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 م.م.ش سورية -البركة بنك 
 

 بيان الدخل المرحلي
  

  .معها تقرأالبيانات المالية المرحلية المختصرة ومن هذه  تشكِّل جزءاً 35 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

3 

 

 ایضاح

للثالثة أشھر المنتھیة 
حزیران  30في 

2011 

للثالثة أشھر  
 30المنتھیة في 

 2010حزیران 

 
  

للستة أشھر 
 30المنتھیة في 

 2011حزیران 

للفترة منذ التأسیس  
حزیران  30ولغایة 
2010 

 
 غیر مدققة  غیر مدققة   غیر مدققة   غیر مدققة

 لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة اإلیرادات
       

 -  59,242,984  -  38,214,716 18 إیرادات االنشطة التمویلیة
 -  2,426,688  -  1,347,144 19 إیرادات األنشطة اإلستثماریة

 -  (749,874)  -  (477,000) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 -  60,919,798  -  39,084,860 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة

نصیب حسابات االستثمار المطلق  من صافي الربح قبل 
 (39,084,860) 20 اقتطاع نصیب البنك بصفتھ مضاربا 

 
- 

 
(60,919,798)  - 

 -  18,832,610  -  11,230,286 20 نصیب البنك من دخل االستثمارات المطلقة بصفتھ مضاربا
 -  (42,087,188)  -  (27,854,574) العائد على حسابات االسثمار المطلق

       
نصیب البنك من دخل االستثمارات بصفتھ مضارب ورب 

 11,230,286 عمل

 

- 

 

18,832,610  - 

        
 11,303,570  58,753,364  8,702,789  31,937,696 21 دخل البنك من استثماراتھ الذاتیة

 3,711,458  12,742,136  3,711,458  5,001,942 22 نصیب البنك من إدارة االستثمارات المقیدة بصفتھ وكیًال
 -  8,453,740  -  6,364,478 23 صافي إیرادات الخدمات المصرفیة

 128,717  1,972,894  1,581,378  390,323 الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة األرباح
 12,013,382  13,379,163  26,482,872  - ارباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة 

 84,280  1,405,022  41,480  (88,201) إیرادات اخرى
       

 27,241,407  115,538,929  40,519,977  54,836,524 إجمالي األرباح  التشغیلیة
       

        المصروفات و المخصصات
       

 (123,864,160)  -  -  - 24 مصاریف التأسیس
 (37,743,250)  (86,344,572)  (26,102,668)  (42,510,415) 25 نفقات الموظفین

 (57,478,318)  (83,219,417)  (22,712,721)  (44,494,010) 26 مصاریف إداریة وعمومیة
 (2,454,594)  (12,534,054)  (963,255)  (7,038,699) استھالكات وإطفاءات

       
 (221,540,322)  (182,098,043)  (49,778,644)  (94,043,124) إجمالي المصروفات والمخصصات

 
       

 (194,298,915)  (66,559,114)  (9,258,667)  (39,206,600) الخسارة قبل الضریبة صافي
       

 30,476,258  22,400,171  10,436,395  10,639,434 إیراد ضریبة الدخل المؤجلة
       

 (163,822,657)  (44,158,943)  1,177,728  (28,567,166) الفترةربح  )خسارة(صافي 
       

 (16.38)  (4.42)  0.12  (2.86) 27 الفترة ربح) ةخسار(الحصة األساسیة للسھم من صافي 



  م.م.ش سورية -البركة بنك 
  

 بيان التدفقات النقدية المرحلي
  2011حزيران  30للستة أشهر المنتهية في 

  .امعه تقرأالبيانات المالية المرحلية المختصرة وتشكِّل جزءاً من هذه  35 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 إیضاح 
للستة أشھر المنتھیة 

 2011حزیران  30في 
للفترة منذ التأسیس  

حزیران  30ولغایة 
2010 

  
 غیر مدققة  غیر مدققة

  
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

 صافي الخسارة قبل الضریبة     األنشطة التشغیلیة
 

(66,559,114) 
 

(194,298,915) 
 :التعدیالت

    
 استھالك الممتلكات والمعدات

 
8,612,425 

 
2,162,624 

 إطفاء الموجودات غیر الملموسة
 

3,921,629 
 

291,969 
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 
749,874 

 
- 

 العائد على حسابات االسثمار المطلق
 

42,087,188 
 

- 
 إیرادات محققة غیر مستحقة القبض

 
(29,502,327) 

 
(2,766,760) 

 التغیرات في رأس المال العامل
 

(40,690,325) 
 

(194,611,082) 
 ایداعات لدى البنوك والمؤسسات المالیة

 
81,514,795 

 
(470,500,000) 

 ذمم وأرصدة االنشطة التمویلیة
 

(1,725,282,563) 
 

- 
 المشاركات

 
(80,000,000) 

 
- 

 احتیاطي نقدي الزامي
 

72,747,698 
 

(5,378,060) 
 موجودات قید االستثمار

 
(112,952,520) 

 
(1,510,000) 

 موجودات أخرى
 

(5,586,955) 
 

(49,599,579) 
 التأمینات النقدیة

 
9,599,389 

 
65,000 

 مطلوبات أخرى
 

156,943,355 
 

26,323,068 
     

 صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 

(1,643,707,126) 
 

(695,210,653) 

 األنشطة االستثماریة     
 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي    
 

- 
 

(251,152,000) 
 مشاریع قید التنفیذالتغیر في الممتلكات والمعدات و صافي

 
(210,352,516) 

 
(56,334,188) 

  غیر الملموسةصافي التغیر في الموجودات 
 

(348,218) 
 

(17,518,157) 

     
 تدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریةصافي ال

 
(210,700,734) 

 
(325,004,345) 

 أنشطة التمویل     
 أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء    
 

501,512,063 
 

59,632,929 
 رأس المال المدفوع

 
- 

 
2,500,000,000 

 رسم طابع رأس المال
 

- 
 

(26,250,000) 
 ثمار المطلق الموزعتسالعائد على حسابات اال

 
(19,561,289) 

 
- 

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 

2,196,323,398 
 

89,769,451 
 صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل     

 
2,678,274,172 

 
2,623,152,380 

     

 تأثیر تغیرات سعر الصرف
 

(1,337,543) 
 

- 
 مھ خالل الفترةصافي الزیادة  في النقد وما في حك

 
822,528,769 

 
1,602,937,382 

 النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة     
 

785,324,768 
 

- 

       
 1,607,853,537 28 النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة

 
1,602,937,382 



م .م.ش سورية -البركة بنك     
 

 

  تغيرات في حقوق الملكية المرحليال بيان
  2011حزيران  30للستة أشهر المنتهية في 

  

  .معها تقرأالمرحلية المختصرة و  البيانات الماليةتشكِّل جزءاً من هذه  35 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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رأس المال  إیضاح
 المدفوع

رسم طابع رأس  
 المال

 المتراكمة األرباح  خسائر متراكمة 
 غیر المحققة

 اإلجمالي  خسارة الفترة 

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

 2011حزیران  30للستة أشھر المنتھیة في            
 )غیر مدققة( 

  
           

 2,243,574,984  -  6,524,813  (262,949,829)  -  2,500,000,000  17 )مدققة(2010كانون االول  31الرصید في                
 (44,158,943)  (44,158,943)  -  -  -  - خسارة الفترة

           
 2,199,416,041  (44,158,943)  6,524,813  (262,949,829)  -  2,500,000,000 )غیر مدققة( 2011حزیران  30الرصید في 

              
 2010حزیران  30رة منذ التاسیس لغایة  للفت
 )غیر مدققة( 

  
           

 -  -  -  -  -  -   الرصید في بدایة الفترة               
 2,500,000,000  -  -  -  -  2,500,000,000 17 رأس المال المدفوع

 (26,250,000)  -  -  -  (26,250,000)  - رسم طابع رأس المال
 (163,822,657)  (163,822,657)  -  -  -  - ترةخسارة الف

 2,309,927,343  (163,822,657)  -  -  (26,250,000)  2,500,000,000 )غیر مدققة( 2010 حزیران 30الرصید في            

            
  
 
 
 



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

  ةالمقيداإلستثمار حسابات  بيان التغيرات في حقوق أصحاب
 2011 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في 

 
 

  .معها تقرأالبيانات المالية المرحلية المختصرة ون هذه جزءاً م تشكِّل 35 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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الرصيد كما في بداية 

  الفترة
 اإليداعـات خالل الفترة

 
 الدخل بعد حسم
  المصروفات

السحوبات خالل 
  الفترة

 أجرة البنك كوكيل
 

 30الرصيد كما في 
  حزيران 

             
وكاالت استثمار مقيدة  في مؤسسات مالية 

 2,225,291,968 إسالمية
 

6,964,179,638 
 

30,539,525  
 

 )7,804,142,484( 
 

 )12,742,136( 
 

1,403,126,511 

            
(*)2011حزيران  30 الرصيد كما في  2,225,291,968  6,964,179,638  30,539,525    )7,804,142,484(   )12,742,136(  1,403,126,511 

  

  
  ليرة سورية، في حين 1,398,740,825، حيث بلغت قيمة وكاالت االستثمار المقيد مبلغ 2011حزيران  30ليرة سورية كما في  1,403,126,511بلغت أرصدة حسابات أصحاب االستثمار المقيد مبلغ (*) 

  .ليرة سورية 4,385,686مستحقة القبض الناتجة عنها مبلغ غير االيرادات المحققة  بلغت قيمة 
  
  
  

وكاالت استثمار مقیدة  مع مؤسسات مالیة 
 1,067,348,588  (3,711,458)   )1,507,380,041(   6,045,531   2,572,394,556     - إسالمیة 

 
2010حزيران  30د كما في الرصي  - 2,572,394,556 6,045,531 )1,507,380,041(   (3,711,458) 1,067,348,588 



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

  المرحلية المختصرة المالية البياناتإيضاحات حول 
   2011حزيران  30كما في 
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  معلومات عن البنك 1
 

 28الصادر بتاريخ ) و.م /48(كشركة مساهمة مغفلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) البنك(م .م.تم الترخيص لبنك البركة سورية ش
  . 2009كانون األول  29الصادر بتاريخ ) 16059(وبموجب السجل التجاري رقم  2007حزيران 

  

كشركة مساهمة مغفلة بناء على قرار وزارة اإلقتصاد والتجارة رقم ) البنك(البركة سورية بنك ل اعتماد النظام األساسيالموافقة على  تمت
ويخضع ألحكام المرسوم ، 2009أيار  13بتاريخ ) 4ب /م ن / 511(وقرار مجلس النقد والتسليف رقم ، 2009حزيران  21بتاريخ  /1564/

الخاص بإحداث المصارف الخاصة  2001لعام  28رقم  قانونوال الخاص بتنظيم عمل المصارف اإلسالمية 2005لعام  35التشريعي رقم 
ولألنظمة  2008لعام  3وقانون الشركات رقم  2007لعام 33 وقانون التجارة رقم  2002للعام 23 قانون رقم و وتعليماته التنفيذيةوالمشتركة 

  .وكل ذلك بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية التي يضعها مجلس النقد والتسليف
لدى  البنكل يسج، تم ت)تاريخ التأسيس( 2009كانون األول  16انعقدت الجمعية العمومية التأسيسة وأقرت مصاريف وحسابات التأسيس كما في 

حزيران  1، وحصل البنك على أمر المباشرة ليبدأ أعماله في بوصفة مصرفاً خاصاً) 21(الحكومة تحت رقم المصارف لدى مفوضية  مديرية
2010.  

  

  .الجمهورية العربية السورية -، دمشقالسبع بحراتإن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو في 
  

أحكام الشريعة اإلسالمية، من خالل للنظام األساسي وفي ضوء نظمة النافذة ووفقا يمارس البنك كافة العمليات المصرفية وفق القوانين واأل
  .فروع  أربعة مركزه الرئيسي وفروعه التي أصبح عددها

 

  .2011تموز  29من قبل مجلس اإلدارة في  2011حزيران  30تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة للبنك كما في 
  رقابة الشرعية هيئة ال
الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة  2005لعام ) 35(لى المرسوم التشريعي رقم إاشارة 

أعضاء من  أربعةاالسالمي فقد تم تكوين هيئة الرقابة الشرعية في البنك من  البنكوالقانون يتم تعينها من قبل الجمعية العمومية لمساهمي 
  .ويكون رأيها ملزماً للبنك ،علماء الفقه والشريعة والقانون

  

مراقبة أعمال البنك وأنشطته من حيث االلتزام بأحكام و تتولى الهيئة إبداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطته،
  .وإصدار تقرير سنوي للهيئة العامة للمساهمين ،الشريعة اإلسالمية

  

 :تتكون هيئة الرقابة الشرعية من السادة
 رئيساً        عبد الستار أبو غدةفضيلة الدكتور  .1
 عضواً      رمضان محمد توفيقفضيلة الدكتور  .2
 عضواً         فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل .3
 عضواً      الستار قطانفضيلة الشيخ عبد  .4

 
وبقرار من الجمعية العمومية العادية  2007لعام  292جلس النقد والتسليف رقم تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف بناء على قرار م

ر من للمساهمين بناء على اقتراح مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بموافقة مجلس النقد والتسليف واليجوز عزل أي منهم إال بقرا
بأنه تم تعيين فضيلة الشيخ عبد الستار قطان كعضو رابع في الهيئة بقرار من  إعالم مصرف سورية المركزي بذلك، علماًالجمعية العمومية و

كانون األول  23الصادر بتاريخ  4ب / م ن / 604وقرار مجلس النقد والتسليف رقم  2011نيسان  23الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 
2009. 

 

 تعريفات  2
 

  المرابحة لآلمر بالشراء
من العميل وعداً ملزماً  البنك ه ببيع سلعة أو أصل سبق له شراؤه وحيازته بناء على طلب من العميل وقد يأخذ هي عقد يقوم البنك بموجب

و ممكن أن يطبق البنك الوعد الملزم مع العميل وخيار الشرط مع البائع  أحياناً بتطبيق خيار الشرط مع البائع األصلي البنكويقوم  ،بالشراء
  .مقابل ثمن يتكون من التكلفة وهامش ربح متفق عليه، وذلك االصلي في ان واحد

  

  المضاربة
باستثماره في مشروع أو نشاط ) المضارب(هي عقد بين البنك والمتعامل بحيث يقدم أحد األطراف مبلغاً معيناً من المال ويقوم الطرف اآلخر 

  .التعدي أو التقصير أو مخالفة أي من شروط المضاربةفي حالة  ، والخسارة على رب المال إالمعين مقابل حصة محددة شائعة من الربح
  

  

  



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

   المرحلية المختصرة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2011 حزيران 30كما في 
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  )تتمة( تعريفات 3

  

  الوكالة
مبلغ مقطوع أو نسبة متوقعة من المبلغ (هي عقد يفوض البنك بموجبه الوكيل إلستثمار مبلغ من المال وفق شروط معينة بأجرة محددة 

أو المخالفة في أي من شروط الوكالة ويمكن أن تكون عملية / ي أو التقصير ويلتزم الوكيل بإعادة المبلغ المستثمر في حالة التعد). المستثمر
 .التفويض من قبل الوكيل الى البنك

  
  المشاركة

ن ذلك هي اتفاقية بين البنك و المتعامل للمشاركة في مشاريع استثمارية معينة سواء كانت قائمة أو جديدة أو في ملكية ممتلكات معينة سواء كا
تقاسم الربح وفقا لما هو محدد في االتفاقية بين و يتم , ة أو وفقا لترتيب تناقصي ينتهي باستحواذ العميل على الملكية كاملةبطريقة مباشر

  .الطرفين أما الخسارة فيتم تحملها بنسبة حصة كل منهما برأس المال
  
 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  3

  أسس اإلعداد   3.1
 المحاسبة هيئة عن الصادرة المحاسبية معاييرلل وطبقاً التاريخية، التكلفة لمبدأ وفقاً المختصرة المرحلية المالية اتالبيان إعداد تم

 كمعيار اإلسالمية، المعايير تغطه لم فيما وتفسيراتها المالية للتقارير الدولية للمعايير ووفقاً اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة
وحسب القوانين والتعليمات المصرفية ذات العالقة الصادرة عن مجلس ، المرحلية المالية بالتقارير الخاص (34) رقم الدولي المحاسبة

 .اإلسالمية الشريعة أحكام يخالف ال وبما ،النقد والتسليف
 
 وفقاً السنوية المالية بياناتال إلعداد المطلوبة واإليضاحات المعلومات كافة على تحتوي ال المختصرة المرحلية المالية البيانات إن

 لم فيما المالية للتقارير الدولية للمعايير ووفقاً اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة المحاسبة لمعايير
 أشهر ستةلل األعمال جنتائ أن كما2010  األول كانون 31 في كما المالية البيانات مع تقرأ ان يجب لذا اإلسالمية، المعايير تغطه

 األول كانون 31 في المنتهية للسنة المتوقعة األعمال نتائج على دقيقا مؤشرا بالضرورة تمثل ال 2011 حزيران 30 في المنتهية
.2011 

 

  أهم التقديرات المحاسبية  .23
جتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات القيام بتقديرات وا البنكيتطلب من إدارة  البيانات المالية المرحلية المختصرةإن إعداد 

كمـا أن هـذه التقـديرات     .باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ  البيانات المالية المرحلية المختصرةالمالية في 
  .الدخل بيانضمن ر واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظه

  

والتي قد ينتج  البيانات المالية المرحلية المختصرةإن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ 
لية المرحلية البيانات الماعنها مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في 

  :وهي كما يلي الفترةخالل  المختصرة
 

  مبدأ االستمرارية
 يمتلكلالستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمرارية وبنتيجة ذلك هي متأكدة أن البنك  البنك بتقدير مدى إمكانية  البنكقامت إدارة 

التي ودارة ليست على علم بأي حاالت عدم تأكد ذات أهمية باإلضافة لذلك، إن اإل. الموارد لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور
البيانات المالية المرحلية بناء عليه، فقد تم إعداد . يمكن أن تولد الشك حول قدرة البنك على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية

 .على أساس مبدأ االستمرارية المختصرة
  

 ية تدني قيمة ذمم العقود التمويلية واالستثمار
المسجلة في بيان الدخل بناء على تقديرات  خصصلتقدير كفاية الم يوميالبنك بمراجعة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية بشكل  يقوم

تقدير التدفقات النقدية  ويقوم باحتساب المخصصات المالئمة لذلك بشكل شهري وعند. اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية
إن هذه التقديرات مبنية بشكل رئيسـي علـى   . وضع العميل المالي وصافي قيمة الضمانة المتوقع تحقيقها بتقييمالبنك  يقومتقبلية المس

وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقـديرات وذلـك نتيجـة     موثوقيةفرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من ال
  .ضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبلالتغيرات الناجمة عن أو

البنك بتشكيل مخصص النخفاض القيمـة بشـكل    يقومباإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم ذمم األنشطة التمويلية بشكل منفرد، 
  .القيمةجماعي، وذلك بتجميع ذمم األنشطة التمويلية ذات السمات المتشابهة لمخاطر اإلئتمان وتقييمها بشكل جماعي النخفاض 

  

 حسابات االستثمار المطلق 3.3
هي الحسابات التي يعطي أصحابها الحق للمصرف في استثمارها على أساس عقد المضاربة على الوجه الـذي يـراه مناسـبا  دون    

لذاتيـة  كما أنهم يأذنون له بخلطها بأموالـه ا . أو في مشروع معين، أو لغرض معين، أو بكيفية معينة ، تقييدهم له باستثمارها بنفسه
   ).حسابات جارية(أو األموال التي له حق التصرف المطلق فيها) حقوق أصحاب الملكية(
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  3
  

  

  االستثمارات الذاتية   3.4
المصرف باستثمارها في منتجات حيث يقوم  )الحسابات الجارية(الستثمارات الممولة من المساهمين واألموال التي يضمنها البنك تمثل ا

فصل اإليرادات المتأتية من هذه االستثمارات عن اإليرادات يتم . متوافقة مع الشريعة اإلسالمية كالوكالة والمضاربة والمرابحة وغيرها
  .و تكون كامل هذه االيرادات من حق المساهمين موال أصحاب حسابات االستثمار المطلقأالممولة من 

 

  ةاإلستثمار المقيدحسابات   3.5
ذلك لغرض اسستثمارها في منتجات معينة وفقـاً  واألموال المستلمة من قبل البنك من أطراف أخرى  ةتمثل حسابات االستثمار المقيد

ال تظهـر  . داتليس لدى البنك أي حق في هذه الموجوو، تدار هذه الموجودات بصفة األمانة، إلرشادات أصحاب حسابات االستثمار
ملك حرية التصرف فيها دون مراعاة القيود التي ينص عليها االتفاق بين يفي بيان المركز المالي حيث أن البنك ال  ةارات المقيداالستثم

 .يتقاضى البنك عمولة كوكيل إلدارة هذه اإلستثمارات متفق عليها مسبقاً. ةالبنك وأصحاب حسابات االستثمار المقيد
  

 االستثمار المطلق والمساهمين اباتحستوزيع األرباح بين أصحاب 3.6  
  

يتم تقسيم اإليرادات إلى إيرادات ناجمة عن اإلستثمارات وإيرادات ناجمة عن عموالت البنك، حيث أن اإليرادات الناجمة عن عموالت 
لكونها ناتجة عن  أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقوال توزع على  ،البنك أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون كافة من حق البنك

  .)مضاربة( أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقخدمات التي يقدمها البنك وال عالقة لها باستثمار أموال ال
 كلياً ممولة استثمارات من متأتية إيرادات إلى فصلها يتمو حدة، على عملة بكل االستثمار والتحويل من المتأتية اإليرادات بين الفصل يتم
حيـث تكـون االولويـة فـي      .أصحاب حسابات االستثمار المطلق أموال من ممولة واستثمارات )تثمارات الذاتيةاالس(المال رأس من

على متوسـط   نسبيا أصحاب حسابات االستثمار المطلق من أموال المتأتية اإليرادات توزع. االستثمار إلى حسابات االستثمار المطلق
للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق هو مبلغ اإليرادات المتأتيـة مـن    النمر، يكون الربح القابل طريقة حسبالحسابات 

 :من أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد طرح مبلغ المضاربة العائد للبنك واحتياطي مخاطر االستثمار ممولةاستثمارات 
م الصادرة والخاصة بتقديم الخدمات المصرفية والتعامل من الشروط واألحكا 28قامت إدارة البنك بموجب المادة  18/4/2011بتاريخ 

نسب المشاركة باالستثمار لحسابات المضاربة ، وبناء عليه يحتسب المبلغ المستثمر والذي يمثل المتوسـط المـرجح   مع البنك بتعديل 
 :بناء على الشرائح المعدلة التالية المطلق ألصحاب حسابات االستثمار 

  

  40%              حسابات التوفير
 60%            حسابات لمدة شهر

 %70          أشهر 3 لمدة  حسابات
 %80           أشهر 6 لمدة حسابات
 %86           أشهر 9 لمدة حسابات
  %88          شهر 12 لمدة حسابات
  %90          شهر 24 لمدة حسابات

 

 .%40 أقصى كحد) المصرف ربح تمثل( مضاربة نسبة تحتسب
 .من أرباح أصحاب اإلستثمار المطلق %10 يعادل بما االستثمار مخاطر احتياطي يحتسب

  
 حسـابات  أصـحاب  سـيتحمل  خسائر أصحاب حسابات االستثمار المطلق أموال من الممولة االستثمار إيرادات نتائج أظهرت حال في

 هذا عن الناجمة الخسائر حمليت فإنه تقصيره أو البنك تعدي حال في إال أعاله الشرائح وفق مساهمتهم بنسبة الخسارة هذه المطلق االستثمار
 .أومخالفته لشروط العقدالتقصير أو التعدي

 يتم تحميل وعاء المضاربة جزء من المصاريف االدارية والعمومية 17/4/2010تاريخ  20بناء على قرار هيئة الرقابة الشرعية رقم 
القرطاسـية والمطبوعـات ومصـاريف البريـد     مصاريف نية ومصاريف التقييم والرهونات وكمصاريف االستشارات القانونية والف(

م البنك بتحميل وعاء المضاربة بأي مصـاريف  لم يق, )وفاتمن هذه المصر% 50والبرقيات التي تحمل على وعاء المضاربة بنسبة 
 . 2011حزيران  30حتى تاريخ 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  3
  

 )تتمة( صحاب حسابات االستثمار المطلق والمساهمينتوزيع األرباح بين أ3.6  
  

قامت  و ذلك بعد أن ،كانون األول من كل عام 31يران وحز 30في  كل ستة أشهريتم التنضيض بشكل شهري أما توزيع األرباح فيتم 
هر السابق لإلستحقاق أما األيام كانت األرباح توزع عند تاريخ استحقاق الوديعة حتى نهاية الش حيثإدارة البنك بتعديل هذه التواريخ 

  .يقصد بالتنضيض احتساب وتحديد الربح .عند نهاية الشهر فيتم توزيع ربحها المتبقية خالل شهر االستحقاق
   :كما يلي خالل الفترة الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق المبلغ المستثمربلغ متوسط العائد السنوي على 

  
  2011حزیران  30تھیة في للثالثة أشھر المن    
 یورو   دوالر    سوري    

 %1.07   %2.50   %6.15   متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار
 %40   %40   %40   الحد األقصى لنسبة المضاربة

              
  2011حزيران  30للستة أشهر المنتهية في     
 یورو   دوالر    سوري    

 %1.24   %2.21   %5.23   تثمارمتوسط العائد على المبلغ الخاضع لالس
 %40   %40   %40   الحد األقصى لنسبة المضاربة

              
  2010كانون األول  31    
 یورو   دوالر    سوري    

 %1.99   %2.20   %4.60   متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار
 %40   %40   %40   الحد األقصى لنسبة المضاربة

 
  

في حال قام العميل بكسر وديعته قبل  والموافق عليها من هيئة الرقابة الشرعية  قود الخدمات المصرفيةتفاقية شروط وأحكام عحسب إ
دل اتاريخ استحقاقها فليس له الحق بالحصول على األرباح المتحققة من هذه الوديعة، حيث يتم تحويل هذه األرباح إلى احتياطي مع

 .رباحارة اعطاء العميل جزءا من هذه األاالد األرباح بعد حسم حصة البنك كمضارب ما لم تقرر
  
 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي 4
 
2010األول  كانون 31  2011حزیران  30   
 مدققة غیر مدققة 

 لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

 118,523,775 506,278,106 نقد في الخزینة
 176,528,429 103,780,731  (*)االحتیاطي النقدي لدى مصرف سوریة المركزي 

 74,542,090 254,170,255 حساب جاري لدى مصرف سوریة المركزي
  - 10,150 نقد في الطریق
 - 29,469,457 غرفة التقاص

893,708,699 369,594,294 
  

شكل ودائع من دون فوائد،  وفقا لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على  (*)
  ليرة سورية والتي تمثل 103,780,731 مبلغ  2011 حزيران 30وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 

 آيار 2الصادر بتاريخ  5938رئاسة مجلس الوزراء رقم  من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن% 5  نسبة
من متوسط ودائع العمالء وذلك % 10 والتي تمثل 2010كانون األول  31ليرة سورية كما في  176,528,429 مقابل 2011 للعام

م / 502والقرار رقم  2008أيار للعام  5الصادر بتاريخ  4ب/م ن/389 رقم باالستناد الى القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف
  .، إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خالل أنشطة البنك التشغيلية2009أيار للعام  10الصادر بتاريخ  4ب/ ن
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 لدى البنوك والمؤسسات المالية قصيرة األجل استثمارية وايداعاتحسابات جارية  5
  

 2010األول  كانون 31  2011حزیران  30 

 مدققة غیر مدققة 

 لیرة سوریة لیرة سوریة 

    
 957,833,143 1,166,619,583 حسابات جاریة

وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 
 220,683,360 16,136,862 (*)اقل من ثالثة أشھر استحقاقھا

 8,037,469 3,156,171 إیرادات اإلستثمار المحققة وغیر مستحقة القبض

 
1,185,912,616 1,186,553,972 

  
قد التأسيس فإن البنك ال يتقاضى أية فوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والمؤسسات المصرفية وفقاً للنظام األساسي وع

  .، وبما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالميةالمحلية والخارجية
  

 205,287,469 مبلغ :2010كانون األول  31(، 2011حزيران  30الت أي استثمارات ذاتية كما في اال تتضمن هذه الوك (*)
 .)ليرة سورية

 
   والمؤسسات المالية لدى البنوكاستثمارية إيداعات  6
  

 2010األول  كانون 31  2011حزیران  30 

 مدققة غیر مدققة 

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

 1,218,053,738 1,136,538,943  (*)أكثر من ثالثة أشھر 
 27,809,160 62,192,785 إیرادات اإلستثمار المحققة وغیر مستحقة القبض

 
1,198,731,728 1,245,862,898 

 
 31(ليرة سورية  1,108,125,942مبلغ  2011 حزيران 30بلغت االستثمارات الممولة ذاتياً من إجمالي هذه االستثمارات كما في (*) 

  )ليرة سورية  1,096,250,239: 2010كانون األول 
  
 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 7

 

 حسب النوع  - أ

 2010األول  كانون 31  2011حزیران  30 

 مدققة غیر مدققة 

 لیرة سوریة لیرة سوریة 

 
  1,225,162,916 3,112,000,430 ذمم المرابحات

 )107,501,790( )269,021,275( األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصًا
2,842,979,155  1,117,661,126  

 - )35,466( ینزل االرباح المعلقة
 - )749,874( * ینزل مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

  1,117,661,126  2,842,193,815 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة
 

كـانون األول   31(، 2011 حزيران 30كما في  سوريةليرة  324,520,507بلغت قيمة التمويالت الذاتية من إجمالي التمويالت مبلغ 
  .)ليرة سورية 119,070,763: 2010
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 )تتمة( ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  7
  

  :تدني ذمم وأرصدة األنشطة التمويليةفيما يلي تفصيل الحركة على مخصص (*) 

 
 الشركات

 
 األفراد

 
 اإلجمالي

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

      
 -  - - 2011كانون الثاني  1في 

 749,874  749,874 - التغير خالل الفترة
 749,874  749,874 - 2011حزيران  30 في

 
  

 
 1201كانون الثاني  1في  

  
 

 -  - - انخفاض القيمة افرادياً 
 -  - - انخفاض القيمة بشكل جماعي

 التغير خالل الفترة
 586,933  586,933 - افرادياًانخفاض القيمة     

 162,941  162,941 - انخفاض القيمة بشكل جماعي
 -  - - استردادات إفرادياً

 -  - - استردادات بشكل جماعي
 2011حزيران  30في

  
 

 586,933  586,933 - انخفاض القيمة افرادياً 
 162,941  162,941 - انخفاض القيمة بشكل جماعي

 - 749,874  749,874 
 

والمعدل لبعض احكام القرار 2010نيسان  14 بتاريخ الصادر4 ب/م ن/650رقم  والتسليف النقد مجلس قرار أحكام على بناء 
 عام احتياطي حجز السنة نهاية في البنك في حال تحقيق أرباح على يتوجب ،2009األول  كانون 9 بتاريخ الصادر 4ب/ن م//597رقم

  :ب النسب التاليةالتمويل حسلمخاطر 

  من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطر% 1
 من اجمالي التسهيالت العادية غير المباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدني المخاطر % 0.5
و بدون ضمانة والمصنفة كديون عادية أو تتطلب اهتماماً على جزء التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة بضمانات شخصية أإضافية % 0.5

 .خاصاً
  

ويتم تشكيل االحتياطي العام لمخاطر التمويل المرتبطة باألصول الممولة من أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي رصيد 
  ".حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من الدخل قبل الزكاة"

  

مبلغ  2011 حزيران 30بتاريخ  اإلئتمانية القائمة المنتجة المحسوب بناء على رصيد التسهيالت ر التمويلالعام لمخاط بلغ االحتياطي
  .)ليرة سورية 15,566,954مبلغ  2010كانون األول  31(ليرة سورية  39,296,116

ن المساهمين واألموال التي يضمنها لمخاطر التمويل المرتبطة باألصول الممولة م عام يتم بالنسبة للمصارف اإلسالمية حجز احتياطي
ضمن حقوق الملكية، ويتم دمج حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من االحتياطي العام لمخـاطر   صالبنك ضمن احتياطي خا

التمويل في حساب احتياطي مخاطر االستثمار، ويجب أال يقل رصيد احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضـة بموجـب   
الخاص بالمصارف اإلسالمية أو قيمة حصة أصحاب حسـابات اإلسـتثمار المطلـق مـن      2005لعام ) 35(رسوم التشريعي رقم الم

في حال عدم كفاية صافي أرباح  650إال أنه استناداً إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم  االحتياطي العام لمخاطر التمويل، أيهما أكبر
ة ما لتغطية مبلغ االحتياطي العام الواجب تكوينه لهذه الفترة، كما هو الحال بالنسبة للبنك، فإنه يمكن للبنك الفترة واألرباح المدورة لفتر

  .لفترات القادمةتدوير النقص ل
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 )تتمة( ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  7
  
 حسب الجهة الممولة  -  ب

 
2011حزیران  30  2010األول  كانون 31   
 مدققة غیر مدققة 
ة سوریةلیر   لیرة سوریة 

 
 766,855,085 2,292,842,909 شركات
 350,806,041 550,136,246 أفراد

2,842,979,155 1,117,661,126 
)35,466( ینزل االرباح المعلقة  - 

)749,874( ینزل مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  - 
 1,117,661,126 2,842,193,815 صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة

  
أي مـا   ،ليرة سورية  2,231,395مبلغ  2011 حزيران 30كما في بعد تنزيل األرباح المعلقة منتجة الذمم غير قيمة ال إجمالي بلغت

 .من رصيد ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية%  0.07نسبته 
  
 المشاركات 8

 

 
  2011 حزیران 30

 
 2010األول  كانون 31

 
 غیر مدققة

 
 مدققة

 
 سوریةلیرة 

 
 لیرة سوریة

 
   

 - 80,000,000 عملیات مشاركة إسالمیة

 

80,000,000 - 
  
 موجودات قيد االستثمار 9

 
 2010األول  كانون 31  2011حزیران  30

 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 4,876,480  - سیارات - موجودات مقتناة بغرض المرابحة 
 34,000,000  166,915,000 بضاعة - بغرض المرابحة  موجودات مقتناة

 15,086,000  - عقارات - موجودات مقتناة بغرض المرابحة 
166,915,000 53,962,480 
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 ضريبة الدخل المؤجلةموجودات ضريبية مؤجلة وإيراد  10

  

 2010األول  كانون 31  2011حزیران  30
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة ةلیرة سوری

 - 53,803,717 رصید بدایة الفترة  
 53,803,717 22,400,171 ایراد ضریبة الدخل المؤجلة: یضاف

 53,803,717 76,203,888 رصید نھایة الفترة
  
  
  
 

 :ملخص تسوية الخسارة المحاسبية مع الخسارة الضريبية 
 2010األول  كانون 31  2011حزیران  30

 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 (283,978,733) (66,559,114) الخسارة قبل الضریبة

 التعدیالت 
 (6,524,813) (13,379,163) أرباح  فروقات القطع غیر المتحققة
 123,864,160 - مصاریف التأسیس القابلة لإلستھالك

 1,585,642 3,572,568 مصاریف استھالك تحسینات على العقار
 1,659,413 (848,625) مخصصات أخرى

 234,500 - تبرعات لجھات خارجیة
 (25,805,035) (12,386,351) إستھالك مصاریف التأسیس

 (26,250,000) - رسم طابع رأس المال
(23,041,571) 68,763,866 

 (215,214,867) (89,600,685) الخسارة الضریبیة
 %25 %25 نسبة الضریبة

 (53,803,717) (22,400,171) إیراد ضریبة الدخل المؤجلة
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 موجودات أخرى 11
 

 2010األول  كانون 31  2011حزیران  30
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 - 882,345 مشاركةال عن عملیات ایراد مستحق
 56,571,673 47,075,000 )ایجارات( مدفوعات مقدمة
 3,781,492 21,609,948 )موردون( مدفوعات مقدمة
 2,560,854 2,392,333 سلف موظفین

 6,160,112 532,074 مدینون متنوعون
 8,022,572 10,191,958 اخرى

82,683,658 77,096,703 
 
  

  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  12
 

 نسبةيجب على البنوك الخاصة اإلحتفاظ ب 2001لعام  28ن المصارف الخاصة رقم من قانو 12للفقرة رقم " ب"كما هو محدد في البند 
  .فائدةمن رأسمالها لدى مصرف سوريا المركزي على شكل وديعة مجمدة ال يستحق عليها أيه % 10

 :كما يلية لدى مصرف سورية المركزي رصيد الوديعة المجمدكان  
 

 2010األول  كانون 31   2011حزیران  30 

 مدققة  یر مدققةغ 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
 127,149,325   127,149,325 رصید الودیعة المجمدة باللیرة السوریة

 124,806,518 )محوًال الى اللیرة السوریة(رصید الودیعة المجمدة  بالدوالر األمریكي 
 

123,468,975 

 
251,955,843 

 
250,618,300 

 
 للعمالءأرصدة الحسابات الجارية  13
 

 2010األول  كانون 31   2011حزیران  30 

 مدققة  غیر مدققة 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
 735,231,812  885,476,992 لیرة سوریة - أرصدة جاریة للعمالء 

 429,997,285 عمالت أجنبیة - ة للعمالء أرصدة جاری
 

78,730,402 

 
1,315,474,277 

 
813,962,214 

  
 ديةتأمينات نق 14

  
 2010األول  كانون 31   2011حزیران  30 
 مدققة غیر مدققة 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 5,250,000 11,213,600 تأمینات نقدیة لقاء الكفاالت 
 22,401,196 51,797,909 تأمینات نقدیة لقاء االعتمادات المستندیة والقبوالت

 6,326,350  - ھامش جدیة 
 20,400,000 965,426 أخرى

63,976,935 54,377,546 
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  مطلوبات أخرى 15

 

 2010األول  كانون 31   2011حزیران  30 
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

 8,765,728 168,647,681 دائنو عملیات التمویل
 38,176,201 47,305,841 حواالت وأوامر دفع

 11,109,743 33,635,642 )*غیر مستحقة الدفع(تثماریة أرباح محققة ألصحاب الودائع االس
 71,214,142 30,367,073 موردین

 8,773,407 24,136,166 نفقات مستحقة غیر مدفوعة
 1,405,430 12,190,630 ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي

 5,114,882 8,588,470 مستحق لجھات حكومیة
 1,659,413 810,788 مخصصات مختلفة

 455 986 **ایرادات غیر شرعیة
 - 5,378 اخرى

325,688,655 146,219,401 
 
  

 . 2011 حزيران 30الودائع غير المستحقة  بتاريخ  أرباحوهي تمثل مة عن التنضيض الشهري هذه األرباح ناج(*)  
حسابات الجارية تم تجنيبها من االرباح لصرفها ناشئة عن فوائد تم دفعها من قبل البنوك المراسلة على العبارة عن إيرادات هي (**)  

 .في وجوه الخير بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية
 
 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  16

  

 2010األول  كانون 31   2011حزیران  30 

 مدققة  غیر مدققة 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
 441,343,848  598,384,197 )توفیر( حسابات إدخار 

 789,040,298  2,823,509,629 ) ألجل( حسابات استثمار 
 1,234,512  5,447,055 حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من احتیاطي مخاطر اإلستثمار 

 601,175 )20إیضاح ( رباحألادل ااحتیاطي مع
 

- 

 
3,427,942,056 

 
1,231,618,658 

  
  حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتیاطي المخاطر

 
  2010كانون األول  31  2011حزیران  30 

 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

  
 

 -  1,234,512 السنة / رصید احتیاطي مخاطر االستثمار في بدایة الفترة 
 1,234,415  4,148,601 السنة/ إضافات االحتیاطي خالل الفترة : یضاف

 97  63,942 فروق سعر الصرف
5,447,055  1,234,512 
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 رأس المال 17

  

  .س للسهم الواحد.ل  500سهم بقيمة اسمية قدرها  10,000,000س موزعة على  .ل 5,000,000,000 بحدد رأسمال البنك 
وذلك ليرة سورية  3,250,000,000والبالغة قيمتها اإلسمية % 65سهم من رأس مال البنك  بنسبة قدرها  6,500,000  باكتتب المؤسسون 
 :على الشكل التالي

  

  النسبة من رأس المال    القيمة األسمية لألسهم    عدد األسهم  الجنسية  اسم المؤسس

  %23   1,150,000,000  2,300,000  بحرينية  شركة مجموعة البركة المصرفية
  %10   500,000,000  1,000,000  إماراتي  مصرف اإلمارات اإلسالمي 

  %5   250,000,000   500,000  كويتية  الشركة الكويتية السورية القابضة
  %4   200,000,000   400,000  سعودي  بن صالح الراجحي عبد اهللا بن عبد العزيز

  %1   50,000,000  100,000  سعودي  فهد عبد اهللا بن عبد العزيز الراجحي 
  %5   250,000,000  500,000  أردني  نور المهايني بن محمد شاهر
  %1   50,000,000  100,000  أردني   أيمن حتاحت بن عبد الكريم 

  %2   100,000,000   200,000  سوري  عبد السالم الشواف بن مصطفى
  %2   100,000,000  200,000  سوري  أمير عصاصة بن منير 

  %2   100,000,000  200,000  سوري  باسم التاجي بن محمد ماجد
  %2   100,000,000  200,000  سوري  ار أبو غدة بن عبد الكريمعبد الست

  %1.5   75,000,000   150,000  سوري  غسان سكر بن رياض
  %1.5   75,000,000   150,000  سوري  حسان سكر بن رياض

  % 1   50,000,000   100,000  سوري  محمد بدر الدين الشاعر بن محمد 
  % 1   50,000,000   100,000  سوري  محمد الشاعر بن محمد بدر الدين
  % 1   50,000,000   100,000  سوري  برهان الشاعر بن محمد بدر الدين

  % 1   50,000,000   100,000  سوري  محمد لبيب األخوان بن عبد المتين 
  %0.5   25,000,000   50,000  سوري  محمد عماد المولوي بن عبد العزيز
  %0.5   25,000,000   50,000  سوري  محمد أيمن المولوي بن عبد العزيز

  %65  3,250,000,000   6,500,000    المجموع
  
  . من رأسمال البنك% 35نسبة  تمثلسهم على االكتتاب العام  3,500,000تم طرح و
  

من قيمة األسهم المكتتب بها، وسيتم سداد باقي األسهم المكتتب بها من المؤسسين والمساهمين خالل فترة ال % 50سدد المساهمون 
  .ثالثة سنوات منذ بداية مزاولة البنك للنشاط وذلك بقرار يتخذه مجلس إدارة البنك يحدد فيه قيمة القسط ومواعيد تأديتهتتجاوز 

  
ى آلية ، وقد وافقت هيئة األوراق المالية السورية عل%428.31بنسبة  األسهم المعروضة على االكتتاب العام نزادت االكتتابات ع

  .م .ص أ /1373/صدار أسهم بنك البركة سورية  رقم إالكتاب الموجه إلى مدير ب تخصيص األسهم المكتتب بها
  

  :فيما يلي بيان تفاصيل رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع
  

 2010األول  كانون 31   2011 حزيران 30 
 ليرة سورية   ليرة سورية 
      

 5,000,000,000  5,000,000,000  رأس المال المصرح والمكتتب به
 )2,500,000,000(  )2,500,000,000(  الفترةة في بداية أقساط رأس المال غير المدفوع

 2,500,000,000  2,500,000,000 رأس المال المدفوع
  

 35والمرسوم رقم  2001لعام  28المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  3صدر القانون رقم  ،2010كانون الثاني  4بتاريخ 
مليار ليرة  15الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأس مال البنوك اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح  2005لعام 

وذلك من تاريخ   سورية، وقد منحت البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب
  .2010حزيران  1
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 ت األنشطة التمويليةإيرادا 18

 

 

للفترة منذ التأسیس    2011حزیران  30
حزیران  30ولغایة 
2010 

 غیر مدققة  غیر مدققة 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

   - 
 -  38,702,223 شركات –إیراد المرابحات 
 20,540,761 أفراد –إیراد المرابحات 

 
- 

 
59,242,984 

 
- 

  

 ةإيرادات األنشطة اإلستثماري 19
 

  

للفترة منذ التأسیس    2011حزیران  30 
حزیران  30ولغایة 
2010 

 غیر مدققة غیر مدققة 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
  

 - 2,426,688 إیرادات ودائع استثماریة لدى البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة
 2,426,688 - 

 
 
 

 األرباحنصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من صافي  20
 

 

 

للفترة منذ التأسیس   2011حزیران  30
حزیران  30ولغایة 
2010 

 غیر مدققة غیر مدققة 
 ليرة سورية   ليرة سورية 

 -  60,919,798 إجمالي حصة أصحاب حسابات استثمار المطلق من ربح االستثمار   
 -  (601,175) احتياطي معادل األرباح 

الستثمار قبل خصم مضاربة البنك   حصة أصحاب الحسابات من ربح ا 
 - 60,318,623 مخاطر االستثمار  واحتياطي      

 -  (18,832,610) حصة مضاربة البنك 

صافي حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد خصم حصة البنك  
 -  41,486,013 كمضارب وقبل خصم احتياطي مخاطر االستثمار        

 -  (4,148,601) *)(مار احتياطي مخاطر االستث 
 -  37,337,412  صافي حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

 
  

، يجب على البنك اإلسالمي اقتطاع ما ال يقل 2005أيار للعام  4الصادر بتاريخ  35من المرسوم التشريعي رقم  14استناداً للمادة *) (
   .مخاطر حسابات اإلستثمار المطلقمن صافي أرباح حسابات اإلستثمار المطلق لمواجهة % 10عن 
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 الذاتيةإيراد البنك من استثماراته  21
  

 ه، توزع هذ)الحسابات الجارية(واألموال التي يضمنها البنك الممولة من المساهمين  استثماراته الذاتيةيراد دخل البنك من يمثل هذا اإل
 :يرادات حسب األصل المستثمر به خالل الفترة كالتالياإل

 

  2011حزیران  30

 

للفترة منذ التأسیس 
حزیران  30ولغایة 
2010 

 غیر مدققة  غیر مدققة 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
 11,303,570  30,430,597 ایراد وكاالت استثماریة 
 -  3,313,263 ایراد مضاربات اسالمیة

 -  22,859,754 إیراد المرابحات  
 2,149,750 اخرى

 
- 

 
58,753,364 

 
11,303,570 

  
  

 نصيب البنك من إدارة اإلستثمارات المقيدة بصفته وكيالً 22
  
  

  2011حزیران  30 

 

للفترة منذ التأسیس 
حزیران  30ولغایة 
2010 

 غیر مدققة غیر مدققة 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
  

 5,789,874  30,539,525 أرباح اإلستثمارات المقیدة 
 )2,078,416( )17,797,389( ستثمارات المقیدةحصة أصحاب اإل: ینزل

 12,742,136  3,711,458  
  
 
 

  المصرفيةخدمات صافي إيرادات ال 23
 

  2011حزیران  30 

 

للفترة منذ التأسیس 
حزیران  30ولغایة 
2010 

 غیر مدققة غیر مدققة 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 -  5,279,445 لصعموالت على االعتمادات والكفاالت والبوا
 -  4,522,497 رسوم خدمات بنكیة

 9,801,942  - 
 - (1,348,202) مصروفات عموالت ورسوم

 8,453,740  - 
  

 مصاريف التأسيس 24
  

لغاً قدره بم 2009كانون األول  16بلغت قيمة مصاريف التأسيس حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية في تاريخ 
 .الجمعية العمومية التأسيسيةقبل وقد تمت الموافقة على مصاريف التأسيس من . ليرة سورية 0123,864,16
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

   المرحلية المختصرة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2011 حزيران 30كما في 

 
20 

 
 نفقات الموظفين 25

  

 

للفترة منذ التأسیس    2011حزیران  30
حزیران  30ولغایة 
2010 

 غیر مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 34,414,047 69,980,748 وظفینرواتب وأجور وتعویضات ومكافآت للم
 - 8,134,942 اشتراكات لمؤسسة التأمینات االجتماعیة

 1,261,659 5,065,216 مصاریف سفر و تدریب
 - 1,673,805 مصاریف نفقات طبیة

 2,067,544 1,489,861 أخرى
86,344,572 37,743,250 

 
 مصاريف إدارية وعمومية 26

  

 

  2011حزیران  30

 

نذ التأسیس للفترة م
حزیران  30ولغایة 
2010 

 غیر مدققة  غیر مدققة 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
 18,549,363  33,867,673 مصاریف إیجارات

 17,398,383  17,946,795  (*)مصاریف إستشارات  
 261,222  4,737,429 مصاریف معلوماتیة 

 5,955,956  4,729,797 إعالن ومعارض 
  -  4,674,483 یةمصاریف حكوم

  -  3,683,914 مصاریف البرید والھاتف و انترنت
 1,328,889  2,591,377 مصاریف قرطاسیة و مطبوعات

 2,975,695  2,422,948 بدالت  مجلس اإلدارة 
 4,849,921  2,331,551 مصاریف سفر ومواصالت وضیافة 

  806,249  1,906,130 مصاریف  كھرباء وماء وتدفئة
  -  1,633,887 یف التنظیف والبوفیھ مصار

  -  1,028,483 مصاریف تأمین 
  2,234,111  642,263 بدالت ھیئة الرقابة الشرعیة 
  1,054,007  506,107 مصاریف صیانة وإصالحات

  -  399,155 مصاریف حراسة 
 117,425 مصاریف أخرى 

 
2,064,522 

 
83,219,417 

 
57,478,318 

 
 .یف التدقیق الخارجي واالستشارات القانونیة والتقنیة والفنیةتمثل مصار(*) 
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  فترةال خسائرللسهم من صافي  ةاألساسي الحصة 27

 

 :كما يلي فترةالخالل  لى المتوسط المرجح لعدد األسهمع الفترة بتقسيم خسارة لفترةا خسارة صافي من لسهمل األساسية حصةالحتسب ت
 

 

  2011حزیران  30

 

ة منذ التأسیس للفتر
حزیران  30ولغایة 
2010 

 مدققة  غیر مدققة 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
 )44,158,943( )لیرة سوریة(صافي خسارة الفترة 

 
(163,822,657) 

    
  10,000,000 )سھم(خالل الفترة  لمتوسط المرجح لعدد األسھما

 
10,000,000  

    
 )4.42( )لیرة سوریة(خسائر الفترة الحصة األساسیة للسھم من صافي 

 
)16.38( 

  

للسهم لعدم إصدار البنك أدوات قد يكون لها تأثير على  المخفضة للحصةمطابقة  الفترة خسائرالحصة األساسية للسهم من صافي إن 
   .عند تحويلها  عائد السهم في الخسارة

 
  النقد وما في حكمه 28

 

 :وذلك كما يليالمرحلي  ليالما المركز من المبالغ المبينة في بيانالمرحلي التدفقات النقدية  يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في بيان
 

 

حزیران  30   2011حزیران  30
2010   

للفترة منذ التأسیس 
كانون االول  31ولغایة 
2010 

 غیر مدققة  غیر مدققة 
 مدققة 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
 193,065,865 663,231,082  789,927,968 ى مصرف سوریة المركزي النقد واألرصدة لد

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة التي تستحق: یضاف
 1,178,516,503 939,706,300  1,182,756,445 خالل ثالثة أشھر    

 )586,257,600( -  )364,830,876( یطرح الحسابات الجاریة الدائنة  للبنوك والمؤسسات 

 1,607,853,537  1,602,937,382 785,324,768 
  

  .  تم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي كونه ال يستخدم قي عمليات البنك اليومية
 

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة 29
 

التي يملكون فيها  أو الشركات رعيةوهيئة الرقابة الشتتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
تتكون تعويضات اإلدارة العليا  .حصصا رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالبنك

  :وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئة الشرعية من المبالغ التالية
للفترة منذ التأسیس   2011حزیران  30

حزیران  30ولغایة 
2010 

 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 تعویضات اإلدارة العلیا
  2,975,695 2,422,948 بدالت مجلس اإلدارة

 2,234,111 642,263 بدالت ھیئة الرقابة الشرعیة
 26,951,500 5,126,048 أخرى الراتب األساسي وتعویضات

8,191,259 32,161,306 
  



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

   المرحلية المختصرة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2011 حزيران 30كما في 

 
22 

 
  )تتمة(  مالت مع أطراف ذات عالقةتعا 29
 :كما يلي البيانات المالية المرحلية المختصرةالمتضمنة في ذات العالقة األطراف  مع الفترة قد بلغت األرصدة في نهاية ل

 
2011حزیران  30   الشركة األم  

الشركات 
  الزمیلة

أعضاء مجلس 
 المجموع  اإلدارة

 لیرة سوریة  ةلیرة سوری  لیرة سوریة  لیرة سوریة   
         :بنود داخل قائمة المركز المالي المرحلیة

 123,009,041  -  123,009,041  -  )موجودات( حسابات جاریة مدینة 
 41,334,234  -  29,890,535  11,443,699  )مطلوبات ( حسابات جاریة دائنة 

 679,125,805  -  679,125,805    )البنك كمضارب و الوكاالت(استثمارات 
 144,367,653  2,302,653  -  142,065,000  )مطلوبات ( أرصدة الحسابات الجاریة و الودائع 

         :قائمة الدخل الشامل المرحلیة بنود
         

 27,390,837  -  27,390,837  -  ایرادات األنشطة االستثماریة 
 8,172,424  -  8,172,424  -  كیالنصیب البنك من ادارة االستثمارات المقیدة بصفتھ و

 
2010كانون األول  31 الشركات   الشركة األم  

أعضاء مجلس   الزمیلة
 المجموع  اإلدارة

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  
:المركز المالي بیانبنود داخل           

         
 89,265  -  89,265  -  حسابات جاریة مدینة 
 94,187,435  -  82,211,467  11,975,968  حسابات جاریة دائنة 

)ووكاالت مضاربة(استثمارات    -  667,147,135  -  667,147,135 
  -  أرصدة حسابات أعضاء مجلس االدارة

 
 13,627,800  13,627,800 

:الدخل بیان داخل بنود          
 9,278,655  1,558,100  138,715  7,581,840  مصاریف استشاریة         

 35,357,357  -  35,357,357  -  ایرادات األنشطة االستثماریة 
 15,578,090  -  15,578,090  -  نصیب البنك من ادارة االستثمارات المقیدة بصفتھ وكیال

 
 

 المرحلي المركز المالي بيانحسابات خارج  30
  

اطات وسقوف التمويل غير المستعملة ارتب: عتيادية وتتضمننتيجة لنشاطات البنك اال تشتمل على اإللتزامات التي من المحتمل ان تطرأ
أرصدة حسابات و ،)وعادة ما يكون لهذه اإللتزامات تواريخ انتهاء صالحية ثابتة أو تشمل على شروط الغائها وتتطلب دفع رسوم(

حزيران  30حسابات خارج بيان المركز المالي كما في الاجمالي  إن ،وقبوالت ،وتعهدات مقابل اعتمادات مستندية ،تعهدات مقابل كفاالت
  :يتكون مما يلي 2010كانون األول  31و 2011

  

2010األول   كانون 31  2011حزیران  30  
 مدققة غیر مدققة
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 207,119,890 1,757,896,010 ارتباطات وسقوف تمویل غیر مستعملة
  -  155,647,090  قبوالت

 15,000,000 60,357,400 تعھدات مقابل كفاالت
 376,543,527 51,434,502 تعھدات مقابل اعتمادات مستندیة

  
2,025,335,002 598,663,417 
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 التحليل القطاعي 31
 .عمال القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوياأليمثل قطاع 

 :عمالقطاع األ •
  :قطاعات أعمال رئيسية هي   ثالثةيتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل 

  . يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم التمويل اإلسالمي وخدمات أخرى:  التجزئة -
  .اصة بالعمالء من المؤسساتيشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات البنكية اإلسالمية الخ: الشركات -
 .يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك:  أخرى -

 )غیر مدققة(  2011حزیران  30
 المبالغ بآالف اللیرات السوریة

 
 المجموع  أخرى  الشركات  التجزئة

  اإلیرادات
 20,200 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة       

 
38,293 

 
2,427 

 
60,920 

 - نصیب حسابات االستثمار المطلق من صافي الربح قبل اقتطاع نصیب البنك بصفتھ مضاربًا
 

- 
 

(60,920) 
 

(60,920) 
 6,245 نصیب البنك من دخل االستثمارات المطلقة بصفتھ مضاربًا

 
11,838 

 
750 

 
18,833 

 - إیراد البنك من استثماراتھ الخاصة
 

22,860 
 

35,893 
 

58,753 
 - نصیب البنك من إدارة اإلستثمارات المقیدة بصفتھ وكیًال

 
- 

 
12,742 

 
12,742 

 - صافي إیرادات الخدمات المصرفیة
 

- 
 

8,454 
 

8,454 
 - األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة

 
- 

 
1,973 

 
1,973 

 - ققةارباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المح
 

- 
 

13,379 
 

13,379 
 - إیرادات اخرى

 
- 

 
1,405 

 
1,405 

 26,445 إجمالي األرباح التشغیلیة
 

72,991 
 

16,103 
 

115,539 
 مصاریف تشغیلیة

      
(182,098) 

 صافي الخسارة قبل الضریبة
      

(66,559) 
 إیراد ضریبة الدخل المؤجلة

      
22,400 

 صافي خسائر الفترة
      

(44,159) 
 الموجودات

 مجموع الموجودات       
      

7,697,329 
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 )تتمة( التحليل القطاعي 31
 )تتمة(  قطاع األعمال •

 
 

 

 

  
 )غیر مدققة(  2010حزیران  30للفترة منذ التأسیس و لغایة 

  
 المبالغ بآالف اللیرات السوریة 

  
   

  
 المجموع  أخرى  الشركات  التجزئة

 یراداتاإل
 

       
 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة

 
-  -  -  - 

 نصیب حسابات االستثمار المطلق من صافي الربح قبل اقتطاع نصیب البنك بصفتھ مضاربًا
 

-  -  -  - 
  نصیب البنك من دخل االستثمارات المطلقة بصفتھ مضاربًا

 
-  -  -  - 

 اصةإیراد البنك من استثماراتھ الخ
 

-  -  11,304  11,304 
 نصیب البنك من إدارة اإلستثمارات المقیدة بصفتھ وكیًال

 
-  -  3,711  3,711 

 األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة
 

-  -  129  129 
 ارباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة 

 
-  -  12,013  12,013 

 إیرادات اخرى
 

-  -  84  84 
 إجمالي األرباح التشغیلیة

 
-  -  27,241  27,241 

 مصاریف تشغیلیة
 

       (221,540) 
 صافي الخسارة قبل الضریبة

 
       (194,299) 

 إیراد ضریبة الدخل المؤجلة 
 

      30,476 
 الفترة  رةصافي خسا

 
       (163,823) 

     

   
  

 الموجودات 
 

 )مدققة( 2010كانون األول  31للفترة منذ التأسیس و لغایة 

        
 موجوداتمجموع ال

 
      5,076,010 

 
      5,076,010 
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  )تتمة( التحليل القطاعي 31
  :قطاع التوزيع الجغرافي

ل يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهورية العربية السورية التي تمث
 .األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطاته في الشرق األوسط، وآسيا وافريقيا وأوروبا

 
 )غیر مدققة( 2011حزیران  30

 
 المبالغ بآالف اللیرات السوریة

 
 المجموع خارج سوریا سوریا

 اإلیرادات
 60,920 2,427 58,493 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة   

بات االستثمار المطلق من صافي الربح قبل اقتطاع نصیب البنك نصیب حسا
 )60,920( )2,427( )58,493( بصفتھ مضاربًا

 18,833 750 18,083 نصیب البنك من دخل االستثمارات المطلقة بصفتھ مضاربا
 58,753 52,101 6,652 إیراد البنك من استثماراتھ الذاتیة

 لمقیدة بصفتھ وكیًالنصیب البنك من إدارة اإلستثمارات ا
 

12,742 12,742 
 8,454 - 8,454 صافي إیرادات الخدمات المصرفیة

 1,973 - 1,973 األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة
 13,379 - 13,379 ارباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة 

 1,405 - 1,405 إیرادات اخرى
 إجمالي االرباح التشغیلیة

  
115,539 

 )182,098( - )182,098( مصاریف تشغیلیة
 )66,559( - - قبل الضریبة رةالخساصافي 

 22,400 - - إیراد ضریبة الدخل المؤجلة 
 )44,159( - - الفترة الخسارةصافي 

 7,697,329 2,181,591 5,515,738 الموجودات    

 
 

  )مدققة غیر( 2010حزیران  30التأسیس و لغایة  للفترة منذ

 
 المبالغ بآالف اللیرات السوریة

 المجموع خارج سوریا سوریا اإلیرادات
 إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة

نصیب حسابات االستثمار المطلق من صافي الربح قبل اقتطاع نصیب البنك 
 15,015 15,015 - بصفتھ مضاربًا

 - - -  صفتھ مضاربًانصیب البنك من دخل االستثمارات المطلقة ب
 - - - إیراد البنك من استثماراتھ الخاصة

 - - - نصیب البنك من إدارة اإلستثمارات المقیدة بصفتھ وكیًال
 - - - صافي إیرادات الخدمات المصرفیة

 - - - األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة
 128 - 128 ارباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة 

 12,014 - 12,013 إیرادات اخرى
 84 - 84 إجمالي االرباح التشغیلیة

 27,241 15,015  12,225 مصاریف التأسیس
 - - - مصاریف تشغیلیة

 )221,540( - - مخصصات 
 - - - قبل الضریبة الخسارةصافي 

 )194,298( - - إیراد ضریبة الدخل المؤجلة 
 30,476 - - الفترة رةصافي خسا

 
- - )163,822( 

 
- 

 
  )مدققة( 2010 كانون األول 31

 المبالغ بآالف اللیرات السوریة
 5,076,010 1,852,678 3,223,332 الموجودات
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 إدارة المخاطر 32

  
  مقدمة32.1  

  

 هتواج التي المخاطروتقييم  وفهم تحديد على يقوم البنك في المخاطر إلدارة العام واالطار البنوك أعمال من أساسي جزء هي المخاطر
 التوازن إلى للوصول المخاطر الالزمة لتقليص االجراءات واتخاذ والمقبولة المحدودة المستويات ضمن بقائها من والتأكد البنك عمل
  .والعائد المخاطرة عاملي بين األمثل

  

  ).التشغيل(ومخاطر العمليات ومخاطر السلع والمخزون السلعي  هي مخاطر االئتمان ومخاطر السوق إن أهم أنواع المخاطر
  

 مخاطر االئتمان 32.2
  

يعمل البنك على . مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك
ض االئتماني لكل قطاع أو وحجم التعر) فرد أو مؤسسة(إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل 

  .منطقة جغرافية
 

ويقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد أو 
  .مجموعة المقترضين ولكل قطاع أو منطقة جغرافية

  
 صـعوبات  وجـود  أو يـوم  90 عـن  تزيـد  القسط لفترة استحقاق هيج لتصنيف الدين على أنه غير منت الرئيسية المؤشرات إن

 .األصلي العقد بشروط اإلخالل النقدية، أو تدفقاته على تؤثر أو تواجه العميل مالية
  

كانون  09تاريخ  4 ب / ن م/   597جماعي حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم وبشكل منفرد بشكل القيمة انخفاض بتقييم البنك يقوم
  .2010نيسان  14تاريخ  4ب /م ن/650القرار رقم و،  2009ول األ
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 )تتمة(إدارة المخاطر 32
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان  32.2
  

  :توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر
  

  2011حزیران  30     بنود داخل بیان المركز المالي
 )التجزئة( األفراد  باللیرة السوریة

 
 قطاع عام  الشركات

 
 المجموع

 41,907,513 35,190,000  - 6,717,513 دیون متدنیة المخاطر
 3,133,841,731 -  2,462,938,678 670,903,053 )مقبولة المخاطر(عادیة 

 13,984,325 -  - 13,984,325 :منھا مستحقة)تتطلب اھتمامًا خاصًا(تحت المراقبة 
 6,377,771 یوم 60لغایة  31من 

 
-  - 

 
6,377,771 

 7,606,554 یوم 90یوم لغایة  61من 
 

-  - 
 

7,606,554 
 2,266,861 -  - 2,266,861 :غیر عاملة منھا مستحقة

 2,266,861 دون المستوى
 

-  - 
 

2,266,861 
 - -  - - مشكوك فیھا

 - -  - - ردیئة
 3,192,000,430 35,190,000  2,462,938,678 693,871,752 المجموع
 (269,021,275) (576,051)  (124,709,718) (143,735,506) األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصًا
 (749,874)   - (749,874) مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة:ناقصًا
 (35,466)   - (35,466) األرباح المعلقة: ناقصًا

 2,922,193,815 34,613,949  2,373,418,960 549,350,906 الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر 32

 
  )تتمة(مخاطر االئتمان  32.2

  
  :)تتمة( توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

  
   المركز المالي بيانبنود داخل 

 2010كانون األول  31منذ التأسیس ولغایة 
 المجموع الكبرىالشركات  )التجزئة( األفراد  باللیرة السوریة

     
 19,664,050    19,664,050 دیون متدنیة المخاطر

 1,204,751,131  791,713,898  413,037,233 )مقبولة المخاطر(عادیة 
 747,735  -  747,735 :منھا مستحقة )تتطلب اھتمامًا خاصًا(تحت المراقبة 

 747,735  -  747,735 یوم 60لغایة  31من 
      یوم 90وم لغایة ی 61من 

 -  -  - :غیر عاملة منھا مستحقة
 -  -  - دون المستوى
 -  -  - مشكوك فیھا

 -  -  - ردیئة
 1,225,162,916  791,713,898   433,449,018 المجموع
 (107,501,790)  (24,858,813)  (82,642,977) األرباح المؤجلة للسنوات القادمة: ناقصًا
 -  -  - مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة:ناقصًا
 -  -  - األرباح المعلقة: ناقصًا

 1,117,661,126  766,855,085  350,806,041 الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر 32

 
  )تتمة(مخاطر االئتمان  32.2

  
: )تتمة(توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر   

  
  

 )غیر مدققة( 2011حزیران  30 الماليبنود خارج بیان المركز 
 األفراد  باللیرة السوریة

 
 الشركات 

 
 المجموع

  56,693,513   54,935,320  1,758,193  دیون متدنیة المخاطر
  210,745,479   200,988,368  9,757,111 )مقبولة المخاطر(عادیة 

  -   -  - :منھا مستحقة)تتطلب اھتمامًا خاصًا(تحت المراقبة 
  -   -  - یوم 60لغایة  31من 
  -   -  - یوم 90یوم لغایة  61من 

  -   -  - :غیر عاملة منھا مستحقة
  -   -  - دون المستوى
  -   -  - مشكوك فیھا

  -   -  - ردیئة
  267,438,992   255,923,688  11,515,304 المجموع
  -   -  - للسنوات القادمة األرباح المؤجلة: ناقصًا
  -   -  - مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة:ناقصًا
  -   -  - األرباح المعلقة: ناقصًا

  267,438,992  255,923,688  11,515,304 الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر32    
 

  )تتمة(مخاطر االئتمان   32.2
  

: )تتمة(انية حسب درجة المخاطر توزيع التعرضات االئتم  
  

  المركز المالي بیانبنود خارج 
 2010كانون األول  31منذ فترة التأسيس ولغاية للفترة 

 المجموع الشركات الكبرى  )التجزئة( األفراد  باللیرة السوریة
 392,218,131  392,218,131  - )مقبولة المخاطر(عادیة 

 -  -  - :منھا مستحقة )مامًا خاصًاتتطلب اھت(تحت المراقبة 
 -  -  - یوم 60لغایة  31من 
 -  -  - یوم 90یوم لغایة  61من 

 -  -  - :غیر عاملة منھا مستحقة
 -  -  - دون المستوى
 -  -  - مشكوك فیھا

 -  -  - ردیئة
 392,218,131  392,218,131  - المجموع

     
 -  -  - جلة للسنوات القادمةاألرباح المؤ: ناقصًا
 -  -  - مخصص ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة:ناقصًا
 -  -  - األرباح المعلقة: ناقصًا

 392,218,131  392,218,131  - الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر  32
 
  )تتمة(مخاطر االئتمان   32.2

 
  التركز في الحد األقصى للتعرضات االئتمانية

  
تعليمات مصرف سورية حسب ) فرد او مؤسسة أو بنك مراسل(مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل  تتم إدارة

وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع  ،2008 آيار 29تاريخ  4 ب / ن م/   395 مجلس النقد والتسليف رقم اتقرارالمركزي 
من صافي األموال الخاصة  %25د األقصى للتعرضات االئتمانية وذلك حيث  يجب أال يتجاوز الح ،اقتصادي او منطقة جغرافية

  ) .فرد او مؤسسة(على مستوى العميل 
  

 التحسينات االئتمانية والضمانات المحتفظ بها 

يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقا 
  :ابرز أنواع الضمانات هيإن  .معتمدةلمعايير واسس 

الرهونات للمباني السكنية والعقارات واألوراق المالية والسيارات : اإلسالمية مع المؤسسات التجارية التمويلبالنسبة لعمليات 
  .والضمانات النقدية

  .اتب والضمانات النقديةالرهونات للمباني السكنية والعقارات واألوراق المالية والسيارات والرو: بالنسبة لألفراد

تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات 
 .خالل دراسة كفاية مخصص تدني قيمة التمويالت

  
  تقييم انخفاض القيمة إفرادياً

يوم أو وجود  90لفترة تزيد عن  رباحهي استحقاق األصل أو األ الت االئتمانيةتسهيإن المؤشرات الرئيسية النخفاض قيمة ال
  .اإلخالل بشروط العقد األصليوصعوبات مالية تواجه العميل أو تؤثر على تدفقاته النقدية 

  .يقوم البنك بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل جماعي
  المخصص اإلفرادي

ووفقاَ للمؤشرات  597الهامة بشكل منفرد، وفقاً لمؤشرات القرار  التسهيالت االئتمانيةميع يحدد البنك مالئمة المخصصات لج
  :التالية

  التأخر في انجاز المشروع موضوع التسهيالت، •
  قدرة العميل على تحسين وضعه عند مواجهة صعوبات مالية، •
  العوائد المتوقعة عند تصفية األعمال  في حال اإلفالس، •
  أخرى والقيمة المتوقع تحقيقها للضمان،توفر مصادر مالية  •
 .فترة التدفقات النقدية المتوقعة •

  .مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بيانيتم تقييم الخسائر االئتمانية في تاريخ كل 
  

  المخصص الجماعي
تبر هامة بشكل منفرد أو في بشكل جماعي بالنسبة للقروض والسلف التي ال تع التسهيالت االئتمانيةيتم تقييم المخصص عن خسائر 

مركز مالي بتقييم المخصص  بيانيقوم البنك في تاريخ كل . حال عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل منفرد
  .ومراجعة  كل محفظة على حدة

  
ي على انخفاض القيمة يؤخذ باالعتبار عند التقييم الجماعي انخفاض القيمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دليل موضوع

  .بشكل موضوعي
  

  :يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة بإعتبار العوامل التالية
تاريخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادية الحالية، التأخر الناجم عن فترة تحقق الخسائر وفترة تحديد ضرورة وجود 

إن اإلدارة هي المسؤولة . واالستردادات في حال انخفاض القيمةمخصص إفرادي لهذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة 
  .عن تحديد طول هذه المدة التي قد تمتد إلى سنة

  .تقوم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامة
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 )تتمة(إدارة المخاطر 32
 

  مخاطر السوق لالستثمارات المالية 32.3
لالفتراضات المتعلقة بتغيرات  ك نظاما داخليا لتقدير مخاطر السوق والحدود القصوى للخسائر المتوقعة وفقاًيستخدم البن

ويتم قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السوق على أساس نظري وافتراضي ويتم الجمع بين الطرق اإلحصائية الكمية وبين ..السوق
  .خبرة الموظفين المختصين
  :د قصوى للمخاطر على مستوى السهم الواحد وعلى مستوى المحفظة ومن الطرق المتبعة ويقوم البنك بتحديد حدو

  .السياسات االستثمارية الموضوعة •
 . توقع إحتماالت مستقبلية افتراضية •

  

 مخاطر السلع والمخزون السلعي 32.4
ة لألصول المشتراة من قبل البنك هي المخاطر الناجمة عن تعامالت البنك في عقود التمويل اإلسالمية بما تحمله من مخاطر حياز

 .بغرض إعادة بيعها لآلمر بالشراء ضمن عقود التمويل اإلسالمية
  

  2011 حزيران 30كما في ..يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر من خالل تضمين عقود الشراء مع الموردين بخيار الشرط
كانون  31( ريةسوليرة  166,915,000 ر بمبلغ قدرهاقتصرت مخاطر السلع والمخزون السلعي على الموجودات قيد االستثما

والتي تمثل قيمة بضاعة في الطريق قام البنك بشرائها بعقود مع الموردين تتضمن  )ليرة سورية 53,962,480: 2010األول 
  .خيار الشرط ، وذلك بعد توقيع الوعد بالشراء من قبل العميل

  
 المخاطر الشرعية  33.5
 ضمن شرعية ضوابط وجود فإن لذا  عملها، في اإلسالمية البنوك عليه ترتكز الذي األساس اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام يعتبر

 :فيما يلي تلخيصها يمكن التي الشرعية المخاطر تخفيف في هاماً عامالً يعد وإجراءاته  البنك سياسات
  . المركزي سورية مصرف في العليا ستشاريةاال وللهيئة الشرعية الرقابة لهيئة الملزمة بالقرارات االلتزام عدم •
 .المصرفية المنتجات بتقديم الخاصة العمل إجراءات ضمن  الموجودة  الشرعية الضوابط تجاوز •

  
 :التالية بالخطوات  البنك يقوم ممكن حد أدنى إلى تخفيفها أو المخاطر هذه ولتجنب
 . الشرعية الناحية من البنك في للعاملين المستمر التدريب •
 الشرعية، الضوابط مع المصرفي العمل جوانب جميع في ومنتجاته وعقوده وإجراءاته البنك سياسات كافة تطابق من التأكد •

 .بها العمل بدء قبل الشرعية الرقابة  هيئة من اعتمادها خالل من وذلك
 .العمل سالمة تضمن التي الشرعية أسسه ألهم البنك في العاملين فهم من التأكد بعد إال منتج أي تقديم عدم •
 .مراقبة وتدقيق العمليات بشكل مستمر من قبل قسم التدقيق الشرعي الداخلي •
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  )تتمة(إدارة المخاطر   32
 العمليات التشغيلية مخاطر 32.6
 
 بسبب الحاسب اآللي، أخطاء عمليات في إخفاق بسبب تنتج والتي للبنك خسائر تسبب أن يمكن التي المخاطر العمليات مخاطر تمثل
  . الموظفين أو عدم االلتزام بالشريعة تصرف سوء اإلجراءات، أو كفاية عدم

  

 إلجراءات شامل نظام وضع خالل ومن للموظفين والمحاضرات التدريب خالل من مخاطر العمليات من التخفيف على البنك يعمل
الرقابة الشرعية للتأكد من أن األنشطة  ، وإجراءاتالمتعارضة الوظائف وفصل والمسؤوليات للمهام وتوزيع محدد الداخلي الضبط

 .التي يقوم بها البنك ال تخالف الشريعة
 

  كفاية رأس المال
  

 
 2010كانون االول 31  2011حزیران  30

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 غیر مدققة

 
 مدققة

  2,500,000,000  2,500,000,000 رأس المال    
 )236,699,829( )262,949,829( ةصافي الخسارة المدورة للفترة المالی

 - )44,158,943( خسارة الفترة
 )34,490,621( )30,917,210( الموجودات غیر الملموسة
  2,228,809,550  2,161,974,018 االموال الخاصة األساسیة

  6,524,813  6,524,813 )األرباح غیر المحققة  المدورة(صافي األموال الخاصة المساندة
  2,235,334,363  2,168,498,831 حقوق الملكیة حسب تعلیمات مصرف سوریة المركزي صافي

  2,434,067,713  4,156,909,155 الموجودات المثقلة    
  144,295,702  145,679,799 حسابات خارج المیزانیة المثقلة

  68,408,187  134,440,901 المخاطر التشغیلیة
  35,645,535  29,332,766 مركز القطع التشغیلي

 
4,424,186,357  2,682,417,137  

 %49 نسبة كفایة رأس المال
 

83% 
 %48 نسبة كفایة رأس المال األساسي

 
83% 

 %99.70 نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین
 

99.71% 
 %0.30 سیةنسبة األموال المساندة إلى مجموع األموال الخاصة المساندة و األسا

 
0.29% 

 
 المركز المالي  بيانالتزامات ائتمانية خارج وارتباطات    33

 

  2010األول   كانون 31  2011حزیران  30 
 مدققة غیر مدققة

 لیرة سوریة لیرة سوریة 

 376,543,527  51,434,502 اعتمادات مستندیة
 15,000,000  60,357,400 كفاالت

 15,000,000  26,182,400 نفیذلقاء حسن ت
  -   30,675,000 لقاء اشتراك في مناقصات

  -   3,500,000 لقاء الدفع
  -   155,647,090 قبوالت

 207,119,890  1,757,896,010 سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة
 2,225,291,968  1,403,126,511  أرصدة حسابات االستثمار المقیدة

3,428,461,513  2,823,955,385 



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

   المرحلية المختصرة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2011 حزيران 30كما في 
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 2011حزیران  30 
 غیر مدققة

 2010كانون االول 31
 مدققة

 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   :ارتباطات عقود مشاریع إنشائیة

 26,356,701 48,839,417 تستحق خالل سنة
 - - تحق خالل أكثر من سنةتس

 26,356,701 48,839,417 مجموع ارتباطات عقود المشاریع اإلنشائیة في تاریخ بیان المركز المالي
    

    :ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة
 23,541,660 -  تستحق خالل سنة

 172,217,111 140,304,771  تستحق خالل أكثر من سنة
 195,758,771 140,304,771 طات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ بیان المركز الماليمجموع ارتبا

  
  أرقام المقارنة  35

لم تؤثر عملية اعادة التبويب هذه على حقوق  ،الفترة الحاليةلتتناسب مع تبويب أرصدة  2010تم اعادة تبويب بعض أرصدة  عام 
  .الملكية أو ربح الفترة السابقة


