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عامة معلومات 1
حزیران  28/ م.و) الصادر بتاریخ 48بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (تم الترخیص لبنك البركة سوریة ش.م.م.س.ع (البنك) كشركة مساھمة مغفلة عامة 

.  2009كانون األول 29) الصادر بتاریخ 16059وبموجب السجل التجاري رقم (2009كانون الثاني 18) بتاریخ / م.و6والمعدل بالقرار رقم (2007

21بتاریخ /1564/م تمت الموافقة على اعتماد النظام األساسي لبنك البركة سوریة (البنك) كشركة مساھمة مغفلة بناًء على قرار وزارة اإلقتصاد والتجارة رق
الخاص  2005لعام  35م  ، ویخضع ألحكام المرسوم التشریعي رق2009أیار  13) بتاریخ  4/ م ن /ب  511، وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم (2009حزیران  

وتعدیالتھ الخاص بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة وتعلیماتھ التنفیذیة، وقانون رقم  2001لعام  28بتنظیم عمل المصارف اإلسالمیة والقانون رقم  
ولألنظمة التي یضعھا مجلس  2011عام ل 29وقانون الشركات الصادر بمرسوم تشریعي رقم  2007لعام 33 وتعدیالتھ وقانون التجارة رقم  2002للعام  23

النقد والتسلیف وكل ذلك بما ال یتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. 

الجمھوریة العربیة السوریة. B4مقسم - مشروع البوابة الثامنة- یعفور - دمشقریف إن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو في 
كافة العملیات البنكیة وفق القوانی البنك  خالل مركزه الرئیسي  اً ن واألنظمة النافذة ووفقیمارس  اإلسالمیة من  األساسي والمتوافق مع أحكام الشریعة  للنظام 

نتیجة تحسن األوضاع الراھنة في الجمھوریة العربیة السوریة، تم إعادة افتتاح فروع البنك التي تم  . تبینمكوعشر فرعًا  أربعةوفروعھ التي أصبح عددھا  
اصدار البیانات المالیةفرع دوما  لم یتم مباشرة العمل في .بي الدرو– الفرقان وفرع حمص  – سابقا، وھي فرع حلب  اغالقھا   الموحدة المرحلیة  حتى تاریخ 

. للمجموعة 

تمت الموافقة على إدراج أسھم بنك البركة سوریة في سوق دمشق لألوراق المالیة. 2014خالل العام 
جھ الخصوص مباشرة األنشطة التالیة: وللبنك على و

سابات الجاریة. لحافتح - 
ة الشرعیة في البنك  فتح حسابات االستثمار المطلقة وخلطھا مع أموال البنك واألموال التي لھ حریة التصرف المطلق بھا واستثمارھا في ما تجیزه ھیئة الرقاب- 

من معامالت. 
مركز المالي خارج المیزانیة واستثمارھا في ما تجیزه ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك من معامالت.  فتح حسابات االستثمار غیر المدرجة في بیان ال- 
إدارة حسابات االستثمار بصیغتي المضاربة أو الوكالة باالستثمار. - 
من خالل شراء األوراق المالیة.  التمویل واإلجارة واالستثمار المباشر من خالل إقامة المشروعات المنتجة وتأسیس الشركات، واالستثمار المالي - 
تقدیم الخدمات البنكیة التي تجیزھا ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك. - 
األموال الخاصة للبنك أو األموال التي لھ حریة التصرف المطلق بھا، بصور-  ة منفردة أو من  جمع الزكاة المستحقة على البنك وتقدیم التمویالت الحسنة من 

.خالل إنشاء الصنادیق
. أي أعمال بنكیة أخرى تجیزھا القوانین واألنظمة النافذة وتوافق علیھا ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك- 

. 2022آب 10اإلدارة في  من قبل مجلس 2022حزیران30كما في مجموعةلل الموحدة المرحلیة المختصرةتمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة 
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(تتمة)عامةمعلومات 1

ھیئة الرقابة الشرعیة 

رقابة شرعیة مكونة من عدد محدود من علماء الفقھ والشریعة والقانون یتم تعیینھا  الذي یقضي بتشكیل ھیئة 2005) لعام  35إشارة إلى المرسوم التشریعي رقم (
ریعة والقانون، ویكون رأیھا  من قبل الجمعیة العمومیة لمساھمي البنك االسالمي، فقد تم تكوین ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك من ثالثة أعضاء من علماء الفقھ والش 

ملزمًا للبنك. 
المیة،  بداء الرأي الشرعي في صیغ العقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطتھ، ومراقبة أعمال البنك وأنشطتھ من حیث االلتزام بأحكام الشریعة اإلستتولى الھیئة إ

. وإصدار تقریر سنوي للھیئة العامة للمساھمین
المتضمن الموافقة  ، 2020أیلول 10/ م ن / الصادر بتاریخ  184الموافقة على أسماء أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك وفق قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  ت تم

لعضویة ھیئة الرقابة الشرعیة لبنك  الدكتور محمد عبد الرحمن الشّماع واألستاذ الشیخ عبد الستار قطان على قبول ترشیح فضیلة الدكتور عبد الستار أبو غدة و 
من تاریخ صدور قرار الھیئة العامةالبركة، مدتھا ثالث سنوات تبدأ  لوالیة قادمة  اقتراح مجلس اإلدارة وذلك  على  ، 2020حزیران  23والذي صدر في  بناًء 

في الجمھوریة العربیة السوریة المحدد في قرار مجلس النقد والتسلیف  وتمارس عملھا وفق أحكام نظام عمل ھیئة الرقابة الشرعیة لدى المصارف اإلسالمیة العاملة  
. 2012كانون األول 17الصادر بتاریخ 4/ م ن / ب 936رقم 

ة  على قبول ترشیح الدكتور محمد عمر خلف كعضو لدى ھیئة الرقابة الشرعی2020أیلول  16بتاریخ  / م ن /  188رقم  والتسلیف بكتابھمجلس النقد  وقد وافق
.  2020حزیران 23والذي صدر في لوالیة قادمة مدتھا ثالث سنوات تبدأ من تاریخ صدور قرار الھیئة العامة

الدكتور عبد الستار أبو غدة رحمھ   لوفاة فضیلة  الذي عقد بتاریخ  الشرعیة في ھیئة الرقابة هللا، قامت ونظراً  بانتخاب األستاذ  2020تشرین األول  28إجتماعھا 
نائباً لرئیس ھیئة الرقابة الشرعیة وعضواً تنفیذیاً فیھا. الدكتور محمد عبد الرحمن الشّماعور قطان رئیساً لھیئة الرقابة الشرعیة عبد الستا 
على عرض مرشحي البنك الدكتور أحمد قیروز والدكتور محمد أنس الدوامنة  2021أیار  12ب بتاریخ  /م ن/211رقموالتسلیف بكتابھ مجلس النقد  وقد وافق

.ین كمتدربین لدى ھیئة الرقابة الشرعیة للمصرف لمدة عام تبدأ من تاریخ صدور قرار الھیئة العامةمعلى الھیئة العامة للمساھ
البیانات   لتاریخ  الفي المالیة، الحقاً  المنعقد بتاریخ  لبنجمعیة العمومیةاجتماع  باالجماع على  2022تموز  4ك البركة سوریة  غیر العادیة  الھیئة العامة  ، وافقت 

شریطة حصولھم على موافقة مصرف سوریة المركزي، كل من الدكتور محمد أنس الدوامنة والدكتور أحمد قیروز إلى عضویة ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك انتخاب 
. لفترة تنتھي مع نھایة الوالیة الحالیة لھیئة الرقابة الشرعیة

تتكون ھیئة الرقابة الشرعیة من السادة: 

رئیساً عبد الستار قطان األستاذ الشیخ .1
نائباً للرئیس الدكتور محمد عبد الرحمن الشّماع .2
عضواً محمد عمر الخلف تور  الدك. 3

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة2

الموحدة المرحلیة المختصرةأسس إعداد البیانات المالیة2.1

لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم  2022حزیران 30المنتھیة في  أشھر  لستةلفترة ا للمجموعة المرحلیة المختصرة الموحدة  أعدت البیانات المالیة   34وفقاً 
أحكام الشریعة اإلسالمیة.  الخاص "بالتقاریر المالیة المرحلیة" وحسب القوانین والتعلمیات البنكیة ذات العالقة الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف وبما ال یخالف 

المعلومات واالفصاحات المطلوبة إلعداد بیانات مالیة سنویة ویجب أن تقرأ باالقتران مع البیانات  المرحلیة المختصرة على جمیع  الموحدة ال تشتمل البیانات المالیة
مؤشرًا  2022حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةال. باإلضافة إلى أنھ لیس من الضروري أن تكون نتائج فترة  2021كانون األول  31كما في  بنكالمالیة السنویة لل

. 2022األولكانون 31للنتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي ستنتھي في 

في العرض واإلفصاح تم مراعاة الفصل بین ما یخص أصحاب حقوق الملكیة وما یخص حسابات االستثمار المطلقة. 

المرحلیة المختصرة باللیرة السوریة وھي العملة  الموحدة  ة. تم عرض البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیالموحدة  أعدت البیانات المالیة 
الرئیسیة للبنك. 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و2

المختصرةالمرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتتوحیدأسس22.

الشركات التابعة في  توحید البیانات المالیة للشركات التابعة ابتداًء من تاریخ الحصول على السیطرة وحتى تتوقف ھذه السیطرة. یتم توحید مصاریف وإیرادات یتم 
بیان الدخل الموحد اعتبارًا من تاریخ سیطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى توقف ھذه السیطرة. 

البیانات ال  ش.م.م.ع وتتضمن  البركة سوریة  المرحلیة المختصرة لبنك  للمجموعة البیانات المالیة  المرحلیة المختصرة  للتطویر  مالیة الموحدة  شركة البركة عمد 
وفق ما یلي: العقاري 

نسبة الملكیة 

اسم الشركة 
بلد  

التأسیس 
حزیران 30

2022
كانون  31

طبیعة النشاط 2021األول 
تطویر واستثمار عقاري % 70% 70سوریة للتطویر واالستثمار العقاري المحدودة المسؤولیة (*) شركة البركة عمد 

تاریخ  6023وتعلیماتھ التنفیذیة الصادرة بالقرار رقم  2008لعام  15تمارس شركة البركة عمد مھنة التطویر واالستثمار العقاري وفقاً ألحكام القانون رقم  (*)
. 2015حزیران 7من تبدأ ،عام50لیرة سوریة ومدتھا 50,000,000. یبلغ رأسمالھا 2012أیار 3

م  كون للمجموعة حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر بھا ولھا قدرة التأثیر على ھذه العوائد من خالل سلطة التحك یتم تحقیق السیطرة عندما ی 
بالجھة المستثمر بھا. تسیطر المجموعة بالتحدید على الجھة المستثمر بھا إذا، وفقط إذا، كان لدى المجموعة: 

الشركة المستثمر بھا (الحقوق القائمة التي تعطیھا القدرة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالجھة المستثمر بھا). سیطرة المجموعة على  - 
تعرض المجموعة أو حقوقھا في العوائد المتغیرة الناتجة عن ارتباطھا بالشركة المستثمر بھا. - 
ئدھا. القدرة على ممارسة السیطرة على الشركة المستثمر بھا والتأثیر على عوا- 

غلبیة األصوات  من المفترض أن الحصول على أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة. لكي تقوم المجموعة بتأیید ھذه الفرضیة وعندما ال یكون للمجموعة أ
ما إذا كان لدى المجموعة سلطة التحكم  أو الحقوق المماثلة في الجھة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم

في الجھة المستثمر فیھا، بما في ذلك: 

الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب األصوات األخرى في الجھة المستثمر فیھا. - 
الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى. - 
حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت المحتملة. - 

سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھناك تغییرات في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة  تقوم المجموعة بإعادة تقییم  
.  الشركة التابعةللسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على  

أدى ذلك إلى عجز  یتم تحمیل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على حقوق حملة األسھم في الشركة األم وحقوق غیر المسیطرین حتى لو  
لسیاسات المحاسبیة للمجموعة. في رصید حقوق غیر المسیطرین. وإذا اقتضت الحاجة، یتم تعدیل البیانات المالیة للشركات التابعة لتتماشى سیاساتھا مع ا 

لتابعة. یتم استبعاد الموجودات، المطلوبات، حقوق الملكیة، الدخل، المصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین المجموعة والشركات ا

للسیطرة في حقوق الملكیة. عند فقدان السیطرة على الشركة التابعة، تقوم یتم تسجیل األثر الناتج عن تغیر نسبة الملكیة في الشركة التابعة الذي ال ینجم عنھ فقدان  
ینما یتم االعتراف  المجموعة بإلغاء االعتراف بموجودات (بما فیھا الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة، حقوق غیر المسیطرین وعناصر حقوق الملكیة األخرى، ب

سیطرة في بیان الدخل. باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملیة فقدان ال

یتم االعتراف بالقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ في الشركة التابعة في تاریخ فقدان السیطرة. 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و2

المحاسبیةمعاییرالتغییرات في ال2.3

المرحلیة المختصرة ھي مطابقة لتلك التي تم إتباعھا في إعداد البیانات المالیة السنویة للسنة  الموحدة السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیةإن 
. 2022ن الثاني كانو1باستثناء تطبیق التعدیالت والتفسیرات الجدیدة النافذة اعتبارا من . 2021كانون األول 31المنتھیة في

المتعلق بالوعد والخیار والتحوط-38معیار المحاسبة المالي رقم 

.  2020"المتعلق بالوعد والخیار والتحوط " في سنة  38) معیار المحاسبة المالي رقم  أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (األیوفي
لإلثبات والقیاس واإلفصاحات فیما یتعلق بترتیبات الوعد والخیا  وإعداد التقاریر المالیة  المتوافقة مع  یھدف ھذا المعیار إلى تحدید مبادئ المحاسبة  ر والتحوط 

الیة اإلسالمیة.  الشریعة اإلسالمیة للمؤسسات الم 
. الموحدة المالیة بیانات ولم یكن لتطبیق المعیار المحاسبي المذكور أعاله تأثیر جوھري على ال2022كانون الثاني 1قام البنك بتطبیق المعیار بتاریخ 

معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة صادرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد2.4

في البیانات المالیةواإلفصاحالمتعلق بالعرض العام -) 2021(المعدل في العام 1قم معیار المحاسبة المالي ر

1. یحل معیار المحاسبة المالیة رقم  2021المنقح في عام 1أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (األیوفي) معیار المحاسبة المالي رقم 
المالیة اإلسالمیة ویقدم مفاھیم شبھ  والمؤسسات في البیانات المالیة للمصارف  1فصاح السابق لمعیار المحاسبة والتقاریر المالیة رقم  المعدل محل العرض العام واإل

. یسري ھذا المعیار  لمالیةحقوق الملكیة واألصول خارج المیزانیة العمومیة الخاضعة لإلدارة والدخل الشامل اآلخر لتعزیز المعلومات المقدمة لمستخدمي البیانات ا
. الموحدة المالیة بیاناتھ مع السماح بالتطبیق المبكر. یقوم البنك حالیاً بتقییم تأثیر المعیار على 2023كانون الثاني 1للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  

المتعلق بالتقاریر المالیة للزكاة-39معیار المحاسبة المالي رقم 

معیار المحاسبة المالي رقم  والمراجعة أصدرت ھیئة المحاسبة   محل معیار  ویحل. ھذا المعیار یحسن  2021في عام  39للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (األیوفي) 
من قبل المؤسسة مالیة  واإلفصاحإلى تحدید المعالجة المحاسبیة للزكاة في دفاتر المؤسسات، بما في ذلك العرض  ویھدفبشأن `الزكاة`  9المحاسبة المالیة رقم  

لھذا المعیار على المؤسسات الملزمة بدفع الزكاة نیابة عن بعض أصحاب  واإلفصاح والعرض المالیة مثل االعتراف والتقاریر إسالمیة. تنطبق متطلبات المحاسبة 
الخاصة بھذا المعیار لبعض أصحاب المصلحة أو جمیعھم، حسب  المصلحة أو جمیعھم. یجب على المؤسسات غیر الملزمة بدفع الزكاة تطبیق متطلبات اإلفصاح  

بیاناتھ مع السماح بالتطبیق المبكر. یقوم البنك حالیاً بتقییم تأثیر المعیار على  2023كانون الثاني  1االقتضاء. یسري ھذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  
. الموحدة المالیة 

سبیة  أھم التقدیرات المحا2.5

القیام بتقدیرات واجتھادات وافتراضات تؤثر في قیمة اإلیرادات والمصروفات،  مجموعةالمرحلیة المختصرة یتطلب من إدارة ال الموحدة إن إعداد البیانات المالیة
ئة المفصح عنھا في البیانات المالیة. إن ضبابیة  المرحلیة المختصرة والمطلوبات الطارالموحدةوالموجودات والمطلوبات، واالیضاحات المرفقة بالبیانات المالیة 

الفترات المستقبلیة. الرؤیة حول ھذه الفرضیات والتقدیرات قد تؤدي إلى نتائج تتطلب تعدیًال جوھریاً للقیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في 

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

ھي كما یلي: 

مبدأ االستمراریة

حالة عدم االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة  قامت إدارة البنك بتقدیر مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من  
.  االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظورالعربیة السوریة وحالة عدم الیقین المستقبلیة فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لدیھ الموارد الكافیة لتساعده على 

مستمرة. بناء علیھ، وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة أمور جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكًا ھامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة
على أساس مبدأ االستمراریة. الموحدة فقد تم إعداد البیانات المالیة 

تدني قیمة ذمم العقود التمویلیة واالستثماریة

إلدارة لمبالغ وفترات  یقوم البنك بمراجعة ذمم العقود التمویلیة واالســتثماریة بشــكل یومي لتقدیر كفایة المخصــصــات المســجلة في بیان الدخل بناء على تقدیرات ا
ـتقبلیة. وی قوم باحتسـاب المخصـصـات المالئمة لذلك بشـكل دوري وعند تقدیر التدفقات النقدیة المسـتقبلیة یقوم البنك بتقییم وضـع العمیل المالي  التدفقات النقدیة المس

ن وأن وعدم التیقوصـافي قیمة الضـمانة المتوقع تحقیقھا. إن ھذه التقدیرات مبنیة بشـكل رئیسـي على فرضـیات وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من الموثوقیة
النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و2

(تتمة)أھم التقدیرات المحاسبیة2.5

الموجودات الضریبیة المؤجلة
ــ یتم االعتراف   ؤجلة  بالموجودات الـضریبیة المؤجلة عن الخـسائر المتوقع االـستفادة منھا عند تحقق الربح الـضریبي. یتطلب االعتراف بالموجودات الـضریبیة المـــ

.تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة باإلضافة إلى الخطط الضریبیة المستقبلیة

الكسب أو الصرف المخالف للشریعة اإلسالمیة

المراســلة على  ھي عبارة عن ایرادات غیر شــرعیة ناشــئة عن معامالت مخالفة لقواعد الشــریعة االســالمیة على ســبیل المثال (فوائد تم دفعھا من قبل المصــارف
.الحصول على موافقة ھیئة الرقابة الشرعیةالحسابات الجاریة) تم تجنیبھا من األرباح لصرفھا في وجوه الخیر بعد 

.لم یتم تجنیب أیة أرباح لكونھا ناشئة عن أعمال مخالفة للشریعة اإلسالمیة2022حزیران30حتى تاریخ 

ُأسس توزیع األرباح بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة2.6

أو عن أرباح المتاجرة  یتم تقسیم اإلیرادات إلى إیرادات ناجمة عن اإلستثمارات وإیرادات ناجمة عن عموالت البنك، حیث أن اإلیرادات الناجمةعن عموالت البنك  
ھا البنك وال عالقة لھا باستثمار  بالعمالت تكون جمیعھا من حق البنك، وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق لكونھا ناتجة عن الخدمات التي یقدم 

أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق (مضاربة). 

رأس مال البنك (استثمارات  یتم الفصل بین الدخل المتأتي من االستثمار والتحویل بكل عملة على حدة، ویتم فصلھا الى ایرادات متأتیة من استثمارات ممولة كلیاً من 
كل مختلط (من رأس مال البنك وأموال أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق). حیث تكون االولویة في االستثمار إلى حسابات االستثمار  ذاتیة) واستثمارات ممولة بش

كمھا ومتوسط المطلق. توزع االیرادات المتأتیة من مصدر مختلط إما نسبة وتناسب على كل من متوسط حقوق المساھمین الخاضع لالستثمار أو ما یدخل في ح 
لة المبرم مع  سابات االستثمار المطلق وذلك الستخراج حصة أصحاب االستثمار المطلق (عقود المضاربة) من اإلیرادات حسب طریقة النمر أو حسب عقد الوكا ح

المتأتیة من استثمارات ممولة  حسابات اإلستثمار المطلق (عقود الوكالة). یكون الربح القابل للتوزیع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق ھو مبلغ اإلیرادات 
المال ومبلغ المضاربة العائد للبنك واحتیاطي مخاطر االستثمار. رأسمن مصدر مختلط بعد طرح حصة مشاركة 

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

40%حسابات التوفیر 
%60حسابات لمدة شھر 

%70(حواالت، بنكنوت) – أشھر 3حسابات لمدة 
%80(حواالت، بنكنوت) – أشھر 6حسابات لمدة 
%86أشھر 9حسابات لمدة 
%88(حواالت، بنكنوت) –شھر 12حسابات لمدة 
% 90شھر 24حسابات لمدة 

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

المطلق بعد تنزیل حصة البنك كمضارب. % من أرباح أصحاب اإلستثمار10یحتسب احتیاطي مخاطر االستثمار بما یعادل 
. 2012نیسان 9) الصادر بتاریخ 4/ م ن / ب  834رقم (والتسلیف یتناسب مع قرار مجلس النقد وبما یتم توزیع األرباح بما یتناسب مع السیاسة المعتمده في البنك 

مار المطلق خسائر سیتحمل أصحاب حسابات االستثمار المطلق ھذه الخسارة  في حال أظھرت نتائج إیرادات االستثمار الممولة من أموال أصحاب حسابات االستث
لشروط العقد. بنسبة مساھمتھم وفق الشرائح أعاله إال في حال تعدي البنك أو تقصیره فإنھ یتحمل الخسائر الناجمة عن ھذا التعدي أو التقصیرأومخالفتھ 
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الھامة (اإلعداد وأسس 2

ُأسس توزیع األرباح بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة (تتمة)2.6

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

وذلك بناًء  2022حزیران 30تى تاریخ  % من ھذه المصروفات)، لم یقم البنك بتحمیل وعاء المضاربة بجزء من المصاریف اإلداریة والعمومیة ح50بنسبة  
2022.لعام 22-1على قرار مجلس اإلدارة رقم  

وذلك بناًء على قرار مجلس اإلدارة  2021كانون األول 31ھیة في تاإلداریة والعمومیة للسنة المنالمصاریفمنبجزءالبنك بتحمیل وعاء المضاربة  لم یقم
2021.لعام  21-1رقم 

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

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

2022الثاني الربع 
یورودوالر لیرة سوریة متوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار 

%0.07%0.24%3.54توفیر
%0.11%0.35%5.31ودیعة استثماریة شھر بنكنوت 

-%0.35-حواالت ودیعة استثماریة شھر 
%0.13%0.41%6.19أشھر بنكنوت 3ودیعة استثماریة 
-%0.41-أشھر حواالت 3ودیعة استثماریة 
%0.14%0.47%7.52أشھر بنكنوت 6ودیعة استثماریة 
-%0.47-أشھر حواالت 6ودیعة استثماریة 

%0.16%0.52%9.12ودیعة استثماریة سنة بنكنوت 
-%0.52-ودیعة استثماریة سنة حواالت 

%0.16%0.53%10.20ودیعة استثماریة سنتین بنكنوت 

%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة 

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

2022لثاني الربع ا 
یورودوالر لیرة سوریة متوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار 

%0.18%0.50%8.84توفیر
%0.18%0.50%8.84ودیعة استثماریة شھر بنكنوت 

-%0.50-حواالت استثماریة شھرودیعة  
%0.18%0.50%8.84أشھر بنكنوت 3استثماریة ودیعة  
-%0.50-أشھر حواالت 3استثماریة ودیعة  
%0.18%0.50%9.40أشھر بنكنوت 6استثماریة ودیعة  
-%0.50-أشھر حواالت 6استثماریة ودیعة  
%0.18%0.50%10.36بنكنوت استثماریة سنةودیعة  
-%0.50-حواالت استثماریة سنةودیعة  
%0.18%0.50%11.33بنكنوت استثماریة سنتینودیعة  

%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة 

ھیئة الرقابة الشرعیة والتي تنص في حال قام العمیل بكسر ودیعتھ قبل تاریخ استحقاقھا  حسب اتفاقیة شروط وأحكام عقود الخدمات البنكیة والموافق علیھا من  
ك كمضارب ما  فلیس لھ الحق بالحصول على األرباح المتحققة من ھذه الودیعة، حیث یتم تحویل ھذه األرباح إلى احتیاطي معدل األرباح بعد حسم حصة البن

اإلدارة إعطاء العمیل جزءًا من   األرباحلم تقرر  كمضارب لصالح بعض الحسابات  ھذه  من حصتھ  خالل ھذا العام بالتنازل عن جزء  المصرف  قام  ، وقد 
االستثماریة بعد التنضیض واجراء حساب األرباح والخسائر وحولت مباشرة الى حساباتھم دون أن تدخل في الوعاء المشترك 
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المركزیةنقد وأرصدة لدى المصارف3
2021كانون األول 202231حزیران 30

لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

135,703,086,80691,405,637,020نقد في الخزینة 
246,455,249,235279,728,315,019حسابات جاریة/ ودائع تحت الطلب 

36,989,422,54733,425,626,340) (*متطلبات االحتیاطي النقدي 
-128,074,210غرفة التقاص 

(70,073,213))55,804,427(ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة (**)  
419,220,028,371404,489,505,166

باحتیاطي إلزامي لدى  )(* االحتفاظ  البنك  وأنظمة المصارف، على  لقوانین  رصید  وفقاً  بلغ  وقد  فوائد،  دون  من  ودائع  شكل  سوریة المركزي على  مصرف 
سوریة كما في  لیرة33,425,626,340مقابل سوریة لیرة 36,989,422,547 مبلغ 2022حزیران  30االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في  

الصادر  / م ن 7رقم  النقد والتسلیفمجلس عن % من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر  5نسبة والذي یمثل2120كانون األول  31
.التشغیلیة إن ھذا االحتیاطي إلزامي ال یتم استعمالھ في أنشطة البنك.2020للعام كانون الثاني 21بتاریخ 

(**) یوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة لألرصدة لدى المصارف المركزیة: 

(غیر مدققة) 2022حزیران 30
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى 

الخسائر  
اإلئتمانیة 

المتوقعة على  
شھرا 12مدى 

اإلئتمانیة  الخسائر 
المتوقعة على مدى  

العمر غیر  
لة إئتمانیا محمض

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

لة محمضالعمر 
إئتمانیا 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

70,073,213 --70,073,213 2022كانون الثاني 1كما في  
المتسردة  صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

(19,172,406) --(19,172,406)للفترة
4,903,620--4,903,620التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 

55,804,427--55,804,427رصید نھایة الفترة

(مدققة) 2021كانون األول 31
المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 

الخسائر  
اإلئتمانیة  

المتوقعة على  
شھرا 12مدى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر غیر  
إئتمانیا مضمحلة  

الخسائر اإلئتمانیة 
المتوقعة على مدى  

إئتمانیا مضمحلة  العمر  
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

23,584,049--212023,584,049كانون الثاني 1كما في 
14,786,129--14,786,129للسنة صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

31,703,035--31,703,035فروقات أسعار الصرف التغیرات الناجمة عن 
70,073,213--70,073,213السنة رصید نھایة  
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إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل  4

(غیر مدققة) 2022حزیران 30
المجموعمصارف خارجیة مصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,169,837,953345,500,728,479346,670,566,432حسابات جاریة (*) 
تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا  

32,048,169,04532,048,169,045-أقل من ثالثة أشھرالفعلیة
وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة  

441,568,089,508441,568,089,508-(**) استحقاقھا الفعلیة اقل من ثالثة أشھر 
)11,048,276,743()11,048,240,205((36,538)(***)مخصص الخسائر اإلئتمانیة :ینزل
(739,097,100))739,097,100(-) *(*** أرباح محفوظة :ینزل

1,169,801,415807,329,649,727808,499,451,142

(مدققة) 2021كانون األول 31
المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

44,003343,169,699,201343,169,743,204حسابات جاریة (*) 
تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا  

28,347,722,96328,347,722,963-أقل من ثالثة أشھر الفعلیة 
وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة  

885,000,000441,328,668,065442,213,668,065(**) استحقاقھا الفعلیة اقل من ثالثة أشھر 
(9,758,548,786)(9,746,049,529)(12,499,257)صص الخسائر اإلئتمانیة (***) خینزل: م

872,544,746803,100,040,700803,972,585,446

خارجیة. وفقاً للنظام األساسي وعقد التأسیس فإن البنك ال یتقاضى أیة فوائد على الحسابات الجاریة لدى البنوك والمؤسسات البنكیة المحلیة وال(*)

االستثمارات  (**) بلغت قیمة االستثمارات الذاتیة  ھذه  سوریة397,914,744,892مبلغ  من إجمالي  في  لیرة  األول  31(2022حزیران  30كما  كانون 
. لیرة سوریة) 384,647,305,722مبلغ : 2120

والمؤسسات المالیة لمدة ثالثة  لدى المصارف  وحسابات االستثمار  (***) یوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة لإلیداعات  
أشھر أو أقل: 

(غیر مدققة) 2022حزیران 30
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

شھرا 12

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر غیر  
مضحملة إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر مضحملة 
إئتمانیا 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20224,827,654,5801,667,967,4303,262,926,7769,758,548,786كانون الثاني 1كما في  
441,154,771404,395,581(618,117,536)581,358,346للفترةصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة

544,314,203202,839,806138,178,367885,332,376التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
5,953,327,1291,252,689,7003,842,259,91411,048,276,743رصید نھایة الفترة
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إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل (تتمة)4

(مدققة) 2021كانون األول 31
المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

شھرا 12

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر غیر  
مضحملة إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر مضحملة  
إئتمانیا 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

1,245,024,058-2120392,331,592852,692,466كانون الثاني 1كما في 
3,058,887,677248,269,1302,609,454,8555,916,611,662صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للسنة 

314,122,3572,596,913,066 906,386,137 1,376,404,572التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
تغیرات نتیجة للذمم المدینة المثبتة في  

الرصید االفتتاحي تضمن على: 
- - (30,739) 30,739 1محول إلى المرحلة  -
----2المرحلة محول إلى -
-339,349,564(339,349,564)-3محول إلى المرحلة -

4,827,654,5801,667,967,4303,262,926,7769,758,548,786رصید نھایة السنة 

(تعلق العوائد والعموالت المحتسبة على التعرضات  2019شباط 14الصادر عن مصرف سوریا المركزي بتاریخ 4من القرار 8(****) عمًال بالمادة رقم 
الثالثة. المرحلة نظرًا لتصنیفھا ضمن  وعلیھ قام البنك بتعلیق أرباح التعرضات اإلئتمانیة في لبنان ،المصنفة ضمن الفئة الثالثة اعتبارًا من تاریخ التصنیف)

مؤسسات مالیة لمدة تزید عن ثالثة أشھرالمصارف والحسابات استثمار لدى 5
(غیر مدققة) 2022حزیران 30

المجموعمصارف خارجیة مصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة  وكاالت استثماریة لدى بنوك 
97,645,800,00097,645,800,000-استحقاقھا الفعلیة أكثر من ثالثة أشھر (*) 

(39,654,317,602)(39,654,317,602)-مخصص الخسائر اإلئتمانیة (**) :ینزل
-57,991,482,39857,991,482,398

(مدققة) 2021كانون األول 31
المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة 

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

250,000,00087,166,400,00087,416,400,000استحقاقھا الفعلیة أكثر من ثالثة أشھر (*) 
(31,911,598,954) (31,907,946,159) (3,652,795) ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة (**) 

246,347,20555,258,453,84155,504,801,046

:  2120كانون األول  31لیرة سوریة ( 97,645,800,000مبلغ  2022حزیران  30(*) بلغت االستثمارات الممولة ذاتیًا من إجمالي ھذه االستثمارات كما في  
سوریة). لیرة87,416,400,000مبلغ 



ش.م.م سوریة-بنك البركة 
المرحلیة المختصرةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

2022حزیران 30

16

(تتمة)ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن ثالثة أشھرحسابات استثمار لدى المصارف 5

أشھر: (**) یوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة لإلیداعات لدى المصارف والمؤسسات المالیة لمدة تزید عن ثالثة 

(غیر مدققة) 2022حزیران 30
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

شھرا 12

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر غیر 
إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة العمر 
إئتمانیا 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

31,059,969,22931,911,598,954-2022851,629,725كانون الثاني 1كما في  
3,565,916,7033,622,396,231-56,479,528صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للفترة

4,025,054,1374,120,322,417-95,268,280التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
38,650,940,06939,654,317,602-1,003,377,533رصید نھایة الفترة

(مدققة) 2021كانون األول 31

المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
الخسائر  

اإلئتمانیة  
المتوقعة على  

شھرا 12مدى 

اإلئتمانیة  الخسائر 
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر غیر  
إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر  
إئتمانیا 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

9,809,164,176-2021144,021,2599,665,142,917كانون الثاني 1كما في 
11,319,721,474 11,673,312,134(534,490,652) 180,899,992صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للسنة 
10,782,713,304 9,721,514,178 534,490,652 526,708,474الصرف التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار

الرصید  المثبتة في تغیرات نتیجة للذمم المدینة  
االفتتاحي تتضمن: 

----1محول إلى المرحلة -
----2محول إلى المرحلة -
-9,665,142,917(9,665,142,917)-(*) 3محول إلى المرحلة -

31,059,969,22931,911,598,954-851,629,725رصید نھایة السنة 

تم تصنیف التعرضات االئتمانیة المباشرة لدى المصارف في لبنان ضمن المرحلة  2022شباط  22/م ن تاریخ  15(*) بناء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم
الثالثة. 
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ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة  6

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

125,242,600,137 139,255,222,059 ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة (*) 
(15,256,186,122)(22,298,006,747)للسنوات القادمة ناقصاً: األرباح المؤجلة 

 116,957,215,312 109,986,414,015
(102,670,962)(54,091,340)) *األرباح المحفوظة (*:ینزل
(22,443,397,900)(25,412,625,990)(***) مخصص الخسائر اإلئتمانیة:ینزل

91,490,497,98287,440,345,153وأرصدة األنشطة التمویلیةصافي ذمم البیوع المؤجلة 

) من رصید ذمم البیوع الُمؤجلة  17.41%سوریة أي ما نسبتھ (لیرة 24,249,711,962العاملة (*) بلغت ذمم البیوع الُمؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة غیر  
بلغت ذمم البیوع الُمؤجلة وأرصدة األنشطة  وقدللسنة السابقة.)%17.91لیرة سوریة أي ما نسبتھ (22,432,450,985وأرصدة األنشطة التمویلیة ُمقابل  

) من رصید ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت  %17.38لیرة سوریة أي ما نسبتھ ( 24,195,620,622المحفوظة التمویلیة غیر العاملة بعد تنزیل األرباح  
للسنة السابقة. )%17.84لیرة سوریة أي ما نسبتھ (22,329,780,023بعد تنزیل األرباح المحفوظة مقابل 

20,822,582,927ة سوریة مقابل  لیر23,154,556,322 في حین بلغت قیمة المخصصات على ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت غیر العاملة مبلغ  
لیرة سوریة للسنة السابقة. 

األرباح المحفوظة )       *(*

السنة كما یلي: / كانت الحركة على األرباح المحفوظة خالل الفترة

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

102,670,96224,198,782 كانون الثاني  1رصید 
31,714,069110,453,053 اإلضافات  

(53,763,204)(85,531,161) اإلستبعادات 
5,237,47021,782,331عن تغیر سعر الصرف جةالناتالزیادة
54,091,340102,670,962نھایة الفترة / السنة رصید 
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(تتمة)ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة6

: المؤجلة وضح الجدول أدناه التغیرات في أرصدة ذمم البیوع  ی

(مدققة) 2021كانون األول 31

المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

شھرا 12

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر غیر  
إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة 
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر  
إئتمانیا 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

59,094,188,797 19,502,938,261 26,187,492,612 202113,403,757,924كانون الثاني 1كما في 
70,531,222,976 255,440,308 7,528,081,332 62,747,701,336السنة التسھیالت الجدیدة خالل  
(33,190,636,945)(8,463,257,541)(17,442,060,336)(7,285,319,068)السنة التسھیالت المسددة خالل 

5,942,5333,383,681,14410,059,344,54813,448,968,225التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
تغیرات نتیجة للذمم المدینة المثبتة في  

الرصید االفتتاحي تضمن على: 
--(5,331,270,283)15,331,270,283محول إلى المرحلة - 
--1,093,297,937(1,093,297,937)2محول إلى المرحلة - 
-600,202,736(570,075,592)(30,127,144)3محول إلى المرحلة - 

73,079,927,92714,849,146,81421,954,668,312109,883,743,053السنة رصید نھایة  

(غیر مدققة) 2022حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

شھرا 12

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر غیر 
إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة
المتوقعة على مدى  

مضمحلة العمر 
إئتمانیا 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

14,849,146,81421,954,668,312109,883,743,053 202273,079,927,927كانون الثاني1الرصید في 
44,521,293,704 9,490,707 6,454,402,023 38,057,400,974التسھیالت الجدیدة خالل الفترة 
(40,623,299,521)(493,601,334)(11,103,944,053)(29,025,754,134)التسھیالت المسددة خالل الفترة

2,419,048,8053,121,386,736(916,436)703,254,367التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
تغیرات نتیجة للذمم المدینة المثبتة في 

الرصید االفتتاحي تضمن على: 
--(1,630,214,017)11,630,214,017محول إلى المرحلة - 
- - 466,861,924 (466,861,924) 2محول إلى المرحلة - 
- 11,037,495 (10,993,828) (43,667) 3محول إلى المرحلة - 

23,900,643,985116,903,123,972 9,024,342,427 83,978,137,560 رصید نھایة الفترة
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(تتمة)ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة6

یوضح الجدول أدناه التغیرات في مخصص الخسائر اإلئتمانیة بالمرحلة: ) *(**

(غیر مدققة) 2022حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

شھرا 12

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر غیر  
إئتمانیا مضمحلة 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة العمر 
إئتمانیا 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20221,293,982,771326,832,20220,822,582,92722,443,397,900كانون الثاني 1كما في  
551,984,805(87,985,630) 362,223,360 277,747,075 للفترةالمتوقعةصافي الخسائر االئتمانیة 

2,419,048,8052,417,243,285(10,820)(1,794,700)التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
تغیرات نتیجة للذمم المدینة المثبتة في 

:الرصید االفتتاحي تضمن على
--(44,065,364)144,065,364محول إلى المرحلة - 
--17,210,779) 17,210,779(2محول إلى المرحلة - 
-910,220(906,440) )3,780(3محول إلى المرحلة - 

1,596,785,951661,283,71723,154,556,32225,412,625,990رصید نھایة الفترة

(مدققة) 2021كانون األول 31

المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

شھرا 12

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على  

العمر غیر  مدى 
إئتمانیا مضمحلة  

اإلئتمانیة  الخسائر 
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر  
إئتمانیا 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

849,759,80611,458,798,44312,588,784,510 280,226,261 2021كانون الثاني 1كما في 
(205,788,122) (767,999,195) (347,930,134)910,141,207 للسنة صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

10,060,437,12210,060,401,512- (35,610) التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
تغیرات نتیجة للذمم المدینة المثبتة في  

الرصید االفتتاحي تضمن على: 
--(146,823,751)1146,823,751محول إلى المرحلة - 
--42,917,724(42,917,724)2محول إلى المرحلة - 
-71,346,557(71,091,443)(255,114)3محول إلى المرحلة - 

1,293,982,771326,832,20220,822,582,92722,443,397,900رصید نھایة السنة 
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المشاركات 7

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة

مدققة مدققة غیر 

6,630,020,7921,411,477,350عملیات مشاركة إسالمیة 
6,630,020,7921,411,477,350

موجودات قید االستثمار أو التصفیة 8

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

59,908,96875,504,673(*) تصفیة مشاركة بضاعة لقاء 
322,563,62924,857,329عقارات تم استمالكھا لقاء تصفیة مشاركة (**) 

382,472,597100,362,002

قام البنك ببیع  2022مشاركة، وخالل عام  (*) تمثل حصة البنك من تصفیة   تكلفتھا ،  من البضاعة  وتم بیعھا بمبلغ  سوریة،لیرة  (15,595,705) جزء 
لیرة سوریة. (26,574,000)

میة  وكما تتضمن على مصاریف حك، لیرة سوریة296,875,300والتي بلغت قیمتھا قیمة عقار تم استمالكھ من قبل البنك لتصفیة مشاركات  ن تتضم(**)  
. ھا البنك في عملیة االستمالك وإداریة تكبد

الموجودات حق استخدام 9

ھي كالتالي:2022حزیران30المنتھیة في الفترةا خالل موالحركة علیھوالتزامات عقود اإلجارة في استخدام الموجودات للحقإن القیمة الدفتریة 

كالتالي:ھي2021كانون األول 31المنتھیة في السنةا خالل موالحركة علیھوالتزامات عقود اإلجارة في استخدام الموجودات للحقإن القیمة الدفتریة 

عقود االجارة التزامات حق استخدام الموجودات
مباني 

لیرة سوریةلیرة سوریة

2022809,564,250760,000,000كانون الثاني 1كما في  
679,000,000679,000,000ضافات اإل

) 1,439,000,000(-الدفعات 
-) 296,032,143(مصروف االھتالك  

-1,192,532,107(غیر مدققة) 2022حزیران30كما في صافي القیمة الدفتریة 

عقود االجارة التزامات  حق استخدام الموجودات 
مباني 

لیرة سوریة لیرة سوریة 
-2021149,855,333كانون الثاني 1كما في 

784,064,250784,064,250ضافات اإل
)24,064,250(-الدفعات 

-)124,355,333(مصروف االھتالك  

809,564,250760,000,000 (مدققة)                        2021كانون األول 31كما في صافي القیمة الدفتریة  



سوریة ش.م.م -بنك البركة 
المرحلیة المختصرةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

2022حزیران 30

21

موجودات أخرى 10

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

2,653,788,7872,474,387,035مدفوعات مقدمة (موردون) 
4,884,576,3733,427,316,506(*) إیرادات محققة وغیر مستحقة القبض 

395,551,970394,307,681مصاریف مدفوعة مقدماً 
20,053,7426,988,421مصاریف قضائیة قابلة لإلسترداد 

-14,709,099متنوعون مدینون
47,966,56032,150,562سلف موظفین

1,200,6001,213,628سلف أرباح ودائع شھریة 
43,050,45285,811,266موجودات أخرى 

(478,824,653)(754,381,100)) *لالیرادات المحققة وغیر مستحقة القبض (*الخسائراالئتمانیة المتوقعة  مخصص  ینزل:
7,306,516,4835,943,350,446

العوائد والعموالت المحتسبة على التعرضات  2019شباط  14الصادر عن مصرف سوریا المركزي بتاریخ  4من القرار  8(*) عمًال بالمادة رقم   (تعلق 
ا ضمن الفئة الثالثة والتي  وعلیھ قام البنك بتعلیق أرباح التعرضات اإلئتمانیة في لبنان نظرًا لتصنیفھ، المصنفة ضمن الفئة الثالثة اعتبارًا من تاریخ التصنیف)

). 2021لیرة سوریة (لم یتم تعلیق أیة أرباح في عام 1,644,975,646قیمتھابلغت 

: لالیرادات المحققة وغیر مستحقة القبض الجدول أدناه التغیرات في مخصص الخسائر اإلئتمانیة یوضح) (**

(غیر مدققة) 2022حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةاألولى المرحلة 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على  

شھرا 12مدى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر غیر 
إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة العمر 
إئتمانیا 

لیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریة

478,824,653 474,653,526 1,911,469 2,259,658 2022كانون الثاني 1كما في  
234,875,065238,839,256(1,892,463)5,856,654للفترةصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

657,7583,77336,055,66036,717,191التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
8,774,07022,779745,584,251754,381,100رصید نھایة الفترة

(مدققة) 2021كانون األول 31

المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

شھرا 12

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر غیر  
إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة 
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر  
إئتمانیا 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

----2021كانون الثاني 1كما في 
332,702,773 332,225,592 831,097 (353,916) لسنة لصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

146,121,880 142,427,934 1,080,372 2,613,574 الناجمة عن فروقات أسعار الصرف التغیرات 
478,824,653 474,653,526 1,911,469 2,259,658 السنة رصید نھایة  
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ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي 11

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

ھو كما یلي:2022حزیران 30إن رصید الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

765,000,000 765,000,000رصید الودیعة المجمدة باللیرة السوریة 
13,335,278,560 14,938,484,820رصید الودیعة المجمدة بالدوالر األمریكي (محوًال الى اللیرة السوریة) (*) 

(23,355,696) (26,163,586)(**) الخسائراالئتمانیة المتوقعةمخصص  ینزل:  
15,677,321,234 14,076,922,864

دوالر أمریكي، حیث بلغ سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل  5,308,630بلغ رصید الودیعة المجمدة بالدوالر األمریكي 2022حزیران30(*) كما في 
.) رة سوریةلی2,512: 2021كانون األول  31(لیرة سوریة 2,814: 2022حزیران30اللیرة السوریة في  

المركزي: للودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة الجدول أدناه التغیرات في مخصص الخسائر اإلئتمانیة یوضح) (**

(غیر مدققة) 2022حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى 

الخسائر  
اإلئتمانیة 

المتوقعة على  
شھرا 12مدى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على  

العمر غیر  مدى 
مضحملة إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر مضحملة 
إئتمانیا 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

23,355,696 --202223,355,696كانون الثاني 1كما في  
- ---للفترةصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

2,807,890 --2,807,890فروقات اسعار الصرف التغییرات الناجمة عن 
26,163,586--26,163,586رصید نھایة الفترة

(مدققة) 2021كانون األول 31

المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 

الخسائر  
اإلئتمانیة  

المتوقعة على  
شھرا 12مدى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على  

العمر غیر  مدى 
مضحملة إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة 
المتوقعة على مدى  

العمر مضحملة  
إئتمانیا 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

----2021كانون الثاني 1كما في 
13,680,606 - - 13,680,606سنة للصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

9,675,090 - - 9,675,090 الصرف التغییرات الناجمة عن فروقات اسعار 
23,355,696 - - 23,355,696السنة رصید نھایة  
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إیداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالیة12

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

400,425,812,765508,743,831,325(حسابات جاریة)مصارف محلیة 
4,080,8843,796,012(حسابات جاریة) مصارف خارجیة 

335,000,000-مصارف محلیة (حسابات استثمار مطلق) 
7,893,151-أعباء محققة غیر مستحقة الدفع  

400,429,893,649509,090,520,488

تأمینــات نقدیـــة13

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

51,290,657,21882,307,271,033 تأمینات نقدیة لقاء االعتمادات المستندیة والقبوالت 
23,285,115,56018,392,990,189 تأمینات نقدیة لقاء الكفاالت  

173,827,4261,058,147,426 تأمینات نقدیة لقاء تسھیالت ائتمانیة  
86,639,60487,610,432 تأمینات نقدیة مشروع إجازة (موافقة) 

-2,431,859,499تأمینات نقدیة لقاء بوالص 
7,961,318,64410,894,003,378تأمینات نقدیة مقابل شھادات استیراد 

10,850,7608,650,976تأمینات أخرى  
10,000,000,00020,000,000,000مقابل تقدیم خدمات الدفع االلكتروني تأمینات 

1,506,802,8633,185,748,356تأمینات قطع تصدیر 
 96,747,071,574135,934,421,790

مخصصات متنوعة14

باإلضافة الى الخسائر  مخاطر محتملة  التشغیلي، مخصص  القطع  مخصص  متنوعة تعود لتعویضات نھایة خدمة الموظفین،  قام البنك بتكوین مخصصات 
اإلئتمانیة لبنود خارج بیان المركز المالي، فیما یلي أدناه الحركة الخاصة بالمخصصات المذكورة: 

الرصید في نھایة 
السنة /الفترة  

تـم رده  مـا 
لإلیرادات 

الفترةالمستخــدم خالل 
السنة /

فروقات أسعار الصرف  
السنة /الفترةخالل 

/المكون خالل الفترة 
السنة 

رصید بدایة 
/ السنة الفترة

لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة   2022حزیران30
) غیر مدققة(

 100,486,000  -  (4,705,920)  -  4,705,920  100,486,000 مخصص تعویض نھایة الخدمة 
 120,232,774  -  -  -  8,538,690  111,694,084 (*) مخصص القطع التشغیلي 

 1,091,647,026 (474,997,995) - 59,639,637 567,090,040  939,915,344
لبنود خارج  اإلئتمانیةمخصص الخسائر

*) *المركزالمالي (بیان
 10,833,911,256  -  - 1,162,701,221 1,105,279,987  8,565,930,048 ) *مخصص مخاطر محتملة (**
12,146,277,056 (474,997,995)  (4,705,920) 1,222,340,858 1,685,614,637  9,718,025,476

2021كانون األول 31
) مدققة (

100,486,000 - (21,254,525) - 32,840,525 88,900,000 مخصص تعویض نھایة الخدمة 
111,694,084 (17,922,233) - - 64,451,799 65,164,518 )(*مخصص القطع التشغیلي 

939,915,344 (130,937,833) - 453,228,659 136,743,752 480,880,766
اإلئتمانیة لبنود خارج  مخصص الخسائر

) *المركزالمالي (*بیان
8,565,930,048 - - 4,282,965,003 552,640,021 3,730,325,024 *) *مخصص مخاطر محتملة (* 
9,718,025,476 (148,860,066) (21,254,525) 4,736,193,662 786,676,097 4,365,270,308

% من وسطي مركز القطع  5قام البنك بتشكیل مخصص مؤونة قطع تشغیلي بنسبة 2008لعام 362النقد والتسلیف من قرار مجلس  7*) وفق أحكام المادة (
التشغیلي بالقیمة المطلقة. 
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(تتمة)مخصصات متنوعة14

في أرصدة (**) یوضح  التغیرات  المالي تعرضات الجدول أدناه  والمتضمنة الكفاالت واالعتمادات والقبوالت والسقوف المباشرة  بنود خارج بیان المركز 
وغیر المباشرة غیر المستغلة: 

(غیر مدققة) 2022حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
12المتوقعة على مدى 

شھرا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر غیر مضحملة  
إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر مضحملة 
إئتمانیا 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
211,113,397,825-2022195,295,300,99115,818,096,834الثانيكانون 1الرصید في 

151,604,828,741-151,175,512,611429,316,130التسھیالت الجدیدة خالل الفترة 
(137,471,940,883)-(7,116,906,831)(130,355,034,052)التسھیالت المسددة خالل الفترة

5,627,702,842-3,241,302,6112,386,400,231التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
تغیرات نتیجة للذمم المدینة المثبتة في 

الرصید االفتتاحي تتضمن على: 
- - )7,714,170,331(17,714,170,331محول إلى المرحلة - 
--2,938,977,014)2,938,977,014(2المرحلة محول إلى - 
----3محول إلى المرحلة - 

230,873,988,525-224,132,275,4786,741,713,047رصید نھایة الفترة

(مدققة) 1202كانون األول 31

المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
12المتوقعة على مدى 

شھرا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر غیر مضحملة  
إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة 
المتوقعة على مدى  

العمر مضحملة  
إئتمانیا 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
74,373,522,027 2,793,473,323 26,823,871,538 44,756,177,166 2021كانون الثاني 1كما في 

87,688,004,268 2,008,800 3,543,857,268 84,142,138,200 السنة التسھیالت الجدیدة خالل  
(18,812,685,284) (1,447,153,323) (1,254,590,820) (16,110,941,141)السنة التسھیالت المسددة خالل 

67,864,556,814 (2,008,800) 3,356,355,301 64,510,210,313 التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
تغیرات نتیجة للذمم المدینة المثبتة في الرصید  

االفتتاحي تتضمن على: 
-)1,346,320,000((21,332,555,490)122,678,875,490محول إلى المرحلة - 
--4,681,159,037(4,681,159,037)2محول إلى المرحلة - 
----3محول إلى المرحلة - 

211,113,397,825-195,295,300,99115,818,096,834السنة رصید نھایة  
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(تتمة)مخصصات متنوعة14

یوضح الجدول أدناه التغیرات في مخصص الخسائر اإلئتمانیة لبنود خارج بیان المركزالمالي: )*(*

(غیر مدققة) 2022حزیران 30
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
12المتوقعة على مدى 

شھرا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر غیر مضحملة  
إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر مضحملة 
إئتمانیا 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
939,915,344- 147,478,797 2022792,436,547كانون الثاني 1في  كما

92,092,045-(21,518,966)113,611,011صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للفترة
59,639,637-10,438,51849,201,119التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 

تغیرات نتیجة للذمم المدینة المثبتة في 
الرصید االفتتاحي تتضمن على: 

- - (130,878,895) 130,878,895 1محول إلى المرحلة - 
- - 32,705,791 (32,705,791) 2محول إلى المرحلة - 
- - - - 3محول إلى المرحلة - 

1,091,647,026- 76,987,846 1,014,659,180نھایة الفترةرصید 

(مدققة) 2021كانون األول 31
المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

شھرا 12

الخسائر اإلئتمانیة 
المتوقعة على  

العمر غیر  مدى 
مضحملة إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر مضحملة إئتمانیا 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

2021185,085,639174,101,744121,693,383480,880,766كانون الثاني 1كما في 
5,805,919(121,378,374)68,923,12458,261,169للسنة الخسائر االئتمانیة المتوقعة صافي 

453,228,659(315,009)432,804,25620,739,412التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
تغیرات نتیجة للذمم المدینة المثبتة في  

الرصید االفتتاحي تتضمن على: 
-- (112,174,246)1112,174,246محول إلى المرحلة - 
-- 6,550,718(6,550,718)2محول إلى المرحلة - 
-- -- 3محول إلى المرحلة - 

939,915,344- 792,436,547147,478,797رصید نھایة السنة 

في المتواجدة  ) تمثل مبالغ تم احتجازھا من قبل البنك لمواجھة أي خســائر محتملة ناتجة عن ســرقة أو تھدیم أو تلف ممكن أن یلحق بموجودات الفروع  **(*
.مناطق غیر مستقرة أمنیًا نتیجة األحداث التي تمر بھا البالد

:2022حزیران30غیر آمنة والمخصصات المحتجزة مقابلھا كما فيفیما یلي ملخص للفروع الموجودة في مناطق 

مبالغ الخسائر المحتملة لھذه الفروع النقدیة والثابتة– موجودات الفرع اسم الفرع  
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,077,128,557 1,190,926,418 الفرقان  – حلب 
1,989,920,538 2,200,154,218 الفیصل – حلب 

5,136,906,9344,646,054,594دروبي  –حمص  
3,120,807,567 3,450,518,650القوتلي – حماه 

10,833,911,256 11,978,506,220المجموع 

الموجودات الثابتة الخاصــة لفرع دوما وذلك تم اســتھالك كافة  2015كانون األول  13بتاریخ  2015-4وبناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  2015خالل عام  
نتیجة للظروف الراھنة.
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مخصص ضریبة الدخل15

كانت الحركة على مخصص ضریبة الدخل كما یلي:

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

5,419,908,050 8,270,672,723رصید بدایة الفترة / السنة 
(5,402,120,776) (7,944,077,590)عن أعمال البنك داخل سوریة المسدد خالل الفترة / السنة 

146,309,686 -(*) تسویة ضریبة دخل عن سنوات سابقة 
1,103,537,000 451,437,180*) *(ضریبة اإلیرادات الناجمة عن أعمال البنك في الخارج 

(973,514,180)(504,713,020)ضریبة اإلیرادات الناجمة عن أعمال البنك في الخارج المسدد عن  
5,440,626,8007,944,077,590یضاف: مصروف ضریبة الدخل عن أعمال البنك داخل سوریة  

3,179,70732,475,353التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
5,717,125,8008,270,672,723رصید نھایة الفترة / السنة 

تمت مراجعة البیانات الضریبیة لألعوام  ،  2021خالل عام  (ضمنًا) حسب التواریخ المحددة لذلك،  2120إلى  2010تم تقدیم البیانات الضریبیة لألعوام  (*)  
وقد قام البنك بتقدیم االعتراضات الضریبیة  . لیرة سوریة 146,309,686 بمبلغ  حیث تم تكلیف البنك الضریبیة المختصة اللجان من قبل2017إلى  2013من 

دى  ال تزال قید المراجعة ل2021حتى و2018منللجنة إعادة النظر والتي ما زالت منظورة لدى وزارة المالیة، في حین أن البیانات المالیة لألعوامالالزمة
الدوائر المالیة. 

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي: 

2021حزیران 202230حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
غیر مدققة غیر مدققة 

37,723,005,45184,063,376,850قبل الضریبة الربح 

التعدیالت 
(63,838,578,864)(15,121,110,706)غیر محققة -البنیوي أرباح ناتجة عن تقییم مركز القطع 

208,661,911288,897,674محققة تقییم مركز القطع التشغیلي غیر  أرباح 
735,664,3832,998,955,881المتوقعة للمرحلة األولى والثانیة مخصص الخسائر االئتمانیة

-3,828,025الشركة التابعة خسائر  
136,198,10729,773,142مصاریف استھالك عقارات 

1,113,818,677558,107,179مخصصات متنوعة 
(5,461,043,798)(5,015,968,418)(**) أرباح تخضع لضریبة نوعیة 

(17,938,908,021)(65,423,888,786)
19,784,097,43018,639,488,064الربح الخاضع للضریبة

25%25%نسبة الضریبة 
4,946,024,3604,659,872,020

4,946,024,3604,659,872,020المبلغ الخاضع لرسم اعادة اإلعمار  
10%10%نسبة رسم اعادة اإلعمار 

494,602,440465,987,210یضاف: رسم اعادة اإلعمار 
5,440,626,8005,125,859,230مصروف ضریبة الدخل 

146,309,667-تسویة ضریبة دخل عن سنوات سابقة  
5,440,626,8005,272,168,897مصروف ضریبة الدخل عن أعمال البنك داخل سوریة 
451,437,180491,493,969*) *مصروف ضریبة الدخل عن أعمال البنك في الخارج ( 

5,892,063,9805,763,662,866الموحد المرحلي مصروف ضریبة دخل الفترة كما في بیان الدخل

سوریة،  لیرة5,015,968,418والبالغة2022حزیران30شھر المنتھیة في  أللستة) تمثل ھذه المبالغ اإلیرادات الناجمة عن أعمال البنك في الخارج  **(
البالغة ریع رؤوس األموال المتداولة  لیرة  5,461,043,798ھذه اإلیرادات  بلغت :2120حزیران  30سوریة (لیرة 451,437,180 والخاضعة لضریبة 

لیرة سوریة). 491,493,969سوریة، والخاضعة لضریبة ریع رؤوس األموال المتداولة البالغة 
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مطلوبات أخرى 16
2021كانون األول 202231حزیران 30

لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

74,632,665,73049,204,631,458حواالت وأوامر دفع وشیكات مصدقة
10,625,594,883 11,576,854,143 نفقات مستحقة غیر مدفوعة 

-110,000,000 دائنو عملیات التمویل 
710,038,578 682,023,944 توقیفات

815,847,495760,599,115مستحقات أرباح مساھمین 
975,906,120610,258,964مستحق لجھات حكومیة 

23,759,52152,381,456موردین 
760,000,000-) 9التزامات عقود االجارة (إیضاح  

21,824,50330,849,324مستحقات الدفع االلكتروني 
72,551,927 143,759,271 أخرى 

 88,982,640,72762,826,905,705

حسابات االستثمار المطلقة 17

2021األول كانون202231حزیران 30
المجموع مؤسسات مالیة أفراد المجموع مؤسسات مالیة أفراد 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة سوریة لیرة لیرة سوریة 
مدققة مدققة مدققة غیر مدققة غیر مدققة غیر مدققة 

14,490,667,15512,998,729,6487,219,42913,005,949,077 14,483,543,2807,123,875 حسابات التوفیر 
72,971,780,52140,101,787,15338,672,617,17878,774,404,331 35,480,479,219 37,491,301,302 ألجـل

8,536,928,2846,955,514,080867,769,2047,823,283,284 867,769,204 7,669,159,080 (*)التأمینات النقدیة 
 59,644,003,662 36,355,372,298 95,999,375,96060,056,030,88139,547,605,81199,603,636,692

أعباء محققة غیر  
274,413,513167,265,857441,679,370280,522,652184,727,479465,250,131مستحقة الدفع  

إجمالي حسابات  
59,918,417,17536,522,638,15596,441,055,33060,336,553,53339,732,333,290100,068,886,823االستثمارات الُمطلقة 

2021كانون األول  31سوریة (بینما في  لیرة8,536,928,284 تبلغ قیمة إجمالي التأمینات النقدیة التي تدر عائد مبلغًا وقدره 2022حزیران  30كما في(*) 
سوریة). لیرة 7,823,283,284كانت تبلغ: 

احتیاطي معدل األرباح18

كما یلي:  الخاص بأصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة  إنَّ الحركة على احتیاطي معدل األرباح 

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

1,107,199,411596,166,553الفترة / السنة رصید بدایة 
19,138,00973,972,358اإلضافات خالل الفترة / السنة (*)  

94,775,186437,060,500فروقات أسعار الصرف 
1,221,112,6061,107,199,411الرصید في نھایة الفترة / السنة 

الودائع مبلغ )*( اإلضافات الناتجة عن كسر  المنتھیة في سوریة  لیرة  19,138,009 بلغت  بلغت  )،23(إیضاح  2022حزیران  30للستة أشھر  في حین 
. 2021كانون األول 31في للسنة المنتھیةلیرة سوریة 73,972,358 اإلضافات الناتجة عن كسر الودائع مبلغ 

المساھمین من احتیاطي معدل األرباح فھو یمثل حصة البنك كمضارب من أرباح الودائع المكسورة. أما فیما یخص حصة 
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االستثماراحتیاطي مخاطر 19

إنَّ الحركة على احتیاطي مخاطر االستثمار ھي كما یلي:  

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

1,994,573,6901,187,656,961رصید بدایة الفترة / السنة 
77,916,344208,496,553(*) اإلضافات خالل الفترة / السنة 

144,069,881598,420,176فروقات أسعار الصرف 
2,216,559,9151,994,573,690رصید نھایة الفترة / السنة 

المطلق بعد تنزیل حصة البنك كمضارب، وفق ما ھو وارد في بیان الدخل كاحتیاطي لمخاطر  %) من أرباح أصحاب اإلستثمار10(*) یقتطع البنك بما یعادل (
عن  االستثمار.   والناجمة  االحتساب  في  الفروقات  بعض  وجود  إمكانیة  بالعلم  األخذ  الحسابات  تنازلمع  بعض  لصالح  كمضارب  حصتھ  من  بجزء  البنك 
االستثماریة. 

رأس المال المدفوع20

لیرة سوریة للسھم الواحد. اكتتب المؤسسون  500سھم بقیمة اسمیة قدرھا  10,000,000لیرة سوریة موزعة على  5,000,000,000د رأسمال البنك بمبلغ  حد
سھم على االكتتاب  3,500,000لیرة سوریة، وتم طرح  3,250,000,000% والبالغة قیمتھا اإلسمیة  65قدرھا  البنك بنسبة سھم من رأس مال  6,500,000ب  

% من رأسمال البنك.  35العام تمثل نسبة 

/ من  3/ البند /91ادة /، تمت الموافقة على تجزئة األسھم وفق مضمون الم2013آذار  26خالل اجتماع الھیئة العامة العادیة وغیر العادیة للمساھمین بتاریخ  
الذي یقضي بتحدید القیمة االسمیة للسھم الواحد بمائة لیرة سوریة وذلك خالل سنتین من تاریخ نفاذ ھذا المرسوم.  2011/ لعام  29المرسوم التشریعي رقم /

إج  التفیذي للقیام بمتابعة  العامة للمساھمین تفویض مجلس اإلدارة والرئیس  وبتاریخ  وبناًء علیھ قررت الھیئة  أمام الجھات المعنیة.  األسھم  2راءات تجزئة 
/ م من ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بالموافقة على تعدیل القیمة االسمیة ألسھم البنك لتصبح مئة لیرة سوریة  17صدر القرار رقم 2013حزیران  

حزیران  16خ تنفیذ التعدیل المذكور في سوق دمشق لألوراق واألسواق المالیة بتاریخ ملیون سھم. وقد تم تحدید تاری50للسھم الواحد لیصبح إجمالي األسھم 
2013 .

تم توجیھ الدعوة إلى تسدید النصف الثاني من األسھم المكتتب بھا من قبل المؤسسین والمساھمین بموجب موافقة ھیئة األوراق  2011تشرین الثاني 1بتاریخ 
إم. فیما یلي بیان تفاصیل رأس المال المصرح بھ ورأس المال المدفوع: – / ص 1270رقم 2011ین األول  تشر11واألسواق المالیة بتاریخ 

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

15,000,000,00015,000,000,000رأس المال المصرح والمكتتب بھ 
(40,106,500)(38,149,750)السنة /الفترة أقساط رأس المال غیر المدفوعة في بدایة 

662,5001,956,750 السنة /الفترة تسدیدات رأس المال المدفوعة خالل
37,487,25038,149,750               (*)المجموعة تسدیدات رأس المال المدفوعة من قبل 

15,000,000,00015,000,000,000 رأس المال المدفوع 

ریك االستراتیجي في  (*) یمثل ھذا المبلغ قیمة أسھم المساھمین المكتتبین (المقصرین بالسداد) حیث تم دفع ھذا المبلغ من قبل مجموعة البركة المصرفیة (الش 
سھم وكافة  سوریة) دون مطالبتھا بملكیة األسھم وال بأي حق من الحقوق المتعلقة بھا إن كان بتاریخ التسدید أو في أي وقت اخر، حیث تبقى ملكیة األبنك البركة  

تلك األسھم قائما بذمتھم  الحقوق المرتبطة بھا للمساھمین المقصرین في بنك البركة سوریة، ویبقى التزام المساھمین المقصرین بتسدید قیمة ما تبقى من قیمة  
/ص بتاریخ  8335/16حیث تم دفع ھذا المبلغ بعد استیفاء كافة األوراق المطلوبة وفق كتاب مصرف سوریة المركزي رقم  لحین تسدیدھا من قبلھم اصوال.

، وموافقة مجلس المفوضین بجلستھ  2019ني  كانون الثا7تاریخ  20/12/3وموافقة وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك رقم  2018تشرین الثاني  28
. 2019شباط 11إ.م بتاریخ – /ص 115، وكتاب ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة رقم 2019شباط  10بتاریخ 6رقم 
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(تتمة)رأس المال المدفوع20

رقم  2010كانون الثاني  4بتاریخ   القانون  صدر  القانون رقم  3،  الذي  2005لعام  35والمرسوم رقم  2001لعام  28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد 
بنوك المرخصة  ملیار لیرة سوریة، وقد منحت ال15یتضمن زیادة الحد األدنى لرأس مال البنوك اإلسالمیة العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح  

لتشریعي رقم  مھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب. وقد تم تمدید المدة لتصبح خمسة سنوات، وبموجب المرسوم ا 
التي انتھت بموجب القرار المذكور  ، وسنوات6تم تمدید المھلة لتصبح  2015نیسان  22/م تاریخ  13وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  ،  2013لعام  63

ملیار لیرة سوریة. 15تم زیادة رأس مال البنك لیصبح 2020وخالل عام ،2021بموجب القرار المذكور خالل سنة

ملیارات لیرة  5، تمت الموافقة على زیادة رأس مال البنك بمقدار 2019نیسان 15خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة لبنك البركة سوریة المنعقد بتاریخ 
األسھم  ملیارات لیرة سوریة وإجمالي 10توزیع أسھم منحة بواقع سھم لكل سھم لیصبح رأس مال البنك سوریة من األرباح المدورة المحققة، وذلك عن طریق 

والمتضمن المصادقة على تعدیل النظام  2019حزیران  9) بتاریخ  1723مایة المستھلك رقم (لقرار وزارة التجارة الداخلیة وحملیون سھم، وذلك وفقاً 100
المفوضین رقم   والموافقة  2019حزیران  17/ م تاریخ  88األساسي فیما یتعلق بزیادة رأس المال، وقرار مجلس  رأس المال،  زیادة  أسھم  القاضي باعتماد 

. 2019تموز  8المنعقدة بتاریخ /22ھ رقم /تالنھائیة لمجلس المفوضین في جلس

ملیارات لیرة  5، تمت الموافقة على زیادة رأس مال البنك بمقدار  2020حزیران  23عادیة لبنك البركة سوریة المنعقد بتاریخ  الالعامة غیرالھیئةخالل اجتماع  
األسھم  ملیار لیرة سوریة وإجمالي 15توزیع أسھم منحة بواقع سھم لكل سھمین لیصبح رأس مال البنك سوریة من األرباح المدورة المحققة، وذلك عن طریق 

وحملیون سھم، وذلك وفقاً 150 الداخلیة  المصادقة على تعدیل النظام  2020آب  25) بتاریخ  2230مایة المستھلك رقم (لقرار وزارة التجارة  والمتضمن 
القاضي باعتماد أسھم زیادة رأس المال، والموافقة النھائیة  2020أیلول 2/ م تاریخ  97األساسي فیما یتعلق بزیادة رأس المال، وقرار مجلس المفوضین رقم  

. 2020أیلول 21بتاریخ م /108لمجلس المفوضین رقم /

یوضح الجدول التالي رأس مال البنك موزع وفق العمالت وتواریخ الموافقة واإلقرار على رأس المال: 

اإلصدار  
عملة رأس المال  

قیمة األسھم المكتتب بھا بالعملة األصلیة األسھم المكتتب بھا  المدفوع 
قیمة األسھم المكتتب بھا  
صدار تاریخ اإل "مقابل باللیرة السوریة" 

لیرة سوریة  لیرة سوریة دوالرأمیركي سھم

2009تشرین األول 2,550,000,0002,550,000,0004-25,500,000اللیرة السوریة االكتتاب األولي 
2009تشرین األول 2,450,000,0004-24,500,00045,516,397دوالر أمیركي 

2019تموز  2,550,000,0002,550,000,0008-25,500,000اللیرة السوریة األولى زیادة رأس مال البنك 
2019تموز  2,450,000,0008-24,500,0005,619,266دوالر أمیركي 

2020أیلول 2,550,000,0002,550,000,00021-25,500,000اللیرة السوریة الثانیة  زیادة رأس مال البنك 
2020أیلول 2,450,000,00021-24,500,0001,950,637دوالر أمیركي 

15,000,000,000 7,650,000,000 150,000,00053,086,300المجموع

إیرادات ذمم البیوع الُمؤجلة وأرصدة التمویالت 21

1220حزیران 220230حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر  غیر مدققة 

5,060,741,4753,090,999,011شركات – إیراد المرابحات 
887,069,159 1,341,241,037أفراد – إیراد المرابحات 

6,401,982,5123,978,068,170

إیرادات من المصارف والمؤسسات المالیة22

1220حزیران 220230حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
غیر مدققة غیر مدققة 

232,676,667211,630,154إیرادات ودائع استثماریة لدى البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
232,676,667211,630,154
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الدخل المشترك القابل للتوزیع لحسابات االستثمار المطلق بعد تنزیل إحتیاطي مخاطر االستثمار23

1220حزیران 220230حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
غیر مدققة غیر مدققة 

46,608,62921,587,479حسابات التوفیر 
660,916,134998,173,433حسابات ألجل 

19,138,00966,437,565)*(حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتیاطي معدل األرباح 
726,662,7721,086,198,477

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

وكیل باالستثمار ورب مال مضارب وحصة البنك من الدخل المشترك بصفتھ 24

1220حزیران 220230حزیران 30
سوریة لیرة لیرة سوریة
غیر مدققة غیر مدققة 

492,488,828282,452,158حصة البنك بصفتھ ُمضارب 
5,337,591,2352,702,190,904حصة البنك بصفتھ رب مال

5,830,080,0632,984,643,062

تھ الذاتیة ادخل البنك من استثمار25
1220حزیران 220230حزیران 30

لیرة سوریة لیرة سوریة
غیر مدققة غیر مدققة 

4,783,896,6846,286,871,757إیراد وكاالت استثماریة  
106,974,04967,258,424مشاركات إیراد 

 4,890,870,7336,354,130,181

صافي مخصص الخسائر االئتمانیة 26
1220حزیران 220230حزیران 30

لیرة سوریة لیرة سوریة
غیر مدققة غیر مدققة 

7,955,701)19,172,406(نقد وأرصدة لدى المصارف المركزیة 
404,395,5811,861,797,820إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل  

3,622,396,231802,778,665حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن ثالثة أشھر  
(202,021,276)551,984,805ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة  

9,675,090-ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي 
238,839,25653,707,280إیرادات محققة غیر مستحقة القبض 

92,092,04580,390,879بنود خارج بیان المركزالمالي 
4,890,535,5122,614,284,159

المكون   المخصص  مصروف  قیمة  إجمالي  أشھر  بلغ  في  للستة  :  2120حزیران  30(سوریةلیرة 4,890,535,512مبلغ  2022حزیران  30المنتھیة 
4,890,535,512م تحمیل أصحاب حسابات االستثمار المطلقة جزء من المخصص المكون حیث بلغت حصة البنك مبلغیتلم، )سوریةلیرة  2,614,284,159

2,614,284,159بلغت حصة البنك مبلغ  حیث جزء من المخصص المكونأصحاب حسابات االستثمار المطلقة  لم یتم تحمیل  :2021حزیران  30( سوریةیرة ل
.لیرة سوریة)
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حصة السھم من ربح الفترة  27

على المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل الفترة كما یلي:الفترةبتقسیم أرباح الفترةتحتسب الحصة األساسیة للسھم من صافي أرباح 

1220حزیران 220230حزیران 30
غیر مدققة غیر مدققة 

78,299,713,984 31,832,089,878لیرة سوریة – صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي البنك 

150,000,000150,000,000) 20سھم (إیضاح –المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة 

212.21522لیرة سوریة –الحصة األساسیة للسھم من صافي ربح الفترة  

ھم في الربح عند إن الحـصة األـساسـیة للـسھم من ـصافي أرباح الفترة مطابقة للحـصة المخفـضة للـسھم لعدم إـصدار البنك أدوات قد یكون لھا تأثیر على عائد السـ 
تحویلھا. 

النقد وما في حكمھ28

1220حزیران 202130األول كانون220231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
غیر مدققة مدققة غیر مدققة 

371,133,952,038280,781,024,577 382,286,410,251نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة تستحق خالل ثالثة أشھر 
یضاف: إیداعات وحسابات استثمار وشھادات لدى 

استحقاقھا األصلي  المصارف ومؤسسات بنكیة 
820,286,824,985746,724,582,044826,150,742,663أشھر أو أقل ثالثة

ینزل: إیداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات  
(629,399,501,815)(508,932,627,337)(400,429,893,649)أشھر أو أقل ثالثة استحقاقھا األصلي مالیة

--(739,097,100)محفوظة (*) ینزل: أرباح 
801,404,244,487 608,925,906,745477,532,265,425

العوائد والعموالت المحتسبة على التعرضات  2019شباط  14الصادر عن مصرف سوریا المركزي بتاریخ  4من القرار  8بالمادة رقم  عمالً (*) (تعلق 
. الثالثة رحلة الموعلیھ قام البنك بتعلیق أرباح التعرضات اإلئتمانیة في لبنان نظرًا لتصنیفھا ضمن  ،المصنفة ضمن الفئة الثالثة اعتبارًا من تاریخ التصنیف)

تم استثناء االحتیاطي النقدي لدى مصرف سوریة المركزي كونھ ال یستخدم في عملیات البنك الیومیة. 

غیر محققة -مدورةأرباح 29

یتم فصل  2009شباط 12بتاریخ 952/100/1والتعمیم رقم 2008لعام 362على تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم  بناءً 
ورة المحققة. األرباح المدورة لفروقات القطع غیر المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن اعادة تقییم مركز القطع البنیوي من حساب األرباح المد

ى المصارف الخاصة اتباعھا عند القیام  والذي حدد األسس التي یتوجب عل2020كانون األول  31/م.ن) تاریخ  561صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
بات تكوین  بزیادة رأس المال عن طریق أسھم منحة فیما یخص حصة المساھمین غیر المقیمین والمتضمن في المادة الرابعة منھ یمكن للمصارف التقدم بطل

لحصول على موافقة مجلس النقد والتسلیف (أو من یفوضھ).  مركز قطع بنیوي وفق الضوابط المحددة بالقرارات الناظمة. بحیث یتم تكوین ھذا المركز بعد ا
مصرف سوریة  مع  قام البنك بعدة مراسالت  .ك حیث یحدد بھذه الموافقة مراحل تكوین المركز البنیوي (بالتنسیق مع المصرف المعني) والفترة المحددة إلتمام ذل

بنیوي مقابل الزیادات الحاصلة على رأس المال عن طریق توزیع أسھم منحة  المركزي بخصوص طلب الحصول على الموافقة الالزمة لتكوین مركز قطع  
المنحة. حیث بینت ھذه المراسالت اإلجراءات المنفذة من قبل البنك لغرض تكوین القطع البنیوي المتعلق بحصة المساھمین غیر المقیمین من أسھم 

و المتضمن الموافقة على قیام بنك البركة سوریة بتكوین مركز  2021َاب  17تاریخ  /م.ن) 282صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (،  2021خالل عام  
یتجاوز   ال  بمبلغ  بنیوي  البنیوي  7,569,903قطع  القطع  مركز  إجمالي  لیصبح  األجانب)  بالمساھمین  الخاصة  المنحة  األسھم  قیمة  (یمثل  أمریكي  دوالر 

دوالر أمریكي. 53,086,300
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة03
رئیســیة أو أي  تتضــمن معامالت البنك المختلفة مع أعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وھیئة الرقابة الشــرعیة أو الشــركات التي یملكون فیھا حصــصــا  

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

:تتكون تعویضات اإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الھیئة الشرعیة من المبالغ التالیة
2021حزیران 220230حزیران 30

لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة تعویضات اإلدارة العلیا

118,777,500352,936,000واللجنة التنفیذیةتعویضات مجلس اإلدارة 
108,634,25399,825,150تعویضات ھیئة الرقابة الشرعیة 

562,800,000502,400,000(*) الفترة مكافآت مجلس اإلدارة خالل 
1,531,579,9731,084,237,224الراتب األساسي وتعویضات (اإلدارة التنفیذیة) 

2,321,791,7262,039,398,374

في  اإلدارة مجلس  مكافآت (*)   المنتھیة  أشھر  الستة  في ، 2021عن عام  المستحقة  مكافآت ال تمثل 2022حزیران  30خالل  أقرت  الجمعیة  اجتماع  والتي 
وذلك عن  2021تمثل المبالغ المدفوعة في ،2021حزیران 30مجلس اإلدارة للستة أشھر المنتھیة في مكافآتأن في حین .2022تموز4العمومیة بتاریخ 

. 2020المستحقة عن عام مكافآت ال

كما یلي: الموحدة لقد بلغت األرصدة في نھایة الفترة / السنة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في البیانات المالیة 

المجموع أعضاء مجلس اإلدارة الشركات الزمیلة البنك األم(غیر مدققة)  2022حزیران30
بنود داخل بیان المركز المالي 

215,681,199,752-215,681,199,752-حسابات جاریة مدینة 
(4,080,883) - (3,936,384) (144,499) حسابات جاریة دائنة  

539,213,889,508-319,106,639,221220,107,250,287(البنك كمضارب والوكاالت) استثمارات 
- - - - تأمینات نقدیة مدینة 
254,661,790 254,661,790 - - )مدفوعات مقدمة(موجودات أخرى
4,884,576,373- 4,142,759,195741,817,178)القبضإیرادات محققة وغیر مستحقة(موجودات أخرى

295,680,561295,680,561--أرصدة الحسابات الجاریة والودائع (مطلوبات) 

الموحد المرحلي بنود داخل بیان الدخل
232,676,652- 129,437,997103,238,655إیرادات األنشطة االستثماریة 

4,783,291,146- 3,349,310,4851,433,980,661إیرادات األنشطة االستثماریة (ذاتي) 

المجموع أعضاء مجلس اإلدارة الشركات الزمیلة البنك األم (مدققة)2021كانون األول 31

بنود داخل بیان المركز المالي  
169,285,591,294-169,285,591,294-حسابات جاریة مدینة 
(3,796,011)-(3,667,020)(128,991)حسابات جاریة دائنة  

528,495,068,065-284,061,214,194244,433,853,871استثمارات (البنك كمضارب والوكاالت) 
----تأمینات نقدیة مدینة 
254,661,790254,661,790--)مدفوعات مقدمة(موجودات أخرى
3,394,026,097-1,638,545,0231,755,481,074)إیرادات محققة وغیر مستحقة القبض(موجودات أخرى

(408,696,614)(408,696,614) - - والودائع (مطلوبات) أرصدة الحسابات الجاریة 
(غیر مدققة)  2021حزیران30

الموحد المرحلي بنود داخل بیان الدخل
211,489,444-154,917,35556,572,089إیرادات األنشطة االستثماریة 

5,248,662,707-2,676,611,5152,572,051,192األنشطة االستثمار(ذاتي) إیرادات 
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مقدمة  31.1

عمل البنك والتأكد من  ھ  جزء أساسي من أعمال البنوك واإلطار العام إلدارة المخاطر في البنك یقوم على تحدید وفھم وتقییم المخاطرالتي تواجالمخاطرھي 
.والعائد بقائھا ضمن المستویات المحدودة والمقبولة واتخاذ االجراءات الالزمة لتقلیص المخاطر للوصول إلى التوازن األمثل بین عاملي المخاطرة 

ومخاطر السیولة ومخاطر السوق و مخاطر السوق لالستثمارات المالیة  تقلبات سعر صرف العملة األجنبیة  إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر االئتمان ومخاطر  
ومخاطر السلع والمخزون السلعي ومخاطر العملیات (التشغیل) ومخاطر شرعیة ومخاطر األعمال.  

المخاطر أنظمة إدارة 

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

مجلس اإلدارة 

مكن للبنك تحملھا أو القبول بھا. الجھة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتیجیات والسیاسات المتبعة بما في ذلك تحدید مستویات المخاطر التي ی 

إدارة المخاطر 

ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السیاسات المعتمدة. وقیاس الجھة المسؤولة عن متابعة  

لجنة إدارة المخاطر  

م خطط طوارىء وإدارة األزمات ومراجعة استراتجیات وسیاسات إدارة  ھي اللجنة المسؤولة عن متابعة قیام اإلدارة العلیا بالمعالجة الفوریة ألي تجاوزات وتقیی
المتعلقة بالمخاطر على  المخاطر، إضافة إلى متابعة وتقییم التقاریر الصادرة عن إدارة المخاطر ومراقبة مدى االلتزام بالمعاییر الموضوعة من قبل لجنة بازل و

اختالف أنواعھا.  

الخزینة 

رئیسي عن مخاطر السیولة والتمویل للبنك.  ومسؤولة بشكل الجھة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والھیكل المالي اإلجمالي،  

التدقیق الداخلي 
إلدارة المخاطر ومدى استقاللیة ھذه اإلدارة، التقید باأل نظمة واالجراءات الواردة في السیاسة  یقوم التدقیق الداخلي بالتحقق من توفر البنى األساسیة الالزمة 

ى مجلس اإلدارة. العامة إلدارة المخاطر ومن كفایة وفعالیة األنشطة واألنظمة والسیاسات واالجراءات الموضوعة، وترفع التقاریر إلى لجنة التدقیق أو إل

قیاس المخاطر ونظام التقاریر 

تي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة والخسائر غیر المتوقعة بناًء على تقدیر إجمالي الخسائر الفعلیة  یتم قیاس مخاطر البنك بطریقة تعكس الخسائر المتوقعة ال
ك أسوأ االحتماالت  باستخدام طرق إحصائیة. ھذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنیة من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادیة. كما یدرس البن 

عن الظروف االستثنائیة. التي یمكن أن تنتج  

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

رة وإدارة  المعلومات من جمیع وحدات العمل ألغراض التحلیل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة، كما یتم تقدیم تقریر إلى مجلس اإلدا یتم تجمیع  
ألعمال والقطاعات  المخاطر ورؤساء األقسام یتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب السیولة وتغیرات المخاطر. یتم التحلیل بشكل مفصل شھریا حسب قطاعات ا 

ربع سنوي.  الجغرافیة وتقوم اإلدارة بتقییم مخصص الخسائر االئتمانیة بشكل 

كافة. یتم تحضیر تقاریر مخاطر تفصیلیة وتوزع على جمیع األقسام للتأكد من أن جمیع المعلومات الضروریة والمحدثة متوفرة على مستویات البنك  
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(تتمة) مقدمة 31.1

استراتیجیات إدارة المخاطر 

متعددة إلدارة المخاطر من خالل أنظمة إدارة المخاطر والجھات اإلداریة المعنیة.  یعتمد البنك على استراتیجات 

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

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

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

حددت سیاسات وإجراءات البنك أطرًا للمحافظة على محفظة ائتمانیة متنوعة لتجنب الزیادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان وضبطھا. 

مخاطر االئتمان 31.2

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

قطاع  ولكل تمولین الواحد أو مجموعة المالمتمول مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع  یقوم البنك بتحدید مستویات 
حیث تم  .بط عملھا أو منطقة جغرافیة، إضافة إلى ذلك یخفض البنك المخاطر من خالل التقییم االئتماني للعمالء ومن خالل تحدید سلطات المنح الجماعیة وضوا 

:ولجنة ائتمانیة من أعضاء مجلس إدارة ولكل لجنة صالحیات ومھام كما روعي فیھا ما یليائتمانیة للفرع تشكیل لجنة  
فصل سلطة المنح عن مھام الدراسة عن مھام الرقابة.  -
تدرج السلطات حسب الخبرة والمبلغ ودرجة الخطر واألجل ونوع التسھیل. -
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مخاطر االئتمان (تتمة)31.2

التركز حسب القطاع االقتصادي

االئتمانیة حسب القطاعات  التركزات في التعرضات 
تصادیة قاال

إجماليأفرادعقارات تجارةصناعةماليالبند / القطاع االقتصادي 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

283,516,941,565 ----283,516,941,565 أرصدة لدى المصارف المركزیة 
إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة  

808,499,451,142 ----808,499,451,142 لمدة ثالثة أشھر أو أقل  
حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید  

57,991,482,398----57,991,482,398عن ثالثة أشھر  
9,831,960,74450,996,180,18925,481,222,8365,181,134,21391,490,497,982-ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة  

90,005,7986,630,020,792-413,098,1466,126,916,848-المشاركات 
4,130,195,273----4,130,195,273موجودات أخرى 

15,677,321,234----15,677,321,234ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي 

1,169,815,391,61210,245,058,89057,123,097,03725,481,222,8365,271,140,0111,267,935,910,386(غیر مدققة) 2022حزیران  30اإلجمالي 

1,189,662,174,0325,654,170,69266,190,407,41014,597,140,6935,429,819,6261,281,533,712,453(مدققة) 2021ول األكانون 31اإلجمالي 
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السوقمخاطر 31.3

مخاطر السوق ھي مخاطر الخسارة الناتجة عن: 
العوائد وأسعار  التغیرات في قیمة األصول والخصوم (بما في ذلك األصول والخصوم خارج المیزانیة)، و/ أو التغیرات في اإلیرادات نتیجة تغیرات في أسعار

صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم. 
ي كما یلي:  ھناك ثالثة مخاطر سوق رئیسیة، وھ

نتیجة لعدم تطابق أسعار العوائد على األصول والخصوم و/أو االختالفات  العوائد. مخاطر أسعار العوائد: ھي مخاطر الخسارة الناتجة عن التغیرات في أسعار 
ائد.  في توقیت آجال استحقاقھا، قد تتعرض مؤسسة مالیة لخسارة أو انخفاض في األرباح نتیجة للتغیرات في أسعار العو

لصرف العمالت األجنبیة ضمن سیناریو یكون لدى  والفعلیة مخاطر صرف العمالت األجنبیة: ھي مخاطر الخسارة الناجمة عن الفرق بین األسعار المفترضة 
المؤسسة المالیة فیھ فائض أو نقص بالصافي فیما یتعلق باألصول والخصوم المقومة بالعمالت األجنبیة.  

تغییر السعر: ھ المالیة وغیرھا من أنواع وأدوات  مخاطر  األوراق  األصول نتیجة للتغیرات في أسعار  قیمة  في  عن االنخفاض  مخاطر الخسارة الناجمة  ي 
االستثمار. 

قیاس مخاطر السوق والمتطلبات الرقابیة، یتم قیاس مخاطر السوق باتباع المنھج المعیاري.
ریة المركزي فیما یتعلق بمتطلبات كفایة رأس المال عن مخاطر الســوق، المشــمولة في تعلیمات  كســیاســة وممارســة، یجب أن یتبع البنك قواعد مصــرف ســو

مجلس النقد والتسلیف ذات الصلة.
تتكون مخاطر السوق من العناصر التالیة:

مخاطر السوق ألسعار العوائد والتي تشمل:
المتعلقة باألداة المالیة ذاتھا أو المتعلقة بالجھة المصدرة لھذه األداة والمحتفظ بھا للمتاجرة.) Specific Riskمخاطر السوق المحددة: ألسعار العوائد (- 
) لألدوات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والتي تتأثر أســـعارھا بظروف الســـوق العامة  General Market Riskمخاطر الســـوق العامة: ألســـعار العوائد (- 

السائدة.وبتغیرات معدالت أسعار العوائد 
مخاطر السوق لمراكز األسھم المحتفظ بھا للمتاجرة.- 
مخاطر مركز القطع اإلجمالي ومركز الذھب.- 

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

ة المنقولة لیست مرتبطة بتغطیة  حین أن البنك یتمتع من حیث المبدأ بحریة التصرف الكاملة بشأن قیامھ بھذا النقل للمخاطر التجاریة، حیت أن المخاطر التجاری
وم البنك بتغطیة ھذه  الخسارة العامة العائدة الى أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من خالل أرباح المساھمین،ألن أحكام ومبادئ الشریعة ال تجیز ھذا حیث یق

االستثمار كافیاً لتغطیة الخسائر بالكامل فال یجوز تغطیة الخسارة  الخسائر من خالل االحتفاظ باحتیاطي مخاطر االستثمار وإذا لم یكن رصید احتیاطي مخاطر  
المتبقیة من احتیاطي معدل األرباح. 

المخاطر الخاصة بالعقود-ب
د أو معامالت مبنیة  عقد المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء: إن المخاطر الناجمة عن ھذا العقد تتمثل بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق الناتجة عن إبرام عقو

زمة ومرابحة لآلمر بالشراء غیر  على مبادئ الشریعة في المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء، وتنقسم المرابحة لآلمر بالشراء إلى مرابحة لآلمر بالشراء مل
ملزمة، حیث تختلف أنواع المخاطر التي یواجھھا البنك في المراحل المختلفة من العقد بكل فئة من الفئتین التالیتین: 

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

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

تنفیذ الوعد بالشراء. 
ھم البنك في  عقد المشاركة المتناقصة: إن المخاطر الناجمة عن عقد المشاركة المنتاقصة یتمثل بمخاطر خسارة رأس المال المستثمر أو جزء منھ حیث یسا

وخسائرھا. رأس مال الشركة ویشاركھا في أرباحھا
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مخاطر السوق لالستثمارات المالیة 31.4

  مخاطر السوق والحدود القصوى للخسائر المتوقعة وفقًا لالفتراضات المتعلقة بتغیرات السوق. یستخدم البنك نظاما داخلیا لتقدیر
 ویتم قیاس ومراقبة وإدارة مخاطر السوق على أساس نظري وافتراضي ویتم الجمع بین الطرق اإلحصائیة الكمیة وبین خبرة الموظفین المختصین .
وى السھم الواحد وعلى مستوى المحفظة ومن الطرق المتبعة: ویقوم البنك بتحدید حدود قصوى للمخاطر على مست

 .السیاسات االستثماریة الموضوعة
  .توقع احتماالت مستقبلیة افتراضیة

مخاطر السلع 31.5

وترتبط بالتقلبات الحالیة والُمستقبلیة في القیم السوقیة  تنشأ مخاطر السلع عن التقلبات في قیمة الموجودات القابلة للتداول أو اإلجارة أو قید االستثمار أو التصفیة  
وخالل فترة الحیازة، وإلى  إبرام عقود السلع  بعد  السلع الُمشتراة المدفوعة بالكامل  حیث یتعرض البنك إلى تقلب أسعار  في القیمة  لموجودات ُمحددة  التقلب 

الُمتبقیة للموجود الُمؤجر كما في نھایة مدة اإلجارة. 
رأسمال  ن تتضمن إستراتیجیة البنك تحدید ُمستویات المخاطر التي ُیمكن أن یتحملھا بالنسبة للموجودات التي تتعرض لمخاطر سوقیة وأن یكون لدیھ یجب أ

كاٍف ُمحتفظ بھ لھذا الغرض. 
السلع والمخزون السلعي  مرتبطة بال یوجد مخاطر  2021حزیران 30یستخدم البنك أسالیب التوقعات الُمناسبة لتقییم القیمة الُمحتملة لھذه الموجودات. كما في 

وقیع الوعد بالشراء  على الموجودات قید االستثمار، والتي تمثل قیمة بضاعة في الطریق قام البنك بشرائھا بعقود مع الموردین تتضمن خیار الشرط، وذلك بعد ت
من قبل العمیل. 

األجنبیةمخاطر تقلبات سعر صرف العمالت 31.6

ھي العملة األساسیة  ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة التغیر في أسعار صرف العمالت األجنبیة. یعتبر البنك نفسھ مؤسسة سوریة وأن اللیرة السوریة
بتاریخ  1/ م ن / ب  362والتـسلیف رقم  المسـتخدمة. یتم مراقبة مركز كل عملة على أـساس یومي للتأكد من بقائھا في مـستوى معقول حـسب قرار مجلس النقد  

وتعدیالتھ.2008شباط 4

ھا مع أحكام الشریعة  ال یتعامل البنك مع المشتقات، مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة، أو عقود مقایضة العملة األجنبیة، وال یقوم بأیة عملیات تغطیة لتعارض
اإلسالمیة.

مخاطر السیولة31.7

وتمویل زیادة الموجودات وللوقایة من ھذه المخاطر  مخاطر السیولة في عدم قدرة البنك على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھ في تواریخ استحقاقھاتتمثل 
السیولة على أساس یومي. باإلضافة إلى  تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار، ومراقبة  

/ م ن /  588االحتفاظ بنسبة كافیة من السیولة وفق قرار مجلس النقد والتسلیف الخاص بالسیولة رقم وكذلكیقوم البنك بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة ذلك،
تقل نسبة السیولة باللیرات  أال % على 30سیولة بكافة العمالت ال تقل عن  على البنك أن یحتفظ في كل یوم عمل بنسبة  2009تشرین الثاني  22بتاریخ  4ب  

وكنسبة متوسطة  %، 112وحدھا األدنى % 116العمالت حدھا األقصى  بكافة 2022حزیران  30كما في  %. بلغت نسبة السیولة في البنك  20السوریة عن  
115 .%

باالحتفاظ  2020للعام  كانون الثاني 21الصادر بتاریخ  م ن / 7رقم  قرار مجلس النقد والتسلیف كما یقوم البنك أیضا ووفق القوانین المرعیة في سوریة وحسب 
%. 5لدى مصرف سوریة المركزي باحتیاطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل 
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مخاطرالعملیات (التشغیلیة) 31.8

أو  كفایة االجراءاتتمثل المخاطر التشغیلیة المخاطر التي یمكن أن تسبب خسائر للبنك والتي تنتج بسبب إخفاق في عملیات الحاسب اآللي وأخطاء بسبب عدم 
سوء تصرف الموظفین أو عدم االلتزام بالشریعة.  

المعتمدة لقیاس المخاطر التشغیلیة فھي وبموجب تعلیمات مصرف س وریة المركزي اعتماد المؤشر االساسي لقیاس مخاطر التشغیل ویتم تحدید  أما الطریقة 
المخاطر التشغیلیة التي یتعرض لھا البنك من خالل: 

 لمحتملة من ورش عمل  التقییم الذاتي للمخاطر واالجراءات الرقابیة عن طریق تقییم مدى تأثر العملیات والنشاطات التي یقوم بھا البنك بالمخاطر التشغیلیة ا
.ونشاطاتھ مع اإلدارات المعنیة یستدل من خاللھا على مدى ضعف أو قوة بیئة المخاطر التشغیلیة الكامنة في عملیاتھ 

الوحدات واألقسام التي تواجھ إدارة المخاطر التشغیلیة وذلك حسب  وتحدیدالمخاطر حسب أنواعھا عن طریق تبویب العملیات التي یقوم بھا البنك تجمیع
ات للخطوات  نوع المخاطر التي تتعرض لھا ویساعد ھذا االجراء على اظھار نقاط الضعف في نظام إدارة المخاطر التشغیلیة وكما یساعد على وضع االولوی

الواجب القیام بھا لمعالجة ھذه المخاطر. 
لیة عن طریق وضع حدود لمؤشرات المخاطر الرئیسیة لمختلف العملیات التي یمكن تحملھا والتي ال یجب تخطیھا  حدود المخاطر التشغی

أما أھم آلیات تخفیف المخاطر التشغیلیة كما یلي: 
الصالحیات والموافقات المحددة في كل مستوى إداري لھ عالقة بالمخاطر التشغیلیة.
ف الموظفین بمھام ینشأ عنھا تضارب مع مصالحھم الشخصیةفصل المھام بین الموظفین وعدم تكلی.
الوقایة الكافیة لموجودات وسجالت البنك.
 المطابقات والتحقق الدوري للعملیات والحسابات.
توفیر االجراءات وأنظمة الضبط الداخلي ألي نشاط جدید أو ألي أداة مالیة جدیدة.
التأمین على موجودات البنك.
ن إدارة التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل وضع خطط تدقیق مبنیة على أساس المخاطرتطویر العالقة بی.
التدریب الفعال والمستمر لمختلف موظفي البنك وللموظفین الجدد.
 وضع نظام شامل الجراءات الضبط الداخلي.
الف الشریعة وضع إجراءات الرقابة الشرعیة للتأكد من أن االنشطة التي یقوم بھا البنك ال تخ.

اختبارات لھا لضمان قدرة البنك على االستمرار في العمل وتخفیف  وإجراءاستمراریة عمل بدیلة  وخططكما تعمل إدارة البنك على وضع خطط طوارئ  
صول أضرار في البنیة المادیة  الخسائر في حال حصول أعطال قاسیة (كتعطل أجھزة االتصال أو توقف نظام العمل في االجھزة المعلوماتیة والتكنولوجیة أو ح

للموجودات أو حصول كوارث طبیعیة) وذلك بھدف تخفیض المخاطر التي قد تخلفھا تلك االحداث على أداء البنك. 

مخاطر عدم االلتزام بالشریعة 31.9

وإجراءاتھ  البنك سیاسات ضمن شرعیة ضوابط وجود فإن لذا ،  عملھافي اإلسالمیة البنوك ترتكزعلیھ الذي األساس اإلسالمیة الشریعة بأحكام یعتبرااللتزام 
:فیما یليتلخیصھا یمكنالتي الشرعیة المخاطر تخفیففي ھاماً یعد عامالً 

الشرعیة وقرارات مجلس النقد والتسلیف ذات الصلة. الرقابة لھیئة الملزمةبالقرارات االلتزام عدم
المصرفیةالمنتجاتبتقدیمالخاصة العمل إجراءاتضمنالموجودة الشرعیة تجاوزالضوابط.

:التالیة بالخطوات البنكیقومممكن حدأدنى إلى تخفیفھا أوالمخاطر ھذه ولتجنب
 الشرعیة الناحیة منالبنكفي للعاملین المستمر التدریب.
مناعتمادھاخاللمن الشرعیة، وذلك الضوابطمعالمصرفيالعملجوانبجمیعفيومنتجاتھوعقودهوإجراءاتھالبنكسیاسات كافة تطابقمنالتأكد

.بھا العملبدءقبل الشرعیةالرقابةھیئة
العمل سالمة تضمنالتيالشرعیة أسسھ ألھم البنك في العاملین فھم من التأكدبعدإالمنتجأي تقدیمعدم.
تدقیق الشرعي الداخلي مراقبة وتدقیق العملیات بشكل مستمر من قبل قسم ال .
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مخاطر األعمال 31.10
,

االخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة واالقتصادیة المحیطة والتي  عامة، ومنھابصفةالبنوكالبنك أوقطاعتؤثرعلىقد  عواملعدة مناألعمالمخاطر تنشأ
تقوم ادارة البنك بتقییم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر .تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج اعمال البنك

على نتائج االعمال والمركز المالي للبنك. أثرھااالمكان من  

خطط الطوارئ واستمراریة العمل31.11

الظروف الراھنة  شكلت إدارة البنك لجنة للطوارئ واستمراریة العمل مؤلفة من كبار المدراء التنفیذیین بالبنك والتي بدورھا قامت بتقییم وضع البنك ضمن 
لمواجھة عدد من السیناریوھات القاھرة والتي تتضمن العدید من اإلجراءات لضمان استمرار أعمال البنك وأنشطتھ في الحاالت الطارئة  حیث وضعت الخطة  

التزاما بالمعاییر المصرفیة ألفضل الممارسات بھذا الخصوص. 

بنود خارج المیزانیة 32

لغایة سنة(غیر مدققة) 2022حزیران 30
لغایةمن سنة  

المجموعخمس سنوات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

51,669,147,938-51,669,147,938عتمادات اال
81,272,812,970-81,272,812,970الكفاالت 

97,932,027,615-97,932,027,615السقوف غیر المستغلة
230,873,988,523-230,873,988,523المجموع

لغایة سنة (مدققة) 2021كانون األول 31
من سنة لغایة 
المجموع خمس سنوات 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

87,924,597,994-87,924,597,994عتمادات  اال
65,797,525,139 - 65,797,525,139 الكفاالت 

49,259,161,545 - 49,259,161,545 السقوف غیر المستغلة 
202,981,284,678-202,981,284,678المجموع 
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التحلیل القطاعي33

معلومات عن قطاعات أعمال البنك

2021حزیران 30 2022حزیران 30 أخرى  فروع  عملیات  الخزینة

تمویل

المؤسسات  األفراد
غیر مدققة  غیر مدققة  ـــان  البیــ

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

96,068,727,760 59,029,727,304 111,878,295 18,531,972,754 5,922,529,649 27,888,230,045 5,205,940,524 1,369,176,037 إجمالي اإلیرادات 
(2,614,284,159) (4,890,535,512) - (477,315,220) (3,861,235,487) (551,984,805) - الخسائر اإلئتمانیة مخصص تدني 

93,454,443,601 54,139,191,792 111,878,295 18,531,972,754 5,445,214,429 24,026,994,558 4,653,955,719 1,369,176,037 نتائج أعمال القطاع 

(8,673,122,052) (16,161,845,840) -  (11,946,172,742)  (1,618,799,851)  (1,668,762,609) (734,844,582) (193,266,056) مصاریف موزعة على القطاعات 

(717,944,699) (254,340,501) (254,340,501) - - - - - مصاریف غیر موزعة على  
القطاعات 

84,063,376,850 37,723,005,451 (142,462,206) 6,585,800,012 3,826,414,578 22,358,231,949 3,919,111,137 1,175,909,981 الربح قبل الضریبة
(5,763,662,866) (5,892,063,980) 22,251,578 (1,028,654,916) (597,658,623) (3,492,196,116) (612,137,164) (183,668,739) ضریبة الدخل 

78,299,713,984 31,830,941,471  (120,210,628) 5,557,145,096 3,228,755,955 18,866,035,833 3,306,973,973 992,241,242 القطاع للفترة صافي ربح 

2021كانون األول 31 2022حزیران 30 أخرى  فروع  عملیات  الخزینة

تمویل

المؤسسات  األفراد
ة مدقق غیر مدققة  ـــان  البیــ

لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
1,394,645,758,475 1,433,374,759,943 - 144,332,780,350 670,234,337,700 493,139,999,314 106,499,958,253 19,167,684,326 مجموع الموجودات 

1,207,047,322,400 1,213,930,382,397 - 651,069,977,308 551,454,467,603 11,082,542,507 287,154,296 36,240,683
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 

حسابات االستثمار المطلقة 
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فیما یلي توزیع إیرادات وموجودات البنك ومصاریفھ الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:

(غیر مدققة) 2022حزیران 30
المبالغ بآالف اللیرات السوریة

المجموعخارج سوریةسوریة
اإلیرادات 

إجمالي إیرادات االستثمارات المشتركة بین البنك وأصحاب  
6,401,982232,6776,634,659حسابات االستثمار المطلقة 

نصیب حسابات االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزیل  
(804,579)(28,998)(775,581)إحتیاطي مخاطر االستثمار 

حصة البنك من الدخل المشترك بصفتھ مضارب ووكیل باالستثمار  
5,626,401203,6795,830,080ورب مال

107,5794,783,2924,890,871دخل البنك من استثماراتھ الذاتیة 
25,158,017-25,158,017صافي إیرادات الخدمات البنكیة 

5,550,229-5,550,229األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة 
15,121,111-15,121,111غیر محققة -البنیوي أرباح ناتجة عن تقییم مركز القطع 

113,898-113,898إیرادات أخرى 
51,677,2364,986,97156,664,207إجمالي الدخل التشغیلي 

)18,941,201(-)18,941,201(إجمالي المصروفات والمخصصات 
32,736,0344,986,97137,723,005الربح قبل الضریبة

(5,892,064)(451,437)(5,440,627)خل مصروف ضریبة الد
27,295,4074,535,53431,830,941صافي أرباح الفترة

562,278,457871,096,3031,433,374,760(غیر مدققة)2202حزیران  30كما في الموجودات 

(غیر مدققة) 2021حزیران 30
المبالغ بآالف اللیرات السوریة 

المجموع خارج سوریة سوریة 
اإلیرادات 

إیرادات االستثمارات المشتركة بین البنك وأصحاب  إجمالي 
3,978,068211,6304,189,698حسابات االستثمار المطلقة 

نصیب حسابات االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل تنزیل  
(1,205,055))60,870()1,144,185(إحتیاطي مخاطر االستثمار 

بصفتھ مضارب ووكیل باالستثمار  حصة البنك من الدخل المشترك 
2,833,883150,7602,984,643ورب مال

19,8396,334,2916,354,130دخل البنك من استثماراتھ الذاتیة 
15,974,221-15,974,221صافي إیرادات الخدمات البنكیة 

4,899,516-4,899,516األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبیة 
63,838,579-63,838,579غیر محققة -أرباح ناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي 

101,024-101,024إیرادات أخرى 
87,667,0626,485,05194,152,113إجمالي الدخل التشغیلي 

(10,088,736)-(10,088,736)إجمالي المصروفات والمخصصات 
77,578,3266,485,05184,063,377الربح قبل الضریبة 

(5,763,663)(491,494)) 5,272,169(مصروف ضریبة الدخل 
72,306,1575,993,55778,299,714صافي أرباح الفترة 

897,601,7491,394,645,758 497,044,009(مدققة) 1202كانون األول 31كما في الموجودات
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إدارة رأس المال 34

متطلبات رأس المال الرقابیة وضمان االستخدام األمثل لرأس المال. إن إدارة رأس المال ھي عملیة مستمرة لضمان توفر رأسمال كاف لتلبیة  
لقیاس متطلبات رأس المال الرقابي فیما یتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق. أما فیما یتعلق بالمخاطر التشغیلیة  2لبازل  حیث یتم استخدام الطریقة المعیاریة  

ة المؤشر األساسي. فیتم حساب متطلبات رأس المال الرقابي لھا بطریق 
رأس مال البنك من: ویتكون

رأس المال المدفوع، واالحتیاطیات واألرباح المدورة. -
ینزل صافي الموجودات الثابتة غیر المادیة. -

الوارد أدناه، على البنك االحتفاظ برأس مال كافٍ لمواجھة المخاطر  253مجلس النقد والتسلیف رقم  قرار وفقاً لتعلیمات مصرف سوریة المركزي المستند إلى 
٪ حسب التعلیمات المقررة. 8المتعلقة بأعمال البنك، ویجب أن ال تقل نسبة كفایة رأس المال عن  

یعمل البنك على تحقیق أھداف رأس المال من خالل مایلي: 
على رأس المال دون المساس بالمتانة المالیة، وتحقیق معدل عائد مقبول على حقوق الملكیة. تحقیق معدل عائد مرٍض •
الوصول برأس المال إلى الحد المطلوب حسب متطلبات بازل للرقابة المصرفیة وتوجھات الجھات الرقابیة. •

كفایة رأس المال - أ

بحیث ال تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك  2007كانون الثاني24الصادرفي  253لیف رقم  یتم احتساب نسبة كفایة رأس المال حسب قرارمجلس النقد والتس
%. 8العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 

/م.ن/ب  362یف رقم  والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسل 4/م.ن/ب  1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  2014شباط  26بتاریخ  
بحیث یتم إدراج فروقات تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة ضمن األموال الخاصة األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق  2008شباط  4تاریخ  1

:المال . وفیما یلي احتساب كفایة رأس 2007الثاني كانون 24الصادرفي  253متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  

2021كانون األول 202231حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

15,000,000,00015,000,000,000رأس المال 
116,735,316,504116,735,316,504األرباح غیر المحققة

43,022,444,34443,022,444,344صافي األرباح المدورة المحققة 
3,750,000,0003,750,000,000احتیاطي قانوني 
9,050,825,958 9,050,825,958 احتیاطي خاص 

39,849,269 39,849,269 احتیاطي معدل أرباح 
(34,019,118) (132,578,552)الموجودات غیر الملموسة 

187,564,416,957 187,465,857,523األساسیة االموال الخاصة 

306,132,477,2675,698,913,354مخصصات مرحلة أولى ومرحلة ثانیة حسب المعیار المحاسبي اإلسالمي رقم  
6,132,477,2675,698,913,354صافي األموال الخاصة المساندة  

193,598,334,790193,263,330,311حسب تعلیمات مصرف سوریة المركزي المساھمینصافي حقوق  

455,125,518,780424,756,984,948الموجودات المثقلة 
34,288,414,80331,156,083,363حسابات خارج المیزانیة المثقلة 

2,864,546,033 5,714,968,444مخاطر السوق
27,871,847,999 27,871,847,999التشغیلیة المخاطر 

523,000,750,026486,649,462,343
40%37%نسبة كفایة رأس المال

39%36%نسبة كفایة األموال األساسیة 
100%85%نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین 

3%3%الخاصة المساندة واألساسیة نسبة األموال المساندة إلى مجموع األموال 
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(تتمة)  إدارة رأس المال 34

المصرف  أشار فیھ حول منھجیة احتساب نسبة كفایة رأس المال والذي 2018آب 7بتاریخ  16/  5807المركزي رقم ص/  بناء على كتاب مصرف سوربة 
زوید مصرف  المركزي إلى ترك حریة االختیار في تبني خیار التصنیف الذاتي عوضا عن تصنیف الدولة في حال وجود أسباب منطقیة لھذا التبدیل حیث تم ت 

عرض الموضوع على مجلس اإلدارة للموافقة علیھ. وتمالتبدیل في التصنیف على كفایة رأس المال أثر وبیاناب ھذا التبدیل سوریة المركزي بأسب
وبناء علیھ تم تبني خیار التصنیف الذاتي بالنسبة لتثقیل المصارف بدال من  2018أیلول  17بتاریخ  4/2018في اجتماعھ رقم وتم أخذ موافقة مجلس اإلدارة  

ر تصنیف الدولة وذلك لیتماشى مع المنھجیة المعتمدة من قبل مجموعة البركة المصرفیة. خیا

ارتباطات والتزامات ائتمانیة خارج بیان المركز المالي  35

ارتباطات والتزامات ائتمانیة-أ
2021كانون األول 202231حزیران 30

لیرة سوریة لیرة سوریة
مدققة غیر مدققة 

51,669,147,93887,924,597,994اعتمادات مستندیة 
81,272,812,97065,797,525,139كفاالت

62,437,831,88949,687,289,058لقاء حسن تنفیذ
3,634,282,188 4,786,842,418لقاء اشتراك في مناقصات 

12,475,953,893 14,048,138,663لقاء الدفع 

49,259,161,545 97,932,027,615تسھیالت ائتمانیة مباشرة وغیر مباشرة غیر مستغلةسقوف 
230,873,988,523 202,981,284,678

التزامات تعاقدیة-ب
. 2021كانون األول 31و2022حزیران 30الیوجد لدى البنك أي التزامات تعاقدیة كما في 

القضایا المقامة على البنك  36
حزیران  30لیة كما في  على البنك مجموعة من القضایا المرفوعة، وبرأي اإلدارة والمستشار القانوني الخارجي للبنك لیس لھذه القضایا أي أثر على القوائم الما

2022 .

19–االعتبارات الناتجة عن كوفید 37

في تعطیل األعمال التجاریة واألنشطة االقتصادیة على الصعید المحلي والعالمي مما أدى لحدوث حاالت عدم تیقن في البیئة  19– أدى انتشار جائحة كوفید  
ھور نوعیة االئتمان للموجودات  االقتصادیة العالمیة، وترتبط حالة عدم التیقن في تقدیر مدى ومدة الركود االقتصادي ویشمل ذلك تقلبات في سوق رأس المال وتد

ضافة إلى تقدیم الخدمات  المالیة وتصاعد التحدیات المتعلقة بإدارة السیولة. وفي ھذا الصدد قام البنك بمجموعة من المبادرات لضمان حمایة رأسمالھ البشري باإل 
فاظ على مستویات كافیة من السیولة وتخفیف التأثیرات المحتملة على  دون انقطاع لقاعدة عمالئھ. وعالوة على ذلك، اتبع الممارسات االحترازیة الصارمة للح

والخسائر االئتمانیة  موجودات البنك. تراقب إدارة البنك بصورة نشطة تطورات ھذه الجائحة وتأثیرھا على عملیات البنك، مثل الخسائر المحتملة على اإلیرادات  
ك.  المتوقعة والعقود المرتبطة بااللتزامات وما إلى ذل
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أرقام المقارنة   38

عملیة إعادة التبویب ھذه على  الحالیة، لم تؤثرالفترة لتتناسب مع تبویب أرصدة  2021كانون األول  31تم إعادة تبویب بعض األرصدة للسنة المنتھیة في  
: المرحليبیان المركز المالي الموحدفي حقوق الملكیة أو ربح السنة السابقة. ویلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا 

المبلغالشرح 2022حزیران 30التبویب في 2021األول كانون 31التبویب في 
لیرة سوریة

عقارات استثماریة موجودات ثابتة 
إعادة تصنیف العقارات الممتلكة  

589,552,401بغرض اإلستثمار ضمن بند منفصل 

عملیة إعادة التبویب ھذه على  الحالیة، لم تؤثر الفترةلتتناسب مع تبویب أرصدة 2021حزیران 30المنتھیة في  للستة أشھر تم إعادة تبویب بعض األرصدة 
: المرحليالموحدالدخلبیانفي حقوق الملكیة أو ربح السنة السابقة. ویلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا 

المبلغالشرح 2022حزیران 30التبویب في 2021حزیران 30التبویب في 
لیرة سوریة

أرباح غیر محققة ناتجة عن تقییم مركز القطع  
المخصص لزیادة مركز القطع البنیوي 

أرباح ناتجة عن تقییم مركز القطع  
غیر محققة -البنیوي 

فروقات تقییم مركز القطع  إعادة تصنیف 
10,458,578,864المخصص لزیادة مركز القطع البنیوي 

األحداث الالحقة .  39

سھمبواقع سھم لكل  ملیار لیرة سوریة 15تساوي  منحة توزیع أسھم 2022تموز  4تقرر خالل اجتماع الجمعیة العمومیة لبنك البركة سوریة المنعقد بتاریخ 
مال البنك   لیرة سوریة30لیصبح رأس  االدارة وفق نص المادة  كما تم احتساب مكافأت.ملیار  مجلس  حیث بلغت ھذه  33أعضاء  األساسي للبنك  للنظام 

یرة سوریة.  ل562,800,000المكافأت 
السید حمد العقاب لوالیة مدتھا ثالثة سنوات. باإلضافة لذلك تم تعیین مجلس إدارة جدید برئاسة  


