




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ش.م.م بنـك البركة
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 ش.م.مسوریة  -البركة بنك 
 

 بیان الدخل المرحلي
 2014آذار   31كما في

 معھا. تقرأالبیانات المالیة المرحلیة المختصرة وتشكِّل جزءاً من ھذه  35إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 

2013آذار  31 2014آذار  31إیضاح  
 لیرة سوریة لیرة سوریة
 غیر مدققة غیر مدققة

 اإلیرادات
 114,037,756  80,645,959 19 إیرادات االنشطة التمویلیة

 10,770,075  15,080,377 20 اإلستثماریةإیرادات األنشطة 
)10,000,000( مخصص تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة  )16,101,000(  

 108,706,831  85,726,336 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة
من صافي الربح قبل اقتطاع حاملي حسابات اإلستثمارنصیب 

)84,539,182( نصیب البنك بصفتھ مضاربا    )85,859,142(  

 29,964,801  7,252,577 21 نصیب البنك من دخل االستثمارات بصفتھ مضاربا
)77,286,605( حاملي حسابات اإلستثمارالعائد على   )55,894,341(  

 52,812,490 8,439,731 نصیب البنك من دخل االستثمارات بصفتھ مضارب ورب عمل

 70,940,261 116,720,704 22 استثماراتھ الذاتیةدخل البنك من 
نصیب البنك من إدارة االستثمارات غیر المدرجة بالمیزانیة  بصفتھ 

 5,034,105 13,215,555 23 وكیالً 

)6,409,056( 121,639,454 24 صافي إیرادات الخدمات البنكیة  
 28,552,282 70,007,053 األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة
 335,429,701 269,652,045  ارباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة 

 20,000 4,177 إیرادات اخرى
)90,189,006( مخصص تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة  )15,000,000(  

 471,379,783 509,489,713 إجمالي اإلیرادات التشغیلیة
 المصروفات 

)56,705,507( نفقات الموظفین  )40,117,068(  
)61,603,932( 25 مصاریف إداریة وعمومیة  )53,354,174(  

)18,562,317( استھالكات وإطفاءات  )18,264,093(  
)1,999,402( استرداد مخصصات تشغیلیة أخرى (مصروف)  1,459,960 

)138,871,158( إجمالي المصروفات و المخصصات  )110,275,375(  
 361,104,408  370,618,555 صافي الربح قبل الضریبة

)18,282,663( 10 (مصروف) ضریبة الدخل   )14,524,838(  
 346,579,570 352,335,892 ربح الفترة صافي

 6.93 7.05 26 ةلفتراالحصة األساسیة للسھم من صافي ربح 
 



 ش.م.م سوریة -البركة بنك 
 

 بیان التدفقات النقدیة المرحلي
 2014آذار  31للثالثة أشھر المنتھیة في 

 

 معھا. تقرأالبیانات المالیة المرحلیة المختصرة وتشكِّل جزءاً من ھذه  35إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 

2014آذار  31 إیضاح 2013آذار  31   
 لیرة سوریة لیرة سوریة
 غیر مدققة غیر مدققة

 األنشطة التشغیلیة
 361,104,408 370,618,555 صافي الربح قبل الضریبة

 التعدیالت:
 16,025,993 16,242,749 استھالك الممتلكات والمعدات

 2,238,100 2,319,568 إطفاء الموجودات غیر الملموسة
 31,101,000 100,189,006 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 55,894,341 (77,286,605) حاملي حسابات اإلستثمارالعائد على 
 (31,114,207) (13,123,215) إیرادات محققة غیر مستحقة القبض

 (5,988,884) )(2,598,449 إیراد إجارة مستحق  
 784,404 (6,473,826) مستحق   صكوكإیراد 

 (1,459,960) 1,999,402 مخصصات تشغیلیة أخرى
 428,585,195 391,887,185 التغیرات في رأس المال العامل

 1,258,973,899 1,041,539,965 ایداعات  لدى البنوك والمؤسسات المالیة
 52,364,880 159,241,674 ذمم وأرصدة االنشطة التمویلیة

 (336,692,483) 44,417,289 المشاركات
 (48,033,368) 33,381,063 نقدي الزامي احتیاطي

 20,803,501 (220,070,790) موجودات أخرى
 77,199,792 (290,091,906) التأمینات النقدیة

 (384,574,533) 268,791,139 مطلوبات ومخصصات أخرى 

 1,068,626,883 1,429,095,619 من األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة صافي 

 األنشطة االستثماریة
(3,060,159) (155,376,201) الزیادة  في الممتلكات والمعدات ومشاریع قید التنفیذ

 - - الزیادة  في الموجودات غیر الملموسة
 (9,230,000) 3,316,664 استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق
 (12,290,159) (152,059,537) األنشطة االستثماریةصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في 

 أنشطة التمویل
 1,651,989,598 (2,113,855,461) أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء

 (61,466,559) 71,934,442 أرباح مدفوعة لحاملي الودائع االستثماریة
 2,062,000 180,833,979 تسدیدات رأس المال 

 136,312,279 128,518,935 حاملي حسابات اإلستثمارحقوق 
 1,728,897,318 (1,732,568,105) من أنشطة التمویل( المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة 

 2,785,234,042 )455,532,023( الفترةصافي الزیادة  في النقد وما في حكمھ خالل 
 (33,473,380) 423,967,743 تأثیر تغیرات سعر الصرف

 21,496,860,563 18,957,866,633 ةفترالنقد وما في حكمھ  في بدایة ال
 24,248,621,225 18,926,302,353 28 النقد وما في حكمھ  في نھایة الفترة



ھذه  35إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من  من  معھا. تقرأالبیانات المالیة المرحلیة المختصرة وتشكِّل جزءاً
 

 
5 

احتیاطي عام   احتیاطي قانوني  ربح الفترة متراكمة محققةخسائر غیر محققة دورةأرباح م  رأس المال المدفوع
 التمویللمخاطر 

 اإلجمالي 

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

4,552,614,250 3,410,951,547 (321,877,335) -  30,757,929  36,882,745  7,709,329,136 
185,378,224 - - -  -  -  185,378,224 

- - - 352,335,892  -  -  352,335,892 
     

4,737,992,474 3,410,951,547 (321,877,335) 352,335,892  30,757,929  36,882,745  8,247,043,252 
     

   
4,543,145,250 1,008,431,774 (524,063,255) - -  36,882,745  5,064,396,514 

2,062,000 - - - -  -  2,062,000 
- - - 346,579,570 -  -  346,579,570 

    

4,545,207,250 1,008,431,774 (524,063,255) 346,579,570 -  36,882,745  5,413,038,084 



 المرحلي غیر المدرجة في المیزانیة 

 
 

 تقرأمعھا.البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وتشكِّل جزءاً من ھذه  35 إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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الرصید كما في 
  ةفترالبدایة 

اإلیداعـات خالل 
  الفترة

الدخل بعد حسم 
  المصروفات

السحوبات خالل 
  أجرة البنك كوكیل  الفترة

 31الرصید كما في 
 )*( 2014آذار 

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

2,502,262,288 7,859,984,907 23,114,238 (5,022,360,231) (13,215,555) 5,349,785,647 

2,502,262,288 7,859,984,907 23,114,238 (5,022,360,231) (13,215,555) 5,349,785,647 

2,143,691,920 6,494,614,439 10,716,228 (5,726,251,304) (5,034,105) 2,917,737,178 

2,143,691,920 6,494,614,439 10,716,228 (5,726,251,304) (5,034,105) 2,917,737,178 

 المحققة الیراداتا قیمة بلغت حین في سوریة، لیرة 5,344,847,226 مبلغ المقید االستثمار وكاالت قیمة بلغت حیث ،2014آذار  31 في كما سوریة لیرة 5,349,785
 .ریة



 ش.م.م سوریة -البركة بنك 
 

 بیان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات
 2014آذار  31للثالثة أشھر المنتھیة في 

 

 تقرأمعھا.البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وتشكِّل جزءاً من ھذه  35 إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 

 
 

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

2014آذار  31 2013كانون األول  31   
سوریة لیرة  لیرةسوریة 

 (مدققة) (غیر مدققة)
  والصدقات الزكاة صندوق مصادر

 1,682,089  740,000 (*) التبرعات
 

 1,682,089  740,000 المصادر مجموع
 

  والصدقات الزكاة صندوق أموال استخدامات
 

 (1,000,000) - والمساكین الفقراء
 - - السبیل ابن

 - - الرقاب فيو الغارمون
 - - قلوبھم المؤلفة

 - -  هللا سبیل في
 - - )وعمومیة إداریة مصاریف( علیھا العاملون

 
 (1,000,000) - ستخداماتاال مجموع

 
 682,089 740,000 الستخداماتا نع المصادر زیادة
 - 682,089 / السنة ةفترال بدایة في  الموزعة غیر والصدقات الزكاة

 
 682,089 1,422,089 / السنة الفترةنھایة  في الموزعة غیر والصدقات الزكاة رصید



 ش.م.م سوریة -البركة بنك 
 

 المرحلیة المختصرة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2014آذار  31كما في 

 

 

 معلومات عن البنك .1
 

حزیران  28) الصادر بتاریخ م.و/48تم الترخیص لبنك البركة سوریة ش.م.م (البنك) كشركة مساھمة مغفلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (
 . 2009كانون األول  29) الصادر بتاریخ 16059وبموجب السجل التجاري رقم ( 2007

 
والتجارة رقم  االقتصاد(البنك) كشركة مساھمة مغفلة بناء على قرار وزارة البركة سوریة  بنكل اعتماد النظام األساسيالموافقة على  تمت

ویخضع ألحكام المرسوم ، 2009أیار  13) بتاریخ 4/ م ن /ب 511وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم (، 2009حزیران  21بتاریخ  /1564/
وتعدیالتھ الخاص بإحداث المصارف 2001لعام  28رقم  قانونوال الخاص بتنظیم عمل المصارف اإلسالمیة 2005لعام  35التشریعي رقم 

وقانون الشركات الصادر  2007لعام 33 وقانون التجارة رقم وتعدیالتھ2002للعام 23 قانون رقم و وتعلیماتھ التنفیذیةالخاصة والمشتركة 
 .وكل ذلك بما ال یتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ولألنظمة التي یضعھا مجلس النقد والتسلیف2011لعام  29بمرسوم تشریعي رقم 

 

 الجمھوریة العربیة السوریة. -، دمشقالسبع بحراتإن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو في 
 

 یمارس البنك كافة العملیات المصرفیة وفق القوانین واألنظمة النافذة ووفقا للنظام األساسي وفي ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة من خالل
 مركزه الرئیسي وفروعھ التي أصبح عددھا تسعة فروع ومكتب.

الفرقان وفرع  –نتیجة لألوضاع الراھنة في الجمھوریة العربیة السوریة، فقد تم إغالق ثالثة من فروع البنك، وھي فرع دوما، فرع حلب 
 الدروبي –حمص 

 

 . 2014 أیلول 2في من قبل مجلس اإلدارة  2014آذار  31للبنك كما في البیانات المالیة المرحلیة المختصرةتمت الموافقة على إصدار 
 

 ھیئة الرقابة الشرعیة 
الذي یقضي بتشكیل ھیئة رقابة شرعیة مكونة من عدد محدود من علماء الفقھ والشریعة  2005) لعام 35لى المرسوم التشریعي رقم (إاشارة 

أعضاء من علماء  ثالثةئة الرقابة الشرعیة في البنك من فقد تم تكوین ھی ،االسالمي البنكوالقانون یتم تعینھا من قبل الجمعیة العمومیة لمساھمي 
 .ویكون رأیھا ملزماً للبنك ،الفقھ والشریعة والقانون

 

مراقبة أعمال البنك وأنشطتھ من حیث االلتزام بأحكام و تتولى الھیئة إبداء الرأي الشرعي في صیغ العقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطتھ،
 .وإصدار تقریر سنوي للھیئة العامة للمساھمین ،الشریعة اإلسالمیة

 

 تتكون ھیئة الرقابة الشرعیة من السادة:
 

 رئیساً  عبد الستار أبو غدةفضیلة الدكتور  .1
ً  فضیلة الدكتور عبد الباري مشعل .2  عضوا
ً  فضیلة الشیخ عبد الستار قطان .3  عضوا
 

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

، والیجوز عزل أي منھم إال بقرار من الجمعیة العمومیة 2013شباط 24بتاریخ  166/802ریة مفوضیة الحكومة لدى المصارف رقم مدی
 وإعالم مصرف سوریة المركزي بذلك.

 

 تعریفات  .2
 

 المرابحة لآلمر بالشراء
 

من العمیل وعداً ملزماً  البنكھي عقد یقوم البنك بموجبھ ببیع سلعة أو أصل سبق لھ شراؤه وحیازتھ بناء على طلب من العمیل وقد یأخذ 
ً بتطبیق خیار الشرط مع البائع األصلي البنكویقوم  ،بالشراء و ممكن أن یطبق البنك الوعد الملزم مع العمیل وخیار الشرط مع البائع  أحیانا

 ، وذلك مقابل ثمن یتكون من التكلفة وھامش ربح متفق علیھ.صلي في ان واحداال
 

 المضاربة
 

نشاط  ھي عقد بین البنك والمتعامل بحیث یقدم أحد األطراف مبلغاً معیناً من المال ویقوم الطرف اآلخر (المضارب) باستثماره في مشروع أو
 .المضاربة شروط على رب المال إال في حالة التعدي أو التقصیر أو مخالفة أي منمعین مقابل حصة محددة شائعة من الربح، والخسارة 



 ش.م.م سوریة -البركة بنك 
 

 المرحلیة المختصرة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2014آذار  31كما في 

 

 

 (تتمة) تعریفات .2

 والمشاركة بالمضاربة التمویل
 للمقابل العادلة بالقیمة ھذه المال تدرج رأس في بالمساھمة البنك بموجبھا یقوم حیث شراكة عن عبارة ھو والمشاركة بالمضاربة لتمویلا

 .االضمحالل حسم بعد المدفوع

 الوكالة
ھي عقد یفوض البنك بموجبھ الوكیل إلستثمار مبلغ من المال وفق شروط معینة بأجرة محددة (مبلغ مقطوع أو نسبة متوقعة من المبلغ 

تكون  المستثمر). یلتزم الوكیل بإعادة المبلغ المستثمر في حالة التعدي أو التقصیر و/ أو المخالفة في أي من شروط الوكالة ویمكن أن
 عملیة التفویض من قبل الوكیل الى البنك.

 
 

 المشاركة
 ھي اتفاقیة بین البنك والمتعامل للمشاركة في مشاریع استثماریة معینة سواء كانت قائمة أو جدیدة أو في ملكیة ممتلكات معینة سواء كان

كاملة، ویتم تقاسم الربح وفقا لما ھو محدد في االتفاقیة ذلك بطریقة مباشرة أو وفقا لترتیب تناقصي ینتھي باستحواذ العمیل على الملكیة 
 مال المشاركة.حملھا بنسبة حصة كل منھما برأس بین الطرفین أما الخسارة فیتم ت

 

 االستثمار صكوك
ً شائعة في ملكیة أعیان أو منافع أو خدمات أو موجودات مشروع معین أو نشاط استثماري  ھي وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا

 خاص، وذلك بعد تحصیل قیمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامھا فیما أصدرت من أجلھ.
 

 السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و .3
 أسس اإلعداد 3.1

ً  المختصرة المرحلیة المالیة البیانات إعداد تم ً  التاریخیة، التكلفة لمبدأ وفقا  والمراجعة المحاسبة ھیئة عن الصادرة المحاسبة لمعاییر وطبقا
ً  اإلسالمیة المالیة للمؤسسات دولي المحاسبة كمعیار اإلسالمیة، المعاییر تغطھ لم فیما المالیة وتفسیراتھا للتقاریر الدولیة للمعاییر ووفقا  ال

لیف، المرحلیة، وحسب القوانین والتعلیمات المصرفیة ذات العالقة الصادرة عن  المالیة بالتقاریر الخاص (34) رقم د والتس مجلس النق
 .اإلسالمیة الشریعة أحكام یخالف ال وبما

 

ً  السنویة المالیة البیانات إلعداد المطلوبة واإلیضاحات المعلومات كافة على تحتوي ال المختصرة المرحلیة المالیة البیانات إن  وفقا
ً  اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھیئة عن الصادرة المحاسبة لمعاییر  تغطھ لم فیما المالیة للتقاریر الدولیة للمعاییر ووفقا
 المنتھیة أشھر ثالثةلل األعمال نتائج أن . كما2013 األول كانون 31في كما المالیة البیانات مع تقرأ ان یجب اإلسالمیة، لذا المعاییر

 4.201األول  كانون 31 في المنتھیة للسنة المتوقعة األعمال نتائج اعلى دقیق مؤشرا بالضرورة تمثل ال 2014آذار  31في 
 
 

 ھم التقدیرات المحاسبیةأ 3.2

ات  البنكیتطلب من إدارة  إن إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة ة الموجودات والمطلوب القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیم
ا ي البیان ة ف ة المختصرة تالمالی ة المرحلی رأ المالی ل أن تط ات المحتم ن االلتزام ى اإلفصاح ع افة إل دیرات باإلض ذه التق ا أن ھ . كم

ان ي تظھر ضمن بی ة الت ة العادل رات في القیم ذلك في التغی رادات والمصاریف والمخصصات وك ؤثر في اإلی ادات ت دخل واالجتھ  ال
 .المرحلي

  

والتي قد ینتج  في تاریخ البیانات المالیة المرحلیة المختصرة  غیر المؤكدةإن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث 
عنھا مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة المرحلیة 

 ھي كما یلي:الفترة خالل  المختصرة
 

 مبدأ االستمراریة
وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار  .العمل على أساس مبدأ االستمراریةفي الستمرار ى الع البنكقدرة بتقدیر مدى  البنكقامت إدارة 

أن لدیھ الموارد الكافیة لتساعده على من متأكد  البنكعدم التیقن المستقبلیة فإن  وحالة التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة
على أساس مبدأ  المرحلیة المختصرة المالیة البیاناتبناء علیھ، فقد تم إعداد  المدى المستقبلي المنظور.االستمرار بالعمل في 

 االستمراریة.
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 (تتمة) ھم التقدیرات المحاسبیةأ   3.2

 

 واالستثماریة التمویلیة العقود ذمم قیمة تدني
بناء على تقدیرات الدخل المسجلة في بیان  خصصاتلتقدیر كفایة الم یوميالبنك بمراجعة ذمم العقود التمویلیة واالستثماریة بشكل  یقوم

لنقدیة تقدیر التدفقات ا وعند دوريویقوم باحتساب المخصصات المالئمة لذلك بشكل اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة. 
وضع العمیل المالي وصافي قیمة الضمانة المتوقع تحقیقھا. إن ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیسي على  بتقییمالبنك  یقومالمستقبلیة 

وعدم التیقن وأن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة  موثوقیةفرضیات وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من ال
 ناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.التغیرات ال

البنك بتشكیل مخصص النخفاض القیمة بشكل  یقومباإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقییم ذمم األنشطة التمویلیة بشكل منفرد، 
 وتقییمھا بشكل جماعي النخفاض القیمة. االئتمانجماعي، وذلك بتجمیع ذمم األنشطة التمویلیة ذات السمات المتشابھة لمخاطر 

 االستثمارحاملي حسابات حقوق 
ھي الحسابات التي یعطي أصحابھا الحق للمصرف في استثمارھا على أساس عقد المضاربة على الوجھ الذي یراه مناسبا دون تقییدھم 

نھم یأذنون لھ بخلطھا بأموالھ الذاتیة (حقوق أصحاب أو في مشروع معین، أو لغرض معین، أو بكیفیة معینة. كما أ، لھ باستثمارھا بنفسھ
 (حسابات جاریة). الملكیة) أو األموال التي لھ حق التصرف المطلق فیھا

 االستثمارات الذاتیة 
حیث یقوم المصرف باستثمارھا في منتجات  )الحسابات الجاریة(الستثمارات الممولة من المساھمین واألموال التي یضمنھا البنكتمثل ا

فصل اإلیرادات المتأتیة من ھذه االستثمارات عن اإلیرادات . یتم متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة كالوكالة والمضاربة والمرابحة وغیرھا
 .وتكون كامل ھذه االیرادات من حق المساھمین االستثمارحاملي حسابات موال أالممولة من 

 غیر المدرجة بالمیزانیة االستثمارحسابات حاملي حقوق 
األموال المستلمة من قبل البنك من أطراف أخرى وذلك لغرض غیر المدرجة بالمیزانیة  االستثمارحقوق حاملي حسابات تمثل 

ً إلرشادات  حسابات االستثمار، تدار ھذه الموجودات بصفة األمانة، ولیس لدى البنك أي حق  حاملياستثمارھا في منتجات معینة وفقا
ملك یفي بیان المركز المالي حیث أن البنك ال غیر المدرجة بالمیزانیة  االستثمارات یتم تضمین حقوق حامليفي ھذه الموجودات. ال 

. غیر المدرجة بالمیزانیةحسابات االستثمار  حاملي لبنك والتي ینص علیھا االتفاق بین ا طولشرحریة التصرف فیھا دون مراعاة ا
 متفق علیھا مسبقاً. االستثماراتیتقاضى البنك عمولة كوكیل إلدارة ھذه 

 

 توزیع األرباح بین حاملي حسابات االستثمار والمساھمین 3.3
 

وإیرادات ناجمة عن عموالت البنك، حیث أن اإلیرادات الناجمة عن عموالت  االستثماراتیتم تقسیم اإلیرادات إلى إیرادات ناجمة عن 
لكونھا ناتجة عن الخدمات  حاملي حسابات االستثمار البنك أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون كافة من حق البنك، وال توزع على 

 .(مضاربة)ر حاملي حسابات االستثماالتي یقدمھا البنك وال عالقة لھا باستثمار أموال 
 

اً یتم الفصل بین االیرادات المتأتیة من االستثمار والتحویل بكل عملة على حدة، ویتم فصلھا الى ایرادات متأتیة من استثمارات ممولة كلی
ابات وأموال البنك بشكل مختلط (من رأس مال من رأس مال البنك (استثمارات ذاتیة) واستثمارات ممولة  تثمارحاملي حس ث حی .)االس

ى كل من متوسط االستثمار إلى حسابات االستثمار تكون االولویة في . توزع االیرادات المتأتیة من مصدر مختلط إما نسبة وتناسب عل
تثمار  ح املي االس ك الستخراج حصة ح تثمار  وذل ابات االس ا ومتوسط حس دخل في حكمھ ا ی تثمار أو م قوق المساھمین الخاضع لالس

تثمارأو حسب عقد الوكالة المبرم مع حسابات  اإلیرادات حسب طریقة النمر من(عقود المضاربة)  ربح   االس ة)، یكون ال ود الوكال (عق
ة  وزیع على حاملي حسابات االستثمارالقابل للت تثمارات ممول ة من اس رادات المتأتی غ اإلی و مبل د طرح من مصدر مختلط ھ حصة بع

 نك واحتیاطي مخاطر االستثمارومبلغ المضاربة العائد للبمشاركة رأس المال 
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 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 3
 

 (تتمة) االستثمار والمساھمینحسابات  حامليتوزیع األرباح بین  3.3
 

 بناًء على الشرائح التالیة : المرجح لحاملي حسابات االستثمار طالتالیة:یحتسب المبلغ المستثمر والذي یم
 

 40%           حسابات التوفیر
 60%          حسابات لمدة شھر

 %70     أشھر 3 لمدة حسابات
 %80      أشھر 6 لمدة حسابات
 %86      أشھر 9 لمدة حسابات
 %88     شھر 12 لمدة حسابات
 %90     شھر 24 لمدة حسابات

 

 %.40تحتسب نسبة مضاربة (تمثل ربح المصرف) كحد أقصى 
 

 االستثمار.%من أرباح حاملي 10 احتیاطي مخاطر االستثمار بما یعادلیحتسب 
 

 )4/ م ن / ب 834في البنك وبما یتناسب مع قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ( المعتمدةیتم توزیع األرباح بما یتناسب مع السیاسة 
 .2012نیسان  9الصادر بتاریخ 

 ھذه االستثمار حسابات حاملي سیتحمل حاملي حسابات االستثمار خسائر أموال من الممولة االستثمار إیرادات تائجن تأظھر حال في
 أو التعدي ھذا عن الناجمة الخسائر یتحمل فإنھ تقصیره أو البنك تعدي حال في إال أعاله الشرائح وفق مساھمتھم بنسبة الخسارة
 مخالفتھ لشروط العقد. أو التقصیر

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

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

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

تثمار عالمستثمر الخاضالمبلغ بلغ متوسط العائد على  ابات االس ر من  لالستثمار لحس ع األخی ة  2013 سنةخالل الرب وھي أخر عملی
 كما یلي: 2014آذار  31توزیع تمت حتى تاریخ 

 

 2013الربع الرابع 
 یورو دوالر  ةسوریلیرة  متوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

 %0.35 %0.19 %1.72 توفیر
 %520. %0.29 %2.58 شھر -ودیعة استثماریة 
 %61. %.330 %3.51 شھر 3 -ودیعة استثماریة 
 %0.70 %.380 %4.02 شھر 6-ودیعة استثماریة 
 %0.77 %.420 %4.42 سنة -ودیعة استثماریة 
 %79 - %4.52 سنتین -ودیعة استثماریة 

 %40 %40 40% الحد األقصى لنسبة المضاربة
 

في حال قام العمیل بكسر ودیعتھ قبل والموافق علیھا من ھیئة الرقابة الشرعیة تفاقیة شروط وأحكام عقود الخدمات المصرفیةاحسب 
 معادلةتاریخ استحقاقھا فلیس لھ الحق بالحصول على األرباح المتحققة من ھذه الودیعة، حیث یتم تحویل ھذه األرباح إلى احتیاطي 

 رباح.ارة اعطاء العمیل جزءا من ھذه األاألرباح بعد حسم حصة البنك كمضارب ما لم تقرر االد
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 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 4
 

 2013األول  كانون 31 2014آذار  31
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 1,463,521,596 1,341,266,376 نقد في الخزینة
 1,422,178,862 1,340,795,907 )*(االحتیاطي النقدي لدى مصرف سوریة المركزي 

 8,772,844,424 7,883,417,294 حساب جاري لدى مصرف سوریة المركزي
 78,141,195 68,600,098 غرفة التقاص

10,634,079,675 11,736,686,077 
 

وفقا لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من دون فوائد،  )*(
  مقابللیرة سوریة  1,340,795,907 مبلغ 2014آذار  31وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار  %5 نسبة والتي تمثل 2013كانون األول  31لیرة سوریة في  1,422,178,862
إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ خالل . 2011للعام  أیار 2الصادر بتاریخ  5938رئاسة مجلس الوزراء رقم  الصادر عن

 .أنشطة البنك التشغیلیة
 
 لدى البنوك والمؤسسات المالیة قصیرة األجل استثماریة وایداعاتحسابات جاریة  5

 
 

 )غیر مدققة( 2014آذار  31
 المجموع  مصارف خارجیة مصارف محلیة

 لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة

 9,909,211,381  9,765,849,740  143,361,641 )* (حسابات جاریة
مالیة إسالمیة، فترة وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات 

 11,174,799,677  11,174,799,677  - )**(اقل من ثالثة أشھرالفعلیة  استحقاقھا
 29,854,640  29,854,640  - المحققة وغیر مستحقة القبض االستثمارإیرادات 

143,361,641  20,970,504,057  21,113,865,698 
 
 

 )مدققة(2013األول  كانون 31
 المجموع  مصارف خارجیة مصارف محلیة

 لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة

 14,241,822,078  11,315,595,453  2,926,226,625 )*( حسابات جاریة
تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا 

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

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

 27,865,474  27,865,474  - المحققة وغیر مستحقة القبض االستثمارإیرادات 
2,926,226,625  22,909,584,850  25,835,811,475 

 
 
)*(  ً للنظام األساسي وعقد التأسیس فإن البنك ال یتقاضى أیة فوائد على الحسابات الجاریة لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة وفقا

 المحلیة والخارجیة.
 31( 2014 آذار 31كما في  لیرة سوریة 10,636,234,162 غمبلھذه االستثمارات  إجماليبلغت قیمة االستثمارات الذاتیة من   )**(

 .لیرة سوریة) 8,667,389,200 مبلغ :2013 كانون األول
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 والمؤسسات المالیة لدى البنوكاستثماریة إیداعات  6
 

 )غیر مدققة( 2014آذار  31
 المجموع مصارف خارجیة  مصارف محلیة

 لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة
  

وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، 
 15,832,667,018 15,802,667,018  30,000,000 (*) أكثر من ثالثة أشھرالفعلیة  فترة استحقاقھا

 82,647,083 82,622,343  24,740 المحققة وغیر مستحقة القبض االستثمارإیرادات 
30,024,740  15,885,289,361  15,915,314,101 

 
 )مدققة(2013األول  كانون31

 المجموع مصارف خارجیة  مصارف محلیة
 لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة

  
إسالمیة، وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة 

 16,079,667,222  16,029,667,222  50,000,000 (*) أكثر من ثالثة أشھرالفعلیة  فترة استحقاقھا

 76,876,394  76,531,189  345,205 المحققة وغیر مستحقة القبض االستثمارإیرادات 
50,345,205  16,106,198,411  16,156,543,616 

 
 31( لیرة سوریة 13,833,475,703 مبلغ 2014آذار  31بلغت االستثمارات الممولة ذاتیاً من إجمالي ھذه االستثمارات كما في   (*)

 لیرة سوریة). 11,640,672,152 مبلغ :2013كانون األول 
 
 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة 7

 
 حسب النوع - أ

 2013األول  كانون 31 2014آذار  31
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

    

 5,421,761,113 5,322,416,692 ذمم المرابحات
 (289,098,721) (279,011,715) ناقصاً: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

5,043,404,977 5,132,662,392 
 1,730,248 ذمم اخرى

 (16,225,291) (28,482,750) ینزل االرباح المعلقة
 (1,571,976,670)  (1,733,637,251) * ینزل مخصص تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة

 3,544,460,431 3,283,015,224 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة
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 (تتمة) ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة 7

 (تتمة) حسب النوع - أ
 

 فیما یلي الحركة على مخصص تدني ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة: (*)

 اإلجمالي األفراد الشركات  
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  
        

 1,571,976,670 11,168,903 1,560,807,767 2014كانون الثاني  1في 
 161,660,581 2,624,013 159,036,568 التغیر خالل الفترة

 1,733,637,251 13,792,916 1,719,844,335 2014آذار  31في 

 4201كانون الثاني  1في 
 ً  760,779,707 7,945,659 752,834,048 انخفاض القیمة افرادیا

 204,152,189 3,223,244 200,928,945 انخفاض القیمة بشكل جماعي
 607,044,774 - 607,044,774 فرق سعر صرف
 التغیر خالل الفترة

 ً  9,992,251  5,694,930  4,297,321 انخفاض القیمة افرادیا
 203,681,029  678,835  203,002,194 انخفاض القیمة بشكل جماعي

 ً  (706,616)  (706,616)  - استردادات إفرادیا
 (112,755,518)  (3,043,136)  (109,712,382) استردادات بشكل جماعي

61,449,435  - 61,449,435 سعر الصرف تغیر
159,036,568 2,624,013 161,660,581 

 2014آذار  31في
 ً  770,065,342 12,933,973 757,131,369 انخفاض القیمة افرادیا

 295,077,700 858,943 294,218,757 انخفاض القیمة بشكل جماعي
 668,494,209 - 668,494,209 فرق سعر صرف

1,719,844,335 13,792,916 1,733,637,251 
 
: بلغت قیمة 2013لیرة سوریة ( 120,114وریة وغیر المباشرة مبلغ لیرة س 1,733,637,251مبلغ بلغت قیمة المخصصات المباشرة   -

 .لیرة سوریة 142,254 لغلیرة سوریة وغیر المباشرة مب  1,571,976,670المخصصات المباشرة مبلغ 
 

تم تعدیل بعض التعلیمات الواردة في قرار  13/11/2012تاریخ  )4/م ن/ب902رقم (على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف بناء 
 وتعدیالتھ 4/م ن /ب  902 المتضمن تمدید العمل بالقرار )4/م ن /ب 1079القرار رقم (و )4/م ن/ب597رقم (مجلس النقد والتسلیف 

 :مما أدى إلى
 
 وقدرها" مبلغ 2014 آذار 31رصیده بتاریخ ، حیث بلغ  2014تعلیق تكوین احتیاطي العام لمخاطر التمویل لنھایة عام االستمرار ب -

لیرة سوریة علما  28,651,746 المذكور مبلغا" وقدرهحسابات االستثمار  من االحتیاطي  حامليتبلغ حصة حیث  65,534,491
على أن ال یقل رصید لیرة سوریة  72,401,084 أن الحصة المذكورة یتم دمجھا في حساب احتیاطي مخاطر االستثمار والبالغ

الخاص بالمصارف  2005) لعام 35احتیاطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم التشریعي رقم (
وسیتم استكمال احتجاز  حسابات االستثمار من االحتیاطي العام لمخاطر التمویل أیھما أكبر حاملياإلسالمیة أو قیمة حصة 

 والقرارات المعدلة لھ. )4/م ن/ب902(العام لمخاطر التمویل عند انتھاء العمل بأحكام قرار  االحتیاطي
 
وقد بلغ رصیدھا بتاریخ  4/م ن/ ب902رار بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدنى المطلوب وفق متطلبات القتم االحتفاظ  -

 .لیرة سوریة 928,666 مبلغ  2014 آذار 31
 



 ش.م.م سوریة -البركة بنك 
 

 المرحلیة المختصرة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2014آذار  31كما في 

 

 

 (تتمة) ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة 7
 

 تم إعداد اختبارات جھد للمحفظة االئتمانیة من قبل البنك لتقدیر مدى كفایة المخصصات المحتفظ بھا وارتأت إدارة البنك حجز

 2013األول كانون  31( لیرة سوریة 82,753,7042 وقدره مبلغا 2014آذار  31مخصصات إضافیة بلغ رصیدھا بتاریخ 
 .لیرة سوریة) 190,015,431

 

 حسب الجھة الممولة - ب
 2013 األول كانون 31 2014آذار  31

 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

    

 4,825,254,063 4,767,123,829 شركات
 307,408,329 276,281,148 أفراد

5,043,404,977 5,132,662,392 
 - 1,730,248 ذمم اخرى

 (16,225,291) (28,482,750) ینزل االرباح المعلقة
 (1,571,976,670)  (1,733,637,251) ینزل مخصص تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة

 3,544,460,431 3,283,015,224 التمویلیةصافي ذمم وأرصدة األنشطة 
 
 

كانون  31( لیرة سوریة 1,409,654,031 غمبل 2014آذار  31كما في بعد تنزیل األرباح المعلقة منتجة الذمم غیر قیمة ال إجمالي بلغت
 .لیرة سوریة) 1,811,736,324: 2013ل األو

 
 

 مشاركات 8
 

 2013 األول كانون 31 2014آذار  31
 مدققة مدققةغیر 

 لیرة سوریة لیرة سوریة

 547,902,789 503,485,500 عملیات مشاركة إسالمیة
503,485,500 547,902,789 

 
 
 

ً كما في  : 2013كانون األول  31لیرة سوریة (503,485,500 مبلغ  2014آذار  31بلغت قیمة المشاركات الممولة ذاتیا
 لیرة سوریة). 547,902,789

 

 استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق 9
 

 2013 األول كانون 31 2014آذار  31
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 287,020,000 301,860,000 الصكوك
 1,546,118 4,862,782 إیرادات الصكوك المحققة وغیر مستحقة القبض

306,722,782 288,566,118 

 

ً كما في   287,020,000: 2013كانون األول  31لیرة سوریة (301,860,000 مبلغ  2014آذار  31بلغت قیمة الصكوك الممولة ذاتیا
سنوات. تستحق ھذه الصكوك في  5اإلسالمي عن  بنك التمویل التركيلیرة سوریة). الصكوك مصدرة من مصرف اإلمارات اإلسالمي 

 التوالي.على  3.95و % %4.752التوالي وبعائد  على 2018أیار  2و  2017أیار  30
 

  



 ش.م.م سوریة -البركة بنك 
 

 المرحلیة المختصرة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2014آذار  31كما في 

 

 

 موجودات ضریبیة مؤجلة  10
 

  2013 األول كانون 31 2014آذار  31
 مدققة مدققةغیر 

 لیرة سوریة لیرة سوریة

 126,093,084 51,457,647 / السنة رصید بدایة الفترة
 (74,635,437) (18,282,663) ضریبة الدخل  مصروف

 51,457,647 33,174,984 / السنة رصید نھایة الفترة

 : ةالضریبی مع الخسارةة المحاسبیالربح ملخص تسویة 
 2013آذار  31 2014آذار  31

 غیر مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 361,104,408  370,618,555 قبل الضریبة الربح

  التعدیالت 
 (335,429,701) (269,652,045) غیر المتحققة تقییم مركز القطع البنیويأرباح 

 30,978,954 (32,749,573) قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة  ) استردادتدني مخصص(
 9,098,853 9,107,520 مصاریف استھالك عقارات

 (1,459,960)  1,999,402 (استرداد) مخصصات أخرى
 (6,193,208) )6,193,208( مصاریف التأسیس استھالك

(297,487,904) 303,005,062 

 58,099,346 73,130,651 الضریبي ربحال
 %25 %25 نسبة الضریبة

18,282,663 14,524,838 
 

 موجودات أخرى 11
 

  2013 األول كانون 31 2014آذار  31
 مدققة  مدققةغیر 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
    

 256,210,000 256,210,000 (*) موجودات آلت ملكیتھا للبنك
 78,244,680 68,650,280 مقدما مصاریف مدفوعة 

 14,671,741 232,654,207 (موردون) مدفوعات مقدمة
 2,259,064 4,857,512 ایرادات اإلجارة المحققة وغیر مستحقة القبض

 1,628,224 8,085,333 سلف موظفین
 1,359,627 1,565,155 مدینون متنوعون

 20,082,892 25,123,527 اخرى
597,146,014 374,456,228 

 
اءً  "من قبل البنك وذلك استیفاءھا مالكستھي عبارة عن قیمة عقارات تم ا(*)  نتین بن ى  لدیون متعثرة على أن یتم تصفیتھا خالل س عل

 .2002لعام  23من القانون  155المادة 
  



 ش.م.م سوریة -البركة بنك 
 

 المرحلیة المختصرة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2014آذار  31كما في 

 

 

 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي  12
 

 نسبةحتفاظ بیجب على البنوك الخاصة اال 2001م لعا 28من قانون المصارف الخاصة رقم  12كما ھو محدد في البند "ب" للفقرة رقم 
المجمدة عند  یتم تحریر الودیعة ،فائدة ةل ودیعة مجمدة ال یستحق علیھا أی% من رأسمالھا لدى مصرف سوریا المركزي على شك10

 تصفیة البنك.
 یلي:ھو كما  2014 آذار31 في كما ة لدى مصرف سوریة المركزي رصید الودیعة المجمد إن
 

  2013 األول كانون 31 2014آذار  31
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 285,491,549 285,491,549 رصید الودیعة المجمدة باللیرة السوریة
 520,451,213 547,360,474 )*(السوریة) باللیراترصید الودیعة المجمدة بالدوالر األمریكي (

832,852,023 805,942,762 
 

بلغ سعرصرف الدوالر و ،دوالر أمریكي  3,626,585رصید الودیعة المجمدة بالدوالر األمریكيبلغ  2014آذار  31كما في  (*)
 ریكي مقابل اللیرة السوریةالدوالر األملیرة سوریة (بینما كان سعر صرف  150.93بتاریخھ األمریكي مقابل اللیرة السوریة 

 ).2013 األولكانون  31كما في  143.51
 

 أرصدة الحسابات الجاریة للبنوك والمؤسسات المالیة  13
 

  2013 األول كانون 31 2014آذار  31
 مدققةغیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 8,193,086,850 4,917,680,760 مصارف محلیة 
 72,322,330 68,806,269 مصارف خارجیة 

4,986,487,029 8,265,409,180 
 

 أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء 14
 

  2013 األول كانون 31 2014آذار  31
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 5,051,077,104 13,222,917,683 لیرة سوریة -أرصدة جاریة للعمالء 
 14,916,669,160 5,335,224,009 عمالت أجنبیة -أرصدة جاریة للعمالء 

18,558,141,692 19,967,746,264 



 ش.م.م سوریة -البركة بنك 
 

 المرحلیة المختصرة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2014آذار  31كما في 

 

 

 تأمینات نقدیة 15
 

  2013 األول كانون 31 2014آذار  31
 مدققة غیر مدققة
 سوریةلیرة  لیرة سوریة

   
 660,837,934 579,810,650 تأمینات نقدیة لقاء الكفاالت 

 7,121,203,290 7,283,936,382 والقبوالت تأمینات نقدیة لقاء االعتمادات المستندیة
 57,156,242 52,834,206 تأمینات نقدیة مقابل شھادات استیراد
 602,695 602,695 تأمینات نقدیة لقاء تسھیالت ائتمانیة 

7,917,183,933 7,839,800,161 
 

 مطلوبات أخرى 16
 

  2013 األول كانون 31 2014آذار  31 
 مدققة  غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

   
 215,278,650 329,551,626 شراء أصول ثابتةدائنو 

 59,834,176 52,320,663 )*(أرباح محققة لحاملي الودائع االستثماریة (غیر مستحقة الدفع)
 204,453,862 371,397,314 حواالت وأوامر دفع وشیكات مصدقة 

5,767,367 7,118,234موردین
 10,615,240 10,424,240 ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي

 216,331,810 230,823,768 نفقات مستحقة غیر مدفوعة
 19,392,853 17,195,736 مستحق لجھات حكومیة
 57,976 57,976 )**( ایرادات غیر شرعیة

 31,572,200 33,204,600 (***) مخصص مخاطر محتملة
 142,254 120,114 التدني بنود خارج بیان المركز المالي مخصص

 1,064,772 1,840,609 اخرى
1,054,054,880 764,511,160 

 
 .البیانات المالیةبتاریخ  الدفع الودائع غیر مستحقة أرباحوھي تمثل مة عن التنضیض الشھري ھذه األرباح ناج  )*(
ناشئة عن فوائد تم دفعھا من قبل البنوك المراسلة على الحسابات الجاریة تم تجنیبھا من االرباح عبارة عن إیرادات ھي  ) **(

 لصرفھا في وجوه الخیر بعد الحصول على موافقة ھیئة الرقابة الشرعیة.
تم احتجازھا من قبل البنك لمواجھة أي خسائر محتملة ناتجة عن سرقة أو تھدیم أو تلف ممكن أن یلحق بموجودات  تمثل مبالغ  ) ***(

 .2011الفروع المغلقة نتیجة تواجدھا في مناطق غیر مستقرة أمنیاً نتیجة األحداث التي تمر بھا البالد منذ آذار عام 
 

 :جزة مقابلھافیما یلي ملخص للفروع المغلقة والمخصصات المحت
 

مبالغ الخسائر المتوقعة   ثابتة - موجودات الفرع الفرع المغلق اسم 
 لھذه الفروع

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
 21,306,101  243,103,837 الفرقان -حلب 

 6,189,589  16,569,542 دروبي -حمص 
 5,708,910  51,503,532 دوما

 33,204,600  311,176,911 المجموع



 ش.م.م سوریة -البركة بنك 
 

 المرحلیة المختصرة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2014آذار  31كما في 

 

 

 االستثمارحاملي حسابات حقوق  17
 

  2013األول كانون 31 2014آذار  31
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

    

 1,168,830,198 1,355,462,205 ( توفیر) ادخارحسابات 
 6,177,496,694 6,207,238,397 حسابات استثمار ( ألجل) 

 66,689,189 72,401,084 (*) االستثمارمن احتیاطي مخاطر  حسابات االستثمار حامليحصة 
 13,288,165 22,402,975  (**)  األرباح معادل احتیاطي من االستثمارحاملي حسابات حصة 

7,657,504,661 7,426,304,246 
 

 

االستثماراحتیاطي مخاطر   (*)    

 

 
 2013 األول كانون 31 2014آذار  31

 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 40,732,520 66,689,189 رصید احتیاطي مخاطر االستثمار في بدایة الفترة / السنة 
 23,880,821 6,817,173 یضاف: إضافات االحتیاطي خالل الفترة / السنة

 2,075,848 (1,105,278) فروق سعر الصرف
72,401,084 66,689,189 

 

 
 

األرباح معادلاحتیاطي  من االستثمارحصة حاملي حسابات     (**)    

 

 
 2013 األول كانون 31 2014آذار  31

 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 10,073,180 13,288,165 بدایة الفترة / السنة  األرباحمعادل رصید احتیاطي 
 3,214,985 9,114,810 یضاف: إضافات االحتیاطي خالل السنة 

22,402,975 13,288,165 



 ش.م.م سوریة -البركة بنك 
 

 المرحلیة المختصرة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2014آذار  31كما في 

 

 

 رأس المال  18
 

لیرة  500سھم بقیمة اسمیة قدرھا 10,000,000موزع على  وریةسیرة ل 5,000,000,000 بمبلغ عند التأسیسحدد رأسمال البنك 
 .للسھم الواحد سوریة

 لیرة سوریة. 3,250,000,000% والبالغة قیمتھا اإلسمیة 65سھم من رأس مال البنك بنسبة قدرھا   6,500,000باكتتب المؤسسون 
 % من رأسمال البنك. 35نسبة  تمثلسھم على االكتتاب العام  3,500,000تم طرح 

المالیة السوریة على واألسواق %، وقد وافقت ھیئة األوراق 428.31بنسبة  األسھم المعروضة على االكتتاب العام نزادت االكتتابات ع
 ص أ.م . /1373/آلیة تخصیص األسھم المكتتب بھا بالكتاب الموجھ إلى مدیر إصدار أسھم بنك البركة سوریة  رقم 

ا من قبل المؤسسین والمساھمین بموجب تم توجیھ الدعوة إلى تسدید النصف الثاني من األسھم المكتتب بھ 2011تشرین الثاني  1بتاریخ 
 إم. –/ ص  1270رقم  2011تشرین األول  11موافقة ھیئة األوراق واألسواق المالیة بتاریخ 

 فیما یلي بیان تفاصیل رأس المال المصرح بھ ورأس المال المدفوع:
 

 2013 األول كانون 31 2014آذار  31
 مدققة  غیر مدققة 
 سوریةلیرة  لیرة سوریة 
 

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

 9,469,000 185,378,224 ةسنال الفترة/ أقساط رأس المال المدفوعة خالل
 4,552,614,250 4,737,992,474 رأس المال المدفوع

 
 

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

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

 
 

، تمت الموافقة على تجزئة األسھم وفق مضمون 2013 آذار 26غیر العادیة للمساھمین بتاریخ العادیة وخالل اجتماع الھیئة العامة 
الذي یقضي بتحدید القیمة االسمیة للسھم الواحد بمائة لیرة سوریة  2011/ لعام 29/ من المرسوم التشریعي رقم /3/ البند /91المادة /

 التنفیذيوالرئیس  یض مجلس اإلدارةعلیھ قررت الھیئة العامة للمساھمین تفو تاریخ نفاذ ھذا المرسوم. وبناء وذلك خالل سنتین من
/ م من ھیئة األوراق 17صدر القرار رقم  2013 حزیران2. وبتاریخ سھم أمام الجھات المعنیةللقیام بمتابعة إجراءات تجزئة األ

سھم البنك لتصبح مئة لیرة سوریة للسھم الواحد لیصبح إجمالي األسھم سمیة ألواألسواق المالیة السوریة بالموافقة على تعدیل القیمة اال
 .2013 حزیران 16بتاریخالمالیة  األسواقو سھم. وقد تم تحدید تاریخ تنفیذ التعدیل المذكور في سوق دمشق لألوراق ملیون 50

 
 185,378,224(ما یعادل  دوالر أمریكي 1,228,240بمبلغ استكمال رأس المال بالقطع األجنبي  2014 من عاماألول  تم خالل الربع
).2014آذار  31كما في لیرة سوریة 
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 إیرادات األنشطة التمویلیة 19
 

 2013آذار  31 2014آذار  31
 غیر مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 102,918,626 73,906,493 شركات –إیراد المرابحات 
 11,119,130 6,739,466 أفراد –إیراد المرابحات 

80,645,959 114,037,756 
 

 ستثماریةإیرادات األنشطة اال  20
 

 2013آذار  31 2014آذار  31
 غیر مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 10,770,075 15,080,377 والمؤسسات المالیة اإلسالمیةإیرادات ودائع استثماریة لدى البنوك 
15,080,377 10,770,075 

 
من صافي األرباح االستثمارحاملي حسابات نصیب   21

 
 2013آذار  31 2014آذار  31

 غیر مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

واحتیاطي حصة حاملي الحسابات من ربح االستثمار قبل خصم مضاربة البنك 
84,539,18285,859,142 مخاطر االستثمار 

 )479,599( (9,114,810) األرباح  معادلةاحتیاطي 
األرباح معادلةبعد خصم احتیاطي  االستثمارحاملي حسابات صافي حصة 

 85,379,543 75,424,372 االستثماركمضارب وقبل خصم احتیاطي مخاطر  
 )29,964,801( (7,252,577) حصة مضاربة البنك 

األرباح وحصة البنك  معادلةحصة حاملي الحسابات االستثمار بعد خصم احتیاطي 
 55,414,742  68,171,795 كمضارب 

 )5,541,474( )6,817,173( (*)  احتیاطي مخاطر االستثمار
 49,873,268 61,354,622 االستثمارحاملي حسابات صافي حصة 
 

، یجب على البنك اإلسالمي اقتطاع ما ال یقل عن 2005أیار للعام 4الصادر بتاریخ  35من المرسوم التشریعي رقم  14استناداً للمادة   )*(
 .االستثمارلمواجھة مخاطر حسابات  االستثمارحاملي حسابات % من صافي أرباح 10
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 الذاتیةالبنك من استثماراتھ  دخل  22
 

ك  ھاواألموال التي یضمن الممولة من المساھمین استثماراتھ الذاتیةیراد دخل البنك من یمثل ھذا اإل ة(البن ابات الجاری ان ،)الحس د ك  وق
 یرادات حسب األصل المستثمر بھ خالل الفترة كالتالي:اإل هع ھذیتوز

 
 2013آذار  31 2014آذار  31

 غیر مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 
  56,693,256 92,098,188 ایراد وكاالت استثماریة 
 493,151 2,500,576 ایراد مضاربات اسالمیة

  948,719 3,173,735 إیراد الصكوك
  12,805,135 18,948,205 إیراد مشاركات

116,720,704 70,940,261 
 

 بصفتھ وكیالً  غیر المدرجة بالمیزانیة االستثماراتنصیب البنك من إدارة   23
 

 2013آذار  31 2014آذار  31
 غیر مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 10,716,228 23,114,238 غیر المدرجة بالمیزانیة  االستثماراتأرباح 
 (5,682,123) )(9,898,683 غیر المدرجة بالمیزانیة  االستثمارات حامليینزل: حصة 

13,215,555 5,034,105
 خدمات البنكیةإیرادات ال صافي  24

 
 2013آذار  31 2014آذار  31

 غیر مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

  56,898,576 44,998,370 عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص
 )60,893,588( 79,857,450 رسوم خدمات بنكیةصافي 

124,855,820 )3,995,012( 

 )2,414,044( (3,216,366) مصروفات عموالت ورسوم
121,639,454 )6,409,056( 
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 مصاریف إداریة وعمومیة  25
 

 2013آذار  31 2014آذار  31
 غیر مدققة مدققةغیر 

 لیرة سوریة لیرة سوریة
 

 2,855,757 47,381 مصاریف تأمین 
 1,288,111 308,198 مصاریف البرید والھاتف وانترنت

 239,640 354,210 مصاریف حراسة 
 500,277 358,499 مصاریف حكومیة

 604,685 534,250 مصاریف صیانة وإصالحات
 916,365 913,668 إعالن ومعارض 

 715,007 1,293,441 مصاریف قرطاسیة ومطبوعات
 - 1,293,552 بدالت ھیئة الرقابة الشرعیة 
 974,900 1,381,036 مصاریف التنظیف والبوفیھ 

 2,258,251 1,959,282 مصاریف سفر ومواصالت وضیافة 
 3,918,432 2,478,963 مصاریف  كھرباء وماء وتدفئة

 6,746,467 5,885,611 مصاریف معلوماتیة 
 2,012,958 6,801,000 مجلس اإلدارة  التبد

 15,822,917 15,881,250 مصاریف إیجارات
 14,485,672 22,113,591 (*) استشاراتمصاریف 

 14,735 - مصاریف أخرى 
61,603,932 53,354,174 

 الخارجي واالستشارات القانونیة والتقنیة والفنیة.) تمثل مصاریف التدقیق *(
 

 فترةالربح للسھم من صافي  ةاألساسی الحصة  26
 

 كما یلي: فترةالعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل  الفترةربح  بتقسیم لفترةا ربح صافي من لسھمل األساسیة حصةالحتسب ت
 

 2013آذار  31 2014آذار  31
 غیر مدققة غیر مدققة

 
 346,579,570 352,335,892 الفترة (لیرة سوریة) ربحصافي 

 
 50,000,000 50,000,000 * خالل الفترة (سھم)القائمة المتوسط المرجح لعدد األسھم 

 
 6.93 7.05 الفترة (لیرة سوریة)ربح الحصة األساسیة للسھم من صافي 

 
من  للسھم والحصة األساسیة 2014آذار  31ترة المنتھیة في للفخالل  القائمةالمرجح لعدد األسھمتمت إعادة احتساب المتوسط   (*)

 للسھم الواحد لیرة سوریة 100لیرة سوریة للسھم الواحد إلى  500صافي أرباح الفترة نظرا لتعدیل القیمة االسمیة للسھم من 
 .)18(ایضاح 

 
للسھم لعدم إصدار البنك أدوات قد یكون لھا تأثیر  المخفضة للحصة مطابقة الفترة ربحالحصة األساسیة للسھم من صافي إن 

 عند تحویلھا. الربحعلى عائد السھم في 
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 غیر المحققة الناجمة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي األرباح  27
 

م طبقاً لتعلیمات مصرف سوریة المركزي الصادرة بناًء على قرار مجلس النقد  اریخ  4م ن / ب 362والتسلیف رق ، 2008شباط  4/ ت
یم مركز القطع المحققة وغیر اللفروقات القطع غیر  المتراكمة)الخسائراألرباح المدورة ( یتم فصل ادة تقی ع الناتجة عن إع ة للتوزی قابل
ائراألرباح المدورة (حساب  عنالبنیوي  ة) الخس ا. إن المتراكم ة كم ر المحقق اح غی رة  3,410,951,547، 2014آذار  31في  االرب لی
 سوریة.

 

 النقد وما في حكمھ  28
 

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

 2013 األول كانون 31  2013آذار  31  2014آذار  31
 غیر مدققة  غیر مدققة  غیر مدققة
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
 10,314,507,215  7,425,654,136  9,293,283,768 النقد واألرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 

یضاف: أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة التي 
 21,084,011,058 تستحق خالل ثالثة أشھر

 
22,297,009,033 

 
25,807,946,001 

الحسابات الجاریة الدائنة للبنوك والمؤسسات  :یطرح
 (11,450,992,473) المالیة و لدى مصرف سوریة المركزي

 
)5,474,041,944(  

 
(17,164,586,583) 

18,926,302,353  24,248,621,225  18,957,866,633 

 

 ي عملیات البنك الیومیة.  فتم استثناء االحتیاطي النقدي لدى مصرف سوریة المركزي كونھ ال یستخدم 

 
 

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة  29
 

 أو الشركات التي یملكون فیھا  وھیئة الرقابة الشرعیةتتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة 
 

 التشغیلیة بالبنك.حصصا رئیسیة أو أي أطراف أخرى ذات تأثیر ھام في صنع القرارات المالیة أو 
 

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

 2013كانون األول 31  2014آذار  31
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 تعویضات اإلدارة العلیا
 17,496,818 6,801,000 بدالت مجلس اإلدارة

 6,622,370 1,293,552 بدالت ھیئة الرقابة الشرعیة
 30,967,652 12,179,452 (اإلدارة التنفیذیة) الراتب األساسي وتعویضات

20,274,004 55,086,840 
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 (تتمة) تعامالت مع أطراف ذات عالقة  29
 
 كما یلي: البیانات المالیة المرحلیة المختصرةالمتضمنة في ذات العالقة األطراف  مع الفترةقد بلغت األرصدة في نھایة ل

  الشركات الزمیلة  الشركة األم  2014آذار  31
أعضاء مجلس 

 المجموع  اإلدارة

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة (غیر مدققة)
 : المرحلي بنود بیان المركز المالي
 3,352,684,132 - 3,352,684,132 - حسابات جاریة مدینة
 )54,107,790( - )9,592,955( )44,514,835( حسابات جاریة دائنة 

 14,046,744,647 - 5,813,590,701 8,233,153,946 استثمارات (البنك كمضارب والوكاالت)
 )12,742,847( )12,742,847( - - أرصدة الحسابات الجاریة والودائع (مطلوبات)

 بنود داخل بیان الدخل المرحلي:  
 15,080,358 - 10,722,296 4,358,062 ایرادات األنشطة االستثماریة
 87,217,347 - 39,614,926 47,602,421 ذاتي) (ایرادات األنشطة االستثماریة

غیر نصیب البنك من ادارة االستثمارات 
 13,215,555 - 13,215,555 - بصفتھ وكیال المدرجة بالمیزانیة 

 

  الشركات الزمیلة  الشركة األم  2013كانون األول  31
أعضاء مجلس 

 المجموع  اإلدارة

 ( مدققة)
 بنود بیان المركز المالي :

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

 25,096,351,773 - 13,425,670,871 11,670,680,902 استثمارات (البنك كمضارب والوكاالت)
)10,286,062( - - أرصدة الحسابات الجاریة والودائع (مطلوبات)  )10,286,062(  

 2013آذار  31
 (غیر مدققة)

 بنود داخل بیان الدخل:
 64,781,825  - 36,539,00 28,242,825 ایرادات األنشطة االستثماریة

نصیب البنك من ادارة االستثمارات غیر 
 14,058,754 - 2,357,226 11,701,528 بصفتھ وكیالالمدرجة بالمیزانیة  

 
 المرحلي المركز المالي بیانحسابات خارج   30

 
 .تطلبات متعاملي البنكرسوم.تشتمل على االلتزامات لتقدیم التمویل واالعتمادات المستندیة القائمة والكفاالت التي تم تصمیمھا للو

ة ثابتة إن االلتزامات لتقدیم التمویل تمثل االلتزامات التعاقدیة لتقدیم تمویل إسالمي. وعادة ما یكون لھذه االلتزامات تواریخ انتھاء صالحی
و تشتمل على شروط إللغائھا وتتطلب دفع رسوم . ونظرا ألن االلتزامات یمكن أن تنتھي صالحیتھا دون القیام بسحبھا، فإن إجمالي أ

 :المطلوبات المحتملة یتكون مما یلي
 2013كانون األول 31  2014آذار  31

 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 6,413,359,790 6,562,176,112 اعتمادات مستندیةتعھدات مقابل 
 827,749,550 689,565,959 كفاالتتعھدات مقابل 

 2,714,682,627 2,569,863,528 ارتباطات وسقوف تمویل غیر مستعملة 
9,821,605,599 9,955,791,967 



 صرة

 
26 

 ع الجغرافي القطاع الثانوي.

 عمال رئیسیة ھي :
 .أخرىعمال الصغیرة ومنحھم التمویل اإلسالمي وخدمات 

 .مانیة والخدمات البنكیة اإلسالمیة الخاصة بالعمالء من المؤسسات
 .والخزینة وإدارة أموال البنك

 
 ( غیر مدققة) 2014آذار  31

 المبالغ بآالف اللیرات السوریة
 المجموع أخرى الشركات التجزئة
5,04465,602 15,080 85,726 

 (84,539)(14,872)(64,693)(4,974) بصفتھ مضاربا  صیب البنك
427 5,550 1,276 7,253 

- 21,449 95,272 116,721 
 13,216 13,216 - - بصفتھ وكیالً ة 

- - 121,639 121,639 
- - 70,007 70,007 
- - 269,652 269,652 
- - 4 4 
- (90,189) - (90,189) 

497 (62,281) 571,274 509,490 
(138,871) 

     370,619 
     (18,283) 
 352,336 

 ( غیر مدققة) 2014آذار  31
54,888,572 



 صرة

 
27 

 ( غیر مدققة) 2013آذار  31
 المبالغ بآالف اللیرات السوریة

 المجموع أخرى الشركات التجزئة
11,119 86,818 10,770 108,707 

 (85,859) (10,770) (63,970) (11,119) بصفتھ مضاربا  ب البنك
3,881 22,325 3,759 29,965 

- 13,298 57,642 70,940 
 5,034 5,034 - - بصفتھ وكیالً  ة

- - (6,409) (6,409) 
- - 28,552 28,552 
- - 335,430 335,430 
- - 20 20 
-(15,000) - (15,000) 

3,881 43,471 424,028 471,380 
(110,275) 

361,105 
(14,525) 
346,580 

 )(مدققة 2013كانون األول  31
60,873,929 
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 التحلیل القطاعي(تتمة) 31
 

 :قطاع التوزیع الجغرافي
یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة التي تمثل 

 افریقیا وأوروبا.، آسیااألعمال المحلیة وكذلك یمارس البنك نشاطاتھ في الشرق األوسط، 
 (غیر مدققة) 2014آذار  31

 المبالغ بآالف اللیرات السوریة
 المجموع خارج سوریا سوریا

 اإلیرادات
 85,726 15,080 70,646 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة

 (84,539) (14,871) (69,668) نصیب حسابات االستثمار   من صافي الربح قبل اقتطاع نصیب البنك بصفتھ مضاربا 
 7,253 1,276 5,977 بصفتھ مضاربا نصیب البنك من دخل االستثمارات
 116,721 95,272 21,449 إیراد البنك من استثماراتھ الذاتیة

 13,216 - 13,216 بصفتھ وكیالً  غیر المدرجة بالمیزانیة  االستثماراتنصیب البنك من إدارة 
 121,639 - 121,639 إیرادات الخدمات المصرفیة صافي

 70,007 - 70,007 التعامل بالعمالت األجنبیةاألرباح الناجمة عن 
 269,652 - 269,652 ارباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة 

 4 - 4 إیرادات اخرى
 (90,189) - )90,189( مخصص تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة 

 509,490 96,757 412,733 إجمالي االرباح التشغیلیة
 (138,871) )138,871( تشغیلیةمصاریف 

 370,619 96,757 273,862 قبل الضریبة الربحصافي 
 (18,283) (18,283) ضریبة الدخل  مصروف

 352,336 96,757 255,579 الفترة ربحصافي 
          

 (غیر مدققة) 2014آذار  31
 54,888,572 37,162,516 17,726,056 الموجودات

 (غیر مدققة) 2013آذار  31
 المبالغ بآالف اللیرات السوریة

 المجموع خارج سوریا سوریا
 اإلیرادات

 108,707  10,770 97,937 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة
 )85,859( )10,770( )75,089(نصیب حسابات االستثمار   من صافي الربح قبل اقتطاع نصیب البنك بصفتھ مضاربا 

  29,965  3,759  26,206 بصفتھ مضاربا نصیب البنك من دخل االستثمارات
 70,940  58,135 12,805 إیراد البنك من استثماراتھ الذاتیة

  5,034  5,034 - بصفتھ وكیالً  غیر المدرجة بالمیزانیة  االستثماراتنصیب البنك من إدارة 
 )6,409( - )6,409( إیرادات الخدمات المصرفیة (مصاریف)صافي

  28,552 -  28,552 األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة
  335,430 -  335,430 ارباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة 

  20 -  20 إیرادات اخرى
 )15,000( - )15,000( مخصص تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة 

 471,380  66,928 404,452 إجمالي االرباح التشغیلیة
 )110,275( - )110,275( مصاریف تشغیلیة

 361,105  66,928 294,177 قبل الضریبة  الربحصافي 
 )14,525(   - )14,525(  ضریبة الدخل  مصروف

  346,580  66,928 279,652 الفترة ربحصافي 
        

 (مدققة) 2013كانون األول  31 
 60,873,929  39,304,349  21,569,580 الموجودات
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 2014آذار  31كما في 

 

 

 إدارة المخاطر   32
 

 مقدمة
 

 التي وتقییم المخاطر وفھم تحدید على یقوم البنك في المخاطر إلدارة العام واالطار البنوك أعمال من أساسي جزء ھي المخاطر
 إلى للوصول المخاطر الالزمة لتقلیص االجراءات واتخاذ والمقبولة المحدودة المستویات ضمن بقائھا من والتأكد البنك عمل ھتواج

 .والعائد المخاطرة عاملي بین األمثل التوازن

 إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السلع والمخزون السلعي ومخاطر العملیات (التشغیل).

 

 مخاطر االئتمان 32.1
 

مخاطر االئتمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه البنك. یعمل البنك على إدارة 
السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانیة على مستوى العمیل (فرد أو مؤسسة) وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة 

 جغرافیة.
 

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

 
رات إن یة المؤش ي الرئیس تج ھ ر من ھ غی ى أن دین عل نیف ال تحقاق لتص رة اس ط لفت د القس ن تزی أ 180 ع ود یوم عوبات ووج  ص

 .األصلي العقد بشروط اإلخالل النقدیة، أو تدفقاتھ على تؤثر أو تواجھ العمیل مالیة
 

كانون  9 تاریخ 4 ب / من /  597رقم جماعي حسب قرار مجلس النقد والتسلیف وبشكل منفرد بشكل القیمة انخفاض بتقییم البنك یقوم
تشرین الثاني  13الصادر بتاریخ  902والحقاً القرار  2010 نیسان 14 تاریخ 4/م ن/ب 650 والقرار رقم، وتعدیالتھ 2009 األول

2014كانون الثاني  29الصادر بتاریخ  1079و كذلك القرار  2012
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 حسب درجة المخاطر: 
حیث جاء ھذا القرار  2013عن مجلس النقد والتسلیف والذي یعتبر نافذا من تاریخ الصدور وحتى نھایة عام  2012تشرین الثاني  13الصادر بتاریخ  4/م ن/ ب902

 الصادرین عن مجلس النقد والتسلیف كما یلي: 2010نیسان  14الصادر بتاریخ  4ب/م ن/650وبعض أحكام القرار  2009كانون األول  9الصادر بتاریخ  4ب/ن
 لي

 (غیر مدققة) 2014آذار  31

 
 األفراد ( التجزئة)

 

 العقاریة تمویالتال

   الشركات 

   المجموع
 الكبرىالشركات 

المؤسسات الصغیرة  
 والمتوسطة

  

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة

     
105,909,187  109,525,424  2,297,367,487  126,379,074   2,639,181,172 

15,165,205  17,924,227  807,681,351  7,929,949   848,700,732 
       

14,506,925  4,326,802  135,416,204  30,144,355   184,394,286 

15,390,317  -  831,228,872  53,094,611   899,713,800 
35,480,997  8,580,236  1,211,581,217  -   1,255,642,450 

186,452,631  140,356,689  5,283,275,131  217,547,989   5,827,632,440 
19,595,994  29,201,930  222,633,441  7,580,350   279,011,715 

3,264,617  560,521  24,083,222  574,390   28,482,750 
12,332,799  1,460,117  1,703,943,639  15,900,696   1,733,637,251 

151,259,221  109,134,121  3,332,614,829  193,492,553   3,786,500,724 

ص الفائض والمخص لیرة سوریة 282,753,704 والمخصص االضافي تساوي لیرة سوریة 1,438,136,781 المنتجةلیرة سوریة والمخصص للدیون غیر   11,818,10
 .ة سوریة
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 :(تتمة) جة المخاطر

 لي
2013كانون األول  31   

 األفراد ( التجزئة)

 

 العقاریة تمویالتال

  الشركات  

المؤسسات الصغیرة   الكبرىالشركات    المجموع
 والمتوسطة

 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة 
248,447-- - 248,447

116,529,154  116,934,525  2,051,104,644  110,654,607  2,395,222,930 
35,768,126  15,570,015  1,571,466,601  123,426,168  1,746,230,910 

      
14,419,476  2,353,406  548,619,999  7,698,981  573,091,862 
38,813,938  6,274,799  37,142,875  4,499,752  86,731,364 
13,710,169  2,410,593  1,152,017,627  -  1,168,138,389 

219,489,310  143,543,338  5,360,351,746  246,279,508  5,969,663,902 
25,125,486  30,498,833  225,402,506  8,071,896  289,098,721 
2,675,051  419,051  12,791,524  339,665  16,225,291 
9,595,095  1,573,808  1,553,543,865  7,263,902  1,571,976,670 

182,093,678  111,051,646  3,568,613,851  230,604,045  4,092,363,220 
    

والمخصص الفائض عن  لیرة سوریة 190,015,431 لیرة سوریة والمخصص االضافي 1,367,966,735لیرة سوریة والمخصص للدیون غیر المنتجة  12,883,65
 .سوریة
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: (تتمة)حسب درجة المخاطر اشرة

حلي

 (غیر مدققة) 2014آذار  31
 الشركات

  
 المجموع  الصغیرة والمتوسطة المؤسسات  الشركات الكبرى  التمویالت العقاریة  األفراد(التجزئة)

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
   6,398,913,159  91,443,885 6,490,357,044 
   683,149,427  57,665,150 740,814,577 
   15,840,450  4,730,000 20,570,450 

      - 
- -  -  - - 
- -  -  - - 
- -  -  - - 
- -  7,097,903,036  153,839,035 7,251,742,071 
- -  -  - - 
- -  115,794  4,320 120,114 
- -  7,097,787,242  153,834,715 7,251,621,957 
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: (تتمة) حسب درجة المخاطر اشرة

حلي
 2013كانون األول  31

 التمویالت العقاریة األفراد ( التجزئة)

 الشركات

 الشركات الكبرى     المجموع

 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

- - 6,558,922,424  177,346,936 6,736,269,360 
- - 431,899,160  56,268,120 488,167,280 

- - 16,672,700  - 16,672,700 
 - 

- - -  - - 
- - -  - - 
- - -  - - 
- - 7,007,494,284  233,615,056 7,241,109,340 
- - -  - - 
- - 142,254  - 142,254 
- - 7,007,352,030  233,615,056 7,240,967,086 
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 مخاطر االئتمان (تتمة) 32.1

 

 التركز في الحد األقصى للتعرضات االئتمانیة
 

 مصرف سوریة المركزيتعلیمات حسب تتم إدارة مخاطر التركزات االئتمانیة على مستوى العمیل (فرد او مؤسسة أو بنك مراسل) 
وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع اقتصادي او منطقة ،2008 یارأ 29تاریخ4 ب/ن.م/39 5مجلس النقد والتسلیف رقمالقرارو

على مستوى العمیل (فرد %من صافي األموال الخاصة 25وذلك حیث یجب أال یتجاوز الحد األقصى للتعرضات االئتمانیة  ،جغرافیة
 .او مؤسسة)

 

 التحسینات االئتمانیة والضمانات المحتفظ بھا 
 ً لمعاییر  یعتمد البنك على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقا

 وتعدیالتھ. 2009كانون األول  9بتاریخ  4/ م ن / ب  597وحسب قرار تصنیف الدیون  واسس معتمدة
 أنواع الضمانات ھي: ابرزإن 

اإلسالمیة مع المؤسسات التجاریة: الرھونات للمباني السكنیة والعقارات واألوراق المالیة والسیارات  التمویلبالنسبة لعملیات 
 .والضمانات النقدیة

 .النقدیةبالنسبة لألفراد: الرھونات للمباني السكنیة والعقارات واألوراق المالیة والسیارات والرواتب والضمانات 
ً لشروط االتفاقیة، ویتم مراجعة القیمة السوقیة للضمانات  تراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات ویتم طلب ضمانات إضافیة وفقا

 خالل دراسة كفایة مخصص تدني قیمة التمویالت.

 ً  تقییم انخفاض القیمة إفرادیا

یوم أو وجود  180لفترة تزید عن  رباحاأل أو ھي استحقاق األصل تسھیالت االئتمانیةإن المؤشرات الرئیسیة النخفاض قیمة ال
 اإلخالل بشروط العقد األصلي.وصعوبات مالیة تواجھ العمیل أو تؤثر على تدفقاتھ النقدیة 

 یقوم البنك بتقییم انخفاض القیمة بشكل منفرد وبشكل جماعي.

 المخصص اإلفرادي

/ م  597مجلس النقد و التسلیف   الھامة بشكل منفرد، وفقاً لمؤشرات قرار االئتمانیة یالتاألعمال فییحدد البنك مالئمة المخصصات 
 597 للقرار المعدل 2012تشرین الثاني  13الصادر بتاریخ  902والحقا القرار  وتعدیالتھ 2009كانون األول  9بتاریخ  4ن / ب 
 وفقاَ للمؤشرات التالیة:.2014كانون الثاني  29الصادر بتاریخ  1079و كذلك القرار  وتعدیالتھ

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

 مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك. بیانیتم تقییم الخسائر االئتمانیة في تاریخ كل 
 المخصص الجماعي

التي ال تعتبر ھامة بشكل منفرد أو في  االئتمانیة تبالنسبة للتسھیالبشكل جماعي  التسھیالت االئتمانیةیتم تقییم المخصص عن خسائر 
مركز مالي بتقییم المخصص  بیانحال عدم وجود دلیل موضوعي على انخفاض القیمة بشكل منفرد. یقوم البنك في تاریخ كل 

 محفظة على حدة. ومراجعة كل

دلیل موضوعي على انخفاض القیمة یؤخذ باالعتبار عند التقییم الجماعي انخفاض القیمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود 
 بشكل موضوعي.

 عتبار العوامل التالیة:ایتم تقییم خسارة انخفاض القیمة ب

تاریخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادیة الحالیة، التأخر الناجم عن فترة تحقق الخسائر وفترة تحدید ضرورة وجود 
المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القیمة. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن مخصص إفرادي لھذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات 

 تحدید طول ھذه المدة التي قد تمتد إلى سنة.
 .تقوم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القیمة للتأكد من توافقھ مع سیاسات البنك العامة
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 مخاطر السوق لالستثمارات المالیة32.2    
 ً  لالفتراضات المتعلقة بتغیرات السوق. یستخدم البنك نظاما داخلیا لتقدیر مخاطر السوق والحدود القصوى للخسائر المتوقعة وفقا

ین  ع ب تم الجم ى أساس نظري وافتراضي وی اطر السوق عل ة وإدارة مخ اس ومراقب رة ویتم قی ین خب ة وب الطرق اإلحصائیة الكمی
 الموظفین المختصین.

 ویقوم البنك بتحدید حدود قصوى للمخاطر على مستوى السھم الواحد وعلى مستوى المحفظة ومن الطرق المتبعة :
 السیاسات االستثماریة الموضوعة. 
 مستقبلیة افتراضیة.  احتماالتتوقع  

 
 مخاطر السلع والمخزون السلعي 32.3

خاطر الناجمة عن تعامالت البنك في عقود التمویل اإلسالمیة بما تحملھ من مخاطر حیازة لألصول المشتراة من قبل البنك ھي الم
 بغرض إعادة بیعھا لآلمر بالشراء ضمن عقود التمویل اإلسالمیة.

 
 لم یكن ھناك 2014 آذار 31كما في  .یقوم البنك بإدارة ھذه المخاطر من خالل تضمین عقود الشراء مع الموردین بخیار الشرط

 بتاریخ البیانات المالیة. موجودات قید االستثمار لعدم وجودالسلع والمخزون السلعي مرتبطة بمخاطر 
 

 العملیات (التشغیلیة) مخاطر 32.4

 بسبب اآللي، أخطاءالحاسب  عملیات في إخفاق بسبب تنتج والتي للبنك خسائر تسبب أن یمكن التي المخاطر العملیات مخاطر تمثل
 . الموظفین أو عدم االلتزام بالشریعة تصرف سوء اإلجراءات، أو كفایة عدم

 

 إلجراءات شامل نظام وضع خالل ومن للموظفین والمحاضرات التدریب خالل من مخاطر العملیات من التخفیف على البنك یعمل
، وإجراءات الرقابة الشرعیة للتأكد من أن األنشطة المتعارضة الوظائف وفصل والمسؤولیات للمھام وتوزیع محدد الداخلي الضبط

 التي یقوم بھا البنك ال تخالف الشریعة.
 

 المخاطر الشرعیة 32.5
 

 ضمن شرعیة ضوابط وجود فإن لذا عملھا، في اإلسالمیة البنوك علیھ ترتكز الذي األساس اإلسالمیة الشریعة بأحكام االلتزام یعتبر
ً  عامالً  یعد وإجراءاتھ  البنك سیاسات  :فیما یلي تلخیصھا یمكن التي الشرعیة المخاطر تخفیف في ھاما

 

 . المركزي سوریة مصرف في العلیا االستشاریة وللھیئة الشرعیة الرقابة لھیئة الملزمة بالقرارات االلتزام عدم 
 .المصرفیة المنتجات بتقدیم الخاصة العمل إجراءات ضمن  الموجودة الشرعیة الضوابط تجاوز 
 

 :التالیة بالخطوات  البنك یقوم ممكن حد أدنى إلى تخفیفھا أو المخاطر ھذه ولتجنب
 

 .الشرعیة الناحیة من البنك في للعاملین المستمر التدریب 
 من وذلك الشرعیة، الضوابط مع المصرفي العمل جوانب جمیع في ومنتجاتھ وعقوده وإجراءاتھ البنك سیاسات كافة تطابق من التأكد 
 .بھا العمل بدء قبل الشرعیة الرقابة  ھیئة من اعتمادھا خالل 
 .العمل سالمة تضمن التي الشرعیة أسسھ ألھم البنك في العاملین فھم من التأكد بعد إال منتج أي تقدیم عدم 
 مراقبة وتدقیق العملیات بشكل مستمر من قبل قسم التدقیق الشرعي الداخلي. 
 

 خاطراألعمالم 32.6
 

، ومنھا االخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة عامة بصفةالبنوك  قطاع البنك أو على تؤثرقد  عوامل عدة من لمخاطر األعما تنشأ
ك ال البن ائج اعم ى نت لبیة عل د من المؤشرات الس ا العدی ي تحمل في طیاتھ ك  .واالقتصادیة المحیطة والت یم تل ك بتقی وم ادارة البن تق

 .بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي للبنك المخاطر



 ش.م.م سوریة -البركة بنك 
 

 المرحلیة المختصرة المالیة البیاناتإیضاحات حول 
 2014آذار  31كما في 

 

 

 المركز المالي  بیانالتزامات ائتمانیة خارج وارتباطات  33
 

 2013األول  كانون 31 2014آذار  31
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 6,413,359,790 6,562,176,112 اعتمادات مستندیة
 827,749,550 689,565,959 كفاالت

 582,267,410 303,870,919 لقاء حسن تنفیذ
 240,982,140 384,695,040 لقاء اشتراك في مناقصات

 4,500,000 1,000,000 لقاء الدفع

 2,714,682,627 2,569,863,528 مباشرة غیر مستغلةسقوف تسھیالت ائتمانیة 
9,821,605,599 9,955,791,967 

 
 المركز المالي بیانالتزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیة خارج  34
 

 2013األول  كانون 31 2014آذار  31
 مدققة غیر مدققة

 لیرة سوریة لیرة سوریة
 :ارتباطات عقود مشاریع إنشائیة

 21,012,710 21,122,155 تستحق خالل سنة
 21,012,710 21,122,155 المركز المالي بیانمجموع ارتباطات عقود المشاریع اإلنشائیة في تاریخ 

 :ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة
 115,070 1,036,250 تستحق خالل سنة

 205,723,255 194,086,046 تستحق خالل أكثر من سنة
 205,838,325 195,122,296 المركز المالي بیانمجموع ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ 

 
 أرقام المقارنة  35
 

لتتناسب مع تبویب أرصدة الفترة الحالیة، لم تؤثر عملیة اعادة التبویب ھذه على حقوق  2013تم اعادة تبویب بعض أرصدة عام 
 ، فیما یلي ملخص للبنود المعاد تبویبھا:الملكیة أو ربح الفترة السابقة

 
   القیمة

 2013آذار  31التبویب في  2014آذار  31التبویب في  لیرة سوریة
   

 دخل البنك من استثماراتھ الذاتیة التمویلیةإیرادات االنشطة  22,847,689
 

 


