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 بنك معلومات عن ال  1

/ م.و( الصادر بتاريخ  48ء رقم )مجلس الوزرابموجب قرار   عامة  مساهمة مغفلة  شركة ( كبنك)ال  م.س.عالبركة سورية ش.م.  بنكتم الترخيص ل

( الصادر بتاريخ  16059وبموجب السجل التجاري رقم )   2009كانون الثاني    18/ م.و( بتاريخ  6والمعدل بالقرار رقم )  2007حزيران    28

 .  2009كانون األول  29
 

على قرار وزارة اإلقتصاد والتجارة رقم    ة مغفلة بناءً اهممس  شركة( ككبن البركة سورية )ال  بنكتمت الموافقة على اعتماد النظام األساسي ل

، ويخضع ألحكام المرسوم  2009أيار    13( بتاريخ  4/ م ن /ب  511، وقرار مجلس النقد والتسليف رقم )2009حزيران    21بتاريخ    /1564/

وتعديالته الخاص بإحداث المصارف    2001لعام    28الخاص بتنظيم عمل المصارف اإلسالمية والقانون رقم    2005لعام    35التشريعي رقم  

وقانون الشركات الصادر    2007لعام  33 وتعديالته وقانون التجارة رقم    2002للعام  23 التنفيذية، وقانون رقم    الخاصة والمشتركة وتعليماته

 أحكام الشريعة اإلسالمية.  ولألنظمة التي يضعها مجلس النقد والتسليف وكل ذلك بما ال يتعارض مع 2011لعام  29بمرسوم تشريعي رقم  
 

 الجمهورية العربية السورية.  B4مقسم  - مشروع البوابة الثامنة-يعفور   - دمشقريف في هو  بنكإن عنوان المركز الرئيسي لل

ً بنككافة العمليات ال  بنكيمارس ال مية من خالل مركزه  أحكام الشريعة اإلسال  المتوافق معللنظام األساسي و  ية وفق القوانين واألنظمة النافذة ووفقا

ً عشر فر  اثنالرئيسي وفروعه التي أصبح عددها  ا نتيجة تحسن األوضاع الراهنة في الجمهورية العربية السورية، تم إعادة افتتاح   .ني مكتب و  عا

ريخ اصدار  تا  حتىفرع دوما   .لم يتم مباشرة العمل فيالدروب  –الفرقان وفرع حمص    –فروع البنك التي تم اغالقها سابقا، وهي فرع حلب  

 البيانات المالية. 

 

 دراج أسهم بنك البركة سورية في سوق دمشق لألوراق المالية. تمت الموافقة على إ 2014 عامالخالل  

 على وجه الخصوص مباشرة األنشطة التالية:  بنكولل

 

 حسابات الجارية. الفتح  -

ها في ما تجيزه هيئة استثمارالمطلق بها و له حرية التصرف  واألموال التي    بنكالمطلقة وخلطها مع أموال ال  ستثماراالفتح حسابات   -

 من معامالت.  بنكبة الشرعية في الالرقا

  بنك ها في ما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية في الاستثمارخارج الميزانية وغير المدرجة في بيان المركز المالي    ستثماراالفتح حسابات   -

   من معامالت.

 .ستثماراالبة أو الوكالة ب المضار بصيغتي ستثماراالحسابات  إدارة -

المالي من خالل شراء األوراق    ستثمار المباشر من خالل إقامة المشروعات المنتجة وتأسيس الشركات، واال  ستثمارالتمويل واإلجارة واال -

 المالية.  

 .بنكية التي تجيزها هيئة الرقابة الشرعية في البنكقديم الخدمات الت  -

أو األموال التي له حرية التصرف المطلق بها،    بنكالحسنة من األموال الخاصة لل  تمويالتوتقديم ال  بنكلجمع الزكاة المستحقة على ا -

 .نفردة أو من خالل إنشاء الصناديقبصورة م

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

 
 

. 2021 نيسان 12من قبل مجلس اإلدارة في  2020 كانون األول  31كما في  بنكر البيانات المالية للتمت الموافقة على إصدا 
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 )تتمة(  معلومات عن البنك  1

 هيئة الرقابة الشرعية 

ريعة  الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والش   2005( لعام  35إلى المرسوم التشريعي رقم ) إشارة  

من ثالثة أعضاء من    بنكاالسالمي، فقد تم تكوين هيئة الرقابة الشرعية في ال  بنكالعمومية لمساهمي النها من قبل الجمعية  ي والقانون يتم تعي 

 . بنكعلماء الفقه والشريعة والقانون، ويكون رأيها ملزماً لل

ن حيث االلتزام بأحكام  وأنشطته م  بنكوأنشطته، ومراقبة أعمال ال  كن ب تتولى الهيئة إبداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الالزمة ألعمال ال

 .الشريعة اإلسالمية، وإصدار تقرير سنوي للهيئة العامة للمساهمين

  أيلول   10/ م ن / الصادر بتاريخ    184أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم    أسماء الموافقة على    تتم

الدكتور محمد عبد الرحمن    و  األستاذ الشيخ عبد الستار قطان وتضمن الموافقة على قبول ترشيح فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة  لما  ،2020

اع تاريخ   لعضوية هيئة الرقابة الشرعية لبنك البركة،  الشم  من  تبدأ  ثالث سنوات  مدتها  قادمة  لوالية  وذلك  اإلدارة  مجلس  اقتراح  بناًء على 

، وتمارس عملها وفق أحكام نظام عمل هيئة الرقابة الشرعية لدى المصارف  2020حزيران    23والذي صدر في    الهيئة العامة   ارقرصدور  

كانون    17الصادر بتاريخ    4/ م ن / ب    936اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية المحدد في قرار مجلس النقد والتسليف رقم  

 . 2012األول 

على قبول ترشيح الدكتور محمد عمر خلف كعضو لدى    2020أيلول    16بتاريخ  / م ن /    188لنقد والتسليف  بكتابه رقم  ق مجلس اوقد  واف 

 .  2020حزيران   23والذي صدر في  لوالية قادمة مدتها ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة هيئة الرقابة الشرعية 

تشرين األول    28جتماعها الذي عقد بتاريخ  إستار أبو غدة رحمه هللا،  قامت هيئة  الرقابة الشرعية  في  ر عبد ال ة الدكتوونظراً لوفاة فضيل

2020  ً اعو   لهيئة الرقابة الشرعية  بانتخاب األستاذ عبد الستار قطان رئيسا الشم  الرحمن  عبد  محمد  الرقابة    الدكتور  هيئة  لرئيس  نائباً 

 يها.الشرعية وعضواً تنفيذياً ف
 

 تتكون هيئة الرقابة الشرعية من السادة: 
 

ً   عبد الستار قطان  األستاذ الشيخ .1  رئيسا

اع  .2 ً نائب  الدكتور محمد عبد الرحمن الشم   رئيس لل ا

 عضواً   محمد عمر الخلف الدكتور  . 3
 

 المحاسبية الهامة السياسات أسس اإلعداد و . 2

 أُسس إعداد البيانات المالية  2.1

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية    المالية  وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، وطبقاً لمعايير المحاسبةانات المالية  تم إعداد البي 
 مجلس النقد والتسليف. اإلسالمية وحسب القوانين والتعليمات البنكية ذات العالقة الصادرة عن 

تنطوي تحت مظلة معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة  مؤسسات المالية اإلسالمية، لألمور التي ال  وفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة لل
اعاة عدم تعارضها مع مبادئ  إلعداد التقارير المالية، مع مر  ةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية يستخدم البنك المعايير الدولي 

 فاهيمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.  وقواعد الشريعة اإلسالمية واإلطار الم

 تم عرض البيانات المالية بالليرة السورية وهي العملة الرئيسية للبنك.

 وما يخص حسابات االستثمار المطلقة.  المساهمينحقوق  في العرض و اإلفصاح تم مراعاة الفصل بين ما يخص أصحاب  
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 )تتمة(  الهامة محاسبية السياسات الوأسس اإلعداد   2

 
 المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وغير النافذة بعد  2.2 

 
  لموحدة السنوية تم إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام السياسات المحاسبية التي هي مطابقة لتلك التي تم استخدامها في إعداد القوائم المالية ا

كانون الثاني    1، تم تأجيل جميع التطبيقات اإللزامية للمعايير والتفسيرات الجديدة النافذة اعتباراً من  2019  كانون األول   31للسنة المنتهية في  
الثاني    1إلى    2020 ل  2021كانون  التابع  المحاسبة  قبل مجلس  المالية االسالميةمن  للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  في   (AAOIFI)  هيئة 

. فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة الصادرة ولكنها غير إلزامية  2020  حزيران  23و  22اجتماعه الثامن عشر المنعقد بتاريخ  
 بعد:

 

 المتعلق بالوكالة باالستثمار )الوكالة باالستثمار(  31معيار المحاسبة المالي رقم  

المعيار المحا  يهدف هذا  المبادئ  تحديد  التقإلى  اارير اسبية ومتطلبات إعداد  )الوكالة لمالية  بوكاالت االستثمار  للمعامالت    لخاصة  باالستثمار( 
كانون الثاني    1سيصبح هذا المعيار الزامياً في الفترات المحاسبة المبتدئة في أو بعد    . رب المال والوكيلمن  من جانب كل  ،  واألدوات المالية

 السماح بالتطبيق المبكر.  ، مع2021
 

( أو ب( مشروع الوكالة  a pass-through investmentباعتباره إما أ( بتمرير االستثمار )رب المال بتقييم طبيعة االستثمار  يتطلب المعيار من  
(wakala venture .) 
 

التعرض    رئيسيمر بشكل  ستث الميتحمل  ألداة محدودة، وكون فيه مشاركة الوكيل، وكذلك خيارات قابلية تحويل اي إن تمرير االستثمار هو استثمار  
يجب على المستثمر تطبيق نهج تمرير االستثمار الستثماراته في أدوات وكالة االستثمار، إال إذا اختار تطبيق نهج .  األساسيةالمباشر للموجودات  

 مشروع الوكالة. 
 

المبدئي  اإلثبات  بتطبيق مبادئ    الوكالة في دفاتر حساباتهلتي تستند إليها ترتيبات  ارب المال مبدئياً إثبات الموجودات  بموجب هذا النهج، يجب على  
 .المعايير المحاسبة المالية المعنيةبما يتماشى مع مقتضى الحال، حسب 

 

 . شروط معينةبموجب أي من الشروط المطلوبة يستوفي إذا كان عقد وكالة االستثمار الوكالة،   أن يختار تطبيق نهج مشروع لرب المال ويجوز 
 

االستثمار مبدئياً حيث يتم إثبات  "؛ في المحاسبة جب حساب االستثمار في دفاتر المستثمر الذي يطبق "طريقة حقوق الملكيةالنهج، ي   بموجب هذا 
 .حصة المستثمر في الربح أو الخسارة لمشروع الوكالة ويتم تعديله لتشمل مدرجة  بالتكلفة وبعد ذلك يتم قياسه في نهاية الفترة المالية بالقيمة ال

 

ألن الوكيل  نظراً  بترتيب الوكالة بموجب نهج خارج الميزانية  إثبات  من وجهة نظر الوكيل، يتطلب المعيار أنه عند بدء المعاملة يجب على الوكيل  
ة  ضافي اإلعتبارات  حيث قد تنص االالميزانية  غير مدرج ب   األعمال ذات الصلة. ومع ذلك، هناك استثناءات لنهج  / يسيطر على الموجودات  ال  

 .احتساب األمر ذاته كحساب مدرج بالميزانيةعلى وكالة االستثمار القائمة باألداة المرتبطة 
 

قد ثانوي. تحسب  قد يحتفظ الوكيل بترتيبات االستثمار متعددة المستويات. بموجب هذا الترتيب، سيقوم البنك بإعادة استثمار أموال الوكالة في ع
أثر جوهري    لتطبيق هذا المعيارمن غير المتوقع أن يكون  في دفاتر الوكيل.    ةالمعني المحاسبة المالية  ر  يي المعالمتطلبات  اً  هذه العقود الثانوية وفق

 . للبنكعلى البيانات المالية 

 
 المتعلق اإلجارة   -  32معيار المحاسبة المالي رقم  

لمعيار إلى تحديد مبادئ التصنيف  لمنتهية بالتمليك". يهدف هذا االمتعلق "باإلجارة واإلجارة ا  8يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي رقم  
فيها، بصفتها رفاً  ط واإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن معامالت اإلجارة ويشمل ذلك أشكالها المختلفة التي تنفذها المؤسسات المالية وتكون  

من غير   ، مع السماح بتطبيق المبكر. 2021  كانون الثاني  1ئة في أو بعد  سواء مؤجر أو مستأجر. سيكون هذا المعيار إلزامي في الفترات المبتد
 .للبنكأثر جوهري على البيانات المالية   لتطبيق هذا المعيارالمتوقع أن يكون 

 
 المتعلق باالستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة   -  33معيار المحاسبة المالي رقم  

لعرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات االستثمارية  ئ التصنيف واإلثبات والقياس وايهدف هذا المعيار إلى وضع مباد
المالية المؤسسة  بها  تقوم  التي  المماثلة  الشريعة    األخرى  أحكام  مع  المتوافقة  االستثمارية  لألدوات  الرئيسية  األنواع  المعيار  يحدد  اإلسالمية. 

المحاس والمعالجات  وإدارتها اإلسالمية  االستثمارات  إجراء  بموجبها  يتم  التي  المؤسسة  ونموذج عمل  مع خصائص  يتناسب  بما  األساسية  بية 
المتعلق "باالستثمار في الصكوك" وسيكون إلزامي للفترات المبدئية في أو بعد    25اسبة المالي رقم  يستبدل هذا المعيار معيار المح  .واالحتفاظ بها

بالتطبيق المبكر. لغرض هذا المعيار، يتم تصنيف كل استثمار كإحدى فئات االستثمار أدناه اعتماداً على  لسماح  ، مع ا2021كانون الثاني    1
 طبيعته: 

 

 أداة الدين   -
 الملكية أداة حقوق  -
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و   2

 

 )تتمة( لية اإلسالمية وغير النافذة بعد  المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما  2.2
 

 )تتمة( المتعلق باالستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة   -  33معيار المحاسبة المالي رقم  
 

 التصنيف 
المعيار كما تم  تصنيف االستثمارات الخاضعة لهذا    البنكممارسة خيارات اإلثبات المبدئي غير القابلة للنقض الواردة أدناه، يجب على    لم تتم

( بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على أساس  3أو )   الدخل الشامل اآلخر العادلة من خالل  ( بالقيمة  2( بالتكلفة المطفأة أو )1)  قياسها الحقاً إما
 ساسية. العقود اإلسالمية األ بما يتوافق مع طبيعة   إلدارة االستثمارات وخصائص التدفقات النقدية المتوقعة لالستثمار البنكنموذج أعمال 

 
 ، حيث يعكس ديناً، حتى وقت تنفيذ المعاملة، وبالتكلفة المطفأة بعد ذلك. بالتكلفة  الدين النقديةيتم تصنيف وقياس االستثمار في أداة 

 
( بالقيمة  2كلفة المطفأة أو )الت ( ب 1يمكن تصنيف االستثمار في أداة الدين غير نقدية أو أداة استثمارية أخرى ضمن أي فئة من الفئات الثالث )

 .  البنك( بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على أساس نموذج أعمال 3أو ) خرالدخل الشامل اآلالعادلة من خالل 
 

صنيف ال رجعة  يار ت باخت   البنكقم  ي يتم إدراج االستثمار في أدوات أسهم حقوق الملكية كاستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ما لم  
. يجب أن يقع االستثمار  الدخل الشامل اآلخر فيه عند اإلثبات المبدئي لتصنيف ذلك االستثمار على أنه استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل  

 الدخل. قائمة المحتفظ به لغرض المتاجرة دوماً ضمن تصنيف االستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل  
 

 المبدئي  قياس ت والاإلثبا 
قائمة   العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  االستثمارات  باستثناء  المعاملة  تكاليف  بقيمتها مضافاً  االستثمارات  إثبات جميع  مبدئياً  يتم يتم  الدخل. 

د تكبدها. يتم إثبات  حدة للدخل عن القائمة المواحتساب تكاليف المعامالت المتعلقة باالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إلى 
 طريقة الشراء العادية االستثمارات عند نقل السيطرة إلى المستثمر. 

 
 القياس الالحق  

 أ( استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  
لخسائر الناتجة عن عملية  يعاد قياس االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. يتم إثبات جميع المكاسب أو ا

  ض القيمة  نخفا لدخل. يتم فحص االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة إلا االستثمار في قائمة    انخفاض قيمة اإلطفاء وتلك الناتجة عن استبعاد أو  
 االلتزامات المحملة بالخسائر"  الئتمانية ووالخسائر ا  انخفاض القيمة المتعلق "ب   30في كل فترة إعداد تقرير مالي وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم  

 
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ب( 

ل قائمة الدخل بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة إعداد تقرير مالي. يتم إثبات المكسب أو  يعاد قياس االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خال
 .  قائمة الدخلدة القياس، إن وجدت، والتي تعد الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة العادلة في الخسارة الناتجة عن إعا

 
 الشامل اآلخر الدخل استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ج( 

تم إثبات  ل فترة إعداد تقرير مالي. ي بالقيمة العادلة في نهاية ك  الدخل الشامل اآلخرقائمة  يعاد قياس االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
مباشرةً في الحقوق ضمن " القيمة  المكسب أو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس، إن وجدت، والتي تعد الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة العادلة 

في كل    الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل  الستثمارات المدرجة بالقيمة  إنخفاض القيمة ل ". يتم فحصالدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل  
  ". وااللتزامات ذات المخاطر العالية والخسائر االئتمانية    انخفاض القيمة ب   المتعلق "   30فترة إعداد تقرير مالي وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم  

 . للبنكأثر جوهري على البيانات المالية  لتطبيق هذا المعيارمن غير المتوقع أن يكون 
 

 المتعلق بإعداد التقارير المالية لحاملي الصكوك  34معيار المحاسبة المالي رقم  
إعداد  الجهة المصدرة عداد التقارير المالية للموجودات األساسية ألداة الصكوك. وهو يتطلب من يحدد هذا المعيار المبادئ المحاسبية ومتطلبات إ

كانون    1في أو بعد    التي تبدأ رات المالية  بموجب هذا المعيار. سيكون هذا المعيار إلزامي من الفت تقارير التمويل أو الدعوة إلعدادها حسب الحاجة  
 . للبنكأثر جوهري على البيانات المالية  لتطبيق هذا المعيارمن غير المتوقع أن يكون  بالتطبيق المبكر.، مع السماح 2021 الثاني

 
 يات المخاطر  المتعلق باحتياط 35معيار المحاسبة المالي رقم  

عة للمحاسبة  يحدد هذا المعيار األسس المحاسبية ومبادئ إعداد التقارير المالية الحتياطيات المخاطر بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتب 
ال  مات المحملة بالخسائر". يحل كوالخسائر االئتمانية وااللتزا  انخفاض القيمة"  30وإدارة المخاطر. يكمل هذا المعيار معيار المحاسبة المالية رقم  

ً   30)ومعيار المحاسبة المالي رقم    35معيار المحاسبة المالي رقم  (المعيارين   المتعلق "بالمخصصات    11محل معيار المحاسبة المالي السابق رقم    معا
البنك   لسماح بالتطبيق المبكر، فقط إذا قررع ا، م2021  كانون الثاني  1و بعد  في أ التي تبدأ    واالحتياطيات". سيكون هذا المعيار إلزامي للفترات

. للبنكأثر جوهري على البيانات المالية  لتطبيق هذا المعيار من غير المتوقع أن يكون  مبكراً.  30اعتماد معيار المحاسبة المالية رقم  
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2

  التقديرات المحاسبيةأهم  2.3
 

المالية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات وافتراضات تؤثر في قيمة اإليرادات والمصروفات، والموجودات  البيانات  إن إعداد  
ض إن  المالية.  البيانات  في  عنها  المفصح  الطارئة  والمطلوبات  المالية  بالبيانات  المرفقة  وااليضاحات  هذه  والمطلوبات،  حول  الرؤية  بابية 

 لب تعديالً جوهرياً للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية. التقديرات قد تؤدي إلى نتائج تتطالفرضيات و
 

قد ينتج عنها مخاطر هامة من    إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية والتي
 في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية في السنة المالية الالحقة هي كما يلي: مكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية الم

 مبدأ االستمرارية 

لتي  الستقرار احالة عدم اقامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من  
االستمرار    حالة عدم اليقين المستقبلية فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لديه الموارد الكافية لتساعده على وتمر بها الجمهورية العربية السورية  

كن أن تثير شكوكاً هامة حول  . وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأية أمور جوهرية من الممالعمل في المدى المستقبلي المنظور ب 
 اء عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية. قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة. بن 

 ة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية  تدني قيم

بناء على تقديرات اإلدارة    دخلالمخصصات المسجلة في بيان البمراجعة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية بشكل يومي لتقدير كفاية    بنكيقوم ال
لية يقوم  لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية. ويقوم باحتساب المخصصات المالئمة لذلك بشكل دوري وعند تقدير التدفقات النقدية المستقب 

ئيسي على فرضيات وعوامل متعددة  إن هذه التقديرات مبنية بشكل ر  بتقييم وضع العميل المالي وصافي قيمة الضمانة المتوقع تحقيقها.  بنكال
وف  لها درجات متفاوتة من الموثوقية وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظر 

   تلك التقديرات في المستقبل. 

 الموجودات الضريبية المؤجلة

الخسرائر المتوقع االسرتفادة منها عند تحقق الربح الضرريبي. يتطلب االعتراف بالموجودات    ضرريبية المؤجلة عنبالموجودات اليتم االعتراف  
الضررريبية المرررررررؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة ومبالغ األرباح المسررتقبلية الخاضررعة للضررريبة باإلضررافة إلى الخطط الضررريبية 

 .المستقبلية
 

 الضريبيةالزكوية والمعالجة 
 

 مسؤولية إخراج الزكاة تقع على عاتق المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار المطلق في حال توافر شروط وجوب الزكاة. إن 
لمعايير المحاسبة اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية واعتمدت من هي  ئة  تم احتساب الزكاة وفقاً 

ليرة سورية حصة السهم الواحد  1,962,253,717 نك. وقد بلغت قيمة الزكاة على أسهم بنك البركة سورية مبلغاً قدره  الرقابة الشرعية في الب 

 ليرة سورية في حال كانت النية من قبل المساهم في شراء األسهم أو االكتتاب بها بهدف الحصول على النماء:  13.08منها 
 

 سورية كما يلي:  - لبركة نك االزكاة على أسهم ب  وقد تم احتساب قيمة

 % 2.5775* نصيب زكاة األسهم بغرض اإلقتناء )حول شمسي(= وعاء الزكاة 

ة ألقرب عدد  ليرة سورية مقرب   1,962,253,717% =    52.577*    76,130,115,124نصيب زكاة األسهم بغرض اإلقتناء )حول شمسي(=  

 . صحيح

 ليرة سورية.  13.08=  150,000,000  /1,962,253,717= نصيب زكاة  شمسي(نصيب زكاة السهم الواحد )حول  
 

 لكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالميةا
 

ايرادات غير شرعية ناشئة عن معامالت مخالفة لقواعد الشريعة االسالمية على سبيل المثال )فوائد تم دفعها من قبل المصارف    نهي عبارة ع
 .لجارية( تم تجنيبها من األرباح لصرفها في وجوه الخير بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعيةالمراسلة على الحسابات ا

 لم يتم تجنيب أية أرباح لكونها ناشئة عن أعمال مخالفة للشريعة اإلسالمية.  2020 ل كانون األو 31حتى تاريخ 
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 تتمة( ) والسياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد      2

  ات المحاسبيةلسياس أهم ا 2.4

 
 ( 2019  كانون الثاني 1)سياسة مطبقة اعتباراً من  انخفاض القيمة  تقييم

 

 الموجودات المالية انخفاض قيمة 

بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. كما   11نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة المالي رقم  30يستبدل معيار المحاسبة المالي رقم  

الجديد على بعض االرتباطات التمويلية وعقود الضمانات المالية ولكنه ال ينطبق على استثمارات أسهم حقوق    بانخفاض القيمة   موذجيطبق ن 
  .الملكية

 

تم تحويل  ة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. ي طبق البنك نهج يتكون من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وذلك بالنسب ي 
 :منذ اإلثبات المبدئي لهذه الموجودات درجة التصنيف االئتمانيثالث المراحل التالية وذلك على أساس التغير في الالموجودات من خالل 

 

 شهراً  12المرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

نية المتوقعة  ئتمانية منذ اإلثبات المبدئي، يتم إثبات جزء من الخسائر االئتمابالنسبة للتعرضات التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في المخاطر اال

  12ج عن أحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد على العقود المالية خالل  على مدى العمر التي تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنت 

 شهراً(.  12إذا كان العمر المتوقع لألداة المالية أقل من شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية )أو أقصر فترة 
 
 

ً غير مضمحلة  – المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر    ائتمانيا
ة ائتمانياً، يتم  بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي، ولكنها ليست مضمحل 

حدوث   أحداث احتماليةالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسارة المرتبطة ب   .إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر

 على مدى العمر المتوقع للعقد المالي.  السداد في التعثر
 

على كامل عمر التعرض اعتبارا من تاريخ    هي تقدير للخسائر االئتمانية المتوقعة   ( 2الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر )المرحلة  

التعاقدية  ويتم تحديدها بناًء على الفرق بين القيمة الحالية لكافة حاالت العجز النقدي. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية    القياس
خ إعداد التقارير  لتلك الموجودات المالية التي هي غير مضمحلة ائتمانياً في تاري   استرداده  المتوقعمبلغ  المستحقة الدفع للبنك والقيمة الحالية لل

 .المالية
 

ً  – المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر    مضمحلة ائتمانيا
تقييم العقود المالية كمضمحلة ائتمانياً عند وقوع حدث أو أكثر من األ ترأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية  يتم  حداث التي يكون لها 

 .  موجودات المالية ة على تلك الالمقدر
 

قيمة االئتمان على أساس الفرق بين صافي القيمة المدرجة والمبلغ  انخفاض  ب ، يتم تحديد المخصصات المتعلقة 3بالنسبة للعقود المالية للمرحلة 

ا للعقود  المالي رقم  القابل لالسترداد  المحاسبة  المعايير في معيار  نفس  للمخصصات  11لمالية. نظراً الستخدام  بالنسبة  البنك  ، تظل منهجية 

 .المحددة كما هي دون تغيير
 

ات  للبنك استرداد تعرضها، يتم تطبيق القواعد المطبقة في السابق وفقا لسياسة البنك أو المتطلب عدم وجود رهونات أو ضمانات يمكن    ةوفي حال
 المحلية، أيهما أكثر صرامة، الحتساب مخصص الخسائر االئتمانية.

 

 ً  الموجودات المالية المضمحلة ائتمانيا
ت المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي مضمحلة ائتمانياً. األدلة التي  في تاريخ إعداد التقرير المالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت الموجودا 

 :المالية مضمحلة ائتمانياً، تتضمن على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها تثبت بأن الموجودات
 

 الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الجهة المصدرة؛  -

 السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛ خرق العقد مثل التعثر في  -

 ي آخر؛ أو احتمالية إعالن المقترض إفالسه أو إجرائه إلعادة تنظيم مال -

 إعادة هيكلة التسهيل من قبل البنك بشرط أن البنك لن ينظر في خالف ذلك؛ -
 

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 :الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التاليةأن المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس 
 

  حدوث التعثر في السداد؛ ةاحتمالي  -

 و سداد؛ة التعثر في ال الخسارة في حال  -

 .قيمة التعرض للتعثر في السداد -

ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة  تستمد هذه المعايير بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى.  
 .المستقبلية وذلك كما هو موضح أدناه
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 )تتمة) الهامة السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و   2

 )تتمة(  أهم السياسات المحاسبية 2.4
 

 ( )تتمة( 2019  كانون الثاني 1)سياسة مطبقة اعتباراً من انخفاض القيمة تقييم 
 

  تعريف التعثر في السداد
 يعتبر العميل متعثراً في الحاالت المبي نة أدناه : 

اته تجاه المصرف أو المجموعة المصرفية دون اتخاذ أية إجراءات  عندما يتبين للمصرف عدم قدرة / أو رغبة العميل في سداد التزام -
 تسييل الضمانات أو إحالته إلى المتابعة القانونية. بحقه مثل 

 عند مضي تسعين يوم أو أكثر على :  -

 استحقاق الدين أو أحد أقساطه أو فوائده / عوائده .  •
 آخر عملية إيداع .  جمود الحساب الجاري المدين لجهة التسديدات اعتباراً من تاريخ •
 % منه أو أكثر اعتباراً من تاريخ هذا التجاوز . 10تجاوز السقف الممنوح للحساب الجاري المدين بنسبة   •

 انكشاف الحسابات الجارية تحت الطلب.  •
ا كتسهيالت دفع المطالبات الناجمة عن الحسابات خارج الميزانية نيابة عن العمالء , دون أن يتم سداد هذه الحسالبات أو توثيقه •

 ائتمانية مباشرة أصوالً . 
 ئتمانية المتجددةانقضاء تاريخ تجديد التسهيالت اال •

 

 عندما تخضع أحد / كافة التعرضات االئتمانية تجاه العميل إلعادة الهيكلة مرتين متتاليتين دون أن يتم االلتزام بشروطها.  -
   . حلة الثالثة التي تم  بموجبها تحسين تصنيفه االئتماني و إخراجه من المرعندما يخل العميل بااللتزام بشروط إعادة الجدولة األصولية   -
ضات التي تم  تحسين تصنيفها االئتماني و إخراجها من المرحلة الثالثة لدى دفع كامل   - عندما يخل العميل بااللتزام بشروط التعر 

 ً  . مستحقاتها التي لم تتجاوز مدة التأخر عن سدادها مئة و ثمانون يوما
 اعالن العميل إفالسه أو وضعه تحت التصفية. د عن  -

 

 السداد احتمالية حدوث التعثر في  
الئتمانية.  تعتبر درجات المخاطر االئتمانية بمثابة المدخالت األساسية لعملية تحديد الهيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في السداد للتعرضات ا

يد وتحديث  السداد بشأن تعرضات مخاطره االئتمانية ويتم تحليلها يتضمن هذا التحليل على تحديقوم البنك بجمع معلومات عن األداء والتعثر في  
يتم تقديراحتمال التعثر للتعرضات االئتمانية  العالقة بين التغيرات في معدالت التعثر في السداد والتغيرات في العوامل الرئيسية لالقتصاد الكلي،  

 كما يلي:
 

احتمال التعثر من خالل استخدام تقنية الربط مع البيانات الخارجية حيث يمكن بنوك والحكومات يتم تقديربالنسبة للتعرضات تجاه ال -
مواءمة وربط درجات التصنيف االئتماني الداخلي المبنى على مخاطر تعثر العميل بنظام التصنيف االئتماني المستخدم من قبل أحد  

صود لكل درجة من درجات التصنيف االئتماني الخارجي  استخدام معدل التعثر المرتماني الخارجي المتعمدة ووكاالت التصنيف االئ 
 لما يقابلها من درجات التصنيف االئتماني الداخلي.  

لداخلية  التعرضات تجاه الشركات يتم تقديراحتمال التعثر ضمن محفظة التسهيالت االئتمانية من خالل استخدام تقنية خبرة التعثر ا -
دل التعثر المستمد من هذا النظام كما يتوجب معايرة هذا التقدير بالمعلومات الحالية  تحليل تغير التصنيف او معوذلك انطالقا من  

 وبناًء على المتوسط المرجح لثالث سيناريوهات أساسي، متفائل ومتشائم. ، والمستقبلية المعقولة وذات الصلة بطريقة غير متحيزة
خلية كمصدر أساسي للمعلومات، ويحتسب على مستوى كل مجموعة  لتجزئة الى البيانات الدااحتمال التعثر لتعرضات ا يستند تقدير -

من التعرضات على أساس درجة التصنيف االئتماني الداخلي التي صنفت ضمنها هذه المجموعة باالستناد الى معدل التعثر التاريخي  
الخسارة مع ضرورة معاير الى معدل  المعوصوال  بكافة  التقدير  الحالية والمستقبلي ة هذا  الصلةلومات  المتاحة ذات  وبناًء على    ،ة 

 المتوسط المرجح لثالث سيناريوهات أساسي، متفائل ومتشائم. 
 

 المتوقعة. ئتمانية كمدخالت االقتصاد الكلي الرئيسية في نماذج الخسائر اال والناتج المحلي اإلجمالي  التجاري ميزان اليستخدم البنك 
 

 ستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة: التعثر في السداد المأنواع احتمالية حدوث 

شهراً القادمة )أو   12هذا هو تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد خالل   – شهراً   12احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى  •

الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على    استخدام ذلك  شهراً(. يتم  12ا كان ذلك أقل من  على مدى العمر المتبقي لألداة المالية إذ

 شهراً.  12مدى 

هذا هو تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر المتبقي لألداة    – احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر   •
 ". 3والمرحلة    2"للمرحلة ئر االئتمانية المتوقعة بالنسبة  المالية. يتم استخدام ذلك الحتساب الخسا

 

 إضافة معلومات النظرة المستقبلية
. في حالة  ويتم معايرة كافة المعامالت المقدرة بناء على معلومات تاريخيةيستخدم البنك النماذج اإلحصائية إلضافة العوامل االقتصادية الكلية 

لتعثر في السداد المتوقعة  ية إحصائية أو إذا كانت نتائج احتمالية حدوث ااالقتصادية الكلية السابقة والتي تكون ذات أهمعدم وجود أي من معايير  
حليل  مخالفة بشكل كبير للتوقعات الحالية للظروف االقتصادية، تطبق اإلدارة الطريقة النوعية الحتمالية حدوث التعثر في السداد، وذلك بعد ت 

 ً  .ألداة التشخيص  المحفظة وفقا
 

مرجعية اتخاذ القرارات حول مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية الكلية    لمستقبلية إلى زيادة مستويات تؤدي إضافة معلومات النظرة ا
لتعرضات ضمن فئة  هي ا  3التي تعتبر بأنها منتجة )المرحلة    2والمرحلة    1على الخسائر االئتمانية المتوقعة المطبقة على تعرضات المرحلة 

لسي  واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات لألوضاع االقتصادية  اسة البنك، يتطلب عمل مراجعة دورية للمنهجيات  التعثر في السداد(. وفقاً 

 .المستقبلية
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 ( )تتمة( 2019  كانون الثاني 1)سياسة مطبقة اعتباراً من انخفاض القيمة تقييم 

 
  الخسارة في حالة التعثر في السداد

عين  . يتم احتساب ذلك باألخذ في  حال تعثر صاحب التمويل عن السداد الخسارة في حالة التعثر في السداد هي حجم الخسائر المحتملة في  
   في حالة التعثر في السداد.   يةلمالات اى المتاحة للبنك والتي يمكن استخدامها السترداد الموجوداالعتبار الضمانات والموارد األخر 

 

يتم تقدير الخسارة عند التعثر على مستوى كل درجة من درجات التصنيف االئتماني كنسبة من التعرض عند التعثر، وفي سبيل ذلك تستند 
عند التعثر والحتساب معدل االسترداد  داخلية لبناء درجات الخسارة  المتوفرة لديها وتستخدم النماذج واألنظمة الالمصارف إلى البيانات التاريخية  

اريخي لتقدير معدل االسترداد بالنسبة ألي فئة من فئات  عدم تمكن المصرف من إجراء أي تحليل ت   التاريخي على مستوى كل تعرض، في حال 
ة في تعليمات مصرف سورية المركزي. رة نظرا لعدم كفاية البيانات المتاحة يتم استخدام الحدود الدنيا المذكورالتعرضات االئتمانية غير المتعث    

 

من قبل الهيئة العامة    وفيما يتعلق بالضمانات العينية المقدمة من قبل طالب التمويل يتم طلب تحديد قيمة الضمانة من قبل مخمنين معتمدين
 . لالستثمار والتطوير العقاري 

 
 قيمة التعرض للتعثر في السداد 

اد في المستقبل، باألخذ في االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض  قدير التعرض في تاريخ التعثر في السدتمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد ت 
بما في   المالية  التقارير  تاريخ إعداد  المتوقعة على  بعد  القائم والسحوبات  المبلغ األصلي  المبالغ األصلية والربح على  المدفوعات على  ذلك 

 التسهيالت المتعهد بها.
 

 ض عند التعثر في السداد المدرجة في الميزانيةالتعرقيمة 
دوث التعثر في السداد. يجب أن ترحل التعرضات  قيمة التعرض عند التعثر في السداد للبنود المدرجة في الميزانية هي المبالغ القائمة عند وقت ح 

 ص بها. خاضعة إلدراج هيكل السداد الخاالالقائمة للبنود المدرجة في الميزانية مباشرةً 
 

 المتوقعة. يجب تقدير المدفوعات باستخدام االتجاهات السابقة وخصمها من قيمة التعرض عند التعثر في السداد عند احتساب الخسائر االئتمانية  
 

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

 للتعرضات غير المدرجة في الميزانية.  الميزانية بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان على المبلغ اإلسمي 
 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية  
ال ، يأخذ البنك في االعتبار  عقود المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئيعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على 

د ال مبرر لهما. يتضمن ذلك على كالً من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي، وذلك  المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جه
 للخبراء المتخصصين، بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.من واقع الخبرات التاريخية للبنك والتقييم االئتماني 

 .أداة من األدوات قد يكون لديها مخاطر ائتمانية مختلفة عند اإلثبات المبدئييتم إجراء التقييم بالنسبة ألداة محددة بدالً من الطرف اآلخر. ألن كل  

 
 إعادة جدولتها أو هيكلتها  الموجودات المالية المعاد 

إلى أن يتم اإللتزام بشروطها يمكن بعد ذلك إعادة هذه التعرضات    2  ضمن المرحلة عرضات االئتمانية المعاد هيكلتها أو جدولتها  نيف الت سيتم تص

 إلى المرحلة األولى. 
 

 الحوكمة 
 

األخير ع المسؤول  اإلدارة  مجلس  ويكون  الصلة،  ذات  الهامة  السياسات واالجراءات  كافة  اإلدارة على  مجلس  ن مالئمة وحصافة  يُصادق 
المصرف   في  االئتمان  إدارة مخاطر  الخاصة  ممارسات  المؤونات  كفاية  وبما يضمن  لديه  العالقة  ذات  الداخلي  الضبط  بيئة  وفعالي ة  ومتانة 

 . 30واحتسابها بما يتسق مع السياسات واإلجراءات الداخلية المعتمدة ومتطلبات تعليمات مصرف سورية المركزي والمعيار 

تنفيذيين، من بين أعضائها كبار مسؤولي إدارة االئتمان ومراجعة  صول المتعثرة والمخصصات برئاسة رئيس المديرين اللجنة األ   تم تشكيل
  االئتمان والمخاطر والمالية، ويكون من مسؤوليتها إعداد وتحضير واتخاذ ما يلزم لتطبيق متطلبات تعليمات مصرف سورية المركزي والمعيار 

 ا بشكل مخطط وممنهج.بكافة جوانبه 30

قييم مستقل لمدى التزام االدارة التنفيذية واألقسام المختلفة السيما إدارة المخاطر بالسياسات واالجراءات التي  تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإجراء ت 
نية المتوقعة السيما فيما يخص تقدير اآلراء  اعتمدها مجلس إدارة المصرف وكذلك تقييم أنظمة الضبط الداخلي المتعلقة بآلية احتساب الخسائر االئتما

قها، إضافة الى اختبار فاعلية نظام التصنيف االئتماني الداخلي وأنظمة تقييم وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وصالحية النماذج  الحكمية وتوثي 
 المهمة إلى لجنة التدقيق أصوالً. واألنظمة المستخدمة وتق يد المصرف بمخرجاتها ويتم ذلك سنوياً ويتم رفع نتائج هذه  
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 )تتمة) السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و   2
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 ( )تتمة( 2019  كانون الثاني 1)سياسة مطبقة اعتباراً من انخفاض القيمة قييم ت
 

 تحسين التصنيف اإلئتماني )التحول الخلفي( 
 
 

دون إهمال أي مؤشر من المؤشرات التي تدل على الزيادة  وذلك    1إلى المرحلة    2من المرحلة  ضات االئتمانية  يمكن تحسين تصنيف التعر
 :  الهامة في المخاطر االئتمانية 

 
طر االئتمانية أعاله(  )المعايير المغطاة في جزء الزيادة الجوهرية في المخا  2لم تعد المعايير الخاصة بتصنيف التعرض إلى المرحلة  •

 وجودة؛  م
 التزام العميل بشروط التعرض اإلئتماني بعد سداد كافة المستحقات؛  •
 التزام العميل بشروط إعادة الجدولة األصولية؛  •
اإلئتمانية والذين  ال يجوز منح تسهيالت إئتمانية إضافية تزيد عن السقوف الممنوحة أصال للعمالء المدرجين ضمن محفظة التسهيالت  •

 صنيفها إلى المرحلة األولى. ضمن المرحلة الثانية إال بعد تحسن ت تم تصنيف ديونهم 
 

 :  في إحدى الحاالت التالية  2إلى المرحلة  3من المرحلة يمكن تحسين تصنيف التعرضات االئتمانية 
 

 وجودة؛  ة في جزء التعثر في السداد أعاله( م)المعايير المغطا 3لم تعد المعايير الخاصة بتصنيف التعرض إلى المرحلة  •

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

 ر فيها الشروط التالية: تجاه العميل، على أن تتوف إجراء إعادة جدولة أصولية لكافة التسهيالت اإلئتمانية •
 

% من الرصيد القائم للتعرض اإلئتماني في حالة إعادة  10ى من مصادر العميل الخاصة ال تقل نسبتها عن  نقدية أول  تسديد دفعة  .1

 % في حال إعادة الجدولة للمرة الثانية.20الجدولة األولى، وترتفع النسبة إلى  

 متناقصة ذات أقساط شهرية أو ربعية كحد أقصى. إجراء إعادة الجدولة على شكل تسهيالت  .2
 أال تزيد فترة السماح عن ستة أشهر.  .3

 أال تزيد فترة سداد المديونية عن عشر سنوات متضمنة فترة السماح.  .4
 

 شطب  
األصل أو الجزء المعني  يقوم البنك بشطب جزء من أو كامل القيمة الدفترية لألصل المالي، عندما ال يعود لديه توقعات معقولة باسترداد هذا  

ال يمتلك أية موجودات أو مصادر دخل والتي يمكن أن تحقق    صاحب التمويل  العميل بأن  عام عندما يحدد البنك  . وهذا هو الحال بشكل  منه
ية من  التدفقات النقدية الكافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، يجب أن تخضع الموجودات المالية التي يتم شطبها لإلجراءات التنفيذ

 السترداد المبالغ المستحقة.  أجل االلتزام بإجراءات البنك
 

 لمركز المالي بيان ا ر االئتمانية في للخسائ  عرض مخصص
 تم عرض مخصص للخسائر االئتمانية في بيان المركز المالي كالتالي: 

 

 : كخصم من إجمالي القيمة المدرجة للموجودات؛ الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة -
 : بصفة عامة، كمخصص مدرج في المخصصات المتنوعة؛   لضمانات الماليةارتباطات التمويل وعقود ا -
من   - المالية على كالً  العقود  تتضمن  الم  ستغلة الم  السقوفحيثما  المتوقعة على  ستغلةأو غير  الخسائر االئتمانية  بتحديد  البنك  قام   ،

، يتم عرض مخصص الخسائر  المستغل السقف لك ارتباطات التمويل / العنصر غير المدرج في الميزانية وذلك بشكل منفصل عن ذ
 كمخصص في المخصصات المتنوعة.  ستغلغير الم  للسقفاالئتمانية 

 

 العوامل االقتصادية الكلية  -   متوقعةعلى مخصص الخسائر االئتمانية ال  19 – أثر كوفيد 
 

المستخدمة وعلى  ق الكلي  االقتصاد  تعديالت على سيناريوهات  بتطبيق  البنك  إدارة  التي  امت  الخسائر  األوزان  تعتمدها الحتساب مخصص 
 . 2020كانون األول   31لم يؤثر هذا التعديل جوهرياً على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في  االئتمانية،

 

 الدعم الحكومية الهامة  إجراءات –على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   19 – أثر كوفيد 
 

بتأجيل    2020آذار    26/م.ن الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ  25مات مصرف سورية المركزي بالقرار رقم  اًء على تعلي قام البنك بن 

  اإلجراءات تم أخذ هذه  ليرة سورية،    3,995,711,595حيث بلغت هذه األقساط  لمدة ثالثة أشهر  األقساط المستحقة لمجموعة من العمالء  

من ذمم    المحققة  تيجة هذا التأجيل لم يكن هنالك أثر جوهري على اإليرادات، ن الخسائر الئتمانية المتوقعةبالحسبان عند احتساب مخصص  

  ليرة سورية   49,472,081، حيث انخفضت بمبلغ  ومعدالت العائد الفعلية للفترة الحالية والمستقبلية  البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت 

 . 2020لعام  إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت% من 0.77والذي يشكل   .2020كانون األول   31تهية في للسنة المن 
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 تتمة( ) السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و   2

 تتمة()أهم السياسات المحاسبية  2.4

 

  التعامالت بالعمالت األجنبية

نة بأسعار الصرف السائدة في  أساس المضاربة أو المشاركة خالل الس  بالعمالت األجنبية والتي تتم على غيريتم تسجيل المعامالت التي تتم  

 تاريخ إجراء المعامالت. أما في حال تمت المعامالت على أساس عقد المضاربة أو المشاركة يتم معالجتها كما يلي:
 

جراء عمليات مضاربة أو مشاركة بعملة  ال إفي ح  بتطبيق سعر الصرف السائد عند التسليم.تثبت المبالغ بتحويلها إلى عملة البيانات المالية  

منه الخسارة بنفس عملة البيانات المالية، في حال إجراء    ًً القوائم المالية يتم رد رأس مال المضاربة أو المشاركة مضافاً إليه الربح أو محسوما

أو الخسارة تنضيض موجودات المضاربة أو    عن عملة البيانات المالية يجب لتحديد الربحعمليات المضاربة أو المشاركة بعمالت مختلفة  

إذا    شاركة بصرف تلك العمالت بعملة البيانات المالية ويتحمل وعاء المضاربة أو المشاركة ناتج فرق العملة ربحاً أو خسارةً. في هذه الحالة الم

فإن العميل    ،ال المضاربة أو المشاركة بهالبنك ما يستحقه بالعملة التي تم تسلم رأس مرغب رب مال المضاربة أو المشاركة أن يحول له ا

 يتحمل نتائج فرق العملة ربحاً أو خسارةً.  
 

يتم تحويل الموجودات  ، كما  البيانات الماليةالمعتمدة في تاريخ    األجنبيةيتم تحويل أرصدة الموجودات النقدية والمطلوبات النقدية بأسعار العمالت  

يتم تسجيل فروقات التحويل    والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.  األجنبيةلعمالت  غير المالية والمطلوبات غير المالية با

 . لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغير في القيمة العادلة

 

ويتم تحويل أرصدة  سنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت،  يتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل ال 

سورية   قبل مصرف  من  والمعلنة  المالي  المركز  بيان  تاريخ  في  السائدة  األجنبية  العمالت  بأسعار صرف  المالية  والمطلوبات  الموجودات 

   ة الرئيسية للبنك في بيان الدخل. يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العمل   المركزي. 
 

 معلومات القطاعات 

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن  إن  

 أعمال أخرى. تلك المتعلقة بقطاعات 

تلك التي تخضررررع لها تقديم منتجات أو خدمات خاضررررعة لمخاطر وعوائد تختلف عن كما أن القطاع الجغرافي يمثل بيئة اقتصررررادية يتم فيها  

 المنتجات أو الخدمات المقدمة في بيئة اقتصادية أخرى.

 

 االعتراف األولي والقياس الالحق –المالية  األدوات

 تاريخ االعتراف

للعمالء وودائع العمالء، مبدئيا في تاريخ المتاجرة )التاريخ الذي  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية، باستثناء التمويالت المقدمة  

. يعترف البنك الموردينعتراف بالتمويالت عند تحويل األموال إلى حسابات  البنك طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية(. يتم اال  يصبح فيه

 بودائع العمالء عندما تصل األموال للبنك.
 

 ألدوات المالية  االعتراف األولي با

بالتكلفة، وتشمل التكلفة قيمة الحصول على هذه   االستثمارات أو القيمة العادلة  يتم إثبات جميع أنواع االستثمارات في تاريخ اقتنائها وتقاس 

 ة باالقتناء. قللمقابل العيني، وأي مصروفات مباشرة متعل
 

 المالية الُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق الموجودات

روفات ُمباشرة  يتم إثباتها بالتكلفة ُمضافاً إليها أية مصحيث  ارات يكون للبنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. ستثمهي ا

في بيان  تتعلق باالقتناء، وفي حال وجود تدني يُؤدي إلى عدم إمكانية استرداد األصل أو قيمة أي جزء منه في نهاية الفترة المالية يتم تسجيله  

بعد أخذ   لمطفأة ا الدخل ضمن بند مخصص تدني استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق كخسارة تدني وإظهار هذه االستثمارات بالقيمة

 قيمة التدني باالعتبار.  
 

 تدني قيمة الموجودات المالية وخسارة التدني 

األصول المالية.    ن هناك دليل موضوعي على تدني قيمة األصل المالي أو مجموعةيقوم البنك في تاريخ بيان المركز المالي بتقييم ما إذا كا

األصول المالية إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من  تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة  

يكون لحدث )أو أحداث( الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية  األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل )حدث خسارة( و

المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية. تشمل األدلة الموضوعية مؤشرات تدل على أن المدين أو    المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول 

ت الربح أو المبلغ األصلي، احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظيم  مجموعة المدينين يواجهون صعوبة مالية كبيرة، إخالل وتقصير في دفعا

فاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثالً عدد متزايد من الديون والدفعات  مالي، إشارة البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخ

 المؤجلة و/أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السداد. 
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 تتمة( ) الهامةالسياسات المحاسبية و  أسس اإلعداد   2

 تتمة()أهم السياسات المحاسبية  2.4
 

 تتمة()االعتراف األولي والقياس الالحق  –المالية  األدوات

 الُمؤجلة  البيوع ذمم  
 

   عقود الُمرابحة

إ ه خيار الشرط وفق  تطبيقفي حال عدم    ة لآلمر بالشراءام في الوعد في المرابح لزبتطبيق مبدأ اإلعقود المرابحة فإن البنك يقوم  برام  عند 

   .2009أيار   27تاريخ  4ب  م.ن/ /  520والتسليف رقم  قرارمجلس النقد

ت التي تم  في حالة المرابحة آجلة الدفع أو البيوع اآلجلة األخرى، تؤجل األرباح الناتجة عن المعاملة ، أي الفرق بين اإليرادات وتكلفة المبيعا

ة. أما في الحالة التي يكون فيها سعر البيع النقدي للبضاعة المبيعة أعلى من تكلفة المبيعات ، فال تؤجل  من خالل حساب األرباح المؤجلإثباتها،  

يعرض حساب األرباح المؤجلة كحساب مقابل للمبالغ مستحقة التحصيل ذات  ،  األرباح الناشئة عن الفرق بين سعر البيع النقدي وتكلفة المبيعات

البيوع الُمؤجلة عند نشوئها بقيمتها االسمية ويتم قياسها في نهاية الفترة المالية على أساس صافي القيمة النقدية الُمتوقع  ويتم إثبات ذمم  عالقة. ال

 تحقيقها.

ترات مالية  على أقساط تُدفع على ف  يتم إثبات إيرادات البيوع الُمؤجلة التي يُسدد ثمنها دفعة واحدة تستحق بعد الفترة المالية الحالية أو يُسدد ثمنه

ال يدرج الدخل المستحق   ُمتعددة الحقة بتوزيعها على الفترات المالية الُمستقبلية لفترة األجل بحيث يُخصص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح.

 .المتعلق بالحسابات المتأخرة عن السداد

ً   لبنكا  في حال وجود هامش جدية يعتبر هذا المبلغ التزاماً على ر  ففي حال نكول العميل يؤخذ من هامش الجدية مقدابرسم األمانة    ويمثل مبلغا

وفي حال نقص أو عدم وجود هامش الجدية أو ضمانات أخرى يسجل الفرق الناتج عن الضرر ذمماً على  الضرر الفعلي الذي لحق بالبنك  

ً العميل وذلك    . في حال كان الوعد بالشراء ملزما

 

 اربة التمويل بالُمض 

إلى الُمضارب أو وضعه تحت تصرفه، ويُقاس رأس المال الُمقدَّم    رأس المال )نقداً كان أو عيناً(  ات تمويل الُمضاربة عند تسليميتم تسجيل عملي 

ربحاً  لدفترية فيُعترف به  بالمبلغ المدفوع، أو بالقيمة العادلة إذا كان عيناً وإذا نتج عن تقييم العين عند التعاقد فرق بين القيمة العادلة والقيمة ا

 . من رأس مال الُمضاربة بنك، وفي نهاية الفترة المالية يُحسم ما استرده الدخل)خسارة( في بيان ال

ا في حال    رباح في األ  بنكيتم إثبات نصيب ال )الخسائر( الناتجة عن عمليات المضاربة التي تنشأ وتنتهي خالل الفترة المالية بعد التصفية، أمَّ

عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على أي جزء منها   رباح في األ  بنكالتمويل بالمضاربة ألكثر من فترة مالية فيتم إثبات نصيب ال  استمرار

ا خسائر أي فترة مالية فيتم إثباتها في دفاتر ال  رباح ثت فيها في حدود األفي الفترة المالية التي حد د الخسائر  لتلك الفترة في حدو  بنكالتي تُوزع، أمَّ

 الُمضاربة. رأس مال بها  التي يخفض

ثبات المستحقات ذمماً على  أو بعد التصفية أو التحاسب التام، يتم ا  رباحرأس مال المضاربة أو نصيبه من األ   بنكإذا لم يسلم المضارب إلى ال

 المضارب. 

إثبات هذه الخسائر ذمماً على الُمضارب، اما إذا وجدت    في حالة وقوع خسائر بسبب تعدي الُمضارب أو تقصيره أو مخالفته لشروط العقد يتم

 يتم اثباتها بتخفيض رأس مال المضاربة.  دون تعد من المضارب  الخسارة عند التصفية
 

 التمويل بالُمشاركة  

صة المقدمة نقداً فيتم  في رأس مال الُمشاركة عند تسليمها للشريك المدير أو وضعها في حساب الُمشاركة وإذا كانت الح   بنكيتم تسجيل حصة ال

القيمة العادلة والقيمة    بالقيمة العادلة، وإذا نتج عن تقييم العين عند التعاقد فرق بينقياسها بقيمة المبلغ المدفوع نقداً أما إذا كانت عيناً فيتم قياسها   

 . دخلالدفترية يعترف به ربحاً أو )خسارة( في بيان ال

نهاية الفترة المالية بالقيمة التاريخية وفي حالة الُمشاركة الُمتناقصة يتم قياس رأس المال    شاركة الثابتة في في رأس مال المُ   بنكيتم قياس حصة ال

للحصة    البيعيةحسوماً منها القيمة التاريخية للحصة المبيعة، ويثبت الفرق بين القيمة التاريخية والقيمة  في نهاية الفترة المالية بالقيمة التاريخية م

 . دخل ي بيان البحاً أو خسارة فالمبيعة ر
ا  أرباح في    بنكيتم تسجيل نصيب ال في حالة استمرار    أو خسائر عمليات التمويل بالُمشاركة التي تنشأ وتنتهي خالل الفترة المالية بعد التصفية أمَّ

  بنكزء منها بين اللتام عليها أو على أي جعند تحققها بالتحاسب ا  رباحفي األ  بنكالُمشاركة ألكثر من  فترة مالية فإنَّه يتم تسجيل نصيب ال

ا نصيب ال  رباحوالشريك في الفترة المالية التي حدثت بها وذلك في حدود األ في الخسائر ألي فترة مالية فيتم إثباته في تلك    بنكالتي تُوزع، أمَّ

 الُمشاركة. رأس مال في   بنكالفترة وذلك في حدود الخسائر التي يخفض بها نصيب ال

بعد التصفية أو التحاسب التام ذمماً على الشريك في حال لم يسلم الشريك إلى    رباح في رأس مال المشاركة أو مبلغ األ  بنكة البات حص يتم إث 

 نصيبه منها، وفي حال وقوع خسارة نتيجة تعدي أو تقصير الشريك أو مخالفته لشروط العقد يتم اثبات هذه الخسائر ذمماً على الشريك.  بنكال
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 تتمة( ) السياسات المحاسبية الهامةواإلعداد  س  أس   2

 تتمة() أهم السياسات المحاسبية  2.4

 تتمة()االعتراف األولي والقياس الالحق  –المالية  األدوات

 

 المباشرة واألرصدة والودائع لدى المصارف   التمويالت  تدني

وبشكل إفرادي    هاوقياس  بمراجعتها  بنك، يقوم اللتاريخيةها بالتكلفة اارإظهالممنوحة واألرصدة لدى المصارف والتي يتم    بالتمويالت  فيما يتعلق

فيما إذا كان هناك أدلة موضوعية على تدني قيمة الموجودات، إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث خسارة تدني يتم قياس الخسارة  لتحديد  

 دية المتوقع تحقيقها.  بالفرق بين القيمة الظاهرة في الدفاتر للموجود المالي والقيمة النق
ئتمانية االخسائر  المخصص  بالخسارة في بند    دخليعترف في بيان الو  خالل حساب المخصص يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية المتدنية من  

 . ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت. ضمن بند المصنف  متوقعةال

تم  التي    الضماناتترداد الخسائر، وكامل  ن هناك أي توقع منطقي مستقبلي السيتم إعدام الديون من خالل حساب المخصص عندما ال يكو

ً . إبنكتسييلها أو تم نقلها لل   عتراف في خسائر التدني التي سبق وأن اعترف بها بسبب أحداث وقعت بعد عملية اال  انخفاضزيادة أو    ذا حدث الحقا

إذا تم استعادة ديون سبق وأن  ها أو تخفيضها من خالل عملية تعديل رصيد المخصص.  بالتدني فإن خسارة التدني المعترف بها سابقا ً يتم زيادت 

 .  مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت كإيرادات أو يخفض بها بند  دخل ثباتها في بيان التم إعدامها فإن المتحصالت يتم إ

 

دية المتوقع تحصيلها  ات المالية التي تكون مضمونة بضمانات معينة التدفقات النقعكس عملية احتساب القيمة النقدية المتوقع تحقيقها للموجودت 

 منها تكاليف االستحواذ وتكاليف بيع الضمانات.  ن عملية تسييل الضمانات مطروحاً م
 

لتصنيف    به اخلي المعمول  لدا  بنكعلى نظام ال  في مجموعات بناءً   التمويالت، فإنه يتم تجميع  التمويالتألغراض التقييم الجماعي لمجموعة من  

يأ  التمويالت ، نوع  ، الموقع الجغرافيلية ، الصناعةاالعتبار صفات وخصائص المخاطر االئتمانية مثل نوع الموجودات المافي  خذ  والذي 

جماعي    أساس  على  والتي تقيم  التمويالتالمالئمة. التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من  ، وضع المستحقات والعوامل االخرى  الضمانات

 . تحمل نفس صفات المخاطر اإلئتمانية تمويالتألغراض التدني يتم تقديرها على أساس الخبرة التاريخية للخسائر التي حدثت ل

 

 االعتراف  إلغاء 

 لغاء االعتراف عندما: يتم إ

لنقرديرة من الموجودات  حقره في اسررررتالم التردفقرات اعنردمرا يقوم البنرك بتحويرل   ات النقرديرة من الموجودات المراليرةالبنرك براسررررتالم التردفقرينتهي حق  

ً المالية أو عندما   لى طرف ثالث التدفقات النقدية من الموجودات المالية دون تأخير جوهري.في اتفاقية تلزمه الدفع إ يكون طرفا

ابل ما قد يطلب من البنك تسرديده إلى المسرتمرة التي تتخذ شركل ضرمان لألصرل المنقول بالقيمة الدفترية لألصرل أو أكبر مق  تتم قياس المشراركة

 طرف ثالث أيهما أقل.

سرتثمارها في ا  األموال المسرتلمة من قبل البنك من أطراف أخرى وذلك لغرضغير المدرجة في بيان المركز المالي  سرتثمار تمثل حسرابات اال

 .ستثمارأصحاب حسابات اال لطلبمنتجات معينة وفقاً 
 

 المطلوبات المالية  

المراليرة من بيران المركز المرالي عنردمرا يتم إلغراء أو إنتهراء االلتزام أو عنردمرا يتم إحالل مطلوبرات مراليرة مكران مطلوبرات  المطلوبرات يتم إخراج  

 تلفة تماماً. مالية قائمة من نفس )المصدر( على أساس وشروط مخ
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 الموجودات المالية 
 

   الكفاالت المالية  

 صدار كفاالت مالية تتضمن االعتمادات والكفاالت والقبوالت. إمن خالل تقديمه الخدمات المختلفة  بنكيقوم ال

، من العميل )العالوة  لغ المسرتلمالمالية بالقيمة العادلة ضرمن بند مطلوبات أخرى والتي تسراوي المب  البياناتتسرجيل الكفاالت المالية في   يتم بدايةً 

لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسررط المحصررل مطروحاً منه اإلطفاء المعترف  بنكال التزاميتم قياس  األولي    عترافبعد اال.  العمولة(

 مة األكبر بينهما.المالي الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القي  لتزاموأفضل تقدير للمدفوعات لتسوية اال دخلبه في بيان ال

 بند مصروفات أخرى.  دخلبه في بيان ال عترافالمتعلق بالكفاالت المالية يتم اال لتزامأي زيادة لال

 القسط الثابت على مدة حياة الكفالة.  أساستعاب والعموالت الدائنة على بها ضمن بند األ عترافالعالوة )العمولة( المقبوضة يتم اال
 

   نتهية بالتمليكواإلجارة المُ  اإلجارة 

اإلجارة  تُق بغرض  الُمقتناة  الموجودات  بالتمليك  اس  المنتهية  لجعلها صالحة  واإلجارة  الُمباشرة  النفقات  زائداً  التاريخية  بالتكلفة  اقتنائها  عند 

   .نية من قبل السلطات المعفي حال عدم وجود سياسة معتمدة   (بنكالمؤجر )ال لدى الكستهاالالموجودات وفقاً لسياسة هذه  لكستهوت لالستعمال. 
في حال توقع  ومطروحاً منها مخصص التدني  ،  الكستهمطروحاً منها مخصص اال   اس موجودات اإلجارة في نهاية الفترة المالية بالتكلفةقت 

 . في قيمتها دائم ذي أهمية نسبية انخفاض

حات التي يتوقف عليها االنتفاع بالموجودات المؤجرة  صالإلكلفة ا ت ت تثب و  على الفترات المالية التي يشملها عقد اإلجارة.   اإلجارة   تُوزع إيرادات

 في الفترة المالية التي تحدث فيها إذا كانت غير ذات أهمية نسبية. 

حات ويحمل  صال إحات ذات أهمية نسبية ومتفاوتة القيمة بين عام وآخر على مدى فترات العقد، فإنه يتم تكوين مخصص  صالإذا كانت اإل

عل المبالتساوي  الفترات  بإجراء  و  الية. ى  المستأجر  فيها  يقوم  التي  الحاالت  يثبتها  صالا في  المؤجر  فإن  تحملها،  على  المؤجر  يوافق  حات 

 مصروفات تحمل على الفترة المالية التي حدثت فيها.  ك

 

   ستثماراال مخاطر  احتياطي 

ألصحاب    محتملة   لتغطية أية خسائر قتطاع نصيب المضارب  د ا بع  المطلق ستثماراالأصحاب حسابات    أرباحمن    بنكهو المبلغ الذي يجنبه ال

 .  المشترك في نهاية الدورة المالية ستثماراالناتجة عن  ستثماراالحسابات 

( يعادل  بما  البنك  الدخل  10يقتطع  بيان  البنك كمضارب، وفق ما هو وارد في  تنزيل حصة  بعد  المطلق  %( من أرباح أصحاب اإلستثمار 

مع األخذ بالعلم إمكانية وجود بعض الفروقات في االحتساب  .  2005( لعام  35ستثمار وفقاً ألحكام المرسوم التشريعي رقم )االطر  كاحتياطي لمخا 

 والناجمة عن تبرع البنك بجزء من حصته كمضارب لصالح بعض الحسابات االستثمارية. 

 ً ل بعد اقتطاع نصيب المضارب، وإذا زاد رصيد االحتياطي عن المبلغ  لدخ  لفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب تكوينه بصفته توزيعا

المطلوب فإن المبلغ الزائد يتم حسمه من االحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات االستثمار المطلقة في الفترة المالية بعد اقتطاع نصيب  

ندوق مخاطر االستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات  د صرصي المضارب. وفي حالة التصفية يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف ب 

 والخسائر المترتبة على االستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها.

 

 ل األرباح احتياطي معد 

ى ُمعين من أموال المضاربة وذلك قبل اقتطاع نصيب الُمضارب )البنك( بغرض الُمحافظة على ُمستو  إيراده البنك من  ي هو المبلغ الذي يجن 

في نهاية    األرباح بالمبلغ المطلوب تكوينه   قاس احتياطي معدل عائد االستثمار ألصحاب حسابات االستثمار وزيادة حقوق أصحاب الملكية، ي 

ذا زاد  قبل اقتطاع نصيب المضارب. وإ  يراد إلى رصيد االحتياطي المستهدف بصفته توزيعاً لإل  يعالج المبلغ المطلوب للوصول والفترة المالية  

الجهة ذات العالقة في الفترة المالية قبل اقتطاع    يرادبلغ المطلوب فإن المبلغ الزائد يتم حسمه من االحتياطي ويضاف إلرصيد االحتياطي عن الم

لكية  أو حقوق المستثمار المطلق  االأصحاب  الى حسابات    الفائض من احتياطي معدل األرباحة  يتم إعاد  في حالة التصفية  نصيب المضارب.

   . حسب أصل اقتطاع المبلغوذلك ب 
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 القيمة العادلة للموجودات المالية 

لقيمة العادلة لألدوات المالية  شراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ إعداد البيانات المالية في أسواق نشطة في تحديد اأسعار اإلغالق )   تستخدم
يتم تقدير قيمتها  غير نشط  السوق    أنالمالية أو   نشط لبعض األدواتعدم وجود تداول    التي لها أسعار سوقية. في حال عدم توفر أسعار معلنة أو

  العادلة بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.

منافع متوقعه عند  مة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو  إلى الحصول على قي تهدف طرق التقييم  
يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني   ،تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه

 في قيمتها.

 ات في البنك.إلى أي تغيير في القيمة العادلة لالستثمار 19-المعدلة والتأثير المستمر لكوفيد اإلجراءات ي تؤدلم 
 

 الموجودات الثابتة  

  ة وعمرها يتم إثبات الموجودات الثابتة بالكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم تغيير طريقة استهالك الموجودات الثابت 

. يتم  رات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبيالزمني عند تغير نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه التغيي 

 لية: استهالك الموجودات الثابتة )باستثناء األراضي( عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئوية التا
 

  

 %2  مباني 

 % 15 ُمعدات وأجهزة وأثاث 

 % 20 وسائط نقل 

 % 20 أجهزة الحاسب اآللي 

 و مدة االيجار أيهما اقل أ % 15  تحسينات على عقارات مستأجرة 

 

ت  يتم  فإنه  الدفترية  قيمتها  الثابتة عن صافي  الموجودات  أي من  استرداده من  يمكن  الذي  المبلغ  يقل  قيمتها  عندما  اخفيض  القيمة    لممكن إلى 

 بند مصاريف أخرى.   دخل استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان ال

نتاجي تختلف عن التقديرات المعتمدة  سابقاً يتم  العمر اإل  ذا كانت توقعاتإنتاجي للموجودات الثابتة في نهاية كل عام، فتتم مراجعة العمر اإل

 يرات. اره تغير في التقدتسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتب 

ر تنجم  يتم إلغاء االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه أو استبعاده. أية أرباح أو خسائ 

ن الدخل  أو الخسائر في بياعن استبعاد األصل تحتسب على أنها الفرق بين عوائد استبعاد األصل وقيمة األصل المستبعد. تسجل هذه األرباح  

ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فيها. ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة  

 لالستخدام وتوضع قيد التشغيل. 

 

 الموجودات غير الملموسة 

تقييمها بصافي القيمة الدفترية والتي هي عبارة عن الكلفة منزالً منها أية ما بعد يتم  يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة عند شرائها بالكلفة وفي 
يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة.   ة مخصصات متعلقة بتدني قيمتها.مخصصات لإلطفاء وأي 

. أما الموجودات غير الملموسة  دخل هذا العمر ويقيد اإلطفاء في بيان المحدد خالل    يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني
. كذلك خل د التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في بيان ال

ي نهاية كل سنة ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة. يتم تغيير  الموجودات فتتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك  
تضمنة فيه كلما كان ذلك ضرورياً  طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية الم

وتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان  المحاسبي،    وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير
 مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة.  دخل ال

فاء  يتم احتساب اإلطفاء بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على مدى عمرها اإلنتاجي. فيما يلي نسب إط

 :الملموسة موجودات غيرال

 % 20       برامج معلوماتية
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 الُمخصصات 

يكون   عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملياتها. ونتيجة لذلك،يعمل البنك في بيئة تنظيمية وقانونية تتضمن، بحكم طبيعتها،  
التي  اإلجراءات  ومختلف  والتحكيم  التقاضي  في  طرف  للبنك.  البنك  االعتيادية  األعمال  سياق  في   تنشأ 

التدفق ويعتبر هذه  يتعلق بقضية معينة،  فيما  االقتصادية  المنافع  لتدفق  بقياس موثوق  القيام  للبنك  البنك  عندما يمكن  ات محتملة، يسجل 
، ولكن ال يمكن إجراء تقدير موثوق له، يتم احتمال تدفق المنافع االقتصادية بعيد، أو محتمالً   مخصصات للقضية. عندما يعتبر البنك أن 

 اإلفصاح عن وجود التزامات طارئة.
البنك في الحسبان عدداً من العوامل بما في ذلك   ونظرا لعدم التيقن والتقديرات المتضمنة لتحديد احتمال وقوع الخسائر وقيمتها، يأخذ

ن حوادث مماثلة. يقوم البنك بتقديرات هامة ليصل الستنتاج في انونية، والمرحلة التي وصلت إليها القضية واألدلة السابقة مالمشورة الق
 هذا الخصوص.

عن حدث سابق، والكلفة الالزمة لتسوية هذا االلتزام محتملة   يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي )قانوني أو متوقع( على البنك ناتج

 ويمكن قياسها. 
 

 ُمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  

بناًء على إحدى الحاالت الواردة  تم  بشرط أن ال يكون انهاء خدمته  خدمته  يستحق الموظف مكافأة عند انتهاء  بنك  البحسب السياسة المعتمدة في  

 قانون العمل. / من 64في المادة /

 

   دخل ضريبة ال 

الخاضعة    رباحاأل   أساستحسب مصاريف الضرائب المستحقة على  كما    ئب المستحقة والضرائب المؤجلة تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرا

المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة    رباحالمعلنة في البيانات المالية ألن األ  رباحالخاضعة للضريبة عن األ  رباحللضريبة، وتختلف األ

ً أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة ال أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة    مالية وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا

 غراض ضريبية. التنزيل أل

إن    .المعمول بها في الجمهورية العربية السورية النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات    تحسررب الضرائب بموجب 

ع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في البيانات  هي الضرائب المتوق  الضرائب المؤجلة

ها. وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية  أساسم احتساب الربح الضريبي على  المالية والقيمة التي يت 

 بي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة. ضري ال لتزاماال
في احتساب الربح الضريبي مستقبالً. بينما    دخلبالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف ت   عترافيتم اال

 تنزل مستقبالً عند احتساب الربح الضريبي. بالموجودات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف  عترافيتم اال

وقع عدم إمكانية االستفادة من تلك الموجودات  يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ البيانات المالية ويتم تخفيضها في حالة ت 

 ً  أو كلياً.  الضريبية جزئيا

 

 غير المدرجة في بيان المركز المالي  حسابات االستثمار 

أنواعها سواء أخذت صورة محفظة استثمارية أم صندوق استثماري    موجودات بجميعالغير المدرجة في بيان المركز المالي  االستثمارات  د ب يقص

وفقاً لشروط االتفاق بين غير المدرجة في بيان المركز المالي  أم لم تأخذ، إذا كان البنك قد قام باستثمارها لصالح أصحاب حسابات االستثمار  

دورالب  ويقتصر  الحساب،  وصاحب  عقد  نك  أساس  على  سواء  إدارتها،  على  التعتبر    البنك  وبالتالي  الوكالة  عقد  أساس  على  أو  المضاربة 

غير  موجودات للبنك والتظهر في قوائمه المالية، وفي العادة يقوم البنك بتمويل االستثمارات  غير المدرجة في بيان المركز المالي  االستثمارات  

وبدون أن يستخدم موارده الذاتية  في بيان المركز المالي    غير المدرجة من أموال أصحاب حسابات االستثمار المالي    ي بيان المركزالمدرجة ف

 في تمويل هذه االستثمارات.  

يحصل البنك  د المضاربة  على أساس عقغير المدرجة في بيان المركز المالي  في حال تكييف العالقة بين البنك وأصحاب حسابات االستثمار  

حال الخسارة ال يحصل البنك على تعويض جهده وال يتحمل الخسارة الناتجة  من صافي ما يتحقق من أرباح تعويضاً لجهده وفي  على حصته  

بيان المركز المالي  إال بتعدي أو تقصير أو مخالفة شروط العقد، إذ تحمل كل الخسارة على أصحاب حسابات االستثمار   غير المدرجة في 

 لبنك حصته من الخسارة بقدر حصته من ماله في األموال المستثمرة.مل اويتح

على أساس عقد الوكالة يحصل البنك على  غير المدرجة في بيان المركز المالي في حال تكييف العالقة بين البنك وأصحاب حسابات االستثمار 

 ويستحقه سواء أنتجت أرباح من االستثمار أم ال.  لمركز المالي غير المدرجة في بيان اأجر مقطوع تعويضاً لجهده في إدارة االستثمارات 

 . دخل ظهار أرباح / خسائر وعموالت إدارة هذه الحسابات في بيان اليتم إ
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 التقاص 

فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية    المبلغ الصافي في بيان المركز المالي  إظهار لمالية ولمطلوبات االمالية وايتم إجراء تقاص بين الموجودات  

تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس  لتسويتها على أساس صافي المبلغ ل نية وأن هناك  ،لةالجراء المقاصة بين المبالغ المسج الُملزمة

 الوقت. 
 

 اريف لمص با  عتراف اإليرادات واالتحقق 

المنتجة    ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت غيرالخاصة ب يرادات  اإل  استثناءب   ستحقاق اال   أساسباإليرادات والمصاريف على    عترافيتم اال

 وعموالت محفوظة.   أرباح بها كإيرادات ويتم تسجيلها في حساب  عتراف ال يتم االحيث 
 

من الرسوم )األتعاب(    يرادتعاب( من خالل تقديم الخدمات المتنوعة لعمالئه، ويمكن تقسيم اإلمن العموالت والرسوم )األ  إيراد  بنكيحقق ال

 ضمن فئتين:  

كل فترة مالية    وبحيث تحمل  ستحقاقاال  أساسعلى    يرادبهذا اإل  عترافيتم اال، المقدمة على فترة معينة من الزمنمن الخدمات    يراداإل (1

 .  وغيرها  دارية واالستشارية المختلفة واألتعاب اإل  والحفظ األمين   الموجودات   إدارة والرسوم من    والت العمتضمن  الذي ي   يراد بما يخصها من اإل
 .  ستحقاقبها حسب مبدأ اال عتراف العموالت المتعلقة بالتسهيالت يتم تأجيلها واالإن 

 من الصفقات )العمليات(:   يراداإل (  2

بات شراء أسهم أو مجموعة من في المفاوضات لصفقة )عملية( مع طرف ثالث مثل ترتي مثل األتعاب التي تنشأ من المفاوضات أو المشاركة  

 بها عند اإلنتهاء من الصفقة )العملية(.  عتراف األوراق المالية أو بيع وشراء منشآت، يتم اال
 

ن تتحقق معايير األداء المتفق  بعد أبها    عتراف والتي يتم ربطها مع أداء معين يجب أن يتحقق، يتم اال  منهاالرسوم أو الجزء  العموالت و  إن

 عليها. 

 فيما يلي طرق االعتراف بااليرادات الناجمة عن ممارسة البنك لنشاطاته المعتادة: 

 البيوع اآلجلة  إيرادات ذمم -أ
 

متعثرة وعند عدم  أساس االستحقاق باستخدام طريقة القسط المتناقص. وفي حالة وجود ذمم أوأنشطة تمويلية    تثبت إيرادات عقود المرابحة على 
 لنقد والتسليف وتعليمات مصرف سورية المركزي. التأكد من استرداد تلك اإليرادات يتم تعليقها وفقاً لتعليمات مجلس ا

 

 والعموالت دخل الخدمات البنكية  - ب
 .حيث تعتبر كافة هذه اإليرادات خاصة بالمساهمين  ستحقاقهاالرسوم والعموالت عند اتثبت إيرادات 

 

 ز المالي بصفته وكيالً  غير المدرجة في بيان المرك ستثماراتاالرة بنك من إداإيرادات ال - ج

بصفته وكيالً وفقاً لمبدأ االستحقاق، ووفقاً للشروط الواردة في   غير المدرجة في بيان المركز الماليتثبت إيرادات البنك من إدارة االستثمارات 
 . ةعقود االستثمار المقيد

  

 ك  إيرادات االجارة والصكو -د

  تستحق اإليرادات الناجمة من اإلجارة اإلسالمية والصكوك على أساس االستحقاق الزمني النسبي باستخدام معدل العائد المشار إليه من قبل
 ها. الجهات المستثمر ب 

 

 إيرادات المشاركة   - ه

ا في    يسجل الدخل من تمويل المشاركة حالة استمرار الُمشاركة ألكثر من فترة مالية فإنَّه  التي تنشأ وتنتهي خالل الفترة المالية بعد التصفية أمَّ
نصيب البنك في األرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على أي جزء منها بين البنك والشريك في الفترة المالية التي حدثت بها    يتم تسجيل

ا نصيب البنك في الخسائر ألي فترة مالوذلك في حدود ا   ية فيتم إثباته في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائر التي يخفض ألرباح التي تُوزع، أمَّ
 مال الُمشاركة.  بها نصيب البنك في راس 

 

 إيرادات البنك كمضارب ألصحاب اإلستثمار المطلق  - و

ً إيرادات البنك كمضارب ألصحاب اال   تثبت فقاً للشروط الواردة   لمبدأ االستحقاق وذلك مقابل إدارة البنك لهذه اإلستثمارات و ستثمار المطلق وفقا
 مطلق. في العقود الموقعة مع أصحاب االستثمار ال

 إيرادات البنك من الوكاالت  -ز
 

ً  وفقاً لمبدأ االتثبت إيرادات البنك من الوكاالت بصفته وكيالً   للشروط واألحكام الواردة في عقود الوكاالت.  ستحقاق ووفقا
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 سهم التوزيعات النقدية لل 

 قرارها من الهيئة العامة للمساهمين.  إ وقد تم بنكأسهم الشركات عند تحققها عندما تصبح من حق ال أرباحب  عترافيتم اال
 

 الموجودات المالية المرهونة

رات وللمنقوالت التي لها  إشارة رهن على صحيفتها في السجالت الخاصة بها للعقااألموال )المنقولة وغير المنقولة( التي توضع عليها  هي  
 وتبقى له كافة حقوق الملكية إال أن حق التصرف يكون بموافقة الدائن المرتهن.  سجل لمصلحة المرتهن الدائن وتبقى حيازتها بيد الراهن 

 

 وفاًء لديون ُمستحقة   بنكالموجودات التي آلت ملكيتها لل

  بنك وذلك بالقيمة التي آلت بها للوالتصفية    ستثماراال موجودات قيد    ضمن بند  في بيان المركز المالي   بنكوجودات التي آلت ملكيتها للالم  تظهر

خسارة في  ها كأو القيمة العادلة أيهما أقل، ويُعاد تقييمها في تاريخ البيانات المالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم تسجيل أي تدني في قيمت 

 الذي تم تسجيله سابقاً.  إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني    دخلوال يتم تسجيل الزيادة كإيراد. يتم تسجيل الزيادة الالحقة في بيان ال  دخلبيان ال

 

 النقد وما في حكمه  

ضرمن: النقد واألرصردة لدى بنوك ر فأقل(، وتت ية ثالثة أشرهصرلاتها األاسرتحقاقهو النقد واألرصردة النقدية التي تسرتحق خالل مدة ثالثة أشرهر)

ية ثالثة أشرهر صرلاتها األاسرتحقاقالتي تسرتحق خالل مدة  ثالثة أشرهر )  الدائنة  مركزية واألرصردة لدى المصرارف، وتنزل ودائع المصرارف

 فأقل( واألرصدة المقيدة السحب.

 

 ار الُمطلقةأُسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثم
عن عموالت البنك  حيث أن اإليرادات الناجمةيتم تقسيم اإليرادات إلى إيرادات ناجمة عن اإلستثمارات وإيرادات ناجمة عن عموالت البنك،  

مات  من حق البنك، وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق لكونها ناتجة عن الخد  جميعهاأو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون  
 طلق )مضاربة(. التي يقدمها البنك وال عالقة لها باستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار الم

 

يرادات متأتية من استثمارات ممولة كلياً من رأس  إلى إمن االستثمار والتحويل بكل عملة على حدة، ويتم فصلها  المتأتي الدخل يتم الفصل بين 
ستثمار المطلق(. حيث تكون  اال  ارات ممولة بشكل مختلط )من رأس مال البنك وأموال أصحاب حساباتمال البنك )استثمارات ذاتية( واستثم

يرادات المتأتية من مصدر مختلط إما نسبة وتناسب على كل من متوسط حقوق  حسابات االستثمار المطلق. توزع اإللوية في االستثمار إلى  واأل
ومتوسط حسابات االستثمار المطلق وذلك الستخراج حصة أصحاب االستثمار المطلق  كمها  في ح  ين الخاضع لالستثمار أو ما يدخلالمساهم

يكون الربح    .ستثمار المطلق )عقود الوكالة(عقد الوكالة المبرم مع حسابات اال من اإليرادات حسب طريقة النمر أو حسب    )عقود المضاربة(
  لغ اإليرادات المتأتية من استثمارات ممولة من مصدر مختلط بعد طرح حصة القابل للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق هو مب 

 مضاربة العائد للبنك واحتياطي مخاطر االستثمار.مشاركة رأس المال ومبلغ ال
 

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

 40%      توفير حسابات ال
 %60      حسابات لمدة شهر 

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

 % 40   لبنك( كحد أقصى تحتسب نسبة مضاربة )تمثل ربح ا
 

 % من أرباح أصحاب االستثمار المطلق بعد تنزيل حصة البنك كمضارب. 10دل يحتسب احتياطي مخاطر االستثمار بما يعا
( الصادر  4/ م ن / ب  834يتم توزيع األرباح بما يتناسب مع السياسة المعتمدة في البنك و بما يتناسب مع قرار مجلس النقد و التسليف رقم )

 . 2012نيسان  9اريخ بت 
مولة من أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق خسائر سيتحمل أصحاب حسابات االستثمار  في حال أظهرت نتائج إيرادات االستثمار الم

التعدي أو    المطلق هذه الخسارة بنسبة مساهمتهم وفق الشرائح أعاله إال في حال تعدي البنك أو تقصيره فإنه يتحمل الخسائر الناجمة عن هذا 
 التقصيرأومخالفته لشروط العقد. 

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


ش.م.م سورية  -البركة   بنك  
 

  إيضاحات حول البيانات المالية
 2020كانون األول  31

 

28 

 

 تتمة( ) السياسات المحاسبية الهامةوأسس اإلعداد   2

 تتمة() أهم السياسات المحاسبية  2.4
 

 أُسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة )تتمة(
 

لمصاريف االدارية والعمومية  يتم تحميل وعاء المضاربة جزء من ا  2010نيسان    17  تاريخ  20بناء على قرار هيئة الرقابة الشرعية رقم  

)كمصاريف االستشارات القانونية والفنية ومصاريف التقييم والرهونات ومصاريف القرطاسية والمطبوعات ومصاريف البريد والبرقيات التي  

اإلدارية والعمومية  مصاريف ال بجزء من البنك بتحميل وعاء المضاربة ميق لم% من هذه المصروفات(، 50ء المضاربة بنسبة تحمل على وعا

   2020. لعام  2-20وذلك بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم  2020كانون األول  31حتى تاريخ 

لك بناًء على قرار  ذو  2019كانون األول    31  اإلدارية والعمومية للسنة المنهية في مصاريف  ال  جزء منالبنك بتحميل وعاء المضاربة ب   لم يقم

 2019.لعام  5-12مجلس اإلدارة رقم 

 يتم التنضيض بشكل شهري أما توزيع األرباح فيتم كل ثالث أشهر، يقصد بالتنضيض احتساب وتحديد الربح.
 

خالل الربع  ار المطلق  تثمار لحسابات االستثمتوزيع العوائد على المبالغ المستثمره بلغ متوسط العائد على المبلغ المستثمر الخاضع لالسلدى  
 األخير من السنة كما يلي:  

 

  2020 

 يورو  دوالر  ليرة سورية   متوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار 

 %0.07 %0.18 %2.87  توفير 

 - %0.20 -  حواالت  – توفير

 %0.10 %0.31 %4.31  بنكنوت  وديعة استثمارية شهر

 - %0.31 -  حواالت  -وديعة استثمارية شهر 

 %0.12 %0.42 %5.60  بنكنوت  -أشهر  3وديعة استثمارية 

 - %0.42 -  حواالت  -أشهر  3وديعة استثمارية 

 %0.14 %0.47 %6.16  بنكنوت  –أشهر  6وديعة استثمارية 

 - %0.47 -  حواالت  –أشهر  6وديعة استثمارية 

 %0.15 %0.52 %8.04  بنكنوت  –وديعة استثمارية سنة  

 - %0.52 -  حواالت  –ة استثمارية سنة  يعود

 %0.16 %0.57 %8.31  وديعة استثمارية  سنتين بنكنوت 

     

 %40 %40 %40  الحد األقصى لنسبة المضاربة 

  2019 

  يورو دوالر ليرة سورية  متوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار 

 0.18% 0.53% 2.70%  توفير 

 - 0.56% -  حواالت  – توفير

 0.27% 1.00% 4.05%  بنكنوت  وديعة استثمارية شهر

 - 1.00% -  حواالت  -وديعة استثمارية شهر 

 0.32% 1.32% 5.04%  بنكنوت  -أشهر  3وديعة استثمارية 

 - 1.32% -  حواالت  -أشهر  3وديعة استثمارية 

 0.36% 1.50% 6.03%  بنكنوت  –أشهر  6وديعة استثمارية 

 - 1.50% -  حواالت  –أشهر  6ة ستثماريوديعة ا

 0.40% 1.65% 7.03%  بنكنوت  –وديعة استثمارية سنة  

 - 1.65% -  حواالت  –وديعة استثمارية سنة  

  وديعة استثمارية  سنتين 
%8.00 %1.79 %0.41 

     

 40% 40% 40%  الحد األقصى لنسبة المضاربة 
 

الشرعية والتي تنص في حال قام العميل بكسر وديعته قبل  لبنكية والموافق عليها من هيئة الرقابة  حسب اتفاقية شروط وأحكام عقود الخدمات ا
بالحصول على األرباح المتحققة من هذه الوديعة، حيث يتم تحويل هذه األرباح إلى احتياطي معدل األرباح بعد  تاريخ استحقاقها فليس له الحق  

وقد قام المصرف خالل هذا العام بالتنازل عن جزء من   ، من هذه األرباح  عطاء العميل جزءاً إ  رة داحصة البنك كمضارب ما لم تقرر اإل  حسم
الستثمارية بعد التنضيض واجراء حساب األرباح والخسائر وحولت مباشرة الى حساباتهم دون أن  حصته كمضارب لصالح بعض الحسابات ا

 تدخل في الوعاء المشترك. 
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 تتمة( ) ةحاسبية الهامالسياسات الموأسس اإلعداد   2

 تتمة() أهم السياسات المحاسبية 2.4
 

 )تتمة ) أُسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة
 

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

  2020 

 يورو  دوالر  ليرة سورية   لالستثمار وسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع تم

     

 %0.29 %0.35 %2.87  توفير 

 - %0.35 -  حواالت  – توفير

 %0.44 %0.61 %4.37  وديعة استثمارية شهر

 - %0.61 -  حواالت  -وديعة استثمارية شهر 

 %0.51 %0.81 %5.62  بنكنوت  -أشهر  3وديعة استثمارية 

 - %0.81 -  حواالت  –أشهر  3وديعة استثمارية 

 %0.59 %0.93 %6.70  بنكنوت  –أشهر  6وديعة استثمارية 

 - %0.93 -  حواالت  –أشهر  6وديعة استثمارية 

 %0.65 %1.02 %8.10  بنكنوت  –وديعة استثمارية سنة  

 - %1.02 -  حواالت  –وديعة استثمارية سنة  

 %0.66 %1.11 %8.74  تين وديعة استثمارية  سن

     

 %40 %40 %40  الحد األقصى لنسبة المضاربة 

  2019 

 يورو دوالر ليرة سورية  متوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار 

    

 0.30% 0.73% 2.58%  توفير 

 - 0.75% -  حواالت  – توفير

 0.44% 1.21% 3.87%  وديعة استثمارية شهر

 - 1.29% -  حواالت  -شهر تثمارية  وديعة اس 

 0.52% 1.48% 4.59%  بنكنوت  -أشهر  3وديعة استثمارية 

 - 1.57% -  حواالت  -أشهر  3وديعة استثمارية 

 0.59% 1.72% 5.54%  بنكنوت  –أشهر  6وديعة استثمارية 

 - 1.79% -  حواالت  –أشهر  6وديعة استثمارية 

 0.65% 1.89% 6.49%  بنكنوت  –وديعة استثمارية سنة  

 - 1.97% -  حواالت  –وديعة استثمارية سنة  

 0.67% 2.07% 7.53%  وديعة استثمارية  سنتين 

     

 40% 40% 40%  الحد األقصى لنسبة المضاربة 
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 تتمة( ) السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2

 تتمة() السياسات المحاسبيةأهم   2.4
 

 )تتمة ) وأصحاب حسابات االستثمار الُمطلقةن أصحاب حقوق الملكية  أُسس توزيع األرباح بي
 

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

  2020 

 يورو  دوالر  ليرة سورية   الخاضع لالستثمار متوسط العائد الصافي على المبلغ 
     

 %0.17 %0.45 %7.18  توفير 

 - %0.45 -  حواالت   –توفير 

 %0.17 %0.52 %7.18  وديعة استثمارية شهر

 - %0.52 -  حواالت  -وديعة استثمارية شهر 

 %0.17 %0.59 %8.00  بنكنوت  -أشهر  3وديعة استثمارية 

 - %0.59 -  حواالت  -أشهر  3استثمارية وديعة 

 %0.17 %0.59 %7.70  بنكنوت  -أشهر  6وديعة استثمارية 

 - %0.59 -  حواالت  -أشهر  6وديعة استثمارية 

 %0.17 %0.59 %9.13  بنكنوت   -وديعة استثمارية سنة 

 - %0.59 -  حواالت  -وديعة استثمارية سنة 

 %0.17 %0.63 %9.24  وديعة استثمارية سنتين

     

 %40 %40 %40  الحد األقصى لنسبة المضاربة 

 

  2019 

 يورو دوالر ليرة سورية   ي على المبلغ الخاضع لالستثمار ائد الصافمتوسط الع
     

 %0.45 %1.03 %6.75  توفير 

 - %1.04 -  حواالت   –توفير 

 %0.45 %1.66 %6.75  وديعة استثمارية شهر

 - %1.66 -  حواالت  -استثمارية شهر وديعة 

 %0.45 %1.88 %7.20  بنكنوت  -أشهر  3وديعة استثمارية 

 - %1.88 -  حواالت  -أشهر  3يعة استثمارية دو

 %0.45 %1.88 %7.54  بنكنوت  -أشهر  6وديعة استثمارية 

 - %1.88 -  حواالت  -أشهر  6وديعة استثمارية 

 %0.45 %1.88 %7.99  بنكنوت   -وديعة استثمارية سنة 

 - %1.88 -  حواالت  -وديعة استثمارية سنة 

 %0.45 %1.99 %8.89  وديعة استثمارية سنتين

     

  الحد األقصى لنسبة المضاربة 
40% 40% 40% 
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 المركزيةالمصارف نقد وأرصدة لدى  3
 

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

  15,422,199,709   46,782,619,467  نقد في الخزينة 
  60,729,475,283   104,537,107,828  حسابات جارية/ ودائع تحت الطلب 

  7,873,722,543   17,687,034,917  ((*متطلبات االحتياطي النقدي  

 (11,861,333)  (23,584,049)  الخسائر اإلئتمانية )**(ينزل: مخصص 

  168,983,178,163   84,013,536,202 
 

من دون فوائد، وقد بلغ رصيد    على شكل ودائع   سورية المركزي   مصرفاالحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى    بنكلقوانين وأنظمة المصارف، على ال  وفقاً  ( (*

ط % من متوس5   نسبة سورية والذي يمثل ليرة   17,687,034,917 غ مبل   2020كانون األول    31سورية المركزي كما في    مصرفاالحتياطي لدى  

ليرة    7,873,722,543مقابل  ،  2020ن الثاني  كانو   21م ن تاريخ   7/عن مجلس النقد والتسليف رقم: لى القرار الصادر  ودائع العمالء وذلك باالستناد إ

 التشغيلية.  بنك أنشطة الفي  إن هذا االحتياطي إلزامي ال يتم استعماله  .   2019كانون األول   31سورية كما في  
 

 التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:   فئات إن توزيع إجمالي أألرصدة لدى المصارف المركزية حسب   )**( 
 

 2020 
        

 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا  12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا مضمحلة 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر  
   إئتمانيا

 ليرة سورية   ليرة سورية   رية ليرة سو  ليرة سورية  
        

 122,224,142,745  -  -  122,224,142,745 رتفع الجودة االئتمانية / عاملة م

 
 2019 
        

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا 12

الخسائر اإلئتمانية  
وقعة على مدى  المت

العمر غير 
  ة إئتمانيا محلمض

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر 
   إئتمانيا 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 68,603,197,826  -   -   68,603,197,826 رتفع الجودة االئتمانية / عاملة م

 

 اإلئتمانية لألرصدة لدى المصارف المركزية:لحاصلة على مخصص الخسائر  يوضح الجدول أدناه الحركة ا 
 

 
2020 

 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى  
 

الخسائر  
اإلئتمانية  

المتوقعة على  
  شهرا  12مدى 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا  مضمحلة

انية  الخسائر اإلئتم
على مدى  المتوقعة 

  مضمحلةالعمر  
 إئتمانيا

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 11,861,333   -   -   11,861,333 2020كانون الثاني  1كما في 

 23,278   -   -   23,278 صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة
أسعار  التغيرات الناجمة عن فروقات 

 الصرف 
11,699,438   -   -   11,699,438 

 23,584,049   -   -   23,584,049 رصيد نهاية السنة 
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 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية )تتمة( 3
 

 
2019 

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  
 

الخسائر  
اإلئتمانية  

المتوقعة على  
  شهرا 12مدى 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا مضمحلة 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر 
 إئتمانيا 

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

  5,658,653   -   -    5,658,653 2019كانون الثاني  1كما في 

 6,394,040   -   -   6,394,040 وقعة للسنةالئتمانية المتصافي الخسائر ا
التغيرات الناجمة عن فروقات أسعار  

 (191,360)   -   -   (191,360) الصرف 

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

 

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

 
 

 2020   

 المجموع   مصارف خارجية   مصارف محلية  
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

  148,356,917,558    148,280,443,134    76,474,424  )*( حسابات جارية 
تأمينات نقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقها  

 األصلية أقل من ثالثة أشهر 
 -    3,006,200,581    3,006,200,581  

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة  
 استحقاقها الفعلية اقل من ثالثة أشهر)**(

 485,000,000    383,547,353,532    384,032,353,532  

 (1,245,024,058)   (1,245,004,198)   (19,860)  صص الخسائر اإلئتمانية )***(خينزل: م

  561,454,564    533,588,993,049    534,150,447,613  

 

 2019 

 المجموع   مصارف خارجية   مصارف محلية  

سورية ليرة   ليرة سورية    ليرة سورية   

  41,704,932,750   41,579,220,798   125,711,952 )*( حسابات جارية 
تأمينات نقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة استحقاقها  

  4,104,098,174   4,104,098,174  - ة أقل من ثالثة أشهر األصلي
إسالمية، فترة  وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية 

  108,459,824,012   107,974,824,012   485,000,000 استحقاقها الفعلية اقل من ثالثة أشهر)**(

 (365,615,691)   (365,416,145)   (199,546) صص الخسائر اإلئتمانية )***(خينزل: م
 610,512,406  153,292,726,839  153,903,239,245 

 

للنظام     (*) يتقاضى أية فوائد   بنكاألساسي وعقد التأسيس فإن الوفقاً  المحلية بنكعلى الحسابات الجارية لدى البنوك والمؤسسات ال  عوائد  /   ال  ية 
 والخارجية. 

كانون   31)  2020كانون األول    31كما في   ليرة سورية333,421,885,934 جمالي هذه االستثمارات مبلغ  بلغت قيمة االستثمارات الذاتية من إ  (**)

 . يرة سورية(ل 77,266,174,738: 2019األول 
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 )تتمة( إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 4
 

التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما  فئات ت المالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل حسب داعات لدى المصارف والمؤسسا )***( إن توزيع إجمالي اإلي 
 يلي:  

 

 2020 
        

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا  12

الخسائر اإلئتمانية  
العمر  لمتوقعة على مدى ا

  إئتمانيا مضمحلة غير 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على  

العمر  مدى 
   حلة إئتمانيا م مض

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

  337,758,066      -      -    337,758,066  رتفع الجودة االئتمانية / عاملة م

  6,488,607,687      -      -    6,488,607,687  املة متوسط الجودة اإلئتمانية / ع

  528,569,105,918      -    223,624,005,741    304,945,100,177  )*(  منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة

  311,771,465,930   223,624,005,741    -      535,395,471,671  
 
 2019 
        

 المجموع   المرحلة الثالثة   ثانية لة ال المرح  المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا 12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر غير 
  إئتمانيا 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على  

العمر مدى 
   إئتمانيا  مضمحلة

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

 80,308,751  -  -  80,308,751 رتفع الجودة االئتمانية / عاملة م

 37,815,061,549  -  457,055,536  37,358,006,013 متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 116,373,484,636  -  66,781,001,136  49,592,483,500 )*(  منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة

 87,030,798,264  67,238,056,672   -  154,268,854,936 
 

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

 

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

 2020 
 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى  

 

نية  الخسائر اإلئتما
ى  المتوقعة عل

  شهرا  12مدى 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر غير 
  إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر  
 إئتمانيا

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
 365,615,691  -  344,704,816  20,910,875 2020كانون الثاني  1كما في 

 171,911,545  -  (3,122,174)  175,033,719 صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

 707,496,822  -  511,109,824  196,386,998 التغيرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 

 1,245,024,058  -  852,692,466  392,331,592 رصيد نهاية السنة 

 
2019 

 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  ولى المرحلة األ 

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على  

  شهرا 12مدى 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر غير 
  إئتمانيا 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر 
 إئتمانيا 

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
 32,892,127  -  -  32,892,127  2019كانون الثاني  1كما في 

 332,922,667  -  344,881,684  ( 11,959,017) صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

 ( 199,103)  -  (176,868)  ( 22,235) التغيرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 

 365,615,691  -  344,704,816  20,910,875 رصيد نهاية السنة 

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


ش.م.م سورية  -البركة   بنك  
 

  إيضاحات حول البيانات المالية
 2020كانون األول  31

 

34 

 

 

 ية لمدة تزيد عن ثالثة أشهراللدى المصارف ومؤسسات م استثمارحسابات  5
 

 2020   
 المجموع   مصارف خارجية   مصارف محلية  
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة  
  43,833,200,000    43,583,200,000    250,000,000  ثالثة أشهر )*( من استحقاقها الفعلية أكثر 

 (9,809,164,176)   (9,808,757,534)   (406,642)  ينزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية )**(

  249,593,358    33,774,442,466    34,024,035,824  
  

 2019 
 المجموع   مصارف خارجية   مصارف محلية  
 ليرة سورية   ليرة سورية   ية سور ليرة 

وكاالت استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية، فترة  
  16,227,401,479   15,977,401,479   250,000,000 استحقاقها الفعلية أكثر من ثالثة أشهر )*( 

 (1,133,959,466)  (1,129,382,916)  (4,576,550) ينزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية )**(
 245,423,450   14,848,018,563   15,093,442,013  

 

كانون  31سرورية )ليرة   43,833,200,000مبلغ   2020كانون األول   31)*( بلغت االسرتثمارات الممولة ذاتياً من إجمالي هذه االسرتثمارات كما في  

 .سورية(ليرة  15,791,401,479 :2019األول 

  39,380,103,334:  2019كانون األول    31ليرة سورية )95,352,449,777   مبلغ  2020كانون االول   31بلغت االموال الخاصة الصافية بتاريخ 

 .)ليرة سورية

التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما فئات  إن توزيع إجمالي اإليداعات لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر حسب  )**(  
 يلي:  

 

 2020 

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   األولى  المرحلة 

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا  12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر غير 
  إئتمانيا

الخسائر  
اإلئتمانية  

المتوقعة على  
العمر  مدى 

   إئتمانيا  مضمحلة
 ليرة سورية   ة ليرة سوري   ليرة سورية   ليرة سورية  

        

 -  -  -  - رتفع الجودة االئتمانية / عاملة م

 -  -  -  - اإلئتمانية / عاملة متوسط الجودة 

 43,833,200,000  -  18,463,200,000  25,370,000,000 منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة )*(

 25,370,000,000  18,463,200,000  -  43,833,200,000 

 
 

 
المصارف الخارجية ضمن المرحلة الثانية كخسائر إئتمانية متوقعة على مدى العمر غير  )*( قررت إدارة البنك تصنيف بعض أرصدة اإليداعات لدى  

 مخاطر اإلئتمانية لهذه اإليداعات.مضمحلة إئتمانيا نتيجة األوضاع الراهنة في البلدان المودعة بها تلك األرصدة، والتي أدت إلى حدوث زيادة جوهرية في ال 
 

 2019 

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

اإلئتمانية  الخسائر  
المتوقعة على  

  شهرا 12مدى 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا  مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر 
   إئتمانيا 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 -  -  -  - رتفع الجودة االئتمانية / عاملة م

 -     -      -   - متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 16,227,401,479     -   7,257,401,479  8,970,000,000 منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة )*(

 8,970,000,000  7,257,401,479  -  ,227,401,47916  
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 سسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر )تتمة(حسابات استثمار لدى المصارف ومؤ 5

 
يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية لإليداعات لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة تزيد عن ثالثة  

 أشهر: 
 

 
2020 

 ولى المرحلة األ 
 

 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة

 

الخسائر  
اإلئتمانية  

المتوقعة على  
 شهرا  12مدى 

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
 إئتمانيا  مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية   
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر  
 إئتمانيا

 

 

 ليرة سورية  
 

 رة سورية يل  ليرة سورية   ليرة سورية 
        

  1,133,959,466  -   1,115,476,779   18,482,687 2020كانون الثاني  1كما في 

 5,086,898,581  -  4,983,905,971  102,992,610 صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة
 التغيرات الناجمة عن فروقات أسعار 

 الصرف 
22,545,962 

 
3,565,760,167 

 -  
3,588,306,129 

 نتيجة للذمم المدينة المثبتة في تغيرات 
 ضمن: تالرصيد االفتتاحي ت

 
      

 -  -  -  - 1محول إلى المرحلة           -
 -  -  -  - 2محول إلى المرحلة           -
 -  -  -  - 3محول إلى المرحلة           -

 9,809,164,176  -  9,665,142,917  144,021,259 رصيد نهاية السنة 

 

 
2019 

 المرحلة األولى  
 

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية 

 

الخسائر  
اإلئتمانية  

المتوقعة على  
 شهرا 12مدى 

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
 حلة إئتمانيا ممض

الخسائر اإلئتمانية   
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر 
 إئتمانيا 

 

 

 ورية ليرة س 
 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية 
        

  29,731,032     -   -   29,731,032 )معدلة( 2019كانون الثاني  1كما في 

 1,104,228,434   -   1,091,327,730  12,900,704  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة
 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في  

 ضمن:ت ت  الفتتاحيالرصيد ا
       

 -  -  -  - 1محول إلى المرحلة           -
 -   -    24,149,049  (24,149,049) 2محول إلى المرحلة           -
 -  -  -  - 3محول إلى المرحلة           -

 1,133,959,466   -      1,115,476,779   18,482,687 رصيد نهاية السنة 
 

 

 

 

 لة وأرصدة األنشطة التمويلية  وع المؤجذمم البي   6
 

  
 2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

  72,516,465,958  66,036,051,892 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )*(

 -  228,761,715 )*( الميزانية خارج حسابات عن ناتجة ذمم

 (7,534,356,226)  ( 7,146,426,028) دمةناقصاً: األرباح المؤجلة للسنوات القا
 59,118,387,579  64,982,109,732  

 (170,024,361)  ( 24,198,782) األرباح المحفوظة )**(  :ينزل

 ( 6,122,888,430)  ( 12,588,784,510) )***( الخسائر اإلئتمانيةمخصص  : ينزل

  58,689,196,941  46,505,404,287 صافي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 
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 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )تتمة(   6
  

( من رصيد ذمم  %30.18ليرة سورية أي ما نسبته )  19,998,782,578  العاملة  )*( بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية غير  

بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة  وقد %(.8.63ليرة سورية للسنة السابقة أي ما نسبته )6,256,230,110 ة ُمقابل البيوع الُمؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلي 

من رصيد ذمم    30.14%) ليرة سورية أي ما نسبته )19,974,583,796    بعد تنزيل األرباح المحفوظة العاملة  وأرصدة األنشطة التمويلية غير  

 %( للسنة السابقة.8.41ليرة سورية أي ما نسبته ) 6,086,205,749عد تنزيل األرباح المحفوظة مقابل البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت ب 
 

ليرة سررررروريرة مقرابرل  11,458,798,443 مبلغ   العراملرةفي حين بلغرت قيمرة المخصرررررصرررررات على ذمم البيوع المؤجلرة وأرصررررردة التمويالت غير  

 ليرة سورية للسنة السابقة. 4,609,847,177
 

 

 

 األرباح المحفوظة        )**( 
 
 

 السنة كما يلي: كانت الحركة على األرباح المحفوظة خالل 

 
2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

  142,650,120    170,024,361 كانون الثاني   1رصيد 

  29,182,229    68,799,440 اإلضافات  

 (1,807,988)   (228,845,967) اإلستبعادات 

 -   14,220,948 تجة عن تغير سعر الصرف ة النا الزياد

  170,024,361    24,198,782 األول كانون  31رصيد 
 

 : وضح الجدول أدناه التغيرات في أرصدة ذمم البيوع المؤجلةي 
 

 
2020   

 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا  12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر غير 
  إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر  
 إئتمانيا

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 64,812,085,371   6,018,792,562   10,730,045,419   48,063,247,390  2020كانون الثاني  1كما في 

 31,494,895,625  9,035,621,734  14,942,514,697  7,516,759,194 التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 ( 46,417,380,034)  ( 1,989,274,187)  ( 6,855,266,946)  ( 37,572,838,901) التسهيالت المسددة خالل السنة 

 9,204,587,835  6,610,939,929  2,449,734,591  143,913,315 أسعار الصرفالتغيرات الناجمة عن فروقات 

 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
 الرصيد االفتتاحي تضمن على:

       

    -      -   ( 533,315,004)  533,315,004 1محول إلى المرحلة  -

    -   ( 418,761,665)  5,644,722,131  ( 5,225,960,466) 2محول إلى المرحلة  -

    -   245,619,888  ( 190,942,276)  ( 54,677,612) 3محول إلى المرحلة  -

 59,094,188,797  19,502,938,261  26,187,492,612  13,403,757,924 رصيد نهاية السنة 
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 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )تتمة(   6
 

 

 

 
2019   

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا 12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  لة إئتمانيا محمض

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر 
 إئتمانيا 

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 42,048,964,351  9,692,304,548  706,620,321  31,650,039,482  2019كانون الثاني 1الرصيد في 

 30,571,448,854  -  5,256,654,345  25,314,794,509 التسهيالت الجديدة خالل السنة 

(369,761,606)  (1,288,346,290)  (6,150,219,938) التسهيالت المسددة خالل السنة    (7,808,327,834) 

 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في  
        الرصيد االفتتاحي تضمن على: 

 -  -  (50,980,872)  50,980,872 1محول إلى المرحلة  -

( 5,073,713,073)  6,106,097,915  (1,032,384,842) 2محول إلى المرحلة  -   - 

 -  1,769,962,693  -  (1,769,962,693) 3محول إلى المرحلة  -

 64,812,085,371  6,018,792,562  10,730,045,419  48,063,247,390 رصيد نهاية السنة 
 

 

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

 
2020 

        

 المجموع   ثة المرحلة الثال  المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على  

  شهرا  12مدى 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على  

العمر غير مدى 
  إئتمانيا مضمحلة 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  العمر  
 إئتمانيا

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 6,122,888,430   4,609,847,177   785,017,364   728,023,889  2020الثاني كانون  1كما في 

 ( 134,262,670)  646,974,350  ( 721,820,685)  ( 59,416,335) صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

 6,600,158,750  6,579,708,735  20,238,240  211,775 التغيرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 
 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 

 الرصيد االفتتاحي تضمن على:
       

 -   -   ( 126,247,975)  126,247,975 1محول إلى المرحلة  -

 -   ( 418,761,676)  913,090,059  ( 494,328,383) 2محول إلى المرحلة  -

 -   41,029,857  ( 20,517,197)  ( 20,512,660) 3محول إلى المرحلة  -

 12,588,784,510  11,458,798,443  849,759,806  280,226,261 رصيد نهاية السنة 
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 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )تتمة(   6
 

 

 
2019 

        

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
متوقعة على  ال

  اشهر 12مدى 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا  مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر 
 إئتمانيا 

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
 

     

  

 5,625,991,731  4,548,721,441  134,126,881  943,143,409 )معدلة( 2019كانون الثاني  1كما في 

 496,896,699  382,641,550  236,566,804  ( 122,311,655) صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة
 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في  

 الرصيد االفتتاحي تضمن على: 
       

    -    -   ( 2,593,428)    2,593,428  1محول إلى المرحلة  -
    -   ( 389,313,370)   416,917,107  ( 27,603,737)  2محول إلى المرحلة  -

    -     67,797,556   -  ( 67,797,556)  3محول إلى المرحلة  -

 6,122,888,430   4,609,847,177   785,017,364  728,023,889 رصيد نهاية السنة 
 

 

 : مويلية إلى فئتانتصنف ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة الت 
 

 : الشركات - أ
 

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

 2020 
        

 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
دى  المتوقعة على م 

  شهرا  12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر غير 
  إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر  
   إئتمانيا

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 -     -   -     -  رتفع الجودة االئتمانية / عاملة م

 10,839,886,737     -   8,173,735,055  2,666,151,682 نية / عاملة دة اإلئتمامتوسط الجو

 20,327,425,993  -  16,687,153,603  3,640,272,390 منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 19,360,349,396  19,360,349,396     -      -  عاملة متعثر / غير 

 6,306,424,072  24,860,888,658  19,360,349,396  50,527,662,126 
 

 2019 
        

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا 12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا  مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلة العمر
   إئتمانيا 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 336,154,950   -   285,849,738  50,305,212 رتفع الجودة االئتمانية / عاملة م

 24,556,643,528   -   7,791,995,738  16,764,647,790 متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 28,617,339,648   -   2,628,338,677  25,989,000,971 انية / عاملة منخفض الجودة اإلئتم

 5,925,799,352  5,925,799,352   -    -  متعثر / غير عاملة 

 42,803,953,973  10,706,184,153  5,925,799,352  59,435,937,478 
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 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )تتمة(   6

 
 : اه التغيرات في أرصدة ذمم البيوع المؤجلة الممنوحة للشركاتدول أدن وضح الجي 

 

 
2020   

 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا  12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر غير 
  إئتمانيا

مانية  الخسائر اإلئت
ة على مدى  المتوقع
  مضمحلةالعمر  
 إئتمانيا

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 59,435,937,478  5,925,799,352  10,706,184,153  42,803,953,973 2020كانون الثاني  1كما في 

 27,134,550,590  8,970,730,146  13,929,832,087  4,233,988,357 التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 ( 45,247,413,777)  ( 1,918,320,270)  ( 6,629,058,775)  ( 36,700,034,732) التسهيالت المسددة خالل السنة 

 9,204,587,835  6,610,939,929  2,449,734,591  143,913,315 التغيرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف

 مثبتة في تغيرات نتيجة للذمم المدينة ال
        الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 -  -  ( 533,060,452)  533,060,452 1محول إلى المرحلة  -
 -  ( 418,761,665)  5,127,218,958  (4,708,457,293) 2محول إلى المرحلة  -
 -  189,961,904  ( 189,961,904)      - 3محول إلى المرحلة  -

 50,527,662,126  19,360,349,396  24,860,888,658  6,306,424,072 رصيد نهاية السنة 

 
 

 2019   

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا 12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

حلة  مالعمر غير مض
  إئتمانيا 

الخسائر اإلئتمانية  
ى مدى  المتوقعة عل
حلة  مالعمر مض

 إئتمانيا 

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   سورية ليرة   ليرة سورية  
        

 40,022,179,387   9,667,581,976   706,620,321   29,647,977,090   2019كانون الثاني 1الرصيد في 

 26,585,888,090  -  5,233,574,937  21,352,313,153 التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (7,172,129,999)  (330,424,266)   (1,287,661,161)   (5,554,044,572) التسهيالت المسددة خالل السنة 

 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في  
        ضمن:ت الرصيد االفتتاحي ت

 -   -   ( 50,980,872)    50,980,872 1محول إلى المرحلة  -

 -  ( 5,073,713,073)  6,104,630,928  ( 1,030,917,855) 2محول إلى المرحلة  -

 -    1,662,354,715   -   ( 1,662,354,715) 3محول إلى المرحلة  -

   59,435,937,478   5,925,799,352  10,706,184,153  42,803,953,973 رصيد نهاية السنة 
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 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )تتمة(   6
 

 )تتمة( الشركات : - أ
 

 بالمرحلة: للشركات  يوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر اإلئتمانية
 

 2020 
 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا  12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا  حلةمضم 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر  
 إئتمانيا

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
 

     

  

 6,074,157,709  4,578,689,013   784,719,535   710,749,161  2020كانون الثاني  1كما في 

 (289,375,270)  642,387,726  (744,505,037)  (187,257,959) ةصافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسن

 6,600,158,750  6,579,708,735  20,238,240  211,775 التغيرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 

المثبتة في الرصيد  تغيرات نتيجة للذمم المدينة 
        االفتتاحي تضمن على: 

 -   -   (126,215,609)   126,215,609 1محول إلى المرحلة  -

 -   (418,761,676)   912,208,731   (493,447,055) 2محول إلى المرحلة  -
 -   40,771,336   (20,395,747)    (20,375,589)  3محول إلى المرحلة  -

 12,384,941,189   11,422,795,134   826,050,113   136,095,942 السنة رصيد نهاية 
 
 
 

 2019 
 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   ألولى المرحلة ا 

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على  

  شهرا 12مدى 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا  مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر 
 إئتمانيا 

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
 

     

  

  5,535,118,342    4,527,642,408    134,126,881    873,349,053  )معدلة( 2019كانون الثاني  1كما في 

  539,039,367   375,730,937  236,327,628  (73,019,198) المتوقعة للسنةصافي الخسائر االئتمانية 

 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في  
 يد االفتتاحي تضمن على: رصال

       

( 2,593,428)     2,593,428  1محول إلى المرحلة  -     -     -    

(389,313,370)     416,858,454   ( 27,545,084)  2محول إلى المرحلة  -    -    

    -     64,629,038     -    ( 64,629,038)  3محول إلى المرحلة  -

 6,074,157,709  4,578,689,013  784,719,535  710,749,161 رصيد نهاية السنة 
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 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )تتمة(   6
 

 : األفراد -ب
 

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

 2020 
        

 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  ى المرحلة األول 

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا  12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر غير 
  إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر  
   إئتمانيا

 ورية ة س لير  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 8,163,430,093  48,928,794  1,250,573,611  6,863,927,688 رتفع الجودة االئتمانية / عاملة م

 285,337,961  24,618,142  27,313,655  233,406,164 متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 64,151,929  15,435,241  48,716,688  - منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 53,606,688  53,606,688  -  - متعثر / غير عاملة 

 7,097,333,852  1,326,603,954  142,588,865  8,566,526,671 
 
  

 2019 
        

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على  

  شهرا 12مدى 

الخسائر اإلئتمانية  
لمتوقعة على مدى  ا

العمر غير 
  إئتمانيا  مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر 
   إئتمانيا 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

  5,064,728,923      -    21,679,418    5,043,049,505 رتفع الجودة االئتمانية / عاملة م

  216,243,912      -      -    216,243,912  ئتمانية / عاملة جودة اإلمتوسط ال

  2,181,848      -    2,181,848      -  منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة 

  92,993,210    92,993,210      -      -  متعثر / غير عاملة 

 5,259,293,417    23,861,266    92,993,210    5,376,147,893  
 

 

 : لألفراد وضح الجدول أدناه التغيرات في أرصدة ذمم البيوع المؤجلة الممنوحة ي 
 

 
2020   

 
     

  

 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا  12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على  

العمر غير مدى 
  إئتمانيا  ةلمح مض

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

حلة  م العمر مض 
 إئتمانيا

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 5,376,147,893  92,993,210  23,861,266  5,259,293,417 2020كانون الثاني  1كما في 

 4,360,345,035  64,891,588  1,012,682,610  3,282,770,837 التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (1,169,966,257)  (70,953,917)  (226,208,171)  (872,804,169) التسهيالت المسددة خالل السنة 

 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
        الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 -  -  (254,552)  254,552 1محول إلى المرحلة  -

 -  -  517,503,173  (517,503,173) 2لمرحلة إلى امحول  -

 -  55,657,984  (980,372)  (54,677,612) 3محول إلى المرحلة  -

 8,566,526,671  142,588,865  1,326,603,954  7,097,333,852 رصيد نهاية السنة 
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42 

 

 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية )تتمة(   6
 

 تمة( األفراد: )ت -ب
 

 
2019   

 
     

  

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا 12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا  مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر 
 إئتمانيا 

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   سورية  رةلي 
        

 2,026,784,964   24,722,572    -   2,002,062,392  2019كانون الثاني 1الرصيد في 

  3,985,560,764      -    23,079,408    3,962,481,356  التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (636,197,835)   (39,337,340)   (685,129)   (596,175,366)  التسهيالت المسددة خالل السنة 

 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في  
        الرصيد االفتتاحي تضمن على: 

  -    -    -    -  1محول إلى المرحلة  -

( 1,466,987)  2محول إلى المرحلة  -    1,466,987    -    -  

(107,607,978)  3محول إلى المرحلة  -    -    107,607,978    -  

  5,376,147,893    92,993,210    23,861,266    5,259,293,417  رصيد نهاية السنة 
 

 بالمرحلة: لألفراد   يوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر اإلئتمانية 
 

 2020 
        

 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى  

 

ائر  خس ال
اإلئتمانية  

المتوقعة على  
  شهرا  12مدى 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على  

العمر غير مدى 
  إئتمانيا  مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر  
 إئتمانيا

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
 

     

  

 48,730,721  31,158,164  297,829  17,274,728 2020كانون الثاني  1كما في 

 155,112,600  4,586,624  22,684,352  127,841,624 صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 
        الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 -  -  ( 32,366)  32,366 1محول إلى المرحلة  -

 -  -  881,328  ( 881,328) 2لمرحلة محول إلى ا -

 -  258,521  ( 121,450)  ( 137,071) 3محول إلى المرحلة  -

 203,843,321  36,003,309  23,709,693  144,130,319 رصيد نهاية السنة 
 

 

 2019 
        

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
توقعة على  الم

  شهرا 12مدى 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا  مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر 
 إئتمانيا 

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
 

     

  

  90,873,389    21,079,033      -    69,794,356  )معدلة( 2019كانون الثاني  1كما في 

 ( 42,142,668)  6,910,613  239,176  ( 49,292,457) صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في  
        الرصيد االفتتاحي تضمن على: 

    -    -    -    -  1محول إلى المرحلة  -

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

    -     3,168,518    -   ( 3,168,518)  3محول إلى المرحلة  -

 48,730,721  31,158,164  297,829  17,274,728 رصيد نهاية السنة 
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 المشاركات   7
 

 2020 
 

2019 

 
 ليرة سورية 

 
 ليرة سورية 

  

 
 

  4,340,454,575  1,898,302,605  عمليات مشاركة إسالمية

 ( 252,218,620)  - )*( ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية
 1,898,302,605  4,088,235,955  

 

شباط   4/م.ن/ تاريخ   4الصادرة بالقرار رقم  30)*( بناء على تعليمات مصرف سورية المركزي المتعلقة بتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 

منهج   2020كانون الثاني    1اإلسالمية، اعتمد البنك ابتداء من  ة ومتطلبات معايير المحاسبة المالية  ومع مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمي   2019

  انخفاض القيمة ألغراض احتساب المؤونات المقابلة النخفاض قيمة األصول التمويلية واالستثمارية والتي تنطوي على مخاطر سوقية وتشغيلية
االحتساب والمبلغ القابل لالسترداد من هذا األصل وذلك في   فرق بين القيمة الدفترية لألصل موضوعدون مخاطر االئتمان. وذلك بما يعادل ال

 حال انخفاض هذا المبلغ عن القيمة الدفترية المذكورة. 
  31. ) 2020  ل األو  كانون  31وبناء على تقييم إدارة البنك لم يكن هناك انخفاض للقيمة الدفترية لألصول عن المبالغ القابلة لالسترداد كما في  

كانون    31كان البنك يعتمد منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة للمشاركات حيث بلغ مخصص الخسائر االئتمانية كما في  :  2019كانون األول  

 ليرة سورية(.   252,218,620مبلغ  2019األول 
 
 

 

 أو التصفية ستثمار االموجودات قيد    8

 

 2020  2019 

 ورية ليرة س  ليرة سورية  

    

   37,317,291  145,601,849 ( *ديون )موجودات آيلة لوفاء  

 145,601,849  37,317,291 

 

من   100)*( تمثل قيمة عقارات تم استمالكها من قبل البنك وذلك إستيفاء لديون متعثرة على أن يتم تصفيتها خالل سنتين بناًء على المادة رقم 

، باإلضافة إلى بضاعة تمثل حصة  2018نيسان     15ليرة سورية بتاريخ    37,317,291الك عقار بقيمة  . حيث تم استم2002لعام    23القانون  

 ليرة سورية.  108,284,558ك من تصفية مشاركة وبلغت قيمتها البن 
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 موجودات ثابتة         9

 

  
تحسينات على    مباني

 العقارات  
أجهزة وتجهيزات   

 المكاتب 

 
 اإلجمالي   يع قيد التنفيذ ارمش  سيارات   أثاث ومفروشات 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية    

  التكلفة 
             

 8,013,840,155  5,408,366,921  178,280,810  40,750,312  601,053,565  164,823,492  1,620,565,055  رصيد بداية السنة  

 4,440,469,996  2,019,875,400  836,400,000  311,415,352  1,269,224,315  -  3,554,929  ات ضافاإل

 (37,525,593)  -  -  (125,564)  (13,710,530)  (23,689,499)  -  اإلستبعادات 

 -  (1,504,018,945)  -  208,588,001  1,275,721,042  -  19,709,902  التحويالت 

 -  -  -  4,126,000  65,465,835  -  (69,591,835)  إعادة تبويب 

في   األول    31كما  كانون 

2020   
1,574,238,051  141,133,993  3,197,754,227  564,754,101  1,014,680,810  5,924,223,376  12,416,784,558 

               

               االستهالك 

  1,139,433,215          -   87,350,057       23,373,930  412,952,722  164,823,492  450,933,014  رصيد بداية السنة  
  540,799,912             -   99,891,049          54,390,713   293,633,342           -   92,884,808  اإلضافات 

 (29,624,180)             -   -   (86,375)  (5,848,306)  (23,689,499)  -  اإلستبعادات 

   -   -   -   3,511,344  21,737,432   -   (25,248,776)  التحويالت 

   -   -   -   1,444,100   32,804,962             -   (34,249,062)  إعادة تبويب 

كانون األول   31كما في 

2020    

       
484,319,984  

 
        141,133,993  

 
        755,280,152  

 
        

82,633,712  
 

     187,241,106  
 

-  
 

        1,650,608,947  

               
كما    صافي القيمة الدفترية

كانون األول   31في 

2020  

1,089,918,067   -   2,442,474,075   482,120,389   827,439,704   5,924,223,376   10,766,175,611  
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 )تتمة(  دات ثابتة موجو       9
 

  
تحسينات على    مباني 

 العقارات  
أجهزة وتجهيزات   

 المكاتب 

أثاث   
 ومفروشات

 اإلجمالي   مشاريع قيد التنفيذ   سيارات  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية    

  التكلفة 
             

 5,587,922,806  3,116,817,470  167,080,810  32,721,306  544,364,433  164,823,492  1,562,115,295  رصيد بداية السنة  

 2,428,112,668  2,294,862,951  11,200,000  8,066,992  55,532,965  -  58,449,760  اإلضافات 

 (2,195,319)  -  -  (37,986)  (2,157,333)  -  -  اإلستبعادات 

 -  (3,313,500)  -  -  3,313,500  -  -  ت التحويال 

 8,013,840,155  5,408,366,921  178,280,810  40,750,312  601,053,565  164,823,492  1,620,565,055   2019كانون األول  31كما في 

               

               االستهالك 

 925,740,730  -  56,175,072  20,220,417  326,200,968  164,709,328  358,434,945  رصيد بداية السنة  

 215,887,804  -  31,174,985  3,191,499  88,909,087  114,164  92,498,069  اإلضافات 

 (2,195,319)  -  -  (37,986)  (2,157,333)  -  -  اإلستبعادات 

 1,139,433,215  -  87,350,057  23,373,930  412,952,722  164,823,492  450,933,014   2019كانون األول  31كما في 

               
كانون األول   31كما في   صافي القيمة الدفترية

2019  1,169,632,041  -  188,100,843  17,376,382  90,930,753  5,408,366,921  6,874,406,940 
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 موجودات غير ملموسة   10
 

يحتسب اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة وفقا لطريقة القسط الثابت على فترة خمس سنوات  وهي عبارة عن برامج خاصة بالحاسب 
 نتاجي. لعمرها اإلترة المقدرة وهي الف

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    التكلفة 

  76,439,928    102,218,646  رصيد بداية السنة 

  25,778,718    22,876,000  اإلضافات 

  102,218,646    125,094,646  يد نهاية السنة رص
    

    إلطفاء ا

  52,344,970   63,510,900  رصيد بداية السنة 

  11,165,930   12,650,998  اإلضافات 

  63,510,900   76,161,898  رصيد نهاية السنة  
 

   

  48,932,748  صافي القيمة الدفترية 
 

 38,707,746  

 

 أخرى  موجودات     11
 2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

  3,136,318,021    3,724,087,861 مدفوعات مقدمة )موردون(

  455,363,118    1,808,268,634 إيرادات محققة وغير مستحقة القبض 

 ً   169,615,367    255,500,673 مصاريف مدفوعة مقدما

  108,246,000    8,925,200 ذمم مدينة شبكة الصراف اآللي 

  50,414,176    4,393,602 مدينون متنوعون 

تأسيس شركة تطوير عقاري )*(مساهمة في    36,141,200    35,838,200  

  6,412,075    6,131,937 مصاريف قضائية قابلة لإلسترداد 

  3,616,813   166,073,799 سلف موظفين 

  1,147,531    1,462,600 سلف أرباح ودائع شهرية 

  534,110,662    54,546,296 موجودات أخرى 

 6,065,531,802   4,501,081,963  

 

حتى تاريخ إصردار البيانات ا كة قيد التأسريس ولم تمارس أعماله%، حيث ما زالت الشرر70الشرركة    )*( بلغت نسربة مشراركة البنك من رأس مال

 المالية.

 

 سورية المركزي  مصرف مجمدة لدى  وديعة     12

% من رأسمالها لدى  10 نسبةيجب على البنوك الخاصة االحتفاظ ب   2001لعام    28من القانون رقم    19من المادة    (1البند )  ما هو محدد في ك

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

 

 2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

 285,491,549 رصيد الوديعة المجمدة بالليرة السورية
 

 285,491,549  

  1,981,230,652   5,707,398,392 رصيد الوديعة المجمدة بالدوالر األمريكي )محوالً إلى الليرة السورية()*(
 5,992,889,941   2,266,722,201  

 

:  2019كانون األول    31)دوالر أمريكي    4,544,107 بلغ رصيد الوديعة المجمدة بالدوالر األمريكي 2020كانون األول    31كما في   (*)

كانون   31(  1,256 : 2020 ول كانون األ 31، حيث بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية في دوالر أمريكي( 4,544,107

 . )ليرة سورية 436 2019:األول 
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 مصارف ومؤسسات مالية  استثمار وحسابات  إيداعات   13
 2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

  107,128,813,129    333,922,609,033  مصارف محلية )حسابات جارية(  

  340,087,627   299,628,321 مصارف خارجية )حسابات جارية(

  225,000,000    375,000,000 مصارف محلية )حسابات استثمار مطلق(

  3,143,562   9,003,836 أعباء محققة غير مستحقة الدفع  
  334,606,241,190    107,697,044,318  

 

 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء     14
 2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

  47,654,584,293    71,166,171,899  ليرة سورية  -جارية للعمالء  أرصدة

  40,386,027,202    137,550,637,978  عمالت أجنبية -أرصدة جارية للعمالء 
  208,716,809,877    88,040,611,495  

 

  تأمينــات نقديـــة  15
2020  2019  

 ليرة سورية 
 

    ليرة سورية 
 

  11,268,892,526    23,212,515,400  قاء االعتمادات المستندية والقبوالتتأمينات نقدية ل

  5,389,847,402    13,937,517,455  تأمينات نقدية لقاء الكفاالت 

  2,936,470,657    2,996,470,657  تأمينات نقدية لقاء تسهيالت ائتمانية  

  2,783,307,495    169,172,557  تأمينات نقدية مشروع إجازة )موافقة(

  167,399,140    6,302,798,266  تأمينات نقدية مقابل شهادات استيراد 

  10,900,216    216  تأمينات نقدية لقاء بوالص 

  9,483,260    19,150,760  تأمينات أخرى 

  46,637,625,311    22,566,300,696  
 

 

 ُمخصصات متنوعة     16
 

باإلضافة الى مخصص    وللخسائر االئتمانية لبنود خارج بيان المركز المالي  تعود لتعويضات نهاية خدمة الموظفينمتنوعة  قام البنك بتكوين مخصصات  
 المخصصات خالل السنة: الخاصة ب  حركةال أدناه وفيما يليالقطع التشغيلي 

 

رصيد نهاية  
 السنـة 

مـا تـم رده   
 لإليرادات 

المستخــدم   
 خالل السنة 

المكون خالل   
 سنــــة ال

رصيد بداية   
 السنــــة 

 

  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   سورية ليرة 

 
 

 
 

 
 

 
 

 2020 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة   88,900,000   3,875,042  (3,875,042)  -   88,900,000
 لي مخصص القطع التشغي   7,526,369   60,801,435  -  (3,163,286)   65,164,518

480,880,766   (198,422,250)  -  309,116,046  370,186,970  

مخصص الخسائر اإلئتمانية لبنود 
 خارج بيان المركز المالي )*(

634,945,284   (201,585,536)  (3,875,042)  373,792,523  466,613,339   

 
 

 
 

 
 

 
 

 2019 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة   55,504,220   36,771,744  (2,920,993)  (454,971)   88,900,000
 مخصص القطع التشغيلي   8,060,521   18,645,901  -  (19,180,053)   7,526,369

370,186,970   (571,574,655)  -  731,185,886   210,575,739  
مخصص الخسائر اإلئتمانية لبنود 

 خارج بيان المركز المالي )*(
466,613,339   (591,209,679)  (2,920,993)  786,603,531   274,140,480   
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 )تتمة(  مخصصات متنوعة 16
 

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

 2020 
        

 ع المجمو  الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا  12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا  مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر  
   إئتمانيا

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 21,576,014,707  -  30,778,053  21,545,236,654 عاملة  رتفع الجودة االئتمانية /م

 19,734,760,396  -  14,576,345,475  5,158,414,921 متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 30,269,273,601  -  12,216,748,010  18,052,525,591 منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 2,793,473,323  2,793,473,323  -  - متعثر / غير عاملة 

 44,756,177,166  26,823,871,538  2,793,473,323  74,373,522,027 

 
  

 2019 
        

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا 12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر غير 
  إئتمانيا  لةمضمح

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر 
   إئتمانيا 

 ليرة سورية   ليرة سورية   سورية ليرة   ليرة سورية  
        

 8,496,720,361     -   958,497,680  7,538,222,681 رتفع الجودة االئتمانية / عاملة م

 12,741,447,677     -   453,790,530  12,287,657,147 متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 39,679,534,152     -   3,572,646,950  36,106,887,202 منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 608,640,596  608,640,596     -      -  غير عاملة  /متعثر 

 55,932,767,030  4,984,935,160   608,640,596   61,526,342,786 
 

بيان المركز المالي  تعرضات  لجدول أدناه التغيرات في أرصدةوضح اي  والمتضمنة الكفاالت واالعتمادات والقبوالت والسقوف    بنود خارج 
 المباشرة وغير المباشرة غير المستغلة:  

 

 
2020   

        

 الثالثة  المرحلة  الثانية المرحلة  المرحلة األولى 
 

 المجموع 

 

الخسائر اإلئتمانية  
  12قعة على مدى المتو

  شهرا

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى 

  مضمحلةالعمر غير 
  إئتمانيا

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 مضمحلةالعمر 
 إئتمانيا

 

 
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

 

 ليرة سورية 
 61,526,342,786  608,640,596  4,984,935,160  55,932,767,030 2020كانون الثاني  1كما في 

 41,320,580,233   135,000,000  14,002,026,126  27,183,554,107 التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (28,473,400,992)  (794,925,490)  (6,931,046,341)  (20,747,429,161) التسهيالت المسددة خالل السنة 
تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في  

      االفتتاحي تتضمن على: د الرصي
 

 
 -  -  (1,240,861,946)  1,240,861,946 1محول إلى المرحلة  -
 -  (595,040,596)  16,008,818,539  (15,413,777,943) 2محول إلى المرحلة  -
 -  3,439,798,813  -  (3,439,798,813) 3محول إلى المرحلة  -

 74,373,522,027  2,793,473,323  26,823,871,538  44,756,177,166 رصيد نهاية السنة 
 

 
 
 
 
 

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


ش.م.م سورية  -البركة   بنك  
 

  إيضاحات حول البيانات المالية
 2020كانون األول  31

 

49 

 

 
 

 )تتمة(  مخصصات متنوعة 16
 

 
2019   

        

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 

 المجموع 

 

الخسائر اإلئتمانية  

 12المتوقعة على مدى 

  شهرا

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر غير 
  إئتمانيا 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

 مضمحلةالعمر 
 إئتمانيا 

 

 
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

 

 ليرة سورية 

 45,499,571,325  1,874,081,207  1,121,921,836  42,503,568,282 2019كانون الثاني  1الرصيد في 

  30,917,445,039    -    2,035,444,198    28,882,000,841  التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (14,890,673,578)  (2,030,134,744)  (1,208,951,913)  (11,651,586,921) التسهيالت المسددة خالل السنة 
المثبتة في  تغيرات نتيجة للذمم المدينة 

      الرصيد االفتتاحي تتضمن على: 
 

 
    -   (1,193,490,812)   (273,692,160)    1,467,182,972  1محول إلى المرحلة  -
    -   (625,910,000)    3,310,213,199   (2,684,303,199)  2محول إلى المرحلة  -
    -    2,584,094,945    -   (2,584,094,945)  3محول إلى المرحلة  -

  61,526,342,786   608,640,596   4,984,935,160   55,932,767,030 رصيد نهاية السنة
 

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

 2020 
 المجموع   الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  شهرا  12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على  

العمر غير مدى 
  يا إئتمان مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر  
 إئتمانيا

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
 370,186,970  10,001,538  47,102,779  313,082,653 2020كانون الثاني  1كما في 

 (295,747,132)  81,527,682  (251,708,430)  (125,566,384) صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

 406,440,928  25,426,725  230,102,860  150,911,343 تغير نتيجة سعر الصرف 
 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في 

 الرصيد االفتتاحي تتضمن على: 
       

 -  -  (6,197,846)  6,197,846 1محول إلى المرحلة  -
 -  (9,957,679)  154,802,381  (144,844,702) 2محول إلى المرحلة  -
 -  14,695,117  -  (14,695,117) 3محول إلى المرحلة  -

 480,880,766  121,693,383  174,101,744  185,085,639 السنة رصيد نهاية 
 

 

 2019 

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 

الخسائر اإلئتمانية  
مدى  المتوقعة على 

  شهرا 12

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على  

العمر غير مدى 
  إئتمانيا  مضمحلة

الخسائر اإلئتمانية  
المتوقعة على مدى  

  مضمحلةالعمر 
 إئتمانيا 

 

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
 210,575,739  -  2,499,690  208,076,049   2019ي كانون الثان 1الرصيد في 

 161,516,037    15,313,797    42,153,818   104,048,422 صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

 (1,904,806)   (6,703,306)   (3,326,204)   8,124,704 تغير نتيجة سعر الصرف 

 تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة في  
        الرصيد االفتتاحي تتضمن على: 

    -    (3,224,417)   (764,830)    3,989,247 1مرحلة محول إلى ال -

    -    (3,229,469)    6,540,305   (3,310,836) 2محول إلى المرحلة  -

    -     7,844,933    -    (7,844,933) 3محول إلى المرحلة  -

 370,186,970    10,001,538    47,102,779   313,082,653 السنة رصيد نهاية 
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 مخصص ضريبة الدخل     17
 

  كانت الحركة على مخصص ضريبة الدخل كما يلي:
2020  2019  

 ليرة سورية 
 

    ليرة سورية 
 

 1,358,365,195  2,116,231,370 رصيد بداية السنة 

( 2,116,231,370)   السنةخالل المسدد    (680,552,326) 

 (677,812,659)  - تسوية ضريبة دخل عن سنوات سابقة  

 353,380,090  522,668,110 بة اإليرادات الناجمة عن أعمال البنك في الخارج ضري

( 361,618,800) ضريبة اإليرادات الناجمة عن أعمال البنك في الخارج )*( المسدد عن    - 

 1,762,851,070  5,255,811,090 يضاف: مصروف ضريبة الدخل عن أعمال البنك داخل سورية  

 -  3,047,650 وقات أسعار الصرف التغيرات الناجمة عن فر

 2,116,231,370  5,419,908,050 رصيد نهاية السنة 
 

 ليرة سورية.   2,477,850,170:  2020بلغت المبالغ المسددة لقاء ضريبة الدخل خالل سنة  

 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
 

 2020  2019 
 ليرة سورية  

 
 ليرة سورية 

    

  8,004,986,263  59,486,442,464 الضريبة  الربح قبل 

    التعديالت 

 -  ( 34,850,000,000) محققةأرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير 

 -  (4,607,798,120) أرباح غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع المخصص لزيادة مركز القطع البنيوي  
  19,021  108,192,259 أرباح تقييم مركز القطع التشغيلي غير محققة

  2,098,944,132  4,400,657,890 للمرحلة األولى والثانية  مخصص الخسائر االئتمانية

  24,116,805  24,396,305 مصاريف استهالك عقارات 

  208,746,720  357,572,801 مخصصات متنوعة 

 (3,926,445,443)  (5,807,423,300) أرباح تخضع لضريبة نوعية )*( 
 (40,374,402,165)  (1,594,618,765) 

  6,410,367,498  19,112,040,299 الربح الخاضع للضريبة  
    

%25 نسبة الضريبة    25% 

    

  1,602,591,880  4,778,010,080 مصروف ضريبة الدخل 
     

  1,602,591,880  4,778,010,080 المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار 

%10 مار نسبة رسم اعادة اإلع   10% 

  160,259,190  477,801,010 اعادة إعماريضاف: رسم  
    

  1,762,851,070  5,255,811,090 مصروف ضريبة الدخل عن أعمال البنك داخل سورية 

 353,380,090  522,668,110 ضريبة اإليرادات الناجمة عن أعمال البنك في الخارج )*( 

005,778,479,2 مصروف ضريبة دخل السنة     2,116,231,160 

 (677,812,659)  - تسوية ضريبة دخل عن سنوات سابقة  

 1,438,418,501  5,778,479,200 مصروف ضريبة دخل السنة كما في بيان الدخل  
 

خالل عام   2019عام  )ضمناً( حسب التواريخ المحددة لذلك، وتم تسديد مبلغ الضريبة العائد ل  2019إلى    2010تم تقديم البيانات الضريبية لألعوام  

الضريبية المختصة وقد قام البنك   اللجان  من قبل  2017إلى    2013تمت مراجعة البيانات الضريبية لألعوام من  كما وردت في هذه البيانات،    2020

المالية لألعوام  والتي ما زالت منظورة لدى وزارة المالية، في حين أن البياللجنة إعادة النظر   بتقديم االعتراضات الضريبية الالزمة   2018نات 

 ال تزال قيد المراجعة لدى الدوائر المالية.   2019و

ليرة سورية، والخاضعة لضريبة ريع    5,807,423,300والبالغة  2020أعمال البنك في الخارج لعام  اإليرادات الناجمة عن  هذه المبالغ    تمثل)*(  

ليرة سورية، والخاضعة    3,926,445,44لغت هذه اإليرادات  ب   :2019كانون األول    31)  ليرة سورية  522,668,110رؤوس األموال المتداولة البالغة  

 .(ليرة سورية  353,380,090المتداولة البالغة لضريبة ريع رؤوس األموال 
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 ت أُخرى مطلوبا 18
  

2020  2019 

 ليرة سورية  
 

 ليرة سورية 

    
 10,257,873,894   24,638,855,184  حواالت وأوامر دفع وشيكات مصدقة 

 1,409,032,078   4,326,524,021  نفقات مستحقة غير مدفوعة 

 1,103,080,872   3,730,325,024  مخصص مخاطر محتملة )*( 

 886,186,946   1,681,276,866  توقيفات 

 396,978,569   533,834,882  مستحقات أرباح مساهمين

 203,097,134   366,488,565  مستحق لجهات حكومية 

 129,904,735   175,128,721  موردين 

 114,813,960   10,889,160  ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي

 19,089,611   646,043,320  أخرى  

  36,109,365,743   14,520,057,799 

 

للبنك موجودات الفروع بكافة  تلف ممكن أن يلحق )*( تمثل مبالغ تم احتجازها من قبل البنك لمواجهة أي خسائر محتملة ناتجة عن سرقة أو تهديم أو 

   .نتيجة تواجدها في مناطق غير مستقرة أمنياً نتيجة األحداث التي تمر بها البالد

 ها: فيما يلي ملخص الفروع والمخصصات المحتجزة مقابل

 

 اسم الفرع   
النقدية   –موجودات الفرع  

   والثابتة 
مبالغ الخسائر المحتملة لهذه  

 الفروع 
 

 ليرة سورية   يرة سورية ل

  322,332,446   828,699,158 الفرقان  – حلب 

  589,653,234   1,515,966,341 الفيصل  – حلب 

  1,420,624,266   3,652,347,593 دروبي   –حمص 

  1,397,715,078   3,593,449,321 القوتلي   –حماه 

  3,730,325,024   9,590,462,413 المجموع 

 

تم اسررتهالك كافة الموجودات الثابتة الخاصررة    2015كانون األول    13بتاريخ    2015-4بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  و  2015خالل عام  

 لفرع دوما وذلك نتيجة للظروف الراهنة.
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 ات المطلقة ستثماراالحسابات      19
 

 2020  2019 

  أفراد  

 

 مؤسسات مالية 
 

  أفراد   المجموع

 

 مؤسسات مالية
 

 المجموع 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية
 

 ليرة سورية

    
      

  
حسابات 

 التوفير
9,251,038,734  2,571,394  9,253,610,128  9,556,491,989  

 
46,399,659  

 
9,602,891,648  

  43,106,000,067   12,372,877,057   30,733,123,010  69,331,068,987  30,436,728,319  38,894,340,668 ألجرل 

التأمينات  
 النقدية

3,532,979,080  617,769,204  4,150,748,284  1,771,569,080  
 

522,561,204  
 

2,294,130,284  

 51,678,358,482  31,057,068,917  82,735,427,399  42,061,184,079   12,941,837,920   55,003,021,999  

أعباء محققة  
ر  مستحقة  غي

 422,444,748  99,398,383  323,046,365  430,320,761  161,532,997  268,787,764 الدفع 

إجمالي  
حسابات 

االستثمار  
  55,425,466,747   13,041,236,303   42,384,230,444  83,165,748,160  31,218,601,914  51,947,146,246 الُمطلقة

 

  31سورية )بينما في    ليرة   4,150,748,284مبلغاً وقدره    التأمينات النقدية التي تدر عائداً   لغ قيمة إجماليتب  2020 كانون األول    31 كما في

 ليرة سورية(.    2,294,130,284كانت تبلغ:  2019كانون األول 
 

 رباح معدل األ احتياطي     20
 

 كما يلي:  طلقة ستثمارات المالخاص بأصحاب حسابات اال رباحل األ عد م احتياطيإنَّ الحركة على 
 

    

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

  140,830,671    209,988,998 رصيد بداية السنة

  69,071,029    101,572,710 )*(اإلضافات خالل السنة 

  87,298    284,604,845 فروقات أسعار الصرف

  209,988,998    596,166,553 الرصيد في نهاية السنة
 

اإلضافات  في حين بلغت    2020كانون األول    31كما في    ليرة سورية 101,572,710  غ  بلغت اإلضافات الناتجة عن كسر الودائع مبل  )*(

 (. 27)إيضاح  . 2019 كانون األول   31ليرة سورية كما في  69,071,029  الناتجة عن كسر الودائع مبلغ

 رباح فهو يمثل حصة البنك كمضارب من أرباح الودائع المكسورة. حصة المساهمين من احتياطي معدل األأما فيما يخص 
 

 ستثمار اال مخاطر  احتياطي  21
 

 هي كما يلي:   ستثماراالمخاطر  احتياطيعلى  إنَّ الحركة

   2020    2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

  445,942,844   623,001,685 رصيد بداية السنة

  177,226,732   196,103,941 ()* اإلضافات خالل السنة

 (167,891)   368,551,335 فروقات أسعار الصرف

  623,001,685   1,187,656,961 رصيد نهاية السنة

 

%( من أرباح أصحاب اإلستثمار المطلق بعد تنزيل حصة البنك كمضارب، وفق ما هو وارد في بيان الدخل  10)*( يقتطع البنك بما يعادل )

مع األخذ بالعلم إمكانية وجود بعض الفروقات في االحتساب والناجمة عن تبرع البنك بجزء من حصته كمضارب  طر االستثمار.  كاحتياطي لمخا

 لحسابات االستثمارية. لصالح بعض ا
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 المدفوع س المال رأ  22
 

للسرهم الواحد.    ليرة سرورية  500سرهم بقيمة اسرمية قدرها    10,000,000ليرة سرورية موزعة على   5,000,000,000حدد رأسرمال البنك    

، وتم ليرة سرورية  3,250,000,000إلسرمية % والبالغة قيمتها ا65سرهم من رأس مال البنك  بنسربة قدرها    6,500,000 اكتتب المؤسرسرون   

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

، تمت الموافقة على تجزئة األسرررهم وفق مضرررمون المادة 2013آذار    26للمسررراهمين بتاريخ  لعادية غير االعادية وخالل اجتماع الهيئة العامة  

الذي يقضري بتحديد القيمة االسرمية للسرهم الواحد بمائة ليرة سرورية وذلك خالل   2011/ لعام 29/ من المرسروم التشرريعي رقم /3/ البند /91/

فيذي للقيام بمتابعة إجراءات  ن هيئة العامة للمساهمين تفويض مجلس اإلدارة والرئيس الت قررت السنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. وبناًء عليه  

/ م من هيئة األوراق واألسرواق المالية السرورية بالموافقة 17صردر القرار رقم    2013حزيران   2تجزئة األسرهم أمام الجهات المعنية. وبتاريخ 

مليون سرهم. وقد تم تحديد تاريخ تنفيذ   50مئة ليرة سرورية للسرهم الواحد ليصربح إجمالي األسرهم  بح على تعديل القيمة االسرمية ألسرهم البنك لتصر

 .2013حزيران  16التعديل المذكور في سوق دمشق لألوراق واألسواق المالية بتاريخ 

ل المؤسررسررين والمسرراهمين بموجب  قب  تم توجيه الدعوة إلى تسررديد النصررف الثاني من األسررهم المكتتب بها من  2011تشرررين الثاني   1بتاريخ  

فيما يلي بيان تفاصريل رأس المال المصررح به .  إم  –/ ص    1270رقم    2011ين األول  تشرر  11موافقة هيئة األوراق واألسرواق المالية بتاريخ  

  :ورأس المال المدفوع
2020 

 
2019  

 ليرة سورية 
 

    ليرة سورية 
 

  10,000,000,000   15,000,000,000  رأس المال المصرح والمكتتب به 

 (46,900,250)  (41,061,000)  أقساط رأس المال غير المدفوعة في بداية السنة

  5,839,250   954,500  تسديدات رأس المال المدفوعة خالل السنة 

  41,061,000   40,106,500  تسديدات رأس المال المدفوعة من قبل المجموعة )*( 

  10,000,000,000   15,000,000,000  رأس المال المدفوع 

 
لعام    35والمرسوم رقم    2001لعام    28المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم    3صدر القانون رقم    ،2010كانون الثاني    4بتاريخ  

مليار ليرة سورية، وقد    15ح  الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأس مال البنوك اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصب   2005

ت لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب. وقد تم تمديد المدة لتصبح خمسة  منحت البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوا 

تم تمديد    2015نيسان    22/م تاريخ  13وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  ،  2013لعام    63بموجب المرسوم التشريعي رقم  ، وسنوات

بالنسبة .لم يصدر قرار جديد بهذا الخصوص بعدذكور خالل السنة ووجب القرار المالتي انتهت بم، وسنوات   6المهلة لتصبح   لمهلة  ل  أما 

 ليارم  15لقد تم زيادة رأس مال البنك ليصبح    ،وتعديالته 2010لعام   3بموجب أحكام القانون رقم    بنكالمحددة لتنفيذ الزيادة في رأس مال ال
 ليرة سورية. 

، تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار 2019نيسران   15لبنك البركة سرورية المنعقد بتاريخ  خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية  

 10البنك   توزيع أسررهم منحة بواقع سررهم لكل سررهم ليصرربح رأس مالمليارات ليرة سررورية من األرباح المدورة المحققة، وذلك عن طريق    5

 9( بتاريخ  1723هم، وذلك وفقا لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المسررتهلك رقم )مليون سرر  100األسررهم    مليارات ليرة سررورية وإجمالي

/ م تاريخ 88والمتضرمن المصرادقة على تعديل النظام األسراسري فيما يتعلق بزيادة رأس المال، وقرار مجلس المفوضرين رقم    2019حزيران  

 8/ المنعقدة بتاريخ  22ه رقم /ت افقة النهائية لمجلس المفوضررين في جلسررالقاضرري باعتماد أسررهم زيادة رأس المال، والمو  2019حزيران    17

 .2019تموز 

مقدار  ، تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك ب 2020حزيران    23عادية لبنك البركة سورية المنعقد بتاريخ  ال العامة غير   الهيئةخالل اجتماع  

  15توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل سهمين ليصبح رأس مال البنك  مليارات ليرة سورية من األرباح المدورة المحققة، وذلك عن طريق    5

آب    25( بتاريخ  2230اية المستهلك رقم )مليون سهم، وذلك وفقا لقرار وزارة التجارة الداخلية وحم  150األسهم    مليار ليرة سورية وإجمالي

أيلول    2/ م تاريخ  97والمتضمن المصادقة على تعديل النظام األساسي فيما يتعلق بزيادة رأس المال، وقرار مجلس المفوضين رقم    2020

 . 2020أيلول  21بتاريخ م  /108القاضي باعتماد أسهم زيادة رأس المال، والموافقة النهائية لمجلس المفوضين رقم / 2020
 

هم المساهمين المكتتبين )المقصرين بالسداد( حيث تم دفع هذا المبلغ من قبل مجموعة البركة المصرفية )الشريك  )*( يمثل هذا المبلغ قيمة أس
التسديد أو في أي وقت  االستراتيجي في بنك البركة سورية( دون مطالبتها بملكية األسهم وال بأي حق من الحقوق المتعلقة بها إن كان بتاريخ  

م وكافة الحقوق المرتبطة بها للمساهمين المقصرين في بنك البركة سورية، ويبقى التزام المساهمين المقصرين اخر، حيث تبقى ملكية األسه
يفاء كافة األوراق المطلوبة  حيث تم دفع هذا المبلغ بعد است  بتسديد قيمة ما تبقى من قيمة تلك األسهم قائما بذمتهم لحين تسديدها من قبلهم اصوال.

وموافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك    2018تشرين الثاني    28/ص بتاريخ  8335/16المركزي رقم    وفق كتاب مصرف سورية

ق واألسواق  ، وكتاب هيئة األورا 2019شباط    10بتاريخ    6، وموافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم  2019كانون الثاني    7تاريخ    20/12/3رقم  

 . 2019شباط  11ريخ إ.م بتا –/ص  115المالية السورية رقم 
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 ات حتياطياال  23
 

 

 القانوني حتياطياال -

وإلى   2009كانون الثاني   20الصرادر بتاريخ   369/100/3لى التعميم رقم  إوإشرارة    2011لعام    29بناء على أحكام المرسروم التشرريعي رقم  

قات  صرافية قبل الضرريبة بعد اسرتبعاد أثر أرباح فرو% من األرباح ال10يتم تحويل    2009شرباط    12الصرادر بتاريخ    952/100/1التعميم رقم  

% 25  يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصربح رصريد االحتياطي القانوني مسراوياً ل  لى االحتياطي القانوني.لمحققة إالقطع غير ا

 :يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي القانوني .من رأسمال البنك

 
 2020 

 
2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

 1,250,000,000  2,050,498,626 الرصيد في بداية السنة 

    

 6,566,567,762  53,707,963,264 صافي ربح السنة 

 1,438,418,501  5,778,479,200 يضاف: مصروف ضريبة الدخل 

 -  (39,457,798,120) يضاف: أرباح القطع غير المحققة 

 8,004,986,263  20,028,644,344 بعد استبعاد األرباح غير المحققة  ضريبةصافي الربح قبل ال
    

 %10  %10 من صافي الربح قبل الضريبة  السنةخالل  القابل للتحويل  القانونينسبة االحتياطي 

 800,498,626  2,002,864,435 السنة االحتياطي القانوني القابل للتحويل خالل 

  800,498,626    1,699,501,374  )*( ون خالل السنة المكاالحتياطي القانوني 

 2,050,498,626   3,750,000,000  في نهاية السنة  الرصيد

 

صرربح رصرريد االحتياطي لي من األرباح الصررافية قبل الضررريبة وذلك    ليرة سررورية  1,699,501,374مبلغ تم احتجاز    2020خالل عام   )*(

 لعام  29ناء على أحكام المرسررروم التشرررريعي رقم  ليتوقف البنك عن عملية االحتجاز ب  ل البنك% من رأسرررما25  يعادلالقانوني المحتجز  

2011. 
 

 االحتياطي الخاص  -
 

الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم  وبناًء على التعميمين    23/2002من قانون النقد األساسي رقم    /97/استناداً إلى المادة رقم 

% من األرباح الصافية  10يتم تحويل    2009شباط    12الصادر بتاريخ    1/ 100/ 952ورقم    2009الثاني  كانون    20بتاريخ    3/ 100/ 369

ا التحويل عندما  قبل الضريبة بعد استبعاد أثر خسائر أو أرباح القطع غير المحققة إلى االحتياطي الخاص. يحق للبنك التوقف عن مثل هذ 

 رأسمال البنك.  % من  100 يصبح رصيد االحتياطي الخاص مساوياً لر 
 :يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي الخاص 

 
 2020     2019    
 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

  2,007,610,010    2,808,108,636 الرصيد في بداية السنة 

    

  6,566,567,762   53,707,963,264 صافي ربح السنة 

  1,438,418,501   5,778,479,200 يضاف:مصروف ضريبة الدخل 

  -   (39,457,798,120) أرباح القطع غير المحققة  يضاف:

  8,004,986,263   20,028,644,344 بعد استبعاد األرباح غير المحققة  صافي الربح قبل الضريبة

    

 %10  %10 االحتياطي الخاص المكون خالل العام من صافي الربح قبل الضريبة نسبة  

  800,498,626    2,002,864,435 المكون خالل السنة االحتياطي الخاص 

 2,808,108,636   4,810,973,071 في نهاية السنة  الرصيد
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 ؤجلة وأرصدة التمويالت بيوع الم إيرادات ذمم ال  24
 

 2020     2019    
 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

  5,639,752,807  5,474,667,211 شركات  –إيراد المرابحات 

  593,213,555  945,432,739 أفراد  –يراد المرابحات إ
 6,420,099,950  6,232,966,362  

 

 الخسائر االئتمانية صافي مخصص   25
 

 2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية  

 

   

 6,394,040   23,278 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

 332,922,667   171,911,545 مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل  إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات 

 1,104,228,434   5,086,898,581 حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر  

  496,896,699  (134,262,670) ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية  

 (84,663,382)  (252,218,620) المشاركات 

 161,516,037  (295,747,132) بنود خارج بيان المركزالمالي 

 4,576,604,982   2,017,294,495  
 

كانون  31ليرة سورية )  4,576,604,982 مبلغ 2020 كانون األول  31المنتهية في  بلغ إجمالي قيمة مصروف المخصص المكون عن السنة  

لم يتم تحميل أصحاب حسابات االستثمار المطلقة جزء من المخصص المكون حيث بلغت    ليرة سورية(.   2,017,294,495:  2019األول  

مبلغ   البنك  )  4,576,604,982حصة  سورية  األول    31ليرة  حصة  2019كانون  بلغت  مبلغ  :  المطلقة  االستثمار  حسابات  أصحاب 

 (. ليرة سورية  1,822,294,495ليرة سورية في حين بلغت حصة البنك مبلغ  195,000,000
 
 مالية المؤسسات المصارف ومن الإيرادات   26

  
2020     2019     

   ليرة سورية   ليرة سورية 

  

   516,072,125  516,009,960 المالية اإلسالمية إيرادات ودائع استثمارية لدى البنوك والمؤسسات 
516,009,960  516,072,125 

 
 تثمار المطلق بعد تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار الدخل المشترك القابل للتوزيع لحسابات االس  27

 

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

  51,722,071  68,248,789 حسابات التوفير 

  1,550,510,129  1,612,960,963 حسابات ألجل 

  69,071,029  101,572,710 حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من احتياطي معدل األرباح )*( 

 1,782,782,462  1,671,303,229  

 
تاريخ استحقاقها فليس له الحق بالحصول على األرباح المتحققة  تمثل أرباح ناجمة عن كسر الودائع حيث أنه عند قيام العميل بكسر وديعته قبل    )*( 

 .(20)إيضاح  ك كمضاربمن هذه الوديعة، حيث يتم تحويل هذه األرباح إلى احتياطي معدل األرباح بعد حسم حصة البن 
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 حصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب مال   28

 

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

  799,510,351   443,384,914  حصة البنك بصفته مضارب 

  3,905,998,175   4,513,838,593  حصة البنك بصفته وكيل باالستثمار ورب مال 

  4,957,223,507   4,705,508,526  

 الذاتية  من استثماراته  بنك ال  دخل   29
 

 2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية  
 

   

  3,430,704,825   5,320,893,888 إيراد وكاالت استثمارية 

  74,992,283   368,595,380 مشاركات إيراد 
 5,689,489,268   3,505,697,108  

 
 

 

 يةبنك الخدمات الإيرادات صافي       30
  

2020  2019  
  ليرة سورية   ليرة سورية 

  

 

  1,479,240,263   2,379,417,475 االعتمادات والكفاالت والبوالصعموالت على 

   4,321,796,642   16,116,113,343 رسوم خدمات بنكية 
18,495,530,818 

 
 5,801,036,905  

  (219,942,645)   (499,611,560) م مصروفات عموالت ورسو 
17,995,919,258 

 
 5,581,094,260  

 

 الموظفين نفقات    31
 

 2020  2019 
 

 ليرة سورية   ليرة سورية 
    

  2,955,217,519   6,064,900,282 رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت للموظفين

  32,326,997   31,437,397 مصاريف سفر وتدريب 

  32,838,383   55,041,143 مؤسسة التأمينات االجتماعيةاشتراكات ل

  31,902,279   80,369,006 مصاريف نفقات طبية 

  9,108,526   45,129,827 أخرى 
 6,276,877,655   3,061,393,704  
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 مصاريف إدارية وعمومية    32

 

 2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

  760,597,807 مصاريف استشارات )*(  
 

 344,534,968  

  221,973,000 تعويضات مجلس اإلدارة  
 

 132,468,000  

  277,734,671 مصاريف إيجارات 
 

 200,429,787  

  383,632,216 إعالن ومعارض  
 

 154,064,395  

  173,967,674 مصاريف سفر ومواصالت وضيافة  
 

 157,015,645  

  312,493,550 مصاريف معلوماتية 
 

 113,817,978  

  188,020,012 مصاريف كهرباء وماء وتدفئة 
 

 102,626,213  

  177,725,847 مصاريف صيانة وإصالحات 
 

 86,442,492  

  52,192,840 تعويضات ومكافآت هيئة الرقابة الشرعية  
 

 35,443,545  

  139,435,275 مصاريف التنظيف والبوفيه  
 

 58,367,532  

  153,746,616 عات مصاريف قرطاسية ومطبو
 

 62,149,284  

  81,368,807 مصاريف حكومية 
 

 58,231,248  

  81,650,456 نترنت االمصاريف البريد والهاتف و
 

 28,569,904  

  28,115,813    29,660,662 مصارف مشاريع 

  21,379,631 مصاريف حراسة  
 

 12,736,440  

  5,814,961    38,859,641 مصاريف تأمين  

 98,451,492  319,226,192 ريف أخرى مصا

 3,413,664,897    1,679,279,697  
 

 )*(  تمثل مصاريف التدقيق الخارجي واالستشارات القانونية والتقنية والفنية.
 

 السنة   ربححصة السهم من      33
 

 : ح لعدد األسهم خالل السنة كما يلي تحتسب الحصة األساسية للسهم من صافي أرباح السنة بتقسيم أرباح السنة على المتوسط المرج
 

    
 2020  2019 

 
   

    

 6,566,567,762  53,707,963,264 ليرة سورية  –صافي ربح السنة 
    

 150,000,000  150,000,000 ( 22سهم )إيضاح –المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 
    

 43.78  358.05 ليرة سورية –نة الحصة األساسية للسهم من صافي ربح الس

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

 

 النقد وما في حكمه      34
 في حكمه مما يلي: ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية يتكون النقد وما 

 2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

 76,151,674,992   151,319,727,295 تستحق خالل ثالثة أشهر نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  
استحقاقها   يضاف: إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات بنكية 

 153,783,854,936   503,355,983,677 أشهر أو أقل  ثالثة األصلي 
أشهر  ثالثة استحقاقها األصلي ينزل: إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية 

 (107,543,900,756)  (334,447,237,350) أو أقل 
 320,228,473,622  122,391,629,172 

 
 البنك اليومية.   تم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي كونه ال يستخدم في عمليات 
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 األرباح المدورة المحققة واألرباح المدورة غير المحققة      35

شباط    12بتاريخ    952/100/1والتعميم رقم    2008لعام    362بناًء على تعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف رقم  

حساب    منر القابلة للتوزيع الناتجة عن اعادة تقييم مركز القطع البنيوي  يتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غير المحققة وغي   2009

   . دورة المحققةاألرباح الم
  2020كانون األول   31في  لمنتهيةاللسنة   ليرة سورية 39,457,798,120  غير محققة -الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي  األرباحبلغت 

لم يكن هناك أي خسائر أو أرباح   (تجة عن تقييم مركز القطع المخصص لزيادة مركز القطع البنيويليرة سورية نا  4,607,798,120منها مبلغ  

 .  )2019 كانون األول 31 للسنة المنتهية في ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي 
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة    36

و الشركات التي يملكون فيها حصصاً  ة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية أتتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدار
 رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالبنك.

 :تتكون تعويضات اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئة الشرعية من المبالغ التالية

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    تعويضات اإلدارة العليا 

 132,468,000   221,973,000  واللجنة التنفيذية تعويضات مجلس اإلدارة

 35,443,545   52,192,840  تعويضات هيئة الرقابة الشرعية

 99,280,838  223,386,856 )*( السنةمكافآت مجلس اإلدارة خالل 

 1,009,745,619   1,515,414,913  التنفيذية()اإلدارة  الراتب األساسي وتعويضات

 2,012,967,609  1,276,938,002 

 
 .2019 عام المستحقة عن فآتوذلك عن المكا، 2020)*( تمثل المبالغ المدفوعة خالل عام 

 

 : لقد بلغت األرصدة في نهاية السنة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في البيانات المالية ما يلي
 

أعضاء مجلس   الشركات الزميلة  األم  بنكال  2020كانون األول  31
 اإلدارة 

 المجموع 

         بنود بيان المركز المالي 

 68,772,248,931  -  68,772,248,931  -  حسابات جارية مدينة

 (299,628,320)  -  (299,563,824)  (64,496)  حسابات جارية دائنة 

 397,561,211,846  -  261,931,246,824  135,629,965,022  مضارب والوكاالت( استثمارات )البنك ك

 -  -  -  -  تأمينات نقدية مدينة 

 510,536,117  510,536,117  -  -  )مدفوعات مقدمة (موجودات أخرى

إيرادات محققة وغير مستحقة  (موجودات أخرى

 )القبض
 

600,522,198  1,186,870,081  -  1,787,392,279 

 (316,606,312)  (316,606,312)  -  -  والودائع )مطلوبات( أرصدة الحسابات الجارية 

         

         بنود داخل بيان الدخل 

 476,001,679  -  150,997,156  325,004,523  إيرادات األنشطة االستثمارية

 5,122,877,709  -  2,499,751,269  2,623,126,440  إيرادات األنشطة االستثمارية )ذاتي(
         

         

أعضاء مجلس    الشركات الزميلة   البنك األم   2019كانون األول    31
 اإلدارة 

 المجموع  
         

         بنود بيان المركز المالي  

 حسابات جارية مدينة
 - 

 
24,926,650,334  

 
- 

 
24,926,650,334  

 حسابات جارية دائنة 
 (22,389) 

 
(208,720,615) 

 
- 

 
(208,743,004) 

 استثمارات )البنك كمضارب والوكاالت( 
 31,234,250,809  

 
75,664,981,733  

 
- 

 
106,899,232,542  

 تأمينات نقدية مدينة 
 - 

 
45,013  

 
- 

 
45,013  

  758,918,194   758,918,194  -  -  )مدفوعات مقدمة (موجودات أخرى

محققة وغير مستحقة إيرادات  (موجودات أخرى

 )القبض
 

309,643,929  116,461,334  -  426,105,263 

 -  أرصدة الحسابات الجارية والودائع )مطلوبات( 
 

- 
 

(84,901,543) 
 

(84,901,543) 

 
 

       

  بنود داخل بيان الدخل
       

 257,271,012  إيرادات األنشطة االستثمارية
 

246,174,988 
 

- 
 

503,446,000 

 1,306,130,319  إيرادات األنشطة االستثمارية )ذاتي(
 

1,768,372,627 
 

- 
 

3,074,502,946 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  . 37

 
 يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي في قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة للدوات المالية: 

 
 جة )غير المعدلة( في أسواق مالية نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. المستوى األول: أسعار السوق المدر -

 شرة أو بشكل غير مباشر. المستوى الثاني: طرق تقييم يكون فيها المستوى األدنى من المعطيات التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مبا -

 وى االدنى من المعطيات التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة غير ملحوظة. لثالث: طرق تقييم يكون فيها المست المستوى ا -

 ية. العادلة للموجودات والمطلوبات غير المالالقيم  الجدول  فيما يلي القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة والمتضمنة في البيانات المالية. ال يتضمن
 

  
  

2020   
  

2019 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية    القيمة العادلة  القيمة الدفترية   

 ليرة سورية  ليرة سورية    ليرة سورية  ليرة سورية   

           الـمـوجودات المالية 

  84,013,536,202   84,013,536,202    168,983,178,163  168,983,178,163  نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

  153,903,239,245   153,903,239,245    534,150,447,613  534,150,447,613 إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

 15,093,442,013 15,093,442,013   34,024,035,824  34,024,035,824 مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات 

 58,689,196,941 58,689,196,941   46,505,404,287  46,505,404,287 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

 4,088,235,955 4,088,235,955   1,898,302,605  1,898,302,605 المشاركات 

 455,363,118 455,363,118  1,808,268,634 1,808,268,634 موجودات أُخرى 

 2,266,722,201 2,266,722,201   5,992,889,941  5,992,889,941 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 318,509,735,675 318,509,735,675  793,362,527,067 793,362,527,067 مجموع الموجودات المالية غير المحددة بالقيمة العادلة 

      

      

      المالية طلوبات الم 

 107,697,044,318 107,697,044,318   334,606,241,190  334,606,241,190 إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية 

 88,040,611,495 88,040,611,495   208,716,809,877  208,716,809,877 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء 

 22,566,300,696 22,566,300,696   46,637,625,311  46,637,625,311 تأمينات نقدية  

 56,258,457,430 56,258,457,430  84,949,571,674 84,949,571,674 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

 274,562,413,939 274,562,413,939  674,910,248,052 674,910,248,052 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة مجموع 
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 المخاطر  إدارة     38
 

 مقدمة        38.1

 عمل هتواج التي وتقييم المخاطر وفهم تحديد على  يقوم البنك في المخاطر إلدارة العام واإلطار البنوك أعمال من أساسي جزء هي المخاطر
لتقليصالال االجراءات واتخاذ والمقبولة المحدودة المستويات ضمن بقائها  من والتأكد  البنك  بين األمثل التوازن إلى للوصول المخاطر زمة 

 .والعائد المخاطرة عاملي

المخاطر هي مخاطر االئتمان ومخاطر   أنواع  العملة األجنبية  إن أهم  السوق و تقلبات سعر صرف  السيولة ومخاطر  السوق  ومخاطر  مخاطر 
 مخاطر األعمال.  )التشغيل( ومخاطر شرعية و   لعي ومخاطر العملياتلالستثمارات المالية ومخاطر السلع والمخزون الس 

 أنظمة إدارة المخاطر

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

اسات المتبعة بما في ذلك تحديد مستويات المخاطر التي  الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتيجيات والسي   مجلس اإلدارة 
 ها أو القبول بها.تحمل   بنك يمكن لل 

 الجهة المسؤولة عن متابعة و قياس ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات المعتمدة.  إدارة المخاطر 

طوارىء وإدارة األزمات  م اإلدارة العليا بالمعالجة الفورية ألي تجاوزات وتقييم خطط  هي اللجنة المسؤولة عن متابعة قيا لجنة إدارة المخاطر  
جيات وسياسات إدارة المخاطر، إضافة إلى متابعة وتقييم التقارير الصادرة عن إدارة المخاطر ومراقبة مدى االلتزام بالمعايير ي ومراجعة استرات 

 على اختالف أنواعها.   الموضوعة من قبل لجنة بازل والمتعلقة بالمخاطر 

بشكل رئيسي عن مخاطر السيولة والتمويل  لهيكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة  الجهة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك وا   الخزينة 
 للبنك.  

نظمة  لية هذه اإلدارة، التقيد باأليقوم التدقيق الداخلي بالتحقق من توفر البنى األساسية الالزمة إلدارة المخاطر ومدى استقال  التدقيق الداخلي 
الموضوعة، وترفع   العامة إلدارة المخاطر ومن كفاية وفعالية األنشطة واألنظمة والسياسات واالجراءات  السياسة  الواردة في  واالجراءات 

 التقارير إلى لجنة التدقيق أو إلى مجلس اإلدارة. 

 :الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر يلي فيما
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 ارة المخاطر )تتمة( إد    38
 

 مقدمة )تتمة(       38.1

 
 قياس المخاطر ونظام التقارير 

جمالي  يتم قياس مخاطر البنك بطريقة تعكس الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تنتج في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة بناًء على تقدير إ 
على االحتماالت المبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادية. كما  تعتمد  الخسائر الفعلية باستخدام طرق إحصائية. هذه الطرق  

 يدرس البنك أسوأ االحتماالت التي يمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائية. 

كما يقوم البنك بقياس  المخاطر المقبولة.  ستراتيجية البنك وحدود ومستويات  على السقوف المعتمدة التي تعكس ا   تتم مراقبة وضبط المخاطر بناءً 
 القدرة اإلجمالية لتحمل المخاطر ومقارنتها بالمخاطر اإلجمالية بمختلف أنواعها. 

مجلس  يتم تجميع المعلومات من جميع وحدات العمل ألغراض التحليل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة، كما يتم تقديم تقرير إلى  
األقسام يتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب السيولة وتغيرات المخاطر. يتم التحليل بشكل مفصل شهريا حسب    اإلدارة وإدارة المخاطر ورؤساء 

 ربع سنوي.   قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية وتقوم اإلدارة بتقييم مخصص الخسائر االئتمانية بشكل 

من أن جميع المعلومات الضرورية والمحدثة متوفرة على مستويات البنك  توزع على جميع األقسام للتأكد  يتم تحضير تقارير مخاطر تفصيلية و 
 كافة. 

 

 استراتيجيات إدارة المخاطر 
 

 :يعتمد البنك على استراتيجات متعددة إلدارة المخاطر من خالل أنظمة إدارة المخاطر والجهات اإلدارية المعنية، حيث تقوم بمايلي
 

 اءات عمل إلدارة المخاطر بكافة انواعها بشكل عام. اعتماد استراتيجية شاملة وسياسات و إجر -
حديد وتقييم المخاطر التشغيلية  انتهاج ألية استراتيجية إلدارة مخاطر التشغيل الناتجة عن عمليات و نشاطات البنك المختلفة تتضمن وسائل ت  -
 (. )طريقة المؤشرات االساسية 2رق المحددة في بازل ووسائل لقياس هذه المخاطر باستخدام الطتحديد مؤشراتها الرئيسية الكمية والنوعية، و

المال - القوة  على  المحافظة  تكفل  السيولة  إلدارة  مالئمة  وسياسة  استراتيجية  الطارئةانتهاج  الظروف  ومواجهة  للبنك  هذه  ية  متضمنة   ،
 . ا لمتابعة ومراقبة مخاطر السيولةاالستراتيجية طرق

، وتطوير االجراءات الخاصة بالسياسات والتأكد  ان وسياسات التمويل، تتضمن المراجعة الدوريةاالئتم تماد سياسة مالئمة إلدارة مخاطر اع -
استخدام الطرق المحددة في  من االلتزام بها. باإلضافة إلى تطوير منهجية سليمة ومقاييس محكمة لالئتمان الجيد ووسائل قياس هذه المخاطر ب 

 . 2بازل 

، تتضمن المراجعة الدورية لمخاطر السوق ووسائل قياس هذه المخاطر باستخدام الطرق المحددة  وقد طرق مالئمة إلدارة مخاطر الساعتما -
مراقبة  متابعة سقوف السيولة    وك الخارجية تحديد سقوف للتعامل مع البن   ة التسعيرطريقة إعاد  – كطريقة سلم استحقاقات النقدية  )  2في بازل  

 .مراكز النقد التشغيلية(

 سالمة السياسات المطبقة في البنك. يق رقابة فاعلة بما يضمن كفاية وع كافة اإلدارات الرقابية بهدف تحقالتنسيق والتعاون م -
 اعتماد نظام للتقارير الدورية الخاصة بمختلف أنواع المخاطر.  -

 أساليب تخفيض المخاطر 

لمعايير وأسس    ًً حيث يتم قبول الضمانات وفقا   على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات   يعتمد البنك 
 معتمدة. 

 تركزات المخاطر 

ظروف اقتصادية  تنشأ التركزات عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أو ذات  
لتزاماتهم التعاقدية والتي قد تتأثر بنفس التغيرات االقتصادية والسياسية والظروف  متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء على اإليفاء با

 األخرى. تدل التركزات على حساسية البنك تجاه قطاع اقتصادي معين أو قطاع جغرافي معين. 
 .دارة مخاطر االئتمان وضبطها وإجراءات البنك أطراً للمحافظة على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة في التركزات وإ حددت سياسات  
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 إدارة المخاطر )تتمة(     38
 

 مخاطر االئتمان    38.2
 

الوفاء بالتزاماته تجاه البنك ويعمل البنك على إدارة السقوف    حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عنمخاطر االئتمان هي مخاطر  
 حجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافية. ( والعميل )فرد أو مؤسسة  على مستوى ة على مخاطر التركزات االئتمانيةالرقاب و

الواحد أو مجموعة    المدينمستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع  يقوم البنك بتحديد  
لبنك المخاطر من خالل التقييم االئتماني للعمالء ومن خالل تحديد سلطات  و لكل قطاع أو منطقة جغرافية، إضافة إلى ذلك يخفض ا  المدينين

من أعضاء مجلس إدارة ولكل لجنة صالحيات ومهام كما  ائتمانية للفرع ولجنة ائتمانية  حيث تم تشكيل لجنة    .ح الجماعية وضوابط عملهاالمن 

    :روعي فيها ما يلي

 ابة.  فصل سلطة المنح عن مهام الدراسة عن مهام الرق -
 تدرج السلطات حسب الخبرة والمبلغ ودرجة الخطر واألجل ونوع التسهيل.   -

 
 المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات  •

لشرعية  يقوم البنك بتقديم تعهدات لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه، وذلك حسب الضوابط ا 
االعتماد أو الكفالة. تتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر االئتمانية ل هيئة الرقابة الشرعية للبنك. ويتم تحصيل هذه الدفعات وفقاً لشروط  المحددة من قب 

مختارة  ف  لذمم األنشطة التمويلية وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس سياسات البنك واجراءاته الرقابية من حيث حصر هذه التعهدات مع أطرا 
 ية مع األطراف في الظروف التي تقتضي ذلك. والتقييم المتواصل لمالءمة هذه التسهيالت وترتيبات ضمان اضاف 

 

 (: وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى   الخسائر االئتمانية المتوقعة بعد مخصص  ئتمان ) لجدول التالي التعرضات لمخاطر اال يوضح ا 
 

  
2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية   
     بنود داخل بيان المركز المالي 

 68,591,336,493   122,200,558,696  المصارف المركزية أرصدة لدى 
إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر  

 أو أقل 
 

534,150,447,613   153,903,239,245 

  15,093,442,013   34,024,035,824  ثالثة أشهر ة لمدة تزيد عنحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالي

  58,689,196,941   46,505,404,287  ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 
 293,224,958   1,034,456,090  لألفراد 

 5,034,192,214   7,328,227,180  تمويالت عقارية 

 53,361,779,769   38,142,721,017  الشركات الكبرى 
 -  -  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  4,088,235,955   1,898,302,605  المشاركات 
  37,317,291   145,601,849  موجودات قيد االستثمار أو التصفية  

  4,501,081,963  6,065,531,802  موجودات أخرى 

  2,266,722,201   5,992,889,941  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
  750,982,772,617  307,170,572,102  
     

     بنود خارج بيان المركز المالي  

  14,828,782,508   19,602,501,438  تعهدات مقابل اعتمادات مستندية 

  686,279,027  -  تعهدات مقابل قبوالت 

 20,268,834,023   45,734,380,935  تعهدات مقابل كفاالت 

  26,207,089,038   7,004,373,225  ات وسقوف تمويل غير مستعملة ارتباط
  72,341,255,598   61,990,984,596  

 369,161,556,698  823,324,028,215  إجمالي المخاطر االئتمانية 
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(    38.2
 

 هيالتتوزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التس

 

 .2020يوضح الجدول التالي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت عن العام 

 

 

 2020كانون األول  31كما في 
اجمالي قيمة 

 سيارات واليات  عقارات تامينات نقدية  التمويالت
كفاالت شخصية و 

 اخرى  اعتبارية 
اجمالي قيمة 

 الضمانات 
صافي التعرض بعد 

 الضمانات 
ئتمانية  الخسارة اال 

 المتوقعة
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

          بنود داخل بيان المركز المالي 

 23,584,049 33,476,635,306 - - - - - - 33,476,635,306 أرصدة لدى المصارف المركزية 
وحسابات المصارف   إيداعات  لدى  استثمار 

 1,245,024,058 535,395,471,671 - - - - - - 535,395,471,671 ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل  

ومؤسسات  المصارف  لدى  استثمار  حسابات 
 9,809,164,176 43,833,200,000 - - - - - - 43,833,200,000 مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر  

 12,588,784,510 8,511,212,950 50,582,975,847 183,620,244 13,769,790,190 184,609,918 30,499,143,412 5,945,812,083 59,094,188,797 جلة وأرصدة األنشطة التمويلية ذمم البيوع المؤ

 33,556,771 122,909,450 945,103,407 - 44,743,285 124,342,608 768,070,229 7,947,285 1,068,012,857 لألفراد 

  170,286,550  519,810,454 6,978,703,360 153,765,279 264,807,387 - 6,552,788,066 7,342,628 7,498,513,814 التمويالت العقارية

 12,384,941,189 7,868,493,046 42,659,169,080 29,854,965 13,460,239,518 60,267,310 23,178,285,117 5,930,522,170 50,527,662,126 الشركات الكبرى 

 671,799,495,774 5,945,812,083 30,499,143,412 184,609,918 13,769,790,190 183,620,244 50,582,975,847 621,216,519,927 23,666,556,793 

          
          بنود خارج بيان المركز المالي 

 16,611,485 529,930,839 18,768,772,913 - - - - 18,768,772,913 19,298,703,752 اعتمادات مستندية
 - - - - - - - - - قبوالت

 450,927,453 17,802,991,633 30,267,453,417 403,749,722 5,601,475,109 28,474,256 10,570,639,713 13,663,114,617 48,070,445,050 كفاالت :

 325,840,334 15,782,057,054 20,621,647,193 372,393,269 4,147,300,797 28,474,256 4,496,166,452 11,577,312,419 36,403,704,247 لقاء حسن تنفيذ

 15,876,544 1,842,306,679 1,157,665,419 31,356,453 16,461,989 - 362,545,743 747,301,234 2,999,972,098 لقاء اشتراك في مناقصات 

 109,210,575 178,627,900 8,488,140,805 - 1,437,712,323 - 5,711,927,518 1,338,500,964 8,666,768,705 لقاء الدفع 
سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة وغير 

 مباشرة غير مستغلة
7,004,373,225 - 1,357,027,963 - 147,619,952 76,341,125 1,580,989,040 5,423,384,185 13,341,828 

 74,373,522,027 32,431,887,530 11,927,667,676 28,474,256 5,749,095,061 480,090,847 50,617,215,370 23,756,306,657 480,880,766 

          

 24,147,437,559 644,972,826,584 101,200,191,217 663,711,091 19,518,885,251 213,084,174 42,426,811,088 38,377,699,613 746,173,017,801 إجمالي المخاطر االئتمانية 
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 رة المخاطر )تتمة( إدا   38
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(    38.2
 

 )تتمة( توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت

 

 . 2019يوضح الجدول التالي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت عن العام
 

 
 

2019كانون األول  31كما في   
اجمالي قيمة  

ارات واليات سي عقارات  تامينات نقدية  التمويالت   
كفاالت شخصية و 

 اخرى  اعتبارية 
اجمالي قيمة  

 الضمانات 
صافي التعرض بعد 

 الضمانات 
الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
          بنود داخل بيان المركز المالي  

 11,861,333 31,851,191,334 - - - - - - 31,851,191,334 أرصدة لدى المصارف المركزية 
إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف  

 365,615,691 154,268,854,936 - - - - - - 154,268,854,936 ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل  

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات 
 1,133,959,466 16,227,401,479 - - - - - - 16,227,401,479 دة تزيد عن ثالثة أشهر  مالية لم

 6,122,888,430 10,171,487,692 54,640,597,679 993,280,565 14,059,488,255 141,987,929 36,399,991,930 3,045,849,000 64,812,085,371 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

فراد لأل  312,817,385 213,069 29,316,577 98,647,055 55,439,598 66,680 183,682,979 129,134,406 19,592,427 

 29,138,294 268,346,345 4,794,984,163 26,817,972 33,427,666 3,714,672 4,728,565,841 2,458,012 5,063,330,508 التمويالت العقارية

 6,074,157,709 9,774,006,941 49,661,930,537 966,395,913 13,970,620,991 39,626,202 31,642,109,512 3,043,177,919 59,435,937,478 الشركات الكبرى 

 267,159,533,120 3,045,849,000 36,399,991,930 141,987,929 14,059,488,255 993,280,565 54,640,597,679 212,518,935,441 7,634,324,920 

          

نود خارج بيان المركز المالي  ب           

  27,627,228   269,154,675  12,867,947,803 -  931,238,538     -   3,919,251,267   8,017,457,998   13,137,102,478  اعتمادات مستندية

  1,824,535   52,719,729  633,559,298  -    -     -   521,666,176   111,893,122   686,279,027  قبوالت

  267,646,027   8,019,309,184  13,476,563,059 670,628,452  2,643,437,732   9,546,145   5,132,435,977  5,020,514,753  21,495,872,243  كفاالت : 

  195,466,965   6,991,803,572  9,875,511,372  577,621,304   1,708,622,653   7,456,140   3,486,582,808   4,095,228,467   16,867,314,944  لقاء حسن تنفيذ

  16,967,675   597,781,710   1,228,390,288   93,007,148   59,726,189   2,090,005   671,194,622   402,372,324   1,826,171,998  لقاء اشتراك في مناقصات 

  55,211,387   429,723,902  2,372,661,399  -  875,088,890     -   974,658,547   522,913,962   2,802,385,301  لقاء الدفع 
مباشرة سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة وغير 

 73,089,180 13,433,271,534 12,773,817,504 414,393,326 1,371,038,891 17,152,954 10,971,232,333    -   26,207,089,038  غير مستغلة 

 61,526,342,786 13,149,865,873 20,544,585,753 26,699,099 4,945,715,161 1,085,021,778 39,751,887,664 21,774,455,122 370,186,970 

          

 8,004,511,890 234,293,390,563 94,392,485,343 2,078,302,343 19,005,203,416 168,687,028 56,944,577,683 16,195,714,873 328,685,875,906 إجمالي المخاطر االئتمانية
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 )مخاطر االئتمان )تتمة    38.2

 

 توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات والخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة ضمن المرحلة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020كانون األول  31كما في 
اجمالي قيمة 

ات واليات سيار عقارات تامينات نقدية  التمويالت  
كفاالت شخصية و 

 اخرى  اعتبارية 
اجمالي قيمة 

 الضمانات 
صافي التعرض بعد 

 الضمانات 
الخسارة االئتمانية  

 المتوقعة
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

          بنود داخل بيان المركز المالي 

 11,458,798,443 332,952,222 19,169,986,039 - 11,274,396,798 - 1,965,327,139 5,930,262,102 19,502,938,261 مم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ذ

 20,186,414 70,780,379 - - - - - - 70,780,379 لألفراد 

 15,816,895 - 71,808,486 - - - 71,465,859 342,627 71,808,486 التمويالت العقارية

 11,422,795,134 262,171,843 19,098,177,553 - 11,274,396,798 - 1,893,861,280 5,929,919,475 19,360,349,396 الشركات الكبرى 

 19,502,938,261 5,930,262,102 1,965,327,139 - 11,274,396,798 - 19,169,986,039 332,952,222 11,458,798,443 

          
          بنود خارج بيان المركز المالي 

 121,693,383 485,080,090 2,308,393,233 - 94,702,553 - 279,290,234 1,934,400,446 2,793,473,323 كفاالت :

 91,462,801 485,080,090 2,118,307,433 - 94,702,553 - 127,221,594 1,896,383,286 2,603,387,523 لقاء حسن تنفيذ

 30,230,582 - 190,085,800  -  152,068,640 38,017,160 190,085,800 لقاء الدفع 

 2,793,473,323 1,934,400,446 279,290,234 - 94,702,553 - 2,308,393,233 485,080,090 121,693,383 

          

االئتمانية إجمالي المخاطر   22,296,411,584 7,864,662,548 2,244,617,373 - 11,369,099,351 - 21,478,379,272 818,032,312 11,580,491,826 
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 )مخاطر االئتمان )تتمة    38.2

 

 االئتمانية المتوقعة المدرجة ضمن المرحلة الثالثةتوزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات والخسائر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019كانون األول  31كما في 
اجمالي قيمة  

 سيارات واليات  عقارات  تامينات نقدية  التمويالت 
كفاالت شخصية و 

 اخرى  اعتبارية 
اجمالي قيمة  

 الضمانات 
صافي التعرض بعد 

 الضمانات 
الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة 
ة سوريةلير ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية   

          بنود داخل بيان المركز المالي  

 4,609,847,177 602,749,611 5,416,042,951 - 4,177,454,462 20,761,873 1,215,681,706 2,144,910 6,018,792,562 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

 18,446,875 1,531,395 30,798,038 - 1,214,306 20,761,873 8,772,870 48,989 32,329,433 لألفراد 

 12,711,289 - 60,663,777 - - - 60,205,766 458,011 60,663,777 التمويالت العقارية

 4,578,689,013 601,218,216 5,324,581,136 - 4,176,240,156 - 1,146,703,070 1,637,910 5,925,799,352 الشركات الكبرى 

 6,018,792,562 2,144,910 1,215,681,706 20,761,873 4,177,454,462 - 5,416,042,951 602,749,611 4,609,847,177 

          
          بنود خارج بيان المركز المالي  

 10,001,538 - 608,640,596 - 484,064,862 - 10,880,000 113,695,734 608,640,596 كفاالت : 

 9,872,710 - 597,451,439 - 474,962,496 - 10,880,000 111,608,943 597,451,439 لقاء حسن تنفيذ

 128,828 - 11,189,157 - 9,102,366 - - 2,086,791 11,189,157 لقاء الدفع 

 608,640,596 113,695,734 10,880,000 - 484,064,862 - 608,640,596 - 10,001,538 

          

 4,619,848,715 602,749,611 6,024,683,547 - 4,661,519,324 20,761,873 1,226,561,706 115,840,644 6,627,433,158 إجمالي المخاطر االئتمانية
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 )مخاطر االئتمان )تتمة    38.2

 

 الديون المعاد هيكلتها

وقد ، ضمن المرحلة الثانيةتعديل األقساط أو إطالة عمر التمويل أو تاجيل بعض األقساط أو تمديد فترة السماح، وتم تصنيفها    يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت من حيث

  .(السابقةلسنة كما في نهاية ا 1,123,303,104 مقابل) ليرة سورية تمت إعادة هيكلتها بعملية قلب دين 5,198,202,268منها  ليرة سورية  7,092,671,866 بلغ مجموعها كما في نهاية السنة الحالية

 

 الديون المعاد جدولتها

نفت كذمم بيوع مؤجلة وأرصردة تمويالت غير  ضرمن المرحلة  بموجب جدولة أصرولية وتم تصرنيفها    العاملةوأُخرجت من إطار ذمم البيوع المؤجلة وأرصردة التمويالت غير    عاملةهي تلك الديون التي سربق وأن صرُ

ليرة سررورية كما في نهاية السررنة   155,759,862مقابل  ) ليرة سررورية تمت إعادة جدولتها بعملية قلب دين  838,237,311منها   ليرة سررورية  1,305,491,680  بلغ مجموعها كما في نهاية السررنة الحالية، وقد  الثانية

 .(السابقة

 

 شهراً خالل الفترة.   12الخسائر االئتمانية فيها ليصبح على أساس  ل تصنيفها سابقاً والتي تغير مخصص  يوضح الجدول التالي أدانه القيمة الدفترية للموجودات المالية التي تم تعدي 

 
 بعد التعديل   قبل التعديل  

 
 

 

  إجمالي القيمة الدفترية 
الخسائر االئتمانية  
  إجمالي القيمة الدفترية   المتوقعة المقابلة 

الخسائر االئتمانية  
 المتوقعة المقابلة 

 الت التي تمت معالجتها منذ التعديل ويتم قياس الخسائر التسهي 
شهراً    12االئتمانية المتوقعة المرتبطة بها اآلن على أساس      

 -  -  -  -  (. 1)المرحلة  

 ( ويتم قياس الخسائر 3/ 2التسهيالت التي عادت إلى )المرحلة  

ة االئتمانية المتوقعة بناًء على مدى الحياة والتي تم عالجها مر    
 955,813,932  10,469,774,666  1,530,491,883  12,374,611,329  واحدة.
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 ( مخاطر االئتمان )تتمة     38.2
 

 التركز الجغرافي 

 

   : كما يلية حسب التوزيع الجغرافي ين ائتميوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اال

 

  أوروبا   ا آسي  أفريقيا  اإلجمالي 

دول الشرق األوسط  

 المنطقة الجغرافية  داخل القطر   األخرى

            

  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية 
            

 أرصدة لدى المصارف المركزية   122,200,558,696  -  -  -  -   122,200,558,696

534,150,447,613  

 

93,132,742,654  

 

226,178,597,485  

 

78,672,985,863  

 

135,604,667,047  

 

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة    561,454,564

 ثالثة أشهر أو أقل 
34,024,035,824  

 

- 

 

- 

 

- 

 

33,774,442,466  

 

لمدة تزيد عن حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية   249,593,358

 ثالثة أشهر
 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية   46,505,404,287  -  -  -  -   46,505,404,287

 لألفراد   1,034,456,090  -  -  -  -   1,034,456,090
 التمويالت العقارية   7,328,227,180  -  -  -  -   7,328,227,180

 الشركات الكبرى   38,142,721,017  -  -  -  -   38,142,721,017

 (SMEsالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) -  -  -  -  -  -

1,898,302,605  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,898,302,605  
 المشاركات 

 موجودات أخرى  10,415,736,326  1,175,081,076  -  580,100,687  33,105,503  12,204,023,592
            

 2020اإلجمالي  181,831,049,836  170,554,190,589  78,672,985,863  226,758,698,172  93,165,848,157  750,982,772,617

            

 2019اإلجمالي  246,202,379,901  18,947,821,564  18,762,974,774  20,621,099,452  2,636,296,411  307,170,572,102
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 ( مخاطر االئتمان )تتمة    38.2

 

  التركز حسب القطاع االقتصادي

 

         التركزات في التعرضات االئتمانية حسب القطاعات االقتصادية  
 

   

 البند / القطاع االقتصادي 
 

 مالي 
 

 صناعة
 

 تجارة 
 

 عقارات
 

 أفراد 
 

       إجمالي 

 ليرة سورية   ليرة سورية   رية ليرة سو  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   
             

  122,200,558,696  -  -  -  -   122,200,558,696  أرصدة لدى المصارف المركزية 

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة  
  534,150,447,613  -  -  -  -   534,150,447,613  ثالثة أشهر أو أقل  

ثالثة   مالية لمدة تزيد عنلدى المصارف ومؤسسات  حسابات استثمار
  34,024,035,824  -  -  -  -   34,024,035,824  أشهر 

  46,505,404,287   1,027,758,100   7,328,227,180   29,304,258,331   8,838,462,686   6,697,990  ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية  

  1,898,302,605   27,500,800  -   1,457,703,659   413,098,146  -  المشاركات 

 12,204,023,592  31,752,252  73,458,491  -  -  12,098,812,849  موجودات األخرى 

             

 750,982,772,617  1,087,011,152  7,401,685,671  30,761,961,990  9,251,560,832  702,480,552,972  2020اإلجمالي 

             

 307,170,572,102  4,321,670,897  10,313,914,074  39,112,504,158  12,875,677,341  240,546,805,632  2019اإلجمالي 
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 مخاطر السوق   38.3
 مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناتجة عن: 

 (، و/ أو  ك األصول والخصوم خارج الميزانيةفي ذل بماتغيرات في قيمة األصول والخصوم )ال

 األجنبية وأسعار األسهم.التغيرات في اإليرادات نتيجة تغيرات في أسعار العوائد وأسعار صرف العمالت 

 هناك ثالثة مخاطر سوق رئيسية، وهي كما يلي: 

أو ر العوائد على األصول والخصوم و/. نتيجة لعدم تطابق أسعاائدجة عن التغيرات في أسعار العو: هي مخاطر الخسارة النات مخاطر أسعار العوائد

 . نتيجة للتغيرات في أسعار العوائدخسارة أو انخفاض في األرباح االختالفات في توقيت آجال استحقاقها، قد تتعرض مؤسسة مالية ل

الفعلية لصرف العمالت األجنبية ضمن سيناريو فترضة وعن الفرق بين األسعار الممخاطر صرف العمالت األجنبية: هي مخاطر الخسارة الناجمة  

 الخصوم المقومة بالعمالت األجنبية. يكون لدى المؤسسة المالية فيه فائض أو نقص بالصافي فيما يتعلق باألصول و
المالية وغيرها من أنواع هي مخاطر الخسارة الناجمة عن االنخفاض في قيمة األصول نتيجة للتغيرات في أسعار األوراق  مخاطر تغيير السعر:  

 وأدوات االستثمار.
 

 .منهج المعيارييتم قياس مخاطر السوق باتباع ال ،قياس مخاطر السوق والمتطلبات الرقابية
سرورية المركزي فيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال عن مخاطر السروق، المشرمولة في    مصررفكسرياسرة وممارسرة، يجب أن يتبع البنك قواعد  

 مجلس النقد والتسليف ذات الصلة. تعليمات
 :مخاطر السوق من العناصر التالية تتكون

 :العوائد والتي تشمل مخاطر السوق ألسعار

ذه األداة والمحتفظ بها ( المتعلقة باألداة المالية ذاتها أو المتعلقة بالجهة المصررردرة لهSpecific Riskالسررروق المحددة: ألسرررعار العوائد )اطر  مخ -

 .ةللمتاجر

أسرعارها بظروف السروق  ( لألدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي تتأثر  General Market Riskاطر السروق العامة: ألسرعار العوائد )مخ -

 العامة وبتغيرات معدالت أسعار العوائد السائدة.
 مخاطر السوق لمراكز األسهم المحتفظ بها للمتاجرة. -

 .مخاطر مركز القطع اإلجمالي ومركز الذهب -
 

 المخاطر التجارية المنقولة  -أ

التي   المخاطر  مقابل  البنك  مساهمو  يتحملها  التي  اإلضافية  المخاطر  الممولة  هي مدى  بالموجودات  المرتبطة  االستثمار  يتحملها أصحاب حسابات 

حيت أن المخاطر التجارية المنقولة   ،اريةبأموالهم في حين أن البنك يتمتع من حيث المبدأ بحرية التصرف الكاملة بشأن قيامه بهذا النقل للمخاطر التج

ألن أحكام ومبادئ الشريعة ال تجيز    ،ليست مرتبطة بتغطية الخسارة العامة العائدة الى أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من خالل أرباح المساهمين

يكن رصيد احتياطي مخاطر االستثمار كافياً لتغطية   ذا لمباحتياطي مخاطر االستثمار وإحيث يقوم البنك بتغطية هذه الخسائر من خالل االحتفاظ هذا 

  الخسائر بالكامل فال يجوز تغطية الخسارة المتبقية من احتياطي معدل األرباح.
 

 المخاطر الخاصة بالعقود  -ب

جة عن إبرام عقود أو  النات مخاطر السوق  تتمثل بمخاطر االئتمان و: إن المخاطر الناجمة عن هذا العقد  لمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراءعقد ا •

بالشراء ملزمة  بالشراءمعامالت مبنية على مبادئ الشريعة في المرابحة والمرابحة لآلمر   بالشراء إلى مرابحة لآلمر  ، وتنقسم المرابحة لآلمر 

 كل فئة من الفئتين التاليتين: عقد ب حيث تختلف أنواع المخاطر التي يواجهها البنك في المراحل المختلفة من ال  ،ومرابحة لآلمر بالشراء غير ملزمة

نقل ملكية ففي حالة عقود المرابحة لآلمر بالشراء غير الملزمة تستبدل مخاطر السعر بمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمبلغ المستلم من العميل بعد    -

 الموجودات للعميل. 

طويالً في الموجودات موضوع المعاملة ويكون البنك معرض لمخاطر الطرف أما في حالة المرابحة لآلمر بالشراء الملزمة ال يمتلك البنك مركزاً    -

ميل بإيداع  المقابل في حال عدم احترام العميل في مرابحة اآلمر بالشراء اللتزاماته بموجب الوعد بالشراء وللحد من هذه المخاطر يتم الطلب من الع

 هامش جدية عند تنفيذ الوعد بالشراء. 

: إن المخاطر الناجمة عن عقد المشاركة المنتاقصة يتمثل بمخاطر خسارة رأس المال المستثمر أو جزء منه حيث يساهم صةعقد المشاركة المتناق •

 .أرباحها وخسائرهاو يشاركها في  شركةالبنك في رأس مال ال
 

   مخاطر السوق لالستثمارات المالية  38.4

 ً ً  يستخدم البنك نظاما  د القصوى للخسائر المتوقعة وفقاً لالفتراضات المتعلقة بتغيرات السوق. لتقدير مخاطر السوق والحدو داخليا

 . ويتم قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السوق على أساس نظري وافتراضي ويتم الجمع بين الطرق اإلحصائية الكمية وبين خبرة الموظفين المختصين

  :لى مستوى المحفظة ومن الطرق المتبعةعلى مستوى السهم الواحد وع ويقوم البنك بتحديد حدود قصوى للمخاطر

 السياسات االستثمارية الموضوعة.    •

 حتماالت مستقبلية افتراضية.  توقع ا   •
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 مخاطر السلع    38.5 

وترتبط بالتقلبات الحالية والُمستقبلية  أو التصفية    ستثماراالأو قيد    اإلجارةول أو  االسلع عن التقلبات في قيمة الموجودات القابلة للتدتنشأ مخاطر  

إلى تقلب أسعار السلع الُمشتراة المدفوعة بالكامل بعد إبرام عقود السلم وخالل فترة    بنكفي القيم السوقية لموجودات ُمحددة حيث يتعرض ال

 . اإلجارةالحيازة، وإلى التقلب في القيمة الُمتبقية للموجود الُمؤجر كما في نهاية مدة 

التي تتعرض لمخاطر سوقية وأن يكون  ات  تحديد ُمستويات المخاطر التي يُمكن أن يتحملها بالنسبة للموجود  بنكأن تتضمن إستراتيجية اليجب   

 ال كاٍف ُمحتفظ به لهذا الغرض. اسمر لديه

السلع مرتبطة ب مخاطر   ال يوجد  2020ن األول  كانو  31كما في    أساليب التوقعات الُمناسبة لتقييم القيمة الُمحتملة لهذه الموجودات.  بنكيستخدم ال 

ود مع الموردين تتضمن خيار  االستثمار، والتي تمثل قيمة بضاعة في الطريق قام البنك بشرائها بعقوالمخزون السلعي على الموجودات قيد  

 ، وذلك بعد توقيع الوعد بالشراء من قبل العميل. الشرط
 

 جنبية مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األ   38.6 

العمالت األجنبية. يعتبر البنك نفسره مؤسرسرة سرورية وأن الليرة السرورية  هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغير في أسرعار صررف  

كل عملة على أسرراس يومي للتأكد من بقائها في مسررتوى معقول حسررب قرار مجلس النقد  مركزيتم مراقبة  .  هي العملة األسرراسررية المسررتخدمة

 .2016تموز  24بتاريخ  4/ م ن / ب  1409 وخاصة القرار وتعديالته 2008شباط  4بتاريخ  1/ م ن / ب  362تسليف رقم وال

 

ها ال يتعامل البنك مع المشررتقات، مثل عقود الصرررف األجنبي اآلجلة، أو عقود مقايضررة العملة األجنبية، وال يقوم بأية عمليات تغطية لتعارضرر

 المية.مع أحكام الشريعة اإلس

 

التغيرات على صرافي األرباح والخسرائر في حال حدوث تغير معقول في أسرعار الصررف مع يقوم البنك بإعداد تحليل الحسراسرية لمراقبة أثر 

 .ملكيةحقوق الأو  يرادبقاء بقية المتغيرات ثابتة. يمثل المبلغ الموجب في الجدول التالي صافي االرتفاع المتوقع في بيان اإل

 

 :%10 بنسبة سيناريو أثر الزيادة في سعر الصرف فيما يلي

 

 
  2020 

 العملة 
 

 المركز 
 

 األثر على الربح قبل الضريبة 
 

 الملكية حقوق األثر على 

  5,436,821,565   5,469,762,087   54,697,620,867  دوالر أمريكي

  9,069,224   12,092,299   120,922,990  يورو

 (17,366)  (23,154)  (231,541)  جنيه استرليني

 (26,464,419)  (35,285,892)  (352,858,922)  العمالت األخرى  

 
 

 

 
 2019 

 العملة 
 

 الملكية حقوق األثر على   األثر على الربح قبل الضريبة   المركز 

 1,732,823,462    1,692,764,616    16,927,646,164  دوالر أمريكي

 ( 3,232,689)  ( 4,310,252)  ( 43,102,524)  يورو

 ( 5,833)  ( 7,777)  ( 77,769)  جنيه استرليني

   123,412,651    164,550,201    1,645,502,015  العمالت األخرى  
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 العمالت األجنبية )تتمة( مخاطر تقلبات سعر صرف  38.6   
            

 2020كانون األول    31كما في 
 يورو  أمريكي  دوالر

 
 جنيه استرليني 

 
 عمالت أخرى 

 

 المجموع 
 السورية مقومة بالليرة   مقومة بالليرة السورية  مقومة بالليرة السورية  بالليرة السورية  ه مقوم  )بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(

          

          الموجودات 
  63,724,111,706   5,701,162  -   22,307,125,735   41,411,284,809 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

  533,593,020,573   3,464,872,497   278,708,527   263,795,179,032   266,054,260,517 إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 
  33,774,442,466  -  -  -   33,774,442,466 ة لمدة تزيد عن ثالثة أشهر حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالي
  3,921,259,358  -  -   188,176,158   3,733,083,200 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

 -  -  -  -  - ات المشارك
 -  -  -  -  - ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقموجودات مالية 

 -  -  -  -  - دات قيد االستثمار أو التصفية  موجو
 -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 -  -  -  -  - موجودات غير ملموسة
 3,018,428,738  -  -   27,588,547  2,990,840,191 موجودات أخرى 

  5,707,398,392  -  -  -   5,707,398,392 المركزيوديعة مجمدة لدى مصرف سورية 

 643,738,661,233   3,470,573,659   278,708,527   286,318,069,472  353,671,309,575 وجودات مجموع الم 
          

          وحقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنكالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 
  327,185,884,879    462,164,865    93,644,650    164,487,373,881    162,142,701,483  إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية 

  137,550,637,978    2,944,125,676    185,295,418    82,262,890,567    52,158,326,317  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
  32,020,080,032    74,230,729    -    26,407,240,769    5,538,608,534  تأمينات نقدية

  292,407,089    999,063    -    279,488,624    11,919,402  ُمخصصات متنوعة 
  167,144,336    -    -    12,524,569    154,619,767  ُمخصص ضريبة الدخل 

  40,033,754,219    341,911,967    -    10,189,899,680    29,501,942,572  مطلوبات أخرى 

  537,249,908,533    3,823,432,300    278,940,068    283,639,418,090    249,508,118,075  المطلوبات مجموع 
          ة حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

  50,981,927,058    281   -   2,442,923,131    48,539,003,646  حسابات االستثمارات المطلقة 

  445,335,704    -   -   83,942,855    361,392,849  احتياطي معدل األرباح 

  596,036,544    -   -   30,862,406    565,174,138  احتياطي مخاطر االستثمار 
  -    -   -   -    -  الملكية حقوق 

وحقوق الملكية العائدة إلى مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
 مساهمي البنك 

 298,973,688,708    286,197,146,482   278,940,068   3,823,432,581    589,273,207,839  

 54,465,453,394  (352,858,922)  (231,541)   120,922,990   54,697,620,867 صافي مركز العمالت
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 جنبية )تتمة( مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األ 38.6   
 

            

 2019كانون األول   31كما في 
 يورو   دوالر أمريكي 

 
 استرليني جنيه 

 
 عمالت أخرى  

 

 المجموع 
 مقومة بالليرة السورية   مقومة بالليرة السورية  مقومة بالليرة السورية  بالليرة السورية  ه مقوم )بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية( 

          

          الموجودات 
  39,328,828,053    1,978,816  -   26,932,526,686   12,394,322,551 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

  153,744,599,761    2,311,978,755   93,609,450   68,388,226,509    82,950,785,047  إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 
  14,848,018,563   746,214,734  -  -   14,101,803,829 حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 

  1,271,517,835  -  -  -   1,271,517,835 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

 -  -  -  -  - ات المشارك
 -  -  -  -  - ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقدات مالية موجو

 -  -  -  -  - موجودات قيد االستثمار أو التصفية  
 -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 -  -  -  -  - موجودات غير ملموسة

  582,126,924   7,105,103  -   135,432,189   439,589,632 موجودات أخرى 
  1,981,230,652  -  -  -   1,981,230,652 سورية المركزيصرف وديعة مجمدة لدى م

  211,756,321,788   3,067,277,408   93,609,450   95,456,185,384   113,139,249,546 مجموع الموجودات 
          

          وحقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنكالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 
  100,610,086,352   78,099,370   31,452,300   59,589,972,551   40,910,562,131 إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية 

  40,386,027,206   1,190,135,772   62,234,919   18,865,126,902   20,268,529,613 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
  13,851,526,614   80,209,032  -   11,495,247,560   2,276,070,022 تأمينات نقدية

  217,540,803   10,348,658  -   195,119,854   12,072,291 ُمخصصات متنوعة 

 -  -  -  -  - ُمخصص ضريبة الدخل 

  12,796,864,149   62,982,463   -   4,301,107,599   8,432,774,087 مطلوبات أخرى 

  167,862,045,124   1,421,775,295   93,687,219   94,446,574,466   71,900,008,144 طلوبات مجموع الم

 25,036,042,353   98  -   1,017,002,789   24,019,039,466 ة حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

  144,025,638  -  -   26,479,236   117,546,402 احتياطي معدل األرباح 

  184,240,787  -  -   9,231,417   175,009,370 مخاطر االستثمار  احتياطي

  -  -  -  -  - المساهمينحقوق  
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي  و مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

 البنك
96,211,603,382   95,499,287,908   93,687,219   1,421,775,393   193,226,353,902 

 18,529,967,886   1,645,502,015  (77,769)  (43,102,524)   16,927,646,164 صافي مركز العمالت 
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 فجوة العائد  38.7
 

 مخاطر العائد  
ئد وذلك وفقا الستحقاقات محفظة البنك. يسعى البنك  المتعلقة بالتوظيفات والعوا  بنكبالبنك بتحديد سياسة التقوم لجنة الموجودات والمطلوبات  

 إلى إبقاء التفاوت بين المطلوبات والموجودات وحقوق أصحاب االستثمار المطلق بحدود ضيقة من توظيفات االستثمار طويلة األجل. 
ان لتغطية هذه المخاطر في حال تقلبات  لسعر السائد بالسوق بهامش أميأخذ البنك هامش أمان عند التمويل بأسعار ثابتة بحيث يتجاوز معدل ا 

 أسعار العوائد. 
 كما أن البنك غير معرض لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداته المالية  حيث ال يتم احتساب أي فوائد. 

بعض    إيراد بنك بإثبات  . يقوم الكسعر تأشيري  لفائدة ومع ذلك فإن قيمة األدوات المالية قد تتأثر من قبل عوامل السوق الحالية بما فيها أسعار ا
 موجوداته المالية على أساس التناسب الزمني. 

مسبقا   يتعهد أن المضاربة، دون أساس على لألرباح المستحقة  الودائع يقبل البنك ألن الربح، هامش حيث من السوق  لمخاطر  البنك يتعرض ال
  )المال رب(  المودع يتحمل – المضاربة عقد حسب – العتياديةا الخسارة حالة في أنه حيث اإلستثمار المطلق،ألصحاب حسابات   أرباح بأية

 أما في حال الخسارة ألسباب التعدي والتقصير يتحمل البنك كامل الخسارة.  جهده. المضارب((البنك   يخسر حين في أمواله خسارة

البنك يأخذ بعين االعتبار مخاطر انخفاض  إال أن   ل اضطراره لتوزيع عائد مقارب للسوق.يتحمل البنك المخاطر التجارية المنقولة من خال 
دل  الودائع لدى البنك في حال انخفاض العائد المدفوع للودائع لذا يقوم البنك بأخذ هامش أمان عند تسعير تمويل المرابحات بحيث يتجاوز مع

 المخاطر. العائد السائد في السوق لتغطية هذه  

صول المولدة للربح بعد طرح تكلفة االلتزامات التي قد تنتج عنها و أخذ أثر تغير معدل  لقد تم احتساب فجوة العائد على أساس اخذ صافي األ 
 بعد خصم الضريبة.  المساهمينحقوق % و أثره على  2العائد بر 

 الملكية حقوق   األثر على % 2عائد  أثر الزيادة أو النقص في معدل ال الفجوة التراكمية لغاية سنة  2020

 
 يرة سورية ل ليرة سورية  ليرة سورية 

 ليرة 
(2,698,020,152) (53,960,403) (40,470,302) 

 دوالر
226,698,530,515  4,533,970,610  3,400,477,958  

 يورو
129,462,624,572  2,589,252,491  1,941,939,368  

 أخرى
(281) (6) (5) 

    

    

 الملكية حقوق  األثر على %2العائد   أثر الزيادة أو النقص في معدل الفجوة التراكمية لغاية سنة  2019

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

 158,159,223   210,878,964   10,543,948,212 ليرة 

   817,028,968   1,089,371,957   54,468,597,874 دوالر

 539,644,985   719,526,646   35,976,332,308 يورو

 12,829,598   17,106,130   855,306,484 أخرى
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 )تتمة(  فجوة العائد  38.7
 

 )تتمة( مخاطر العائد 
 

 

أيام  7حتى    
أيام إلى   7أكثر من 

  شهر
أكثر من شهر إلى  

أشهر  3   
  6أشهر إلى   3أكثر من 

  أشهر
أشهر إلى   6أكثر من 

أشهر  9   
شهر إلى   9أكثر من 

 المجموع   أكثر من سنة  سنة

 فجوة العائد  
كانون    31كما في 

 2020األول 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

                وجودات الم 
دى المصارف  أرصدة ل

  429,673,822,172   25,718,998,306   19,246,944,993  -  -   38,423,788,051   249,611,305,040   96,672,785,782 المالية   و المؤسسات
ذمم البيوع المؤجلة  

األنشطة   وأرصدة 
  46,505,404,287   15,308,486,849   3,361,655,594   3,871,670,271   3,445,642,730   3,730,223,153   231,251,658   16,556,474,032 التمويلية 

  1,898,302,605   718,001,089  -  -  -   83,332,680  -   1,096,968,836 المشاركات 

  478,077,529,064   41,745,486,244   22,608,600,587   3,871,670,271   3,445,642,730   42,237,343,884   249,842,556,698   114,326,228,650 مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق 
أصحاب ودائع 

     المطلق  االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأمينات نقدية
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
52,752,000  

 
- 

 
52,752,000  

 مجموع المطلوبات 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
52,752,000  

 
- 

 
52,752,000  

إيداعات وحسابات  
استثمار مصارف  

  384,003,836  -   150,000,000  -  -   49,003,836  -   185,000,000 ومؤسسات مالية 
ق أصحاب حسابات  حقو

  83,165,748,160   733,595,830   10,293,861,575   8,816,747,262   15,650,593,565   26,989,922,134   7,598,163,868   13,082,863,926 المطلق  االستثمار 

إجمالي المطلوبات  
وحقوق أصحاب  

 حسابات
  83,602,503,996   733,595,830   10,496,613,575   8,816,747,262   15,650,593,565   27,038,925,970   7,598,163,868   13,267,863,926 االستثمارالمطلق 

                

 الصافي 
101,058,364,724  

 
242,244,392,830  

 
15,198,417,914  

 
(12,204,950,835) 

 
(4,945,076,991) 

 
12,111,987,012  

 
41,011,890,414  

 
394,475,025,068  
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 )تتمة(  فجوة العائد 38.7 
 

 مخاطر العائد )تتمة( 
 

 

أيام  7حتى    
أيام إلى   7أكثر من  

  شهر 
  3أكثر من شهر إلى  

  أشهر 
أشهر إلى   3أكثر من  

أشهر  6   
  9أشهر إلى  6أكثر من  

  أشهر 
شهر   9أكثر من  

 المجموع   أكثر من سنة   إلى سنة 

 فجوة العائد  

 2019كانون األول   31كما في 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

                الموجودات 
أرصدة لدى المصارف و  

 125,142,588,609  9,324,344,596  6,409,859,029  -  855,306,582  -  69,372,633,236  39,180,445,166 المالية   المؤسسات
 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة

 58,689,196,941  20,529,288,486  3,908,607,955  5,897,917,247  8,058,263,732  18,748,558,320  322,908,585  1,223,652,616 األنشطة التمويلية 

 4,088,235,955  881,526,434  17,500,012  17,500,012  224,166,674  1,041,995,402  -  1,905,547,421 المشاركات 

 187,920,021,505  30,735,159,516  10,335,966,996  5,915,417,259  9,137,736,988  19,790,553,722  69,695,541,821  42,309,645,203 مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع  
                ق المطل االستثمار

  51,884,000  -  -   51,884,000  -  -  -  - تأمينات نقدية

  51,884,000  -  -   51,884,000  -  -  -  - مجموع المطلوبات 

إيداعات وحسابات استثمار  
  228,143,562  -    152,095,708  -  -    40,558,855    35,488,999  - مصارف ومؤسسات مالية 

حسابات   حقوق أصحاب 
  55,425,466,747   364,817,198   5,997,018,742   5,345,594,712   9,918,423,672   16,179,897,192   5,891,447,597   11,728,267,634 المطلق  االستثمار 

إجمالي المطلوبات وحقوق  
 أصحاب حسابات
  55,705,494,309   364,817,198   6,149,114,450   5,397,478,712   9,918,423,672   16,220,456,047   5,926,936,596   11,728,267,634 االستثمارالمطلق 

                

  132,214,527,196   30,370,342,318   4,186,852,546   517,938,547  (780,686,684)   3,570,097,675   63,768,605,225   30,581,377,569 الصافي 
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 تتمة( إدارة المخاطر )  38
 

 مخاطر السيولة   38.8
 

وللوقاية    ، وتمويل زيادة الموجودات  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها 
لسيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة  من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ ا

ة وفق قرار مجلس  لك االحتفاظ بنسبة كافية من السيول على أساس يومي. باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وكذ
ى البنك أن يحتفظ في كل يوم عمل  عل  ، حيث يجب 2009تشرين الثاني    22بتاريخ    4/ م ن / ب    588النقد والتسليف الخاص بالسيولة رقم  

الل  %. بلغت نسبة السيولة في البنك خ20% على أن ال تقل نسبة السيولة بالليرات السورية عن  30بنسبة سيولة بكافة العمالت ال تقل عن  

 .%114% ، وكنسبة متوسطة  111% وحدها األدنى 119بكافة العمالت حدها األقصى  2020عام 
 

ً   بنككما يقوم ال للعام    أيار   2الصادر بتاريخ    4/ م ن / ب    5938رئاسة مجلس الوزراء رقم  ووفق القوانين المرعية في سورية وحسب قرار    أيضا

 %. 5سورية المركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل  مصرفباالحتفاظ لدى   2011
 

ت مختلفة تشمل جميع نواحي المخاطر المحتملة وقياس أثرها على سيولة  وهاي الضغط على مخاطر السيولة بافتراض سينارتم إجراء اختبارات  
 : البنك من خالل المقاييس التالية

 وبالعمالت األجنبية نسبة السيولة بالليرة السورية   -1
       المبالغ بآالف الليرات السورية 

1السيناريو   
 

)المعادل(  بالعمالت األجنبية   بالليرات السورية   كافـــــة العمالت  البيان  

% 10انخفاض ودائع العمالء   

 

مجموع األموال الجاهزة  -أ    707,229,581  95,850,168  611,379,413 
مطلوبات المصارف  مجموع  -ب 

 525,091,955  110,090,150  635,182,106  والودائع وااللتزامات
 

التزامات خارج الميزانية  -ج   11,569,648  1,791,449  9,778,199 
 

 %114.30  %85.67  %109.35  نسبة السيولة  

 
 

       

 مقدار التحمل )ل.س( 

 

       البيان

تحمل انخفاض ودائع العمالء  
% بالليرة السورية 99,73

 للوصول للحد األدنى
 للسيولة بالليرة السورية

 

مجموع األموال الجاهزة  -أ    633,881,519  4,007,858  629,873,661 
 

ع مطلوبات المصارف  مجمو -ب
 543,586,204  18,247,840  561,834,044  والودائع وااللتزامات

 

التزامات خارج الميزانية  -ج   11,569,648  1,791,449  9,778,199 
 

 %113.83  %20  %110.55  نسبة السيولة  
  

       

2السيناريو   

 

       البيان

عدم قدرة المصرف على  
اله  % من أمو50تحصيل 

 المودعة في الخارج 
)بنوك خارجية والبنك األم  

والزميلة(والبنوك الشقيقة   

 

مجموع األموال الجاهزة  -أ    452,886,969  106,086,068  346,800,900 
مجموع مطلوبات المصارف   -ب 

 543,586,204  120,326,051  663,912,255  والودائع وااللتزامات
 

ة التزامات خارج الميزاني -ج   11,569,648  1,791,449  9,778,199 
 

 %62.67  %86.87  %67.05  نسبة السيولة  
         

3السيناريو   

 

       البيان

%  10سحوبات في الودائع  

باالضافة لعدم قدرة المصرف  
% من  50على تحصيل 

أمواله المودعة في البنوك  
 الخارجية 

 

مجموع األموال الجاهزة -أ    424,156,820  95,850,168  328,306,652 
مجموع مطلوبات المصارف   -ب 

 525,091,955  110,090,150  635,182,106  والودائع وااللتزامات
 

التزامات خارج الميزانية  -ج   11,569,648  1,791,449  9,778,199 
 

 %61.38  %85.67  %65.58  نسبة السيولة
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 ر السيولة )تتمة( مخاط 38.8

 
 )تتمة( السيولة بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية نسبة  - 1

 
 يالحظ من اختبارات الضغط المنفذة على نسبة السيولة بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية ما يلي: 

 قبولة على نسب السيولة. االختبارات الضاغطة بتأثير ضمن الحدود المتحقيق البنك لنسب سيولة عالية تمكنه من تجاوز    -
 %. 99.73احتفاظ البنك بقدرة تحمل على سحب ودائع  العمالء بالليرة السورية بنسبة  -

 

 بكافة العمالت سلم االستحقاقات   - 2
       المبالغ بآالف الليرات السورية 

  
          

1سيناريو    
 

أيام  7حتى  البنــــــــــــــــــد   
أيام إلى   7من 

 شهر 

  3إلى   من شهر 
 أشهر 

  6أشهر إلى   3من 
 أشهر 

  9أشهر إلى   6من 
 أشهر 

أشهر إلى   9من 

 أكثر من سنة  سنة 

 سحوبات من ودائع العمالء بنسبة  
25%  

 32,169,006 22,495,764 3,871,670 3,445,643 42,073,647 249,300,960 364,940,289 مجموع الموجودات  
 22,728,450 41,516,325 45,938,766 53,147,023 82,529,609 42,869,792 376,408,208 رج الميزانية  مجموع الودائع والمطلوبات وااللتزامات خا 

 9,440,556 ( 19,020,561) ( 42,067,096) ( 49,701,380) ( 40,455,962) 206,431,168 ( 11,467,919) الفجوة في كل فترة  
 %41.54 )% 45.81( )% 91.57( )% 93.52( )% 49.02( %481.53 )% 3.05( نسبة الفجوة الى المطلوبات  وااللتزامات األخرى 
 53,158,806 43,718,250 62,738,811 104,805,907 154,507,287 194,963,249 ( 11,467,919) الفجوة التراكمية   
 665,138,173 642,409,723 600,893,398 554,954,632 501,807,609 419,278,000 376,408,208 المجموع التراكمي للودائع وااللتزامات خارج الميزانية  
نسبة الفجوة المتراكمة الى الودائع والمطلوبات وااللتزامات   

 خارج الميزانية المتراكمة 
(3.05%) 46.50% 30.79% 18.89% 10.44% 6.81% 7.99% 

 (%0) (%0) (%0) (%40) (%30) (%20) (%10) الحد االقصى المفروض للنسبة   
2سينــــــاريو          البنــــــــــــــــــد   

تعثر كافة عمالء محفظة الديون المنتجة  
 وتصنيفهم  

 ضمن محفظة الديون الغير منتجة 

 16,142,518 19,134,108 -  - 38,260,091 249,069,709 427,123,341 مجموع الموجودات  
 22,728,450 41,516,325 45,938,766 53,147,023 82,529,609 42,869,792 448,233,580 مجموع الودائع والمطلوبات وااللتزامات خارج الميزانية   

 ( 6,585,932) ( 22,382,217) ( 45,938,766) ( 53,147,023) ( 44,269,518) 206,199,917 ( 21,110,239) الفجوة في كل فترة  
 (%28.98) (%53.91) (%100) (%100) (%53.64) %480.99 (%4.71) نسبة الفجوة الى المطلوبات  وااللتزامات االخرى 
 12,766,222 19,352,154 41,734,371 87,673,137 140,820,160 185,089,678 ( 21,110,239) الفجوة التراكمية   
 736,963,545 714,235,095 672,718,770 626,780,004 573,632,981 491,103,372 448,233,580 المجموع التراكمي للودائع وااللتزامات خارج الميزانية  
نسبة الفجوة المتراكمة الى الودائع والمطلوبات وااللتزامات   

 خارج الميزانية المتراكمة 
(4.71%) 37.69% 24.55% 13.99% 6.20% 2.71% 1.73% 

 (%0) (%0) (%0) (%40) (%30) (%20) (%10) الحد االقصى المفروض للنسبة    

 

 ولة حسب الفترات بكافة العمالت ما يلي:  يالحظ من اختبارات الضغط المنفذة على السي 
 بقاء الفجوة السالبة ضمن الحدود المقبولة بعد تنفيذ السيناريوهات.  -
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

  )تتمة(  السيولة مخاطر 38.8   

  خالل شهر  قلأسبعة أيام ف
من شهر إلى  
  ثالثة أشهر 

من ثالثة 
أشهر إلى ستة 

  أشهر

من ستة 
أشهر إلى 
  تسعة أشهر 

من تسعة شهر  
 المجموع   أكثر من سنة   إلى سنة

 2020كانون األول  31كما في 

 المبلغ بآالف الليرات السورية 

                
                الموجودات

  168,983,178  -  -  -  -  -  -  168,983,178 المصارف المركزية نقد وأرصدة لدى 

إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية  
  534,150,448  -  -  -  -   37,719,381   249,018,906  247,412,161 لمدة ثالثة أشهر أو أقل  

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن 
  34,024,036   15,046,873   18,977,163  -  -  -  -  - ثالثة أشهر 

  46,505,404   15,308,487   3,361,656   3,871,670   3,445,643   3,730,223   231,252   16,556,473 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية  

  1,898,303   718,001  -  -  -   83,333  -   1,096,969 المشاركات 

  145,602  -   108,285  -  -  -   37,317  - موجودات قيد االستثمار أو التصفية   

  10,766,176   10,766,176  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

  48,933   48,933  -  -  -  -  -  - موجودات غير ملموسة 

 6,065,532   1,011,939   172,002  -  -   542,173  531,317   3,808,101 موجودات أخرى 

  5,992,890   5,992,890  -  -  -  -  -  - سورية المركزي  وديعة مجمدة لدى مصرف

 808,580,502   48,893,299   22,619,106   3,871,670   3,445,643   42,075,110  249,818,792   437,856,882 مجموع الموجودات

                المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة 

  334,606,241  -   150,000  -  -   49,004  -   334,407,237 مصارف ومؤسسات مالية  استثماربات إيداعات وحسا

  208,716,810  -  -  -  -  -  -   208,716,810 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء 

  46,637,625   127,353   2,666,335   220,329   1,314,211   14,126,531   2,208,775   25,974,091 تأمينات نقدية 

  634,945  -   634,945  -  -  -  -  - ُمخصصات متنوعة 

 5,419,908  -  -  -  5,419,908  -  -  - ُمخصص ضريبة الدخل 

  36,109,366   3,730,325   6,552,525  -  -   24,638,855   366,489   821,172 مطلوبات أخرى 

 632,124,895   3,857,678   10,003,805   220,329  6,734,119   38,814,390  2,575,264  569,919,310 مجموع المطلوبات 

  84,949,572   2,517,420   10,293,862   8,816,747   15,650,594   26,989,922   7,598,164   13,082,863 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

 717,074,467   6,375,098   20,297,667   9,037,076  22,384,713   65,804,312  10,173,428  583,002,173 المطلقةأصحاب حسابات االستثمار إجمالي المطلوبات وحقوق 

 91,506,035   42,518,201   2,321,439  (5,165,406)  (18,939,070)  (23,729,202)  239,645,364  (145,145,291) فجوة الفئة

 -  91,506,035  48,987,834  46,666,395  51,831,801  70,770,871  94,500,073  (145,145,291) الفجوة التراكمية 
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 مخاطر السيولة )تتمة(    38.8

  

  خالل شهر  قل أسبعة أيام ف
من شهر إلى  

  ثالثة أشهر
من ثالثة أشهر  
  إلى ستة أشهر 

من ستة أشهر 
إلى تسعة  

  أشهر
من تسعة شهر 

 المجموع   أكثر من سنة  ةإلى سن

 2019كانون األول  31كما في 

 المبلغ بآالف الليرات السورية 

                
                الموجودات 

 84,013,536  -  -  -  -  -  -  84,013,536 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية 

ى المصارف ومؤسسات مالية لمدة  إيداعات وحسابات استثمار لد
 153,903,239  -  -  -  -  -   69,068,681  84,834,558 ثالثة أشهر أو أقل  

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن 
  15,093,442   8,007,981   6,339,246  -   746,215  -  -  - ثالثة أشهر 

  58,689,197   20,529,288   3,908,608   5,897,917   8,058,264   18,748,558   322,909   1,223,653 شطة التمويلية  ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األن

  4,088,236   881,526   17,500   17,500   224,167   1,041,995  -   1,905,548 المشاركات 

  37,317   37,317  -  -  -  -  -  - موجودات قيد االستثمار أو التصفية   

  6,874,407   6,874,407  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

  38,708   38,708  -  -  -  -  -  - ملموسة موجودات غير 

  4,501,082   513,806   55,859   37,317   7,105  -   36,979   3,850,016 موجودات أخرى 

  2,266,722   2,266,722  -  -  -  -  -  - وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

  329,505,886   39,149,755   10,321,213   5,952,734   9,035,751   19,790,553   69,428,569   175,827,311 مجموع الموجودات 

                المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة 
  107,697,044  -  -  -  -  -  -   107,697,044 ية مصارف ومؤسسات مال  استثمار إيداعات وحسابات

  88,040,611  -  -  -  -  -  -   88,040,611 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء 

  22,566,301   97,860   2,164,050   464,690   383,798   3,810,284   413,953   15,231,666 قدية تأمينات ن

  466,613  -   88,900  -  -  -   377,713  - ُمخصصات متنوعة 

  2,116,231  -  -  -   2,116,231  -  -  - ُمخصص ضريبة الدخل 

  14,520,059   886,187   1,625,928  -  -  -   12,007,944  - مطلوبات أخرى 

  235,406,859   984,047   3,878,878   464,690   2,500,029   3,810,284   12,799,610   210,969,321 مجموع المطلوبات 

  56,258,457   364,817   5,997,019   5,345,595   9,918,424   16,179,897   5,891,448   12,561,257 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

  291,665,316   1,348,864   9,875,897   5,810,285   12,418,453   19,990,181   18,691,058   223,530,578 حسابات االستثمار المطلقة إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 

  37,840,570   37,800,891   445,316   142,449  (3,382,702)  (199,628)   50,737,511  (47,703,267) فجوة الفئة

 -   37,840,570   39,679  (405,637)  (548,086)   2,834,616   3,034,244  (47,703,267) الفجوة التراكمية 
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 العمليات )التشغيلية( مخاطر    38.9
 

تمثل المخاطر التشرغيلية المخاطر التي يمكن أن تسربب خسرائر  للبنك والتي تنتج بسربب إخفاق في عمليات الحاسرب اآللي وأخطاء بسربب عدم 
 .ةموظفين أو عدم االلتزام بالشريعاالجراءات أو سوء تصرف الكفاية  

أما الطريقة المعتمدة لقياس المخاطر التشررغيلية  فهي وبموجب تعليمات مصرررف سررورية المركزي اعتماد المؤشررر االسرراسرري لقياس مخاطر  
 :ية التي يتعرض لها البنك من خاللالتشغيل ويتم تحديد المخاطر التشغيل

لعمليرات والنشررررراطرات التي يقوم بهرا البنرك برالمخراطر التشررررغيليرة جراءات الرقرابيرة  عن طريق تقييم مردى ترأثر اإلللمخراطر وا التقييم الرذاتي •

 .نشاطاتهية الكامنة في عملياته والمحتملة من ورش عمل مع اإلدارات المعنية يستدل من خاللها على مدى ضعف أو قوة بيئة المخاطر التشغيل
 

تحديد الوحدات واألقسام التي تواجه إدارة المخاطر التشغيلية  عن طريق تبويب العمليات التي يقوم بها البنك و  تجميع المخاطر حسب أنواعها   •

وذلك حسب نوع المخاطر التي تتعرض لها ويساعد هذا االجراء على اظهار نقاط الضعف في نظام إدارة المخاطر التشغيلية وكما يساعد  

 .القيام بها لمعالجة هذه المخاطر  االولويات للخطوات الواجب على وضع 

 عن طريق وضع حدود لمؤشرات المخاطر الرئيسية لمختلف العمليات التي يمكن تحملها والتي ال يجب تخطيها   لتشغيليةحدود المخاطر ا •

   :كما يلي آليات تخفيف المخاطر التشغيلية أما أهم

   .المحددة في كل مستوى إداري له عالقة بالمخاطر التشغيليةالصالحيات والموافقات  •

   .دم تكليف الموظفين بمهام ينشأ عنها تضارب مع مصالحهم الشخصيةفصل المهام بين الموظفين وع •

 .ة الكافية لموجودات وسجالت البنكالوقاي  •

   .المطابقات والتحقق الدوري للعمليات والحسابات  •

 .جديدةي نشاط جديد أو ألي أداة مالية الضبط الداخلي أل جراءات وأنظمة توفير اإل •

 .التأمين على موجودات البنك •

   .لعالقة بين إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل وضع خطط التدقيق مبنية على أساس المخاطرتطوير ا •

 .للموظفين الجددوالتدريب الفعال والمستمر لمختلف موظفي البنك  •

 .الجراءات الضبط الداخلي ظام شاملوضع ن  •

   .البنك ال تخالف الشريعة وضع إجراءات الرقابة الشرعية للتأكد من أن االنشطة التي يقوم بها •

كما تعمل إدارة البنك على وضع خطط طوارئ و خطط استمرارية عمل بديلة و إجراء اختبارات لها لضمان قدرة البنك على االستمرار في  
لتكنولوجية أو  جهزة المعلوماتية وااأل كتعطل أجهزة االتصال أو توقف نظام العمل فيصول أعطال قاسية )حال ح  العمل وتخفيف الخسائر في 

حداث على أداء  ض المخاطر التي قد تخلفها تلك األ( وذلك بهدف تخفي للموجودات أو حصول كوارث طبيعية حصول أضرار في البنية المادية
 .البنك

 

 الشرعيةالمخاطر   38.10

 سياسات ضمن شرعية ضوابط وجود فإن لذا عملها، في اإلسالمية البنوك عليه ترتكز الذي األساس اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام يعتبر
ً  عامالً  يعد وإجراءاته  البنك  :فيما يلي تلخيصها يمكن التي الشرعية المخاطر تخفيف في  هاما

 الشرعية وقرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة.  الرقابة لهيئة الملزمة بالقرارات االلتزام عدم •

 .المصرفية المنتجات بتقديم الخاصة العمل ءاتإجرا ضمن  الموجودة   الشرعية الضوابط تجاوز •

 :التالية بالخطوات  البنك يقوم ممكن حد أدنى إلى تخفيفها أو  المخاطر هذه ولتجنب

 . الشرعية الناحية من البنك في للعاملين المستمر التدريب •

 خالل من وذلك الشرعية، الضوابط مع لمصرفيا العمل جوانب جميع في ومنتجاته وعقوده  وإجراءاته  البنك سياسات كافة تطابق من التأكد •
 .بها العمل بدء قبل الشرعية الرقابة  هيئة من اعتمادها

 .العمل  سالمة تضمن التي الشرعية أسسه ألهم البنك في العاملين فهم من التأكد بعد إال منتج أي تقديم عدم •

 . خليمراقبة وتدقيق العمليات بشكل مستمر من قبل قسم التدقيق الشرعي الدا  •
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 إدارة المخاطر )تتمة(   38
 

 مخاطر األعمال   38.11
 

خطار الناتجة عن الظروف السياسية واالقتصادية  األ قطاع البنوك بصفة عامة، ومنها  األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على البنك أو تنشأ مخاطر  
لك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ  تقوم ادارة البنك بتقييم ت   .البنكالمحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج اعمال  

 جراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتائج االعمال والمركز المالي للبنك.اإل
 
 

 خطط الطوارئ واستمرارية العمل   38.12 

 

بتقييم وضع البنك  شكلت إدارة البنك لجنة للطوارئ واستمرارية العمل مؤلفة من كبار المدر بالبنك والتي بدورها قامت  ضمن  اء التنفيذيين 

لضمان استمرار أعمال  التي تتضمن العديد من اإلجراءات  الظروف الراهنة حيث وضعت الخطة لمواجهة عدد من السيناريوهات القاهرة و

 ً  هذا الخصوص. بالمعايير المصرفية ألفضل الممارسات ب  البنك وأنشطته في الحاالت الطارئة التزاما

 

 ية نبنود خارج الميزا 39
 

 

  لغاية سنة  2020كانون األول  31
 من سنة لغاية 

 المجموع   خمس سنوات  
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

      
  19,602,501,438  -   19,602,501,438  عتمادات اال

  -  -   -  قبوالت 

  45,734,380,935  -   45,734,380,935  الكفاالت 

  7,004,373,225  -   7,004,373,225  السقوف غير المستغلة 

  72,341,255,598  -   72,341,255,598  المجموع 

 

 

 

  لغاية سنة 2019كانون األول  31

 من سنة لغاية
 المجموع   خمس سنوات  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
      
 14,828,782,508  -  14,828,782,508 عتمادات  اال

   686,279,027  -    686,279,027 قبوالت 

   20,268,834,023  -    20,268,834,023 الكفاالت 

   26,207,089,038  -    26,207,089,038 السقوف غير المستغلة 

   61,990,984,596  -    61,990,984,596 المجموع 
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 بنك معلومات عن قطاعات أعمال ال 40
 

  تمويل   الخزينة    عمليات  وع فر  أخرى    2020  2019

 البيـــــان   األفراد    المؤسسات             

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

                

 إجمالي اإليرادات   948,265,237   5,850,675,802   51,822,905,436   3,780,046,622   14,741,197,089   21,500   77,143,111,686  17,267,227,219

(2,017,294,495) 
 

(4,576,604,982) 
 

- 
 

- 
 

295,723,854  
 

(5,258,810,127) 
 

252,218,620  
 

134,262,671  
مصروف    )استرداد(  صافي

الخسائر   مخصص 
 االئتمانية

 نتائج أعمال القطاع   1,082,527,908   6,102,894,422   46,564,095,309   4,075,770,476   14,741,197,089   21,500   72,566,506,704  15,249,932,724

                

(6,397,610,489) 
 

(13,080,064,240) 
 

(3,333,747) 
 

(6,473,191,331) 
 

(537,608,096) 
 

(4,943,752,345) 
 

(1,015,122,201) 
 

(107,056,520) 
موزعة على  مصاريف
 القطاعات

(847,335,972) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
مصاريف غير موزعة 

 على القطاعات
 الربح قبل الضرائب   975,471,388   5,087,772,221   41,620,342,964   3,538,162,380   8,268,005,758  (3,312,247)   59,486,442,464   8,004,986,263

 ضريبة الدخل (94,756,736)  (494,223,301)  (4,042,976,452)  (343,695,082)  (803,149,379)   321,750  (5,778,479,200)  (1,438,418,501)

6,566,567,762  
 

53,707,963,264  
 

(2,990,497) 
 

7,464,856,379  
 

3,194,467,298  
 

37,577,366,512  
 

4,593,548,920  
 

880,714,652  
  )خسارة( صافي ربح

 لسنة لالقطاع  

                

 موجودات القطاع   7,591,603,734   35,735,954,464   425,543,562,616   283,690,729,246   55,836,199,497  182,450,886  808,580,500,443   329,505,886,497

 مجموع الموجودات   7,591,603,734   35,735,954,464   425,543,562,616   283,690,729,246   55,836,199,497  182,450,886  808,580,500,443   329,505,886,497

                

 مطلوبات القطاع  (181,010,937)  (3,093,768,332)  (454,456,994)  (390,273,941,246)  (322,924,909,500)  (146,380,120)  (717,074,467,129)  (291,665,316,447)

(291,665,316,447) 
 

(717,074,467,129) 
 

(146,380,120) 
 

(322,924,909,500) 
 

(390,273,941,246) 
 

(454,456,994) 
 

(3,093,768,332) 
 

(181,010,937) 
مجموع المطلوبات وحقوق  

أصحاب حسابات  
 االستثمار المطلقة 
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 )تتمة( معلومات عن قطاعات أعمال البنك   40
 

 :جودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافييرادات وموفيما يلي توزيع إ

 2020 

 الليرات السوريةالمبالغ بآالف  

 المجموع   خارج سورية  سورية 

      اإليرادات 
إجمالي إيرادات االستثمارات المشتركة بين البنك وأصحاب  

  6,936,110   516,010   6,420,100 حسابات االستثمار المطلقة

حاب ودائع االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل  نصيب أص
 (1,978,886)  (147,219)  (1,831,667) االستثمار تنزيل إحتياطي مخاطر 

  5,689,489   5,291,413   398,076 دخل البنك من استثماراته الذاتية

  17,995,919  -   17,995,919 صافي إيرادات الخدمات البنكية

  6,528,203  -   6,528,203 ن التعامل بالعمالت األجنبية األرباح الناجمة ع

 34,850,000  -  34,850,000 غير محققة-ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي   أرباح 

أرباح غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع المخصص  
 4,607,798  -  4,607,798 لزيادة مركز القطع البنيوي 

  35,980  -   35,980 إيرادات اخرى 

  74,664,613   5,660,204   69,004,409 إجمالي الدخل التشغيلي

 (15,178,171)  -  (15,178,171) إجمالي المصروفات والمخصصات 

  59,486,442   5,660,204   53,826,238 الربح قبل الضريبة 

 (5,778,479)  (549,829)  (5,228,650) مصروف ضريبة الدخل 

  53,707,963   5,110,375   48,597,588 صافي الربح 

      

 808,580,500   569,160,648  239,419,852 الموجودات

  

 2019 

 المبالغ بآالف الليرات السورية  

 المجموع   خارج سورية  سورية 
      اإليرادات 

إجمالي إيرادات االستثمارات المشتركة بين البنك وأصحاب  
 6,037,966 حسابات االستثمار المطلقة

 
516,072 

 
6,554,038  

أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح المشترك قبل  نصيب  
 ( 1,702,975) تنزيل إحتياطي مخاطر االستثمار 

 
(145,555 ) 

 
(1,848,530 ) 

  3,505,697    3,410,373   95,324 دخل البنك من استثماراته الذاتية

رجة في بيان المركز  حصة البنك من دخل االستثمارات غير المد
 -  -  - وكيالً باالستثمار المالي بصفته 

  5,581,094  -   5,581,094 صافي إيرادات الخدمات البنكية

  1,210,505  -   1,210,505 األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية 

 -  -  - غير محققة-خسائر ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي  

 951  -   951 اخرى إيرادات  

 15,003,755  3,780,890  11,222,865 الدخل التشغيليإجمالي 

 ( 6,998,768)  -  ( 6,998,768) إجمالي المصروفات والمخصصات 

  8,004,987  3,780,890  4,224,097 الربح قبل الضريبة 

 ( 1,438,419)  ( 353,380)  ( 1,085,039) مصروف ضريبة الدخل 

  6,566,568  3,427,510  3,139,058 صافي الربح 

      
  329,505,886    247,288,206   82,217,680 الموجودات 

 
 إدارة رأس المال   41

 

 إن إدارة رأس المال هي عملية مستمرة لضمان توفر رأسمال كاف لتلبية متطلبات رأس المال الرقابية وضمان االستخدام األمثل لرأس المال. 

لقياس متطلبات رأس المال الرقابي فيما يتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق. أما فيما يتعلق    2المعيارية لبازل  ة  حيث يتم استخدام الطريق

 بالمخاطر التشغيلية فيتم حساب متطلبات رأس المال الرقابي لها بطريقة المؤشر األساسي. 

 و يتكون رأس مال البنك من: 

 المدورة.  احرأس المال المدفوع، واالحتياطيات واألرب  -

 ينزل صافي الموجودات الثابتة غير المادية.  -
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 )تتمة(  إدارة رأس المال  41

 ً االحتفاظ برأس مال كاٍف  ، على البنك  الوارد أدناه  253رقم    د إلى تعميم مجلس النقد والتسليف لتعليمات مصرف سورية المركزي المستن   وفقا

 ٪ حسب التعليمات المقررة. 8ن ال تقل نسبة كفاية رأس المال عن  لمواجهة المخاطر المتعلقة بأعمال البنك، ويجب أ
 

 : ق أهداف رأس المال من خالل مايلييعمل البنك على تحقي 

 .المساهمينحقوق ، وتحقيق معدل عائد مقبول على اليةتحقيق معدل عائد مرٍض على رأس المال دون المساس بالمتانة الم •

 ب حسب متطلبات بازل للرقابة المصرفية وتوجهات الجهات الرقابية. الوصول برأس المال إلى الحد المطلو •

 كفاية رأس المال   - أ

بحيث ال تتدنى نسبة كفاية    2007 الثاني  كانون   24في   الصادر   253مجلس النقد والتسليف رقم   قرار  تم احتساب نسبة كفاية رأس المال حسب ي 

 %. 8ورية عن نسبة  رأس المال للبنوك العاملة في الجمهورية العربية الس 
 

والذي تضمن تعديل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسليف    4/م.ن/ب  1088صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم   2014  شباط   26بتاريخ  

األساسية  بحيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة ضمن األموال الخاصة    2008اط  شب   4تاريخ    1/م.ن/ب  362رقم  

وفيما يلي احتساب   . 2007 الثاني  كانون  24في  الصادر  253ألغراض احتساب كفاية رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

 : كانون األول   31كفاية رأس المال كما في  
    

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

  10,000,000,000  15,000,000,000 رأس المال 

  14,389,720,216  53,847,518,336 األرباح غير المحققة  

 8,552,393,303  14,057,692,638 صافي األرباح المدورة المحققة 

  2,050,498,626  3,750,000,000 احتياطي قانوني

  2,808,108,636  4,810,973,071 احتياطي خاص 

 39,849,269  39,849,269 احتياطي معدل أرباح 

 -  (37,317,291) رات مستملكة سداد لدين لم يتم تصفيتها خالل سنتين من تاريخ استمالكها عقا

 (38,707,746)  (48,932,748) الموجودات غير الملموسة 

  37,801,862,304  91,419,783,275 الخاصة األساسية االموال 
    

  1,539,533,284  3,883,733,754 30مي رقم مخصصات مرحلة أولى و مرحلة ثانية حسب المعيار المحاسبي اإلسال

  1,539,533,284  3,883,733,754 صافي األموال الخاصة المساندة  

  39,341,395,588  95,303,517,029 حسب تعليمات مصرف سورية المركزي  المساهمينحقوق صافي 
    

  112,801,396,350  292,765,290,204 الموجودات المثقلة 

  10,361,266,395  17,933,410,079 الميزانية المثقلةحسابات خارج 

  1,647,448,550  1,788,356,621 مخاطر السوق 

  6,707,162,969  12,751,780,904 المخاطر التشغيلية 
 325,238,837,808  131,517,274,264  

 %30  %29 نسبة كفاية رأس المال

 %29  %28 نسبة كفاية األموال األساسية 

 %100  %100 المساهمين س المال األساسي إلى إجمالي حقوق نسبة رأ

 %4  %4 المساندة واألساسية نسبة األموال المساندة إلى مجموع األموال الخاصة 

    

 

الذي  وحول منهجية احتسرراب نسرربة كفاية رأس المال    2018آب    7بتاريخ    16/  5807ة المركزي رقم ص/  ي بناء على كتاب مصرررف سررور

يف الدولة في حال وجود أسررباب صررن ت تبني خيار التصررنيف الذاتي عوضررا عن حرية االختيار في   إلى تركلمصرررف المركزي  فيه ا أشررار  

 منطقية لهذا التبديل حيث تم تزويد مصررف سرورية المركزي بأسرباب هذا التبديل و بيان اثر التبديل في التصرنيف على كفاية رأس المال و تم

 ة للموافقة عليه.عرض الموضوع على مجلس اإلدار

وبناء عليه تم تبني خيار التصررررنيف الذاتي بالنسرررربة لتثقيل   2018أيلول   17بتاريخ   4/2018في اجتماعه رقم  دارة  أخذ موافقة مجلس اإلوتم  

 المصارف بدال من خيار تصنيف الدولة وذلك ليتماشى مع المنهجية المعتمدة من قبل مجموعة البركة المصرفية.
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 )تتمة(المال  إدارة رأس 41

 والمطلوبات  الموجودات استحقاقات تحليل -ب
 :تسويتها أو الستردادها المتوقعة للفترة وفقا والمطلوبات الموجودات تحليل التالي الجدول يبين

      

 المجموع   ألكثر من سنة   لغاية سنة  2020كانون األول    31كما في 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
      الموجودات 

 168,983,178,163  -  168,983,178,163 المصارف المركزية نقد وأرصدة لدى 

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

534,150,447,613   

  -  

534,150,447,613 

حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة  
 أشهر  

18,977,163,020 
 

15,046,872,804  
 

34,024,035,824 

 46,505,404,287   15,308,486,849  31,196,917,438 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

 1,898,302,605   718,001,089  1,180,301,516 المشاركات 

 145,601,849  -  145,601,849 موجودات قيد االستثمار أو التصفية 

 10,766,175,611   10,766,175,611  - موجودات ثابتة

 48,932,748   48,932,748  - موجودات غير ملموسة 

 6,065,531,802   1,011,939,356  5,053,592,446 موجودات أخرى 

 5,992,889,941   5,992,889,941  - وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي 

 808,580,500,443   48,893,298,398  759,687,202,045 مجموع الموجودات 

      

      المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة 

 334,606,241,190  -  334,606,241,190 مالية إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات 

 208,716,809,877  -  208,716,809,877 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 46,637,625,311  127,353,122  46,510,272,189 قديةتأمينات ن

 634,945,284  -  634,945,284 ُمخصصات متنوعة 

 5,419,908,050  -  5,419,908,050 ُمخصص ضريبة الدخل 

 36,109,365,743  3,730,325,155  32,379,040,588 مطلوبات أخرى 

 632,124,895,455  3,857,678,277  628,267,217,178 مجموع المطلوبات 

 82,432,151,330 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
 

2,517,420,344 
 

84,949,571,674 

 717,074,467,129  6,375,098,621  710,699,368,508 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة إجمالي 

 91,506,033,314  42,518,199,777  48,987,833,537 الصافي 

      

 المجموع   ألكثر من سنة   لغاية سنة  2019كانون األول   31كما في 

 سورية ليرة   ليرة سورية   ليرة سورية  
      الموجودات 

 84,013,536,202  -  84,013,536,202 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية 
 إيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة ثالثة  

 153,903,239,245  -  153,903,239,245 أقل   أشهر أو 
حسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالية لمدة تزيد عن ثالثة  

 15,093,442,013  8,007,980,874  7,085,461,139 أشهر  

 58,689,196,941  20,529,288,486  38,159,908,455 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية 

 4,088,235,955  881,526,434  3,206,709,521 ت المشاركا 

 37,317,291  -  37,317,291 موجودات قيد االستثمار أو التصفية 

 6,874,406,940  6,874,406,940  - موجودات ثابتة

 38,707,746  38,707,746  - موجودات غير ملموسة 

 4,501,081,963  513,806,000  3,987,275,963 موجودات أخرى 

 2266722201  2,266,722,201  - المركزي يعة مجمدة لدى مصرف سورية  ود

      مجموع الموجودات 

 290,393,447,816  39,112,438,681  329,505,886,497 

      المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلقة 
 107,697,044,318  -  107,697,044,318 إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية 

   88,040,611,495  -    88,040,611,495 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

   22,566,300,696    97,859,784    22,468,440,912 تأمينات نقدية

   466,613,339  -  466,613,339 ُمخصصات متنوعة 

   2,116,231,370  -    2,116,231,370 ُمخصص ضريبة الدخل 

 14,520,057,799    886,186,946    13,633,870,853 مطلوبات أخرى 

   235,406,859,017    984,046,730    234,422,812,287 مجموع المطلوبات 

 56,258,457,430  364,817,198    55,893,640,232 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

   291,665,316,447    1,348,863,928    290,316,452,519 االستثمار المطلقة إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

   37,840,570,050    37,763,574,753    76,995,297 الصافي 
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 خارج بيان المركز المالي  ائتمانيةات التزامارتباطات و   42
 

  ئتمانيةاات التزامارتباطات و -أ

 2020 
 

2019 

 ليرة سورية  
 

 ليرة سورية 

    
 14,828,782,508   19,602,501,438 اعتمادات مستندية 

   686,279,027  - قبوالت 

   20,268,834,023  45,734,380,935 كفاالت 

 15,640,276,724   34,067,640,132 لقاء حسن تنفيذ

 1,826,171,998   2,999,972,098 مناقصات لقاء اشتراك في 

 2,802,385,301   8,666,768,705 لقاء الدفع 

    
 26,207,089,038  7,004,373,225 نية مباشرة وغير مباشرة غير مستغلة سقوف تسهيالت ائتما

 72,341,255,598  61,990,984,596   
 

 ات تعاقديةلتزاما -ب

 2020 
 

2019 

 ليرة سورية  
 

 ليرة سورية 

  ارتباطات عقود مشاريع إنشائية 
 

 

   952,357,663  - تستحق خالل سنة 

 - تستحق خالل أكثر من سنة 
 

2,055,480,261   

 - مجموع ارتباطات عقود المشاريع اإلنشائية في تاريخ بيان المركز المالي 
 

3,007,837,924   
    

    ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية 

    100,000,000  - خالل سنة تستحق 

   100,000,000  - تستحق خالل أكثر من سنة 

 200,000,000  - بيان المركز المالي مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ 

 

 وتعويضات مجلس االدارة األرباح الموزعة  43

، تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار  2020حزيران    23المنعقد بتاريخ  عادية لبنك البركة سورية  الالعامة غير    الهيئة خالل اجتماع  

  15توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل سهمين ليصبح رأس مال البنك  ، وذلك عن طريق  مليارات ليرة سورية من األرباح المدورة المحققة  5

  33وفق نص المادة التي تم احتسابها مكافأت أعضاء مجلس االدارة وتمت الموافقة على .  مليون سهم  150األسهم   مليار ليرة سورية وإجمالي

 ليرة سورية(.   99,280,838 : 2019) ليرة سورية  223,386,856للنظام األساسي للبنك حيث بلغت هذه المكافأت مبلغ 

، تمت الموافقة على زيادة رأس مال  2019نيسان    15المنعقد بتاريخ  خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية  بينما تقرر  

هم منحة بواقع سهم لكل سهم ليصبح رأس مال  مليارات ليرة سورية من األرباح المدورة المحققة، وذلك عن طريق توزيع أس  5البنك بمقدار  

ليرات    5قدية على حملة أسهم بنك البركة سورية بواقع  مليون سهم. وتوزيع أرباح ن   100مليارات ليرة سورية وإجمالي األسهم    10البنك  

 ليرة سورية(.  250,000,000سهم =  50,000,000*   5سورية لكل سهم أي ما يعادل )
 

 لى البنك القضايا المقامة ع 44

لية كما  على البنك مجموعة من القضايا المرفوعة، وبرأي اإلدارة والمستشار القانوني الخارجي للبنك ليس لهذه القضايا أي أثر على القوائم الما

 . 2020 كانون األول  31في 
 

 19 –االعتبارات الناتجة عن كوفيد  45

واألنشطة االقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي مما أدى لحدوث حاالت عدم  ة  في تعطيل األعمال التجاري  19 – أدى انتشار جائحة كوفيد 

ال  تيقن في البيئة االقتصادية العالمية، وترتبط حالة عدم التيقن في تقدير مدى ومدة الركود االقتصادي ويشمل ذلك تقلبات في سوق رأس الم
لمتعلقة بإدارة السيولة. وفي هذا الصدد قام البنك بمجموعة من المبادرات لضمان  ا  وتدهور نوعية االئتمان للموجودات المالية وتصاعد التحديات 

الممارسات االحترازية الصارمة   اتبع  لقاعدة عمالئه. وعالوة على ذلك،  انقطاع  الخدمات دون  تقديم  إلى  باإلضافة  البشري  حماية رأسماله 
تملة على موجودات البنك. تراقب إدارة البنك بصورة نشطة تطورات هذه  محللحفاظ على مستويات كافية من السيولة وتخفيف التأثيرات ال

ات وما إلى  الجائحة وتأثيرها على عمليات البنك، مثل الخسائر المحتملة على اإليرادات والخسائر االئتمانية المتوقعة والعقود المرتبطة بااللتزام
تعليمات مصرف سوري  بناًء على  البنك  قام  الشأن  للعمالء  ة  ذلك. وبهذا  العمالء كجزء من دعمها  المستحقة على  بتأجيل األقساط  المركزي 

 المتأثرين. 
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  أرباح غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع المخصص لزيادة مركز القطع البنيوي    46

 
مصارف الخاصة اتباعها عند  والذي حدد األسس التي يتوجب على ال   2020/12/31/م.ن( تاريخ  561صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم )

القيام بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة فيما يخص حصة المساهمين غير المقيمين والمتضمن في المادة الرابعة منه يمكن للمصارف  
ل على موافقة مجلس  كوين مركز قطع بنيوي وفق الضوابط المحددة بالقرارات الناظمة. بحيث يتم تكوين هذا المركز بعد الحصوالتقدم بطلبات ت 

  تمامإلحيث يحدد بهذه الموافقة مراحل تكوين المركز البنيوي )بالتنسيق مع المصرف المعني( والفترة المحددة  النقد والتسليف )أو من يفوضه(.  
مقابل    بعدة مراسالت لمصرف سورية المركزي بخصوص طلب الحصول على الموافقة الالزمة لتكوين مركز قطع بنيوي  نكذلك…" قام الب 

اإلجراءات المنفذة من قبل البنك لغرض تكوين هذه المراسالت  الزيادات الحاصلة على رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة حيث بينت  
من أسهم المنحة،. ال يزال البنك بانتظار رد مصرف سورية المركزي حتى تاريخ إعداد    نين غير المقيمي القطع البنيوي المتعلق بحصة المساهم

 . وسيتم االلتزام بكافة الضوابط التي ستصدر عن مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص   ه القوائم المالية.هذ
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