192119,197,840مخصصات متنوعة

93,780,363(175,339,407)
3,374,859,8172,152,140,724الربح الخاضع للضریبة

%25%25نسبة الضریبة
843,714,955538,035,181مصروف ضریبة الدخل 

843,714,955538,035,181اإلعمارالمبلغ الخاضع لرسم اعادة 
%5%10رسم اعادة اإلعمارنسبة 

84,371,49626,901,759اإلعماریضاف: رسم اعادة 
928,086,451564,936,940دخل الفترة / السنة مصروف ضریبة 

2017ًإلى 2010عوام لألتم تقدیم البیانات الضریبیة (*)  خالل 2017وتم تسدید مبلغ الضریبة العائد لعام ) حسب التواریخ المحددة لذلك، (ضمنا
ما زالت قید المراجعة لدى الدوائر المالیة.كما وردت في ھذه البیانات وھي 2018عام 
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ت أُخرىمطلوبا16

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

6,018,098,5453,064,868,293حواالت وأوامر دفع وشیكات مصدقة 
1,178,949,7001,335,170,580توقیفات

947,388,8311,350,656,997نفقات مستحقة غیر مدفوعة
815,321,434719,401,142مخصص مخاطر محتملة (*)

534,224,080342,776,158مستحقات أرباح مساھمین
151,590,978110,915,576مستحق لجھات حكومیة

63,419,49259,888,248موردین
35,696,51055,626,510ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي

-32,358,500دائنو عملیات التمویل
16,459,05210,000,000مكافأت أعضاء مجلس إدارة مستحقة غیر مدفوعة

-1,785,001دائنو شراء أصول ثابتة
961,8168,274,408شركات مالیة غیر مصرفیة (شیفت)حساب وسیط حواالت 

-529,433)35ضاح (إیمخصص دعاوى قضائیة مرفوعة على البنك

29,328-ایرادات غیر شرعیة (**)
272,639,01442,683,009أخرى 

10,069,422,3867,100,290,249

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

.صندوق الصدقات، وقد تم تجنیبھا ووضعھا ضمن عن الكسب المخالف للشریعة اإلسالمیةتمثل مبالغ ناتجة (**) 

:2018حزیران30كما في والمخصصات المحتجزة مقابلھاوالفروع الموجودة في مناطق غیر آمنةفیما یلي ملخص للفروع المغلقة

النقدیة –موجودات الفرع اسم الفرع 
ة لھذه الفروعمحتملمبالغ الخسائر الوالثابتة

لیرة سوریةلیرة سوریة

177,944,24154,571,386(مغلق)الفرقان–حلب 
797,260,192244,501,276الفیصل–حلب 

6,552,8172,009,598(مغلق)دروبي–حمص 
1,676,810,969514,239,174القوتلي–حماه 

2,658,568,219815,321,434المجموع

ة لفرع 2015كانون األول 13بتاریخ 2015-4وبناء على قرار مجلس اإلدارة رقم 2015خالل عام  تھالك كافة الموجودات الثابتة الخاص تم اس
دوما وذلك نتیجة للظروف الراھنة.
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المطلقةستثماراالحسابات 17

2017األول كانون201831حزیران 30

مصارف و أفراد
مصارف و أفرادالمجموعمؤسسات مالیة

المجموعمالیةمؤسسات 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةمدققةمدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة

حسابات
6,683,311,63815,558,1176,698,869,7555,301,943,10415,281,4065,317,224,510التوفیر
25,796,696,00910,144,228,45535,940,924,46417,402,157,9878,899,995,15426,302,153,141ألجـل

التأمینات 
960,290,000843,897,9351,804,187,9351,460,349,100702,068,6462,162,417,746النقدیة

33,440,297,64711,003,684,50744,443,982,15424,164,450,1919,617,345,20633,781,795,397
أعباء محققة 

غیر مستحقة 
330,727,436108,827,392439,554,828152,444,49960,660,961213,105,460الدفع 
إجمالي 

حسابات 
االستثمارات 

33,771,025,08311,112,511,89944,883,536,98224,316,894,6909,678,006,16733,994,900,857الُمطلقة

كانون 31في بینما (سوریةلیرة 1,804,187,935وقدره التي تدر عائد مبلغاًالنقدیة التأمیناتإجماليتبلغ قیمة 2018حزیران 30كما في 
.لیرة سوریة)2,162,417,746:كانت تبلغ2017األول 

رباحمعدل األاحتیاطي18

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

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

87,633,46794,374,191السنةالفترة /رصید بدایة 
23,032,9674,391,162(*)السنةالفترة /اإلضافات خالل 

(11,131,886)475,693الصرفأسعارفروقات
111,142,12787,633,467السنةالفترة /الرصید في نھایة 

كسر اإلضافات الناتجة عن في حین بلغت 2018حزیران 30لیرة سوریة كما في 23,032,967 بلغت اإلضافات الناتجة عن كسر الودائع مبلغ)*(
.2017كانون األول31یرة سوریة كما في ل4,391,162 الودائع مبلغ

ستثماراالمخاطر احتیاطي19

ھي كما یلي: ستثماراالمخاطر احتیاطيعلى إنَّ الحركة

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

267,793,376211,113,023السنةالفترة /رصید بدایة 
82,391,84773,313,881السنةالفترة /اإلضافات خالل 

(16,633,528)268,948فروقات أسعار الصرف
350,454,171267,793,376السنةالفترة /رصید نھایة 
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المدفوعرأس المال 20

مال البنك  وریة موزعة على 5,000,000,000مبلغ بحدد رأس میة قدرھا 10,000,000لیرة س ھم بقیمة اس ھم الواحد. 500س وریة للس لیرة س
سبة قدرھا 6,500,000ب  اكتتب المؤسسون  ، وتم طرح لیرة سوریة3,250,000,000إلسمیة والبالغة قیمتھا ا%65سھم من رأس مال البنك  بن

من رأسمال البنك. %35لعام تمثل نسبة سھم على االكتتاب ا3,500,000

/ البند 91، تمت الموافقة على تجزئة األسھم وفق مضمون المادة /2013آذار 26خالل اجتماع الھیئة العامة العادیة وغیر العادیة للمساھمین بتاریخ 
ریعي رقم /3/ وم التش ھم ا2011/ لعام 29/ من المرس میة للس ي بتحدید القیمة االس نتین من تاریخ الذي یقض وریة وذلك خالل س لواحد بمائة لیرة س

اھمین تفویض مجلس اإلدارة والرئیس التفیذي للقیام بمتابعة إجراءات تجزئة األ علیھ قررت الھیئة العامة للمس وم. وبناًء ھم أمام نفاذ ھذا المرس س
ق واألسواق المالیة السوریة بالموافقة على تعدیل القیمة االسمیة / م من ھیئة األورا17صدر القرار رقم 2013حزیران 2الجھات المعنیة. وبتاریخ 

ملیون سھم. وقد تم تحدید تاریخ تنفیذ التعدیل المذكور في سوق دمشق 50ألسھم البنك لتصبح مئة لیرة سوریة للسھم الواحد لیصبح إجمالي األسھم 
.2013حزیران 16لألوراق واألسواق المالیة بتاریخ 

تم توجیھ الدعوة إلى تسدید النصف الثاني من األسھم المكتتب بھا من قبل المؤسسین والمساھمین بموجب موافقة ھیئة 2011ین الثاني تشر1بتاریخ 
إم.–/ ص 1270رقم 2011تشرین األول 11األوراق واألسواق المالیة بتاریخ 

:فیما یلي بیان تفاصیل رأس المال المصرح بھ ورأس المال المدفوع
2017كانون األول 201831حزیران 30

لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

5,000,000,0005,000,000,000رأس المال المصرح والمكتتب بھ
(91,481,000)(65,743,000)السنةالفترة /أقساط رأس المال غیر المدفوعة في بدایة

13,594,50025,738,000السنةالفترة /أقساط رأس المال المدفوعة خالل 
4,947,851,5004,934,257,000رأس المال المدفوع

لعام 35والمرسوم رقم 2001لعام 28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم 3، صدر القانون رقم 2010كانون الثاني 4بتاریخ 
ملیار لیرة سوریة، وقد 15البنوك اإلسالمیة العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح الذي یتضمن زیادة الحد األدنى لرأس مال 2005

. وقد تم تمدید المدة لتصبح خمسة منحت البنوك المرخصة مھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب
تم تمدید 2015نیسان22/م تاریخ 13رقم وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء ، 2013لعام 63سنوات، وبموجب المرسوم التشریعي رقم 

أما بالنسبة للمھلة ، والتي انتھت بموجب القرار المذكور خالل السنة ولم یصدر قرار جدید بھذا الخصوص بعد.سنوات6المھلة لتصبح 
وتعدیالتھ، سیتم متابعة الزیادة المطلوبة عند تزویدنا 2010لعام 3المحددة لتنفیذ الزیادة في رأس مال البنك بموجب أحكام القانون رقم 

.حسب األصولبالتوجیھات بھذا الخصوص من الجھات الوصائیة كونھ یعتبر قید المعالجة وفق اختصاصھا لدیھا

ر االستثمار، ما یعني أنھ ال حاجة تم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتیاطي العام لمخاطر التمویل في حساب احتیاطي مخاط
د عنھ، یلتكوین احتیاطي عام لمخاطر التمویل في حال أن احتیاطي مخاطر االستثمار یبلغ مقدار احتیاطي عام مخاطر التمویل المطلوب تكوینھ أو یز

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

، حیث بلغ إجمالي 2017تم تعلیق تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل لألصول الممولة من المساھمین واألموال التي یضمنھا البنك لنھایة عام 
حزیران 30لیرة سوریة وھو نفس المبلغ الذي تم تكوینھ بتاریخ 36,882,745مبلغ2017كانون األول 31احتیاطي العام لمخاطر التمویل لغایة 

وتعدیلھ بالقرار /م.ن/ب 597مع العلم أن البنك ملزم باستكمال احتجاز االحتیاطي العام لمخاطر التمویل المتوجب وفق أحكام القرار 2018
.4/م.ن/ب902عند انتھاء العمل بالقرار 4/م.ن/ب650

وقدره 2018حزیران 30تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من احتیاطي مخاطر التمویل والمحتجزة لغایة تاریخ  28,651,746مبلغاً
یاطي مخاطر التمویل لألصول الممولة من أصحاب حسابات االستثمار نتیجة تعلیق تكوین االحت2012أیلول 30لیرة سوریة وھي محتسبة لتاریخ 

استمرار جھة لوالخاص بالمصارف اإلسالمیة 2005لعام 35من المرسوم التشریعي 14، ویستمر العمل بأحكام المادة المطلقة بعد التاریخ المذكور
لمصارف لتجة عنھ وذلك حتى یصبح مبلغ االحتیاطي مثلي رأس المال المدفوعتكوین احتیاطي لمواجھة مخاطر االستثمار المشترك لتغطیة الخسائر النا

.آخر یحدده مجلس النقد والتسلیفاإلسالمیة أو أي مقدار 
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بیوع الُمؤجلة وأرصدة التمویالتإیرادات ذمم ال21

2017حزیران 201830حزیران 30
سوریةلیرة لیرة سوریة
غیر مدققةغیر مدققة

1,868,138,4821,184,696,199شركات–إیراد المرابحات 
162,795,45595,889,917أفراد–إیراد المرابحات 

2,030,933,9371,280,586,116
مالیةالإیرادات من المصارف والمؤسسات 22

2017حزیران 201830حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
غیر مدققةغیر مدققة

25,201,741122,089,723إیرادات ودائع استثماریة لدى البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة
25,201,741122,089,723

الدخل المشترك القابل للتوزیع لحسابات االستثمار المطلق بعد تنزیل إحتیاطي مخاطر االستثمار23

2017حزیران 201830حزیران30
لیرة سوریةلیرة سوریة
غیر مدققةغیر مدققة

45,277,86916,727,742حسابات التوفیر
743,005,105279,973,595حسابات ألجل

( 2,275,726)(23,032,967))*(حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتیاطي معدل األرباح 
765,250,007294,425,611

ققة حتمثل أرباح ناجمة عن كسر الودائع حیث أنھ عند قیام العمیل بكسر ودیعتھ قبل تاریخ استحقاقھا فلیس لھ الحق بالحصول على األرباح المت(*)
).18(إیضاح من ھذه الودیعة، حیث یتم تحویل ھذه األرباح إلى احتیاطي معدل األرباح بعد حسم حصة البنك كمضارب

وكیل باالستثمار ورب مالمضارب وبصفتھ المشتركدخلالمنبنكحصة ال24

2017حزیران 201830حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
غیر مدققةغیر مدققة

297,413,75343,521,785حصة البنك بصفتھ ُمضارب
911,080,0711,002,823,636بصفتھ رب مالحصة البنك 

1,208,493,8241,046,345,421

دخل البنك من استثمارتھ الذاتیة25

2017حزیران 201830حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
غیر مدققةغیر مدققة

1,588,378,4351,091,355,473إیراد وكاالت استثماریة 
240,589,92561,951,290اإلجارةإیراد

5,672,46561,167,528(*)إیراد الصكوك
1,834,640,8251,214,474,291

).8لیرة سوریة (إیضاح 8,720,000بنك اإلمارات اإلسالمي البالغة  (*) یتضمن ھذا المبلغ الخسارة الناجمة عن بیع صكوك 
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ستثماراالببصفتھ وكیالًغیر المدرجة في بیان المركز المالي ات ستثماراالدخلمن بنكحصة ال26

2017حزیران 201830حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
غیر مدققةغیر مدققة

16,841,06745,709,172ستثمارات غیر المدرجة في بیان المركز المالي أرباح اال
)20,084,894((8,338,500)ینزل: حصة أصحاب االستثمارات غیر المدرجة في بیان المركز المالي 

8,502,56725,624,278

یبین تفاصیل  :خالل الفترةغیر المدرجة في بیان المركز الماليات ستثماراالفیما یلي جدوالً
2017حزیران 201830حزیران 30

سوریةلیرة لیرة سوریة
غیر مدققةغیر مدققة

--(دوالر أمریكي)%1الى%0.6من 
13,082,180,00012,939,199,535(دوالر أمریكي)%2 الى % 1 من أعلى 

--(دوالر أمریكي)%2أعلى من

الفترةحصة السھم من ربح 27

:كما یليالفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل أرباح السنةبتقسیم أرباح السنةصافيمنتحتسب الحصة األساسیة للسھم 

2017حزیران 201830حزیران 30
غیر مدققةغیر مدققة

2,352,993,0031,762,543,191لیرة سوریة–الفترة صافي ربح 

50,000,00050,000,000سھم-الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 

47.0635.25لیرة سوریة–الحصة األساسیة للسھم من صافي ربح الفترة

للسھم لعدم إصدار البنك أدوات قد یكون لھا تأثیر على عائد السھم في المخفضةمطابقة للحصة الفترةأرباح إن الحصة األساسیة للسھم من صافي 
عند تحویلھا. الربح

النقد وما في حكمھ28

2017حزیران 201730األولكانون201831حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
غیر مدققةمدققةغیر مدققة

77,528,986,33665,788,166,72529,931,664,082نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة تستحق خالل ثالثة أشھر
وشھادات لدى المصارف یضاف: إیداعات وحسابات استثمار 

214,092,807,426189,731,266,023141,825,086,897ومؤسسات بنكیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل
استثمار وشھادات لدى المصارف وحسابات ینزل: إیداعات 

(105,329,062,484)(157,845,641,816)(170,945,056,789)ومؤسسات بنكیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر
120,676,736,97397,673,790,93266,427,688,495

ي عملیات البنك الیومیة. فتم استثناء االحتیاطي النقدي لدى مصرف سوریة المركزي كونھ ال یستخدم 
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة29

شركات التي یملكون فیھا حصصا رئیسوھیئة الرقابة الشرعیةتتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  یة أو ال
أو أي أطراف أخرى ذات تأثیر ھام في صنع القرارات المالیة أو التشغیلیة بالبنك.

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

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةسوریةلیرة 

مدققةغیر مدققةتعویضات اإلدارة العلیا

30,582,00096,207,145واللجان التنفیذیةمجلس اإلدارةتعویضات
27,122,22825,620,739ھیئة الرقابة الشرعیةتعویضات

594,396,372 322,011,088(اإلدارة التنفیذیة)الراتب األساسي وتعویضات
379,715,316 716,224,256

:المتضمنة في البیانات المالیة كما یليذات العالقة مع األطراف / السنة ةفتراللقد بلغت األرصدة في نھایة 

أعضاء مجلس الشركات الزمیلةالبنك األم2018حزیران 30
المجموعاإلدارة

بیان المركز المالي داخلبنود
47,994,709,666-47,994,709,666-حسابات جاریة مدینة
(15,029,339)-(15,006,950))22,389(حسابات جاریة دائنة 

166,187,690,441-56,525,600,397109,662,090,044استثمارات (البنك كمضارب والوكاالت)
أرصدة الحسابات الجاریة والودائع 

(87,331,200)(87,331,200)--(مطلوبات)

الدخلبنود داخل بیان 
25,201,741-8,058,19417,143,547یرادات األنشطة االستثماریةإ
1,563,276,782-784,030,877779,245,905یرادات األنشطة االستثماریة (ذاتي)إ

دارة االستثمارات غیر إنصیب البنك من 
المدرجة في بیان المركز المالي بصفتھ

8,502,567--8,502,567وكیالً

أعضاء مجلس الشركات الزمیلةالبنك األم2017كانون األول 31
المجموعاإلدارة

بیان المركز المالي داخلبنود
60,082,757,220-60,082,757,220-حسابات جاریة مدینة
(3,461,779)-)3,439,390()22,389(حسابات جاریة دائنة 

118,158,192,292-50,311,139,40967,847,052,883استثمارات (البنك كمضارب والوكاالت)
أرصدة الحسابات الجاریة والودائع 

(52,543,937))52,543,937(--(مطلوبات)

الدخلبنود داخل بیان 
256,677,387-117,275,020139,402,367یرادات األنشطة االستثماریةإ
2,204,199,439-1,639,910,407564,289,032(ذاتي)یرادات األنشطة االستثماریة إ

دارة االستثمارات غیر إنصیب البنك من 
المدرجة في بیان المركز المالي بصفتھ

95,582,024-52,117,10043,464,924وكیالً
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المخاطرإدارة30

مقدمة30.1

البنكعملھتواجوتقییم المخاطرالتيوفھمتحدیدعلىیقومالبنكفيالمخاطرإلدارةالعامواإلطارالبنوكأعمالمنأساسيجزءالمخاطرھي
عامليبیناألمثلالتوازنإلىللوصولالمخاطرالالزمة لتقلیصاالجراءاتواتخاذوالمقبولةالمحدودةالمستویاتضمنبقائھامنوالتأكد

.والعائدالمخاطرة

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

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

مجلس اإلدارة

لھا تحمنكبالجھة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتیجیات والسیاسات المتبعة بما في ذلك تحدید مستویات المخاطر التي یمكن لل
أو القبول بھا.

إدارة المخاطر

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

لجنة إدارة المخاطر 

یات تجھي اللجنة المسؤولة عن متابعة قیام اإلدارة العلیا بالمعالجة الفوریة ألي تجاوزات وتقییم خطط طوارىء وإدارة األزمات ومراجعة استرا
ل لجنة بوسیاسات إدارة المخاطر، إضافة إلى متابعة وتقییم التقاریر الصادرة عن إدارة المخاطر ومراقبة مدى االلتزام بالمعاییر الموضوعة من ق

بازل والمتعلقة بالمخاطر على اختالف أنواعھا. 

الخزینة

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

التدقیق الداخلي

الالزمة إلدارة المخاطر ومدى استقاللیة ھذه اإلدارة، التقید باألنظمة واالجراءات الواردة یقوم التدقیق الداخلي بالتحقق من توفر البنى األساسیة
دقیق تفي السیاسة العامة إلدارة المخاطر ومن كفایة وفعالیة األنشطة واألنظمة والسیاسات واالجراءات الموضوعة، وترفع التقاریر إلى لجنة ال

أو إلى مجلس اإلدارة.

م التقاریرقیاس المخاطر ونظا
على تقدیر إ مالي جیتم قیاس مخاطر البنك بطریقة تعكس الخسائر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة والخسائر غیر المتوقعة بناًء

قتصادیة. كما ف االالخسائر الفعلیة باستخدام طرق إحصائیة. ھذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنیة من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظرو
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  قیاس بتتم مراقبة وضبط المخاطر بناًء
ا بالمخاطر اإلجمالیة بمختلف أنواعھا.القدرة اإلجمالیة لتحمل المخاطر ومقارنتھ

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

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

نك الضروریة والمحدثة متوفرة على مستویات البیتم تحضیر تقاریر مخاطر تفصیلیة وتوزع على جمیع األقسام للتأكد من أن جمیع المعلومات 
.كافة
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إدارة المخاطر (تتمة)30

مقدمة (تتمة)30.1

استراتیجیات إدارة المخاطر

:یعتمد البنك على استراتیجات متعددة إلدارة المخاطر من خالل أنظمة إدارة المخاطر والجھات اإلداریة المعنیة، حیث تقوم بمایلي

وسیاسات و إجراءات عمل إلدارة المخاطر بكافة انواعھا بشكل عام.اعتماد استراتیجیة شاملة-
اطر التشغیلیة حدید وتقییم المخانتھاج ألیة استراتیجیة إلدارة مخاطر التشغیل الناتجة عن عملیات و نشاطات البنك المختلفة تتضمن وسائل ت-
).(طریقة المؤشرات االساسیة2ر باستخدام الطرق المحددة في بازل ، ووسائل لقیاس ھذه المخاطالكمیة والنوعیةشراتھا الرئیسیة تحدید مؤو
، متضمنة ھذه یة للبنك ومواجھة الظروف الطارئةانتھاج استراتیجیة وسیاسة مالئمة إلدارة السیولة تكفل المحافظة على القوة المال-

.ا لمتابعة ومراقبة مخاطر السیولةاالستراتیجیة طرق
، وتطویر االجراءات الخاصة بالسیاسات والتأكد مخاطر االئتمان وسیاسات التمویل، تتضمن المراجعة الدوریةإلدارةاعتماد سیاسة مالئمة -

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

، تتضمن المراجعة الدوریة لمخاطر السوق ووسائل قیاس ھذه المخاطر باستخدام الطرق المحددة ئمة إلدارة مخاطر السوقد طرق مالاعتما-
مراقبة متابعة سقوف السیولةوك الخارجیةتحدید سقوف للتعامل مع البنة التسعیرطریقة إعاد–كطریقة سلم استحقاقات النقدیة (2في بازل 

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

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

معتمدة.

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

سیة والظروف امتماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلین أو العمالء على اإلیفاء بالتزاماتھم التعاقدیة والتي قد تتأثر بنفس التغیرات االقتصادیة والسی
یة البنك تجاه قطاع اقتصادي معین أو قطاع جغرافي معین.األخرى. تدل التركزات على حساس

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

مخاطر االئتمان30.2

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه البنك و یعمل البنك على إدارة 

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

مستویات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد أو مجموعة لبنك بتحدیدیقوم ا
تالمقترضین و لكل قطاع أو منطقة جغرافیة، إضافة إلى ذلك یخفض البنك المخاطر من خالل التقییم االئتماني للعمالء ومن خالل تحدید سلطا

من أعضاء مجلس إدارة ولكل لجنة صالحیات ومھام كما ائتمانیة  للفرع ولجنة ائتمانیة حیث تم تشكیل لجنة .جماعیة وضوابط عملھاالمنح ال
: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 مالیة 180المؤشرات الرئیسیة لالنخفاض في قیمة ذمم التمویل وتصنیف الدیون وفق استحقاق القسط لفترة تزید عن إن 
و 4/ م ن / ب 597تواجھ العمیل أو تؤثر على تدفقاتھ النقدیة أو اإلخالل بشروط العقد األصلي و ذلك وفق قرار مجلس النقد و التسلیف 

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

.وتعدیالتھ2009
.یقوم المصرف باتباع الطریقة المعیاریة المبسطة عند قیاسھ لمخاطر االئتمان
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إدارة المخاطر (تتمة)30

(تتمة)خاطر االئتمانم30.2

توزیع التعرضات اإلئتمانیة حسب درجة المخاطر 
:درجة المخاطر وفق الجدول التاليتتوزع  التعرضات اإلئتمانیة حسب

بنود داخل بیان المركز المالي
(غیر مدققة)2018حزیران 30

التمویالت العقاریةالتجزئة)األفراد (

الشركات 

المجموع المؤسسات الصغیرة الشركات الكبرى
والمتوسطة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

323,308,675-323,117,400-191,275دیون متدنیة المخاطر
285,725,1612,410,761,75330,837,254,713852,711,21634,386,452,843عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) 29,105,49176,396,2609,961,175,86577,019,02010,143,696,636تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً
315,021,9272,487,158,01341,121,547,978929,730,23644,853,458,154مجموع الدیون المنتجة

غیر منتجة
108,522,363-2,041,82053,501,24352,979,300دون المستوى

-----مشكوك في تحصیلھا 
24,588,8178,431,3274,919,472,28948,426,8175,000,919,250ھالكة (ردیئة)

26,630,63761,932,5704,972,451,58948,426,8175,109,441,613مجموع الدیون غیر المنتجة

341,652,5642,549,090,58346,093,999,567978,157,05349,962,899,767المجموع

(2,995,649,679)(84,224,600)(2,247,769,175)(609,580,414)(54,075,490)یطرح: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

(143,048,286)(288,788)(137,287,821)(1,889,003)(3,582,674)یطرح: األرباح المحفوظة

(5,497,562,506) (53,189,932)(5,415,980,194)(6,376,012)(22,016,368)(*)یطرح: مخصص التدني

261,978,0321,931,245,15438,292,962,377840,453,73341,326,639,296الصافي

.ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة وقیمة المشاركاتیتضمن ھذا المبلغ قیمة)*(
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إدارة المخاطر (تتمة)30

(تتمة)خاطر االئتمانم30.2

(مدققة)2017كانون األول 31بنود داخل بیان المركز المالي

العقاریةتمویالتالاألفراد (التجزئة)

الشركات

المجموع الشركات الكبرى
المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

4,423,939,888-4,423,939,888--دیون متدنیة المخاطر
306,143,4552,088,787,56525,222,750,810760,146,97728,377,828,807(مقبولة المخاطر)عادیة 

ً(تحت المراقبة  خاصا 2,073,791126,153,5241,797,806,72646,194,0981,972,228,139)تتطلب اھتماماً

308,217,2462,214,941,08931,444,497,424806,341,07534,773,996,834مجموع الدیون المنتجة
غیر منتجة

5,467,385--2,575,8202,891,565دون المستوى
1,587,374,828-216,5262,420,8561,584,737,446مشكوك في تحصیلھا 

25,409,8946,603,1894,188,955,07426,403,1054,247,371,262)ردیئةھالكة (

28,202,24011,915,6105,773,692,52026,403,1055,840,213,475الدیون غیر المنتجةمجموع

336,419,4862,226,856,69937,218,189,944832,744,18040,614,210,309المجموع
(2,793,423,192)(81,378,561)(2,109,073,069)(544,816,082)(58,155,480)األرباح المؤجلة للسنوات القادمة:یطرح

(140,682,081)(288,788)(135,017,143)(1,703,514)(3,672,636)األرباح المحفوظة:یطرح
(5,500,982,831)(28,844,218)(5,441,533,312)(7,010,025)(23,595,276)مخصص التدني:یطرح

250,996,0941,673,327,07829,532,566,420722,232,61332,179,122,205الصافي
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مخاطر االئتمان (تتمة)30.2

(غیر مدققة)2018حزیران 30بنود خارج بیان المركز المالي

التمویالت العقاریةاألفراد ( التجزئة)

الشركات

المجموع المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالكبرىالشركات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

28,741,945,205270,921,04529,012,866,250--دیون متدنیة المخاطر
19,751,283,527300,099,74520,051,383,272--عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) ً 1,067,922,64024,025,5271,091,948,167--تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
49,561,151,372595,046,31750,156,197,689--مجموع الدیون المنتجة

غیر منتجة:
25,160,00025,160,000-دون المستوى

-----مشكوك في تحصیلھا
174,743,000950,000175,693,000--ردیئة

174,743,00026,110,000200,853,000--مجموع الدیون غیر المنتجة
49,735,894,372621,156,31750,357,050,689--المجموع

(5,131,675)-(5,131,675)--یطرح: مخصص التدني

49,730,762,697621,156,31750,351,919,014--الصافي
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(مدققة)2017كانون األول 31بنود خارج بیان المركز المالي

التمویالت العقاریةاألفراد (التجزئة)

الشركات

المجموع المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,858,664,151249,820,4705,108,484,621--دیون متدنیة المخاطر
13,831,695,652533,195,22414,364,890,876--عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) ً 11,656,80019,397,15031,053,950--تحت المراقبة (تتطلب اھتماما

18,702,016,603802,412,84419,504,429,447--مجموع الدیون المنتجة
غیر منتجة:

177,217,856-177,217,856--دون المستوى
-----مشكوك في تحصیلھا

157,122,6006,422,000163,544,600--ردیئة
334,340,4566,422,000340,762,456--مجموع الدیون غیر المنتجة

19,036,357,059808,834,84419,845,191,903--وعالمجم
(1,711,350)(1,711,350)---یطرح: مخصص التدني

19,036,357,059807,123,49419,843,480,553--صافيال
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(تتمة)مخاطر االئتمان 30.2

التركز حسب القطاع االقتصادي

التركزات في التعرضات االئتمانیة حسب القطاعات االفتصادیة 

إجماليأفرادعقاراتتجارةصناعةماليالبند / القطاع االقتصادي

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

67,329,380,616----67,329,380,616أرصدة لدى المصارف المركزیة
إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة 

214,092,807,426----214,092,807,426ثالثة أشھر أو أقل 
حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن

27,743,512,468----27,743,512,468ثالثة أشھر 

281,237,6094,941,394,93728,642,100,7314,648,066,3072,223,420,98540,736,220,569ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

46,315,800590,418,727-29,927,392514,175,535-المشاركات

------موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

3,439,505,4614,258,458,380---818,952,919موجودات أخرى

1,866,682,609----1,866,682,609ودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

312,132,573,6474,971,322,32929,156,276,2664,648,066,3075,709,242,246356,617,480,795(غیر مدققة)2018حزیران 30اإلجمالي 

270,921,083,5755,464,841,99224,789,957,0411,965,255,7273,420,164,903306,561,303,238(مدققة)2017ول األكانون 31اإلجمالي 
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مخاطر السوق30.3
مخاطر السوق ھي مخاطر الخسارة الناتجة عن:
)، و/ أو التغیرات في اإلیرادات نتیجة تغیرات في أسعار العوائد ك األصول والخصوم خارج المیزانیةالتغیرات في قیمة األصول والخصوم (بما في ذل

العمالت األجنبیة وأسعار األسھم.وأسعار صرف 
ھناك ثالثة مخاطر سوق رئیسیة، وھي كما یلي: 

و أر العوائد على األصول والخصوم و/: ھي مخاطر الخسارة الناتجة عن التغیرات في أسعار العوائد . نتیجة لعدم تطابق أسعامخاطر أسعار العوائد
.نتیجة للتغیرات في أسعار العوائدة مالیة لخسارة أو انخفاض في األرباح االختالفات في توقیت آجال استحقاقھا، قد تتعرض مؤسس

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

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

.المنھج المعیاريیتم قیاس مخاطر السوق باتباع،قیاس مخاطر السوق والمتطلبات الرقابیة
ة، یجب أن یتبع البنك قواعد  ة وممارس یاس رفكس مولة في مص وق، المش وریة المركزي فیما یتعلق بمتطلبات كفایة رأس المال عن مخاطر الس س

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

:السوق ألسعار العوائد والتي تشملمخاطر 
عار العوائد (- وق المحددة: ألس درة لھSpecific Riskمخاطر الس ذه األداة والمحتفظ بھا ) المتعلقة باألداة المالیة ذاتھا أو المتعلقة بالجھة المص

.للمتاجرة
وق العامة: ألسعار العوائد (- وق ) لألدوات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والتي تتأثر أسعاGeneral Market Riskمخاطر الس رھا بظروف الس

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

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

لتجاریة حیت أن المخاطر ا،بأموالھم في حین أن البنك یتمتع من حیث المبدأ بحریة التصرف الكاملة بشأن قیامھ بھذا النقل للمخاطر التجاریة
ادئ ،ألن أحكام ومبار المطلقة من خالل أرباح المساھمینالمنقولة لیست مرتبطة بتغطیة الخسارة العامة العائدة الى أصحاب حسابات اإلستثم

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

المخاطر الخاصة بالعقود-ب
مخاطر السوق الناتجة عن إبرام عقود أو تتمثل بمخاطر االئتمان و: إن المخاطر الناجمة عن ھذا العقد بحة لآلمر بالشراءعقد المرابحة والمرا·

المرابحة لآلمر بالشراء إلى مرابحة لآلمر بالشراء ملزمة ، وتنقسم بالشراءمعامالت 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

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

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

ھامش جدیة عند تنفیذ الوعد بالشراء.
اھم حیث یس: إن المخاطر الناجمة عن عقد المشاركة المنتاقصة یتمثل بمخاطر خسارة رأس المال المستثمر أو جزء منھ عقد المشاركة المتناقصة·

.أرباحھا وخسائرھاالبنك في رأس مال الشركة و یشاركھا في 

مخاطر السوق لالستثمارات المالیة30.4

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

:مستوى المحفظة ومن الطرق المتبعةویقوم البنك بتحدید حدود قصوى للمخاطر على مستوى السھم الواحد وعلى 

السیاسات االستثماریة الموضوعة.·
مستقبلیة افتراضیة. احتماالتتوقع ·
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مخاطر السلع30.5

حالیة والُمستقبلیة وترتبط بالتقلبات الأو التصفیة ستثماراالأو قید اإلجارةول أو اتنشأ مخاطر السلع عن التقلبات في قیمة الموجودات القابلة للتد
إلى تقلب أسعار السلع الُمشتراة المدفوعة بالكامل بعد إبرام عقود السلم وخالل فترة بنكفي القیم السوقیة لموجودات ُمحددة حیث یتعرض ال

.اإلجارةالحیازة، وإلى التقلب في القیمة الُمتبقیة للموجود الُمؤجر كما في نھایة مدة 
ة وأن یكون التي تتعرض لمخاطر سوقیت تحدید ُمستویات المخاطر التي ُیمكن أن یتحملھا بالنسبة للموجودابنكیجب أن تتضمن إستراتیجیة ال

ال كاٍف ُمحتفظ بھ لھذا الغرض.سمأرلدیھ
السلع مرتبطة بمخاطر ال یوجد2018حزیران 30كما في أسالیب التوقعات الُمناسبة لتقییم القیمة الُمحتملة لھذه الموجودات.بنكیستخدم ال

ن خیار ود مع الموردین تتضمتمثل قیمة بضاعة في الطریق قام البنك بشرائھا بعقوالتي ، والمخزون السلعي على الموجودات قید االستثمار
، وذلك بعد توقیع الوعد بالشراء من قبل العمیل.الشرط

مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة30.6

رف العمالت األجنبیة. یعتبر البنك  عار ص وھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة التغیر في أس وریة وأن اللیرة الس ة س س ھ مؤس ریة نفس
تخدمة یة المس اس ب قرار مجلس النقد مركزیتم مراقبة .العملة األس توى معقول حس اس یومي للتأكد من بقائھا في مس كل عملة على أس

.وتعدیالتھ2008شباط 4بتاریخ 1ب / م ن / 362والتسلیف رقم 

تقات، مثل عقود ال ھا ال یتعامل البنك مع المش ة العملة األجنبیة، وال یقوم بأیة عملیات تغطیة لتعارض رف األجنبي اآلجلة، أو عقود مقایض ص
مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.

رف مع  عار الص ائر في حال حدوث تغیر معقول في أس افي األرباح والخس یة لمراقبة أثر التغیرات على ص اس یقوم البنك بإعداد تحلیل الحس
.أو حقوق الملكیةیرادت ثابتة. یمثل المبلغ الموجب في الجدول التالي صافي االرتفاع المتوقع في بیان اإلبقاء بقیة المتغیرا

:%10بنسبةسیناریو أثر الزیادة في سعر الصرففیما یلي

(غیر مدققة)2018حزیران 30

األثر على حقوق الملكیةاألثر على الربح قبل الضریبةالمركزالعملة 
20,953,261,1732,095,326,1172,034,744,588دوالر أمریكي

35,898,0843,589,8082,692,356یورو
(5,830)(7,773)(77,727)جنیھ استرلیني

(166,535,290)(222,047,054)(2,220,470,535)العمالت األخرى 

(مدققة)2017كانون األول 31

األثر على حقوق الملكیةاألثر على الربح قبل الضریبةالمركزالعملة 
17,568,004,8821,756,800,4881,780,580,366دوالر أمریكي

208,120,77220,812,07715,609,058یورو

)6,306()8,408()84,077(جنیھ استرلیني
876,341,79887,634,18065,725,635العمالت األخرى 
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مخاطر السیولة30.7

وللوقایة وتمویل زیادة الموجوداتمویل الالزم لتأدیة التزاماتھ في تواریخ استحقاقھاتعلى توفیر القدرة البنكتتمثل مخاطر السیولة في عدم 
یولة سمن ھذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار، ومراقبة ال

مجلس االحتفاظ بنسبة كافیة من السیولة وفق قراركذلكوتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة بیقوم 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 

حزیران 30ي كما فسبة السیولة في البنك . بلغت ن%20على أن ال تقل نسبة السیولة باللیرات السوریة عن %30بكافة العمالت ال تقل عن 
.%107، وكنسبة متوسطة %103وحدھا األدنى %108بكافة العمالت حدھا األقصى 2018

للعام 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 مصرفباالحتفاظ لدى 2011
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المخاطر (تتمة)إدارة30 

(تتمة)مخاطر السیولة30.7

خالل شھرقلأسبعة أیام ف
من شھر إلى 
ثالثة أشھر

من ثالثة أشھر 
إلى ستة أشھر

أشھر من ستة 
إلى تسعة 

أشھر
من تسعة شھر 

المجموعأكثر من سنةإلى سنة

(غیر مدققة)2018حزیران 30

المبلغ بآالف اللیرات السوریة

الموجودات
83,533,141------83,533,141المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 

إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة 
214,092,808----100,806,94985,450,31927,835,540ثالثة أشھر أو أقل 

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن 
9,040,8577,848,0002,265,5002,485,2006,103,95527,743,512--ثالثة أشھر 

4,737,7675,390,5639,089,31010,650,0782,003,4841,350,5917,514,42840,736,221ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 
194,698590,419-53,965102,733--239,023المشاركات

--------موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
--------موجودات قید االستثمار أو التصفیة  

3,707,5813,707,581------موجودات ثابتة
6,9556,955------موجودات غیر ملموسة

3,474,94171,87930,960411,64730,16526,037212,8294,258,458موجودات أخرى
1,866,6831,866,683------ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

192,791,82190,912,76145,996,66718,963,6904,401,8823,861,82819,607,129376,535,778مجموع الموجودات
المطلقةالمطلوبات وحقوق أصحاب وحسابات االستثمار

170,945,057------170,945,057وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالیةإیداعات 
75,454,104------75,454,104أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء

6,812,063556,82010,558,10310,032,590198,80610,090,5965,582,00143,830,979تأمینات نقدیة
71,349-55,504---15,845-تنوعةمُخصصات م

928,086-928,086-----ُمخصص ضریبة الدخل
10,069,422-389,668815,321-210,018-8,654,415مطلوبات أخرى

261,865,639572,66510,768,12110,032,590588,47411,889,5075,582,001301,298,997مجموع المطلوبات
8,883,6426,850,3798,726,75113,151,2912,221,3314,986,694525,04545,345,133حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

270,749,2817,423,04419,494,87223,183,8812,809,80516,876,2016,107,046346,644,130سابات االستثمار المطلقةإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب ح
13,500,08329,891,648(13,014,373)1,592,077(4,220,191)83,489,71726,501,795(77,957,460)الفئةفجوة 

-5,532,25732,034,05227,813,86129,405,93816,391,56529,891,648(77,957,460)الفجوة التراكمیة
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إدارة المخاطر (تتمة)30

(تتمة)مخاطر السیولة30.7

خالل شھرقلأسبعة أیام ف
من شھر إلى 
ثالثة أشھر

من ثالثة أشھر 
إلى ستة أشھر

من ستة أشھر 
إلى تسعة 

أشھر
من تسعة شھر 

المجموعأكثر من سنةإلى سنة

(مدققة)2017كانون األول 31

المبلغ بآالف اللیرات السوریة

الموجودات
71,524,597------71,524,597نقد وأرصدة لدى المصارف المركزیة

إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة 
189,731,266------189,731,266ثالثة أشھر أو أقل 

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن 
6,564,15524,914,354 6,540,000 -4,186,317 1,790,324 4,908,296 925,262ثالثة أشھر 

4,870,9421,2775,820,1275,565,2517,438,3931,082,0906,582,41331,360,493ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 
63,241352,787818,629----402,601المشاركات

872,0001,308,000--436,000---موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
256,210256,210------موجودات قید االستثمار أو التصفیة  

3,618,4963,618,496------موجودات ثابتة
4,8064,806------موجودات غیر ملموسة

60,74941,9743,468,993-3,269,97554,71516,17725,403موجودات أخرى
1,866,6831,866,683------ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

270,724,6434,964,2887,626,62810,212,9717,438,3937,746,08020,159,524328,872,527مجموع الموجودات
ت وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقةالمطلوبا

157,845,642----157,769,30535,62440,713مصارف ومؤسسات مالیةاستثمارإیداعات وحسابات
77,396,537------77,396,537أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء

13,317,8102,035,053873,534936,495287,407441,1314,579,01222,470,442قدیةتأمینات ن
61,58461,584------ُمخصصات متنوعة

1,622,645---1,622,645---ُمخصص ضریبة الدخل
7,100,290------7,100,290مطلوبات أخرى

255,583,9422,070,677914,2472,559,140287,407441,1314,640,596266,497,140مجموع المطلوبات
8,328,6623,320,6526,026,2516,597,1973,066,8226,522,810487,93434,350,328حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

263,912,6045,391,3296,940,4989,156,3373,354,2296,963,9415,128,530300,847,468المطلقةإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
686,1301,056,6344,084,164782,13915,030,99428,025,059(427,041)6,812,039فجوة الفئة

-6,812,0396,384,9987,071,1288,127,76212,211,92612,994,06528,025,059الفجوة التراكمیة
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المخاطر (تتمة)إدارة30

مخاطرالعملیات (التشغیلیة)30.8
للبنك والتي تنتج بسبب إخفاق في عملیات الحاسب اآللي وأخطاء بسبب عدم المخاطر التي یمكن أن تسبب خسائرتمثل المخاطر التشغیلیة 

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

:یة التي یتعرض لھا البنك من خاللویتم تحدید المخاطر التشغیل
عن طریق تقییم مدى تأثر العملیات والنشاطات التي یقوم بھا البنك بالمخاطر التشغیلیة المحتملة تي للمخاطر واالجراءات الرقابیة التقییم الذا·

.یة الكامنة في عملیاتھ و نشاطاتھقوة بیئة المخاطر التشغیلمن ورش عمل مع اإلدارات المعنیة یستدل من خاللھا على مدى ضعف أو 
عن طریق تبویب العملیات التي یقوم بھا البنك و تحدید الوحدات واألقسام التي تواجھ إدارة المخاطر التشغیلیة تجمیع المخاطر حسب أنواعھا·

الضعف في نظام إدارة المخاطر التشغیلیة وكما یساعد وذلك حسب نوع المخاطر التي تتعرض لھا ویساعد ھذا االجراء على اظھار نقاط 
.على وضع االولویات للخطوات الواجب القیام بھا لمعالجة ھذه المخاطر

عن طریق وضع حدود لمؤشرات المخاطر الرئیسیة لمختلف العملیات التي یمكن تحملھا والتي ال یجب تخطیھا حدود المخاطر التشغیلیة ·
كما یلي:آلیات تخفیف المخاطر التشغیلیةأما 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·
.قق الدوري للعملیات والحساباتالمطابقات والتح·
.جدیدةي نشاط جدید أو ألي أداة مالیة توفیر االجراءات وأنظمة الضبط الداخلي أل·
.التأمین على موجودات البنك·
.تطویر العالقة بین إدارة التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل وضع خطط التدقیق مبنیة على أساس المخاطر·
.للموظفین الجددومر لمختلف موظفي البنك التدریب الفعال والمست·
.ظام شامل الجراءات الضبط الداخليوضع ن·
.وضع إجراءات الرقابة الشرعیة للتأكد من أن االنشطة التي یقوم بھا البنك ال تخالف الشریعة·

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

لى أداء االحداث ع) وذلك بھدف تخفیض المخاطر التي قد تخلفھا تلك موجودات أو حصول كوارث طبیعیةحصول أضرار في البنیة المادیة لل
. البنك

المخاطر الشرعیة30.9
البنكسیاساتضمنشرعیةضوابطوجودفإنلذا، عملھافياإلسالمیةالبنوكترتكزعلیھالذياألساساإلسالمیةالشریعةبأحكامیعتبرااللتزام

:فیما یليتلخیصھایمكنالتيالشرعیةالمخاطرتخفیففيھاماًعامالًوإجراءاتھ یعد
الشرعیة وقرارات مجلس النقد والتسلیف ذات الصلة.الرقابةلھیئةالملزمةبالقراراتااللتزامعدم·
.المصرفیةالمنتجاتبتقدیمالخاصةالعملإجراءاتضمنالموجودةالشرعیةتجاوزالضوابط·

:التالیةبالخطواتالبنكیقومممكنحدأدنىإلىتخفیفھاأوالمخاطرھذهولتجنب
. الشرعیةالناحیةمنالبنكفيللعاملینالمستمرالتدریب·
خاللمنوذلكالشرعیة،الضوابطمعالمصرفيالعملجوانبجمیعفيومنتجاتھوعقودهوإجراءاتھالبنكسیاساتكافةتطابقمنالتأكد·

.بھابدءالعملقبلالشرعیةالرقابةھیئةمناعتمادھا
.العملسالمةتضمنالتيالشرعیةأسسھألھمالبنكفيالعاملینفھممنالتأكدبعدإالمنتجأيتقدیمعدم·
.مراقبة وتدقیق العملیات بشكل مستمر من قبل قسم التدقیق الشرعي الداخلي·
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)(تتمةإدارة المخاطر30

األعمالخاطرم30.10
االخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة واالقتصادیة ، ومنھاعامةبصفةالبنوكقطاعالبنك أوتؤثرعلىقد عواملعدةمناألعمالمخاطرتنشأ

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

خطط الطوارئ واستمراریة العمل30.11

شكلت إدارة البنك لجنة للطوارئ واستمراریة العمل مؤلفة من كبار المدراء التنفیذیین بالبنك والتي بدورھا قامت بتقییم وضع البنك ضمن
لضمان استمرار أعمال والتي تتضمن العدید من اإلجراءاتالظروف الراھنة حیث وضعت الخطة لمواجھة عدد من السیناریوھات القاھرة 

ھ في الحاالت الطارئة التزاما بالمعاییر المصرفیة ألفضل الممارسات بھذا الخصوص.البنك وأنشطت

یةنابنود خارج المیز31

لغایة سنة)غیر مدققة(2018حزیران 30
من سنة لغایة

المجموعسنواتخمس 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

29,372,391,800-29,372,391,800عتمادات اال
4,788,911,475-4,788,911,475قبوالت

16,195,747,414-16,195,747,414الكفاالت
26,623,766,428-26,623,766,428السقوف غیر المستغلة

76,980,817,117-76,980,817,117المجموع

لغایة سنة(مدققة)2017كانون األول 31
سنة لغایةمن 

المجموعسنواتخمس 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

7,461,591,200-7,461,591,200عتمادات اال
293,558,912-293,558,912قبوالت

12,090,041,791-12,090,041,791الكفاالت
48,701,987,739-48,701,987,739السقوف غیر المستغلة

68,547,179,642-68,547,179,642المجموع
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التحلیل القطاعي32

بنكمعلومات عن قطاعات أعمال ال

2017حزیران 30 2018حزیران 30 أخرى فروع عملیات الخزینة
األفراد                                                 تمویل  

المؤسسات

غیر مدققة غیر مدققة البیـــــان

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

3,979,713,452 4,799,440,652 - 379,722,276 558,433,124 1,844,816,269 1,923,423,706 93,045,277 إجمالي اإلیرادات

(30,000,000) - - - - - - -
مخصص تدني للتمویالت 

الممنوحة

3,949,713,452 4,799,440,652 - 379,722,276 558,433,124 1,844,816,269 1,923,423,706 93,045,277 نتائج أعمال القطاع

(1,594,943,804) (539,977,519) - (133,810,030) (7,803,597) (194,956,858) (200,846,554) (2,560,480)
مصاریف موزعة على 

القطاعات

(27,289,517) (978,383,679) - (77,407,787) (113,838,652) (376,072,603) (392,097,014) (18,967,623)
مصاریف غیر موزعة 

على القطاعات

2,327,480,131 3,281,079,454 - 168,504,459 436,790,875 1,273,786,808 1,330,480,138 71,517,174 الربح قبل الضریبة

(564,936,940) (928,086,451) - (47,663,188) (123,550,709) (360,303,459) (376,339,740) (20,229,355) ضریبة الدخل

1,762,543,191 2,352,993,003 - 120,841,271 313,240,166 913,483,349 954,140,398 51,287,819 صافي ربح القطاع  للفترة

2017كانون األول 31 2018حزیران30 أخرى فروع عملیات الخزینة
األفراد                                                 تمویل  

تالمؤسسا

مدققة غیر مدققة البیـــــان

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

328,872,527,436 376,535,777,655 3,553,431,754 14,954,556,213 147,579,593,247 170,174,598,660 38,128,099,128 2,145,498,653 الموجوداتمجموع 

(300,847,467,770) (346,644,130,486) (4,537,253,641) (129,246,888,416) (204,362,791,895) (5,404,190,134) (3,089,878,705) (3,127,695)

مجموع المطلوبات 
وحقوق أصحاب

حسابات االستثمار 
المطلقة



سوریة ش.م.م–البركة بنك 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة

8201حزیران 30كما في

42

(تتمة)التحلیل القطاعي32

:وموجودات البنك ومصاریفھ الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافيإیراداتفیما یلي توزیع 

(غیر مدققة)2018حزیران 30
السوریةاللیراتبآالفالمبالغ

المجموعةسوریخارجةسوری
اإلیرادات

إجمالي إیرادات االستثمارات المشتركة بین البنك وأصحاب 
2,030,93425,2022,056,136حسابات االستثمار المطلقة

نصیب حسابات االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزیل 
)847,642()10,390()837,252(إحتیاطي مخاطر االستثمار

الدخل المشترك بصفتھ مضارب ووكیل حصة البنك من 
1,193,68214,8121,208,494باالستثمار ورب مال

250,2371,584,4041,834,641الذاتیةاستثماراتھمنالبنكدخل 
حصة البنك من دخل االستثمارات غیر المدرجة في بیان المركز 

باالستثمار 8,5038,503-المالي بصفتھ وكیالً
976,857-976,857لبنكیةاالخدماتإیراداتصافي 
692,095-692,095األجنبیةبالعمالتالتعاملعنالناجمةاألرباح
---غیرمحققة-البنیويمركزالقطعتقییمناتجة عن ارباح

78,850-78,850إیرادات اخرى
3,191,7211,607,7194,799,440دخل التشغیليالإجمالي

)1,518,361(-)1,518,361(إجمالي المصروفات والمخصصات
1,673,3601,607,7193,281,079الضریبةقبلالربح 

)928,086(-)928,086(خلدالضریبةمصروف 
745,2741,607,7192,352,993الفترةأرباحصافي

2018137,108,471239,427,307376,535,778حزیران 30كما في الموجودات

(غیر مدققة)2017حزیران 30
المبالغ بآالف اللیرات السوریة

المجموعخارج سوریةسوریة
اإلیرادات

إجمالي إیرادات االستثمارات المشتركة بین البنك وأصحاب 
1,250,586122,0901,372,676حسابات االستثمار المطلقة

نصیب حسابات االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزیل 
(326,331)(29,025)(297,306)إحتیاطي مخاطر االستثمار

حصة البنك من الدخل المشترك بصفتھ مضارب ووكیل
953,28093,0651,046,345باالستثمار ورب مال

14,5481,199,9261,214,474الذاتیةاستثماراتھمنالبنكدخل 
حصة البنك من دخل االستثمارات غیر المدرجة في بیان المركز 

باالستثمار 25,62425,624-المالي بصفتھ وكیالً
1,138,486-1,138,486لبنكیةاالخدماتإیراداتصافي 
524,077-524,077األجنبیةبالعمالتالتعاملعنالناجمةاألرباح
---غیرمحققة-البنیويمركزالقطعتقییمناتجة عن ارباح

707-707إیرادات أخرى
2,631,0981,318,6153,949,713دخل التشغیليالإجمالي

(1,622,233)-(1,622,233)إجمالي المصروفات والمخصصات
1,008,8651,318,6152,327,480الضریبةقبلربح ال

(564,937)-(564,937)خلدالضریبةمصروف 
443,9281,318,6151,762,543الفترةأرباحصافي

2017115,978,307212,894,220328,872,527كانون األول 31كما في الموجودات
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رأس المالإدارة33

.ان االستخدام األمثل لرأس الماللضمان توفر رأسمال كاف لتلبیة متطلبات رأس المال الرقابیة وضمإن إدارة رأس المال ھي عملیة مستمرة
لقیاس متطلبات رأس المال الرقابي فیما یتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق. أما فیما یتعلق 2لبازل حیث یتم استخدام الطریقة المعیاریة 
.ات رأس المال الرقابي لھا بطریقة المؤشر األساسيبالمخاطر التشغیلیة فیتم حساب متطلب

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

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

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

كفایة رأس المال-أ

نسبة كفایة رأس بحیث ال تتدنى2007الثانيكانون24الصادرفي 253رقم قرارمجلس النقد والتسلیف حسبتم احتساب نسبة كفایة رأس المال ی
.%8المال للبنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 

والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسلیف 4/م.ن/ب 1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 2014شباط26بتاریخ 
بحیث یتم إدراج فروقات تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة ضمن األموال الخاصة األساسیة 2008شباط 4تاریخ 1/م.ن/ب 362رقم 

فیما یلي احتساب و.2007الثانيكانون24الصادرفي 253النقد والتسلیف رقم ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس 
:المالكفایة رأس 

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

4,947,851,5004,934,257,000رأس المال
14,389,720,21614,389,720,216األرباح غیر المحققة 

5,452,430,3175,952,430,317المحققةالمدورةاألرباحصافي
1,250,000,0001,250,000,000احتیاطي قانوني
1,436,821,6801,436,821,680احتیاطي خاص

24,947,70824,947,708احتیاطي معدل أرباح
(256,210,000) -عقارات مستملكة سداد لدین لم یتم تصفیتھا خالل الفترة المحددة

(4,806,798)(6,955,273)الموجودات غیر الملموسة
27,494,816,14827,727,160,123االموال الخاصة األساسیة

36,882,745 36,882,745احتیاطي مخاطر التمویل
36,882,745 36,882,745صافي األموال الخاصة المساندة 

27,531,698,89327,764,042,868سوریة المركزيمصرفصافي حقوق الملكیة حسب تعلیمات 

262,017,851,191223,160,547,238الموجودات المثقلة
5,657,608,6894,057,325,053حسابات خارج المیزانیة المثقلة

2,541,074,3851,120,261,088مخاطر السوق
4,216,979,5674,235,499,236المخاطر التشغیلیة

274,433,513,832232,573,632,615
%12%10المالنسبة كفایة رأس 

%12%10األموال األساسیةنسبة كفایة 
%99%92إلى إجمالي حقوق المساھمینرأس المال األساسي نسبة 

%0%0نسبة األموال المساندة إلى مجموع األموال الخاصة المساندة واألساسیة
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بیان المركز الماليخارجائتمانیةات التزامارتباطات و34

ئتمانیةاات التزامارتباطات و-أ
2017كانون األول 201831حزیران 30

لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

29,372,391,8007,461,591,200اعتمادات مستندیة
4,788,911,475293,558,912قبوالت
16,195,747,41412,090,041,791كفاالت

9,257,112,6038,601,931,433لقاء حسن تنفیذ
5,588,387,5812,916,939,906لقاء اشتراك في مناقصات

1,350,247,230571,170,452لقاء الدفع

26,623,766,42848,701,987,739مستغلةغیرمباشرةمباشرة وغیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 
76,980,817,11768,547,179,642

ات تعاقدیةالتزام-ب

2017كانون األول 201831حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة
-178,186,659تستحق خالل سنة

224,191,9921,368,229,153تستحق خالل أكثر من سنة
402,378,6511,368,229,153المركز الماليبیانمجموع ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ 

القضایا المقامة على البنك35
واحدة مالي باستثناء دعوىعلى البنك مجموعة من القضایا المرفوعة، وبرأي اإلدارة والمستشار القانوني الخارجي للبنك لیس لھذه القضایا أي أثر

.)16ضاح (إیصص لمواجھة ھذا اإللتزام المتوقعلیرة سوریة حیث تم أخذ مخ529,433یقدر األثر المالي مبلغ 

األرباح الموزعة36
واقع بتوزیع أرباح نقدیة على حملة أسھم بنك البركة سوریة 2018یار آ14تقرر خالل اجتماع الجمعیة العمومیة لبنك البركة سوریة المنعقد بتاریخ 

أعضاء مجلس االدارة ت) كما تم احتساب مكافألیرة سوریة500,000,000سھم = 50,000,000* 10لیرات سوریة لكل سھم أي ما یعادل (10
المستحقة النفقاتوقد تم تسجیل ھذا المبلغ ضمن ، لیرة سوریة70,632,000للنظام األساسي للبنك حیث بلغت ھذه المكافأت مبلغ 33وفق نص المادة 

.2017غیر المدفوعة لعام 


