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في عام 2001 قّررت الحكومة فتح المجال إلنشاء مصارف 
خاصة وأصدرت لتحقيق هذا الغرض القانون رقم  28 لعام 
المصارف  تأسيس  على  أحكامه  اقتصرت  والذي   2001
اإلسالمية  المصارف  عمل  آليات  كانت  ولما  التقليدية، 
تختلف شكليًا وجوهريًا عن آليات عمل المصارف التقليدية 
فقد جرى العمل على إعداد مشروع قانون خاص للمصارف 
السيد  بمكرمة  تكّللت  حتى  الجهود  وتواصلت  اإلسالمية 
األسد  بشار  الدكتور  الّسورية  العربّية  الجمهورّية  رئيس 
الخاص   2005 لعام   35 رقم  التشريعي  المرسوم  بصدور 
بإحداث المصارف اإلسالمية , وبعد ذلك انطلق العمل في 
عّدة مسارات حيث قامت مجموعة البركة المصرفية  ) وهي 
الّريادي  بمركزها  معروفة   ) بحرينية  عامة  مساهمة  شركة 
في مجال الصيرفة اإلسالمية بتكليف المكتب االستشاري 
الجدوى  دراسة  بإعداد  واالستثمار  للتنمية  الّسوري 
االقتصادية الالزمة لتأسيس مصرف إسالمي في سورية 
كما جرى في هذه األثناء العمل على دعوة نخبة مميزة من 

رجال األعمال الّسوريين للمساهمة في إنشاء البنك.

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

وتعديل قرار الترخيص والّنظام األساسي للمصرف.

والموافقة  الترخيص  قرار  تعديل  على  الموافقة  صدرت 
الوزراء  مجلس  رئاسة  من  المصرف  بتأسيس  النهائية 
 2009 عام  خالل  االكتتاب  تّم   ،18  /  01  /  2009 بتاريخ   

لمحة عن
بنك البركة سورية 

ابتداًء من تاريخ 2009 / 10/ 04 واستمر حتى 2009 / 11 / 
04 محّقًقا نجاحًا باهرًا حيث تجاوزت 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  التجريبي 

14/06/2010 بداية العمل في السوق الّسورية.

بنك  أسهم  بإدراج  الخاصة  الموافقة  على  الحصول  تّم 
البركة سورية في سوق دمشق لألوراق المالية من قبل 
األوراق  هيئة  وإدارة  المالية  لألوراق  دمشق  سوق  إدارة 
بتاريخ  رسمًيا  اإلدراج  ليتم  الّسورية  المالّية  واألسواق 

. 03 / 11 / 2014

والمنتجات  الخدمات  من  العديد  بتقديم  البنك  يقوم 
يتوافق  بما  واألفراد  للّشركات  المتمّيزة  المصرفّية 
وبما  المحّلية  المصرفية  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.

التصنيف  على   2019 عام  في  سورية  البركة  بنك  حافظ 
الذي حصل عليه منذ عام 2016 والذي  القوي  االئتماني 
الدرجة  من  ائتماني  تصنيف  لدرجة  استحقاقه  في  تمثل 
إسالمي  مصرف  أول  بذلك  ليكون   ،  BBB االستثمارية 
في سورية يحصل على هذا التصنيف الذي منحته الوكالة 
 . DFRA وفًقا لمعيار ) IIRA ( الدولية اإلسالمية للتصنيف

جائزة أفضل مصرف في مبادرة  البركة  بنك  وقد استحّق 

لعام  األوسط  الشرق  مستوى  على  المستدامة  التنمية 
2019 من مؤسسة CPI Financial العالمية.

البنك على جائزتي أفضل بنك إسالمي وأفضل  حاز  كما 
المجتمعية  المسؤولية  في  ملتزمة  مالية  مؤسسة 
قبل  من  التوالي  على  لعامين  اإلسالمية  للمصارف 

مؤسسة CPI Financial العالمية.

في  إبداعًا  األكثر  اإلسالمي  البنك  بجائزة  البنك  فاز  كما 
الذي  المصرفي  األداء  لتقييم  وفًقا   2018 لعام  سورية 

International Financial Magazine.  قامت به مجلة

وفقًا  أدء  بيان  وثيقة  سورية  البركة  بنك  استحق  وقد 
 ISO26000  ) االجتماعية  للمسؤولية  الّدولية  للمواصفة 
أجرته  الذي  للتقييم  نتيجًة   ،  5 4 من  متقّدم  أداء  بدرجة   )
الّضلوع  على  البنك  لحرص  تتويًجا  العالمية   SGS شركة 
ال  المجاالت،  شّتى  في  المجتمع،  تجاه  بمسؤولياته 
االتفاقيات  عبر  واإلنسانية،  والتدريبية،  التعليمية،  سيما 

والتفاهمات والمساهمات والمنح التي يقدمها.

في  مصرف  أول  هو  سورية   - البركة  بنك  وإن  هذا 
سورية يحصل على شهادة الّترقية ُوفق أحدث إصدار من 
 ISO9001:2015 الجودة  أنظمة  إلدارة  الّدولية  المواصفة 
بعد محافظته لثالثة أعوام متتالية على توافقه ومتطلبات 

 ISO 9001:2008 .  شهادة إدارة الجودة

بنك  أفضل  جائزة  على  حصل  سورية  البركة  بنك  أن  يذكر 
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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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.

الرؤيــة
الرسالة والقيم
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٩

بناء على تقييم للنتائج التي تم تحقيقها خالل عام 201٩ على صعيد المساهمات المجتمعية 
التنمية  البركة سورية بجائزة أفضل مصرف في مجال مبادرة  والتنمية المستدامة، فاز بنك 
المستدامة على مستوى الشرق األوسط، وذلك ضمن قائمة من الفعاليات المالية العالمية 
والتي تم اختصارها في التصفيات النهائية إلى ثالثة بنوك هي بنك دبي اإلسالمي والبنك 

اإلسالمي للتنمية باإلضافة لبنك البركة سورية.

يذكر أن بنك البركة ترشح للمنافسة على الجائزة لتنفيذه مبادرة تكوين لدعم رياديي األعمال.

بنك البركة سورية أفضل مصرف في مجال مبادرة التنمية المستدامة 
CPI Financial على مستوى الشرق األوسط وفقا لمؤسسة
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التصنيف  على   2019 عام  في  سورية  البركة  بنك  حافظ 
الذي حصل عليه منذ عام 2016 والذي  القوي  االئتماني 
الدرجة  من  ائتماني  تصنيف  لدرجة  استحقاقه  في  تمثل 
إسالمي  مصرف  أول  بذلك  ليكون   ،BBB االستثمارية 
في سورية يحصل على هذا التصنيف الذي منحته الوكالة 

.DFRA وفقًا لمعيار )IIRA( الدولية اإلسالمية للتصنيف

و تمّكن البنك رغم الظروف التشغيلية االستثنائية التي 
تمر بها سورية من المحافظة على أنشطته و أعماله من 
السوق  في  مكانته  تعزيز  في  البنك  إستراتيجية  خالل 
العالمية  المصرفية  السورية من جهة والسوق  المصرفية 

من جهة أخرى .  

ويضع هذا التصنيف بنك البركة سورية في موقع متقدم 
تغطية  إمكانية  لجهة  المحلي  المصرفي  للقطاع  بالنسبة 
مخاطر المستوى السيادي إلى حد كبير، إضافة إلى قدرة 
ائتمانية كافية بتقييمه ضمن نطاق )71-75( كدرجة ائتمانية 
إجمالية، وصفة ائتمانية قوية بتقييمه في نطاق )80-76( 
مستوى  يعكس  ما  وهو  األصول”  جودة  “إدارة  لدرجة 
الحيطة لدى البنك وقدرته العالية على الوفاء بالمسؤولية 

االئتمانية تجاه المستثمرين. 

أّن ممارسات الحوكمة والشريعة في  الوكالة  كما اعتبرت 
البنك مناسبة، مع تمثيل قوي لمجلس اإلدارة، ومستويات 

)BBB( بنك البركة يحافظ على تصنيف ائتماني ممّيز
من الوكالة الدولية اإلسالمية للتصنيف 

عالية من اإلفصاحات المالية وغير المالية، إذ تم تقييم حوكمة الشركات لدى البنك في 
نطاق )66-70(، وتقييم الحوكمة الشرعية في نطاق )75-71(.

إن هذا االنجاز المتميز للبنك جاء  نتيجة لرؤية عملية دقيقة و للفريق المميز و القادر على 
تنفيذ هذه الرؤية بمنتهى  المهنية و المسؤولية.

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

و البنك اإلسالمي للتنمية .
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تكريم وتقدير من قبل مجموعة البركة المصرفية على الجهود 
سورية  البركة  بنك  قبل  من  بذلت  التي  الخاصة  والمبادرات 
من  الفترة  عن  للمجموعة  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 

2016 لغاية 2020

تكريم وتقدير من قبل مجموعة البركة المصرفية
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البركة … أول مصرف في سورية يحصل على شهادة
ISO 26000 في المسؤولية االجتماعية
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أداء  بيان  وثيقة  سورية  البركة  بنك  استحق  والمثمر  الجاد  للعمل  نتيجة 
  ISO26000:2010 االجتماعية   للمسؤولية  الّدولية  للمواصفة  وفقًا 

بدرجة أداء متقّدم .
وبذلك يكون البركة أول مصرف في سورية يستحق هذه الشهادة. 

وحصول البنك على هذه الشهادة أتى ترسيخًا لرؤيته في تحقيق الريادة 
أفضل  مع  للمطابقة  المستمر  لسعيه  وتتويجًا  المصرفية  السوق  في 
المواصفات ومعايير العمل العالمية التي تخدم القطاع المصرفي ,وسعيًا 
المياه  تشمل  والتي  والبشرية  الطبيعية  الموارد  على  للمحافظة  منه 

والنباتات الخضراء وأفراد المجتمع المحلي المحيطة به.
والتدريبية  التعليمية  المجاالت  على  كبيرًا  تأثيرًا  المواصفة  لهذه  كان  كما 
واإلنسانية ,والتي لخصت نتائجها بالمنح واالتفاقيات والمساهمات التي 

قدمها بنك البركة دعمًا لنهج التنمية المستدامة المتبناة من قبل البنك.

يشار إلى أن ISO26000:2010   هو معيار دولي أطلقته المنظمة الدولية 
االجتماعية  المسؤولية  إرشادات تخص  ليقدم  ISO عام 2010  للمقاييس 
الشركات  هذه  لعمال  العمل  ظروف  وتحسين  توحيد  منها  والهدف 

والمنظمات وبيئتها الطبيعية و مساعدة مجتمعها المحلي .
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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 إصدار من المواصفة الدولية لنظام إدارة 

 ISO 9001:2015 الجودة
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سياسة الجودة
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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة 

السادة المساهمين األكارم،
السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين،

السالم عليكم ورحمة الّله وبركاته،

أعضاء  السادة  وباسم  بإسمي  إليكم  أتقدم  أن  يسرني 
تلبية  الشكر على  بجزيل  البركة سورية  بنك  إدارة  مجلس 
الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العاشر لسماع التقرير 
الختامية  والبيانات  المالية  النتائج  متضمنًا  للبنك  السنوي 
ومفتش  الشرعية  الرقابة  هيئة  وتقرير   ،201٩ لعام 
 201٩/1/1 تاريخ  من  للفترة  البنك  أعمال  عن  الحسابات 
وحتى 201٩/12/31، وخطة عمل البنك للعام 2020 إضافة 
إلى باقي البنود المدرجة على جدول أعمال هذا االجتماع 

والمعروضة على حضراتكم للمصادقة عليها.

األخوات واألخوة
تباطؤًا ملحوظًا  عام 201٩  العالمي خالل  االقتصاد  شهد 
الديون  حجم  وارتفاع  التجارية  النزاعات  احتدام  نتيجة 
وانخفاض اإلنتاجية في دول العالم عالوة على الصراعات 
تواجه  التي  المخاطر  أهم  أحد  ولعل  الجيوسياسية، 
العام  خالل  العالمي  االقتصاد  لنمو  اإليجابية  التوقعات 
أسهمت  التي  التجارية  النزاعات  موضوع  هو  القادم 
مسار  عكس  في  الماضيين  العامين  في  تصاعدها  بعد 
آثاره  التباطؤ  لهذا  كان  وبالطبع  االقتصادية،  التوقعات 
فيها  بما  االقتصادية  القطاعات  مختلف  على  السلبية 

القطاع المصرفي،
صعوبات  واجه  فقد  السوري  االقتصاد  صعيد  على  أما 
الحصار  إجراءات  حدة  تصاعد  ظل  في  عديدة  وتحديات 
كان  األخرى  العوامل  العديد من  إلى  إضافة   ، االقتصادي 
أبرزها انخفاض سعر صرف الليرة السورية وارتفاع معدالت 
التضخم إلى مستويات عالية، ولكن وعلى الرغم من كل 
هذه الصعوبات والتحديات بقي بنك البركة سورية ملتزمًا 

الّله من  بفضل  وتمكن  الرائد،  المصرفي  دوره  بممارسة 
تلك  السيما  األصعدة  مختلف  على  جيدة  نتائج  تحقيق 
المتعلقة بزيادة معدالت الربحية وتحسين رضا المتعاملين 
والموظفين وتنفيذ عدد من برامج المسؤولية االجتماعية 
تعزيز  خاللها  من  استطاع  الخاصة  المشاريع  من  وعدد 

موقعه في السوق المصرفية السورية.
وفيما يلي نستعرض لحضراتكم أبرز النتائج المالية للبنك 

خالل الفترة من 1/1 ولغاية 12/31/201٩:
الميزانية العمومية: بلغ إجمالي الموجودات ) 5.32٩ (   •

مليار ليرة سورية تقريبًا.
إجمالي  بلغ  المطلق:  االستثمار  وحسابات  الودائع   •
الودائع )167( مليار ليرة سورية موزعة على مختلف أنواع 

الحسابات والعمالت بنسب متفاوتة.
بلغ  واالستثمارات:  االئتمانية  التمويالت  محفظة   •
سورية  ليرة  مليار   )63( االئتمانية  التمويالت  إجمالي 
صيغ  مع  متوافقة  المنتجات  من  محفظة  تشكيل  عبر 
بلغت  نمو  بنسبة  عالية  وبجودة  اإلسالمي  التمويل 
عبر  االستثمارات  بلغت  كما  السابق،  العام  عن   )%65(
ليرة  مليار   )124( مبلغ  والصكوك  والمضاربات  الوكاالت 

سورية.
البنك  استطاع  لقد  االستثمارية:  الحسابات  أرباح   •
أن  الفترة  هذه  خالل  المختلفة  توظيفاته  خالل  من 
  1.8  ( بلغت  االستثمارية  الحسابات  على  أرباحًا  يحقق 
بالليرة  للمتعاملين  توزيعها  تم  سورية،  ليرة  مليار   )
السورية بمتوسط عائد ألعلى شريحة )8 %( للحسابات 
سنة،  لمدة   )%  7.03 و)  سنتين  لمدة  االستثمارية 
الحسابات  على   )%  1.65( بلغ  وسطي  عائد  وبمعدل 
للحسابات   )%  0.4( و  سنة  لمدة  بالدوالر  االستثمارية 

االستثمارية باليورو لمدة سنة.
للبنك حسب  السوقية  الحصة  بلغت  السوقية:  الحصة   •
اإلسالمية  الصيرفة  سوق  من   )%27( األصول  حجم 
و)13%( من إجمالي السوق المصرفية السورية الخاصة.

ربحيته من  ارتفاع في  البركة سورية: حقق  سهم بنك   •
)43.50( ليرة على السهم في 2018 إلى )  65.67  ( ليرة 

على السهم في 201٩.

توزيع األرباح وزيادة رأس المال: رغم التحديات المتعددة   •
تمكن البنك خالل عام 201٩ ولله الحمد من توزيع نسب 
أرباح مرتفعة على المساهمين عن أعماله للعام 2018 
حيث بلغت )105%( من رأسمال البنك المكتتب به وتم 

توزيعها على الشكل التالي:
أسهم منحة مجانية بقيمة 5 مليار ليرة بواقع سهم لكل سهم   -
وبالتالي زيادة رأسمال البنك إلى عشرة مليارات ليرة سورية.
أرباح نقدية بقيمة 205 مليون ليرة سورية بواقع 5 ليرات   -

لكل سهم.

األخوات واألخوة
العمل  بمتابعة  سورية  البركة  بنك  سيقوم  الّله  بإذن 
والجهد لالستمرار في ريادته للسوق المصرفية السورية 
للعام  تشغيلية  عمل  خطة  وضع  تم  ذلك  سبيل  وفي 
2020 تهدف إلى تحقيق معدالت نمو متوازنة في جميع 
تقديم  خالل  من  مناسبة  ربحية  إلى  باإلضافة  المجاالت 
السوق  في  المصرفية  والمنتجات  الخدمات  أفضل 

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

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

العاملين به بمختلف مستوياتهم الوظيفية.

والسالم عليكم ورحمة الّله وبركاته،

               عدنان أحمد يوسف  
رئيس مجلس إدارة بنك البركة سورية  
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السادة المساهمين 
السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

السادة أعضاء  هيئة الرقابة الشرعية
السادة ممثلي الجهات الرسمية

السالم عليكم ورحمة الّله وبركاته

يطيب لي أن أرحب بكم في االجتماع العاشر للهيئة العامة 
لبنك البركة سورية.

األخوات واألخوة 
اتسم عام 201٩ بعام بداية التراجع للمؤشرات االقتصادية 
االقتصادي  النمو  طريق  يكن  لم  محليًا،  وكذلك  العالمية 
الحرب  ظروف  اشتداد  مع  وخاصة  سهاًل  أو  معبدًا 
االقتصادية التي بدأت مالمحها تبدو أكثر وضوحًا من خالل 
زيادة الحصار االقتصادي وتوسيع نطاق تضييق الخناق على 

كافة القطاعات االقتصادية.
الخاص  المصرفي  للقطاع  كان  الظروف  هذه  ظل  وفي 
هذه  لتجاوز  استثنائية  مساهمات   201٩ العام  خالل 

التحديات الخارجية منها والداخلية.

األخوات واألخوة 
انجازات  من  بعضًا  حضراتكم  على  أعرض  أن  لي  اسمحوا 

بنك البركة سورية خالل عام ٢٠١٩.

كلمة
على صعيد المؤشرات المالية:الرئيس التنفيذي

حقق البنك صافي أرباح يقدر بـ ) 6.6 مليار ليرة سورية  (   •
بنسبة نمو 51  % عن العام السابق  .

ليرة  مليار   15( بـ  تقدر  تشغيلية  إيرادات  البنك  حقق   •
سورية ( بنسبة نمو  53  % عن العام السابق.

بقيمة  مخصصات  تكوين  تم  األزمة  تبعات  ولمجابهة   •
إجمالي  وبلغ  سورية(  ليرة  مليار   8.3( بلغت  تقريبية 
نسبة تغطية التعرضات ضمن المرحلة الثالثة )التعرضات 

المتعثرة والمشكوك بتحصيلها( تقريبا )110( %.
 %30 بنسبة   201٩ عام  خالل  المتعاملين  قاعدة  نمت   •

مقارنة بالعام السابق.

على صعيد تطوير المنتجات:

موبايل«  »البركة  تطبيق  من  الثانية  المرحلة  إطالق  تم   •
الذي اضاف مزايا تسديد فواتير الهاتف الخليوي وإمكانية 

تحويل المبالغ المالية. 
تم إطالق نظام التوثيق ) QR ( للوثائق الرسمية الصادرة   •
عن البنك كأحد إجراءات األمان ومنع التزوير للحفاظ على 

مصالح المتعاملين و البنك و شركاء المصلحة.
تم إطالق موقع الكتروني جديد للبنك يؤمن العديد من   •

الخدمات للمتعاملين.
الموقع  التدريب عبر  تم إطالق نظام استقبال طلبات   •
في  الراغبين  لجميع  المجال  إلتاحة  للبنك  االلكتروني 
التدرب في البنك من التقدم بصورة  سهلة و مباشرة.

على صعيد التوسع واالنتشار الجغرافي:

وتحقيق  الفروع  شبكة  في  للتوسع  البنك  خطة  ضمن 
االنتشار الجغرافي المالئم لتطوير حجم األعمال، تم شراء 
عقار في صافيتا وكذلك عقار آخر في صحنايا الستخدامهم 

كفروع جديدة للبنك.

على صعيد تحسين التكنولوجيا والعمليات الداخلية:

خالل  من  الداخلية  عملياته  لتحسين  دائما  البنك  يسعى 
المجال  هذا  وفي  التقنية  األساليب  أحدث  على  االعتماد 

قام خالل عام 201٩ بــ:
 BBB المحافظة على تقييم متميز ألعمال البنك بدرجة  •

.IIRA من الوكالة الدولية اإلسالمية للتصنيف
البدء باعتماد المعيار العالمي IFRS9 للتصنيف.  •

إطالق البنك للمرحلة الثانية من الربط مع نظام الحواالت   •
.SYGS

تطوير بيئة وسيطة خاصة بالبنك بشكل داخلي بما يمكنه   •
من تطبيق خدمات تسديد الفواتير بكفاءة وموثوقية.

على صعيد تحسين رضا المتعاملين: 

في  المتعاملين  مع  الذكي  التفاعل  وحدات  نشر  تم   •
فروع البنك في مدينة دمشق.

رضا  معيار  في  متميزة  درجة  على  المحافظة  تمت   •
متعاملي البنك وتطوير مهارات وخبرات الموظفين.

على صعيد المشاريع الخاصة:

تم تجهيز فرع جديد للبنك في يعفور.  •
تم تجهيز مركز بيانات Data Center  متكامل و متطور.  •
وصلنا إلى المرحلة األخيرة من بناء وتجهيز مبنى اإلدارة   •

العامة الدائم في يعفور.

على صعيد المسؤولية االجتماعية:

برنامج  في  للمترشحين  التدريبية  الجلسات  عقد  تم   •
تكوين 2 و اختيار الفرق المرشحة للحفل النهائي المزمع 

إقامته عام 2020.
تم تنفيذ 2٩ مشروع في مجال المسؤولية المجتمعية   •
في مجال الصحة و دعم ذوي الهمم و التعليم و تنمية 
الموارد البشرية و دعم و تمكين المرأة و تنمية المجتمع.
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على صعيد الجوائز:

حصل البنك على جائزة أفضل مصرف في مجال مبادرة   •
األوسط  الشرق  مستوى  على  المستدامة  التنمية 

.CPI Financial وفقًا لمؤسسة

خطة البنك لعام ٢٠٢٠

بعناوين   2020 للعام  االستراتيجية  األهداف  صياغة  تم 
عريضة أهمها:

بما  البنك  ومنتجات  أعمال  رقمنة  نحو  التوّجه  تعزيز   •
مع  منسجمة  مستقبلية  منتجات  إطالق  في  يساعد 

النهج المصرفي العالمي.
المعياري  التقييس  خالل  من  العملياتية  الكفاءة  تعزيز   •
ألزمنة تقديم الخدمات وتطبيق سياسة اإلنفاق الذكي.
زيادة الربحية من خالل فتح قنوات االستثمار المباشر،   •

والمحافظة على جودة المحفظة االئتمانية.
والتوجه  البنك  يقدمها  التي  التجزئة  منتجات  توسيع   •
شرائح  احتياجات  تلبي  التي  المخصصة  المنتجات  نحو 

المتعاملين المختلفة.
المحافظة على أفضل الكفاءات البشرية وتعزيز والئها من   •
خالل برامج التطوير والتدريب والمكافآت الفردية والجماعية.
للمعامالت  األول  الخيار  البنك  ليكون  بالتمّيز  االلتزام   •
المصرفية والمحافظة على أعلى درجات رضا المتعاملين.

افتتاح فرع جديد للبنك في البوابة الثامنة بيعفور.  •
البوابة  مشروع  في  الدائم  المبنى  إلى  البنك  انتقال   •

الثامنة بيعفور.
صحنايا،  من  كل  في  للبنك  جديدة  فروع  ثالثة  تجهيز   •

صافيتا، حماه.
تجهيز أول مركز للتمويل الصغير والمتناهي الصغر في   •

فرع حماه الجديد.
تجهيز مركزData Center   الرديف الجديد.   •

األخوة واألخوات 

بتوفيق  كانت   201٩ عام  الُمحققة  واإلنجازات  النتائج  إن 
الّله سبحانه وتعالى، وتوجيهات ودعم السادة رئيس  من 
من  متكامل  جماعي  عمل  ونتاج  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء 

قبل  فريق عمل بنك البركة سورية. 
وفي الختام ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر الجزيل للسادة 
وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة   ( الرسمية  الجهات  ممثلي 
األوراق  هيئة   – المركزي  سورية  مصرف   – المستهلك 
واألسواق المالية السورية ( على دعمهم الدائم لنا في 

ممارسة األعمال.
مجلس  أعضاء  وللسادة  لكم  الكبير  بالشكر  أتقدم  كما 
اإلدارة على دعمهم ومساندتهم الدائمة لإلدارة التنفيذية 
السادة  شكر  أبدًا  ننسى  وال  البنك،  شؤون  تسيير  في 
الحريصين  الموقرين  الشرعية  الرقابة  أعضاء هيئة  العلماء 
الشريعة  أحكام  وفق  األعمال  بتنفيذ  التوجيه  على  دائمًا 
الزمالء  السادة  كافة  أشكر  وكذلك  السمحاء،  اإلسالمية 

في اإلدارة التنفيذية من مدراء وموظفين.

والسالم عليكم ورحمة الّله وبركاته

محمد عبد الّله حلبي
             الرئيس التنفيذي
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البركة سورية منذ عام 2018 استراتيجية أعماله تحت عنوان )لغة المستقبل(  تبنى بنك 
والتي سيستمر البنك في تبنيها لخمسة أعوام حتى نهاية عام 2022، كبوصلة ألعمال 
البنك ومشاريعه. وبعد أن أنهى البنك استراتيجيته التي اعتمدها في التأسيس بعنوان 
أبجدية التفاؤل. واليوم وبعد مضي عشرة سنوات على تأسيس البنك، تمكنا وبعون الله 
من تحقيق رؤية البنك في الريادة في السوق المصرفية وبما يلبي مصلحة المتعاملين 

والمساهمين والموظفين.

ومع التطور التقني الذي يشهده وطننا الحبيب وتحول الخدمات المصرفية باتجاه الخدمات 
الرقمية وتبني البنك لمفهوم Fintech، يتجه البنك نحو المنتجات المصرفية الذكية بما 
ينسجم وروح العصر. وقد تم صياغة األهداف االستراتيجية للعام 2020 بعناوين عريضة 

أساسية منبثقة عن السمات اإلستراتيجية التالية و هي 
الرقمنة.  •

التركيز على رضا الزبائن   •
الكفاءة العملياتية   •

و ذلك  وفقًا للمحاور التالية:
مصرف  وتوجيهات  السوق  حاجة  مع  يتناسب  بما  االلكتروني  الدفع  خدمات  إطالق   -
سورية المركزي، وريادة البنك في هذا المجال من خالل تأسيس منظومة متكاملة 

نعود بالنفع على جميع شركاء المصلحة..
تعزيز التوّجه نحو رقمنة أعمال ومنتجات البنك بما يساعد في إطالق منتجات مستقبلية   -

منسجمة مع النهج المصرفي العالمي.
االلتزام بتمّيز الزبائن ليكون البنك الخيار األول للمعامالت المصرفية والمحافظة على   -

أعلى درجات رضا المتعاملين.

تعزيز الكفاءة العملياتية من خالل التقييس المعياري ألزمنة تقديم الخدمات  و  تطبيق   -
سياسة اإلنفاق الذكي.

زيادة الربحية من خالل فتح قنوات االستثمار المباشر، والمحافظة على جودة المحفظة   -
االئتمانية.

توسيع منتجات التجزئة التي يقدمها البنك والتوجه نحو المنتجات المخصصة التي تلبي   -
احتياجات شرائح المتعاملين المختلفة.

إطالق االستثمار العقاري المباشر.  -
تفعيل خدمات التمويل الصغير و المتناهي في الصغر لتلبية الطلب المتزايد  على    -

هذه الخدمات التمويلية.
التطوير  برامج  خالل  من  والئها  وتعزيز  البشرية  الكفاءات  أفضل  على  المحافظة   -

والتدريب والمكافئات الفردية والجماعية.

و يستمر البنك بتميزه في الحصول على أهم الجوائز و االمتيازات فقد حقق بنك البركة 
سورية لقب افضل مصرف في مجال مبادرة التنمية المستدامة على مستوى الشرق 
األوسط وفقًا لمؤسسة CPI Financial و كان البنك سباقًا دومًا في دعم المجتمع كأول 
االجتماعية  المسؤولية  بمعايير  الخاصة  الدولية  المواصفة  على  تحصل  مؤسسة سورية 
ISO26000:2010 و تعزيز دوره في   التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع من خالل 
رفع الموازنة المخصصة لبرامج المسؤولية االجتماعية للبنك لعام 2020  و تنوع برامجها و 
خططها. وكل ذلك هو انعكاس إلنجاز البنك في السنوات التي سبقت والستمرار تفاؤل 

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

والله ولي التوفيق

لغة المستقبل  

استراتيجية بنك البركة للعام  ٢٠٢٠
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أعضاء مجلس اإلدارة

الجهة التي يمثلهاالمنصباالسم
نسبة 

الملكية
اللجان المشارك بهاتاريخ التعيين

غير 
تنفيذي

تنفيذيمستقل

رئيس المجلس عدنان أحمد يوسف

مجموعة البركة 
23%المصرفية

لجنة المزايا والترشيحات والحوكمة وشؤون أعضاء مجلس 04/15/201٩
√اإلدارة

√اللجنة التنفيذية - لجنة المخاطر201٩/04/15عضوإبراهيم فايز الشامسي 

√اللجنة التنفيذية 201٩/04/15عضومحمود عبد الخالق النوري

√لجنة المزايا - لجنة التدقيق 201٩/04/15عضوفيصل عقيل البستكي 

√اللجنة التنفيذية - لجنة المسؤولية االجتماعية واالستدامة1.50201٩/04/15%نفسهنائب رئيس المجلس غسان سكر 

√لجنة المخاطر2201٩/04/15%نفسهعضوباسم التاجي 

لجنة المخاطر - لجنة التدقيق- لجنة المسؤولية االجتماعية 2201٩/04/15%نفسه عضوأمير عصاصة
√واالستدامة

لجنة المزايا - لجنة العقارات - لجنة المسؤولية االجتماعية 1201٩/04/15%نفسه عضومحمد لبيب اإلخوان 
√واالستدامة

√لجنة المزايا - لجنة التدقيق 0.50201٩/04/15%نفسه عضو محمد أيمن المولوي 

سكرتير مجلس اإلدارة وأمين السر األستاذ محمد عماد المولوي وهو أمين سر كل من لجنة المزايا  - واللجنة التنفيذية - ولجنة المخاطر - ولجنة التدقيق. كما أنه عضو وأمين سر في لجنة العقارات  

أعضاء مجلس اإلدارة



26

عدنان احمد يوسف 
الرئيس التنفيذي

مجموعة البركة المصرفية 

السيرة الذاتية
األستاذ عدنان أحمد يوسف يمتلك خبرة مصرفية عالمية 

لفترة تزيد عن ثالثة عقود.  

وقاد األستاذ عدنان مجموعة البركة المصرفية منذ تأسيسها، 
اإلسالمية  المصرفية  المجموعات  أكبر  من  واحدة  لتصبح 
فرع   700 حوالي  وتدير  العالم  مستوى  على  تنوعا  واألكثر 

في 17 بلدا ويقع مركزها الرئيسي في مملكة البحرين. 

البركة  بنك  من  كل  إدارات  مجالس  عدنان  األستاذ  ويرأس 
البركة  وبنك  للمشاركات  التركي  البركة  وبنك  السودان 
البركة  وبنك  الجزائر  البركة  وبنك  أفريقيا،  جنوب   – المحدود 
باكستان وبنك البركة سورية وبنك التمويل واالنماء، المغرب 
البحرين،  اإلسالمي  البركة  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب 
البركة  بنك  من  كل  إدارة  مجلس  في  عضويته  جانب  إلى 
تونس وشركة إتقان كابيتال في المملكة العربية السعودية.  

مصارف  جمعية  إدارة  مجلس  حاليا  عدنان  األستاذ  ويرأس 
العربية  المصارف  اتحاد  إدارة  مجلس  ترأس  كما  البحرين. 

ومقره في لبنان لدورتين متتاليتين، )2013-2007(.

في ٩ يونيو 201٩ صدر مرسوم ملكي بتعيين األستاذ عدنان 
أحمد يوسف عضو في مجلس أمناء المستشفيات الحكومية.

  
في عام 2011، حصل االستاذ عدنان على وسام »الجدارة 
من الدرجة األولى«، وهو تكريم متميز من لدن جاللة الملك 
حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين. وفي 2017، استلم 
تكريم  أعلى  وهي  الفخرية،  الحرية  جائزة  عدنان  األستاذ 
الخدمات  في  المتميزة  مساهماته  نظير  لندن،  مدينة  من 

المصرفية العالمية.   

كما حاز األستاذ عدنان على لقب شخصية التمويل اإلسالمي 
لعام 2017 وذلك ضمن حفل توزيع جوائز التمويل اإلسالمي 
لعام  اإلنجاز  في  التميز  جائزة”  على  حصل  كما  العالمية. 
2012“، المقدمة من قبل بيت التمويل األمريكي” الريبا“ 
مجموعة  أكبر  وتشغيل  تطوير  في  القيادي  لدوره  تقديًرا 
 2004 عامي  في  العالم.  مستوى  على  إسالمية  مصرفية 
الشخصية  جائزة  على  مرتين  عدنان  األستاذ  حصل  و200٩ 

المصرفية اإلسالمية للعام )2004 و200٩( 

تمكين  مجال  »التميز في  جائزة  على  عدنان  األستاذ  حصل 
اإلقليمية  الشبكة  منحتها  والتي   »201٩ لعام  الشركاء 
األمم  سوق  منظمة  مع  بالتعاون  االجتماعية  للمسئولية 
الملتقى  خالل  وذلك  العربي  والمعهد  العالمي  المتحدة 
المجتمعية  للمسئولية  اإلقليمية  الشبكة  لشركاء  الثامن 
يناير  في  الكويت  في  عقد  والذي  العربية  الدول  في 
االقتصادية  العام  »شخصية  جائزة  على  أيضًا  وحاز   .201٩
العربية المسؤولة مجتمعيا« لعام 2018م من قبل الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية المجتمعية وذلك خالل حفل التكريم 

الذي أقيم في مملكة البحرين في يناير 201٩.

وتم منح األستاذ عدنان جائزة الكفاءة العلمية في مجاالت 
المسؤولية المجتمعية وأخالقيات العمل كما تم منحه أيضًا 
وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية وذلك 
المجتمعية  للمسؤولية  الدولي  الكونجرس  فعاليات  خالل 

في المملكة المغربية في سبتمبر 201٩.
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الثانية  اإلسالمية  واألعمال  المال  بجائزة  عدنان  األستاذ  فاز   ،2017 في 
عشر نظير إسهامه المتميز في مجال المسئولية االجتماعية في الصيرفة 
اإلسالمية. في 2016، منح األستاذ عدنان لقب »مفوض سامي للتبشير 
بالجائزة  فاز  كما   .»2030 المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  بأهداف 
الخدمة  الكبير في برامج  الذهبية للتنمية المستدامة وذلك تقديرا لدوره 
الريادي  للدور  تقديرا  وكذلك  ودوليا،  وطنيا  االجتماعية  والمسئولية 
لمجموعة البركة المصرفية في مجال أنشطة المسئولية االجتماعية وذلك 
على  حصل  كما   .2016 االجتماعية  للمسئولية  الدولي  عمان  مؤتمر  في 
لقب السفير األممي للمسئولية االجتماعية )مملكة البحرين( من الشبكة 

اإلقليمية للمسئولية االجتماعية في عام 2016.  

المصرفية ألكثر من  العربية  المؤسسة  لدى  وعمل األستاذ عدنان سابقا 
إدارة  مجلس  عضوية  أخرها  كأن  القيادية  المناصب  مختلف  في  عاما   20
المؤسسة. األستاذ عدنان حائز على شهادة الماجستير في إدارة األعمال 
االقتصاد  خدمة  في  لجهوده  وتقديرا  المتحدة.  بالمملكة  هل  جامعة  من 
في  دورها  وإبراز  اإلسالمية  المصرفية  في  البارز  وإسهامه  اإلسالمي 
شهادة  اللبنانية  الجنان  جامعة  منحته  فقد  والمجتمع  التنمية  قضايا  خدمة 

الدكتوراه الفخرية في الفلسفة في إدارة األعمال. 



28

نائب رئيس مجلس اإلدارةغسان سكر

رئيس مجلس إدارة شركة رياض نسيب سكر وأوالده المؤسسة عام 1٩41 تملك العديد من االستثمارات في مجال صناعة المنظفات وااللكترونيات وتكنولوجيا استرداد فاقد الطاقة 
وتوزيع المنتجات االستهالكية . 

عضو في عدد من مجالس رجال األعمال.
بكالوريوس محاسبه ودبلوم إدارة من انكلترا . 

عضو مجلس اإلدارةمحمد أيمن المولوي

مهندس مدني خريج عام 1٩81 عمل في مجال الهندسة والبناء لمدة أكثر من 10 سنوات  وعمل في مجال الصناعة والتجارة منذ عام 1٩78  وشغل عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق 
منذ عام 2001 ولغاية عام 2014   )أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها( وعضو اتحاد غرف الصناعة السورية منذ تأسيسه ولغاية عام 2014 ، شارك في العديد من المؤتمرات واتفاقيات 
الثنائية مع العديد من الدول وفي عديد من المؤتمرات مثل مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي وشارك في العديد من االتفاقيات الثنائية. يشغل حاليًا عضو مجلس إدارة غرفة 

صناعة دمشق )الخازن( دورة 2018-2022 ، كما يشغل حاليًا منصب عضو مكتب اتحاد غرف الصناعة السورية لدورة 2018-2022 ، إضافة لعمله في مجال الصناعة والتجارة والهندسة .

عضو مجلس اإلدارةإبراهيم فايز الشامسي

شغل مناصب هامة عديدة كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لمصرف االمارات اإلسالمي إضافة إلى شغله منصب عضو في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية منذ عام 
2006 و لدى األستاذ إبراهيم خبرات متنوعة تفوق السبعة و الثالثين عامًا في مجال الخدمات المالية و في 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 2003 – 2005 ويترأس حاليًا عددًا من الجمعيات الخيرية 
في الكويت، وشغل سابقًا رئاسة مجلس إدارة البنك العربي اإلفريقي الدولي وبنك يوباف هونج كونج ومجلس إدارة بنك الخليج بالكويت، إضافة إلى عضوية العديد من مجالس اإلدارة في 

بنوك وشركات عربية وعالمية. 

عضو مجلس اإلدارةفيصل عقيل البستكي

السيد فيصل عقيل البستكي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمصرف اإلمارات للتنمية، ويتمتع السيد فيصل بخبرة تزيد عن 28 سنة في مجال العمل المصرفي.
 وهو حاليًا عضو مجلس اإلدارة للشركة العربية االسكندنافية تكافل وعضو مجلس اإلدارة لشركة نيبون الخاصة.

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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عضو مجلس اإلدارةأمير منير عصاصة

اقتصادي و إداري , تقلد العديد من المناصب اإلدارية العليا في شركات عربية و أجنبية , تشمل خبرته مجاالت االستثمار في الشركات الصناعية , التجارية , و الخدمية إضافة لمجال 
األبحاث و التسويق .

الممثل اإلقليمي لمجموعة دلة البركة في سورية , عضو مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة للمجموعة , عضو غرفة التجارة و الصناعة العربية األلمانية . 

عضو مجلس اإلدارةباسم التاجي

خبرة تمتد لفترة )3٩( 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

جدًا  جيد  بتقدير  االقتصادية  الدراسات  و  البحوث  قسم  العربية  الدراسات  و  البحوث  معهد  من  العليا  العربية  الدراسات  دبلوم  شهادة  على  حاصل  المعروفين  والصناعيين  األعمال  رجال  من 
بتاريخ2011/12/15 يشغل عدة مناصب أهمها :

-رئيس مجلس إدارة وشريك ومؤسس في عدد من الشركات االستثمارية والصناعية منذ عام  1٩83 و لغاية تاريخه  
-رئيس غرفة صناعة حمص منذ عام 200٩ و لتاريخه.  -أمين سر غرفة صناعة حمص منذ عام 2005 و لغاية 200٩ .     

-شريك مؤسس و عضو مجلس إدارة في شركة الغاردينيا منذ عام 200٩ وحتى تاريخه . -نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية منذ عام 200٩ و حتى تاريخه .   
-عضو في مجلس أمناء جامعة الشام الخاصة من عام 2011 و حتى تاريخه  . -عضو مجلس إدارة مدينة حسياء الصناعية  من عام 200٩ حتى تاريخه .   

-نائب رئيس مجلس األعمال السوري النمساوي من تاريخ 200٩ حتى عام 2012. -عضو في جمعية رجال و سيدات األعمال السورية )SBC( من عام 2007 و لغاية تاريخه. 
-عضو في اتحاد المصدرين السوري من عام 2010 و لغاية تاريخه . -عضو في مجلس  إدارة مجلس األعمال السوري الصيني  لغاية تاريخه.   

-عضو في مجلس إدارة مركز األعمال و المؤسسات السوري )SEBC( منذ عام 2011 و لغاية تاريخه .
-عضو في االتحاد العربي للصناعات الكيميائية و البتروكيماوية ) منظمة عربية مستقلة تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة االقتصادية العربية في جامعة الدول العربية ( من عام 2016 و لغاية تاريخه . 

سكرتير و أمين سر مجلس اإلدارةمحمد عماد المولوي

رجل أعمال سوري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ مجموعة مولوي للصناعة و التجارة و االستثمار . لديه خبرة عملية تجاوزت )30( عامًا في تأسيس و إدارة الشركات , شارك في مجلس 
إدارة بنك البركة سورية لعدة دورات ,و هو عضو في عدد من الجمعيات العلمية و الهيئات االقتصادية .
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة :
عقد مجلس اإلدارة سبعة اجتماعات خالل عام 201٩ على النحو التالي :

األعضاء غير الحاضريننسبة الحضورعدد الحضورالتاريخم

ال يوجد100 %02/24٩/1201٩

ال يوجد100 %03/31٩/2201٩

ال يوجد100 %04/14٩/3201٩

ال يوجد100 %04/15٩/4201٩

األستاذ فيصل البستكي٩0.06/238%88/5201٩

ال يوجد100 %10/10٩/6201٩

ال يوجد100 %12/1٩٩/7201٩

وكان عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو خالل عام 201٩ كما يلي : 

عدد مرات الحضوراالسم

7األستاذ عدنان أحمد يوسف

7األستاذ غسان سكر

7األستاذ محمود عبد الخالق النوري

7األستاذ إبراهيم الشامسي

6األستاذ فيصل عقيل البستكي

7األستاذ أمير عصاصة 

7األستاذ باسم التاجي

7األستاذ محمد لبيب اإلخوان 

7األستاذ محمد أيمن المولوي

7األستاذ محمد عماد المولوي

اجتماعات مجلس اإلدارة
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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 وأمين سر هم السادة: 

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

عضوًا غسان سكر   •
أمين سر اللجنة محمد عماد المولوي   •

وتهدف هذه اللجنة إلى مراجعة وقياس ومتابعة االستراتيجيات العامة والتوصية بالموافقة 
في  واالستثمار  المصرفية  والتسهيالت  التمويل  عمليات  على  الموافقة  أو  للمجلس 
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 اإلدارة ولتقديم الدعم والمرونة الالزمـة لتمكين إدارة المصرف التنفيذية وأجهزتها 

ـال من أداء األعمال الموكلة إليها بشكل فعـّ
وقد عقدت اللجنة التنفيذية خالل عام 201٩ أربعة اجتماعات وفقًا لما يلي :

عدد التاريخم
أسماء الحضورالحضور

السادة : إبراهيم الشامسي - محمود النوري - غسان سكر - 04/134/1201٩
محمد عماد المولوي

السادة : إبراهيم الشامسي - محمود النوري - غسان سكر - 06/204/2201٩
محمد عماد المولوي

السادة : إبراهيم الشامسي - محمود النوري - غسان سكر - 10/074/3201٩
محمد عماد المولوي

السادة : إبراهيم الشامسي - محمود النوري - غسان سكر - 12/164/4201٩
محمد عماد المولوي

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

رئيسًا محمد أيمن المولوي    •
عضوًا فيصل عقيل البستكي    •
عضوًا أمير عصاصة    •

أمين سر اللجنة  محمد عماد المولوي    •
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 لجنة التدقيق خالل عام 201٩ أربعة اجتماعات وفقًا لما يلي :

عدد التاريخم
أسماء الحضورالحضور

السادة : محمد لبيب اإلخوان - فيصل عقيل البستكي - محمد 04/113/3/1201٩
أيمن المولوي 

السادة : أمير عصاصة - فيصل عقيل البستكي - محمد عماد 06/204/3/2201٩
المولوي 

السادة : محمد أيمن المولوي - أمير عصاصة - فيصل عقيل 264/4/0٩/3201٩
البستكي - محمد عماد المولوي 

السادة : محمد أيمن المولوي - أمير عصاصة - محمد عماد 12/174/3/4201٩
المولوي 

اللجان المنبثقة عن
مجلس اإلدارة
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لجنة المزايا والترشيحات والحوكمة وشؤون أعضاء المجلس:
وتتألف من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة وأمين سر اللجنة هم السادة:

رئيسًا عدنان أحمد يوسف   •
نائبًا للرئيس فيصل عقيل البستكي   •

عضوًا محمد أيمن المولوي   •
عضوًا محمد لبيب اإلخوان   •

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  ووضع  البنك  أهداف 
ومهامهم ومسؤولياتهم إضافة إلى وضع إطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله 

عند الضرورة.
وقد عقدت اللجنة خالل عام 201٩ ثالثة اجتماعات وفقًا لما يلي :

أسماء الحضورعدد الحضور التاريخ م

السادة : عدنان أحمد يوسف - فيصل عقيل البستكي - أمير 03/315/1201٩
عصاصة - محمد لبيب اإلخوان  - محمد عماد المولوي 

السادة : عدنان أحمد يوسف - فيصل عقيل البستكي - أمير 04/135/2201٩
عصاصة - محمد لبيب اإلخوان  - محمد عماد المولوي 

السادة : عدنان أحمد يوسف - فيصل عقيل البستكي - محمد 12/145/3201٩
أيمن المولوي - محمد لبيب اإلخوان  - محمد عماد المولوي 

لجنة المخاطر:
تتألف من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة و أمين سر اللجنة هم السادة:

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

أمين سر اللجنة  محمد عماد المولوي   •
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 201٩ أربعة اجتماعات وفقًا لما يلي :

عدد التاريخم
أسماء الحضورالحضور

السادة : أمير عصاصة - إبراهيم الشامسي - باسم التاجي04/073/3/1201٩

السادة : أمير عصاصة - إبراهيم الشامسي - باسم التاجي4/3 06/1٩/2201٩

السادة : أمير عصاصة - إبراهيم الشامسي - باسم التاجي - 304/4/0٩/3201٩
محمد عماد المولوي 

السادة : أمير عصاصة - إبراهيم الشامسي - باسم التاجي - 4/4 12/18/4201٩
محمد عماد المولوي 
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لجنة المسؤولية االجتماعية و االستدامة : 
تتألف من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وهم السادة: 

رئيسًا محمد لبيب اإلخوان   •
عضوًا  غسان سكر   •
عضوًا أمير عصاصة   •

عضوًا – مقررًا محمد حلبي   •

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

االجتماعية برنامجًا رائدًا في الرؤيا واإلستراتيجية .
وقد عقدت اللجنة خالل عام 201٩ اجتماعًا واحدًا وفقًا لما يلي :

أسماء الحضورعدد الحضور التاريخ م

السادة : محمد لبيب اإلخوان - غسان سكر - أمير عصاصة - 12/164/1201٩
محمد حلبي

لجنة العقارات :  
تتألف من ثالثة أعضاء وهم السادة:

رئيسًا محمد لبيب اإلخوان   •
نائبًا للرئيس محمد حلبي   •

عضوًا - أمين سر اللجنة محمد عماد المولوي   •

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

الستثمار هذه العقارات بما يحقق المنفعة األفضل ألصحاب المصلحة.
وقد عقدت لجنة العقارات خالل عام 201٩ أربعة اجتماعات وفقًا لما يلي :  

 
عدد التاريخم

الحضور
أسماء الحضور

السادة : غسان سكر - محمد حلبي  - أمير عصاصة - محمد عماد 02/134/4/1201٩
المولوي

السادة : محمد لبيب اإلخوان - محمد حلبي - محمد عماد المولوي07/143/3/2201٩

السادة : محمد لبيب اإلخوان - محمد حلبي - محمد عماد المولوي10/203/3/3201٩

السادة : محمد لبيب اإلخوان - محمد حلبي - محمد عماد المولوي12/183/3/4201٩
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أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

عضويات في هيئات رقابة شرعية أخرى في سورية نسبة الملكية المنصباالسم

رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك سورية الدولي اإلسالمي2%رئيس هيئة الرقابة الشرعيةعبد الستار أبو غدة 

ال يوجدال يوجدعضو هيئة الرقابة الشرعيةعبد الستار علي قطان 

ال يوجدال يوجدالعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعيةمحمد عبد الرحمن الشماع

وكان عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو خالل عام 201٩ كما يلي : 

عدد مرات الحضوراالسم

6 عبد الستار أبو غدة 

6 عبد الستار علي قطان 

6 محمد عبد الرحمن الشماع

عدد اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية :
وقد عقدت هيئة الرقابة الشرعية خالل عام 201٩ ستة اجتماعات وفقًا لما يلي : 

أسماء الحضورعدد الحضور التاريخ م

السادة : الدكتور عبد الستار أبو غدة - الشيخ عبد الستار قطان - الدكتور عبد الرحمن الشماع3/173/1201٩

السادة : الدكتور عبد الستار أبو غدة - الشيخ عبد الستار قطان - الدكتور عبد الرحمن الشماع٩3/4/2201٩

السادة : الدكتور عبد الستار أبو غدة - الشيخ عبد الستار قطان - الدكتور عبد الرحمن الشماع5/303/3201٩

السادة : الدكتور عبد الستار أبو غدة - الشيخ عبد الستار قطان - الدكتور عبد الرحمن الشماع7/273/4201٩

السادة : الدكتور عبد الستار أبو غدة - الشيخ عبد الستار قطان - الدكتور عبد الرحمن الشماع - )الدكتور فريد الخطيب - عضو متدرب(243/5201٩/٩

السادة : الدكتور عبد الستار أبو غدة - الشيخ عبد الستار قطان - الدكتور عبد الرحمن الشماع - )الدكتور فريد الخطيب - عضو متدرب(12/1٩3/6201٩

هيئة الرقابة الشرعية   
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نبذة عن هيئة الرقابة الشرعية

رئيس هيئة الرقابة الشرعيةد. عبد الستار أبو غدة                                                                 

خبير المؤسسات المالية والمصرفية في العالم اإلسالمي وأستاذ فقه المعامالت المالية، رئيس مجلس إدارة شركة منهاج لالستشارات، وعضو وخبير في مجمع الفقه اإلسالمي 
منذ 1٩85. ونائب رئيس المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي(، ومجلس اإلفتاء األوروبي، والمجلس العام للمؤسسات المالية 
والمصرفية في ماليزيا، ورئيس أو نائب رئيس أو عضو في العديد من هيئات الرقابة الشرعية، منها سوق دبي المالي، ومصرف سورية المركزي، ومصرف البحرين المركزي، ومصرف 

قطر المركزي، والبنك اإلسالمي للتنمية، وعدد من بنوك مجموعة البركة المصرفية وغيرها، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية للعديد من شركات التأمين التكافلي حول العالم.

والبحوث في فقه  المؤلفات  الكثير من  وله  والمصرفية،  الفقهية  الدورات  العديد من  بتقديم  العالم. وقام  والمصرفية حول  الفقهية  والندوات  المؤتمرات  مشارك في 
المعامالت المصرفية.

عضو هيئة الرقابة الشرعيةعبد الستار قطان

المدير العام لشركة شورى لالستشارات الشرعية منذ 2007، وخبير مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المتمر اإلسالمي، وعضو لجنة المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية والمصرفية )أيوفي( وعضو محكم في مركز التحكيم اإلسالمي الدولي، وخبير استشاري في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، وعضو 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومستشار شرعي في العديد من المؤسسات المصرفية اإلسالمية.

عضو تنفيذي لهيئة الرقابة الشرعيةد. محمد عبد الرحمن الشماع 

حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه اإلسالمي وأصوله من كلية الشريعة في جامعة دمشق، وأستاذ مادة فقه المعامالت المالية في العديد من الجامعات. عضو هيئة الرقابة 
الشرعية في بنك البركة سورية، ومدير التدقيق الشرعي سابقًا.

شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية الفقهية والمصرفية وله العديد من المؤلفات واألبحاث في فقه المعامالت المصرفية.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية للهيئة العامة عن السنة المالية 
المنتهية ٢٠١٩م
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مبادئ  توفير  في  المؤسساتية  الحوكمة  بأهمية  سورية  البركة  بنك  إيمان  من  انطالًقا 
قام مجلس  بالبنك، فقد  المتعاملين  ثقة  وتدعيم  المصرفي،  للقطاع  واألمان  السالمة 
الحوكمة« بما يتوافق مع قرارات وتعليمات مصرف سورية  اإلدارة بوضع واعتماد »دليل 

المركزي.

ويمثل هذا الدليل األساس الذي ُيعتمد عليه في إدارة البنك وإدارة العالقات بين جميع 
األطراف المعنية من مساهمين، متعاملين، مجلس إدارة، إدارة تنفيذية، موظفين والجهات 

الرقابية واإلشرافية المختلفة.

وقد تم تحديد المهام والصالحيات والمسؤوليات لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بما 
ينسجم مع أحكام هذا الدليل ومتطلبات السلطات اإلشرافية، كما جرى العمل على إنشاء 
بيئة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة وأقسام البنك وفًقا لمبادئ الضبط الداخلي 

المتمثلة ب ) فصل المهام – الفحص المزدوج – الرقابة المزدوجة – التوقيع المزدوج (.

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

كافة األنظمة والسياسات وأدلة العمل المتعلقة بهذه الوظيفة.

الحوكمة المؤسساتية

وفيما يتعلق بواجبات البنك تجاه االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء، والتي تعد 
أساس عمل البنك باعتباره مؤسسة مالية إسالمية، فقد تم تشكيل هيئة رقابة شرعية 
مؤلفة من خيرة العلماء في هذا المجال بعد الحصول على الموافقة الالزمة من مصرف 

سورية المركزي، وإدارة البنك ملتزمة تماًما بكل ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وأحكام.

وباعتبار أن اإلفصاح والشفافية تشكل عنصًرا أساًسا من عناصر الحوكمة الرشيدة فالبنك 
بها في سورية  المعمول  القوانين واألنظمة  ملتزم بعملية اإلفصاح والشفافية حسب 
اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المعايير  وكذلك 
والمعايير الدولية للتقارير المالية في الموضوعات التي ال تغطيها معايير الهيئة وبما ال 

يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية

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 مساهمة عامة أدرجت أسهمها  في أسواق المال العربية وتأسيس مصارف في دول عربية وآسيوية .
وحقق إنجازات مهمه في تطوير المؤسسات التي عمل بها وحصل على جوائز متعددة ، لديه خبرة مصرفية تربو عن سبعة وعشرين عامًا بدأها 
بالبنوك التقليدية لينتقل بعدها للعمل في أول بنك إسالمي بالعالم قبل عودته للوطن – سورية ، باشر عمله في بنك البركة سوريه بتاريخ 

.  2010/10/10

حاصل على شهادة ماجستير في البنوك الدولية والتمويل من جامعة ليفربول - بريطانيا , شهادة بكالوريوس في الرياضيات من جامعة مؤتة 
لدائرة  األردني ومديًرا  المال  بنك  األردن ومديًرا لقسم األسواق اإلقليمية لدى  بنك  الخزينة لدى  دائرة  لمتداولي  رئيًسا  األردن وعمل  في 
الخزينة واالستثمار لدى البنك العربي – سورية ,كما عمل محاضًرا في إعطاء دورات متخصصة في إدارة الخزينة واالستثمار لدى معهد الدراسات 
المصرفية , تعين لدى بنك البركة – سورية بتاريخ 13 - 3- 2011 بمنصب مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون الخزينة واالستثمار , لتتم ترقيته بتاريخ 

1-4-2018 ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للخزينة واالستثمار . 

الرئيس التنفيذيمحمد عبد الله حلبي 

نائب  الرئيس التنفيذي - الخزينة واالستثمارمروان اللحام 

حاصل على شهادة ماجستير في اإلدارة المالية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية, شهادة بكالوريوس في المصارف والتأمين 
من كلية االقتصاد في جامعة دمشق , حائز على شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد CIB من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية 
اإلسالمية , خبرته العملية تتجاوز 18 عاًما ، التحق بالقطاع المصرفي عام 2006 حيث بدأ العمل في البنك العربي سورية في مجال العمليات 
المركزية , ثم انتقل للعمل في بنك سورية اإلسالمي في مجال تمويل الشركات , تعّين لدى بنك البركة بتاريخ 28 - 7- 2010بمنصب رئيس 
فريق تمويل الشركات ليشغل بتاريخ 22 - 3- 2011منصب مدير قطاع التمويل , لتتم ترقيته في شهر آب من عام 2013 ليشغل منصب مساعد 

الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل والفروع  , من ثم ترقيته بتاريخ 1-4-2018 ليشغل منصب  نائب الرئيس التنفيذي للتمويل والفروع 

نائب الرئيس التنفيذي للتمويل والفروععمر برهمجي 
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حاصل على شهادة ماجستير في اإلدارة المالية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، شهادة بكالوريوس في المحاسبة من كلية 
االقتصاد في جامعة دمشق، حائز على شهادة المصرفي االسالمي المعتمد CIB من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية االسالمية، 
خبرته العملية تتجاوز 18 عاًما، التحق بالعمل المصرفي عام 2001 ,حيث بدأ العمل في البنك التجاري السوري – البنك العربي - بنك سورية 

الدولي اإلسالمي
تعّين لدى بنك البركة – سورية في 2- 6- 2014 كمدير إلدارة العمليات المركزية.

مدير ادارة العمليات المركزيةمحمد أديب أبو النصر  

حاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال MBA تخصص استراتيجيات تسويق من جامعة ويست منستر بلندن، شهادة بكالوريوس في 
الهندسة الزراعية من جامعة حلب، , حاصل على شهادة 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، خبرته 
العملية تتجاوز 20 عاًما 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, التحق بالقطاع المصرفي عام 2010, حيث تعّين لدى بنك البركة -سورية بتاريخ 
25-4-2010 كمدير إلدارة التسويق, لتتم ترقيته في شهر نيسان من عام 2017 ليشغل مدير إدارة التسويق واإلعالم والمسؤولية المجتمعية.

مدير ادارة التسويق واالعالم والمسؤولية المجتمعية فادي الحريري 

بكالوريوس في  , شهادة  واالجتماعي  االقتصادي  التخطيط  معهد  من  واالجتماعي  االقتصادي  التخطيط  ماجستير في  على شهادة  حاصل 
االقتصاد جامعة دمشق , حائز على شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل األموال  )CAMS( من جمعية األخصائيين المعتمدين في مكافحة 
غسل األموال في الواليات المتحدة األمريكية ، وشهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد CIB من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية 
اإلسالمية , شهادة دبلوم متخصص في مكافحة غسل األموال من جامعة بيروت العربية , خبرته العملية تبلغ 22 عاًما ,حيث َعِمل سابًقا لدى 
وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1٩٩8 تدرج في عدة وظائف لحين شغله منصب نائب مدير مديرية العالقات العربية من العام 2003 لغاية 

200٩ , التحق بالقطاع المصرفي عام 2010 حيث تعّين لدى بنك البركة -سورية في 28 - 2- 2010 كمدير إلدارة مراقبة  االلتزام.

مدير إدارة مراقبة  االلتزاممحمد أحمد 
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حاصل على شهادة ماجستير في اإلدارة المالية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، شهادة بكالوريوس في المحاسبة من كلية 
االقتصاد في جامعة حلب، حائز على شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد CIB من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، 
خبرته العملية تتجاوز 14 عاًما التحق بالقطاع المصرفي عام 2006 ,حيث بدأ العمل في المصرف الدولي للتجارة والتمويل - بنك سورية الدولي 

اإلسالمي.
تعّين لدى بنك البركة – سورية بتاريخ 2٩ - 5- 2011 كمدير مركز تمويل الشركات المتوسطة والتجزئة، لتتم ترقيته من بداية عام 2017 ليشغل

منصب مدير إدارة التمويل.

مدير إدارة التمويلعبد الله العمر 

حاصل على شهادة  ماجستير في إدارة األعمال MBA في  اإلدارة التنفيذية توجه اإلدارة المالية من المعهد العالي إلدارة األعمال، شهادة 
المدققين  )CIA( من معهد  المعتمد  الداخلي  المدقق  حائز على شهادة  جامعة دمشق,  االقتصاد في  كلية  المحاسبة من  بكالوريوس في 
عاًما في مجال  تتجاوز 13  العملية  المتحدة األمريكية )IIA( و شهادة محاسب قانوني سوري معتمد )SCPA(، خبرته  الواليات  الداخليين في 
التدقيق الداخلي و المحاسبة ,التحق بالقطاع المصرفي عام 2006 حيث بدأ العمل في بنك سورية والمهجر – بنك سورية الدولي اإلسالمي.

تعّين لدى بنك البركة سورية بتاريخ 1- 8- 2010 بمنصب مدقق داخلي رئيسي. تمت ترقيته بشهر نيسان من عام 2014 ليشغل منصب مدير
إدارة التدقيق الداخلي.

مدير إدارة التدقيق الداخليرامي الشعال 

حاصل على شهادة ماجستير في علوم الكمبيوتر CIS من األكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية , شهادة بكالوريوس في  العلوم 
الرياضية من كلية العلوم في جامعة دمشق . حاصل على شهادة ITIL ،خبرته العملية تتجاوز 20 عاًما في مجال البرمجة واألنظمة ,التحق بالقطاع 
المصرفي عام 2000 , تعّين لدى بنك البركة – سورية بتاريخ 14 - 1- 2010بمنصب مدير قسم النظام المصرفي , ليكّلف بنهاية 2012 كمدير 

إلدارة تقنية المعلومات , ويثبت بنهاية 2014 كمدير أصيل لإلدارة.

مدير ادارة تقنية المعلوماتمهند الرواس 
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حاصل على شهادة ماجستير في القيادة واالبتكار من جامعة يورك سانت جون، زيوريخ سويسرا, شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من 
جامعة ويبستر -فينا النمسا , إجازة في علوم الكمبيوتر من مركز الدراسات سكارنتون الواليات المتحدة األمريكية, خبرته العملية تتجاوز 31 عاًما , 
8 أعوام منها في عدة شركات )شركة ناتشر بلس للمعدات الطبية - الشركة العامة للبترول القطرية - الشركة العامة للبترول اإلماراتية - شركة 
أبو ظبي البترولية إلدارة الموانئ ( التحق بالقطاع المصرفي عام 1٩٩1 ,بدأ العمل في بنك دبي اإلسالمي , ثم في بنك سورية الدولي 
اإلسالمي ,في عام 200٩ , تعّين لدى بنك البركة – سورية بتاريخ 1- 12 - 2013 كمدير فرع , تمت ترقيته بشهر نيسان من عام 2017 ليشغل 

منصب مدير إدارة االستثمار العقاري, ومدير االستعالم والتحصيل 

مدير إدارة االستثمار العقاري جهاد قزاز 

 CIB حاصلة على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من كلية االقتصاد في جامعة دمشق، حائزة على شهادة المصرفي االسالمي المعتمد
من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية االسالمية، خبرتها العملية تتجاوز 12 عامًا, التحقت بالقطاع المصرفي عام 2008 ,حيث بدأت 
العمل في بنك سورية الدولي اإلسالمي ,تعّينت لدى بنك البركة سورية بتاريخ 2- 05 - 2010 بمنصب مدير قسم شؤون الموظفين , تمت 
ترقيتها بشهر حزيران من عام 2013 لتشغل منصب مدير الموارد البشرية , لتسّلم بعدها منصب مدير إدارة الموارد البشرية بشهر نيسان من 

عام 2017 . 

مدير إدارة الموارد البشرية نورا أشرفاني 

حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1٩84 ، خبرته العملية تتجاوز 35 عاًما كمدرس في كلية الهندسة 
المدنية ,ثم العمل في شركة خاصة في المجال التجاري والمشاريع, التحق بالقطاع المصرفي عام 2014 ,حيث تعّين لدى بنك البركة – سورية 

بتاريخ 2-11 – 2014 كمدير لألبنية  تمت ترقيته بشهر آذار من عام 2015 ليشغل منصب مدير الخدمات اإلدارية , 
ليسّلم بعدها منصب مدير إدارة الشؤون اإلدارية بشهر نيسان من عام 2017 

مدير إدارة الشؤون اإلدراية ماهر الديري 
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حاصل على شهادة ماجستير في العلوم المالية و المصرفية اختصاص إدارة مالية من األكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية, شهادة 
جامعية في إدارة األعمال من كلية االقتصاد في جامعة دمشق ، حائز على شهادة برنامج التطوير المهني و الذي مدته خمس سنوات الصادر 
عن مجموعة البركة المصرفية .خبرته العملية تتجاوز 14 عاًما , التحق بالقطاع المصرفي عام 2006 ,حيث بدأ العمل في بنك عودة -سورية , تعّين 
لدى بنك البركة بتاريخ 25-2-2010 في اإلدارة المالية تدرج في عدة مناصب لتتم ترقيته في شهر أيار من عام 2017 ليشغل منصب مدير اإلدارة 

المالية بالوكالة , ليثبت بشهر نيسان من عام  2018 كمدير أصيل لإلدارة.

مدير اإلدارة المالية طالل األيوبي  

حاصل على شهادة ماجستير في األسواق المالية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية , دبلوم في االقتصاد المالي والنقدي 
إجازة في االقتصاد من كلية االقتصاد في جامعة دمشق ,حائز على شهادة المحاسب القانوني االسالمي CIPA , وشهادة المراقب والمدقق 
الشرعي CSAA الصادرتان عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية االسالمية )AAOIFI( , خبرته العملية تتجاوز 21 عاًما 5منها في 
شركة الفرات للنفط -المؤسسة العامة للتجارة الخارجية,التحق بالقطاع المصرفي عام 2004 ,حيث بدأ العمل في بنك بيمو السعودي الفرنسي 
– بنك سورية الدولي اإلسالمي , تعّين لدى بنك البركة – سورية بتاريخ 1- ٩- 2014 كمدير فرع , لتتم ترقيته بشهر حزيران من عام 2017 ليشغل 

منصب مدير إدارة المخاطر بالوكالة,ليثبت بشهر نيسان من عام  2018 كمدير أصيل لإلدارة.

مدير ادارة المخاطر  عبد الرؤوف زيادة  
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حاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال MBA اختصاص التسويق من جامعة Heriot-Watt في بريطانيا. , إجازة في الهندسة االلكترونية 
و االتصاالت من جامعة دمشق, حائز على شهادة مدير إدارة مشاريع محترف PMP من المعهد األمريكي إلدارة المشاريع  ,PMI خبرته العملية 
تتجاوز 17 عاما في عدة شركات عالمية و محلية أهمها شركة Microsoft الخليج ، و شركة سيرتيل لالتصاالت في سورية. التحق بالقطاع 
المصرفي عام 2010 حيث تعّين لدى بنك البركة – سورية بمنصب اختصاصي تسويق، لتتم ترقيته في شهر شباط من عام 2014 ليشغل 
منصب مدير مكتب إدارة المشاريع , ليسّلم في شهر نيسان من عام 2017 منصب مدير إدارة المشاريع بالوكالة , ليتم التثبيت كمدير أصيل 

لإلدارة  في شهر نيسان من عام  2018.

مدير إدارة المشاريع  إيهاب العيسى   

مدير إدارة الشؤون القانونية محمد خالد درويشة 

 حاصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق من كلية الحقوق في جامعة دمشق ,محام ومستشار قانوني مسجل لدى نقابة المحامين في 
المعتمد CSAA لدى هيئة  الشرعي  المدقق والمراقب  الغراء بدمشق ,وشهادة  لجمعية  الشرعية  العلوم  سورية، حاصل على شهادة معهد 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية AAOIFI ، يمارس المقاضاة لدى كافة أنواع ودرجات المحاكم وعمل سابًقا كخبير ومستشار 
قانوني لعدة شركات خاصة ولدى رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP في مشروع جبل الحص 

)تمويل بالمرابحة(، تعّين لدى بنك البركة سورية بتاريخ 17 - 1- 2010 بمنصب مستشار قانوني
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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 %4٩ 

كحد أقصى، والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 كانت مساهمة المؤسسين كمايلي

رقم 
نسبة الملكية عدد األسهم اإلسم الثالثي للمساهمالمساهم

النسبةإسم األباإلسم
23%23,000,000مجموعة البركة المصرفية1
10%10,000,000مصرف اإلمارات اإلسالمي2
5%5,000,000الكويتية السورية القابضة3
4%4,000,000الراجحيعبد العزيزعبد الله  4
1%1,000,000الراجحيعبد اللهفهد  5
5%5,000,000المهاينيمحمد شاهرنور  6
1%1,000,000حتاحتعبد الكريمأيمن  7
2%2,000,000الشوافمصطفىعبد السالم  8
2%2,000,000عصاصةمنير أمير ٩
2%2,000,000التاجيمحمد ماجدباسم  10
2%2,000,000أبو غدةعبد الكريمعبد الستار  11
1.5%1,501,000سكررياضغسان  12
1.5%1,500,000سكررياضحسان  13
1%1,000,000الشاعرمحمدمحمد بدر الدين  14
1%1,000,000الشاعرمحمد بدر الدينمحمد  15
1%1,000,000الشاعرمحمد بدر الدينبرهان  16
1%1,000,000األخوانعبد المتينمحمد لبيب  17
0.5%500,000المولويعبد العزيزمحمد عماد  18
0.5%500,000المولويعبد العزيزمحمد أيمن  1٩

هيكل الملكية األساسي للبنك 

كبار المساهمين

نسبة الملكية عدد األسهم اإلسم الثالثي للمساهم
اإلسم

23% 23,000,000 مجموعة البركة المصرفية
10% 10,000,000 مصرف اإلمارات اإلسالمي
5% 5,000,000 الكويتية السورية القابضة
5% 5,000,000 نور محمد شاهر المهايني

لم يطرأ أي تغيير في هيكل الملكية األساسي للبنك مقارنة بالسنوات السابقة.
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أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم مقارنة مع السنة السابقة

عدد االسهمعدد االسهمالمنصب / الصفةاالسم
201٩2018

23,000,00011,500,000رئيس مجلس اإلدارة وثالثة أعضاءمجموعة البركة المصرفية
1,501,000750,500نائب رئيس مجلس إدارةغسان رياض سكر

6,8٩03,445زوجة نائب رئيس مجلس إدارةرانه  القباني
4,0002,000ابن نائب رئيس مجلس إدارةمحمد رياض غسان سكر

6,0003,000ابنة نائب رئيس مجلس إدارةمنى غسان سكر
1,000500ابنة نائب رئيس مجلس إدارةماريا غسان سكر
2,6001,300ابنة نائب رئيس مجلس إدارةميس غسان سكر

2,000,0001,000,000عضو مجلس إدارةباسم محمد ماجد التاجي
2,000,0001,000,000عضو مجلس إدارةأمير منير عصاصة

1,000,000500,000عضو مجلس إدارة محمد لبيب عبد المتين االخوان
500,000250,000عضو مجلس إدارةمحمد أيمن عبد العزيز المولوي

أشخاص االدارة ذوي السلطة التنفيذية والمطلعين وأقاربهم مقارنة مع السنة السابقة

عدد االسهمعدد االسهمالمنصب / الصفةاالسم 
201٩2018

14,4٩07,245الرئيس التنفيذيمحمد عبد الله حلبي
2,0001,000زوجة الرئيس التنفيذيشفق مأمون شقفه
2,0001,000ابن الرئيس التنفيذيموسى محمد حلبي

2,0001,000ابن الرئيس التنفيذيمصطفى  محمد حلبي
10,5605,280مدير إدارة التدقيق الداخليرامي محمد نذير الشعال

بيان بعدد األوراق المالية المصدرة 
والمملوكة من قبل األطراف ذوي العالقة
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الجمعية العمومية للمساهمين

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي  
-الخزينة واالستثمار

مكتب الرئيس 
التنفيذي

إدارة التمويل 
التجاري

إدارة الخزينة 
واالستثمار

المؤسسات 
المالية

إدارة الفروع 
والخدمات المصرفية

إدارة التسويق واإلعالم 
والمسؤولية المجتمعية

إدارة الشؤون االداريةإدارة توكيد الجودةإدارة الموارد البشرية إدارة المشاريع

إدارة االستثمار 
العقاري

إدارة الرقابة 
المالية

إدارة العمليات 
المركزية

إدارة الشؤون 
القانونية

إدارة التخطيط 
االستراتيجي

نائب الرئيس التنفيذي
-الخدمات المساندة

اللجنة التنفيذية

لجنة المخاطر

اللجنة العقارية

لجنة المزايا والترشيحات 
والحوكمة

لجنة المسؤولية 
االجتماعية

هيئة الرقابة 
الشرعية

المراقب الشرعي

مدير التدقيق الشرعي

مدير إدارة التدقيق الداخلي

لجنة التدقيق

مدير إدارة االلتزام

مدير إدارة المخاطر

الهيكل التنظيمي

نائب الرئيس التنفيذي  
-التمويل والفروع

إدارة تقنية 
المعلومات
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في بنك البركة سورية نفخر بأن نكون أول مصرف في سورية يحصل على وثيقة بيان أداء 
وفًقا للمواصفة الّدولية للمسؤولية االجتماعية ) ISO26000:2010 ( بدرجة أداء متقّدم 

4 من 5 ، نتيجًة لتقييم أجرته شركة SGS العالمية.

وذلك تتويجًا إليمان البنك بمسؤوليته تجاه المجتمع, والتي تتمّثل برعاية ودعم المشاريع 
الحياة  ونوعّية  المعيشّية  الّظروف  وتحسين  واالجتماعية,  والّتعليمية  والّتنموية  الّريادية 
بالتزامنا  الوفاء  خالل  ومن   ، منها  جزًءا  نعتبر  التي  المحّلية  المجتمعات  في  للمحتاجين 
للعمل  الفلسفية  األركان  أحد أهم  نبذل قصارى جهدنا في تطبيق  المجتمع، فإّننا  تجاه 
المصرفي اإلسالمي وهو مفهوم  )إعمار األرض( من خالل االهتمام بأهم عنصر من 
عناصر هذا المفهوم وهو العنصر البشري وذلك عن طريق خلق فرص العمل المناسبة 

والتنمية البشرية المستدامة.
االجتماعية  للمسؤولية  برنامج  تنفيذ   201٩ عام  خالل  تّم  فقد  المفهوم  لهذا  وتحقيقًا 
من خالل العديد من المبادرات واألنشطة في كافة المجاالت حيث تم تنفيذ 2٩ مشروع 

ومبادرة موزعين على خمسة محاور رئيسية:
الصحة ودعم ذوي الهمم ... بركة.  •

دعم وتمكين المرأة السورية ... بركة.  •
التعليم وتنمية الموارد البشرية ... بركة .  •

تنمية المجتمع ... بركة.  •
ريادة األعمال ... بركة.  •

من أهمها:

تقديم رعاية طبية سنوية ل 25 طفل من أطفال قرى أطفال SOS في سورية.   •
فريق  مع  بالتنسيق  التالسيميا  لمرضى  بالدم  للتبرع  البركة  بنك  عمل  فريق  حملة   •

تالسيميا األطفال. 
رعاية حملة Let`s Do It في طرطوس ، التي نظمتها الغرفة الفتية الدولية طرطوس.  •

التبرع بجهاز تصوير أسنان لصالح المستفيدين من جمعية الندى.  •

المشاركة بماراثون “فيكي تنتصري عالسرطان“.  •
تقديم دعم مالي لشراء أدوية غسيل كلية للمستفيدين من جمعية حفظ النعمة.  •

رعاية حفل التخرج لطالب كلية الشريعة بجامعة دمشق.    •
مشاركة بنك البركة في فعالية اختياري مستقبلي المنظم من قبل األمانة السورية   •

للتنمية – مدينة حلب.
منح دراسية جزئية لـ 74 طالب علم يتيم.   •

الدولية  الفتية  الغرفة  قبل  من  المنظم  انطالقتي  فعالية  في  البركة  بنك  مشاركة   •
)JCI( - حمص.

شراكة استراتيجية للمسابقة البرمجية السورية للكليات الجامعية.  •
رعاية سباق مشاريع كلية الهندسة المعلوماتية الثاني.  •

رعاية ورشة عمل دعم وتطوير قطاع التمويل الصغير في سورية.   •
رعاية فعالية ساعة بساعة المنفذة من قبل شركة غدي.  •

تقديم إفطار لدور األيتام خالل شهر رمضان.   •
رعاية بازار مجمع لحن الحياة والذي يعتبر إمتدادآ لتجهّيز بنك البركة مخبرًا لتعليم اللغة اإلنجليزية   •

في “مجمع لحن الحياة“ والذي يعتبر أول مخبر تفاعلي تعليمي يقام في دار لأليتام. 
  SOS  بنك البركة سورية يساهم في برنامج الكساء الخاص بقرى األطفال السورية  • 

تجديد المشاركة بكفالة تشمل تقديم كفالة لباس سنوية لخمسين يتيم. 
تجهيز مركز تدريب صالون حالقة نسائية للسيدات المسجالت لدى جمعية لمسة حنان.   •

مشروع نجاحنا مع البركة بيكبر.   •
مشروع األم ... بركتنا.   •

رعاية حفل جمعية غراس .   •

المسؤولية االجتماعية لدى 
بنك البركة سورية خالل 

عام ٢٠١٩
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وتتوجت السنة بحصول البنك على جائزة أفضل مؤسسة مالية في الشرق األوسط في 
مجال مبادرات التنمية المستدامة من قبل مؤسسة CPI Financial ) وذلك عن مبادرة 
دبي اإلسالمي  بنك  الثاني  المركز  على  , في مسابقة حصل  األعمال(  لريادة  تكوين 

والمركز الثالث بنك اإلسالمي للتنمية.
باإلضافة للتكريم والتقدير من قبل مجموعة البركة المصرفية على الجهود والمبادرات 
المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  سورية  البركة  بنك  قبل  من  بذلت  التي  الخاصة 

للمجموعة عن الفترة من ٢٠١6 لغاية ٢٠٢٠.
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العطاء أسمى معاني اإلنسانية، فكيف إن كان هذا العطاء هو الحياة. 
حملة فريق بنك البركة للتبرع بالدم لمرضى التالسيميا بالتنسيق مع فريق تالسيميا األطفال.

رعاية حملة Let`s Do It لتنظيف مدينة طرطوس، والتي نظمتها 
الغرفة الفتية الدولية - طرطوس:

تضمنت 15 حملة تنظيف لحدائق وشوارع بالتنسيق مع محافظة طرطوس ومديرية البيئة وتعاون 
وتفادي  النفايات  تجمع  مخاطر  عن  توعية  جلسات  الحمالت  تضمنت  كما  أهلية.  جمعية   20 مع 
أكياس قماشية على  توزيع  وتم  للمدينة،  الحضاري  المظهر  على  والحفاظ  البالستيك  استخدام 

المشاركين بهدف التقليل من استخدام أكياس البالستيك.
10 طن من  يقارب  ما  بجمع  734 متطوع  العالمي، حيث شارك  التنظيف  بيوم  الحملة  واختتمت 

النفايات... في يوم واحد. 

رعاية حفل التخرج لطالب كلية الشريعة بجامعة دمشق 
أقيم الحفل تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة دمشق بحضور أكثر من 700 شخص , 

عدد الطالب الذين تم تكريمهم 16 طالب موزعين 4 ماجستير , 3 خريجين , ٩ طالب سنوات.



57

مشاركة بنك البركة في فعالية اختياري مستقبلي المنظم من قبل األمانة 
السورية للتنمية – مدينة حلب 

هدفت الفعالية إلى تعريف الطالب المتقدمين للجامعة بالتخصصات المتاحة لمساعدتهم في عملية االختيار.

تضمنت مشاركة البنك محاضرة تعريفية عن طبيعة العمل المصرفي بمقدار ساعة، وزيارة ميدانية إلى 
فروع البنك في مدينة حلب.

مشاركة بنك البركة في فعالية انطالقتي المنظمة من قبل الغرفة الفتية 
الدولية )JCI( - حمص 

القدرة على كسب  المتخرجين حديثًا من خالل منحهم  الشباب  إلى دعم وتمكين  الفعالية   هدفت 
المهارات المناسبة بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، وتضمنت مشاركة البنك تقديم محاضرة 

تعريفية عن طبيعة العمل المصرفي، ومنحة تدريب فرع البنك بحمص.

شراكة استراتيجية لرعاية المسابقة البرمجية السورية والعربية للكليات 
الجامعية

البرمجة السورية  بمشاركة نحو 520 طالب من 20 جامعة سورية حكومية وخاصة، أقيمت المسابقة 
الوطنية ACM SCPC Syrian Collegiate Programming Contest، وشملت نشاطات المسابقة 
نحو 2500 طالب مشارك من مختلف الجامعات السورية، واستمر التحضير لها لمدة شهرين في ظل 
وجود 70 فريق تم اختيارهم من أصل 274 فريقًا خضع لالختبار في المرحلة األولى. وتم ترشيح 20 

فريقًا للمشاركة في المسابقة اإلقليمية.
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رعاية سباق مشاريع كلية الهندسة المعلوماتية الثاني
البرمجيات  الرابعة والخامسة موزعين على ثالثة اختصاصات«  المسابقة طالب السنة  استهدفت 
تدريبي  برنامج  تقديم  مع  الصنعي«  والذكاء  والشبكات،  التشغيل  نظم  المعلومات،  ونظم 

أسبوعي يتعلق بمواضيع إدارة المشاريع وريادة األعمال.
حيث تم عرض عشرون مشروع من خالل المعرض و المسابقة النهائية من أصل 55 مشروع تم تقديمهم

زيارة طالب جامعة المنارة في مدينة الالذقية اختصاص إدارة األعمال 
لفرع البنك في مدينة الالذقية للتعرف على الخدمات المصرفية 

المقدمة كجزء من تدريبهم المهني.

مشاركة بنك البركة في فعالية مبادرة STEP المنظمة من قبل 
الكنيسة اإلنجيلية العربية بحلب، 

هدفت الفعالية إلى تأهيل وتدريب الشباب الجامعي لرفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة علميًا 
ومهنيًا,طرطوس ودمشق 

رعاية بازار مجمع لحن الحياة 
العلم هو منارة الحياة ، وهو اليد التي ُتمسك بالعالم لتقوده إلى حيث الّتطور والعّزة والّرفعة.
انطالقًا من إيمانه بهذه الفكرة جّهز بنك البركة العام الماضي مخبرًا لتعليم اللغة اإلنجليزية في 

“مجمع لحن الحياة“ والذي يعتبر أول مخبر تفاعلي تعليمي يقام في دار لأليتام.
وقد أقام المجمع خالل فترة العطلة الصيفية دورات تعليمية في المخبر بإشراف أساتذة مختصين 
باللغة اإلنجليزية ، حيث استطاع أكثر من 64 طفاًل تحسين مستواهم باللغة بشكل ملحوظ وتعلموا 
أسماء ما يزيد عن 32 شكاًل وطريقة لفظ األحرف اإلنجليزية بالشكل السليم، كما قرؤوا العديد 

من القصص المصورة مع متابعة أفالم قصيرة تمّثل القصص لتعزيز تجربة التعليم التفاعلي.

أقام  وألقرانهم،  لهم  وتحفيزًا  التعليمية  الدورات  خالل  الطالب  أظهره  الذي  بالتقدم  واحتفااًل 
“مجمع لحن الحياة“ بازارًا باع فيه األطفال إكسسوارات وطعام من صنع يديهم.
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مركز تدريب صالون حالقة نسائية للسيدات- جمعية لمسة حنان
هدف المشروع إلى تعزيز العمل المهني لدى أمهات األيتام والشابات من خالل تحضير صالون للحالقة 
النسائية للسيدات بهدف مساعدة السيدات والشابات القادرات على العمل في هذا المجال انطالقًا من 

الدورات التي انتسبن لها.

مشروع نجاحنا مع البركة بيكبر 
بالتعاون بين جمعية المبرة النسائية وبنك البركة سورية أطلق 13 مشروع صغير ألمهات ُيعلَن أكثر من 

36 طفل من خالل المشروع بنسخته الثانية.

رعاية حفل جمعية غراس: 
األيتام  وأمهات  المعيالت،  األمهات  من  عدد  لتخريج  وذلك  النبوي  العيد  بمناسبة  الحفل  أقيم 
وذلك  للمعيل،  فقدهّن  رغم  المستدامة  التنمية  وحققّن  بأسرهّن  النهوض  استطعن  اللواتي 
من خالل دأبهّن ودعم جمعية غراس لهّن، كما تم تكريم عدد من الطلبة الناجحين في الشهادتين 
اإلعدادية والثانوية الذين استطاعوا بجهودهم ودعم الجمعية اجتياز الصعوبات للوصول إلى النجاح.

رعاية فعالية أنت األساس
هدفت الفعالية إلى توجيه رسائل إيجابية لألم من قبل أخصائيين في المجال النفسي 
والتربوي وذلك من خالل يوم ترفيهي » فطور أو صبحية » وفق المواضيع التالية: األم 

وعلم النفس، حقوق المرأة وكيف تعتني بنفسها وعائلتها.
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إجمالي الموجودات

أيار - 201٩نيسان - 201٩آذار - 201٩شباط - 201٩كانون الثاني - 201٩كانون األول - 2018التاريخ 
372,132,436,14٩ 382,254,543,8٩3 383,287,277,058 3٩0,244,375,5٩1 3٩3,811,448,703 3٩6,365,273,5٩6 إجمالي الموجودات

تشرين الثاني - 201٩تشرين األول - 201٩إيلول - 201٩آب - 201٩تموز - 201٩حزيران - 201٩التاريخ 
338,111,817,555 348,138,063,020 352,164,640,7٩8 354,265,646,356 360,5٩0,٩70,736 377,4٩7,251,527 إجمالي الموجودات

كانون األول - 201٩التاريخ 
%١7-32٩,505,886,4٩7إجمالي الموجودات
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المؤشرات المالية لبنك 
البركة سورية لعام 2019
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كانون األول
٢٠١8

كانون الثاني
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شباط
٢٠١٩
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٢٠١٩
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٢٠١٩
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تشرين الثاني
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كانون األول
٢٠١٩

المحفظة التمويلية

أيار - 201٩نيسان - 201٩آذار - 201٩شباط - 201٩كانون الثاني - 201٩كانون األول - 2018التاريخ 
56,380,003,853 4٩,820,٩13,046 44,٩84,405,32٩ 41,15٩,٩٩1,587 40,٩4٩,٩86,441 37,٩87,652,٩64 المحفظة التمويلية 

تشرين الثاني - 201٩تشرين األول - 201٩إيلول - 201٩آب - 201٩تموز - 201٩حزيران - 201٩التاريخ 
61,3٩1,0٩2,214 5٩,417,614,627 62,503,818,518 62,880,421,666 63,587,5٩1,24٩ 57,410,871,488 المحفظة التمويلية 

كانون األول - 201٩التاريخ 
65 %62,777,432,8٩6 المحفظة التمويلية 
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ودائع الزبائن

أيار - 201٩نيسان - 201٩آذار - 201٩شباط - 201٩كانون الثاني - 201٩كانون األول - 2018التاريخ 
183,2٩2,110,216 173,238,3٩٩,406 178,160,203,182 178,245,547,103 17٩,425,6٩1,631 182,628,8٩6,314 ودائع الزبائن

تشرين الثاني - 201٩تشرين األول - 201٩إيلول - 201٩آب - 201٩تموز - 201٩حزيران - 201٩التاريخ 
176,415,٩44,543 183,٩27,855,664 188,472,272,482 1٩٩,107,315,380 201,471,442,٩75 1٩0,364,8٩3,471 ودائع الزبائن

كانون األول - 201٩التاريخ 
%٩-166,865,36٩,621ودائع الزبائن
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42,000,000,000
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صافي الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر القطع البنيوي الغير محقق

201020112012201320142015201620172018201٩التاريخ 
6,566,567,762 4,34٩,518,101 3,740,081,651 3,674,1٩٩,067 2,056,211,418 45٩,87٩,267 232,٩43,84٩ )14٩,665,1٩7()74,565,484()236,6٩٩,82٩(صافي الربح التشغيلي

حقوق المساهمين

201020112012201320142015201620172018201٩التاريخ 
37,840,570,050 31,٩46,424,767 28,025,05٩,666 28,470,015,015 17,٩6٩,7٩٩,8٩٩ 10,5٩8,8٩7,334 7,713,686,31٩ 5,064,3٩6,514 3,310,536,3٩8 2,243,574,٩84 حقوق المساهمين
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٢٠١4 ٢٠١5 ٢٠١6 ٢٠١7 ٢٠١8 ٢٠١٩

أسعار األوراق المالية المصدرة

20142015201620172018201٩العام
125.87140.77288.51612.4٩1421.41827.24سعر السهم بعد التجزئة

التوزيعات النقدية 

المبلغالنسبة من رأس المالالتوزيعات  النقدية
20155%5 250,000,000 
201615%15 750,000,000 
201710%10 500,000,000 

*2018          5                    %5          250,000,000
 ١,75٠,٠٠٠,٠٠٠ 35%35مجموع ما تم توزيعه

* خالل عام 201٩ تم زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 100 % من قيمة رأس المال وذلك نتيجة عن أعمال عام 2018
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
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بيان المركز المالي كما في 3١ كانون األول ٢٠١٩
٢٠١٩٢٠١8إيضاح

ليرة سوريةالموجودات
384,٠١3,536,٢٠٢٩8,287,7٩6,8٩2نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

١53,٩٠3,٢3٩,٢45225,52٩,826,347 4إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 
5١5,٠٩3,44٢,٠١324,482,٩27,532حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 

658,68٩,١٩6,٩4١36,543,770,573ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

74,٠88,٢35,٩551,443,882,3٩1المشاركات

837,3١7,٢٩١37,317,2٩1موجودات قيد االستثمار أو التصفية  

٩6,874,4٠6,٩4٠4,662,182,076موجودات ثابتة

1038,7٠7,74624,0٩4,٩58موجودات غير ملموسة

114,5٠١,٠8١,٩633,486,7٩2,٩27موجودات ُأخرى

12٢,٢66,7٢٢,٢٠١1,866,682,60٩وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

3٢٩,5٠5,886,4٩73٩6,365,273,5٩6مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة وحقوق الُملكية

المطلوبات

13١٠7,6٩7,٠44,3١8172,621,482,107إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية

1488,٠4٠,6١١,4٩5٩6,834,543,728أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

15٢٢,566,3٠٠,6٩631,700,744,531تأمينات نقدية 

16466,6١3,33٩74,500,205مخصصات متنوعة

17٢,١١6,٢3١,37٠1,358,365,1٩5مخصص ضريبة الدخل

18١4,5٢٠,٠57,7٩٩7,735,605,008مطلوبات أخرى

٢35,4٠6,85٩,٠١7310,325,240,774مجموع المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 45 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها البيانات المالية
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٢٠١٩٢٠١8إيضاح

1٩55,4٢5,466,74753,506,834,540حسابات االستثمارات المطلقة 

20٢٠٩,٩88,٩٩8140,830,671احتياطي معدل األرباح

216٢3,٠٠١,685445,٩42,844احتياطي مخاطر االستثمار

56,٢58,457,43٠54,0٩3,608,055مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

٢٩١,665,3١6,447364,418,848,82٩مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

حقوق الملكية

حقوق مساهمي البنك

22١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠5,000,000,000رأس المال المدفوع

23٢,٠5٠,4٩8,6٢61,250,000,000احتياطي قانوني

23٢,8٠8,١٠8,6362,007,610,010احتياطي خاص

3٩,84٩,٢6٩31,051,708احتياطي معدل األرباح

36,882,745-احتياطي عام لمخاطر التمويل 

8,55٢,3٩3,3٠3٩,231,160,088أرباح مدورة محققة

١4,38٩,7٢٠,٢١614,38٩,720,216أرباح مدورة غير محققة

37,84٠,57٠,٠5٠31,٩46,424,767مجموع حقوق الملكية

3٢٩,5٠5,886,4٩73٩6,365,273,5٩6مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكية

محمد عبدالله حلبيطالل فضل أيوبي

رئيس المديرين التنفيذيينالمدير المالي 

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 45 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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بيان الدخل للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١٩
٢٠١٩٢٠١8إيضاح

ليرة سوريةليرة سورية
اإليرادات

4,215,٩28,٩6٩ 246,٢3٢,٩66,36٢إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت
)133,000,000()١٩5,٠٠٠,٠٠٠(25صافي مخصص الخسائر االئتمانية

10٩,232,216 265١6,٠7٢,١٢5إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية
4,1٩2,161,185 6,554,٠38,487إجمالي إيرادات االستثمارات المشتركة بين البنك وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة

نصيب حسابات االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار
 )1,8٩4,303,230()١,848,5٢٩,٩6١(احتياطي مخاطر االستثمار 

)178,51٩,3٩6()١77,٢٢6,73٢(27الدخل المشترك القابل للتوزيع لحسابات االستثمار المطلق بعد تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار
)١,67١,3٠3,٢٢٩()1,715,783,834(

                                               28حصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب مال
 4,7٠5,5٠8,5٢6 2,2٩7,857,٩55

2٩دخل البنك من استثماراته الذاتية
3,٩27,360,787 3,5٠5,6٩7,١٠8 30حصة البنك من دخل االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته وكياًل باالستثمار

8,504,415 -31صافي إيرادات الخدمات البنكية
2,360,330,422 5,58١,٠٩4,٢6٠ األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

1,158,٩01,734 ١,٢١٠,5٠4,٩٩٠ إيرادات ُأخرى
٩4٩,7٢٩78,84٩,٩6٩ إجمالي الدخل التشغيلي

 ١5,٠٠3,754,6١3 ٩,831,805,282
المصروفات والمخصصات

)2,185,262,48٩()3,٠6١,3٩3,7٠4(32نفقات الموظفين 
)1٩4,855,761()٢٢7,٠53,734(استهالكات وإطفاءات

)1,348,3٩5,504()١,67٩,٢7٩,6٩7(33مصاريف إدارية وعمومية
)178,0٩1,16٩()٢٠8,746,7٢٠(مخصصات متنوعة

)217,317,063()١,8٢٢,٢٩4,4٩5(25صافي مخصص الخسائر االئتمانية
)4,123,٩21,٩86()6,٩٩8,768,35٠(إجمالي المصروفات والمخصصات

5,707,883,2٩6 8,٠٠4,٩86,٢63 الربح قبل الضريبة 
)1,358,365,1٩5()١,438,4١8,5٠١(17مصروف ضريبة الدخل

4,34٩,518,101 6,566,567,76٢ صافي الربح 

43.50 3465.67حصة السهم من ربح السنة

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 45 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١٩
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
3١,٩46,4٢4,767 ١4,38٩,7٢٠,٢١6 -٩,٢3١,١6٠,٠88 -36,88٢,745 3١,٠5١,7٠8 ٢,٠٠7,6١٠,٠١٠ ١,٢5٠,٠٠٠,٠٠٠ 5,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في 1 كانون الثاني 201٩

أثر التطبيق المبكر لمعيار 
المحاسبة المالي رقم 30 كما 

في 1 كانون الثاني 201٩ )إيضاح 
)2.2

              -              -              -              -)36,88٢,745(              -)35١,837,٢٩5(              -              -)388,7٢٠,٠4٠(

الرصيد المعدل كما في 1 كانون 
3١,557,7٠4,7٢7 ١4,38٩,7٢٠,٢١6  -8,87٩,3٢٢,7٩3 --3١,٠5١,7٠8 ٢,٠٠7,6١٠,٠١٠ ١,٢5٠,٠٠٠,٠٠٠ 5,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الثاني 201٩

--٢5٠,٠٠٠,٠٠٠ )٢5٠,٠٠٠,٠٠٠(------أرباح معدة للتوزيع )إيضاح 43(

)٢5٠,٠٠٠,٠٠٠(-)٢5٠,٠٠٠,٠٠٠(-------مستحقات أرباح مساهمين

---)5,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(-----5,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ توزيع أسهم منحة خالل السنة

)4٢,5٠٠,٠٠٠(--)4٢,5٠٠,٠٠٠(------مصاريف توزيع األسهم المنحة )*(

8,7٩7,56١ -----8,7٩7,56١ ---إضافات

6,566,567,76٢ ---6,566,567,76٢ -----صافي أرباح السنة

-                   -                   -                   4,٩65,57٠,5١٠ )6,566,567,76٢(-                   -                   8٠٠,4٩8,6٢6 8٠٠,4٩8,6٢6 -                   تخصيص ربح السنة

37,84٠,57٠,٠5٠ ١4,38٩,7٢٠,٢١6 -            8,55٢,3٩3,3٠3 -            -            3٩,84٩,٢6٩ ٢,8٠8,١٠8,636 ٢,٠5٠,4٩8,6٢6 ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في 31 كانون األول 201٩

14,38٩,720,21628,025,05٩,666-5,٩52,430,317-4,٩34,257,0001,250,000,0001,436,821,68024,٩47,70836,882,745الرصيد في 1 كانون الثاني 2018 

65,743,000 --------65,743,000 تسديدات رأس المال )إيضاح 22(

6,104,000-----6,104,000---إضافات

--500,000,000)500,000,000(------أرباح معدة للتوزيع )إيضاح 43(

)500,000,000(-)500,000,000(-------مستحقات أرباح مساهمين 

4,34٩,518,101---4,34٩,518,101-----أرباح السنة

-          -          -          3,778,72٩,771)4,34٩,518,101(-          -          570,788,330-          -           تخصيص ربح السنة

 5,000,000,0001,250,000,0002,007,610,01031,051,70836,882,745            -٩,231,160,088          -14,38٩,720,21631,٩46,424,767

)*( تمثل مبلغ تقديم طلب موافقة على زيادة رأس المال ويبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية ورسم تسجيل وإيداع لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي والبالغ 3,5٠٠,٠٠٠ ليرة سورية وضريبة رسم الطابع 
النسبي والبالغة ٢3,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية باإلضافة بدل تسجيل األوراق المالية لدى هيئة األوراق واألسواق المالية السورية والبالغ ١5,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية.

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 45 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١٩
٢٠١٩٢٠١8إيضاح

ليرة سوريةليرة سورية
  التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية 

5,707,883,2٩6 8,٠٠4,٩86,٢63 صافي الربح قبل الضريبة

تعديالت لبنود غير نقدية

1٩1,042,٩85 ٩٢١5,887,8٠4استهالكات 

3,812,776 10١١,١65,٩3٠إطفاءات

)32٩,213,72٩(٩٩,7١3,774إيرادات محققة غير مستحقة القبض

٢,٠١7,٢٩4,4٩5350,317,063صافي مخصص الخسائر االئتمانية

178,0٩1,16٩ ٢٠8,746,7٢٠مخصصات متنوعة
1,8٩4,303,230 ١,848,5٢٩,٩6١نصيب حسابات االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار

7,٩٩6,236,7٩0 ١٢,4٠6,3٢4,٩47صافي اإليراد قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

402,876,837 8,٢55,٢٩٠,37٠إيداعات لدى المصارف التي تزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر

)5,28٩,745,436()٢٢,763,١٢١,٠١٩(إجمالي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية

30٩,130,2٩8 )١,١١3,383,٢4٢(موجودات أخرى

)85٩,878,272()٢,55٩,6٩٠,١8٢(المشاركات

)1,640,٩05,732()5١8,45٠,٠54(احتياطي نقدي إلزامي

10,067,104,0٩5 )٩,١65,٢77,١١8(تأمينات النقدية

)1,622,644,650()68٠,55٢,3٢6(17الضريبة المدفوعة

6,68٢,78٠,84٢460,250,٩٩3مطلوبات أخرى

٩,822,424,٩23)٩,456,٠77,78٢(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة االستثمارية

1,308,000,000 -     استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

218,8٩2,70٩ -     موجودات قيد االستثمار أو التصفية

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 45 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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٢٠١٩٢٠١8إيضاح

)23,100,٩36( )٢5,778,7١8(10شراء موجودات غير ملموسة

)1,234,728,٩06()٢,4٢8,١١٢,668(٩شراء موجودات ثابتة 

-                  )4٠٠,٠3٩,5٩٢(وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

26٩,062,867)٢,853,٩3٠,٩78(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية

٢,٢١7,54٠,6541٩,526,551,535حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة )ماعدا أعباء محققة غير مستحقة الدفع( 

)450,422,387()٢45,366,٠43(توزيعات نقدية مدفوعة )مساهمين(

1٩,٩66,723,422 )8,877,5١٩,457(صافي )النقص( الزيادة في الحسابات الجارية

)1,628,110,2٩٩()١,٩٠5,333,756(أرباح مدفوعة الصحاب الودائع االستثمارية

65,743,000 -                        تسديدات رأس المال 

37,480,485,271)8,8١٠,678,6٠٢( صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التمويلية

)1,3٩٩,32٩,438(١5٠,88١,٩7٩تأثير تغّير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

46,172,643,623 )٢٠,٩6٩,8٠5,383(صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

٩7,673,7٩0,٩32 ١43,846,434,555  النقد وما في حكمه في بداية السنة

143,846,434,555 35١٢٢,876,6٢٩,١7٢ النقد وما في حكمه في نهاية السنة

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 45 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها
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بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات

للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١٩
٢٠١٩٢٠١8

ليرة سوريةليرة سورية
مصادر صندوق الزكاة والصدقات

37٢,6٩١,33٠ ١٠٢,476,78٠التبرعات )*(

--أرباح مجنبة

                                        

37٢,6٩١,33٠ ١٠٢,476,78٠مجموع المصادر

استخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات

)3٩٩,٩66,685()١٠٠,565,5٠٠(الفقراء والمساكين

--ابن السبيل

--الغارمون وفي الرقاب

--المؤلفة قلوبهم

--في سبيل الله 

--العاملون عليها )مصاريف إدارية وعمومية(
                                            

)3٩٩,٩66,685()١٠٠,565,5٠٠(مجموع االستخدامات

زيادة )نقص(  المصادر عن االستخدامات

)٢7,٢75,355(١,٩١١,٢8٠الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية السنة

١,435,4٢ ٢١8,7١٠,776

١,435,4٢١ 3,346,7٠١رصيد الزكاة والصدقات غير الموزعة في نهاية السنة

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

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 45 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 3١ كانون األول ٢٠١٩
الرصيد كما في ١ 

كانون الثاني
اإليراد بعد حسم اإليداعـات خالل العام

المصروفات
الرصيد كما في 3١ أجرة البنك كوكيلالسحوبات خالل العام

كانون أول 

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

------وكاالت استثمار مقيدة  مع مؤسسات مالية إسالمية 

                                                                                                                                                

-                       -                       -                       -                       -                       -                       الرصيد كما في 31 كانون األول 201٩ 

-)8,504,415()17,454,442,36٩(4,363,٩24,00013,082,180,00016,842,784وكاالت استثمار مقيدة  مع مؤسسات مالية إسالمية 

                                                                                                                                                

-                       )8,504,415()17,454,442,36٩(4,363,٩24,00013,082,180,00016,842,784الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

إن اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 45 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



74

معلومات عن البنك  ١
)البنك(  ش.م.م.س.ع  سورية  البركة  لبنك  الترخيص  تم 
الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  عامة  مغفلة  كشركة مساهمة 
رقم )48/ م.و( الصادر بتاريخ 28 حزيران 2007 والمعدل بالقرار 
رقم )6/ م.و( بتاريخ 18 كانون الثاني 200٩ وبموجب السجل 

التجاري رقم )1605٩( الصادر بتاريخ 2٩ كانون األول 200٩. 
تمت الموافقة على اعتماد النظام األساسي لبنك البركة 
قرار  على  بناًء  مغفلة  مساهمة  كشركة  )البنك(  سورية 
وزارة اإلقتصاد والتجارة رقم /1564/ بتاريخ 21 حزيران 200٩، 
وقرار مجلس النقد والتسليف رقم )511/ م ن /ب 4( بتاريخ 
رقم  التشريعي  المرسوم  ألحكام  ويخضع   ،200٩ أيار   13
اإلسالمية  المصارف  عمل  بتنظيم  الخاص   2005 لعام   35
بإحداث  الخاص  وتعديالته   2001 لعام   28 رقم  والقانون 
المصارف الخاصة والمشتركة وتعليماته التنفيذية، وقانون 
رقم  23للعام 2002 وتعديالته وقانون التجارة رقم  33لعام 
2007 وقانون الشركات الصادر بمرسوم تشريعي رقم 2٩ 
لعام 2011 ولألنظمة التي يضعها مجلس النقد والتسليف 

وكل ذلك بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
للبنك هو في دمشق- شارع  الرئيسي  المركز  إن عنوان 
الشهبندر بعد مبنى رئاسة مجلس الوزراء سابقًا عقار رقم 

322٩ الجمهورية العربية السورية.
القوانين  وفق  البنكية  العمليات  كافة  البنك  يمارس 
واألنظمة النافذة ووفقًا للنظام األساسي والمتوافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه 
نتيجة  مكاتب.  وثالث  فرعًا  عشر  احدى  عددها  أصبح  التي 
تحسن األوضاع الراهنة في الجمهورية العربية السورية، تم 

إعادة افتتاح فروع البنك التي تم اغالقها سابقا، وهي فرع 
حلب – الفرقان وفرع حمص – الدروبي  باإلضافة إلى عدم 
مباشرة فرع دوما ألعماله حتى تاريخ اصدار البيانات المالية.

بنك  أسهم  إدراج  على  الموافقة  تمت   2014 العام  خالل 
البركة سورية في سوق دمشق لألوراق المالية.

وللبنك على وجه الخصوص مباشرة األنشطة التالية:
فتح حسابات الجارية.  -

أموال  مع  وخلطها  المطلقة  االستثمار  حسابات  فتح   -
بها  المطلق  التصرف  حرية  له  التي  واألموال  البنك 
في  الشرعية  الرقابة  هيئة  تجيزه  ما  في  واستثمارها 

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

الرقابة الشرعية في البنك من معامالت. 
الوكالة  أو  المضاربة  بصيغتي  االستثمار  حسابات  إدارة   -

باالستثمار.
إقامة  خالل  من  المباشر  واالستثمار  واإلجارة  التمويل   -
واالستثمار  الشركات،  وتأسيس  المنتجة  المشروعات 

المالي من خالل شراء األوراق المالية. 
الرقابة  هيئة  تجيزها  التي  البنكية  الخدمات  تقديم   -

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.
أي أعمال بنكية أخرى تجيزها القوانين واألنظمة النافذة   -

وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية في البنك.

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية للبنك كما في 
31 كانون األول  201٩ من قبل مجلس اإلدارة في 4 أيار 

.2020
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.

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

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

رئيسًا فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة   .1
عضوًا فضيلة الدكتور عبد الستار قطان   .2
عضوًا فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الشّماع   .3

الشرعية  الرقابة  هيئة  أعضاء  أسماء  على  الموافقة  تمت 
م   /  62 رقم  والتسليف  النقد  مجلس  قرار  وفق  للبنك 
مجلس  اقتراح  على  بناًء   2017 أيار   21 بتاريخ  الصادر   / ن 
من  تبدأ  سنوات  ثالث  مدتها  قادمة  لوالية  وذلك  اإلدارة 
تاريخ صدور قرار الهيئة العامة، وتمارس عملها وفق أحكام 
نظام عمل هيئة الرقابة الشرعية لدى المصارف اإلسالمية 
المحدد في قرار  السورية  العربية  الجمهورية  العاملة في 
الصادر   4 ب   / ن  م   /  ٩36 رقم  والتسليف  النقد  مجلس 

بتاريخ 17 كانون األول 2012.

إيضاحات حول البيانات المالية كما في 3١ كانون األول ٢٠١٩
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢
ُأسس إعداد البيانات المالية  ٢،١

القوانين  وحسب  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وطبقًا  التاريخية،  التكلفة  لمبدأ  وفقًا  المالية  البيانات  إعداد  تم 
والتعليمات البنكية ذات العالقة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.

وفقًا لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
يستخدم البنك المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مع مراعاة عدم تعارضها مع مبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية واإلطار المفاهيمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

تم عرض البيانات المالية بالليرة السورية وهي العملة الرئيسية للبنك.
في العرض و اإلفصاح تم مراعاة الفصل بين ما يخص أصحاب حقوق الملكية وما يخص حسابات االستثمار المطلقة.

التغييرات في المعايير الُمحاسبية  ٢.٢
التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 3٠ المتعلق “باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة باألعباء“  -

قام البنك بالتطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 30 المتعلق »باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة باألعباء« اعتبارا من 1 كانون الثاني 201٩ وهو إلزامي للتطبيق المبدئي في 
1 كانون الثاني 2020. تمثل المتطلبات في معيار المحاسبة المالي رقم 30 تغيرا جوهريا في الجزء المتعلق بالمخصصات في معيار المحاسبة المالي رقم 11 المتعلق “بالمخصصات واالحتياطيات“.

تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 3٠ 
فيما يلي تأثير التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 30:

تعديالت التحول الرصيد في 3١ كانون األول ٢٠١8
الرصيد المعدل كما في ١ كانون 

الثاني ٢٠١٩
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

-)36,88٢,745(36,88٢,745احتياطي عام لمخاطر التمويل
8,87٩,3٢٢,7٩3)35١,837,٢٩5(٩,٢3١,١6٠,٠88أرباح مدورة محققة

٩,٢68,٠4٢,833)388,7٢٠,٠4٠(8,87٩,3٢٢,7٩3
٩8,٢8٢,١38,٢3٩)5,658,653(٩8,٢87,7٩6,8٩٢نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

٢٢5,4٩6,٩34,٢٢٠)3٢,8٩٢,١٢7(٢٢5,5٢٩,8٢6,347 إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 
٢4,453,١٩6,5٠٠)٢٩,73١,٠3٢(٢4,48٢,٩٢7,53٢ حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 

36,4٢٢,٩7٢,6٢٠)١٢٠,7٩7,٩53(36,543,77٠,573 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 
١,443,88٢,3٩١ -١,443,88٢,3٩١ المشاركات

)٢74,١4٠,48٠()١٩٩,64٠,٢75()74,5٠٠,٢٠5(مخصصات متنوعة
386,٢١3,7٠3,53٠)388,7٢٠,٠4٠(385,8٢4,٩83,4٩٠

تم تشكيل مخصص الخسائر االئتمانية الناجمة عن التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 30 في 1 كانون الثاني 201٩ من ما يلي:
مخصصات إضافية ناجمة عن اختبارات الجهد كما في 31 كانون األول 2018.

احتياطي عام لمخاطر التمويل.
أرباح مدورة محققة.
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢

التغييرات في المعايير الُمحاسبية )تتمة(  ٢.٢
التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 3٠ المتعلق “باالضمحالل والخسائر   -

االئتمانية واالرتباطات المثقلة باألعباء“ ) تتمة(

تقييم االضمحالل )سياسة مطبقة اعتبارًا من ١ كانون الثاني ٢٠١٩(
اضمحالل الموجودات المالية

يستبدل معيار المحاسبة المالي رقم 30 نموذج »الخسارة المتكبدة« في معيار المحاسبة 
المالي رقم 11 بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. كما يطبق نموذج االضمحالل الجديد 
على بعض االرتباطات التمويلية وعقود الضمانات المالية ولكنه ال ينطبق على استثمارات 

أسهم حقوق الملكية. 
وذلك  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لقياس  مراحل  ثالث  من  يتكون  نهج  البنك  يطبق 
بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يتم تحويل الموجودات من خالل 
الثالث المراحل التالية وذلك على أساس التغير في نوعية االئتمان منذ اإلثبات المبدئي 

لهذه الموجودات:
المرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ١٢ شهرًا

بالنسبة للتعرضات التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات 
تمثل  التي  العمر  على مدى  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  من  جزء  إثبات  يتم  المبدئي، 
الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد على 
العقود المالية خالل 12 شهرًا بعد تاريخ إعداد التقارير المالية )أو أقصر فترة إذا كان العمر 

المتوقع لألداة المالية أقل من 12 شهرًا(.
المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر – غير مضمحلة ائتمانيًا 

بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ 
اإلثبات المبدئي، ولكنها ليست مضمحلة ائتمانيًا، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على مدى العمر. الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسارة المرتبطة 

بأحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر المتوقع للعقد المالي.
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر )المرحلة 2( هي تقدير االحتمالية المرجحة 
لكافة  الحالية  القيمة  بين  الفرق  على  بناًء  تحديدها  ويتم  المتوقعة  االئتمانية  للخسائر 

حاالت العجز النقدي. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية 
المستحقة الدفع للبنك والقيمة الحالية للمبلغ القابل لالسترداد لتلك الموجودات المالية 

التي هي غير مضمحلة ائتمانيًا في تاريخ إعداد التقارير المالية.
المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر – مضمحلة ائتمانيًا 

يتم تقييم العقود المالية كمضمحلة ائتمانيًا عند وقوع حدث أو أكثر من األحداث التي يكون 
لها تـأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على تلك الموجودات المالية .

قيمة  باضمحالل  المتعلقة  المخصصات  تحديد  يتم   ،3 للمرحلة  المالية  للعقود  بالنسبة 
االئتمان على أساس الفرق بين صافي القيمة المدرجة والمبلغ القابل لالسترداد للعقود 
المالية. نظرًا الستخدام نفس المعايير في معيار المحاسبة المالي رقم 11، تظل منهجية 

البنك بالنسبة للمخصصات المحددة كما هي دون تغيير.
تطبيق  يتم  تعرضها،  استرداد  للبنك  يمكن  ضمانات  أو  رهونات  وجود  عدم  حالة  وفي 
أكثر  أيهما  المحلية،  المتطلبات  أو  البنك  لسياسة  وفقا  السابق  المطبقة في  القواعد 

صرامة، الحتساب مخصص الخسائر االئتمانية.

الموجودات المالية المضمحلة ائتمانيًا
المالية  الموجودات  كانت  إذا  ما  بتقييم  البنك  يقوم  المالي،  التقرير  إعداد  تاريخ  في 
المدرجة بالتكلفة المطفأة هي مضمحلة ائتمانيًا. األدلة التي تثبت بأن الموجودات المالية 

مضمحلة ائتمانيًا، تتضمن على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها:
الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الجهة المصدرة؛  -

خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛  -
احتمالية إعالن المقترض إفالسه أو إجرائه إلعادة تنظيم مالي آخر؛ أو  -

إعادة هيكلة التسهيل من قبل البنك بشرط أن البنك لن ينظر في خالف ذلك؛  -
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

هي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  في  المستخدمة  الرئيسية  المدخالت  أن 
المتغيرات التالية:

احتمالية حدوث التعثر في السداد؛   -
الخسارة في حالة التعثر في السداد؛ و  -

قيمة التعرض للتعثر في السداد.  -
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التاريخية  والبيانات  داخليًا  المطورة  اإلحصائية  النماذج  عامة من  بصفة  المعايير  تستمد هذه 
األخرى. ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أدناه.

تعريف التعثر في السداد 
يعتبر البنك بأن الموجودات المالية تكون في حاله التعثر في السداد عندما يكون من غير المرجح 
التخاذ  البنك  إلى  الرجوع  دون  وذلك  بالكامل،  للبنك  االئتمانية  التزاماته  المقترض  يسدد  أن 
إجراءات مثل تصفيه الضمان؛ أو تجاوز المقترض في سداد أي من التزاماته االئتمانية المستحقة 
للبنك ألكثر من ٩0 يومًأ أو أي التزامات ائتمانية للبنك. وعند تقييم ما إذا كان المقترض متعثر 
التعهدات والعوامل  النوعية مثل خرق  العوامل  االعتبار كاًل من  البنك في  يأخذ  السداد،  في 

الكمية مثل وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر من نفس الجهة المصدرة للبنك.
احتمالية حدوث التعثر في السداد

تعتبر درجات المخاطر االئتمانية بمثابة المدخالت األساسية لعملية تحديد الهيكل الزمني 
معلومات  بجمع  البنك  يقوم  االئتمانية.  للتعرضات  السداد  في  التعثر  حدوث  الحتمالية 
عن األداء والتعثر في السداد بشأن تعرضات مخاطره االئتمانية ويتم تحليلها من خالل 
تحديد درجة المخاطر االئتمانية الخاصة بالشركات ويتم تحديد عدد أيام التأخير في السداد 
جمعها،  تم  التي  البيانات  لتحليل  اإلحصائية  النماذج  البنك  يستخدم  التجزئة.  لمحفظة 
ويقوم بتقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد لهذه التعرضات باإلضافة إلى التغيرات 
المتوقعة نتيجة لتجاوز الفترات الزمنية المقررة. يتضمن هذا التحليل على تحديد وتحديث 
العالقة بين التغيرات في معدالت التعثر في السداد والتغيرات في العوامل الرئيسية 
لالقتصاد الكلي، وذلك على مستوى مختلف المناطق الجغرافية التي يعمل فيها البنك.

يستخدم البنك مجموعة من المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلي.
االئتمانية  الخسائر  احتساب  في  المستخدمة  السداد  في  التعثر  حدوث  احتمالية  أنواع 

المتوقعة:
احتمالية  التعثر في السداد على مدى 12 شهرًا – هذا هو تقدير  احتمالية حدوث   •
المتبقي  العمر  مدى  على  )أو  القادمة  شهرًا   12 خالل  السداد  في  التعثر  حدوث 
لألداة المالية إذا كان ذلك أقل من 12 شهرًا(. يتم استخدام ذلك الحتساب الخسائر 

االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا.
احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر – هذا هو تقدير احتمالية حدوث   •
ذلك  استخدام  يتم  المالية.  لألداة  المتبقي  العمر  مدى  على  السداد  في  التعثر 

الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة »للمرحلة 2«.

إضافة معلومات النظرة المستقبلية
يستخدم البنك النماذج اإلحصائية إلضافة العوامل االقتصادية الكلية على معدالت التعثر 
في السداد التاريخية. في حالة عدم وجود أي من معايير االقتصادية الكلية السابقة والتي 
تكون ذات أهمية إحصائية أو إذا كانت نتائج احتمالية حدوث التعثر في السداد المتوقعة 
مخالفة بشكل كبير للتوقعات الحالية للظروف االقتصادية، تطبق اإلدارة الطريقة النوعية 

الحتمالية حدوث التعثر في السداد، وذلك بعد تحليل المحفظة وفقًا ألداة التشخيص.
القرارات  اتخاذ  زيادة مستويات مرجعية  إلى  المستقبلية  النظرة  إضافة معلومات  تؤدي 
حول مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية الكلية على الخسائر االئتمانية المتوقعة 
هي   3 )المرحلة  منتجة  بأنها  تعتبر  التي   2 والمرحلة   1 المرحلة  تعرضات  على  المطبقة 
التعرضات ضمن فئة التعثر في السداد(. وفقًا لسياسة البنك، يتطلب عمل مراجعة دورية 

للمنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات لألوضاع االقتصادية المستقبلية.
الخسارة في حالة التعثر في السداد 

الخسارة في حالة التعثر في السداد هي حجم الخسائر المحتملة في الحالة التي قد تنتج إذا 
كان المقترض متعثرًا في السداد. يتم احتساب ذلك باألخذ في االعتبار الضمانات والموارد 
األخرى المتاحة للبنك والتي يمكن استخدامها السترداد الموجود في حالة التعثر في السداد.

ويقدر البنك معايير الخسارة في حالة التعثر في السداد استنادًا إلى واقع خبراته التاريخية 
لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى المتعثرة في السداد، استنادًا إلى 
البيانات التاريخية باستخدام كاًل من العوامل الداخلية والخارجية. بالنسبة لتقدير الخسارة 

في حالة التعثر في السداد، يأخذ البنك في االعتبار استخدام أي من الطرق التالية:
تقدير  للبنك  يمكن  متاحة  البيانات  تكون  عندما  السداد:  في  للتعثر  الداخلي  السجل 
الخسارة في حالة التعثر في السداد باستخدام معلومات من واقع خبراته التاريخية للتعثر 

في السداد وبيانات االسترداد المقابلة.
للتمويالت  بالنسبة  الضمانات:  على  القائمة  السداد  في  التعثر  حالة  في  الخسارة 
على  القائمة  السداد  في  التعثر  حالة  في  الخسارة  باستخدام  البنك  يقوم  المضمونة، 
الضمانات، حيث يوجد لدى البنك إطار عمل فعال إلدارة الضمانات التي تكون قادرة على 

تقييم وتوفير التقييم للضمانات المحدثة وتحديد األتعاب القانونية وقابلية تنفيذها.
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢
التغييرات في المعايير الُمحاسبية )تتمة(  ٢.٢

التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 3٠ المتعلق “باالضمحالل والخسائر   -
االئتمانية واالرتباطات المثقلة باألعباء“ ) تتمة(

تقييم االضمحالل )سياسة مطبقة اعتبارًا من ١ كانون الثاني ٢٠١٩( )تتمة(
قيمة التعرض للتعثر في السداد

تمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد تقدير التعرض في تاريخ التعثر في السداد في 
المستقبل، باألخذ في االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ إعداد التقارير 
المالية بما في ذلك المدفوعات على المبالغ األصلية والربح على المبلغ األصلي القائم 

والسحوبات المتوقعة على التسهيالت المتعهد بها.
قيمة التعرض عند التعثر في السداد المدرجة في الميزانية

قيمة التعرض عند التعثر في السداد للبنود المدرجة في الميزانية هي المبالغ القائمة 
عند وقت حدوث التعثر في السداد. يجب أن ترحل التعرضات القائمة للبنود المدرجة في 

الميزانية مباشرًة الخاضعة إلدراج هيكل السداد الخاص بها.
عند  التعرض  قيمة  من  وخصمها  السابقة  االتجاهات  باستخدام  المدفوعات  تقدير  يجب 

التعثر في السداد عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
قيمة التعرض عند التعثر في السداد غير المدرجة في الميزانية 

احتساب  يتم  وبالتالي،  الميزانية؛  المدرجة في  غير  للتعرضات  ثابت  تاريخ سداد  يوجد  ال 
قيمة التعرض عند التعثر في السداد غير المدرجة في الميزانية بعد تطبيق عامل تحويل 

االئتمان على المبلغ اإلسمي للتعرضات غير المدرجة في الميزانية. 

الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية 
زادت بشكل  المالية قد  العقود  السداد على  التعثر في  إذا كانت مخاطر  تحديد ما  عند 
والداعمة  المعقولة  المعلومات  االعتبار  في  البنك  يأخذ  المبدئي،  اإلثبات  منذ  جوهري 
المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. يتضمن ذلك على كاًل من المعلومات والتحليل 
للخبراء  االئتماني  والتقييم  للبنك  التاريخية  الخبرات  واقع  من  وذلك  والنوعي،  الكمي 

المتخصصين، بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.
يتم إجراء التقييم بالنسبة ألداة محددة بداًل من الطرف اآلخر. ألن كل أداة من األدوات قد 

يكون لديها مخاطر ائتمانية مختلفة عند اإلثبات المبدئي.

الموجودات المالية المعاد تفاوضها
سيتم تصنيف الحسابات التي كانت منتجة قبل إعادة الهيكلة أو الجدولة ولكن تمت إعادة 
هيكلتها أو جدولتها نتيجة لصعوبة مالية ضمن المرحلة 2. الحسابات المتعثرة أو تستوفي 
أي من المعايير لتصنف كحسابات متعثرة، قبل إعادة الهيكلة أو الجدولة، فإنه أيضا يتم بعد 

ذلك تصنيفها ضمن المرحلة 2.

تحسين التصنيف اإلئتماني )التحول الخلفي(
معيار المحاسبة المالي رقم 30 النموذج المرحلي هو ذو طبيعة متناظرة حيث أن الحركة 
عبر المراحل هي ظاهرة من »طريقتين«. ومع ذلك، فإن الحركة عبر المراحل ليست فورية 
أن  وبمجرد  االئتمانية.  المخاطر  مؤشرات  في  ملحوظة  جوهرية  زيادة  هناك  تعد  لم  ما 
لم تعد هناك زيادة جوهرية ملحوظة في مؤشرات مخاطر االئتمان، يجب أن تتم معايرة 
الحركة إلى المرحلة 1 أو المرحلة 2 وال يمكن أن تكون تلقائية أو فورية. يتم األخذ في 
المخاطر  في  الجوهرية  الزيادة  ومؤشرات  المالحظة  فترة  مثل  المعايير  بعض  االعتبار 
األخذ في  يتم   .1 المرحلة  أو   2 المرحلة  إلى  المحولين  للعمالء  الدفع  االئتمانية وسجل 

االعتبار العوامل التالية بما في ذلك فترة المعالجة ألي تحول خلفي:
من المرحلة 2 إلى المرحلة 1: 

لم تعد المعايير الخاصة بتصنيف التعرض إلى المرحلة 2 )المعايير المغطاة في جزء   •
الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية أعاله( موجودة؛ 

التزام العميل بشروط التعرض اإلئتماني بعد سداد كافة المستحقات؛  •
التزام العميل بشروط إعادة الجدولة األصولية؛  •

للعمالء  أصال  الممنوحة  السقوف  تزيد عن  إضافية  إئتمانية  يجوز منح تسهيالت  ال   •
ضمن  ديونهم  تصنيف  تم  والذين  اإلئتمانية  التسهيالت  محفظة  ضمن  المدرجين 

المرحلة الثانية إال بعد تحسن تصنيفها إلى المرحلة األولى.
من المرحلة 3 إلى المرحلة 2: 

لم تعد المعايير الخاصة بتصنيف التعرض إلى المرحلة 3 )المعايير المغطاة في جزء   •
التعثر في السداد أعاله( موجودة؛ 

التي سبق وأن صنقت ضمن  التسهيالت اإلئتمانية  سداد كافة المستحقات على   •
المرحلة الثالثة والتي لم تبلغ مدة تأخرها عن السداد مئة ثمانين يوم.

إجراء إعادة جدولة أصولية لكافة التسهيالت اإلئتمانية.  •



7٩

10% من  عن  نسبتها  تقل  الخاصة ال  العميل  أولى من مصادر  نقدية  تسديد دفعة   •
الرصيد القائم للتعرض اإلئتماني في حالة إعادة الجدولة األولى، وترتفع النسبة إلى 

20% في حال إعادة الجدولة للمرة الثانية.
إجراء إعادة الجدولة على شكل تسهيالت متناقصة ذات أقساط شهرية أو ربعية كحد أقصى.  •

أال تزيد فترة السماح عن ستة أشهر.  •
أال تزيد فترة سداد المديونية عن عشر سنوات متضمنة فترة السماح.  •

شطب 
واقعي  احتمال  هناك  يكون  ال  عندما  كليا(  أو  جزئيا  )إما  التمويل  سندات  شطب  يتم 
أية  يمتلك  ال  المقترض  بأن  البنك  يحدد  عندما  عام  بشكل  الحال  هو  وهذا  لالسترداد. 
موجودات أو مصادر دخل والتي يمكن أن تحقق التدفقات النقدية الكافية لسداد المبالغ 
الخاضعة للشطب. ومع ذلك، يجب أن تخضع الموجودات المالية التي يتم شطبها لإلجراءات 

التنفيذية من أجل االلتزام بإجراءات البنك السترداد المبالغ المستحقة.
عرض مخصص للخسائر االئتمانية في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

تم عرض مخصص للخسائر االئتمانية في بيان المركز المالي كالتالي:
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخصم من إجمالي القيمة المدرجة   -

للموجودات؛
في  مدرج  كمخصص  عامة،  بصفة  المالية:  الضمانات  وعقود  التمويل  ارتباطات   -

المخصصات المتنوعة؛ و
حيثما تتضمن العقود المالية على كاًل من العنصر المسحوب أو غير المسحوب، قام   -
البنك بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة على ارتباطات التمويل / العنصر غير المدرج 
في الميزانية وذلك بشكل منفصل عن ذلك العنصر المسحوب، يتم عرض مخصص 

الخسائر االئتمانية للعنصر غير المسحوب كمخصص في المخصصات المتنوعة.

وبيوع الدفع المؤجل األخرى معيار المحاسبة المالي رقم ٢8 المتعلق بالمرابحة  
قام البنك بتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 28 الذي هو إلزامي للفترات المبتدئة في 
أو بعد 1 كانون الثاني 201٩، ويحدد هذا المعيار مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية 
ومتطلبات المرابحة ومعامالت بيوع الدفع المؤجل والعناصر المختلفة لتلك المعامالت. 
يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي رقم 2 المطبق مسبقًا والمتعلق »بالمرابحة 
والمرابحة بأمر الشراء« ومعيار المحاسبة المالي رقم 20 المتعلق »ببيوع الدفع المؤجل«. 
التاريخ  بعد  أو  في  المنفذة  للمعاملة  مستقبلي  أساس  على  المعيار  هذا  تطبيق  تم 

اإللزامي. لم يكن لهذا المعيار أي تأثير جوهري على القوائم المالية.

التغييرات في المعايير المحاسبية )تتمة(  ٢.٢
المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وغير   -

النافذة بعد 
معيار المحاسبة المالي رقم 3١ المتعلق بالوكالة باالستثمار )الوكالة باالستثمار(

يهدف هذا المعيار إلى تحديد المبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير المالية الخاصة 
بوكاالت االستثمار )الوكالة باالستثمار( للمعامالت واألدوات المالية، من جانب كل من رب 
المال والوكيل. سيصبح هذا المعيار الزاميًا في الفترات المحاسبة المبتدئة في أو بعد 1 

كانون الثاني 2020، مع السماح بالتطبيق المبكر.
 a( بتمرير االستثمار )يتطلب المعيار من رب المال بتقييم طبيعة االستثمار باعتباره إما أ

.)wakala venture( مشروع الوكالة )أو ب )pass-through investment
قابلية  خيارات  وكذلك  الوكيل،  مشاركة  فيه  يكون  استثمار  هو  االستثمار  تمرير  إن 
المباشر للموجودات  التعرض  تحويل األداة محدودة، ويتحمل المستثمر بشكل رئيسي 
أدوات  في  الستثماراته  االستثمار  تمرير  نهج  تطبيق  المستثمر  على  يجب  األساسية. 

وكالة االستثمار، إال إذا اختار تطبيق نهج مشروع الوكالة.
بموجب هذا النهج، يجب على رب المال مبدئيًا إثبات الموجودات التي تستند إليها ترتيبات 
بما  الحال،  مقتضى  حسب  المبدئي  اإلثبات  مبادئ  بتطبيق  حساباته  دفاتر  في  الوكالة 

يتماشى مع المعايير المحاسبة المالية المعنية.
االستثمار  وكالة  عقد  كان  إذا  الوكالة،  مشروع  نهج  تطبيق  يختار  أن  المال  لرب  ويجوز 

يستوفي أي من الشروط المطلوبة بموجب شروط معينة.
»طريقة  يطبق  الذي  المستثمر  دفاتر  في  االستثمار  حساب  يجب  النهج،  هذا  بموجب 
حقوق الملكية في المحاسبة«؛ حيث يتم إثبات االستثمار مبدئيًا بالتكلفة وبعد ذلك يتم 
المستثمر  تعديله لتشمل حصة  المدرجة ويتم  بالقيمة  المالية  الفترة  نهاية  قياسه في 

في الربح أو الخسارة لمشروع الوكالة.
من وجهة نظر الوكيل، يتطلب المعيار أنه عند بدء المعاملة يجب على الوكيل إثبات بترتيب 
الوكالة بموجب نهج خارج الميزانية نظرًا ألن الوكيل ال يسيطر على الموجودات / األعمال ذات 
الصلة. ومع ذلك، هناك استثناءات لنهج غير مدرج بالميزانية حيث قد تنص االعتبارات اإلضافية 

المرتبطة باألداة القائمة على وكالة االستثمار احتساب األمر ذاته كحساب مدرج بالميزانية.
قد يحتفظ الوكيل بترتيبات االستثمار متعددة المستويات. بموجب هذا الترتيب، سيقوم 
الثانوية وفقًا  البنك بإعادة استثمار أموال الوكالة في عقد ثانوي. تحسب هذه العقود 

لمتطلبات المعايير المحاسبة المالية المعنية في دفاتر الوكيل. 
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢
التغييرات في المعايير المحاسبية )تتمة(  ٢.٢

المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وغير   -
النافذة بعد )تتمة(

معيار المحاسبة المالي رقم 3٢ المتعلق باإلجارة
يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي رقم 8 المتعلق »باإلجارة واإلجارة المنتهية 
والعرض  والقياس  واإلثبات  التصنيف  مبادئ  إلى وضع  المعيار  ويهدف هذا  بالتمليك«. 
فيها  تدخل  التي  المختلفة  أشكالها  ذلك  في  بما  اإلجارة،  معامالت  عن  واإلفصاح 
المؤسسة، بصفتها المؤجر والمستأجر على حٍد سواء. سيكون هذا المعيار إلزاميًا في 

الفترات المالية المبتدئة في أو بعد 1 كانون الثاني 2021، مع السماح بالتطبيق المبكر.

معيار المحاسبة المالي رقم 33 - المتعلق باالستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة
يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ التصنيف وإإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن 
تقوم  التي  المماثلة  األخرى  االستثمارية  واألدوات  واألسهم  الصكوك  في  االستثمار 
االستثمارية  لألدوات  الرئيسية  األنواع  المعيار  يحدد  اإلسالمية.  المالية  المؤسسة  بها 
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والمعالجات المحاسبية األساسية بما يتناسب 
وإدارتها  االستثمارات  إجراء  بموجبها  يتم  التي  المؤسسة  عمل  ونموذج  خصائص  مع 

واالحتفاظ بها.
في  »باالستثمار  المتعلق   25 رقم  المالي  المحاسبة  معيار  محل  المعيار  هذا  يحل 
الصكوك«. سيكون هذا المعيار إلزاميًا في الفترات المالية المبتدئة في أو بعد 1 كانون 

الثاني 2020، مع السماح بالتطبيق المبكر.

معيار المحاسبة المالي رقم 34 المتعلق »بإعداد التقارير المالية لحاملي الصكوك
للموجودات  المالية  التقارير  إعداد  ومتطلبات  المحاسبية  المبادئ  المعيار  هذا  يحدد 
الدعوه  أو  التمويل  تقارير  إعداد  المصدر  من  يتطلب  وهو  الصكوك.  ألداة  األساسية 
الفترات  في  إلزاميًا  المعيار  هذا  سيكون  المعيار.  هذا  بموجب  الحاجة  حسب  إلعدادها 

المالية المبتدئة في أو بعد 1 كانون الثاني 2020، مع السماح بالتطبيق المبكر.

معيار المحاسبة المالي رقم 35 المتعلق باحتياطي المخاطر
بما  المخاطر  الحتياطيات  المالية  التقارير  وإعداد  المحاسبية  مبادئ  المعيار  هذا  يحدد 
المعيار  يكمل هذا  المخاطر.  وإدارة  للمحاسبة  العالمية  الممارسات  أفضل  مع  يتماشى 
االئتمانية واالرتباطات  المتعلق »باإلضمحالل والخسائر  المالية رقم 30  المحاسبة  معيار 
المحاسبة  ومعيار   35 رقم  المالية  المحاسبة  معيار  المعيارين  كال  بااللتزامات«.  المثقلة 
المالي رقم 30 يحالن محل معيار المحاسبة المالي السابق رقم 11 المتعلق »بالمخصصات 
واالحتياطيات«. سيكون هذا المعيار إلزاميًا في الفترات المالية المبتدئة في أو بعد 1 
كانون الثاني 2021، مع السماح بالتطبيق المبكر، إال إذا قررت المؤسسة المالية تطبيق 

معيار المحاسبة المالي رقم 30 في وقت مبكر.
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أهم التقديرات المحاسبية   ٢.3

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 
أمور 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 
تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في 

المستقبل. 

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.
المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  اإلسالمية  المحاسبة  لمعايير  وفقًا  الزكاة  احتساب  تم 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية واعتمدت من هيئة الرقابة الشرعية في البنك. 
6٩4,62٩,020ليرة  قدره   مبلغًا  سورية  البركة  بنك  أسهم  على  الزكاة  قيمة  بلغت  وقد 
سورية حصة السهم الواحد منها 6.٩5 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
 =  %2.5775   *  26,٩4٩,71٩,4٩3 )حول شمسي(=  اإلقتناء  بغرض  األسهم  زكاة  نصيب 

6٩4,62٩,020 ليرة سورية مقربة ألقرب عدد صحيح.
نصيب زكاة السهم الواحد )حول شمسي(= نصيب زكاة 020,6٩4,62٩ / 100,000,000 = 

6.٩5 ليرة سورية.

الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية
هي عبارة عن ايرادات غير شرعية ناشئة عن معامالت مخالفة لقواعد الشريعة االسالمية 
على سبيل المثال )فوائد تم دفعها من قبل المصارف المراسلة على الحسابات الجارية( 
الرقابة  الحصول على موافقة هيئة  الخير بعد  تجنيبها من األرباح لصرفها في وجوه  تم 

الشرعية.
حتى تاريخ 31 كانون األول 201٩ لم يتم تجنيب أية أرباح لكونها ناشئة عن أعمال مخالفة 

للشريعة اإلسالمية.
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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 
العمالت  المشاركة بصرف تلك  أو  المضاربة  الخسارة تنضيض موجودات  أو  الربح  لتحديد 
بعملة البيانات المالية ويتحمل وعاء المضاربة أو المشاركة ناتج فرق العملة ربحًا أو خسارًة. 
يستحقه  ما  البنك  له  يحول  أن  المشاركة  أو  المضاربة  مال  رب  رغب  إذا  الحالة  في هذه 
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

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

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 متعلقة 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 
قيمة  أخذ  بعد  المطفأة  بالقيمة  االستثمارات  هذه  وإظهار  تدني  كخسارة  االستحقاق 

التدني باالعتبار. 
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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 
مجموعة  أو  المالي  األصل  قيمة  تنخفض  المالية.  األصول  مجموعة  أو  المالي  األصل  قيمة 
لواحد  نتيجة  القيمة  انخفاض  دليل موضوعي على  كان هناك  إذا،  إذا، وفقط  المالية  األصول 
أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل )حدث خسارة( ويكون لحدث )أو 
أحداث( الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة 
األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية. تشمل األدلة الموضوعية مؤشرات تدل على 
أن المدين أو مجموعة المدينين يواجهون صعوبة مالية كبيرة، إخالل وتقصير في دفعات الربح 
أو المبلغ األصلي، احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي، إشارة البيانات الملحوظة إلى أن 
هناك انخفاض قابل للقياس في 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 200٩. 
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.
يتم إثبات نصيب البنك في األرباح )الخسائر( الناتجة عن عمليات المضاربة التي تنشأ وتنتهي 
ا في حال استمرار التمويل بالمضاربة ألكثر من فترة مالية  خالل الفترة المالية بعد التصفية، أمَّ
فيتم إثبات نصيب البنك في األرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على أي جزء منها 
ا خسائر أي فترة مالية فيتم  في الفترة المالية التي حدثت فيها في حدود األرباح التي ُتوزع، أمَّ

إثباتها في دفاتر البنك لتلك الفترة في حدود الخسائر التي يخفض بها رأس مال 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 رأس مال الُمشاركة.
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 وقوع خسارة نتيجة 

تعدي أو تقصير الشريك أو مخالفته لشروط العقد يتم اثبات هذه الخسائر ذممًا على الشريك.
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األدوات المالية – االعتراف األولي والقياس الالحق )تتمة(  -
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. 

ألغراض التقييم الجماعي لمجموعة من التمويالت، فإنه يتم تجميع التمويالت في 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 
المستقبلية  النقدية  التدفقات  المالئمة.  االخرى  والعوامل  المستحقات  وضع  الضمانات، 
لمجموعة من التمويالت والتي تقيم على أساس جماعي ألغراض التدني يتم تقديرها على 
أساس الخبرة التاريخية للخسائر التي حدثت لتمويالت تحمل نفس 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 
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.
أي زيادة لاللتزام المتعلق بالكفاالت المالية يتم االعتراف به في بيان الدخل بند مصروفات أخرى. 
العالوة )العمولة( المقبوضة يتم االعتراف بها ضمن بند األتعاب والعموالت الدائنة على 

أساس القسط الثابت على مدة حياة الكفالة. 
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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. 
البنك  حصة  تنزيل  بعد  المطلق  اإلستثمار  أصحاب  أرباح  من   )%10( يعادل  بما  البنك  يقتطع 
ألحكام  وفقًا  االستثمار  لمخاطر  كاحتياطي  الدخل  بيان  في  وارد  هو  ما  وفق  كمضارب، 
المرسوم التشريعي رقم )35( لعام 2005. مع األخذ بالعلم إمكانية وجود بعض الفروقات في 
االحتساب والناجمة عن تبرع البنك بجزء من حصته كمضارب لصالح بعض الحسابات االستثمارية.
في نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب تكوينه بصفته توزيعًا للدخل بعد اقتطاع 
يتم  الزائد  المبلغ  فإن  المطلوب  المبلغ  عن  االحتياطي  رصيد  زاد  وإذا  المضارب،  نصيب 

الفترة  في  المطلقة  االستثمار  حسابات  أصحاب  لدخل  ويضاف  االحتياطي  من  حسمه 
النقد والتسليف  التصفية يحدد مجلس  المالية بعد اقتطاع نصيب المضارب. وفي حالة 
المصروفات  جميع  تغطية  بعد  وذلك  االستثمار  مخاطر  صندوق  برصيد  التصرف  كيفية 

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  مطلوبات(  بيع   / موجودات  )شراء  اإلغالق  أسعار  تستخدم 
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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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢
أهم السياسات المحاسبية )تتمة(    ٢.4

الموجودات الثابتة 
الثابتة بالكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في  إثبات الموجودات  يتم 
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 

ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سياق األعمال االعتيادية للبنك.
عندما يمكن للبنك 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 
غير  االستثمارات  التعتبر  وبالتالي  الوكالة  عقد  أساس  على  أو  المضاربة  عقد  أساس 

المالية، وفي  قوائمه  والتظهر في  للبنك  موجودات  المالي  المركز  بيان  المدرجة في 
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.
بيان  في  المدرجة  غير  االستثمار  حسابات  وأصحاب  البنك  بين  العالقة  تكييف  حال  في 
المركز المالي على أساس عقد الوكالة يحصل البنك على أجر مقطوع تعويضًا لجهده في 
إدارة 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.
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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 من الخدمات المقدمة على فترة معينة من الزمن ،يتم االعتراف بهذا اإليراد   )1
الذي  اإليراد  من  يخصها  بما  مالية  فترة  كل  تحمل  وبحيث  االستحقاق  أساس  على 
يتضمن العموالت والرسوم من إدارة الموجودات والحفظ األمين واألتعاب اإلدارية 

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

اإليراد من الصفقات )العمليات(:   )2
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. 
فيما يلي طرق االعتراف بااليرادات الناجمة عن ممارسة البنك لنشاطاته المعتادة:

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

سورية المركزي.
دخل الخدمات البنكية والعموالت  ب- 

تثبت إيرادات الرسوم والعموالت عند استحقاقها حيث تعتبر كافة هذه اإليرادات خاصة 
بالمساهمين.

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

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

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

الزمني النسبي باستخدام معدل العائد المشار إليه من قبل الجهات المستثمر بها.
إيرادات المشاركة   ه- 

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 راس مال الُمشاركة.
إيرادات البنك كمضارب ألصحاب اإلستثمار المطلق  و- 

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 ز- 

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. 
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الموجودات المالية المرهونة
هي األموال )المنقولة وغير المنقولة( التي توضع عليها إشارة رهن على صحيفتها في السجالت 
بيد  حيازتها  وتبقى  الدائن  المرتهن  لمصلحة  سجل  لها  التي  وللمنقوالت  للعقارات  بها  الخاصة 

الراهن  وتبقى له كافة حقوق الملكية إال أن حق التصرف يكون 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 
الزيادة كإيراد. يتم تسجيل  الدخل وال يتم تسجيل  بيان  تدني في قيمتها كخسارة في 
التدني الذي تم تسجيله  الحد الذي ال يتجاوز قيمة  الدخل إلى  الزيادة الالحقة في بيان 

سابقًا. 

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  رأس مال  كليًا من  إيرادات متأتية من استثمارات ممولة  إلى  فصلها 
أصحاب حسابات  وأموال  البنك  مال  رأس  )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 :

40%حسابات التوفير
60%حسابات لمدة شهر

70%حسابات  لمدة 3 أشهر – )حواالت، بنكنوت(
80%حسابات لمدة 6 أشهر – )حواالت، بنكنوت(

86%حسابات لمدة ٩ أشهر
88%حسابات لمدة 12 شهر – )حواالت، بنكنوت(

٩0%حسابات لمدة 24 شهر
40%تحتسب نسبة مضاربة )تمثل ربح البنك( كحد أقصى
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ُأسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة )تتمة(
يحتسب احتياطي مخاطر االستثمار بما يعادل 10% من أرباح أصحاب االستثمار المطلق بعد تنزيل حصة البنك كمضارب.

يتم توزيع األرباح بما يتناسب مع السياسة المعتمدة في البنك و بما يتناسب مع قرار مجلس النقد و التسليف رقم )834/ 
م ن / ب 4( الصادر بتاريخ ٩ نيسان 2012.

في حال أظهرت نتائج إيرادات االستثمار الممولة من أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق خسائر سيتحمل أصحاب 
حسابات االستثمار المطلق هذه الخسارة بنسبة مساهمتهم وفق الشرائح أعاله إال في حال تعدي البنك أو تقصيره 

فإنه يتحمل الخسائر الناجمة عن هذا التعدي أو التقصيرأومخالفته لشروط العقد. 

بناء على قرار هيئة الرقابة الشرعية رقم 20 تاريخ 17 نيسان 2010 يتم تحميل وعاء المضاربة جزء من المصاريف االدارية 
والعمومية )كمصاريف االستشارات القانونية والفنية ومصاريف التقييم والرهونات ومصاريف القرطاسية والمطبوعات 
ومصاريف البريد والبرقيات التي تحمل على وعاء المضاربة بنسبة 50% من هذه المصروفات(، لم يقم البنك بتحميل وعاء 
المضاربة بجزء من المصاريف اإلدارية والعمومية حتى تاريخ 31 كانون األول 201٩ وذلك بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم 

12-5 لعام .201٩ 
علما بأن البنك  قام بتحميل وعاء المضاربة جزء من مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت.

يتم التنضيض بشكل شهري أما توزيع األرباح فيتم كل ثالث أشهر، يقصد بالتنضيض احتساب وتحديد الربح.
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لدى توزيع العوائد على المبالغ المستثمره بلغ متوسط العائد على المبلغ المستثمر الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق خالل الربع األخير 
من السنة كما يلي:  

٢٠١٩
يورودوالرليرة سوريةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

%٠.١8%٠.53%٢.7٠توفير
-%٠.56-توفير – حواالت

%٠.٢7%١.٠٠%4.٠5وديعة استثمارية شهر بنكنوت
-%١.٠٠-وديعة استثمارية شهر - حواالت

%٠.3٢%١.3٢%5.٠4وديعة استثمارية 3 أشهر - بنكنوت
-%١.3٢-وديعة استثمارية 3 أشهر - حواالت

%٠.36%١.5٠%6.٠3وديعة استثمارية 6 أشهر – بنكنوت
-%١.5٠-وديعة استثمارية 6 أشهر – حواالت

%٠.4٠%١.65%7.٠3وديعة استثمارية سنة – بنكنوت
-%١.65-وديعة استثمارية سنة – حواالت

%٠.4١%١.7٩%8.٠٠وديعة استثمارية  سنتين بنكنوت
%4٠%4٠%4٠الحد األقصى لنسبة المضاربة

٢٠١8
يورودوالرليرة سوريةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

%0.31%0.86%2.35توفير
-%0.61-توفير – حواالت

%0.47%1.30%3.53وديعة استثمارية شهر
-%1.40-وديعة استثمارية شهر - حواالت

%0.55%1.51%4.12وديعة استثمارية 3 أشهر - بنكنوت
-%1.64-وديعة استثمارية 3 أشهر - حواالت

%0.62%1.73%5.10وديعة استثمارية 6 أشهر – بنكنوت
-%1.87-وديعة استثمارية 6 أشهر – حواالت

%0.6٩%1.٩0%6.04وديعة استثمارية سنة – بنكنوت
-%2.06-وديعة استثمارية سنة – حواالت

%0.70%2.11%7.06وديعة 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.
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أهم السياسات المحاسبية )تتمة(  ٢،4
ُأسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة )تتمة(

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ٢

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

٢٠١٩
يورودوالرليرة سوريةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

%٠.3٠%٠.73%٢.58توفير
-%٠.75-توفير – حواالت

%٠.44%١.٢١%3.87وديعة استثمارية شهر
-%١.٢٩-وديعة استثمارية شهر - حواالت

%٠.5٢%١.48%4.5٩وديعة استثمارية 3 أشهر - بنكنوت
-%١.57-وديعة استثمارية 3 أشهر – حواالت
%٠.5٩%١.7٢%5.54وديعة استثمارية 6 أشهر – بنكنوت
-%١.7٩-وديعة استثمارية 6 أشهر – حواالت

%٠.65%١.8٩%6.4٩وديعة استثمارية سنة – بنكنوت
-%١.٩7-وديعة استثمارية سنة – حواالت

%٠.67%٢.٠7%7.53وديعة استثمارية  سنتين
%4٠%4٠%4٠الحد األقصى لنسبة المضاربة

٢٠١8
يورودوالرليرة سوريةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

%0.21%1.02%2.55توفير
-%0.37-توفير – حواالت

%0.31%1.54%3.66وديعة استثمارية شهر
-%0.4٩-وديعة استثمارية شهر - حواالت

%0.37%1.7٩%4.27وديعة استثمارية 3 أشهر - بنكنوت
-%1.٩4-وديعة استثمارية 3 أشهر - حواالت

%0.42%2.05%5.35وديعة استثمارية 6 أشهر – بنكنوت
-%2.22-وديعة استثمارية 6 أشهر – حواالت

%0.46%2.25%6.31وديعة استثمارية سنة – بنكنوت
-%2.44-وديعة استثمارية سنة – حواالت

%0.47%2.50%7.22وديعة استثمارية  سنتين
40%40%40%الحد األقصى لنسبة المضاربة



٩3

في حال كانت نسبة مشاركة كل نوع من أنواع الودائع 100% يكون متوسط العائد على االستثمارات كما يلي:
٢٠١٩٢٠١8

يورودوالرليرة سوريةيورودوالرليرة سوريةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار
0.78%1.88%5.88%%٠.45%6.75١.٠3%توفير

-0.52%--%١.٠4-توفير – حواالت
0.78%1.88%5.88%%٠.45%6.75١.66%وديعة استثمارية شهر

-2.12%--%١.66-وديعة استثمارية شهر - حواالت
0.78%1.88%5.88%%٠.45%7.٢٠١.88%وديعة استثمارية 3 أشهر - بنكنوت
-2.03%--%١.88-وديعة استثمارية 3 أشهر - حواالت
0.78%1.88%6.37%%٠.45%7.54١.88%وديعة استثمارية 6 أشهر - بنكنوت
-2.03%--%١.88-وديعة استثمارية 6 أشهر - حواالت

0.78%1.88%6.86%%٠.45%7.٩٩١.88%وديعة استثمارية سنة - بنكنوت
-2.03%--١.88%-وديعة استثمارية سنة - حواالت

0.78%2.03%7.84%٠.45%١.٩٩%8.8٩%وديعة استثمارية سنتين
40%40%40%%4٠%4٠%4٠الحد األقصى لنسبة المضاربة



٩4

نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية  3

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

10,304,877,406 ١5,4٢٢,١٩٩,7٠٩ نقد في الخزينة

80,633,212,٩0٩ 6٠,7٢٩,475,٢83 حسابات جارية/ ودائع تحت الطلب

7,34٩,706,577 7,873,7٢٢,543 متطلبات االحتياطي النقدي )*(

-                        )١١,86١,333(ينزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية )**(

84,٠١3,536,٩ ٢٠٢8,287,7٩6,8٩2

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 201٩ مبلغ  7,873,722,543 سورية والذي يمثل نسبة  5% من متوسط 
ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5٩38 الصادر بتاريخ 2 أيار للعام 2011 مقابل 7,34٩,706,577  ليرة 

سورية كما في 31 كانون األول2018 . إن هذا االحتياطي إلزامي ال يتم استعماله في أنشطة البنك التشغيلية.
إن توزيع إجمالي أألرصدة لدى المصارف المركزية حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:   )**(

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

68,6٠3,١٩7,8٢6-                -                68,6٠3,١٩7,8٢6مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة

يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية لألرصدة لدى المصارف المركزية:
٢٠١٩

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
الخسائر اإلئتمانية 

المتوقعة على مدى ١٢ 
شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

5,658,653 --5,658,653 كما في 1 كانون الثاني 201٩ )معدلة(

6,3٩4,040--6,3٩4,040صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

)1٩1,360(-               -               )1٩1,360(التغيرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف

11,861,333-               -               11,861,333رصيد نهاية السنة



٩5

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل  4

٢٠١٩

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

4١,7٠4,٩3٢,75٠ 4١,57٩,٢٢٠,7٩8 ١٢5,7١١,٩5٢ حسابات جارية )*(

تأمينات نقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة 
4,١٠4,٠٩8,١74 4,١٠4,٠٩8,١74 -استحقاقها األصلية أقل من ثالثة أشهر

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة 
١٠8,45٩,8٢4,٠١٢ ١٠7,٩74,8٢4,٠١٢ 485,٠٠٠,٠٠٠ استحقاقها الفعلية اقل من ثالثة أشهر)**(

)365,615,6٩1()365,4١6,١45()١٩٩,546(ينزل: محصص الخسائر اإلئتمانية )***(

 6١٠,5١٢,4٠6١53,٢٩٢,7٢6,83١ ٩53,٩٠3,٢3٩,٢45

٢٠١8

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

62,٩77,78٩,802 61,5٩2,355,6٩4 1,385,434,108 حسابات جارية )*(

تأمينات نقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة 
٩73,324,247 ٩73,324,247 -استحقاقها األصلية أقل من ثالثة أشهر

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة 
160,203,712,2٩8 160,203,712,2٩8 -استحقاقها الفعلية اقل من ثالثة أشهر )**(

1,375,000,000 -                         1,375,000,000 ودائع تبادلية

 2,760,434,108 222,76٩,3٩2,23٩ 225,52٩,826,347

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 77,266,174,738 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 201٩ )31 كانون األول   )**(

2018: 147,٩27,3٩2,170 ليرة سورية(.



٩6

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل )تتمة(  4
)***( إن توزيع إجمالي اإليداعات لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

37,8٩5,37٠,3٠٠ --37,8٩5,37٠,3٠٠ مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة

4٩,470,411,511--4٩,470,411,511متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة

66,٩03,073,125-                  66,٩٠3,٠73,١٢5-                  منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة )*(

87,365,781,81166,٩٠3,٠73,١٢5                  -154,268,854,٩36

)*( قررت إدارة البنك تصنيف بعض أرصدة اإليداعات لدى المصارف الخارجية ضمن المرحلة الثانية كخسائر إئتمانية متوقعة على مدى العمر غير مضمحلة 
إئتمانيا نتيجة األوضاع الراهنة في البلدان المودعة بها تلك األرصدة، والتي أدت إلى حدوث زيادة جوهرية في المخاطر اإلئتمانية لهذه اإليداعات.

يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية لإليداعات لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

3٢,8٩٢,١٢7--3٢,8٩٢,١٢7كما في 1 كانون الثاني 201٩ )معدلة(

332,٩22,667-344,88١,684)11,٩5٩,017(صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

)1٩٩,103(-                )١76,868()٢٢,٢35(التغيرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف

365,615,6٩1-                20,٩10,875344,7٠4,8١6رصيد نهاية السنة



٩7

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر  5

٢٠١٩

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة 
١6,٢٢7,4٠١,47٩ ١5,٩77,4٠١,47٩ ٢5٠,٠٠٠,٠٠٠ استحقاقها الفعلية أكثر من ثالثة أشهر )*(

)١,١33,٩5٩,466()١,١٢٩,38٢,٩١6()4,576,55٠(ينزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية )**(

 ٢45,4٢3,45١ ٠4,848,٠١8,563 ١5,٠٩3,44٢,٠١3

٢٠١8

المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة 
24,482,٩27,532 23,٩٩7,٩27,532 485,000,000 استحقاقها الفعلية أكثر من ثالثة أشهر )*(

 485,000,000 23,٩٩7,٩27,532 24,482,٩27,532

بلغت االستثمارات الممولة ذاتيًا من إجمالي هذه االستثمارات كما في 31 كانون األول 201٩ مبلغ 15,7٩1,401,47٩ ليرة سورية )31 كانون األول   )*(
2018: 24,046,٩27,532 ليرة سورية(.

بلغت االموال الخاصة الصافية بتاريخ 31 كانون االول 201٩ مبلغ 3٩,380,103,334 ليرة سورية )31 كانون األول 2018: 31,٩46,424,767 ليرة سورية(  
إن توزيع إجمالي اإليداعات لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:.  )**(

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

----مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة

 8,٩70,000,000 -   -   8,٩70,000,000متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة

 7,257,401,47٩ -                        7,٢57,4٠١,47٩ -                       منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة )*(

8,٩70,000,0007,٢57,4٠١,47٩                       -16,227,401,47٩

قررت إدارة البنك تصنيف بعض أرصدة اإليداعات لدى المصارف الخارجية ضمن المرحلة الثانية كخسائر إئتمانية متوقعة على مدى العمر غير مضمحلة   )*(
إئتمانيا نتيجة األوضاع الراهنة في البلدان المودعة بها تلك األرصدة، والتي أدت إلى حدوث زيادة جوهرية في المخاطر اإلئتمانية لهذه اإليداعات



٩8

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر )تتمة(  5
يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية لإليداعات لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر:

٢٠١٩

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

٢٩,73١,٠3٢ -   -٢٩,73١,٠3٢ كما في 1 كانون الثاني 201٩ )معدلة(

١,١٠4,٢٢8,434- ١٢,٩٠٠,7٠4١,٠٩١,3٢7,73٠صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
الرصيد االفتتاحي تضمن على:

----محول إلى المرحلة 1

-- ٢4,١4٩,٠4٩ )٢4,١4٩,٠4٩(محول إلى المرحلة 2

-                  -                  -                  محول إلى المرحلة 3

١,١33,٩5٩,466 -                ١,١١5,476,77٩ ١8,48٢,687رصيد نهاية السنة



٩٩

ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية   6

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

46,05٩,753,715 7٢,5١6,465,٩58 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )*(

)3,868,13٩,244()7,534,356,٢٢6(ناقصًا: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة

 64,٩8٢,١٠٩,73٢ 42,1٩1,614,471

)142,650,120()١7٠,٠٢4,36١(ينزل: األرباح المحفوظة )**(

)5,505,1٩3,778()6,١٢٢,888,43٠(ينزل :مخصص الخسائر اإلئتمانية )***(

36,543,770,573 58,68٩,١٩6,٩4١ صافي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية

بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية غير العاملة 6,256,230,110 ليرة سورية أي ما نسبته )8.63%( من رصيد ذمم البيوع الُمؤجلة   )*(
وأرصدة األنشطة التمويلية ُمقابل  ٩,852,861,348ليرة سورية للسنة السابقة أي ما نسبته )21.3٩%(. وقد بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة 
المؤجلة  البيوع  )8.41%( من رصيد ذمم  ليرة سورية أي ما نسبته  المحفوظة  6,086,205,74٩  األرباح  تنزيل  العاملة بعد  التمويلية غير  األنشطة 

وأرصدة التمويالت بعد تنزيل األرباح المحفوظة مقابل ٩,710,211,228 ليرة سورية أي ما نسبته )21.15%( للسنة السابقة.

في حين بلغت قيمة المخصصات على ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت غير العاملة مبلغ 4,60٩,847,177 ليرة سورية مقابل ٩81,5,750,874   
ليرة سورية للسنة السابقة.

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

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

140,682,081  ١4٢,65٠,١٢٠ رصيد 1 كانون الثاني 

2,668,٩47  ٢٩,١8٢,٢٢٩ اإلضافات 

)700,٩08( )١,8٠7,٩88(اإلستبعادات

142,650,120 ١7٠,٠٢4,36١ رصيد 31 كانون األول



100

ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )تتمة(  6

يوضح الجدول أدناه التغيرات في أرصدة ذمم البيوع المؤجلة:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الرصيد المعدل في 1 كانون الثاني201٩ نتيجة
3١,65٠,٠3٩,48٢7٠6,6٢٠,3٢١٩,6٩٢,3٠4,5484٢,٠48,٩64,35١التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 30

 3٠,57١,448,854 - 5,٢56,654,345  ٢5,3١4,7٩4,5٠٩ التسهيالت الجديدة خالل السنة

)7,8٠8,3٢7,834()36٩,76١,6٠6()١,٢88,346,٢٩٠()6,١5٠,٢١٩,٩38(التسهيالت المسددة خالل السنة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 -    -  )5٠,٩8٠,87٢( 5٠,٩8٠,87٢ محول إلى المرحلة 1

 -    )5,٠73,7١3,٠73( 6,١٠6,٠٩7,٩١5  )١,٠3٢,384,84٢(محول إلى المرحلة 2

-                         ١,76٩,٩6٢,6٩3 -                         )١,76٩,٩6٢,6٩3(محول إلى المرحلة 3

48,٠63,٢47,3٩٠١٠,73٠,٠45,4١٩6,٠١8,7٩٢,56٢64,8١٢,٠85,37١رصيد نهاية السنة

يوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر اإلئتمانية بالمرحلة:  )**(

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

٩43,١43,4٠٩١34,١٢6,88١4,548,7٢١,44١5,6٢5,٩٩١,73١كما في 1 كانون الثاني 201٩ )معدلة(

٢36,566,8٠438٢,64١,55٠4٩6,8٩6,6٩٩)١٢٢,3١١,655(صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 -    -  )٢,5٩3,4٢8( ٢,5٩3,4٢8 محول إلى المرحلة 1

 -    )38٩,3١3,37٠(4١6,٩١7,١٠7 )٢7,6٠3,737(محول إلى المرحلة 2

 -                     67,7٩7,556  -                     )67,7٩7,556(محول إلى المرحلة 3

6,١٢٢,888,43٠ 4,6٠٩,847,١77 7٢8,٠٢3,88٩785,٠١7,364رصيد نهاية السنة
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تصنف ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية إلى فئتان:
الشركات : أ- 

إن توزيع إجمالي أرصدة ذمم البيوع المؤجلة الممنوحة للشركات حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

4٠,6٩٠,٠٢٠,٩٩4 - 37,384,76١,4٩63,3٠5,٢5٩,4٩8مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة

١٢,٢87,٠56,68١ - 5,4١٩,١٩٢,4776,867,864,٢٠4متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة

533,٠6٠,45١ - 533,٠6٠,45١ - منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة

5,٩٢5,7٩٩,35٢5,٩٢5,7٩٩,35٢ -                    -                   متعثر / غير عاملة

4٢,8٠3,٩53,٩73١٠,7٠6,١84,١535,٩٢5,7٩٩,35٢5٩,435,٩37,478

يوضح الجدول أدناه التغيرات في أرصدة ذمم البيوع المؤجلة الممنوحة للشركات:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الرصيد المعدل في 1 كانون الثاني201٩ نتيجة
 4٠,٠٢٢,١7٩,387  ٩,667,58١,٩76  7٠6,6٢٠,3٢١  ٢٩,647,٩77,٠٩٠ التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 30

٢6,585,888,٠٩٠-٢١,35٢,3١3,١535,٢33,574,٩37التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )7,١7٢,١٢٩,٩٩٩( )33٠,4٢4,٢66( )١,٢87,66١,١6١( )5,554,٠44,57٢(التسهيالت المسددة خالل السنة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 -    -  )5٠,٩8٠,87٢( 5٠,٩8٠,87٢ محول إلى المرحلة 1

-)5,٠73,7١3,٠73(6,١٠4,63٠,٩٢8)١,٠3٠,٩١7,855(محول إلى المرحلة 2

 -                       ١,66٢,354,7١5  -                       )١,66٢,354,7١5(محول إلى المرحلة 3

 5٩,435,٩37,478 4٢,8٠3,٩53,٩73١٠,7٠6,١84,١535,٩٢5,7٩٩,35٢رصيد نهاية السنة
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ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )تتمة(  6

يوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر اإلئتمانية للشركات بالمرحلة:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

 5,535,١١8,34٢  4,5٢7,64٢,4٠8  ١34,١٢6,88١  873,34٩,٠53 كما في 1 كانون الثاني 201٩ )معدلة(

 53٩,٠3٩,367 ٢36,3٢7,6٢8375,73٠,٩37)73,٠١٩,١٩8(صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 -     -   )٢,5٩3,4٢8( ٢,5٩3,4٢8 محول إلى المرحلة 1

 -    )38٩,3١3,37٠( 4١6,858,454  )٢7,545,٠84(محول إلى المرحلة 2

  -                    64,6٢٩,٠38   -                    )64,6٢٩,٠38(محول إلى المرحلة 3

7١٠,74٩,١6١784,7١٩,5354,578,68٩,٠١36,٠74,١57,7٠٩رصيد نهاية السنة

األفراد : ب- 
إن توزيع إجمالي أرصدة ذمم البيوع المؤجلة الممنوحة لالفراد حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

 5,٠64,7٢8,٩٢3  -    ٢١,67٩,4١8  5,٠43,٠4٩,5٠5 مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة

 ٢١6,٢43,٩١٢  -    -    ٢١6,٢43,٩١٢ متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة

 ٢,١8١,848  -    ٢,١8١,848  -   منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة

 ٩٢,٩٩3,٢١٠  ٩٢,٩٩3,٢١٠  -                   -                       متعثر / غير عاملة

 5,٢5٩,٢٩3,4١7  ٢3,86١,٢66  ٩٢,٩٩3,٢١٠  5,376,١47,8٩3 
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يوضح الجدول أدناه التغيرات في أرصدة ذمم البيوع المؤجلة الممنوحة لألفراد:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الرصيد المعدل في 1 كانون الثاني201٩ نتيجة
٢,٠٢6,784,٩64 ٢4,7٢٢,57٢  - ٢,٠٠٢,٠6٢,3٩٢التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 30

 3,٩85,56٠,764  -    ٢3,٠7٩,4٠8  3,٩6٢,48١,356 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )636,١٩7,835( )3٩,337,34٠( )685,١٢٩( )5٩6,١75,366(التسهيالت المسددة خالل السنة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 -  -  -  - محول إلى المرحلة 1

 -  -  ١,466,٩87  )١,466,٩87(محول إلى المرحلة 2

 -                       ١٠7,6٠7,٩78  -                       )١٠7,6٠7,٩78(محول إلى المرحلة 3

 5,376,١47,8٩3  ٩٢,٩٩3,٢١٠  ٢3,86١,٢66  5,٢5٩,٢٩3,4١7 رصيد نهاية السنة

يوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر اإلئتمانية  لألفراد بالمرحلة:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

كما في 1 كانون الثاني 201٩ )معدلة(

 ٩٠,873,38٩  ٢١,٠7٩,٠33  -    6٩,7٩4,356 صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
)4٢,١4٢,668(٢3٩,١766,٩١٠,6١3)4٩,٢٩٢,457(الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 -    -  -  - محول إلى المرحلة 1

 -    -  58,653  )58,653(محول إلى المرحلة 2

 -                 3,١68,5١8  -             )3,١68,5١8(محول إلى المرحلة 3

١7,٢74,7٢8٢٩7,8٢٩3١,١58,١6448,73٠,7٢١رصيد نهاية السنة
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المشاركات  7

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

1,780,764,3٩3 4,34٠,454,575 عمليات مشاركة إسالمية )*(

)336,882,002()٢5٢,٢١8,6٢٠(ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة )**(

 4,٠88,٢35,٩55 1,443,882,3٩1

بلغت المشاركات غير العاملة بتاريخ 31 كانون األول 201٩  مبلغ 848,432,704 ليرة سورية مقابل مبلغ 413,0٩8,146 ليرة سورية كما في  31  كانون األول 2018  .  )*(

إن توزيع إجمالي أرصدة المشاركات حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
٢٠١٩

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
الخسائر اإلئتمانية 

المتوقعة على مدى ١٢ 
شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

١,634,66٢,٢٢١-١,٢47,666,83١386,٩٩5,3٩٠مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة
١,857,35٩,65٠-553,85٩,65٠١,3٠3,5٠٠,٠٠٠متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة
----منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة

848,43٢,7٠4848,43٢,7٠4--متعثر / غير عاملة
١,8٠١,5٢6,48١١,6٩٠,4٩5,3٩٠848,43٢,7٠44,34٠,454,575

يوضح الجدول أدناه التغيرات في أرصدة المشاركات :

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الرصيد المعدل في 1 كانون الثاني201٩ نتيجة
4١3,٠٩8,١46١,78٠,764,3٩3-١,367,666,٢47التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 30

٢,685,٩٩٢,٢٢١-١,١8٩,666,83١١,4٩6,3٢5,3٩٠التسهيالت الجديدة خالل السنة
)١٢6,3٠٢,٠3٩()٢8,6٢٩,٢٢٩(-)٩7,67٢,8١٠(التسهيالت المسددة خالل السنة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
الرصيد االفتتاحي تضمن على:

----محول إلى المرحلة 1
--١٩4,١7٠,٠٠٠)١٩4,١7٠,٠٠٠(محول إلى المرحلة 2
-                      463,٩63,787-                      )463,٩63,787(محول إلى المرحلة 3

١,8٠١,5٢6,48١١,6٩٠,4٩5,3٩٠848,43٢,7٠44,34٠,454,575رصيد نهاية السنة
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)**( يوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر اإلئتمانية للمشاركات بالمرحلة:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الرصيد المعدل في 1 كانون الثاني201٩ نتيجة 
334,63٢,755336,88٢,٠٠٢-٢,٢4٩,٢47التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 30

صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 )84,663,38٢()١57,٢7٩,434( ١٢,48٩,١8٠ 6٠,١٢6,87٢)المستردة( للسنة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
الرصيد االفتتاحي تضمن على:

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
- ---محول إلى المرحلة 1
- ---محول إلى المرحلة 2
- ٢,٢٠7,٢5٠ -)٢,٢٠7,٢5٠(محول إلى المرحلة 3

٢5٢,٢١8,6٢٠ ١7٩,56٠,57١ ١٢,48٩,١8٠ 6٠,١68,86٩ رصيد نهاية السنة

موجودات قيد االستثمار أو التصفية  8

٢٠١8٢٠١7
ليرة سوريةليرة سورية

37,317,2٩1 37,3١7,٢٩١ موجودات آيلة لوفاء ديون )*(

 37,3١7,٢٩١ 37,317,2٩1

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 37,317,2٩1 ليرة سورية بتاريخ 15 نيسان 2018.
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موجودات ثابتة    ٩

اإلجماليمشاريع قيد التنفيذسياراتأثاث ومفروشاتأجهزة وتجهيزات المكاتبتحسينات على العقاراتمباني

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

التكلفة

١,56٢,١١5,٢٩5١64,8٢3,4٩٢544,364,4333٢,7٢١,3٠6١67,٠8٠,8١٠3,١١6,8١7,47٠5,587,٩٢٢,8٠6رصيد بداية السنة 

55,53٢,٩658,٠66,٩٩٢١١,٢٠٠,٠٠٠٢,٢٩4,86٢,٩5١٢,4٢8,١١٢,668-58,44٩,76٠اإلضافات

)٢,١٩5,3١٩(--)37,٩86()٢,١57,333(--اإلستبعادات

-                    )3,3١3,5٠٠(-                    -                    3,3١3,5٠٠-                    -                    التحويالت

١,6٢٠,565,٠55١64,8٢3,4٩٢6٠١,٠53,5654٠,75٠,3١٢١78,٢8٠,8١٠5,4٠8,366,٩٢١8,٠١3,84٠,١55كما في 31 كانون األول 201٩ 

االستهالك

٩٢5,74٠,73٠-358,434,٩45١64,7٠٩,3٢83٢6,٢٠٠,٩68٢٠,٢٢٠,4١756,١75,٠7٢رصيد بداية السنة 

٢١5,887,8٠4-٩٢,4٩8,٠6٩١١4,١6488,٩٠٩,٠873,١٩١,4٩٩3١,١74,٩85اإلضافات

)٢,١٩5,3١٩(-                    )37,٩86()٢,١57,333(-                    -                    اإلستبعادات

١,١3٩,433,٢١5-                    45٠,٩33,٠١4١64,8٢3,4٩٢4١٢,٩5٢,7٢٢٢3,373,٩3٠87,35٠,٠57كما في 31 كانون األول 201٩ 

صافي القيمة الدفترية  كما في 31 كانون 
١88,١٠٠,843١7,376,38٢٩٠,٩3٠,7535,4٠8,366,٩٢١6,874,4٠6,٩4٠-                    ١,١6٩,63٢,٠4١األول 201٩



107

تحسينات على مباني
العقارات

أجهزة وتجهيزات 
المكاتب

اإلجماليمشاريع قيد التنفيذسياراتأثاث ومفروشات

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

التكلفة

1,545,137,3٩5164,823,4٩250٩,001,25131,148,20573,552,0502,047,633,2474,371,2٩5,640رصيد بداية السنة 

53,454,7311,583,2٩2٩3,528,7601,06٩,184,2231,234,728,٩06-16,٩77,٩00اإلضافات

)18,101,740(--)10,1٩1()18,0٩1,54٩(--اإلستبعادات

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   التحويالت

1,562,115,2٩5164,823,4٩2544,364,43332,721,306167,080,8103,116,817,4705,587,٩22,806كما في 31 كانون األول 2018  

االستهالك

752,7٩٩,485-26٩,330,867164,51٩,56٩263,320,٩5017,022,73٩38,605,360رصيد بداية السنة 

1٩1,042,٩85-8٩,104,07818٩,75٩80,٩71,5673,207,86٩17,56٩,712اإلضافات

)18,101,740(-                   -                   )10,1٩1()18,0٩1,54٩(-                   -                   اإلستبعادات

٩25,740,730-                   358,434,٩45164,70٩,328326,200,٩6820,220,41756,175,072كما في 31 كانون األول 2018

صافي القيمة الدفترية  كما في 31 كانون 
1,203,680,350114,164218,163,46512,500,88٩110,٩05,7383,116,817,4704,662,182,076األول 2018
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موجودات غير ملموسة  ١٠
وهي عبارة عن برامج خاصة بالحاسب يحتسب اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة وفقا لطريقة القسط الثابت على فترة خمس سنوات وهي 

الفترة المقدرة لعمرها اإلنتاجي.

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

التكلفة

76,43٩,٩٢853,338,٩٩2 رصيد بداية السنة

23,100,٩36 ٢5,778,7١8 اإلضافات

76,43٩,٩28 ١٠٢,٢١8,646 رصيد نهاية السنة

اإلطفاء

5٢,344,٩7٠48,532,1٩4 رصيد بداية السنة

١١,١65,٩3٠3,812,776 اإلضافات

63,5١٠,٩٠٠52,344,٩70 رصيد نهاية السنة 

24,0٩4,٩58 38,7٠7,746 صافي القيمة الدفترية

موجودات أخرى  ١١

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

2,487,61٩,607 3,١36,3١8,٠٢١ مدفوعات مقدمة )موردون(

555,136,44٩ 455,363,١١8 إيرادات محققة وغير مستحقة القبض

280,867,٩87 ١6٩,6١5,367 مصاريف مدفوعة مقدمًا

65,04٩,000 ١٠8,٢46,٠٠٠ ذمم مدينة شبكة الصراف اآللي

45,404,813 5٠,4١4,١76 مدينون متنوعون

35,388,200 35,838,٢٠٠ مساهمة في تأسيس شركة تطوير عقاري )*(

5,٩35,745 6,4١٢,٠75 مصاريف قضائية قابلة لإلسترداد

5,426,285 3,6١6,8١3 سلف موظفين

1,524,571 ١,١47,53١ سلف أرباح ودائع شهرية

4,440,270 534,١١٠,66٢ موجودات أخرى

 4,5٠١,٠8١,٩63 3,486,7٩2,٩27

)*( بلغت نسبة مشاركة البنك من رأس مال الشركة 70%، حيث ما زالت الشركة قيد التأسيس ولم تمارس أعمالها حتى تاريخ إصدار البيانات المالية.
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وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  ١٢
كما هو محدد في البند )1( من المادة 1٩ من القانون 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:

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

285,4٩1,54٩  ٢85,4٩١,54٩ رصيد الوديعة المجمدة بالليرة السورية

1,581,1٩1,060  ١,٩8١,٢3٠,65٢ رصيد الوديعة المجمدة بالدوالر األمريكي )محواًل إلى الليرة السورية()*(

 ٢,٢66,7٢٢,٢٠١  1,866,682,60٩

)*( كما في 31 كانون األول 201٩ بلغ رصيد الوديعة المجمدة بالدوالر األمريكي  4,544,107دوالر أمريكي )31 كانون األول 2018: 3,626,585 دوالر   )*(
أمريكي(، حيث بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية في 31 كانون األول 201٩ و في 31 كانون األول :2018 436 ليرة سورية.

حيث تم استكمال التجميد خالل الربع األول لعام 201٩.  

إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية  ١3

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

172,065,720,8٩5  ١٠7,١٢8,8١3,١٢٩ مصارف محلية )حسابات جارية( 

150,408,207  34٠,٠87,6٢7 مصارف خارجية )حسابات جارية(

405,000,000  ٢٢5,٠٠٠,٠٠٠ مصارف محلية )حسابات استثمار مطلق(

353,005  3,١43,56٢ أعباء محققة غير مستحقة الدفع 

 ١٠7,6٩7,٠44,3١8  172,621,482,107

أرصدة الحسابات الجارية للعمالء  ١4

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

48,745,8٩1,741  47,654,584,٢٩3 أرصدة جارية للعمالء - ليرة سورية

48,088,651,٩87  4٠,386,٠٢7,٢٠٢ أرصدة جارية للعمالء - عمالت أجنبية

 88,٠4٠,6١١,4٩5  ٩6,834,543,728
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ُمخصصات متنوعة  ١6
قام البنك بتكوين مخصصات متنوعة تعود لتعويضات نهاية خدمة الموظفين باإلضافة الى مخصص القطع التشغيلي وفيما يلي أدناه الحركة الخاصة 

بالمخصصات 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 ٢٠١٩
88,٩٠٠,٠٠٠ )454,٩7١( )٢,٩٢٠,٩٩3( مخصص تعويض نهاية الخدمة ٢٢٠,55,5٠4 744,36,77١

7,5٢6,36١٩,١( ٩8٠,٠53( - مخصص القطع التشغيلي 5٢١,٠6٠,8 ٩٠١,١8,645

 37٠,١86,٩7٠ )57١,574,655( -  73١,١85,886  ٢١٠,575,73٩  مخصص الخسائر اإلئتمانية لبنود خارج بيان
)*( المركز المالي

 466,6١3,33٩ )5٩١,٢٠٩,67٩( )٢,٩٢٠,٩٩3(  786,6٠3,53١  ٢74,١4٠,48٠
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2018
55,504,220 - )33,3٩5,780( 33,3٩5,780 55,504,220 مخصص تعويض نهاية الخدمة
8,060,521 )2,652,58٩( - 6,344,٩00 4,368,210 مخصص القطع التشغيلي

 10,٩35,464 )15,32٩,857( -  24,553,٩71 1,711,350   مخصص الخسائر اإلئتمانية لبنود خارج بيان 
المركز المالي

 74,500,205 )17,٩82,446( )33,3٩5,780(  64,2٩4,651 61,583,780

تأمينــات نقديـــة  ١5
٢٠١٩٢٠١8

ليرة سوريةليرة سورية
24,060,08٩,271 ١١,٢68,8٩٢,5٢6 تأمينات نقدية لقاء االعتمادات المستندية والقبوالت

4,516,205,466 5,38٩,847,4٠٢ تأمينات نقدية لقاء الكفاالت 
2,٩82,758,156 ٢,٩36,47٠,657 تأمينات نقدية لقاء تسهيالت ائتمانية 
1,145 ٢,783,3٠7,4٩5 تأمينات نقدية مشروع إجازة )موافقة(

11٩,728,843 ١67,3٩٩,١4٠ تأمينات نقدية مقابل شهادات استيراد
17,400,3٩0 ١٠,٩٠٠,٢١6 تأمينات نقدية لقاء بوالص 

4,561,260 ٩,483,٢6٠ تأمينات أخرى 
 ٢٢,566,3٠٠,6٩6  31,700,744,531

إن توزيع إجمالي أرصدة بنود خارج بيان المركز المالي حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
٢٠١٩

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
الخسائر اإلئتمانية 

المتوقعة على مدى ١٢ 
شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

 54,٠٩٠,473,458  -    4,١77,١78,٢٠7  4٩,٩١3,٢٩5,٢5١ مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة
 6,8٢7,٢٢8,73٢  -    8٠7,756,٩53  6,٠١٩,47١,77٩ متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة
 -    -    -    -   منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة

 6٠8,64٠,5٩6  6٠8,64٠,5٩6  -    -   متعثر / غير عاملة
 55,٩3٢,767,٠3٠  4,٩84,٩35,١6٠  6٠8,64٠,5٩6  6١,5٢6,34٢,786 
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يوضح الجدول أدناه التغيرات في أرصدة بنود خارج بيان المركز المالي:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الرصيد المعدل في 1 كانون الثاني201٩ نتيجة
4٢,5٠3,568,٢8٢١,١٢١,٩٢١,836١,874,٠8١,٢٠745,4٩٩,57١,3٢5التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 30

 3٠,٩١7,445,٠3٩  -  ٢,٠35,444,١٩8  ٢8,88٢,٠٠٠,84١ التسهيالت الجديدة خالل السنة
 )١4,8٩٠,673,578()٢,٠3٠,١34,744( )١,٢٠8,٩5١,٩١3()١١,65١,586,٩٢١(التسهيالت المسددة خالل السنة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 -    )١,١٩3,4٩٠,8١٢( )٢73,6٩٢,١6٠( ١,467,١8٢,٩7٢ محول إلى المرحلة 1
 -    )6٢5,٩١٠,٠٠٠( 3,3١٠,٢١3,١٩٩  )٢,684,3٠3,١٩٩(محول إلى المرحلة 2
 -                         ٢,584,٠٩4,٩45  -                         )٢,584,٠٩4,٩45(محول إلى المرحلة 3

 6١,5٢6,34٢,786 6٠8,64٠,5٩6 4,٩84,٩35,١6٠ 55,٩3٢,767,٠3٠رصيد نهاية السنة

)*( يوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر اإلئتمانية لبنود خارج بيان المركزالمالي:

٢٠١٩
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى ١٢ 

شهرا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

غير مضحملة إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مضحملة إئتمانيا
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الرصيد المعدل في 1 كانون الثاني201٩ نتيجة
٢١٠,575,73٩-٢٠8,٠76,٠4٩٢,4٩٩,6٩٠التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 30

١5,3١3,7٩7١6١,5١6,٠37 4٢,١53,8١8 ١٠4,٠48,4٢٢صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة
)١,٩٠4,8٠6()6,7٠3,3٠6()3,3٢6,٢٠4(8,١٢4,7٠4تغير نتيجة سعر الصرف

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 -   )3,٢٢4,4١7()764,83٠(3,٩8٩,٢47 محول إلى المرحلة 1
 -   )3,٢٢٩,46٩(6,54٠,3٠5 )3,3١٠,836(محول إلى المرحلة 2
 -                    7,844,٩33  -                    )7,844,٩33(محول إلى المرحلة 3

١٠,٠٠١,53837٠,١86,٩7٠ 47,١٠٢,77٩ 3١3,٠8٢,653رصيد نهاية السنة
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مخصص ضريبة الدخل  ١7
كانت الحركة على مخصص ضريبة الدخل كما يلي: 

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

1,622,644,650 ١,358,365,١٩5 رصيد بداية السنة
)1,622,644,650()68٠,55٢,3٢6(المسدد خالل السنة

-)677,8١٢,65٩(تسوية ضريبة دخل عن سنوات سابقة )*(
1,358,365,1٩5 ٢,١١6,٢3١,١6٠يضاف: مصروف ضريبة الدخل للسنة 

1,358,365,1٩5 ٢,١١6,٢3١,37٠رصيد نهاية السنة

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
5,707,883,2٩6 8,٠٠4,٩86,٢63 الربح قبل الضريبة

التعديالت
)5,408,011(١٩,٠٢١ أرباح تقييم مركز القطع التشغيلي غير المتحققة

)٩64,684,55٩(٢,٠٩8,٩44,١3٢ مخصص الخسائر االئتمانية
23,627,٩05 ٢4,١١6,8٠5 مصاريف استهالك عقارات

178,0٩1,16٩ ٢٠8,746,7٢٠ مخصصات متنوعة
-)3,٩٢6,445,443(أرباح تخضع لضريبة نوعية )**(

)١,5٩4,6١8,765()768,373,4٩6(
4,٩3٩,50٩,800 6,4١٠,367,4٩8 الربح الخاضع للضريبة 

25%                25%               نسبة الضريبة
١,6٠٢,5٩١,88٠1,234,877,450 مصروف ضريبة الدخل

1,602,5٩1,8801,234,877,450 المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار 
10%١٠%نسبة رسم اعادة اإلعمار
160,25٩,1٩0123,487,745 يضاف: رسم اعادة إعمار

1,358,365,1٩5 1,762,851,070 مصروف ضريبة الدخل 
-                   353,38٠,٠٩٠ضريبة اإليرادات الناجمة عن أعمال البنك في الخارج )**(

1,358,365,1٩5 2,116,231,160مصروف ضريبة دخل السنة 
-                   )677,8١٢,65٩(تسوية ضريبة دخل عن سنوات سابقة 

1,358,365,1٩5 1,438,418,501مصروف ضريبة دخل السنة كما في بيان الدخل 

تم تقديم البيانات الضريبية لألعوام 2010 إلى 2018 )ضمنًا( حسب التواريخ المحددة لذلك، وتم تسديد مبلغ الضريبة العائد لعام 2018 خالل عام 201٩ 
كما وردت في هذه البيانات، و البيانات الضريبية لألعوام 2013 إلى 2017 قيد المراجعة لدى الدوائر المالية.

بناء على قرار الهيئة العامة للرسوم والضرائب رقم 3/1238 الصادر بتاريخ 2٩ نيسان 201٩ والذي بين أن اإليرادات الناجمة عن أعمال البنك في   )*(
الخارج ال تخضع لضريبة الدخل على األرباح الحقيقية ألنها محققة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، بل تخضع لضريبة نوعية أخرى وهي ضريبة 

ريع رؤوس األموال المتداولة. نتج عن تطبيق هذا القرار تسوية لضريبة الدخل المحتسبة عن عام 2018 بمبلغ وقدره 677,812,65٩ ليرة سورية.
الخارج لعام 201٩  والبالغة 3,٩26,445,443 ليرة سورية، والخاضعة لضريبة ريع رؤوس  البنك في  الناجمة عن أعمال  المبالغ اإليرادات  تمثل هذه   )**(

األموال المتداولة البالغة 353,380,0٩0 ليرة سورية.
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مطلوبات ُأخرى  ١8

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

١٠,٢57,873,8٩43,466,718,678حواالت وأوامر دفع وشيكات مصدقة 
١,4٠٩,٠3٢,٠781,75٩,281,745نفقات مستحقة غير مدفوعة

١,١٠3,٠8٠,87٢8٩3,800,000مخصص مخاطر محتملة )*(
886,١86,٩46887,٩41,240توقيفات

3٩6,٩78,56٩3٩2,344,612مستحقات أرباح مساهمين
٢٠3,٠٩7,١34137,4٩4,1٩4مستحق لجهات حكومية

١٢٩,٩٠4,735100,212,4٩0موردين
١١4,8١3,٩6٠80,066,510ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي

١٩,٠8٩,6١١13,673,2٩٩أخرى 
4,072,240-حساب وسيط حواالت شركات مالية غير مصرفية )شيفت(

١4,5٢٠,٠57,7٩٩7,735,605,008

)*(  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. 

فيما يلي ملخص الفروع والمخصصات المحتجزة مقابلها:

مبالغ الخسائر المحتملة لهذه الفروعموجودات الفرع – النقدية والثابتةاسم الفرع
ليرة سوريةليرة سورية

228,708,٩5٩ 6٩3,7٩7,١٢6 حلب – الفرقان

13٩,010,505 4٢١,6٩3,533 حلب – الفيصل

37٩,476,٩7٩ ١,١5١,١57,5١6 حمص – دروبي 

355,884,42٩ ١,٠7٩,588,64١ حماه – القوتلي

1,103,080,872 3,346,٢36,8١6 المجموع

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.
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حسابات االستثمارات المطلقة  ١٩

٢٠١٩٢٠١8
المجموعمصارف ومؤسسات ماليةأفرادالمجموعمصارف ومؤسسات ماليةأفراد

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
٩,567,٩74,451 25,188,14٩ ٩,542,786,302 ٩,6٠٢,8٩١,648 46,3٩٩,65٩ ٩,556,4٩١,٩8٩ حسابات التوفير

41,12٩,770,01٩ ٩,372,454,54٩ 31,757,315,470 43,١٠6,٠٠٠,٠67 ١٢,37٢,877,٠57 3٠,733,١٢3,٠١٠ ألجـل
2,32٩,843,284 552,26٩,204 1,777,574,080 ٢,٢٩4,١3٠,٢84 5٢٢,56١,٢٠4 ١,77١,56٩,٠8٠ التأمينات النقدية

 4٢,٠6١,١84,٠7١٢,٩ ٩4١,837,٩٢٠ 55,٠٠3,٠٢١,٩٩٩ 43,077,675,852 ٩,٩4٩,٩11,٩02 53,027,587,754
47٩,246,786 8٩,٩24,1٩8 38٩,322,588 3٢3,٠46,365٩٩,3٩8,3834٢٢,444,748أعباء محققة غير  مستحقة الدفع 

53,506,834,540 10,03٩,836,100 43,466,٩٩8,440 55,4٢5,466,747 ١3,٠4١,٢36,3٠3 4٢,384,٢3٠,444 إجمالي حسابات االستثمار الُمطلقة

كما في31 كانون األول 201٩ تبلغ قيمة إجمالي التأمينات النقدية التي تدر عائدًا مبلغًا وقدره 2,2٩4,130,284 ليرة سورية )بينما في 31 كانون األول 2018 كانت تبلغ: 2,32٩,843,284  ليرة سورية(.

احتياطي معدل األرباح  ٢٠
إنَّ الحركة على احتياطي معدل األرباح الخاص بأصحاب حسابات االستثمارات المطلقة كما يلي:  

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

87,633,467  ١4٠,83٠,67١ رصيد بداية السنة
53,846,582  6٩,٠7١,٠٢٩ اإلضافات خالل السنة )*(

)64٩,378( 87,٢٩8 فروقات أسعار الصرف
140,830,671  ٢٠٩,٩88,٩٩8 الرصيد في نهاية السنة

بلغت اإلضافات الناتجة عن كسر الودائع مبلغ   6٩,071,02٩ليرة سورية كما في 31 كانون األول 201٩ في حين بلغت   )*(
اإلضافات الناتجة عن كسر الودائع مبلغ  53,846,582 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2018. )إيضاح 27(.

أما فيما يخص حصة المساهمين من احتياطي معدل األرباح فهو يمثل حصة البنك كمضارب من أرباح الودائع المكسورة.  

احتياطي مخاطر االستثمار  ٢١
إنَّ الحركة على احتياطي مخاطر االستثمار هي كما يلي: 

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

267,7٩3,376 445,٩4٢,844 رصيد بداية السنة
178,51٩,3٩6 ١77,٢٢6,73٢ اإلضافات خالل السنة )*(

)36٩,٩28()١67,8٩١(فروقات أسعار الصرف
445,٩42,844 6٢3,٠٠١,685 رصيد نهاية السنة

)*( يقتطع البنك بما يعادل )10%( من أرباح أصحاب اإلستثمار المطلق بعد تنزيل حصة البنك كمضارب، وفق ما هو وارد في 
بيان الدخل كاحتياطي لمخاطر االستثمار. مع األخذ بالعلم إمكانية وجود بعض الفروقات في االحتساب والناجمة عن تبرع 

البنك بجزء من حصته كمضارب لصالح بعض الحسابات االستثمارية.
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رأس المال المدفوع  ٢٢
البنك ب 5,000,000,000 ليرة سورية موزعة على 10,000,000 سهم بقيمة اسمية  حدد رأسمال 
قدرها 500  ليرة سورية للسهم الواحد. اكتتب المؤسسون ب 6,500,000 سهم من رأس مال البنك  
 3,500,000 وتم طرح  ليرة سورية،   3,250,000,000 اإلسمية  قيمتها  والبالغة   %65 قدرها  بنسبة 

سهم على االكتتاب العام تمثل نسبة 35% من رأسمال البنك. 
خالل اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للمساهمين بتاريخ 26 آذار 2013، تمت الموافقة على 
تجزئة األسهم وفق مضمون المادة /٩1/ البند /3/ من المرسوم التشريعي رقم /2٩/ لعام 2011 الذي 
تاريخ نفاذ  ليرة سورية وذلك خالل سنتين من  الواحد بمائة  القيمة االسمية للسهم  بتحديد  يقضي 
هذا المرسوم. وبناًء عليه قررت الهيئة العامة للمساهمين تفويض مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للقيام بمتابعة إجراءات تجزئة األسهم أمام الجهات المعنية. وبتاريخ 2 حزيران 2013 صدر القرار رقم 17/ 
م من هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بالموافقة على تعديل القيمة االسمية ألسهم البنك 
لتصبح مئة ليرة سورية 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.
بتاريخ 1 تشرين الثاني 2011 تم توجيه الدعوة إلى تسديد النصف الثاني من األسهم 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:

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

5,000,000,000 ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال المصرح والمكتتب به )**(

)65,743,000()46,٩٠٠,٢5٠(أقساط رأس المال غير المدفوعة في بداية السنة

5,83٩,٢5٠18,842,750 تسديدات رأس المال المدفوعة خالل السنة 

4١,٠6١,٠٠٠46,٩00,250 تسديدات رأس المال المدفوعة من قبل المجموعة )*(

5,000,000,000 ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال المدفوع

رقم  القانون  أحكام مواد  تعديل بعض  المتضمن   3 رقم  القانون  الثاني 2010، صدر  كانون   4 بتاريخ 
البنوك  مال  لرأس  األدنى  الحد  زيادة  يتضمن  الذي   2005 لعام   35 رقم  والمرسوم   2001 لعام   28
البنوك  اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح 15 مليار ليرة سورية، وقد منحت 
المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب. وقد تم 
تمديد المدة لتصبح خمسة سنوات، وبموجب المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2013، وبموجب قرار 

رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/م تاريخ 22 نيسان 2015 تم تمديد المهلة لتصبح 6 
سنوات، والتي انتهت بموجب القرار 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، لقد تم زيادة رأس مال البنك 

ليصبح 10 مليارات ليرة سورية.

)المقصرين  المكتتبين  المساهمين  أسهم  قيمة  المبلغ  هذا  يمثل   )*(
بالسداد( حيث تم دفع هذا المبلغ من قبل مجموعة البركة المصرفية )الشريك 
االستراتيجي في بنك البركة سورية( دون مطالبتها بملكية األسهم وال بأي حق 
من الحقوق المتعلقة بها إن كان بتاريخ التسديد أو في أي وقت اخر، حيث تبقى 
المرتبطة بها للمساهمين المقصرين في بنك  الحقوق  ملكية األسهم وكافة 
تبقى  ما  قيمة  بتسديد  المقصرين  المساهمين  التزام  ويبقى  البركة سورية، 
من قيمة تلك األسهم قائما بذمتهم لحين تسديدها من قبلهم اصوال. حيث تم 
دفع هذا المبلغ بعد استيفاء كافة األوراق المطلوبة وفق كتاب مصرف سورية 
المركزي رقم 16/8335/ص بتاريخ 28 تشرين الثاني 2018 وموافقة وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك رقم 3/12/20 تاريخ 7 كانون الثاني 201٩، وموافقة 
مجلس المفوضين بجلسته رقم 6 بتاريخ 10 شباط 201٩، وكتاب هيئة األوراق 

واألسواق المالية السورية رقم 115/ص – إ.م بتاريخ 11 شباط 201٩.

بتاريخ  المنعقد  البركة سورية  لبنك  العادية  غير  العامة  الهيئة  اجتماع  )**( خالل 
15 نيسان 201٩، تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار 5 مليارات 
ليرة سورية من األرباح المدورة المحققة، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة 
بواقع سهم لكل سهم ليصبح رأس مال البنك 10 مليارات ليرة سورية وإجمالي 
وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  لقرار  وفقا  وذلك  سهم،  مليون   100 األسهم 
المستهلك رقم )1723( بتاريخ ٩ حزيران 201٩ والمتضمن المصادقة على تعديل 
المفوضين  مجلس  وقرار  المال،  رأس  بزيادة  يتعلق  فيما  األساسي  النظام 
المال،  رأس  زيادة  أسهم  باعتماد  القاضي   201٩ حزيران   17 تاريخ  م   /88 رقم 
والموافقة النهائية لمجلس المفوضين في جلسته رقم /22/ المنعقدة بتاريخ 

8 تموز 201٩.



116

االحتياطيات  ٢3
االحتياطي القانوني  •

رقم  التعميم  إلى  وإشارة   2011 لعام   2٩ رقم  التشريعي  المرسوم  أحكام  على  بناء 
الثاني 200٩ وإلى التعميم رقم 1/100/٩52 الصادر  3/100/36٩ الصادر بتاريخ 20 كانون 
بتاريخ 12 شباط 200٩ 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:

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

١,٢5٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢5٠,٠٠٠,٠٠٠الرصيد في بداية السنة

6,566,567,76٢4,34٩,518,101صافي ربح السنة

١,438,4١8,5٠١1,358,365,1٩5يضاف: مصروف ضريبة الدخل

-                     -                      يضاف: أرباح القطع غير المحققة

8,٠٠4,٩86,٢635,707,883,2٩6صافي الربح قبل الضريبة

نسبة االحتياطي الخاص المكون خالل العام من 
-                     ١٠%صافي الربح قبل الضريبة

االحتياطي القانوني المكون خالل السنة من 
-                      8٠٠,4٩8,6٢6 صافي الربح قبل الضريبة )*(

٢,٠5٠,4٩8,6٢61,250,000,000الرصيد في نهاية السنة

خالل عام 201٩ تم احتجاز نسبة 10% من األرباح الصافية قبل الضريبة وذلك بسبب   )*(
زيادة رأس المال خالل العام حيث اصبح رصيد االحتياطي القانوني المحتجز أقل من 

25% من رأس مال البنك.

االحتياطي الخاص   •
على  وبناًء   2002/23 رقم  األساسي  النقد  قانون  من   /٩7/ رقم  المادة  إلى  استنادًا 
التعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم 3/100/36٩ بتاريخ 20 كانون الثاني 
200٩ ورقم 1/100/٩52 الصادر بتاريخ 12 شباط 200٩ 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:

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

1,436,821,680 ٢,٠٠7,6١٠,٠١٠ الرصيد في بداية السنة

4,34٩,518,101 6,566,567,76٢ صافي ربح السنة

1,358,365,1٩5 ١,438,4١8,5٠١ يضاف:مصروف ضريبة الدخل

-                    -                        يضاف: أرباح القطع غير المحققة

5,707,883,2٩6 8,٠٠4,٩86,٢63 صافي الربح قبل الضريبة

نسبة االحتياطي الخاص المكون خالل العام من 
10%١٠%صافي الربح قبل الضريبة

570,788,330 8٠٠,4٩8,6٢6 االحتياطي الخاص المكون خالل السنة

٢,8٠8,١٠8,6362,007,610,010الرصيد في نهاية السنة
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إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت  ٢4

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

3,843,616,264 5,63٩,75٢,8٠7 إيراد المرابحات – شركات

372,312,705 5٩3,٢١3,555 إيراد المرابحات – أفراد

 6,٢3٢,٩66,36٢ 4,215,٩28,٩6٩

صافي مخصص الخسائر االئتمانية  ٢5

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

-6,3٩4,٠4٠نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف 
-33٢,٩٢٢,667ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات 
-١,١٠4,٢٢8,434مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 

4٩6,8٩6,6٩٩106,468,183 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

234,624,766)84,663,38٢(المشاركات

مخصص الخسائر اإلئتمانية لبنود خارج بيان 
١6١,5١6,٠37٩,224,114المركزالمالي

 ٢,٠١7,٢٩4,4٩5350,317,063

بلغ إجمالي قيمة مصروف المخصص المكون عن السنة المنتهية في 31 كانون األول 
بلغت  سورية(.  ليرة   350,317,063  :2018( سورية  ليرة    2,017,2٩4,4٩5 مبلغ   201٩
 :2018( سورية  ليرة  1٩5,000,000مبلغ  المطلقة   االستثمار  حسابات  أصحاب  حصة 
1,822,2٩4,4٩5ليرة  مبلغ    البنك  حصة  بلغت  حين  في  سورية(  ليرة     133,000,000

سورية )2018: 217,317,063(.

إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية  ٢6

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

إيرادات ودائع استثمارية لدى 
البنوك والمؤسسات المالية 

اإلسالمية
 5١6,٠7٢,١٢5 10٩,232,216

5١6,٠7٢,١٢5 10٩,232,216

الدخل المشترك القابل للتوزيع لحسابات االستثمار   ٢7
المطلق بعد تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

)107,664,403()5١,7٢٢,٠7١(حسابات التوفير

)1,661,٩66,013()١,688,65٢,١87(حسابات ألجل
حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من 

53,846,582 6٩,٠7١,٠٢٩ احتياطي معدل األرباح )*(

)١,67١,3٠3,٢٢٩()1,715,783,834(

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 20(.

حصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل   ٢8
باالستثمار ورب مال

٢٠١8٢٠١7
ليرة سوريةليرة سورية

768,713,572 7٩٩,5١٠,35١ حصة البنك بصفته مضارب 

1,52٩,144,383 3,٩٠5,٩٩8,١75 حصة البنك بصفته وكيل باالستثمار ورب مال 

 4,7٠5,5٠8,5٢6 2,2٩7,857,٩55
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دخل البنك من استثماراته الذاتية  ٢٩

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

3,65٩,030,8٩8  3,43٠,7٠4,8٢5 إيراد وكاالت استثمارية 

262,657,424  74,٩٩٢,٢83 إيراد اإلجارة

5,672,465  - إيراد الصكوك

 3,5٠5,6٩7,١٠8  3,٩27,360,787

حصة البنك من دخل االستثمارات غير المدرجة في بيان   3٠
المركز المالي بصفته وكياًل باالستثمار

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

أرباح االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز 
16,842,784 -المالي 

ينزل: حصة أصحاب االستثمارات غير المدرجة 
)8,338,36٩(-                 في بيان المركز المالي 

                 - 8,504,415

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

٢٠١8٢٠١7
ليرة سوريةليرة سورية

--من 0.6%  إلى1%  )دوالر أمريكي(
13,082,180,000-أعلى من  1 % إلى  2% )دوالر أمريكي(

--أعلى من 2% )دوالر أمريكي(

صافي إيرادات الخدمات البنكية  3١

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

1,432,851,813  ١,47٩,٢4٠,٢63 عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص
1,112,٩48,478  4,3٢١,7٩6,64٢ رسوم خدمات بنكية

 5,8٠١,٠36,٩٠5  2,545,800,2٩1
)185,46٩,86٩( )٢١٩,٩4٢,645(مصروفات عموالت ورسوم

 5,58١,٠٩4,٢6٠  2,360,330,422

نفقات الموظفين  3٢

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

2,077,6٩6,854  ٢,٩55,٢١7,5١٩ رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت للموظفين
33,218,515  3٢,3٢6,٩٩7 مصاريف سفر وتدريب

2٩,642,015  3٢,838,383 اشتراكات لمؤسسة التأمينات االجتماعية
24,170,٩73  3١,٩٠٢,٢7٩ مصاريف نفقات طبية

20,534,132  ٩,١٠8,5٢6 أخرى
 3,٠6١,3٩3,7٠4  2,185,262,48٩
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مصاريف إدارية وعمومية  33

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

2٩3,086,427 344,534,٩68 مصاريف استشارات )*(  

102,750,162 ١3٢,468,٠٠٠ تعويضات مجلس اإلدارة 

182,664,735 ٢٠٠,4٢٩,787 مصاريف إيجارات

144,4٩2,850 ١54,٠64,3٩5 إعالن ومعارض 

٩1,302,286 ١57,٠١5,645 مصاريف سفر ومواصالت وضيافة 

75,747,251 ١١3,8١7,٩78 مصاريف معلوماتية 

61,00٩,254 ١٠٢,6٢6,٢١3 مصاريف كهرباء وماء وتدفئة

50,254,773 86,44٢,4٩٢ مصاريف صيانة وإصالحات

48,388,857 35,443,545 تعويضات ومكافآت هيئة الرقابة الشرعية 

36,547,584 58,367,53٢ مصاريف التنظيف والبوفيه 

34,887,٩84 6٢,١4٩,٢84 مصاريف قرطاسية ومطبوعات

31,865,751 58,٢3١,٢48 مصاريف حكومية

30,118,34٩ ٢8,56٩,٩٠4 مصاريف البريد والهاتف وانترنت

27,6٩5,657 6,٩3١,١٠4 مصاريف أخرى 

22,383,٩10 ٢8,١١5,8١3 مصارف مشاريع

8,841,000 ١٢,736,44٠ مصاريف حراسة 

7,077,836 5,8١4,٩6١ مصاريف تأمين 

٩٩,280,838 ٩١,5٢٠,388 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة )**(

 ١,67٩,٢7٩,6٩7 1,348,3٩5,504

تمثل مصاريف التدقيق الخارجي واالستشارات القانونية والتقنية والفنية.  )*(
تمثل مصاريف مستحقة غير مدفوعة خالل السنة.  )**(
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حصة السهم من ربح السنة  34
تحتسب الحصة األساسية للسهم من صافي أرباح السنة بتقسيم أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

خالل السنة كما يلي:

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

4,34٩,5١8,١٠١ 6,566,567,76٢صافي ربح السنة – ليرة سورية

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة -سهم
 100,000,000  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )إيضاح 22(

43.50 65.67الحصة األساسية للسهم من صافي ربح السنة – ليرة سورية

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  35

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

٩0,٩38,0٩0,315 76,١5١,674,٩٩٢نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

يضاف: إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف 
225,52٩,826,347 ١54,٢68,854,٩36ومؤسسات بنكية لمدة ثالثة  أشهر أو أقل

ينزل: إيداعات وحسابات استثمار و شهادات لدى المصارف و 
)172,621,482,107()١٠7,543,٩٠٠,756(مؤسسات بنكية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

١٢٢,876,6٢٩,١7٢ 143,846,434,555

تم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي كونه ال يستخدم في عمليات البنك اليومية.    
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األرباح المدورة المحققة واألرباح المدورة غير المحققة   36
بناًء على تعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف رقم 362 لعام 2008 والتعميم رقم 
1/100/٩52 بتاريخ 12 شباط 200٩ يتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غير المحققة وغير القابلة للتوزيع 

الناتجة عن اعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب األرباح المدورة المحققة. 
نتيجة استقرار أسعار الصرف لم يكن هناك أي خسائر أو أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي كما في 31 

كانون األول 201٩ و 31 كانون األول 2018. 

المعامالت مع أطراف ذات عالقة  37
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:

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

تعويضات اإلدارة العليا

١3٢,468,٠٠٠102,750,162تعويضات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية

48,388,857 35,443,545تعويضات هيئة الرقابة الشرعية

٩١,5٢٠,388٩٩,280,838مكافآت مجلس اإلدارة خالل السنة

704,124,308 ١,٠٠٩,745,6١٩الراتب األساسي وتعويضات )اإلدارة التنفيذية(

١,٢6٩,١77,55٩ ٢54,544,165



122

المعامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(  37

لقد بلغت األرصدة في نهاية السنة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في البيانات المالية كما يلي:

المجموعأعضاء مجلس اإلدارةالشركات الزميلةالبنك األم3١ كانون األول ٢٠١٩
بنود بيان المركز المالي 

٢4,٩٢6,65٠,334 -٢4,٩٢6,65٠,334 -حسابات جارية مدينة

)٢٠8,743,٠٠4(-)٢٠8,7٢٠,6١5()٢٢,38٩(حسابات جارية دائنة 

١٠6,8٩٩,٢3٢,54٢ -75,664,٩8١,733 3١,٢34,٢5٠,8٠٩ استثمارات )البنك كمضارب والوكاالت(

45,٠١3 -45,٠١3 -تأمينات نقدية مدينة

758,٩١8,١٩4 758,٩١8,١٩4 --موجودات أخرى )مدفوعات مقدمة(

)84,٩٠١,543()84,٩٠١,543(--أرصدة الحسابات الجارية والودائع )مطلوبات(

بنود داخل بيان الدخل

٢5,٢١٠,637 -١5,٩75,5٠7 ٩,٢35,١3٠ إيرادات األنشطة االستثمارية

3٩٢,٢٩3,7٢5 -٩١,884,٩٢6 3٠٠,4٠8,7٩٩ إيرادات األنشطة االستثمارية )ذاتي(
- ---نصيب البنك من إدارة االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته وكياًل

المجموعأعضاء مجلس اإلدارةالشركات الزميلةالبنك األم3١ كانون األول ٢٠١8

بنود بيان المركز المالي 

33,85٢,365,685 -33,85٢,365,685 -حسابات جارية مدينة

)١٠,١54,٠83(-)١٠,١3١,6٩4()٢٢,38٩(حسابات جارية دائنة 

١58,733,4٠٠,٠47 -١١٢,٩53,755,45١ 45,77٩,644,5٩6 استثمارات )البنك كمضارب والوكاالت(

3٠٠,8٠8,٢٠63٠٠,8٠8,٢٠6--موجودات أخرى ) مدفوعات مقدمة (

)76,585,5١6()76,585,5١6(--أرصدة الحسابات الجارية والودائع )مطلوبات(

بنود داخل بيان الدخل

١٠5,١5٢,786 -6٢,١5٢,٩٠٢ 4٢,٩٩٩,884 إيرادات األنشطة االستثمارية

3,3٩6,8٢٢,533 -١,86٠,٠73,٩١3 ١,536,748,6٢٠ إيرادات األنشطة االستثمارية )ذاتي(
8,5٠4,4١5 --8,5٠4,4١5 نصيب البنك من إدارة االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته وكياًل



123

إدارة المخاطر  38
مقدمة   38.١

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 و قياس 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 استراتيجيات 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..

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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إدارة المخاطر )تتمة(  38
مقدمة )تتمة(   38.١

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 
وحدود ومستويات المخاطر المقبولة. كما يقوم البنك بقياس القدرة اإلجمالية لتحمل 

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
يعتمد البنك على استراتيجات متعددة إلدارة المخاطر من خالل أنظمة إدارة المخاطر والجهات اإلدارية 

المعنية، حيث تقوم بمايلي:

اعتماد استراتيجية شاملة وسياسات و إجراءات عمل إلدارة المخاطر بكافة انواعها بشكل عام.  -
انتهاج ألية استراتيجية إلدارة مخاطر التشغيل الناتجة عن عمليات و نشاطات البنك 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(.
للبنك  المالية  القوة  على  المحافظة  تكفل  السيولة  إلدارة  مالئمة  وسياسة  استراتيجية  انتهاج   -

ومواجهة الظروف الطارئة، متضمنة هذه االستراتيجية طرقا لمتابعة ومراقبة مخاطر السيولة.
الدورية،  المراجعة  تتضمن  التمويل،  وسياسات  االئتمان  مخاطر  إلدارة  مالئمة  سياسة  اعتماد   -
وتطوير االجراءات الخاصة بالسياسات والتأكد من االلتزام بها. باإلضافة إلى تطوير منهجية سليمة 
المحددة في  الطرق  باستخدام  المخاطر  الجيد ووسائل قياس هذه  ومقاييس محكمة لالئتمان 

بازل 2.

ووسائل  السوق  لمخاطر  الدورية  المراجعة  تتضمن  السوق،  مخاطر  إلدارة  مالئمة  طرق  اعتماد   -
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
األعمال  أو ممارسة  بأعمال متشابهة  العمالء  أو  المراسلين  التركزات عند قيام مجموعة من  تنشأ 
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.
الزيادة في  لتجنب  ائتمانية متنوعة  للمحافظة على محفظة  أطرًا  البنك  وإجراءات  حددت سياسات 

التركزات وإدارة مخاطر االئتمان وضبطها.

مخاطر االئتمان   38.٢
مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه 
مستوى  على  االئتمانية  التركزات  مخاطر  على  والرقابة  السقوف  إدارة  على  البنك  ويعمل  البنك 

العميل )فرد أو مؤسسة( وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافية.
المخاطر  لمقدار  سقوف  وضع  خالل  من  المقبولة  االئتمان  مخاطر  مستويات  بتحديد  البنك  يقوم 
المقبولة للعالقة مع المدين الواحد أو مجموعة المدينين و لكل 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.   -

المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات  •
دفعات  بأداء  البنك  التسهيالت  هذه  تلزم  العمالء،  احتياجات  لتلبية  تعهدات  بتقديم  البنك  يقوم 
بالنيابة عن عمالئه، وذلك حسب الضوابط الشرعية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك. 
بنفس  التسهيالت  هذه  تتسم  الكفالة.  أو  االعتماد  لشروط  وفقًا  الدفعات  هذه  تحصيل  ويتم 
المخاطر االئتمانية لذمم األنشطة التمويلية وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس سياسات 
البنك واجراءاته الرقابية من حيث حصر هذه التعهدات مع أطراف مختارة والتقييم المتواصل لمالءمة 

هذه التسهيالت وترتيبات ضمان اضافية مع األطراف في الظروف التي تقتضي ذلك.
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يوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(:

٢٠١٩٢٠١8بنود داخل بيان المركز المالي
ليرة سوريةليرة سورية

بنود داخل بيان المركز المالي

68,5٩١,336,4٩387,٩82,٩1٩,486أرصدة لدى المصارف المركزية

١53,٩٠3,٢3٩,٢45225,52٩,826,347إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

١5,٠٩3,44٢,٠١324,482,٩27,532 حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

58,68٩,١٩6,٩4١36,543,770,573 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية

٢٩3,٢٢4,٩58246,48٩,678لألفراد

5,٠34,١٩٢,٢١41,752,523,٩76تمويالت عقارية

53,36١,77٩,76٩33,756,456,11٩الشركات الكبرى

788,300,800-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

4,٠88,٢35,٩551,443,882,3٩1 المشاركات

37,3١7,٢٩١37,317,2٩1 موجودات قيد االستثمار أو التصفية  

4,5٠١,٠8١,٩633,486,7٩2,٩27 موجودات أخرى

٢,٢66,7٢٢,٢٠١1,866,682,60٩ وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 3٠7,١7٠,57٢,١٠٢381,374,11٩,156

بنود خارج بيان المركز المالي 

١4,8٢8,78٢,5٠87,031,1٩4,462 تعهدات مقابل اعتمادات مستندية

686,٢7٩,٠٢7158,755,6٩1 تعهدات مقابل قبوالت

٢٠,٢68,834,٠٢317,051,٩06,765تعهدات مقابل كفاالت

٢6,٢٠7,٠8٩,٠3821,257,714,407 ارتباطات وسقوف تمويل غير مستعملة

 6١,٩٩٠,٩84,5٩645,4٩٩,571,325

36٩,١6١,556,6٩8426,873,6٩0,481إجمالي المخاطر االئتمانية
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إدارة المخاطر )تتمة(  38
مخاطر االئتمان )تتمة(  38.٢

توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت

3١ كانون األول ٢٠١٩بنود داخل بيان المركز المالي

اجمالي قيمة 
التمويالت

كفاالت سيارات والياتعقاراتتامينات نقدية
شخصية و 

اعتبارية

اجمالي قيمة اخرى
الضمانات

صافي التعرض 
بعد الضمانات

الخسارة 
االئتمانية 
المتوقعة

ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
بنود داخل بيان المركز المالي 

٢٩,86٩,٩6٠,68٢١١,86١,333------٢٩,86٩,٩6٠,68٢نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف 
١54,٢68,854,٩36365,6١5,6٩١------١54,٢68,854,٩36ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية 
١6,٢٢7,4٠١,47٩١,١33,٩5٩,466------١6,٢٢7,4٠١,47٩لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 

64,8١٢,٠85,37١3,٠45,85٠,٠١١36,3٩٩,568,773١4١,856,347١4,٩6٠,46٩,384٩٢,٢٩٩,8٠554,64٠,٠44,3٢٠١٠,١7٢,٠4١,٠5١6,١٢٢,888,43٠ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

3١٢,8١7,385٢١4,٠8٠٢٩,3١6,577٩8,5١5,47٢55,43٩,٩6٩66,68٠١83,55٢,778١٢٩,٢64,6٠7١٩,5٩٢,4٢7لألفراد

5,٠63,33٠,5٠8٢,458,٠١٢4,7٢8,565,84١3,7١4,67١33,4٢7,666٢6,8١7,٩7٢4,7٩4,٩84,١6٢٢68,346,346٢٩,١38,٢٩4التمويالت العقارية

5٩,435,٩37,4783,٠43,١77,٩١٩3١,64١,686,3553٩,6٢6,٢٠4١4,87١,6٠١,74٩65,4١5,١534٩,66١,5٠7,38٠٩,774,43٠,٠٩86,٠74,١57,7٠٩الشركات الكبرى

١,54٩,٠٠٩,83٠٢,7٩١,444,745٢5٢,٢١8,6٢٠-3٢٩,٢٢٠,44٩-١,٢١٩,78٩,38١-4,34٠,454,575المشاركات

٢6٩,5١8,757,٠433,٠45,85٠,٠١١37,6١٩,358,١54١4١,856,347١5,٢8٩,68٩,833٩٢,٢٩٩,8٠556,١8٩,٠54,١5٠٢١3,3٢٩,7٠٢,8٩37,886,543,54٠

بنود خارج بيان المركز المالي 
 ٢7,6٢7,٢٢8  ٢6٩,١54,675  ١٢,867,٩47,8٠3 - ٩3١,٢38,538  -    3,٩١٩,٢5١,٢67  8,٠١7,457,٩٩8  ١3,١37,١٠٢,478 اعتمادات مستندية

 ١,8٢4,535  5٢,7١٩,7٢٩  633,55٩,٢٩8 - -    -    5٢١,666,١76  ١١١,8٩3,١٢٢  686,٢7٩,٠٢7 قبوالت

 ٢67,646,٠٢7  8,٠١٩,3٠٩,١85  ١3,476,563,٠58 67٠,6٢8,45٢ ٢,643,437,73٢  ٩,546,١45  5,١3٢,435,٩77  5,٠٢٠,5١4,75٢  ٢١,4٩5,87٢,٢43 كفاالت :

 ١٩5,466,٩65  6,٩٩١,8٠3,573  ٩,875,5١١,37١  577,6٢١,3٠4  ١,7٠8,6٢٢,653  7,456,١4٠  3,486,58٢,8٠8  4,٠٩5,٢٢8,466  ١6,867,3١4,٩44 لقاء حسن تنفيذ

 ١6,٩67,675  5٩7,78١,7١٠  ١,٢٢8,3٩٠,٢88  ٩3,٠٠7,١48  5٩,7٢6,١8٩  ٢,٠٩٠,٠٠5  67١,١٩4,6٢٢  4٠٢,37٢,3٢4  ١,8٢6,١7١,٩٩8 لقاء اشتراك في مناقصات

 55,٢١١,387  4٢٩,7٢3,٩٠٢  ٢,37٢,66١,3٩٩ - 875,٠88,8٩٠  -    ٩74,658,547  5٢٢,٩١3,٩6٢  ٢,8٠٢,385,3٠١ لقاء الدفع

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة وغير مباشرة 
٢4,4٠5,8١3,6٩773,٠8٩,١8٠ ١,8٠١,٢75,34١  -    875,٠88,8٩٠  -    ٩٢6,١86,45١  -    ٢6,٢٠7,٠8٩,٠38 غير مستغلة

6١,5٢6,34٢,786١3,١4٩,865,87٢١٠,4٩٩,53٩,87١٩,546,١454,44٩,765,١6٠67٠,6٢8,45٢٢8,77٩,345,5٠٠3٢,746,٩٩7,٢8637٠,١86,٩7٠

33١,٠45,٠٩٩,8٢٩١6,١٩5,7١5,88348,١١8,8٩8,٠٢5١5١,4٠٢,4٩٢١٩,73٩,454,٩٩376٢,٩٢8,٢5784,٩68,3٩٩,65٠٢46,٠76,7٠٠,١7٩8,٢56,73٠,5١٠إجمالي المخاطر االئتمانية
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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 ضمن المرحلة الثانية، وقد بلغ مجموعها كما في نهاية السنة الحالية 1,123,303,104 ليرة سورية مقابل 8٩0,8٩1,064 كما في نهاية السنة السابقة. 

الديون المعاد جدولتها
هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كذمم بيوع مؤجلة وأرصدة تمويالت غير عاملة وُأخرجت من إطار ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت غير العاملة بموجب جدولة أصولية وتم 

تصنيفها ضمن المرحلة الثانية، وقد بلغ مجموعها كما في نهاية السنة الحالية 155,75٩,862 ليرة سورية مقابل 30,187,857 ليرة سورية كما في نهاية السنة السابقة.

يوضح الجدول التالي أدانه القيمة الدفترية للموجودات المالية التي تم تعديل تصنيفها سابقًا والتي تغير مخصص الخسائر االئتمانية فيها ليصبح على أساس 12 شهرًا خالل الفترة.

بعد التعديلقبل التعديل

الخسائر االئتمانية إجمالي القيمة الدفترية
الخسائر االئتمانية المتوقعة إجمالي القيمة الدفتريةالمتوقعة المقابلة

المقابلة

التسهيالت التي تمت معالجتها منذ التعديل ويتم قياس الخسائر االئتمانية 
 7,٠١5,363  ١56,٩86,٩75  4,7٠4,٢4٠  576,4١٢,٢3٢ المتوقعة المرتبطة بها اآلن على أساس ١٢ شهرًا )المرحلة ١(.

التسهيالت التي عادت إلى )المرحلة 3/2( ويتم قياس الخسائر   االئتمانية 
 36١,٩٢3,558  4,٩86,73١,5٢٠  ٢,٢6١,٩٢4,6٢7  5,45٢,688,٢٠3 المتوقعة بناًء على مدى الحياة والتي تم عالجها مرة واحدة.
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إدارة المخاطر )تتمة(  38
مخاطر االئتمان )تتمة(  38.٢

التركز الجغرافي 
يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي: 

دول الشرق داخل القطرالمنطقة الجغرافية
اإلجماليأفريقياآسياأوروبااألوسط األخرى

ليرة سورية ليرة سورية ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

68,5٩1,336,4٩3----68,5٩1,336,4٩3أرصدة لدى المصارف المركزية

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة 
١٠8,٢١8,384,3433,7٠7,7٠3,36١١8,76٢,٩74,774٢٠,6٠5,٩4١,٩85٢,6٠8,٢34,78٢١53,٩٠3,٢3٩,٢45ثالثة أشهر أو أقل

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن 
١5,٠٩3,44٢,٠١3---٢45,4٢3,45٠١4,848,٠١8,563ثالثة أشهر

58,68٩,١٩6,٩4١----58,68٩,١٩6,٩4١ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية

٢٩3,٢٢4,٩6١----٢٩3,٢٢4,٩6١لألفراد

١٠,4٩6,٠٢6,436----١٠,4٩6,٠٢6,436التمويالت العقارية

47,8٩٩,٩45,544----47,8٩٩,٩45,544الشركات الكبرى

)SMEs( المؤسسات الصغيرة والمتوسطة------

4,٠88,٢35,٩55----4,٠88,٢35,٩55المشاركات

١5,١57,467٢8,٠6١,6٢٩6,8٠5,١٢١,455-6,36٩,8٠٢,7١٩3٩٢,٠٩٩,64٠موجودات أخرى

                                                                                                                                                            

٢46,٢٠٢,37٩,٩٠١١8,٩47,8٢١,564١8,76٢,٩74,774٢٠,6٢١,٠٩٩,45٢٢,636,٢٩6,4١١3٠7,١7٠,57٢,١٠٢اإلجمالي 201٩

١34,٠7٠,8٩5,٢6٢٩٠,٠3١,٩١7,4١٠٢7,3٩٢,٠65,4٩٢8٩,7٩٠,٩١٠,6٢٢4٠,٠88,33٠,37٠38١,374,١١٩,١56اإلجمالي 2018
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التركز حسب القطاع االقتصادي 

التركزات في التعرضات االئتمانية حسب القطاعات االقتصادية

إجماليأفرادعقاراتتجارةصناعةماليالبند / القطاع االقتصادي

ليرة سورية ليرة سورية ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

68,5٩١,336,4٩3----68,5٩١,336,4٩3أرصدة لدى المصارف المركزية

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة 
١53,٩٠3,٢3٩,٢45----١53,٩٠3,٢3٩,٢45ثالثة أشهر أو أقل 

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن 
١5,٠٩3,44٢,٠١3----١5,٠٩3,44٢,٠١3ثالثة أشهر 

٢١٩,4٢٩,653١٠,٩66,878,8٠١36,٩33,٠66,743١٠,٢76,5٩6,783٢٩3,٢٢4,٩6١58,68٩,١٩6,٩4١ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

4,٠88,٢35,٩55--١,٩٠8,7٩8,54٠٢,١7٩,437,4١5-المشاركات

37,3١7,٢٩١4,٠٢8,445,٩366,8٠5,١٢١,455--٢,73٩,358,٢٢8موجودات األخرى

                                                                                                                                                                  

٢4٠,546,8٠5,63٢١٢,875,677,34١3٩,١١٢,5٠4,١58١٠,3١3,٩١4,٠744,3٢١,67٠,8٩73٠7,١7٠,57٢,١٠٢اإلجمالي 201٩

34٠,636,٩٢٢,٠757,7٩6,١48,557٢8,١٩٢,4٩٠,753١,57٠,4١١,6١43,١78,١46,١5738١,374,١١٩,١56اإلجمالي 2018
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إدارة المخاطر )تتمة(  38
مخاطر السوق  38.3

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: 

مخاطر أسعار العوائد: هي مخاطر الخسارة الناتجة عن التغيرات في أسعار العوائد. نتيجة لعدم 
تطابق أسعار العوائد على األصول والخصوم و/أو االختالفات في توقيت آجال استحقاقها، 
قد تتعرض مؤسسة مالية لخسارة أو انخفاض في األرباح نتيجة للتغيرات في أسعار العوائد. 
األسعار  بين  الفرق  عن  الناجمة  الخسارة  مخاطر  هي  األجنبية:  العمالت  صرف  مخاطر 
المفترضة والفعلية لصرف العمالت األجنبية ضمن سيناريو يكون لدى المؤسسة المالية 
فيه فائض أو نقص بالصافي فيما يتعلق باألصول والخصوم المقومة بالعمالت األجنبية. 
مخاطر تغيير السعر: هي مخاطر الخسارة الناجمة عن االنخفاض في قيمة األصول نتيجة 

للتغيرات في أسعار األوراق المالية وغيرها من أنواع وأدوات االستثمار.
قياس مخاطر السوق والمتطلبات الرقابية، يتم قياس مخاطر السوق باتباع المنهج 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  -١
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  -٢
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:
الملزمة تستبدل مخاطر السعر بمخاطر  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  الناجمة عن عقد  المخاطر  إن  المتناقصة:  المشاركة  عقد   •
بمخاطر خسارة رأس المال المستثمر أو جزء منه حيث يساهم البنك في رأس مال 

الشركة و يشاركها في أرباحها وخسائرها.



131

مخاطر السوق لالستثمارات المالية   38.4
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.   •

38.5   مخاطر السلع
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.
يستخدم البنك أساليب التوقعات الُمناسبة لتقييم القيمة الُمحتملة لهذه الموجودات. 
كما في 31 كانون األول 2018 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.

 38.6   مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية
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 140٩ / 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:

٢٠١٩

األثر على الربح قبل المركزالعملة
الضريبة

األثر على حقوق 
الملكية

١,6٩٢,764,6١6١,73٢,8٢3,46٢ ١6,٩٢7,646,١64 دوالر أمريكي

)3,٢3٢,68٩()4,3١٠,٢5٢()43,١٠٢,5٢4(يورو

)5,833()7,777()77,76٩(جنيه استرليني

١٢3,4١٢,65١ ١64,55٠,٢٠١ ١,645,5٠٢,٠١5 العمالت األخرى 

٢٠١8

األثر على الربح قبل المركزالعملة
الضريبة

األثر على حقوق 
الملكية

١,576,٢٩8,١88١,645,473,64١ ١5,76٢,٩8١,878 دوالر أمريكي

4,٠43,6٩4 5,3٩١,5٩٢ 53,٩١5,٩٢١ يورو

)5,64١()7,5٢٢()75,٢١5(جنيه استرليني

٢٢٢,357,٠34 ٢٩6,476,٠45 ٢,٩64,76٠,44٩ العمالت األخرى 
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إدارة المخاطر )تتمة(  38
مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية )تتمة(  38.6

المجموععمالت أخرىجنيه استرلينييورودوالر أمريكيكما في 3١ كانون األول ٢٠١٩
مقومة بالليرة السوريةمقومة بالليرة السوريةمقومة بالليرة السوريةمقومه بالليرة السورية)بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(

الموجودات
١,٩78,8١63٩,3٢8,8٢8,٠53 -١٢,3٩4,3٢٢,55١٢6,٩3٢,5٢6,686نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية 
٢,3١١,٩78,755١53,744,5٩٩,76١ ٩3,6٠٩,45٠ 8٢,٩5٠,785,٠4768,388,٢٢6,5٠٩لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد 
١4,848,٠١8,563 746,٢١4,734 --١4,١٠١,8٠3,8٢٩ عن ثالثة أشهر 

١,٢7١,5١7,835 ---١,٢7١,5١7,835 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 
-----المشاركات

-----موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
-----موجودات قيد االستثمار أو التصفية  

-----موجودات ثابتة
-----موجودات غير ملموسة

58٢,١٢6,٩٢4 7,١٠5,١٠3 -١35,43٢,١8٩ 43٩,58٩,63٢ موجودات أخرى
١,٩8١,٢3٠,65٢ ---١,٩8١,٢3٠,65٢ وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

٢١١,756,3٢١,788 3,٠67,٢77,4٠8 ٩3,6٠٩,45٠ ٩5,456,١85,384 ١١3,١3٩,٢4٩,546 مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق وحقوق الملكية

١٠٠,6١٠,٠86,35٢ 78,٠٩٩,37٠ 3١,45٢,3٠٠ 5٩,58٩,٩7٢,55١ 4٠,٩١٠,56٢,١3١ إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية
4٠,386,٠٢7,٢٠6 ١,١٩٠,١35,77٢ 6٢,٢34,٩١٩ ١8,865,١٢6,٩٠٢ ٢٠,٢68,5٢٩,6١3 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

١3,85١,5٢6,6١4 8٠,٢٠٩,٠3٢ -١١,4٩5,٢47,56٠ ٢,٢76,٠7٠,٠٢٢ تأمينات نقدية
٢١7,54٠,8٠3 ١٠,348,658 -١٩5,١١٩,854 ١٢,٠7٢,٢٩١ ُمخصصات متنوعة

-----ُمخصص ضريبة الدخل
١٢,7٩6,864,١4٩ 6٢,٩8٢,463 - 4,3٠١,١٠7,5٩٩ 8,43٢,774,٠87 مطلوبات أخرى

١67,86٢,٠45,١٢4 ١,4٢١,775,٢٩5 ٩3,687,٢١٩ ٩4,446,574,466 7١,٩٠٠,٠٠8,١44 مجموع المطلوبات
٩8٢5,٠36,٠4٢,353 -١,٠١7,٠٠٢,78٩ ٢4,٠١٩,٠3٩,466 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

١44,٠٢5,638 --٢6,47٩,٢36 ١١7,546,4٠٢ احتياطي معدل األرباح
١84,٢4٠,787 --٩,٢3١,4١7 ١75,٠٠٩,37٠ احتياطي مخاطر االستثمار

- ----حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

١,4٢١,775,3٩3١٩3,٢٢6,353,٩٠٢ ٩3,687,٢١٩ ٩5,4٩٩,٢87,٩٠8 ٩6,٢١١,6٠3,38٢ المطلقة وحقوق الملكية

١,645,5٠٢,٠١5١8,5٢٩,٩67,886 )77,76٩()43,١٠٢,5٢4(١6,٩٢7,646,١64 صافي مركز العمالت
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المجموععمالت أخرىجنيه استرلينييورودوالر أمريكيكما في 3١ كانون األول ٢٠١8
مقومة بالليرة السوريةمقومة بالليرة السوريةمقومة بالليرة السوريةمقومه بالليرة السورية)بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(

الموجودات
١4,477,7٠5,834 ١,٩78,646  - ٢,3٢4,7٩١,587 ١٢,١5٠,٩35,6٠١ نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية 
٢٢٢,77٠,77٩,٠36 ٩٢7,385,3٩١ ٩8,833,٢83 ١35,١4٩,٩36,٢47 86,5٩4,6٢4,١١5 لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد 
٢3,٩٩7,٩٢7,53٢ 3,٠88,455,3٠٠  -  - ٢٠,٩٠٩,47٢,٢3٢ عن ثالثة أشهر 

4,١٠٢,4٠8,8٩8  -  -  - 4,١٠٢,4٠8,8٩8 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 
-    -  -  -  - المشاركات

-    -  -  -  - موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
-    -  -  -  - موجودات قيد االستثمار أو التصفية  

-    -  -  -  - موجودات ثابتة
-    -  -  -  - موجودات غير ملموسة

53٩,١٠٩,١7١     ١3١,5٠3,6٢5  - 67,٠٢٢,١١4 34٠,583,43٢ موجودات أخرى
١,58١,١٩١,٠6٠  -                          -                          -                         ١,58١,١٩١,٠6٠ وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

٢67,46٩,١٢١,53١  4,١4٩,3٢٢,٩6٢ ٩8,833,٢83 ١37,54١,74٩,٩48   ١٢5,67٩,٢١5,338 مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق وحقوق الملكية

١5٢,٠٢١,7٠3,688 7٠,5٩٩,7٢٩ 38,7١6,3٠٠ ٩7,٠٩١,٩٩٢,8٠٢ 54,8٢٠,3٩4,857 إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية
48,٠88,65١,٩86 876,4١7,٢78 6٠,١٩٢,١٩8 ١3,٩٩٩,5١4,77٠ 33,١5٢,5٢7,74٠ أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

٢7,٠١٢,437,854 ٢٠6,45٠,447 -   ٢4,٠78,4٠6,4٢7 ٢,7٢7,58٠,٩8٠ تأمينات نقدية
-    -  -  -  - ُمخصصات متنوعة

-    -  -  -  - ُمخصص ضريبة الدخل
3,٢38,3١5,١١3 3١,٠٩4,٩6١  -                         ١,١6٢,١٢١,5١7 ٢,٠45,٠٩8,635 مطلوبات أخرى

٢3٠,36١,١٠8,64١  ١,١84,56٢,4١5 ٩8,٩٠8,4٩8 ١36,33٢,٠35,5١6 ٩٢,745,6٠٢,٢١٢ مجموع المطلوبات
١8,٠8٠,٠٠8,٠٢٩ ٩8  - ١,١3٢,٢83,5٩3 ١6,٩47,7٢4,338 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

١٠5,853,455  -  - ١4,848,١65 ٩١,٠٠5,٢٩٠ احتياطي معدل األرباح
١4٠,568,373  -  - 8,666,753 ١3١,٩٠١,6٢٠ احتياطي مخاطر االستثمار

 -                          -                          -                          -                          -                         حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

٢48,687,538,4٩8  ١,١84,56٢,5١3 ٩8,٩٠8,4٩8 ١37,487,834,٠٢7 ١٠٩,٩١6,٢33,46٠ المطلقة وحقوق الملكية

١8,78١,583,٠33  ٢,٩64,76٠,44٩ )75,٢١5(53,٩١5,٩٢١ ١5,76٢,٩8١,878 صافي مركز العمالت
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إدارة المخاطر )تتمة(  38
فجوة العائد  38.7

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 و أخذ أثر تغير معدل العائد بـ 2% و أثره على حقوق الملكية 

بعد خصم الضريبة.

األثر على حقوق الملكيةأثر الزيادة أو النقص في معدل العائد ٢%الفجوة التراكمية لغاية سنة٢٠١٩

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
٢١٠,878,٩64١58,١5٩,٢٢3 ١٠,543,٩48,٢١٢ ليرة

8١7,٠٢8,٩68 ١,٠8٩,37١,٩57 54,468,5٩7,874 دوالر

7١٩,5٢6,64653٩,644,٩85 35,٩76,33٢,3٠8 يورو

١7,١٠6,١3٠١٢,8٢٩,5٩8 855,3٠6,484 أخرى

األثر على حقوق الملكيةأثر الزيادة أو النقص في معدل العائد ٢%الفجوة التراكمية لغاية سنة2018

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

)٩3,٩5٩,٠8١()١٢5,٢78,775()6,٢63,٩38,7٢8(ليرة

7٠,7١٩,8٢٠,846١,4١4,3٩6,4١7١,٠6٠,7٩7,3١3دوالر

86,١٠٢,783,3٢١١,7٢٢,٠55,666١,٢٩١,54١,75٠يورو

3,٢١٩,٩58,8٢764,3٩٩,١7748,٢٩٩,38٢أخرى
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فجوة العائد
كما في 3١ كانون األول ٢٠١٩

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 ٩ أشهر

أكثر من ٩ شهر 
إلى سنة

المجموعأكثر من سنة

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
الموجودات

6,4٠٩,85٩,٠٢٩٩,3٢4,344,5٩6١٢5,١4٢,588,6٠٩-855,3٠6,58٢-3٩,١8٠,445,١666٩,37٢,633,٢36أرصدة لدى المصارف و المؤسسات  المالية
١,٢٢3,65٢,6١63٢٢,٩٠8,585١8,748,558,3٢٠8,٠58,٢63,73٢5,8٩7,٩١7,٢473,٩٠8,6٠7,٩55٢٠,5٢٩,٢88,48658,68٩,١٩6,٩4١ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية

١,٠4١,٩٩5,4٠٢٢٢4,١66,674١7,5٠٠,٠١٢١7,5٠٠,٠١٢88١,5٢6,4344,٠88,٢35,٩55-                       ١,٩٠5,547,4٢١المشاركات
4٢,3٠٩,645,٢٠36٩,6٩5,54١,8٢١١٩,7٩٠,553,7٢٢٩,١37,736,٩885,٩١5,4١7,٢5٩١٠,335,٩66,٩٩63٠,735,١5٩,5١6١87,٩٢٠,٠٢١,5٠5مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق
5١,884,٠٠٠ -                      -                      5١,884,٠٠٠ -                      -                      -                      -                      تأمينات نقدية

5١,884,٠٠٠ -                      -                      5١,884,٠٠٠ -                      -                      -                      -                      مجموع المطلوبات
٢٢8,١43,56٢ -١5٢,٠٩5,7٠8 --4٠,558,855 35,488,٩٩٩ -إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية

55,4٢5,466,747 364,8١7,١٩8 5,٩٩7,٠١8,74٢ 5,345,5٩4,7١٢ ٩,٩١8,4٢3,67٢ ١6,١7٩,8٩7,١٩٢ 5,8٩١,447,5٩7 ١١,7٢8,٢67,634 حقوق أصحاب حسابات االستثمار  المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
55,7٠5,4٩4,3٠٩ 364,8١7,١٩8 6,١4٩,١١4,45٠ 5,3٩7,478,7١٢ ٩,٩١8,4٢3,67٢ ١6,٢٢٠,456,٠47 5,٩٢6,٩36,5٩6 ١١,7٢8,٢67,634 االستثمارالمطلق

                                                                                                                                                                                                        
١3٢,٢١4,5٢7,١٩6 3٠,37٠,34٢,3١8 4,١86,85٢,546 5١7,٩38,547 )78٠,686,684(3,57٠,٠٩7,675 63,768,6٠5,٢٢5 3٠,58١,377,56٩ الصافي

فجوة العائد
كما في 3١ كانون األول ٢٠١8

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 ٩ أشهر

أكثر من ٩ شهر 
إلى سنة

المجموعأكثر من سنة

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
الموجودات

١85,٢4١,776,٢7٩ 4,8٩4,٩٢7,865 6,6٠٠,74٩,333 ١,3١8,457,5١3 3,83١,٠٢7,٠5٠ ١٠,333,١5٩,3٩5 ١٢7,١7٢,٠١١,٩78 3١,٠٩١,443,١45 أرصدة لدى المصارف و المؤسسات  المالية

36,543,77٠,573 8,588,54٩,78٢ ١,4٢6,6١5,5٢7 6,١33,١4٩,١٢7 5,١57,٢٩٠,١73 ٩,853,5٩4,٢8٢ ١,847,٠85 5,38٢,7٢4,5٩7 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية

١,443,88٢,3٩١ ١,٢١8,5٠3,747 ١٩,4٠٠,٠٠٠ -١١٠,36٢,5٠٠ -١٩,4٠٠,٠٠٠ 76,٢١6,١44 المشاركات

٢٢3,٢٢٩,4٢٩,٢43 ١4,7٠١,٩8١,3٩4 8,٠46,764,86٠ 7,45١,6٠6,64٠ ٩,٠٩8,67٩,7٢3 ٢٠,١86,753,677 ١٢7,١٩3,٢5٩,٠63 36,55٠,383,886 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق

١,744,٠٠٠,٠٠٠ -                ١,744,٠٠٠,٠٠٠ -                -                -                -                -                تأمينات نقدية

١,744,٠٠٠,٠٠٠ -                ١,744,٠٠٠,٠٠٠ -                -                -                -                -                مجموع المطلوبات

4٠5,353,٠٠5 ---33٠,٠٠٠,٠٠٠ 4٠,353,٠٠5 35,٠٠٠,٠٠٠ -إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية

53,5٠6,834,54٠ ٩٠7,363,٩6٢ 5,863,٩٢٠,473 5,433,6٠5,57٩ ٩,636,١٢5,٩48 ١١,573,٢٢٠,848 8,٩88,75٢,87٢ ١١,١٠3,844,858 حقوق أصحاب حسابات االستثمار  المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
55,656,١87,545 ٩٠7,363,٩6٢ 7,6٠7,٩٢٠,473 5,433,6٠5,57٩ ٩,٩66,١٢5,٩48 ١١,6١3,573,853 ٩,٠٢3,75٢,87٢ ١١,١٠3,844,858 االستثمارالمطلق

                                                                                                                                                                                                

١67,573,٢4١,6٩8 ١3,7٩4,6١7,43٢ 438,844,387 ٢,٠١8,٠٠١,٠6١ )867,446,٢٢5(8,573,١7٩,8٢4 ١١8,١6٩,5٠6,١٩١ ٢5,446,53٩,٠٢8 الصافي
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إدارة المخاطر )تتمة(  38
مخاطر السيولة  38.8

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 200٩ 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 201٩ بكافة العمالت 

حدها األقصى 106% وحدها األدنى 8٩% ، وكنسبة متوسطة ٩6%

كما يقوم البنك أيضًا ووفق القوانين المرعية في سورية وحسب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5٩38 / م ن / ب 4 الصادر بتاريخ 2 أيار للعام 2011 باالحتفاظ لدى مصرف سورية 
المركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل 5 %.

تم إجراء اختبارات الضغط على مخاطر السيولة بافتراض سيناريوهات مختلفة تشمل جميع نواحي المخاطر المحتملة وقياس أثرها على سيولة البنك من خالل المقاييس التالية:
نسبة السيولة بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية / المبالغ بآالف الليرات السورية  -١

بالعمالت األجنبية )المعادل(بالليرات السوريةكافـــــة العمالتالبيانالسيناريو ١

انخفاض ودائع العمالء ١٠% 

٢36,58٢,١٠١37,83٩,76٢١٩8,74٢,33٩ أ - مجموع األموال الجاهزة 
٢4٩,٠٠٠,5٩88٢,7٩7,١٠4١66,٢٠3,4٩4ب- مجموع مطلوبات المصارف والودائع وااللتزامات

٩,٩١٩,483١,35٩,3788,56٠,١٠5ج- التزامات خارج الميزانية 
١١3.7٢%44.٩6%٩١.37%نسبة السيولة 

بالعمالت األجنبية )المعادل(بالليرات السوريةكافـــــة العمالتالبيانمقدار التحمل )ل.س(

تحمل انخفاض ودائع العمالء 44% بالليرة 
السورية للوصول للحد األدنى للسيولة 

بالليرة السورية

٢١6,673,8٩3١١,57٩,١8٠٢٠5,٠٩4,7١3 أ - مجموع األموال الجاهزة 
٢٢٩,٠٩٢,3٩٠56,536,5٢٢١7٢,555,868ب- مجموع مطلوبات المصارف والودائع وااللتزامات

٩,٩١٩,483١,35٩,3788,56٠,١٠5ج- التزامات خارج الميزانية 
١١3.٢4%٢٠%٩٠.65%نسبة السيولة 

بالعمالت األجنبية )المعادل(بالليرات السوريةكافـــــة العمالتالبيانالسيناريو ٢

عدم قدرة المصرف على تحصيل 5٠% من 
أمواله المودعة في الخارج

)بنوك خارجية والبنك األم والبنوك 
الشقيقة والزميلة(

١67,774,٠8٠45,56٢,33٩١٢٢,٢١١,74١ أ - مجموع األموال الجاهزة 
٢63,٠75,54٩٩٠,5١٩,68١١7٢,555,868ب- مجموع مطلوبات المصارف والودائع وااللتزامات

٩,٩١٩,483١,35٩,3788,56٠,١٠5ج- التزامات خارج الميزانية 
67.48%4٩.5٩%6١.46%نسبة السيولة 

بالعمالت األجنبية )المعادل(بالليرات السوريةكافـــــة العمالتالبيانالسيناريو 3

 سحوبات في الودائع ١٠% باالضافة لعدم 
قدرة المصرف على تحصيل 5٠% من 
أمواله المودعة في البنوك الخارجية

١53,6٩٩,١٢٩37,83٩,76٢١١5,85٩,367أ - مجموع األموال الجاهزة
٢4٩,٠٠٠,5٩88٢,7٩7,١٠4١66,٢٠3,4٩4ب- مجموع مطلوبات المصارف والودائع وااللتزامات

٩,٩١٩,483١,35٩,3788,56٠,١٠5ج- التزامات خارج الميزانية
66.٩٢%%5٩.3644.٩6%نسبة السيولة

يالحظ من اختبارات الضغط المنفذة على نسبة السيولة بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية ما يلي:
تحقيق البنك لنسب سيولة عالية تمكنه من تجاوز االختبارات الضاغطة بتأثير ضمن الحدود المقبولة على نسب السيولة.  -

احتفاظ البنك بقدرة تحمل على سحب ودائع  العمالء بالليرة السورية بنسبة %44.  -
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سلم االستحقاقات بكافة العمالت  -٢
المبالغ بآالف الليرات السورية

البنــــــــــــــــــدسيناريو ١
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 ٩ أشهر
أكثر من ٩ شهر 

إلى سنة
أكثر من سنة

سحوبات من ودائع 
العمالء بنسبة 

%25

144,126,8776٩,665,85718,887,4528,504,2765,410,163٩,822,05226,157,874مجموع الموجودات

124,753,22523,123,0٩337,752,11226,333,7٩224,363,76621,018,0٩110,273,035مجموع الودائع والمطلوبات وااللتزامات خارج الميزانية 

15,884,83٩)11,1٩6,03٩()18,٩53,603()17,82٩,516()18,864,660(1٩,373,65246,542,764الفجوة في كل فترة

154.63%)53.27%()77.7٩%()67.71%()4٩.٩7%(201.28%15.53%نسبة الفجوة الى المطلوبات  وااللتزامات االخرى

14,٩57,437)٩27,402(1٩,373,65265,٩16,41647,051,7562٩,222,24010,268,637الفجوة التراكمية 

124,753,225147,876,318185,628,430211,٩62,222236,325,٩88257,344,07٩267,617,114المجموع التراكمي للودائع وااللتزامات خارج الميزانية
نسبة الفجوة المتراكمة الى الودائع والمطلوبات 

5.5٩%)0.36%(4.35%13.7٩%25.35%44.58%15.53%وااللتزامات خارج الميزانية المتراكمة

)40%()30%()20%()10%(الحد االقصى المفروض للنسبة

البنــــــــــــــــــدسيناريو ٢
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 ٩ أشهر
أكثر من ٩ شهر 

إلى سنة
أكثر من سنة

تعثر كافة عمالء 
محفظة الديون 

المنتجة وتصنيفهم 
ضمن محفظة الديون 

الغير منتجة

6,407,653٩,346,735-855,307-16٩,4٩4,2836٩,372,633مجموع الموجودات

15٩,٩40,60123,123,0٩337,752,11226,333,7٩224,363,76621,018,0٩110,273,035مجموع الودائع والمطلوبات وااللتزامات خارج الميزانية 

)٩26,300()14,610,438()24,363,766()25,478,485()37,752,112(٩,553,68246,24٩,540الفجوة في كل فترة

)٩.02%()6٩.51%()100.00%()٩6.75%()100.00%(200.01%5.٩7%نسبة الفجوة الى المطلوبات  وااللتزامات االخرى

)47,327,87٩()46,401,57٩()31,7٩1,141()7,427,375(٩,553,68255,803,22218,051,110الفجوة التراكمية 

15٩,٩40,601183,063,6٩4220,815,806247,14٩,5٩8271,513,3642٩2,531,455302,804,4٩0المجموع التراكمي للودائع وااللتزامات خارج الميزانية
نسبة الفجوة المتراكمة الى الودائع والمطلوبات 

)15.63%()15.86%()11.71%()3.01%(8.17%30.48%5.٩7%وااللتزامات خارج الميزانية المتراكمة

)40%()30%()20%()10%(الحد االقصى المفروض للنسبة

يالحظ من اختبارات الضغط المنفذة على السيولة حسب الفترات بكافة العمالت ما يلي: 
- بقاء الفجوة السالبة ضمن الحدود المقبولة بعد تنفيذ السيناريوهات.
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إدارة المخاطر )تتمة(  38
مخاطر السيولة )تتمة(  38.8

خالل شهرسبعة أيام فأقلكما في 3١ كانون األول ٢٠٠١٩
من شهر إلى 

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

84,٠١3,536------84,٠١3,536نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية 
١53,٩٠3,٢3٩-----6٩,٠68,68١ 84,834,558لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد 
١5,٠٩3,44٢ 8,٠٠7,٩8١ 6,33٩,٢46 -746,٢١5 ---عن ثالثة أشهر 

58,68٩,١٩7 ٢٠,5٢٩,٢88 3,٩٠8,6٠8 5,8٩7,٩١7 8,٠58,٢64 ١8,748,558 3٢٢,٩٠٩ ١,٢٢3,653 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 
4,٠88,٢36 88١,5٢6 ١7,5٠٠ ١7,5٠٠ ٢٢4,١67 ١,٠4١,٩٩5 -١,٩٠5,548 المشاركات

37,3١7 37,3١7 ------موجودات قيد االستثمار أو التصفية  
6,874,4٠7 6,874,4٠7 ------موجودات ثابتة

38,7٠8 38,7٠8 ------موجودات غير ملموسة
4,5٠١,٠8٢ 5١3,8٠6 55,85٩ 37,3١7 7,١٠5 -36,٩7٩ 3,85٠,٠١6 موجودات أخرى

٢,٢66,7٢٢ ٢,٢66,7٢٢ -                   -                   -                   -                   -                   -                   وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
3٢٩,5٠5,886 3٩,١4٩,755 ١٠,3٢١,٢١3 5,٩5٢,734 ٩,٠35,75١ ١٩,7٩٠,553 6٩,4٢8,56٩ ١75,8٢7,3١١ مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة
١٠7,6٩7,٠44 ------١٠7,6٩7,٠44 إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية

88,٠4٠,6١١ ------88,٠4٠,6١١ أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
٢٢,566,3٠١ ٩7,86٠ ٢,١64,٠5٠ 464,6٩٠ 383,7٩8 3,8١٠,٢84 4١3,٩53 ١5,٢3١,666 تأمينات نقدية

466,6١3 -88,٩٠٠ ---377,7١3 -ُمخصصات متنوعة
٢,١١6,٢3١ ---٢,١١6,٢3١ ---ُمخصص ضريبة الدخل

١4,5٢٠,٠5٩ 886,١87 ١,6٢5,٩٢8 -                   -                   -                   ١٢,٠٠7,٩44 -                   مطلوبات أخرى
٢35,4٠6,85٩ ٩84,٠47 3,878,878 464,6٩٠ ٢,5٠٠,٠٢٩ 3,8١٠,٢84 ١٢,7٩٩,6١٠ ٢١٠,٩6٩,3٢١ مجموع المطلوبات

56,٢58,457 364,8١7 5,٩٩7,٠١٩ 5,345,5٩5 ٩,٩١8,4٢4 ١6,١7٩,8٩7 5,8٩١,448 ١٢,56١,٢57 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
٢٩١,665,3١6 ١,348,864 ٩,875,8٩7 5,8١٠,٢85 ١٢,4١8,453 ١٩,٩٩٠,١8١ ١8,6٩١,٠58 ٢٢3,53٠,578 إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

37,84٠,57٠ 37,8٠٠,8٩١ 445,3١6 ١4٢,44٩ )3,38٢,7٠٢()١٩٩,6٢8(5٠,737,5١١ )47,7٠3,٢67(فجوة الفئة
-                   37,84٠,57٠ 3٩,67٩ )4٠5,637()548,٠86(٢,834,6١6 3,٠34,٢44 )47,7٠3,٢67(الفجوة التراكمية



13٩

خالل شهرسبعة أيام فأقلكما في 3١ كانون األول ٢٠١8
من شهر إلى 

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

٩8,٢87,7٩7 ------٩8,٢87,7٩7 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية 

٢٢5,5٢٩,8٢6 ----5,756,٩7٠ ١٢4,8١7,٠٠4 ٩4,٩55,85٢ لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد 
٢4,48٢,٩٢8 4,7٩6,٠٠٠ 6,54٠,٠٠٠ ١,3٠7,٩55 3,7٩3,٢٠٠ 4,43٩,٠55 ٢,٢١4,78٩ ١,3٩١,٩٢٩ عن ثالثة أشهر 

36,543,77١ 8,588,55٠ ١,4٢6,6١6 6,١33,١4٩ 5,١57,٢٩٠ ٩,853,5٩4 ١,847 5,38٢,7٢5 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 
١,443,88٢ ١,٢١8,5٠4 ١٩,4٠٠ -١١٠,363 -١٩,4٠٠ 76,٢١5 المشاركات

- -------موجودات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
37,3١7 37,3١7 ------موجودات قيد االستثمار أو التصفية  

4,66٢,١8٢ 4,66٢,١8٢ ------موجودات ثابتة
٢4,٠٩5 ٢4,٠٩5 ------موجودات غير ملموسة

3,486,7٩3 ١34,3١6 -----3,35٢,477 موجودات أخرى
١,866,683 ١,866,683 ------وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

3٩6,365,٢74 ٢١,3٢7,647 7,٩86,٠١6 7,44١,١٠4 ٩,٠6٠,853 ٢٠,٠4٩,6١٩ ١٢7,٠53,٠4٠ ٢٠3,446,٩٩5 مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة

١7٢,6٢١,48٢ ---33٠,٠٠٠ 4٠,٠٠٠ 35,٠٠٠ ١7٢,٢١6,48٢ إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية
٩6,834,544 ------٩6,834,544 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

3١,7٠٠,745 5,88٠ ١,٠١١,٠86 ١٢,75٠,75٠ ٢,58٠,566 7,7٠١,885 ١٠4,٩5٢ 7,545,6٢6 تأمينات نقدية
74,5٠٠ ------74,5٠٠ ُمخصصات متنوعة

١,358,365 ---١,358,365 ---ُمخصص ضريبة الدخل
7,735,6٠5 -٢,3١٠,7٩١ --3٠٩ -5,4٢4,5٠5 مطلوبات أخرى

5,88٠3١٠,3٢5,٢4١ 3,3٢١,877 ١٢,75٠,75٠ 4,٢68,٩3١ 7,74٢,١٩4 ١3٩,٩5٢ ٢8٢,٠٩5,657 مجموع المطلوبات
54,٠٩3,6٠8 ٩٠7,365 5,863,٩٢٢ 5,433,6٠٩ ٩,636,١3١ ١١,٠٩3,٩75 8,٩53,75٢ ١٢,٢٠4,854 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

364,4١8,84٩ ٩١3,٢45 ٩,١85,7٩٩ ١8,١84,35٩ ١3,٩٠5,٠6٢ ١8,836,١6٩ ٩,٠٩3,7٠4 ٢٩4,3٠٠,5١١ إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
3١,٩46,4٢5 ٢٠,4١4,4٠٢ )١,١٩٩,783()١٠,743,٢55()4,844,٢٠٩(١,٢١3,45٠ ١١7,٩5٩,336 )٩٠,853,5١6(فجوة الفئة

-                  3١,٩46,4٢5 ١١,53٢,٠٢3 ١٢,73١,8٠6 ٢3,475,٠6١ ٢8,3١٩,٢7٠ ٢7,١٠5,8٢٠ )٩٠,853,5١6(الفجوة التراكمية
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إدارة المخاطر )تتمة(  38
مخاطر العمليات )التشغيلية(  38.٩

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 و تحديد 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 وللموظفين 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 و خطط استمرارية عمل بديلة و إجراء 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  38.١٠
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  38.١١
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  38.١٢
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  3٩

المجموعمن سنة لغاية خمس سنواتلغاية سنة3١ كانون األول ٢٠١٩
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

١4,8٢8,78٢,5٠8 -١4,8٢8,78٢,5٠8 االعتمادات 

686,٢7٩,٠٢7 -686,٢7٩,٠٢7 قبوالت

٢٠,٢68,834,٠٢3 -٢٠,٢68,834,٠٢3 الكفاالت

٢6,٢٠7,٠8٩,٠38 - ٢6,٢٠7,٠8٩,٠38 السقوف غير المستغلة

6١,٩٩٠,٩84,5٩6 - 6١,٩٩٠,٩84,5٩6 المجموع

المجموعمن سنة لغاية خمس سنواتلغاية سنة3١ كانون األول ٢٠١8

ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

٢١,٩48,5٩١,766-٢١,٩48,5٩١,766االعتمادات

١58,755,6٩١-١58,755,6٩١قبوالت

١7,٠5١,٩٠6,765-١7,٠5١,٩٠6,765الكفاالت

٢١,٢57,7١4,4٠7- ٢١,٢57,7١4,4٠7السقوف الغير المستغلة

6٠,4١6,٩68,6٢٩- 6٠,4١6,٩68,6٢٩المجموع
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التحليل القطاعي  4٠
معلومات عن قطاعات أعمال البنك

٢٠١8 ٢٠١٩ أخرى فروع عمليات الخزينة تمويل

المؤسسات األفراد  البيـــــان
ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

12,053,2٩8,382 ١7,٢67,٢٢7,٢١٩ - 3,537,754,٠3١ إجمالي اإليرادات ١٠7,4٠7,6٠١ 3٩4,5,7٢7,87٩ ٢8١,٩4٠,١57,5 ٢,٢4٢,٩٠4,747

)350,317,063( )٢,٠١7,٢٩4,4٩5( - - )36١,٩٢8,٠٩١( )١,435,67٠,7٢٢( )١7٠,٩64,٩64( )48,73٠,7١8( صافي مخصص الخسائر االئتمانية

 11,702,٩81,31٩ ١5,٢4٩,٩3٢,7٢4 - 3,537,754,٠3١  ١,88٠,٩76,656  3,7٢١,6١١,٢١8  5,556,٩١4,43٠  55٢,676,38٩ نتائج أعمال القطاع

)3,458,056,052( )6,3٩7,6١٠,48٩( )3٠,734,٩44( )3,٠55,٠١٩,١53( )5٠6,533,864( )١,٠٩١,١5٠,4٩6( )١,575,75٢,7٠3( )١38,4١٩,3٢٩( مصاريف موزعة على القطاعات

)2,537,041,٩71( )847,335,٩7٢( )847,335,٩7٢( - - - - - مصاريف غير موزعة على القطاعات

5,707,883,2٩6 8,٠٠4,٩86,٢63 )878,٠7٠,٩١6( الربح قبل الضرائب ٠6٠,٢57,4١4 7٢7,٩8١,١6١,3 7٢٢,46٠,63٠,٢ 7٩٢,374,44٢,١ 734,878,48٢

)1,358,365,1٩5( )١,438,4١8,5٠١(  ١57,78٠,83٩ )86,74٢,78٢( )٢46,٩74,٠58( )47٢,668,3١5( )7١5,376,٢٠4( )74,437,٩8١( ضريبة الدخل

 4,34٩,518,101  6,566,567,76٢ )7٢٠,٢٩٠,٠77(  3٩5,٩٩٢,٠٩6  ١,١٢7,468,734  ٢,١57,7٩٢,4٠7  3,٢65,785,5٢3  33٩,8١٩,٠7٩ صافي ربح القطاع للسنة

 3٩6,365,273,5٩6  3٢٩,5٠5,886,4٩7  4٢,٢5٠,٢75  ١7,376,7١5,554  ١١7,754,635,338  ١٢7,38١,٩٢4,6١١  6٠,٩76,٩6٩,7٢٩  5,٩73,3٩٠,٩٩٠ موجودات القطاع

 3٩6,365,273,5٩6  3٢٩,5٠5,886,4٩7  4٢,٢5٠,٢75  ١7,376,7١5,554  ١١7,754,635,338  ١٢7,38١,٩٢4,6١١  6٠,٩76,٩6٩,7٢٩  5,٩73,3٩٠,٩٩٠ مجموع الموجودات

)364,418,848,82٩( )٢٩١,665,3١6,447( )3,4١5,376,3٠٩( )١53,٩37,548,386( )١3١,٠١6,٠٩6,838( )٢٢5,١٢5,7٢١( )3,٠58,8٢5,4٢8( )١٢,343,765( مطلوبات القطاع

)364,418,848,82٩( )٢٩١,665,3١6,447( )3,4١5,376,3٠٩( )١53,٩37,548,386( )١3١,٠١6,٠٩6,838( )٢٢5,١٢5,7٢١( )3,٠58,8٢5,4٢8( )١٢,343,765(  مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
االستثمار المطلقة
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التحليل القطاعي )تتمة(  4٠
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:

٢٠١٩

المبالغ بآالف الليرات السورية

المجموعخارج سوريةسورية
اإليرادات

6,554,٠38 6,٠37,٩665١6,٠7٢إجمالي إيرادات االستثمارات المشتركة بين البنك وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة

)١,848,53٠()١45,555()١,7٠٢,٩75(نصيب أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار

3,5٠5,6٩7 3,4١٠,373 ٩5,3٢4 دخل البنك من استثماراته الذاتية

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

5,58١,٠٩4 -5,58١,٠٩4 صافي إيرادات الخدمات البنكية

١,٢١٠,5٠5 -١,٢١٠,5٠5 األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

---خسائر ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي  -غير محققة

٩5١-٩5١ إيرادات اخرى

١١,٢٢٢,8653,78٠,8٩٠١5,٠٠3,755إجمالي الدخل التشغيلي

)6,٩٩8,768(-)6,٩٩8,768(إجمالي المصروفات والمخصصات

8,٠٠4,٩87 4,٢٢4,٠٩73,78٠,8٩٠الربح قبل الضريبة

)١,438,4١٩()353,38٠()١,٠85,٠3٩(مصروف ضريبة الدخل

6,566,568 3,١3٩,٠583,4٢7,5١٠صافي الربح

3٢٩,5٠5,886 ٢47,٢88,٢٠6 8٢,٢١7,68٠ الموجودات
 



145

٢٠١8

المبالغ بآالف الليرات السورية

المجموعخارج سوريةسورية
اإليرادات

4,١٩٢,١6١ ١٠٩,٢3٢ 4,٠8٢,٩٢٩ إجمالي إيرادات االستثمارات المشتركة بين البنك وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة

)١,8٩4,3٠3()4٩,358()١,844,٩45(نصيب أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار

3,٩٢7,36١ 3,645,٢77 ٢8٢,٠84 دخل البنك من استثماراته الذاتية

8,5٠4 8,5٠4 -حصة البنك من دخل االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته وكياًل باالستثمار

٢,36٠,33٠ -٢,36٠,33٠ صافي إيرادات الخدمات البنكية

١,١58,٩٠٢ -١,١58,٩٠٢ األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

---خسائر ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي  -غير محققة

78,85٠ -78,85٠ إيرادات اخرى

٩,83١,8٠5 3,7١3,655 6,١١8,١5٠ إجمالي الدخل التشغيلي

)4,١٢3,٩٢٢(-)4,١٢3,٩٢٢(إجمالي المصروفات والمخصصات

5,7٠7,883 3,7١3,655 ١,٩٩4,٢٢8 الربح قبل الضريبة

)١,358,365()883,778()474,587(مصروف ضريبة الدخل

4,34٩,5١8 ٢,8٢٩,877 ١,5١٩,64١ صافي الربح

3٩6,365,٢74 ٢46,75٢,3٠٢ ١4٩,6١٢,٩7٢ الموجودات
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إدارة رأس المال  4١
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 صافي الموجودات الثابتة غير المادية.  -

وفقًا لتعليمات مصرف سورية المركزي المستند إلى تعميم مجلس النقد والتسليف رقم 253 الوارد أدناه، 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:

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

5,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال
١4,38٩,7٢٠,٢١6 ١4,38٩,7٢٠,٢١6 األرباح غير المحققة 

٩,٢3١,١6٠,٠88 8,55٢,3٩3,3٠3صافي األرباح المدورة المحققة
١,٢5٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠5٠,4٩8,6٢6 احتياطي قانوني

٢,٠٠7,6١٠,٠١٠ ٢,8٠8,١٠8,636 احتياطي خاص
3١,٠5١,7٠8 3٩,84٩,٢6٩احتياطي معدل أرباح

)٢4,٠٩4,٩58()38,7٠7,746(الموجودات غير الملموسة
37,8٠١,86٢,3٠43١,885,447,٠64 االموال الخاصة األساسية

36,88٢,745-احتياطي مخاطر التمويل
-                  ١,53٩,533,٢84 مخصصات مرحلة أولى و مرحلة ثانية حسب المعيار المحاسبي اإلسالمي رقم 30

36,88٢,745 ١,53٩,533,٢84 صافي األموال الخاصة المساندة 
3٩,34١,3٩5,5883١,٩٢٢,3٢٩,8٠٩ صافي حقوق الملكية حسب تعليمات مصرف سورية المركزي

١3١,347,٢36,856 ١١٢,8٠١,3٩6,35٠ الموجودات المثقلة
6,١٢5,٩٢7,46٩ ١٠,36١,٢66,3٩5 حسابات خارج الميزانية المثقلة

3,٠٢٠,6١8,673 ١,647,448,55٠ مخاطر السوق
4,8١5,88٠,3٩٠ 6,7٠7,١6٢,٩6٩ المخاطر التشغيلية

 ١3١,5١7,٢74,٢64١45,3٠٩,663,388
٢٢%                3٠%                      نسبة كفاية رأس المال

٢٢%                ٢٩%                      نسبة كفاية األموال األساسية
١٠٠%              ١٠٠%                    نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساهمين

٠%                   4%                        نسبة األموال المساندة إلى مجموع األموال الخاصة المساندة واألساسية

ببناء على كتاب مصرف سورية المركزي رقم ص/ 5807/ 16 بتاريخ 7 آب 2018 حول منهجية احتساب نسبة كفاية رأس المال والذي أشار  فيه المصرف المركزي إلى ترك حرية االختيار 
في تبني خيار التصنيف الذاتي عوضا عن تصنيف الدولة في حال وجود أسباب منطقية لهذا التبديل حيث تم تزويد مصرف سورية المركزي بأسباب هذا التبديل و بيان اثر التبديل في 

التصنيف على كفاية رأس المال و تم عرض الموضوع على مجلس اإلدارة للموافقة عليه.
وتم أخذ موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم 2018/4 بتاريخ 17 أيلول 2018 وبناء عليه تم تبني خيار التصنيف الذاتي بالنسبة لتثقيل المصارف بدال من خيار تصنيف الدولة وذلك 

ليتماشى مع المنهجية المعتمدة من قبل مجموعة البركة المصرفية.
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إدارة رأس المال )تتمة(  4١
تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات ب- 

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها

المجموعألكثر من سنةلغاية سنةكما في 3١ كانون األول ٢٠١٩
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الموجودات
84,٠١3,536,٢٠٢-84,٠١3,536,٢٠٢نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

١53,٩٠3,٢3٩,٢45-١53,٩٠3,٢3٩,٢45إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل
7,٠85,46١,١3٩8,٠٠7,٩8٠,874١5,٠٩3,44٢,٠١3حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 

38,١5٩,٩٠8,455٢٠,5٢٩,٢88,48658,68٩,١٩6,٩4١ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 
3,٢٠6,7٠٩,5٢١88١,5٢6,4344,٠88,٢35,٩55المشاركات

37,3١7,٢٩١-37,3١7,٢٩١موجودات قيد االستثمار أو التصفية
6,874,4٠6,٩4٠6,874,4٠6,٩4٠-موجودات ثابتة

38,7٠7,74638,7٠7,746-موجودات غير ملموسة
3,٩87,٢75,٩635١3,8٠6,٠٠٠4,5٠١,٠8١,٩63موجودات أخرى

٢,٢66,7٢٢,٢٠١٢٢667٢٢٢٠١-وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
٢٩٠,3٩3,447,8١63٩,١١٢,438,68١3٢٩,5٠5,886,4٩7مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة
١٠7,6٩7,٠44,3١8 -١٠7,6٩7,٠44,3١8 إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية

88,٠4٠,6١١,4٩5 -88,٠4٠,6١١,4٩5 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
٢٢,566,3٠٠,6٩6 ٩7,85٩,784 ٢٢,468,44٠,٩١٢ تأمينات نقدية

466,6١3,33٩ -466,6١3,33٩ ُمخصصات متنوعة
٢,١١6,٢3١,37٠ -٢,١١6,٢3١,37٠ ُمخصص ضريبة الدخل

١4,5٢٠,٠57,7٩٩ 886,١86,٩46 ١3,633,87٠,853 مطلوبات أخرى
٢35,4٠6,85٩,٠١7 ٩84,٠46,73٠ ٢34,4٢٢,8١٢,٢87 مجموع المطلوبات

56,٢58,457,43٠ 364,8١7,١٩8 55,8٩3,64٠,٢3٢ حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
٢٩١,665,3١6,447 ١,348,863,٩٢8 ٢٩٠,3١6,45٢,5١٩ إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

37,84٠,57٠,٠5٠ 37,763,574,753 76,٩٩5,٢٩7 الصافي
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المجموعألكثر من سنةلغاية سنةكما في 3١ كانون األول ٢٠١8
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

الموجودات
٩8,٢87,7٩6,8٩٢-٩8,٢87,7٩6,8٩٢نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

٢٢5,5٢٩,8٢6,347-٢٢5,5٢٩,8٢6,347إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل
١٩,686,٩٢7,53٢4,7٩6,٠٠٠,٠٠٠٢4,48٢,٩٢7,53٢حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 

٢7,٩55,٢٢٠,7٩١8,588,54٩,78٢36,543,77٠,573ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 
٢٢5,378,644١,٢١8,5٠3,747١,443,88٢,3٩١المشاركات

37,3١7,٢٩١37,3١7,٢٩١-موجودات قيد االستثمار أو التصفية
4,66٢,١8٢,٠764,66٢,١8٢,٠76-موجودات ثابتة

٢4,٠٩4,٩58٢4,٠٩4,٩58-موجودات غير ملموسة
3,35٢,476,863١34,3١6,٠643,486,7٩٢,٩٢7موجودات أخرى

١,866,68٢,6٠٩١,866,68٢,6٠٩-              وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
375,٠37,6٢7,٠6٩٢١,3٢7,646,5٢73٩6,365,٢73,5٩6مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة
١7٢,6٢١,48٢,١٠7-١7٢,6٢١,48٢,١٠7إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية

٩6,834,543,7٢8-٩6,834,543,7٢8أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
3١,6٩4,864,6٩٢5,87٩,83٩3١,7٠٠,744,53١تأمينات نقدية

74,5٠٠,٢٠5-74,5٠٠,٢٠5ُمخصصات متنوعة
١,358,365,١٩5-١,358,365,١٩5ُمخصص ضريبة الدخل

7,735,6٠5,٠٠8-              7,735,6٠5,٠٠8مطلوبات أخرى
3١٠,3١٩,36٠,٩355,87٩,83٩3١٠,3٢5,٢4٠,774مجموع المطلوبات

53,١86,٢44,٠٩3٩٠7,363,٩6٢54,٠٩3,6٠8,٠55حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
363,5٠5,6٠5,٠٢8٩١3,٢43,8٠١364,4١8,848,8٢٩إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

١١,53٢,٠٢٢,٠4١٢٠,4١4,4٠٢,7٢63١,٩46,4٢4,767الصافي
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ارتباطات والتزامات ائتمانية خارج بيان المركز المالي  4٢
ارتباطات والتزامات ائتمانية أ- 

٢٠١٩٢٠١8
ليرة سوريةليرة سورية

21,٩48,5٩1,766 ١4,8٢8,78٢,5٠8 اعتمادات مستندية
158,755,6٩1 686,٢7٩,٠٢7 قبوالت
17,051,٩06,765 ٢٠,٢68,834,٠٢3 كفاالت

12,023,830,3٩5 ١5,64٠,٢76,7٢4 لقاء حسن تنفيذ
2,٩23,131,875 ١,8٢6,١7١,٩٩8لقاء اشتراك في مناقصات

2,104,٩44,4٩5 ٢,8٠٢,385,3٠١لقاء الدفع
21,257,714,407 ٢6,٢٠7,٠8٩,٠38 سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة وغير مباشرة غير مستغلة

 6١,٩٩٠,٩84,5٩6 60,416,٩68,62٩

التزامات تعاقدية ب- 
٢٠١٩٢٠١8

ليرة سوريةليرة سورية
-ارتباطات عقود مشاريع إنشائية

٩5٢,357,663 تستحق خالل سنة
-٢,٠55,48٠,٢6١ تستحق خالل أكثر من سنة

-3,٠٠7,837,٩٢4 مجموع ارتباطات عقود المشاريع اإلنشائية في تاريخ بيان المركز المالي
ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية

-٢٠١,٩٠١,338 تستحق خالل سنة
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢4,١٩١,٩٩٢ تستحق خالل أكثر من سنة

3٠١,٩٠١,338٢٢4,١٩١,٩٩٢ مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ بيان المركز المالي

األرباح الموزعة  43
خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية المنعقد بتاريخ 15 نيسان 201٩، تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار 5 مليارات ليرة سورية من األرباح المدورة المحققة، وذلك   
عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل سهم ليصبح رأس مال البنك 10 مليارات ليرة سورية وإجمالي األسهم 100 مليون سهم. وتوزيع أرباح نقدية على حملة أسهم بنك البركة سورية بواقع 

5 ليرات سورية لكل سهم أي ما يعادل )5 * 50,000,000 سهم = 250,000,000 ليرة سورية(.
بينما تقرر خالل اجتماع الجمعية العمومية لبنك البركة سورية المنعقد بتاريخ 14 آيار 2018 توزيع أرباح نقدية على حملة أسهم بنك البركة سورية بواقع 10 ليرات سورية لكل سهم أي ما   

يعادل )10 * 50,000,000 سهم = 500,000,000 ليرة سورية(. 
كما تم احتساب مكافأت أعضاء مجلس االدارة وفق نص المادة 33 للنظام األساسي للبنك حيث بلغت هذه المكافأت مبلغ ٩٩,280,838 ليرة سورية، وقد تم تسجيل هذا المبلغ ضمن   

النفقات المستحقة غير المدفوعة لعام 2018. 

القضايا المقامة على البنك   44
على البنك مجموعة من القضايا المرفوعة، وبرأي اإلدارة والمستشار القانوني الخارجي للبنك ليس لهذه القضايا أي أثر على القوائم المالية كما في 31 كانون األول 201٩.

أحداث الحقة   45
إن تفشي فيروس كورونا )COVID-19(، الحقًا لتاريخ البيانات المالية، كان له أثرًا على االقتصاد العالمي وتسبب في حدوث اضطراب كبير في األسواق العالمية. وبناًء على ذلك، قد تتأثر 
األنشطة التشغيلية للبنك. إن مدة هذه التأثيرات ومداها غير مؤكدة وتعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الراهن. بالنظر إلى حالة عدم التيقن 
االقتصادي المستمرة، ال يمكن تقدير قيمة هذا األثر بشكل موثوق في تاريخ الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية. يمكن أن تؤثر هذه التطورات على النتائج المالية المستقبلية 

والتدفقات النقدية والمركز المالي للبنك. إن اإلدارة بصدد استكمال تقييمها لتأثير )COVID-19( على عمليات البنك من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة ومعالجة الموقف بشكل صحيح.
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درجة االعتماد على موردين أو عمالء محددين:
العام 201٩ بنسبة مشتريات تزيد عن 10% من  لم يتم االعتماد على مورد محدد خالل 

إجمالي قيمة المشتريات والتوريدات.

المركز التنافسي للبنك:
على الرغم من أن بنك البركة حديث النشأة إال أن انطالقته كانت مميزة حيث تمكن من 
االستحواذ على نسبة هامة من السوق المصرفية السورية حيث بلغت الحصة السوقية 
للبنك في نهاية الربع الثالث من العام 201٩ من حيث الموجودات على مستوى القطاع 
المصرفي الخاص % 14 وعلى مستوى القطاع المصرفي اإلسالمي 31 %. أما في نهاية 

العام 201٩ فقد حقق بنك البركة أرباًحا تشغيلية صافية وقدرها 6.6 مليار ليرة سورية.

وصف للحماية الحكومية واالمتيازات وبراءات االختراع التي تم الحصول عليها:
لم يتمتع البنك أو أي من منتجاته بأي حماية حكومية أو امتيازات خالل العام 201٩ 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 201٩ عن السلطات النقدية السورية العديد من القرارات المتعلقة بالقطاع 

المصرفي ولكن لم يكن ألي منها أثر مادي جوهري على الشركة أو أي من منتجاتها.

رأي و أتعاب مفتش الحسابات الخارجي:
تم تعيين السيد مجد الدين شهوان كمدقق لحسابات بنك البركة سورية للعام 201٩ بعد 
الحصول على الموافقات الالزمة لتعيينه وبلغت أتعابه عن تدقيق حسابات البنك للسنة 
رأيه  ليرة سورية وعن  المنتهية في 31 كانون األول 201٩ مبلًغا وقدره 800,000  المالية 

بالبيانات المالية الختامية لعام 201٩ ، لم يكن لديه أي تحّفظ عليها.

وصف الشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتائج أعمالها:
ال يوجد شركات تابعة لبنك البركة سورية.

مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:
باإلشارة إلى االلتزام بتوصيات هيئة األوراق واألسواق المالية بضرورة اإلفصاح عن المزايا 
والمكافآت التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فإننا نشير إلى أنه بلغت 
 l العليا مبلًغا و قدره  الممنوحة لإلدارة  المنافع  المكافآت و نفقات السفر و  الرواتب و 
مليار و مئتان و تسع و ستون مليون و مائة و سبع و سبعون ألف و خمسمائة و اثنان و 
خمسون ليرة سورية خالل عام 201٩  علما أنه قد تم اإلفصاح عن المبالغ التي يتقاضاها 
المجلس ضمن اإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية المدققة وفي التحديد اإليضاح رقم / 
33 / واإليضاح رقم / 37 / حيث أن هذه المبالغ هي عبارة عن مكافآت وبدالت سفر وإقامة 
بالنسبة للمزايا  أما   ، البنك خالل عام 201٩  عن حضور اجتماعات المجلس وإدارة شؤون 
واألتعاب  الرواتب  في  تتمثل  والتي  العليا  اإلدارة  أشخاص  يتقاضاها  التي  والمكافآت 
المرفق  اإليضاح  المبالغ متضمنة في  التي يحصلون عليها، فإن مجموع  السفر  وبدالت 

رقم / 37 / تحت بند الراتب األساسي وتعويضات )اإلدارة التنفيذية(.

بيان بالعقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدها البنك مع أطراف ذات عالقة:
لم يتم إبرام عقود خالل العام 201٩ مع جهات ذات عالقة.

التبرعات والمنح:
بلغت التبرعات والمنح المدفوعة خالل عام 201٩ : 100,565,500 ليرة سورية.

األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي 
للشركة حدثت خالل السنة المالية:

ال يوجد عمليات ذات طبيعة غير متكررة و ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة حدثت 
خالل السنة المالية.

التقييم السنوي إلجراءات الرقابة الداخلية:
الفعالية،  و  بالكفاءة  تتسم  البنك  في  المطّبقة  الداخلية  الرقابة  و  الضبط  إجراءات  إن 
باإلضافة إلى أّن أنظمة الضبط الداخلي المعمول بها متوافقة و منسجمة مع الممارسات 

المصرفية الفضلى.

العقوبات والجزاءات المفروضة على البنك:
لم يخضع البنك ألي عقوبات أو جزاءات ذات تأثير جوهري على أعماله خالل عام 201٩.

ملحق بيانات اإلفصاح وفق 
نظام وتعليمات اإلفصاح
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 توصف مجموعة األحداث السلبية المستقبلية محتملة الوقوع في بيئة العمل و التي تؤدي 
الى االنحراف عن تحقيق األهداف بالمخاطر ، تلك المخاطر يمكن أن تؤثر بدرجات متفاوتة على 

أصول البنك و موارده و عملياته و التي قد تؤدي الى انحرافات و تعيق تحقيق األهداف . 
إن تعزيز اإلجراءات الرقابية التي تدعم جهود األفراد لتحقيق أهداف العمل و تطويرها من 

شأنه الحد من بعض أو كل األثار السلبية الناجمة عن تلك المخاطر .  

يواجه البنك  العديد من المخاطر لعل أبرزها:
مخاطر االئتمان

يمكن تعريف مخاطر االئتمان بأنها الخسائر التي تلحق بالبنك و التي تنشأ عن إخفاق المتعاملين 
الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك في االستحقاق ، أو عدم السداد حسب المواعيد المتفق عليها ، 
و تنشأ مخاطر االئتمان عن الذمم المدينة في عقود بيع المرابحة و مخاطر األطرف المتعامل 
معها في عقود بيع السلم و بيع االستصناع  و االجارات المستحقة في عقود االجارة و عدم 

تحصيل العوائد في عقود المشاركة في الربح و الخسارة ) مشاركة – مضاربة ( . 
يقوم البنك من خالل السياسات و اإلجراءات المرتبطة و التي تخضع للمراجعة الدورية وبما 
يتوافق مع المعايير الدولية بوضع األسس و التوجهات العامة لمنح االئتمان و قطاعاته 
للتنبؤ  المستخدمة عالميًا  المنهجيات  الجغرافية عن طريق استخدام أحدث  االقتصادية و 
بكافة المخاطر والتحوط تجاهها واإلبقاء عليها ضمن الحدود الدنيا المقبولة للمخاطر. من 
لجان  تشكيل  تم  المخاطرة  درجة  و  ضماناته  و  مبلغه  و  التمويل  لنوع  تبعًا  و  أخرى  جهة 

االئتمان التي تتمتع بصالحيات ائتمانية وفقًا لضوابط محددة .
يراعي البنك تعليمات مصرف سورية المركزي والمعايير المحاسبية الدولية من خالل اعداد 
التقارير الخاصة بالمخاطر االئتمانية و تشكيل المخصصات االزمة لمواجهة هذه المخاطر و 

تتبع تطور المحفظة االئتمانية و متابعة جودة المحفظة بشكل دوري .

مخاطر السوق 
هي المخاطر الناتجة عن التحركات غير المواتية في أسعار السوق التي تؤثر سلبًا على 
و  الصرف  أسعار  التغييرات في  تنشأ من  حيث    ) الميزانية  خارج  و  داخل   ( المراكز  قيم 
معدالت العوائد و األدوات المالية في محفظة المتاجرة و المخزون السلعي مما ينعكس 

على األرباح و الخسائر و رأس مال البنك .  
تقسم مخاطر السوق الى مخاطر عامة General Market Risks  تنتج عن التغييرات في 
المستوى العام لألسعار و التي تؤثر في قيم المراكز المالية ضمن الفئات المذكورة آنفًا  

المخاطر التي يواجهها المصرف

، و مخاطر محددة Specific Market Risks  تتعلق بتغير قيمة األداة/األصل بسبب يتعلق 
بالجهة المصدرة .  

إن مخاطر السوق التي يواجهها البنك تتلخص بما يلي :
مخاطر تغيرات أسعار العوائد : و هي مخاطر الخسارة المحتملة نتيجة تغيرات في أسعار   -
العوائد و التي تؤثر مباشرة على عوائد األصول و الخصوم و/ أو االختالفات في آجال 

االستحقاق .
في  تغييرات  عن  الناجمة  المحتملة  الخسارة  مخاطر  هي  و   : الصرف  أسعار  مخاطر   -
سعر الصرف المفترضة و الفعلية و ذلك تبعا لحجم التوظيفات و األصول و الخصوم 

بالعمالت األجنبية .
تغييرات سلبية في  نتيجة  المحتملة  الخسارة  : و هي مخاطر  تغيرات األسعار  مخاطر   -

قيم األدوات المالية  ضمن محفظة المتاجرة كاألسهم و الصكوك .

مخاطر السيولة 
 تتمثل في عدم توفر السيولة الكافية لمتطلبات التشغيل او لإليفاء بالتزامات المصرف 
في حينها . وقد تنتج عن سوء إدارة السيولة في المصرف وعن صعوبة الحصول على 
السيولة بتكلفة معقولة وهو مايدعى بمخاطرة تمويل السيولة ، أو تعذر بيع أصول وهو 

مايدعى مخاطرة بيع األصول .
تنشأ مشكلة السيولة عادة من أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية وتباينا بين عرض 

األصول السائلة والطلب عليها  .
السيولة  نسب  حول  متحوطة  يتبع سياسة  و  المركزي  المصرف  تعليمات  البنك  يراعي 
بالعملة المحلية و العمالت األحنبية من خالل ضغط السيولة من خالل عدة سيناريوهات 
تتيح مؤشرات انذار مبكر في حال انخفاض السيولة في ظل ظروف غير مواتية و يعتمد 

عدد من النسب وفقًا للمعايير المحلية و الدولية  .  

المخـاطر التـشـغيليـة 
نتيجة  ذلك  و  المصارف  في  كبير  بشكل  التشغيلية  المخاطر  بمفهوم  االهتمام  ازداد 
زيادة تعقيد العمليات المصرفية و المنتجات المالية باإلضافة إلى االعتماد المتزايد على 
بازل   لجنة  اهتمام  التشغيلية على  المخاطر  إدارة  استولت  كما   ، الحديثة  اآللية  األنظمة 

وهذا ما ظهر جليًا في مقررات بازل .
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أو عدم  الناتجة عن فشل  »المخاطر  أنها  التشغيلية على  المخاطر  بازل  لجنة  عرفت 
كفاية اإلجراءات المتعلقة باألفراد و األنظمة أو األحداث الخارجية بما فيها المخاطر 
ومخاطر  االستراتيجية  المخاطر  التعريف  هذا  من  استبعدت  أنها  حيث  القانونية 

السمعة و التي تتم متابعتها في اطار منفصل . 

التقييم الذاتي للمخاطر و اإلجراءات الرقابية :
حتى  و   . كافة  البنك  لوحدات  الرقابية  والبيئة  للمخاطر  الذاتي  للتقييم  نظام  هو 
نتمكن من تقييم تلك المخاطر والبيئة الرقابية عليها يتوجب علينا إنشاء ما يدعى 
بملف المخاطر  والذي يتضمن تحديد مختلف المهام في بيئة العمل والمخاطر التي 
يمكن أن تنشأ عنها  مع األخذ بعين االعتبار احتمالية حدوث هذا الخطر وأثره  على 

األصول التي تم تعريفها و بأوزان مختلفة  .
ويهدف هذا النظام للعمل على تقييم البيئة الرقابية للوحدات كافة بشكل مستمر  
بهدف تحديد نقاط الضعف في البيئة الرقابية لكل وحدة للعمل على تقويتها قبل 

تحقق المخاطر المرتبطة بها .
كما يهدف هذا النظام لوضع  مجلس االدارة و االدارة التنفيذية للبنك بصورة مستمرة عن 
وضع البيئة الرقابية في البنك عبر تقارير معتمدة تعد من قبل قسم المخاطر التشغيلية.
في سياق متصل تعمل إدارة البنك على وضع خطط طوارئ و خطط استمرارية عمل بديلة 
كما ويتم إجراء 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 .

أمن المعلومات :
بين  الربط  على  العنكبوتية  الشبكة  وقدرة  التكنولوجي  التقدم  تسارع  استمرار  مع 
مشارق األرض ومغاربها في حلقة متصلة من تبادل المعلومات والبيانات، تبرز أهمية 
أمن المعلومات الذي أصبح ضرورة ال غنى عنها لتفادى وقوع كم هائل من الخسائر 

على كافة األصعدة والمستويات.
ُيعد نظام أمن المعلومات أداًة لضمان سرية المعلومات وتوافرها وضمان مصداقيتها، 

ويقلل من خطر حدوث اختناقات أو انقطاعات في استمرار عمل البنك . 
يشير أمن المعلومات الذي ُيرمز إليه غالًبا بـ InfoSec إلى العمليات واألدوات المصممة 
والتدمير  والتعطيل  التعديل  من  الحساسة  األعمال  معلومات  لحماية  والمستخدمة 

والتفتيش.
عندما  خصوًصا  الخاصة  معلوماتها  لحماية  حواجز  وجود  أهمية  المنظمات  أدركت  لقد 
تكون هذه المعلومات ذات قيمة.  لذلك يعتبر معيار ISO 27001 الدولي المعيار الذي 
يتكون  نظاٌم  وهو   ،ISMS  المعلومات أمن  إدارة  نظام  ومتطلبات  مواصفات  يوفر 

من مجموعٍة من العمليات و الوثائق و التكنولوجيا و األشخاص الذين يساعدون في إدارة 
ومراقبة ومراجعة وتحسين أمن معلومات المؤسسة.

ان نظام إدارة أمن المعلومات الفعال يتيح:
الملكية  الرقمية،  ذلك  في  بما  اشكالها  جميع  في  بالبنك  الخاصة  المعلومات  تأمين   -
المطبوعة  والنسخ  الّسحابة،  أو  األجهزة  على  المخّزنة  البيانات  الشركة،  أسرار  الفكرية، 

والمعلومات الشخصية.
تطوير القدرة على مواجهة الهجمات اإللكترونية من خالل تطبيق وتطوير نظام إدارة أمن   -

المعلومات.
توفير هيكل إدارة مركزي للحفاظ على أمن معلومات بنك البركة وفروعه في سوريا.  -

توفير حماية واسعة للمؤسسة من خالل استخدام مجموعة من األدوات والبرامج التي   -
تساعد قسم أمن المعلومات من حماية البنك من المخاطر التكنولوجية.

مع  المستمر  التَكيف  طريق  عن  المتطورة  األمن  لتهديدات  االستجابة  على  المساعدة   -
المتطورة  المخاطر  مواجهة  في  والمساعدة  البنك،  وخارج  داخل  البيئة  في  التغييرات 
سيتم  والتي  المتطورة  والبرامج  األدوات  من  مجموعة  استخدام  خالل  من  باستمرار 
تنفيذها في البنك قريبا والتي تساعد في الكشف المبكر عن أي تهديد أمنى او حالة 

اختراق والكشف عن الثغرات.
يركز أمن المعلومات على ثالثة مبادئ أساس، وهي:

غير  األشخاص  إلى  المعلومات  وصول  عدم  السرية  تضمن   :Confidentiality السرية   -
المصرح لهم ذلك بتشفير المعلومات.

السالمة Integrity: تعني حماية المعلومات والنظم من التعديل من قبل أشخاص غير   -
مصرح لهم؛ وبذلك تضمن أن تكون البيانات دقيقة وموثوقة.

عند  المعلومات  إلى  لهم  المصرح  األشخاص  وصول  تضمن   :Availability التوافرية   -
الحاجة؛ بمعنى وجود المعلومة في أي وقت، والحفاظ على جميع األجهزة والبرامج على 

نحو صحيح وتحديثها عند الضرورة.
ويرمز للمبادئ الثالثة مًعا بالرمز CIA، وتساعد المبادئ األساس الثالثة على إنشاء مجموعة 

قوية من عناصر التحكم األمنية للحفاظ على البيانات وحمايتها.
يتطلع قسم أمن المعلومات في بنك البركة سوريا الى الحفاظ على البيانات امنة مهما 
كان نوعها من الوصول او االستخدام غير المصرح بهما أو الكشف أو التعطيل أو التدمير، 
وتقديم مجموعة من األدوات للدفاع عن الشبكة الداخلية وأجهزة الحاسوب والبيانات من 
الوصول الرقمي غير المصرح به أو الهجوم أو التلف ويتمثل دور أمن المعلومات في حماية 
البنية التحتية لتقنية المعلومات في البنك من أنواع التهديدات السيبرانية واألمنية وتركيب 

أجهزة دقيقة للكشف عن نقاط الضعف األمنية واللحاق بها.
يتطلب ضمان األمن للمؤسسات والشركات تضافر الجهود لتحقيق تقنيات األمن الثالث: 
أمن المعلومات واألمن السيبراني وأمن الشبكات، إذ إنها ُتكّون مًعا نواة بناِء نظام أمن 

متكامل.
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حملة  ويشكل   ،  201٩ عام  نهاية  في  موظفة  و  موظفًا   303 البنك  موظفي  عدد  بلغ 
الشهادات الجامعية 80% منهم.

 فيما يلي جدول تحليلي يبّين مؤهالت الموظفين و عددهم: 

التصنيف حسب المؤهل العلمي

38ماجستير

204بكالوريوس

33معهد

7تحضير جامعي

4بكالوريا

17تعليم أساسي

3٠3المجموع

عدد الموظفين عام 201٩ مبين في الجدول التالي: 

عدد الموظفين 
بداية عام 2019 

عدد  المباشرات 
خالل العام 

عدد االستقاالت
 خالل العام  

عدد الموظفين 
نهاية عام 2019 

2834828303

عدد موظفي البنك
ومؤهالتهم بنهاية عام ٢٠١٩

تم خالل عام2019 تقديم تدريب ل 524 موظف تم توزيعهم على 42 دورة تدريبية.  •

تم توزيع الدورات الى ) 16 دورة ضمن أكاديمية البركة للتدريب الداخلي2- دورة ضمن   •
برنامج التدريب االفتراضي  – 7 دورات ضمن مراكز التدريب الداخلية – 11 دورة ضمن 

مركز التدريب والتأهيل التابع لمصرف سورية المركزي- 6 دورات خارجية (.

تنوعت الدورات ما بين :  •
1.  دورات مصرفية اسالمية.   

2.  دورات محاسبية مالية.   
3.  دورات تقنية اختصاصية.   

4.  دورات خاصة بخدمة الزبائن.   
5.  دورات توعية مصرفية.   

6.  دورات اتحاد المصارف بالتعاون مع مصرف سورية المركزي.  
7.  دورات تطوير المهارات اإلدارية.  

8.  دورة العلوم المصرفية للموظفين الجدد.  
9.  مؤتمرات خارجية.  
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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 34٩4 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

فرع أبورمانة: شارع الجالء- مقابل مكتب البريد  •
011-333 ٩445 هاتف:   
011-333 ٩443 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

فرع الميدان: غربي الميدان- مقابل شركة البريد السريع  •
011-881 5055 هاتف:   
011-881 ٩552 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

مكتب الشهبندر: شارع عبد الرحمن الشهبندر  •
011-443 7820 هاتف:   
011-443 7810 فاكس:   

فرع يعفور - البوابة الثامنة  •
011-3٩77480 هاتف:   
011-3٩77488 فاكس:   
عدد الصرافات اآللية: 2  

حمص
فرع الدروبي: شارع عبد الحميد الدروبي  •

031-245 ٩070 هاتف:   
031-245 ٩071 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

حماه
فرع القوتلي: شارع القوتلي  •

033-253 6460 هاتف:   
033-253 6457 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

حلب
فرع الفيصل: شارع الفيصل-جوار القنصلية الفرنسية  •

021-222 3855 هاتف:   
021-222 3٩77 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

فرع الفرقان: تجميل الفرقان- شارع إكسبريس  •
021-267 1277 هاتف:   
021-267 1644 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: 1  

الالذقية
فرع الكورنيش الغربي: الكورنيش الغربي،  •

بناء برج سبيرو  
041-2586750 هاتف:   
041-2586751 فاكس:   
عدد الصرافات اآللية: 1  

مرفأ الالذقية، صالة النافذة الواحدة     •
041-2777051 هاتف:   
041-2777052 فاكس:   

عدد الصرافات اآللية: .  

طرطوس
فرع طرطوس: شارع المينا  •

043-2232501 هاتف:   
043-2232510 فاكس:   
عدد الصرافات اآللية: 1  

الصرافات اآللية اإلضافية:
دمشق – مجمع التاون سنتر /1

مركز االتصاالت: ٩5٢5-٠١١

فروع وصرافات 
البنك 
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