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ش.م.مسوریة- البركة بنك
الدخلبیان 

2017كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھذه 4 4إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من  معھا.تقرأوالبیانات المالیةتشكِّل جزءاً
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72016201إیضاح
لیرة سوریةلیرة سوریة

اإلیرادات
253,081,618,6772,217,500,212إیرادات ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت

(18,218,617)(30,000,000)26مخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت 
27256,677,314246,618,694من المصارف والمؤسسات المالیةإیرادات
االستثمارات المشتركة بین البنك وأصحاب حسابات االستثمار إیراداتإجمالي 

3,308,295,9912,445,900,289المطلقة

نصیب حسابات االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزیل إحتیاطي مخاطر 
(482,862,489))759,526,618(االستثمار

(43,705,945)(73,313,881)احتیاطي مخاطر االستثمار 
الدخل المشترك القابل للتوزیع لحسابات االستثمار المطلق بعد تنزیل إحتیاطي مخاطر 

(439,156,544)(686,212,737)28ستثماراال

292,548,769,3731,963,037,800حصة البنك من الدخل المشترك بصفتھ مضارب ووكیل باالستثمار ورب مال

302,610,274,9752,267,179,162استثماراتھ الذاتیةدخل البنك من 
في بیان المركز المالي بصفتھ وكیالًاالستثمارات غیر المدرجةدخلحصة البنك من 
3152,606,10861,101,910باالستثمار
322,235,067,2722,768,357,227بنكیةالخدمات الصافي إیرادات 

1,336,472,6111,312,553,215األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة
7,047,808,774(3,460,775,000)37غیر محققة- ويأرباح ناتجة عن تقییم مركز القطع البنی)خسائر(

34,117,60232,342إیرادات أُخرى
5,356,532,94115,420,070,430التشغیليإجمالي الدخل 

المصروفات والمخصصات
(1,606,232,657)(1,745,817,805)33نفقات الموظفین 

(154,981,402)(217,472,087)الكات وإطفاءاتتھسا
(950,060,093)(1,270,532,790)34مصاریف إداریة وعمومیة

(196,052,186)(220,758,958)مخصصات متنوعة
(200,000,000)-26مخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت

388,570-ألصول الثابتةاستبعاد اأرباح ناتجة من 
(3,106,937,768)(3,454,581,640)لمخصصاتإجمالي المصروفات وا

1,901,951,30112,313,132,662الربح قبل الضریبة 
(1,591,124,821)(1,622,644,650)14ضریبة الدخلمصروف 

279,306,65110,722,007,841صافي الربح 

3559.5214.44حصة السھم من ربح السنة



.م.مشسوریة- البركة بنك
ساھمینالتغیرات في حقوق المبیان

2017كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھذه البیانات المالیة وتقرأ4 4إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من  معھا.تشكِّل جزءاً
8

خاصاحتیاطي احتیاطي قانونيلمال المدفوعرأس ا
احتیاطي 

معدل األرباح

احتیاطي عام 
لمخاطر 
أرباح السنةالتمویل

أرباح مدورة 
محققة

أرباح معدة 
للتوزیع

أرباح مدورة غیر 
اإلجماليمحققة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةیةلیرة سورلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةةلیرة سوری

17,850,495,21628,470,015,015-3,848,072,246-20174,908,519,000900,549,050900,549,05024,947,70836,882,745كانون الثاني 1الرصید في 

25,738,000--------25,738,000تسدیدات رأس المال

--750,000,000(750,000,000)------أرباح معدة للتوزیع (*)

(750,000,000)-(750,000,000)-------مستحقات أرباح مساھمین

279,306,651---279,306,651-----أرباح السنة

-(3,460,775,000)-2,854,358,071)279,306,651(--349,450,950536,272,630-تخصیص ربح السنة

14,389,720,21628,025,059,666-5,952,430,317-20174,934,257,0001,250,000,0001,436,821,68024,947,70836,882,745كانون األول 31الرصید في 

1,226,937,957250,000,00010,802,686,44217,969,799,899-20164,900,902,250374,016,661374,016,6614,357,18336,882,745كانون الثاني  1الرصید في 

7,616,750--------7,616,750تسدیدات رأس المال

20,590,525-----20,590,525---اضافات

(250,000,000)-(250,000,000)-------مستحقات أرباح مساھمین

10,722,007,841---10,722,007,841-----أرباح السنة
-7,047,808,774-2,621,134,289)10,722,007,841(--526,532,389526,532,389-تخصیص ربح السنة

17,850,495,21628,470,015,015-3,848,072,246-20164,908,519,000900,549,050900,549,05024,947,70836,882,745كانون األول 31الرصید في 

سھم = 50,000,000* 15سوریة لكل سھم (یرةل15بواقع 2017نیسان 18عھا لحملة أسھم بنك البركة سوریة وذلك خالل انعقاد الجمعیة العمومیة لبنك البركة في (*) ھذا المبلغ یمثل أرباح تمت الموافقة على توزی
لیرة سوریة مكافأة أعضاء مجلس إدارة تم احتجازھا 90,000,000كما أنھ تم تقریر توزیع مبلغ ة.لیرة سوری454,652,704مبلغ 2017األولكانون31لیرة سوریة). وقد بلغت التوزیعات النقدیة الفعلیة حتى 750,000,000

.2016كمصاریف مستحقة غیر مدفوعة خالل عام 



ش.م.مسوریة- البركة بنك
بیان التدفقات النقدیة

2017كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھذه 4 4إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من  معھا.تقرأوالبیانات المالیةتشكِّل جزءاً
9

20172016إیضاح
لیرة سوریةلیرة سوریة

التشغیلیة نشطةن األعالناتجةالتدفقات النقدیة
1,901,951,30112,313,132,662قبل الضریبةالربحصافي 

تعدیالت لبنود غیر نقدیة
10215,152,924153,006,224استھالكات 

112,319,1631,975,178إطفاءات
200,485,10534,375,884إیرادات محققة غیر مستحقة القبض

254,130,891(42,013,380)مخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت 
(23,542,459)76,522,058مخصص تدني قیمة المشاركات اإلسالمیة

(12,369,815)(4,508,678)مخصص تدني بنود خارج بیان المركز المالي
(388,570)-استبعاد موجودات ثابتةیرادإ

220,758,958196,052,186مخصصات متنوعة
759,526,618482,862,489الربح المشترك قبل تنزیل إحتیاطي مخاطر االستثمارنصیب حسابات االستثمار المطلق من

3,330,194,06913,399,234,670صافي اإلیراد قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
32,965,805,01429,771,659,350ا عن ثالثة أشھریداعات لدى المصارف التي تزید استحقاقھإ

151,439,217(13,111,698,091)األنشطة التمویلیةإجمالي ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة 
(2,387,590,290)(558,737,330)أخرىودات موج

868,152,787466,798,516المشاركات

(642,261,466)(1,858,878,729)لزاميإاحتیاطي نقدي 

(17,090,026,568)(14,339,398,998)تأمینات النقدیة
(750,742,298)(1,591,124,821)14الضریبة المدفوعة

9,839,558,243(6,806,767,858)أخرىمطلوبات 

32,758,069,374(1,102,453,957)التشغیلیةاألنشطةمن (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة 

االستثماریةاألنشطةالتدفقات النقدیة الناتجة عن 
(1,034,860,000)2,054,864,585استثمارات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

168,829,891-موجودات قید االستثمار أو التصفیة

(6,750,000)-11موجودات غیر ملموسةشراء 

388,570-النقد المحصل من بیع أصول ثابتة

(880,316,378)(806,472,771)10موجودات ثابتة شراء 
(1,752,707,917)1,248,391,814االستثماریة األنشطة)المستخدمة في(منصافي التدفقات النقدیة

التمویلیةاألنشطةالتدفقات النقدیة الناتجة عن 
14,558,678,4711,298,139,591ا أعباء محققة غیر مستحقة الدفع)(ماعدحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

(177,124,591)(454,652,704)(مساھمین)توزیعات نقدیة مدفوعة
19,832,212,0197,825,048,118صافي الزیادة في الحسابات الجاریة

(487,342,331)(623,675,025)أرباح مدفوعة الصحاب الودائع االستثماریة

25,738,0007,616,750تسدیدات رأس المال 

33,338,300,7618,466,337,537التمویلیةمن األنشطةصافي التدفقات النقدیة 

2,042,939,022(3,519,778,212)تأثیر تغیّر أسعار الصرف على النقد وما في حكمھ

29,964,460,40641,514,638,016في النقد وما في حكمھ خالل السنةصافي الزیادة
67,709,330,52626,194,692,510النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

3697,673,790,93267,709,330,526السنةنھایة النقد وما في حكمھ في 



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

2017كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

من ھ4 4إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من  معھا.تقرأوالبیانات المالیةذه تشكِّل جزءاً
10

20172016
سوریةلیرةلیرة سوریة

والصدقاتالزكاةصندوقمصادر
100,811,506107,542,084*)(التبرعات

-29,328أرباح مجنبة

100,840,834107,542,084المصادرمجموع

والصدقاتالزكاةصندوقأموالاستخدامات

(96,257,635)(83,952,444)والمساكینالفقراء
--السبیلابن

--الرقابفيوالغارمون
--قلوبھمالمؤلفة

--هللاسبیلفي
--)وعمومیةإداریةمصاریف(علیھاالعاملون

(96,257,635))83,952,444(ستخداماتاالمجموع

16,888,39011,284,449الستخداماتانعالمصادرزیادة
11,822,386537,937السنةبدایةفيالموزعةغیروالصدقاتالزكاة

28,710,77611,822,386نھایة السنةفيالموزعةغیروالصدقاتةالزكارصید

بطلب من المودعین وأصحاب الحسابات االستثماریة وال عالقة للبنك بھا.(*) ھذه التبرعات 



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

2017كانون األول31للسنة المنتھیة في 

من ھذه 44 إلى1ن اإلیضاحات المرفقة من إ معھا.تقرأوالبیانات المالیةتشكِّل جزءاً
11

1الرصید كما في 
كانون الثاني

بعد حسم یراداإلاإلیداعـات خالل العام
المصروفات

31الرصید كما في كوكیلبنكأجرة الل العامالسحوبات خال
)*(كانون أول 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,363,924,000(52,606,108)(26,639,608,231)2,620,698,49328,340,000,00095,439,846وكاالت استثمار مقیدة  مع مؤسسات مالیة إسالمیة 

4,363,924,000(52,606,108)(26,639,608,231)20172,620,698,49328,340,000,00095,439,846كانون األول 31الرصید كما في 

2,620,698,493(61,101,910)(38,453,638,925)6,183,848,92534,856,940,00094,650,403ة وكاالت استثمار مقیدة  مع مؤسسات مالیة إسالمی

2,620,698,493(61,101,910)(38,453,638,925)20166,183,848,92534,856,940,00094,650,403كانون األول 31الرصید كما في 

وھي كما یلي:،2017األولكانون31فيكماسوریةلیرة4,363,924,000 مبلغالمقیداالستثمارحابأصحساباتأرصدةبلغت(*) 
سوریة.لیرة 4,360,000,000والتي بلغت قیمتھاالمقیداالستثماروكاالت: أوالً
.سوریةلیرة3,924,000یرادات المحققة غیر مستحقة القبض الناتجة عنھا والتي بلغت اإل:ثانیاً



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

7201كانون األول 31كما في
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بنكمعلومات عن ال1
/ م.و) الصادر 48بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (عامةمساھمة مغفلةشركة) كبنك(الم.س.عالبركة سوریة ش.م.بنكتم الترخیص ل

ر ) الصاد16059وبموجب السجل التجاري رقم (2009كانون الثاني 18/ م.و) بتاریخ 6والمعدل بالقرار رقم (2007حزیران 28بتاریخ 
. 2009كانون األول 29بتاریخ 

على قرار وزارة اإلقتصاد والتجارة رقم مساھمة مغفلة بناًءشركة) كبنكالبركة سوریة (البنكتمت الموافقة على اعتماد النظام األساسي ل
/ب 511، وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم (2009حزیران 21بتاریخ /1564/ یخضع ألحكام ، و2009أیار 13) بتاریخ 4/ م ن 

وتعدیالتھ الخاص بإحداث 2001لعام 28الخاص بتنظیم عمل المصارف اإلسالمیة والقانون رقم 2005لعام 35المرسوم التشریعي رقم 
وقانون 2007لعام 33 وتعدیالتھ وقانون التجارة رقم 2002للعام 23 المصارف الخاصة والمشتركة وتعلیماتھ التنفیذیة، وقانون رقم 

ولألنظمة التي یضعھا مجلس النقد والتسلیف وكل ذلك بما ال یتعارض مع أحكام 2011لعام 29ت الصادر بمرسوم تشریعي رقم الشركا
الشریعة اإلسالمیة.

عقار رقم - دمشقھو في بنكإن عنوان المركز الرئیسي لل ً الجمھوریة العربیة 3229شارع الشھبندر بعد مبنى رئاسة مجلس الوزراء سابقا
وریة.الس

أحكام الشریعة اإلسالمیة من خالل المتوافق معللنظام األساسي ویة وفق القوانین واألنظمة النافذة ووفقاًبنككافة العملیات البنكیمارس ال
.انومكتبعاًفرعشراحدىمركزه الرئیسي وفروعھ التي أصبح عددھا 

–الفرقان وفرع حمص –، وھي فرع حلب بنكمن فروع الفرعینق إغال،نتیجة لألوضاع الراھنة في الجمھوریة العربیة السوریةتم
.حتى تاریخ اصدار البیانات المالیةرة فرع دوما ألعمالھباإلضافة إلى عدم مباشالدروبي

دراج أسھم بنك البركة سوریة في سوق دمشق لألوراق المالیة.تمت الموافقة على إ2014عامالخالل 
رة األنشطة التالیة:على وجھ الخصوص مباشبنكولل
فتح حسابات الجاریة.-
ھا في ما تجیزه ھیئة استثمارواألموال التي لھ حریة التصرف المطلق بھا وبنكالمطلقة وخلطھا مع أموال الستثماراالفتح حسابات -

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

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

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

.نفردة أو من خالل إنشاء الصنادیقبصورة م
. بنكأخرى تجیزھا القوانین واألنظمة النافذة وتوافق علیھا ھیئة الرقابة الشرعیة في الیة بنكأي أعمال -

.2018آذار 28من قبل مجلس اإلدارة في 2017كانون األول 31كما في بنكتمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة لل

ھیئة الرقابة الشرعیة
الذي یقضي بتشكیل ھیئة رقابة شرعیة مكونة من عدد محدود من علماء الفقھ والشریعة 2005) لعام35إلى المرسوم التشریعي رقم (إشارة 

من ثالثة أعضاء من بنكاالسالمي، فقد تم تكوین ھیئة الرقابة الشرعیة في البنكنھا من قبل الجمعیة العمومیة لمساھمي الیوالقانون یتم تعی
للعلماء الفقھ والشریعة والقانون، ویكون رأیھا  .بنكملزماً

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

تتكون ھیئة الرقابة الشرعیة من السادة:
رئیساًر عبد الستار أبو غدةفضیلة الدكتو.1
عضواًالستار قطانفضیلة الدكتور عبد .2
عضواًفضیلة الدكتور محمد عبد الرحمن الشّماع.3

/ الصادر بتاریخ 62أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك وفق قرار مجلس النقد والتسلیف رقم أسماءالموافقة على تتم أیار 21/ م ن 
على اقترا2017 ح 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 المالیة2.1

لمعاییر المحاسبة الصادرة عن  ً لمبدأ التكلفة التاریخیة، وطبقا ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة تم إعداد البیانات المالیة وفقاً
لمعاییرالتقاریر المالیة الدولیة وتفسیراتھا  فیما لم تغطھ المعاییرالمحاسبیة اإلسالمیة وحسب القوانین ومعاییر المحاسبة الدولیة اإلسالمیة ووفقاً

ف أحكام الشریعة اإلسالمیة.یة ذات العالقة الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف، وبما ال یخالبنكوالتعلیمات ال

.بنكتم عرض البیانات المالیة باللیرة السوریة وھي العملة الرئیسیة لل

.ما یخص حسابات األستثمار المطلقةبین ما یخص أصحاب حقوق الملكیة والفصل تم مراعاة في العرض و اإلفصاح 

حاسبیةُمالمعاییرالتغییرات في ال2.2

دیدة والمعدلة التفسیرات والمعاییر الج
لم یقم البنك بالتطبیق المبكر .2017كانون الثاني 1قام البنك بتطبیق بعض المعاییر والتعدیالت ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداء من 

ناه:ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل من المعاییر الصادرة وغیر نافذة التطبیق. إن طبیعة وأثر كل معیار أو تعدیل جدید مبینة اد

مبادرة اإلفصاح–التدفقات النقدیة بیان7التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم-
إن التعدیالت تتطلب من البنك تقدیم اإلفصاحات حول التغیرات في مطلوباتھ الناتجة عن األنشطة التمویلیة، بما في ذلك التغیرات 

.(كاألرباح أو الخسائر الناتجة عن فروقات أسعار الصرف)الناتجة عن التدفقات النقدیة والتغیرات غیر النقدیة 

االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة للخسائر غیر المحققة-ضرائب الدخل 12التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
صادر الربح الخاضع للضریبة، توضح التعدیالت بأن البنك یجب أن یأخذ بعین االعتبار فیما إذا كان القانون الضریبي یحد من م

على  الذي یمكن أن یقتطع منھ استردادات الفروقات الضریبیة المؤقتة القابلة لالقتطاع والناتجة عن الخسائر غیر المحققة. عالوًة
یھا الربح ذلك، فإن التعدیالت تبین كیفیة قیام البنك بتحدید األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة وتشرح الحاالت التي یتضمن ف

الخاضع للضریبة استردادا لبعض الموجودات بأكثر من قیمتھا الدفتریة.

):2016الى 2014التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة -
ھذه التحسینات تتضمن:

، تطبق على حصص البنك في B10-B16، عدا عن المذكورة في الفقرات 12إن التعدیالت توضح أن متطلبات اإلفصاح في المعیار 
شركة تابعة، مشروع مشترك أو شركة حلیفة (أو على جزء من حصصھ في مشروع مشترك أو شركة حلیفة) والمصنفة على أنھا 

إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على البنك. .)(أو المتضمنة في مجموعة استبعاد مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبیع

رات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة للتطبیقالمعاییر والتفسی
ك تطبیق ھذه فیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة الصادرة وغیر نافذة للتطبیق حتى تاریخ اصدار البیانات المالیة للبنك، یعتزم البن

المعاییر، إن لزم االمر، عندما تصبح ساریة المفعول.

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

اإلصدارات السابقة لمعیار التقاریر المالیة الدولي االعتراف والقیاس وكل-األدوات المالیة 39لیحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 
كافة الجوانب الثالثة لمشروع محاسبة األدوات المالیة: التصنیف والقیاس، وتدني القیمة 9. یجمع معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 9رقم 

، 2018كانون الثاني 1رات السنویة التي تبدأ في أو بعد نافذ للتطبیق على الفت9ومحاسبة التحوط. إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
مع السماح بالتطبیق المبكر لھ. باستثناء محاسبة التحوط، یجب تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي، إال أن عرض معلومات المقارنة لیس 

االستثناءات المحددة.إلزامیاً. بالنسبة لمحاسبة التحوط، یتم تطبیق متطلبات المعیار على اساس مستقبلي، مع بعض

لمعاییرالتقاریر المالیة الدولیة یتم تطبیق  معاییر المحاسبة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ووفقاً
كیة ذات العالقة الصادرة وتفسیراتھا ومعاییر المحاسبة الدولیة فیما لم تغطھ المعاییرالمحاسبیة اإلسالمیة وحسب القوانین والتعلیمات البن

ال "األدوات المالیة" -9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم إنعن مجلس النقد والتسلیف، وبما ال یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة.
للمؤسسات الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة "مخصصات واحتیاطیات"-11رقممعیار المحاسبة المالي ینطبق على البنك لوجود 

."اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانیة"–30معیار المحاسبة المالي رقم سیحل محلھالذي المالیة اإلسالمیة 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و2

(تتمة)المحاسبیةمعاییرالتغییرات في ال2.2

(تتمة)بة الدولیة وغیر نافذة للتطبیقالمعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاس

اإلیرادات من العقود مع الزبائن-15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
. أسس المعیار لنموذج من خمس 2016وتم تعدیلھ في نیسان 2014في أیار 15تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

ن العقود المبرمة مع الزبائن. وفقا للمعیار یتم االعتراف باإلیراد لیعكس المبلغ الذي خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة ع
تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن. إن معیار اإلیرادات الجدید سیحل محل جمیع 

عتراف باإلیرادات. یتطلب المعیار التطبیق بأثر رجعي كامل أو بأثر متطلبات معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحالیة المتعلقة باال
. مع السماح بالتطبیق المبكر. سیقوم البنك بتطبیق المعیار 2018كانون الثاني 1رجعي معدل للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

لیة.في تاریخ نفاذ تطبیقھ. یقوم البنك بتقییم أثر ھذا المعیار على بیاناتھ الما

: البیع أو المساھمة باألصول بین 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم 10التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشاریعھ المشتركة

بالتعامل مع فقدان السیطرة 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم 10تتناول التعدیالت التباین بین معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
تم بیعھا أو المساھمة بھا لصالح شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح التعدیالت أن الربح أو الخسارة الناتجة ةعلى شركة تابع

مر ، بین المستث3عن بیع أصول أو المساھمة بھا والتي تمثل عمل تجاري، كما ھو معرف في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك، یتم االعتراف بھ بشكل كامل. بینما أي ربح أو خسارة ناتجة عن بیع أو المساھمة بأصول 
ال تمثل عمل تجاري، یتم االعتراف بھا فقط بحدود حصص المستثمر غیر ذي الصلة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. 

لیة بتأجیل تاریخ نفاذ ھذه التعدیالت إلى أجل غیر مسمى، ولكن المنشأة التي تتبنى تطبیق ھذه قام مجلس معاییر المحاسبة الدو
التعدیالت بوقت مبكر یجب أن تطبقھا على أساس مستقبلي. سیقوم البنك بتطبیق ھذه التعدیالت عندما تصبح نافذة.

معامالت الدفع على أساس األسھمتصنیف وقیاس -2لتعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ا-
الدفع على اساس األسھم والتي تناولت 2أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

ثالث جوانب رئیسیة: تأثیر شروط االستحقاق على قیاس معامالت الدفع على اساس األسھم التي یتم تسویتھا نقدا، تصنیف 
عامالت الدفع على اساس األسھم عندما یترتب على صافي مبلغ التسویة التزام ضریبة مقتطعة، والمعالجة المحاسبیة في الحالة م

التي یؤدي فیھا التعدیل على شروط معاملة دفع على أساس األسھم الى تغییر في تصنیف ھذه المعاملة من معاملة یتم تسویتھا 
استخدام أدوات حقوق الملكیة.نقدا الى معاملة یتم تسویتھا ب

عند البدء بالتطبیق، یجب على المنشآت القیام بتطبیق التعدیالت من دون إعادة عرض الفترات السابقة، إال أنھ یسمح بالتطبیق 
بأثر رجعي في حال كان التطبیق لجمیع التعدیالت الثالثة مع توافر شروط أخرى. إن ھذه التعدیالت نافذة للتطبیق للفترات 

مع السماح بالتطبیق المبكر. یقوم البنك بتقییم أثر ھذا المعیار على بیاناتھ 2018كانون األول 1السنویة التي تبدأ في أو بعد 
المالیة.

عقود اإلیجار-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
عقود 17ل محل معیار المحاسبة الدولي رقم والذي ح2016في كانون الثاني 16تم اصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

تحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن عقد ایجار، تفسیر لجنة 4اإلیجار، وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم 
العملیات التي تقییم جوھر27الحوافز، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم –اإلیجار التشغیلي 15تفسیرات المعاییر رقم 

یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض 16تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار. إن معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
واإلفصاح الخاص بعقود االیجار، ویتطلب من المستأجرین أن یقوموا بالمحاسبة عن جمیع عقود االیجار وفق نموذج موحد 

. یتضمن 17الي بشكل مشابھ للمحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلیة وفق معیار المحاسبة الدولي رقم ضمن بیان المركز الم
المعیار استثنائین فیما یتعلق باالعتراف باإلیجار وھما استئجار الموجودات منخفضة القیمة (مثل أجھزة الحاسب الشخصي) 

ل من سنة). في تاریخ البدء باإلیجار، یقوم المستأجر باالعتراف وعقود االیجار قصیرة األمد (عقود االیجار لمدة سنة أو ألق
بالتزام متعلق بدفع االیجار (التزام االیجار) وبأصل یمثل حق استخدام األصل المستأجر خالل فترة اإلیجار (حق استخدام 

صروف االستھالك على األصل). یتوجب على المستأجرین االعتراف بشكل منفصل بمصروف الفائدة على التزام اإلیجار وم
حق استخدام األصل.
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و2

(تتمة)المحاسبیةمعاییرالتغییرات في ال2.2

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

(تتمة)عقود اإلیجار-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -

یجب على المستأجرین إعادة قیاس التزام االیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل التغیر في مدة اإلیجار أو التغیر في دفعات االیجار 
لتزام المستقبلیة نتیجة التغیر في مؤشر أو معدل مستخدم لتحدید قیمة ھذه الدفعات). یقوم المستأجر باالعتراف بمبلغ إعادة قیاس ا

االیجار كتعدیل على حساب حق استخدام األصل.

لم تتغیر بشكل جوھري عن المحاسبة الحالیة 16المحاسبة عن عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجر وفق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
مبدأ التصنیف المتبع في معیار . یستمر المؤجر بتصنیف كافة عقود االیجار باستخدام نفس 17وفق معیار المحاسبة الدولي رقم 

والتمییز بین نوعین من االیجار: التمویلي والتشغیلي.17المحاسبة الدولي رقم 

من المؤجر والمستأجر القیام بإفصاحات أكثر مما یتطلبھ معیار المحاسبة الدولي 16یتطلب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  أیضاً
مع 2019كانون الثاني 1نافذ للتطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 16الیة الدولي رقم . إن معیار التقاریر الم17رقم 

. للمستأجر الخیار بتطبیق المعیار إما 15السماح بالتطبیق المبكر ولكن لیس قبل تطبیق المنشأة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
حكام االنتقالیة للمعیار ببعض االعفاءات.بأثر رجعي كامل او بأثر رجعي معدل. تسمح األ

.، سیقوم البنك بتقییم األثر المتوقع لتطبیق ھذا المعیار على بیاناتھ المالیة2018خالل عام 

40تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم–تحویالت العقارات االستثماریة -
متلكات، بما في ذلك الممتلكات قید اإلنشاء أو التطویر، من أو إلى توضح التعدیالت متى یجب على المنشأة أن تقوم بتحویل الم

العقارات االستثماریة. تنص التعدیالت على أن التغییر في االستخدام یحصل عندما ینطبق، أو لم یعد ینطبق، على الممتلكات تعریف 
نیة اإلدارة لكیفیة استخدام األصل ال یعتبر دلیالَالعقارات االستثماریة وھناك دلیل على التغیر في االستخدام. إن مجرد التغیر في

على التغیر في االستخدام. یجب على المنشاة أن تقوم بتطبیق التعدیالت بشكل مستقبلي على التغیرات في االستخدام التي تحدث 
.بنفس أو بعد تاریخ بدایة الفترات المالیة السنویة التي تقوم فیھا المنشأة بتطبیق ھذه التعدیالت

یجب على المنشأة أن تقوم بإعادة تقییم الممتلكات المملوكة في ذلك التاریخ وإعادة تصنیف ھذه الممتلكات إذا تطلب األمر ذلك 
لمعیار المحاسبة الدولي رقم  یسمح بھ فقط إن أمكن ذلك 8لتعكس الظروف الموجودة بذلك التاریخ. إن التطبیق بأثر رجعي وفقاَ

. یسمح 2018كانون الثاني 1دراك المتأخر. إن التعدیالت نافذة التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد بدون استخدام مبدأ اإل
بالتطبیق المبكر للتعدیالت ویجب اإلفصاح عنھ. سیقوم البنك بتطبیق ھذه التعدیالت عندما تصبح نافذة التطبیق.

):2016الى 2014(دورة التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة-
ھذه التحسینات تتضمن:

الغاء اإلعفاءات قصیرة األمد للمنشآت –تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة ألول مرة 1معیار التقاریر المالیة الدولي رقم §
التي تقوم بالتطبیق ألول مرة. 

توضیح أن قیاس االستثمار بالقیمة العادلة –مشاریع المشتركة االستثمار في الشركات الحلیفة وال28معیار المحاسبة الدولي رقم §
. امن خالل األرباح والخسائر ھو خیار مستقل لكل استثمار على حد

ھذه التعدیالت غیر قابلة للتطبیق على البنك. 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و2

(تتمة)المحاسبیةمعاییرالتغییرات في ال2.2

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

الدفعات المقدمة والمعامالت بعمالت اجنبیة 22تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم -
أو مصروف أو إیراد (أو جزء یوضح التفسیر أنھ، عند تحدید سعر الصرف الفوري الذي سیتم استخدامھ في االعتراف األولي ألصل 

منھ) عند استبعاد أصل غیر نقدي أو التزام غیر نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاریخ المعاملة ھو التاریخ الذي قامت بھ المنشأة 
ت أو مقبوضات باالعتراف األولي باألصل غیر النقدي أو االلتزام غیر النقدي الناشئ عن الدفعة المقدمة. في حال كان ھناك عدة مدفوعا

. یمكن للمنشآت أن تطبق ھذه امقدمة، على المنشأة أن تقوم بتحدید تاریخ المعاملة لكل عملیة دفع أو قبض خاصة بكل سلفة على حد
التعدیالت بأثر رجعي كامل. 

ات الخاضعة لنطاق ھذا وكمعالجة بدیلة، یمكن للمنشأة أن تقوم بتطبیق ھذا التفسیر بشكل مستقبلي لكل األصول، المصاریف واإلیراد
التفسیر والتي تم االعتراف األولي بھا في او بعد:  

بدایة الفترة المالیة التي قامت فیھا المنشأة بتطبیق التفسیر ألول مرة، أو: )(أ

مت فیھا المنشأة بتطبیق التفسیر بدایة الفترة المالیة السابقة والتي یتم عرضھا كأرقام مقارنة في البیانات المالیة للفترة المالیة التي قا)(ب
ألول مرة. 

. یسمح بالتطبیق المبكر ویجب اإلفصاح عنھ. على كل 2018كانون الثاني 1ھذا التفسیر نافذ للتطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في او بعد 
لمالیة.حال، بما أن ممارسة البنك الحالیة متفقة مع التفسیر، ال یتوقع البنك أي أثر على بیاناتھ ا

ضریبة الدخلملةعدم التیقن المتعلق بمعا23تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم -
یتناول ھذا التفسیر المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن المعامالت الضریبیة عدم تیقن والذي یؤثر على تطبیق معیار المحاسبة 

، كما ال یتضمن بشكل محدد متطلبات 12طاق معیار المحاسبة الدولي رقم وال یطبق على الضرائب أو الرسوم خارج ن12الدولي رقم 
متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضریبیة غیر المؤكدة.

یتناول التفسیر بشكل محدد اآلتي:

.إذا كانت المنشأة تقوم باألخذ بعین االعتبار المعاملة الضریبیة غیر المؤكدة بشكل منفصلما §
.فتراضات التي تقوم بھا المنشأة حول فحص المعاملة الضریبیة من قبل السلطات الضریبیةاال§
كیف تقوم المنشأة بتحدید الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة)، األسس الضریبیة، الخسائر الضریبیة غیر المستغلة، اإلعفاءات §

.الضریبیة غیر المستغلة ومعدالت الضریبة
.خذ بعین االعتبار التغیرات في الحقائق والظروفكیف تقوم المنشأة باأل§

یجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعین االعتبار كل معاملة ضریبیة غیر مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع مع معامالت 
أفضل لعدم التیقن. ھذا التفسیر نا فذ للتطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في أو ضریبیة غیر مؤكدة أخرى. یجب اتباع الطریقة التي تقدم حالَ

للتطبیق.یق ھذا التفسیر عندما یصبح نافذاً، ویسمح ببعض اإلعفاءات االنتقالیة. سیقوم البنك بتطب2019كانون الثاني 1بعد 
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(تتمة)الھامةالسیاسات المحاسبیة أسس اإلعداد و2

(تتمة)حاسبیةمالمعاییرالتغییرات في ال2.2

اإلسالمیةالمالیةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةلمعاییر الصادرة عن ھیئةا

"اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانیة"– 30 رقمالماليالمحاسبةمعیار

المتعلق –30، أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم 2017في شھر تشرین األول 
باالضمحالل وخسائر االئتمان واالرتباطات المثقلة باألعباء، یحل المعیار محل الجزء الخاص بالمخصصات لمعیار المحاسبة المالي رقم 

المتعلق "بالمخصصات واالحتیاطیات" للتطبیق اإللزامي من الفترات المالیة المبتدئة في أو بعد 11 2020كانون الثاني 1المطبق مسبقاً
ع السماح بالتطبیق المبكر. یعتبر البنك تطبیق المعیار مشروع جوھري، ولذلك أنشأ البنك فریق تطبیق یضم أعضاء من وحدات المالیة م

وإدارة المخاطر واالئتمان وتكنولوجیا المعلومات ووحدات األعمال التجاریة المعنیة لتحقیق تطبیق ناجح وقوى. یتم اإلشراف على 
نة مختصة یترأسھا المدیر المالي وینوبھ مدیر المخاطر واالئتمان.المشروع من خالل لج

نھج الخسائر االئتمانیة 
على نھج الخسائر االئتمانیة المتوقعة اآلجلة على جمیع المبالغ المستحقة القبض المثبتة سیقوم البنك بإثبات مخصصات الخسائر االئتمانیة بناًء

بما في ذلك الضمانات واالعتمادات المستندیة وااللتزام القائم على الصرف األجنبي والمراكز والتعرضات غیر المدرجة في المیزانیة 
األخرى المماثلة.

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

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

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

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

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

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

ستتضمن معلومات النظرة المستقبلة على عناصر مثل العوامل االقتصادیة الكلیة (على سبیل المثال، العجز المالي ونمو الناتج المحلي 
قتصادیة التي تم الحصول علیھا من خالل المصادر اإلجمالي والتضخم واإلنفاق الحكومي ومعدالت الربح وأسعار النفط) والتنبؤات اال

الداخلیة والخارجیة.

ستمد البنك یعلى وضع سیناریوھات مختلفة. بالنسبة لكل سیناریو من السیناریوھات، سالبنكعتزم یولتقییم مجموعھ من النتائج المحتملة، 
مخصصات االضمحالل وفقا لمتطلبات المعاییر المحاسبة.طبق نھج االحتماالت المرجحة لتحدیدیالخسائر االئتمانیة المتوقعة و

في المرحلة النھائیة من عملیة التطبیق، حیث یتم و، وھ2018خالل سنة 30بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالي رقم بنكقوم السی حالیاً
التطبیق الموازي للمعیار مع مستویات مختلفة من المصادقة. حالیاً
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)تتمة(السیاسات المحاسبیة الھامةعداد وأسس اإل2

(تتمة)حاسبیةمالمعاییرالتغییرات في ال2.2

)تتمة(اإلسالمیةالمالیةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةالمعاییر الصادرة عن ھیئة

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

نھج االضمحالل
بإثبات خسائر االضمحالل على جمیع الموجودات المالیة واالستثماریة األخرى والتعرضات الخاضعة للمخاطر االئتمانیة بنكقوم السی

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

رجة للموجود القیمة القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة األعلى سیتم قیاس خسائر االضمحالل التي تتجاوز فیھا القیمة المد
تكالیف البیع والقیمة المستخدمة. من بین القیمة العادلة ناقصاً

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

المثال مبیعات الدفع المؤجل بما في ذلك المرابحة والسلم واالستصناع.

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

.بنكالبیع، مع األخذ في االعتبار العوامل الخاصة بال

مخصص العقود أو االرتباطات المثقلة باألعباء القتناء موجودات.

ملزم باقتناء موجود بموجب االرتباطات أو العقود المستقبلیة التي یجوز إبرامھا في المستقبل، البنككون یت مخصص عندما بإثبابنكقوم السی
ء ذلك ومن المتوقع بأن یكون االلتزام بموجب العقد أو االرتباط أعلى من المنافع االقتصادیة التي من المتوقع أن تتدفق من خالل عملیة اقتنا

بعمل مخصص على ھذا الحساب یعكس فیھ الخسائر المتوقعة الناتجة عن مثل تلك المعامالت.بنكقوم السیمثل ھذه الحالة، الموجود. وفي 

التأثیر المتوقع 
:2018ینایر 1في 30توقع التأثیر التالي من التطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالي رقم یبمراجعة موجوداتھ والبنكقام 

لألحكام ا بإثبات أي فرق بین القیمة المدرجة السابقة للبنك، سیسمح 30النتقالیة المتعلقة بالتطبیق المبدئي لمعیار المحاسبة المالي رقم وفقاً
والقیمة المدرجة للخسائر التي تنسب إلى المساھمین في بدایة فتره إعداد التقاریر المالیة السنویة التي 11بموجب معیار المحاسبة المالي رقم 

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

مع الحصول على الموافقات الشرعیة الالزمة. وفي حالة حدوث العجز، یمكن تخصیص مبلغ من احتیاطي معادلھ األرباح االستثمار المعني 
المعني مع الحصول على الموافقات الشرعیة الالزمة. وفي حالھ ال یزال العجز مستمراً، فإنھ یمكن الحصول على الموافقة الشرعیة على 

ین.التحویل المؤقت من حقوق المساھم

بناء على ما سبق،ال یتوقع البنك صافي انخفاض في حقوق الملكیة بتاریخ تطبیق المعیار، یتمثل ذلك بشكل رئیسي في عدم وجود ضرورة 
.للزیادة في مخصص الخسائر االئتمانیة بتاریخ التطبیق

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

(تتمة)حاسبیةمالمعاییرالتغییرات في ال2.2

)تتمة(اإلسالمیةمالیةالللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةالمعاییر الصادرة عن ھیئة

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

الحوكمة والضوابط
30بشكل مركزي تحت إشراف لجنة تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم 30بإدارة مشروع تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم البنكقام 

تي تضم خبراء مختصین في المنھجیة واالستعانة بمصادر البیانات ووضع النماذج وتنفیذ عملیات تكنولوجیا المعلومات واللبنكالخاصة با
حتى اآلن أداء وتطویر منھجیھ االضمحالل لدعم حساب مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة. البنكوإعداد التقاریر المالیة. وقد غطي عمل 

بتطویر نھجھ لتقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة، والتي تتضمن على معلومات 2017خالل سنة نكالبوعلى وجھ التحدید، قام 
اءات النظرة المستقبلیة، بما في ذلك العوامل االقتصادیة الكلیة وإعداد أنظمة تكنولوجیا المعلومات والھندسة المعماریة المطلوبة. وقد إجر

إلى البیانات في المجموعة تشغیل نھائي كامل  لتقییم االستعداد اإلجرائي. والحوكمة العامة لتطبیق 2017كانون األول31موازي استناداً
والتي تضم ممثلین من وحدات المالیة وإدارة المخاطر 30المعیار ھي من خالل اللجنة التوجیھیة التابعة لمعیار المحاسبة المالي رقم 

على تعزیز إطار عمل الحوكمة لتنفیذ عملیات التحقق من المصادقة والرقابة المناسبة على البنكعمل یواالئتمان وتكنولوجیا المعلومات.  حالیاً
العملیات الرئیسیة الجدیدة ومجاالت الجوھریة لالجتھادات مثل تحدید الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان وتطبیق معلومات النظرة 

تعددة وحساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة. المستقبلیة في سیناریوھات اقتصادیھ م

من التغیرات في المیزانیة والزیادة في مخصصات اضمحالل االئتمان مقارنة  یتضمن االنخفاض المقدر في حقوق المساھمین على تأثیر كالً
وارد أعاله ھو تقدیر الفترة الزمنیة . إن التقییم ال11بموجب معیار المحاسبة المالي رقم 2017كانون األول31بالمخصصات المطبقة في 

عملیة البنكعن ھذا التقدیر. تواصل البنكعلى 30المحددة ولیس تنبؤي. یمكن إن یختلف التأثیر الفعلي لتطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم 
في 30كر لمعیار المحاسبة المالي رقم تحسین النماذج والمنھجیات والضوابط ومراقبة التطورات في وضع القواعد التنظیمیة قبل التطبیق المب

، حیث لن یتم تشغیل األنظمة الجدیدة 2017. وعلى الرغم تم إجراء عملیة تشغیل موازیھ في النصف الثاني من سنة 2018كانون الثاني1
على أنظمة تكنولوجیا المعلومات في المرحلة النھائیة من فحص وتقییم الضوابطالبنكوالضوابط المرتبطة بھا منذ فتره طویلة. ونتیجة لذلك، 

على المتطلبات للبنكالخاصة بھا والتغیرات التي أدخلت عل إطار عمل الحوكمة الخاصة بھا. تستند جمیع التقدیرات على التفسیر الحالي 
القطاع حتى اآلن.المركزي، والتي تعكس توجیھات ومناقشات سوریةمصرف، الجھات النظامیة بما في ذلك 30معیار المحاسبة المالي 

والمطبق الستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المشابھة"ا"– 25 رقمالماليالمحاسبةمعیارحیث یتم التصنیف حسب  ً الصادر سابقا
حالیاً.

التصنیف
ستثماریة المعتمدة لدى یة االستراتیج) بما یتفق واإلیجوز تصنیف االستثمار عند االثبات ألول مرة (بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

المؤسسة وتتكون االسثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل مما یلي:

استثمارات مقتناة لغرض التجارة.-
استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. -

مقتنا لغرض التجارة) إذا كان الغرض من حیا زتھ أو تكوینھ ھو تحقیق ربح من التقلبات قصیرة األجل في یصنف االستثمار (استثماراً
السعر أو في ھامش التاجر وینطبق ھذا التصنیف ایضا على كافة االستثمارت ضمن المحفظة االستثماریة التي تنطوي على 

فقط في الحالتین ینبغي تسجیل االستثمار بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل نمط فعلي من جني األرباح قصیرة االجل. 
:التالیتین

بات االرباح ثإذا كان التسجیل ینھي حاالت عدم التطابق المحاسبي التي كانت ستنشأ بسبب قیاس الموجودات والمطلوبات أو ا- أ
.سالیب مختلفةأوالخسائر ب

وعلى اساس القیمة العادلةإذا كانت اإل- ب .دارة تجري تقییم ادارة االستثمار وأدائھ داخلیاً

تصنف أداة الدین وتقاص بالتكلفة المستنفذة إذا تحققت الشروط التالیة:

.أن تكون األداة تستثمر على أساس الریع التعاقدي- أ
تكون مسجلة (بالقیمة العادة من خالل قائمة الدخل).- ب تكون األداة حیزت لغرض المتاجرة وأّال أّال

التي تستثمر على اساس الریع التعاقدي فقط بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل اذا ادى ذلك إلى تاریخ االقتناء یمكن تسجیل اداة الدینفي
انھاء حاالت عدم التطابق المحاسبي التي كانت ستنشأ بسبب قیاس الموجودات والمطلوبات أو إثبات االرباح والخسائر بأسالیب مختلفة.
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)تتمة(ةالسیاسات المحاسبیة الھامأسس اإلعداد و2

(تتمة)حاسبیةمالمعاییرالتغییرات في ال2.2

)تتمة(اإلسالمیةالمالیةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةالمعاییر الصادرة عن ھیئة

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

القیاس 
ات بحسب التصنیف األولي لھا أي بالقیمة العادلة أو بالتكلفة المستنفذة.بعد اإلثبات األولي تقاس كافة األستثمار

االثبات االولي
إلیھا مصروفات المعامالت () وذلك بالقیمة العادلة مارات في تاریخ االقتناء (الشراءتثبت كافة االستثم تكالیف الصفقة)، وتحمل ضافاً

العادلة من خالل قائمة الدخل على قائمة الدخل عند تكبدھا. مصروفات المعالمالت التي تخص االسثمارات بالقیمة 

القیاس الالحق
االسثمارات المسجلة بالتكلفة المستنفذة-

في نھایة كل فترة مالیة تقاس االستثمارات المصنفة بالقیمة المستنفذة باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي وتثبت في قائمة الدخل 
ناتجة عن عملیة االستنفاذ وتكل الناتجة عن إلغاء اثبات األستثمار او اضمحاللھ.كافة االرباح او الخسائر ال

ستثمارات المسجلة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل اال-
تقاس االستثمارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة والمسجلة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقیمة العادلة في نھائة كل فترة 

الیة وتتمثل االرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القیاس إذا وجدت بالفرق بین القیمة الدفتریة (القیمة المدرجة) والقیمة العادلة م
وتثبت في قائمة الدخل وتثبت كافة االرباح او الخسائر االخرى الناتجة عن ھذه األستثمارات في قائمة الدخل. 

المحتفظ بھا لغرض المتاجرة مع مراعاة الفصل بین ما یخص أصحاب حقوق الملكیة وما ستثمار وتثبت أرباح / خسائر اال
.ستثمارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرةخص اصحاب حسابات األستثمار من االی

ستثمارات المسجلة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةاال-
ق الملكیة بقیمتھا العادلة في نھایة الفترة المالیة وتتمثل االرباح او ستثمارات المسجلة بالقیمة العادلة من خالل حقوتقاس اال

بت مباشرة في بند ) والقیمة العادلة وتث(القیمة المدرجةالخسائر الناتجة عن اعادة القیاس إذا وجدت بالفرق بین القیمة الدفتریة
وما یخص اصحاب ن ما یخص اصحاب حقوق الملكیة) مع مراعاة الفصل بیتیاطي القیمة العادلة لالستثمارتاححقوق الملكیة (

.حسابات االستثمار

أھم التقدیرات المحاسبیة2.3
إن إعداد البیانات المالیة یتطلب من إدارة البنك القیام بتقدیرات واجتھادات وافتراضات تؤثر في قیمة اإلیرادات والمصروفات، 

نات المالیة والمطلوبات الطارئة المفصح عنھا في البیانات المالیة. إن ضبابیة والموجودات والمطلوبات، واالیضاحات المرفقة بالبیا
للقیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في جوھریاً الرؤیة حول ھذه الفرضیات والتقدیرات قد تؤدي إلى نتائج تتطلب تعدیالً

الفترات المستقبلیة.
دیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة والتي قد ینتج عنھا مخاطر ھامة إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتق

من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة في السنة المالیة الالحقة ھي 
:كما یلي

مبدأ االستمراریة

بنك بتقدیر مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من الظروف قامت إدارة ال
ة، والمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم التیقن المستقبلی

بنك لدیھ الموارد الكافیة لتساعده على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على فإن إدارة البنك متأكدة من أن ال
ھامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة  ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة أمور جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكاً

على أساس مبدأ االستمراریة.مستمرة. بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة
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(تتمة)الھامةالسیاسات المحاسبیة أسس اإلعداد و2

(تتمة)أھم التقدیرات المحاسبیة2.3

تدني قیمة ذمم العقود التمویلیة واالستثماریة 
بناء على تقدیرات دخلبیان البمراجعة ذمم العقود التمویلیة واالستثماریة بشكل یومي لتقدیر كفایة المخصصات المسجلة في بنكیقوم ال

اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة. ویقوم باحتساب المخصصات المالئمة لذلك بشكل دوري وعند تقدیر التدفقات النقدیة
نیة بشكل رئیسي على فرضیات بتقییم وضع العمیل المالي وصافي قیمة الضمانة المتوقع تحقیقھا. إن ھذه التقدیرات مببنكالمستقبلیة یقوم ال

ة عن وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من الموثوقیة وعدم التیقن وأن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجم
بتشكیل بنكمنفرد، یقوم الأوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقییم ذمم األنشطة التمویلیة بشكل

مخصص النخفاض القیمة بشكل جماعي، وذلك بتجمیع ذمم األنشطة التمویلیة ذات السمات المتشابھة لمخاطر اإلئتمان وتقییمھا بشكل 
جماعي النخفاض القیمة.

الموجودات الضریبیة المؤجلة
الموجودات یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر المتوقع االس راف ب ب االعت تفادة منھا عند تحقق الربح الضریبي. یتطل

ریبیة  ط الض ى الخط افة إل ریبة باإلض عة للض تقبلیة الخاض اح المس الغ األرب رة ومب ى فت ة عل ن اإلدارة مبنی دیرات م ـؤجلة تق ریبیة الم الض
.المستقبلیة

المعالجة الزكویة والضریبیة

ستثمار المطلق في حال توافر شروط وجوب الزكاة.العاتق المساھمین وأصحاب حسابات اإن مسؤولیة إخراج الزكاة تقع على
لمعاییر المحاسبة اإلسالمیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة واعتمدت من ھی ئة تم احتساب الزكاة وفقاً

لیرة سوریة حصة السھم الواحد 529,096,414 قدره أسھم بنك البركة سوریة مبلغاًالرقابة الشرعیة في البنك. وقد بلغت قیمة الزكاة على
:الحصول على النماءبھدفلیرة سوریة في حال كانت النیة من قبل المساھم في شراء األسھم أو االكتتاب بھا10.58منھا 

سوریة كما یلي:- وقد تم احتساب قیمة الزكاة على أسھم بنك البركة 
%2.5775* اة األسھم بغرض اإلقتناء (حول شمسي)= وعاء الزكاة نصیب زك

ة ألقرب عدد لیرة سوریة مقرب529,096,414=%52.577* 20,527,503,956نصیب زكاة األسھم بغرض اإلقتناء (حول شمسي)= 
.صحیح

نصیب زكاة السھم الواحد (حول شمسي)= نصیب زكاة األسھم بغرض اإلقتناء / عدد األسھم 
لیرة سوریة.10.58= 50,000,000/ 529,096,414یب زكاة السھم الواحد (حول شمسي)= نص

لكسب أو الصرف المخالف للشریعة اإلسالمیةا
فوائد تم دفعھا من قبل ایرادات غیر شرعیة ناشئة عن معامالت مخالفة لقواعد الشریعة االسالمیة على سبیل المثال (نھي عبارة ع

.رباح لصرفھا في وجوه الخیر بعد الحصول على موافقة ھیئة الرقابة الشرعیةتم تجنیبھا من األ) على الحسابات الجاریةالمصارف المراسلة

أھم السیاسات المحاسبیة4.2

التعامالت بالعمالت األجنبیة
ة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في یتم تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة والتي تتم على غیر أساس المضاربة أو المشارك

تاریخ إجراء المعامالت. أما في حال تمت المعامالت على أساس عقد المضاربة أو المشاركة یتم معالجتھا كما یلي:

مشاركة بعملة في حال إجراء عملیات مضاربة أوم.یالمالیة بتطبیق سعر الصرف السائد عند التسلبیاناتتثبت المبالغ بتحویلھا إلى عملة ال
إلی في حال إجراء ، المالیةلبیاناتمنھ الخسارة بنفس عملة االربح أو محسوماًھالقوائم المالیة یتم رد رأس مال المضاربة أو المشاركة مضافاً

المضاربة أو المالیة یجب لتحدید الربح أو الخسارة تنضیض موجوداتبیاناتعملیات المضاربة أو المشاركة بعمالت مختلفة عن عملة ال
أو خسارًةبیاناتالمشاركة بصرف تلك العمالت بعملة ال . في ھذه الحالة المالیة ویتحمل وعاء المضاربة أو المشاركة ناتج فرق العملة ربحاً

فإن العمیل ،ھابالعملة التي تم تسلم رأس مال المضاربة أو المشاركةبإذا رغب رب مال المضاربة أو المشاركة أن یحول لھ البنك ما یستحقھ 
أو خسارًة.  یتحمل نتائج فرق العملة ربحاً
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تتمة)(الھامةالسیاسات المحاسبیة وأسس اإلعداد 2

تتمة)(أھم السیاسات المحاسبیة4.2

تتمة)(التعامالت بالعمالت األجنبیة

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

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

یتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه التعامالت، ویتم تحویل أرصدة 
لمالي والمعلنة من قبل مصرف سوریة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ بیان المركز ا

في بیان الدخل.بنكالمركزي.  یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة لل

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

تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.
ا كما أن  ع لھ ي تخض ك الت ف عن تل د تختل اطر وعوائ دمات خاضعة لمخ ات أو خ دیم منتج ا تق تم فیھ القطاع الجغرافي یمثل بیئة اقتصادیة ی

المنتجات أو الخدمات المقدمة في بیئة اقتصادیة أخرى.

قیاس الالحقاالعتراف األولي وال–المالیة األدوات
تاریخ االعتراف

المقدمة للعمالء وودائع العمالء، مبدئیا في تاریخ المتاجرة (التاریخ الذي لتمویالتیتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة، باستثناء ا
في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة). یتم االعتراف بال موال إلى حسابات العمالء. یعترف البنك عند تحویل األتمویالتیصبح فیھ البنك طرفاً

بودائع العمالء عندما تصل األموال للبنك.

االعتراف األولي باألدوات المالیة 
عادلة یتم إثبات جمیع أنواع االستثمارات في تاریخ اقتنائھا وتقاس بالتكلفة، وتشمل التكلفة قیمة الحصول على ھذه االستثمارات أو القیمة ال

ة باالقتناء.قیني، وأي مصروفات مباشرة متعلللمقابل الع

المالیة الُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقالموجودات
إلیھا أیة مصروفات ُمباشرة حیث ھي استثمارات یكون للبنك النیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق.  یتم إثباتھا بالتكلفة ُمضافاً

أي جزء منھ في نھایة الفترة المالیة یتم تسجیلھ في بیان قیمةجود تدني ُیؤدي إلى عدم إمكانیة استرداد األصل أوتتعلق باالقتناء، وفي حال و
بعد لمطفأةالدخل ضمن بند مخصص تدني استثمارات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق كخسارة تدني وإظھار ھذه االستثمارات بالقیمة ا

أخذ قیمة التدني باالعتبار. 

تدني قیمة الموجودات المالیة وخسارة التدني
في تاریخ بیان المركز المالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة. البنكقوم ی

على انخفاض القیمة نتیجة لواحد أو أكثر أو مجموعة األصول المالیة إذا، وفقط إذا، كان ھناك دلیل موضوعيتنخفض قیمة األصل المالي
من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل (حدث خسارة) ویكون لحدث (أو أحداث) الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدیة 

لموضوعیة مؤشرات تدل على أن المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بموثوقیة. تشمل األدلة ا
أو المبلغ األصلي، احتمال كبیر لإلفالس أو إعادة لربحأو مجموعة المدینین یواجھون صعوبة مالیة كبیرة، إخالل وتقصیر في دفعات االمدین

عدد متزاید من الدیون تنظیم مالي، إشارة البیانات الملحوظة إلى أن ھناك انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة الم قدرة مثالً
والدفعات المؤجلة و/أو الظروف االقتصادیة التي ترتبط بتعثرات السداد.
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تتمة)(االعتراف األولي والقیاس الالحق–المالیة األدوات
ؤجلةالُمالبیوعذمم 

عقود الُمرابحة
ھ خیار الشرط وفق في حال عدم تطبیقام في الوعد في المرابحة لآلمر بالشراءلزبتطبیق مبدأ اإلعقود المرابحة فإن البنك یقوم برام عند إ

. 2009أیار 27تاریخ 4بم.ن//520والتسلیف رقم قرارمجلس النقد
على افي حال وجود ھامش جدیة یعتبر ھذا المبلغ التز ًلبنكاماً ر ففي حال نكول العمیل یؤخذ من ھامش الجدیة مقدابرسم األمانة ویمثل مبلغا

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

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

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

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

وإذا نتج عن تقییم العین عند التعاقد فرق بین القیمة العادلة والقیم م بالمبلغ المدفوع، أو بالقیمة العادلة إذا كان عیناً ة الدفتریة فُیعترف بھ الُمقدَّ
(خسارة) في بیان ال ً .ضاربةمن رأس مال المُ بنك، وفي نھایة الفترة المالیة ُیحسم ما استرده الدخلربحا

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

ا خسائر أي فترة مالیة فیتم إثباتھا في دفاتر الرباحفي الفترة المالیة التي حدثت فیھا في حدود األ لتلك الفترة في حدود بنكالتي ُتوزع، أمَّ
ال الُمضاربة.اسمالخسائر التي یخفض بھا ر

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

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

التمویل بالُمشاركة 
في رأس مال الُمشاركة عند تسلیمھا للشریك المدیر أو وضعھا في حساب الُمشاركة وإذا كانت الحصة المقدمة نقداًبنكیتم تسجیل حصة ال

فیتم قیاسھا  بالقیمة العادلة، وإذا ن أما إذا كانت عیناً تج عن تقییم العین عند التعاقد فرق بین القیمة العادلة فیتم قیاسھا بقیمة المبلغ المدفوع نقداً
أو (خسارة) في بیان ال .دخلوالقیمة الدفتریة یعترف بھ ربحاً

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

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

ھ یتم تسجیل نصیب ال عند تحققھا بالتحاسب التام علیھا أو على أي جزء منھا بین رباحفي األبنكاستمرار الُمشاركة ألكثر من  فترة مالیة فإنَّ
ا نصیب الالتي ُتوزعرباحوالشریك في الفترة المالیة التي حدثت بھا وذلك في حدود األبنكال في الخسائر ألي فترة مالیة فیتم إثباتھ بنك، أمَّ

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

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

المباشرة واألرصدة والودائع لدى المصارف التمویالتتدني
وبشكل ھاوقیاستھابمراجعبنك، یقوم اللتاریخیةھا بالتكلفة اإظھارالممنوحة واألرصدة لدى المصارف والتي یتم بالتمویالتفیما یتعلق

ي قیمة الموجودات، إذا كان ھناك دلیل موضوعي على حدوث خسارة تدني یتم فیما إذا كان ھناك أدلة موضوعیة على تدنلتحدید إفرادي 
قیاس الخسارة بالفرق بین القیمة الظاھرة في الدفاتر للموجود المالي والقیمة النقدیة المتوقع تحقیقھا. 

مخصص تدني ذمم البیوع ة في بند بالخساردخلیعترف في بیان الویتم تخفیض قیمة الموجودات المالیة المتدنیة من خالل حساب المخصص
. المؤجلة وأرصدة التمویالت

تم التي ترداد الخسائر، وكامل الضماناتیتم إعدام الدیون من خالل حساب المخصص عندما ال یكون ھناك أي توقع منطقي مستقبلي الس
بق وأن اعترف بھا بسبب أحداث وقعت بعد عملیة في خسائر التدني التي سانخفاضزیادة أو ذا حدث الحقاًإ. بنكتسییلھا أو تم نقلھا لل

إذا تم استعادة بالتدني فإن خسارة التدني المعترف بھا سابقا ً یتم زیادتھا أو تخفیضھا من خالل عملیة تعدیل رصید المخصص. عترافاال
مخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة كإیرادات أو یخفض بھا بنددخلثباتھا في بیان الإعدامھا فإن المتحصالت یتم إدیون سبق وأن تم 
. وأرصدة التمویالت

صیلھا تعكس عملیة احتساب القیمة النقدیة المتوقع تحقیقھا للموجودات المالیة التي تكون مضمونة بضمانات معینة التدفقات النقدیة المتوقع تح
منھا تكالیف االستحواذ وتكالیف بیع الضمانات.ن عملیة تسییل الضمانات مطروحاًم

بھالداخلي المعمول بنكعلى نظام الفي مجموعات بناًءالتمویالت، فإنھ یتم تجمیع التمویالتألغراض التقییم الجماعي لمجموعة من 
، ، الموقع الجغرافيلیة ، الصناعةاالعتبار صفات وخصائص المخاطر االئتمانیة مثل نوع الموجودات المافي خذ أوالذي یالتمویالتلتصنیف 
أساسوالتي تقیم علىالتمویالت، وضع المستحقات والعوامل االخرى المالئمة. التدفقات النقدیة المستقبلیة لمجموعة من ماناتنوع الض

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

االعترافإلغاء
لغاء االعتراف عندما:یتم إ

ن الموجودات ات النقدیة من الموجودات المالیةینتھي حق البنك باستالم التدفق ة م دفقات النقدی ي استالم الت ھ ف ل حق ك بتحوی وم البن دما یق عن
تأخیر جوھري.لى طرف ثالث التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة دون إفي اتفاقیة تلزمھ الدفع یكون طرفاًالمالیة أو عندما 

دیده إ ك تس ى تتم قیاس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقیمة الدفتریة لألصل أو أكبر مقابل ما قد یطلب من البن ل
طرف ثالث أیھما أقل.

ي اأخرى وذلك لغرضاألموال المستلمة من قبل البنك من أطراف غیر المدرجة في بیان المركز المالي ستثمار تمثل حسابات اال تثمارھا ف س
إلرشادات أصحاب حسابات اال .ستثمارمنتجات معینة وفقاً

المطلوبات المالیة 
ات بیان المركز الماليیتم إخراج المطلوبات المالیة من  ان مطلوب ة مك ات مالی الل مطلوب تم إح دما ی زام أو عن عندما یتم إلغاء أو إنتھاء االلت

ر) على أساس وشروط مختلفة تماماً. مالیة قائمة من نفس (المصد
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الموجودات المالیة 

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

، من العمیل (العالوةالمالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى والتي تساوي المبلغ المستلمالبیاناتتسجیل الكفاالت المالیة في یتم بدایًة
منھ اإلبنكالالتزامیتم قیاس األولي عترافبعد اال. العمولة) طفاء المعترف لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً

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

القسط الثابت على مدة حیاة الكفالة. أساستعاب والعموالت الدائنة على بھا ضمن بند األترافعالعالوة (العمولة) المقبوضة یتم اال

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

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

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

حات التي یتوقف علیھا االنتفاع بالموجودات صالإلتثبت تكلفة اوعلى الفترات المالیة التي یشملھا عقد اإلجارة.اإلجارةُتوزع إیرادات
المؤجرة في الفترة المالیة التي تحدث فیھا إذا كانت غیر ذات أھمیة نسبیة.

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

التي حدثت فیھا. مصروفات تحمل على الفترة المالیة ك

ستثماراالمخاطر احتیاطي
ألصحاب محتملةلتغطیة أیة خسائربعد اقتطاع نصیب المضارب المطلقستثماراالأصحاب حسابات أرباحمن بنكھو المبلغ الذي یجنبھ ال

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

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

اقتطاع نصیب البنك ستثمار المطلقة بعددخل حسابات االستثمار إلى عادة الفائض من احتیاطي مخاطر االوفي حالة التصفیة یتم إالمضارب.
ریف ونفقات ن یسبق ذلك تحمیل ھذه الحقوق ما یخصھا من مصاأللشروط الخاصة بھا وعلى في حسابات االستثمار المشترك وفقاًكمضارب

ار ومن ثم تحمیلھا ما یخصھا من التزامات مرتبطة بھا ویحدد مجلس النقد والتسلیف كیفیة التصرف برصید صندوق مخاطر االستثميللمصف
وذلك بعد تغطیة جمیع المصروفات والخسائر المترتبة على االستثمارات التي تكون ھذا الصندوق لمواجھتھا. 

ل األرباحاحتیاطي معد
أموال المضاربة وذلك قبل اقتطاع نصیب الُمضارب (البنك) بغرض الُمحافظة على ُمستوى ُمعین من إیرادھ البنك من یھو المبلغ الذي یجن

في نھایة األرباح بالمبلغ المطلوب تكوینھستثمار ألصحاب حسابات االستثمار وزیادة حقوق أصحاب الملكیة، یقاس احتیاطي معدلعائد اال
لإلوالفترة المالیة  قبل اقتطاع نصیب المضارب. وإذا زاد یرادیعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصید االحتیاطي المستھدف بصفتھ توزیعاً
الجھة ذات العالقة في الفترة المالیة قبل یرادطي عن المبلغ المطلوب فإن المبلغ الزائد یتم حسمھ من االحتیاطي ویضاف إلرصید االحتیا

أو حقوق ستثمار المطلق االأصحاب الى حسابات الفائض من احتیاطي معدل األرباحیتم إعادة في حالة التصفیةاقتطاع نصیب المضارب.
.اقتطاع المبلغالملكیة وذلك بحسب أصل 
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القیمة العادلة للموجودات المالیة

وات القیمة العادلة لألدفي تحدیدشراء موجودات / بیع مطلوبات) بتاریخ إعداد البیانات المالیة في أسواق نشطة أسعار اإلغالق (تستخدم
یتم غیر نشط السوق أنالمالیة أو في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدواتالمالیة التي لھا أسعار سوقیة.

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

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

في قیمتھا.

الموجودات الثابتة 
م إثبات الموجودات الثابتة بالكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتم تغییر طریقة استھالك الموجودات الثابتة یت

یر وعمرھا الزمني عند تغیر نمط استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقد
بطریقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئویة الك الموجودات الثابتة (باستثناء األراضي) عندما تكون جاھزة لالستخدامستھ. یتم احاسبيالم

التالیة:

%2مباني
%15ُمعدات وأجھزة وأثاث

%20وسائط نقل
%20أجھزة الحاسب اآللي

ة االیجار أیھما اقلو مدأ%15تحسینات على عقارات مستأجرة

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

یتم العمر اإلذا كانت توقعاتإنھایة كل عام، فنتاجي للموجودات الثابتة في تتم مراجعة العمر اإل نتاجي تختلف عن التقدیرات المعتمدة  سابقاً
تسجیل التغیر في التقدیر للسنوات الالحقة باعتباره تغیر في التقدیرات.

عاده. أیة أرباح أو خسائر تنجم یتم إلغاء االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال یكون ھناك منافع اقتصادیة متوقعة من استخدامھ أو استب
عن استبعاد األصل تحتسب على أنھا الفرق بین عوائد استبعاد األصل وقیمة األصل المستبعد. تسجل ھذه األرباح أو الخسائر في بیان الدخل

التنفیذ حتى تصبح جاھزة ضمن بند إیرادات أو مصاریف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فیھا. ال یتم استھالك المشاریع قید 
لالستخدام وتوضع قید التشغیل.

الموجودات غیر الملموسة

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

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

. كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نھایة كل سنة ویتم إجراء أیة تعدیالت على الفترات خلدال
تضمنة فیھ كلما الك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المھتسد تغیر نمط اتغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره الزمني عنیتمالالحقة. 

وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، وتعالج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات كان ذلك ضروریاً
مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة.دخلالعمر المحدد في بیان ال

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

%20معلوماتیةبرامج 
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الُمخصصات
یعمل البنك في بیئة تنظیمیة وقانونیة تتضمن، بحكم طبیعتھا، عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملیاتھا. ونتیجة لذلك، 
یكون البنك طرف في التقاضي والتحكیم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة للبنك.

س موثوق لتدفق المنافع االقتصادیة فیما یتعلق بقضیة معینة، ویعتبر ھذه التدفقات محتملة، یسجل البنك عندما یمكن للبنك القیام بقیا
، ولكن ال یمكن إجراء تقدیر موثوق لھ، یتم مخصصات للقضیة. عندما یعتبر البنك أن احتمال تدفق المنافع االقتصادیة بعید، أو محتمالً

اإلفصاح عن وجود التزامات طارئة.
من العوامل بما في ذلك ونظر ا لعدم التیقن والتقدیرات المتضمنة لتحدید احتمال وقوع الخسائر وقیمتھا، یأخذ البنك في الحسبان عدداً

المشورة القانونیة، والمرحلة التي وصلت إلیھا القضیة واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. یقوم البنك بتقدیرات ھامة لیصل الستنتاج في
.ھذا الخصوص

ناتج عن حدث سابق، والكلفة الالزمة لتسویة ھذا االلتزام بنكیتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو متوقع) على ال
محتملة ویمكن قیاسھا.

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

/ من قانون العمل.64الواردة في المادة /

دخلضریبة ال
رباحاألأساستحسب مصاریف الضرائب المستحقة على كما تمثل مصاریف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة

المعلنة تشمل إیرادات غیر رباحالمعلنة في البیانات المالیة ألن األرباحة عن األالخاضعة للضریبرباحالخاضعة للضریبة، وتختلف األ
أو بنود خاضعة للضریبة أو مصاریف غیر قابلة للتنزیل في السنة المالیة وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضریبیاً

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

نات الضرائب المؤجلة ھي الضرائب المتوقع دفعھا أو استردادھا نتیجة الفروقات الزمنیة المؤقتة بین قیمة الموجودات أو المطلوبات في البیا
للنسب الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا عند أساسقیمة التي یتم احتساب الربح الضریبي على المالیة وال ھا. وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً
الضریبي أو تحقیق الموجودات الضریبیة المؤجلة.لتزامتسویة اال

في احتساب الربح الضریبي مستقبالً. بینما دخلف تبالمطلوبات الضریبیة المؤجلة للفروقات الزمنیة التي سینتج عنھا مبالغ سوعترافیتم اال
عند احتساب الربح الضریبي.عترافیتم اال بالموجودات الضریبیة المؤجلة للفروقات الزمنیة التي سینتج عنھا مبالغ سوف تنزل مستقبالً

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

غیر المدرجة في بیان المركز المالي حسابات االستثمار 
أنواعھا سواء أخذت صورة محفظة استثماریة أم صندوق بجمیعموجودات الغیر المدرجة في بیان المركز المالي یقصد باالستثمارات 

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

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

ل ھذه االستثمارات. یستخدم موارده الذاتیة في تموی
د المضاربة یحصل البنك على أساس عقغیر المدرجة في بیان المركز المالي في حال تكییف العالقة بین البنك وأصحاب حسابات االستثمار 

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

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

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

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



ش.م.مسوریة- البركة بنك 
المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

2017كانون األول31كما في

28

تتمة)(الھامةالسیاسات المحاسبیة وأسس اإلعداد 2

تتمة)(أھم السیاسات المحاسبیة4.2

التقاص
فقط عندما تتوفر الحقوق القانونیة بیان المركز الماليالمبلغ الصافي في إظھاریتم إجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة و

تحقق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس لتسویتھا على أساس صافي المبلغ لنیةوأن ھناك،لةالغ المسجالجراء المقاصة بین المبالُملزمة
الوقت.

بالمصاریفعترافتحقق اإلیرادات واال
غیرذمم البیوع الُمؤجلة وأرصدة التمویالت الخاصة بیرادات اإلاستثناءبستحقاقاالأساسباإلیرادات والمصاریف على عترافیتم اال

وعموالت محفوظة. أرباحبھا كإیرادات ویتم تسجیلھا في حساب عترافال یتم االحیث المنتجة 

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

كل فترة مالیة وبحیث تحملستحقاقاالأساسعلى یرادبھذا اإلعترافیتم اال،على فترة معینة من الزمنالمقدمة من الخدمات یراداإل)1
داریة واالستشاریة المختلفةواألتعاب اإلوالحفظ األمینالموجوداتإدارةالعموالت والرسوم من تضمن الذي ییرادبما یخصھا من اإل

. وغیرھا
. ستحقاقبھا حسب مبدأ االعترافیتم تأجیلھا واالالعموالت المتعلقة بالتسھیالتإن 
من الصفقات (العملیات): یراداإل) 2

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

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

فیما یلي طرق االعتراف باالیرادات الناجمة عن ممارسة البنك لنشاطاتھ المعتادة:
اآلجلةالبیوعذممإیرادات-أ

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

والعموالتدخل الخدمات البنكیة- ب
.ستحقاقھاتثبت إیرادات الرسوم والعموالت عند ا

ز المالي بصفتھ وكیالًغیر المدرجة في بیان المركستثماراتاالإدارةمنالبنكإیرادات-ج
لمبدغیر المدرجة في بیان المركز الماليتثبت إیرادات البنك من إدارة االستثمارات  ً وفقا للشروط الواردة بصفتھ وكیالً أ االستحقاق، ووفقاً

.ةفي عقود االستثمار المقید

إیرادات االجارة والصكوك -د
تستحق اإلیرادات الناجمة من اإلجارة اإلسالمیة والصكوك على أساس االستحقاق الزمني النسبي باستخدام معدل العائد المشار إلیھ من قبل

الجھات المستثمر بھا.
إیرادات المشاركة -ه
ا في حالة استمرار الُمشاركة ألكثر من فترة مالیة فإنَّھ سجل الدخل من تمویل المشاركةی التي تنشأ وتنتھي خالل الفترة المالیة بعد التصفیة أمَّ

لتي حدثت یتم تسجیل نصیب البنك في األرباح عند تحققھا بالتحاسب التام علیھا أو على أي جزء منھا بین البنك والشریك في الفترة المالیة ا
ا نصیب البنك في الخسائر ألي فترة مالیة فیتم إثباتھ في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائ ر التي بھا وذلك في حدود األرباح التي ُتوزع، أمَّ

یخفض بھا نصیب البنك في راسمال الُمشاركة.
المطلقاإلستثمارألصحابكمضاربالبنكإیرادات- و

للشروط صحاب االإیرادات البنك كمضارب ألتثبت ً لمبدأ االستحقاق وذلك مقابل إدارة البنك لھذه اإلستثمارات وفقا ً ستثمار المطلق وفقا
الواردة في العقود الموقعة مع أصحاب االستثمار المطلق.

من الوكاالتالبنكإیرادات-ز
لمبدأ االتثبت إیرادات البنك من الوكاالت بصفتھ وكیالً روط واألحكام الواردة في عقود الوكاالت.للشستحقاق ووفقاًوفقاً
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سھمالتوزیعات النقدیة لأل
ن. قرارھا من الھیئة العامة للمساھمیإوقد تمبنكأسھم الشركات عند تحققھا عندما تصبح من حق الأرباحبعترافیتم اال

الموجودات المالیة المرھونة
األموال (المنقولة وغیر المنقولة) التي توضع علیھا إشارة رھن على صحیفتھا في السجالت الخاصة بھا للعقارات وللمنقوالت التي لھا ھي 

ن بموافقة الدائن المرتھن.وتبقى لھ كافة حقوق الملكیة إال أن حق التصرف یكوسجل لمصلحة المرتھن الدائن وتبقى حیازتھا بید الراھن 

لدیون ُمستحقةبنكالموجودات التي آلت ملكیتھا لل وفاًء
بنكوذلك بالقیمة التي آلت بھا للوالتصفیة ستثماراالموجودات قید ضمن بندبیان المركز الماليفي بنكتظھر الموجودات التي آلت ملكیتھا لل

ي تاریخ البیانات المالیة بالقیمة العادلة بشكل إفرادي، ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا كخسارة في أو القیمة العادلة أیھما أقل، وُیعاد تقییمھا ف
إلى الحد الذي ال یتجاوز قیمة التدني الذي تم تسجیلھ دخلوال یتم تسجیل الزیادة كإیراد. یتم تسجیل الزیادة الالحقة في بیان الدخلبیان ال
سابقاً. 

النقد وما في حكمھ 
وك صلاتھا األاستحقاقالنقد واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر(ھو دى بن د واألرصدة ل ل)، وتتضمن: النق یة ثالثة أشھر فأق

ة أشھر (الدائنةمركزیة واألرصدة لدى المصارف، وتنزل ودائع المصارف دة  ثالث ي تستحق خالل م تحقاقالت لاتھا األاس ة أشھر ص یة ثالث
رصدة المقیدة السحب.فأقل) واأل

أُسس توزیع األرباح بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة
عن عموالت البنك یتم تقسیم اإلیرادات إلى إیرادات ناجمة عن اإلستثمارات وإیرادات ناجمة عن عموالت البنك، حیث أن اإلیرادات الناجمة

من حق البنك، وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق لكونھا ناتجة عن الخدمات جمیعھاأو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون
التي یقدمھا البنك وال عالقة لھا باستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق (مضاربة).

من رأس إلى إمن االستثمار والتحویل بكل عملة على حدة، ویتم فصلھا المتأتيالدخلیتم الفصل بین  یرادات متأتیة من استثمارات ممولة كلیاً
ستثمار المطلق). حیث تكون االمال البنك (استثمارات ذاتیة) واستثمارات ممولة بشكل مختلط (من رأس مال البنك وأموال أصحاب حسابات

ختلط إما نسبة وتناسب على كل من متوسط یرادات المتأتیة من مصدر مإلحسابات االستثمار المطلق. توزع اولویة في االستثمار إلى األ
في حكمھا ومتوسط حسابات االستثمار المطلق وذلك الستخراج حصة أصحاب االستثمار دخلین الخاضع لالستثمار أو ما یحقوق المساھم

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

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

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

40%حسابات التوفیر
%60حسابات لمدة شھر

%70)بنكنوت(حواالت، –أشھر3حسابات  لمدة 
%80)بنكنوت(حواالت، –أشھر6حسابات لمدة 
%86أشھر9حسابات لمدة 
%88)بنكنوت(حواالت، –ھرش12حسابات لمدة 
%90شھر24حسابات لمدة 

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

.بعد تنزیل حصة البنك كمضاربستثمار المطلقالمن أرباح أصحاب ا%10بما یعادل یحتسب احتیاطي مخاطر االستثمار
) الصادر 4/ م ن / ب 834في البنك و بما یتناسب مع قرار مجلس النقد و التسلیف رقم (ةیتم توزیع األرباح بما یتناسب مع السیاسة المعتمد

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

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

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

اإلداریة مصاریف الجزء منبالبنك بتحمیل وعاء المضاربةلقد قاممن ھذه المصروفات)، %50التي تحمل على وعاء المضاربة بنسبة 
على قرار مجلس اإلدارة رقم 2017كانون األول 31حتى تاریخ والعمومیة  2017.لعام 2-20وذلك بناًء

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

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

2017
یورودوالرلیرة سوریةى المبلغ الخاضع لالستثمارمتوسط العائد الصافي عل

0.19%0.69%3.14%توفیر
0.29%1.03%4.34%ودیعة استثماریة شھر

0.34%1.20%5.06%بنكنوت-أشھر 3ودیعة استثماریة 
-1.27%-حواالت-أشھر 3ودیعة استثماریة 
0.39%1.38%5.78%بنكنوت–أشھر 6ودیعة استثماریة 
-1.45%-حواالت–أشھر 6ودیعة استثماریة 

0.43%1.51%7.01%بنكنوت–ودیعة استثماریة سنة 
-1.60%-حواالت–ودیعة استثماریة سنة 

0.44%1.55%8.01%ودیعة استثماریة  سنتین

40%40%40%الحد األقصى لنسبة المضاربة
2016

یورودوالرلیرة سوریةافي على المبلغ الخاضع لالستثمارمتوسط العائد الص

0.28%0.61%2.75%توفیر
0.42%0.92%4.13%شھرودیعة استثماریة
0.49%1.07%4.82%أشھر3ودیعة استثماریة 
0.56%1.22%5.88%أشھر6ودیعة استثماریة 

0.61%1.35%6.46%ودیعة استثماریة سنة
0.63%1.38%7.44%عة استثماریة سنتینودی

%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة

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

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

دون أن تدخل في الوعاء المشترك.
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)تتمة(ةأُسس توزیع األرباح بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلق

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

2017
یورودوالرلیرة سوریةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

0.26%0.64%3.14%توفیر
0.39%0.96%4.49%ودیعة استثماریة شھر

0.30%1.12%5.32%بنكنوت-شھرأ3ودیعة استثماریة 
-1.18%-حواالت-شھرأ3ودیعة استثماریة 
0.34%1.28%6.15%بنكنوت-شھرأ6ودیعة استثماریة 
-1.35%-حواالت-شھرأ6ودیعة استثماریة 

0.37%1.40%7.18%بنكنوت-ودیعة استثماریة سنة
-1.48%-حواالت-تثماریة سنةودیعة اس

0.58%1.43%8.19%ودیعة استثماریة  سنتین

40%40%40%الحد األقصى لنسبة المضاربة
2016

یورودوالرلیرة سوریةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار
0.26%0.54%2.49%توفیر

0.38%0.81%3.92%شھرودیعة استثماریة 
0.45%0.95%4.50%أشھر3ودیعة استثماریة 
0.51%1.08%5.82%أشھر6ودیعة استثماریة 

0.56%1.19%6.41%ودیعة استثماریة سنة
0.58%1.36%7.01%ودیعة استثماریة سنتین

%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة

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

20172016
متوسط العائد الصافي على المبلغ 

یورودوالرلیرة سوریةیورودوالرلیرة سوریةالخاضع لالستثمار

0.70%1.25%6.89%%0.48%7.861.42%توفیر
0.70%1.25%6.89%%0.48%7.231.42%ودیعة استثماریة شھر

0.70%1.25%6.89%%0.48%7.231.42%بنكنوت-شھرأ3ودیعة استثماریة 
----%1.50-حواالت-شھرأ3ودیعة استثماریة 
0.70%1.25%7.34%%0.48%7.231.42%بنكنوت-شھرأ6ودیعة استثماریة 
----%1.50-واالتح-شھرأ6ودیعة استثماریة 

0.70%1.25%7.34%%0.48%7.961.42%بنكنوت-ودیعة استثماریة سنة
----%1.50-حواالت-ودیعة استثماریة سنة

0.70%1.25%8.26%%0.48%8.901.42%سنتینودیعة استثماریة

%40%40%4040%40%40%الحد األقصى لنسبة المضاربة
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المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 3

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

12,951,490,68811,946,147,287نقد في الخزینة
52,836,676,03733,329,596,092حسابات جاریة/ ودائع تحت الطلب

5,736,430,5574,313,886,705)(*متطلبات االحتیاطي النقدي 
71,524,597,28249,589,630,084

سوریة المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، وقد بلغ مصرفاالحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى بنكلقوانین وأنظمة المصارف، على الاًوفق)(*
ط من متوس%5نسبةسوریة والذي یمثل5,736,430,557 مبلغ 2017كانون األول 31سوریة المركزي كما في مصرفرصید االحتیاطي لدى 

4,313,886,705مقابل 2011للعام أیار2الصادر بتاریخ 5938رئاسة مجلس الوزراء رقم لى القرار الصادر عنإودائع العمالء وذلك باالستناد 
التشغیلیة.بنكأنشطة الي فإن ھذا االحتیاطي إلزامي ال یتم استعمالھ .2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 

ة لمدة ثالثة أشھر أو أقلالیلدى المصارف ومؤسسات ماستثماروحسابات إیداعات4

2017
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

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

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

2016
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

7,752,961,86636,999,251,70844,752,213,574)*(حسابات جاریة
اقھا تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحق

6,948,100,2856,948,100,285-األصلیة أقل من ثالثة أشھر
وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 

50,719,404,29850,719,404,298-*)*(استحقاقھا الفعلیة اقل من ثالثة أشھر
7,752,961,86694,666,756,291102,419,718,157

ل)*( یة المحلیة والخارجیة.بنكال یتقاضى أیة فوائد على الحسابات الجاریة لدى البنوك والمؤسسات البنكلنظام األساسي وعقد التأسیس فإن الوفقاً
كانون 31(2017كانون األول 31كما في لیرة سوریة90,264,879,006بلغت قیمة االستثمارات الذاتیة من إجمالي ھذه االستثمارات مبلغ )**(
.لیرة سوریة)45,101,472,367: 2016ألول ا
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یة لمدة تزید عن ثالثة أشھراللدى المصارف ومؤسسات ماستثمارحسابات 5
2017

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 
195,000,00023,844,353,66324,039,353,663)*(قھا الفعلیة أكثر من ثالثة أشھراستحقا

875,000,000-875,000,000ودائع تبادلیة
1,070,000,00023,844,353,66324,914,353,663

2016
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

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

815,000,00060,734,809,51661,549,809,516)*(استحقاقھا الفعلیة أكثر من ثالثة أشھر
800,000,000-800,000,000ودائع تبادلیة

1,615,000,00060,734,809,51662,349,809,516

ي (*) بلغت االس ا ف تثمارات كم ذه االس الي ھ ن إجم م انون األول 31تثمارات الممولة ذاتیاً غ 2017ك انون 31سوریة (21,739,862,661مبل ك
.لیرة سوریة)57,745,763,880 :2016األول 

اریخ  افیة بت ة الص وال الخاص ت االم انون االول 31بلغ غ2017ك وریة (27,768,849,666مبل رة س انون األول 31لی : 2016ك
.)لیرة سوریة28,213,805,015

األنشطة التمویلیةوأرصدة البیوع المؤجلة ذمم 6

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

39,693,324,18826,899,417,349(*)ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 
31,045,800-ذمم ناتجة عن حسابات خارج المیزانیة

(1,928,549,913))2,793,423,192(ناقصاً: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة
36,899,900,99625,001,913,236

(139,177,195))140,682,081()*(*األرباح المحفوظة:ینزل
(6,115,109,256))5,398,725,595()*(**البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة ذمممخصص تدني: ینزل

31,360,493,32018,747,626,785صافي ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة

) من رصید ذمم %14.18أي ما نسبتھ (لیرة سوریة 5,627,355,169غیر المنتجة األنشطة التمویلیةبلغت ذمم البیوع الُمؤجلة وأرصدة(*)
بلغت ذمم البیوع وقد.)%20.71(ما نسبتھ أيلیرة سوریة للسنة السابقة 5,577,217,708 ُمقابل یلیةاألنشطة التمووأرصدةالبیوع الُمؤجلة

) من رصید %13.87لیرة سوریة أي ما نسبتھ (5,486,673,088المحفوظةرباحغیر المنتجة بعد تنزیل األاألنشطة التمویلیةوأرصدةالُمؤجلة 
.للسنة السابقة)%20.30(لیرة سوریة أي ما نسبتھ 5,438,040,513المحفوظة مقابل رباحبعد تنزیل األالبیوع المؤجلة وأرصدة التمویالتذمم 

ة ال ت قیم ین بلغ ي ح ة وف وع المؤجل م البی ى ذم ات عل ةمخصص ر المنتج ویالت غی دة التم غأرص ل 4,434,162,004مبل وریة مقاب رة س لی
لیرة سوریة للسنة السابقة.5,324,385,700

األرباح المحفوظة) *(*
:باح المحفوظة خالل السنة كما یليركانت الحركة على األ

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

139,177,19594,879,588كانون الثاني 1رصید 
20,537,45341,926,056اإلضافات 
3,135,199(1,412,209)الزیادة الناتجة عن تغیر سعر الصرف(النقص) 

(763,648)(17,620,358)اإلستبعادات
140,682,081139,177,195كانون األول31رصید 
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(تتمة)ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 6

)المباشرة وغیر المباشرة(والمشاركاتیةالتمویلاألنشطةلبیوع المؤجلة وأرصدةمخصص تدني ذمم ا*) *(*

اإلجمالياألفرادالشركات
سوریةلیرةسوریةلیرةسوریةلیرة

6,116,850,56630,213,8966,147,064,462
29,608,595391,40530,000,000التغیر خالل الفترة
(674,370,281)-(674,370,281)تغیرسعر الصرف

5,472,088,88030,605,3015,502,694,181

(*)7201كانون الثاني 1في 
ً 2,705,036,37926,806,1432,731,842,522انخفاض القیمة افرادیا

766,093,0313,407,753769,500,784انخفاض القیمة بشكل جماعي
ً 2,600,050,608-2,600,050,608تغیرسعر الصرف افرادیا
45,670,548-45,670,548تغیرسعر الصرف جماعي

التغیر خالل الفترة
ً 1,129,380,9302,580,9691,131,961,899انخفاض القیمة افرادیا

1,027,912,0291,651,2391,029,563,268انخفاض القیمة بشكل جماعي
ً (1,374,307,399)(2,336,917)(1,371,970,482)استردادات إفرادیا

(757,217,768)(1,503,886)(755,713,882)ردادات بشكل جماعياست
ً (653,674,276)-(653,674,276)تغیرسعر الصرف افرادیا
(20,696,005)-(20,696,005)تغیرسعر الصرف جماعي

(644,761,686)391,405(644,370,281)

ً 4,408,823,15927,050,1954,435,873,354انخفاض القیمة افرادیا
1,063,265,7213,555,1061,066,820,827انخفاض القیمة بشكل جماعي 

5,472,088,88030,605,301(**) 5,502,694,181

و مخصص افرادي وھلیرة سوریة 1,711,350سوریة وغیر المباشرة مبلغ لیرة 5,500,982,831بلغت قیمة المخصصات المباشرة مبلغ )*(
لیرة 12,369,815مقابل 2017كانون األول 31كما في لیرة سوریة4,508,678ي للمخصصات غیر المباشرة داالفراستردادوبلغت قیمة اال

لیرة سوریة وغیر المباشرة مبلغ 6,140,844,434بلغت قیمة المخصصات المباشرة مبلغ :2016(2016كانون األول 31سوریة كما في 
.)لیرة سوریة6,220,028

(**) یتضمن ھذا المخصص المبالغ التالیة:

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

55,398,725,596,115,109,256مخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة
102,257,23625,735,178مخصص تدني المشاركات

1,711,3506,220,028یان المركزالماليمخصص تدني بنود خارج ب
5,502,694,1816,147,064,462

المشاركات7
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة

920,886,1211,789,038,908(*)إسالمیةعملیات مشاركة 
(25,735,178))102,257,236(لمشاركات اإلسالمیةمخصص تدني قیمة ا:ینزل

818,628,8851,763,303,730

في لیرة سوریة كما31,565,337مقابل مبلغ سوریةلیرة212,858,306 مبلغ2017كانون األول 31بتاریخالمنتجةغیرالمشاركاتبلغت(*)
.2016كانون األول 31
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ستحقاقموجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ اال8

20172016
یرة سوریةللیرة سوریة

3,607,154,5851,673,584,779كانون الثاني 1رصید 
1,034,860,000-اإلضافات 
-(2,054,864,585)استبعادات
898,709,806)244,290,000(الزیادة الناتجة عن تغیر سعر الصرف(النقص) 

1,308,000,0003,607,154,585كانون األول31رصید 

كما في جمیعھاصكوكفي وجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق استثماراتتمثل الم ً 2016و2017كانون األول 31ممولة ذاتیا
:وفیما یلي تفاصیل تلك الصكوك

سم الجھة المصدرة ا
القیمة االسمیةللصك

رأس مال الجھة 
المصدرة

قیمة الصك إلى 
رأس مال الجھة 

المصدرة
ب نوع الصك حس
االستحقاق

تاریخ 
االستحقاق

نوع حسب 
الطبیعة التعاقدیة

التمویل التركي بنك 
ملیون دوالر1 اإلسالمي

ملیون 792.87
جارةإِصكوك 2018أیار 2طویل األجل0.126%دوالر

بنك اإلمارات 
ملیون دوالر2اإلسالمي

ملیون 1,070
جارةإِصكوك 2021أیار 31طویل األجل0.001%دوالر

بنك اإلمارات وبلغت القیمة العادلة لصك لیرة43,627سالمي اإلالتمویل التركيبنكبلغت القیمة العادلة لصك 2017كانون األول 31كما في 
أیرة سوریة ل43,900اإلسالمي  .لیرة سوریة436ھو2017كانون األول 31ن سعر صرف الدوالر كما في علماً

على ،تم تصفیة الصكوك الخاصة بشركة ممتلكات البحرینیة نتیجة انخفاض تصنیفھا2017خالل الربع الثاني لعام  مصرف كتابوذلك بناًء
صكوك بنك دبي ملیون لیرة سوریة. كما تم تصفیة1,538والبالغة قیمتھا 2017نیسان 20/ص بتاریخ 581/2رقم سوریة المركزي 

.ملیون لیرة سوریة517االسالمي نتیجة استحقاقھا والبالغة قیمتھا 

أو التصفیةستثماراالموجودات قید 9

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

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

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

، ولذلك تم استبعاد ھذه 2017األولكانون31ن لغایة تاریخ ، غیر أن البنك لم یتمكن من تصفیة ھذین العقاری2013أیار 21سوریة بتاریخ 
وتعدیالتھ. تم التواصل مع المركزي 2009لعام 4/م ن/ب597األصول من احتساب نسبة كفایة رأس المال وفق قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

أنھ تم بیعھا خالل شھر كانونمن أجل تسویة ھذه الموجودات وتمدید المھلة .2018الثاني ، علماً
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موجودات ثابتة10

تحسینات على مباني
العقارات 

أجھزة وتجھیزات 
المكاتب

أثاث 
مشاریع قید سیاراتومفروشات

اإلجماليالتنفیذ

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة 
التكلفة

1,515,021,918164,823,492430,773,24526,834,81773,552,0501,355,782,3903,566,787,912صید بدایة السنة ر
712,260,317806,472,771-80,095,3814,411,056-9,706,017اإلضافات

(1,965,043)--(97,668)(1,867,375)--اإلستبعادات
-(20,409,460)----20,409,460لتحویالتا

1,545,137,395164,823,492509,001,25131,148,20573,552,0502,047,633,2474,371,295,640(*) 2017كانون األول 31كما في 

االستھالك
539,611,604-177,351,161131,705,016190,455,72713,755,24026,344,460رصید بدایة السنة 

215,152,924-91,979,70632,814,55374,732,5983,365,16712,260,900اإلضافات
(1,965,043)--(97,668)(1,867,375)--اإلستبعادات

752,799,485-269,330,867164,519,569263,320,95017,022,73938,605,360)*(2017األول كانون31كما في 

كانون األول 31كما في صافي القیمة الدفتریة
20171,275,806,528303,923245,680,30114,125,46634,946,6902,047,633,2473,618,496,155

.2017كانون األول 31لیرة سوریة كما في 75,556,489 الك الخاص بھا ستھلیرة سوریة، بینما بلغ مجمع اال254,559,292بلغ إجمالي قیمة موجودات الفروع المغلقة )*(
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(تتمة)موجودات ثابتة10

تحسینات على مباني
العقارات 

أجھزة وتجھیزات 
المكاتب

أثاث 
اإلجماليمشاریع قید التنفیذسیاراتومفروشات

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة 
التكلفة

970,818,275290,927,140277,002,87119,134,71533,214,5501,096,661,4382,687,758,989رصید بدایة السنة 

24,675,58552,705,5871,262,95240,337,500761,334,754880,316,378-اإلضافات
(1,287,455)---(1,287,455)--اإلستبعادات
-(502,213,802)-250,000,000143,424,410102,352,2426,437,150التحویالت

-----(294,203,643)294,203,643إعادة تبویب
1,515,021,918164,823,492430,773,24526,834,81773,552,0501,355,782,3903,566,787,912(*) 2016كانون األول 31كما في 

االستھالك

387,892,835 -15,101,409 10,454,103 120,267,995 121,992,281 120,077,047 رصید بدایة السنة 
153,006,224 -11,243,051 3,301,137 71,475,187 30,091,419 36,895,430 اإلضافات

(1,287,455) -- - (1,287,455) - - اإلستبعادات
- -- - - (20,378,684) 20,378,684 إعادة تبویب

539,611,604 -26,344,460 13,755,240 190,455,727 131,705,016 177,351,161 )*(2016كانون األول 31كما في 

كانون األول 31كما في صافي القیمة الدفتریة
20161,337,670,75733,118,476240,317,51813,079,57747,207,5901,355,782,3903,027,176,308

.2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 59,313,980 لیرة سوریة، بینما بلغ مجمع االستھالك الخاص بھا 194,694,192بلغ إجمالي قیمة موجودات الفروع المغلقة )*(
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موجودات غیر ملموسة11 
یحتسب اإلطفاء على الموجودات غیر الملموسة وفقا لطریقة القسط الثابت على فترة خمس سنوات امج خاصة بالحاسب وھي عبارة عن بر

نتاجي.ترة المقدرة لعمرھا اإلوھي الف
72016201

لیرة سوریةلیرة سوریة
التكلفة

53,338,99246,588,992رصید بدایة السنة
6,750,000-اإلضافات

53,338,99253,338,992نھایة السنةرصید

طفاءإلا
(44,237,853)(46,213,031)رصید بدایة السنة

(1,975,178)(2,319,163)اإلضافات
(46,213,031)(48,532,194)رصید نھایة السنة 

4,806,7987,125,961صافي القیمة الدفتریة

موجودات أخرى 12
72016201

لیرة سوریةلیرة سوریة

ً 416,747,334557,786,235مصاریف مدفوعة مقدما
2,576,522,0721,979,328,153مدفوعات مقدمة (موردون)

228,201,535469,931,530یرادات محققة وغیر مستحقة القبضإ
1,747,5288,094,074سلف موظفین

101,954,40645,272,625مدینون متنوعون
1,605,919703,194سلف أرباح ودائع شھریة

4,051,0493,382,250مصاریف قضائیة قابلة لإلسترداد
66,440,50051,540,000شبكة الصراف اآلليمدینةذمم 

35,718,65035,025,000مساھمة في تأسیس شركة تطویر عقاري
-35,903,708حساب معلق حواالت شركات مالیة غیر مصرفیة

100,000931,467موجودات أخرى
3,468,992,7013,151,994,528

سوریة المركزيمصرفمجمدة لدى ودیعة13

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

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

72016201
لیرة سوریةلیرة سوریة

285,491,549285,491,549رصید الودیعة المجمدة باللیرة السوریة
1,581,191,0601,876,503,877)*(لى اللیرة السوریة)إرصید الودیعة المجمدة بالدوالر األمریكي (محوالً

1,866,682,6092,161,995,426

حیث بلغ سعر صرف الدوالر دوالر أمریكي،3,626,585بلغ رصید الودیعة المجمدة بالدوالر األمریكي 2017كانون األول 31كما في )*(
31كما في 517.43لیرة سوریة (بینما كان سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل اللیرة السوریة 436األمریكي مقابل اللیرة السوریة بتاریخھ 

).2016كانون األول 
وبحسب تعلیمات 2013أیلول 30حتى تاریخ ستدعاء النصف الثاني من رأس المال امن المبالغ المسددة خالل عملیة %10بتجمید بنكقام ال

مصرفم القانون المذكور أعاله وكتاب بأحكالتزاماًامن رأس المال المكتتب بھ وذلك %10تجمید نسبة بنكالمركزي یتوجب على اللمصرفا
.2013كانون الثاني 3بتاریخ 16/161المركزي رقم سوریة 

مع المصرف المركزي من أیتم التواصل  استكمال دفع االحتیاطي المترتب عن استكمال رأس المال وتسویة الحساب مع مصرف سوریة جلحالیاً
المركزي تباعاً.
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دخلمخصص ضریبة ال14

:الربح المحاسبي مع الربح الضریبيملخص تسویة 
72016201

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,901,951,30112,313,132,662قبل الضریبةالربح

التعدیالت 
(7,047,808,774)3,460,775,000تقییم مركز القطع البنیوي غیر المتحققة)أرباحخسائر (

(22,628,201)(3,938,647)أرباح تقییم مركز القطع التشغیلي غیر المتحققة
272,345,500585,784,584الجماعیةمخصص تدني ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت

48,633,88536,895,430الك عقاراتھمصاریف است
220,758,958196,052,186مخصصات متنوعة

3,998,574,696(6,251,704,775)
5,900,525,9976,061,427,887الربح الخاضع للضریبة

%25%25نسبة الضریبة

1,475,131,5001,515,356,972ضریبة الدخل مصروف

1,475,131,5001,515,356,972المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار 
%5%10رسم اعادة اإلعمارنسبة 

147,513,15075,767,849یضاف: رسم اعادة إعمار
1,622,644,6501,591,124,821مصروف ضریبة دخل السنة

كانت الحركة على مخصص ضریبة الدخل كما یلي:
72016201

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,591,124,821750,742,298رصید بدایة السنة
(750,742,298)(1,591,124,821)المسدد خالل السنة
1,622,644,6501,591,124,821)*(الدخل للسنة ضریبة یضاف: مصروف
1,622,644,6501,591,124,821رصید نھایة السنة

2016ًإلى 2010عوام لألم تقدیم البیانات الضریبیة ت(*)  خالل 2016وتم تسدید مبلغ الضریبة العائد لعام ) حسب التواریخ المحددة لذلك، (ضمنا
ما زالت قید المراجعة لدى الدوائر المالیة.كما وردت في ھذه البیانات وھي 2017عام 

مصارف ومؤسسات مالیةاستثماروحسابات إیداعات15
72016201

لیرة سوریةلیرة سوریة

157,746,703,62679,888,387,155(حسابات جاریة)مصارف محلیة
75,000,00075,000,000مصارف محلیة (حسابات استثمار مطلق)

22,601,75222,743,855(حسابات جاریة)مصارف خارجیة 
-1,336,438أعباء محققة غیر  مستحقة الدفع 

157,845,641,81679,986,131,010
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الجاریة للعمالءأرصدة الحسابات 16
72016201

لیرة سوریةلیرة سوریة

34,796,559,00320,446,179,677لیرة سوریة- أرصدة جاریة للعمالء 
42,599,978,04043,319,648,313عمالت أجنبیة- أرصدة جاریة للعمالء 

77,396,537,04363,765,827,990

تأمینــات نقدیـــة17
72016201

لیرة سوریةلیرة سوریة

14,054,268,02328,052,260,234تأمینات نقدیة لقاء االعتمادات المستندیة والقبوالت
3,591,485,8534,860,650,489تأمینات نقدیة لقاء الكفاالت 

378,772,818478,538,425یة مقابل شھادات استیرادتأمینات نقد
4,438,746,7263,209,712,226تأمینات نقدیة لقاء تسھیالت ائتمانیة 

133,216163,052,120تأمینات نقدیة لقاء بوالص 
707,260157,513,173تأمینات نقدیة مشروع إجازة (موافقة)

1,958,956546,294,246تأمینات نقدیة قطع تصدیر
4,369,6805,183,980تأمینات أخرى

22,470,442,53237,473,204,893
.ھذه التأمینات ال تدر عائد على أصحابھا

ُمخصصات متنوعة18

وفیما یلي حركة ھذه المخصصات خالل السنة:قام البنك بتكوین مخصصات متنوعة 

صید نھایةر
السنـة

مـا تـم رده 
لإلیرادات

المستخــدم 
خالل السنة

المكون خالل 
السنــــة

رصید بدایة 
السنــــة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 2017

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
مخصص تدني بنود خارج بیان 

المركز المالي

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

2016
55,504,220 -  (1,760,775)  17,014,995 40,250,000 مخصص تعویض نھایة الخدمة

5,034,856 (13,834,796) -  10,294,535 8,575,117 لقطع التشغیليمخصص ا

6,220,028 (13,968,932) - 1,599,117 18,589,843
مخصص تدني بنود خارج بیان 

المركز المالي

66,759,104 (27,803,728)  (1,760,775)  28,908,647 67,414,960



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

2017كانون األول31كما في

41

ت أُخرىمطلوبا19

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

3,064,868,29311,044,790,432حواالت وأوامر دفع وشیكات مصدقة 
1,350,656,9971,293,401,036نفقات مستحقة غیر مدفوعة

1,335,170,580398,444,614توقیفات
719,401,142626,091,309مخاطر محتملة (*)مخصص

342,776,15872,875,409مستحقات أرباح مساھمین
110,915,57690,310,924مستحق لجھات حكومیة

59,888,24828,448,535موردین
55,626,51017,170,911ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي

-10,000,000فوعةمكافأت أعضاء مجلس إدارة مستحقة غیر مد
-8,274,408حساب وسیط حواالت شركات مالیة غیر مصرفیة (شیفت)

-29,328(**)ایرادات غیر شرعیة 
42,683,00918,206,051أخرى 

7,100,290,24913,589,739,221

موجودات الفروع بكافة أو تھدیم أو تلف ممكن أن یلحق (*) تمثل مبالغ تم احتجازھا من قبل البنك لمواجھة أي خسائر محتملة ناتجة عن سرقة 
نتیجة األحداث التي تمر بھا البالدللبنك  .نتیجة تواجدھا في مناطق غیر مستقرة أمنیاً
.، وقد تم تجنیبھا ووضعھا ضمن صندوق الصدقاتعن الكسب المخالف للشریعة اإلسالمیةتمثل مبالغ ناتجة (**) 

مخصصات المحتجزة مقابلھا:فروع والالفیما یلي ملخص 

ة لھذه محتملمبالغ الخسائر الالنقدیة والثابتة–موجودات الفرع اسم الفرع 
الفروع

لیرة سوریةلیرة سوریة
178,976,10643,600,050)الفرقان (مغلق–حلب 
770,327,576187,658,128الفیصل–حلب 

26,6986,504)دروبي (مغلق–حمص 
2,003,776,647488,136,460القوتلي–ه حما

2,953,107,027719,401,142المجموع
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ات المطلقةستثماراالحسابات 20

20172016

أفراد
مصارف 

أفرادالمجموعومؤسسات مالیة
مصارف 

المجموعمؤسسات مالیةو
لیرة سوریةوریةلیرة سلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

5,301,943,10415,281,4065,317,224,5102,793,485,27211,3112,793,496,583حسابات التوفیر
17,402,157,9878,899,995,15426,302,153,14115,762,135,6391,664,472,38317,426,608,022ألجـل

1,460,349,100702,068,6462,162,417,7461,148,855,483377,731,4401,526,586,923التأمینات النقدیة
24,164,450,1919,617,345,20633,781,795,39719,704,476,3942,042,215,13421,746,691,528

محققة أرباح
مستحقة غیر 
152,444,49960,660,961213,105,46078,616,3178,147,96786,764,284الدفع 
إجمالي 

حسابات 
االستثمار 

24,316,894,6909,678,006,16733,994,900,85719,783,092,7112,050,363,10121,833,455,812الُمطلقة

وقدره اًالتأمینات التي تدر عائدإجماليتبلغ قیمة  ً .)ةلیرة سوری2016:1,526,586,923لیرة سوریة (2,162,417,746 مبلغا

رباحمعدل األاحتیاطي21

كما یلي: ستثمارات المطلقة الخاص بأصحاب حسابات االرباحل األعدماحتیاطيإنَّ الحركة على 

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

94,374,19142,041,860رصید بدایة السنة
4,391,16234,103,671)*(اإلضافات خالل السنة 

18,228,660(11,131,886)فروقات أسعار الصرف
87,633,46794,374,191الرصید في نھایة السنة

اإلضافات الناتجة عن في حین بلغت 2017كانون األول 31كما في لیرة سوریة4,391,162 بلغت اإلضافات الناتجة عن كسر الودائع مبلغ)*(
.2016كانون األول 31وریة كما في لیرة س34,103,671 كسر الودائع مبلغ

ستثماراالمخاطر احتیاطي22

ھي كما یلي: ستثماراالمخاطر احتیاطيعلى إنَّ الحركة

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

211,113,023141,136,835رصید بدایة السنة
73,313,88143,705,945اإلضافات خالل السنة

26,270,243(16,633,528)سعار الصرففروقات أ
267,793,376211,113,023رصید نھایة السنة
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المدفوعس المال رأ23
درھا 10,000,000لیرة سوریة موزعة على 5,000,000,000ب حدد رأسمال البنك  وریة500سھم بقیمة اسمیة ق رة س ب لی د. اكتت ھم الواح للس

ون  درھا س6,500,000بالمؤسس بة ق ك  بنس ال البن ن رأس م ا ا%65ھم م ة قیمتھ میة والبالغ وریة3,250,000,000إلس رة س رح لی م ط ، وت
من رأسمال البنك. %35سھم على االكتتاب العام تمثل نسبة 3,500,000

ى 2013آذار26غیر العادیة للمساھمین بتاریخ العادیة وخالل اجتماع الھیئة العامة  ة عل ت الموافق ادة ، تم ق مضمون الم ة األسھم وف تجزئ
الل 2011/ لعام 29/ من المرسوم التشریعي رقم /3/ البند /91/ ك خ وریة وذل رة س الذي یقضي بتحدید القیمة االسمیة للسھم الواحد بمائة لی

اًء ذا المرسوم. وبن اذ ھ اریخ نف ن ت س اإلدارةسنتین م ویض مجل اھمین تف ة للمس ة العام ررت الھیئ ھ ق رئیسعلی ذينالتوال ة فی ام بمتابع للقی
/ م من ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة 17صدر القرار رقم 2013حزیران2إجراءات تجزئة األسھم أمام الجھات المعنیة. وبتاریخ 

ونم50سھم البنك لتصبح مئة لیرة سوریة للسھم الواحد لیصبح إجمالي األسھم سمیة ألبالموافقة على تعدیل القیمة اال د لی م تحدی د ت ھم. وق س
.2013حزیران16بتاریخ المالیة واألسواقتاریخ تنفیذ التعدیل المذكور في سوق دمشق لألوراق

تم توجیھ الدعوة إلى تسدید النصف الثاني من األسھم المكتتب بھا من قبل المؤسسین والمساھمین بموجب موافقة ھیئة 2011تشرین الثاني 1بتاریخ 
اریخ األوراق واأل ة بت واق المالی ر11س م 2011ین األول تش ال . إم–/ ص 1270رق ھ ورأس الم رح ب ال المص یل رأس الم ان تفاص ي بی ا یل فیم

:المدفوع
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة
5,000,000,0005,000,000,000رأس المال المصرح والمكتتب بھ

(99,097,750)(91,481,000)بدایة السنةأقساط رأس المال غیر المدفوعة في 
25,738,0007,616,750رأس المال المدفوعة خالل السنةتسدیدات

4,934,257,0004,908,519,000رأس المال المدفوع

لعام 35وم رقم والمرس2001لعام 28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم 3صدر القانون رقم ،2010كانون الثاني 4بتاریخ 
ملیار لیرة سوریة، 15الذي یتضمن زیادة الحد األدنى لرأس مال البنوك اإلسالمیة العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح 2005

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

أما بالنسبة.لم یصدر قرار جدید بھذا الخصوص بعدوجب القرار المذكور خالل السنة والتي انتھت بم، وسنوات6تمدید المھلة لتصبح 
سیتم متابعة الزیادة المطلوبة عند ،وتعدیالتھ2010لعام 3بموجب أحكام القانون رقم بنكلتنفیذ الزیادة في رأس مال اللمھلة المحددة ل

.حسب األصوللدیھاعتبر قید المعالجة وفق اختصاصھاتزویدنا بالتوجیھات بھذا الخصوص من الجھات الوصائیة كونھ ی

اتحتیاطیاال24
القانونيحتیاطياال-

اني 20الصادر بتاریخ 369/100/3لى التعمیم رقم إوإشارة 2011لعام 29بناء على أحكام المرسوم التشریعي رقم  ى 2009كانون الث وإل
قات من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر أرباح فرو%10یتم تحویل 2009شباط 12الصادر بتاریخ 952/100/1التعمیم رقم 
للى االحتیاطي القانوني.لمحققة إالقطع غیر ا %25یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویاً

.یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي القانوني.من رأسمال البنك

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

900,549,050374,016,661نةالرصید في بدایة الس
279,306,65110,722,007,841صافي ربح السنة

1,622,644,6501,591,124,821مصروف ضریبة الدخلیضاف:
(7,047,808,774)3,460,775,000أرباح القطع غیر المحققة:)ینزل(یضاف 

5,362,726,3015,265,323,888صافي الربح قبل الضریبة

349,450,950526,532,389من صافي الربح قبل الضریبة (*)المكون خالل السنةقانوني الحتیاطي الا
1,250,000,000900,549,050في نھایة السنةالرصید

.أعالهالمادة المذكورةمن رأسمال البنك، حسب %25لبلوغ الرصید 2017سنة كاملة خالل %10تم احتجاز نسبة (*) لم ی



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

2017كانون األول31كما في

44

(تتمة)االحتیاطیات24

االحتیاطي الخاص -

إلى المادة رقم  على التعمیمین الصادرین عن مصرف سوریة المركزي رقم وبناًء23/2002من قانون النقد األساسي رقم /97/استناداً
من األرباح الصافیة %10یتم تحویل 2009شباط 12الصادر بتاریخ 952/100/1ورقم 2009كانون الثاني 20بتاریخ 369/100/3

قبل الضریبة بعد استبعاد أثر خسائر أو أرباح القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي الخاص. یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما 
لـ ً من رأسمال البنك. %100یصبح رصید االحتیاطي الخاص مساویا

:حتساب االحتیاطي الخاصیوضح الجدول التالي طریقة ا

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

900,549,050374,016,661الرصید في بدایة السنة
279,306,65110,722,007,841صافي ربح السنة

1,622,644,6501,591,124,821یضاف:مصروف ضریبة الدخل
(7,047,808,774)3,460,775,000:أرباح القطع غیر المحققة)ینزل(یضاف 

5,362,726,3015,265,323,888صافي الربح قبل الضریبة

%10%10نسبة االحتیاطي الخاص المكون خالل العام من صافي الربح قبل الضریبة
536,272,630526,532,389المكون خالل السنةالخاصحتیاطي اال

1,436,821,680900,549,050في نھایة السنةالرصید

ات والمخصصات المكونة لقاء الدیونحتیاطیاال-
وأحكام قرار مجلس النقد 2012) لعام 4/م.ن/ب902على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (بناًءتم تشكیل االحتیاطیات والمخصصات 

.2009كانون األول 9) تاریخ 4/م.ن/ب597رقم (والمعدل لبعض أحكام القرار2010نیسان 14) تاریخ 4/م.ن/ب650والتسلیف رقم (
یتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتیاطي العام لمخاطر التمویل في حساب احتیاطي مخاطر االستثمار، ما یعني أنھ 

یاطي عام مخاطر التمویل المطلوب ال حاجة لتكوین احتیاطي عام لمخاطر التمویل في حال أن احتیاطي مخاطر االستثمار یبلغ مقدار احت
2005/ لعام 35تكوینھ أو یزید عنھ، ویجب أال یقل احتیاطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم التشریعي رقم /

یھما أكبر.الخاص بالمصارف اإلسالمیة أو مقدار حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتیاطي العام لمخاطر التمویل أ
والخاص بالمصارف اإلسالمیة جھة استمرار تكوین احتیاطي 2005/ لعام 35/ من المرسوم التشریعي رقم /14یستمر العمل بأحكام المادة /

لمواجھة مخاطر االستثمار المشترك لتغطیة خسائر ناتجة عنھ وذلك حتى یصبح مبلغ االحتیاطي مثلي رأس المال المدفوع للمصارف 
و أي مقدار آخر یحدده مجلس النقد والتسلیف.أیة اإلسالم

م إعداد اختبارات جھد للمحفظة االئتمانیة من قبل البنك لتقدیر مدى كفایة المخصصات المحتفظ بھا وارتأت إدارة البنك حجز مخصصات ت
2017ًكانون األول 31بلغ رصیدھا بتاریخ للدیون المنتجة التيإضافیة غیر المنتجة وللدیون لیرة سوریة1,056,229,372وقدرهمبلغا

وقدره  .لیرة سوریة166,944,792مبلغاً
وتبلغ وریةسیرة ل10,591,455مبلغ2017ول األكانون31لدیون المنتجة للتسھیالت المباشرة القائمة بتاریخ اقام البنك بتشكیل مخصص 

وقدره وریة.سیرة ل3,495,180حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغاً
وریةسیرة ل4,267,217,212مبلغ2017كانون األول 31قام البنك بتشكیل مخصص للدیون غیر المنتجة للتسھیالت المباشرة بتاریخ 

وقدره وتبلغ حصة أصحاب حسابات وللتسھیالت غیر المباشرة مبلغ وقدره .وریةسیرة ل1,408,181,680االستثمار المطلقة مبلغاً
وقدره وتبلغ حصة أصحاب الحسابات االستثوریةسیرة ل1,711,350 وریة.سیرة ل564,746ماریة المطلقة منھا مبلغاً

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

/م.ن/ب 597حتیاطي العام لمخاطر التمویل المتوجب وفق أحكام القرار ن البنك ملزم باستكمال احتجاز االمع العلم أ2016كانون األول 31
.4/م.ن/ب902مل بالقرار عند انتھاء الع4/م.ن/ب650وتعدیلھ بالقرار 

وقدره 2017كانون األول 31تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من احتیاطي مخاطر التمویل والمحتجزة لغایة تاریخ  مبلغاً
نتیجة تعلیق تكوین االحتیاطي مخاطر التمویل لألصول الممولة من2012أیلول 30لیرة سوریة وھي محتسبة لتاریخ 28,651,746

أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد التاریخ المذكور. 
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ؤجلة وأرصدة التمویالتبیوع المإیرادات ذمم ال25

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,852,955,2962,126,442,022شركات–إیراد المرابحات 
228,663,38191,058,190أفراد–إیراد المرابحات 

3,081,618,6772,217,500,212

البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالتذمم مخصص تدني 26
بأحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم بما فیھا ذمم اإلیتم تكوین مخصصات تدني لكافة ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت  جارة تقیداً

مصروف المخصص المكون قیمةبلغ إجمالي.2011نیسان 11بتاریخ 1259/166تعمیم رقم لواوتعدیالتھ2009) لعام 4/ م.ن/ب597(
: 2016(وھو محمل بالكامل على الوعاء المشترك لیرة سوریة 30,000,000مبلغ 2017كانون األول 31عن السنة المنتھیة في 

.لیرة سوریة)218,218,617

مالیةالمؤسسات المصارف ومن الإیرادات 27

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

256,677,314246,618,694إیرادات ودائع استثماریة لدى البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة
256,677,314246,618,694

الدخل المشترك القابل للتوزیع لحسابات االستثمار المطلق بعد تنزیل إحتیاطي مخاطر االستثمار28

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

)41,595,686((26,445,192)توفیرحسابات ال
)431,664,529()664,158,707(ألجلحسابات 

4,391,16234,103,671حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من احتیاطي معدل األرباح (*)
)686,212,737()439,156,544(

ة عن كسر الودائع حیث أنھ عند قیام العمیل بكسر ودیعتھ قبل تاریخ استحقاقھا فلیس لھ الحق بالحصول على األرباح المتحققة تمثل أرباح ناجم(*)
.)21إیضاح(من ھذه الودیعة، حیث یتم تحویل ھذه األرباح إلى احتیاطي معدل األرباح بعد حسم حصة البنك كمضارب

وكیل باالستثمار ورب مالمضارب وبصفتھالمشتركدخلالمنبنكحصة ال29

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

154,284,671131,700,817حصة البنك بصفتھ مضارب
2,394,484,7021,831,336,983رب مالوبصفتھ وكیل باالستثمار حصة البنك 

2,548,769,3731,963,037,800
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الذاتیةراتھمن استثمابنكالدخل30

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,284,879,5261,816,915,656إیراد وكاالت استثماریة 
(13,934,130)-مصاریف وكاالت استثماریة

236,503,687357,043,992إیراد اإلجارة
)10,034,051(-مضاربات اسالمیة (*)خسائر

88,891,762117,187,695إیراد الصكوك
2,610,274,9752,267,179,162

2016(*) یمثل فرق بین العائد المسجل سابقا والذي كان من المتوقع الحصول علیھ والعائد الفعلي لمضاربة إسالمیة استحقت خالل عام 
حیث كان العائد المتوقع الحصول علیھ أعلى من العائد الفعلي.

ستثماراالببصفتھ وكیالًغیر المدرجة في بیان المركز المالي ات ستثماراالدخلمن بنكحصة ال31

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

95,439,84694,650,403ستثمارات غیر المدرجة في بیان المركز المالي أرباح اال
)33,548,493((42,833,738)ینزل: حصة أصحاب االستثمارات غیر المدرجة في بیان المركز المالي 

52,606,10861,101,910
یبین تفاصیل  :غیر المدرجة في بیان المركز المالياتستثماراالفیما یلي جدوالً

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

509,502,972-(دوالر أمریكي)%1إلى%0.6من 
8,737,038,85811,810,727,054(دوالر أمریكي)%2 إلى % 1 من أعلى 

2,180,000,0001,349,168,585( دوالر أمریكي)%2أعلى من

یةبنكالخدمات الإیرادات صافي 32
72016201

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,213,662,1651,185,440,604عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص
1,164,535,2781,686,248,176كیةرسوم خدمات بن

2,378,197,4432,871,688,780
(103,331,553)(143,130,171)مصروفات عموالت ورسوم

2,235,067,2722,768,357,227

نفقات الموظفین33
72016201

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,667,469,6491,533,525,380رواتب وأجور وتعویضات ومكافآت للموظفین
26,109,58624,003,101اشتراكات لمؤسسة التأمینات االجتماعیة

27,628,85624,433,044تدریبمصاریف سفر و
17,060,89812,745,897مصاریف نفقات طبیة

7,548,81611,525,235أخرى
1,745,817,8051,606,232,657
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وعمومیةمصاریف إداریة34

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

174,210,99484,509,247مصاریف إیجارات
309,507,018350,881,828ستشارات (*)  امصاریف 

133,229,985140,077,331مصاریف معلوماتیة 
88,598,51358,091,135مصاریف سفر ومواصالت وضیافة 

82,787,61352,214,195ء وتدفئةمصاریف كھرباء وما
96,207,14540,512,437مجلس اإلدارة تعویضات

87,575,26533,781,542إعالن ومعارض 
43,265,67730,353,698مصاریف حكومیة

25,620,73922,735,389ھیئة الرقابة الشرعیة (**)ومكافآت تعویضات 
52,113,79949,319,428مصاریف صیانة وإصالحات

24,500,34220,231,640مصاریف البرید والھاتف وانترنت
36,644,31530,640,449مطبوعاتمصاریف قرطاسیة و

27,537,05023,253,651مصاریف التنظیف والبوفیھ 
10,643,8658,345,024مصاریف حراسة 
4,634,8952,771,653مصاریف تأمین 
30,652,8552,341,446مصاریف أخرى 
-42,802,720مصارف مشاریع

1,270,532,790950,060,093

(*)  تمثل مصاریف التدقیق الخارجي واالستشارات القانونیة والتقنیة والفنیة.
اریخ المستحقة غیر المدفوعة(**) بلغت قیمة مكافآت ھیئة الرقابة الشرعیة انون األول 31حتى ت دره2017ك غ وق رة 15,179,844مبل لی

.سوریة

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

20172016

279,306,65110,722,007,841لیرة سوریة–ربح السنةصافي 

50,000,00050,000,000سھم-السنة خاللقائمةالمتوسط المرجح لعدد األسھم ال

5.59214.44لیرة سوریة–ربح السنةالحصة األساسیة للسھم من صافي 

ا تأثیر على عائد للسھم لعدم إصدار البنك أدوات قد یكون لھالمخفضةمطابقة للحصة السنة أرباح إن الحصة األساسیة للسھم من صافي 
عند تحویلھا. الربحالسھم في 

النقد وما في حكمھ36
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة

65,788,166,72545,275,743,379نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة تستحق خالل ثالثة أشھر
كیة لمدة ثالثة إیداعات وحسابات استثمار وشھادات لدى المصارف ومؤسسات بن:یضاف

189,731,266,023102,419,718,157أشھر أو أقل
(79,986,131,010)(157,845,641,816)إیداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالیة:ینزل

97,673,790,93267,709,330,526

عملیات البنك الیومیة.  ي فتم استثناء االحتیاطي النقدي لدى مصرف سوریة المركزي كونھ ال یستخدم 
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األرباح المدورة المحققة واألرباح المدورة غیر المحققة 37
على تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم  شباط 12بتاریخ 952/100/1والتعمیم رقم 2008لعام 362بناًء

حساب منقة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن اعادة تقییم مركز القطع البنیوي یتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غیر المحق2009
.األرباح المدورة المحققة

المعامالت مع أطراف ذات عالقة38
ًو الشركات التي یملكون فیھا حصأوھیئة الرقابة الشرعیةتتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  صا

رئیسیة 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

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

تعویضات اإلدارة العلیا
96,207,14540,512,437واللجنة التنفیذیةمجلس اإلدارةتعویضات
25,620,73922,735,389ھیئة الرقابة الشرعیةتعویضات

594,396,372543,999,448(اإلدارة التنفیذیة)الراتب األساسي وتعویضات
716,224,256607,247,274

:المتضمنة في البیانات المالیة كما یليالعالقة ذاتمع األطراف السنةلقد بلغت األرصدة في نھایة 

أعضاء مجلس الشركات الزمیلةاألمبنكال2017كانون األول 31
المجموعاإلدارة

بنود بیان المركز المالي 
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)
(52,543,937))52,543,937(--أرصدة الحسابات الجاریة والودائع (مطلوبات)

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

دارة االستثمارات غیر المدرجة في إنصیب البنك من 
95,582,024-52,117,10043,464,924وكیالًبیان المركز المالي بصفتھ

أعضاء مجلس الشركات الزمیلةاألمبنكال2016كانون األول 31
المجموعاإلدارة

بنود بیان المركز المالي 
30,730,017,998-30,730,017,998-حسابات جاریة مدینة
(6,719,532)-(6,202,102))517,430(حسابات جاریة دائنة 

105,338,711,755-60,176,001,82345,162,709,932رات (البنك كمضارب والوكاالت)استثما
13,904,15813,904,158--أرصدة الحسابات الجاریة والودائع (مطلوبات)

دخلبنود داخل بیان ال
245,393,867-141,047,495104,346,372یرادات األنشطة االستثماریةإ
1,668,312,712-1,239,238,002429,074,710(ذاتي)یرادات األنشطة االستثماریةإ

دارة االستثمارات غیر المدرجة في بیان إنصیب البنك من 
50,811,652-8,917,13741,894,515وكیالًالمركز المالي بصفتھ
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المخاطرإدارة39

مقدمة39.1

عملھتواجالتيوتقییم المخاطروفھمتحدیدعلىیقومالبنكفيالمخاطرإلدارةالعامواإلطارالبنوكأعمالمنأساسيجزءھيالمخاطر
بیناألمثلالتوازنإلىللوصولالمخاطرالالزمة لتقلیصاالجراءاتواتخاذوالمقبولةالمحدودةالمستویاتضمنبقائھامنوالتأكدالبنك

.والعائدالمخاطرةمليعا

مخاطر السوق ومخاطر السیولة ومخاطر السوق وتقلبات سعر صرف العملة األجنبیة إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر االئتمان ومخاطر 
مخاطر األعمال. لعي ومخاطر العملیات (التشغیل) ومخاطر شرعیة ولالستثمارات المالیة ومخاطر السلع والمخزون الس

المخاطرأنظمة إدارة

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

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

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

م خطط طوارىء وإدارة األزمات ھي اللجنة المسؤولة عن متابعة قیام اإلدارة العلیا بالمعالجة الفوریة ألي تجاوزات وتقییلجنة إدارة المخاطر 
جیات وسیاسات إدارة المخاطر، إضافة إلى متابعة وتقییم التقاریر الصادرة عن إدارة المخاطر ومراقبة مدى االلتزام بالمعاییر یومراجعة استرات

الموضوعة من قبل لجنة بازل والمتعلقة بالمخاطر على اختالف أنواعھا. 

بشكل رئیسي عن مخاطر السیولة والتمویل لھیكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة ة موجودات ومطلوبات البنك واالجھة المسؤولة عن إدارالخزینة
للبنك. 

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

التقاریر إلى لجنة التدقیق أو إلى مجلس اإلدارة.

:الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطریليفیما

المخاطرلجنة إدارة
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إدارة المخاطر (تتمة)39

مقدمة (تتمة)39.1

لمخاطر ونظام التقاریرقیاس ا
على تقدیر إ جمالي یتم قیاس مخاطر البنك بطریقة تعكس الخسائر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة والخسائر غیر المتوقعة بناًء

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

ستراتیجیة البنك وحدود ومستویات المخاطر المقبولة. كما یقوم البنك بقیاس اعلى السقوف المعتمدة التي تعكس تتم مراقبة وضبط المخاطر بناًء
طر ومقارنتھا بالمخاطر اإلجمالیة بمختلف أنواعھا.القدرة اإلجمالیة لتحمل المخا

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

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

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

استراتیجیات إدارة المخاطر

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

اعتماد استراتیجیة شاملة وسیاسات و إجراءات عمل إلدارة المخاطر بكافة انواعھا بشكل عام.-
حدید وتقییم المخاطر التشغیلیة نتھاج ألیة استراتیجیة إلدارة مخاطر التشغیل الناتجة عن عملیات و نشاطات البنك المختلفة تتضمن وسائل تا-
).(طریقة المؤشرات االساسیة2تحدید مؤشراتھا الرئیسیة الكمیة والنوعیة، ووسائل لقیاس ھذه المخاطر باستخدام الطرق المحددة في بازل و
، متضمنة ھذه یة للبنك ومواجھة الظروف الطارئةنتھاج استراتیجیة وسیاسة مالئمة إلدارة السیولة تكفل المحافظة على القوة المالا-

.ا لمتابعة ومراقبة مخاطر السیولةاالستراتیجیة طرق
ر االجراءات الخاصة بالسیاسات ، وتطویاالئتمان وسیاسات التمویل، تتضمن المراجعة الدوریةاعتماد سیاسة مالئمة إلدارة مخاطر-

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

اس ھذه المخاطر باستخدام الطرق ، تتضمن المراجعة الدوریة لمخاطر السوق ووسائل قید طرق مالئمة إلدارة مخاطر السوقاعتما-
متابعة سقوف السیولةوك الخارجیةتحدید سقوف للتعامل مع البنة التسعیرطریقة إعاد–كطریقة سلم استحقاقات النقدیة (2المحددة في بازل 

.مراقبة مراكز النقد التشغیلیة)
سالمة السیاسات المطبقة في البنك.ما یضمن كفایة ویق رقابة فاعلة بالتنسیق والتعاون مع كافة اإلدارات الرقابیة بھدف تحق-
اعتماد نظام للتقاریر الدوریة الخاصة بمختلف أنواع المخاطر.-

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

معتمدة.

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

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

للمحافظة على محفظة ائتمانیة متنوعة لتجنب الزیادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان وضبطھا .حددت سیاسات وإجراءات البنك أطراً
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طر (تتمة)إدارة المخا39

مخاطر االئتمان39.2 

الوفاء بالتزاماتھ تجاه البنك ویعمل البنك على إدارة مخاطر االئتمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن
ل قطاع أو منطقة حجم التعرض االئتماني لك) وعلى مستوى العمیل (فرد أو مؤسسةة على مخاطر التركزات االئتمانیةالرقابالسقوف و
جغرافیة.

الواحد أو مجموعة المدینمستویات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع یقوم البنك بتحدید
ومن خالل تحدید سلطات و لكل قطاع أو منطقة جغرافیة، إضافة إلى ذلك یخفض البنك المخاطر من خالل التقییم االئتماني للعمالء المدینین

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

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

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

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

.وتعدیالتھ2009
.الئتمانیاریة المبسطة عند قیاسھ لمخاطر ایقوم المصرف باتباع الطریقة المع

االئتمانیة المتعلقة بالتعھداتالمخاطر ·
لشرعیة یقوم البنك بتقدیم تعھدات لتلبیة احتیاجات العمالء، تلزم ھذه التسھیالت البنك بأداء دفعات بالنیابة عن عمالئھ، وذلك حسب الضوابط ا

لشروط االعتماد أو الكف ً الة. تتسم ھذه التسھیالت بنفس المخاطر المحددة من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك. ویتم تحصیل ھذه الدفعات وفقا
دات مع االئتمانیة لذمم األنشطة التمویلیة وتتم الوقایة من ھذه المخاطر باتباع نفس سیاسات البنك واجراءاتھ الرقابیة من حیث حصر ھذه التعھ

الظروف التي تقتضي ذلك.أطراف مختارة والتقییم المتواصل لمالءمة ھذه التسھیالت وترتیبات ضمان اضافیة مع األطراف في

):بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(ئتمان لجدول التالي التعرضات لمخاطر االیوضح ا

72016201
لیرة سوریةلیرة سوریة

المركز الماليبیانبنود داخل 
52,836,676,03733,329,596,092المصارف المركزیةأرصدة لدى 

یة لمدة ثالثة أشھر أو الإیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات م
189,731,266,023102,419,718,157أقل

24,914,353,66362,349,809,516ثالثة أشھریة لمدة تزید عنالحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات م
1,360,493,320318,747,626,785ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة

250,996,094327,134,344فرادلأل
1,673,327,078655,216,170تمویالت عقاریة
28,713,937,53517,112,915,552الشركات الكبرى

722,232,613652,360,719المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
818,628,8851,763,303,730المشاركات

1,308,000,0003,607,154,585ات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقموجود
256,210,000256,210,000موجودات قید االستثمار أو التصفیة  

3,468,992,7013,151,994,528موجودات أخرى
1,866,682,6092,161,995,426سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 

306,561,303,238227,787,408,819

المركز المالي بیانبنود خارج 
7,461,591,20017,695,668,088تعھدات مقابل اعتمادات مستندیة

293,558,9124,060,638,823تعھدات مقابل قبوالت
12,090,041,7919,257,989,049تعھدات مقابل كفاالت

48,701,987,7399,027,095,882ستعملةارتباطات وسقوف تمویل غیر م
68,547,179,64240,041,391,842

375,108,482,880267,828,800,661ئتمانیةالإجمالي المخاطر ا
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إدارة المخاطر (تتمة)39

(تتمة)مخاطر االئتمان39.2

ئتمانیة حسب درجة المخاطر توزیع التعرضات اال
:درجة المخاطر وفق الجدول التاليانیة حسبئتمالتعرضات االتتوزع

2017كانون األول 31بنود داخل بیان المركز المالي

العقاریةتمویالتالاألفراد (التجزئة)

الشركات

المجموع الشركات الكبرى
المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة
یرة سوریة للیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

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

ً(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 (

28,202,24011,915,6105,773,692,52026,403,1055,840,213,475مجموع الدیون غیر المنتجة
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)ح المؤجلة للسنوات القادمةاألربا: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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إدارة المخاطر (تتمة)39

(تتمة)مخاطر االئتمان39.2

2016كانون 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 

196,934,199-196,934,199--دیون متدنیة المخاطر
417,255,538917,765,11216,914,928,357654,802,98818,904,751,995عادیة (مقبولة المخاطر)

ً(تحت المراقبة  خاصا 10,246,3614,713,5153,936,995,76057,077,1824,009,032,818)تتطلب اھتماماً
427,501,899922,478,62721,048,858,316711,880,17023,110,719,012مجموع الدیون المنتجة

غیر منتجة
7,287,70011,390,450-134,5353,968,215دون المستوى

1,365,0945,247,203-1,061,2532,820,856مشكوك في تحصیلھا 

27,989,6117,135,9895,508,624,28248,395,5105,592,145,392)ردیئةھالكة (

29,185,39913,925,0605,508,624,28257,048,3045,608,783,045مجموع الدیون غیر المنتجة

456,687,298936,403,68726,557,482,598768,928,47428,719,502,057المجموع

(1,928,549,913)(63,935,542)(1,489,924,409)(274,415,566)(100,274,396)األرباح المؤجلة للسنوات القادمة:یطرح

(139,177,195)(288,787)(133,051,795)(1,369,364)(4,467,249)األرباح المحفوظة:یطرح

(6,140,844,434)(52,343,426)(6,058,287,112)(5,402,587)(24,811,309)مخصص التدني:یطرح

327,134,344655,216,17018,876,219,282652,360,71920,510,930,515الصافي
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إدارة المخاطر (تتمة)39

(تتمة)مخاطر االئتمان39.2

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--تدنیة المخاطردیون م
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:
177,217,856-177,217,856دون 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--لمجموعا

(1,711,350)(1,711,350)---یطرح: مخصص التدني

19,036,357,059807,123,49419,843,480,553--الصافي
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إدارة المخاطر (تتمة)39

(تتمة)مخاطر االئتمان39.2

2016كانون األول 31المركز الماليبنود خارج بیان 

التمویالت العقاریةاألفراد (التجزئة)

الشركات

المجموع المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

16,991,311,042526,341,52217,517,652,564--دیون متدنیة المخاطر
11,985,550,324183,618,11812,169,168,442--عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) ً 1,208,269,44658,136,1601,266,405,606--تحت المراقبة (تتطلب اھتماما

30,185,130,812768,095,80030,953,226,612--مجموع الدیون المنتجة
غیر منتجة:

14,302,00014,302,000---مشكوك في تحصیلھا
13,484,20033,283,14846,767,348--ردیئة

13,484,20047,585,14861,069,348--مجموع الدیون غیر المنتجة
30,198,615,012815,680,94831,014,295,960--المجموع

(6,220,028)(133,028)(6,087,000)--طرح: مخصص التدنيی

30,192,528,012815,547,92031,008,075,932--الصافي
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إدارة المخاطر (تتمة)39

(تتمة)مخاطر االئتمان39.2

توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت

2017ن األولكانو31

الضمانات مقابل:
المجموعالشركاتالتمویالت العقاریةاألفراد

المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

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

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

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

25,409,8946,603,1894,188,955,07426,403,1054,247,371,262ھالكة (ردیئة)
336,419,4862,226,856,69937,218,189,944832,744,18040,614,210,309المجموع

منھا:
337,5002,507,0654,424,542,5841,035,2154,428,422,364تأمینات نقدیة

21,052,5032,036,867,95811,755,827,504782,418,26314,596,166,228عقاریة
253,597,7856,937,23523,824,0492,899,000287,258,069سیارات وآلیات

8,481,971,7558,104,5548,491,565,523-1,489,214باریةكفاالت شخصیة و اعت
2,856,7443,869,8101,757,7415,633,27014,117,565خرىأ

57,085,740176,674,63112,530,266,31132,653,87812,796,680,560بدون ضمانات 
336,419,4862,226,856,69937,218,189,944832,744,18040,614,210,309المجموع

.بعین االعتبار أال تزید عن مبلغ الدین لكل عمیل إفرادیاًتم األخذإدراج قیمة الضمانات عند
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2016كانون األول31

الضمانات مقابل:
المجموعالشركاتعقاریةالتمویالت الاألفراد

المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

196,934,199-196,934,199--ة المخاطرین متدنیود
417,255,538917,765,11216,914,928,357654,802,98818,904,751,995عادیة (مقبولة المخاطر)

ً 10,246,3614,713,5153,936,995,76057,077,1824,009,032,818)تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا
غیر عاملة:

7,287,70011,390,450-134,5353,968,215دون المستوى
1,365,0945,247,203-1,061,2532,820,856مشكوك فیھا

27,989,6117,135,9895,508,624,28248,395,5105,592,145,392ھالكة (ردیئة)
456,687,298936,403,68726,557,482,598768,928,47428,719,502,057المجموع

منھا:
337,5005,121,816197,536,8941,035,213204,031,423تأمینات نقدیة

2,410,899,522-2,410,899,522--كفاالت بنكیة مقبولة
6,805,661746,479,09910,117,006,737621,733,91211,492,025,409عقاریة

409,027,84314,827,25524,914,35530,694,300479,463,753سیارات وآلیات
520,54811,2926,541,334,4016,881,4266,548,747,667كفاالت شخصیة و اعتباریة

12,175,161--8,327,9763,847,185خرىأ
31,667,770166,117,0407,265,790,689108,583,6237,572,159,122بدون ضمانات 

456,687,298936,403,68726,557,482,598768,928,47428,719,502,057المجموع
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الدیون المعاد ھیكلتھا
ل  ل أو تاجی ر التموی ة عم اط أو إطال دیل األقس ث تع ویالت من حی یقصد بإعادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التم

وقد بلغت للسنة الحالیة ھناك أیة دیون معاد ھیكلتھایكن ولم ب اھتمام خاص، بعض األقساط أو تمدید فترة السماح، وتم تصنیفھا كدیون تتطل
.لیرة سوریة110,642,260مبلغ2016كانون األول 31في كما قیمة الدیون المعاد ھیكلتھا

الدیون المعاد جدولتھا
ر منتجة وأُخ ویالت غی ة وأرصدة تم دة ھي تلك الدیون التي سبق وأن ُصنفت كذمم بیوع مؤجل ة وأرص وع المؤجل م البی ار ذم ن إط ت م رج

ا  غ مجموعھ د بل اص، وق ام خ ب اھتم دیون تتطل م تصنیفھا ك ة التمویالت غیر المنتجة بموجب جدولة أصولیة وت نة الحالی ة الس ي نھای ا ف كم
في نھایة السنة السابقة.كما ولم یكن ھناك أیة دیون معاد جدولتھا لیرة سوریة816,665,800

اختبار الجھدسیناریوھات 
:بخصوص اجراء اختبارات جھد تفصیلیة للمحفظة االئتمانیة نورد الیكم نتائج السیناریوھات المطبقة كالتالي13استنادا للفقرة ج من المادة 

تم اجراء اختبارات جھد على المحفظة االئتمانیة للمصرف وفق ست سیناریوھات 
وإجراء اختبار ضغط على تم اختیار عمالء تمویل الشركات الذین لدیھم ضمانة عقاریة،على محفظة الشركات العادیة السیناریو االول:

: األول افتراض تدني تصنیف جمیع العمالء الذین سبق أن تأخروا بالسداد ضمن سجلھم التاریخي في التعامل مع مصرفنا درجة مستویین
عن أسعارھا %20ثاني افتراض انخفاض أسعار العقارات في سوریة بنسبة واحدة من فئة الدیون العادیة الى دیون تتطلب اھتمام خاص، وال

.لیرة سوریة90,790,234الحالیة. وبلغ اجمالي المخصصات الواجب اقتطاعھا وفق ھذا السیناریو 
902سب القرار مانات غیر مقبولة ح: على محفظة الشركات العادیة: اختبار ضغط على العمالء الممنوحین تمویالت بضالسیناریو الثاني

.لیرة سوریة217,166,569وبلغ اجمالي المخصصات الواجب اقتطاعھا وفق ھذا السیناریو 
اختبارات الضغط على الدیون التي تتطلب اھتمام خاص من محفظة التمویل التجاري تم اختیار عمالء محفظة التمویل :السیناریو الثالث

وافتراض انتقالھم إلى دیون دون المستوى، وتجنیب مخصص اصافي لیصبح اإلجمالي التجاري المصنف دینھم كدین یتطلب اھتمام خاص
.لیرة سوریة95,000,404وبلغ اجمالي المخصصات الواجب اقتطاعھا وفق ھذا السیناریو .%20نسبتھ 

الء محفظة التمویل التجاري . تم اختیار عملمنتجة من محفظة التمویل التجارياختبارات الضغط على الدیون غیر االسیناریو الرابع:
المصنف دینھم كدین دون المستوى العادي والمقبول ودین مشكوك بتحصیلھ، وافتراض انتقالھم إلى دیون ردیئة، وتجنیب مخصص إضافي 

.لیرة سوریة166,936,017وبلغ اجمالي المخصصات الواجب اقتطاعھا وفق ھذا السیناریو .%100لیصبح اإلجمالي نسبتھ 
: اختبارات الضغط على تسھیالت العمالء التي تتجاوز الملیار لیرة تم اختیار عمالء محفظة التمویل التجاري للعمالء التي یو الخامسالسینار

تتجاوز قیمة تسھیالتھم الخمسمائة ملیون لیرة و مصنفین كدیون عاملة لدى المصرف، وبلغ اجمالي المخصصات الواجب اقتطاعھا وفق ھذا 
.لیرة سوریة649,289,477السیناریو 

: اختبارات الضغط على محفظة تمویل التجزئة  وتفترض انخفاض تصنیف كل فئة من فئات دیون عمالء التجزئة درجة السیناریو السادس
وفقاً، وتم اختیار جمیع العمالء الذین لدیھم انكشاف(منتجة وغیر منتجة)واحدة لغ اجمالي وب، لذلك االنكشافللمخاطر وترتیبھم تنازلیاً

.لیرة سوریة3,991,463المخصصات الواجب اقتطاعھا وفق ھذا السیناریو 
على السیناریوھات الستة ،حیث ارتأت اإلدارة أخذ مخصص اجمالي السیناریوھات والبالغ  1,223,174,164قیمتھ تم تشكیل مخصص بناًء

.2017األول كانون31سوریة كما في لیرة 

الصكوك
:كوك حسب مؤسسات التصنیف الخارجیةتالي تصنیفات الصیوضح الجدول ال

جمالياإلالتصنیف في المیزانیةمؤسسة التصنیفدرجة التصنیف
436,000,000ضمن الموجودات المحتفظ بھا حتى االستحقاقBBBFitchبنك بیت التمویل التركي
872,000,000ى االستحقاقضمن الموجودات المحتفظ بھا حتBBBFitchبنك اإلمارات اإلسالمي
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التركز الجغرافي 
:كما یلية حسب التوزیع الجغرافي ینائتمیوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اال

اإلجمالي أفریقیا آسیا أوروبا
دول الشرق األوسط 

األخرى لقطرداخل ا المنطقة الجغرافیة

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

52,836,676,037 - - - - 52,836,676,037 المصارف المركزیةأرصدة لدى 

189,731,266,023  10,792,057,595 96,754,230,375  26,345,737,645 53,679,150,222 2,160,090,186
إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة ثالثة 

أشھر أو أقل

24,914,353,663 885,261,668 - - 22,959,091,995 1,070,000,000
حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن ثالثة 

أشھر
31,360,493,320 - - - - 31,360,493,320 ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة

250,996,094 - - - - 250,996,094 لألفراد
1,673,327,078 - - - - 1,673,327,078 التمویالت العقاریة

28,713,937,535 - - - - 28,713,937,535 الشركات الكبرى
722,232,613 - - - - 722,232,613 )SMEsالمؤسسات الصغیرة  والمتوسطة (

818,628,885 - - - - 818,628,885 المشاركات
1,308,000,000 - 436,000,000 - 872,000,000 - موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

9,215,188,263 8,069,046 19,126,193 - 132,682,475 9,055,310,549 موجودات األخرى

310,184,606,191  11,685,388,309 97,209,356,568  26,345,737,645 77,642,924,692 97,301,198,977 2017اإلجمالي 

230,821,711,088 17,911,027,855  62,093,553,614  8,145,686,166 71,287,558,197  71,383,885,256 2016اإلجمالي 



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

2017كانون األول31كما في

60

إدارة المخاطر (تتمة)39

)(تتمةمخاطر االئتمان39.2

التركز حسب القطاع االقتصادي

تصادیة قالتركزات في التعرضات االئتمانیة حسب القطاعات اال

إجماليأفرادعقاراتتجارةصناعةماليالبند / القطاع االقتصادي

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

52,836,676,037----52,836,676,037المصارف المركزیةأرصدة لدى 
یة لمدة ثالثة الإیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات م

189,731,266,023----189,731,266,023أشھر أو أقل 
ثالثة یة لمدة تزید عنالحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات م

24,914,353,663----24,914,353,663أشھر 
4,988,907,54524,447,262,6031,673,327,078250,996,09431,360,493,320-ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 

818,628,885--475,934,447342,694,438-مشاركاتال
1,308,000,000----1,308,000,000موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

291,928,6493,169,168,8095,591,885,310--2,130,787,852موجودات األخرى

2017270,921,083,5755,464,841,99224,789,957,0411,965,255,7273,420,164,903306,561,303,238الياإلجم

2016204,522,155,2446,318,670,88811,129,852,1311,831,736,0363,984,994,520227,787,408,819اإلجمالي
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مخاطر السوق39.3
مخاطر السوق ھي مخاطر الخسارة الناتجة عن:

التغیرات في قیمة األصول والخصوم ( بما في ذلك األصول والخصوم خارج المیزانیة )، و/ أو 
التغیرات في اإلیرادات نتیجة تغیرات في أسعار العوائد وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم.

سوق رئیسیة، وھي كما یلي: ھناك ثالثة مخاطر
أو ر العوائد على األصول والخصوم و/. نتیجة لعدم تطابق أسعاجة عن التغیرات في أسعار العوائد: ھي مخاطر الخسارة الناتمخاطر أسعار العوائد

. ت في أسعار العوائدنتیجة للتغیرااالختالفات في توقیت آجال استحقاقھا، قد تتعرض مؤسسة مالیة لخسارة أو انخفاض في األرباح 
الفعلیة لصرف العمالت األجنبیة ضمن سیناریو عن الفرق بین األسعار المفترضة ومخاطر صرف العمالت األجنبیة: ھي مخاطر الخسارة الناجمة 

یكون لدى المؤسسة المالیة فیھ فائض أو نقص بالصافي فیما یتعلق باألصول والخصوم المقومة بالعمالت األجنبیة. 
ھي مخاطر الخسارة الناجمة عن االنخفاض في قیمة األصول نتیجة للتغیرات في أسعار األوراق المالیة وغیرھا من أنواع تغییر السعر: مخاطر

وأدوات االستثمار.
.منھج المعیاريیتم قیاس مخاطر السوق باتباع ال،قیاس مخاطر السوق والمتطلبات الرقابیة

ي مصرفك قواعد كسیاسة وممارسة، یجب أن یتبع البن ن مخاطر السوق، المشمولة ف ال ع ة رأس الم ات كفای سوریة المركزي فیما یتعلق بمتطلب
تعلیمات مجلس النقد والتسلیف ذات الصلة.

:مخاطر السوق من العناصر التالیةتتكون
:العوائد والتي تشملمخاطر السوق ألسعار

د (مخاطر- ة المصدرة لھSpecific Riskالسوق المحددة: ألسعار العوائ ة بالجھ ا أو المتعلق ة ذاتھ األداة المالی ة ب ا ) المتعلق تفظ بھ ذه األداة والمح
.ةللمتاجر

وق General Market Riskمخاطر السوق العامة: ألسعار العوائد (- روف الس ) لألدوات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والتي تتأثر أسعارھا بظ
ئد السائدة.العامة وبتغیرات معدالت أسعار العوا

مخاطر السوق لمراكز األسھم المحتفظ بھا للمتاجرة.-
.مخاطر مركز القطع اإلجمالي ومركز الذھب-

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

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

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 احتیاطي 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 رابحة والمرابحة لآلمر بالشراءلمعقد ا·

، وتنقسم المرابحة لآلمر بالشراء إلى مرابحة لآلمر بالشراء ملزمة 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:،ابحة لآلمر بالشراء غیر ملزمةومر

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

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

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

.رھاأرباحھا وخسائو یشاركھا في شركةالبنك في رأس مال ال
مخاطر السوق لالستثمارات المالیة39.4

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

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

السیاسات االستثماریة الموضوعة.·
حتماالت مستقبلیة افتراضیة. اتوقع ·
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مخاطر السلع39.5 
وترتبط بالتقلبات الحالیة أو التصفیة ستثماراالأو قید اإلجارةول أو اشأ مخاطر السلع عن التقلبات في قیمة الموجودات القابلة للتدتن

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

التي تتعرض لمخاطر سوقیة وأن تحدید ُمستویات المخاطر التي ُیمكن أن یتحملھا بالنسبة للموجودات بنكیجب أن تتضمن إستراتیجیة ال
غرض.ال كاٍف ُمحتفظ بھ لھذا الاسمریكون لدیھ
مرتبطة مخاطر ال یوجد2017كانون األول31كما في أسالیب التوقعات الُمناسبة لتقییم القیمة الُمحتملة لھذه الموجودات.بنكیستخدم ال

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

مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة39.6 
وریة رة الس وریة وأن اللی ك نفسھ مؤسسة س ر البن ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة التغیر في أسعار صرف العمالت األجنبیة. یعتب

د مركزیتم مراقبة .تخدمةھي العملة األساسیة المس س النق رار مجل ول حسب ق توى معق ي مس ا ف ن بقائھ د م كل عملة على أساس یومي للتأك
.2016تموز 24بتاریخ 4ب / م ن / 1409وخاصة القرار وتعدیالتھ2008شباط 4بتاریخ 1ب / م ن / 362والتسلیف رقم 

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

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

:%10بنسبةسیناریو أثر الزیادة في سعر الصرففیما یلي

2017
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 

2016

ةاألثر على حقوق الملكیاألثر على الربح قبل الضریبةالمركزالعملة 
20,945,479,2302,094,547,9232,120,680,317دوالر أمریكي

52,103,6305,210,3633,907,772یورو
6,252,604625,260468,945جنیھ استرلیني

1,125,090,614112,509,06184,381,796العمالت األخرى 
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ر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة (تتمة)مخاط39.6   

عمالت أخرىجنیھ استرلینيیورودوالر أمریكي2017كانون األول 31كما في 
المجموع

لیرة السوریةمقومة بالمقومة باللیرة السوریةمقومة باللیرة السوریةباللیرة السوریةھمقوم(بالعملة األصلیة مقومة باللیرة السوریة)

الموجودات
2,405,60116,182,548,246-13,841,086,5612,339,056,084نقد وأرصدة لدى المصارف المركزیة

44,259,961,703138,456,819,249104,703,3474,755,201,461187,576,685,760إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل 
3,311,272,15723,844,353,662-17,924,276,4182,608,805,087حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر 

3,868,064,858---3,868,064,858ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 
-----اتركالمشا

1,308,000,000---1,308,000,000موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
-----موجودات قید االستثمار أو التصفیة  

-----موجودات ثابتة
-----موجودات غیر ملموسة

25,595,228225,620,881-167,090,91332,934,740موجودات أخرى
1,581,191,060---1,581,191,060سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 

82,949,671,513143,437,615,160104,703,3478,094,474,447234,586,464,467مجموع الموجودات

لكیةق المحقوأصحاب حسابات االستثمار المطلق والمطلوبات وحقوق 
15,086,482,764116,447,280,44441,015,8006,021,683,011137,596,462,019إیداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالیة

31,042,954,13610,885,890,81663,771,624607,361,46642,599,978,042أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء
288,762,42317,050,120,314-3,247,245,67013,514,112,221ةتأمینات نقدی

-----ُمخصصات متنوعة
-----الدخلُمخصص ضریبة
2,478,029,1551,437,186,338300,325,6514,215,541,144مطلوبات أخرى

51,854,711,725142,284,469,819104,787,4247,218,132,551201,462,101,519مجموع المطلوبات
9814,300,138,584-13,378,931,361921,207,125ةحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

71,706,980--56,425,06215,281,918احتیاطي معدل األرباح
100,134,009--91,598,4838,535,526احتیاطي مخاطر االستثمار

-----حقوق المساھمین
65,381,666,631143,229,494,388104,787,4247,218,132,649215,934,081,092مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكیة

876,341,79818,652,383,375(84,077)17,568,004,882208,120,772صافي مركز العمالت
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مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة (تتمة)39.6   

عمالت أخرىجنیھ استرلینيیورودوالر أمریكي2016كانون األول 31كما في 
المجموع

مقومة باللیرة السوریةمقومة باللیرة السوریةمقومة باللیرة السوریةریةباللیرة السوھمقوم(بالعملة األصلیة مقومة باللیرة السوریة)

الموجودات
25,92817,168,949,108-15,344,773,8481,824,149,332نقد وأرصدة لدى المصارف المركزیة

40,372,691,50857,603,522,999138,555,1052,426,304,782100,541,074,394الثة أشھر أو أقل إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة ث
1,552,246,53060,734,809,516-49,568,992,6469,613,570,340حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر 

736,886,098--846,322,346(109,436,248)شطة التمویلیة ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األن
-----اتالمشارك

3,607,154,585---3,607,154,585موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
-----موجودات قید االستثمار أو التصفیة  

-----موجودات ثابتة
-----ت غیر ملموسةموجودا

12,463,318461,472,499-389,880,15259,129,029موجودات أخرى
1,876,503,877---1,876,503,877سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 

111,050,560,36869,946,694,046138,555,1053,991,040,558185,126,850,077مجموع الموجودات

لكیةالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق و حقوق الم
37,610,112,02522,428,188,88344,349,20061,015,21460,143,665,322إیداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالیة

30,338,020,78711,650,425,68287,953,3011,243,248,54343,319,648,313أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء
541,367,00232,652,290,928-6,001,799,43126,109,124,495تأمینات نقدیة

-----ُمخصصات متنوعة
-----الدخلُمخصص ضریبة
1,020,319,06911,618,284,882-2,286,775,7608,311,190,053مطلوبات أخرى

76,236,708,00368,498,929,113132,302,5012,865,949,828147,733,889,445مجموع المطلوبات
11615,094,289,240-13,722,637,4421,371,651,682ةحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

79,514,152--63,801,72715,712,425احتیاطي معدل األرباح
90,231,162--81,933,9668,297,196احتیاطي مخاطر االستثمار

-----حقوق المساھمین
90,105,081,13869,894,590,416132,302,5012,865,949,944162,997,923,999مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكیة

20,945,479,23052,103,6306,252,6041,125,090,61422,128,926,078عمالتصافي مركز ال
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فجوة العائد39.7 

مخاطر العائد 
فظة البنك. یسعى البنك المتعلقة بالتوظیفات والعوائد وذلك وفقا الستحقاقات محبنكبالبنك بتحدید سیاسة التقوم لجنة الموجودات والمطلوبات 

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

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

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

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

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

خاطر انخفاض أن البنك یأخذ بعین االعتبار مإالیتحمل البنك المخاطر التجاریة المنقولة من خالل اضطراره لتوزیع عائد مقارب للسوق.
المرابحات بحیث یتجاوز معدل تسعیر تمویلع لدى البنك في حال انخفاض العائد المدفوع للودائع لذا یقوم البنك بأخذ ھامش أمان عند ئالودا

العائد السائد في السوق لتغطیة ھذه المخاطر.

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

حقوق الملكیةاألثر على%2أثر الزیادة أو النقص في معدل العائد الفجوة التراكمیة لغایة سنة2017

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,528,316,31030,566,32622,924,745لیرة

26,295,080,813525,901,616394,426,212دوالر

58,256,055,5041,165,121,110873,840,833یورو

1,729,647,50834,592,95025,944,713أخرى

الملكیةحقوق األثر على%2أثر الزیادة أو النقص في معدل العائد الفجوة التراكمیة لغایة سنة2016

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

8,691,591,846173,831,837130,373,878لیرة

44,504,128,482890,082,570667,561,927دوالر

12,173,062,181243,461,244182,595,933یورو

(3,933,938) (5,245,251) (262,262,548) أخرى
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(تتمة)فجوة العائد39.7

(تتمة)مخاطر العائد 

أیام7حتى 
أیام إلى 7أكثر من 

شھر
3أكثر من شھر إلى 

أشھر
6أشھر إلى 3أكثر من 

أشھر
9أشھر إلى 6أكثر من 

أشھر
شھر إلى 9أكثر من 

المجموعأكثر من سنةسنة

فجوة العائد 

2017كانون األول 31كما في 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
أرصدة لدى المصارف و المؤسسات

6,600,749,3336,603,405,577120,208,719,844-16,242,147,27173,613,880,89213,814,722,0893,333,814,682المالیة
استثمارات محتفظ  بھا لتاریخ

874,724,3021,313,629,283--438,904,981---االستحقاق
األنشطة ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة

4,870,941,6721,277,0215,820,127,3905,565,251,1497,438,393,3231,082,089,8346,582,412,93131,360,493,320التمویلیة

63,240,737352,787,079818,628,885----402,601,069المشاركات

21,515,690,01273,615,157,91319,634,849,4799,337,970,8127,438,393,3237,746,079,90414,413,329,889153,701,471,332مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع 

المطلقاالستثمار

13,317,810,8472,035,053,050873,533,854936,494,739287,407,431441,130,5614,579,012,05022,470,442,532تأمینات نقدیة

13,317,810,8472,035,053,050873,533,854936,494,739287,407,431441,130,5614,579,012,05022,470,442,532مجموع المطلوبات
إیداعات وحسابات استثمار مصارف 

80,643,787----4,307,34935,623,67140,712,767ومؤسسات مالیة
حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

7,973,234,2243,320,651,9696,026,251,1916,597,197,2873,066,821,9996,522,810,369487,933,81833,994,900,857المطلق
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 

21,295,352,4205,391,328,6906,940,497,8127,533,692,0263,354,229,4306,963,940,9305,066,945,86856,545,987,176االستثمارالمطلقحسابات

220,337,59268,223,829,22312,694,351,6671,804,278,7864,084,163,893782,138,9749,346,384,02197,155,484,156الصافي
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(تتمة)فجوة العائد39.7 

مخاطر العائد (تتمة)

أیام7حتى 
أیام إلى 7أكثر من 

شھر
3أكثر من شھر إلى 

أشھر
6أشھر إلى 3أكثر من 

أشھر
9أشھر إلى 6أكثر من 

أشھر
شھر إلى 9أكثر من 

المجموعأكثر من سنةسنة

فجوة العائد 

2016كانون األول 31كما في 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
أرصدة لدى المصارف و المؤسسات

1,715,343,49932,739,428,11547,743,778,61916,319,010,8181,672,477,1727,988,647,1654,546,469,513,901112,725,154المالیة
استثمارات محتفظ  بھا لتاریخ

3,101,550,0643,621,145,028--519,594,964---االستحقاق
األنشطة ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة

3,854,866,051954,031,5334,870,046,9613,138,656,8351,689,284,548465,115,9573,775,624,9006,78518,747,62التمویلیة

1,193,231,6641,763,303,730- - 40,000,000325,000,000- 205,072,066المشاركات

5,775,281,61633,693,459,64852,653,825,58020,302,262,6173,361,761,7208,453,763,12212,616,876,141136,857,230,444مجموع الموجودات
ب ودائع المطلوبات وحقوق أصحا

المطلقاالستثمار

10,092,423,56611,865,389,6758,106,336,6653,726,731,9861,193,563,5712,470,856,35217,903,07837,473,204,893تأمینات نقدیة

10,092,423,56611,865,389,6758,106,336,6653,726,731,98693,563,5711,12,470,856,35217,903,07837,473,204,893مجموع المطلوبات
إیداعات وحسابات استثمار مصارف 

35,000,00075,000,000---40,000,000--ومؤسسات مالیة
حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

3,323,780,5262,867,094,4276,020,161,6893,891,787,031293,1,266,2554,269,453,561194,923,28521,833,455,812المطلق
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 

13,416,204,09214,732,484,10214,166,498,3547,618,519,0172,459,818,8646,740,309,913247,826,36359,381,660,705االستثمارالمطلقحسابات

18,960,975,54638,487,327,22612,683,743,600901,942,8561,713,453,20912,369,049,77877,475,569,739)2,4767,640,92(الصافي
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مخاطر السیولة39.8

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

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

2017خالل عام سبة السیولة في البنك ن. بلغت %20على أن ال تقل نسبة السیولة باللیرات السوریة عن %30بكافة العمالت ال تقل عن 
.%109، وكنسبة متوسطة %101وحدھا األدنى %118بكافة العمالت حدھا األقصى 

أیار2الصادر بتاریخ 4/ م ن / ب 5938رئاسة مجلس الوزراء رقم قرارووفق القوانین المرعیة في سوریة وحسبأیضاًبنكیقوم الكما 
.%5سوریة المركزي باحتیاطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل صرفمباالحتفاظ لدى 2011للعام 

وھات مختلفة تشمل جمیع نواحي المخاطر المحتملة وقیاس أثرھا على یتم إجراء اختبارات الضغط على مخاطر السیولة بافتراض سینار
سیولة البنك من خالل المقاییس التالیة:

لعمالت األجنبیةنسبة السیولة باللیرة السوریة وبا-1

بالعمالت األجنبیة (المعادل)باللیرات السوریةكافـــــة العمالتالبیان1السیناریو 

%10انخفاض ودائع العمالء 

269,093,43952,814,568216,278,871مجموع األموال الجاھزة -أ 
مجموع مطلوبات المصارف -ب

262,440,08675,563,439186,876,647والودائع وااللتزامات

3,431,673393,5073,038,166التزامات خارج المیزانیة -ج

%114%69.53%101.21نسبة السیولة 

بالعمالت األجنبیة (المعادل)باللیرات السوریةكافـــــة العمالتالبیانمقدار التحمل (ل.س)

ودائع العمالء تحمل انخفاض 
ول باللیرة السوریة للوص92%

ة للحد األدنىللسیولة باللیر
السوریة

227,591,8465,725,218221,866,628مجموع األموال الجاھزة -أ 
مجموع مطلوبات المصارف -ب

220,938,49328,474,089192,464,404والودائع وااللتزامات

3,431,673393,5073,038,166یة التزامات خارج المیزان-ج

%113.5%20%101.44نسبة السیولة 

بالعمالت األجنبیة (المعادل)باللیرات السوریةكافـــــة العمالتالبیان2السیناریو 

عدم قدرة المصرف على 
من أموالھ %50تحصیل 

المودعة في الخارج
(بنوك خارجیة والبنك األم 
والبنوك الشقیقة والزمیلة)

175,760,65158,563,402117,197,249مجموع األموال الجاھزة -أ 
مجموع مطلوبات المصارف -ب

273,776,67881,312,274192,464,404والودائع وااللتزامات

3,431,673393,5073,038,166التزامات خارج المیزانیة -ج

%59.9%71.7%63.4ة نسبة السیول

بالعمالت األجنبیة (المعادل)باللیرات السوریةكافـــــة العمالتالبیان3السیناریو 

%10سحوبات في الودائع 
باالضافة لعدم قدرة المصرف

من أموالھ %50على تحصیل 
المودعة في البنوك الخارجیة

164,424,06052,814,568111,609,492مجموع األموال الجاھزة- أ 
مجموع مطلوبات المصارف -ب

262,440,08675,563,439186,876,647والودائع وااللتزامات

3,431,673393,5073,038,166التزامات خارج المیزانیة-ج

%58.77%69.53%61.84نسبة السیولة
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(تتمة)ر السیولةمخاط39.8

(تتمة)نسبة السیولة باللیرة السوریة وبالعمالت األجنبیة-1

:بالعمالت األجنبیة ما یليیالحظ من اختبارات الضغط المنفذة على نسبة السیولة باللیرة السوریة و
.قبولة على نسب السیولةالحدود المتحقیق البنك لنسب سیولة عالیة تمكنھ من تجاوز االختبارات الضاغطة بتأثیر ضمن -
.%92العمالء باللیرة السوریة بنسبةالبنك بقدرة تحمل على سحب ودائعحتفاظ ا-

بكافة العمالتسلم االستحقاقات -2
القیم بآالف اللیرات السوریة 

أیام7حتى البنــــــــــــــــــد1سیناریو 

أیام إلى 7أكثر من 

شهر

3ن شهر إلى أكثر م
أشهر

6أشهر إلى 3أكثر من 
أشهر

9أشهر إلى 6أكثر من 
أشهر

أشهر إلى 9أكثر من 

أكثر من سنةسنة

سحوبات من ودائع العمالء بنسبة 
25%

159,608,55173,615,15819,634,8496,113,8787,438,3937,746,08013,692,332مجموع الموجودات
167,765,80518,523,61820,562,24320,660,49917,801,35817,006,1859,213,834والمطلوبات وااللتزامات خارج المیزانیة مجموع الودائع 

4,478,498(9,260,105)(10,362,965)(14,546,621)(927,394)55,091,540(8,157,255)الفجوة في كل فترة
%48.61%54.45-%58.21-%70.41-%4.51-%297.41%4.86-وااللتزامات االخرىنسبة الفجوة الى المطلوبات 

46,934,28646,006,89231,460,27121,097,30611,837,20116,315,699(8,157,255)الفجوة التراكمیة 
167,765,805186,289,423206,851,666227,512,165245,313,523262,319,708271,533,542المجموع التراكمي للودائع وااللتزامات خارج المیزانیة

نسبة الفجوة المتراكمة الى الودائع والمطلوبات 
%6.01%4.51%8.60%13.83%22.24%25.19%4.86-وااللتزامات خارج المیزانیة المتراكمة

%40-%30-%20-%10-الحد االقصى المفروض للنسبة

أیام7حتى البنــــــــــــــــــد2سینــــــاریو 

أیام إلى 7أكثر من 

شهر

3أكثر من شهر إلى 
أشهر

6أشهر إلى 3أكثر من 
أشهر

9أشهر إلى 6أكثر من 
أشهر

أشهر إلى 9أكثر من 

أكثر من سنةسنة

ة تعثر كافة عمالء محفظة الدیون المنتج
وتصنیفھم 

منتجةضمن محفظة الدیون الغیر 

6,600,7496,757,132-182,829,99773,613,88113,814,722548,626مجموع الموجودات
196,160,56018,523,61820,562,24320,660,49917,801,35817,006,1859,213,834مجموع الودائع والمطلوبات وااللتزامات خارج المیزانیة 

(2,456,702)(10,405,436)(17,801,358)(20,111,872)(6,747,521)55,090,263(13,330,563)الفجوة في كل فترة
%26.66-%61.19-%100.00-%97.34-%32.82-%297.41%6.80-نسبة الفجوة الى المطلوبات  وااللتزامات االخرى

(15,763,190)(13,306,487)(2,901,052)41,759,70035,012,17914,900,307(13,330,563)الفجوة التراكمیة 
196,160,560214,684,178235,246,421255,906,920273,708,278290,714,463299,928,297المجموع التراكمي للودائع وااللتزامات خارج المیزانیة

نسبة الفجوة المتراكمة الى الودائع والمطلوبات 
%5.26-%4.58-%1.06-%5.82%14.88%19.45%6.80-میزانیة المتراكمةوااللتزامات خارج ال

%40-%30-%20-%10-الحد االقصى المفروض للنسبة

یلي: یالحظ من اختبارات الضغط المنفذة على السیولة حسب الفترات بكافة العمالت ما
د المقبولة.وجود فجوة سالبة ضمن الفترة األولى ولكنھا ضمن الحدو-
.بقاء الفجوة السالبة ضمن الحدود المقبولة بعد تنفیذ السیناریوھات شدیدة الضغط-
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(تتمة)مخاطر السیولة39.8

خالل شھرقلأسبعة أیام ف
من شھر إلى 
ثالثة أشھر

من ثالثة 
أشھر إلى ستة 

أشھر

من ستة أشھر 
إلى تسعة 

أشھر
تسعة شھر من

المجموعأكثر من سنةإلى سنة

2017كانون األول 31كما في 

المبلغ بآالف اللیرات السوریة

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

وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة إیداعات 
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
ق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقةالمطلوبات وحقو

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

13,317,8102,035,053873,534936,495287,407441,1314,579,01222,470,442تأمینات نقدیة
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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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

2016كانون األول 31كما في 

المبلغ بآالف اللیرات السوریة

الموجودات
49,589,630------49,589,630نقد وأرصدة لدى المصارف المركزیة

مدة إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة ل
102,419,718----52,526,11022,498,88827,394,720ثالثة أشھر أو أقل 

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن 
57,63810,166,91020,996,05317,056,3001,654,8607,916,4514,501,59862,349,810ثالثة أشھر 

3,854,865954,0324,870,0473,138,6571,689,285465,1163,775,62518,747,627ة وأرصدة األنشطة التمویلیة ذمم البیوع المؤجل
1,193,2321,763,304--40,000325,000-205,072المشاركات

3,089,7253,607,155--517,430---موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
256,210256,210------موجودات قید االستثمار أو التصفیة  

3,027,1763,027,176------موجودات ثابتة
7,1267,126------موجودات غیر ملموسة

2,713,97473,629153,00564,87517,61772,19756,6973,151,994موجودات أخرى
2,161,9952,161,995------ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

108,947,28933,693,45953,453,82521,102,2623,361,7628,453,76418,069,384247,081,745مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة

35,00079,986,131---40,000-79,911,131مصارف ومؤسسات مالیةإیداعات وحسابات استثمار
63,765,828------63,765,828أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء

10,092,42411,865,3908,106,3373,726,7321,193,564470,855,217,90337,473,205تأمینات نقدیة
66,75966,759------ ُمخصصات متنوعة

1,591,125---1,591,125--- ُمخصص ضریبة الدخل
13,589,739------13,589,739مطلوبات أخرى

167,359,12211,865,3908,146,3375,317,8571,193,5642,470,855119,662196,472,787مجموع المطلوبات
3,323,7812,867,0946,020,1623,891,7871,266,2554,269,454500,41022,138,943حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

170,682,90314,732,48414,166,4999,209,6442,459,8196,740,309620,072218,611,730إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
18,960,97539,287,32611,892,618901,9431,713,45517,449,31228,470,015(61,735,614)فجوة الفئة

-8,405,3059,307,24811,020,70328,470,015(3,487,313)(42,774,639)(61,735,614)الفجوة التراكمیة
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العملیات (التشغیلیة)مخاطر39.9
دم  اء بسبب ع ي وأخط تمثل المخاطر التشغیلیة المخاطر التي یمكن أن تسبب خسائر  للبنك والتي تنتج بسبب إخفاق في عملیات الحاسب اآلل

.شریعةموظفین أو عدم االلتزام بالكفایة  االجراءات أو سوء تصرف ال
اطر  اس مخ اد المؤشر االساسي لقی وریة المركزي اعتم ات مصرف س أما الطریقة المعتمدة لقیاس المخاطر التشغیلیة  فھي وبموجب تعلیم

:یة التي یتعرض لھا البنك من خاللالتشغیل ویتم تحدید المخاطر التشغیل
أإلالتقییم الذاتي للمخاطر وا· دى ت یم م ق تقی اطر التشغیلیة جراءات الرقابیة  عن طری ك بالمخ ا البن وم بھ ي یق اطات الت ات والنش ثر العملی

اطر التشغیل ة المخ وة بیئ دى ضعف أو ق ى م ا عل ة یستدل من خاللھ ع اإلدارات المعنی ل م ة من ورش عم ھ و المحتمل ي عملیات ة ف یة الكامن
.نشاطاتھ

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

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

:كما یليآلیات تخفیف المخاطر التشغیلیةأما أھم
.الصالحیات والموافقات المحددة في كل مستوى إداري لھ عالقة بالمخاطر التشغیلیة·
.ین وعدم تكلیف الموظفین بمھام ینشأ عنھا تضارب مع مصالحھم الشخصیةفصل المھام بین الموظف·
.ة الكافیة لموجودات وسجالت البنكالوقای·
.المطابقات والتحقق الدوري للعملیات والحسابات·
.جراءات وأنظمة الضبط الداخلي ألي نشاط جدید أو ألي أداة مالیة  جدیدةتوفیر اإل·
.التأمین على موجودات البنك·
.تطویر العالقة بین إدارة التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل وضع خطط التدقیق مبنیة على أساس المخاطر·
.للموظفین الجددوالتدریب الفعال والمستمر لمختلف موظفي البنك ·
.ظام شامل الجراءات الضبط الداخليوضع ن·
.قوم بھا البنك ال تخالف الشریعةوضع إجراءات الرقابة الشرعیة للتأكد من أن االنشطة التي ی·

كما تعمل إدارة البنك على وضع خطط طوارئ و خطط استمراریة عمل بدیلة و إجراء اختبارات لھا لضمان قدرة البنك على االستمرار في 
اتیة والتكنولوجیة أو جھزة المعلوماألكتعطل أجھزة االتصال أو توقف نظام العمل فيصول أعطال قاسیة (العمل وتخفیف الخسائر في حال ح

حداث على أداء ض المخاطر التي قد تخلفھا تلك األ) وذلك بھدف تخفیللموجودات أو حصول كوارث طبیعیةحصول أضرار في البنیة المادیة
.البنك

المخاطر الشرعیة39.10 
سیاساتضمنشرعیةضوابطوجودفإنلذاعملھا،فياإلسالمیةالبنوكعلیھترتكزالذياألساساإلسالمیةالشریعةبأحكامااللتزامیعتبر
:فیما یليتلخیصھایمكنالتيالشرعیةالمخاطرتخفیففيھاماًعامالًیعدوإجراءاتھ البنك

الشرعیة وقرارات مجلس النقد والتسلیف ذات الصلة.الرقابةلھیئةالملزمةبالقراراتااللتزامعدم·
.المصرفیةالمنتجاتبتقدیمالخاصةالعملإجراءاتضمنالموجودةالشرعیةالضوابطتجاوز·

:التالیةبالخطواتالبنكیقومممكنحدأدنىإلىتخفیفھاأوالمخاطرھذهولتجنب
. الشرعیةالناحیةمنالبنكفيللعاملینالمستمرالتدریب·
خاللمنوذلكالشرعیة،الضوابطمعالمصرفيالعملجوانبجمیعفيومنتجاتھوعقودهوإجراءاتھالبنكسیاساتكافةتطابقمنالتأكد·

.بھاالعملبدءقبلالشرعیةالرقابةھیئةمناعتمادھا
.العملسالمةتضمنالتيالشرعیةأسسھألھمالبنكفيالعاملینفھممنالتأكدبعدإالمنتجأيتقدیمعدم·
.رعي الداخليمراقبة وتدقیق العملیات بشكل مستمر من قبل قسم التدقیق الش·
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)(تتمةإدارة المخاطر39

األعمالخاطرم39.11
خطار الناتجة عن الظروف السیاسیة األ، ومنھاعامةبصفةالبنوكقطاعالبنك أوعلىتؤثرقد عواملعدةمناألعمالمخاطرتنشأ

لك المخاطر بشكل تقوم ادارة البنك بتقییم ت.اعمال البنكواالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج
جراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي للبنك.مستمر واتخاذ اإل

خطط الطوارئ واستمراریة العمل39.12 

ر المدراء التنفیذیین بالبنك والتي بدورھا قامت بتقییم وضع البنك ضمن شكلت إدارة البنك لجنة للطوارئ واستمراریة العمل مؤلفة من كبا
لضمان استمرار أعمال التي تتضمن العدید من اإلجراءات الظروف الراھنة حیث وضعت الخطة لمواجھة عدد من السیناریوھات القاھرة و

ً ارسات بھذا الخصوص.بالمعاییر المصرفیة ألفضل الممالبنك وأنشطتھ في الحاالت الطارئة التزاما

یةنابنود خارج المیز40

لغایة سنة2017كانون األول 31
من سنة لغایة

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

لغایة سنة2016كانون األول 31
من سنة لغایة

المجموعسنواتخمس 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

17,695,668,088-17,695,668,088عتمادات اال
4,060,638,823-4,060,638,823قبوالت

9,257,989,049-9,257,989,049الكفاالت
9,027,095,882-9,027,095,882السقوف غیر المستغلة

40,041,391,842-40,041,391,842المجموع
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التحلیل القطاعي41

بنكال المعلومات عن قطاعات أعم
2016 2017 أخرى   فروع  عملیات الخزینة  تمویل

المؤسسات  األفراد  البیـــــان 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

16,038,805,796 6,325,619,926 - 1,112,470,239 1,250,448,350 592,163,334 3,143,617,216 226,920,787 إجمالي اإلیرادات

(218,218,617) (30,000,000) - - - - )29,608,595( )391,405(
مخصص تدني للتمویالت 

الممنوحة
15,820,587,179 6,295,619,926 - 1,112,470,239 1,250,448,350 592,163,334 3,114,008,621 226,529,382 نتائج أعمال القطاع

(3,460,558,031) (3,030,544,245) - (845,229,785) (680,610,768) (119,437,160) (1,385,266,532) -
مصاریف موزعة على 

القطاعات

(46,896,486) (1,363,124,380)  (1,363,124,380) - - - - -
مصاریف غیر موزعة 

على القطاعات
12,313,132,662 1,901,951,301  (1,363,124,380) 267,240,454 569,837,582 472,726,174 1,728,742,089 226,529,382 الربح قبل الضرائب
(1,591,124,821) (1,622,644,650) (724,748,836) (73,491,127) (156,705,335) (129,999,698) (475,404,074) (62,295,580) ضریبة الدخل

10,722,007,841 279,306,651  (2,087,873,216) 193,749,327 413,132,247 342,726,476 1,253,338,015 164,233,802
صافي ربح (خسائر) 

للسنةالقطاع 

247,081,745,080 328,872,527,436 2,308,940,812 36,489,523,498 193,666,300,659  61,491,739,159 32,716,679,411 2,199,343,897 موجودات القطاع
247,081,745,080 328,872,527,436 2,308,940,812 36,489,523,498 193,666,300,659  61,491,739,159 32,716,679,411 2,199,343,897 مجموع الموجودات

)218,611,730,065( (300,847,467,770)  (4,293,235,544)  (116,992,634,900) (170,922,765,870)  (3,660,188,285) (4,474,273,491) (504,369,680) مطلوبات القطاع

(218,611,730,065) (300,847,467,770)  (4,293,235,544)  (116,992,634,900) (170,922,765,870)  (3,660,188,285) (4,474,273,491) (504,369,680)

مجموع المطلوبات 
وحقوق أصحاب 

حسابات االستثمار 
المطلقة



ش.م.مسوریة- البركة بنك 
نات المالیةإیضاحات حول البیا

2017كانون األول31كما في

75

(تتمة)التحلیل القطاعي41

:یرادات وموجودات البنك ومصاریفھ الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافيفیما یلي توزیع إ
2017

ةالسوریاللیراتبآالفالمبالغ
المجموعةسوریخارجةسوری

اإلیرادات
إجمالي إیرادات االستثمارات المشتركة بین البنك وأصحاب 

3,051,619256,6773,308,296حسابات االستثمار المطلقة
نصیب أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل 

(759,527))58,929()700,598(تنزیل إحتیاطي مخاطر االستثمار
263,9282,346,3472,610,275دخل البنك من استثماراتھ الذاتیة

حصة البنك من دخل االستثمارات غیر المدرجة في بیان المركز 
باالستثمار 52,60652,606-المالي بصفتھ وكیالً

2,235,067-2,235,067صافي إیرادات الخدمات البنكیة
1,336,473-1,336,473اح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیةاألرب

)3,460,775(-(3,460,775)غیر محققة-ناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي خسائر
34,118-34,118إیرادات اخرى

2,759,8322,596,7015,356,533إجمالي الدخل التشغیلي
(3,454,581)-(3,454,581)والمخصصاتإجمالي المصروفات
2,596,7011,901,952(694,749)الربح قبل الضریبة

(1,622,645))714,093()908,552(مصروف ضریبة الدخل
1,882,608279,307(1,603,301)صافي الربح

115,978,307212,894,220328,872,527الموجودات

2016
المبالغ بآالف اللیرات السوریة

المجموعخارج سوریةسوریة
اإلیرادات

إجمالي إیرادات االستثمارات المشتركة بین البنك وأصحاب 
2,199,281246,6192,445,900حسابات االستثمار المطلقة

نصیب أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل 
(482,862)(48,687))434,175(مخاطر االستثمارتنزیل إحتیاطي

382,4261,884,7532,267,179دخل البنك من استثماراتھ الذاتیة
حصة البنك من دخل االستثمارات غیر المدرجة في بیان المركز 

باالستثمار 61,10261,102- المالي بصفتھ وكیالً
2,768,357- 2,768,357صافي إیرادات الخدمات البنكیة

1,312,553- 1,312,553األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة
7,047,809- 7,047,809غیر محققة- أرباح ناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي 

32-32إیرادات اخرى
13,276,2832,143,78715,420,070إجمالي الدخل التشغیلي

(3,106,937)-)3,106,937(وفات والمخصصاتإجمالي المصر
10,169,3462,143,78712,313,133الربح قبل الضریبة

(1,591,125)-)1,591,125(مصروف ضریبة الدخل
8,578,2212,143,78710,722,008صافي الربح

81,740,281165,341,464247,081,745الموجودات
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أس المالرإدارة42

.ان االستخدام األمثل لرأس المالإن إدارة رأس المال ھي عملیة مستمرة لضمان توفر رأسمال كاف لتلبیة متطلبات رأس المال الرقابیة وضم
یما یتعلق لقیاس متطلبات رأس المال الرقابي فیما یتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق. أما ف2حیث یتم استخدام الطریقة المعیاریة لبازل 

.بالمخاطر التشغیلیة فیتم حساب متطلبات رأس المال الرقابي لھا بطریقة المؤشر األساسي

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

، على البنك االحتفاظ برأس مال كاٍف الوارد أدناه253رقم د إلى تعمیم مجلس النقد والتسلیفلتعلیمات مصرف سوریة المركزي المستناًوفق
حسب التعلیمات المقررة.٪8لمواجھة المخاطر المتعلقة بأعمال البنك، ویجب أن ال تقل نسبة كفایة رأس المال عن 

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

المالكفایة رأس-أ

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

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

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

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

4,908,519,000 4,934,257,000رأس المال
17,850,495,216 14,389,720,216األرباح غیر المحققة 

3,848,072,246 5,952,430,317المحققةلمدورةااألرباحصافي
900,549,050 1,250,000,000احتیاطي قانوني
900,549,050 1,436,821,680احتیاطي خاص

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

(7,125,961) (4,806,798)الموجودات غیر الملموسة
27,727,160,12328,169,796,309االموال الخاصة األساسیة

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

27,764,042,86828,206,679,054سوریة المركزيمصرفعلیمات صافي حقوق الملكیة حسب ت

173,384,314,191 223,160,547,238الموجودات المثقلة
4,705,344,901 4,057,325,053حسابات خارج المیزانیة المثقلة

1,222,933,812 1,120,261,088مخاطر السوق
2,986,572,235 4,235,499,236المخاطر التشغیلیة

232,573,632,615 182,299,165,139
%15%12نسبة كفایة رأس المال

%15%12األموال األساسیةنسبة كفایة 
%99%99إلى إجمالي حقوق المساھمینرأس المال األساسي نسبة 

%0%0نسبة األموال المساندة إلى مجموع األموال الخاصة المساندة واألساسیة
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والمطلوباتالموجوداتاستحقاقاتتحلیل- ب

تسویتھاأوالستردادھاالمتوقعةللفترةوفقاوالمطلوباتالموجوداتتحلیلالتاليالجدولیبین
المجموعألكثر من سنةلغایة سنة2017كانون األول 31كما في 

وریةلیرة سلیرة سوریةلیرة سوریة
الموجودات

71,524,597,282-71,524,597,282المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 
إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة ثالثة 

189,731,266,023-189,731,266,023أشھر أو أقل 
18,350,198,3636,564,155,30024,914,353,663الثة أشھر عن ثحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید

24,778,080,3896,582,412,93131,360,493,320ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 
465,841,806352,787,079818,628,885اتمشاركال

436,000,000872,000,0001,308,000,000موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
256,210,000256,210,000-موجودات قید االستثمار أو التصفیة

3,618,496,1553,618,496,155-موجودات ثابتة
4,806,7984,806,798-موجودات غیر ملموسة

3,427,019,12141,973,5803,468,992,701موجودات أخرى
1,866,682,6091,866,682,609-سوریة المركزيفمصرودیعة مجمدة لدى 

308,713,002,98420,159,524,452328,872,527,436مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة
157,845,641,816-157,845,641,816إیداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالیة

77,396,537,043-77,396,537,043أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء
17,891,430,4824,579,012,05022,470,442,532تأمینات نقدیة

61,583,78061,583,780-ُمخصصات متنوعة
1,622,644,650-1,622,644,650ُمخصص ضریبة الدخل

7,100,290,249-7,100,290,249مطلوبات أخرى
261,856,544,2404,640,595,830266,497,140,070مجموع المطلوبات

33,862,393,882487,933,81834,350,327,700ةحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
295,718,938,1225,128,529,648300,847,467,770ةإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

12,994,064,86215,030,994,80428,025,059,666الصافي

المجموعألكثر من سنةلغایة سنة2016كانون األول 31كما في 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
49,589,630,084-49,589,630,084المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 

سابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة ثالثة إیداعات وح
102,419,718,157-102,419,718,157أشھر أو أقل 

57,848,211,9864,501,597,53062,349,809,516عن ثالثة أشھر حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید
14,972,001,8853,775,624,90018,747,626,785یة ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویل

570,072,0661,193,231,6641,763,303,730اتمشاركال
517,430,0003,089,724,5853,607,154,585موجودات مالیة ُمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

256,210,000256,210,000-موجودات قید االستثمار أو التصفیة
3,027,176,3083,027,176,308- جودات ثابتةمو

7,125,9617,125,961- موجودات غیر ملموسة
3,095,297,06556,697,4633,151,994,528موجودات أخرى

2,161,995,4262,161,995,426-سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 
229,012,361,24318,069,383,837247,081,745,080مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة
79,951,131,01035,000,00079,986,131,010إیداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالیة

63,765,827,990-63,765,827,990أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء
37,455,301,81517,903,07837,473,204,893تأمینات نقدیة

66,759,10466,759,104-ُمخصصات متنوعة
1,591,124,821-1,591,124,821ُمخصص ضریبة الدخل

13,589,739,221-13,589,739,221مطلوبات أخرى
196,353,124,857119,662,182196,472,787,039مجموع المطلوبات

21,638,533,026500,410,00022,138,943,026ةبات االستثمار المطلقحقوق أصحاب حسا
217,991,657,883620,072,182218,611,730,065ةإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

11,020,703,36017,449,311,65528,470,015,015الصافي



ش.م.مسوریة- البركة بنك 
نات المالیةإیضاحات حول البیا

2017كانون األول31كما في

78

خارج بیان المركز الماليةائتمانیات التزامارتباطات و43
ئتمانیةاات التزامارتباطات و-أ

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

7,461,591,20017,695,668,088اعتمادات مستندیة
293,558,9124,060,638,823قبوالت
12,090,041,7919,257,989,049كفاالت

8,601,931,4337,382,495,710لقاء حسن تنفیذ
2,916,939,9061,386,777,218لقاء اشتراك في مناقصات

571,170,452488,716,121لقاء الدفع

48,701,987,7399,027,095,882مستغلةغیر مباشرة مباشرة وغیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 
68,547,179,64240,041,391,842

ات تعاقدیةلتزاما-ب

20172016
لیرة سوریةرة سوریةلی

ارتباطات عقود مشاریع إنشائیة
--تستحق خالل سنة

--المركز الماليبیانمجموع ارتباطات عقود المشاریع اإلنشائیة في تاریخ 

ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة
--تستحق خالل سنة

1,368,229,1531,916,333,276تستحق خالل أكثر من سنة
1,368,229,1531,916,333,276المركز الماليبیانمجموع ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ 

القضایا المقامة على البنك 44
وائم المالیة كما في على البنك مجموعة من القضایا المرفوعة، وبرأي اإلدارة والمستشار القانوني الخارجي للبنك لیس لھذه القضایا أي أثر على الق

.2017كانون األول31


