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

) الصادر  16059قم (التجاري ر موجب السجلوب2009ني  كانون الثا18/ م.و) بتاریخ  6(م  والمعدل بالقرار رق2007ران  زی ح28خیبتار 
.  2009كانون األول 29بتاریخ 

ع مغفلة بناًء  مساھمة  كشركة  البركة سوریة (البنك)  لبنك  األساسي  النظام  على اعتماد  الموافقة  اإلقتصتمت  وزارة  قرار  قم ر جارةوالتد الى 
، ویخضع ألحكام المرسوم  2009أیار  13خ  ) بتاری4ب  / م ن /511لس النقد والتسلیف رقم (، وقرار مج2009ن  راحزی21بتاریخ  /1564/

اإلسالمیة والقانون رقم  2005لعام  35التشریعي رقم   بإحداث المصارف  وتعدیالتھ الخاص 2001لعام  28الخاص بتنظیم عمل المصارف 
وقانون الشركات الصادر  2007لعام  33 لتجارة رقموتعدیالتھ وقانون ا2002للعام  23 ون رقم  انتھ التنفیذیة، وقعلیماوتة  شتركوالمة صالخا

سالمیة. ولألنظمة التي یضعھا مجلس النقد والتسلیف وكل ذلك بما ال یتعارض مع أحكام الشریعة اإل2011لعام 29بمرسوم تشریعي رقم 

ة. بیة السوریالعر ھوریةالجمB4مقسم - مشروع البوابة الثامنة- ور فعی-دمشقریف بنك ھو في للي سرئیالز كر مإن عنوان ال
ووفق النافذة  واألنظمة  القوانین  وفق  البنكیة  العملیات  كافة  البنك  خالل  اً یمارس  من  اإلسالمیة  الشریعة  أحكام  مع  والمتوافق  األساسي  للنظام 

إعادة  سوریة، تم العربیة الیجة تحسن األوضاع الراھنة في الجمھوریة ت ن.تبینمكوفرعاً عشر ثة الث ھا دد ع بحأصالرئیسي وفروعھ التيمركزه
وفرع صحنایا  فرع دوما یتم مباشرة العمل فيلم .يبروالد–الفرقان وفرع حمص –فرع حلب افتتاح فروع البنك التي تم اغالقھا سابقا، وھي 

. للمجموعةحلیةة المر الموحدیة لاملدار البیانات ا ریخ اص حتى تا

ي سوق دمشق لألوراق المالیة. كة سوریة فم بنك البر تمت الموافقة على إدراج أسھ2014لعام ل ا الخ
وللبنك على وجھ الخصوص مباشرة األنشطة التالیة: 

سابات الجاریة. لحافتح - 
أمو -  مع  وخلطھا  المطلقة  االستثمار  حسابات  واألموال الفتح  التصالریة  لھ حي تال البنك  واستثمامط رف  بھا  ما تجیزه ھیرھلق  في  الرقابة  ا  ئة 

امالت. لبنك من معالشرعیة في ا 
من  فتح-  البنك  في  الشرعیة  الرقابة  ھیئة  تجیزه  ما  في  واستثمارھا  المیزانیة  خارج  المالي  المركز  بیان  في  المدرجة  غیر  االستثمار  حسابات 

معامالت.  
و الوكالة باالستثمار. أ بة ضار الم يتغاالستثمار بصیحسابات إدارة - 
خالتمال-  من  المباشر  واالستثمار  واإلجارة  اویل  إقامة  ال  األوراق  لمشروعات  شراء  خالل  من  المالي  واالستثمار  الشركات،  وتأسیس  لمنتجة 

المالیة.  
تقدیم الخدمات البنكیة التي تجیزھا ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك. - 
ا لتم اقدیوتبنك لا ى الزكاة المستحقة علع  جم-  ، بصورة  المطلق بھایة التصرف  موال الخاصة للبنك أو األموال التي لھ حر ألمویالت الحسنة من 

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

تموز 24في  س اإلدارة  من قبل مجل2022آذار 31كما في  مجموعةللرةالمختصیةالمرحلالموحدة لیةما النات بیاالر ادص تمت الموافقة على إ
2022 .
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(تتمة)عامةمعلومات1

ھیئة الرقابة الشرعیة

رقم ( المرسوم التشریعي  إلى  لعام  35إشارة  ھیئ2005)  بتشكیل  یقضي  شرعیة مكونة  الذي  رقابة  ع مد  و دمحعددنمة  ء الفقھ والشریعة المن 
السالمي، فقد تم تكوین ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك من ثالثة أعضاء من علماء  مي البنك اومیة لمساھیتم تعیینھا من قبل الجمعیة العمالقانون  و

الفقھ والشریعة والقانون، ویكون رأیھا ملزماً للبنك. 
شریعة بأحكام الث االلتزامشطتھ، ومراقبة أعمال البنك وأنشطتھ من حیأنألعمال البنك ومة الز الدقو لعا صیغيفالشرعي إبداء الرأيتتولى الھیئة

. اإلسالمیة، وإصدار تقریر سنوي للھیئة العامة للمساھمین
،2020أیلول 10خیتار ر بدا لصا/ / م ن  184تسلیف رقم  الموافقة على أسماء أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك وفق قرار مجلس النقد والتتم

الستار ة على قبول ترشیح فضیلة الدكتور  الموافقمنالمتض وعبد  الشیخ عبد الستار قطانأبو غدة  الدكتور محمد عبد الرحمن الشّماعواألستاذ 
ئة ھیصدور قرار الاریخمن تأ دتبت واسنث اللوالیة قادمة مدتھا ثبناًء على اقتراح مجلس اإلدارة وذلك  لعضویة ھیئة الرقابة الشرعیة لبنك البركة،

في  العامة  عملوت،  2020حزیران  23والذي صدر  أحك مارس  في  ھا وفق  العاملة  اإلسالمیة  المصارف  لدى  الشرعیة  الرقابة  ھیئة  ام نظام عمل 
. 2012ل واألنانوك17خالصادر بتاری4ن / ب / م 936الجمھوریة العربیة السوریة المحدد في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  

م ن /  188رقم  والتسلیف بكتابھ النقد  س  مجل وقد وافق  ھیئة 2020أیلول  16بتاریخ  /  على قبول ترشیح الدكتور محمد عمر خلف كعضو لدى 
.  2020حزیران 23في ي صدر والذلوالیة قادمة مدتھا ثالث سنوات تبدأ من تاریخ صدور قرار الھیئة العامةالرقابة الشرعیة 

أبو غدة رحمھ  ا الدكتور عبد یلةفضاة فولاً ظر ون األول  28تماعھا الذي عقد بتاریخ  إجالشرعیة فيھیئة الرقابةهللا، قامتلستار  2020تشرین 
الشرعیة الرقابة  لھیئة  رئیساً  قطان  الستار  عبد  األستاذ  الشّماع وبانتخاب  الرحمن  عبد  محمد  الرقئباً ناالدكتور  ھیئة  لرئیس  الشر با  اً وض وععیةة 

فیھا. یاً فیذتن
على عرض مرشحي البنك الدكتور أحمد قیروز والدكتور محمد  2021یار  أ12یخ تار ب ب/م ن/ 211رقموالتسلیف بكتابھمجلس النقد  وافق د وق

.مةالعایئة ھلر ا اقر دور تاریخ صصرف لمدة عام تبدأ من أنس الدوامنة على الھیئة العامة للمساھین كمتدربین لدى ھیئة الرقابة الشرعیة للم

ئة الرقابة الشرعیة من السادة: ن ھیكوتت

رئیساً تار قطان عبد السیخستاذ الشألا.1
نائباً للرئیس الدكتور محمد عبد الرحمن الشّماع .2
عضواً محمد عمر الخلفالدكتور . 3

ة السیاسات المحاسبیة الھامأسس اإلعداد و2

رة المختص یة رحلالمة دحموالةالی ات المن اأسس إعداد البی 2.1

وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي  2022آذار 31المنتھیة في أشھر فترة الثالثةلللمجموعةةالمختصر المرحلیةالموحدة  أعدت البیانات المالیة  
وال34رقم   ال یخالف یفد والتسلالنقجلس  معن ةادر الصعالقة  لا تعلمیات البنكیة ذات  الخاص "بالتقاریر المالیة المرحلیة" وحسب القوانین  وبما 

المرحلیة المختصرة على جمیع المعلومات واالفصاحات المطلوبة إلعداد بیانات مالیة الموحدةلمالیةالبیانات ا ال تشتمل  أحكام الشریعة اإلسالمیة. 
إلى أنھ لیس من الضروري أن تكون ضافةاإلب.  2021ول  األ كانون 31في  ما كبنكللالسنویة  ة  سنویة ویجب أن تقرأ باالقتران مع البیانات المالی

. 2022األولكانون 31مؤشراً للنتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي ستنتھي في 2022آذار 31ر المنتھیة في أشھثالثة لاائج فترة نت

المطلقة. ار مثالستاات حساب كیة وما یخص ملحقوق ال فصل بین ما یخص أصحابفي العرض واإلفصاح تم مراعاة ال

المالیة   البیانات  المالیة  ة  المختصر المرحلیةة  الموحدأعدت  البیانات  عرض  تم  التاریخیة.  التكلفة  لمبدأ  باللیرة الموحدة  وفقاً  المختصرة  المرحلیة 
السوریة وھي العملة الرئیسیة للبنك. 
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(تتمة)امةالھ اسبیة حمالسیاسات العداد واإلأسس2

المختصرة ةالمرحلی الموحدة المالیةالبیاناتتوحیدسس أ22.

توحی وإیرادات  یتم  مصاریف  یتم توحید  السیطرة.  تتوقف ھذه  وحتى  الحصول على السیطرة  تاریخ  من  ابتداًء  التابعة  للشركات  المالیة  البیانات  د 
شركات التابعة وحتى توقف ھذه السیطرة. العلى  ةموعالمجخ سیطرةن تاریاراً مبتبیان الدخل الموحد اعالشركات التابعة في

شركة البركة ة الموحدة المرحلیة المختصرة للمجموعة البیانات المالیة المرحلیة المختصرة لبنك البركة سوریة ش.م.م.ع ونات المالیضمن البیاتت
لي: وفق ما ی عمد للتطویر العقاري 

نسبة الملكیة 

ركةاسم الش
بلد  

2022ر  اآذ31س التأسی
كانون  31

طبیعة النشاط 2021األول 
تطویر واستثمار عقاري %70%70سوریة االستثمار العقاري المحدودة المسؤولیة (*)للتطویر وة عمدالبركشركة 

ألحكام القانون رقمتمارس شركة البركة عمد مھنة التطویر واالستثمار العقاري وفق(*) ة بالقرار  ادر لصیة اذیتنفالھ تتعلیماو2008لعام 15اً 
. 2015حزیران 7من تبدأ،عام 50لیرة سوریة ومدتھا 50,000,000مالھا . یبلغ رأس2012أیار 3تاریخ 6023رقم 

نم ئد  عوالالى ھذه  أثیر ع رة التدق ھة المستثمر بھا ولھا  یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالج
ى الجھة المستثمر بھا إذا، وفقط إذا، كان لدى المجموعة: التحدید علالمجموعة ب ثمر بھا. تسیطر سلطة التحكم بالجھة المستل خال

ا). ثمر بھالمستةھاألنشطة المتعلقة بالجسیطرة المجموعة على الشركة المستثمر بھا (الحقوق القائمة التي تعطیھا القدرة على توجیھ - 
مر بھا. ركة المستثباطھا بالشتغیرة الناتجة عن ارتوقھا في العوائد المحقة أو عجموالمتعرض- 
القدرة على ممارسة السیطرة على الشركة المستثمر بھا والتأثیر على عوائدھا. - 

یؤدي إلى السی  المفترض أن الحصول على أغلبیة حقوق التصویت  ال ندمعولفرضیة  ھذه ا بتأیید ة طرة. لكي تقوم المجموعمن  لمجموعة ل یكون ا 
فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا  ة المستثمر لة في الجھأغلبیة األصوات أو الحقوق المماث

في ذلك: كان لدى المجموعة سلطة التحكم في الجھة المستثمر فیھا، بما 

جھة المستثمر فیھا. الفي ى ر ألخات ا صحاب األصومع أ اقدیة عتالترتیبات ال- 
دیة أخرى.تیبات تعاقالحقوق الناشئة عن تر - 
حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت المحتملة. - 

إلى والظروف تشیر  الحقائق  كانت  إذا  فیھا  المستثمر  الجھة  على  سیطرتھا  تقییم  بإعادة  المجموعة  وتقوم  تغییرات في  أو أح اأن ھناك  من د  كثر 
عندماطر للسیةالثالثر العناص التابعة  یبدأ توحید الشركة  السیطر المجموعة  تحصلة.  المجموعة على  ویتوقف عندما تفقد  التابعة  الشركة  على  ة 

السیطرة على الشركة التابعة.  

لو أدى تى حیطرینسالمغیر  وحقوقكة األم في الشر على حقوق حملة األسھمیتم تحمیل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر 
ت الحاجة، یتم تعدیل البیانات المالیة للشركات التابعة لتتماشى سیاساتھا مع السیاسات  وإذا اقتضالمسیطرین.ذلك إلى عجز في رصید حقوق غیر  

المحاسبیة للمجموعة. 
الشركات التابعة. عامالت بین المجموعة و لمباقة لعمتة الالنقدیت لتدفقاریف وااصق الملكیة، الدخل، المیتم استبعاد الموجودات، المطلوبات، حقو

تسجیل ینجم عنھ فقدان للسیطرة في حقوق الملكیة. عند فقدان السیطرة ناألثر الیتم  التابعة الذي ال  اتج عن تغیر نسبة الملكیة في الشركة 
التابعة، تقوم المجم الشركة  بعلى  االعتراف  فجودات  وموعة بإلغاء  المسیطرین  البات  ولومطة)  ر ھیھا الش (بما  غیر  حقوق  التابعة،  شركة 

، بینما یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملیة فقدان السیطرة في بیان الدخل. كیة األخرىحقوق الملوعناصر 

طرة. ن السیخ فقدایر الشركة التابعة في تایتم االعتراف بالقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ في
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةاد وعداإلس سأ2

المحاسبیةعاییرمالرات في التغیی 2.3

اد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة ھي مطابقة لتلك التي تم إتباعھا في إعد الموحدةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة
. 2022كانون الثاني 1دة النافذة اعتبارا من یرات الجدیالت والتفسباستثناء تطبیق التعدی . 2021ولألاون  ناك 31فيللسنة المنتھیة سنویةلا

المتعلق بالوعد والخیار والتحوط- 38معیار المحاسبة المالي رقم 

المتعلق بالوعد والخیار والتحوط " في "38م رقمالي یار المحاسبة الوفي) معة (األییمالمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالأصدرت ھیئة المحاسبة و
التقاریر المالیة لإلثبات والقیاس واإلفصاحات فیما یتعلق بترتیبات الوعد والخیار لمحاسبة وإعداد . یھدف ھذا المعیار إلى تحدید مبادئ ا 2020سنة 

اإلسالمیة.  المالیة مؤسسات  لل والتحوط المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة 
ا طبیبتبنكالم  قا بتاریخ  ق  الثاني  1لمعیار  جوھري  2022كانون  تأثیر  أعاله  المذكور  المحاسبي  المعیار  لتطبیق  یكن  الولم  المالیة بیانات على 

. الموحدة 

معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة صادرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد 2.4

في البیانات المالیةواإلفصاحمتعلق بالعرض العام ال- )2021املع(المعدل في ا1ي رقم المالةب معیار المحاس

و  المحاسبة  ھیئة  اإلسالأصدرت  المالیة  للمؤسسات  رقم  المراجعة  المالي  المحاسبة  معیار  (األیوفي)  عام  1میة  في  معیار  2021المنقح  یحل   .
رقم   المالیة  العر 1المحاسبة  محل  لمعیار  والعام ض المعدل  السابق  رقم  قار التو ةاسبالمحاإلفصاح  المالیة  للمصارف 1یر  المالیة  البیانات  في 

الدخل الشامل اآلخر لتعزیز األصول خارج المیزانیة العمومیة الخاضعة لإلدارة والملكیة ویقدم مفاھیم شبھ حقوق المالیة اإلسالمیة ووالمؤسسات
مع السماح بالتطبیق  2023كانون الثاني  1التي تبدأ في أو بعد  یةالالماتر للفتي ھذا المعیار  لیة. یسر نات الما ایالمعلومات المقدمة لمستخدمي الب

. دةالموحالمالیةیاناتھبتأثیر المعیار على المبكر. یقوم البنك حالیاً بتقییم 

المتعلق بالتقاریر المالیة للزكاة- 39معیار المحاسبة المالي رقم 

ویحل . ھذا المعیار یحسن 2021في عام 39المیة (األیوفي) معیار المحاسبة المالي رقم ساإلةلیاالم ؤسساتللموالمراجعةبة سلمحائة ایھأصدرت 
الم  المحاسبة  معیار  رقم  محل  `الزكاة`  9الیة  العرض  ویھدفبشأن  ذلك  في  بما  المؤسسات،  دفاتر  في  للزكاة  المحاسبیة  المعالجة  تحدید  إلى 

قواإلفصاح  إسالمیة. المبل  من  مالیة  ا لبا تط مبق  تنطؤسسة  االعتراف  والتقاریر لمحاسبة  ت  مثل  على  واإلفصاح والعرض المالیة  المعیار  لھذا 
بدفع   الملزمة  تطبیق متطلبات  المؤسسات  الزكاة  بدفع  الملزمة  یجب على المؤسسات غیر  المصلحة أو جمیعھم.  أصحاب  بعض  عن  نیابة  الزكاة 

لبا المعالخاصة بھذاإلفصاح  التي تبدأ في أو بعد  سب ام، ح ھعجمیأو  عض أصحاب المصلحةیار  المالیة  ھذا المعیار للفترات  1القتضاء. یسري 
. الموحدة المالیةبیاناتھالتطبیق المبكر. یقوم البنك حالیاً بتقییم تأثیر المعیار على مع السماح ب 2023كانون الثاني 

أھم التقدیرات المحاسبیة  2.5

قیمة اإلیرادات  ت تؤثر في  ت وافتراضابتقدیرات واجتھاداالقیام مجموعةارة الد إتصرة یتطلب من لمخة الیحر لمادةالموحالمالیةت یاناالبعدادإنإ
نھا  ع حالمرحلیة المختصرة والمطلوبات الطارئة المفصالموحدةوالمصروفات، والموجودات والمطلوبات، واالیضاحات المرفقة بالبیانات المالیة

ا ف إن لبیانات  ي  الفرضیات ول  حة  ؤیالر بیةضباالمالیة.  تع والتقدیرات  ھذه  تتطلب  نتائج  إلى  تؤدي  للقیمة دیًال جوھر قد  للموجودات أو  یاً  الدفتریة 
المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلیة.

ینتج قد مختصرة والتيالةرحلیمالوحدةالمالمالیةلبیانات  خ اتاریفيإن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة
المرحلیة الموحدةفي أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیةالت جوھریةي إلى تعدیممكن أن تؤدعنھا مخاطر ھامة من ال

المختصرة في الفترة المالیة الالحقة ھي كما یلي: 

ةی رمبدأ االستمرا

ستقرار التي تمر لة عدم االا حالرغم من  العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى  ى االستمرار في  علالبنك درةدى قلبنك بتقدیر مدارة ات إ قام
عمل مرار بالستلى االعه بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم الیقین المستقبلیة فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لدیھ الموارد الكافیة لتساعد

ن أن تثیر شكوكاً ھامة حول قدرة البنك  ة من الممكأمور جوھریدارة لیست على درایة بأیة  ذلك، فإن اإل . وعالوة علىظور نلمابليقمستى الفي المد
.ةیر على أساس مبدأ االستمراالموحدةعلى االستمرار كمنشأة مستمرة. بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة

ریةماث االست ویة مویلذمم العقود الت قیمة نيتد

كفایة المخصصات المسجلة في بیان الــدخل بنــاء علــى تقــدیرات اإلدارة ومي لتقدیر ریة بشكل یالعقود التمویلیة واالستثمابمراجعة ذممیقوم البنك  
مســتقبلیة یقــوم لایــةنقدلت ادفقاد تقــدیر التــ دوري وعنكل لك بشلذلمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة. ویقوم باحتساب المخصصات المالئمة

حقیقھا. إن ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیسي على فرضیات وعوامل متعــددة لھــا المتوقع تمة الضمانةلبنك بتقییم وضع العمیل المالي وصافي قیا
أوضــاع وظــروف تلــكعــنة اجمــ نالیراتنتیجة التغرات وذلكقدین التعفدرجات متفاوتة من الموثوقیة وعدم التیقن وأن النتائج الفعلیة قد تختل

یرات في المستقبل.التقد
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةاد وأسس اإلعد2

(تتمة) أھم التقدیرات المحاسبیة 2.5

لةیبیة المؤجالموجودات الضر
ف بــالموجودات االعتــرابتطلــ ی.يد تحقــق الــربح الضــریبعنــ ة منھــاداعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر المتوقع االستفیتم اال

.بلیةبیة المستقخاضعة للضریبة باإلضافة إلى الخطط الضریرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الالضریبیة المـؤجلة تقدی

سب أو الصرف المخالف للشریعة اإلسالمیةالك

تــم دفعھــا مــن قبــل المصــارف عة االسالمیة على سبیل المثال (فوائدلشریعد االقوة فلاشئة عن معامالت مخاة نر شرعییغھي عبارة عن ایرادات 
.افقة ھیئة الرقابة الشرعیةصول على مویر بعد الحتجنیبھا من األرباح لصرفھا في وجوه الخالمراسلة على الحسابات الجاریة) تم

.شریعة اإلسالمیةخالفة للمال عمأباح لكونھا ناشئة عنأر یب أیةنجلم یتم ت2022آذار 31حتى تاریخ 

لمطلقةالستثمار اكیة وأصحاب حسابات ابین أصحاب حقوق الملُأسس توزیع األرباح 2.6

نك أو عن البعموالت م تقسیم اإلیرادات إلى إیرادات ناجمة عن اإلستثمارات وإیرادات ناجمة عن عموالت البنك، حیث أن اإلیرادات الناجمةعنیت
لتي یقدمھاالخدمات ا سابات االستثمار المطلق لكونھا ناتجة عنالبنك، وال توزع على أصحاب حون جمیعھا من حق مالت تكعلبا ةر جاأرباح المت 

البنك وال عالقة لھا باستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق (مضاربة).

رأس مال من  أتیة من استثمارات ممولة كلیاً الى ایرادات متم فصلھا تی، وةد حلتحویل بكل عملة على وا ستثمار الیتم الفصل بین الدخل المتأتي من ا
مختلط (من رأس مال البنك وأموال أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق). حیث تكون االولویة ممولة بشكلاستثمارات  البنك (استثمارات ذاتیة) و

المساھمین وتناسب على كل من متوسط حقوق مختلط إما نسبةمن مصدر ةأتیتملا لق. توزع االیرادات  لمطثمار اتسفي االستثمار إلى حسابات اال
یدخل ما  أو  لالستثمار  حكمھا  الخاضع  حسافي  (عقود  ومتوسط  المطلق  االستثمار  أصحاب  حصة  الستخراج  وذلك  المطلق  االستثمار  بات 

أو  النمر  طریقة  حسب  اإلیرادات  من  عقدالمضاربة)  حساالحسب  مع  المبرم  التساإلت ابوكالة  الوك ثمار  (عقود  القابل مطلق  الربح  یكون  الة). 
المطلق  للتو االستثمار  حسابات  على أصحاب  اإلزیع  مبلغ  ال ھو  مشاركة یرادات  حصة  طرح  بعد  مختلط  من مصدر  ممولة  من استثمارات  متأتیة 

ر. ثمااالستر طرأس المال ومبلغ المضاربة العائد للبنك واحتیاطي مخا 
طلق بناًء على الشرائح التالیة: لمتوسط المرجح ألصحاب حسابات االستثمار الماذي یمثللا ر ومثتسیحتسب المبلغ الم

40%یر التوفحسابات
%60ابات لمدة شھر حس

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

%86ھر أش9مدة لحسابات
%88بنكنوت) (حواالت، –ھر ش12ة دمت لاباسح

%90شھر 24حسابات لمدة 
%40حد أقصى ح البنك) كتحتسب نسبة مضاربة (تمثل رب

% من أرباح أصحاب اإلستثمار المطلق بعد تنزیل حصة البنك كمضارب. 10یحتسب احتیاطي مخاطر االستثمار بما یعادل 
بتاریخ ) الصادر 4ب  / م ن /  834رقم (والتسلیفیتناسب مع قرار مجلس النقد وبماده في البنك  المعتم ةیاسلسایتناسب معألرباح بما  ام توزیعتی

. 2012نیسان 9
حساب أصحاب  سیتحمل  خسائر  المطلق  االستثمار  حسابات  أصحاب  أموال  من  الممولة  االستثمار  إیرادات  نتائج  أظھرت  حال  ر  االستثماتافي 

الخسارة  ھذه  أعتھمھماسمبةسنبالمطلق  الشرائح  أووفق  البنك  تعدي  حال  في  إال  عن  اله  الناجمة  الخسائر  یتحمل  فإنھ  التعديتقصیره  أو  ھذا 
رأومخالفتھ لشروط العقد. التقصی
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الھامة (أسس اإلعداد و2

(تتمة)قة طلملاارمث ست یة وأصحاب حسابات االحقوق الملكُأسس توزیع األرباح بین أصحاب2.6

الرقابة الشرعیة   قرار ھیئة  على  ویتم تحمی2010نیسان  17تاریخ  20رقم  بناء  من  عاء المضار ل  االداریة والعمومیة  بة جزء  المصاریف 
يتالت  ایرقومصاریف البرید والبوالمطبوعات (كمصاریف االستشارات القانونیة والفنیة ومصاریف التقییم والرھونات ومصاریف القرطاسیة

داریة والعمومیة  لمصاریف اإل ا بجزء منالمضاربةات)، لم یقم البنك بتحمیل وعاء % من ھذه المصروف50ربة بنسبة  وعاء المضاعلى  حملت
2022.لعام 22- 1وذلك بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم 2022آذار 31حتى تاریخ 

قرار  وذلك بناًء على  2021كانون األول  31ھیة في تلسنة المنالعمومیة ل و ریةاد إلافیار المص من بجزءلمضاربة  ایل وعاء محالبنك بتلم یقم 
2021.لعام 21- 1مجلس اإلدارة رقم 

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

بلغ متعلى المبدئ لدى توزیع العوا لق خالل الربع  ستثمار المطر لحسابات االالخاضع لالستثماالمبلغ المستثمر لى  عد ئعاالط وسالغ المستثمره 
كما یلي:  لیةنة الحامن الساألول

2022الربع األول
یورودوالر لیرة سوریةمتوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار 

0.41%0.23%3.50%توفیر
0.61%0.35%5.25%وت نبنكر ھشة ودیعة استثماری
- 0.35%- الت شھر حواودیعة استثماریة
0.72%0.41%6.12%بنكنوت أشھر 3ةودیعة استثماری
- 0.41%- أشھر حواالت 3ودیعة استثماریة
0.82%0.47%7.50%أشھر بنكنوت 6ودیعة استثماریة

- 0.47%- ت حواال أشھر 6یةر اودیعة استثم
0.90%0.51%9.10%نة بنكنوت ساریةمثتاسة عیود

- 0.51%- نة حواالت ستثماریةة اسودیع
0.92%0.53%10.10%سنتین بنكنوتودیعة استثماریة

%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة

ت كما یلي: ارا متثسالاط العائد على یكون متوس%100الودائع في حال كانت نسبة مشاركة كل نوع من أنواع 

2022الربع األول
یورودوالر لیرة سوریةعلى المبلغ الخاضع لالستثمار ئد الصافي العاسط متو

1.02%0.54%8.74%توفیر
1.02%0.54%8.74%شھر بنكنوت ودیعة استثماریة

- 0.54%- حواالت استثماریة شھر ودیعة 
1.02%0.54%`8.74%وت كننبأشھر 3استثماریة یعة دو

- 0.54%- واالت أشھر ح3استثماریة ودیعة
1.02%0.54%9.37%أشھر بنكنوت 6استثماریة ودیعة 
- 0.54%- أشھر حواالت 6استثماریة ودیعة 
1.02%0.54%10.35%بنكنوت استثماریة سنةودیعة 
- 0.54%- ت حواال استثماریة سنةودیعة 
1.02%0.54%11.22%بنكنوتسنتینةاریمثتساعة ودی

%40%40%40الحد األقصى لنسبة المضاربة

بل قحسب اتفاقیة شروط وأحكام عقود الخدمات البنكیة والموافق علیھا من ھیئة الرقابة الشرعیة والتي تنص في حال قام العمیل بكسر ودیعتھ
إلى احتیاطي معدل األرباح بعد  یث یتم تحویل ھذه األرباح متحققة من ھذه الودیعة، حالباح  ر األى  لع صول  حللیس لھ الحق بافتاریخ استحقاقھا

ن ، وقد قام المصرف خالل ھذا العام بالتنازل عن جزء محسم حصة البنك كمضارب ما لم تقرر اإلدارة إعطاء العمیل جزءًا من ھذه األرباح 
ساباتھم دون أن  خسائر وحولت مباشرة الى حواجراء حساب األرباح والیض لتنضا عد  بةیثمار تسض الحسابات االبع حصتھ كمضارب لصالح  
تدخل في الوعاء المشترك
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نقد وأرصدة لدى المصارف المركزیة3
2021كانون األول 202231آذار 31

ةیلیرة سور لیرة سوریة 
ةمدققغیر مدققة 

100,794,879,57391,405,637,020زینةخلنقد في ا
253,394,349,482279,728,315,019جاریة/ ودائع تحت الطلب باتحسا

34,714,667,53933,425,626,340)(*متطلبات االحتیاطي النقدي 
-352,057,713غرفة التقاص 

(70,073,213)(64,711,961)انیة (**)  متینزل: مخصص الخسائر اإلئ
389,191,242,346404,489,505,166

مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من دون فوائد، وقد وفقاً لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى  )(*
33,425,626,340ل باقمیة  سور لیرة34,714,667,539مبلغ 2022ذار  آ31بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في  

العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر  5نسبةوالذي یمثل2021كانون األول 31ي  لیرة سوریة كما ف مجلسعن% من متوسط ودائع 
.تشغیلیة لا ك نالبة طشھ في أنلاال یتم استعمي ا االحتیاطي إلزامھذنإ.2020للعام كانون الثاني21الصادر بتاریخ / م ن 7رقم النقد والتسلیف

ركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة لألرصدة لدى المصارف المركزیة: دول أدناه الح(**) یوضح الج 

(غیر مدققة) 2022آذار 31
المجموع الثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى 

ر  ئ االخس
تمانیة اإلئ 

على  ةالمتوقع
ا رھ ش12مدى 

رئ االخس
یة ناتمئ اإل

المتوقعة على  
غیر  مر العمدى 

إئتمانیا مضمحلة

الخسائر  
اإلئتمانیة 

المتوقعة على  
العمر  مدى 

إئتمانیا مضمحلة
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

70,073,213            --222070,073,213كانون الثاني  1كما في 
(4,862,732)           --(4,862,732)للفترةمانیة المتوقعة ئتاالئر اسصافي الخ

(498,520)--)498,520(ت الناجمة عن فروقات أسعار الصرفالتغیرا
64,711,961--64,711,961الفترة رصید نھایة  

مدققة)(2021كانون األول 31
المجموع ثالثة لالة  حر ملانیة اثلحلة امر الى لوالمرحلة األ

الخسائر  
إلئتمانیةا

المتوقعة على  
شھرا 12مدى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على  

العمر غیر  مدى 
إئتمانیا مضمحلة 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على  

العمر  مدى 
مضمحلة إئتمانیا 

یةرة سور یللیرة سوریةسوریةةلیر لیرة سوریة

23,584,049--212023,584,049الثاني  نون اك1يفكما
14,786,129--14,786,129صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للسنة

31,703,035--31,703,035لتغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرفا
70,073,213--70,073,213رصید نھایة السنة
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سات مالیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل مار لدى المصارف ومؤسإیداعات وحسابات استث 4          

(غیر مدققة) 2022آذار 31
المجموع مصارف خارجیة محلیة مصارف 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

1,169,499,906224,554,882,484225,724,382,390) *(حسابات جاریة 
والمؤسسات المالیة فترة  تأمینات نقدیة لدى البنوك 

32,941,108,02732,941,108,027-استحقاقھا األصلیة أقل من ثالثة أشھر 
إسالمیة،  وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة 

471,727,035,032471,727,035,032-(**) ثة أشھر الث استحقاقھا الفعلیة اقل من ةفتر 
(9,870,584,876)(9,870,557,681)(27,195)(***) انیة مخصص الخسائر اإلئتم:ینزل

1,169,472,711719,352,467,862720,521,940,573

(مدققة)2021كانون األول 31
المجموع مصارف خارجیةمصارف محلیة

سوریةرةلییةلیرة سور لیرة سوریة

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

28,347,722,96328,347,722,963 -  ة أقل من ثالثة أشھر استحقاقھا األصلی
ت مالیة إسالمیة،  اسوكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤس

885,000,000441,328,668,065442,213,668,065 (**) أشھر ثةالث منللیة اقعفقاقھا الة استحفتر 
(9,758,548,786)(9,746,049,529)(12,499,257)صص الخسائر اإلئتمانیة (***) خینزل: م

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

وعاً  قفو(*) األساسي  التللنظام  فإنقد  الا أسیس  ا أىضقا یتلبنك  الحسابات  على  فوائد  المحلیة  ریةلجایة  البنكیة  والمؤسسات  البنوك  لدى 
والخارجیة. 

كانون  31(2022آذار  31كما في  لیرة سوریة435,186,724,616ن إجمالي ھذه االستثمارات مبلغ (**) بلغت قیمة االستثمارات الذاتیة م
. وریة)سلیرة384,647,305,722مبلغ  : 2021ول ألا
الحاوضح  ی*)  **( الحركة  أدناه  لإلالجدول  اإلئتمانیة  الخسائر  مخصص  على  االستثمار یداعات صلة  والمؤسسات  وحسابات  لدى المصارف 

ة لمدة ثالثة أشھر أو أقل: المالی

(غیر مدققة) 2022آذار 31
وع المجمالثالثةحلةمرلاالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى 

ةئتمانی إلخسائر الا
12على مدى عة قتومال

شھرا 

یة اإلئتمان الخسائر 
المتوقعة على مدى  

العمر غیر  
مضمحلة إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة 
دى  المتوقعة على م
العمر مضمحلة  

إئتمانیا 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

20224,827,654,5801,667,967,4303,262,926,7769,758,548,786ن الثاني  ونكا1كما في 
252,119,328143,189,470161,359,459(233,949,339) للفترةصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

(49,323,369)(47,521,888) (397,127)(1,404,354) التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف
4,592,300,8871,919,689,6313,358,594,3589,870,584,876ترة فلة ارصید نھای



ش.م.م ریةسو-بركة بنك ال
المرحلیة المختصرةموحدةت حول البیانات المالیة الضاحاإی

2022آذار 31

15

(تتمة)إیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة ثالثة أشھر أو أقل4          

(مدققة)2021كانون األول 31
ع ومجالمثالثة ة الالمرحلة الثانیة رحلملاالمرحلة األولى 

ئتمانیة  إلائر اسخلا
المتوقعة على مدى  

شھرا12

الخسائر اإلئتمانیة  
على مدى  المتوقعة

العمر غیر مضمحلة  
إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر مضمحلة  
إئتمانیا 

ةیر لیرة سولیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
1,245,024,058-2021392,331,592852,692,466ثانيكانون ال1كما في 

3,058,887,677248,269,1302,609,454,8555,916,611,662سنةصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة لل
314,122,3572,596,913,066 906,386,137 1,376,404,572التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف

تة في الرصید  بثلماةنالمدیم مللذنتیجةاتیر تغ
:علىاالفتتاحي تضمن 

--(30,739)130,739مرحلة محول إلى ال- 
----2محول إلى المرحلة - 
-339,349,564(339,349,564)-3محول إلى المرحلة - 

9,758,548,786 4,827,654,5801,667,967,4303,262,926,776سنةرصید نھایة ال

لدى المصارف ومؤسسات مالیة لمدة تزید عن ثالثة أشھرحسابات استثمار 5          

(غیر مدققة) 2022آذار 31
المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة 

وریة ة سری للیرة سوریة لیرة سوریة 
ترة  المیة، فس إیة المومؤسسات ة لدى بنوك ماریوكاالت استث

87,166,400,00087,166,400,000-ھر (*) یة أكثر من ثالثة أشاستحقاقھا الفعل
(31,923,978,466)(31,923,978,466)-مخصص الخسائر اإلئتمانیة (**) :ینزل

-55,242,421,53455,242,421,534

)ققة(مد2021كانون األول 31
المجموع رجیةخافار مصمحلیةفر مصا

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
تثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة  وكاالت اس

87,416,400,000 87,166,400,000 250,000,000 استحقاقھا الفعلیة أكثر من ثالثة أشھر (*) 
(31,911,598,954)(31,907,946,159)(3,652,795)) (**اإلئتمانیةص الخسائر صخینزل: م

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

من إجمالي ھذه االستثمارات كما في   كانون  31سوریة (لیرة87,166,400,000مبلغ2022آذار  31(*) بلغت االستثمارات الممولة ذاتیاً 
یة). ر ولیرة س87,416,400,000: مبلغ2120ل واأل
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(تتمة)ید عن ثالثة أشھرومؤسسات مالیة لمدة تزر لدى المصارفحسابات استثما5

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

قة) قد(غیر م2022ر اآذ31
المجموع الثالثةةرحلالمالثانیةالمرحلةولى ألالة حرملا

الخسائر  
ئتمانیة اإل

المتوقعة على  
شھرا 12مدى 

الخسائر  
اإلئتمانیة 

المتوقعة على  
العمر غیر  مدى 

مضمحلة إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة 
المتوقعة على مدى  

لة  حمالعمر مض 
ا إئتمانی 

لیرة سوریة یة روسةلیریة رولیرة سیة سورلیرة

31,059,969,22931,911,598,954- 2022851,629,725انون الثاني ك1ي كما ف 
71,579,17012,379,512- (59,199,658)للفترة الخسائر االئتمانیة المتوقعةصافي 

- -- - رف الص قات أسعار ورالتغیرات الناجمة عن ف
31,131,548,39931,923,978,466- 792,430,067ة رت الفایةھن رصید 

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

الخسائر  
اإلئتمانیة  

المتوقعة على  
شھرا 12مدى 

سائر اإلئتمانیة  الخ
قعة على مدى  وتالم

مضمحلة  ر العمر غی
ا ینمائتإ

یة  تمانئاإلر ئاالخس
المتوقعة على مدى  

مضمحلة  مر الع
إئتمانیا 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

9,809,164,176-2021144,021,2599,665,142,917كانون الثاني  1كما في 
11,673,312,13411,319,721,474(534,490,652)180,899,992یة المتوقعة للسنةناصافي الخسائر االئتم 

526,708,474534,490,6529,721,514,17810,782,713,304الصرفالتغیرات الناجمة عن فروقات أسعار 
الرصید  تغیرات نتیجة للذمم المدینة المثبتة في

تضمن: االفتتاحي ت
----1محول إلى المرحلة- 
----2إلى المرحلة حول  م- 
-9,665,142,917(9,665,142,917)-(*)3محول إلى المرحلة - 

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

مجلس ال(*) بن رقمقناء على قرار  المباشرة  عتالیفنصتم ت2022اط شب22اریخ  ت/م ن 15د والتسلیف  المصارف في  لدىرضات االئتمانیة 
لبنان ضمن المرحلة الثالثة. 
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ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة 6

2021كانون األول 202231آذار 31
لیرة سوریةوریة لیرة س

مدققةمدققة ر ی غ
120,290,816,389125,242,600,137تمویلیة (*)لة اشطنوأرصدة األلة ؤجلمبیوع االذمم 

(15,256,186,122)) 18,614,560,124(ناقصاً: األرباح المؤجلة للسنوات القادمة
101,676,256,265109,986,414,015

(102,670,962))54,057,762(ة (**)األرباح المحفوظ:ینزل
(22,443,397,900))22,671,201,434(*) **(ئتمانیةإلار سائالخصصخم: ینزل

78,950,997,06987,440,345,153صافي ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة

أي ما نسبتھ  سوریةر لی22,096,300,760ملة  (*) بلغت ذمم البیوع الُمؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة غیر العا دصی من ر )%18.36(ة 
بلغت ذمم  وقد للسنة السابقة. )%17.91سوریة أي ما نسبتھ (لیرة22,432,450,985یة ُمقابل  لة وأرصدة األنشطة التمویلجؤمُ لاعوالبیذمم 

)%18.32ھ (تبنسیرة سوریة أي ما ل22,042,242,998 البیوع الُمؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة غیر العاملة بعد تنزیل األرباح المحفوظة 
ذم رصید  وأرصدة  اع وبیالم من  تنزیالتمویالت لمؤجلة  مقابل  بعد  المحفوظة  األرباح  نسبتھ 22,329,780,023ل  ما  أي  سوریة  لیرة 

للسنة السابقة. )17.84%(
مب  العاملة  غیر  التمویالت  وأرصدة  المؤجلة  البیوع  ذمم  على  المخصصات  قیمة  بلغت  حین  مقابریسوةیر ل20,803,049,651غلفي  ل  ة 

. لسنة السابقة یة لسور رةیل20,822,582,927

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

: یوع المؤجلةة ذمم البدصوضح الجدول أدناه التغیرات في أر ی

) ةقمدق(غیر2022آذار31
المجموع الثالثةالمرحلةةانیالثالمرحلةألولىحلة امرلا

الخسائر اإلئتمانیة  
12المتوقعة على مدى 

شھرا 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى 
العمر غیر مضمحلة

إئتمانیا

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى

لةعمر مضمحلا
إئتمانیا

لیرة سوریة یة سورةلیرة یسورلیرةة وریلیرة س

14,849,146,81421,954,668,312109,883,743,053 202273,079,927,927كانون الثاني 1كما في 
15,838,653,5356,270,486,13617,877,41422,127,017,085الفترة التسھیالت الجدیدة خالل  

(30,242,615,955)(261,234,244)(10,234,663,594)(19,746,718,117)ترة الفلة خالمسددالالتالتسھی
)145,945,680(-)916,437((145,029,243)التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف 

ة المثبتة في تغیرات نتیجة للذمم المدین
ن على: مضالرصید االفتتاحي ت

--(2,737,575,254)12,737,575,254ة لمرحلاإلىمحول - 
--492,251,999(492,251,999)2رحلة لى الممحول إ- 
----3محول إلى المرحلة - 

71,272,157,3578,638,729,66421,711,311,482101,622,198,503الفترة رصید نھایة 

2021كانون األول 202231آذار 31
لیرة سوریةلیرة سوریة 
مدققةغیر مدققة 

102,670,96224,198,782الثانيون  ناك 1رصید 
5,355,633110,453,053تااف ضاإل
(53,763,204)(53,968,833)تبعادات ساإل

21,782,331-الزیادة الناتجة عن تغیر سعر الصرف 
102,670,962 54,057,762نھایة الفترة / السنةرصید 
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تتمة) (یةلی لتمونشطة ا األوأرصدةلبیوع المؤجلة اذمم6

(مدققة)2021ألول نون ااك31
المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة لة األولى المرح

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

شھرا12

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

العمر غیر مضمحلة  
إئتمانیا 

إلئتمانیةاالخسائر 
دى  ملى المتوقعة ع

محلة  ضممر الع
ا ینإئتما

لیرة سوریةریةرة سویللیرة سوریةلیرة سوریة

59,094,188,797 19,502,938,261 26,187,492,612 202113,403,757,924كانون الثاني  1كما في 
62,747,701,3367,528,081,332255,440,30870,531,222,976التسھیالت الجدیدة خالل السنة 

(33,190,636,945)(8,463,257,541)(17,442,060,336)(7,285,319,068)نة سددة خالل السمالت الیالتسھ
13,448,968,225 10,059,344,548 3,383,681,144 5,942,533 التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الصرف

ي  تة فمم المدینة المثبذل تغیرات نتیجة ل
ى: لعحي تضمن اتتاالفرصید لا
- - ) 5,331,270,283(15,331,270,283محول إلى المرحلة - 
- - 1,093,297,937) 1,093,297,937(2محول إلى المرحلة - 
- 600,202,736)570,075,592()30,127,144(3محول إلى المرحلة - 
73,079,927,92714,849,146,81421,954,668,312109,883,743,053نھایة السنةیدصر 

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

(غیر مدققة) 2022آذار 31

المجموع الثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى

ائر اإلئتمانیة  خسلا
مدى ة على توقعالم
ھرا ش12

تمانیة  ئاإلرئاسالخ
لمتوقعة على ا

غیر  العمرمدى
لة إئتمانیاحممض

الخسائر اإلئتمانیة  
العمر المتوقعة على مدى 

إئتمانیالة حممض
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

22,443,397,900 20,822,582,927    326,832,202 20221,293,982,771كانون الثاني 1كما في 
229,608,138)19,533,276(434,319,704 )185,178,290(للفترةئتمانیة المتوقعةصافي الخسائر اال

)1,804,604(-                         )10,764()1,793,840(قات أسعار الصرف التغیرات الناجمة عن فرو
تة في دینة المثبمللذمم اجة لنتیراتتغی

: تاحي تضمن علىفتاالیدصالر
- -                         (94,066,695)94,066,695 1محول إلى المرحلة - 
--                         17,414,432(17,414,432)2محول إلى المرحلة - 
-  -                         --3ة لحرمحول إلى الم- 

20,803,049,65122,671,201,434    1,183,662,904684,488,879ترة لفاید نھایة صر
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) تتمة(التمویلیة نشطة ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األ6

(مدققة) 2120األول كانون 31

المجموع ة حلة الثالثمر الالمرحلة الثانیة ى لوة األالمرحل

یة  نتمائإلالخسائر ا
مدى  قعة على لمتوا

شھرا12

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على  

العمر غیر  مدى 
مضمحلة إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة  
وقعة على مدى  المت

العمر مضمحلة  
إئتمانیا 

یةور سةر یلیةلیرة سور لیرة سوریةلیرة سوریة

2021280,226,261849,759,80611,458,798,44312,588,784,510اني  ثلكانون ا 1فيا كم
(205,788,122) (767,999,195) (347,930,134)910,141,207 للسنةاالئتمانیة المتوقعةصافي الخسائر 

10,060,401,512 10,060,437,122- (35,610) فالصر التغیرات الناجمة عن فروقات أسعار 
لمثبتة في  ادینةمالمم ذتغیرات نتیجة لل 

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

1,293,982,771326,832,20220,822,582,92722,443,397,900نةایة السرصید نھ

المشاركات 7

2021كانون األول 202231آذار 31
لیرة سوریةوریة لیرة س

مدققةغیر مدققة 
1,515,936,6941,411,477,350عملیات مشاركة إسالمیة

1,515,936,6941,411,477,350

فیةتص و الأار ثمت موجودات قید االس8

2021كانون األول 202231آذار 31
لیرة سوریةلیرة سوریة 
مدققةغیر مدققة 

61,943,52375,504,673 ة مشاركة (*)بضاعة لقاء تصفی
25,688,32924,857,329 ىأخر 

 87,631,852100,362,002

وتم بیعھا  ،سوریةلیرة13,561,150تكلفتھاجزء من البضاعة  لبنك ببیع  م اا ق، 2022وخالل عام  ، مشاركةمن تصفیة  ك نصة البثل ح) تم(*
لیرة سوریة. 23,562,000بمبلغ
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حق استخدام الموجودات9

ھــي 2022ر ااذ31المنتھیــة فــي ةر فتــ الا خــالل مــ والحركــة علیھرةقــود اإلجــالتزامات عاودات لموجواامفي استخدللحقیة دفتر الةلقیمإن ا
لتالي:كا

ھي 2021األول انون ك31فية ھیالمنتسنةالل ا خالموالحركة علیھة ر اجاإلات عقودوالتزامفي استخدام الموجودات للحقفتریة إن القیمة الد
كالتالي:

موجودات أخرى 01

على ة  بالمحتسوالعموالتد  ئ ا(تعلق العو2019طاشب14بتاریخمركزيیا الرف سور لصادر عن مصا 4القرار  من8دة رقم  لما ا بعمًال  (*)  
 لتصنیفھا  تمانیة في لبنان نظراً ئقام البنك بتعلیق أرباح التعرضات اإلوعلیھ ،)ات المصنفة ضمن الفئة الثالثة اعتباراً من تاریخ التصنیفرضالتع

. ) 2021ح في عام لم یتم تعلیق أیة أرباة (سوریلیرة 730,161,532بلغت قیمتھاالتي وةالثالثةئضمن الف

عقود االجارة التزامات حق استخدام الموجودات 
مباني

یة سورلیرةلیرة سوریة 
760,000,000 809,564,250 2202نون الثاني كا1كما في 

584,648,100 584,648,100 ضافات اإل
(581,000,000) - ت الدفعا

- (136,222,094) ك  مصروف االھتال

763,648,100 1,257,990,256 (غیر مدققة) 2022أذار 31في  كماالدفتریة  القیمة فياص 

عقود االجارة تاما تز لاخدام الموجودات ستاقح
مباني

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

784,064,250784,064,250فات اضاإل
)24,064,250(- ات الدفع

-)124,355,333(مصروف االھتالك 

809,564,250760,000,000(مدققة) 2021األولون كان31في كماالدفتریة صافي القیمة  

2021كانون األول 202231آذار 31
لیرة سوریةلیرة سوریة 

مدققةققة غیر مد

4,729,934,0584,387,0352,47ن)ردومدفوعات مقدمة (مو
3,013,313,036,427,316,5063*)(بض الققة إیرادات محققة وغیر مستح

310,817,996394,307,681مصاریف مدفوعة مقدماً 
,8,488,4224216,988مصاریف قضائیة قابلة لإلسترداد 

,118,124,51562,501532سلف موظفین 
,1,210,70028213,61یةسلف أرباح ودائع شھر 

85,811,266            59,542,550موجودات أخرى
)478,824,653((305,413,360)) **القبض (حقة مستلالیرادات المحققة وغیر الخسائراالئتمانیة المتوقعة صصخم:زلنی

7,936,017,91765,943,350,44
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(تتمة)رى خت أداوموج 10

: بضالیرادات المحققة وغیر مستحقة القلالجدول أدناه التغیرات في مخصص الخسائر اإلئتمانیة  یوضح) (**

غیر مدققة) (2022آذار 31

لة  المرح
الثالثةةرحلالمیةثان لا المرحلةولى ألا

المجموع 

الخسائر  
اإلئتمانیة 

ى  عة علالمتوق
12مدى 
شھرا 

ر  ئ اخسال
اإلئتمانیة 

المتوقعة على  
العمر غیر  مدى 

مضمحلة
إئتمانیا 

انیة الخسائر اإلئتم
العمر  المتوقعة على مدى 

ا إئتمانی مضمحلة 
لیرة سوریة ریة لیرة سوریة لیرة سویة سورلیرة

478,824,653 474,653,526 1,911,469 2,259,658 2022ي ثان انون الك1ي كما ف 
(173,411,273)(174,746,850)       (1,876,374)3,211,951للفترة في الخسائر االئتمانیة المتوقعة اص 
(20)- -(20) قات أسعار الصرف ات الناجمة عن فروغیرالت 

299,906,676305,413,360  35,095 5,471,589ترة فلرصید نھایة ا

ة)ق(مدق2021ألول نون اكا31

مرحلة  ال
المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة األولى 

المجموع 

الخسائر  
اإلئتمانیة  

المتوقعة على  
12مدى
شھرا

الخسائر  
ئتمانیة  اإل
ى  لععة لمتوقا
العمر غیر  ى مد

مضمحلة  
یا ناإئتم

ة  ر اإلئتمانیئساالخ
العمر  على مدى المتوقعة 
نیا إئتمامضمحلة 

لیرة سوریةسوریةلیرةیةور سرةلیلیرة سوریة

----2021كانون الثاني  1كما في 
332,702,773 332,225,592 831,097 (353,916) لسنةل عة نیة المتوقصافي الخسائر االئتما

146,121,880 142,427,934 1,080,372 2,613,574 سعار الصرفروقات أمة عن فناجالت التغیرا
2,259,6581,911,469474,653,526478,824,653السنةد نھایة  رصی

المركزي صرف سوریة ودیعة مجمدة لدى م11

الھا لدى  رأسم % من10نسبةك الخاصة االحتفاظ بى البنو یجب عل2001ام لع 28م  قر من القانون  19المادة  نم)1(بند الھو محدد فيا  كم
. فائدة، یتم تحریر الودیعة المجمدة عند تصفیة البنكشكل ودیعة مجمدة ال یستحق علیھا أیھ مركزي علىلایة ور سف مصر 

ي:لیھو كما 2022آذار 31في كما يركز وریة الممصرف سلمجمدة لدىة االودیعإن رصید

2021كانون األول 202231آذار 31
سوریةلیرة لیرة سوریة 

ةققدمقة قغیر مد

765,000,000 765,000,000رصید الودیعة المجمدة باللیرة السوریة
13,335,278,560 13,335,278,560(*))ریةالسوالى اللیرةي (محوًال ر األمریكرصید الودیعة المجمدة بالدوال

(23,355,696) (23,355,696)) *(*الخسائراالئتمانیة المتوقعة مخصص ینزل: 
14,076,922,86414,076,922,864

في  (*)   األمریكيبلغ2022آذار  31كما  بالدوالر  المجمدة  الودیعة  دوالر  5,308,630:  2021األول  كانون  31(5,308,630رصید 
:  2021ألول  ون انكا31(لیرة سوریة  2,512: 2022آذار 31السوریة في  مقابل اللیرةوالر األمریكير صرف الدعس)، حیث بلغ  األمریكي

. )لیرة سوریة2,512
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(تتمة)ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي11

:المركزيسوریة  فر مصدىدة ل لمجمللودیعة اانیةمتئالامخصص الخسائر تغیرات في ول أدناه ال) یوضح الجد(**

(غیر مدققة) 2022آذار 31

المجموع الثالثةالمرحلةةنی ثالا المرحلةة األولى لحرالم

الخسائر  
اإلئتمانیة 

المتوقعة على  
شھرا 12مدى 

الخسائر  
اإلئتمانیة 
على  المتوقعة

العمر غیر  مدى 
ا إئتمانی مضمحلة 

اإلئتمانیةائر سخال
ى  د مة على توقعالم

مضمحلة  العمر 
یا إئتمان 

لیرة سوریة یة روسرة ی للیرة سوریة لیرة سوریة 

23,355,696--202223,355,696ني كانون الثا1كما في 
----سنةللصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

----اسعار الصرف ت اروقناجمة عن فت الارالتغیی 
23,355,696--23,355,696السنةید نھایةص ر

)(مدققة2021األول ن ونكا31

المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة ألولى المرحلة ا

الخسائر  
اإلئتمانیة  

المتوقعة على  
شھرا 12مدى

الخسائر 
انیة  مئتاإل

ى  لععة المتوق
ر  ر غیالعممدى 

ا ینإئتمامضمحلة 

ئتمانیةئر اإلالخسا
ة على مدى  المتوقع
مضمحلة  العمر 

ا ینئتماإ
لیرة سوریةلیرة سوریةیةر وة سر یللیرة سوریة

- - - - 2021كانون الثاني  1كما في 
13,680,606--13,680,606ةسنللیة المتوقعة صافي الخسائر االئتمان

9,675,090--9,675,090صرفاسعار ال عن فروقات الناجمةتغییرات  لا
23,355,696 - - 23,355,696السنةیة  نھارصید 

استثمار مصارف ومؤسسات مالیةوحساباتإیداعات12

2021ل كانون األو202231آذار 31
لیرة سوریةسوریة لیرة 
قةمدقققة دمر ی غ

389,108,734,339508,743,831,325یة)جار ت ا(حسابمصارف محلیة
3,767,0093,796,012بات جاریة)سا(حجیة مصارف خار 

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

389,112,501,348509,090,520,488
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ـةــتأمینــات نقدی 13

2021كانون األول 202231آذار 31
سوریةلیرة لیرة سوریة 
قةقدمغیر مدققة 

73,543,929,54282,307,271,033 تأمینات نقدیة لقاء االعتمادات المستندیة والقبوالت 
21,018,330,75418,392,990,189 ت  لقاء الكفاالتأمینات نقدیة

173,827,4261,058,147,426 تمانیة  یالت ائھستأمینات نقدیة لقاء ت
488,065,44087,610,432 إجازة (موافقة)مشروع نقدیة تأمینات 

-874,531,019 تأمینات نقدیة لقاء بوالص 
6,326,055,68510,894,003,378 تأمینات نقدیة مقابل شھادات استیراد 

9,650,7608,650,976ىر خت أتأمینا
10,000,000,00020,000,000,000 نيالدفع االلكترول تقدیم خدمات  مقابتانیتأم

2,233,505,1273,185,748,356 دیر ص ع تط قتأمینات
114,667,895,753135,934,421,790

مخصصات متنوعة 14

الموظفینت اضویمتنوعة تعود لتعنك بتكوین مخصصات  البقام   باإلضافة  محتملة ر  مخصص مخاط، یليشغع التط قمخصص ال،  نھایة خدمة 
یلي أدناه الحركة الخاصة بالمخصصات المذكورة: فیما لي،المامركز لا ج بیان نیة لبنود خار الخسائر اإلئتماالى 

الرصید في نھایة
السنة/الفترة  

ده مـا تـم ر
داتلإلیرا

م خالل المستخــد
لسنةا/الفترة

رف  صالفروقات أسعار 
لسنةا/فترةلا خالل 

ل  ون خالالمك
السنة/فترةال

رصید بدایة 
السنة/ الفترة

لیرة سوریة   وریة  سیرة ل لیرة سوریة   سوریةلیرة لیرة سوریة   لیرة سوریة   2022آذار 31
) غیر مدققة(

100,486,000 - (4,617,656) - 4,617,656 100,486,000 ھایة الخدمة یض نتعوصصمخ
118,127,430 - - - 6,433,346 111,694,084 (*) مخصص القطع التشغیلي

1,382,059,219 )796391,140, ( - (9,053,161) 842,337,733 939,915,344
اإلئتمانیة لبنود خارج مخصص الخسائر 

*) *المركزالمالي (بیان
9,671,210,048 - - - 1,105,280,000 8,565,930,048 ) *(**خصص مخاطر محتملة م

11,271,882,697 (391,140,697) (4,617,656) (9,053,161) 1,958,668,735 9,718,025,476
2021كانون األول 31

) مدققة(
100,486,000 - (21,254,525) - 32,840,525 88,900,000 ة الخدمة مخصص تعویض نھای
111,694,084 (17,922,233) - - 64,451,799 65,164,518 )(*لي التشغیقطع لا مخصص 

939,915,344 (130,937,833) - 453,228,659 136,743,752 480,880,766
انیة لبنود خارج  اإلئتم لخسائرص ا ص مخ

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

الماد)*( أحكام  والتر قران م7ة  وفق  النقد  بنسبة  2008لعام  362سلیف  مجلس  تشغیلي  قطع  مؤونة  مخصص  بتشكیل  البنك  من  5قام   %
ة. لتشغیلي بالقیمة المطلقوسطي مركز القطع ا 
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(تتمة)وعةمخصصات متن 14

یوضح*( أدنا*)  التغیرات  الجدول  أرصدةه  خارج  تعرضاتفي  المركز بنود  واالعةنمتضملاو ليالما بیان  والقبوالت  الكفاالت  تمادات 
والسقوف المباشرة وغیر المباشرة غیر المستغلة:  

ة) (غیر مدقق2022آذار 31

موع جمالثةللثاا المرحلةلثانیةا ةلالمرحاألولى المرحلة 

نیة ائر اإلئتماالخس
12ة على مدى المتوقع

شھرا 

انیة اإلئتمالخسائر
ىد لى مع وقعةالمت 

مضمحلة  العمر غیر 
إئتمانیا 

الخسائر اإلئتمانیة 
المتوقعة على مدى  

إئتمانیامضمحلة العمر 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

211,113,397,825- 195,295,300,99115,818,096,834 2022يثان كانون ال1صید في الر
94,220,387,931- 68,212,171,18626,008,216,745 رة ت الفجدیدة خاللالتسھیالت ال

(99,028,585,172)- (5,807,478,952)(93,221,106,220) التسھیالت المسددة خالل الفترة 
(2,236,144,673)- (198,591,446)(2,037,553,227) لصرف اأسعار فروقاتات الناجمة عن غیرت ال

لمثبتة في  اة م المدین تغیرات نتیجة للذم
الرصید االفتتاحي تتضمن على:

- - (562,727,131)1562,727,131ى المرحلة محول إل- 
- - 17,346,099,588(17,346,099,588)2لة إلى المرحمحول- 
- - - - 3رحلة مإلى المحول- 

204,069,055,911- 151,465,440,27352,603,615,638صید نھایة الفترة ر

(مدققة)2021كانون األول 31

موع المجالمرحلة الثالثة المرحلة الثانیة حلة األولى المر 

الخسائر اإلئتمانیة  
12دى ى ملالمتوقعة ع

شھرا

یة  ناإلئتماالخسائر 
عمر  العلى مدى المتوقعة

إئتمانیا مضمحلة غیر 

ر اإلئتمانیة  الخسائ
على مدى  المتوقعة 

مضمحلة  مر عال
إئتمانیا 

لیرة سوریةوریةلیرة سلیرة سوریةلیرة سوریة
202144,756,177,16626,823,871,5382,793,473,32374,373,522,027كانون الثاني  1كما في 
84,142,138,2003,543,857,2682,008,80087,688,004,268السنة خالل  ت الجدیدة الالتسھی

(18,812,685,284)(1,447,153,323)(1,254,590,820)(16,110,941,141)السنة لتسھیالت المسددة خالل  ا
67,864,556,814(2,008,800)64,510,210,3133,356,355,301الصرفغیرات الناجمة عن فروقات أسعار الت

في  م المدینة المثبتةتغیرات نتیجة للذم
: تاحي تتضمن علىتلرصید االفا

-(1,346,320,000)) 49021,332,555,(122,678,875,490محول إلى المرحلة - 
- -59,0371,184,6) 4,681,159,037(2إلى المرحلة محول- 
- - - -3لمرحلة ا ول إلى حم- 

1 السنةرصید نھایة   ,300,99195,2953415,818,096,8 -211,113,397,825
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مخصصات متنوعة (تتمة)14

: الي م كزالاإلئتمانیة لبنود خارج بیان المر یوضح الجدول أدناه التغیرات في مخصص الخسائر *)*(

) ر مدققةی(غ2022آذار 31
المجموع الثالثةالمرحلةالثانیةرحلةلمااألولىالمرحلة 

تمانیة  الخسائر اإلئ
وقعة على مدى تالم
شھرا 12

سائر  الخ
اإلئتمانیة 

المتوقعة على 
العمر غیر  مدى 

إئتمانیامضمحلة 

الخسائر اإلئتمانیة
المتوقعة على مدى 

مضمحلة العمر 
نیااإئتم

ة ریسولیرةلیرة سوریة ة سوریة رلیلیرة سوریة 
939,915,344 -792,436,547147,478,797 2022كانون الثاني1في كما

451,197,036 -599,511,918(148,314,882)صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للفترة
)9,053,161(-)1,897,990((7,155,171)الصرف الناجمة عن فروقات أسعار غیراتالت 

مم المدینة المثبتة في ت نتیجة للذتغیرا 
: الفتتاحي تتضمن علىالرصید ا

--(1,584,427) 1,584,427 1إلى المرحلة محول- 
--224,160,476 (224,160,476)2محول إلى المرحلة- 
--- - 3ل إلى المرحلة محو- 
1,382,059,219-414,390,445967,668,774 ة الفترة ھاینرصید 

ة)(مدقق2021كانون األول 31
المجموع المرحلة الثالثة نیة المرحلة الثاالمرحلة األولى 

الخسائر اإلئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

شھرا12

خسائر اإلئتمانیة  ال
ة على  المتوقع

العمر غیر  مدى 
نیا تماإئمضمحلة 

ةخسائر اإلئتمانیال
ى مدى  لتوقعة عالم

مضمحلة  العمر 
مانیا إئت

ریةلیرة سولیرة سوریةةلیرة سوریلیرة سوریة
480,880,766 121,693,383 174,101,744 185,085,639 2021كانون الثاني  1يكما ف

5,805,919(121,378,374)68,923,12458,261,169للسنةة المتوقعةصافي الخسائر االئتمانی
453,228,659(315,009)432,804,25620,739,412فالصر ات الناجمة عن فروقات أسعار التغیر 

تغیرات نتیجة للذمم المدینة المثبتة في  
ي تتضمن على: الرصید االفتتاح

- - )464,272,111(1112,174,246ل إلى المرحلة محو- 
- - 550,7186,) ,550,7186(2مرحلة لل إلى ا محو- 
- - - - 3لمرحلة ى ا محول إل- 
939,915,344- 792,436,547147,478,797ایة السنةھرصید ن

ودات الفــروعن یلحق بموجأف ممكن و تلأسرقة أو تھدیم عنةاتجة نالبنك لمواجھة أي خسائر محتملمبالغ تم احتجازھا من قبل) تمثل  **(*
.ھا البالدلتي تمر بیاً نتیجة األحداث اأمنفي مناطق غیر مستقرة المتواجدة 

:2022آذار 31قابلھا كما فيفیما یلي ملخص للفروع الموجودة في مناطق غیر آمنة والمخصصات المحتجزة م

الفروع حتملة لھذه  مسائر الالخ غمبالوالثابتةدیةقالن –موجودات الفرعاسم الفرع  
لیرة سوریة رة سوریة لی 

1,004,743,707 1,439,571,120 قان  لفر ا –حلب 
1,677,162,765 2,402,995,970 الفیصل –ب لح

3,047,493,471 4,366,370,805 دروبي  –حمص 
3,941,810,105 5,647,724,834 القوتلي –حماه 
9,671,210,048 13,856,662,729 ع والمجم

تم استھالك كافة الموجــودات الثابتــة الخاصــة 2015األول كانون13بتاریخ2015- 4دارة رقم جلس اإلوبناء على قرار م2015ام  خالل ع
جة للظروف الراھنة.لفرع دوما وذلك نتی
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ص ضریبة الدخلمخص 15

خل كما یلي:دبة الضریحركة على مخصصالكانت

2021نون األول كا202231آذار 31
وریةلیرة سلیرة سوریة 
مدققةغیر مدققة 

8,270,672,7235,419,908,050 السنة/ یة الفترة رصید بدا
(5,402,120,776)- عن أعمال البنك داخل سوریةالسنة/ المسدد خالل الفترة 

146,309,686 - (*) وات سابقة نعن سل خدتسویة ضریبة 
1,103,537,000 213,640,870*)*(خارج لبنك في الات الناجمة عن أعمال اریبة اإلیرادض
(973,514,180) (291,072,150) ج ضریبة اإلیرادات الناجمة عن أعمال البنك في الخار مسدد عن لا

3,401,096,3407,944,077,590وریة  سخلادل عن أعمال البنك  لدخ: مصروف ضریبة ایضاف
32,475,353(2,759) سعار الصرفناجمة عن فروقات أالتغیرات ال
8,270,672,723 11,594,335,024لسنةا الفترة / رصید نھایة

وام من  عیبیة لألمراجعة البیانات الضر تمتواریخ المحددة لذلك،  الت (ضمناً) حسب  2020إلى  2010البیانات الضریبیة لألعوام تم تقدیم(*)  
قبل م2017إلى  2013 المختصة  الضاللجان ن  البنك  حریبیة  تكلیف  تم  بتقدیم  . وریةسلیرة  146,309,686 لغ  بمبیث  البنك  قام  وقد 

الالز  الضریبیة  منظورةمةاالعتراضات  زالت  ما  والتي  النظر  إعادة  ا للجنة  وزارة  البیالما لدى  أن  حین  في  لألعوام  ت انلیة،  2018المالیة 
لمالیة. عة لدى الدوائر ال قید المراجال تزا2020و2019و

لضریبي: مع الربح ا تسویة الربح المحاسبي  ملخص  

2021آذار 202231آذار 31
لیرة سوریةلیرة سوریة 
غیر مدققةغیر مدققة 

12,909,842,8176,034,573,829ریبةقبل الضالربح

التعدیالت  
(3,078,698)(3,744,258)حققةمغیر طع التشغیلي لق م مركز ایتقیأرباح

655,781,6262,971,700,967حلة األولى والثانیة ر متوقعة للمالمخصص الخسائر االئتمانیة
3,519,905ابعةلت االشركات  خسائر 
64,296,80314,675,407تھالك عقارات اریف اسمص

1,111,713,333555,360,894مخصصات متنوعة 
(1,983,528,227)(2,373,787,223)(**)خضع لضریبة نوعیةأرباح ت

(542,219,814)1,555,130,343
12,367,623,0037,589,704,172الربح الخاضع للضریبة

25%25%نسبة الضریبة
3,091,905,7601,897,426,050

3,091,905,7601,897,426,050عمار  إلالمبلغ الخاضع لرسم اعادة ا
10%10%اإلعمار نسبة رسم اعادة 

309,190,580189,742,610ر ادة اإلعماسم اعیضاف: ر 
3,401,096,3402,087,168,660الدخلیبةمصروف ضر 

146,309,667-عن سنوات سابقة  یبة دخلتسویة ضر 
3,401,096,3402,233,478,327خل سوریةاضریبة الدخل عن أعمال البنك دفرومص

213,640,870178,517,560*) *ارج (لدخل عن أعمال البنك في الخ مصروف ضریبة ا
3,614,737,2105,8872,411,99الموحد الدخلترة كما في بیان الفمصروف ضریبة دخل 

ھذه المبالغ اإلیر *( 2,373,787,223والبالغة2022آذار  31تھیة في  ھر المنثة أشللثالخارج  لمة عن أعمال البنك في ات الناجا اد*) تمثل 
لغت ھذه اإلیرادات  ب: 2120آذار 31لیرة سوریة (213,640,870ع رؤوس األموال المتداولة البالغة یلضریبة ر ةسوریة، والخاضعلیرة

یرة سوریة).ل178,517,560البالغة ع رؤوس األموال المتداولةریبة ریضللیرة سوریة، والخاضعة) 1,983,528,227(



م ش.م.سوریة-ة البركبنك
رةالمختصةمرحلیالة الموحدإیضاحات حول البیانات المالیة

2022ر آذا31

27

ات أخرى مطلوب 16

2021ن األول كانو202231آذار 31
لیرة سوریةلیرة سوریة 
ققةمدغیر مدققة 

43,014,885,72749,204,631,458 مصدقة  كات یحواالت وأوامر دفع وش
10,625,594,883 10,633,140,836 ة ر مدفوعیغنفقات مستحقة

-103,000,000 ات التمویل ائنو عملید
710,038,578 700,641,863 قیفاتتو

760,599,115 760,700,965 أرباح مساھمین تمستحقا
610,258,964 547,829,741ستحق لجھات حكومیةم

52,381,456 48,794,456 موردین
760,000,000 763,648,100 ) 9إیضاح ( قود االجارةزامات عتلا

30,849,324 14,605,255 لكترونيال مستحقات الدفع ا
72,551,927 153,997,976 أخرى

 56,741,244,91962,826,905,705

حسابات االستثمار المطلقة 17

1202األول كانون202231آذار 31
وع المجمت مالیة مؤسساد اأفرالمجموع مؤسسات مالیة راد فأ

یة ر لیرة سوة لیرة سوریلیرة سوریة سوریة رة لیلیرة سوریة لیرة سوریة 
مدققة مدققة ققة د مغیر مدققة یر مدققة غغیر مدققة 

12,405,565,9037,678,09412,413,243,99712,998,729,6487,219,42913,005,949,077حسابات التوفیر 
36,391,541,44439,127,537,93075,519,079,37440,101,787,15338,672,617,17878,774,404,331ألجـل

6,934,789,080867,769,2047,802,558,2846,955,514,080867,769,2047,823,283,284التأمینات النقدیة 
55,731,896,42740,002,985,22895,734,881,65560,056,030,88139,547,605,81199,603,636,692

أعباء محققة غیر  
264,387,212189,770,647454,157,859280,522,652184,727,479465,250,131دفع  مستحقة ال

إجمالي حسابات  
55,996,283,63940,192,755,87596,189,039,51460,336,553,53339,732,333,290100,068,886,823ثمارات الُمطلقة االست

في   الت2022ار  آذ 31كما  إجمالي  قیمة  النتبلغ  ع قأمینات  تدر  التي  وقدره  ائددیة  كانون  31في  لیرة سوریة (بینما7,802,558,284مبلغاً 
لیرة سوریة). 7,823,283,284تبلغ:  كانت2021األول 

معدل األرباح احتیاطي 18

كما یلي:  اإلستثمارات المطلقة ت الخاص بأصحاب حسابامعدل األرباح كة على احتیاطي  الحر نَّ إ

2120ألول ن اكانو202231آذار 31
رة سوریةلیلیرة سوریة 
مدققةغیر مدققة 

1,107,199,411596,166,553ترة / السنةرصید بدایة الف
11,303,79873,972,358 *)  (الفترة / السنة اإلضافات خالل 

437,060,500(2,271,378) فروقات أسعار الصرف
1,116,231,8311,107,199,411 رة / السنة تنھایة الفالرصید في

اإلضافات ا)*( في  )،23(إیضاح  2022آذار 31تھیة فينالمللثالثة أشھر  سوریة  ة  لیر 11,303,798لناتجة عن كسر الودائع مبلغبلغت 
. 2021انون األول ك31في ھیةللسنة المنتلیرة سوریة 73,972,358لناتجة عن كسر الودائع مبلغ  اإلضافات ابلغت  حین 

لودائع المكسورة. ارب من أرباح ا رباح فھو یمثل حصة البنك كمض ن من احتیاطي معدل األھمیلمسا أما فیما یخص حصة ا
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ر االستثماراحتیاطي مخاط 19

خاطر االستثمار ھي كما یلي:  ة على احتیاطي م الحركإنَّ 

2120كانون األول 202231آذار 31
یةسور لیرةریة ولیرة س

مدققةغیر مدققة 

1,994,573,6901,187,656,961 لسنةصید بدایة الفترة / ا ر 
37,661,977208,496,553 )*(ةافات خالل الفترة / السناإلض
598,420,176(860,633)ر الصرفات أسعاقفرو

2,031,375,0341,994,573,690 فترة / السنةة الرصید نھای

ا ھو وارد في بیان الدخل  ارب، وفق مالمطلق بعد تنزیل حصة البنك كمض ح أصحاب اإلستثمار ن أربا%) م10طع البنك بما یعادل (یقت(*)
االیاحتك لمخاطر  األخذ  ستثمار.  اطي  إب مع  بعضالعلم  وجود  والنمكانیة  االحتساب  في  حصتھ  البنكازلتنعن  اجمة  الفروقات  من  بجزء 

االستثماریة.اباتعض الحسبرب لصالح اكمض

ل المدفوعس المارأ20

احد.  سھم الوللیرة سوریة ل 500ا  مة اسمیة قدرھ یبقسھم10,000,000موزعة على  لیرة سوریة5,000,000,000سمال البنك بمبلغ  حدد رأ
قدرھا  س مالسھم من رأ6,500,000سسون ب  اكتتب المؤ قیمتھا  غ% والبال65البنك  بنسبة  وتم  لیرة سوریة،  3,250,000,000إلسمیة  اة 

نك.  رأسمال الب% من 35الكتتاب العام تمثل نسبة سھم على ا3,500,000طرح 

/  91وفق مضمون المادة /سھم تمت الموافقة على تجزئة األ،2013آذار 26خ ن بتاریییر العادیة للمساھممة العادیة وغاالعخالل اجتماع الھیئة 
سنتین من  وذلك خاللة للسھم الواحد بمائة لیرة سوریةدید القیمة االسمیضي بتحي یقالذ2011/ لعام 29رقم /یعي م التشر ومن المرس/3البند /

ھذا   ع ر المتاریخ نفاذ  وبناًء  السوم.  الھیئة  للمع لیھ قررت  مجامة  تفویض  التفیذيساھمین  والرئیس  تجزئة للقیلس اإلدارة  إجراءات  ام بمتابعة 
م من ھی17ر رقم  القراصدر 2013حزیران  2وبتاریخ  نیة. ات المعھأمام الجماألسھ األوراق واألسواق المالیة الس/  افقة على  وریة بالمو ئة 

تم تحدید تاریخ تنفیذ التعدیل  وقد ملیون سھم.50جمالي األسھم الواحد لیصبح إة للسھمیلتصبح مئة لیرة سور ألسھم البنك  ةسمیتعدیل القیمة اال
. 2013حزیران  16یخ بتار وراق واألسواق المالیة لألوق دمشق سمذكور في لا

ن بموجب موافقة لمساھمیامن قبل المؤسسین وم المكتتب بھاھألسى تسدید النصف الثاني من االدعوة إلتم توجیھ2011تشرین الثاني  1یخ بتار 
ھ ورأس مصرح بــ ل الي بیان تفاصیل رأس الماا یلإم. فیم–/ ص 1270رقم 2011تشرین األول 11تاریخ  لیة بھیئة األوراق واألسواق الما

فوع:المال المد

2022آذار 31
ألول  كانون ا31

2120
لیرة سوریةلیرة سوریة 

ةمدققر مدققة ی غ

15,000,000,000 15,000,000,000 المكتتب بھ  لمصرح وا رأس المال 
(40,106,500))(38,149,750نةسبدایة اليأقساط رأس المال غیر المدفوعة ف

662,5001,956,750 ل السنة  المال المدفوعة خالت رأس اتسدید
37,487,25038,149,750               وعة (*)ملمجرأس المال المدفوعة من قبل ا تسدیدات 
15,000,000,00015,000,000,000 ال المدفوع رأس الم

یة (الشریك  بلغ من قبل مجموعة البركة المصرففع ھذا المیث تم دحداد)  ین (المقصرین بالسكتتبھم المساھمین المسلغ قیمة أب(*) یمثل ھذا الم
و في أي وقت  ید ألمتعلقة بھا إن كان بتاریخ التسدحق من الحقوق اوال بأيبتھا بملكیة األسھمریة) دون مطالوة سیجي في بنك البركاالسترات

األسماخر، حیث تبقى   البركةرین في  صالمقبطة بھا للمساھمینلمرتم وكافة الحقوق ا ھ لكیة  التزام المساھمین  بنك  المقصرین  سوریة، ویبقى 
األوراق المطلوبة  كافةتم دفع ھذا المبلغ بعد استیفاء حیثبلھم اصوال.ھا من ق دا بذمتھم لحین تسدیك األسھم قائملة تة ما تبقى من قیمبتسدید قیم
رقم  ةمصرف سوریوفق كتاب  و2018ني  ان الثتشری28ص بتاریخ  /8335/16المركزي  مستھلك  زارة التجارة الداخلیة وحمایة الوموافقة 

ال7تاریخ  20/12/3رقم   وموافق2019يثانكانون  بج،  المفوضین  مجلس  رقملة  األوراق  2019اط  شب10بتاریخ  6ستھ  ھیئة  وكتاب   ،
. 2019شباط 11ریخ اإ.م بت–ص /115ق المالیة السوریة رقم سوا واأل
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(تتمة)لمدفوعالمال رأس ا20

رقو م من تعدیل بعض أحكا المتضم3لقانون رقم  ، صدر ا2010كانون الثاني  4اریخ  بت رقموال2001لعام  28م  اد القانون  لعام  35م  رسوم 
یة، وقد ر رة سوملیار لی15لیصبح  ریة  ریة العربیة السووفي الجمھةال البنوك اإلسالمیة العاملأس م الذي یتضمن زیادة الحد األدنى لر 2005

البن لتوفمنحت  سنوات  ثالث  مھلة  المرخصة  ر وك  بزیادة  أوضاعھا  الحد یق  إلى  المطلوب.  األأسمالھا  المدة دنى  تمدید  تم  خوقد  مسة  لتصبح 
تم تمدید  2015یسان ن22/م تاریخ  13م لوزراء رق ا وبموجب قرار رئاسة مجلس  ،  2013لعام63جب المرسوم التشریعي رقم  سنوات، وبمو

ملیار 15بح لیصأس مال البنك ر دة تم زیا 2020ام وخالل ع ,  2021سنةالل تي انتھت بموجب القرار المذكور خ، والسنوات6تصبح  لمھلة  ال
.سوریةةلیر 

5على زیادة رأس مال البنك بمقدار تمت الموافقة،2019یسان ن15تاریخ لبركة سوریة المنعقد بیئة العامة غیر العادیة لبنك ا لھاجتماع ا خالل 
ات  ر ملیا10رأس مال البنك یصبحھم لكل سھم لسقع توزیع أسھم منحة بواة، وذلك عن طریق ققملیارات لیرة سوریة من األرباح المدورة المح

ولیرة وذ 100األسھم  مالي إجسوریة  سھم،  ا ملیون  وزارة  اللك وفقا لقرار  ر ااخلیة وحمد لتجارة  بتاریخ  1723قم (یة المستھلك  حزیران  9) 
حزیران17تاریخ  م  / 88فوضین رقم  مالیتعلق بزیادة رأس المال، وقرار مجلس ما والمتضمن المصادقة على تعدیل النظام األساسي فی2019
. 2019تموز 8یخ المنعقدة بتار /22رقم /ھتن في جلسلنھائیة لمجلس المفوضیزیادة رأس المال، والموافقة اھم عتماد أسقاضي بالا 2019

ل البنك بمقدار  س ماعلى زیادة رأفقة، تمت الموا2020حزیران 23قد بتاریخ نععادیة لبنك البركة سوریة المالالعامة غیر الھیئةخالل اجتماع 
رأس  مھم لكل سھسحة بواقع  توزیع أسھم منعن طریق  ألرباح المدورة المحققة، وذلك  اسوریة من ت لیرة  املیار 5 15مال البنك  ین لیصبح 

آب  25ریخ  ) بتا2230قم (ر لك  زارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھولقرار  اً ملیون سھم، وذلك وفق150األسھم  ملیار لیرة سوریة وإجمالي
التضموال2020 ع ممن  تعدیصادقة  الى  بزیل  یتعلق  فیما  وقرار ملنظام األساسي  المال،  رأس  المفادة  رقم  وجلس  تاریخ  /97ضین  لول  أی 2م 
. 2020أیلول 21بتاریخ م / 108ین رقم /ضالقاضي باعتماد أسھم زیادة رأس المال، والموافقة النھائیة لمجلس المفو2020

: مالاإلقرار على رأس الالموافقة ویخ  ت وتوار العمالق زع وفمولبنكا رأس مال تالي وضح الجدول الی

اإلصدار  
ل رأس الماعملة

المدفوع 
ألسھم المكتتب ا

بھا بالعملة األصلیة ب تلمكتقیمة األسھم ابھا  
بھا  ب تلمكتقیمة األسھم ا

تاریخ اإلصدار باللیرة السوریة" "مقابل
لیرة سوریةوریةرة سلیالرأمیركيودھمس

2009ول األتشرین 2,550,000,0002,550,000,0004-25,500,000اللیرة السوریةلي و كتتاب األاال
2009ول األتشرین 2,450,000,0004-24,500,00045,516,397ر أمیركي دوال

2019ز وتم2,550,000,0002,550,000,0008- 25,500,000اللیرة السوریةاألولى مال البنكسزیادة رأ 
0192تموز 2,450,000,0008-24,500,0005,619,266یركي أمدوالر 

2020أیلول 2,550,000,0002,550,000,00021-25,500,000اللیرة السوریةالثانیة  لبنكا رأس مال ةزیاد
0202ول أیل2,450,000,00021-24,500,0001,950,637ر أمیركي دوال

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

تأرصدة التمویالوالُمؤجلة مم البیوعإیرادات ذ21
1202آذار  220231آذار 31

لیرة سوریةلیرة سوریة 
ققةدغیر مغیر مدققة 

2,595,645,7971,259,146,044شركات –إیراد المرابحات  
639,336,342366,059,054 اد أفر –ت  حامرابلا إیراد 

 3,234,982,1391,625,205,098

المؤسسات المالیة من المصارف وت إیرادا22

1202آذار  220231آذار 31
لیرة سوریةلیرة سوریة 

غیر مدققةمدققة غیر

106,792,59184,476,419 سالمیة ة اإللیا ملبنوك والمؤسسات الدى ا تثماریة لسئع اإیرادات ودا
 106,792,59184,476,419
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لحسابات االستثمار المطلق بعد تنزیل إحتیاطي مخاطر االستثمار لقابل للتوزیع ا المشترك لالدخ23

2021آذار  202213آذار 31
ةلیرة سوریلیرة سوریة 

یر مدققةغة یر مدققغ

15,542,2749,572,653ر التوفیتحسابا
324,284,046498,802,786حسابات ألجل 

11,303,79839,610,207)*(من احتیاطي معدل األرباح تثمار المطلقسسابات اإلححصة أصحاب 
351,130,118547,985,646

العمیل بكسر  أنھحیثعودائ تمثل أرباح ناجمة عن كسر ال(*)   الحق بالحصول على األقریخ استحقال تایعتھ قبدوعند قیام  رباح  ھا فلیس لھ 
). 18(إیضاح رباح إلى احتیاطي معدل األرباح بعد حسم حصة البنك كمضارب یل ھذه األویث یتم تححمن ھذه الودیعة، المتحققة

تثمار ورب مال االسیل ب كو ب ومضارة البنك من الدخل المشترك بصفتھ حص 24

1202ار  آذ220213ر آذا31
لیرة سوریةیرة سوریة ل

غیر مدققةقة غیر مدق

284,260,80568,452,552 ب ر صفتھ ُمضابحصة البنك 
2,489,942,2701,033,357,996 حصة البنك بصفتھ رب مال 

 2,774,203,0751,101,810,548

ةنك من استثمارتھ الذاتی الب دخل 25

1202ر  اآذ202231ار آذ31
لیرة سوریةلیرة سوریة 
غیر مدققةغیر مدققة 

2,267,599,5651,907,572,358 یة ت استثمار ال إیراد وكا
26,404,15833,051,432 مشاركات إیراد 

 2,294,003,7231,940,623,790

ص الخسائر االئتمانیة مخص صافي 26

1022آذار  220231آذار 13
لیرة سوریةلیرة سوریة 
ر مدققةغیغیر مدققة 

9,395,250) 4,862,732(لمركزیة المصارف ا ىوأرصدة لدنقد
161,359,4591,525,282,950ة لمدة ثالثة أشھر أو أقل  سات مالیإیداعات وحسابات استثمار لدى المصارف ومؤس

12,379,512984,576,021لمدة تزید عن ثالثة أشھر یة مؤسسات مالف والمصار ى لدحسابات استثمار 
(156,357,465)229,608,138نشطة التمویلیة  رصدة األأالمؤجلة وذمم البیوع

9,675,094- یة المركزيودیعة مجمدة لدى مصرف سور 
146,284,236)173,411,273(ض بالقإیرادات محققة غیر مستحقة

451,197,036141,990,839الي كزالم بیان المر ود خارجنب
676,270,1402,660,846,925

إجمالي  لب عن  یمقغ  المكون  مصروف المخصص  سوریة676,270,140مبلغ2022آذار  31المنتھیة في  الفترةة  :  2021آذار 31(لیرة 
سوری2,660,846,925 اتحمیل  مت.)ةلیرة  حسابات  من لقة  لمط االستثمار  أصحاب  ا جزء  مبلغ  حیث لمكونالمخصص  البنك  حصة  بلغت 

سوریة497,490,580 المطلقة  تحمیل  تم یلم  :  2021آذار 31(لیرة  االستثمار  حسابات  المكون أصحاب  المخصص  من  بلغت  حیثجزء 
.)سوریةلیرة2,660,846,925مبلغ البنك حصة
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البنك ساھمي ملى العائد إالسھم من ربح الفترة ةحص 27

الفترة كما یلي:لمرجح لعدد األسھم خالل االمتوسط ىعلةالفتر أرباح بتقسیمالفترةلسھم من صافي أرباحاسیة لاألسصة تحتسب الح

1202آذار  220231آذار 31
مدققةغیر غیر مدققة 

9,296,161,3143,622,577,942لیرة سوریة–مساھمي البنكلى إعائدالصافي ربح الفترة

150,000,000150,000,000) 20ح اسھم (إیض–ئمة خالل الفترة القام ألسھالمرجح لعدد االمتوسط 

61.9724.15لیرة سوریة–من صافي ربح الفترة الحصة األساسیة للسھم 

ھم د السئى عالھا تأثیر علأدوات قد یكونار البنك إصدلعدملسھم لرباح الفترة مطابقة للحصة المخفضة أافي  من صإن الحصة األساسیة للسھم
في الربح عند تحویلھا. 

ا في حكمھالنقد وم28

1202آذار  212031ول األكانون 220231آذار 31
لیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریة 
یر مدققةغقةمدقغیر مدققة 

354,541,286,768371,133,952,038170,080,745,448     الثة أشھر حق خالل ثتستكزیةوك مر ننقد وأرصدة لدى ب
المصارف  ھادات لدىف: إیداعات وحسابات استثمار وشایض

730,392,525,450746,724,582,044404,480,406,835أو أقلأشھرثالثة استحقاقھا األصلي ومؤسسات بنكیة
ومؤسسات مالیة استثمار مصارفإیداعات وحسابات ل:ینز

(335,915,451,887)(508,932,627,337)(389,112,501,348)ل قأشھر أو أثالثةاألصلي ا قھحقاتاس
695,821,310,870608,925,906,745238,645,700,396

الیومیة. عملیات البنك ونھ ال یستخدم في كزي كر حتیاطي النقدي لدى مصرف سوریة المالاء اتم استثن

غیر محققة - ورةمد اح ب أر29

شباط  12خ  بتاری1/ 952/100والتعمیم رقم  2008لعام  362قم  قد والتسلیف ر المركزي وقرار مجلس النریة  ف سور علیمات مصتعلى  بناءً 
األرباح المد2009 فصل  وغیر القلورة  یتم  المحققة  القطع غیر  عنبلة لافروقات  الناتجة  تقییم  لتوزیع  القطع اعادة  ساب  من حيالبنیومركز 

ة. قاألرباح المدورة المحق

رقم (مجلس رار  قصدر   والتسلیف  تاریخ 561النقد  األول  31/م.ن)  التي یتو2020كانون  األسس  حدد  الخاصة  جب على الموالذي  صارف 
لرابعة منھ یمكن  ادة ا من في الین والمتضمین غیر المقیما یخص حصة المساھمة فیمحبزیادة رأس المال عن طریق أسھم منم لقیااتباعھا عند ا
على  بعد الحصولرارات الناظمة. بحیث یتم تكوین ھذا المركز  بالقوابط المحددة  مركز قطع بنیوي وفق الضوین  ت تكاتقدم بطلب لللمصارف ا

ي) والفترة  المعنالمصرفالتنسیق مع كز البنیوي (بمراحل تكوین المر وافقةمف (أو من یفوضھ). حیث یحدد بھذه الیلتسلموافقة مجلس النقد وا
قطع  ب الحصول على الموافقة الالزمة لتكوین مركز ص طل المركزي بخصومصرف سوریةمع  مراسالت  بعدةبنك  لقام ا .ك لذ المحددة إلتمام  

ع بنیوي الحاصلة  الزیادات  ر مقابل  منحة حألى  توزیع أسھم  طریق  عن  المال  بینیس  ھذه المراسالت اث  المنت  قبلإلجراءات  البنك  فذة من 
نحة. المر المقیمین من أسھم ن غیاھمیسبحصة المق كوین القطع البنیوي المتعلغرض تل

قة على قیام بنك البركة سوریة فلمواو المتضمن ا 2021َاب  17خ  م.ن) تاری/282صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (،  2021م  خالل عا
جانب) لیصبح إجمالي  األھمینااصة بالمسخ مثل قیمة األسھم المنحة الكي (ییالر أمر دو7,569,903ال یتجاوز ز قطع بنیوي بمبلغن مركیبتكو
دوالر أمریكي. 53,086,300وي ز القطع البنیمرك
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ع أطراف ذات عالقةلمعامالت ما30

یة سالتي یملكون فیھا حصصا رئیركات شة أو الابة الشرعییة وھیئة الرقواإلدارة التنفیذدارةإلت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس االمعامتتضمن 
أو التشغیلیة بالبنك.الیةالقرارات المى ذات تأثیر ھام في صنعأخر طرافأأو أي 

:ھیئة الشرعیة من المبالغ التالیةلاء اوأعضاء مجلس اإلدارة وأعضارة العلیاتتكون تعویضات اإلد

2120ر إذا202231ذار آ31
ةة سوریلیر یة لیرة سور

قةمدققة قغیر مدتعویضات اإلدارة العلیا 

157,000,000 118,064,000 یذیةلتنفواللجنة ا ارةتعویضات مجلس اإلد
82,089,35040,521,700 بة الشرعیةھیئة الرقاتعویضات

--*)(ةالسنمكافآت مجلس اإلدارة خالل 
722,567,720542,090,166 یة)ارة التنفیذ(اإلد تعویضاتساسي واألالراتب 

 922,721,070 739,611,866

. 2021عام  رة عن  لم یتم إقرار مكافأة مجلس اإلدا2022آذار 31تاریخ حتى) (*

كما یلي: وحدةالملمالیةي البیانات ا نة فالمتضمفي نھایة الفترة / السنة مع األطراف ذات العالقةرصدة قد بلغت األل

جموع المأعضاء مجلس اإلدارة ة الزمیلاتالشركمالبنك األ(غیر مدققة)  2022ر آذا31
مالي اخل بیان المركز ال دبنود  

84,959,628,010-84,959,628,010-ینة حسابات جاریة مد
(3,767,008)-(3,638,017)(128,991)حسابات جاریة دائنة  

558,893,435,031-284,827,068,907274,066,366,124ضارب والوكاالت) تثمارات (البنك كم اس
----مدینة مینات نقدیةتأ

254,661,790254,661,790--)مقدمةمدفوعات  (موجودات أخرى
3,013,313,036-2,418,483,488594,829,548)بضالققةحإیرادات محققة وغیر مست (موجودات أخرى

(344,453,252)(344,453,252)--بات) و(مطلدائع وأرصدة الحسابات الجاریة وال

الموحد المرحلي ل بیان الدخلبنود داخ
106,792,591-72,401,65334,390,938االستثماریة نشطة إیرادات األ

2,266,994,632-1,558,085,358708,909,274اتي) ة (ذستثماریدات األنشطة االإیرا

ع المجموأعضاء مجلس اإلدارة لة الشركات الزمیم البنك األ قة)(مدق2021كانون األول 31

بیان المركز المالي  داخل بنود 
169,285,591,294-169,285,591,294-حسابات جاریة مدینة 

(3,796,011)-(3,667,020)(128,991)ة دائنة  حسابات جاری
528,495,068,065-284,061,214,194244,433,853,871ت) الكمضارب والوكا استثمارات (البنك 

----قدیة مدینة ینات ن تأم
254,661,790254,661,790--)ةمقدممدفوعات(موجودات أخرى

3,394,026,097-1,638,545,0231,755,481,074)القبضإیرادات محققة وغیر مستحقة(خرىموجودات أ
(408,696,614)(408,696,614) - - ت) مطلوباوالودائع (ابات الجاریة أرصدة الحس

(غیر مدققة)  2021آذار 31
المرحلي موحد اللدخلنود داخل بیان اب
84,335,709-70,124,09414,211,615رادات األنشطة االستثماریة إی
1,898,300,871-904,462,543993,838,328االستثمار(ذاتي) ةیرادات األنشطإ
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مقدمة  31.1

عمل البنك  ھ طرالتي تواجمخا لییم اوتقم طر في البنك یقوم على تحدید وفھر العام إلدارة المخا إلطابنوك وااسي من أعمال الء أسجز يالمخاطرھ
واتخاذ االجر ضمن المستویات ااتأكد من بقائھ وال إلى التوازن األمثل بین عاملي  یص الماءات الالزمة لتقللمحدودة والمقبولة  خاطر للوصول 

.عائدوالالمخاطرة

أنواع   أھم  ومخاطھي  المخاطر إن  االئتمان  األجنبر  مخاطر  العملة  صرف  سعر  ا لسی ا خاطر  ومة  یتقلبات  مخاطر  و  السوق  ومخاطر  لسوق  ولة 
اطر شرعیة ومخاطر األعمال.  ل) ومخ العملیات (التشغیر السلع والمخزون السلعي ومخاطر ات المالیة ومخاطر لالستثما

أنظمة إدارة المخاطر 

ومراقبة المخاطر. رة اعن إد ولة ؤ بنك إضافة إلى ذلك ھناك لجان مسإدارة المخاطر في ال ة عن المسؤولرة یعتبر الجھة إلداس ا ل مج

ارة مجلس اإلد

ھا  حملتبما في ذلك تحدید مستویات المخاطر التي یمكن للبنك  متبعة جیات والسیاسات اللمخاطر والموافقة على االستراتیسؤولة عن إدارة ا مالجھة ال
و القبول بھا. أ 

ر مخاط دارة الإ

مدة. ت السیاسات المعتوافق المخاطر القائمة مع  دى م كد من لتأا ومراقبة المخاطر و وقیاس متابعة  الجھة المسؤولة عن 

المخاطر  لجنة إدارة  

یات  راتجعة استرة األزمات ومراجوإداء  ىعلیا بالمعالجة الفوریة ألي تجاوزات وتقییم خطط طوار ارة المتابعة قیام اإلد ھي اللجنة المسؤولة عن 
ضوعة من قبل لجنة  م بالمعاییر المو ا بة مدى االلتز درة عن إدارة المخاطر ومراقصا ل اریر ا لتق ا خاطر، إضافة إلى متابعة وتقییم  وسیاسات إدارة الم

نواعھا.  تالف أ ة بالمخاطر على اخبازل والمتعلق

الخزینة

نك.  للب ئیسي عن مخاطر السیولة والتمویل ر ومسؤولة بشكل جمالي،  اإلالمالي ت البنك والھیكل  لوبا مط والجھة المسؤولة عن إدارة موجودات  

دقیق الداخلي ت لا

إلدارة، التقید باألنظمة واالجراءات الواردة  ھذه اطر ومدى استقاللیةاألساسیة الالزمة إلدارة المخاق من توفر البنىقالداخلي بالتحیقوم التدقیق
التقاریر إلى لجنة التدقیق عفة، وتر ضوعونظمة والسیاسات واالجراءات الم یة وفعالیة األنشطة واألكفار ومن امة إلدارة المخاطالعةسفي السیا

دارة. إلأو إلى مجلس ا 

خاطر ونظام التقاریر قیاس الم

تنتج في الظروف العادی تعكس  خاطر البنك بطریقة یتم قیاس م غیر المتوقعة والخةالخسائر المتوقعة التي یمكن أن  ى تقدیر إجمالي  عل بناءً سائر 
عكس الظروف االقتصادیة. كما  سابقة ومعدلة لتلة من التجارب ا عتمد على االحتماالت المبنی تالطرق ھذه الفعلیة باستخدام طرق إحصائیة. الخسائر 

التي یمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائیة. تماالت س البنك أسوأ االحیدر 

ومستویات ا المعتمدة التي تعكس إستقوف  ى السالمخاطر بناًء علوضبط ة تتم مراقب وحدود  ولة. كما یقوم البنك بقیاس  ب قطر الم مخال راتیجیة البنك 
بمختلف أنواعھا. ومقارنتھا بالمخاطر اإلجمالیة ة لتحمل المخاطر یالقدرة اإلجمال 

تجم ی وال تم  التحلیل  ألغراض  العمل  جمیع وحدات  من  المعلومات  المخاقبة ر میع  فوالتعرف على  مر اطر  تقدي  یتم  كما  مبكرة،  إلى  حلة  تقریر  یم 
وإدا اإلدارة  ا ر مجلس  إجمالي ولمخاطر ة  یتضمن  األقسام  االئتمارؤساء  ون مخاطر  السیولة  بشونسب  التحلیل  یتم  المخاطر.  مفصل  تغیرات  كل 

سنوي.  ربع بشكل لخسائر االئتمانیة صص ا خم ت األعمال والقطاعات الجغرافیة وتقوم اإلدارة بتقییم  قطاعاشھریا حسب

من أن جمیع المعلومات  ل لقسام  األعیر مخاطر تفصیلیة وتوزع على جمی یتم تحضیر تقار  ستویات البنك  ثة متوفرة على مد الضروریة والمح تأكد 
كافة. 



م ش.م.سوریة-ة البركبنك
رةالمختصةمرحلیالة الموحدإیضاحات حول البیانات المالیة

2022ر آذا31

34

مة) (تت إدارة المخاطر 31

(تتمة)مقدمة 31.1

استراتیجیات إدارة المخاطر 

نیة.  عمریة الداإلأنظمة إدارة المخاطر والجھات اإلدارة المخاطر من خاللددة ت متعبنك على استراتیجاد المتیع

ر أسالیب تخفیض المخاط
البنك   وع یعتمد  أسالیب  عدة  االئتمان  لى  مخاطر  لتخفیف  ض ممارسات  على  الحصول  وفق مانات  منھا  الضمانات  قبول  یتم  وأسس  اً حیث  لمعاییر 

معتمدة. 

لمخاطر ات از ك تر
الترك ع تنشأ  ق زات  المراسلیند  من  مجموعة  أو یام  متشابھة  بأعمال  العمالء  أو  األممان  واحدة ع رسة  جغرافیة  بیئة  ضمن  ظروف  مال  ذات  أو 

قدرة المراسلین أو  تصادیة متماثلة  قا تؤثر على  على اإلیف قد  بالالعمالء  التغیرات اال اء  بنفس  والتي قد تتأثر  والسیاسیة  صادیت قتزاماتھم التعاقدیة  ة 
غرافي معین. ج و قطاع ن أ یسیة البنك تجاه قطاع اقتصادي مع. تدل التركزات على حساخرى وف األوالظر 

ارة مخاطر االئتمان وضبطھا. ات وإد الزیادة في التركز ى محفظة ائتمانیة متنوعة لتجنب  رًا للمحافظة علطجراءات البنك أ حددت سیاسات وإ

مخاطر االئتمان 31.2

مخامخاط ھي  االئتمان  حدر  خطر  عجز وث  أو  تخلف  نتیجة  بالتزامسائر  الوفاء  عن  اآلخر  ا تھ  االطرف  إدارة  ویعملنك  بلتجاه  على  البنك 
والرقاب التر ةالسقوف  مخاطر  العمعلى  مستوى  على  االئتمانیة  مؤسسة)كزات  أو  (فرد  منطقة  وحجمیل  أو  قطاع  لكل  االئتماني  التعرض 

جغرافیة.
الواحد أو مجموعة  لومتلماالقة مع  ع لسقوف لمقدار المخاطر المقبولة لان المقبولة من خالل وضع  ئتماالتحدید مستویات مخاطر ك بنیقوم الب

ییم االئتماني للعمالء ومن خالل تحدید سلطات  ل التقنك المخاطر من خالغرافیة، إضافة إلى ذلك یخفض البقطاع أو منطقة جولكلمولینتلما
صالحیات ومھام كما  ةجنولكل لةنة ائتمانیة من أعضاء مجلس إدار ولجائتمانیة للفرعل لجنة  تشكیم  حیث ت.وضوابط عملھایةعاالمنح الجم

:فیھا ما یليروعي
.  ن مھام الدراسة عن مھام الرقابةصل سلطة المنح عف- 
برة والمبلغ ودرجة الخطر واألجل ونوع التسھیل.سب الختدرج السلطات ح- 
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(تتمة)مخاطر االئتمان31.2

التركز حسب القطاع االقتصادي

تصادیة  فب القطاعات االالتعرضات االئتمانیة حسيفلتركزاتا

إجماليأفراد قارات عارةتجصناعةمالي البند / القطاع االقتصادي 

لیرة سوریة لیرة سوریة ة سوریلیرةلیرة سوریة ریة وسة لیرلیرة سوریة 

288,396,362,773----288,396,362,773ة زیف المركر أرصدة لدى المصا
رف ومؤسسات مالیة  اعات وحسابات استثمار لدى المصاإید

720,521,940,573----720,521,940,573الثة أشھر أو أقل  لمدة ث
مدة تزید  دى المصارف ومؤسسات مالیة لار لمحسابات استث

55,242,421,534----55,242,421,534عن ثالثة أشھر  
12,308,787,73849,186,080,65515,333,614,5642,122,514,11278,950,997,069-دة األنشطة التمویلیة  وع المؤجلة وأرصیذمم الب

2,707,899,676----2,707,899,676أخرىموجودات 
14,076,922,864----14,076,922,864كزي المردیعة مجمدة لدى مصرف سوریةو

1,080,945,547,42012,308,787,73849,186,080,65515,333,614,5642,122,514,1121,159,896,544,489دققة)یر م(غ 2022آذار 31اإلجمالي 

1,189,662,174,0325,654,170,69266,190,407,41014,597,140,6935,429,819,6261,281,533,712,453) (مدققة 2021ول األكانون 31الياإلجم
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مخاطر السوق31.3
رة الناتجة عن: خسالخاطر امخاطر السوق ھي م

األ التغ قیمة  في  والخصوم  یرات  خار (بمصول  والخصوم  األصول  ذلك  في  اا  الو/  میزانیة)،لج  تغیتأو  نتیجة  اإلیرادات  في  في  ار غیرات  ت 
األسھم. سعار أصرف العمالت األجنبیة و عار  أسعار العوائد وأس

ھناك ثالثة مخاطر سوق رئیسیة، وھي كما یلي:  
لخصوم  اصول و أل اوائد على  عر النتیجة لعدم تطابق أسعاائد.العوات في أسعار  ناتجة عن التغیر ھي مخاطر الخسارة الد:  ئالعوامخاطر أسعار 

ض في األرباح نتیجة للتغیرات في أسعار العوائد.  نخفا امؤسسة مالیة لخسارة أو عرض آجال استحقاقھا، قد تتتیو/أو االختالفات في توق
صرف العمال الخسارة ابیةنت األجمخاطر  مخاطر  الفر : ھي  عن  األسعار لناجمة  العمالوالفعلیة فترضة  المق بین  ضمنت األلصرف  جنبیة 

ة بالعمالت األجنبیة.  مقوملتعلق باألصول والخصوم اما یفائض أو نقص بالصافي فیھیكون لدى المؤسسة المالیة فیویناریس
الناج الخسارة  مخاطر  السعر: ھي  عن  مخاطر تغییر  نالنامة  األصول  للتغیرات خفاض في قیمة  األتیجة  من  وراق  في أسعار  وغیرھا  المالیة 

. االستثمار أدواتأنواع و

تباع المنھج المعیاري. ق باة، یتم قیاس مخاطر السویبمخاطر السوق والمتطلبات الرقاقیاس
لمشمولة  خاطر السوق، ا كفایة رأس المال عن مبات لق بمتط ة وممارسة، یجب أن یتبع البنك قواعد مصرف سوریة المركزي فیما یتعل سیاسك

. الصلةمجلس النقد والتسلیف ذات لیمات في تع
ق من العناصر التالیة: ور السطاتتكون مخ

شمل:تي تسوق ألسعار العوائد واللا مخاطر 
ظ بھا  ألداة والمحتفبالجھة المصدرة لھذه ا قة  لالمتع ) المتعلقة باألداة المالیة ذاتھا أوSpecific Riskسعار العوائد (ة: ألد مخاطر السوق المحد- 

ة. للمتاجر 
ألسعار  مخ-  العامة:  السوق  (ئالعوااطر  المحتGeneral Market Riskد  المالیة  لألدوات  تتظف)  والتي  للمتاجرة  بظروف  أثر  بھا  أسعارھا 

وبتغیرات معدالت أسعار العوائد السائدة. امة عالسوق ال
بھا للمتاجرة. فظ تم المحمخاطر السوق لمراكز األسھ- 
لذھب. جمالي ومركز اركز القطع اإلمخاطر م- 

لة المخاطر التجاریة المنقو- أ
المخاھي البنااإلض ر طمدى  مساھمو  یتحملھا  التي  یتحك فیة  التي  المخاطر  االستثماملھا مقابل  حسابات  بالموجودات  المر أصحاب  رتبطة 

اریة، حیت أن المخاطر  التجالنقل للمخاطر ن قیامھ بھذا  یة التصرف الكاملة بشأبحر المبدأالممولة بأموالھم في حین أن البنك یتمتع من حیث  
لمساھمین،ألن أحكام  اح ابمار المطلقة من خالل أر ستثدة الى أصحاب حسابات اإلئ اطة بتغطیة الخسارة العامة العبت مرتسیلمنقولة لااریة  التج

ا لم یكن رصید احتیاطي  ر وإذخاطر االستثمااظ باحتیاطي ملخسائر من خالل االحتفه ا ذغطیة ھومبادئ الشریعة ال تجیز ھذا حیث یقوم البنك بت
حتیاطي معدل األرباح. من اغطیة الخسارة المتبقیة تطیة الخسائر بالكامل فال یجوز غاً لتیفستثمار كاطر االمخا

طر الخاصة بالعقود لمخاا- ب
ناتجة عن إبرام عقود  وق الان ومخاطر السبمخاطر االئتمة عن ھذا العقد تتمثل  اجمناطر العقد المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء: إن المخ 

ة لآلمر بالشراء  رابحمبحة لآلمر بالشراء إلى  لمراآلمر بالشراء، وتنقسم ال لشریعة في المرابحة والمرابحةابادئ  ممبنیة علىامالتأو مع
حیث تختل ملزمة،  غیر  بالشراء  لآلمر  ومرابحة  أنواملزمة  الالع ف  یواجھھا  التي  المراحمخاطر  منبنك في  المختلفة  من  العق ل  د بكل فئة 

:لیتینالفئتین التا 
لمبلغ المستلم من العمیل بعد نقل  ق بالخاطر االئتمان فیما یتعر بملزمة تستبدل مخاطر السعملالمرابحة لآلمر بالشراء غیر ا عقود ةلففي حا- 

ملكیة الموجودات للعمیل. 
ض لمخاطر  ر نك معبلة ویكون ا للمعام یًال في الموجودات موضوع ا ًا طولك البنك مركز لملزمة ال یمترابحة لآلمر بالشراء االمي حالةأما ف- 

بموجب الوعد بالشراء وللحد من ھذه المخاطر یتم الطلب من  اتھ  مة اآلمر بالشراء اللتزارابحعدم احترام العمیل في ملالطرف المقابل في حا
بالشراء. جدیة عند تنفیذ الوعد مش ایداع ھ العمیل بإ

  المتعقد إن المخاطر الناجمة عن عناقصةالمشاركة  رأس المال  یاقصة  تنشاركة الممقد ال:  مستثمر أو جزء منھ  لاتمثل بمخاطر خسارة 
في أرباحھا وخسائرھا. ویشاركھاكة ر م البنك في رأس مال الشیساھحیث 
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المالیةاطر السوق لالستثمارات مخ31.4

لقة بتغیرات السوق. عتلمتوقعة وفقاً لالفتراضات الماسائر خالقصوى للالحدود لیا لتقدیر مخاطر السوق و ما داخخدم البنك نظایست
قیویت مخاطم  وإدارة  الكمیةالسر اس ومراقبة  اإلحصائیة  الطرق  الجمع بین  نظري وافتراضي ویتم  أساس  على  الموظفین  برةخوبین  وق 

المختصین. 
من الطرق المتبعة:وحفظة  ممستوى الىحد وعلاطر على مستوى السھم الواى للمخحدید حدود قصوقوم البنك بتوی

 ستثماریة الموضوعة. الاالسیاسات
ضیة. ااحتماالت مستقبلیة افتر وقع  ت


مخاطر السلع 31.5

ستقبلیة  ة والمُ وترتبط بالتقلبات الحالیلتصفیةالستثمار أو اارة أو قید القابلة للتداول أو اإلجت االموجود تنشأ مخاطر السلع عن التقلبات في قیمة ا
إلى تقلب أسیالسوقیة لموجودات ُمحددة حیثمالقیيف باعالسلع الُمشتراة المدفوعار  تعرض البنك  بعد إبرام عقود السلع وخالل فترة  ة  لكامل 

مدة اإلجارة. كما في نھایة تبقیة للموجود الُمؤجر لمُ القیمة  الحیازة، وإلى التقلب في ا 
اطر سوقیة وأن یكون  لمخة للموجودات التي تتعرضبسر التي ُیمكن أن یتحملھا بالنطالمخاُمستویاتدك تحدیأن تتضمن إستراتیجیة البنیجب  
مال كاٍف ُمحتفظ بھ لھذا الغرض. رأسھلدی

ال التوقعات  أسالیب  البنك  الُمحتملة  لتةُمناسبیستخدم  القیمة  الموجودقییم  في  لھذه  كما  مخاطر  2022آذار  31ات.  یوجد  بمرتبطال  ع  لالسة 
على الموجودات قید االستثماعالسلنوالمخزو قود مع الموردین تتضمن خیار  ا بعھالطریق قام البنك بشرائفي  والتي تمثل قیمة بضاعة،ر ي 

میل. العمن قبلالشرط، وذلك بعد توقیع الوعد بالشراء 

نبیة العمالت األجلبات سعر صرفمخاطر تق31.6

ھي ریة وأن اللیرة السوریةة سویعتبر البنك نفسھ مؤسس.ةفي أسعار صرف العمالت األجنبیلتغیر ایة نتیجة  لة الماھي مخاطر تقلب قیمة األدا
سلیف لس النقد والتحسب قرار مجبقائھا في مستوى معقولمندللتأكلعملة األساسیة المستخدمة. یتم مراقبة مركز كل عملة على أساس یوميا

.ھدیالتعوت2008ط اشب4خ بتاری1/ م ن / ب 362قم ر 

ة األجنبیة، وال یقوم بأیة عملیات تغطیة لتعارضھا مع لعملاآلجلة، أو عقود مقایضة بي ا، مثل عقود الصرف األجنتاال یتعامل البنك مع المشتق
ة.میالة اإلسأحكام الشریع

مخاطر السیولة31.7

من  ایة زیادة الموجودات وللوقلیوتمواتھ في تواریخ استحقاقھام التزازم لتأدیةیل الالرة البنك على توفیر التموعدم قدر السیولة في تتمثل مخاط
السیولة علىة في االعتبار، ومراقبةیولسأخذ البتنویع مصادر التمویل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع  دارة ھذه المخاطر تقوم اإل 

ذلك،اإلضافأساس یومي. ب مجلس النقد  قرار كافیة من السیولة وفق  ةباالحتفاظ بنسوكذلك لمستقبلیة  ا قدیة  نتدفقات اللقدیر ا یقوم البنك بتة إلى 
سیولة بكافةفظ في كل یوم عمل بنسبةیحتبنك أنعلى ال2009تشرین الثاني  22بتاریخ  4/ م ن / ب  588بالسیولة رقم  خاص  لوالتسلیف ا
بكافة2022آذار  31كما في  البنك  ي %. بلغت نسبة السیولة ف20عن  ةوریسلللیرات اا لسیولة بتقل نسبة ا أال % على  30قل عن  العمالت ال ت

%. 115.33وكنسبة متوسطة %، 115وحدھا األدنى % 116قصى العمالت حدھا األ

للعام  ي ن لثاانون ا ك21بتاریخ  الصادر  م ن /  7رقم  د والتسلیف رار مجلس النقق ة وحسب  القوانین المرعیة في سوریقك أیضا ووفكما یقوم البن
%. 5بمعدل بائنز دي إلزامي على ودائع الي نقسوریة المركزي باحتیاطفر لدى مصحتفاظ باال2020



ش.م.م سوریة-البركة بنك 
المختصرةمرحلیةالالیة الموحدةمالول البیاناتات ححإیضا

2202آذار 31

38

(تتمة) إدارة المخاطر 31

تشغیلیة)لاالعملیات (مخاطر31.8

ال المخاطر  التي تشغیلیةتمثل  تسالمخاطر  خسائر للبنك والتیمكن أن  تنتج بسبببب  وأخطاء بسبمعفي  إخفاقي  عدم  بلیات الحاسب اآللي 
تزام بالشریعة.  االلء تصرف الموظفین أو عدم و سوأكفایة االجراءات

فھ التشغیلیة  المخاطر  لقیاس  المعتمدة  الطریقة  تأما  وبموجب  اعیعلي  المركزي  سوریة  مصرف  امات  االساسيتماد  مخاطر لمؤشر  لقیاس 
ي یتعرض لھا البنك من خالل: تیة الشغیلتد المخاطر الالتشغیل ویتم تحدی

ةملیلیة المحتمدى تأثر العملیات والنشاطات التي یقوم بھا البنك بالمخاطر التشغقییمتاءات الرقابیة عن طریق  الجر قییم الذاتي للمخاطر واتال
.ونشاطاتھفي عملیاتھ ةلكامنیة المخاطر التشغیضعف أو قوة بیئة اللھا على مدى یستدل من خال لمعنیةمن ورش عمل مع اإلدارات ا 

عن  اتجمیع أنواعھا  حسب  یطریق لمخاطر  التي  العملیات  بقتبویب  البنك  وم  المخاطر  وتحدید ھا  إدارة  تواجھ  التي  واألقسام  الوحدات 
ة وكما  یلیالتشغر طام إدارة المخانقاط الضعف في نظراء على اظھار  ساعد ھذا االجا وینوع المخاطر التي تتعرض لھ حسبغیلیة وذلك التش

. ھا لمعالجة ھذه المخاطر ام بات للخطوات الواجب القییویساعد على وضع االول
تخطیھا  یجبالتي یمكن تحملھا والتي ال لیاتمختلف العمد المخاطر التشغیلیة عن طریق وضع حدود لمؤشرات المخاطر الرئیسیة لحدو

لیة كما یلي: یف المخاطر التشغیأھم آلیات تخفأما  
لتشغیلیةطر اإداري لھ عالقة بالمخا ىوالموافقات المحددة في كل مستوحیات لصالا.
خصیةموظفین وعدم تكلیف الموظفین بمھام ینشأ عنھا تضارب مع مصالحھم الشن الیفصل المھام ب.
لبنك الكافیة لموجودات وسجالت اایة الوق.
ت للعملیات والحسابالتحقق الدوري  المطابقات وا.
دةأو ألي أداة مالیة جدید یة الضبط الداخلي ألي نشاط جدمظت وأناءار توفیر االج.
نكبالتأمین على موجودات ال.
بنیة على أساس المخاطر میق ضع خطط تدقتطویر العالقة بین إدارة التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل و.
ین الجدد ظفي البنك وللموظفتمر لمختلف مو الفعال والمستدریب ال.
الجراءات الضبط الداخلي لم شامنظاوضع.
بھا البنك ال تخالف الشریعةیقومأكد من أن االنشطة التيللتجراءات الرقابة الشرعیةإوضع.

ط وضع خطط  البنك على  تعمل إدارة  بدیلة  ماستوخطط وارئ  كما  عمل  لضمان تبااخوإجراءراریة  لھا  االستمرار في  قدرة البنك على رات 
والتكنولوجیة أو  اتیةم لعمل في االجھزة المعلوام اھزة االتصال أو توقف نظجأحصول أعطال قاسیة (كتعطل  لحائر فياسلعمل وتخفیف الخا

اء  االحداث على أد قد تخلفھا تلكتي  ذلك بھدف تخفیض المخاطر الوعیة)  كوارث طبیحصول أضرار في البنیة المادیة للموجودات أو حصول
البنك. 

ة شریعل اللتزام باعدم امخاطر 31.9

سیاسات ضمنشرعیةضوابطوجود فإنلذا،  ملھاعفياإلسالمیةالبنوك ھزعلیترتكالذياألساسالمیةساإلالشریعةبأحكامبرااللتزامتیع
:ليفیما یلخیصھاتن یمكالتيالشرعیةالمخاطر فتخفیفيھاماً وإجراءاتھ یعد عامالً البنك 
ف ذات الصلة. یلعیة وقرارات مجلس النقد والتسر الشةبرقالالھیئةمةلز الم بالقراراتم االلتزاعدم
 المصرفیةالمنتجاتبتقدیم الخاصة العملت راءاجإضمن الموجودةالشرعیةابطتجاوزالضو.

:التالیةواتبالخطالبنكیقوم ممكن حدى أدنىإلتخفیفھا أوالمخاطر ھذهولتجنب
عیةلشر ا الناحیةن مالبنكفي عاملینللالمستمر دریب الت.
خالل منالشرعیة، وذلك الضوابط معرفيالمصالعملجوانب جمیعفيتھنتجاوموعقوده وإجراءاتھ نكبلا سیاسات كافةتطابقمن لتأكدا

.بھا عمللبدء ا قبللشرعیةاالرقابةھیئةمناعتمادھا 
العملسالمة نمتضتيالةالشرعیسسھأم ألھالبنكفينالعاملیفھم مند التأكبعدإال ج منتأيتقدیم عدم.
خلياقسم التدقیق الشرعي الدقبل لعملیات بشكل مستمر من ا مراقبة وتدقیق .
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مخاطر األعمال 31.10

واالقتصادیة  ةسیاسیالفة عن الظرواتجاالخطار النھاعامة، ومنبصفةكالبنو أوقطاعنك البقد تؤثرعلىعواملعدة نمعمالاألمخاطر تنشأ
تقوم ادارة البنك بتقییم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ  .ل البنكاعماشرات السلبیة على نتائجالمؤل في طیاتھا العدید من  محالمحیطة والتي ت

. ز المالي للبنكج االعمال والمركثرھا على نتائاة للتقلیل بقدر االمكان من بالمناساالجراءات 

واستمراریة العمل طوارئ الطخط31.11

إدارة واستاشكلت  للطوارئ  لجنة  كبار مرار لبنك  من  مؤلفة  العمل  ضمن  المدیة  البنك  وضع  بتقییم  قامت  بدورھا  والتي  بالبنك  التنفیذیین  راء 
الراھال من نة حیث ظروف  عدد  لمواجھة  ا ا وضعت الخطة  والتي تتضلسیناریوھات  ا لقاھرة  من  العدید  لضماإلجمن  أعمال  تمرار اسن راءات 

ھذا الخصوص. ات بسالمصرفیة ألفضل الممار اییر الطارئة التزاما بالمع ت البنك وأنشطتھ في الحاال

بنود خارج المیزانیة32

غایة سنة ل(غیر مدققة) 2022آذار 31
لغایةمن سنة

المجموع خمس سنوات 
سوریة لیرة یرة سوریة للیرة سوریة 

79,492,087,502 -79,492,087,502 عتمادات  اال
65,065,583,248 -65,065,583,248 االت فكال
51,680,033,077 -51,680,033,077 المستغلة غیر سقوف ال

196,237,703,827-196,237,703,827المجموع 

ةلغایة سن(مدققة)2021ن األول نوكا31
ة من سنة لغای

موع لمجامس سنوات خ
وریةسلیرةلیرة سوریةلیرة سوریة

87,924,597,994-87,924,597,994مادات  عتالا
65,797,525,139 - 65,797,525,139 الكفاالت 

49,259,161,545 - 49,259,161,545 غلة السقوف غیر المست
202,981,284,678-202,981,284,678وع المجم
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يالتحلیل القطاع33

لبنكال اعمأعن قطاعاتمعلومات 

2021آذار  31 2022آذار 31 خرى أ فروع  عملیات  الخزینة تمویل

ت المؤسسا  األفراد
غیر مدققة  قة غیر مدق ــان  البیـــ

وریة سلیرة  ریة لیرة سو لیرة سوریة  یرة سوریة ل سوریة ةلیر وریة ة سرلی لیرة سوریة  ریة لیرة سو

13,799,663,747 23,041,954,855 10,000,850 10,745,167,601 2,427,866,652 6,571,623,454 2,633,349,956 653,946,342 إجمالي اإلیرادات 
(2,660,846,925) (676,270,140) - - (446,334,304) (327,697) (229,608,139) - ة مانیئتإلالخسائر ا مخصص تدني 

11,138,816,822 22,365,684,715 10,000,850 10,745,167,601 1,981,532,348 6,571,295,757 2,403,741,817 653,946,342 نتائج أعمال القطاع 

(4,711,362,293) (9,452,322,871) (100,000) (3,491,836,152) (1,431,911,483) (3,002,001,176) (1,237,723,308) (288,750,752) مصاریف موزعة على القطاعات 

(392,880,700) (3,519,027) (3,519,027) - - - - - ر موزعة على القطاعات یاریف غمص

6,034,573,829 12,909,842,817 6,381,823 7,253,331,449 549,620,865 3,569,294,581 1,166,018,509 365,195,590 الضریبةالربح قبل
(2,411,995,887) (3,614,737,210) (3,603,757) (2,640,100,756) (200,053,516) (213,640,870) (424,412,750) (132,925,561) ضریبة الدخل 

3,622,577,942 9,295,105,607 2,778,066 4,613,230,693 349,567,349 3,355,653,711 741,605,759 232,270,029 القطاع للفترة بح في رصا

2021كانون األول 31 2022آذار 31 أخرى  فروع  لیات عم خزینةلا تمویل

المؤسسات  فراداأل 
مدققة  مدققة غیر ــ  ان ـالبیــ

لیرة سوریة  لیرة سوریة  ة یلیرة سور سوریة لیرة لیرة سوریة  رة سوریة لی ة سوریة لیر لیرة سوریة 
1,394,645,758,475 2821,290,659,598,  - 117,207,041,933 ,9155,285,81563 528,744,984,592 3,492,611,8626 17,929,143,980 ات مجموع الموجود

1,207,047,322,400 1,093,751,056,600 - 625,761,540,245 467,762,045,389 120,741,412 106,729,554  -
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 

ات االستثمار المطلقة حساب
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:افير لقطاع الجغحسب االرأسمالیة فھجودات البنك ومصاریإیرادات وموع فیما یلي توزی

ر مدققة) (غی 2022آذار 31
ة غ بآالف اللیرات السوری مبالال

المجموع رج سوریة خاسوریة
اإلیرادات

ثمارات المشتركة بین البنك  إجمالي إیرادات االست
3,056,202106,7933,162,995ت االستثمار المطلقة ااب حسابوأصح

ح المشترك قبل  لرباالمطلق من  ثمار  حسابات االستب نصی
)388,792()13,127()375,665(تثمار االسر  طاحتیاطي مختنزیل إ

حصة البنك من الدخل المشترك بصفتھ مضارب ووكیل  
2,680,53793,6662,774,203مار ورب مال باالستث

26,4042,267,6002,294,004تھ الذاتیة رادخل البنك من استثما
13,456,335- 13,456,335ات البنكیةخدملإیرادات اصافي

2,772,534- 2,772,534ت األجنبیةلعماللتعامل بااألرباح الناجمة عن ا 
11,351- 11,351إیرادات أخرى
18,947,1612,361,26621,308,427ي لالتشغی إجمالي الدخل

)8,398,584(- )8,398,584(لمخصصات واإجمالي المصروفات 

10,548,5772,361,26612,909,843بةالربح قبل الضری 
)3,614,737()213,641()3,401,096(خلالدریبةمصروف ض

7,147,4812,147,6259,295,106الفترة صافي أرباح 

513,356,809777,302,7891,290,659,598(غیر مدققة) 2220آذار 31في كما الموجودات

قة) دقم(غیر 2021آذار 31
ت السوریةالمبالغ بآالف اللیرا

المجموع خارج سوریةوریة س
اإلیرادات 

بنك  ات االستثمارات المشتركة بین الإجمالي إیراد
1,625,20584,4771,709,682ة اب حسابات االستثمار المطلقحوأص

الربح المشترك قبل  من  مار المطلق الستثصیب حسابات ان
(607,871)(30,035)(577,836)االستثمار اطر  مخيیل إحتیاطتنز 

حصة البنك من الدخل المشترك بصفتھ مضارب ووكیل  
1,047,36954,4421,101,811ستثمار ورب مال باال

41,5721,899,0521,940,624اتھ الذاتیة ار دخل البنك من استثم
7,646,579-7,646,579البنكیةمات دیرادات الخ افي إص

1,747,891-1,747,891جنبیةاألبالعمالتباح الناجمة عن التعاملاألر 
104,272-104,272إیرادات أخرى

10,587,6831,953,49412,541,177ي إجمالي الدخل التشغیل
(6,506,603)-(6,506,603)صروفات والمخصصات إجمالي الم

4,081,0801,953,4946,034,574قبل الضریبةربحلا
(2,411,996)(178,518)(2,233,478)خلدمصروف ضریبة ال 
1,847,6021,774,9763,622,578صافي أرباح الفترة 

497,044,009897,601,7491,394,645,758(مدققة)1022كانون األول31كما في ات دالموجو 



سوریة ش.م.م -بركةبنك ال
ةالمرحلیة المختصرحول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات

2220آذار 31

42

رأس المال ارةدإ34

أس المال. یة متطلبات رأس المال الرقابیة وضمان االستخدام األمثل لر لتلبسمال كاف  ة مستمرة لضمان توفر رأعملیي ھرأس المال إن إدارة 
فیما یتعلق  أما اطر السوق.ن ومخخاطر االئتمابملرقابي فیما یتعلق  رأس المال ات  لقیاس متطلبا 2لبازل  یاریة  عیقة المحیث یتم استخدام الطر 

ریقة المؤشر األساسي. ا بطلرقابي لھاب متطلبات رأس المال ام حسیتفالتشغیلیةبالمخاطر  
رأس مال البنك من: ویتكون

ورة. درباح الممال المدفوع، واالحتیاطیات واألرأس ال- 
المادیة. لثابتة غیر ت ا ینزل صافي الموجودا- 

أس مال كافٍ  ظ بر ك االحتفاعلى البنالوارد أدناه، 253م  قر والتسلیفمجلس النقد  قرار إلى  ند  تسمركزي المریة المات مصرف سوعلیوفقاً لت
سب التعلیمات المقررة. ح٪ 8ل عنتقل نسبة كفایة رأس الماأن ال لمواجھة المخاطر المتعلقة بأعمال البنك، ویجب

یلي: من خالل مامالتحقیق أھداف رأس الالبنك على مل یع
ل على حقوق الملكیة. مقبوعدل عائد تانة المالیة، وتحقیق مبالمس اسل دون المئد مرٍض على رأس الماعالدتحقیق مع•
جھات الجھات الرقابیة. وصرفیة وتب حسب متطلبات بازل للرقابة الم الوصول برأس المال إلى الحد المطلو•

مال ایة رأس الكف -أ

ة رأس  كفایدنى نسبة بحیث ال تت 2007الثاني انون ك24الصادرفي 253قد والتسلیف رقم النس ب قرارمجل مال حس فایة رأس ال ة ك یتم احتساب نسب
%. 8عن نسبة  المال للبنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة 

د والتسلیف  لنق ا س قرار مجلمنة من  لمادة الثا یل ا والذي تضمن تعد4ب  /م.ن/ 1088رقم رار مجلس النقد والتسلیف  قصدر  2014شباط 26بتاریخ 
إدرا2008باط  ش 4یخ ر ات 1م.ن/ب  / 362رقم   یتم  فروقات  بحیث  األتقییج  الخاصة  األموال  ضمن  المحققة  غیر  البنیوي  القطع  مركز  ساسیة  م 

رقم  والت متطلبات قرار مجلس النقد  المال وفق ألغراض احتساب كفایة رأس   ب سا یلي احت . وفیما 2007الثاني نون كا 24الصادرفي  253سلیف 
:ایة رأس المال كف 

2021ون األول كان202231آذار 31
ریة ة سولیروریة لیرة س

مدققة غیر مدققة

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

43,022,444,34443,022,444,344حققة المفي األرباح المدورةصا
3,750,000,0003,750,000,000ونياحتیاطي قان 

9,050,825,9589,050,825,958احتیاطي خاص 
39,849,26939,849,269ي معدل أرباح تیاطاح

(34,019,118) (30,431,335)ة ر الملموسالموجودات غی
187,568,004,740187,564,416,957االموال الخاصة األساسیة

304,259,165,1945,698,913,354مي رقم إلسالثانیة حسب المعیار المحاسبي اةومرحلخصصات مرحلة أولى  م
4,259,165,1945,698,9اصة المساندة  ي األموال الخصاف 31 ,354
191,827,169,934193,263,330,311مصرف سوریة المركزيماتلیھمین حسب تعي حقوق المسافصا

310,425,678,133424,756,984,948وجودات المثقلة الم
30,307,537,41431,156,083,363المیزانیة المثقلة حسابات خارج 

2,864,546,033 3,934,248,609السوق مخاطر 
27,871,847,999 27,871,847,999تشغیلیةلا المخاطر 

372,539,312,155486,649,462,343
40%51%أس المالة ر ینسبة كفا
39%50%األموال األساسیةةنسبة كفای

100%95%نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین 
3%2%سیةمساندة واألسالالخاصة ا ة إلى مجموع األموالوال المساندبة األمنس
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ة)(تتملمالإدارة رأس ا34

حول منھجیة احتساب نسبة كفایة رأس المال والذي أشار   2018آب  7بتاریخ16/  5807ص/  رقمة المركزيبسور على كتاب مصرف  بناء  
ة لھذا  طقیمنباب  د أسدولة في حال وجو ل ن تصنیف ا تصنیف الذاتي عوضا عي خیار الار في تبنفیھ المصرف المركزي إلى ترك حریة االختی

تم  التبدی حیث  مصر ل  المركز تزوید  سوریة  بف  ھذا  أي  التبلتبا سباب  اثر  بیان  و  الدیل  في  عرض  صتدیل  تم  و  المال  رأس  كفایة  على  نیف 
الموضوع على مجلس اإلدارة للموافقة علیھ. 

م أخذ موافقة  اجترة  جلس اإلداوتم  رقم  في  ع 2018ول  لأی17ریخ  بتا4/2018ماعھ  تلیھ  وبناء  خبنتم  ا ي  التصنیف  بالیار  لتثقلذاتي  یل نسبة 
المعتمدة من قبل مجموعة البركة المصرفیة. ةیمع المنھجلدولة وذلك لیتماشى ف ایخیار تصننمالمصارف بدال 

الي  لمركز الم ارتباطات والتزامات ائتمانیة خارج بیان ا 35

ائتمانیةارتباطات والتزامات - أ
2021ول األنون كا202231آذار 31

رة سوریةلیسوریة لیرة 
ةدققمغیر مدققة 

87,924,597,994 79,492,087,502ات مستندیةمادت اع
65,797,525,139 65,065,583,248 كفاالت 

46,983,897,34049,687,289,058لقاء حسن تنفیذ 
4,611,419,3493,634,282,188ت اء اشتراك في مناقصا لق 
13,470,266,55912,475,953,893قاء الدفع ل

49,259,161,545 51,680,033,077ر مستغلة ی غغیر مباشرة ائتمانیة مباشرة وت الف تسھی سقو
196,237,703,827202,981,284,678

التزامات تعاقدیة- ب

. 2021كانون األول 31و2022ر آذا31ا في ة كمت تعاقدیاماز اي التلدى البنك الیوجد

نك  ب على الامة  القضایا المق36

لمالیة كما  االمرفوعة، وبرأي اإلدارة والمستشار القانوني الخارجي للبنك لیس لھذه القضایا أي أثر على القوائما وعة من القضایعلى البنك مجم
. 2022آذار 31في 

19–ید كوفناتجة عنالتعتبارااال37

المي مما أدى لحدوث حاالت عدم  ع لعید المحلي واقتصادیة على الصاالألنشطةة وال األعمال التجاریي تعطیف19–ئحة كوفید  انتشار جاى  أد
االقتصادیة العالمیة، وترتبط حالة عدم التیقن في ت المال  رأس  في سوق  بات لذلك تق ود االقتصادي ویشمل  یر مدى ومدة الركقدتیقن في البیئة 

االر  وتدھو للموجودات  نوعیة  التحدیات المالیئتمان  وتصاعد  وفيإدابتعلقة  المة  السیولة.  قا رة  الصدد  المبادرات  مھذا  من  بمجموعة  البنك 
انقطاع   دون  الخدمات  تقدیم  إلى  باإلضافة  البشري  رأسمالھ  حمایة  وعاللق لضمان  عمالئھ.  ا اعدة  اتبع  ذلك،  على  االممارسوة  ة  الحترازیت 

بصورة نشطة تطورات  ك قب إدارة البنودات البنك. تراموجلة على محتمخفیف التأثیرات الولة وتات كافیة من السیعلى مستویظ  صارمة للحفا ال
ما  ات وااللتزامة بطالمرتبة المتوقعة والعقود  لخسائر االئتمانیوا ھذه الجائحة وتأثیرھا على عملیات البنك، مثل الخسائر المحتملة على اإلیرادات 

إلى ذلك.

نةأرقام المقار38

تبمت األإعادة  بعض  في  رصدویب  المنتھیة  للسنة  تبویب 2021ألول  اكانون 31ة  مع  تؤثر حا الالفترةة  أرصدلتتناسب  لم  إعادة  عملیة  لیة، 
: وحد الملمركز المالي بیان ا في ویبھا بالمبالغ التي تم إعادة تلياتدول ال جقة. ویلخص اللكیة أو ربح السنة السابه على حقوق المتبویب ھذلا

المبلغ الشرح 2022آذار 31في التبویب2021ل ألو اكانون 31فيالتبویب
ة لیرة سوری 

استثماریةعقاراتموجودات ثابتة 
قارات الممتلكةالعنیفصإعادة ت

589,552,401صل بند منفضمن ستثماراإلبغرض 
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اللحقة الحداث .39

بواقع سورية ليرة مليار 15 تساوي منحة أسهم توزيع 2022 تموز 4 بتاريخ المنعقد سورية البركة لبنك العمومية الجمعية اجتماع خلل تقرر
الساسي للنظام 33 المادة نص وفق الدارة مجلس أعضاء مكافأت احتساب تم و سورية. ليرة مليار 30 البنك مال رأس ليصبح سهم لكل سهم
رئيساً العقاب حمد السيد تعيين بعد فيما (تقرر جديد إدارة مجلس لتعيين بالضافة سورية، ليرة 562,800,000 المكافأت هذه بلغت حيث للبنك
الدوامنة أنس محمد الدكتور السادة من كل انضمام على الموافقة تمت كما سنوات). ثلثة مدتها لولية له نائباً الخوان لبيب محمد و للمجلس

الشرعية. الرقابة لهيئة الحالية الولية نهاية مع تنتهي لفترة للبنك الشرعية الرقابة هيئة عضوية إلى قيروز أحمد والدكتور
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