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لمحة عن بنك البركة سورية
انبثقت فكرة إنشاء بنك البركة – سورية من خالل المؤتمر 
عام  دمشق  في  ُعقد  الذي  العرب  للمستثمرين  األول 
1993 والذي ترأس فيه سعادة الّشيخ صالح عبد الله كامل 

رئيس مجموعة دّلة البركة وفد المجموعة.
الّسائد وقتئٍذ والذي عملت  المناخ االستثماري  في ظل 
جميع  إشراك  خالل  من  وتعزيزه  تدعيمه  على  الّدولة 
االقتصادية في  القطاعات  مختلف  الوطنّية من  الّطاقات 
مهمة تحريك االقتصاد الوطني، طرح سعادة الشيخ صالح 
مثل  إسالمّية  مالّية  شركات  إنشاء  فكرة  كامل  الله  عبد 
شركات الّصناديق االستثمارية وشركات التمويل التأجيري 

والمصارف اإلسالمية والتي تعمل جميعها وفًقا ألحكام
وتلبي  العامة  المصلحة  تخدم  لكي  اإلسالمية  الّشريعة 

حاجات التّنمية كما تعّزز قدرة االقتصاد الوطني.
المجال إلنشاء مصارف  فتح  الّدولة  قّررت   2001 عام  في 
القانون  الغرض  هذا  لتحقيق  الحكومة  وأصدرت  خاصة 
رقم 28 لعام 2001 والذي اقتصرت أحكامه على تأسيس 
المصارف  عمل  آليات  كانت  ولما  التقليدية،  المصارف 
عمل  آليات  عن  وجوهرًيا  شكلًيا  تختلف  اإلسالمية 
إعداد مشروع  العمل على  التقليدية فقد جرى  المصارف 
الجهود حتى  قانون خاص للمصارف اإلسالمية وتواصلت 
الّسورية  العربّية  الجمهورّية  رئيس  السيد  بمكرمة  تكّللت 
الدكتور بشار األسد بصدور المرسوم التشريعي رقم 35 

لعام2005 الخاص بإحداث المصارف اإلسالمية.
قامت  حيث  مسارات  عّدة  في  العمل  انطلق  ذلك  وبعد 
عامة  ) وهي شركة مساهمة  المصرفية  البركة  مجموعة 
الصيرفة  مجال  في  الّريادي  بمركزها  المعروفة  بحرينية) 
للتنمية  الّسوري  اإلسالمية بتكليف المكتب االستشاري 
الالزمة  االقتصادية  الجدوى  دراسة  بإعداد  واالستثمار 
لتأسيس مصرف إسالمي في سورية كما جرى في هذه 

األعمال  رجال  من  مميزة  نخبة  دعوة  على  العمل  األثناء 
الّسورين للمساهمة في إنشاء البنك.

تّم الّتقدم بطلب الموافقة إلى مصرف سورية المركزي 
مؤسسات  أبَدت  الموافقة  هذه  على  الحصول  ولدى 
العالم  مالية وشخصيات اقتصادية خليجية ذات اعتبار في 
إلى  الّتقدم  وتّم  المصرف  بتأسيس  بالمشاركة  رغبتها 
ضم  بطلب   2008/11/04 بتاريخ  المركزي  سورية  مصرف 
قرار  وتعديل  المؤسسين  الئحة  إلى  الجدد  المؤسسين 

الترخيص والّنظام األساسي للمصرف. 
الترخيص  قرار  تعديل  على  الموافقة  صدرت  وقد 
النهائية بتأسيس المصرف من رئاسة مجلس  والموافقة 

الوزراء بتاريخ 01/18/ 2009
 2009/10/4 تاريخ  من  ابتًدأ   2009 عام  خالل  االكتتاب  تّم 
تجاوزت  حيث  باهًرا  نجاًحا  محّقًقا   2009/11/4 حتى  واستمر 
نسبة الّتغطية أكثر من أربعة أمثال المبلغ المطلوب مما يؤكد 

الّثقة التي وضعها المساهمون في تأسيس بنك البركة.
لإلطالق  بالتحضير  البنك  بدأ  االكتتاب،  مرحلة  انتهاء  مع 
تاريخ  ليكون  العمليات  كامل  وتأسيس  للبنك  التجريبي 

2010/6/14 بداية العمل في السوق الّسورية.
بنك  أسهم  بإدراج  الخاصة  الموافقة  على  الحصول  تّم  وقد 
البركة سورية في سوق دمشق لألوراق المالية من قبل إدارة 
سوق دمشق لألوراق المالية وإدارة هيئة األوراق واألسواق 

المالّية الّسورية ليتم اإلدراج رسميًا بتاريخ 2014/11/03 
والمنتجات  الخدمات  من  العديد  بتقديم  البنك  يقوم 
يتوافق  بما  واألفراد  للّشركات  المتمّيزة  المصرفّية 
وبما  المحّلي  المصرفي  للّسوق  المتغّيرة  والمتطلبات 
قرارات  يخالف  ال  بما  الّشرعية  الهيئة  قرارات  مع  يتوافق 
مجلس الّنقد والّتسليف وقرارات مصرف سورية المركزي.

المحاسبة  لهيئة  الّشرعية  المعايير  مع  يتوافق  وبما 

والمراجعة للمؤّسسات المالّية اإلسالمّية.
من  ائتماني  تصنيف  درجة  على  سورية  البركة  بنك  حاز 
مصرف  أول  يكون  بذلك  وهو   ،BBB االستثمارية  الدرجة 
الذي  التصنيف،  هذا  على  يحصل  سورية  في  إسالمي 
وفقًا   )IIRA( للتصنيف  اإلسالمية  الدولية  الوكالة  منحته 

.DFRA لمعيار
استحّق بنك البركة- سورية وثيقة بيان أداء وفقًا للمواصفة 
ISO 26000:2010 بدرجة  الّدولية للمسؤولية االجتماعية 
أداء متقّدم ) 4 من 5 (، نتيجًة للّتقييم الذي أجرته شركة 
SGS العالمّية وكان أول مصرف في سورية يحصل على 

الّدولية  المواصفة  من  إصدار  أحدث  ُوفق  الّترقية  شهادة 
محافظته  بعد   ISO 9001:2015 الجودة  أنظمة  إلدارة 
لثالثة أعوام متتالية على توافقه ومتطلبات شهادة إدارة 

ISO 9001/2008. الجودة
بنك  أفضل  جائزة  على  سورية  البركة  بنك  حصل  كما 
إسالمي في سورية للعام 2015، ضمن مجموعة الجوائز 
 Global Finance  ) فاينانس  غلوبال  مجلة  تمنحها  التي 
والتمويل  البنوك  مجال  في  المتخصصة  األمريكية   (

لمؤسسات الصيرفة والتمويل العالمية. 
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الرؤية والرسالة والقيم
رؤية بنك البركة سورية:

المصرفية واالستثمارية  بالتعامالت  الريادة  البركة  لبنك  ليكون  بجد  نحن نسعى ونعمل 
بالسوق  ومستمرة  مضافة  قيمة  البنك  يحقق  وأن  والموظف  والمساهم  للمتعامل 

المصرفية والمساهمة في تنمية المجتمع السوري.

رسالة بنك البركة سورية:
نهدف إلى تلبية االحتياجات المالية لشرائح المجتمع السوري المختلفة من خالل ممارسة 
أعمالنا على أسس من األخالق المستمدة من الشريعة السمحاء، وتطبيق أفضل المعايير 
المهنية بما يمكننا من االرتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق مبدأ المشاركة في المكاسب 
المحققة مع شركائنا في النجاح من متعاملين ومساهمين وموظفين بما يساهم في 

تنمية المجتمع السوري.

القيم
الشراكة

منهجية عملنا تخلق روابًطا قوية تشكل األساس لعالقات إستراتيجية متينة مع المتعاملين 
والموظفين.

االلتزام
بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة متوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء.

المثابرة
لدينا الحيوية والمثابرة الالزمتان ألن نحقق تأثيًرا إيجابًيا في نمو حجم أعمال زبائننا لما فيه 

المصلحة العامة للمجتمع ككل.

االحترام
نكن كل تقدير واحترام للمجتمع الذي نقوم بخدمته، عمالؤنا هم أولويتنا، وكل ما نقوم 

به مكرس لتلبية احتياجاتهم.

الثقة
نضمن للمساهمين والمتعاملين الثقة بأن مصالحهم المالية تدار من قبلنا بأعلى المعايير 

األخالقية.

العمل بروح الفريق
نشجع موظفينا على العمل كفريق، كما نعمل على بناء جسور قوية مع وحدات مجموعة 

البركة المصرفية ونستثمر في مواردنا البشرية ونوفر لهم الفرصة للتطور والتقدم.
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من ابرز انجازات عام 2016 في بنك البركة سورية استحقاقه لدرجة تصنيف ائتماني من الدرجة االستثمارية BBB، ليكون 
 )IIRA( بذلك أول مصرف إسالمي في سورية يحصل على هذا التصنيف الذي منحته الوكالة الدولية اإلسالمية للتصنيف

.DFRA وفقًا لمعيار

جاء قرار تصنيف البنك اعتمادًا على البيئة التشغيلية للبنك في سياق االقتصاد الكلي والظروف االجتماعية والسياسية. 
بالعملة  أصوله  من  كبيرة  بنسبة  الحتفاظه  المحلي،  المصرفي  القطاع  في  متفوق  موقع  في  البنك  يضع  ما  وهذا 

األجنبية، ما يمّكنه من تغطية مخاطر المستوى السيادي إلى حد كبير.
كما استحق بنك البركة سورية قدرة ائتمانية كافية، بتقييمه في نطاق )71-75( كدرجة ائتمانية إجمالية. وصفة ائتمانية 
قوية، بتقييمه في نطاق )76-80( لدرجة "إدارة جودة االصول" األمر الذي يعكس مستوى الحيطة لدى البنك وقدرة قوية 

على الوفاء بالمسؤولية االئتمانية تجاه المستثمرين.

قامت الوكالة الدولية اإلسالمية للتصنيف بتقييم ممارسات الحوكمة والشريعة في البنك على أنها مناسبة، مع تمثيل 
قوي لمجلس اإلدارة، ومستويات عالية من اإلفصاحات المالية وغير المالية. إذ تم تقييم حوكمة الشركات لدى البنك في 

نطاق )66-70(، وتقييم الحوكمة الشرعية في نطاق )75-71(.
الدقة  الرؤية بمنتهى  المميز والقادر على تنفيذ هذه  للبنك وللفريق  لرؤية دقيقة  نتيجة  التقييم هذه جاءت  نتائج  إن 

والمهنية وكمسؤولية على البنك لكي يستمر في المحافظة على المؤشرات القوية.

لها وتقوم  البحرين مقرًا  تتخذ من مملكة  للتصنيف هي شركة مستقلة  الدولية اإلسالمية  الوكالة  أن  بالذكر  والجدير 
من  مشهورة  مجموعة  من  مملوكة  وهي  العالم،  حول  المالية  والمؤسسات  للمصارف  االئتماني  التصنيف  بعمليات 
والبنك   )Capital Intelligence( انتيلجنس  كابيتال  مثل  المرموقة  البنوك  من  ومجموعة  العالمية  التصنيف  مؤسسات 

اإلسالمي للتنمية .

استحقاق بنك البركة تصنيف ائتماني قوي ) أول مصرف في سورية (
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نظرًا لكون بنك البركة سورية سباقًا دومًا في الحصول على المطابقة مع 
المواصفات العالمية, وبعد الحصول على شهادة ISO 9001:2008, سارع 
بنك البركة إلى ترقية هذه الشهادة إلى اإلصدار الجديد الصادر عن منظمة 
من  النهائية  النسخة  اعتماد  بعد  وذلك   ,ISO 9001:2015 العالمية  اآليزو 

المواصفة بثالثة أشهر فقط.
حيث انعكس اّتباع البنك لإلصدار الجديد من المواصفة بشكل إيجابي على 
آليات وإجراءات العمل الداخلية في البنك وزاد من قدرته التنافسية وسمعته 
المبني  كالتفكير  عالمية متطورة  منهجيات  تبني  عبر  وذلك  السوق,  في 
على قياس المخاطر ووضع آلية واضحة الجتنابها إضافة إلى المشاركة في 
عملية التنمية المستدامة وزيادة دور وفعالية اإلدارة العليا في نظام إدارة 
على  تركز  المواصفة  على  طرأت  التي  التعديالت  أن  إلى  ويشار  الجودة. 
الخدمات  المنفعة من  المتعاملين والمساهمين وأصحاب  زيادة رضا ووالء 

والمنتجات المقدمة من بنك البركة .
يذكر أن شهادة الترقية مع المواصفة الجديدة قد تّم منحها للبنك من قبل 

.SGS جهة المنح العالمية

بنك البركة … أول مصرف في سورية يحصل على شهادة الترقية وفق أحدث 
ISO 9001:2015 إصدار من المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة
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سياسة الجودة

شهبا: مدينة السويداء
مدينة أثرية متكاملة تدل على حضارة مزدهرة قامت على أرض شهبا أنارت 
رائع  ونموذج  الهامة  الرومانية  المدن  من  فهي  األيام  من  يوم  في  الدنيا 
للمدن التاريخية بكل مقوماتها, سكنها األنباط وازدهرت في عصر الرومان 
أراد أن يجعل  وبخاصة زمن اإلمبراطور فيليب بين عاصي 244-249 م فقد 
من مسقط رأسه مدينة تضاهي أعظم المدن وأطلق عليها حينذاك اسم 
فيليبوبوليس باسمه, ولعبت دورا هاما في كافة الحضارات التي مرت على 

المنطقة.

2013/1/1
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
السادة المساهمين األكارم،

السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين،
السالم عليكم ورحمة الّله وبركاته،

يطيب لي أن أرحب بكم وأشكركم باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن األخوة أعضاء مجلس 
اإلدارة لتلبية دعوة مجلس إدارة بنك البركة سورية لهذا االجتماع لسماع التقرير السنوي 
للبنك متضمنًا النتائج المالية والبيانات الختامية لعام 2016، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية 
ومفتش الحسابات عن أعمال البنك للفترة من تاريخ 2016/1/1 وحتى 2016/12/31. إضافة 
حضراتكم  على  والمعروضة  االجتماع  هذا  أعمال  جدول  على  المدرجة  البنود  باقي  إلى 

للمصادقة عليها.

السادة األكارم،
الدولي  الصعيدين  بأحداث وتطورات سياسية واقتصادية هامة على  لقد مر عام 2016 
األحداث  هذه  عن  بمنأى  األوسط  الشرق  منطقة  اقتصاد  يكن  لم  وطبعًا  واإلقليمي، 

السيما أنها تعاني باألصل من وطأة األزمات التي تعيشها دول هذه المنطقة. 

األخوات واألخوة،
صعيد  على  خصوصًا  المصرفي  القطاع  أمام  كبيرة  تحديات  األحداث  هذه  فرضت  لقد 
بنك  استطاع  التحديات  كل هذه  الرغم من  وعلى  ولكن  المراسلة،  المصرفية  العالقات 
البركة سورية تجاوز العقبات من خالل إيمانه بالمبادئ األساسية للبنك في التميز والريادة 
وااللتزام، والعمل بروح الفريق، فقد تمكن البنك بعون اّلله تعالى من تحقيق نتائج إيجابية 
السورية  المصرفية  السوق  تميزه في  تأكيد  األصعدة استطاع من خاللها  على مختلف 

وتعزيز موقعه فيها.

السادة األكارم،
المصرفية  خدماته  بتقديم  البنك  استمر 
اإلسالمية  الشريعة  وأحكام  المتوافقة 
إلى كافة القطاعات والفعاليات االقتصادية 
واالجتماعية عبر شبكة فروعه في العاصمة 

دمشق وباقي فروعه في المحافظات.

ولغاية   1/1 من  الفترة  خالل  للبنك  المالية  النتائج  أبرز  لحضراتكم  نستعرض  يلي  وفيما 
:2016/12/31

الميزانية العمومية: بلغ إجمالي الموجودات / 247 / مليار ليرة سورية تقريبًا بمعدل نمو 
فاق 50% عن العام السابق.

الودائع وحسابات االستثمار المطلق: بلغ إجمالي الودائع / 123 / مليار ليرة سورية موزعة 
على مختلف أنواع الحسابات والعمالت بنسب متفاوتة بمعدل نمو 27% عن العام السابق.

 /  29 االئتمانية/  التمويالت  إجمالي  بلغ  واالستثمارات:  االئتمانية  التمويالت  محفظة 
مليار ليرة سورية عبر تشكيل محفظة من المنتجات متوافقة مع صيغ التمويل اإلسالمي 
وبجودة عالية، كما بلغت االستثمارات عبر الوكاالت والمضاربات والصكوك مبلغ/ 117 / 

مليار ليرة سورية.

أرباح الحسابات االستثمارية: لقد استطاع البنك من خالل توظيفاته المختلفة خالل هذه 
تم  ليرة سورية،  مليون   )483( بلغت  االستثمارية  الحسابات  على  أرباحًا  يحقق  أن  الفترة 
بالدوالر  االستثمارية  الحسابات  على   2016 عام  1.35% خالل  بلغ  بعائد وسطي  توزيعها 
بالليرة  للمتعاملين  أما  سنة،  لمدة  باليورو  االستثمارية  للحسابات   )%0.6( و  سنة  لمدة 
للحسابات االستثمارية   )%7.44( الموزع ألعلى شريحة  العائد  بلغ متوسط  السورية فقد 

لمدة سنتين و)6.5%( لمدة سنة.

الحصة السوقية: ارتفعت الحصة السوقية للبنك إلى 40% من سوق الصيرفة اإلسالمية 
وإلى 14% من إجمالي السوق المصرفية السورية الخاصة.

األخوة واألخوات،

الّله بالعمل على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات  البركة سورية مستمر بإذن  إّن بنك 
عمل  خطة  وضع  تم  ذلك  سبيل  وفي  ومتميز،  جديد  هو  ما  بكل  والتفكير  المصرفية 
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تشغيلية مرنة لعام 2017 تهدف إلى تحقيق معدالت ربحية مناسبة وطرح منتجات    وخدمات مصرفية جديدة غير موجودة 
في السوق المصرفية السورية. 

وفي الختام ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى مختلف الجهات الرسمية التي ساهمت في دعم مسيرة البنك 
وباألخص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مصرف سورية المركزي وهيئة األوراق واألسواق المالية السورية، 

وجهودهم المستمرة في تطوير عمل الجهاز المصرفي في سورية.

كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى األخوة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الذين يمثلون نخبة متميزة من العلماء األفاضل 
ذوي الخبرة في االقتصاد اإلسالمي، كما أشكر وأقدر دعم وتعاون جميع األخوة المساهمين والمتعاملين مع البنك 
العاملين به  للبنك وجميع  التنفيذية  النهاية البد أن أقدم شكري وتقديري لإلدارة  أفرادًا ومؤسسات وشركات، وفي 

بمختلف مستوياتهم الوظيفية.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

              عدنان أحمد يوسف
رئيس مجلس إدارة بنك البركة سورية  
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كلمة الرئيس التنفيذي
السادة المساهمين 

السادة أعضاء مجلس اإلدارة 
السادة أعضاء الهيئة الشرعية

السادة ممثلي الجهات الرسمية
السالم عليكم ورحمة الّله وبركاته

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في االجتماع السابع للجمعية العمومية العادية لبنك 
البركة سورية.

األخوات واألخوة ،
على الرغم من كل ما حمله عام 2016 ،شأنه شأن األعوام الست المنصرمة، من تحديات 
بشكل  المصرفي  القطاع  مستوى  وعلى  عام  بشكل  الكلي  االقتصاد  مستوى  على 
التحديات، واستطاع  الجهود ساهم في تخطي هذه  الحياة وتضافر  إرادة  أّن   إال  خاص، 
القطاع المصرفي االستمرار في تأدية دوره باعتباره العصب المحرك لالقتصاد ال سيما 
والمواد  واألدوية  األساسية  االستهالكية  والمنتجات  السلع  بتأمين  المساهمة  في 
األولية الالزمة للصناعة. وكان لبنك البركة سورية نصيب مهم في هذه المساهمة من 
خالل تنفيذ خطته اإلستراتيجية للعام 2016، حيث استطاع وبفضل من الّله تحقيق نتائج 
ومعدالت نمو ايجابية, وزيادة حصته في السوق المصرفية السورية انعكست إيجابًا على 

سعر سهم البنك في سوق دمشق لألوراق المالية.

األخوات واألخوة ،
اسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم بعضًا من انجازات بنك البركة سورية خالل عام 2016.

على صعيد المؤشرات المالية:
حقق البنك صافي أرباح يقدر بـ )10.7( مليار ليرة وبعد استبعاد أرباح مركز القطع البنيوي   •

تبلغ )3.7( مليار ليرة سورية.
ليرة سورية بنسبة نمو 48% عن  )15.4( مليار  بـ  إيرادات تشغيلية تقدر  البنك  حقق   •

العام السابق.
حقق البنك زيادة في موجوداته بنسبة )50%( لتتجاوز قيمتها )247( مليار ليرة سورية.  •

ارتفاع في العائد على حقوق المساهمين من  147 ليرة على السهم في 2015 إلى   •
214 ليرة على السهم في 2016.

ولمجابهة تبعات األزمة تم تكوين مخصصات بقيمة تقريبا 6 مليار ليرة سورية وبلغت   •
نسبة تغطية الديون المتعثرة والمشكوك بتحصيلها %109.

نمت قاعدة المتعاملين خالل العام بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق.  •

على صعيد تطوير المنتجات
يهتم البنك في تطوير وطرح المنتجات الجديدة التي تتماشى مع المتطلبات المتغيرة 
لمتعامليه فقد تم إطالق منتج نَورت وتطوير خدمة "تم"التي تتيح للمتعاملين التحويل 

بين الحسابات من خالل الهاتف المحمول.

على صعيد التوسع واالنتشار الجغرافي
قام البنك خالل عام 2016 بافتتاح فرع جديد في منطقة المزة في مدينة دمشق، كما 
بدأ في تنفيذ المرحلة األولى من مشروع إكساء مبنى اإلدارة الدائم في منطقة يعفور.

على صعيد تحسين التكنولوجيا والعمليات الداخلية 
من  عدد  خالل  من  الداخلية  العمليات  لتحسين  خطواته  البنك  تابع 

المشاريع الهامة هي: 
.13 iMal ترقية النظام البنكي إلى احدث إصدار  -

البصمة  خالل  من  المتعاملين  هوية  من  التحقق  نظام  إطالق   -
االلكترونية.

إطالق نظام التداول Fx Platform  ما بين الخزينة والفروع.  -

على صعيد تحسين رضا المتعاملين 
مما  لعملنا،  منهاجًا  اإلنجاز"  في  "شركاء  التشاركية  بأهمية  نؤمن  البركة  بنك  في  إننا 
ساهم في تلبية االحتياجات المالية لمتعاملينا في جميع مراحل أعمالهم من خالل تقديم 
أفضل معايير للخدمة ولضمان وتحسين رضى المتعاملين بشكل دائم فقد عملنا خالل 
في  الدور  نظام  وترقية  المتعاملين  رضا  لقياس  حمالت   عدة  تنفيذ  على   2016 العام 

الفروع بما يسهم في خدمة المتعاملين بجودة أعلى.
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على صعيد المشاريع الخاصة:
العديد  وإنجاز  تحقيق  من   2016 عام  خالل  البنك  تمّكن 
المصارف  مستوى  على  والسباقة  الناجحة  المشاريع  من 
مستندات  بتوثيق  وانتهاًء  المشروع  بفكرة  بدءًا  السورية 
المشاريع  أهم  للمشروع ومن  الناجح  المشروع واإلغالق 

المحققة هذا العام:
.ISO 9001:2015 التطوير والحصول على شهادة  -

الدولية  الوكالة  من   BBB تقييم  على  البنك  حصول   -
اإلسالمية للتصنيف.

على صعيد المسؤولية االجتماعية
إّننا في بنك البركة سورية نؤمن بأّن علينا مسؤولية تجاه 
المجتمع, تتمّثل برعاية ودعم المشاريع الّريادية والّتنموية 
المعيشّية  الّظروف  وتحسين  واالجتماعية,  والّتعليمية 
التي  المحّلية  المجتمعات  في  للمحتاجين  الحياة  ونوعّية 

نعتبر جزًءا منها .
تنفيذ   2016 عام  خالل  تّم  فقد  المفهوم  لهذا  وتحقيًقا 
أكثر من خمسة عشر برنامج للمسؤولية االجتماعية شمل 
وطبابة  وتوظيف  وتدريب  تعليم  من  المجاالت  مختلف 

وإعانة وزكاة والمساعدة في إطالق المشاريع ...الخ.

خطة البنك  لعام 2017
يتماشى  بما  بالمرونة   2017 للعام  البنك  خطة  تتسم 
الغذائية  المواد  من  السوري  السوق  احتياجات  وتطور 
في  الدخول  إلى  باإلضافة  اإلنتاج  ومستلزمات  واألدوية 
العقاري  التطوير  ومشاريع  المباشر  االستثمار  مشاريع  
في  واالنتشار  الصغر  والمتناهي  الصغير  والتمويل 

األماكن االقتصادية المهمة.

األخوة واألخوات 
إن النتائج واإلنجازات المحققة عام 2016 كانت بتوفيق من الّله سبحانه وتعالى, وتوجيهات 
ودعم السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة, ونتاج عمل جماعي متكامل من قبل  فريق 

عمل بنك البركة سورية. 
الرسمية  الجهات  ممثلي  للسادة  الجزيل  بالشكر  أتوجه  أن  إال  يسعني  ال  الختام  وفي 
األوراق  هيئة   – المركزي  سورية  مصرف   – المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة   (

واألسواق المالية السورية ( على دعمهم الدائم لنا في ممارسة األعمال، 
كما أتقدم بالشكر الكبير لكم وللسادة أعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم ومساندتهم 
الدائمة لإلدارة التنفيذية في تسيير شؤون البنك، وال ننسى أبدًا شكر السادة العلماء 
أعضاء الهيئة الشرعية الموقرين الحريصين دائمًا على التوجيه بتنفيذ األعمال وفق أحكام 
الشريعة اإلسالمية السمحاء، وكذلك أشكر كافة السادة الزمالء في اإلدارة التنفيذية من 

مدراء وموظفين.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد عبد الّله حلبي
الرئيس التنفيذي
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التكية السليمانية: مدينة دمشق
الذي  القانوني  سليمان  السلطان  إلى  نسبة  سميت 
الحضارة  روائع  من  واحدة  تعتبر  م,   1554 عام  ببنائها  أمر 
اإلسالمية وإحدى إبداعات الفن اإلسالمي التي شيدها 
الشهير  المسلم  المعماري  تصميم  على  بناء  السوريون 

سنان.
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إستراتيجية بنك البركة للعام 2017
)عام التفاؤل(

يتابع بنك البركة سورية إستراتيجيته التي تبناها في عام 2013 تحت عنوان " التفاؤل" 
ليحقق  اتجاه  تليها وكبوصلة  التي  الخمسة  لألعوام  للبنك  كخارطة طريق  والتي وضعها 
البنك رؤيته بما يحقق مصلحة المتعاملين والمساهمين والموظفين، حيث استمر البنك 
بتطوير وتمكين نظام بطاقة األداء المتوازن كأحد أهم النظم اإلدارية في ربط األهداف 
المتوازن  األداء  بطاقة  آليات  تطوير  وتابع في  العمل  بمستهدفات  للبنك  اإلستراتيجية 
إلى  الريادة ودفعه  نحو  بالبنك  لالرتقاء  مباشرة  عند ظهورها  األداء  انحرافات  منع  بغاية 

تحقيق أفضل االنجازات.
و انطالقًا من رسالة البنك وتوجهات مجموعة البركة المصرفية لتلبية االحتياجات المالية 
لشرائح المجتمع السوري والسعي إلى تحقيق عوائد مناسبة لحملة األسهم، تم صياغة 

األهداف اإلستراتيجية للعام 2017 وفقًا للمحاور التالية:

زيادة الربحية من خالل االستمرار في توسيع نطاق عمليات الخزينة واالستثمار المباشر،   .1
والمحافظة على جودة المحفظة االئتمانية.

تطبيق سياسة اإلنفاق الذكي بما يحقق أفضل درجات الكفاءة التشغيلية.  .2
تفعيل دور التمويل الصغير والمتناهي الصغر لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات   .3

التمويلية. 
إنشاء إدارة متخصصة لالستثمار العقاري الستغالل الفرص االستثمارية المتاحة نظرًا   .4

النخفاض أسعار العقارات. 
التركيز على دعم النمو من خالل التسويق المباشر للخدمات والمنتجات الحالية.   .5

في  للبنك  جديدة  فروع  افتتاح  خالل  من  المتعاملين  من  جديدة  شرائح  استقطاب   .6
المناطق ذات النشاط االقتصادي.

التوّجه نحو رقمنة أعمال ومنتجات البنك بما يمّكن البنك من إطالق منتجات مستقبلية   .7
فريدة ومنسجمة مع النهج المصرفي العالمي.

تجربة  تحسين  إلى  الدائم  والسعي  المتعاملين  رضا  درجات  أعلى  على  المحافظة   .8
المتعاملين والمتعاملين المحتملين في تعامالتهم مع البنك.

التطوير  برامج  خالل  من  والئهم  وتعزيز  البشرية  الكفاءات  أفضل  على  المحافظة   .9
والتدريب والمكافئات الفردية والجماعية.

ويستمر البنك في تعميق دوره في دعم المجتمع مع حصوله على المواصفة الدولية 
الخاصة بمعايير المسؤولية االجتماعية ISO 26000:2010 وتعزيز دور البنك في التكافل 
المسؤولية  لبرامج  المخصصة  الموازنة  رفع  خالل  من  المجتمع  أفراد  بين  االجتماعي 
التنمية  مجاالت  مختلف  لتشمل  وخططها  برامجها  وتنوع   2017 لعام  للبنك  االجتماعية 
والتعليم ودعم دور المرأة والمحتاجين واأليتام بشكل أوسع ودعم صندوق البركة للزكاة 

وتمكينه بشكل أعلى.
التي سبقت والستمرار  السنوات  البنك في  انعكاس النجاز  إال  المحاور ماهي  و هذه 

تفاؤل بنك البركة سورية بغد مشرق إن شاء الله وبعام يملئه الخير والتفاؤل

والله ولي التوفيق
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الجامع النوري والنواعير: مدينة حماة
على  القائمة  النواعير  األثرية  األوابد  من 
حماة  مدينة  في  وخاصة  العاصي  نهر 
يطلقون  المؤرخين  بعض  جعل  ما  وهذا 
النواعير  مدينة  اسم  المدينة  هذه  على 
أبي  مدينة  اآلخر وهو  باإلضافة السمها 
عهد  إلى  النواعير  تاريخ  ويعود  الفداء, 

اآلراميين.
الجامع النوري أو )جامع نور الدين الشهيد 
األثري  القلب  في  يقع  زنكي(  محمود 
لمدينة حماة السورية, يطل على الضّفة 
باب  محلة  في  العاصي  لنهر  الغربية 
حماة  مدينة  معالم  أهم  من  الناعورة. 
الغنية بالمساجد التاريخية العريقة كالجامع 
األعلى الكبير وجامع أبي الفداء. بناه نور 
في  م  هـ/1162   558 عام  زنكي  الدين 

محلة باب الناعورة
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية للهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية 2015م
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الحوكمة المؤسساتية
الحوكمة  بأهمية  سورية  البركة  بنك  إيمان  من  انطالقًا 
المؤسساتية في توفير مبادئ السالمة واألمان للقطاع 
قام  فقد  بالبنك،  المتعاملين  ثقة  وتدعيم  المصرفي، 
مجلس اإلدارة بوضع واعتماد "دليل الحوكمة" بما يتوافق 

مع قرارات وتعليمات مصرف سورية المركزي.
إدارة  عليه في  ُيعتمد  الذي  األساس  الدليل  ويمثل هذا 
من  المعنية  األطراف  جميع  بين  العالقات  وإدارة  البنك 
تنفيذية،  إدارة  إدارة،  مجلس  متعاملين،  مساهمين، 

موظفين والجهات الرقابية واإلشرافية المختلفة.
وقد تم تحديد المهام والصالحيات والمسؤوليات لمجلس 
هذا  أحكام  مع  ينسجم  بما  عنه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة 
العمل  جرى  كما  اإلشرافية،  السلطات  الدليل ومتطلبات 
على إنشاء بيئة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة 
بـ  المتمثلة  الداخلي  الضبط  لمبادئ  البنك وفقًا  وأقسام 
 – المزدوجة  الرقابة   – المزدوج  الفحص   – المهام  ) فصل 

التوقيع المزدوج (. 
وتمويل  األموال  غسل  ومكافحة  االلتزام  مجال  في  أما 
سورية  مصرف  تعليمات  بتطبيق  البنك  قام  اإلرهاب 
اإلرهاب  وتمويل  األموال  مكافحة غسل  وهيئة  المركزي 
لمجلس  تتبع  الغرض  لهذا  إدارة مستقلة  إحداث  بما فيها 
األنظمة  كافة  ووضع  لها،  مدير  وتعيين  مباشرة  اإلدارة 

والسياسات وأدلة العمل المتعلقة بهذه الوظيفة.
وفيما يتعلق بواجبات البنك تجاه االلتزام بأحكام الشرعية 
البنك  عمل  أساس  تعد  والتي  السمحاء،  اإلسالمية 
تشكيل هيئة  تم  إسالمية، فقد  مالية  باعتباره مؤسسة 
المجال  هذا  في  العلماء  خيرة  من  مؤلفة  شرعية  رقابة 
سورية  مصرف  من  الالزمة  الموافقة  على  الحصول  بعد 
عن  يصدر  ما  بكل  تمامًا  ملتزمة  البنك  وإدارة  المركزي، 

الهيئة من فتاوى وأحكام.

وباعتبار أن اإلفصاح والشفافية تشكل عنصرًا أساسيًا من 
اإلفصاح  بعملية  ملتزم  فالبنك  الرشيدة  الحوكمة  عناصر 
بها  المعمول  واألنظمة  القوانين  حسب  والشفافية 
المحاسبة  الصادرة عن هيئة  المعايير  في سورية وكذلك 
والمعايير  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة 
التي ال تغطيها  المالية في الموضوعات  للتقارير  الدولية 
معايير الهيئة وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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أعضاء مجلس اإلدارة
اللجان المشارك بهاتاريخ التعييننسبة الملكيةالجهة التي يمثلهاالمنصباالسم

لجنة المزايا والحوكمة2316/30/3%مجموعة البركة المصرفيةرئيس المجلس عدنان أحمد يوسف

اللجنة التنفيذية - لجنة العقارات - لجنة المسؤولية االجتماعية1.5016/30/3%نفسهنائب رئيس المجلس غسان سكر 

اللجنة التنفيذية - لجنة المخاطر2316/30/3%مجموعة البركة المصرفيةعضوإبراهيم فايز الشامسي 

اللجنة التنفيذية516/30/3%الشركة الكويتية القابضةعضومحمود عبد الخالق النوري

لجنة المزايا والحوكمة - لجنة التدقيق1016/30/3%مصرف اإلمارات اإلسالمي عضوفيصل عقيل البستكي 

لجنة المزايا والحوكمة - لجنة المخاطر - لجنة العقارات216/30/3%نفسه عضوأمير عصاصة

لجنة المخاطر216/30/3%نفسهعضوباسم التاجي 

لجنة المزايا والحوكمة - لجنة التدقيق  - لجنة المسؤولية 116/30/3%نفسه عضومحمد لبيب اإلخوان 
االجتماعية

لجنة التدقيق  - لجنة المسؤولية االجتماعية0.5016/30/3%نفسه عضو محمد أيمن المولوي 

مستشار مجلس اإلدارة وأمين السر األستاذ محمد عماد المولوي وهو عضو ومقرر في كل من  لجنة المزايا والحوكمة - واللجنة التنفيذية - ولجنة العقارات

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
رئيسًاالدكتور عبد الستار أبو غدة
عضوًاالدكتور عبد الباري مشعل 

عضوًاالدكتور عبد الستار القطان 
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السيرة الذاتية
األستاذ عدنان أحمد يوسف شخصية مصرفية عربية مرموقة، يمتلك خبرات عريضة ومتنوعة تجاوزت الثالث عقود في المصرفية الدولية. وهو يحمل درجة 
الماجستير في إدارة االعمال من جامعة هل، المملكة المتحدة. كما عمل في المؤسسة العربية المصرفية الكثر من 20 عاما، توجها بعضوية مجلس إدارتها.

المالية اإلسالمية  المجموعات  أكبر  لتصبح واحدة من  تأسيسها،  المصرفية منذ  البركة  التنفيذي، قاد األستاذ عدنان تطور مجموعة  الرئيس  وبصفته 
واألكثر تنوعا على مستوى العالم وتدير أكثر من 700 فرع في 15 بلدا ويقع مركزها الرئيسي في مملكة البحرين. كما يرأس األستاذ عدنان مجالس 
إدارات كل من بنك البركة التركي للمشاركات وبنك البركة الجزائر وبنك البركة المحدود – جنوب أفريقيا، وبنك البركة لبنان، والبنك اإلسالمي األردني 
وبنك البركة مصر وبنك البركة سورية، وبنك البركة السودان، وبنك البركة )باكستان( المحدود ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة اإلسالمي البحرين، 

إلى جانب عضويته في مجالس إدارت كل من بنك البركة تونس وشركة اتقان كابيتال في المملكة العربية السعودية. 
كما ترأس األستاذ عدنان مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ومقره في لبنان لدورتين متتاليتين، )2007-2013( وقد حصل االستاذ عدنان على عدة 
اوسمة وجوائز عالمية حيث نال وسام "الجدارة من الدرجة األولى"، وهو تكريم متميز من لدن جاللة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين في 
عام 2011. كما حصل األستاذ عدنان على لقب السفير األممي للمسئولية االجتماعية )مملكة البحرين( من الشبكة اإلقليمية للمسئولية االجتماعية، 

عالوة على حصوله مرتين على جائزة الشخصية المصرفية اإلسالمية لألعوام )2004 و2009(  
كما حصل على جائزة” التميز في اإلنجاز لعام 2012“، المقدمة من قبل بيت التمويل األمريكي” الريبا“. تقديًرا لدوره القيادي في تطوير وتشغيل أكبر 

مجموعة مصرفية إسالمية على مستوى العالم.
وتقديرا لجهوده في خدمة االقتصاد اإلسالمي وإسهامه البارز في المصرفية اإلسالمية وإبراز دورها في خدمة قضايا التنمية والمجتمع فقد منحت 
جامعة الجنان اللبنانية شهادة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة في إدارة األعمال. عالوة على ذلك، وتقديرا لجهوده في تطوير نموذج أعمال فريد من 
نوعه يتكامل مع األهداف النبيلة للمصرفية اإلسالمية، منح األستاذ عدنان الوسام الرئاسي السوداني للتميز في المسئولية االجتماعية في ديسمبر 

عام 2015.
في ديسمبر 2016، منح األستاذ عدنان لقب "مفوض سامي للتبشير بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
والمسئولية  الخدمة  برامج  في  الكبير  لدوره  تقديرا  وذلك  المستدامة  للتنمية  الذهبية  بالجائزة  فاز  كما   ،"2030
المسئولية  المصرفية في مجال أنشطة  البركة  الريادي لمجموعة  للدور  االجتماعية وطنيا ودوليا، وكذلك تقديرا 
االجتماعية وذلك في مؤتمر عمان الدولي للمسئولية االجتماعية 2016، وفي بداية عام 2017 تم انتخاب السيد 

عدنان يوسف رئيسًا لجمعية المصارف البحرينية.

عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي

مجموعة البركة المصرفية
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أوغاريت: مدينة الالذقية
الحفريات  بينت  وقد  قديمة  أثرية  مدينة 
رأس شمرا يشمل  أن موقع  األثرية  واألسبار 
األلف  إلى  تعود  أثرية  20 سوية  حوالي  على 
األلف  حلول  مع  أنه  إال  الميالد.  قبل  السابع 
في  االستيطان  تضخم  الميالد  قبل  الثاني 
ازدهارها  قمة  إلى  المدينة  ووصلت  الموقع 
فيها  )وجدت  ق.م  الثانية  األلف  منتصف  في 
قواعدي  نظام  ذات  العالم  في  أبجدية  أقدم 

متكامل هي أبجدية أوجاريت(
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نبذة عن اعضاء مجلس اإلدارة
نائب رئيس المجلسغسان سكر

رئيس مجلس إدارة شركة رياض نسيب سكر وأوالده المؤسسة عام 1941 تملك العديد من االستثمارات في مجال صناعة المنظفات وااللكترونيات وتكنولوجيا استرداد فاقد الطاقة 
وتوزيع المنتجات االستهالكية.

عضو مجلس رجال األعمال العراقي والتركي.
بكالوريوس محاسبه ودبلوم إدارة من انكلترا 

عضو مجلس اإلدارةإبراهيم فايز الشامسي

شغل منصب هامة عديدة كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لمصرف االمارات اإلسالمي إضافة إلى شغله منصب عضو في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية منذ عام 2006 ولدى 
األستاذ إبراهيم خبرات متنوعة تفوق السبعة والثالثين عامًا في مجال الخدمات المالية وفي المجال الحكومي.

عضو مجلس اإلدارةمحمود عبد الخالق النوري

شخصية اقتصادية عربية مرموقة شغل العديد من المناصب العليا في دولة الكويت كان من أبرزها شغله منصب وزير المالية بين عامي 3002 – 5002 ويرأس حاليًا مجلس إدارة الشركة 
الكويتية السورية القابضة ورئيس مجلس المستثمرين الكويتين في سوريا، وشغل سابقا رئاسة مجلس ادارة البنك العربي االفريقي الدولي وبنك يوباف هونج كونج ومجلس ادارة 

بنك الخليج بالكويت . إضافة إلى عضوية العديد من مجالس اإلدارة في بنوك وشركات عربية وعالمية.

نائب الرئيس التنفيذي - األفراد وإدارة الثرواتفيصل عقيل البستكي
" اإلمارات اإلسالمي"

المبيعات  الثروات في " اإلمارات اإلسالمي"، ومن مهام وظيفته تطوير استراتيجية المصرف وتطبيق خطط  التنفيذي، األفراد وإدارة  الرئيس  نائب  يشغل فيصل عقيل منصب 
والتسويق.

عضو مجلس اإلدارةأمير منير عصاصة

اقتصادي وإداري, تقلد العديد من المناصب اإلدارية العليا في شركات عربية وأجنبية, تشمل خبرته مجاالت االستثمار في الشركات الصناعية, التجارية, والخدمية إضافة لمجال األبحاث والتسويق.
الممثل اإلقليمي لمجموعة دلة البركة في سورية, عضو مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة للمجموعة, عضو غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية. 
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عضو مجلس اإلدارةباسم التاجي

خبرة تمتد لفترة )38( عامًا في اإلدارة المالية واالستثمار والتحليل والمراجعة والمخاطر وهيكلة الشركات واالستحواذ واالندماج والتقييم ودراسات الجدوى االقتصادية والحوكمة 
وااللتزام، يشغل حاليًا منصب مستشار مالي واقتصادي في شركة دلة البركة باإلضافة إلى أنه عضو في العديد من مجالس إدارات الشركات العربية .

عضو مجلس اإلدارةمحمد لبيب اإلخوان

من رجال األعمال والصناعيين المعروفين ويشغل عدة مناصب أهمها :
- رئيس مجلس إدارة وشريك ومؤسس في عدد من الشركات االستثمارية والصناعية

- رئيس غرفة صناعة حمص ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية.
- عضو في االتحاد العربي للصناعات البتروكيماوية.

- عضو في مجلس أمناء جامعة الشام الخاصة.
- عضو مجلس إدارة مدينة حسياء الصناعية. 

محمد أيمن المولوي

مهندس مدني خريج عام 1891 عملت في مجال الهندسة والبناء لمدة أكثر من 01 سنوات  وعملت في مجال الصناعة والتجارة منذ عام 8791  وشغلت عضو مجلس  إدارة غرفة صناعة 
دمشق منذ عام 1002 ولغاية عام 4102 ) أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها( وعضو اتحاد غرف الصناعة السورية منذ تأسيسه ولغاية عام 4102 شاركت في العديد من المؤتمرات 
واتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول وفي عديد من المؤتمرات مثل مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي وشاركت في العديد من االتفاقيات الثنائية وحاليًا مستشار رئيس 

اتحاد المصدرين السوري إضافة لعملي في مجال الصناعة والتجارة والهندسة.

مستشار وأمين سر مجلس اإلدارةمحمد عماد المولوي

رجل أعمال سوري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ مجموعة مولوي للصناعة والتجارة واالستثمار, لديه خبرة عملية بالسوق السوري تجاوزت )29( عامًا في االدارة التنفيذية, شارك في مجلس 
ادارة بنك البركة سورية لعدة سنوات ,و هو عضو في عدد من الجمعيات العلمية والمؤسسات االقتصادية.
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اجتماعات مجلس اإلدارة: 
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة :

عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل عام 2016 على النحو التالي:
األعضاء غير الحاضريننسبة الحضورعدد الحضورالتاريخم
ال يوجد100 12016/03/299%
ال يوجد100 22016/03/309%

السيد إبراهيم فايز 32016/08/308%88.90
الشامسي

ال يوجد42016/12/149%100

وكان عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو خالل عام 2016 كما يلي:
عدد مرات الحضوراالسم

4األستاذ عدنان احمد يوسف
4األستاذ غسان سكر

3األستاذ إبراهيم الشامسي
4األستاذ محمود عبد الخالق النوري

4األستاذ فيصل عقيل البستكي
4األستاذ أمير عصاصة

4األستاذ باسم التاجي
4األستاذ محمد لبيب اإلخوان 
4األستاذ محمد أيمن المولوي
4األستاذ محمد عماد المولوي

حيث شهد عام 2016 تشكيل مجلس إدارة جديد بتاريخ 2016/3/30
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البيمارستان النوري: مدينة دمشق
يعتبر البيمارستان النوري من أهم المباني التاريخية في مدينة دمشق، وهو أحد ثالثة )بيمارستانات( 

شيدت فيها.
للمساكين  كمشفى  وخصصه  543هـ/1154م,  عام  الزنكي  محمود  الدين  نور  العادل  الملك  بناه 
البالد  في  والصيدلة  الطب  ومدارس  المشافي  أشهر  من  واحدًا  ليصبح  تحول  ثم  والفقراء، 

اإلسالمية، وقد تعلم فيه كبار األطباء مثل ابن سينا والزهراوي.
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
يمارس مجلس إدارة البنك مهامه من خالل ستة لجان رئيسية مشكلة من أعضاء مجلس 
اإلدارة وتحدد مدة كل لجنة بثالث سنوات توافق مدة المجلس قابلة للتجديد لمدة أو مدد 
مماثلة أخرى وتتمتع هذه اللجان بالصالحيات الكاملة لطلب أي معلومات في مجال عملها 
من اإلدارة التنفيذية والحصول على المشورة والمساعدة من المستشارين القانونيين 

ومن المحاسبين وغيرهم عندما تدعو الحاجة لذلك وهذه اللجان هي:

اللجنة التنفيذية:
وتتألف من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة هم السادة: 

رئيسًا إبراهيم فايز الشامسي   •
نائب الرئيس محمود عبد الخالق النوري   •

عضوًا غسان سكر   •
عضوا-أمين سر اللجنة  محمد عماد المولوي   •

وتهدف هذه اللجنة إلى مراجعة وقياس ومتابعة االستراتيجيات العامة والتوصية بالموافقة 
للمجلس أو الموافقة على عمليات التمويل والتسهيالت المصرفية واالستثمار في إطـار 
الصالحيـات المخولـة لها من مجلس اإلدارة، ويتضمن ذلك إعداد مشاريع سياسات العمل 
في المصرف واإلشراف على ميزانياته وذلك حسبما يكون ضروريـًا لضمان حسن سير 
التنفيذية وأجهزتها من  المصرف  إدارة  لتمكين  الالزمـة  الدعم والمرونة  اإلدارة ولتقديم 

ـال أداء األعمال الموكلة إليها بشكل فعـّ
وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016 أربعة اجتماعات وفقًا لما يلي:

عدد التاريخم
الحضور

أسماء الحضور

السادة : إبراهيم فايز الشامسي - محمود عبد الخالق النوري -116/03/274
غسان سكر - أمير عصاصة

السادة : محمود عبد الخالق النوري - غسان سكر - محمد عماد 216/08/293
المولوي

السادة : إبراهيم فايز الشامسي - محمود عبد الخالق النوري -114/ـ316/12
غسان سكر - محمد عماد المولوي

لجنة التدقيق:
تتألف هذه اللجنة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة هم السادة:

رئيسًا محمد لبيب اإلخوان   •
عضوًا محمد أيمن المولوي   •
عضوًا فيصل عقيل البستكي   •

إضافة إلى مدير إدارة التدقيق الداخلي كمقرر للجنة.
وتهدف هذه اللجنة إلى مراجعة التقارير المالية والشرعية ونظم الضبط والرقابة، ونطاق 
القضايا  ومراجعة  والشرعي،  المالي  والخارجي  الداخلي  التدقيق  كفاية  ومدى  ونتائج 

المحاسبية والشرعية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية. 
وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016 أربعة اجتماعات وفقًا لما يلي:

أسماء الحضورعدد الحضورالتاريخرقم االجتماع

السادة: فيصل عقيل البستكي, محمد الشاعر, 2016/12016/02/083
عبد السالم الشواف

السادة: محمد لبيب اإلخوان, فيصل عقيل 2016/22016/08/283
البستكي, محمد أيمن المولوي

السادة: محمد لبيب اإلخوان, فيصل عقيل 2016/32016/10/133
البستكي, محمد أيمن المولوي

السادة: محمد لبيب اإلخوان, فيصل عقيل 2016/42016/12/123
البستكي, محمد أيمن المولوي
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لجنة المزايا والترشيحات والحوكمة وشؤون أعضاء المجلس:
وتتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة هم السادة:

رئيسًا عدنان أحمد يوسف   •
نائبًا للرئيس فيصل عقيل البستكي   •

عضوًا محمد لبيب اإلخوان   •
عضوًا أمير عصاصة   •

عضوًا – أمين سر اللجنة محمد عماد المولوي   •
وتهدف هذه اللجنة إلى مراقبة وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء المجلس 
والرئيس التنفيذي وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتقييم فعالية المجلس وهيئة الرقابة 
ومكافآت  رواتب  سياسات  شفافية  ضمان  وكذلك  التنفيذيين  المدراء  وأداء  الشرعية 
مع  السياسات  هذه  انسجام  وضمان  التنفيذيين  والمديرين  المجلس  أعضاء  وتعويضات 
يتناسب  بما  الشرعية  الرقابة  هيئة  وتعويضات  مكافآت  سياسات  وضع  البنك  أهداف 
ومهامهم ومسؤولياتهم إضافة إلى وضع إطار ودليل الحوكمة مراقبة تنفيذه وتعديله 

عند الضرورة.
وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016 اجتماعين وفقًا لما يلي :

أسماء الحضورعدد الحضور التاريخ م

السادة : عدنان أحمد يوسف - محمد الشاعر - محمد عماد 116-02-085
المولوي – فيصل عقيل البستكي - أمير عصاصة

السادة : عدنان أحمد يوسف -  محمد لبيب اإلخوان- محمد عماد 216-12-145
المولوي – فيصل عقيل البستكي - أمير عصاصة

لجنة المخاطر:
تتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة هم السادة:

رئيسًا أمير عصاصة   •
عضوًا إبراهيم فايز الشامسي   •
عضوًا باسم التاجي   •

إضافة إلى مدير إدارة المخاطر كمقرر للجنة.
وتهدف هذه اللجنة إلى وضع سياسة المخاطر بما ينسجم مع قدرة البنك ومدى قبوله 
لتحمل المخاطر، ومراجعة أداء اإلدارة العليا في إدارة مخاطر االئتمان والسوق والسيولة 

والتشغيل وعدم االلتزام والسمعة وغيرها.
وقد عقدت لجنة المخاطر خالل عام 2016 أربعة اجتماعات وفقًا لما يلي :

أسماء الحضورعدد الحضور التاريخ م

السادة : باسم التاجي – إبراهيم فايز الشامسي 2016/3/243االجتماع األول
– محمد عماد المولوي

السادة : أمير عصاصة – باسم التاجي2016/8/292االجتماع الثاني

السادة : أمير عصاصة – باسم التاجي – إبراهيم 2016/11/33االجتماع الثالث
فايز الشامسي

السادة : أمير عصاصة – باسم التاجي – إبراهيم 2016/12/123االجتماع الرابع
فايز الشامسي
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لجنة المسؤولية االجتماعية : 
تتألف هذه اللجنة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وهم السادة: 

رئيسًا غسان سكر   •
عضوًا  محمد أيمن المولوي   •
عضوًا محمد حلبي   •

عضوًا – مقررًا محمد لبيب اإلخوان   •

وتهدف هذه اللجنة إلى تقديم التوجيه للبنك فيما يتعلق بأية مواضيع تنشأ عن برنامج 
البركة للمسئولية االجتماعية، وضمان في أن يكون برنامج بنك البركة سورية للمسؤولية 

االجتماعية برنامجًا رائدة في الرؤيا واإلستراتيجية .
وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016 اجتماع واحد وفقًا لما يلي :

أسماء الحضورعدد الحضور التاريخ م

السادة : غسان سكر - محمد أيمن المولوي - محمد حلبي – 116-12-134
محمد لبيب اإلخوان

اللجنة العقارية : 
تتألف هذه اللجنة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وهم السادة:

رئيسًا  غسان سكر   •
نائبًا للرئيس محمد حلبي   •

عضوًا أمير عصاصة   •
عضوًا - مقررًا محمد عماد المولوي   •

وتهدف هذه اللجنة في عملها إلى اتخاذ القرارات التي تخص المحفظة العقارية المملوكة 
المثلى  السبل  وتحديد  العمل  ومراكز  والفروع  اإلدارة  مقرات  والتي تشمل  البنك  من 

الستثمار هذه العقارات بما يحقق المنفعة األفضل ألصحاب المصلحة.
وقد عقدت اللجنة العقارية خالل عام 2016 خمسة اجتماعات وفقًا لما يلي :

عدد التاريخم
الحضور

أسماء الحضور

السادة: محمد الشاعر - محمد حلبي  - أمير عصاصة – محمد عماد 116-01-204
المولوي

السادة: محمد الشاعر - محمد حلبي  - أمير عصاصة – محمد عماد 216-03-284
المولوي

السادة: غسان سكر  - أمير عصاصة – محمد عماد المولوي316-05-193

السادة: غسان سكر -  محمد حلبي -  أمير عصاصة – محمد عماد 416-08-034
المولوي

السادة: غسان سكر -  محمد حلبي -  أمير عصاصة – محمد عماد 516-11-024
المولوي
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أعضاء اإلدارة التنفيذية
المنصب االسم

الرئيس التنفيذي  محمد حلبي 

مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون الخزينة واالستثمار  مروان اللحام 

مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل والفروع  عمر برهمجي 

مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة  ناصر الدين المولوي 

مدير اإلدارة المالية  عبد اإلله الملوحي 

مدير إدارة العمليات المركزية  محمد أديب أبو النصر 

مدير إدارة المخاطر  طارق توتنجي 

مدير إدارة التسويق واإلعالم  فادي الحريري 

مدير إدارة االلتزام  محمد أحمد 

مدير إدارة الرقابة الشرعية  عبد الرحمن الشماع 

مدير إدارة تقنية المعلومات  مهند الرواس 

مدير إدارة التدقيق الداخلي  رامي الشعال 

مدير إدارة الشؤون القانونية  محمد خالد درويشة



35

سرجيال: مدينة إدلب
موقع اثري إلى الجنوب من ادلب، تعطي صورة 
واضحة عن وضع األرياف بين الفترتين الرومانية 
والبيزنطية، فيها أبنية كثيرة وكنائس وحمامات 
الحمام  إلى  باإلضافة  ميالدي،   473 عام  بنيت 

والفندق والجامع، جميعها على نمط واحد.
حزموا  عام.   1300 قبل  أهلها  هجرها  سرجيال 
مخّلفين  ورحلوا  منازلهم  ونظفوا  أغراضهم 
ومعصرة  الصلب  بالحجر  مبنية  بيوتًا  للتاريخ 
ومقابر وكنيسة وجامعًا. ولم يعرف بعد سبب 

الهجرة



36

نبذة عن اعضاء اإلدارة التنفيذية
الرئيس التنفيذيمحمد عبد الله حلبي

مصرفي سوري حاصل على العديد من الشهادات األكاديمية والمهنية في مجال التمويل والمصارف، زميل وعضو في جمعيات مهنية في مجال المحاسبة والبنوك. 
تبوأ مهام كبرى في مصارف دولة اإلمارات العربية والمصارف الخاصة بالجمهورية العربية السورية، وساهم في تأسيس شركات عامة مدرجة في أسواق المال 

العربية وتأسيس مصارف في دول عربية وآسيوية .
- لديه خبرة مصرفية تربو عن خمسة وعشرين عامًا أمضاها بالبنوك التقليدية ثم المصارف اإلسالمية بدءًا من عمله في أول بنك إسالمي بالعالم قبل عودته للوطن 
- سورية حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في بنك سورية الدولي اإلسالمي عام 2008 وبعدها بعامين تم تعيينه الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية .

مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون الخزينة واالستثمارمروان اللحام

حاصل على شهادة الماجستير في البنوك الدولية والتمويل من جامعة ليفربول - بريطانيا وعمل رئيسًا لمتداولي دائرة الخزينة لدى بنك األردن ومديرًا لقسم 
األسواق اإلقليمية لدى بنك المال األردني ومديرًا لدائرة الخزينة واالستثمار لدى البنك العربي – سورية ويشغل حاليًا مساعدًا للرئيس التنفيذي إلدارة الخزينة 
واالستثمار لدى بنك البركة سورية منذ ) ست سنوات(. كما عمل محاضرًا في إعطاء دورات متخصصة في إدارة الخزينة واالستثمار لدى معهد الدراسات المصرفية.

مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل والفروععمر برهمجي

حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، إجازة في االقتصاد من كلية االقتصاد في جامعة 
دمشق، حائز على شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد CIB من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، عمل في البنك العربي سورية لمدة 
عام في مجال العمليات المركزية ثم انتقل للعمل في بنك سورية الدولي اإلسالمي منذ تأسيسه وذلك في مجال تمويل الشركات وأمضى فيه 3 سنوات قبل 
انتقاله إلى بنك البركة، يمتلك خبرة 4 سنوات في عدة شركات خاصة عمل فيها قبل التحاقه بالقطاع المصرفي. تعين لدى بنك البركة بتاريخ 28-7-2010 بمنصب 
رئيس فريق تمويل الشركات ليشغل بتاريخ 22-3-2011 منصب مدير قطاع التمويل. وتم ترقيته في شهر أب من عام 2013 ليشغل منصب مساعد الرئيس التنفيذي 

لقطاع التمويل والفروع.
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مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندةناصر الدين المولوي

حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال MBA من المعهد العالي إلدارة األعمال، وشهادة محترف بإدارة المشاريع PMP من معهد إدارة المشاريع 
– بنسلفانيا – الواليات المتحدة األمريكية،شهادة محترف بطاقة األداء المتوازن BSP من معهد بطاقة األداء المتوازن/ جامعة جورج واشنطن- الواليات 
في  عمل  اإلسالمية،  المالية  والمؤسسات  للبنوك  العام  المجلس  من   CIB المعتمد  اإلسالمي  المصرفي  شهادة  إلى  باإلضافة  األمريكية,  المتحدة 
السفارة البريطانية بدمشق لمدة تقارب الـ 5 سنوات، وتدرج في عدة مناصب كان آخرها نائب المدير اإلداري, كما انتقل للعمل في بنك سورية الدولي 
اإلسالمي كمدير إدارة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية لثالث سنوات، وبعدها بدأ العمل في بنك البركة سورية منذ بداية عام الـ 2010 كمدير إدارة 

الشؤون اإلدارية والموارد البشرية وتم ترقيته في شهر أب من عام 2013 ليشغل منصب مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.

مدير اإلدارة الماليةعبد اإلله الملوحي

األمريكية  القانونين  المحاسبين  جمعية  من  مزاولة  ترخيص  على  وحائز  دمشق،  جامعة  من  محاسبة  اختصاص   – االقتصاد  في  بكالوريوس  على  حاصل 
كمحاسب قانوني أمريكي معتمد )CPA(، محاسب قانوني سوري معتمد من جمعية المحاسبين القانونين السورية )S.CPA(، محاسب احترافي إسالمي 

.)CIPA( معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في البحرين
يتمتع بخبرة عشرين عامًا في مجال التدقيق الخارجي واإلدارة والرقابة المالية في شركات عالمية أهمها ارنست ويونغ، شركة إعمار للتطوير واالستثمار 

العقاري، قطر القابضة وشركة ايبسوس للدراسات اإلحصائية. تعين لدى بنك البركة كمدير مالي في أيار 2012.

مدير إدارة التسويق واإلعالمفادي الحريري

ماجستير في إدارة األعمال MBA تخصص استراتيجيات تسويق من جامعة ويست منستر بلندن، إجازة في الهندسة من جامعة حلب، عضو الهيئة الملكية 
البريطانية لإلدارة ABE ومدرب معتمد من قبل الهيئة الملكية البريطانية للتدريب المهني والتقني VQ SET, وشهادة محترف بإدارة المشاريع PMP من 
معهد إدارة المشاريع – الواليات المتحدة األمريكية, باإلضافة الى شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد CIB من المجلس العام للبنوك والمؤسسات 
المالية اإلسالمية – مملكة البحرين. خبرة في مجال التسويق والمبيعات تتجاوز 18 سنة ،شغل مناصب عديدة منها استشاري في برامج االتحاد األوروبي 
في منطقة البحر المتوسط في مجال التطوير اإلداري ،ومدير مبيعات ومدير تسويق المنتجات في شركات االتصاالت. تعين لدى بنك البركة سورية في 

نيسان 2010 كمدير إلدارة التسويق.
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مدير إدارة العملياتمحمد أديب أبو النصر

حاصل على شهادة الماجستير في اإلدارة المالية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية,خبرته المصرفية تتجاوز 15 سنه شغل خاللها عدة مناصب 
في البنك التجاري السوري – البنك العربي, عمل مديرُا إلدارة العمليات في بنك سورية الدولي اإلسالمي ,تعين لدى بنك البركة – سورية في حزيران 

2014 كمدير لإلدارة العمليات المركزية.

مدير إدارة االلتزاممحمد أحمد

حاصل على دبلوم في التخطيط االقتصادي واالجتماعي / قسم العالقات االقتصادية الدولية, وإجازة في االقتصاد من كلية االقتصاد بجامعة دمشق 
الواليات  المعتمدين في مكافحة غسل األموال في  )CAMS( من جمعية األخصائيين  ،إضافة إلى شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل األموال 
القوانين  المالية اإلسالمية، لديه خبرة في مجال  العام للبنوك والمؤسسات  المتحدة األمريكية، وشهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد من المجلس 
والتشريعات وأعمال الرقابة المصرفية ووضع وتنفيذ برامج وسياسات االلتزام الرقابي, َعِمل سابقًا لدى وزارة االقتصاد والتجارة منذ عام 1998 حيث تدرج 
في الوظائف لحين شغله منصب نائب مدير مديرية العالقات العربية من العام 2003 لغاية 2009 ليلتحق ببنك البركة سورية حيث تم تعيينه مديرًا إلدارة 

االلتزام منذ شهر أيلول عام 2010.

مدير إدارة المخاطرطارق توتنجي

حاصل على شهادة بكالوريوس في االقتصاد من جامعة دمشق وشهادة محلل ائتماني معتمد ومدير مخاطر تشغيلية معتمد من األكاديمية األمريكية 
لإلدارة المالية حيث تمتد خدمته في القطاع المصرفي ألكثر من 18 عاما ويشغل حاليا مدير إدارة المخاطر في بنك البركة سورية.
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مدير إدارة تقنية المعلوماتمهند الرواس

حاصل على شهادة الماجستير في علوم الكمبيوتر CIS ويعمل حاليًا على تحصيل درجة الماجستير في إدارة التقانة MTM. عضو محترف في الجمعية األمريكية 
للحوسبة ACM منذ عام 2004 . حاصل على شهادة ITIL, اتبع العديد من الدورات الداخلية والخارجية في مجال العمل المصرفي وأمن وسرية المعلومات وقواعد 
البيانات وإدارة المشاريع . لديه 16 عام من الخبرة في العمل في مجال البرمجة واألنظمة في القطاع المصرفي منها تسعة أعوام في البنوك المصرفية اإلسالمية 
. تعين في بنك البركة سورية منذ كانون الثاني 2010 بمنصب مدير قسم النظام المصرفي ليكلف بنهاية 2012 كمدير إلدارة تقنية المعلومات .ويثبت بنهاية 2014 

كمدير أصيل لإلدارة.

مدير الشؤون القانونيةمحمد خالد درويشة

محام ومستشار قانوني مسجل لدى نقابة المحامين في سورية وعضو اإلتحاد الدولي للمحامين العرب ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للملكية الفكرية 
ومحكم تجاري دولي معتمد حاصل على شهادات علمية ومهنية في التشريعات المصرفية وفي العقود الهندسية FIDC وعلى شهادة معهد العلوم الشرعية 
يمارس   ،AAOIFI اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لدى هيئة   CSAA المعتمد  الشرعي  والمراقب  المدقق  بدمشق وشهادة  الغراء  لجمعية 
المقاضاة لدى كافة أنواع ودرجات المحاكم وعمل سابقًا كخبير وكمستشار قانوني لعدة شركات خاصة ولدى رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة وبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي UNDP في مشروع جبل الحص )تمويل بالمرابحة(، تعين لدى بنك البركة سورية في كانون الثاني 2010 بمنصب مستشار قانوني 

مدير إدارة التدقيق الداخليرامي الشعال

حاصل على إجازة في المحاسبة من كلية االقتصاد بجامعة دمشق، يحمل شهادة مهنية في التدقيق الداخلي، المدقق الداخلي المعتمد )CIA( من معهد المدققين 
الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية )IIA(، باإلضافة إلى حصوله على شهادة محاسب قانوني سوري معتمد، لديه إحدى عشر سنة خبرة مصرفية في مجال 
التدقيق الداخلي والمحاسبة في المصارف الخاصة في سورية، تعّين لدى بنك البركة سورية بتاريخ 2010/08/01 بمنصب مدقق داخلي رئيسي. وتم ترقيته في 

شهر نيسان من عام 2014 ليشغل منصب مدير إدارة التدقيق الداخلي.

مدير إدارة الرقابة الشرعيةمحمد عبد الرحمن الشماع

حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية - تخصص الفقه اإلسالمي وأصوله من جامعة دمشق – والماجستير في الفقه اإلسالمي وأصوله من جامعة 
الشارقة– شغل منصب مدرس وباحث في جامعة الشارقة لمدة تتجاوز الثالثة عشر عامًا, ُعين رئيسًا لقسم الشريعة في كلية الشريعة والقانون -معهد الشام 

العالي –لمدة سنتين، ويعمل أستاذًا محاضرًا في الجامعة. تعين لدى بنك البركة سورية في آذار 2014 مديرًا إلدارة التدقيق الشرعي.
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جامع خالد بن الوليد: مدينة حمص
يعود بناء جامع خالد بن الوليد إلى القرن 7 هجري, القرن: 13 
ميالدي، البناء الحالي يعود إلى العهد العثماني في القرن 19 
الميالدي أيام السلطان عبد الحميد الثاني. حيث أقيم المسجد 
الجامع على أنقاض المسجد القديم الذي كان قائًما في نفس 
المكان في مدينة حمص ومبني وفق الطراز المملوكي أيام 
ويتميز  الهجري.  السابع  القرن  في  بيبرس  الظاهر  السلطان 
بمئذنتيه  ويمتاز  العثماني  الطراز  على  ببناء  الحالي  الجامع 

الرشيقتين العاليتين التي تجاور القباب التسع. 
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هيكل الملكية األساسي للبنك 
المؤسسون في بنك البركة سورية

وفقًا ألحكام القانون رقم 28 لعام 2001 الذي اتاح للمستثمرين غير السوريين المساهمة في تأسيس مصارف خاصة وبنسبة مساهمة قدرها %49 
كحد أقصى، والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 كانت مساهمة المؤسسين كمايلي

رقم 
نسبة الملكية عدد األسهم اإلسم الثالثي للمساهمالمساهم

النسبةإسم األباإلسم
23% 11,500,000 مجموعة البركة المصرفية1
10% 5,000,000 مصرف اإلمارات اإلسالمي2
5% 2,500,000 الكويتية السورية القابضة3
4% 2,000,000 الراجحيعبد العزيزعبد الله4
1% 500,000 الراجحيعبد اللهفهد5
5% 2,500,000 المهاينيمحمد شاهرنور6
1% 500,000 حتاحتعبد الكريمأيمن7
2% 1,000,000 الشوافمصطفىعبد السالم8
2% 1,000,000 عصاصةمنيرأمير9
2% 1,000,000 التاجيمحمد ماجدباسم10
2% 1,000,000 أبو غدةعبد الكريمعبد الستار11
1.5% 750,000 سكررياضغسان12
1.5% 750,000 سكررياضحسان13
1% 500,000 الشاعرمحمدمحمد بدر الدين14
1% 500,000 الشاعرمحمد بدر الدينمحمد15
1% 500,000 الشاعرمحمد بدر الدينبرهان16
1% 500,000 األخوانعبد المتينمحمد لبيب17
0.5% 250,000 المولويعبد العزيزمحمد عماد18
0.5% 250,000 المولويعبد العزيزمحمد أيمن19

كبار المساهمين
رقم 

نسبة الملكية عدد األسهم اإلسم الثالثي للمساهمالمساهم
النسبةإسم األباإلسم

23% 11,500,000 مجموعة البركة المصرفية1
10% 5,000,000 مصرف اإلمارات اإلسالمي2
5% 2,500,000 الكويتية السورية القابضة3
5% 2,500,000 المهاينيمحمد شاهرنور6

لم يطرأ أي تغيير في هيكل الملكية األساسي للبنك مقارنة بالسنوات السابقة.
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الهيكل التنظيمي
الجمعية العمومية للمساهمين

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي

مساعد الرئيس التنفيذي 
لشؤون الخزينة

مساعد الرئيس التنفيذي 
لقطاع التمويل والفروع

مكتب الرئيس 
التنفيذي

إدارة التمويل 
التجاري

إدارة الخزينة 
واالستثمار

المؤسسات 
المالية

إدارة الفروع 
والخدمات المصرفية

إدارة التسويق 
واإلعالم

إدارة الشؤون االدارية 
والموارد البشرية إدارة توكيد الجودة إدارة تقنية 

المعلومات

إدارة العمليات اإلدارة المالية
المركزية

إدارة الشؤون 
القانونية

إدارة التخطيط 
االستراتيجي

مساعد الرئيس التنفيذي 
لخدمات المساندة

اللجنة التنفيذية

لجنة المخاطر

لجنة التدقيق

لجنة المزايا والترشيحات 
والحوكمة

لجنة المسؤولية 
االجتماعية

مدير التدقيق الداخلي

مدير إدارة المخاطر

مدير االلتزام

مدير التدقيق 
الشرعي

هيئة الرقابة 
الشرعية
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قلعة وأثار تدمر:
مدينة تدمر مدينة أثرية تعد من أقدم المدن التاريخية في 
العالم التي تنتشر أوابدها على مساحة كبيرة مثل الشارع 
المستقيم الذي تحيط به األعمدة وقوس النصر والمسرح 
والمدافن  والمعابد  والقصور  العامة  والساحة  والمدرج 
نافست  التي  تدمر  مدينة  بعظمة  تنطق  وقلعة  الملكية 
عاصمة  وأصبحت  مجدها  أيام  روما  اإلمبراطورية  عاصمة 

ألهم ممالك الشرق مملكة تدمر



المسؤولية االجتماعية لدى بنك البركة سورية 
خالل عام 2016

المجتمع, تتمّثل برعاية  بأّن علينا مسؤولية خاصة تجاه  البركة سورية نؤمن  إّننا في بنك 
ودعم المشاريع الّريادية والّتنموية والّتعليمية واالجتماعية, وتحسين الّظروف المعيشّية 

ونوعّية الحياة للمحتاجين في المجتمعات المحّلية التي نعتبر جزءًا منها .
 ومن خالل الوفاء بالتزامنا تجاه المجتمع، فإّننا نبذل قصارى جهدنا في تطبيق أحد أهم 
األركان الفلسفية للعمل المصرفي اإلسالمي وهو مفهوم " إعمار األرض " من خالل 
االهتمام بأهم عنصر من عناصر هذا المفهوم وهو العنصر البشري وذلك عن طريق إيجاد 

فرص العمل المناسبة والتنمية البشرية المستدامة.
وتحقيًقا لهذا المفهوم فقد تّم خالل عام 2016 تنفيذ برنامج للمسؤولية االجتماعية في 

بنك البركة سورية الذي يتضمن العديد من المبادرات واألنشطة في المجاالت التالية:

محور ” الصحة ... بركة“:
تقديم تبّرع نقدي لجمعية المقعدين وأصدقائهم.  •

زيارة موظفي البنك للمرضى األطفال ودور العجزة وتقديم الهدايا الّرمزية لهم.  •
 .SOS المساهمة في برنامج الكساء الخاص بقرى األطفال الّسورية  •
تقديم أجهزة كمبيوتر لمركز غسيل الكلية التابع لجمعية لمسة شفا.   •

تقديم الدعم المالي لتركيب أطراف صناعّية لحالتين طبيتين.   •

دعم الثقافة والفنون والصناعات التراثية :
رعاية البازار الخيري لجمعية موِرد لتعزيز وتفعيل دور المرأة في التنمية االقتصادية.  •

رسم وثائقي ألهم المناطق األثرّية السورّية.   •
المشاركة في الحملة الّترويجية "حملة صنع في سورية".  •

الّتنمية االجتماعية:
لديها  التي  الخيرية  الجمعيات  من  عشرين  على  للزكاة  البركة  صندوق  إيرادات  توزيع   •

مصارف للزكاة.
مدينة  من  كل  األيتام في  دور  لهم ضمن  وتوزيع هدايا  لأليتام  إفطار  وجبات  تقديم   •

دمشق وحلب وحماة والالذقية بوجود متطوعين من فريق عمل بنك البركة.
رعاية عشرة من األيتام المسجلين لدى جمعية الندى التنموية.  •

رعاية عشرة من األيتام المسجلين لدى جمعية لمسة شفا.  •
التعاون مع منظمة االونروا في توزيع اإلعانات على المستحقين من الالجئين الفلسطينيين.  •
توقيع  SOS من خالل  السورية  األطفال  بقرى  الخاص  الكساء  برنامج  المساهمة في   •

اتفاقية كفالة تشمل المساهمة في تقديم الدعم ل 25 يتيًما لمدة عام.
المشاركة في فعالية "لنرسم البسمة 2" الُمنّظمة من قبل جمعية لمسة شفا ضمن   •

نشاطات أسبوع اليتيم العالمي والتي حضرها أكثر من 1,000 يتيمًا.

تنمية الموارد البشرّية:
آلّيات االقتصاد اإلسالمي عبر  الجامعات والخّريجين على  تدريب 123 طالب من طاّلب   •

تدريب عملي في البنك لمّدة زمنّية محّددة.
المبّرة وجمعية دور  بالّتعاون مع كل من جمعية  لـ 50 طالب وطالبة علم  تقديم كفالة   •

النعيم وجمعية الندى وجمعية غراس وجمعية لمسة شفا.
المشاركة في المعرض الّسوري الثاني للّتعليم العالي والّتدريب ومعرض شبابلينك 4   •
ومعرض التوظيف وفرص العمل، إضافًة إلى معرض التعليم والتدريب ) مدينة حماة (و 

معرض التوظيف وفرص العمل في حلب لتقديم فرص التدريب لرّواد المعارض.
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البحث العلمي:
زيارة ميدانية لطالب مدرسة وروضة طائر الفينيق الخاصة لبنك البركة سورية فرع طرطوس.  •

رعاية حفل تخّرج الّدفعة الّثانية والّثالثة من طاّلب برنامج ماجستير التأهيل والمتخصص بإدارة األعمال اختصاص ) إدارة   •
HIBA تنفيذية - مصارف إسالمية ( في المعهد العالي إلدارة األعمال

مشاريع ريادية وتنموية ودعم المرأة:
رعاية ثالثة مشاريع تنموية صغيرة بالتعاون مع مبادرة أهل الشام تهدف إلى مساعدة اأُلسر الّنازحة والمتضّررة وذلك   •
عن طريق تأمين مراكز تدريبية للمستفيدين من اأُلسر المهّجرة والفاقدة للمعيل من الجمعيات, وبالتالي المساعدة 

في تحقيق االكتفاء الذاتي لهم وتنمية القدرات المهنية لديهم.
رعاية فعالية Startup weekend Damascus 2016 كشريك استراتيجي, حيث ساهمت الفعالية في إلهام مجموعة   •

من الشباب واليافعين الّسوريين المبدعين من خالل إثراء معرفتهم في مجال تنظيم وإدارة المشاريع الريادية.
رعاية معرض لجنة سيدات األعمال في غرفة صناعة حلب "المرأة الحلبية صمود وإبداع ".   •

رعاية ألماسية لليوم العالمي لريادّيات األعمال.  •
تأمين 125 فرصة عمل جديدة كنتيجة لعملّيات التمويل التي يقدمها بنك البركة، إضافًة إلى المبادرات الخيرية.  •

المساعدة في تمكين 160 ريادي وريادية لتخطيط وتنفيذ مشاريعهم الريادية.  •

التعاون مع الجمعيات الخيرية المسجلة أصواًل:
تقديم العون في تنفيذ عملياتها من خالل مزايا مخّصصة لها في البنك.  •

رعاية حفل وبازار جمعية الندى التنموية.  •
رعاية حفل مبادرة أهل الشام.  •

إعفاء 88 جمعية خيرية متعاملة مع البنك من كاّفة العموالت والّرسوم المتعلقة بالخدمات المصرفية المقدمة لها.  •
وفي ما يلي بعض الّلمحات من برامج المسؤولية االجتماعية التي قام بها بنك البركة سورية خالل عام 2016:
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رعاية فعالية "لنرسم البسمة 2 " ضمن أسبوع اليتيم العالمي المنّظم من قبل جمعية لمسة شفا, وبمشاركة فريق من متطوعي بنك 
البركة والتي حضرها أكثر من 1,000 يتيمًا.

) إدارة  التأهيل والمتخّصص بإدارة األعمال اختصاص  الّثانية والّثالثة من طاّلب برنامج ماجستير  الّدفعة  رعاية حفل تخرج 
HIBA تنفيذية - مصارف إسالمية ( في المعهد العالي إلدارة األعمال

رعاية ثالثة مشاريع تنموّية صغيرة بالتعاون مع مبادرة أهل الشام والتي تهدف إلى مساعدة األسر الّنازحة والمتضّررة وذلك عن طريق 
تأمين مراكز تدريبية للمستفيدين من األسر المهجرة والفاقدة للمعيل المسّجلة ضمن الجمعيات 

تقديم إفطار لدور األيتام خالل شهر رمضان, تقديم وجبات إفطار لأليتام ضمن دور األيتام بتواجد متطوعين من فريق عمل بنك البركة 
وتوزيع هدايا لأليتام 
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مشاركة بنك البركة سورية كشريك استراتيجي لفعالية ) Startup weekend 2016 Damascus( : حيث ساهمت الفعالّية في إلهام 
مجموعة من الّشباب واليافعين الّسوريين المبدعين من خالل إثراء معرفتهم في مجال تنظيم وإدارة المشاريع الّريادية .

SOS بنك البركة سورية يساهم في برنامج كفالة الّرعاية الّطبية الخاص بقرى األطفال السورية

بنك البركة سورية الّراعي األلماسي لليوم العالمي لرياديات األعمال والذي تم التركيز فيه على الريادة في المجتمع الّسوري وخاصًة 
Women Entrepreneurship Day )WED( لشريحة النساء واليافعات ويجمع اليوم بين مناسبتين عالميتين األولى

Women of the World )WOW( والثانية

معرض التوظيف وفرص العمل 
مشاركة بنك البركة سورية في معرض Jobex حيث تم من خالله تقديم فرص تدريب لطالب الجامعات المميزين 
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المؤشرات المالية لبنك البركة سورية لعام 2016
إجمالي الموجودات

أيار - 2016نيسان - 2016آذار - 2016شباط - 2016كانون الثاني - 2016كانون األول - 2015التاريخ 
273,987,864,619 260,520,064,444 236,958,728,359 199,475,473,567 176,802,239,354 164,467,974,931 إجمالي الموجودات

تشرين الثاني - 2016تشرين األول - 2016إيلول - 2016آب - 2016تموز - 2016حزيران - 2016التاريخ 
252,347,142,822 254,581,539,913 264,158,092,961 272,682,388,182 271,563,107,361 255,687,659,490 إجمالي الموجودات

كانون األول - 2016التاريخ 
50 ٪247,081,745,080إجمالي الموجودات
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كانون األول
2015

كانون الثاني
2016
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2016
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2016

نيسان
2016

أيار
2016

حزيران
2016

تموز
2016

آب
2016

إيلول
2016

تشرين األول
2016

تشرين الثاني
2016

كانون األول
2016

ودائع الزبائن

أيار - 2016نيسان - 2016آذار - 2016شباط - 2016كانون الثاني - 2016كانون األول - 2015التاريخ 
97,283,827,87699,043,241,066111,072,488,307124,917,563,370138,645,900,335140,156,530,166ودائع الزبائن

تشرين الثاني - 2016تشرين األول - 2016إيلول - 2016آب - 2016تموز - 2016حزيران - 2016التاريخ 
130,074,047,649131,458,440,491133,663,364,285130,535,555,051128,043,787,098125,031,039,481ودائع الزبائن

كانون األول - 2016التاريخ 
27 ٪123,377,975,909 ودائع الزبائن
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2010201120122013201420152016التاريخ 
159,339,194618,337,0862,635,463,6222,544,577,5157,363,248,06510,722,007,841)230,175,016(صافي الربح
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أيار - 2016نيسان - 2016آذار - 2016شباط - 2016كانون الثاني - 2016كانون األول - 2015التاريخ 
21,371,065,97020,490,194,56521,273,361,92719,535,762,90721,067,802,44122,274,061,171المحفظة التمويلية

تشرين الثاني - 2016تشرين األول - 2016إيلول - 2016آب - 2016تموز - 2016حزيران - 2016التاريخ 
23,338,895,53029,955,505,89625,298,251,75022,853,471,70521,605,283,44319,115,399,147المحفظة التمويلية

كانون األول - 2016التاريخ 
-4 ٪20,510,930,515المحفظة التمويلية
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قلعة حلب:
العالم,  قالع  أشهر  من  اإلسالمية  العربية  القلعة  هذه  تعتبر 
واآلراميون  الحثييون  إشغاله  على  تعاقب  حصنا  وكانت 
والسلوقين والرومان والبيزنطيون, ويعتبر األيوبيون بناتها كما 

هي اليوم 
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
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قلعة صالح الدين: مدينة الالذقية 
قلعة صالح الدين األيوبي أكبر قلعة في سورية وإحدى قالع 
القلعة  وتمتاز  الالذقية,  محافظة  في  السوري  الساحل  جبال 
أولها  متتالية  حضارات  إلى  تعود  منشآت  على  باحتفاظها 
الحضارة البيزنطية من القرن العاشر مما ال نرى له نظيرًا في 
القالع األخرى. وفيها منشآت تركها الصليبيون الفرنجة وهي 
مستقلة  إسالمية  ومنشآت  وأصلية.  جيدة  وبحالة  شاملة 

كالمسجد والمئذنة والمدرسة القرآنية والحمامين.
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البيانات المالية
بيان المركز المالي كما في 31 كانون األول 2016

20162015إيضاح
ليرة سوريةليرة سوريةالموجودات

349,589,630,08441,029,501,836نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
4102,419,718,15733,946,070,023إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

562,349,809,51661,594,791,050حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 
618,747,626,78519,164,506,183ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

71,763,303,7302,206,559,787المشاركات
83,607,154,5851,673,584,779موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

9256,210,000425,039,891موجودات قيد االستثمار أو التصفية  
103,027,176,3082,299,866,154موجودات ثابتة

117,125,9612,351,139موجودات غير ملموسة
123,151,994,528619,322,700موجودات ُأخرى

132,161,995,4261,506,381,389وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
247,081,745,080164,467,974,931مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة وحقوق الُملكية
المطلوبات

1579,986,131,01046,120,077,675إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية
1663,765,827,99041,448,055,510أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

1737,473,204,89340,427,481,368تأمينات نقدية 
1866,759,10467,414,960مخصصات متنوعة

141,591,124,821750,742,298مخصص ضريبة الدخل
1913,589,739,2212,276,112,223مطلوبات أخرى

196,472,787,039131,089,884,034مجموع المطلوبات

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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20162015إيضاح
حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

2021,833,455,81215,225,112,303حسابات االستثمارات المطلقة 
2194,374,19142,041,860احتياطي معدل األرباح

22211,113,023141,136,835احتياطي مخاطر االستثمار
22,138,943,02615,408,290,998مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

218,611,730,065146,498,175,032مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
حقوق الملكية

حقوق مساهمي البنك
234,908,519,0004,900,902,250رأس المال المدفوع

24900,549,050374,016,661احتياطي قانوني
24900,549,050374,016,661احتياطي خاص

24,947,7084,357,183احتياطي معدل األرباح
36,882,74536,882,745احتياطي عام لمخاطر التمويل

3,848,072,2461,226,937,957أرباح مدورة محققة
250,000,000-أرباح معدة للتوزيع

17,850,495,21610,802,686,442أرباح مدورة غير محققة
28,470,015,01517,969,799,899مجموع حقوق الملكية

247,081,745,080164,467,974,931مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكية

محمد عبدالله حلبيعبداإلله محمد ُمكرم الملوحي

رئيس المديرين التنفيذيينالمدير المالي

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
20162015إيضاح

ليرة سوريةليرة سورية
اإليرادات

252,217,500,2121,416,038,551إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت
)61,500,000()18,218,617(26مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت 

27246,618,69488,605,906إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية
2,445,900,2891,443,144,457إجمالي إيرادات االستثمارات المشتركة بين البنك وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة

)302,010,072()482,862,489(نصيب حسابات االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار
)28,196,101()43,705,945(احتياطي مخاطر االستثمار 

)273,813,971()439,156,544(28الدخل المشترك القابل للتوزيع لحسابات االستثمار المطلق بعد تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار
                                              

291,963,037,8001,141,134,385حصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب مال
302,267,179,162985,724,649دخل البنك من استثماراته الذاتية

3161,101,91016,499,131حصة البنك من دخل االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته وكياًل باالستثمار
322,768,357,2271,840,285,952صافي إيرادات الخدمات البنكية

1,312,553,2151,158,064,098األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
377,047,808,7745,307,036,647أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي - غير محققة

- 32,342إيرادات ُأخرى

15,420,070,43010,448,744,862إجمالي الدخل التشغيلي
المصروفات والمخصصات

)859,537,648()1,606,232,657(33نفقات الموظفين 
)168,002,278()154,981,402(استهالكات وإطفاءات

)703,593,687()950,060,093(34مصاريف إدارية وعمومية
)97,526,185()196,052,186(مخصصات متنوعة

)506,000,000()200,000,000(26مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت
)94,701( 388,570 أرباح )خسائر( ناتجة من استبعاد األصول الثابتة

)2,334,754,499()3,106,937,768(إجمالي المصروفات والمخصصات
12,313,132,6628,113,990,363الربح قبل الضريبة 

)750,742,298()1,591,124,821(14مصروف ضريبة الدخل
10,722,007,8417,363,248,065صافي الربح 

147.26 214.44 35حصة السهم من ربح السنة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
رأس المال 

المدفوع
احتياطي 
قانوني

احتياطي احتياطي خاص
معدل األرباح

احتياطي 
عام لمخاطر 

التمويل

أرباح مدورة أرباح السنة
محققة

أرباح معدة 
للتوزيع

أرباح مدورة غير 
محققة

اإلجمالي

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
1,226,937,957250,000,00010,802,686,44217,969,799,899-4,900,902,250374,016,661374,016,6614,357,18336,882,745الرصيد في 1 كانون الثاني 2016

7,616,750--------7,616,750تسديدات رأس المال
20,590,525-----20,590,525---اضافات

)250,000,000(-)250,000,000(-------مستحقات أرباح مساهمين )*(
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-  تخصيص ربح السنة

17,850,495,21628,470,015,015- 3,848,072,246- 4,908,519,000900,549,050900,549,05024,947,70836,882,745الرصيد في 31 كانون األول 2016

5,495,649,79510,598,897,334-)17,882,717(-4,893,247,75093,321,28993,321,2894,357,18336,882,745الرصيد في 1 كانون الثاني 2015
7,654,500--------7,654,500تسديدات رأس المال

7,363,248,065---7,363,248,065-----أرباح السنة
- 1,244,820,674250,000,0005,307,036,647)7,363,248,065(- - 280,695,372280,695,372-  تخصيص ربح السنة

1,226,937,957250,000,00010,802,686,44217,969,799,899- 4,900,902,250374,016,661374,016,6614,357,18336,882,745الرصيد في 31 كانون األول 2015

هذا المبلغ يمثل أرباح تمت الموافقة على توزيعها لحملة أسهم بنك البركة سورية وذلك خالل انعقاد الجمعية العمومية لبنك البركة في 30 آذار 2016 بواقع 5 ليرات سورية لكل سهم )5 * 50,000,000 سهم = 250,000,000 ليرة سورية(. أما بالنسبة   )*(
ألرباح المقصرين عن سداد القسط الثاني سيتم احتجازها لدى البنك ريثما يتم سدادهم للقسط المطلوب. كما تمت الموافقة في الجمعية العمومية المذكورة على توزيع أسهم عينية على حملة األسهم بما ال يزيد عن 20% من رأس مال البنك 
المصرح والمكتتب به بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم على أن يتم توزيع هذه األسهم بعد أخذ موافقة الجهات الوصائية )مصرف سورية المركزي، هيئة األوراق واألسواق المالية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك( وفي حال عدم حصول البنك 
على الموافقة خالل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية سيتم االكتفاء بالتوزيعات النقدية فقط، و بما أنه لم يتم الحصول على الموافقات المذكورة ضمن المهلة المحددة، تم العمل على توزيع األرباح النقدية فقط، وقد بلغت التوزيعات النقدية 

الفعلية حتى 31 كانون األول 2016 مبلغ  177,124,591 ليرة سورية.

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

20162015إيضاح
ليرة سوريةليرة سورية

التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية
12,313,132,6628,113,990,363صافي الربح قبل الضريبة
تعديالت لبنود غير نقدية

10153,006,224162,365,668استهالكات
111,975,1785,636,610إطفاءات

)138,449,342(34,375,884إيرادات محققة غير مستحقة القبض
254,130,891532,627,412مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

18,623,199)23,542,459(مخصص تدني قيمة المشاركات اإلسالمية
16,249,389)12,369,815(مخصص تدني بنود خارج بيان المركز المالي

94,701)388,570()إيراد( خسائر استبعاد موجودات ثابتة
196,052,18697,526,185مخصصات تشغيلية أخرى

482,862,489302,010,072نصيب حسابات االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار
13,399,234,6709,110,674,257صافي اإليراد قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
)27,303,335,240(29,771,659,350إيداعات لدى المصارف التي تزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر

)14,684,778,498(151,439,217إجمالي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية
)119,694,781()2,387,590,290(الموجودات األخرى

)1,275,350,714(466,798,516المشاركات
)488,092,489()642,261,466(احتياطي نقدي إلزامي

10,632,539,828)17,090,026,568(التأمينات النقدية
)114,296,690()750,742,298(الضريبة المدفوعة

9,839,558,243249,224,535مطلوبات أخرى
)23,993,109,792(32,758,069,374صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



61

20162015إيضاح
التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة االستثمارية

-)1,034,860,000(استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

)168,829,891(168,829,891الموجودات قيد االستثمار أو التصفية
)200,000()6,750,000(11شراء موجودات غير ملموسة

-388,570النقد المحصل من بيع أصول ثابتة

)279,568,645()880,316,378(10شراء موجودات ثابتة
)448,598,536()1,752,707,917(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية
1,730,848,580 1,298,139,591حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة )ماعدا أعباء محققة غير مستحقة الدفع(

-)177,124,591(توزيعات نقدية مدفوعة

8,593,687,443 7,825,048,118صافي الزيادة في الحسابات الجارية
)300,842,349()487,342,331(أرباح مدفوعة الصحاب الودائع االستثمارية

7,654,500 7,616,750تسديدات رأس المال
10,031,348,174 8,466,337,537صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

2,042,939,0226,120,173,184تأثير تغّير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
)8,290,186,970(41,514,638,016صافي الزيادة )النقص(  في النقد وما في حكمه خالل السنة

34,484,879,480 26,194,692,510النقد وما في حكمه في بداية السنة
3667,709,330,52626,194,692,510النقد وما في حكمه في نهاية السنة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

مصادر صندوق الزكاة والصدقات
107,542,08445,296,125التبرعات )*(

                                      

107,542,08445,296,125مجموع المصادر
استخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات

)44,759,188()96,257,635(الفقراء والمساكين
--ابن السبيل

--الغارمون وفي الرقاب

--المؤلفة قلوبهم

--في سبيل الّله

--العاملون عليها )مصاريف إدارية وعمومية(

                                        

)44,759,188()96,257,635(مجموع االستخدامات
11,284,449536,937زيادة المصادر عن االستخدامات

537,9371,000الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية السنة
                               

11,822,386537,937رصيد الزكاة والصدقات غير الموزعة في نهاية السنة

)*( هذه التبرعات  بطلب من المودعين وأصحاب الحسابات االستثمارية وال عالقة للبنك بها.

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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بيان التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في بيان المركز المالي
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

الرصيد كما في 1 
كانون الثاني

اإليراد بعد حسم اإليداعـات خالل العام
المصروفات

الرصيد كما في 31 أجرة البنك كوكيلالسحوبات خالل العام
كانون أول )*(

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

2,620,698,493)61,101,910()38,453,638,925(6,183,848,92534,856,940,00094,650,403 وكاالت استثمار مقيدة  مع مؤسسات مالية إسالمية
                                                                                                                                             

2,620,698,493)61,101,910()38,453,638,925(6,183,848,92534,856,940,00094,650,403 الرصيد كما في 31 كانون األول 2016

6,183,848,925)16,499,131()8,967,305,173(3,861,829,21611,277,338,00028,486,013 وكاالت استثمار مقيدة  مع مؤسسات مالية إسالمية
                                                                                                                                      

6,183,848,925)16,499,131()8,967,305,173(3,861,829,21611,277,338,00028,486,013 الرصيد كما في 31 كانون األول 2015

)*( بلغت أرصدة حسابات أصحاب االستثمار المقيد مبلغ  2,620,698,493 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2016، وهي كما يلي:
أواًل: وكاالت االستثمار المقيد والتي بلغت قيمتها 2,587,150,000 ليرة سورية.  

ثانيًا: اإليرادات المحققة غير مستحقة القبض الناتجة عنها والتي بلغت 33,548,493 ليرة سورية.  

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 44 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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معلومات عن البنك  1
تم الترخيص لبنك البركة سورية ش.م.م.س.ع )البنك( كشركة مساهمة مغفلة بموجب 
قرار مجلس الوزراء رقم )48/ م.و( الصادر بتاريخ 28 حزيران 2007 والمعدل بالقرار رقم )6/ 
م.و( بتاريخ 18 كانون الثاني 2009 وبموجب السجل التجاري رقم )16059( الصادر بتاريخ 29 

كانون األول 2009. 
كشركة  )البنك(  سورية  البركة  لبنك  األساسي  النظام  اعتماد  على  الموافقة  تمت 
حزيران   21 بتاريخ   /1564/ رقم  والتجارة  اإلقتصاد  وزارة  قرار  على  بناًء  مغفلة  مساهمة 
2009، وقرار مجلس النقد والتسليف رقم )511/ م ن /ب 4( بتاريخ 13 أيار 2009، ويخضع 
ألحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بتنظيم عمل المصارف اإلسالمية 
والمشتركة  الخاصة  المصارف  بإحداث  الخاص  وتعديالته   2001 لعام   28 رقم  والقانون 
وتعليماته التنفيذية، وقانون رقم  23للعام 2002 وتعديالته وقانون التجارة رقم  33لعام 
التي  لعام 2011 ولألنظمة  الصادر بمرسوم تشريعي رقم 29  الشركات  2007 وقانون 

يضعها مجلس النقد والتسليف وكل ذلك بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
رئاسة  مبنى  بعد  الشهبندر  شارع  دمشق-  في  هو  للبنك  الرئيسي  المركز  عنوان  إن 

مجلس الوزراء سابقًا عقار رقم 3229 الجمهورية العربية السورية.
للنظام  ووفقًا  النافذة  واألنظمة  القوانين  وفق  البنكية  العمليات  كافة  البنك  يمارس 
األساسي وفي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه التي 

أصبح عددها احدى عشر فرعًا ومكتبان.
تم نتيجة لألوضاع الراهنة في الجمهورية العربية السورية، إغالق فرعين من فروع البنك، 

وهي فرع حلب – الفرقان وفرع حمص – الدروبي.
خالل العام 2014 تمت الموافقة على إدراج أسهم بنك البركة سورية في سوق دمشق 

لألوراق المالية.
وللبنك على وجه الخصوص مباشرة األنشطة التالية:

فتح حسابات الجارية.  -
فتح حسابات االستثمار المطلقة وخلطها مع أموال البنك واألموال التي له حرية التصرف   -

المطلق بها واستثمارها في ما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية في البنك من معامالت.
فتح حسابات االستثمار غير المدرجة في بيان المركز المالي خارج الميزانية واستثمارها   -

في ما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية في البنك من معامالت. 

إدارة حسابات االستثمار بصيغتي المضاربة أو الوكالة باالستثمار.  -
المنتجة وتأسيس  المشروعات  إقامة  المباشر من خالل  التمويل واإلجارة واالستثمار   -

الشركات، واالستثمار المالي من خالل شراء األوراق المالية. 
تقديم الخدمات البنكية التي تجيزها هيئة الرقابة الشرعية في البنك.  -

جمع الزكاة المستحقة على البنك وتقديم التمويالت الحسنة من األموال الخاصة للبنك   -
أو األموال التي له حرية التصرف المطلق بها، بصورة منفردة أو من خالل إنشاء الصناديق.

الرقابة  هيئة  عليها  وتوافق  النافذة  واألنظمة  القوانين  تجيزها  أخرى  بنكية  أعمال  أي   -
الشرعية في البنك . 

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية للبنك كما في 31 كانون األول 2016 من قبل 
 .XXXXX مجلس اإلدارة في

هيئة الرقابة الشرعية
إشارة إلى المرسوم التشريعي رقم )35( لعام 2005 الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة 
شرعية مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون يتم تعيينها من قبل 
الجمعية العمومية لمساهمي البنك االسالمي، فقد تم تكوين هيئة الرقابة الشرعية 
في البنك من ثالثة أعضاء من علماء الفقه والشريعة والقانون، ويكون رأيها ملزمًا للبنك.

وأنشطته،  البنك  ألعمال  الالزمة  العقود  صيغ  في  الشرعي  الرأي  إبداء  الهيئة  تتولى 
وإصدار  اإلسالمية،  الشريعة  بأحكام  االلتزام  حيث  من  وأنشطته  البنك  أعمال  ومراقبة 

تقرير سنوي للهيئة العامة للمساهمين.
تتكون هيئة الرقابة الشرعية من السادة:

رئيسًا فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة   .1
عضوًا فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل   .2
عضوًا فضيلة الشيخ عبد الستار قطان   .3

رقم والتسليف  النقد  مجلس  أحكام  وفق  للبنك  الشرعية  الرقابة  لهيئة  التمديد   تم 
1370/ م ن / ب 4 الصادر بتاريخ 13 نيسان 2016 وبقرار من الجمعية العمومية للمساهمين 

بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء واليته السابقة.

إيضاحات حول البيانات المالية كما في 31 كانون األول 2016
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2
ُأسس إعداد البيانات المالية  1.2

تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، وطبقًا لمعايير المحاسبة الصادرة 
لمعاييرالتقارير  ووفقًا  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن 
المالية الدولية وتفسيراتها ومعايير المحاسبة الدولية فيما لم تغطه المعاييرالمحاسبية 
النقد  الصادرة عن مجلس  العالقة  البنكية ذات  القوانين والتعليمات  اإلسالمية وحسب 

والتسليف، وبما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.
تم عرض البيانات المالية بالليرة السورية وهي العملة الرئيسية للبنك.

الملكية وما يخص  بين ما يخص أصحاب حقوق  الفصل  العرض واإلفصاح تم مراعاة  في 
حسابات األستثمار المطلقة.

التغييرات في المعايير الُمحاسبية  2.2
التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية هي مطابقة لتلك التي تم 
استخدامها في السنة السابقة. 

قام البنك بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداء من 
1 كانون الثاني 2016. لم يقم البنك بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل من 
المعايير الصادرة وغير نافذة التطبيق. على الرغم من تطبيق هذه المعايير والتعديالت 
الجديدة ألول مرة في عام 2016، إال أنه ليس لها أثر هام على البيانات المالية السنوية 

للبنك. إن طبيعة وأثر كل معيار أو تعديل جديد مبينة ادناه:

معيار التقارير المالية الدولي رقم 14 - "الحسابات التنظيمية المؤجلة"
إن معيار التقارير المالية الدولي رقم 14 هو معيار اختياري يسمح للمنشأة التي تخضع أنشطتها 
الحالية  إلى اسعار محددة بموجب قوانين باالستمرار بتطبيق معظم السياسات المحاسبية 
ألرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة عند تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى. 
الحسابات  تعرض  ان  يجب   14 رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  تتبنى  التي  المنشآت  إن 
التنظيمية المؤجلة كبنود مستقلة في بيان المركز المالي وتعرض الحركة في أرصدة هذه 
الحسابات كبنود مستقلة في بيان الدخل. يتطلب المعيار اإلفصاح عن طبيعة االسعار المحددة 
بموجب قوانين للمنشأة والخطر المتعلق بها، وأثر تحديد االسعار على بياناتها المالية. وحيث 

أن البنك يقوم أصاُل بإعداد بياناته المالية وفق معايير التقارير المالية الدولية، وأنها غير مرتبطة 
بأي أنشطة خاضعة ألسعار محددة، فإن هذا المعيار ال ينطبق على البنك.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 11 - االرتباطات المشتركة: المحاسبة 
عن االستحواذ على الحصص

تتطلب التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 11 من المشارك في العمليات 
المشتركة الذي يقوم بمحاسبة االستحواذ على حصص في عملية مشتركة، حيث يشكل 
نشاط العملية المشتركة مشروع أعمال، بأن يطبق المبادئ المالئمة لمحاسبة تجميع األعمال 
في معيار التقارير المالية الدولي رقم 3. توضح التعديالت أيضًا بأن الحصة المملوكة مسبقًا 
في العملية المشـتركة ال يتم إعادة قياسها عند االسـتحواذ على حصـة إضافية في نفـس 
تمت  ذلك،  إلى  باإلضافة  المشتركة  بالسـيطرة  االحتفاظ  حـال  في  المشـتركة  العمليات 
إضافة استثناء لنطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم 11 من أجل تحديد أن التعديالت ال 
تنطبق عندما تكون األطراف التي تتشارك السيطرة، بما فيها المنشأة التي تعد التقارير، 
تقع تحت السيطرة المشتركة من نفس الطرف المسيطر النهائي. تنطبق التعديالت على 
كلٍّ من االستحواذ األولي لحصة في العملية المشتركة واستحواذ أي حصص إضافية في 
نفس العملية المشتركة وتكون نافذة التطبيق بأثر مستقبلي. ليس لهذه التعديالت أي أثر 

على البنك بسبب عدم وجود استحواذ على حصة في عملية مشتركة خالل السنة. 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38: 
توضيح الطرق المقبولة لالستهالكات واالطفاءات

توضح هذه التعديالت المبدأ الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم 38 وهو أن االيرادات تعكس نمط المنافع االقتصادية المتولدة من تشغيل 
المشروع )والذي يشكل األصل جزء منه( بدال من المنافع االقتصادية التي يتم استهالكها 
القائم على اإليرادات ال يمكن  من خالل استخدام األصل. ونتيجة لذلك، فإن األسلوب 
استخدامه في استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات، ويمكن أن يستخدم في حاالت 
محدودة جدا في إطفاء األصول غير الملموسة. تطبق هذه التعديالت بأثر مستقبلي. 
وليس لها أي أثر على البنك نظرًا ألن البنك ال يستخدم األسلوب القائم على اإليرادات 

في استهالك أصوله غير المتداولة.
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التغييرات في المعايير الُمحاسبية )تتمة(  2.2
التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة )تتمة(

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 27: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية 
المنفصلة

محاسبة  في  الملكية  حقوق  طريقة  باستخدام  للمنشآت  التعديالت  هذه  تسمح 
االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في البيانات 
المالية المنفصلة الخاصة بها. المنشآت التي تطبق معايير التقارير المالية الدولية واختارت 
هذا  تطبق  أن  يجب  المنفصلة  المالية  بياناتها  في  الملكية  حقوق  طريقة  إلى  تغير  أن 

التغيير بأثر رجعي. ليس لهذه التعديالت أي أثر على البنك.

التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية )دورة 2012 الى 2014(:
هذه التحسينات تتضمن:

معيار التقارير المالية الدولي رقم 5: األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع   •
والعمليات غير المستمرة 

معيار التقارير المالية الدولي رقم 7: األدوات المالية: اإلفصاحات  •
معيار المحاسبة الدولي رقم 19: منافع الموظفين  •

معيار المحاسبة الدولي رقم 34: التقارير المالية المرحلية  •
ليس لهذه التعديالت أي أثر على البنك.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1: مبادرة اإلفصاح:
البيانات المالية" ال تغير جوهريًا  التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض 
معيار المحاسبة الدولي رقم 1 بل توضح المتطلبات الحالية للمعيار. هذه التعديالت توضح:

متطلبات األهمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم 1  •
أن بنود محددة في بياني األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر وبيان المركز المالي   •

يمكن عرضها بشكل منفصل
أن المنشآت لديها المرونة في ترتيب عرض اإليضاحات حول البيانات المالية  •

التي  المشتركة  الزميلة والمشاريع  الشركات  اآلخر في  الشامل  الدخل  الحصة من  أن   •
يتم معالجتها محاسبيًا بطريقة حقوق الملكية يجب عرضها بشكل مجمع في بند واحد، 
إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح والخسائر وأخرى لن يتم  وتصنيفها إلى بنود سيتم 

إعادة تصنيفها الحقًا إلى االرباح والخسائر.
عالوًة على ذلك، فإن التعديالت توضح المتطلبات التي تطبق عند عرض مجاميع فرعية 
إضافية في بيان المركز المالي وبياني األرباح والخسائر. ليس لهذه التعديالت أي أثر على 

البنك.

التعديالت على معياري التقارير المالية الدوليين رقم 10 و12، ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم 28 منشآت االستثمار: تطبيق استثناء توحيد البيانات المالية

تتناول التعديالت المسائل التي ظهرت عند تطبيق استثناء منشآت االستثمار في معيار 
التقارير المالية الدولي رقم 10. توضح التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
التابعة لمنشأة  المنشأة األم  ينطبق على  بيانات مالية موحدة  أن اإلعفاء من عرض   10

استثمار، عند قيام منشأة االستثمار بقياس جميع الشركات التابعة لها بالقيمة العادلة.

أن  توضح   10 رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  على  التعديالت  فإن  ذلك،  على  عالوًة 
الشركة التابعة لمنشأة استثمار والتي ليست منشأة استثمار بحد ذاتها وتقدم خدمات 
الشركات  جميع  المالية.  بياناته  توحيد  يتم  الذي  فقط  هو  االستثمار  لمنشأة  مساندة 
معيار  على  التعديالت  تسمح  العادلة.  بالقيمة  تقاس  االستثمار  لمنشأة  التابعة  األخرى 
بإبقاء قياس  الملكية،  الدولي رقم 28 للمستثمر، عند تطبيق طريقة حقوق  المحاسبة 
القيمة العادلة الذي تطبقه منشأة استثمار زميلة أو مشروع مشترك على حصصها في 
شركاتها التابعة. تطبق هذه التعديالت بأثر رجعي وليس لها أي تأثير على البنك باعتبار أن 

البنك ال تطبق استثناء التوحيد. 
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المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة للتطبيق
حتى  للتطبيق  نافذة  وغير  الصادرة  المعدلة  أو  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  يلي  فيما 
تاريخ اصدار البيانات المالية للبنك، يعتزم البنك تطبيق هذه المعايير، إن لزم االمر، عندما 

تصبح سارية المفعول.
معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 - "األدوات المالية"   •

في تموز 2014، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( النسخة النهائية من معيار 
التقارير المالية الدولي رقم 9 األدوات المالية ليحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 
األدوات المالية - االعتراف والقياس وكل اإلصدارات السابقة لمعيار التقارير المالية الدولي 
رقم 9. يجمع معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 كافة الجوانب الثالثة لمشروع محاسبة 
التقارير  معيار  إن  التحوط.  ومحاسبة  القيمة  وتدني  والقياس،  التصنيف  المالية:  األدوات 
المالية الدولي رقم 9 نافذ للتطبيق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 كانون 
الثاني 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر له. باستثناء محاسبة التحوط، يجب تطبيق هذا 
المعيار بأثر رجعي، إال أن عرض معلومات المقارنة ليس إلزاميًا. بالنسبة لمحاسبة التحوط، 

يتم تطبيق متطلبات المعيار على اساس مستقبلي، مع بعض االستثناءات المحددة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم 15 - اإليرادات من العقود مع الزبائن  •

تم إصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم 15 في أيار 2014. أسس المعيار لنموذج من 
خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. وفقا للمعيار 
يتم االعتراف باإليراد ليعكس المبلغ الذي يتوقع البنك أن يكون لها حق فيه مقابل السلع 
أو الخدمات المقدمة للزبائن. إن معيار اإليرادات الجديد سيحل محل جميع متطلبات معايير 
التقارير المالية الدولية الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات. يتطلب المعيار التطبيق بأثر 
رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 

2018. مع السماح بالتطبيق المبكر. 
التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 10 ومعيار المحاسبة الدولي   •

رقم 28: البيع أو المساهمة باألصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشاريعه 
المشتركة:

المحاسبة  ومعيار   10 رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  بين  التباين  التعديالت  تتناول 
الدولي رقم 28 بالتعامل مع فقدان السيطرة على بنك تابع تم بيعها أو المساهمة بها 
لصالح بنك زميل أو مشروع مشترك. توضح التعديالت أن الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع 
أصول أو المساهمة بها والتي تمثل عمل تجاري، كما هو معرف في معيار التقارير المالية 
االعتراف  يتم  المشترك،  مشروعه  أو  الزميلة  وشركته  المستثمر  بين   ،3 رقم  الدولي 
تمثل  ال  بأصول  المساهمة  أو  بيع  عن  ناتجة  خسارة  أو  ربح  أي  بينما  كامل.  بشكل  به 

البنك  الصلة في  المستثمر غير ذي  بحدود حصص  بها فقط  االعتراف  يتم  تجاري،  عمل 
نفاذ  تاريخ  بتأجيل  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  قام  المشترك.  المشروع  أو  الزميل 
هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى، ولكن المنشأة التي تتبنى تطبيق هذه التعديالت 

بوقت مبكر يجب أن تطبقها بأثر مستقبلي. 
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 7 - مبادرة اإلفصاح  •

إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 7 بيان التدفقات النقدية هي جزء من 
تقديم  المنشأة  من  تتطلب  والتي  الدولية  المحاسبة  معايير  لمجلس  اإلفصاح  مبادرة 
اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات 
النقدية  التدفقات  عن  الناتجة  التغيرات  ذلك  في  بما  التمويلية،  األنشطة  عن  الناتجة 
المنشآت  من  يطلب  ال  األولى،  للمرة  التعديالت  تطبيق  عند  النقدية.  غير  والتغيرات 
توفير معلومات مقارنة للفترات السابقة. هذه التعديالت نافذة للتطبيق للفترات المالية 
التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2017، مع السماح بالتطبيق المبكر. إن تطبيق هذه 

التعديالت سينتج عنه تقديم إفصاح اضافي من قبل البنك.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 12 - االعتراف بالموجودات الضريبية   •

المؤجلة للخسائر غير المحققة 
توضح التعديالت بأن المنشأة يجب أن تأخذ بعين االعتبار فيما إذا كان القانون الضريبي 
يحد من مصادر الربح الخاضع للضريبة، مما قد يؤدي الى حدوث اقتطاعات من استردادات 
توفر  التعديالت  فإن  ذلك،  على  عالوًة  لالقتطاع.  القابلة  المؤقتة  الضريبية  الفروقات 
توجيهات حول كيفية قيام المنشاة بتحديد األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة وتشرح 
من  بأكثر  الموجودات  لبعض  استردادا  للضريبة  الخاضع  الربح  فيها  يتضمن  التي  الحاالت 

قيمتها الدفترية.
يتوجب على المنشآت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي. ولكن عند التطبيق األولي لهذه 
التعديالت، فإن التغيير على الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية ألقدم فترة مقارنة يتم 
االعتراف به في الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة )أو في مكون آخر من مكونات حقوق 
المحتجزة  لألرباح  االفتتاحي  الرصيد  بين  التغيير  توزيع  بدون  مناسب(،  هو  كما  الملكية، 
والمكونات األخرى لحقوق الملكية. المنشآت التي تطبق هذا االعفاء يجب عليها االفصاح 

عن ذلك.
إن هذه التعديالت نافذة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2017 مع 
السماح بالتطبيق المبكر. وفي حال طبقت المنشأة التعديالت لفترات سابقة، يجب عليها 

اإلفصاح عن ذلك. ال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على البنك.
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التغييرات في المعايير الُمحاسبية )تتمة(  2.2
المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة للتطبيق 

)تتمة(
التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 2 - تصنيف وقياس معامالت   •

الدفع على أساس األسهم
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 2 
الدفع على اساس األسهم والتي تناولت ثالث جوانب رئيسية: تأثير شروط االستحقاق 
تصنيف  نقدا،  تسويتها  يتم  التي  األسهم  اساس  على  الدفع  معامالت  قياس  على 
التزام  التسوية  مبلغ  صافي  على  يترتب  عندما  األسهم  اساس  على  الدفع  معامالت 
ضريبة مقتطعة، والمعالجة المحاسبية في الحالة التي يؤدي فيها التعديل على شروط 
معاملة دفع على أساس األسهم الى تغيير في تصنيف هذه المعاملة من معاملة يتم 

تسويتها نقدا الى معاملة يتم تسويتها باستخدام أدوات حقوق الملكية.
عند البدء بالتطبيق، يجب على المنشآت القيام بتطبيق التعديالت من دون إعادة عرض 
الفترات السابقة، إال أنه يسمح بالتطبيق بأثر رجعي في حال كان التطبيق لجميع التعديالت 
الثالثة مع توافر شروط أخرى. إن هذه التعديالت نافذة للتطبيق للفترات السنوية التي 
تبدأ في أو بعد 1 كانون األول 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر. ال يتوقع أن يكون لهذه 

التعديالت أي تأثير على البنك.  

معيار التقارير المالية الدولي رقم 16 - عقود اإليجار  •
تم اصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم 16 في كانون الثاني 2016 والذي حل محل 
المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  وتفسير  اإليجار،  عقود   17 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار 
الدولية رقم 4 تحديد فيما إذا كانت االتفاقية تتضمن عقد ايجار، تفسير لجنة تفسيرات 
المعايير رقم 15 اإليجار التشغيلي – الحوافز، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم 27 
تقييم جوهر العمليات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار. إن معيار التقارير 
المالية الدولية رقم 16 يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود 
االيجار، ويتطلب من المستأجرين أن يقوموا بالمحاسبة عن جميع عقود االيجار وفق نموذج 
موحد ضمن بيان المركز المالي بشكل مشابه للمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلية وفق 
معيار المحاسبة الدولي رقم 17. يتضمن المعيار استثنائيين فيما يتعلق باالعتراف باإليجار 

وهما استئجار الموجودات منخفضة القيمة )مثل أجهزة الحاسب الشخصي( وعقود االيجار 
قصيرة األمد )عقود االيجار لمدة سنة أو ألقل من سنة(. في تاريخ البدء باإليجار، يقوم 
المستأجر باالعتراف بالتزام متعلق بدفع االيجار )التزام االيجار( وبأصل يمثل حق استخدام 
المستأجرين  على  يتوجب  األصل(.  استخدام  )حق  اإليجار  فترة  خالل  المستأجر  األصل 
االعتراف بشكل منفصل بمصروف الفائدة على التزام اإليجار ومصروف االستهالك على 

حق استخدام األصل.
يجب على المستأجرين إعادة قياس التزام االيجار عند وقوع أحداث معينة )مثل التغير في 
أو معدل  التغير في مؤشر  نتيجة  المستقبلية  االيجار  التغير في دفعات  أو  اإليجار  مدة 
قياس  إعادة  بمبلغ  باالعتراف  المستأجر  يقوم  الدفعات(.  هذه  قيمة  لتحديد  مستخدم 
التزام االيجار كتعديل على حساب حق استخدام األصل. المحاسبة عن عقود اإليجار بالنسبة 
للمؤجر وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة 
الحالية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 17. يستمر المؤجر بتصنيف كافة عقود االيجار 
باستخدام نفس مبدأ التصنيف المتبع في معيار المحاسبة الدولي رقم 17 والتمييز بين 

نوعين من االيجار: التمويلي والتشغيلي.
يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم 16 أيضًا من المؤجر والمستأجر القيام بإفصاحات 
أكثر مما يتطلبه معيار المحاسبة الدولي رقم 17. إن معيار التقارير المالية الدولي رقم 
16 نافذ للتطبيق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2019 مع السماح 
بالتطبيق المبكر ولكن ليس قبل تطبيق المنشأة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 15. 
للمستأجر الخيار بتطبيق المعيار إما بأثر رجعي كامل او بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام 

االنتقالية للمعيار ببعض االعفاءات. 

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2



69

أهم التقديرات المحاسبية  2.3
إن إعداد البيانات المالية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات وافتراضات 
تؤثر في قيمة اإليرادات والمصروفات، والموجودات والمطلوبات، وااليضاحات المرفقة 
بالبيانات المالية والمطلوبات الطارئة المفصح عنها في البيانات المالية. إن ضبابية الرؤية 
للقيمة  جوهريًا  تعدياًل  تتطلب  نتائج  إلى  تؤدي  قد  والتقديرات  الفرضيات  هذه  حول 

الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

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

المالية الالحقة هي كما يلي:

مبدأ االستمرارية
قامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ 
االستمرارية. وعلى الرغم من الظروف والمتغيرات االقتصادية المحيطة والتي تحمل في 
طياتها العديد من المؤشرات السلبية وانعكاساتها المتجلية بحالة عدم التيقن المستقبلية، 
فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لديه الموارد الكافية لتساعده على االستمرار بالعمل 
في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأية 
امور جوهرية من الممكن أن تثير شكوكًا هامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة 

مستمرة. بناء عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

تدني قيمة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية 
كفاية  لتقدير  يومي  واالستثمارية بشكل  التمويلية  العقود  ذمم  بمراجعة  البنك  يقوم 
المخصصات المسجلة في بيان الدخل بناء على تقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات 
وعند  دوري  بشكل  لذلك  المالئمة  المخصصات  باحتساب  ويقوم  المستقبلية.  النقدية 
تقدير التدفقات النقدية المستقبلية يقوم البنك بتقييم وضع العميل المالي وصافي 
قيمة الضمانة المتوقع تحقيقها. إن هذه التقديرات مبنية بشكل رئيسي على فرضيات 
وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من الموثوقية وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد 
التقديرات  تلك  وظروف  أوضاع  عن  الناجمة  التغيرات  نتيجة  وذلك  التقديرات  عن  تختلف 
في المستقبل.باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم ذمم األنشطة التمويلية بشكل 

بتجميع  وذلك  جماعي،  بشكل  القيمة  النخفاض  مخصص  بتشكيل  البنك  يقوم  منفرد، 
بشكل  وتقييمها  اإلئتمان  لمخاطر  المتشابهة  السمات  ذات  التمويلية  األنشطة  ذمم 

جماعي النخفاض القيمة.

الموجودات الضريبية المؤجلة
عند  منها  االستفادة  المتوقع  الخسائر  عن  المؤجلة  الضريبية  بالموجودات  االعتراف  يتم 
من  تقديرات  المـؤجلة  الضريبية  بالموجودات  االعتراف  يتطلب  الضريبي.  الربح  تحقق 
اإلدارة مبنية على فترة ومبالغ األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة باإلضافة إلى الخطط 

الضريبية المستقبلية.

المعالجة الزكوية والضريبية
إن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على عاتق المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار المطلق 

في حال توافر شروط وجوب الزكاة.
تم احتساب الزكاة وفقًا لمعايير المحاسبة اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية واعتمدت من هيئة الرقابة الشرعية في البنك. وقد بلغت 
قيمة الزكاة على أسهم بنك البركة سورية مبلغًا قدره  507,282,377ليرة سورية حصة 
السهم الواحد منها 10.15 ليرة سورية في حال كانت النية من قبل المساهم في شراء 

األسهم أو االكتتاب بها بهدف الحصول على النماء:
وقد تم احتساب قيمة الزكاة على أسهم بنك البركة - سورية كما يلي:

نصيب زكاة األسهم بغرض اإلقتناء )حول شمسي(= وعاء الزكاة * %2.5775  •
نصيب زكاة األسهم بغرض اإلقتناء )حول شمسي(= 19,681,178,541 * 52.577 % =   •

507,282,377 ليرة سورية مقربة ألقرب عدد صحيح.
نصيب زكاة السهم الواحد )حول شمسي(= نصيب زكاة األسهم بغرض اإلقتناء / عدد   •

األسهم 
نصيب زكاة السهم الواحد )حول شمسي(= 507,282,377 / 50,000,000 = 10.15 ليرة   •

سورية .

الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية
على  المراسلة  المصارف  قبل  من  دفعها  تم  فوائد  عن  ناشئة  إيرادات  عن  عبارة  هي 
الحسابات الجارية تم تجنيبها من األرباح لصرفها في وجوه الخير بعد الحصول على موافقة 

هيئة الرقابة الشرعية.
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معيار المحاسبة االسالمية  رقم 27 – حقوق حسابات االستثمار 

بحسابات  يتعلقان  سابقين  إسالميين  محاسبيين  معيارين  محل   27 رقم  المعيار  يحل 
االستثمار وهما معيار المحاسبة اإلسالمية رقم 5 )اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين 
أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار( ومعيار المحاسبة المالية اإلسالمية 

رقم 6 )حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما في حكمها(
لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري على القوائم المالية للبنك.

أهم السياسات المحاسبية  4.2
التعامالت بالعمالت األجنبية

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية والتي تتم على غير أساس المضاربة 
أو المشاركة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. أما في حال 

تمت المعامالت على أساس عقد المضاربة أو المشاركة يتم معالجتها كما يلي:

تثبت المبالغ بتحويلها إلى عملة البيانات المالية بتطبيق سعر الصرف السائد عند التسليم. 
في حال إجراء عمليات مضاربة أو مشاركة بعملة القوائم المالية يتم رد رأس مال المضاربة 
أو المشاركة مضافًا إليه الربح أو محسومًا منه الخسارة بنفس عملة البيانات المالية، في حال 
إجراء عمليات المضاربة أو المشاركة بعمالت مختلفة عن عملة البيانات المالية يجب لتحديد 
الربح أو الخسارة تنضيض موجودات المضاربة أو المشاركة بصرف تلك العمالت بعملة البيانات 
المالية ويتحمل وعاء المضاربة أو المشاركة ناتج فرق العملة ربحًا أو خسارًة. في هذه الحالة 
إذا رغب رب مال المضاربة أو المشاركة أن يحول له البنك ما يستحقه بالعملة التي تم تسلم 

رأس مال المضاربة أو المشاركة بها، فإن العميل يتحمل نتائج فرق العملة ربحًا أو خسارًة. 
األجنبية  العمالت  بأسعار  النقدية  والمطلوبات  النقدية  الموجودات  أرصدة  تحويل  يتم 
المعتمدة في تاريخ البيانات المالية، كما يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات 
غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. 
غير  األجنبية  بالعمالت  والمطلوبات  الموجودات  لبنود  التحويل  فروقات  تسجيل  يتم 

النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغير في القيمة العادلة.
يتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة 
المالية  والمطلوبات  الموجودات  أرصدة  تحويل  ويتم  التعامالت،  هذه  حدوث  تاريخ  في 

بأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ بيان المركز المالي والمعلنة من قبل 
العملة  إلى  التحويل  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  يتم تسجيل  المركزي.   مصرف سورية 

الرئيسية للبنك في بيان الدخل. 

معلومات القطاعات
إن قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم 
منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.
كما أن القطاع الجغرافي يمثل بيئة اقتصادية يتم فيها تقديم منتجات أو خدمات خاضعة 
لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تخضع لها المنتجات أو الخدمات المقدمة في بيئة 

اقتصادية أخرى.

األدوات المالية – االعتراف األولي والقياس الالحق
تاريخ االعتراف

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية، باستثناء التمويالت المقدمة للعمالء وودائع 
العمالء، مبدئيا في تاريخ المتاجرة )التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرفًا في األحكام التعاقدية 
لألداة المالية(. يتم االعتراف بالتمويالت عند تحويل األموال إلى حسابات العمالء. يعترف 

البنك بودائع العمالء عندما تصل األموال للبنك.

االعتراف األولي باألدوات المالية 
يتم إثبات جميع أنواع االستثمارات في تاريخ اقتنائها وتقاس بالتكلفة، وتشمل التكلفة 
قيمة الحصول على هذه االستثمارات أو القيمة العادلة للمقابل العيني، وأي مصروفات 

مباشرة متعلة باالقتناء.

الموجودات المالية الُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
هي استثمارات يكون للبنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. حيث يتم 
إثباتها بالتكلفة ُمضافًا إليها أية مصروفات ُمباشرة تتعلق باالقتناء، وفي حال وجود تدني ُيؤدي 
إلى عدم إمكانية استرداد األصل أو قيمة أي جزء منه في نهاية الفترة المالية يتم تسجيله في 
بيان الدخل ضمن بند مخصص تدني استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق كخسارة 

تدني وإظهار هذه االستثمارات بالقيمة المطفأة بعد أخذ قيمة التدني باالعتبار. 

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
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تدني قيمة الموجودات المالية وخسارة التدني
يقوم البنك في تاريخ بيان المركز المالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على 
تدني قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية. تنخفض قيمة األصل المالي أو 
مجموعة األصول المالية إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة 
نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل )حدث خسارة( 
المقدرة  النقدية المستقبلية  التدفقات  أثر على  الخسارة تلك  )أو أحداث(  ويكون لحدث 
لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية. تشمل األدلة 
الموضوعية مؤشرات تدل على أن المدين أو مجموعة المدينين يواجهون صعوبة مالية 
أو  لإلفالس  كبير  احتمال  األصلي،  المبلغ  أو  الربح  دفعات  في  وتقصير  إخالل  كبيرة، 
البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاض قابل للقياس في  إعادة تنظيم مالي، إشارة 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثاًل عدد متزايد من الديون والدفعات المؤجلة و/

أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السداد.

ذمم البيوع الُمؤجلة
عقود الُمرابحة 

عند إبرام عقود المرابحة فإن البنك يقوم بتطبيق مبدأ اإللزام في الوعد في المرابحة 
لآلمر بالشراء في حال عدم تطبيقه خيار الشرط وفق قرارمجلس النقد والتسليف رقم 

520 / م.ن/ ب4 تاريخ 27 أيار 2009. 
برسم  مبلغًا  ويمثل  البنك  على  التزامًا  المبلغ  هذا  يعتبر  جدية  هامش  وجود  حال  في 
األمانة ففي حال نكول العميل يؤخذ من هامش الجدية مقدار الضرر الفعلي الذي لحق 
بالبنك وفي حال نقص أو عدم وجود هامش الجدية أو ضمانات أخرى يسجل الفرق الناتج 

عن الضرر ذممًا على العميل وذلك في حال كان الوعد بالشراء ملزمًا.
الفترة  بعد  تستحق  واحدة  دفعة  ثمنها  ُيسدد  التي  الُمؤجلة  البيوع  إيرادات  إثبات  يتم 
المالية الحالية أو ُيسدد ثمنه على أقساط ُتدفع على فترات مالية ُمتعددة الحقة بتوزيعها 
على الفترات المالية الُمستقبلية لفترة األجل بحيث ُيخصص لكل فترة مالية نصيبها من 
األرباح. ويتم إثبات ذمم البيوع الُمؤجلة عند نشوئها بقيمتها االسمية ويتم قياسها في 

نهاية الفترة المالية على أساس صافي القيمة النقدية الُمتوقع تحقيقها.

التمويل بالُمضاربة
إلى  عينًا(  أو  كان  )نقدًا  المال  رأس  تسليم  عند  الُمضاربة  تمويل  عمليات  تسجيل  يتم 
م بالمبلغ المدفوع، أو بالقيمة  الُمضارب أو وضعه تحت تصرفه، وُيقاس رأس المال الُمقدَّ

العادلة إذا كان عينًا وإذا نتج عن تقييم العين عند التعاقد فرق بين القيمة العادلة والقيمة 
المالية ُيحسم ما  الفترة  الدخل، وفي نهاية  بيان  الدفترية فُيعترف به ربحًا )خسارة( في 

استرده البنك من رأس مال الُمضاربة.
تنشأ  التي  المضاربة  عمليات  عن  الناتجة  )الخسائر(  األرباح  في  البنك  نصيب  إثبات  يتم 
ا في حال استمرار التمويل بالمضاربة ألكثر  وتنتهي خالل الفترة المالية بعد التصفية، أمَّ
من فترة مالية فيتم إثبات نصيب البنك في األرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو 
ا  على أي جزء منها في الفترة المالية التي حدثت فيها في حدود األرباح التي ُتوزع، أمَّ
خسائر أي فترة مالية فيتم إثباتها في دفاتر البنك لتلك الفترة في حدود الخسائر التي 

يخفض بها راسمال الُمضاربة.
إذا لم يسلم المضارب إلى البنك رأس مال المضاربة أو نصيبه من األرباح أو بعد التصفية 

أو التحاسب التام، يتم اثبات المستحقات ذممًا على المضارب.
في حالة وقوع خسائر بسبب تعدي الُمضارب أو تقصيره أو مخالفته لشروط العقد يتم 
إثبات هذه الخسائر ذممًا على الُمضارب، اما إذا وجدت الخسارة عند التصفية دون تعد من 

المضارب يتم اثباتها بتخفيض رأس مال المضاربة.

التمويل بالُمشاركة 
يتم تسجيل حصة البنك في رأس مال الُمشاركة عند تسليمها للشريك المدير أو وضعها 
في حساب الُمشاركة وإذا كانت الحصة المقدمة نقدًا فيتم قياسها بقيمة المبلغ المدفوع 
نقدًا أما إذا كانت عينًا فيتم قياسها  بالقيمة العادلة، وإذا نتج عن تقييم العين عند التعاقد 

فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية يعترف به ربحًا أو )خسارة( في بيان الدخل.
يتم قياس حصة البنك في رأس مال الُمشاركة الثابتة في نهاية الفترة المالية بالقيمة 
التاريخية وفي حالة الُمشاركة الُمتناقصة يتم قياس رأس المال في نهاية الفترة المالية 
بالقيمة التاريخية محسومًا منها القيمة التاريخية للحصة المبيعة، ويثبت الفرق بين القيمة 

التاريخية والقيمة البيعية للحصة المبيعة ربحًا أو خسارة في بيان الدخل.
تنشأ  التي  بالُمشاركة  التمويل  عمليات  خسائر  أو  أرباح  في  البنك  نصيب  تسجيل  يتم 
ا في حالة استمرار الُمشاركة ألكثر من  فترة  وتنتهي خالل الفترة المالية بعد التصفية أمَّ
ه يتم تسجيل نصيب البنك في األرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على  مالية فإنَّ
حدود  وذلك في  بها  حدثت  التي  المالية  الفترة  والشريك في  البنك  بين  منها  جزء  أي 
تلك  إثباته في  فيتم  مالية  فترة  الخسائر ألي  البنك في  نصيب  ا  أمَّ ُتوزع،  التي  األرباح 

الفترة وذلك في حدود الخسائر التي يخفض بها نصيب البنك في راسمال الُمشاركة.
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األدوات المالية – االعتراف األولي والقياس الالحق )تتمة(

يتم إثبات حصة البنك في رأس مال المشاركة أو مبلغ األرباح بعد التصفية أو التحاسب 
التام ذممًا على الشريك في حال لم يسلم الشريك إلى البنك نصيبه منها، وفي حال 
اثبات هذه  العقد يتم  أو مخالفته لشروط  أو تقصير الشريك  نتيجة تعدي  وقوع خسارة 

الخسائر ذممًا على الشريك.

تدني التمويالت المباشرة واألرصدة والودائع لدى المصارف 
فيما يتعلق بالتمويالت الممنوحة واألرصدة لدى المصارف والتي يتم إظهارها بالتكلفة 
هناك  كان  إذا  فيما  لتحديد  إفرادي  وبشكل  وقياسها  بمراجعتها  البنك  يقوم  التاريخية، 
أدلة موضوعية على تدني قيمة الموجودات، إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث 
خسارة تدني يتم قياس الخسارة بالفرق بين القيمة الظاهرة في الدفاتر للموجود المالي 

والقيمة النقدية المتوقع تحقيقها. 
يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية المتدنية من خالل حساب المخصص ويعترف في 

بيان الدخل بالخسارة في بند مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت. 
توقع منطقي  أي  يكون هناك  ال  عندما  المخصص  الديون من خالل حساب  إعدام  يتم 
مستقبلي السترداد الخسائر، وكامل الضمانات التي تم تسييلها أو تم نقلها للبنك. إذا 
حدث الحقًا زيادة أو انخفاض في خسائر التدني التي سبق وأن اعترف بها بسبب أحداث 
وقعت بعد عملية االعتراف بالتدني فإن خسارة التدني المعترف بها سابقا ً يتم زيادتها 
أو تخفيضها من خالل عملية تعديل رصيد المخصص. إذا تم استعادة ديون سبق وأن تم 
إعدامها فإن المتحصالت يتم إثباتها في بيان الدخل كإيرادات أو يخفض بها بند مخصص 

تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت. 

تعكس عملية احتساب القيمة النقدية المتوقع تحقيقها للموجودات المالية التي تكون 
مضمونة بضمانات معينة التدفقات النقدية المتوقع تحصيلها من عملية تسييل الضمانات 

مطروحًا منها تكاليف االستحواذ وتكاليف بيع الضمانات. 

في  التمويالت  تجميع  يتم  فإنه  التمويالت،  من  لمجموعة  الجماعي  التقييم  ألغراض 
مجموعات بناًء على نظام البنك الداخلي المعمول به لتصنيف التمويالت والذي يأخذ في 

االعتبار صفات وخصائص المخاطر االئتمانية مثل نوع الموجودات المالية، الصناعة، الموقع 
الجغرافي، نوع الضمانات، وضع المستحقات والعوامل االخرى المالئمة. التدفقات النقدية 
المستقبلية لمجموعة من التمويالت والتي تقيم على أساس جماعي ألغراض التدني 
نفس  تحمل  لتمويالت  حدثت  التي  للخسائر  التاريخية  الخبرة  أساس  على  تقديرها  يتم 

صفات المخاطر اإلئتمانية.

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف عندما:

ينتهي حق البنك باستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية عندما يقوم البنك 
بتحويل حقه في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما يكون طرفًا 
في اتفاقية تلزمه الدفع إلى طرف ثالث التدفقات النقدية من الموجودات المالية دون 

تأخير جوهري.
تتم قياس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقيمة الدفترية 

لألصل أو أكبر مقابل ما قد يطلب من البنك تسديده إلى طرف ثالث أيهما أقل.
من  المستلمة  األموال  المالي  المركز  بيان  في  المدرجة  غير  االستثمار  حسابات  تمثل 
قبل البنك من أطراف أخرى وذلك لغرض استثمارها في منتجات معينة وفقًا إلرشادات 

أصحاب حسابات االستثمار.

المطلوبات المالية 
يتم إخراج المطلوبات المالية من بيان المركز المالي عندما يتم إلغاء أو إنتهاء االلتزام أو 
عندما يتم إحالل مطلوبات مالية مكان مطلوبات مالية قائمة من نفس )المصدر( على 

أساس وشروط مختلفة تمامًا. 

الموجودات المالية 
الكفاالت المالية  

يقوم البنك من خالل تقديمه الخدمات المختلفة إصدار كفاالت مالية تتضمن االعتمادات 
والكفاالت والقبوالت. 

يتم بدايًة تسجيل الكفاالت المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات 
أخرى والتي تساوي المبلغ المستلم من العميل )العالوة، العمولة(. بعد االعتراف األولي 
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يتم قياس التزام البنك لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحًا 
االلتزام  لتسوية  للمدفوعات  تقدير  وأفضل  الدخل  بيان  في  به  المعترف  اإلطفاء  منه 

المالي الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القيمة األكبر بينهما.
بند  الدخل  بيان  في  به  االعتراف  يتم  المالية  بالكفاالت  المتعلق  لاللتزام  زيادة  أي 

مصروفات أخرى. 
العالوة )العمولة( المقبوضة يتم االعتراف بها ضمن بند األتعاب والعموالت الدائنة على 

أساس القسط الثابت على مدة حياة الكفالة. 

اإلجارة واإلجارة الُمنتهية بالتمليك 
ُتقاس الموجودات الُمقتناة بغرض اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك عند اقتنائها بالتكلفة 
التاريخية زائدًا النفقات الُمباشرة لجعلها صالحة لالستعمال. وتستهلك هذه الموجودات 
وفقًا لسياسة االستهالك لدى المؤجر )البنك( في حال عدم وجود سياسة معتمدة من 

قبل السلطات المعنية.
مخصص  منها  مطروحًا  بالتكلفة  المالية  الفترة  نهاية  في  اإلجارة  موجودات  تقاس 
أهمية  ذي  دائم  انخفاض  توقع  حال  في  التدني  مخصص  منها  ومطروحًا  االستهالك، 

نسبية في قيمتها. 
تكلفة  وتثبت  اإلجارة.  عقد  يشملها  التي  المالية  الفترات  على  اإلجارة  إيرادات  ُتوزع 
التي  المالية  الفترة  في  المؤجرة  بالموجودات  االنتفاع  عليها  يتوقف  التي  اإلصالحات 

تحدث فيها إذا كانت غير ذات أهمية نسبية.
إذا كانت اإلصالحات ذات أهمية نسبية ومتفاوتة القيمة بين عام وآخر على مدى فترات 
العقد، فإنه يتم تكوين مخصص إصالحات ويحمل بالتساوي على الفترات المالية. وفي 
الحاالت التي يقوم فيها المستأجر بإجراء اصالحات يوافق المؤجر على تحملها، فإن المؤجر 

يثبتها كمصروفات تحمل على الفترة المالية التي حدثت فيها. 

احتياطي مخاطر االستثمار 
اقتطاع  بعد  االستثمارالمطلق  حسابات  أصحاب  أرباح  من  البنك  يجنبه  الذي  المبلغ  هو 
نصيب المضارب لتغطية أية خسائر محتملة ألصحاب حسابات االستثمار ناتجة عن االستثمار 

المشترك في نهاية الدورة المالية. 
المشتركة" وفق ما  البنك ما ال يقل عن )10%( من "إجمالي دخل االستثمارات  يقتطع 
هو وارد في بيان الدخل كاحتياطي لمخاطر االستثمار وفقًا ألحكام المرسوم التشريعي 

رقم )35( لعام 2005. 

في نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب تكوينه بصفته توزيعًا للدخل بعد اقتطاع نصيب 
الزائد يتم حسمه من  المضارب، وإذا زاد رصيد االحتياطي عن المبلغ المطلوب فإن المبلغ 
االحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات االستثمار المطلقة في الفترة المالية بعد اقتطاع 
نصيب المضارب. وفي حالة التصفية يتم إعادة الفائض من احتياطي مخاطر االستثمار إلى 
دخل حسابات االستثمار المطلقة بعد اقتطاع نصيب البنك كمضارب في حسابات االستثمار 
يخصها  ما  الحقوق  تحميل هذه  ذلك  يسبق  أن  وعلى  بها  الخاصة  للشروط  وفقًا  المشترك 
من مصاريف ونفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها ويحدد 
مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر االستثمار وذلك بعد تغطية 
جميع المصروفات والخسائر المترتبة على االستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها.  

احتياطي معدل األرباح
هو المبلغ الذي يجنيه البنك من إيراد أموال المضاربة وذلك قبل اقتطاع نصيب الُمضارب 
حسابات  ألصحاب  االستثمار  عائد  من  ُمعين  ُمستوى  على  الُمحافظة  بغرض  )البنك( 
االستثمار وزيادة حقوق أصحاب الملكية، يقاس احتياطي معدل األرباح بالمبلغ المطلوب 
تكوينه في نهاية الفترة المالية ويعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد االحتياطي 
المستهدف بصفته توزيعًا لإليراد قبل اقتطاع نصيب المضارب. وإذا زاد رصيد االحتياطي 
الجهة  االحتياطي ويضاف إليراد  يتم حسمه من  الزائد  المبلغ  المطلوب فإن  المبلغ  عن 
ذات العالقة في الفترة المالية قبل اقتطاع نصيب المضارب. في حالة التصفية يتم إعادة 
حقوق  أو  المطلق  االستثمار  أصحاب  حسابات  الى  األرباح  معدل  احتياطي  من  الفائض 

الملكية وذلك بحسب أصل اقتطاع المبلغ. 

القيمة العادلة للموجودات المالية
المالية  البيانات  إعداد  بتاريخ  بيع مطلوبات(   / ) شراء موجودات  اإلغالق  تستخدم أسعار 
في أسواق نشطة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية. 
في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو أن 
السوق غير نشط يتم تقدير قيمتها العادلة بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية 

مشابهة لها إلى حد كبير.
تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار 
العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي 
إظهارها  يتم  عليه،  يعتمد  بشكل  العادلة  قيمتها  قياس  يتعذر  مالية  أدوات  وجود  حال 

بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
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أهم السياسات المحاسبية )تتمة(  4.2
الموجودات الثابتة 

الثابتة بالكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في  يتم إثبات الموجودات 
نمط  تغير  عند  الزمني  وعمرها  الثابتة  الموجودات  استهالك  طريقة  تغيير  يتم  القيمة. 
على  التغييرات  وتعالج هذه  فيها  المتضمنة  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  استهالك 
أنها تغييرات في التقدير المحاسبي. يتم استهالك الموجودات الثابتة )باستثناء األراضي( 
عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئوية التالية:

2%مباني
15 %ُمعدات وأجهزة وأثاث

20 %وسائط نقل
20 %أجهزة الحاسب اآللي

15 % أو مدة االيجار أيهما اقلتحسينات على عقارات مستأجرة

عندما يقل المبلغ الذي يمكن استرداده من أي من الموجودات الثابتة عن صافي قيمتها 
الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني 

في بيان الدخل بند مصاريف أخرى. 
تتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات الثابتة في نهاية كل عام، فإذا كانت توقعات العمر 
اإلنتاجي تختلف عن التقديرات المعتمدة  سابقًا يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات 

الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
يتم إلغاء االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من 
استخدامه أو استبعاده. أية أرباح أو خسائر تنجم عن استبعاد األصل تحتسب على أنها الفرق 
بين عوائد استبعاد األصل وقيمة األصل المستبعد. تسجل هذه األرباح أو الخسائر في بيان 
الدخل ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فيها. 
ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل.

الموجودات غير الملموسة
يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة عند شرائها بالكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بصافي 
القيمة الدفترية والتي هي عبارة عن الكلفة منزاًل منها أية مخصصات لإلطفاء وأية مخصصات 

متعلقة بتدني قيمتها.  يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو 
لفترة غير محددة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا 
العمر ويقيد اإلطفاء في بيان الدخل. أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني 
أي  تسجيل  ويتم  المالية  البيانات  تاريخ  في  قيمتها  في  التدني  مراجعة  فيتم  محدد  غير 
تدني في قيمتها في بيان الدخل. كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء 
يتم  الالحقة.  الفترات  أية تعديالت على  إجراء  نهاية كل سنة ويتم  الموجودات في  لتلك 
تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع 
االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه كلما كان ذلك ضروريًا وتعالج هذه التغييرات على 
أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، وتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات 

العمر المحدد في بيان الدخل مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة.
يتم احتساب اإلطفاء بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها 
المتبقية على مدى عمرها اإلنتاجي. فيما يلي نسب إطفاء الموجودات غير الملموسة:

20%برامج معلوماتية

الُمخصصات
يعمل البنك في بيئة تنظيمية وقانونية تتضمن، بحكم طبيعتها، عنصر عال من مخاطر 
التقاضي متأصل في عملياتها. ونتيجة لذلك، يكون البنك طرف في التقاضي والتحكيم 
للبنك  يمكن  للبنك.عندما  االعتيادية  األعمال  سياق  في  تنشأ  التي  اإلجراءات  ومختلف 
القيام بقياس موثوق لتدفق المنافع االقتصادية فيما يتعلق بقضية معينة، ويعتبر هذه 
التدفقات محتملة، يسجل البنك مخصصات للقضية. عندما يعتبر البنك أن احتمال تدفق 
المنافع االقتصادية بعيد، أو محتماًل، ولكن ال يمكن إجراء تقدير موثوق له، يتم اإلفصاح 

عن وجود التزامات طارئة.
يأخذ  الخسائر وقيمتها،  المتضمنة لتحديد احتمال وقوع  التيقن والتقديرات  ونظرا لعدم 
البنك في الحسبان عددًا من العوامل بما في ذلك المشورة القانونية، والمرحلة التي 
هامة  بتقديرات  البنك  يقوم  مماثلة.  حوادث  من  السابقة  واألدلة  القضية  إليها  وصلت 

ليصل الستنتاج في هذا الخصوص.
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي )قانوني أو متوقع( على البنك ناتج عن حدث 

سابق، والكلفة الالزمة لتسوية هذا االلتزام محتملة ويمكن قياسها.
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ُمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
بحسب السياسة المعتمدة في البنك يستحق الموظف مكافأة عند انتهاء خدمته بشرط أن 
ال يكون انهاء خدمته تم بناًء على إحدى الحاالت الواردة في المادة /64/ من قانون العمل.

ضريبة الدخل 
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة كما تحسب مصاريف 
الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة 
خاضعة  غير  إيرادات  تشمل  المعلنة  األرباح  ألن  المالية  البيانات  في  المعلنة  األرباح  عن 
للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر 

المتراكمة المقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
تحســب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات 
المعمول بها في الجمهورية العربية السورية. إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع 
دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات 
في البيانات المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. وتحتسب 
االلتزام  تسوية  عند  تطبيقها  يتوقع  التي  الضريبية  للنسب  وفقًا  المؤجلة  الضرائب 

الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
مبالغ  عنها  التي سينتج  الزمنية  للفروقات  المؤجلة  الضريبية  بالمطلوبات  االعتراف  يتم 
بالموجودات  االعتراف  يتم  بينما  مستقباًل.  الضريبي  الربح  احتساب  في  تدخل  سوف 
عند  تنزل مستقباًل  مبالغ سوف  عنها  التي سينتج  الزمنية  للفروقات  المؤجلة  الضريبية 

احتساب الربح الضريبي.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ البيانات المالية ويتم تخفيضها 

في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيًا أو كليًا.

حسابات االستثمار غير المدرجة في بيان المركز المالي 
يقصد باالستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي الموجودات بجميع أنواعها سواء أخذت 
صورة محفظة استثمارية أم صندوق استثماري أم لم تأخذ، إذا كان البنك قد قام باستثمارها 
لصالح أصحاب حسابات االستثمار غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا لشروط االتفاق 
بين البنك وصاحب الحساب، ويقتصر دور البنك على إدارتها، سواء على أساس عقد المضاربة 
أو على أساس عقد الوكالة وبالتالي التعتبر االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي 
موجودات للبنك والتظهر في قوائمه المالية، وفي العادة يقوم البنك بتمويل االستثمارات 
غير المدرجة في بيان المركز المالي من أموال أصحاب حسابات االستثمار غير المدرجة في بيان 

المركز المالي وبدون أن يستخدم موارده الذاتية في تمويل هذه االستثمارات. 
بيان  في  المدرجة  غير  االستثمار  حسابات  وأصحاب  البنك  بين  العالقة  تكييف  حال  في 

المركز المالي على أساس عقد المضاربة يحصل البنك على حصته من صافي ما يتحقق 
من أرباح تعويضًا لجهده وفي حال الخسارة ال يحصل البنك على تعويض جهده وال يتحمل 
الخسارة الناتجة إال بتعدي أو تقصير أو مخالفة شروط العقد، إذ تحمل كل الخسارة على 
أصحاب حسابات االستثمار غير المدرجة في بيان المركز المالي ويتحمل البنك حصته من 

الخسارة بقدر حصته من ماله في األموال المستثمرة.
المركز  بيان  المدرجة في  غير  البنك وأصحاب حسابات االستثمار  بين  العالقة  تكييف  في حال 
إدارة  في  لجهده  تعويضًا  مقطوع  أجر  على  البنك  يحصل  الوكالة  عقد  أساس  على  المالي 
 االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي ويستحقه سواء أنتجت أرباح من االستثمار أم ال.

يتم إظهار أرباح / خسائر وعموالت إدارة هذه الحسابات في بيان الدخل.

التقاص
الصافي  المبلغ  وإظهار  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  بين  تقاص  إجراء  يتم 
في بيان المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الُملزمة الجراء المقاصة بين 
المبالغ المسجلة، وأن هناك نية لتسويتها على أساس صافي المبلغ لتحقق الموجودات 

وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
الخاصة  اإليرادات  باستثناء  باإليرادات والمصاريف على أساس االستحقاق  يتم االعتراف 
بذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت غير المنتجة حيث ال يتم االعتراف بها كإيرادات 

ويتم تسجيلها في حساب أرباح وعموالت محفوظة. 
يحقق البنك إيراد من العموالت والرسوم )األتعاب( من خالل تقديم الخدمات المتنوعة 

لعمالئه، ويمكن تقسيم اإليراد من الرسوم )األتعاب( ضمن فئتين: 
اإليراد  ،يتم االعتراف بهذا  الزمن  المقدمة على فترة معينة من  الخدمات  اإليراد من   )1
على أساس االستحقاق وبحيث تحمل كل فترة مالية بما يخصها من اإليراد الذي يتضمن 
العموالت والرسوم من إدارة الموجودات والحفظ األمين واألتعاب اإلدارية واالستشارية 

المختلفة وغيرها.
إن العموالت المتعلقة بالتسهيالت يتم تأجيلها واالعتراف بها حسب مبدأ االستحقاق. 

2( اإليراد من الصفقات )العمليات(: 
مثل األتعاب التي تنشأ من المفاوضات أو المشاركة في المفاوضات لصفقة )عملية( مع 
طرف ثالث مثل ترتيبات شراء أسهم أو مجموعة من األوراق المالية أو بيع وشراء منشآت، 

يتم االعتراف بها عند اإلنتهاء من الصفقة )العملية(.
إن العموالت والرسوم أو الجزء منها والتي يتم ربطها مع أداء معين يجب أن يتحقق، يتم 

االعتراف بها بعد أن تتحقق معايير األداء المتفق عليها.
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أهم السياسات المحاسبية )تتمة(  4.2
فيما يلي طرق االعتراف بااليرادات الناجمة عن ممارسة البنك لنشاطاته المعتادة:

إيرادات ذمم البيوع اآلجلة  -1
القسط  طريقة  باستخدام  االستحقاق  أساس  على  المرابحة  عقود  إيرادات  تثبت 
المتناقص. وفي حالة وجود ذمم أوأنشطة تمويلية متعثرة وعند عدم التأكد من استرداد 
وتعليمات مصرف  والتسليف  النقد  لتعليمات مجلس  تعليقها وفقًا  يتم  اإليرادات  تلك 

سورية المركزي.

دخل الخدمات البنكية والعموالت  -2
تثبت إيرادات الرسوم والعموالت عند استحقاقها.

إيرادات البنك من إدارة االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته   -3
وكياًل 

تثبت إيرادات البنك من إدارة االستثمارات الغير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته 
وكياًل وفقًا لمبدأ االستحقاق، ووفقًا للشروط الواردة في عقود االستثمار المقيدة.

 

إيرادات االجارة والصكوك   -4
االستحقاق  أساس  على  والصكوك  اإلسالمية  اإلجارة  من  الناجمة  اإليرادات  تستحق 

الزمني النسبي باستخدام معدل العائد المشار إليه من قبل الجهات المستثمر بها.

إيرادات المشاركة   -5
يسجل الدخل من تمويل المشاركة التي تنشأ وتنتهي خالل الفترة المالية بعد التصفية 
ه يتم تسجيل نصيب البنك في  ا في حالة استمرار الُمشاركة ألكثر من فترة مالية فإنَّ أمَّ
األرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على أي جزء منها بين البنك والشريك في 
ا نصيب البنك في  الفترة المالية التي حدثت بها وذلك في حدود األرباح التي ُتوزع، أمَّ
الخسائر ألي فترة مالية فيتم إثباته في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائر التي يخفض 

بها نصيب البنك في راسمال الُمشاركة.

إيرادات البنك كمضارب ألصحاب اإلستثمار المطلق  -6
تثبت إيرادات البنك كمضارب ألصحاب االستثمار المطلق وفقًا لمبدأ االستحقاق وذلك 
مع  الموقعة  العقود  في  الواردة  للشروط  وفقًا  اإلستثمارات  لهذه  البنك  إدارة  مقابل 

أصحاب االستثمار المطلق.

- إيرادات البنك من الوكاالت  7
إيرادات البنك من الوكاالت بصفته وكياًل وفقًا لمبدأ االستحقاق ووفقًا للشروط  تثبت 

واألحكام الواردة في عقود الوكاالت.

التوزيعات النقدية لألسهم
تم  وقد  البنك  حق  من  تصبح  عندما  تحققها  عند  الشركات  أسهم  بأرباح  االعتراف  يتم 

إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين. 

الموجودات المالية المرهونة
صحيفتها  على  رهن  إشارة  عليها  توضع  التي  المنقولة(  وغير  )المنقولة  األموال  هي 
في السجالت الخاصة بها للعقارات وللمنقوالت التي لها سجل لمصلحة المرتهن الدائن 
يكون  التصرف  حق  أن  إال  الملكية  حقوق  كافة  له  وتبقى  الراهن   بيد  حيازتها  وتبقى 

بموافقة الدائن المرتهن.

الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون ُمستحقة
تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في بيان المركز المالي ضمن بند موجودات قيد 
االستثمار والتصفية وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، وُيعاد 
تقييمها في تاريخ البيانات المالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم تسجيل أي تدني 
الزيادة  تسجيل  يتم  كإيراد.  الزيادة  تسجيل  يتم  وال  الدخل  بيان  كخسارة في  قيمتها  في 

الالحقة في بيان الدخل إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقًا.

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
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النقد وما في حكمه 
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر)استحقاقاتها األصلية ثالثة 
أشهر فأقل(، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية واألرصدة لدى المصارف، وتنزل 
ودائع المصارف الدائنة التي تستحق خالل مدة  ثالثة أشهر )استحقاقاتها األصلية ثالثة 

أشهر فأقل( واألرصدة المقيدة السحب.

ُأسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة
إيرادات ناجمة عن اإلستثمارات وإيرادات ناجمة عن عموالت  يتم تقسيم اإليرادات إلى 
البنك، حيث أن اإليرادات الناجمة عن عموالت البنك أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون 
جميعها من حق البنك، وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق لكونها ناتجة عن 
االستثمار  حسابات  أصحاب  أموال  باستثمار  لها  عالقة  وال  البنك  يقدمها  التي  الخدمات 

المطلق )مضاربة(.
ويتم  حدة،  على  عملة  بكل  والتحويل  االستثمار  من  المتأتي  الدخل  بين  الفصل  يتم 
)استثمارات  البنك  كليًا من رأس مال  إيرادات متأتية من استثمارات ممولة  إلى  فصلها 
أصحاب حسابات  البنك وأموال  رأس مال  )من  ذاتية( واستثمارات ممولة بشكل مختلط 
االستثمار المطلق(. حيث تكون األولوية في االستثمار إلى حسابات االستثمار المطلق. 
توزع اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط إما نسبة وتناسب على كل من متوسط حقوق 
االستثمار  حسابات  ومتوسط  حكمها  في  يدخل  ما  أو  لالستثمار  الخاضع  المساهمين 
المطلق وذلك الستخراج حصة أصحاب االستثمار المطلق )عقود المضاربة( من اإليرادات 
حسب طريقة النمر أو حسب عقد الوكالة المبرم مع حسابات االستثمار المطلق )عقود 
مبلغ  هو  المطلق  االستثمار  حسابات  أصحاب  على  للتوزيع  القابل  الربح  يكون  الوكالة(. 
اإليرادات المتأتية من استثمارات ممولة من مصدر مختلط بعد طرح حصة مشاركة رأس 

المال ومبلغ المضاربة العائد للبنك واحتياطي مخاطر االستثمار.

االستثمار  حسابات  ألصحاب  المرجح  المتوسط  يمثل  والذي  المستثمر  المبلغ  يحتسب 
المطلق بناًء على الشرائح التالية :

%40حسابات التوفير
60%حسابات لمدة شهر

70%حسابات  لمدة 3 أشهر
80%حسابات لمدة 6 أشهر
86%حسابات لمدة 9 أشهر

88%حسابات لمدة 12 شهر
90%حسابات لمدة 24 شهر

40%تحتسب نسبة مضاربة )تمثل ربح البنك( كحد أقصى

يحتسب احتياطي مخاطر االستثمار بما يعادل 10% من أرباح أصحاب االستثمار المطلق.
يتم توزيع األرباح بما يتناسب مع السياسة المعتمدة في البنك وبما يتناسب مع قرار 

مجلس النقد والتسليف رقم )834/ م ن / ب 4( الصادر بتاريخ 9 نيسان 2012.
إيرادات االستثمار الممولة من أموال أصحاب حسابات االستثمار  في حال أظهرت نتائج 
بنسبة  الخسارة  هذه  المطلق  االستثمار  حسابات  أصحاب  سيتحمل  خسائر  المطلق 
مساهمتهم وفق الشرائح أعاله إال في حال تعدي البنك أو تقصيره فإنه يتحمل الخسائر 

الناجمة عن هذا التعدي أو التقصيرأومخالفته لشروط العقد.
وعاء  تحميل  يتم   2010 نيسان   17 تاريخ   20 رقم  الشرعية  الرقابة  هيئة  قرار  على  بناء 
المضاربة جزء من المصاريف االدارية والعمومية )كمصاريف االستشارات القانونية والفنية 
البريد  ومصاريف  والمطبوعات  القرطاسية  ومصاريف  والرهونات  التقييم  ومصاريف 
التي تحمل على وعاء المضاربة بنسبة 50% من هذه المصروفات(، لقد قام  والبرقيات 
البنك بتحميل وعاء المضاربة بجزء من المصاريف اإلدارية والعمومية حتى تاريخ 31 كانون 

األول 2016 وذلك بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم 22-3 لعام .2016
بالتنضيض  يقصد  أشهر،  ثالث  فيتم كل  األرباح  توزيع  أما  التنضيض بشكل شهري  يتم 

احتساب وتحديد الربح.



أهم السياسات المحاسبية )تتمة(  4.2
ُأسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة )تتمة(

لدى توزيع العوائد على المبالغ المستثمره بلغ متوسط العائد على المبلغ المستثمر الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق  خالل الربع األخير 
من السنة كما يلي:

2016
يورودوالرليرة سوريةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

0.28٪0.61٪2.75٪توفير
0.42٪0.92٪4.13٪وديعة استثمارية شهر

0.49٪1.07٪4.82٪وديعة استثمارية 3 أشهر
0.56٪1.22٪5.88٪وديعة استثمارية 6 أشهر

0.61٪1.35٪6.46٪وديعة استثمارية سنة
0.63٪1.38٪7.44٪وديعة استثمارية  سنتين

40٪40٪40٪الحد األقصى لنسبة المضاربة
2015

يورودوالرليرة سوريةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار
0.32%0.33%%2.65توفير

0.49%0.67%%3.97وديعة استثمارية شهر
0.57%0.78%4.63%وديعة استثمارية 3 أشهر
0.65%0.89%6.05%وديعة استثمارية 6 أشهر

0.71%0.98%6.65%وديعة استثمارية سنة
0.73%1.00%7.65%وديعة استثمارية سنتين

40%40%40%الحد األقصى لنسبة المضاربة

حسب اتفاقية شروط وأحكام عقود الخدمات البنكية والموافق عليها من هيئة الرقابة الشرعية والتي تنص في حال قام العميل بكسر وديعته قبل تاريخ 
استحقاقها فليس له الحق بالحصول على األرباح المتحققة من هذه الوديعة، حيث يتم تحويل هذه األرباح إلى احتياطي معدل األرباح بعد حسم حصة 
البنك كمضارب ما لم تقرر اإلدارة إعطاء العميل جزءًا من هذه األرباح، وقد قام المصرف خالل هذا العام بالتنازل عن جزء من حصته كمضارب لصالح بعض 

الحسابات االستثمارية بعد التنضيض واجراء حساب األرباح والخسائر وحولت مباشرة الى حساباتهم دون أن تدخل في الوعاء المشترك.

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
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في حين بلغ متوسط العائد على المبلغ المستثمر الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق خالل السنة كما يلي:

2016
يورودوالرليرة سوريةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

0.26٪0.54٪2.49٪توفير
0.38٪0.81٪3.92٪وديعة استثمارية  شهر

0.45٪0.95٪4.50٪وديعة استثمارية 3 أشهر
0.51٪1.08٪5.82٪وديعة استثمارية 6 أشهر

0.56٪1.19٪6.41٪وديعة استثمارية  سنة
0.58٪1.36٪7.01٪وديعة استثمارية سنتين

40٪40٪40٪الحد األقصى لنسبة المضاربة
2015

يورودوالرليرة سوريةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار
0.32%0.30%2.50%توفير

0.48%0.61%3.75%وديعة استثمارية  شهر
0.56%0.71%4.64%وديعة استثمارية 3 أشهر
0.64%0.81%5.68%وديعة استثمارية 6 أشهر

0.70%0.89%6.35%وديعة استثمارية سنة
0.72%1.00%7.37%وديعة استثمارية سنتين

40%40%40%الحد األقصى لنسبة المضاربة



80

أهم السياسات المحاسبية )تتمة(  4.2
في حال كانت نسبة مشاركة كل نوع من أنواع الودائع 100% يكون متوسط العائد على االستثمارات كما يلي:

20162015
يورودوالرليرة سوريةيورودوالرليرة سوريةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

0.81%0.68%6.61%0.70٪1.25٪6.89٪توفير
0.81%0.68%6.61%0.70٪1.25٪6.89٪وديعة استثمارية شهر

0.81%0.90%6.61%0.70٪1.25٪6.89٪وديعة استثمارية 3 أشهر
0.81%0.90%7.56%0.70٪1.25٪7.34٪وديعة استثمارية 6 أشهر

0.81%0.90%7.56%0.70٪1.25٪7.34٪وديعة استثمارية سنة
0.81%0.90%8.50%0.70٪1.25٪8.26٪وديعة استثمارية سنتين

40%40%40%40٪40٪40٪الحد األقصى لنسبة المضاربة

نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية  3
20162015

ليرة سوريةليرة سورية
11,946,147,2875,027,438,095نقد في الخزينة

33,329,596,09233,341,262,067حسابات جارية/ ودائع تحت الطلب
4,313,886,7052,660,801,674متطلبات االحتياطي النقدي )*(

49,589,630,08441,029,501,836

وفقًا لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، وقد بلغ   )*(
رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 31 كانون األول 2016 مبلغ  4,313,886,705 سورية والذي يمثل نسبة  5% من متوسط 
ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5938 الصادر بتاريخ 2 أيار للعام 2011 مقابل 2,660,801,674 ليرة 

سورية كما في 31 كانون األول 2015. إن هذا االحتياطي إلزامي ال يتم استعماله في أنشطة البنك التشغيلية.

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
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إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل  4
 2016

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

7,752,961,86636,999,251,70844,752,213,574حسابات جارية )*(
تأمينات نقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة 

6,948,100,2856,948,100,285-استحقاقها األصلية أقل من ثالثة أشهر

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة 
50,719,404,29850,719,404,298- استحقاقها الفعلية اقل من ثالثة أشهر)**(

7,752,961,86694,666,756,291102,419,718,157
2015

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

4,998,160,86916,451,096,78721,449,257,656حسابات جارية )*(
تأمينات نقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة 

3,803,621,3603,803,621,360-استحقاقها األصلية أقل من ثالثة أشهر

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة 
8,693,191,0078,693,191,007- استحقاقها الفعلية اقل من ثالثة أشهر )**(

4,998,160,86928,947,909,15433,946,070,023

وفقًا للنظام األساسي وعقد التأسيس فإن البنك ال يتقاضى أية فوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والمؤسسات البنكية المحلية والخارجية.  )*(
بلغت قيمة االستثمارات الذاتية من إجمالي هذه االستثمارات مبلغ 45,101,472,367 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2016 )31 كانون األول   )**(

2015: 7,835,921,007 ليرة سورية(.
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حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر  5
 2016

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة 
815,000,00060,734,809,51661,549,809,516استحقاقها الفعلية أكثر من ثالثة أشهر )*(

800,000,000- 800,000,000ودائع تبادلية
1,615,000,00060,734,809,51662,349,809,516

2015
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة 
40,000,00061,554,791,05061,594,791,050استحقاقها الفعلية أكثر من ثالثة أشهر )*(

بلغت االستثمارات الممولة ذاتيًا من إجمالي هذه االستثمارات كما في 31 كانون األول 2016 مبلغ 57,745,763,880 سورية )31 كانون األول 2015:   )*(
54,261,482,931 ليرة سورية(.

بلغت االموال الخاصة الصافية بتاريخ 31 كانون االول 2016 مبلغ 28,213,804,996 ليرة سورية )31 كانون األول 2015: 10,350,341,828 ليرة سورية(.  
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ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية   6
20162015

ليرة سوريةليرة سورية
26,899,417,34924,497,399,352ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية  )*(

-31,045,800ذمم ناتجة عن حسابات خارج الميزانية

)873,906,006()1,928,549,913(ناقصًا: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة
25,001,913,23623,623,493,346

)94,879,588()139,177,195(ينزل األرباح المحفوظة  )**(
)4,364,107,575()6,115,109,256(ينزل مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )***(

18,747,626,78519,164,506,183صافي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية

بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية غير المنتجة  5,577,217,708ليرة سورية أي ما نسبته )20.73%( من رصيد ذمم البيوع الُمؤجلة   )*(
وأرصدة األنشطة التمويلية ُمقابل  4,641,323,158ليرة سورية للسنة السابقة أي ما نسبته )18.95%(. وقد بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة 
األنشطة التمويلية غير المنتجة بعد تنزيل األرباح المحفوظة 5,438,040,513 ليرة سورية أي ما نسبته )20.30%( من رصيد ذمم البيوع المؤجلة 

وأرصدة التمويالت بعد تنزيل األرباح المحفوظة مقابل 4,546,443,570 ليرة سورية أي ما نسبته )18.63%( للسنة السابقة.
في حين بلغت قيمة المخصصات على ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت غير المنتجة مبلغ 5,324,385,700 ليرة سورية مقابل 4,229,669,012   

ليرة سورية للسنة السابقة.

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

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

94,879,58858,316,614رصيد 1 كانون الثاني
41,926,05638,187,100اإلضافات

3,135,1992,405,248الزيادة الناتجة عن تغير سعر الصرف
)4,029,374()763,648(اإلستبعادات

139,177,19594,879,588رصيد 31 كانون األول
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ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )تتمة(  6
مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية والمشاركات )المباشرة وغير المباشرة(  )***(

اإلجمالياألفرادالشركات
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

4,400,358,59531,616,4604,431,975,055في 1 كانون الثاني 2016
1,715,089,407)1,402,564(1,716,491,971التغير خالل الفترة

6,116,850,56630,213,8966,147,064,462
في 1 كانون الثاني 2016 )*(

3,069,002,73030,405,7593,099,408,489انخفاض القيمة افراديًا
182,505,4991,210,701183,716,200انخفاض القيمة بشكل جماعي

1,148,850,366-1,148,850,366فرق سعر صرف
التغير خالل الفترة

27,270,7851,097,66428,368,449انخفاض القيمة افراديًا
656,077,3613,282,573659,359,934انخفاض القيمة بشكل جماعي

)395,934,416()4,697,280()391,237,136(استردادات إفراديًا
)73,575,350()1,085,521()72,489,829(استردادات بشكل جماعي

1,451,200,242-1,451,200,242تغيرسعر الصرف افراديًا
45,670,548- 45,670,548تغيرسعر الصرف جماعي

1,716,491,971)1,402,564(1,715,089,407
5,305,086,98726,806,1435,331,893,130 انخفاض القيمة افراديًا

811,763,5793,407,753815,171,332 انخفاض القيمة بشكل جماعي
6,116,850,56630,213,896)**(6,147,064,462

بلغت قيمة المخصصات المباشرة مبلغ 6,140,844,434 سورية وغير المباشرة مبلغ 6,220,028 ليرة سورية )2015: بلغت قيمة المخصصات المباشرة مبلغ   )*(
4,413,385,212 ليرة سورية وغير المباشرة مبلغ 18,589,843 ليرة سورية(.

يتضمن هذا المخصص قيمة مخصص تدني المشاركات والذي يبلغ 25,735,178 ليرة سورية )2015: بلغت قيمة المخصص 49,277,637 ليرة سورية(.  )**(
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المشاركات  7
20162015

ليرة سوريةليرة سورية

1,789,038,9082,255,837,424عمليات مشاركة إسالمية
)49,277,637()25,735,178(ينزل مخصص تدني قيمة المشاركات اإلسالمية

1,763,303,7302,206,559,787

موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  8
20162015

ليرة سوريةليرة سورية
1,673,584,779984,116,568رصيد 1 كانون الثاني

-1,034,860,000اإلضافات

898,709,806689,468,211الزيادة الناتجة عن تغير سعر الصرف
3,607,154,5851,673,584,779رصيد 31 كانون األول

تمثل الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق استثمارات في صكوك جميعها ممولة ذاتيًا كما في 31 كانون األول 2016 و2015 وفيما يلي تفاصيل تلك الصكوك: 

 اسم الجهة المصدرة
للصك

قيمة الصك إلى رأس مال رأس مال الجهة المصدرةالقيمة االسمية
الجهة المصدرة

 نوع الصك حسب
االستحقاق

 نوع حسب الطبيعةتاريخ االستحقاق
التعاقدية

صكوك ايجارة30 أيار 2017طويل األجل%1,0000.1 مليون دوالر1مليون دوالربنك دبي اإلسالمي
بنك بيت التمويل التركي 

صكوك ايجارة2  أيار 2018طويل األجل%792.870.126 مليون دوالر1مليون دوالراإلسالمي

شركة الممتلكات البحرينية 
صكوك مرابحة25 تشرين التاني 2021طويل األجل%6,7790.044 مليون دوالر2.97 مليون دوالرالقابضة

صكوك ايجارة31 أيار 2021طويل األجل%1,0700.001 مليون دوالر2مليون دوالربنك اإلمارات اإلسالمي

كما في 31 كانون األول 2016 بلغت القيمة العادلة لصك بنك دبي اإلسالمي المقيمة بالليرات السورية مبلغ 52,649 ليرة سورية في حين بلغت القيمة العادلة لصك بنك التمويل 
التركي اإلسالمي 51,774 ليرة سورية وبلغت القيمة العادلة لصك بنك الممتلكات البحرينية القابضة 49,999 ليرة سورية وبلغت القيمة العادلة لصك بنك اإلمارات اإلسالمي 52,586 

ليرة سورية علمًا أن سعر صرف الدوالر كما في 31 كانون األول 2016 هو517.43  ليرة سورية. 
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موجودات قيد االستثمار أو التصفية  9
20162015

ليرة سوريةليرة سورية
168,829,891-موجودات قيد االستثمار

256,210,000256,210,000موجودات آيلة لوفاء ديون )*(
256,210,000425,039,891

تمثل قيمة عقارات تم استمالكها من قبل البنك وذلك إستيفاء لديون متعثرة على أن يتم تصفيتها خالل سنتين بناًء على المادة رقم 100 من القانون 23  لعام 2002. حيث تم   )*(
استمالك عقار بقيمة 124,360,000 ليرة سورية بتاريخ 23 أيار 2013 وعقار أخر بقيمة 131,850,000 ليرة  سورية بتاريخ 21 أيار 2013 غير أن البنك لم يتمكن من تصفية هذين العقارين 
لغاية تاريخ 31 كانون األول 2016، علما أنه تم استبعاد هذه األصول من احتساب نسبة كفاية رأس المال وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم 597/م ن/ب4 لعام 2009 وتعديالته.

موجودات ثابتة   10
اإلجماليمشاريع قيد التنفيذسياراتأثاث ومفروشاتأجهزة وتجهيزات المكاتبتحسينات على العقاراتمباني
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

التكلفة
970,818,275290,927,140277,002,87119,134,71533,214,5501,096,661,4382,687,758,989رصيد بداية 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(-250,000,000143,424,410102,352,2426,437,150التحويالت
- - - - - )294,203,643(294,203,643إعادة تبويب

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

)387,892,835(-)15,101,409()10,454,103()120,267,995()121,992,281()120,077,047(رصيد بداية 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 تبويب

)539,611,604(- )26,344,460()13,755,240()190,455,727()131,705,016()177,351,161(كما في 31 كانون األول 2016 )*(
1,337,670,75733,118,476240,317,51813,079,57747,207,5901,355,782,3903,027,176,308صافي القيمة الدفترية  كما في 31 كانون األول 2016

بلغ إجمالي قيمة موجودات الفروع المغلقة 194,694,192 ليرة سورية، بينما بلغ مجمع االستهالك الخاص بها  59,313,980ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2016.  )*(
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تحسينات على أراضي ومباني
العقارات

أجهزة وتجهيزات 
المكاتب

اإلجماليمشاريع قيد التنفيذسياراتأثاث ومفروشات

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
التكلفة

1,050,295,245210,133,479169,343,75315,682,22715,547,550947,746,2902,408,748,544رصيد بداية السنة

279,568,645-31,788,608117,795,998108,502,5513,814,48817,667,000اإلضافات
)558,200(--)362,000()196,200(--اإلستبعادات

-)57,342,596(----57,342,596التحويالت

-206,257,744--)647,233()37,002,337()168,608,174(إعادة تبويب

                                                                                                                                              

970,818,275290,927,140277,002,87119,134,71533,214,5501,096,661,4382,687,758,989كما في 31 كانون األول 2015  )*(
االستهالك

)225,990,666(-)11,080,124()7,972,111()85,487,242()81,757,483()39,693,706(رصيد بداية السنة
)162,365,668(- )4,021,285()2,759,744()34,966,500()40,234,798()80,383,341(اإلضافات

463,499--185,747277,752--اإلستبعادات
                                                                                                                                           

)387,892,835(- )15,101,409()10,454,103()120,267,995()121,992,281()120,077,047(كما في 31 كانون األول 2015 )*(
850,741,228168,934,859156,734,8768,680,61218,113,1411,096,661,4382,299,866,154صافي القيمة الدفترية  كما في 31 كانون األول 2015

بلغ إجمالي قيمة موجودات الفروع المغلقة  319,801,837  ليرة سورية، بينما بلغ مجمع االستهالك الخاص بها 111,863,156 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2015  )*(
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موجودات غير ملموسة  11
يحتسب اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة وفقا لطريقة القسط الثابت على فترة خمس سنوات وهي الفترة المقدرة لعمرها اإلنتاجي.

2016 2015
ليرة سوريةليرة سورية

التكلفة
46,588,99246,388,992رصيد بداية السنة

6,750,000200,000اإلضافات
53,338,99246,588,992رصيد نهاية السنة

اإلطفاء
)38,601,243()44,237,853(رصيد بداية السنة

)5,636,610()1,975,178(اإلضافات
)44,237,853()46,213,031(رصيد نهاية السنة

7,125,9612,351,139صافي القيمة الدفترية

موجودات أخرى  12
20162015

ليرة سوريةليرة سورية
557,786,23582,597,709مصاريف مدفوعة مقدمًا

1,979,328,15320,301,666مدفوعات مقدمة )موردون(
469,931,531325,089,305إيرادات محققة وغير مستحقة القبض

8,094,0732,440,052سلف موظفين
45,272,625125,533,371مدينون متنوعون

703,194499,887سلف أرباح ودائع شهرية
3,382,2501,057,545مصاريف قضائية قابلة لإلسترداد
51,540,00026,523,500ذمم مدينة شبكة الصراف اآللي

35,025,00035,279,665مساهمة في تأسيس شركة تطوير عقاري
- 931,467موجودات أخرى

3,151,994,528619,322,700
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وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  13
كما هو محدد في البند "ب" للفقرة رقم 12 من قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 يجب على البنوك الخاصة االحتفاظ بنسبة 10% من رأسمالها 

لدى مصرف سورية المركزي على شكل وديعة مجمدة ال يستحق عليها أيه فائدة، يتم تحرير الوديعة المجمدة عند تصفية البنك.
إن رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي كما في 31 كانون األول هو كما يلي:

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

285,491,549285,491,549رصيد الوديعة المجمدة بالليرة السورية
1,876,503,8771,220,889,840رصيد الوديعة المجمدة بالدوالر األمريكي )محواًل إلى الليرة السورية()*(

2,161,995,4261,506,381,389

كما في 31 كانون األول 2016 بلغ رصيد الوديعة المجمدة بالدوالر األمريكي 3,626,585 دوالر أمريكي، حيث بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي   )*(
مقابل الليرة السورية بتاريخه 517.43 ليرة سورية )بينما كان سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية 336.65 كما في 31 كانون األول 

.)2015
قام البنك بتجميد 10% من المبالغ المسددة خالل عملية استدعاء النصف الثاني من رأس المال حتى تاريخ 30 أيلول 2013 وبحسب تعليمات المصرف 
المركزي يتوجب على البنك تجميد نسبة 10% من رأس المال المكتتب به وذلك التزامًا بأحكام القانون المذكور أعاله وكتاب مصرف سورية المركزي رقم 

161/16 بتاريخ 3 كانون الثاني 2013.
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مخصص ضريبة الدخل  14
ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

12,313,132,6628,113,990,363الربح قبل الضريبة
التعديالت

)5,307,036,647()7,047,808,774(أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المتحققة
)124,892,583()22,628,201(أرباح تقييم مركز القطع التشغيلي غير المتحققة

-585,784,584مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت الجماعية

36,895,43080,383,341مصاريف استهالك عقارات
196,052,18697,526,185مخصصات متنوعة

)6,251,704,775()5,254,019,704(
6,061,427,8872,859,970,659الربح الخاضع للضريبة

25% 25٪ نسبة الضريبة
1,515,356,972714,992,665مصروف ضريبة الدخل

1,515,356,972714,992,665المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار
5% 5٪ نسبة رسم اعادة اإلعمار
75,767,84935,749,633يضاف: رسم اعادة إعمار

1,591,124,821750,742,298مصروف ضريبة دخل السنة

كانت الحركة على مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

2016 2015
ليرة سوريةليرة سورية

750,742,298114,296,690رصيد بداية السنة
)114,296,690()750,742,298(المسدد خالل السنة

1,591,124,821750,742,298يضاف: مصروف ضريبة الدخل للسنة )*(
1,591,124,821750,742,298رصيد نهاية السنة

تم تقديم البيانات الضريبية لألعوام 2010 إلى 2015 )ضمنًا( حسب التواريخ المحددة لذلك، وتم تسديد مخصصات الضريبة كما وردت في هذه   )*(
البيانات وهي ما زالت قيد المراجعة لدى الدوائر المالية.
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إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية  15
20162015

ليرة سوريةليرة سورية
79,888,387,15545,954,914,049مصارف محلية )حسابات جارية(

-75,000,000مصارف محلية )حسابات استثمار مطلق(

22,743,855165,163,626مصارف خارجية )حسابات جارية(
79,986,131,01046,120,077,675

أرصدة الحسابات الجارية للعمالء  16
20162015

ليرة سوريةليرة سورية
20,446,179,67713,618,512,590أرصدة جارية للعمالء - ليرة سورية

43,319,648,31327,829,542,920أرصدة جارية للعمالء - عمالت أجنبية
63,765,827,99041,448,055,510

تأمينــات نقديـــة  17
20162015

ليرة سوريةليرة سورية
4,860,650,48912,773,397,166تأمينات نقدية لقاء الكفاالت

28,052,260,23426,279,971,968تأمينات نقدية لقاء االعتمادات المستندية والقبوالت
478,538,425220,169,533تأمينات نقدية مقابل شهادات استيراد

3,209,712,226426,343,726تأمينات نقدية لقاء تسهيالت ائتمانية
-163,052,120تأمينات نقدية لقاء بوالص

-157,513,173تأمينات نقدية مشروع إجازة )موافقة(

-546,294,246تأمينات نقدية قطع تصدير

5,183,980727,598,975تأمينات أخرى
37,473,204,89340,427,481,368
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ُمخصصات متنوعة  18
قام البنك بتكوين مخصصات متنوعة وفيما يلي حركة هذه المخصصات خالل السنة:

رصيد نهاية السنـة مـا تـم رده لإليرادات المستخــدم خالل السنة المكون خالل السنــــة رصيد بداية السنــــة
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2016
55,504,220 - )1,760,775( 17,014,995 40,250,000 مخصص تعويض نهاية الخدمة
5,034,856 )13,834,796( - 10,294,535 8,575,117 مخصص القطع التشغيلي
6,220,028 )13,968,932( - 1,599,117 18,589,843 مخصص تدني بنود خارج بيان المركز المالي

                                                                                                 

66,759,104 )27,803,728( )1,760,775( 28,908,647 67,414,960
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2015
40,250,000 - )2,393,217( 13,861,616 28,781,601 مخصص تعويض نهاية الخدمة
8,575,117 )10,604,805( - 10,303,671 8,876,251 مخصص القطع التشغيلي

18,589,843 )14,440,452( - 30,689,841 2,340,454 مخصص تدني بنود خارج بيان المركز المالي
                                                                                                 
67,414,960 )25,045,257( )2,393,217( 54,855,128 39,998,306

مطلوبات ُأخرى  19
20162015

ليرة سوريةليرة سورية
11,044,790,4321,258,472,857حواالت وأوامر دفع وشيكات مصدقة

1,293,401,036614,370,147نفقات مستحقة غير مدفوعة
398,444,61488,151دائنو شراء أصول ثابتة

18,206,05166,050,867أخرى
626,091,309259,220,958مخصص مخاطر محتملة )*(

90,310,92441,424,083مستحق لجهات حكومية
28,448,53518,759,150موردين

17,170,91117,726,010ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي
- 72,875,409مستحقات أرباح مساهمين

13,589,739,2212,276,112,223

تمثل مبالغ تم احتجازها من قبل البنك لمواجهة أي خسائر محتملة ناتجة عن سرقة أو تهديم أو تلف ممكن أن يلحق  )*(
بكافة موجودات الفروع للبنك نتيجة تواجدها في مناطق غير مستقرة أمنيًا نتيجة األحداث التي تمر بها البالد.   
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فيما يلي ملخص الفروع والمخصصات المحتجزة مقابلها:

مبالغ الخسائر المحتملة لهذه الفروعموجودات الفرعاسم الفرع
ليرة سوريةليرة سورية

192,512,752104,221,596حلب – الفرقان ) مغلق (
318,743,435107,026,461حلب - الفيصل

2,181,4401,372,269حمص – دروبي ) مغلق (
1,622,716,247413,470,983حماه – القوتلي

2,136,153,874626,091,309المجموع

خالل عام 2015 وبناء على قرار مجلس اإلدارة رقم 4-2015 بتاريخ 13 كانون األول 2015 تم استهالك كافة الموجودات الثابتة الخاصة لفرع دوما وذلك نتيجة للظروف الراهنة.

حسابات االستثمارات المطلقة  20
20162015

المجموعمصارف ومؤسسات ماليةأفرادالمجموعمصارف ومؤسسات ماليةأفراد
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

2,793,485,27211,3112,793,496,5831,905,515,13113,226,3591,918,741,490حسابات التوفير
15,762,135,6391,664,472,38317,426,608,0225,988,802,9146,781,154,96012,769,957,874ألجـل

1,148,855,483377,731,4401,526,586,9233,400,725454,589,786457,990,511التأمينات النقدية
19,704,476,3942,042,215,13421,746,691,5287,897,718,7707,248,971,10515,146,689,875

78,616,3178,147,96786,764,28440,890,66937,531,75978,422,428أرباح محققة غير  مستحقة الدفع
19,783,092,7112,050,363,10121,833,455,8127,938,609,4397,286,502,86415,225,112,303إجمالي حسابات االستثمار الُمطلقة

تبلغ قيمة إجمالي التأمينات التي تدر عائد مبلغًا وقدره  1,526,586,923ليرة سورية )2015: 457,990,511ليرة سورية(.
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احتياطي معدل األرباح  21
المطلقة  االستثمارات  بأصحاب حسابات  الخاص  األرباح  احتياطي معدل  على  الحركة  إنَّ 

كما يلي:

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

42,041,86025,690,063رصيد بداية السنة
34,103,6712,782,445اإلضافات خالل السنة )*(

18,228,66013,569,352فروقات أسعار الصرف
94,374,19142,041,860الرصيد في نهاية السنة

في  كما  سورية  ليرة   34,103,671 مبلغ  الودائع  كسر  عن  الناتجة  اإلضافات  بلغت   )*(
مبلغ   الودائع  كسر  عن  الناتجة  اإلضافات  بلغت  حين  في   2016 األول  كانون   31

2,782,445ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2015.

احتياطي مخاطر االستثمار  22
إنَّ الحركة على احتياطي مخاطر االستثمار هي كما يلي: 

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

141,136,83596,811,657رصيد بداية السنة
43,705,94528,196,101اإلضافات خالل السنة

26,270,24316,129,077فروقات أسعار الصرف
211,113,023141,136,835رصيد نهاية السنة

رأس المال المدفوع  23
حدد رأسمال البنك ب 5,000,000,000 ليرة سورية موزعة على 10,000,000 سهم بقيمة 
اسمية قدرها 500  ليرة سورية للسهم الواحد. اكتتب المؤسسون ب 6,500,000 سهم من 
رأس مال البنك  بنسبة قدرها 65% والبالغة قيمتها اإلسمية 3,250,000,000 ليرة سورية، 

وتم طرح 3,500,000 سهم على االكتتاب العام تمثل نسبة 35% من رأسمال البنك. 

تمت   ،2013 آذار   26 بتاريخ  للمساهمين  العادية  وغير  العادية  العامة  الهيئة  اجتماع  خالل 
الموافقة على تجزئة األسهم وفق مضمون المادة /91/ البند /3/ من المرسوم التشريعي 
رقم /29/ لعام 2011 الذي يقضي بتحديد القيمة االسمية للسهم الواحد بمائة ليرة سورية 
وذلك خالل سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. وبناًء عليه قررت الهيئة العامة للمساهمين 
تفويض مجلس اإلدارة والرئيس التفيذي للقيام بمتابعة إجراءات تجزئة األسهم أمام الجهات 
المعنية. وبتاريخ 2 حزيران 2013 صدر القرار رقم 17/ م من هيئة األوراق واألسواق المالية 
سورية  ليرة  مئة  لتصبح  البنك  ألسهم  االسمية  القيمة  تعديل  على  بالموافقة  السورية 
للسهم الواحد ليصبح إجمالي األسهم 50 مليون سهم. وقد تم تحديد تاريخ تنفيذ التعديل 

المذكور في سوق دمشق لألوراق واألسواق المالية بتاريخ 16 حزيران 2013.
الثاني من األسهم  النصف  إلى تسديد  الدعوة  الثاني 2011 تم توجيه  بتاريخ 1 تشرين 
المكتتب بها من قبل المؤسسين والمساهمين بموجب موافقة هيئة األوراق واألسواق 

المالية بتاريخ 11 تشرين األول 2011 رقم 1270 / ص – إم.
فيما يلي بيان تفاصيل رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع:

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

5,000,000,0005,000,000,000رأس المال المصرح والمكتتب به
)106,752,250()99,097,750(أقساط رأس المال غير المدفوعة في بداية السنة

7,616,7507,654,500تسديدات رأس المال المدفوعة خالل السنة
4,908,519,0004,900,902,250رأس المال المدفوع

مواد  أحكام  بعض  تعديل  المتضمن   3 رقم  القانون  صدر   ،2010 الثاني  كانون   4 بتاريخ 
القانون رقم 28 لعام 2001 والمرسوم رقم 35 لعام 2005 الذي يتضمن زيادة الحد األدنى 
لرأس مال البنوك اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح 15 مليار ليرة 
سورية، وقد منحت البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها 
وبموجب  سنوات،  خمسة  لتصبح  المدة  تمديد  تم  وقد  المطلوب.  األدنى  الحد  إلى 
المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2013، وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/م 
القرار  بموجب  انتهت  والتي  لتصبح 6 سنوات،  المهلة  تمديد  تم  نيسان 2015   22 تاريخ 
المذكور خالل السنة ولم يصدر قرار جديد بهذا الخصوص بعد. أما بالنسبة للمهلة المحددة 
لتنفيذ الزيادة في رأس مال البنك بموجب أحكام القانون رقم 3 لعام 2010 وتعديالته، 
سيتم متابعة الزيادة المطلوبة عند تزويدنا بالتوجيهات بهذا الخصوص من الجهات الوصائية 

كونه يعتبر قيد المعالجة وفق اختصاصها لديها حسب األصول.
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االحتياطيات  24
االحتياطي القانوني  •

رقم  التعميم  إلى  وإشارة   2011 لعام   29 رقم  التشريعي  المرسوم  أحكام  على  بناء 
الثاني 2009 وإلى التعميم رقم 1/100/952 الصادر  3/100/369 الصادر بتاريخ 20 كانون 
بتاريخ 12 شباط 2009 يتم تحويل 10% من األرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر 
أرباح فروقات القطع غير المحققة إلى االحتياطي القانوني. يحق للبنك التوقف عن مثل 
هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساويًا ل 25% من رأسمال البنك. 

يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي القانوني:

2016  2015
ليرة سوريةليرة سورية

374,016,66193,321,289الرصيد في بداية السنة
10,722,007,8417,363,248,065صافي ربح السنة

1,591,124,821750,742,298يضاف: مصروف ضريبة الدخل
)5,307,036,647()7,047,808,774(ينزل: أرباح القطع غير المحققة

5,265,323,8882,806,953,716صافي الربح قبل الضريبة
نسبة االحتياطي القانوني المكون خالل العام 

10% 10٪ من صافي الربح قبل الضريبة

526,532,389280,695,372االحتياطي القانوني المكون خالل السنة

900,549,050374,016,661الرصيد في نهاية السنة

االحتياطي الخاص   •
على  وبناًء   2002/23 رقم  األساسي  النقد  قانون  من   /97/ رقم  المادة  إلى  استنادًا 
التعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم 3/100/369 بتاريخ 20 كانون الثاني 
2009 ورقم 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009 يتم تحويل 10% من األرباح الصافية 
قبل الضريبة بعد استبعاد أثر خسائر أو أرباح القطع غير المحققة إلى االحتياطي الخاص. 
يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي الخاص مساويًا لـ 

100% من رأسمال البنك. 

يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي الخاص:

2016  2015
ليرة سوريةليرة سورية

374,016,66193,321,289الرصيد في بداية السنة
10,722,007,8417,363,248,065صافي ربح السنة

1,591,124,821750,742,298يضاف:مصروف ضريبة الدخل
)5,307,036,647()7,047,808,774(ينزل:أرباح القطع غير المحققة

5,265,323,8882,806,953,716صافي الربح قبل الضريبة
نسبة االحتياطي الخاص المكون خالل العام من 

10% 10٪ صافي الربح قبل الضريبة

526,532,389280,695,372االحتياطي الخاص المكون خالل السنة
900,549,050374,016,661الرصيد في نهاية السنة

االحتياطيات والمخصصات المكونة لقاء الديون  •
تم تشكيل االحتياطيات والمخصصات بناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 
)650/م.ن/ب4(  رقم  والتسليف  النقد  مجلس  قرار  وأحكام   2012 لعام  )902/م.ن/ب4( 
تاريخ 9 كانون  القرار رقم )597/م.ن/ب4(  تاريخ 14 نيسان 2010  والمعدل لبعض أحكام 

األول 2009.
يتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل 
في حساب احتياطي مخاطر االستثمار، ما يعني أنه ال حاجة لتكوين احتياطي عام لمخاطر 
التمويل في حال أن احتياطي مخاطر االستثمار يبلغ مقدار احتياطي عام مخاطر التمويل 
المطلوب تكوينه أو يزيد عنه، ويجب أال يقل احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات 
المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005 الخاص بالمصارف اإلسالمية 
أو مقدار حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل 

أيهما أكبر.
يستمر العمل بأحكام المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005 والخاص 
بالمصارف اإلسالمية جهة استمرار تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر االستثمار المشترك 
لتغطية خسائر ناتجة عنه وذلك حتى يصبح مبلغ االحتياطي مثلي رأس المال المدفوع 

للمصارف اإلسالمية أو أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد والتسليف.
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االحتياطيات )تتمة(  24
االحتياطيات والمخصصات المكونة لقاء الديون )تتمة(  •

تم إعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل البنك لتقدير مدى كفاية المخصصات 
المحتفظ بها وارتأت إدارة البنك حجز مخصصات إضافية للديون المنتجة التي بلغ رصيدها 
بتاريخ 31 كانون األول 2016 مبلغًا وقدره 797,799,216 ليرة سورية وللديون الغير المنتجة 

مبلغًا وقدره 2,186,310 ليرة سورية.
كانون   31 بتاريخ  القائمة  المباشرة  للتسهيالت  المنتجة  الديون  مخصص  بتشكيل  البنك  قام 
األول 2016 مبلغ 16,446,768 ليرة سورية وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغًا 
وقدره 8,387,852 ليرة سورية. وللتسهيالت غير المباشرة مبلغ وقدره 925,348 ليرة سورية 

وتبلغ حصة أصحاب الحسابات االستثمارية المطلقة منها مبلغًا وقدره 471,927 ليرة سورية.
بتاريخ 31 كانون  المباشرة  المنتجة للتسهيالت  للديون غير  البنك بتشكيل مخصص  قام 
االستثمار  حسابات  أصحاب  حصة  وتبلغ  سورية  ليرة   5,324,385,693 مبلغ   2016 األول 
مبلغ  المباشرة  غير  وللتسهيالت  سورية  ليرة   2,716,548,959 وقدره  مبلغًا  المطلقة 
وقدره 5,294,680 ليرة سورية وتبلغ حصة أصحاب الحسابات االستثمارية المطلقة منها 

مبلغًا وقدره 2,700,287 ليرة سورية.
المساهمين  من  الممولة  لألصول  التمويل  لمخاطر  العام  االحتياطي  تكوين  تعليق  تم 
واألموال التي يضمنها البنك لنهاية عام 2016، حيث بلغ إجمالي احتياطي العام لمخاطر 
المبلغ  نفس  وهو  ليرة سورية  مبلغ36,882,745    2016 األول  كانون   31 لغاية  التمويل 
الذي تم تكوينه بتاريخ 31 كانون األول 2016 مع العلم أن البنك ملزم باستكمال احتجاز 
االحتياطي العام لمخاطر التمويل المتوجب وفق أحكام القرار 597/م.ن/ب وتعديله بالقرار 

650/م.ن/ب4 عند انتهاء العمل بالقرار 902/م.ن/ب4.
والمحتجزة  التمويل  مخاطر  احتياطي  من  المطلق  االستثمار  حسابات  أصحاب  حصة  تبلغ 
ليرة سورية وهي محتسبة  تاريخ 31 كانون األول 2016 مبلغًا وقدره 28,651,746  لغاية 
لتاريخ 30 أيلول 2012 نتيجة تعليق تكوين االحتياطي مخاطر التمويل لألصول الممولة من 

أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد التاريخ المذكور. 
النقد والتسليف  الفائضة عن متطلبات قرار مجلس  السابقة  بالمخصصات  تم االحتفاظ 
)902/م.ن.ب4( بمبلغ 26,447 ليرة سورية، وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

مبلغًا وقدره 13,488 ليرة سورية.

إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت  25
20162015

ليرة سوريةليرة سورية
2,126,442,0221,391,250,405إيراد المرابحات – شركات

91,058,19024,788,146إيراد المرابحات – أفراد
2,217,500,2121,416,038,551

مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت  26
فيها  بما  التمويالت  وأرصدة  المؤجلة  البيوع  ذمم  لكافة  تدني  مخصصات  تكوين  يتم 
ذمم اإلجارة تقيدًا بأحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم )597/ م.ن/ب4( لعام 2009 
 31 في  المنتهية  السنة  عن  المكون  المخصص  مصروف  قيمة  إجمالي  بلغ  وتعديالته. 
ليرة سورية(.   567,500,000  :2015( ليرة سورية   218,218,617 مبلغ    2016 األول  كانون 
 :2015( ليرة سورية  المطلقة مبلغ 18,218,617   بلغت حصة أصحاب حسابات االستثمار 
سورية  ليرة    200,000,000 مبلغ  البنك  حصة  بلغت  حين  في  سورية(  ليرة   61,500,000

)2015: 506,000,000 ليرة سورية(.

إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية  27
2016  2015

ليرة سوريةليرة سورية
إيرادات ودائع استثمارية لدى 
البنوك والمؤسسات المالية 

اإلسالمية
246,618,69488,605,906

246,618,69488,605,906
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الدخل المشترك القابل للتوزيع بعد تنزيل إحتياطي مخاطر   28
االستثمار

2016  2015
ليرة سوريةليرة سورية

)24,523,953()41,595,686(حسابات التوفير
)252,072,463()431,664,529(حسابات ألجل

حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من 
34,103,6712,782,445احتياطي معدل األرباح )*(

)439,156,544()273,813,971(

تاريخ  قبل  وديعته  بكسر  العميل  قيام  عند  أنه  حيث  الودائع  كسر  عن  ناجمة  أرباح  تمثل   )*(
استحقاقها فليس له الحق بالحصول على األرباح المتحققة من هذه الوديعة، حيث يتم 
تحويل هذه األرباح إلى احتياطي معدل األرباح بعد حسم حصة البنك كمضارب )إيضاح 21(.

حصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل   29
باالستثمار ورب مال

2016  2015
ليرة سوريةليرة سورية

131,700,81789,578,546حصة البنك بصفته مضارب
1,831,336,9831,051,555,839حصة البنك بصفته رب مال

1,963,037,8001,141,134,385

دخل البنك من استثماراته الذاتية  30
2016  2015

ليرة سوريةليرة سورية
1,816,915,656787,248,073إيراد وكاالت استثمارية

-)13,934,130(مصاريف وكاالت استثمارية

357,043,99289,648,410إيراد اإلجارة
52,125,387)10,034,051()خسائر( إيراد مضاربات اسالمية )*(

117,187,69556,702,779إيراد الصكوك
2,267,179,162985,724,649

يمثل فرق بين العائد المسجل سابقا والذي كان من المتوقع الحصول عليه والعائد   )*(
الفعلي لمضاربة إسالمية استحقت خالل عام 2016 حيث كان العائد المتوقع الحصول 

عليه أعلى من العائد الفعلي.

حصة البنك من دخل االستثمارات غير المدرجة في بيان   31
المركز المالي بصفته وكياًل باالستثمار

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

أرباح االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز 
94,650,40328,486,013المالي

ينزل: حصة أصحاب االستثمارات غير المدرجة 
)11,986,882()33,548,493(في بيان المركز المالي

61,101,91016,499,131
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حصة البنك من دخل االستثمارات غير المدرجة في بيان   31
المركز المالي بصفته وكياًل باالستثمار )تتمة(

فيما يلي جدواًل يبين تفاصيل االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي:

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

509,502,972937,360,588من 0.6%  إلى1%  )دوالر أمريكي(
11,810,727,05411,146,084,120أعلى من  1 % إلى  2% )دوالر أمريكي(

-1,349,168,585أعلى من 2% ) دوالر أمريكي(

303,658,000-من  0.25% إلى  1% )يورو(
3,425,514,276-أعلى من  1 % إلى  2% )يورو(

صافي إيرادات الخدمات البنكية  32
20162015

ليرة سوريةليرة سورية
1,185,440,604800,989,053عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص

1,686,248,1761,092,740,799رسوم خدمات بنكية
2,871,688,7801,893,729,852

)53,443,900()103,331,553(مصروفات عموالت ورسوم
2,768,357,2271,840,285,952

نفقات الموظفين  33
2016  2015

ليرة سوريةليرة سورية
1,533,525,380806,454,764رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت للموظفين

24,003,10122,059,255اشتراكات لمؤسسة التأمينات االجتماعية
24,433,04412,674,529مصاريف سفر وتدريب
12,745,8979,648,599مصاريف نفقات طبية

11,525,2358,700,501أخرى
1,606,232,657859,537,648

مصاريف إدارية وعمومية  34
2016  2015

ليرة سوريةليرة سورية
84,509,24770,530,001مصاريف إيجارات

350,881,828298,630,915مصاريف استشارات )*(
140,077,33145,957,988مصاريف معلوماتية

58,091,13545,899,611مصاريف سفر ومواصالت وضيافة
52,214,19542,982,734مصاريف كهرباء وماء وتدفئة

40,512,43756,291,691تعويضات مجلس اإلدارة
33,781,54218,677,681إعالن ومعارض

30,353,69825,299,338مصاريف حكومية
22,735,38916,545,741تعويضات هيئة الرقابة الشرعية )**(

49,319,42826,119,205مصاريف صيانة وإصالحات
20,231,64019,159,519مصاريف البريد والهاتف وانترنت
30,640,44918,567,285مصاريف قرطاسية ومطبوعات

23,253,65113,086,737مصاريف التنظيف والبوفيه
8,345,0243,141,130مصاريف حراسة
2,771,6531,245,129مصاريف تأمين
2,341,4461,458,982مصاريف أخرى

950,060,093703,593,687

تمثل مصاريف التدقيق الخارجي واالستشارات القانونية والتقنية والفنية.  )*(
بلغت قيمة مكافآت هيئة الرقابة الشرعية المستحقة غير المدفوعة حتى تاريخ 31   )**(

كانون األول 2016 مبلغ وقدره 15,179,844 ليرة سورية.
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حصة السهم من ربح السنة  35
تحتسب الحصة األساسية للسهم من صافي أرباح السنة بتقسيم أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

خالل السنة كما يلي:

2016  2015
ليرة سوريةليرة سورية

10,722,007,8417,363,248,065صافي ربح السنة

50,000,00050,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة سهم
214.44147.26الحصة األساسية للسهم من صافي ربح السنة

إن الحصة األساسية للسهم من صافي أرباح السنة مطابقة للحصة المخفضة للسهم لعدم إصدار البنك أدوات قد يكون لها تأثير على 
عائد السهم في الربح عند تحويلها. 

النقد وما في حكمه  36
20162015

ليرة سوريةليرة سورية

45,275,743,37938,368,700,162نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

يضاف: إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف 
102,419,718,15733,946,070,023ومؤسسات بنكية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

)46,120,077,675()79,986,131,010(ينزل: إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية

67,709,330,52626,194,692,510

تم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي كونه ال يستخدم في عمليات البنك اليومية.
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أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي - غير محققة  37
إشارة إلى قرارت مجلس النقد والتسليف رقم )1116/م.ن/ب.4( بتاريخ 23 نيسان 2014، ورقم )1350/م.ن/ب 4( بتاريخ 17 
كانون الثاني 2016 والتي تتضمن تعديل الضوابط المتعلقة بتكوين وزيادة مركز القطع البنيوي لدى المصارف بما ال يتجاوز 
قيمة اكتتابات رأس مال المصرف بالعمالت األجنبية، حصل البنك على موافقة مصرف سورية المركزي على ترميم جزء من 
مركز القطع البنيوي المصفى سابقًا بقيمة تعادل 4,234,540 دوالر أمريكي فقط الغير، وبذلك يصبح إجمالي مركز القطع 
البنيوي المحتفظ به لدى البنك مبلغًا وقدره 42,500,000 دوالر أمريكي فقط الغير، وحيث أن سعر الترميم بلغ 487 ليرة 
سورية لكل دوالر وسعر التصفية كان 68 ليرة سورية لكل دوالر أي بفارق 419 ليرة سورية لكل دوالر قام البنك بتسجيل 
خسارة بقيمة حوالي 1,77 مليار ليرة سورية ناجمة عن عملية الترميم وتجنبا من التعدي على أموال المودعين وذلك في 

البيانات المراجعة والموقوفه في األرباع الثاني والثالث من 2016. 
الحقا، اعتبر مصرف سورية المركزي أن عملية الترميم اليجب أن ينتج عنها أي خسارة ألن ذلك يعتبر مخالفا للمعيار الدولي 
رقم /21/ وعليه وجه البنك على ضرورة معالجة عملية الترميم من دون تسجيل أي خسارة إالتزامًا بالمعيار الدولي /21/ وعليه 

تم ذلك في البيانات المالية للبنك والمنتهية بتاريخ 31 كانون األول 2016.

المعامالت مع أطراف ذات عالقة  38
تتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية أو الشركات التي يملكون 

فيها حصصًا رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالبنك.
تتكون تعويضات اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئة الشرعية من المبالغ التالية:

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

تعويضات اإلدارة العليا
40,512,43756,291,691تعويضات مجلس اإلدارة

22,735,38916,545,741تعويضات هيئة الرقابة الشرعية
543,999,448138,960,869الراتب األساسي وتعويضات )اإلدارة التنفيذية(

607,247,274211,798,301
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لقد بلغت األرصدة في نهاية السنة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في البيانات المالية كما يلي:

المجموعأعضاء مجلس اإلدارةالشركات الزميلةالبنك األم31 كانون األول 2016
بنود بيان المركز المالي

30,730,017,998-30,730,017,998-حسابات جارية مدينة
)6,719,532(-)6,202,102()517,430(حسابات جارية دائنة

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

بنود داخل بيان الدخل
245,393,867-141,047,495104,346,372إيرادات األنشطة االستثمارية

1,668,312,712-1,239,238,002429,074,710إيرادات األنشطة االستثمارية )ذاتي(
50,811,652-8,917,13741,894,515نصيب البنك من إدارة االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته وكياًل

المجموعأعضاء مجلس اإلدارةالشركات الزميلةالبنك األم31 كانون األول 2015

بنود بيان المركز المالي
2,553,207,674-2,553,207,674-حسابات جارية مدينة
)158,153,032(-)58,862,504()99,290,528(حسابات جارية دائنة

67,331,452,952-36,518,289,27730,813,163,675استثمارات )البنك كمضارب والوكاالت(
)15,825,009()15,825,009(--أرصدة الحسابات الجارية والودائع )مطلوبات(

بنود داخل بيان الدخل
88,605,806-27,897,23460,708,572إيرادات األنشطة االستثمارية

769,593,901-387,874,279381,719,622إيرادات األنشطة االستثمارية )ذاتي(
16,499,131-10,736,6875,762,444نصيب البنك من إدارة االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته وكياًل
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إدارة المخاطر  39
مقدمة   39.1

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

إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات سعر صرف العملة األجنبية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر السوق لالستثمارات 
المالية ومخاطر السلع والمخزون السلعي ومخاطر العمليات )التشغيل( ومخاطر شرعية ومخاطر األعمال. 

أنظمة إدارة المخاطر
مجلس اإلدارة: يعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر في البنك إضافة إلى ذلك هناك لجان مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة: الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتيجيات والسياسات المتبعة بما في ذلك تحديد مستويات المخاطر التي 
يمكن للبنك تحملها أو القبول بها.

إدارة المخاطر: الجهة المسؤولة عن متابعة وقياس ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات المعتمدة.
لجنة إدارة المخاطر: هي اللجنة المسؤولة عن متابعة قيام اإلدارة العليا بالمعالجة الفورية ألي تجاوزات وتقييم خطط طوارىء وإدارة األزمات ومراجعة 
استراتجيات وسياسات إدارة المخاطر، إضافة إلى متابعة وتقييم التقارير الصادرة عن إدارة المخاطر ومراقبة مدى االلتزام بالمعايير الموضوعة من قبل 

لجنة بازل والمتعلقة بالمخاطر على اختالف أنواعها. 

الخزينة: الجهة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والهيكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة  بشكل رئيسي عن مخاطر السيولة والتمويل للبنك. 
التدقيق الداخلي: يقوم التدقيق الداخلي بالتحقق من توفر البنى األساسية الالزمة إلدارة المخاطر ومدى استقاللية هذه اإلدارة، التقيد باألنظمة 
واالجراءات الواردة في السياسة العامة إلدارة المخاطر ومن كفاية وفعالية األنشطة واألنظمة والسياسات واالجراءات الموضوعة، وترفع التقارير إلى 

لجنة التدقيق أو إلى مجلس اإلدارة.



103

فيما يلي الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر:

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

رئيس إدارة 
المخاطر

لجنة إدارة المخاطر

مسؤول مخاطر 
السوق والسيولة

مسؤول مخاطر 
التشغيل

مسؤول التحليل 
االئتماني

مسؤول شؤون 
إدارة ورقابة االئتمان

مسؤول الديون 
المتعذرة
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قياس المخاطر ونظام التقارير
في  تنتج  أن  يمكن  التي  المتوقعة  الخسائر  تعكس  بطريقة  البنك  مخاطر  قياس  يتم 
الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة بناًء على تقدير إجمالي الخسائر الفعلية باستخدام 
طرق إحصائية. هذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنية من التجارب السابقة ومعدلة 
لتعكس الظروف االقتصادية. كما يدرس البنك أسوأ االحتماالت التي يمكن أن تنتج عن 

الظروف االستثنائية.
تتم مراقبة وضبط المخاطر بناًء على السقوف المعتمدة التي تعكس استراتيجية البنك 
البنك بقياس القدرة اإلجمالية لتحمل  وحدود ومستويات المخاطر المقبولة. كما يقوم 

المخاطر ومقارنتها بالمخاطر اإلجمالية بمختلف أنواعها.
يتم تجميع المعلومات من جميع وحدات العمل ألغراض التحليل والمراقبة والتعرف على 
المخاطر  وإدارة  اإلدارة  مجلس  إلى  تقرير  تقديم  يتم  كما  مبكرة،  مرحلة  في  المخاطر 
المخاطر.  وتغيرات  السيولة  ونسب  االئتمان  مخاطر  إجمالي  يتضمن  األقسام  ورؤساء 
يتم التحليل بشكل مفصل شهريا حسب قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية وتقوم 

اإلدارة بتقييم مخصص الخسائر االئتمانية بشكل ربع سنوي. 
جميع  أن  من  للتأكد  األقسام  جميع  على  وتوزع  تفصيلية  مخاطر  تقارير  تحضير  يتم 

المعلومات الضرورية والمحدثة متوفرة على مستويات البنك كافة.

استراتيجيات إدارة المخاطر
المخاطر  إدارة  أنظمة  خالل  من  المخاطر  إلدارة  متعددة  استراتيجات  على  البنك  يعتمد 

والجهات اإلدارية المعنية، حيث تقوم بمايلي:
انواعها  بكافة  المخاطر  إلدارة  عمل  وإجراءات  وسياسات  شاملة  استراتيجية  اعتماد   -

بشكل عام.
البنك  ونشاطات  عمليات  عن  الناتجة  التشغيل  مخاطر  إلدارة  استراتيجية  ألية  انتهاج   -
المختلفة تتضمن وسائل تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية وتحديد مؤشراتها الرئيسية 
الكمية والنوعية، ووسائل لقياس هذه المخاطر باستخدام الطرق المحددة في بازل 2 

)طريقة المؤشرات االساسية(.
انتهاج استراتيجية وسياسة مالئمة إلدارة السيولة تكفل المحافظة على القوة المالية   -
لمتابعة ومراقبة  االستراتيجية طرقا  الطارئة، متضمنة هذه  الظروف  للبنك ومواجهة 

مخاطر السيولة.

المراجعة  تتضمن  التمويل،  وسياسات  االئتمان  مخاطر  إلدارة  مالئمة  سياسة  اعتماد   -
إلى  باإلضافة  بها.  االلتزام  بالسياسات والتأكد من  الخاصة  الدورية، وتطوير االجراءات 
تطوير منهجية سليمة ومقاييس محكمة لالئتمان الجيد ووسائل قياس هذه المخاطر 

باستخدام الطرق المحددة في بازل 2.
السوق  لمخاطر  الدورية  المراجعة  تتضمن  السوق،  اعتماد طرق مالئمة إلدارة مخاطر   -
ووسائل قياس هذه المخاطر باستخدام الطرق المحددة في بازل 2 ) كطريقة سلم 
استحقاقات النقدية – طريقة إعادة التسعير تحديد سقوف للتعامل مع البنوك الخارجية 

متابعة سقوف السيولة مراقبة مراكز النقد التشغيلية(.
التنسيق والتعاون مع كافة اإلدارات الرقابية بهدف تحقيق رقابة فاعلة بما يضمن كفاية   -

وسالمة السياسات المطبقة في البنك.
اعتماد نظام للتقارير الدورية الخاصة بمختلف أنواع المخاطر.  -

أساليب تخفيض المخاطر
يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على 

ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقًا لمعايير وأسس معتمدة. 

تركزات المخاطر
تنشأ التركزات عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة 
األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أو ذات ظروف اقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة 
المراسلين أو العمالء على اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي قد تتأثر بنفس التغيرات 
االقتصادية والسياسية والظروف األخرى. تدل التركزات على حساسية البنك تجاه قطاع 

اقتصادي معين أو قطاع جغرافي معين.
لتجنب  متنوعة  ائتمانية  محفظة  على  للمحافظة  أطرًا  البنك  وإجراءات  سياسات  حددت 

الزيادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان وضبطها.
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مخاطر االئتمان  39.2
مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك ويعمل البنك على إدارة السقوف والرقابة على 

مخاطر التركزات االئتمانية  على مستوى العميل )فرد أو مؤسسة( وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافية.
يقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المدين الواحد أو مجموعة المدينين 
ولكل قطاع أو منطقة جغرافية، إضافة إلى ذلك يخفض البنك المخاطر من خالل التقييم االئتماني للعمالء ومن خالل تحديد سلطات المنح الجماعية 

وضوابط عملها. حيث تم تشكيل لجنة ائتمانية  للفرع ولجنة ائتمانية  من أعضاء مجلس إدارة ولكل لجنة صالحيات ومهام كما روعي فيها ما يلي:  
فصل سلطة المنح عن مهام الدراسة عن مهام الرقابة.   -

تدرج السلطات حسب الخبرة والمبلغ ودرجة الخطر واألجل ونوع التسهيل.   -
إن المؤشرات الرئيسية لالنخفاض في قيمة ذمم التمويل وتصنيف الديون وفق استحقاق القسط لفترة تزيد عن 180 يوم أو وجود صعوبات مالية تواجه 

العميل أو تؤثر على تدفقاته النقدية أو اإلخالل بشروط العقد األصلي وذلك وفق قرار مجلس النقد والتسليف 597 / م ن / ب 4 وتعديالته الالحقة.
يقوم البنك بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل جماعي حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 597/ م ن / ب 4 تاريخ 9 كانون األول 2009 

وتعديالته.
يقوم المصرف باتباع الطريقة المعيارية المبسطة عند قياسه لمخاطر االئتمان.

المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات  •
الشرعية  الضوابط  بالنيابة عن عمالئه، وذلك حسب  بأداء دفعات  البنك  التسهيالت  تلزم هذه  العمالء،  احتياجات  لتلبية  بتقديم تعهدات  البنك  يقوم 
المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك. ويتم تحصيل هذه الدفعات وفقًا لشروط االعتماد أو الكفالة. تتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر 
التعهدات مع  الرقابية من حيث حصر هذه  البنك واجراءاته  باتباع نفس سياسات  التمويلية وتتم الوقاية من هذه المخاطر  االئتمانية لذمم األنشطة 

أطراف مختارة والتقييم المتواصل لمالءمة هذه التسهيالت وترتيبات ضمان اضافية مع األطراف في الظروف التي تقتضي ذلك.
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إدارة المخاطر )تتمة(  39
مخاطر االئتمان )تتمة(  39.2

يوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(:

20162015بنود داخل بيان المركز المالي
ليرة سوريةليرة سورية

33,329,596,09233,341,262,067أرصدة لدى المصارف المركزية
102,419,718,15733,946,070,023إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

62,349,809,51661,594,791,050حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر
3,607,154,5851,673,584,779موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
18,747,626,78519,164,506,183ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية

327,134,34498,831,364لألفراد
655,216,170207,334,743تمويالت عقارية
17,112,915,55218,474,998,600الشركات الكبرى

652,360,719383,341,476المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
1,763,303,7302,206,559,787المشاركات

256,210,000425,039,891موجودات قيد االستثمار أو التصفية
3,151,994,528619,322,700موجودات أخرى

2,161,995,4261,506,381,389وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
227,787,408,819154,477,517,869

بنود خارج بيان المركز المالي
17,695,668,08822,939,715,339تعهدات مقابل اعتمادات مستندية

-4,060,638,823تعهدات مقابل قبوالت

9,257,989,0495,871,357,454تعهدات مقابل كفاالت
9,027,095,8828,782,438,457ارتباطات وسقوف تمويل غير مستعملة

40,041,391,84237,593,511,250
267,828,800,661192,071,029,119إجمالي المخاطر االئتمانية
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توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر 
تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

31 كانون األول 2016بنود داخل بيان المركز المالي
الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالتمويالت العقاريةاألفراد )التجزئة(
والمتوسطة

المجموع

ليرة سورية ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
196,934,199-196,934,199--ديون متدنية المخاطر

417,255,538917,765,11216,914,928,357654,802,98818,904,751,995عادية )مقبولة المخاطر(
10,246,3614,713,5153,936,995,76057,077,1824,009,032,818تحت المراقبة )تتطلب اهتمامًا خاصًا(

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

1,365,0945,247,203-1,061,2532,820,856مشكوك في تحصيلها
27,989,6117,135,9895,508,624,28248,395,5105,592,145,392هالكة )رديئة(

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(يطرح: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

)139,177,195()288,787()133,051,795()1,369,364()4,467,249(يطرح: األرباح المحفوظة
)6,140,844,434()52,343,426()6,058,287,112()5,402,587()24,811,309(يطرح مخصص التدني

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

31 كانون األول 2015بنود داخل بيان المركز المالي
الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالتمويالت العقاريةاألفراد )التجزئة(
والمتوسطة

المجموع

ليرة سورية ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
282,684,366-282,672,625-11,741ديون متدنية المخاطر

112,661,952254,260,81020,615,344,322379,235,96221,361,503,046عادية )مقبولة المخاطر(
418,448,570-2,433,68911,340,664404,674,217تحت المراقبة )تتطلب اهتمامًا خاصًا(

غير منتجة:
4,784,768--3,285,1061,499,662دون المستوى

5,468,590--848,6694,619,921مشكوك في تحصيلها
33,536,2647,235,0544,570,809,00768,767,1114,680,347,436هالكة )رديئة(

152,777,421278,956,11125,873,500,171448,003,07326,753,236,776المجموع
)873,906,006()38,256,378()747,789,460()66,470,208()21,389,960(يطرح: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

)94,879,588()288,788()88,500,003()1,199,753()4,891,044(يطرح: األرباح المحفوظة
)4,413,385,212()26,116,431()4,355,652,321()3,951,407()27,665,053(يطرح: مخصص التدني

98,831,364207,334,74320,681,558,387383,341,47621,371,065,970الصافي

31 كانون األول 2016بنود خارج بيان المركز المالي
الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالتمويالت العقاريةاألفراد )التجزئة(
والمتوسطة

المجموع

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
16,991,311,042526,341,52217,517,652,564--ديون متدنية المخاطر

11,985,550,324183,618,11812,169,168,442--عادية )مقبولة المخاطر(
1,208,269,44658,136,1601,266,405,606--تحت المراقبة )تتطلب اهتمامًا خاصًا(

غير منتجة:
14,302,00014,302,000---مشكوك في تحصيلها

13,484,20033,283,14846,767,348- - رديئة
30,198,615,012815,680,94831,014,295,960--المجموع

)6,220,028()133,028()6,087,000(- - يطرح: مخصص التدني
30,192,528,012815,547,92031,008,075,932- - الصافي
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31 كانون األول 2015بنود خارج بيان المركز المالي
الشركات

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالتمويالت العقاريةاألفراد )التجزئة(
والمتوسطة

المجموع

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
10,532,467,975177,600,64010,710,068,615--ديون متدنية المخاطر

17,699,032,353205,816,14117,904,848,494--عادية )مقبولة المخاطر(
34,028,72017,081,61551,110,335--تحت المراقبة )تتطلب اهتمامًا خاصًا(

غير منتجة:
-----دون المستوى

-----مشكوك في تحصيلها

145,045,349- 145,045,349- - رديئة
28,410,574,397400,498,39628,811,072,793--المجموع

)18,589,843(- )18,589,843(- - يطرح: مخصص التدني
28,391,984,554400,498,39628,792,482,950- - الصافي



110

إدارة المخاطر )تتمة(  39
39.2 مخاطر االئتمان )تتمة(

توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت

31 كانون األول 2016
الشركاتالضمانات مقابل:

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالتمويالت العقاريةاألفراد
والمتوسطة

المجموع

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

196,934,199-196,934,199--ديون متدنية المخاطر
417,255,538917,765,11216,914,928,357654,802,98818,904,751,995عادية )مقبولة المخاطر(

10,246,3614,713,5153,936,995,76057,077,1824,009,032,818تحت المراقبة )تتطلب اهتماما خاصًا(
غير عاملة:

7,287,70011,390,450-134,5353,968,215دون المستوى
1,365,0945,247,203-1,061,2532,820,856مشكوك فيها
27,989,6117,135,9895,508,624,28248,395,5105,592,145,392هالكة )رديئة(

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

337,5005,121,816197,536,8941,035,213204,031,423تأمينات نقدية
2,410,899,522-2,410,899,522--كفاالت بنكية مقبولة

6,805,661746,479,09910,117,006,737621,733,91211,492,025,409عقارية
409,027,84314,827,25524,914,35530,694,300479,463,753سيارات وآليات

520,54811,2926,541,334,4016,881,4266,548,747,667كفاالت شخصية واعتبارية
12,175,161--8,327,9763,847,185أخرى

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

عند إدراج قيمة الضمانات تم األخذ بعين االعتبار أال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل إفراديًا.



111

31 كانون األول 2015
الشركاتالضمانات مقابل:

المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرىالتمويالت العقاريةاألفراد
والمتوسطة

المجموع

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
282,684,366-282,672,625-11,741ديون متدنية المخاطر

112,661,952254,260,81020,615,344,322379,235,96221,361,503,046عادية )مقبولة المخاطر(
418,448,570-2,433,68911,340,664404,674,217تحت المراقبة )تتطلب اهتماما خاصًا(

غير عاملة:
4,784,768--3,285,1061,499,662دون المستوى
5,468,590--848,6694,619,921مشكوك فيها
33,536,2647,235,0544,570,809,00768,767,1114,680,347,436هالكة )رديئة(

152,777,421278,956,11125,873,500,171448,003,07326,753,236,776المجموع
منها:

2,717,0013,121,817699,275,3191,035,213706,149,350تأمينات نقدية
8,352,425,079-8,352,425,079--كفاالت بنكية مقبولة

3,496,321228,585,0104,506,934,656421,928,5455,160,944,532عقارية
88,182,68339,316223,287,966-135,065,967سيارات وآليات

5,700,935,80424,999,9995,726,873,852-938,049كفاالت شخصية واعتبارية
511,571---511,571أخرى

6,583,044,426- 10,048,51247,249,2846,525,746,630بدون ضمانات
152,777,421278,956,11125,873,500,171448,003,07326,753,236,776المجموع
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إدارة المخاطر )تتمة(  39
39.2 مخاطر االئتمان )تتمة(

الديون المعاد هيكلتها
يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التمويل أو تاجيل بعض األقساط أو تمديد فترة السماح، وتم 

تصنيفها كديون تتطلب اهتمام خاص، وقد بلغ مجموعها كما في نهاية السنة الحالية 110,642,260 ليرة سورية مقابل 0 ليرة سورية كما في نهاية السنة السابقة.

الصكوك
يوضح الجدول التالي تصنيفات الصكوك حسب مؤسسات التصنيف الخارجية:

اإلجماليالتصنيف في الميزانيةمؤسسة التصنيفدرجة التصنيف

517,430,000ضمن الموجودات المحتفظ بها حتى االستحقاقBaa1 AMoody's Fitchبنك دبي اإلسالمي

517,430,000ضمن الموجودات المحتفظ بها حتى االستحقاقBBBFitchبنك بيت التمويل التركي

1,537,434,585ضمن الموجودات المحتفظ بها حتى االستحقاقBBBFitchشركة ممتلكات البحرينية القابضة

1,034,860,000ضمن الموجودات المحتفظ بها حتى االستحقاقBBBFitchبنك اإلمارات اإلسالمي
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التركز الجغرافي 
يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي: 

اإلجمالي أفريقيا آسيا أوروبا دول الشرق األوسط 
األخرى

داخل القطر المنطقة الجغرافية

ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية
33,329,596,092 - - - - 33,329,596,092 أرصدة لدى المصارف المركزية

102,419,718,157 12,674,291,846 45,214,647,216 8,145,686,166 28,632,131,062 7,752,961,867  إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية
لمدة ثالثة أشهر أو أقل

62,349,809,516 5,214,348,176 16,257,411,739 - 39,263,049,601 1,615,000,000  حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد
عن ثالثة أشهر

18,747,626,785 - - - - 18,747,626,785 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية
327,134,344 - - - - 327,134,344 لألفراد
655,216,170 - - - - 655,216,170 التمويالت العقارية

17,112,915,552 - - - - 17,112,915,552 الشركات الكبرى
652,360,719 - - - - 652,360,719 )SMEs( المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة

1,763,303,730 - - - - 1,763,303,730 المشاركات
3,607,154,585 - 517,430,000 - 3,089,724,585 - موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
8,604,502,223 22,387,833 104,064,659 - 302,652,949 8,175,396,782 الموجودات األخرى

                                                                                                                                                      

230,821,711,088 17,911,027,855 62,093,553,614 8,145,686,166 71,287,558,197 71,383,885,256 اإلجمالي 2016
156,779,735,162 5,051,583,328 34,069,095,455 7,909,098,571 45,146,507,630 64,603,450,178 اإلجمالي 2015
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إدارة المخاطر )تتمة(  39
مخاطر االئتمان )تتمة(  39.2

التركز حسب القطاع االقتصادي 
التركزات في التعرضات االئتمانية حسب القطاعات االقتصادية

إجماليأفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةماليالبند / القطاع االقتصادي
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

33,329,596,092-----33,329,596,092أرصدة لدى المصارف المركزية
إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية 

102,419,718,157-----102,419,718,157لمدة ثالثة أشهر أو أقل

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد 
62,349,809,516-----62,349,809,516عن ثالثة أشهر

1,204,510,47318,747,626,785-183,949,9375,717,998,79010,065,641,5491,575,526,036ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية
98,421,0501,763,303,730--600,672,0981,064,210,582-المشاركات

3,607,154,585-----3,607,154,585موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
2,682,062,9975,570,199,954-256,210,000--2,631,926,957الموجودات األخرى

                                                                                                                                                                    

3,984,994,520227,787,408,819- 204,522,155,2446,318,670,88811,129,852,1311,831,736,036اإلجمالي 2016
18,299599,975,524154,477,517,869 132,610,471,18111,162,900,6219,640,607,500463,544,744اإلجمالي 2015

مخاطر السوق  39.3
مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناتجة عن:

التغيرات في قيمة األصول والخصوم ) بما في ذلك األصول والخصوم خارج الميزانية (، و/ أو 
التغيرات في اإليرادات نتيجة تغيرات في أسعار العوائد وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

هناك ثالثة مخاطر سوق رئيسية، وهي كما يلي: 
آجال  توقيت  االختالفات في  و/أو  والخصوم  األصول  العوائد على  أسعار  تطابق  لعدم  نتيجة   . العوائد  أسعار  التغيرات في  الناتجة عن  الخسارة  العوائد: هي مخاطر  أسعار  مخاطر 

استحقاقها، قد تتعرض مؤسسة مالية لخسارة أو انخفاض في األرباح نتيجة للتغيرات في أسعار العوائد. 
مخاطر صرف العمالت األجنبية: هي مخاطر الخسارة الناجمة عن الفرق بين األسعار المفترضة والفعلية لصرف العمالت األجنبية ضمن سيناريو يكون لدى المؤسسة المالية فيه فائض 

أو نقص بالصافي فيما يتعلق باألصول والخصوم المقومة بالعمالت األجنبية. 
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مخاطر تغيير السعر: هي مخاطر الخسارة الناجمة عن االنخفاض في قيمة األصول نتيجة 
للتغيرات في أسعار األوراق المالية وغيرها من أنواع وأدوات االستثمار.

المنهج  باتباع  السوق  مخاطر  قياس  يتم  الرقابية،  والمتطلبات  السوق  مخاطر  قياس 
المعياري.

يتعلق  فيما  المركزي  سورية  مصرف  قواعد  البنك  يتبع  أن  يجب  وممارسة،  كسياسة 
بمتطلبات كفاية رأس المال عن مخاطر السوق، المشمولة في تعليمات مجلس النقد 

والتسليف ذات الصلة.
تتكون مخاطر السوق من العناصر التالية:

مخاطر السوق ألسعار العوائد والتي تشمل:
مخاطر السوق المحددة: ألسعار العوائد )Specific Risk( المتعلقة باألداة المالية ذاتها   -

أو المتعلقة بالجهة المصدرة لهذه األداة والمحتفظ بها للمتاجرة.
المالية  لألدوات   )General Market Risk( العوائد  ألسعار  العامة:  السوق  مخاطر   -
المحتفظ بها للمتاجرة والتي تتأثر أسعارها بظروف السوق العامة وبتغيرات معدالت 

أسعار العوائد السائدة.
مخاطر السوق لمراكز األسهم المحتفظ بها للمتاجرة.  -

مخاطر مركز القطع اإلجمالي ومركز الذهب.  -

المخاطر التجارية المنقولة  -1
هي مدى المخاطر اإلضافية التي يتحملها مساهمو البنك مقابل المخاطر التي يتحملها 
البنك  أن  بأموالهم في حين  الممولة  بالموجودات  المرتبطة  أصحاب حسابات االستثمار 
التجارية،  للمخاطر  النقل  بهذا  الكاملة بشأن قيامه  التصرف  بحرية  المبدأ  يتمتع من حيث 
الى  العائدة  العامة  الخسارة  بتغطية  مرتبطة  ليست  المنقولة  التجارية  المخاطر  أن  حيت 
ومبادئ  أحكام  ألن  المساهمين،  أرباح  خالل  من  المطلقة  اإلستثمار  حسابات  أصحاب 
الشريعة ال تجيز هذا حيث يقوم البنك بتغطية هذه الخسائر من خالل االحتفاظ باحتياطي 
الخسائر  لتغطية  كافيًا  االستثمار  مخاطر  احتياطي  رصيد  يكن  لم  وإذا  االستثمار  مخاطر 

بالكامل فال يجوز تغطية الخسارة المتبقية من احتياطي معدل األرباح. 

المخاطر الخاصة بالعقود  -2
عقد المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء: إن المخاطر الناجمة عن هذا العقد تتمثل بمخاطر   •
االئتمان ومخاطر السوق الناتجة عن إبرام عقود أو معامالت مبنية على مبادئ الشريعة 
مرابحة  إلى  بالشراء  لآلمر  المرابحة  وتنقسم  بالشراء،  لآلمر  والمرابحة  المرابحة  في 
لآلمر بالشراء ملزمة ومرابحة لآلمر بالشراء غير ملزمة، حيث تختلف أنواع المخاطر التي 

يواجهها البنك في المراحل المختلفة من العقد بكل فئة من الفئتين التاليتين:
السعر بمخاطر  الملزمة تستبدل مخاطر  بالشراء غير  المرابحة لآلمر  -  ففي حالة عقود   
االئتمان فيما يتعلق بالمبلغ المستلم من العميل بعد نقل ملكية الموجودات للعميل.
في  طوياًل  مركزًا  البنك  يمتلك  ال  الملزمة  بالشراء  لآلمر  المرابحة  حالة  في  -  أما   
الموجودات موضوع المعاملة ويكون البنك معرض لمخاطر الطرف المقابل في حال 
عدم احترام العميل في مرابحة اآلمر بالشراء اللتزاماته بموجب الوعد بالشراء وللحد 
من هذه المخاطر يتم الطلب من العميل بإيداع هامش جدية عند تنفيذ الوعد بالشراء.
يتمثل  المنتاقصة  المشاركة  عقد  عن  الناجمة  المخاطر  إن  المتناقصة:  المشاركة  عقد   •
البنك في رأس مال  أو جزء منه حيث يساهم  المستثمر  المال  بمخاطر خسارة رأس 

الشركة ويشاركها في أرباحها وخسائرها.
مخاطر السوق لالستثمارات المالية   39.4

يستخدم البنك نظامًا داخليًا لتقدير مخاطر السوق والحدود القصوى للخسائر المتوقعة 
وفقًا لالفتراضات المتعلقة بتغيرات السوق.

ويتم قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السوق على أساس نظري وافتراضي ويتم الجمع بين 
الطرق اإلحصائية الكمية وبين خبرة الموظفين المختصين.

ويقوم البنك بتحديد حدود قصوى للمخاطر على مستوى السهم الواحد وعلى مستوى 
المحفظة ومن الطرق المتبعة 

السياسات االستثمارية الموضوعة.  •
توقع احتماالت مستقبلية افتراضية.   •
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إدارة المخاطر )تتمة(  39
مخاطر السلع  39.5

أو  اإلجارة  أو  للتداول  القابلة  الموجودات  قيمة  في  التقلبات  عن  السلع  مخاطر  تنشأ 
السوقية  القيم  والُمستقبلية في  الحالية  بالتقلبات  التصفية وترتبط  أو  قيد االستثمار 
المدفوعة  الُمشتراة  السلع  أسعار  تقلب  إلى  البنك  يتعرض  حيث  ُمحددة  لموجودات 
بالكامل بعد إبرام عقود السلم وخالل فترة الحيازة، وإلى التقلب في القيمة الُمتبقية 

للموجود الُمؤجر كما في نهاية مدة اإلجارة.
يتحملها  أن  ُيمكن  التي  المخاطر  ُمستويات  تحديد  البنك  إستراتيجية  تتضمن  أن  يجب   
بالنسبة للموجودات التي تتعرض لمخاطر سوقية وأن يكون لديه راسمال كاٍف ُمحتفظ 

به لهذا الغرض.
الُمحتملة لهذه الموجودات.  الُمناسبة لتقييم القيمة  يستخدم البنك أساليب التوقعات   
كما في 31 كانون األول 2016 ال يوجد مخاطر مرتبطة بالسلع والمخزون السلعي على 
بشرائها  البنك  قام  الطريق  بضاعة في  قيمة  تمثل  والتي  االستثمار،  قيد  الموجودات 
بعقود مع الموردين تتضمن خيار الشرط، وذلك بعد توقيع الوعد بالشراء من قبل العميل.

مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  39.6
هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. يعتبر 
المستخدمة.  العملة األساسية  السورية هي  الليرة  البنك نفسه مؤسسة سورية وأن 
للتأكد من بقائها في مستوى معقول  يتم مراقبة مركز كل عملة على أساس يومي 
حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 362 / م ن / ب 1 بتاريخ 4 شباط 2008 وتعديالته 

وخاصة القرار 1409 / م ن / ب 4 بتاريخ 24 تموز 2016.

مقايضة  عقود  أو  اآلجلة،  األجنبي  الصرف  عقود  مثل  المشتقات،  مع  البنك  يتعامل  ال 
العملة األجنبية، وال يقوم بأية عمليات تغطية لتعارضها مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

أثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر  يقوم البنك بإعداد تحليل الحساسية لمراقبة 
في حال حدوث تغير معقول في أسعار الصرف مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة. يمثل المبلغ 

الموجب في الجدول التالي صافي االرتفاع المتوقع في بيان اإليراد أو حقوق الملكية.
فيما يلي سيناريو أثر الزيادة في سعر الصرف بنسبة %10:

2016
األثر على الربح قبل المركزالعملة

الضريبة
األثر على حقوق 

الملكية
20,945,479,2302,094,547,9232,120,680,317دوالر أمريكي

52,103,6305,210,3633,907,772يورو
6,252,604625,260468,945جنيه استرليني
1,125,090,614112,509,06184,381,796العمالت األخرى

2015
األثر على الربح قبل المركزالعملة

الضريبة
األثر على حقوق 

الملكية
12,682,050,1291,268,205,0131,273,205,437دوالر أمريكي

)26,013,512()34,684,683()346,846,833(يورو
)972,876()1,297,168()12,971,680(جنيه استرليني

1,597,996159,800119,850فرنك سويسري
750,400,29175,040,02956,280,022العمالت األخرى
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المجموععمالت أخرىجنيه استرلينييورودوالر أمريكيكما في 31 كانون األول 2016
مقومة بالليرة السوريةمقومة بالليرة السوريةمقومة بالليرة السوريةمقومه بالليرة السورية)بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(

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

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية 
40,372,691,50857,603,522,999138,555,1052,426,304,782100,541,074,394لمدة ثالثة أشهر أو أقل

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد 
1,552,246,53060,734,809,516-49,568,992,6469,613,570,340عن ثالثة أشهر

736,886,098--846,322,346)109,436,248(ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية
-----المشاركات

3,607,154,585---3,607,154,585موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
-----موجودات قيد االستثمار أو التصفية

-----موجودات ثابتة
-----موجودات غير ملموسة

12,463,318461,472,499-389,880,15259,129,029موجودات أخرى
1,876,503,877- - - 1,876,503,877وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

111,050,560,36869,946,694,046138,555,1053,991,040,558185,126,850,077مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق وحقوق الملكية

37,610,112,02522,428,188,88344,349,20061,015,21460,143,665,322إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية
30,338,020,78711,650,425,68287,953,3011,243,248,54343,319,648,313أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

541,367,00232,652,290,928-6,001,799,43126,109,124,495تأمينات نقدية
-----ُمخصصات متنوعة

-----ُمخصص ضريبة الدخل
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
11615,094,289,240-13,722,637,4421,371,651,682حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

79,514,152--63,801,72715,712,425احتياطي معدل األرباح
90,231,162--81,933,9668,297,196احتياطي مخاطر االستثمار

- - - - - حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

90,105,081,13869,894,590,416132,302,5012,865,949,944162,997,923,999المطلقة وحقوق الملكية
20,945,479,23052,103,6306,252,6041,125,090,61422,128,926,078صافي مركز العمالت
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إدارة المخاطر )تتمة(  39
مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية )تتمة(  39.6

المجموععمالت أخرىفرنك سويسريجنيه استرلينييورودوالر أمريكيكما في 31 كانون األول 2015
مقومة بالليرة السوريةمقومة بالليرة السوريةمقومة بالليرة السوريةمقومة بالليرة السوريةمقومه بالليرة السورية)بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(

الموجودات
34,134,17119,153,684,864-17,712,144,1371,407,271,723134,833نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية 
1,342,463,84727,187,971,846101,425,3211,597,9964,039,205,51932,672,664,529لمدة ثالثة أشهر أو أقل

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد 
2,374,100,00061,554,791,050--38,455,331,65120,725,359,399عن ثالثة أشهر

)91,676,302(----)91,676,302(ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية
------المشاركات

1,673,584,779----1,673,584,779موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
------موجودات قيد االستثمار أو التصفية

------موجودات ثابتة

------موجودات غير ملموسة

57,563,808323,600,038--217,020,82349,015,407موجودات أخرى
1,220,889,840- - - - 1,220,889,840وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

60,529,758,77549,369,618,375101,560,1541,597,9966,505,003,498116,507,538,798مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق وحقوق الملكية

4,841,060,21433,270,659,797-14,343,335,49914,051,307,48434,956,600إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية
789,622,21527,829,542,916-19,397,648,3867,562,697,08179,575,234أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

45,234,81130,492,489,282--3,890,931,67026,556,322,801تأمينات نقدية
------ُمخصصات متنوعة

------ُمخصص ضريبة الدخل

78,685,8921,457,876,131- - 1,028,389,219350,801,020مطلوبات أخرى
5,754,603,13293,050,568,126-38,660,304,77448,521,128,386114,531,834مجموع المطلوبات

7510,304,157,893--9,123,555,4031,180,602,415حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
33,498,273---22,569,76010,928,513احتياطي معدل األرباح

45,084,603---41,278,7093,805,894احتياطي مخاطر االستثمار
- - - - - - حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
5,754,603,207103,433,308,895- 47,847,708,64649,716,465,208114,531,834وحقوق الملكية

1,597,996750,400,29113,074,229,903)12,971,680()346,846,833(12,682,050,129صافي مركز العمالت
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فجوة العائد  39.7
مخاطر العائد 

بين  التفاوت  إبقاء  إلى  البنك  البنك. يسعى  وذلك وفقا الستحقاقات محفظة  والعوائد  بالتوظيفات  المتعلقة  البنك  بتحديد سياسة  بالبنك  والمطلوبات  الموجودات  لجنة  تقوم 
المطلوبات والموجودات وحقوق أصحاب االستثمار المطلق بحدود ضيقة من توظيفات االستثمار طويلة األجل.

يأخذ البنك هامش أمان عند التمويل بأسعار ثابتة بحيث يتجاوز معدل السعر السائد بالسوق بهامش أمان لتغطية هذه المخاطر في حال تقلبات أسعار العوائد.
كما أن البنك غير معرض لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداته المالية  حيث ال يتم احتساب أي فوائد.

ومع ذلك فإن قيمة األدوات المالية قد تتأثر من قبل عوامل السوق الحالية بما فيها أسعار الفائدة كسعر تأشيري. يقوم البنك بإثبات إيراد بعض موجوداته المالية على أساس 
التناسب الزمني.

ال يتعرض البنك لمخاطر السوق من حيث هامش الربح، ألن البنك يقبل الودائع المستحقة لألرباح على أساس المضاربة، دون أن يتعهد مسبقا بأية أرباح ألصحاب حسابات اإلستثمار 
المطلق، حيث أنه في حالة الخسارة االعتيادية – حسب عقد المضاربة – يتحمل المودع )رب المال( خسارة أمواله في حين يخسر البنك )المضارب( جهده. أما في حال الخسارة ألسباب 

التعدي والتقصير يتحمل البنك كامل الخسارة.
يتحمل البنك المخاطر التجارية المنقولة من خالل اضطراره لتوزيع عائد مقارب للسوق. إال أن البنك يأخذ بعين االعتبار مخاطر انخفاض الودائع لدى البنك في حال انخفاض العائد المدفوع 

للودائع لذا يقوم البنك بأخذ هامش أمان عند تسعير تمويل المرابحات بحيث يتجاوز معدل العائد السائد في السوق لتغطية هذه المخاطر.
لقد تم احتساب فجوة العائد على أساس اخذ صافي األصول المولدة للربح بعد طرح تكلفة االلتزامات التي قد تنتج عنها وأخذ أثر تغير معدل العائد بـ 2% وأثره على حقوق الملكية 

بعد خصم الضريبة.

األثر على حقوق الملكيةأثر الزيادة أو النقص في معدل العائد 2٪الفجوة التراكمية لغاية سنة2016
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

8,691,591,846173,831,837130,373,878ليرة
44,504,128,482890,082,570667,561,927دوالر
12,173,062,181243,461,244182,595,933يورو
)3,933,938()5,245,251()262,262,548(أخرى
األثر على حقوق الملكيةأثر الزيادة أو النقص في معدل العائد 2٪الفجوة التراكمية لغاية سنة2015

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
3,536,955,47570,739,11053,054,333ليرة

24,456,047,032489,120,941366,840,706دوالر
1,057,616,50821,152,33015,864,248يورو
2,386,428,92247,728,57835,796,434أخرى



120

إدارة المخاطر )تتمة(  39
فجوة العائد )تتمة(  39.7

مخاطر العائد )تتمة(

فجوة العائد
كما في 31 كانون األول 2016

أكثر من 7 أيام إلى حتى 7 أيام
شهر

أكثر من شهر إلى 
3 أشهر

أكثر من 3 أشهر 
إلى 6 أشهر

أكثر من 6 أشهر 
إلى 9 أشهر

أكثر من 9 شهر 
إلى سنة

المجموعأكثر من سنة

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
الموجودات

1,715,343,49932,739,428,11547,743,778,61916,319,010,8181,672,477,1727,988,647,1654,546,469,513112,725,154,901أرصدة لدى المصارف والمؤسسات  المالية
3,101,550,0643,621,145,028--519,594,964---استثمارات محتفظ  بها لتاريخ االستحقاق

3,854,866,051954,031,5334,870,046,9613,138,656,8351,689,284,548465,115,9573,775,624,90018,747,626,785ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية
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
المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق

10,092,423,56611,865,389,6758,106,336,6653,726,731,9861,193,563,5712,470,856,35217,903,07837,473,204,893تأمينات نقدية
10,092,423,56611,865,389,6758,106,336,6653,726,731,9861,193,563,5712,470,856,35217,903,07837,473,204,893مجموع المطلوبات

إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات 
35,000,00075,000,000---40,000,000--مالية

3,323,780,5262,867,094,4276,020,161,6893,891,787,0311,266,255,2934,269,453,561194,923,28521,833,455,812حقوق أصحاب حسابات االستثمار  المطلق
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

13,416,204,09214,732,484,10214,166,498,3547,618,519,0172,459,818,8646,740,309,913247,826,36359,381,660,705االستثمارالمطلق

                                                                                                                                                                                     

18,960,975,54638,487,327,22612,683,743,600901,942,8561,713,453,20912,369,049,77877,475,569,739)7,640,922,476(الصافي
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فجوة العائد
كما في 31 كانون األول 2015

أكثر من 7 أيام حتى 7 أيام
إلى شهر

أكثر من شهر 
إلى 3 أشهر

أكثر من 3 أشهر 
إلى 6 أشهر

أكثر من 6 أشهر 
إلى 9 أشهر

أكثر من 9 شهر 
إلى سنة

المجموعأكثر من سنة

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
الموجودات

6,514,435,5981,939,992,01970,605,841,220-3,976,925,86414,779,632,47632,233,407,14311,161,448,120أرصدة لدى المصارف والمؤسسات  المالية
1,680,814,9191,680,814,919------استثمارات محتفظ  بها لتاريخ االستحقاق

4,344,264,32060,620,7257,680,503,2904,074,271,359866,227,392206,004,4341,932,614,66319,164,506,183ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية
1,210,426,0922,206,559,787- 910,417,79285,715,903- - - المشاركات

8,321,190,18414,840,253,20139,913,910,43316,146,137,271951,943,2956,720,440,0326,763,847,69393,657,722,109مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق

40,427,481,368- 18,822,709,7704,841,975,5634,039,051,9987,190,978,6023,812,473,8191,720,291,616تأمينات نقدية
40,427,481,368- 18,822,709,7704,841,975,5634,039,051,9987,190,978,6023,812,473,8191,720,291,616مجموع المطلوبات

إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات 
--------مالية

2,618,596,0841,841,651,3193,466,971,6683,034,820,9082,185,741,3411,881,563,791195,767,19215,225,112,303حقوق أصحاب حسابات االستثمار  المطلق
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب   حسابات 

21,441,305,8546,683,626,8827,506,023,66610,225,799,5105,998,215,1603,601,855,407195,767,19255,652,593,671االستثمارالمطلق
                                                                                                                                                                                                

3,118,584,6256,568,080,50138,005,128,438)5,046,271,865(8,156,626,31932,407,886,7675,920,337,761)13,120,115,670(الصافي

مخاطر السيولة  39.8
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها.وتمويل زيادة الموجودات وللوقاية من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع 
مصادر التمويل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة على أساس يومي. باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية 
المستقبلية وكذلك االحتفاظ بنسبة كافية من السيولة وفق قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بالسيولة رقم 588 / م ن / ب 4 بتاريخ 22 تشرين الثاني 2009 على البنك أن يحتفظ 
في كل يوم عمل بنسبة سيولة بكافة العمالت ال تقل عن 30% على أن ال تقل نسبة السيولة بالليرات السورية عن 20%. بلغت نسبة السيولة في البنك خالل عام 2016 بكافة العمالت 

حدها األقصى 131% وحدها األدنى 114%، وكنسبة متوسطة %122.
كما يقوم البنك أيضًا ووفق القوانين المرعية في سورية وحسب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5938 / م ن / ب 4 الصادر بتاريخ 2 أيار للعام 2011 باالحتفاظ لدى مصرف سورية 

المركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل 5 %. 
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من شهر إلى خالل شهرسبعة أيام فأقلكما في 31 كانون األول 2016
ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر 
إلى ستة أشهر

من ستة أشهر 
إلى تسعة أشهر

من تسعة شهر 
المجموعأكثر من سنةإلى سنة

المبلغ بآالف الليرات السورية
الموجودات

49,589,630------49,589,630نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية 

102,419,718----52,526,11022,498,88827,394,720لمدة ثالثة أشهر أو أقل
حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد 

57,63810,166,91020,996,05317,056,3001,654,8607,916,4514,501,59862,349,810عن ثالثة أشهر
3,854,865954,0324,870,0473,138,6571,689,285465,1163,775,62518,747,627ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية

1,193,2321,763,304--40,000325,000-205,072المشاركات
3,089,7253,607,155--517,430---موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

256,210256,210------موجودات قيد االستثمار أو التصفية
3,027,1763,027,176------موجودات ثابتة

7,1267,126------موجودات غير ملموسة
2,713,97473,629153,00564,87517,61772,19756,6973,151,994موجودات أخرى

2,161,9952,161,995- - - - - - وديعة مجمدة لدى مصرف سورية 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---40,000-79,911,131إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية

63,765,828------63,765,828أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
10,092,42411,865,3908,106,3373,726,7321,193,5642,470,85517,90337,473,205تأمينات نقدية

66,75966,759------ُمخصصات متنوعة
1,591,125---1,591,125---ُمخصص ضريبة 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 التراكمية
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من شهر إلى خالل شهرسبعة أيام فأقلكما في 31 كانون األول 2015
ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر 
إلى ستة أشهر

من ستة أشهر 
إلى تسعة أشهر

من تسعة شهر 
إلى سنة

المجموعأكثر من سنة

المبلغ بآالف الليرات السورية
الموجودات

41,029,502------41,029,502نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية 

33,946,070----24,472,8793,074,6706,398,521لمدة ثالثة أشهر أو أقل
حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد 

6,463,6801,918,90561,594,791-3,943,11211,659,14126,472,74511,137,208عن ثالثة أشهر
4,344,26460,6217,680,5044,074,271866,227206,0041,932,61519,164,506ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية

1,210,4262,206,560-910,41885,716---المشاركات
1,673,5851,673,585------موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

256,210425,040-----168,830موجودات قيد االستثمار أو التصفية
2,299,8662,299,866------موجودات ثابتة

2,3512,351------موجودات غير ملموسة
619,323------619,323موجودات أخرى

1,506,3811,506,381- - - - - - وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
74,577,91014,794,43240,551,77016,121,897951,9436,669,68410,800,339164,467,975مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة
46,120,078------46,120,078إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية

41,448,056------41,448,056أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
40,427,481-18,822,7104,841,9764,124,9977,105,0333,812,4741,720,291تأمينات نقدية

67,41567,415------ُمخصصات متنوعة
750,742---750,742---ُمخصص ضريبة الدخل

2,276,112- - - - - - 2,276,112مطلوبات أخرى
108,666,9564,841,9764,124,9977,855,7753,812,4741,720,29167,415131,089,884مجموع المطلوبات

2,618,5961,763,2293,545,3943,218,0002,185,7411,881,564195,76715,408,291حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
111,285,5526,605,2057,670,39111,073,7755,998,2153,601,855263,182146,498,175إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

3,067,82910,537,15717,969,800)5,046,272(8,189,22732,881,3795,048,122)36,707,642(فجوة الفئة
- 4,362,9649,411,0864,364,8147,432,64317,969,800)28,518,415()36,707,642(الفجوة التراكمية
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إدارة المخاطر )تتمة(  39
مخاطر العمليات )التشغيلية(  39.9

تمثل المخاطر التشغيلية المخاطر التي يمكن أن تسبب خسائر  للبنك والتي تنتج بسبب إخفاق في عمليات الحاسب اآللي وأخطاء بسبب عدم كفاية  االجراءات أو سوء تصرف 
الموظفين أو عدم االلتزام بالشريعة.

أما الطريقة المعتمدة لقياس المخاطر التشغيلية  فهي وبموجب تعليمات مصرف سورية المركزي اعتماد المؤشر االساسي لقياس مخاطر التشغيل ويتم تحديد المخاطر التشغيلية 
التي يتعرض لها البنك من خالل:

التقييم الذاتي للمخاطر واإلجراءات الرقابية  عن طريق تقييم مدى تأثر العمليات والنشاطات التي يقوم بها البنك بالمخاطر التشغيلية المحتملة من ورش عمل مع اإلدارات المعنية   •
يستدل من خاللها على مدى ضعف أو قوة بيئة المخاطر التشغيلية الكامنة في عملياته ونشاطاته.

تجميع المخاطر حسب أنواعها عن طريق تبويب العمليات التي يقوم بها البنك وتحديد الوحدات واألقسام التي تواجه إدارة المخاطر التشغيلية وذلك حسب نوع المخاطر التي تتعرض   •
لها ويساعد هذا االجراء على اظهار نقاط الضعف في نظام إدارة المخاطر التشغيلية وكما يساعد على وضع االولويات للخطوات الواجب القيام بها لمعالجة هذه المخاطر.

حدود المخاطر التشغيلية عن طريق وضع حدود لمؤشرات المخاطر الرئيسية لمختلف العمليات التي يمكن تحملها والتي ال يجب تخطيها   •
أما أهم آليات تخفيف المخاطر التشغيلية كما يلي 

الصالحيات والموافقات المحددة في كل مستوى إداري له عالقة بالمخاطر التشغيلية.   •
فصل المهام بين الموظفين وعدم تكليف الموظفين بمهام ينشأ عنها تضارب مع مصالحهم الشخصية.   •

الوقاية الكافية لموجودات وسجالت البنك.  •
المطابقات والتحقق الدوري للعمليات والحسابات.   •

توفير اإلجراءات وأنظمة الضبط الداخلي ألي نشاط جديد أو ألي أداة مالية  جديدة.   •
التأمين على موجودات البنك.  •

تطوير العالقة بين إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل وضع خطط التدقيق مبنية على أساس المخاطر.   •
التدريب الفعال والمستمر لمختلف موظفي البنك للموظفين الجدد.  •

وضع نظام شامل الجراءات الضبط الداخلي.  •
وضع إجراءات الرقابة الشرعية للتأكد من أن االنشطة التي يقوم بها البنك ال تخالف الشريعة.   •

كما تعمل إدارة البنك على وضع خطط طوارئ وخطط استمرارية عمل بديلة وإجراء اختبارات لها لضمان قدرة البنك على االستمرار في العمل وتخفيف الخسائر في حال حصول أعطال 
قاسية )كتعطل أجهزة االتصال أو توقف نظام العمل في األجهزة المعلوماتية والتكنولوجية أو حصول أضرار في البنية المادية للموجودات أو حصول كوارث طبيعية( وذلك بهدف 

تخفيض المخاطر التي قد تخلفها تلك األحداث على أداء البنك.
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المخاطر الشرعية  39.10 

يعتبر االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية األساس الذي ترتكز عليه البنوك اإلسالمية في عملها،  لذا فإن وجود ضوابط شرعية ضمن سياسات البنك وإجراءاته  يعد عاماًل هامًا في 
تخفيف المخاطر الشرعية التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

عدم االلتزام بالقرارات الملزمة لهيئة الرقابة الشرعية وقرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة.  •
تجاوز الضوابط الشرعية  الموجودة  ضمن إجراءات العمل الخاصة بتقديم المنتجات المصرفية.  •

ولتجنب هذه المخاطر أو تخفيفها إلى أدنى حد ممكن يقوم البنك  بالخطوات التالية:
التدريب المستمر للعاملين في البنك من الناحية الشرعية .  •

التأكد من تطابق كافة سياسات البنك وإجراءاته وعقوده ومنتجاته في جميع جوانب العمل المصرفي مع الضوابط الشرعية، وذلك من خالل اعتمادها من هيئة  الرقابة الشرعية قبل   •
بدء العمل بها.

عدم تقديم أي منتج إال بعد التأكد من فهم العاملين في البنك ألهم أسسه الشرعية التي تضمن سالمة العمل.  •
مراقبة وتدقيق العمليات بشكل مستمر من قبل قسم التدقيق الشرعي الداخلي.  •

مخاطر األعمال  39.11
تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على البنك أو قطاع البنوك بصفة عامة، ومنها األخطار الناتجة عن الظروف السياسية واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها 
العديد من المؤشرات السلبية على نتائج اعمال البنك. تقوم ادارة البنك بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتائج 

االعمال والمركز المالي للبنك.

خطط الطوارئ واستمرارية العمل  39.12
شكلت إدارة البنك لجنة للطوارئ واستمرارية العمل مؤلفة من كبار المدراء التنفيذيين بالبنك والتي بدورها قامت بتقييم وضع البنك ضمن الظروف الراهنة حيث وضعت الخطة 
لمواجهة عدد من السيناريوهات القاهرة والتي تتضمن العديد من اإلجراءات لضمان استمرار أعمال البنك وأنشطته في الحاالت الطارئة التزامًا بالمعايير المصرفية ألفضل الممارسات 

بهذا الخصوص.
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بنود خارج الميزانية  40
المجموعمن سنة لغاية خمس سنواتلغاية سنة31 كانون األول 2016

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
17,695,668,088-17,695,668,088االعتمادات

4,060,638,823-4,060,638,823قبوالت
9,257,989,049-9,257,989,049الكفاالت

9,027,095,882- 9,027,095,882السقوف الغير المستغلة
40,041,391,842- 40,041,391,842المجموع

المجموعمن سنة لغاية خمس سنواتلغاية سنة31 كانون األول 2015
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

22,939,715,339-22,939,715,339االعتمادات
5,871,357,454-5,871,357,454الكفاالت

8,782,438,457- 8,782,438,457السقوف الغير المستغلة
37,593,511,250- 37,593,511,250المجموع
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التحليل القطاعي  41
معلومات عن قطاعات أعمال البنك

2015 2016 أخرى فروع عمليات الخزينة تمويل
المؤسسات األفراد  البيـــــان

ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

10,865,604,133 16,038,805,796 420,912 1,477,322,873 1,376,133,473 10,598,041,257 2,491,836,020 95,051,261 إجمالي اإليرادات
)567,500,000( )218,218,617(  -  -  -  - )210,200,504( )8,018,113( مخصص تدني للتمويالت الممنوحة

10,298,104,133 15,820,587,179 420,912 1,477,322,873 1,376,133,473 10,598,041,257 2,281,635,516 87,033,148 نتائج أعمال القطاع

)1,287,179,776( )3,460,558,031( )1,838,582,277( )1,383,124,404( )36,265,328( )83,897,722( )118,486,300( )202,000( مصاريف موزعة على القطاعات
)896,933,994( )46,896,486( )46,896,486( - - - - - مصاريف غير موزعة على القطاعات
8,113,990,363 12,313,132,662 )1,885,057,851( 94,198,469 1,339,868,145 10,514,143,535 2,163,149,216 86,831,148 الربح قبل الضرائب
)750,742,298( )1,591,124,821( 243,590,516 )12,172,493( )173,140,136( )1,358,656,258( )279,525,975( )11,220,475( ضريبة الدخل
7,363,248,065 10,722,007,841 )1,641,467,335( 82,025,976 1,166,728,009 9,155,487,277 1,883,623,241 75,610,673 صافي ربح )خسائر( القطاع للسنة

164,467,974,931 247,081,745,080 2,203,495,296 25,361,381,413 90,706,723,530 117,946,299,950 10,389,964,695 473,880,196 موجودات القطاع
164,467,974,931 247,081,745,080 2,203,495,296 25,361,381,413 90,706,723,530 117,946,299,950 10,389,964,695 473,880,196 مجموع الموجودات

146,498,175,032 218,611,730,065 86,649,674 87,306,983,317 116,985,093,034 9,496,704,829 4,348,058,226 388,240,985 مطلوبات القطاع

146,498,175,032 218,611,730,065 86,649,674 87,306,983,317 116,985,093,034 9,496,704,829 4,348,058,226 388,240,985  مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات

االستثمار المطلقة
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التحليل القطاعي )تتمة(  41
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:

2016
المبالغ بآالف الليرات السورية

المجموعخارج سوريةسورية
اإليرادات

2,199,281246,6192,445,900إجمالي إيرادات االستثمارات المشتركة بين البنك وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة
)482,862()48,687()434,175(نصيب أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار

382,4261,884,7532,267,179دخل البنك من استثماراته الذاتية
61,10261,102-حصة البنك من دخل االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته وكياًل باالستثمار

2,768,357-2,768,357صافي إيرادات الخدمات البنكية
1,312,553-1,312,553األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

7,047,809-7,047,809أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي  -غير محققة
32 - 32 إيرادات اخرى

13,276,2832,143,78715,420,070إجمالي الدخل التشغيلي
)3,106,937(- )3,106,937(إجمالي المصروفات والمخصصات

10,169,3462,143,78712,313,133الربح قبل الضريبة
)1,591,125(- )1,591,125(مصروف ضريبة الدخل

8,578,2212,143,78710,722,008صافي الربح
81,740,281165,341,464247,081,745الموجودات
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معلومات عن قطاعات أعمال البنك )تتمة(

2015
المبالغ بآالف الليرات السورية

المجموعخارج سوريةسورية
اإليرادات

1,354,53988,6061,443,145إجمالي إيرادات االستثمارات المشتركة بين البنك وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة
)302,010(65,536)367,546(نصيب أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار

91,141894,583985,724دخل البنك من استثماراته الذاتية
16,49916,499-حصة البنك من دخل االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته وكياًل باالستثمار

1,840,286-1,840,286صافي إيرادات الخدمات البنكية
1,158,064-1,158,064األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

5,307,037-5,307,037أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي  -غير محققة
- - - إيرادات اخرى

9,383,5211,065,22410,448,745إجمالي الدخل التشغيلي
)2,334,755(- )2,334,755(إجمالي المصروفات والمخصصات

7,048,7661,065,2248,113,990الربح قبل الضريبة
)750,742(- )750,742(مصروف ضريبة الدخل

6,298,0241,065,2247,363,248صافي الربح
72,959,57791,508,398164,467,975الموجودات
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إدارة رأس المال  42
إن إدارة رأس المال هي عملية مستمرة لضمان توفر رأسمال كاف لتلبية متطلبات رأس المال الرقابية وضمان االستخدام األمثل لرأس المال.

حيث يتم استخدام الطريقة المعيارية لبازل 2 لقياس متطلبات رأس المال الرقابي فيما يتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق. أما فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية فيتم حساب 
متطلبات رأس المال الرقابي لها بطريقة المؤشر األساسي.

و يتكون رأس مال البنك من :
رأس المال المدفوع، واالحتياطيات واألرباح المدورة.  -

ينزل أقساط رأس المال المكتتب بها غير المسددة باإلضافة إلى صافي الموجودات الثابتة غير المادية.  -
وفًقا لتعليمات مصرف سورية المركزي المستند إلى تعميم مجلس النقد والتسليف، على البنك االحتفاظ برأس مال كاٍف لمواجهة المخاطر المتعلقة بأعمال البنك، ويجب أن ال تقل 

نسبة كفاية رأس المال عن 8% حسب التعليمات المقررة.
يعمل البنك على تحقيق أهداف رأس المال من خالل مايلي:

تحقيق معدل عائد مرٍض على رأس المال دون المساس بالمتانة المالية، وتحقيق معدل عائد مقبول على حقوق الملكية.  •
الوصول برأس المال إلى الحد المطلوب حسب متطلبات بازل للرقابة المصرفية وتوجهات الجهات الرقابية.  •

كفاية رأس المال أ- 
يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 253 الصادر في 24 كانون الثاني 2007 بحيث ال تتدنى نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في 

الجمهورية العربية السورية عن نسبة %8.
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بتاريخ 26 شباط 2014 صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1088/م.ن/ب 4 والذي تضمن تعديل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 362/م.ن/ب 1 تاريخ 4 شباط 
2008 بحيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة ضمن األموال الخاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف 

رقم 253 الصادر في 24 كانون الثاني 2007. وفيما يلي احتساب كفاية رأس المال كما في 31 كانون األول:

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

4,908,519,0004,900,902,250رأس المال
17,850,495,21610,802,686,442األرباح غير المحققة

3,848,072,2461,476,937,957صافي األرباح المدورة المحققة
900,549,050374,016,661احتياطي قانوني

900,549,050374,016,661احتياطي خاص
24,947,7084,357,183احتياطي معدل أرباح

)256,210,000()256,210,000(عقارات مستملكة سداد لدين لم يتم تصفيتها خالل الفترة المحددة
)2,351,139()7,125,961(الموجودات غير الملموسة
28,169,796,30917,674,356,015االموال الخاصة األساسية

36,882,74536,882,745احتياطي مخاطر التمويل
36,882,74536,882,745صافي األموال الخاصة المساندة

28,206,679,05417,711,238,760صافي حقوق الملكية حسب تعليمات مصرف سورية المركزي

173,384,314,191100,369,472,403الموجودات المثقلة
4,705,344,9012,140,754,117حسابات خارج الميزانية المثقلة

1,222,933,8122,703,408,945مخاطر السوق
2,986,572,2352,359,598,388المخاطر التشغيلية

182,299,165,139107,573,233,853
16% 15٪ نسبة كفاية رأس المال

16% 15٪ نسبة كفاية األموال األساسية
98% 99٪ نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساهمين

0% 0٪ نسبة األموال المساندة إلى مجموع األموال الخاصة المساندة واألساسية
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إدارة رأس المال )تتمة(  42
تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات ب- 

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها

المجموعألكثر من سنةلغاية سنةكما في 31 كانون األول 2016
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الموجودات
49,589,630,084-49,589,630,084نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

102,419,718,157-102,419,718,157إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل
57,848,211,9864,501,597,53062,349,809,516حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

14,972,001,8853,775,624,90018,747,626,785ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية
570,072,0661,193,231,6641,763,303,730المشاركات

517,430,0003,089,724,5853,607,154,585موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
256,210,000-256,210,000موجودات قيد االستثمار أو التصفية

3,027,176,3083,027,176,308-موجودات ثابتة
7,125,9617,125,961-موجودات غير ملموسة

3,095,297,06556,697,4633,151,994,528موجودات أخرى
2,161,995,4262,161,995,426- وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

229,268,571,24317,813,173,837247,081,745,080مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة

79,986,131,010-79,986,131,010إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية
63,765,827,990-63,765,827,990أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

37,305,301,815167,903,07837,473,204,893تأمينات نقدية
66,759,104-66,759,104ُمخصصات متنوعة

1,591,124,821-1,591,124,821ُمخصص ضريبة الدخل
13,589,739,221- 13,589,739,221مطلوبات أخرى

196,304,883,961167,903,078196,472,787,039مجموع المطلوبات
21,944,019,741194,923,28522,138,943,026حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

218,248,903,702362,826,363218,611,730,065إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
11,019,667,54117,450,347,47428,470,015,015الصافي
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المجموعألكثر من سنةلغاية سنةكما في 31 كانون األول 2015
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الموجودات
41,029,501,836-41,029,501,836نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

33,946,070,023-33,946,070,023إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل
59,675,886,0501,918,905,00061,594,791,050حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

17,231,891,5201,932,614,66319,164,506,183ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية
996,133,6951,210,426,0922,206,559,787المشاركات

1,673,584,7791,673,584,779-موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
425,039,891-425,039,891موجودات قيد االستثمار أو التصفية

2,299,866,1542,299,866,154-موجودات ثابتة
2,351,1392,351,139-موجودات غير ملموسة

619,322,700-619,322,700موجودات أخرى
1,506,381,3891,506,381,389- وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

153,923,845,71510,544,129,216164,467,974,931مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلقة
46,120,077,675-46,120,077,675إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية.

41,448,055,510-41,448,055,510أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
40,427,481,368-40,427,481,368تأمينات نقدية

58,839,8438,575,11767,414,960ُمخصصات متنوعة
750,742,298-750,742,298ُمخصص ضريبة الدخل

2,016,891,265259,220,9582,276,112,223مطلوبات أخرى
130,822,087,959267,796,075131,089,884,034مجموع المطلوبات

15,248,523,693159,767,30515,408,290,998حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
146,070,611,652427,563,380146,498,175,032إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

7,853,234,06310,116,565,83617,969,799,899الصافي



134

ارتباطات والتزامات ائتمانية خارج بيان المركز المالي  43
ارتباطات والتزامات ائتمانية أ- 

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

17,695,668,08822,939,715,339اعتمادات مستندية
-4,060,638,823قبوالت

9,257,989,0495,871,357,454كفاالت
7,382,495,7104,050,899,009لقاء حسن تنفيذ

1,386,777,2181,465,618,823لقاء اشتراك في مناقصات
488,716,121354,839,622لقاء الدفع

9,027,095,8828,782,438,457سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
40,041,391,84237,593,511,250

التزامات تعاقدية ب- 

20162015
ليرة سوريةليرة سورية

ارتباطات عقود مشاريع إنشائية
- - تستحق خالل سنة

مجموع ارتباطات عقود المشاريع اإلنشائية في تاريخ بيان 
- - المركز المالي

ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية
349,984-تستحق خالل سنة

1,916,333,276141,168,548تستحق خالل أكثر من سنة
مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ بيان المركز 

1,916,333,276141,518,532المالي
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أرقام المقارنة  44
تم اعادة تبويب بعض أرصدة عام 2015 لتتناسب مع تبويب أرصدة الفترة الحالية، إن عملية اعادة التبويب الخاصة بنقل رصيد احتياطي معدل األرباح الذي يمثل حصة المساهمين كان 

لها اثر على زيادة قيمة حقوق الملكية.

القيمة التبويب في 31 كانون األول 2016 التبويب في 31 كانون األول 2015 البيان
ليرة سورية

273,813,971  الدخل المشترك القابل للتوزيع لحسابات االستثمار
المطلق بعد تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار العائد على حسابات االستثمار المطلق بيان الدخل

302,010,072  نصيب حسابات االستثمار المطلق من الربح المشترك
قبل تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار

 نصيب أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح
المشترك بيان الدخل

532,627,412 مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت بيان التدفقات النقدية
18,623,199 مخصص تدني قيمة المشاركات اإلسالمية
98,831,364 لألفراد لألفراد المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات

207,334,743 تمويالت عقارية
18,474,998,600 الشركات الكبرى الشركات

383,341,476 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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المركز التنافسي للبنك
على الرغم من أن بنك البركة حديث النشأة إال أن إنطالقته كانت مميزة حيث تمكن من 
االستحواذ على نسبة هامة من السوق المصرفية السورية حيث بلغت الحصة السوقية 
للبنك في نهاية العام 2016 من حيث الموجودات على مستوى القطاع المصرفي الخاص 
البركة  )39%(، هذا وقد حقق بنك  المصرفي اإلسالمي   القطاع  )14%( وعلى مستوى 
أرباًحا صافية وقدرها 10.7 مليار ليرة سورية وبذلك احتل المرتبة الخامسة من حيث صافي 

األرباح بين المصارف الخاصة في السوق السورية.

درجة االعتماد على موردين أو عمالء محددين
أكثر من 10% من  العام 2016 بنسبة مشتريات  لم يتم االعتماد على مورد محدد خالل 

إجمالي المشتريات والتوريدات.

وصف للحماية الحكومية واالمتيازات وبراءات االختراع التي تم الحصول عليها
لم يتمتع البنك أو أي من منتجاته بأي حماية حكومية أو امتيازات خالل العام 2016 وكذلك 

لم يتم الحصول على أي براءات اختراع أو حقوق امتياز خالل هذا العام.

القرارات ذات األثر المادي على عمل البنك أو منتجاته
صدرت خالل عام 2016 عن السلطات النقدية السورية العديد من القرارات المتعلقة بالقطاع 

المصرفي ولكن لم يكن ألي منها أثر مادي جوهري على الشركة أو أي من منتجاتها

أتعاب مفتش الحسابات
للعام 2014 بعد  البركة سورية  اليغشي كمدقق لحسابات بنك  السيد محمد  تم تعيين 
الحصول على الموافقات الالزمة لتعيينه وبلغت أتعاب السيد محمد اليغشي عن تدقيق 
حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول  2016مبلًغا وقدره 1,000,000  

ليرة سورية.

مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:
عن  اإلفصاح  بضرورة  المالية  واألسواق  األوراق  هيئة  بتوصيات  االلتزام  إلى  باإلشارة 
أنه  نشير  فإننا  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  من  كل  يتقاضاها  التي  والمكافآت  المزايا 
بالبيانات  المرفقة  المجلس ضمن اإليضاحات  التي يتقاضاها  المبالغ  قد تم اإلفصاح عن 
المالية المدققة وفي التحديد اإليضاح رقم /34/ واإليضاح رقم /38/ حيث أن هذه المبالغ 
هي عبارة عن مكافآت وبدالت سفر وإقامة عن حضور اجتماعات المجلس وإدارة شؤون 
البنك خالل عام 2016، أما بالنسبة للمزايا والمكافآت التي يتقاضاها أشخاص اإلدارة العليا 
مجموع  فإن  عليها،  يحصلون  التي  السفر  وبدالت  واألتعاب  الرواتب  في  تتمثل  والتي 
الراتب األساسي وتعويضات  بند  المرفق رقم /38/ تحت  اإليضاح  المبالغ متضمنة في 

)اإلدارة التنفيذية(.

بيان بالعقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدها البنك مع أطراف ذات عالقة
تم إبرام عقد مع شركة سكر للصناعات االلكترونية بعد فوزها بالعطاء من خالل استدراج 

ثالثة عروض أسعار من ثالث شركات مختلفة.

فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية:
المهام  إليها خالل عام 2016 وتقارير  المرفوعة  للتقارير  التدقيق  من خالل مراجعة لجنة 
البنك  لدى  أّن  اللجنة  ترى  المركزي،  قبل مصرف سورية  المنّفذة من  الغرضية  الرقابية 
نظم ضبط ورقابة داخلية جيدة مع وجود بعض النقاط والمالحظات التي وجهت بالعمل 

على معالجتها.

ملحق بيانات اإلفصاح وفق نظام وتعليمات اإلفصاح
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قلعة المرقب: مدينة طرطوس
تقع قلعة المرقب قرب مدينة بانياس الساحلية في محافظة طرطوس، ترتفع 360 مترًا عن سطح البحر، 
أول من بناها العرب المسلمون عام 1062, وتعتبر من أهم المواقع الحصينة على امتداد الساحل السوري، 

يحيط بها سوران سور داخلي وسور خارجي ويحتوي السور الخارجي على 14 برجًا دفاعيًا منيعًا 
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مدرج بصرى: مدينة درعا
أنحاء  في  أنشئت  التي  المسارح  أجمل  من  واحد  وهو  سورية  في  الموجودة  اآلثار  أروع  من  واحدا  يعد 

اإلمبراطورية الرمانية 
أنشئ في القرن الثاني الميالدي ويعد بوضعه الحالي أكثر مسارح العالم محافظة على أصله 
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عدد موظفي البنك ومؤهالتهم بنهاية عام 2016
بلغ عدد موظفي البنك 245 موظفًا وموظفة في نهاية عام 2016، ويشكل حملة الشهادات الجامعية 88% منهم

و من المخطط أن يتم زيادة هذا العدد مع زيادة عدد الفروع والتي سيتم افتتاحها خالل عام2016. 
فيما يلي جدول تحليلي يبّين مؤهالت الموظفين وعددهم: 

التصنيف حسب المؤهل العلمي
2دكتوراه

30ماجستير
1دبلوم

153بكالوريوس
31معهد

8تحضير جامعي
5بكالوريا

15تعليم أساسي
245المجموع

والتغير في أعداد الموظفين خالل عام 2016 مبين في الجدول التالي:

معدل دوران الموظفينمتوسط عدد الموظفين في الشهرنهايةاستقالةمباشرةبداية الشهرالشهر
2.7%22146219220كانون الثاني

0.9%21982225222شباط
1.78%22544225225آذار

0.0%22560231228نيسان
0.0%23120233232أيار

1.72%23324231232حزيران
0.0%23180239235تموز

0.0%23960245242آب
0.41%24521246246أيلول

1.22%24613244245تشرين األول
0.82%24432245245تشرين الثاني

0.41%24511245245كانون األول
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فروع وصرافات البنك
دمشق:

الفرع الرئيسي: السبع بحرات  •
011-443 5550 هاتف:   
011-443 5551 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 2  

فرع المزة: اتوستراد المزة )إياب( مقابل طلعة االسكان  •
011-611 2824 هاتف:   
011-611 3494 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

فرع أبورمانة: شارع الجالء- مقابل مكاتب البريد  •
011-333 9445 هاتف:   
011-333 9443 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

فرع الميدان: غربي الميدان- مقابل شركة البريد السريع  •
011-881 5055 هاتف:   
011-881 9552 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

مكتب الشهبندر: شارع عبد الرحمن الشهبندر  •
011-443 7820 هاتف:   
011-443 7810 فاكس:   

مكتب المزة: اتوستراد المزة )ذهاب(  •
011-663 2600 هاتف:   
011-663 2606 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

طرطوس
فرع طرطوس: شارع المينا

043-232501 هاتف:   
043-232510 فاكس:   
عدد الصرافات اآللية: 1  

حلب
فرع الفرقان: تجميل الفرقان- شارع إكسبريس )مغلق(  •

021-267 1277 هاتف:   
021-267 1644 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

فرع الفيصل: شارع الفيصل-جوار القنصلية الفرنسية  •
021-222 3855 هاتف:   
021-222 3977 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

حمص
فرع الدروبي: شارع عبد الحميد الدروبي )مغلق(  •

031-245 9070 هاتف:   
031-245 9071 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

حماه
فرع القوتلي: شارع القوتلي  •

033-253 6460 هاتف:   
033-253 6457 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

الالذقية
فرع الكورنيش الغربي: الكورنيش الغربي،  •

منطقة الشيخ ضاهر العقارية  
041-486750 هاتف:   
041-486751 فاكس:   
عدد الصرافات اآللية: 1  

الصرافات اآللية اإلضافية:
دمشق – مجمع ماسة مول /1

دمشق – مجمع التاون سنتر /1

مركز االتصاالت: 011-9525
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بنك البركة سورية " شركة مساهمة مغفلة عامة " سجل تجاري رقم 16059 دمشق، رأس المال 5000,000,000 ل.س
دمشق- ساحة السبع بحرات – شارع عبد الرحمن الشهبندر هاتف 9525-011 فاكس 7810 443 011 - ص. ب 100 دمشق

www.albarakasyria.com الموقع االلكتروني albaraka@albarakasyria.com البريد االلكتروني



أبجدية أوغاريت...


