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تقرير مجلس اإلدارة إلى 
الهيئة العامة للمساهمين 

لعام ٢٠١٩

حضرات السيدات والسادة مساهمي بنك عوده سورية الكرام،

انطالقــاً ممــا وعدناكــم بــه العــام الفائــت باعتمــاد خطــة تســليف واعــدة وبخاصــة فــي ظــل الظــروف اإليجابيــة التــي ســادت معظــم العــام، 
اســتطعنا مضاعفــة حجــم محفظــة التســليفات اإلجمالــي حيــث وصــل إلــى ٣٤,٧ مليــار ل.س قياســا بـــ ١٧,٨ مليــار ل.س فــي نهايــة عــام 

.٢٠١٨
وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم يتوقــف ســعينا عــن إيجــاد مصــادر دخــل أخــرى، فقــد وصلــت أربــاح التعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى مــا يقــارب 
الـــ ١,٦ مليــار ل.س، كمــا اســتمرينا فــي البحــث عــن فــرص اســتثمارية مــن شــأنها دعــم المركــز المالــي لمصرفنــا وتخفيــض النفقــات 
التشــغيلية، لذلــك قمنــا بشــراء عقاريــن فــي مدينتــي طرطــوس والســويداء ليتــم اســتعمالهما كفرعيــن للمصــرف بــدال مــن الفــروع 

ــي تنتهــي عقــود إيجارهمــا فــي عــام ٢٠٢٠. المســتأجرة والت

ومــن الجديــر بالذكــر أن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم /٩/ فــي بدايــة عــام ٢٠١٩ شــكل ضغطــاً كبيــراً على القطــاع المصرفي 
ــا، إذ أن المخصصــات  ــره كان محــدوداً علــى مصرفن ــة، إال أن أث ــة علــى الموجــودات المالي ــى احتجــاز مخصصــات إضافي لجهــة الحاجــة إل
التــي احتجزناهــا فــي الســنوات الماضيــة كانــت كفيلــة بتغطيــة تلــك االحتياجــات ونتــج عنهــا فائــض فــي المخصصــات واالحتياطيــات تــم 

اســتعماله فــي إطفــاء الخســائر المتراكمــة المحققــة.

وبالتوجــه إلــى الربحيــة، حقــق مصرفنــا أرباحــا صافيــة قدرهــا ١,٢ مليــار ل.س، واســتطعنا تغطيــة الخســائر المتراكمــة الظاهــرة فــي حقــوق 
الملكيــة وتحويلهــا إلــى أربــاح مــدورة محققــة قدرهــا ٣٦٨ مليــون ل.س وذلــك مــن خــالل تخصيــص أربــاح الســنة إضافــة إلــى اســتعمال 

فائــض المخصصــات واالحتياطيــات اآلنــف الذكــر.

إن تفاؤلنــا بالمســتقبل لــم يتوقــف أبــداً وســعينا لزيــادة مصــادر دخــل مســتمر، إال أن الظــروف االقتصاديــة الضاغطــة التــي بــدأت تتنامــى 
مــت علينــا أن نكــون أكثــر تحفظــا فــي سياســة  محليــاً وإقليميــاً مــع نهايــة عــام ٢٠١٩ ومــا ترافــق معهــا مــن زيــادة معــدالت التضخــم، حتّ

التســليف.
ومــع بدايــة انتشــار وبــاء كورونــا عالميــاً فــي مطلــع العــام ٢٠٢٠ ومــا نتــج عنــه مــن تراجــع فــي النشــاط االقتصــادي لمعظــم القطاعــات، 

األمــر الــذي فــرض علينــا إعــادة ترتيــب أولوياتنــا والعــوده إلــى المبــادئ المصرفيــة األساســية والتــي تتلخــص بكلمــة “الســيولة”.
لذلــك لــن تكــون الربحيــة أولــى أولوياتنــا فــي عــام ٢٠٢٠ وإنمــا ســيكون اإلبقــاء علــى معــدالت ســيولة قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات المودعيــن 

واحتياجــات التشــغيل هــو أول أولوياتنــا، آمليــن تحســن الظــروف بأقــرب وقــت ليتســنى لنــا زيــادة الدخــل كمــا فعلنــا العــام الفائــت.

ختامــاً وكواجبنــا، فإننــا كمجلــس إدارة نؤكــد علــى صحــة وســالمة البيانــات الماليــة التــي وضعناهــا بيــن أيديكــم ونوصــي هيأتكــم الموقــرة 
بالمصادقــة عليهــا بعــد االســتماع إلــى تقريــر مدقــق الحســابات، مــع حرصنــا الكامــل علــى تأميــن وتوفيــر نظــام رقابــة فعــال نعمــل علــى 
تطويــره بشــكل دائــم ومســتمر كواحــد مــن األســس التــي ســاهمت وبشــكل كبيــر تجنيــب المصــرف كافــة أنــواع المخاطــر وتخفيــف آثارهــا 

إلــى أدنــى درجــة ممكنــة.

أشكركم باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس على حضوركم وثقتكم الغالية، متمنيا لمصرفنا المزيد من التقدم واالزدهار.

و تفضلوا بقبول فائق االحترام،
د. أنس حمد هللا

رئيس مجلس اإلدارة
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لمحة عن نشاط بنك عوده سورية 

ــاء  تــم تأســيس بنــك عــوده ســورية ش.م.م.ع كشــركة مســاهمة مغفلــة فــي ٣٠ آب ٢٠٠٥ بموجــب الســجل التجــاري رقــم )١٤٤٥٦(، وبن
علــى القــرار رقــم ٧٠٣/ل أ الصــادر عــن لجنــة إدارة مصــرف ســورية المركــزي بتاريــخ ١٣ أيلــول ٢٠٠٥ وبموجــب قانــون المصــارف الخاصــة 

رقــم ٢٨ لعــام ٢٠٠١.

.  اتخذ الـبنك مركزاً رئيسياً له في دمشق – سورية. سجل البنك لدى مفوضية الحكومة تحت رقم ١٢ بوصفه مصرفاً خاصاً

تأســس البنــك برأســمال مقــداره ٢.٥ مليــار ليــرة ســورية مــوزع إلــى ٢.٥ مليــون ســهم بقيمــة أســمية ألــف ليــرة ســورية للســهم الواحــد، و 
قــد تمــت زيــادة رأس المــال بتاريــخ ٢٠ آب ٢٠٠٩ ليصــل إلــى خمســة مليــارات ليــرة ســورية ومــن ثــم تالهــا زيــادة أخــرى فــي ٢١ حزيــران ٢٠١٠ 
ليصبــح خمســة مليــارات وثالثمائــة وخمســون مليــون ليــرة ســورية، كمــا تمــت زيــادة رأس المــال بتاريــخ ١ حزيــران ٢٠١١ ليصــل إلــى خمســة 

مليــارات وســبعمائة وأربــع وعشــرون مليــون وخمســمائة ألــف ليــرة ســورية.
 و فــي ٦ حزيــران ٢٠١٢ و تطبيقــاً للقــرارات و المراســيم النافــذة تــم تنفيــذ عمليــة تجزئــة ســهم بنــك عــوده ســورية فــي ســوق دمشــق 
لــأوراق الماليــة بواقــع عشــرة أســهم لــكل ســهم حالــي لتصبــح بذلــك القيمــة االســمية للســهم مائــة ليــرة ســورية و ليصبــح العــدد 

اإلجمالــي ألســهم المصــرف ٥٧,٢٤٥,٠٠٠ ســبع وخمســون مليــون و مائتــان و خمــس و أربعــون ألــف ســهم.

يقــوم البنــك بتقديــم جميــع األعمــال المصرفيــة والماليــة مــن خــالل مركــزه وفروعــه داخــل الجمهوريــة وعددهــا ١٨ فــرع ) منهــا ٤ مغلقيــن 
) مؤقتــاً

ــة، و مــن هــذه األعمــال علــى ســبيل  ــام بكافــة األعمــال المصرفي ــع و توظيفهــا و القي ــول الودائ ــة األساســية للمصــرف هــي قب إن الغاي
ــال ال الحصــر: المث

١ - فتح حسابات جارية و حسابات للتوفير و قبول الودائع آلجل بالعمالت المختلفة؛
٢ - خصم األوراق التجارية و أسناد األوامر و السفاتج؛

٣ - خصم wأسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له؛
٤- تمويــل العمليــات التجاريــة و منــح القــروض و الســلف بجميــع أنواعهــا مقابــل ضمانــات عينيــة أو شــخصية و غيرهــا مــن الضمانــات 

التــي يحددهــا مصــرف ســورية المركــزي؛
٥- إصــدار شــهادات اإليــداع والقيــم  المتداولــة المنتجــة للفوائــد و أســناد الســحب و الســفاتج و كتــب االعتمــاد و الشــيكات و الحــواالت 

علــى اختــالف أنواعهــا، و االتجــار بهــذه األوراق؛
٦- توفير التسهيالت الالزمة لعمليات الحفظ األمين للنقود و األوراق المالية و المقتنيات الثمينة و الوثائق؛

٧- تقديم خدمات الدفع والتحصيل؛
٨- إصــدار أدوات الدفــع بمــا فــي ذلــك الســحوبات المصرفيــة و بطاقــات الدفــع و االئتمــان و الشــيكات الســياحية و إدارتــه و فــق 

التعليمــات الصــادرة عــن لجنــة إدارة مكتــب القطــع؛
٩- شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعمالت األجنبية و بيعها و التعامل بها؛

١٠- االستدانة آلجال مختلفة و قبول الكفاالت بأنواعها؛
١١- شراء و بيع أسهم و سندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الكتتاب العام؛ و 

١٢- بشــكل عــام، القيــام لمصلحتــه أو لمصلحــة الغيــر، أو باالشــتراك معــه، فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية أو فــي الخــارج، بجميــع 
الخدمــات الماليــة و المصرفيــة و عمليــات الخصــم و التســليف و إصــدار الكفــاالت وفــق األحــكام و الشــروط المحــددة مــن قبــل 

مجلــس النقــد و التســليف.
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٩

دليل الحوكمة 

عمــاًل بقــرار مصــرف ســورية المركــزي – مجلــس النقــد و التســليف رقــم ٤٨٩/م ن/ب ٤بتاريــخ ٢٠٠٩/٤/٨ و الــذي نــص علــى ضــرورة أن 
تقــوم المصــارف بإعــداد دليــل الحوكمــة الخــاص بهــا اســتناداً علــى دليــل الحوكمــة الخــاص بالمصــارف التقليديــة العاملــة فــي الجمهوريــة 

العربيــة الســورية وذلــك بهــدف تنظيــم العالقــة مابيــن مجلــس اإلدارة و مســاهميه وتأميــن أعلــى درجــات الشــفافية لعمــالء المصــرف،
قــام بنــك عــوده ســورية بإعــداد دليــل الحوكمــة الخــاص بــه الــذي نظــم األحــكام التــي ترعــى تشــكيلة مجلــس اإلدارة ودور رئيــس المجلــس 
باإلضافــة إلــى تنظيــم أعمــال و أنشــطة المجلــس و اللجــان المنبثقــة عنــه و كذلــك الحــال بيئــة الضبــط و الرقابــة والشــفافية و اإلفصــاح 
بهــدف ضمــان اســتمرارية و تجانــس و فعاليــة الطريقــة التــي يتولــى بهــا مجلــس اإلدارة شــؤون المصــرف وذلــك لتأميــن مصلحــة 

المســاهمين و أصحــاب المصالــح اآلخريــن.
علمــاً بــأن المصــرف يقــوم فــي كل عــام بتعبئــة اســتمارتي تطبيــق نظــام الحوكمــة واإلفصــاح رقــم ٣ الخاصــة بهيئــة األوراق واألســواق 

الماليــة، و لــم يتضمــن التقريــر الســنوي للعــام ٢٠١٩ وبحســب اســتمارة اإلفصــاح رقــم ٣ البنــود ذوات األرقــام:
( فــي حــال كــون ذلــك يشــكل عشــرة فــي المائــة  البنــد رقــم ٧: درجــة االعتمــاد علــى مورديــن محدديــن و/أو عمــالء رئيســيين )محليــاً و خارجيــاً

فأكثــر مــن إجمالــي المشــتريات و/ أو المبيعــات أو اإليــرادات علــى التوالــي.
البنــد رقــم ٨: وصــف ألي حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة الُمصــِدرة أو أي مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن واألنظمــة أو 
غيرهــا مــع اإلشــارة إلــى الفتــرة التــي يســري عليهــا ذلــك، مــع ذكــر أي بــراءات اختــراع أو حقــوق امتيــاز تــّم الحصــول عليهــا مــن قبــل الشــركة 

الُمصــِدرة.
البند رقم ١٠: اإلفصاح عن تطبيق الشركة الُمصِدرة لمعايير الجودة الدولية.

البنــد رقــم ١4: األثــر المالــي للعمليــات ذات الطبيعــة غيــر الُمتكــررة التــي حدثــت خــالل الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن النشــاط الرئيســي 
للشــركة الُمصــِدرة.

البنــد رقــم ٢٣: نتائــج التقييــم الســنوي لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة الُمصــِدرة، والتحســينات التــي تخطــط الشــركة الُمصــدرة 
إدخالهــا علــى أنظمــة وإجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي الســنة التاليــة.

البنــد رقــم ٢4: إذا كان تقريــر مدقــق الحســابات يتضمــن تحفظــات علــى البيانــات الماليــة الســنوية، يجــب أن يوضــح علــى تقريــر مجلــس 
إدارة الشــركة الُمصــِدرة طبيعــة تلــك التحفظــات وأســبابها وأي معلومــات متعلقــة بهــا.

البند رقم ٢٥: أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة الُمصِدرة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية إذا كان لها تأثير جوهري.
وقــد قــام مجلــس اإلدارة واســتكمااًل للخطــوات التــي بدأهــا فــي العــام ٢٠٠٩ بمراجعــة دوريــة لدليــل الحوكمــة ومــدى الحاجــة لتعديــل أو 
تطويــره مطالبــاً بزيــادة أي إفصاحــات إضافيــة مطلوبــة مــن أي مــن الجهــات الرقابيــة تســاعد قارئــي البيانــات الماليــة والمتابعيــن للشــأن 
المصرفــي ببيــان المركــز المالــي الصحيــح للمصــرف بــكل شــفافية ووضــوح وكذلــك بغــرض تأميــن بيئــة حوكمــة رشــيدة ترعــى مصالــح 

)www.basybank.com المســاهمين بالمقــام األول )يمكــن للقــارئ اإلطــالع علــى دليــل الحوكمــة كامــاًل علــى موقــع المصــرف
و اســتمراراً لهــذا النهــج، فقــد قامــت اللجــان التاليــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بعقــد اجتماعاتهــا بشــكل دوري خــالل العــام ٢٠١٩ بمــا 

يتناســب ومتطلبــات دليــل الحوكمــة.

نشاط اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

أواًل: لجنة المخاطر:
نتيجــة انتهــاء واليــة مجلــس اإلدارة فــي العــام ٢٠١٩، تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة جــدد بــداًل مــن األعضــاء المنتهيــة مــدة واليتهــم 
بتاريــخ ١٢-أيــار-٢٠١٩، و عليــه تــم تعديــل عضويــة لجنــة المخاطــر  لفتــرة واليــة مماثلــة لواليــة مجلــس اإلدارة مدتهــا أربــع ســنوات، لتصبــح 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه
عقــدت اللجنــة خــالل العــام ٢٠١٩ أربعــة اجتماعــات قامــت خاللهــا بمراجعــة مســتمرة للتقاريــر الدوريــة المعــدة حــول جميع أنــواع  المخاطر 
التــي يتعــرض لهــا المصــرف )مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق و المخاطــر التشــغيلية( و طــرق معالجتهــا، ومــدى التــزام إدارة المخاطــر 
بالمعاييــر الموضوعــة مــن قبــل لجنــة بــازل الدوليــة كمــا قامــت بمراجعــة الســقوف االئتمانيــة والتجــاوزات عليهــا وغيرهــا مــن األمــور التــي 

تعنــى بهــا لجنــة المخاطــر لترفــع بذلــك توصياتهــا بشــكل دوري إلــى مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات المناســبة بهــذا الشــأن.

وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة المخاطر الجديدة:

عدد االجتماعات التيصفة العضويةلجنة المخاطر
حضرها كل عضو

4 اجتماعاتعضواً مستقاًلالسيد محمد العبود )رئيس اللجنة(
) ٣ اجتماعاتعضواً غير تنفيذياًالسيد تامر غزاله )عضواً

) ٣ اجتماعات عضواً مستقاًلالسيد فؤاد حوراني  )عضواً
 ) ٣ اجتماعات منذ تاريخ انتخابهعضواً مستقاًلالسيد مازن مرتضى ) عضواً
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: لجنة التدقيق: ثانياً
نتيجــة انتهــاء واليــة مجلــس اإلدارة فــي العــام ٢٠١٩، تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة جــدد بــداًل مــن األعضــاء المنتهيــة مــدة واليتهــم 

بتاريــخ ١٢-أيــار-٢٠١٩، و بقيــت عضويــة لجنــة التدقيــق لفتــرة واليــة مماثلــة لواليــة مجلــس اإلدارة مدتهــا أربــع ســنوات، كمــا هــي:
حيــث عقــدت اللجنــة خــالل العــام ٢٠١٩ خمســة اجتماعــات قامــت خاللهــا بمراجعــة البيانــات الماليــة الدوريــة للمصــرف والمصادقــة عليهــا، 
ترشــيح مدقــق حســابات خارجــي للعــام ٢٠١٩، تقييــم فعاليــة و كفايــة برامــج و خطــة التدقيــق الداخلــي وقســم االمتثــال ومــدى تطبيقهــا 
خــالل العــام   ليشــمل ذلــك مراجعــة تقاريرهــم الدوريــة ومراجــع تقاريــر المراقبيــن المصرفييــن الداخلييــن لترفــع بذلــك توصياتهــا بشــكل 

دوري إلــى مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات المناســبة بهــذا الشــأن. 

وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة التدقيق:

عدد االجتماعات التي حضرها كل صفة العضويةلجنة التدقيق
عضو

٤ اجتماعاتعضواً مستقاًلالسيدة ندى أسعد )رئيس اللجنة( 
) ٤ اجتماعاتعضواً مستقاًلالسيد سامر عويس )عضواً

) ٤  اجتماعاتعضواً غير تنفيذياًالسيد تامر غزالة )عضواً

: لجنة الحوكمة: ثالثاً
نتيجــة انتهــاء واليــة مجلــس اإلدارة فــي العــام ٢٠١٩، تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة جــدد بــداًل مــن األعضــاء المنتهيــة مــدة واليتهــم 

بتاريــخ ١٢-أيــار-٢٠١٩، و بقيــت عضويــة لجنــة الحوكمــة لفتــرة واليــة مماثلــة لواليــة مجلــس اإلدارة مدتهــا أربــع ســنوات، كمــا هــي:
حيــث عقــدت اللجنــة خــالل العــام ٢٠١٩  اجتماعيــن قامــت خاللهمــا بمراجعــة دليــل الحوكمــة وتقييــم حاجتــه للتحديــث وفــق متطلبــات دليــل 
ــة الســورية وبتقييــم مــدى تطبيقــه لترفــع بذلــك توصياتهــا بشــكل  ــة العربي ــة فــي الجمهوري ــة العامل الحوكمــة لــدى المصــارف التقليدي

دوري إلــى مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات المناســبة بهــذا الشــأن.

وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة الحوكمة الجديدة:

عدد االجتماعات التي حضرها كل صفة العضويةلجنة الحوكمة
عضو

اجتماعانعضواً مستقاًلالدكتور أنس حمد هللا )رئيس اللجنة(
) اجتماع واحدعضواً مستقاًلالسيد سامر عويس )عضواً

) اجتماعانعضواً غير تنفيذياًالسيد تامر غزالة )عضواً

: لجنة الترشيحات و المكافآت: رابعاً
نتيجــة انتهــاء واليــة مجلــس اإلدارة فــي العــام ٢٠١٩، تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة جــدد بــداًل مــن األعضــاء المنتهيــة مــدة واليتهــم 
بتاريــخ ١٢-أيــار-٢٠١٩، وبقيــت عضويــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لفتــرة واليــة مماثلــة لواليــة مجلــس اإلدارة مدتهــا أربــع ســنوات، كمــا 

هــي:
حيــث عقــدت اللجنــة خــالل العــام ٢٠١٩ اجتماعــان قامــت خاللهمــا بترشــيح أعضــاء جــدد لمجلــس اإلدارة، وأيضــاً بالتأكــد مــن اســتقاللية 
األعضــاء المســتقلين وتناســب تشــكيلة المجلــس الحاليــة مــع حجــم المصــرف إضافــة إلــى مراجعــة سياســة التعويضــات والرواتــب 
ــى مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات المناســبة بهــذا  ــع العامليــن فــي المصــرف لترفــع بذلــك توصياتهــا بشــكل مســتمر إل واألجــور لجمي

الشــأن.

وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة الترشيحات والمكافآت:

عدد االجتماعات التي حضرها كل صفة العضويةلجنة الترشيحات والمكافآت
عضو

اجتماعانعضواً مستقاًلالدكتور أنس حمد هللا )رئيس اللجنة(
) اجتماعانعضواً مستقاًلالسيد محمد العبود )عضواً
) اجتماعانعضواً مستقاًلالسيدة ندى األسعد )عضواً
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الدكتور محمد أنس محمد خير حمد هللا
رئيس مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع 

        • رئيس مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع
        • رئيس لجنتي الحوكمة والترشيحات والمكافآت المنبثقتين عن مجلس اإلدارة 

 
تــم انتخــاب الدكتــور أنــس حمــد هللا عضــواً ورئيســاً لمجلــس اإلدارة ألول مــرة  فــي أيــار ٢٠١٥، وتمت 

إعــادة انتخابــه عضــواً و رئيســاً فــي شــهر أيــار ٢٠١٩

 ، يتمتــع بخبــرة إداريــة كبيــرة مــن خــالل األعمــال التــي يقــوم بهــا فــي قطــاع اإلنشــاءات منــذ ٣٠عامــاً
رائــد فــي مجــال الدراســات الهندســية وإدارة المشــاريع بيــن باريــس ودمشــق.

حاصــل علــى عــدة شــهادات دبلــوم وماجيســتير فــي مختلــف مجــاالت الهندســة، عضــو بنقابــة 
١٩٨٨ كمصمــم مشــرف ومنفــذ.  العــام  الوطنيــة واألوروبيــة منــذ  الفرنســيين  المعمارييــن 
حاماًل  لشهادة دكتوراه بالهندسة والتخطيط العمراني من جامعة باريس الرابعة السوربون

فائز بعدة مسابقات أوربية للتصميم المعماري لمجمعات سكنية و مكاتب إدارية
- الرئيس التنفيذي لشركة aem الفرنسية للدراسات ٢٠٠٩-١٩٨٩

axa, unidic  مستشار لدى مجالس إدارة شركات تأمين وتطوير عقاري بفرنسا-
- يدير شركات استثمار وتطوير عقاري.

أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس إدارة بنك عوده سورية
رئيس مجلس اإلدارةالدكتور محمد أنس م. حمد هللا

  
نائب رئيس مجلس اإلدارةشركة ليبانون إنفست ش.م.ل ممثلة بالسيد تامر م. غزاله  

  
عضو مجلس اإلدارةالسيدة ندى ن. أسعد*
عضو مجلس اإلدارةالسيد سامر  غ. عويس
عضو مجلس اإلدارةالسيد محمد أ. العبود

عضو مجلس اإلدارةالسيد فؤاد ص. الحوراني**
عضو مجلس اإلدارةالسيد وائل م. العجه***

عضو مجلس اإلدارةالسيد محمد طارق ع. السراج
عضو مجلس اإلدارةالسيد مازن ه. مرتضى****

لمحة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

*قدمت السيدة ندى استقالتها من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٣/آذار /٢٠٢٠
** قدم السيد فؤاد الحوراني استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ ٢/ حزيران /٢٠٢٠
*** قدم السيد وائل العجة استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ ٩/ شباط /٢٠٢٠
**** قدم السيد مازن مرتضى استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠/ أيار /٢٠٢٠
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السيد سامر غسان عويس
عضو مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع 

        • عضو مجلس  إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع

ــار ٢٠١٥ـ وتمــت إعــادة  تــم انتخــاب الســيد ســامر عويــس عضــواً لمجلــس اإلدارة ألول مــرة فــي أي
انتخابــه فــي أيــار ٢٠١٩

يتمتــع بخبــرة عمليــة مهمــة فــي مجــال التعهــدات و المقــاوالت وخاصــة فــي مشــاريع النفــط 
. والغــاز تتجــاوز الـــ ٢٠ عامــاً

له خبرة إدارية جيدة من خالل األعمال والتعاقدات اإلنشائية التي يقوم بها
  

يحمل شهادة هندسة مدنية من جامعة كارلتون – Carlton University  - أوتاوا – كندا 

السيد تامر محمد غزاله
نائب رئيس مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع 

   • نائب رئيس مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع ممثاًل شركة ليبانون إنفست ش.م.ل
        • مدير عام في بنك عوده ش.م.ل. والمسؤول الرئيسي عن الشؤون المالية للمجموعة.

حصــل الســيد تامــر غزالــه علــى بكالوريــوس محاســبة مــن الجامعــة األردنية في العام ١٩٩٨ وشــغل 
عــدة مناصــب فــي شــركات دوليــة قبــل انضمامــه إلــى المجموعــة ، حيــث عمــل لمــدة ثــالث ســنوات 
لــدى شــركة ديلويــت انــد تــوش ام.اي فــي االردن واإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــغل منصــب مديــر 
تنفيــذي للشــؤون الماليــة لبنــك ســتاندرد تشــارترد األردن منــذ عــام ٢٠٠٢ لغاية التحاقــه بالمجموعة.

انضــم الســيد غزالــه إلــى بنــك عــوده فــي العــام ٢٠٠٤ كمديــر تنفيــذي للشــؤون الماليــة فــي األردن، 
ثــم انتقــل إلــى بنــك عــوده مصــر حيــث شــغل منصــب مديــر عــام مســاعد لمــدة ثــالث ســنوات مســاهما بإطــالق وتوســيع أعمــال 

المصــرف ووضــع هيكليــة قويــة إلدارة الشــؤون الماليــة.

ــات المتحــدة، وبعــد  ــة هارفــارد إلدارة األعمــال فــي الوالي ــة فــي كلي ــه فــي العــام ٢٠٠٩ ببرنامــج اإلدارة التنفيذي التحــق الســيد غزال
ــروت مــن  ــة لمجموعــة بنــك عــوده ش.م.ل بي إتمامــه البرنامــج شــغل منصــب مســاعد المســؤول الرئيســي عــن الشــؤون المالي
خــالل هــذا المنصــب، عمــد إلــى تطويــر وتحســين اإلدارة الماليــة لتتوافــق مــع حجــم المصــرف وخططــه للتوســع، وذلــك مــن خــالل 
تطويــر الــكادر البشــري لــإدارة الماليــة واســتخدام أحــدث البرامــج المعلوماتيــة العالميــة، والحــرص علــى تطبيــق المعاييــر للتقاريــر 
الماليــة الدوليــة. أظهــر الســيد غزالــة قــدرات اســتثنائية فــي القيــادة واإلدارة اإلســتراتيجية، فتــم تعيينــه فــي منصــب نائــب المســؤول 

الرئيســي عــن الشــؤون الماليــة للمجموعــة فــي تمــوز ٢٠١٤.

ــن المســؤول الرئيســي عــن الشــؤون الماليــة  م الســيد تامــر غزالــة مهــام إدارة الشــؤون الماليــة للمجموعــة، وعيّ فــي آذار ٢٠١٥، تســلّ
للمجموعــة كمــا يشــغل مناصــب إداريــة أخــرى فــي شــركات تابعــة للمصــرف.

واخيــراً فــي العــام ٢٠١٩، التحــق الســيد غزالــه للمــرة الثانيــة ببرنامــج اإلدارة التنفيذيــة فــي كليــة هارفــرد إلدارة األعمــال فــي الواليــات 
المتحدة 
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السيد محمد أحمد العبود
عضو مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع 

        • عضو مجلس إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع
        • رئيس لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

تــم انتخــاب الســيد محمــد العبــود عضــواً لمجلــس اإلدارة ألول مــرة فــي أيــار ٢٠١٥, وتمــت إعــادة 
انتخابــه عضــواً فــي أيــار ٢٠١٩.

الســيد العبــود هــو ســفير مفــوض لجمهوريــة القمــر المتحــدة بدمشــق ويشــغل  منصــب المديــر 
العــام لمجموعــة العبــود/ االستشــارات الزراعيــة

يحمل بكالوريوس في الهندسة المدنية اختصاص هندسة بيئة من الواليات المتحدة األمريكية

السيدة ندى ن. األسعد
عضو مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع 

        • عضو مجلس  إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع
        • رئيس لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لدت السيدة ندى األسعد في دمشق عام ١٩٨١، سورية الجنسية. وُ
بعــد شــغلها لمنصــب مستشــارة لمجلــس اإلدارة منــذ العــام ٢٠٠٥، تــم انتخابهــا فــي أيــار مــن 

العــام ٢٠١٥ كعضــو مجلــس إدارة، وتمــت إعــادة انتخابهــا عضــواً فــي أيــار ٢٠١٩.
عضو في مجلس إدارة الشركة السورية العربية للتأمين.

كمــا أنهــا عضــو فــي عــدة جمعيــات ومنظمــات، أهمهــا جمعيــة بســمة لدعــم األطفــال المصابيــن 
بالســرطان، وجمعيــة ســيدات ورجــال األعمــال الســورية.

تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت.

السيد محمد طارق السراج
عضو مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع 

تــم تعييــن الســيد الســراج عضــواً لمجلــس اإلدارة فــي آذار ٢٠١٧، وتمــت إعــادة انتخابــه فــي أيــار 
     .٢٠١٩

يتمتــع الســيد الســراج بخبــرة عمليــة واســعة تمتــد ألكثــر مــن ٥٤ عامــاً فــي الحقــل المصرفــي، 
واإلداري. المالــي 

بــدأ عملــه كمصرفــي فــي العــام ١٩٦٠ و حتــى نهايــة العــام ٢٠٠٣ ناهيــا هــذه الفتــرة بمنصــب مديــر 
عــام المصــرف التجــاري الســوري.

عمــل بعدهــا فــي مصــارف القطــاع الخــاص حتــى نهايــة العــام ٢٠١٣ متوليــاً عــدة مناصــب إداريــة 
فــي المصــارف الخاصــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.

له مشاركات و مساهمات في عدة مؤتمرات وندوات مالية و اقتصادية.
يحمل السيد السراج  إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.
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السيد فؤاد الحوراني
عضو مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع 

        • عضو مجلس  إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع

تــم انتخــاب الســيد الحورانــي عضــواً لمجلــس اإلدارة ألول مــرة فــي شــباط ٢٠١٧، و تمــت إعــادة 
ــار ٢٠١٩ ــه فــي أي انتخاب

 
يتمتــع الســيد الحورانــي بخبــرة عمليــة واســعة تمتــد ألكثــر مــن ٤٦ عامــاً فــي مختلــف المجــاالت 
المصرفيــة واالقتصاديــة واإلداريــة ، حيــث تولــى مناصــب عديــدة فــي عــدد مــن المصــارف العربيــة 

ــة. ــة فــي شــركات التدقيــق واالستشــارات المالي ــه عــدد مــن المناصــب اإلداري ــى تولي إضافــة إل
يشغل حالياً منصب شريك و مستشار في شركة اندرسن ) Andersen ( في الكويت،

يحمل السيد الحوراني  بكالوريوس تجارة-  تخصص محاسبة من الجامعة األردنية – عمان.

السيد وائل العجة
عضو مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع 

        • عضو مجلس إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع

تــم انتخــاب الســيد العجــة عضــواً لمجلــس اإلدارة فــي شــباط ٢٠١٧ وتمــت إعــادة انتخابــه فــي أيــار 
     ٢٠١٩

يتمتــع الســيد وائــل العجــة بخبــرة عمليــة واســعة تمتــد ألكثــر مــن ٣٢ عامــاً في المجــاالت المصرفية 
واالقتصاديــة ، حيــث تولــى مناصــب عديــدة  إداريــة فــي عــدد مــن المصــارف والشــركات في فرنســا.

يعمل حالياً كمستشار خاص،
يحمــل الســيد العجــة ماجســتير فــي التمويــل الدولــي مــن جامعــة القديســة مــاري – كاليفورنيــا – 
الواليــات المتحــدة األميركيــة، إضافــة إلــى شــهادة بكالوريــوس فــي علــوم الرياضيــات، شــهادة باكاوريــوس فــي الفلســفة جامعــة 

ــات المتحــدة األميركيــة ــا – الوالي القديســة مــاري – كاليفورني

السيد مازن مرتضى
عضو مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع 

        • عضو مجلس  إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع

تم انتخاب السيد مرتضى عضواً لمجلس اإلدارة في أيار ٢٠١٩.     
يشغل السيد مرتضى منصب  المدير التنفيذي لشركة ستراتا للتعهدات والتجارة

له خبرة عملية مهمة تبلغ حوالي ٢٣ عاماً في المجاالت المصرفية والمالية والتجارية
تولــى العديــد مــن المناصــب اإلداريــة فــي عــدد مــن الشــركات، كمــا ســاهم بتأســيس شــركتين 
تأميــن و كان لــه دور هــام بتأســيس ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة  إضافــة إلــى خبرتــه المصرفيــة 

ــدا. ــال كن المباشــرة فــي بنــك مونتري
يحمــل شــهادة ماجيســتير اســتثمار وتمويــل بدرجــة امتيــاز مــن جامعــة ميــدل ســيكس لنــدن، إضافــة 

إلــى بكالوريــوس علــوم فــي هندســة الكمبيوتــر مــن جامعــة كونكورديــا كنــدا.
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة في العام ٢٠١٩ 

عقــد مجلــس إدارة المصــرف ســتة اجتماعــات خــالل العــام ٢٠١٩، حيــث يبيــن الجــدول أدنــاه عــدد االجتماعــات التــي حضرهــا كل مــن أعضــاء 
المجلــس خــالل العــام الفائت:   

عدد االجتماعات التي صفة العضويةالمنصبأعضاء مجلس اإلدارة 
حضرها كل عضو 

٦ اجتماعات مستقلرئيس المجلسالدكتور أنس حمد هللا
٥ اجتماعات غير تنفيذينائب رئيس المجلسالسيد تامر غزاله

٥ اجتماعات مستقلعضوالسيدة ندى أسعد
٥ اجتماعات مستقلعضوالسيد سامر عويس
٦ اجتماعات مستقلعضوالسيد محمد العبود
٥ اجتماعات مستقلعضوالسيد فؤاد الحوراني
٥ اجتماعات مستقلعضوالسيد وائل العجه

٦ اجتماعات مستقلعضوالسيد محمد طارق السراج
٤ اجتماعات منذ تاريخ انتخابهمستقلعضوالسيد مازن مرتضى

ــأن تعويضــات أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام ٢٠١٩ بلغــت ٩,٧٥٠,٠٠٠ ل.س و هــي تمثــل بــدالت حضــور اجتماعــات مجلــس  علمــاً ب
ــه. اإلدارة واللجــان المنبثقــة عن

فيما بلغ مجموع تعويضات موظفي اإلدارة العليا  في العام ٢٠١٩ :  ٨٥٥, ١٦١,٣٠١ل.س
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة

ــا بتعامــالت تجاريــة مــع المصــارف ذات  يقــوم المصــرف )ضمــن أعمالــه االعتياديــة( باإلضافــة إلــى التعامــالت مــع أعضــاء اإلدارة العلي
العالقــة وكبــار المســاهمين بحــدود التعامــالت التجاريــة الســائدة المســموح بهــا، وباســتخدام أســعار فوائــد وعمــوالت تجاريــة ســائدة.

أ - بنود الوضع المالي الموحد
تشمل البيانات المالية الموحدة، البيانات المالية للمصرف والشركة التابعة:

رأس مال الشركة
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ نسبة الملكيةاسم الشركة

ليرة سوريةليرة سورية
 ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩٩,٩٩%شركة عوده كابيتال سورية المحدودة المسؤولية

 تعامالت مع األطراف ذوي العالقة

المجموعالجهة ذات العالقة

بنك عوده 
ش.م.ل.

الشركات 
الحليفة

مساهمين 
وأعضاء 

مجلس إدارة

كما في ٣١ 
كانون األول 

٢٠١٩

كما في 
٣١ كانون 

األول ٢٠١٨ 
)معّدلة(

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
بنود داخل بيان الوضع المالي 

الموحد
الموجودات

٨,٨٥4,٩١٢,٢4٩٩,٨٩١,٦٥١,٨١٨-٨,٨١٨,١٢٧,٢٥4٣٦,٧٨4,٩٩٥حسابات جارية مدينة

٢٥,٣٧٩,٠٧4,٧٦٢٢٥,٠٠٨,٦١٠,١4١--٢٥,٣٧٩,٠٧4,٧٦٢ودائع ألجل

٣٢٥,٢٠٥,4٣٥4٣٥,٨٥٨,١٩٣-٣٢٥,٢٠٥,4٣٥-تسهيالت ائتمانية

٣٠٠,4٣٨,٧٢٠----تأمينات نقدية

١44,4٥١,٢٢١١٥١,١٢٦,٨١٢-١44,4٥١,٢٢١-استثمارات ومساهمات

٢٨,٦٧٣,٨٦٣٣٩,٨٢٢,٥٥4--٢٨,٦٧٣,٨٦٣الفائدة المستحقة القبض

المطلوبات
٣٧٩,٩٨٥,4٦١4,٢٨٣,٩٦٦٣٨4,٢٦٩,4٢٧٥٥٨,٣٠٩,٩٣١-حسابات جارية دائنة

١٨,٥٦٧,٩4٠,٠٠٠٨٢٠,٣١4,١٨٦٨٠٠,٠٠٠١٩,٣٨٩,٠٥4,١٨٦١٩,٧٣٦,١4٧,٣٧١ودائع ألجل*

٣٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠-٣٠,٠٠٠-تأمينات نقدية

٦,4١4٦,4١4-٦,4١4-حسابات مقيدة

4٦,4٢٠٦٥٠,١٠٦٧٦٧٦٩٧,٢٩٣١,٥٨٥,٥٣٩الفائدة المستحقة الدفع

بنود خارج بيان الوضع المالي 
الموحد:

4,٥٢٦,٠٠٠٢٦,٦٢٧,٩٧٦-4,٥٢٦,٠٠٠-كفاالت صادرة

٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠--٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ضمانات واردة لقاء تسهيالت ائتمانية
ــا هــي نفــس حــدود  ــة العلي ــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــى ودائ ــح عل ــي تمن ــدة الت ــا لمعــدالت الفائ ــا والدني  * الحــدود العلي

معــدالت الفائــدة الممنوحــة للزبائــن والتــي تتــراوح بيــن ٧% و٧.٥%. 
خالل عام ٢٠١٥ قام المصرف بتوقيع اتفاقية تقاص مع بنك عوده ش.م.ل.
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ب - بنود بيان الدخل الموحد
المجموعالجهة ذات العالقة

بنك عوده 
ش.م.ل.

الشركات 
الحليفة

مساهمين 
وأعضاء 

مجلس إدارة

كما في ٣١ 
كانون األول 

٢٠١٩

كما في 
٣١ كانون 

األول ٢٠١٨ 
)معّدلة(

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.
عناصر بيان الدخل الموحد:

١,٢٥٧,٣٧٩,٧٦4١,٠٣٦,١٦٧,٦٨٩-١,٢١4,4٨٨,٧٧٨4٢,٨٩٠,٨٩٦فوائد دائنة

)١٦,٢٢4,٧٢٦()٢٣,٢٧٩,4٠٩(-)٢١,٣٩٨,٥٢٩()١,٨٨٠,٨٨٠(فوائد مدينة

٢٣٥,٩٢٩١,١٦٩,١٧١٢٨,٠١٢١,4٣٣,١١٢4,٢٢٧,٠٠١عموالت دائنة

)١٢,٢٣٩,٦٨٠()١,٦٧٥,١٠٣(-)١٨٦,٨٣١()١,4٨٨,٢٧٢(عموالت مدينة

)٣4٧,٩٣٦,٣٥٦()١٩4,٦١٠,٦٦٢(-)١٩4,٦١٠,٦٦٢(-مصاريف تأمين

ج - تعويضات اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

٢٠١٨ )معّدلة(٢٠١٩
ل.س.ل.س.

١٦١,٣٠١,٨٥٥٨٣,44٧,٥١٥تعويضات ومكافئات موظفي اإلدارة العليا

٩,٧٥٠,٠٠٠١٠,٥٠٠,٠٠٠تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

١٧١,٠٥١,٨٥٥٩٣,٩4٧,٥١٥
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اإلدارة العليا 
ومدراء اإلدارات والدوائر

اإلدارة العليا ممثلة باللجنة التنفيذية

المدير العام السيد أنطوان غ. الزير

نائب المدير العام / مدير إدارة التسليف السيدة نادية ص. البكري

السيد شادي ن. خوري
نائب المدير العام / مدير إدارة شبكة الفروع والصيرفة 

اإللكترونية وخدمة البطاقات

 مساعد المدير العام /المدير المالي واإلداريالسيد كنان ك. أصالن

مساعد المدير العام / مدير إدارة المخاطرالسيد غسان م. شيخ الشباب 

مدير إقليمي لفروع المصرف خارج دمشق وريفها السيد محمد  م .صهيوني 

اإلدارات الرئيسية

مدير دائرة الخزينة السيد كنان م. عيسى

مدير إدارة المعلوماتيةالسيد مهند س. قنديل

مدير دائرة التمويل التجاريالسيدة أمل م. محملجي

مدير دائرة الموارد البشرية السيدة كنده س. بدين

مدير دائرة الشؤون الهندسيةالسيد جان ا. حمصي

مدير مديرية االلتزامالسيد سليم س. الشويري

مدير دائرة التدقيق الداخلي السيدة ربى س. ابراهيم

مدير دائرة االئتمان التجاريالسيد نديم أ. الجعفري 

مدير دائرة االئتمان / المنطقة الساحليةالسيد عمر م.جود

مدير دائرة المحاسبةالسيد وائل ج. درويش

مدير دائرة العمليات والعالقات مع المصارف السيد مجد ف. أوزون

مدير دائرة الشؤون اإلدارية –بالتكليف-السيد عامر ه.ابراهيم

مدير الدائرة القانونيةاألستاذ يزن ز. ديروان 

مدير دائرة نظم المعلومات و الموازنة والتخطيط الماليالسيد محمد م. سكحل 

مدير إقليمي لفروع المصرف في دمشق وريفها السيد عبد الغني أ. العلي 

لمحة عن اإلدارة العليا للمصرف:
تعتبر اللجنة التنفيذية هي أعلى مستوى إداري يعنى بإدارة شؤون المصرف ضمن خطة عمل متفق عليها ومجلس اإلدارة.

 وفيما يلي لمحة عن كل من أعضائها:
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السيد أنطوان الزير 
المدير العام

لبناني الجنسية من مواليد بيروت ١٩٥٣ 
يتمتــع بخبــرة عمليــة تجــاوزت ٤٢ عامــاً بدأهــا فــي بنــك Royal Bank of Canada  لبنــان، مــروراً ببنــك 
االســتثمار Invest Bank )مجموعــة عــوده( والــذي ســاهم بتأسيســه، ليعــود بعدهــا إلــى بنــك عــوده 
ــذ تأســيس  ــر العــام من ــب المدي ــك عــوده ســورية كنائ ــى بن ــراً إل ــدب أخي ــر إقليمــي، لينت ــان  كمدي لبن

المصــرف فــي العــام ٢٠٠٥.

ســاهم الســيد الزيــر بشــكل فاعــل فــي صناعــة القــرار اإلداري فــي بنــك عــوده ســورية ليعيــن بنــاء 
عليــه كمديــراً عامــاً فــي شــهر أيــار مــن العــام ٢٠١٤.

 يشــغل منصــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة وكذلــك اللجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهــا ، كمــا يــرأس مجلــس المديريــن للشــركة التابعــة 
)عــوده كابيتــال المحــدودة المســؤولية(.

يحمل شهادة في تحليل أنظمة المعلوماتية منذ العام ١٩٧٣

السيدة نادية البكري
نائب المدير العام / مدير إدارة التسليف

سورية الجنسية من مواليد الخبر ١٩٧٠
تحمــل خبــرة عمليــة تقــارب ٢٣ عامــاً قضــت معظمهــا فــي القطــاع المصرفــي. انضمــت إلــى فريــق 
عمــل بنــك عــوده ســورية فــي العــام ٢٠٠٦، حيــث شــغلت مناصــب مختلفــة فــي إدارة االئتمــان 

ــخ ٢٠١٤/٠٢/٢٤.  ــر إدارة التســليف فــي المصــرف بتاري ــن بمنصــب مدي لتعي
ــة المنبثقــة  ــة للمصــرف واللجــان الفرعي ــة التنفيذي ــم تعيينهــا فــي ٢٠١٣/١٠/٢٣ عضــو فــي اللجن ت
التابعــة )أهلــي ترســت كابيتــال  إلــى كونهــا عضــو مجلــس المديريــن للشــركة  ،  إضافــة  عنهــا 
المحــدودة المســؤولية(، فــي ٢٠١٦/١٠/٢٣ تــم تعيينهــا بمنصــب مســاعد مديــر عــام للمصــرف 

لتعيــن أخيــرا” نائبــا” للمديــر العــام فــي ٢٠١٨/١٠/٢١
تحمل شهادة ماجستير في اإلدارة المالية من جامعة SOAS بلندن منذ العام  ٢٠٠٤

السيد شادي الخوري
نائب المدير العام مدير إدارة شبكة الفروع و الصيرفة  اإللكترونية و خدمة البطاقات

سوري الجنسية من مواليد دمشق ١٩٧٢
ــذ عــام ١٩٩١  ــة تقــارب ٢٧ عامــاً حيــث عمــل فــي القطــاع المصرفــي من ــة عملي ــرة مصرفي ــه خب لدي
قضاهــا بيــن المصــرف التجــاري الســوري وبنــك عــوده ســورية، الــذي انضــم إليــه منــذ تأسيســه 
فــي العــام ٢٠٠٥ ليســاهم فــي إنشــاء شــبكة فــروع المصــرف ويشــرف علــى العمليــات المصرفيــة 

اليوميــة فــي الفــروع.
ــر إدارة شــبكة الفــروع  ــن بمنصــب مدي ــة عــدة فــي إدارة شــبكة الفــروع ليعي شــغل مناصــب إداري
والصيرفــة اإللكترونيــة وخدمــة البطاقــات فــي المصــرف بتاريــخ ٢٠١١/١١/٠١ كمــا تــم تعيينــه فــي 
٢٠١٣/١٠/٢٣ عضــواً فــي اللجنــة التنفيذيــة للمصــرف و اللجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهــا، إضافــة إلــى 
كونــه عضــو مجلــس المديريــن للشــركة التابعــة )أهلــي ترســت كابيتــال المحــدودة المســؤولية(، فــي 

٢٠١٦/١٠/٢٣ تــم تعيينــه بمنصــب مســاعد مديــر عــام للمصــرف ليعيــن أخيــرا” نائبــا” للمديــر العــام فــي  ٢٠١٨/١٠/٢١
يحمل شهادة في االقتصاد من جامعة دمشق منذ العام ٢٠٠٠
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السيد كنان أصالن
مساعد المدير العام/ المدير المالي و اإلداري

سوري الجنسية من مواليد دمشق ١٩٧٧.
له خبرة عملية في قطاعي المصارف واالتصاالت تجاوزت الـ ١٦ عاما.

شــغل منصــب مديــر دائــرة المحاســبة منــذ أن انضــم إلــى بنــك عــوده ســورية فــي العــام ٢٠٠٨ 
وصــوال إلــى منصــب المديــر المالــي واإلداري فــي عــام ٢٠١٤.

إضافــة إلــى مهامــه كعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة للمصــرف واللجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهــا، تــم 
تعيينــه بتاريــخ ٢٠١٨/١٠/٢١ مســاعدا للمديــر العــام.
يحمل بكالوريوس في االقتصاد من جامعة دمشق.

السيد غسان شيخ الشباب
مساعد المدير العام / مدير إدارة المخاطر

سوري الجنسية من مواليد دمشق عام ١٩٨٣ 
لديــه خبــرة فــي األمــور الماليــة والمصرفيــة تقــارب ١٦ عامــاً قضــى معظمها في القطــاع المصرفي، 
انضــم إلــى فريــق عمــل بنــك عــوده ســورية فــي بدايــة العــام ٢٠٠٦ وشــغل عــدة مناصــب رئيســية و 
إداريــة فــي اإلدارة الماليــة وإدارة المخاطــر ، تــم تعيينــه فــي منصــب مديــر إدارة المخاطــر CRO فــي 

نهايــة العــام ٢٠١٤. ليعيــن أخيــرا” فــي ٢٠١٨/١٠/٢١ بمنصــب مســاعد المديــر العــام .
يحمــل شــهادة ماجســتير فــي نظــم المعلومــات اإلداريــة مــن األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة 
والمصرفيــة وشــهادة بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة دمشــق, وهــو حائــز علــى شــهادة 
®FRM مديــر المخاطــر الماليــة مجــاز و عضــو فــي االتحــاد العالمــي لخبــراء إدارة المخاطــر GARP و 

مديــر معتمــد مــن ICPM األمريكيــة،

 السيد محمد صهيوني
مدير إقليمي لفروع المصرف خارج دمشق و ريفها

سوري الجنسية من مواليد الالذقية ١٩٥٤
لديــه خبــرة مصرفيــة عمليــة تتجــاوز ٣٧ عامــاً حيــث عمــل فــي القطــاع المصرفــي منــذ عــام١٩٨١ 
قضاهــا بيــن المصــرف الســعودي البريطانــي  )HSBC GROUP( فــي الريــاض، وبنــك عــوده ســورية 

الــذي انضــم اليــه منــذ عــام ٢٠٠٦ بمنصــب مديــر فــرع.
عيــن بمنصــب مديــر المنطقــة الســاحلية فــي عــام  ٢٠١١ ،ثــم تــم تعيينــه  بمنصــب عضــو فــي اللجنــة 

التنفيذيــة للمصــرف فــي ٢٠١٨/١٠/٢١.
ليتــم تعينــه مؤخــراً بمنصــب مديــر إقليمــي لجميــع فــروع المصــرف خــارج دمشــق وريفهــا فــي شــهر 

كانــون الثانــي ٢٠١٩
كلية التجارة شعبة إدارة األعمال في جامعة بيروت العربية-لبنان.
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المدقق الخارجي:
قامــت لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بترشــيح الســيد “أحمــد رضــوان الشــرابي” كمدقــق حســابات خارجــي للمصــرف، وقــد 
تــم عــرض الترشــح علــى الهيئــة العامــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ ١٢ أيــار ٢٠١٩ والتــي انتخبتــه أصــواًل كمدقــق حســابات 

خارجــي لعــام ٢٠١٩.
بناء عليه تم التعاقد مع السيد “أحمد رضوان الشرابي” وحددت أتعابه بملغ ١.٥٠٠.٠٠٠ ل.س للقيام باألعمال التالية:

• المراجعة الربعية للبيانات المالية.
• تدقيق البيانات المالية السنوية.

• إبــداء الــرأي بمــدى التــزام المصــرف بتطبيــق قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )٤/م ن( الخــاص بتطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة 
الدولــي رقــم ٩.

• المصادقة على البيان الضريبي.
كبــار مالكــي األســهم وبيــان بعــدد األوراق الماليــة المصــدرة و المملوكــة مــن قبــل أي 

مــن األطــراف ذوي العالقــة.
كبار مالكي األسهم )نسب المساهمة التي تفوق ١%(

عند التأسيسنهاية عام ٢٠١٨* نهاية عام ٢٠١٩

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهماسم المساهم

٤١.٠٠%٤١.٠٠١,٠٢٥,٠٠٠%٤١.٠٠٢٣,٤٧٠,٤٥٠%٢٣,٤٧٠,٤٥٠بنك عوده ش.م.ل

٥.٠٠%٥.٠٠١٢٥,٠٠٠%٥.٠٠٢,٨٦٢,٢٥٠%٢,٨٦٢,٢٥٠هدى عقل إسماعيل مهنا

٤.٠٠%٤.٠٠١٠٠,٠٠٠%٤.٠٠٢,٢٨٩,٨٠٠%٢,٢٨٩,٨٠٠هاديا عبد الهادي الدبس

٠.٠٠%-٣.٧٨%٣.٧٨٢,١٦٤,٥٥٠%٢,١٦٤,٥٥٠شركة تباشير الخير للتجارة

٠.٠٠%-٣.٥٠%٣.٠٠٢,٠٠٣,٦٧٥%١,٧١٧,٣٥٠محمد أنس محمد خير حمد هللا

٠.٠٠%-٣.٤٠%٣.٤٠١,٩٤٥,٠٦٠%١,٩٤٥,٠٦٠محمد وليد عزو رحمون

٠.٠٠%-٣.٤٠%٣.٤٠١,٩٤٥,٠٦٠%١,٩٤٥,٠٦٠محمد مصطفى احمد الجاويش

٠.٠٠%-٣.٢٧%٣.٢٧١,٨٧٠,٦٤٠%١,٨٧٠,٦٤٠طارق زياد الزعيم

٣.٠٠%٣.٠٠٧٥,٠٠٠%٣.٠٠١,٧١٧,٣٥٠%١,٧١٧,٣٥٠بنك عوده لأعمال ش.م.ل

٣.٠٠%٣.٠٠٧٥,٠٠٠%٣.٠٠١,٧١٧,٣٥٠%١,٧١٧,٣٥٠ليبانون انفست ش.م.ل

٠.٠٠%-٢.٢٥%٢.٢٥١,٢٨٧,٩٠٠%١,٢٨٧,٩٠٠اسامه رضا اللبابيدي

٢.٠٠%٢.٠٠٥٠,٠٠٠%٢.٠٠١,١٤٤,٩٠٠%١,١٤٤,٩٠٠عبد هللا عبد العزيز الراجحي

محمد ايمن محمد أديب 
٢.٠٠%٢.٠٠٥٠,٠٠٠%٢.٠٠١,١٤٤,٩٠٠%١,١٤٤,٩٠٠األصفري

شركة مجموعة الجميل 
٠.٠٠%-١.٥٩%١.٥٩٩١٢,١٧٥%٩١٢,١٧٥المساهمة المغفلة الخاصة

٢.٠٠%١.٥٠٥٠,٠٠٠%١.٥٠٨٥٨,٦٧٥%٨٥٨,٦٧٥احمد محمود العبود

٢.٠٠%١.٢٠٥٠,٠٠٠%١.٢٠٦٨٦,٩٤٠%٦٨٦,٩٤٠عدنان نعيم تقال

٣.٠٠%١.٠٧٧٥,٠٠٠%١.٠٧٦١٤,٠٥٠%٦١٤,٠٥٠باسل سيفي الحموي

١.٠٠%١.٠٠٢٥,٠٠٠%١.٠٠٥٧٢,٤٥٠%٥٧٢,٤٥٠عماد غسان زين

١.٠٠%١.٠٠٢٥,٠٠٠%١.٠٠٥٧٢,٤٥٠%٥٧٢,٤٥٠رياض غسان زين

١.٠٠%٠.٥٠٢٥,٠٠٠%٠.٥٠٢٨٦,٢٢٥%٢٨٦,٢٢٥ندى نزار أسعد

١.٠٠%٠.٥٠٢٥,٠٠٠%٠.٥٠٢٨٦,٢٢٠%٢٨٥,٩٩٠محمد ز. الزعيم

١.٠٠%٠.٠٠٢٥,٠٠٠%-٠.٠٠%-ميا نزار أسعد

٢.٠٠%٠.٠٠٥٠,٠٠٠%-٠.٠٠%-جورج انطون جدعون العشي

١.٠٠%٠.٠٠٢٥,٠٠٠%-٠.٠٠%-حّماد م. األتاسي

* حسب آخر جلسة تداول عقدت في ٢٠١٩/١٢/٣١
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الهيكل التنظيمي
لبنك عوده سورية
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عوده كابيتال سورية المحدودة المسؤولية

تــم تأســيس شــركة عــوده كابيتــال ســورية تزامنــاً مــع انطالقــة ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة بــرأس مــال قــدره ٢٧٠ مليــون ل.س 
بمســاهمة مقدارهــا ٩٩,٩٩٩% مــن رأس المــال امتــداداً لتوســع باقــة خدمــات بنــك عــوده ســورية نحــو مجــال خدمــات الوســاطة الماليــة.

ــة فــي ســوق دمشــق لــأوراق  ــة مــن خدمــات الوســاطة المالي ــم باقــة متكامل اختصــت هــذه الشــركة علــى مــدار األعــوام الســابقة بتقدي
الماليــة تتمثــل فــي:

١. تقديــم االستشــارات وتحليــل ونشــر المعلومــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة، وتشــمل تقديــم النصــح والمشــورة للعمــالء وللغيــر 
مقابــل أجــر وعمولــة.

٢. الوساطة في األوراق المالية وتتضّمن:
a. ممارسة أعمال شراء وبيع األوراق المالية بالعمولة لحساب الغير.

b. ممارسة أعمال شراء وبيع األوراق المالية لحسابها الخاص مباشرة من خالل السوق.
٣. إدارة اإلصــدارات األوليــة دون التعهــد بالتغطيــة: وتشــمل القيــام بأعمــال إدارة إصــدارات األوراق الماليــة وتســويقها نيابــة عــن 
الشــركة المصــدرة، بمــا فــي ذلــك إعــداد النشــرات والقيــام بجميــع الدراســات واإلجــراءات الالزمــة إلصــدار األوراق الماليــة وتســجيلها.

٤. إدارة االســتثمار فــي األوراق الماليــة وصناديــق االســتثمار: وتشــمل القيــام بــإدارة محافــظ األوراق الماليــة لحســاب الغيــر )إدارة 
االســتثمار(، وفقــاً التفاقيــة إدارة االســتثمار الموقعــة مــع العميــل، والتــي تحــدد السياســة االســتثمارية لــه وصالحيــات مديــر االســتثمار 

وواجباتــه. كمــا تشــمل هــذه األعمــال إدارة صناديــق االســتثمار المشــترك.

نظــراً لظــروف التشــغيل وانعكاســاتها الســلبية، قــرر مجلــس مديــري الشــركة تجميد نشــاط الشــركة لمدة عــام اعتباراً مــن ٢٠١٣/١٢/١٨، 
وقــد تــم تجديــد قــرار التجميــد بشــكل ســنوي حتــى نهايــة عــام ٢٠١٩، علمــاً أن الشــركة بترخيصهــا مازالــت قائمــة أصواًل.

بنــاءً عليــه وفــي العــام ٢٠١٩ كانــت الشــركة متوقفــة النشــاط، علمــاً بــأن نتائــج العــام ٢٠١٩ لشــركة عــوده كابيتــال قــد أظهــرت صافــي 
أربــاح بقيمــة ١٧,١٢٨,٢٩٠ ل.س جــاءت كنتيجــة مباشــرة لتوظيــف أمــوال الشــركة كوديعــة مصرفيــة فــي أحــد المصــارف العاملــة.

تــم الموافقــة علــى تغييــر اســم الشــركة ليصبــح “أهلــي ترســت كابيتــال المحــدودة المســؤولية” خــالل اجتمــاع الهيئــة العامــة للشــركة 
المنعقــدة بتاريــخ ٢٣ شــباط ٢٠٢٠.

وفيما يلي جدول مقارنة مختصر ألهم بنود بيان الوضع المالي وبيان الدخل لعامي ٢٠١٩ و٢٠١٨:

بيان الوضع المالي
٢٠١٩٢٠١٨بالليرات السورية

النقد في الصندوق ولدى البنوك
الموجودات األخرى

٣٩٦,٢٢٤,٤٢٩
٧,٧٨٨,٤٩٧

٣٧٨,٤٧٩,٠٥٥
٧,٧٤١,٩٤٠

4٠4,٠١٢,٩٢٦٣٨٦,٢٢٠,٩٩٥مجموع الموجودات
المطلوبات

حقوق الملكية
٤,٤٣٨,٣٦٨

٣٩٩,٥٧٤,٥٥٨
٣,٧٧٤,٧٢٧

٣٨٢,٤٤٦,٢٦٨
4٠4,٠١٢,٩٢٦٣٨٦,٢٢٠,٩٩٥مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بيان الدخل
٢٠١٩٢٠١٨بالليرات السورية

إيرادات الفوائد
المصاريف التشغيلية

٢٥.٤٢٣.٦٨٦
)٨.٢٩٥.٣٩٦(

٢٥,٨٣٧,٣٥٩
)٩.٠٧٥.٨٧٤(

١٧.١٢٨.٢٩٠١٦.٧٦١.4٨٥إجمالي الربح

الشركات التابعة
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تطور القوانين واألنظمة المصرفية 

لمحة عن مجلس النقد والتسليف:

يتولــى مجلــس النقــد والتســليف مهمــة العمــل علــى تنظيــم عمــل المؤسســات الماليــة والمصرفيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
حيــث تخضــع المصــارف العاملــة فــي القطــر إلــى ســلطته، ليقــوم بتنســيق فعاليتهــا ضمــن صالحياتــه وضمــن التوجهــات العامــة للدولــة 
التــي يقرهــا مجلــس الــوزراء ســعياً منــه لتحقيــق أهــداف تنميــة الســوق النقديــة والماليــة واســتقرارها وفقــا لحاجــات االقتصــاد القومــي، 
ويعمــل علــى توســيع إمكانيــات اســتخدام المــوارد والطاقــات والعمــل علــى إنمــاء الدخــل القومــي. وفــي ســبيل ذلــك يتولــى مجلــس النقــد 
والتســليف مهمــة وضــع السياســة النقديــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وإدارتهــا وفقــاً لالســتراتيجية العامــة للدولــة وحاجــات 

االقتصــاد الوطنــي.
واســتناداً للمرســوم التشــريعي 4٨ لعــام ٢٠١٣ القاضــي بتشــكيل مجلــس النقــد والتســليف الجديــد فقــد تضمنــت عضويتــه كاًل مــن حاكــم 
ــة التخطيــط والتعــاون الدولــي، نائــب حاكــم مصــرف ســورية المركــزي  مصــرف ســورية المركــزي رئيســاً للمجلــس، وكاًل مــن رئيــس هيئ

األول، معــاون وزيــر الماليــة لشــؤون اإلنفــاق العــام، باإلضافــة إلــى خمســة خبــراء كأعضــاء فــي المجلــس.

لمحة عن مصرف سورية المركزي: 
ْحــِدث مصــرف ســورية المركــزي بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم )٨٧( عــام ١٩٥٣ وباشــر عملــه فــي العــام ١٩٥٦، و هــو مؤسســة  أُ
عامــة ذات اســتقالل مالــي وإداري يعمــل تحــت إشــراف الدولــة وبضمانتهــا وهــو الســلطة الوحيــدة التــي تقــوم بــأداء وظائــف إصــدار 
النقــد الوطنــي، كمــا يقــوم بإصــدار األســناد الوطنيــة العامــة والمســاهمة فــي المفاوضــات الدوليــة الماليــة، يمثــل الدولــة فــي مفاوضــات 
ــدوق النقــد  ــة، والتعامــل مــع صن ــات الدولي ــازة االحتياطي ــي، حي ــة فــي مجــاالت التعــاون النقــدي الدول القــروض واالســتقراضات الخارجي

الدولــي.
كمــا يقــوم مصــرف ســورية المركــزي مــن خــالل مفوضيــة الحكومــة لــدى المصــارف باإلشــراف علــى المصــارف العامــة والخاصــة العاملــة 

فــي ســورية ويعمــل فــي ذلــك علــى إتبــاع أحــدث المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال. 

أهم القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية خالل العام 2019
رئاسة الجمهورية:

• القانون رقم ٣:
تــم بموجــب هــذا القانــون تمديــد العمــل بأحــكام القانــون رقــم ١٣ تاريــخ ٢٠١٣/٧/٢ وتعديالتــه والقاضــي بإضافــة نســبة ١٠% علــى 
تحققــات الضرائــب والرســوم المباشــرة وعلــى الضرائــب والرســوم غيــر المباشــرة تســمى المســاهمة الوطنيــة إلعــادة األعمــار لغايــة 
تكاليــف عــام ٢٠٢١ بالنســبة لجميــع مكلفــي زمــرة األربــاح الحقيقيــة ومكلفــي باقــي الضرائــب والرســوم المباشــرة األخــرى والضرائــب 

والرســوم غيــر المباشــرة. 

مجلس النقد والتسليف:

• القرار رقم ٤/م ن: 
ــر الماليــة الدولــي رقــم ٩ )IFRS ٩( الخــاص بــاألدوات الماليــة  تــم بموجــب هــذا القــرار إلــزام المصــارف التقليديــة بتطبيــق معيــار التقاري

ــه. ــي ٢٠١٩، وإنهــاء العمــل بقــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم ٥٩٧/م ن/ب٤ لعــام ٢٠٠٩ وتعديالت ــون الثان ــارا مــن ١ كان اعتب
• القرار رقم ٧/م ن: 

تــم بموجــب هــذا القــرار تعديــل أســعار الفائــدة الدائنــة التــي تدفعهــا المصــارف علــى الودائــع ألجــل بالــدوالر األمريكــي أو باليــورو لتصبــح 
بيــن )Libor+٢% - Libor+١%( ســنوياً حســب اآلجــال شــريطة أال يقــل الفــرق بيــن أقــل معــدل علــى أدنــى أجــل وأعلــى معــدل علــى أطــول 

أجــل عــن ١%.
•القرار رقم ١٨٥/م ن: 

تــم بموجــب هــذا القــرار الموافقــة علــى نظــام إصــدار مصــرف ســورية المركــزي لشــهادات اإليــداع بالليــرة الســورية، وتــم تحديــد أســس 
ــاب بهــا. وأعلــن مصــرف ســورية المركــزي عــن اإلصــدار رقــم ١ لشــهادات  ــة لالكتت ــد الجهــات المؤهل اصــدار هــذه الشــهادات وتحدي

اإليــداع بتاريــخ ٢٠١٩/٠٢/٠٤ وفــق طريقــة القســط الثابــت للمصــارف التقليديــة العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.  
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لجنة إدارة مصرف سورية المركزي:

• القرار رقم ٢٩٢/ل إ:
تــم بموجــب هــذا القــرار تعديــل المــادة األولــى مــن تعليمــات قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم ١٤٠٩/م ن/ب٤ لعــام ٢٠١٦، حيــث تــم 
الســماح للمصــارف المســموح لهــا بالتعامــل بالقطــع األجنبــي االحتفــاظ بمراكــز قطــع تشــغيلية صافيــة مدينــة أو دائنــة بنســبة ٢% 

كحــد أقصــى مــن األمــوال الخاصــة االساســية الصافيــة.

الهيئة العامة للضرائب والرسوم – مديرية التشريع الضريبي:

• القرار رقم ٣/١٢٣٨: 
أكــد القــرار علــى مــا ورد فــي قانــون ضريبــة الدخــل رقــم ٢٤ لعــام ٢٠٠٣ لجهــة عــدم خضــوع األربــاح والفوائــد المتحققــة خــارج ســورية 

لضريبــة الدخــل علــى األربــاح الحقيقيــة وإنمــا تخضــع لضريبــة ريــع رؤوس األمــوال المتداولــة.

أنظمة الرقابة والضبط المتعلقة بإعداد التقارير المالية:

إن بنــك عــوده ســورية يخضــع كغيــره مــن المصــارف العاملــة لجملــة مــن األنظمــة والقوانيــن والتعليمــات التــي تضــع فــي إطارهــا 
العريــض ضــرورة توفيــر نظــام رقابــة فاعــل فــي تأميــن درجــة عاليــة مــن الدقــة فــي إعــداد التقاريــر الماليــة، حيــث يأتــي تعييــن مدقــق 
حســابات خارجــي معتمــد مــن قبــل الجهــات الرقابيــة ومنتخــب بشــكل كامــل مــن مســاهمي المصــرف كجــزء هــام مــن أنظمــة الرقابــة علــى 
مراجعــة وتدقيــق التقاريــر الماليــة علمــاً بــأن المدقــق المنتخــب يتمتــع بشــكل كامــل بالحياديــة وبعيــد كل البعــد عــن تأثيــر اإلدارة التنفيذيــة 

أو أي جهــة أخــرى.
مــن جهــة أخــرى، يأتــي دور لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة كمكمــل للخطــوة األولــى حيــث يلقــى علــى عاتقهــا متابعــة أعمــال 
التدقيــق المنجــزة مــن قبــل مدقــق الحســابات ومناقشــة تقريــره بــكل عنايــة للتأكــد مــن ســالمة اإلجــراءات المطبقــة داخليــاً عنــد إعــداد 
القوائــم الماليــة والتأكــد مــن صحــة البيانــات ومــدى انســجامها مــع معاييــر المحاســبة الدوليــة والتعليمــات والقوانيــن الصــادرة عــن 

الجهــات الرقابيــة، 
فــي حيــن تتــرك لجنــة التدقيــق المجــال مفتــوح تمامــاً ألعمــال إدارة التدقيــق الداخلــي وعلــى مــدار العــام للتأكــد مــن ســالمة إعــداد التقاريــر 

الماليــة حســب خطــة العمــل الســنوية لتلــك اإلدارة لمعالجــة أي ثغــرات أو اســتدراك أي أخطــاء.
عــالوة علــى كل مــا تقــدم، فــإن وجــود مديريــة مراقبــة االلتــزام والتــي ترتبــط بشــكل مباشــر بمجلــس إدارة المصــرف، والتــي تتولى  مســؤولية 
متابعــة االلتــزام باألنظمــة والقوانيــن النافــذة وتوجيهــات مجلــس النقــد والتســليف ولجنــة إدارة هيئــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب وضوابــط العمــل المعتمــدة لــدى المصــرف ومتابعــة المخاطــر المرتبطــة بأنشــطة المصــرف وإعــداد التقاريــر المطلوبــة بهــذا 
ــل  ــة مكافحــة غســل األمــوال وتموي ــدى المصــارف وهيئ ــة الحكومــة ل الخصــوص ورفعهــا لــكل مــن مجلــس إدارة المصــرف ومفوضي

اإلرهــاب، يســاهم فــي رفــع مســتوى الضبــط والرقابــة علــى التقاريــر الماليــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن البيانــات الماليــة وإفصاحاتهــا تخضــع لرقابــة هيئــة األوراق واألســواق الماليــة التــي لهــا الحــق فــي منــح حــق نشــر 
البيانــات الماليــة حســب تعليمــات اإلفصــاح الصــادرة عنهــا وكذلــك االستفســار عــن أي مــن هــذه اإلفصاحــات إضافــة إلــى الرقابــة اليوميــة 

التــي يفرضهــا مصــرف ســورية المركــزي علــى عمليــات المصــرف ليشــمل ذلــك تقاريــره الماليــة بأنواعهــا.
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اإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر:
اســتمرت إدارة المخاطــر فــي بنــك عــوده ســورية بالســعي لتطبيــق أفضــل الممارســات الســليمة فــي إدارة المخاطــر المصرفيــة كأحــد 
ــد وقيــاس  ــة بتحدي ــق أهدافهــا والمتمثل ــى تحقي ــم ومســتمر عل ــات االســتراتيجية للعمــل، تعمــل إدارة المخاطــر بشــكل دائ أهــم األولوي
جميــع أنــواع المخاطــر الناتجــة عــن األعمــال فــي المصــرف وتقييمهــا وفقــا الحتمــاالت حدوثهــا وتقديــر حجــم الضــرر الــذي يمكــن أن تحدثــه 
وتحديــد مســتويات المخاطــر التــي يمكــن للمصــرف أن يتحملهــا أو يتجنبهــا أو يؤمــن ضــد حدوثهــا عــن طريــق رســم سياســات يتــم مــن 
خاللهــا وضــع حــدود للمخاطــر المقبولــة وتحديــد المســؤولية عــن معالجــة أي تجــاوز لهــذه الحــدود باإلضافــة إلــى رفــع التقاريــر الدوريــة إلــى 
الجهــات المعنيــة بالمشــاكل الملموســة، حيــث تســعى إدارة المخاطــر وبالتنســيق مــع اإلدارة التنفيذيــة فــي المصــرف علــى إيجــاد تــوازن 

مقبــول بيــن حجــم المخاطــر الناتجــة عــن أعمــال المصــرف والعائــد علــى هــذه األعمــال.
كمــا تقــوم إدارة المخاطــر فــي المصــرف برفــع تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة إدارة المخاطــر فــي مجلــس اإلدارة حــول طبيعــة المخاطــر التــي 
يتعــرض لهــا المصــرف وحجمهــا، كمــا يتــم عــرض ملخــص عــن أنشــطة إدارة المخاطــر ومــدى التزامهــا بأفضــل المعاييــر العالميــة 
الصــادرة ســواءً مــن قبــل لجنــة بــازل أو غيرهــا مــن الجهــات المرموقــة والمتعلقــة بمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق والمخاطــر 
التشــغيلية باإلضافــة إلــى مخاطــر أمــن المعلومــات واســتمرارية العمــل وغيرهــا مــن المخاطــر الناتجــة عــن األعمــال فــي المصــرف.

االستراتيجيات العامة والهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر   
• مجلــس اإلدارة هــو الجهــة المســؤولة عــن تحديــد أنــواع المخاطــر إضافــة إلــى الســقوف القصــوى التــي يمكــن للمصــرف القبــول بهــا بمــا 
 .Risk Limits & Appetite يتعلــق بــكل نــوع مــن أنــواع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا وهــي مــا يعــرف بـــ ًالحــدود القصــوى والقابليــة للمخاطــر
ــر عــن المخاطــر التــي يواجههــا  ــاً تقاري يوافــق مجلــس اإلدارة علــى سياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر بكافــة أنواعهــا وهــو يتلقــى دوري

المصــرف أو يمكــن أن يواجههــا المصــرف مســتقباًل بعــد دراســتها تفصيليــاً مــن قبــل لجنــة المخاطــر.
• لجنــة المخاطــر تنبثــق عــن مجلــس اإلدارة ومهمتهــا األساســية اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر بشــكل عــام وتقييــم أعمالهــا إضافــة إلــى 
مراجعــة واقتــراح سياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر قبــل رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة. كمــا أن هــذه اللجنــة مســؤولة عــن مراقبــة تطــور 
مســتوى المخاطــر فــي المصــرف، تحديــد ســيناريوهات اختبــارات الجهــد وتقييــم نتائجهــا وهــي صلــة الوصــل بيــن إدارة المخاطــر ومجلــس 
اإلدارة. تتألــف لجنــة إدارة المخاطــر مــن ٣ أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بحضــور مديــر إدارة المخاطــر والمديــر العــام.

• اللجنــة التنفيذيــة للمصــرف مهمتهــا معاونــة المديــر العــام / الرئيــس التنفيــذي فــي العمليــات اليوميــة إلدارة المصــرف وتطبيــق 
االســتراتيجيات الموافــق عليهــا كمــا تشــارك اللجنــة فــي صياغــة السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر وتقــوم بمتابعــة 

التقاريــر الصــادرة عــن إدارة المخاطــر. 
ــي  ــع األعمــال فــي المصــرف والت ــات وهــي مســؤولة عــن اتخــاذ ومتابعــة القــرارات المتعلقــة بجمي ــة إدارة الموجــودات والمطلوب • لجن
ينتــج عنهــا مخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة باإلضافــة إلــى تحديــد اســتراتيجيات مواجهــة هــذه المخاطــر ومراقبــة تطبيــق أســس إدارة 

المخاطــر وااللتــزام بالســقوف المحــددة والسياســات واإلجــراءات الموافــق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.   
ــة  ــد باإلجــراءات والسياســات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة المصــرف والمصــادق عليهــا مــن لجن • إدارة المخاطــر ومهمتهــا التقي
إدارة المخاطــر بمــا يتعلــق بطــرق تقييــم حجــم هــذه المخاطــر مــن خــالل منهجيــات علميــة يتــم تطويرهــا بشــكل دوري بمــا ينســجم مــع 
أحــدث المعاييــر الدوليــة إلدارة المخاطــر، وبمــا يتماشــى مــع الســوق المحليــة وال يتعــارض مــع التعليمــات الصــادرة عــن مصــرف ســورية 
المركــزي. كمــا وتقــوم إدارة المخاطــر أيضــاً بإبــداء الــرأي بشــكل مســتقل بمــا يتعلــق بكافــة أنــواع األعمــال واألنشــطة التــي يمارســها 
المصــرف وينتــج عنهــا مخاطــر مــن أي نــوع، وتقــوم بإصــدار التقاريــر الدوريــة عــن هــذه المخاطــر ورفعهــا إلــى اإلدارة العليــا للمصــرف كمــا 

إلــى مجلــس اإلدارة.

سياسات إدارة المخاطر 
العامــل األساســي فــي سياســة إدارة ومراقبــة المخاطــر فــي المصــرف هــي الســقوف التــي يقــوم بتحديدهــا مجلــس اإلدارة لــكل نــوع مــن 
أنــواع المخاطــر وهــي تعكــس اســتراتيجية المصــرف فــي تعاملــه مــع الســوق واألهــداف التــي يعمــل لتحقيقهــا وفــي الوقــت نفســه تحــدد 

هــذه الســقوف مســتوى المخاطــر القصــوى المقبــول بهــا مــن قبــل المصــرف والتــي ال يجــب تجاوزهــا. 
تتضمــن هــذه الســقوف الحــدود االئتمانيــة بشــكل عــام وبشــكل محــدد فــي قطاعــات معينــة أو مناطــق جغرافيــة واحــدة، تتضمــن أيضــاً 
الحــد األدنــى المســموح بــه للســيولة، إضافــة إلــى تحديــد نســب مخاطــر ســعر الفائــدة وتحديــد التوجيهــات النوعيــة والكميــة للمخاطــر 

التشــغيلية.
يتــم بشــكل دوري متابعــة ودراســة البيانــات واألرقــام الصــادرة عــن كافــة األقســام فــي المصــرف مــن أجــل تحديــد وقيــاس المخاطــر التــي 
يتعــرض لهــا وبالتالــي يتــم رفــع نتائــج هــذه الدراســات إلــى اإلدارة العليــا للمصــرف بشــكل دوري كمــا ترفــع تقاريــر فصليــة عــن المخاطــر 

التــي يتعــرض لهــا المصــرف إلــى مجلــس اإلدارة عــن طريــق لجنــة المخاطــر. 

المخاطر االئتمانية:
تســعى إدارة المخاطــر االئتمانيــة بشــكل مســتمر علــى رفــع مســتوى التحــوط تجــاه أي نوع مــن المخاطر االئتمانية فــي المصرف من خالل 
مراقبــة جــودة الموجــودات بمــا يتناســب مــع الحــدود القصــوى المقبولــة و تقديــم التوصيــات عنــد الحاجــة لرفــع جــودة الموجــودات بشــكل 
عــام و محفظــة التســليفات بشــكل خــاص مــن خــالل االقتراحــات والتــي يتــم رفعهــا مــن ضمــن الــرأي المســتقل الــذي يتــم تقديمــه لــكل 
ملــف ائتمانــي فــي المصــرف ســواءاً عنــد منــح التســهيالت أو تجديدهــا علــى مســتوى القــروض التجاريــة أو مــن خــالل المراجعــة الشــاملة 
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للمحفظــة علــى مســتوى قــروض التجزئــة، حيــث تعتبــر سياســة تدعيــم الضمانــات العينيــة المأخــوذة مقابــل التســهيالت الموجــودة أو 
تحصيــن المحفظــة مــن خــالل النهــج المتحفــظ فــي تشــكيل المؤونــات مقابــل التســهيالت مــن أهــم أدوات إدارة مخاطــر االئتمــان.

تقــوم إدارة المخاطــر االئتمانيــة بمراجعــة دوريــة لمحفظــة التســهيالت لدراســة تطــور حجــم الديــون غيــر المنتجــة وكفايــة المؤونــات 
ــة  ــزم إدارة المخاطــر االئتماني ــى حــدة، كمــا تلت ــوع عل ــات مــن خــالل دراســة كل ن ــم الضمان ــى مراجعــة وضــع وقي الموجــودة باإلضافــة إل
بقــرارات مجلــس النقــد والتســليف فيمــا يتعلــق بتصنيــف التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب المؤونــات كمــا هــو الحــال فــي احتســاب نســب 

التركــزات المقبولــة لــكل عميــل أو مجموعــة.
تمــارس إدارة المخاطــر االئتمانيــة مهامهــا المتنوعــة مــن خــالل ثالثــة أقســام رئيســية وهــي قســم مراجعــة مخاطــر االئتمــان، قســم تقاريــر 
ومعلومــات االئتمــان وقســم الشــؤون اإلداريــة لالئتمــان، تقــوم األقســام بأدوارهــا بطريقــة تكامليــة لالرتبــاط الكبيــر بيــن مراحــل العمــل 

األساســية.

• مراجعــة مخاطــر االئتمــان: يعنــى هــذا القســم بدراســة وتحليــل مخاطــر االئتمــان المرتبطــة بــكل ملــف ائتمانــي ورفــع توصيــات 
مــن خــالل رأي مســتقل يتــم رفعــه للجــان التســليف المختلفــة عنــد كل عمليــة منــح، كمــا يقــوم بمراجعــة دوريــة للمحفظــة لتقييــم حجــم 
المخاطــر االئتمانيــة بشــكل عــام وتقييــم كفايــة المؤونــات والضمانــات لتغطيــة هــذه المخاطــر باإلضافــة إلــى مهامــه األساســية المتمثلــة 

فــي تصنيــف الديــون بحســب قــرارات مصــرف ســورية المركــزي أو بحســب معاييــر التصنيــف الداخلــي.

• تقاريــر ومعلومــات االئتمــان: يتركــز نشــاط هــذا القســم بتوفيــر ومعالجــة كافــة أنــواع البيانــات المرتبطــة بالمخاطــر االئتمانيــة 
واحتســاب المؤونــات باإلضافــة إلــى مســؤولية إعــداد كافــة التقاريــر الدوريــة المطلوبــة مــن الجهــات الرقابيــة فيمــا يتعلــق بحجــم وتركــزات 
المخاطــر االئتمانيــة بكافــة أنواعهــا، كمــا يهتــم بتجميــع وإعــداد وتبــادل المعلومــات المرتبطــة بالعمــالء المدينــون مــع مصــرف ســورية 
المركــزي مــن ضمــن برنامــج مركزيــة المخاطــر، كمــا يســاهم فــي تحضيــر كافــة اإلفصاحــات المتعلقــة بالمخاطــر االئتمانيــة والضمانــات 

المأخــوذة باإلضافــة إلــى حجــم المؤونــات وصــواًل إلــى صافــي المخاطــر االئتمانيــة.

• الشــؤون اإلداريــة لالئتمــان: تتمحــور مســؤوليات هــذا القســم وبشــكل أساســي حــول المتابعــة المســتمرة والدوريــة لمحفظــة 
الديــون التجاريــة بهــدف رئيســي وهــو التأكــد مــن تنفيــذ وتفعيــل وتجديــد كافــة أنــواع القــروض بمــا يتطابــق مــع تفاصيــل القــرار االئتمانــي 
الصــادر عــن اللجنــة المختصــة مــن حيــث شــروط المنــح والضمانــات المطلوبــة باإلضافــة إلــى التأكــد مــن وجــود وســالمة وصحــة 
المســتندات والوثائــق المرتبطــة ســوءاً بعقــود القــروض أو بالضمانــات المأخــوذة بكافــة األوقــات وبالتنســيق مــع القســم القانونــي 
بالمصــرف عنــد الحاجــة، كمــا يهتــم هــذا القســم بالمراجعــة الدوريــة لصالحيــة بعــض المســتندات والوثائــق وضمــان تجديدهــا بالتعــاون 

مــع المعنييــن فــي قســم االئتمــان التجــاري.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩: 
فــي تمــوز ٢٠١٤ انتهــى مجلــس المحاســبة العالمــي مــن وضــع المعيــار رقــم ٩ للتقاريــر الماليــة، وقــد تــم تحديــد بدايــة العــام ٢٠١٨ للبــدء 

. بتطبيقــه عالميــاً
يتضمــن المعيــار متطلبــات جديــدة لعمليــات القيــاس واالعتــراف والتحــوط تجــاه المخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بالموجــودات واألدوات 

الماليــة فــي ميزانيــة المصــرف، والتــي مــن شــانها ان تؤثــر فــي النشــاط االئتمانــي بشــكل عــام وللمصــارف بشــكل خــاص.
يلــزم المعيــار المؤسســات علــى اتخــاذ اجــراءات مقابــل التدنــي فــي قيمــة موجوداتهــا الماليــة بحيــث تكــون هــذه اإلجــراءات علــى شــكل 
ــي  ــى لتدن ــة األول ــة المصنفــة ضمــن المرحل ــة للموجــودات المالي ــرة ١٢ شــهر مقبل ــة المتوقعــة لفت ــل التدفقــات النقدي مخصصــات مقاب

ــن ٢ و٣. ــة المصنفــة ضمــن المرحلتي ــة المســتقبلية للموجــودات المالي ــل كافــة التدفقــات النقدي القيمــة ومخصصــات مقاب
وبحســب المعيــار فــان كافــة الموجــودات الماليــة ومــن اليــوم األول لالرتبــاط التعاقــدي تصنــف ضمــن المرحلــة األولــى مالــم تظهــر أحــد 
المؤشــرات والتــي تعبــر عــن ارتفــاع بالــغ فــي درجــة المخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة باألصــل المالــي و/او الطــرف التعاقــدي. ومــن الجديــر 

بالذكــر بــان هــذه اآلليــة قــد وضعــت لغايــة زيــادة الحــذر كمحاولــة لمنــع تكــرار احــداث ازمــة ٢٠٠٨ العالميــة.
ســبق وبتعميــم صــادر عــن حاكــم مصــرف ســورية المركــزي برقــم ٦٨٣٩ فــي العــام ٢٠١٧ الطلــب الــى جميــع المصــارف البــدء بمرحلــة 
ــق  ــل تطبي ــم تأجي ــم الحاكــم رقــم ١٩٢٧، ت ــات العــام ٢٠١٨ وبموجــب تعمي ــار. وفــي بداي ــق المعي ــة تطبي ــة خــالل العــام ٢٠١٨ لغاي تمهيدي

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ حتــى تاريــخ ٢٠١٩/٠١/٠١ وصــواًل للتطبيــق الكامــل بنهايــة العــام آنــف الذكــر.
تــم العمــل خــالل العــام ٢٠١٩ اســتمراراً لمــا تــم البــدء فيــه خــالل العــام ٢٠١٨ فــي إطــار تحضيــر بنــك عــوده ســورية للتطبيــق علــى اســتكمال 
متطلبــات تطبيــق المعيــار ٩، حيــث تــم التعامــل مــع الموضــوع كأولويــة لمــا لــه مــن أهميــة علــى مســتوى المركــز المالــي للمصــرف 

وتماشــياً مــع مواعيــد التطبيــق النهائــي المحــددة مــن قبــل مصــرف ســورية المركــزي.
فــي البدايــة، تمــت دراســة وتعريــف وتحديــد كافــة االفتراضــات والمتغيــرات الضروريــة لتطبيــق المعيــار ٩ بعــد مناقشــتها مــع اإلدارة 
التنفيذيــة فــي المصــرف وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة لالعتمــاد، بعــد أن تــم تحديــد نمــوذج اإلعمــال المتبــع لــكل نــوع مــن الموجــودات.

وامــا مــا يخــص احتســاب المخصصــات الالزمــة لمواجهــة التدنــي فــي قيمــة األصــول الماليــة، فقــد تــم اتبــاع اآلليــة المعتمــدة فــي احتســاب 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ECL، وذلــك بالنســبة لمحفظــة االئتمــان التجــاري حيــث تــم تجهيــز أدوات مختصــة وبيئــة عمــل داعمــة، 
ترتكــز علــى البيانــات التاريخيــة ألحــداث التعثــر والخســائر االئتمانيــة المســجلة فــي المصــرف. إضافــة الــى مــا ســبق تــم ايجــاد أدوات خاصــة 
باحتســاب المخصصــات الالزمــة لمواجهــة التدنــي بقيمــة الموجــودات الماليــة االخــرى، كمــا وستســتمر إدارة المخاطــر فــي تطويــر تلــك 

األدوات لتواكــب المتطلبــات الجديــدة وخصوصــاً الرقابيــة منهــا، فــي ضــوء التطــور المســتمر للتطبيــق العملــي للمعيــار.



التقرير السنوي

٢٩

مخاطر السوق والسيولة:  
تعنــى مخاطــر الســوق بكافــة األعمــال التــي يحتمــل أن يتعــرض المصــرف كنتيجــة لهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ألي نــوع مــن 
الخســائر، حيــث تنتــج مخاطــر الســوق مــن التحــركات فــي عوامــل الســوق بشــكل يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية ســواء علــى األربــاح أو علــى 
القيمــة االقتصاديــة لحقــوق المســاهمين فــي المصــرف، أمــا مخاطــر الســيولة فهــي تنجــم عــن عــدم قــدرة المصــرف علــى تنفيــذ االلتزامــات 

الحاليــة أو المســتقبلية المتوقعــة أو غيــر المتوقعــة بالوقــت المناســب والكلفــة المقبولــة.
وتشمل إدارة مخاطر السوق والسيولة دراسة وتحليل األنواع التالية من المخاطر:

• تقلبات أسعار الفائدة
• تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

• تقلبات أسعار األوراق المالية
• السيولة

تقــوم إدارة مخاطــر الســوق بقيــاس وضبــط حجــم المخاطــر المحتملــة والناتجــة عــن أعمــال المصــرف ذات العالقــة واالرتبــاط بتقلبــات 
ــة لمجمــل األعمــال  ــد أو أســعار صــرف العمــالت باإلضافــة إلــى مخاطــر الســيولة، ويتــم ذلــك مــن خــالل المتابعــة اليومي أســعار الفوائ
واألنشــطة وفقــاً للسياســات واإلجــراءات المصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن مــدى تقيــد المصــرف بالســقوف 
والمســتويات المحــددة للمخاطــر المقبولــة داخليــاً باإلضافــة إلــى الحــدود المطلوبــة بقــرارات مصــرف ســورية المركــزي لتحديــد التجــاوزات 
ومتابعتهــا بشــكل فــوري مــع اإلدارة العليــا فــي المصــرف، كمــا ويتــم رفــع تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة إدارة المخاطــر تعــرض نظــرة شــاملة 
عــن حجــم ونــوع المخاطــر الســوقية الموجــودة مــع توضيــح وتبريــر أي تجــاوز إن وجــد، باإلضافــة إلــى اختبــارات الجهــد والتــي تقيــس حجــم 
المخاطــر المحتملــة ضمــن ظــروف عمــل قاســية يتــم عرضهــا مــن خــالل عــدة ســيناريوهات أو مــن خــالل دراســة حساســية موجــودات 

ومطاليــب المصــرف ألي تغيــر غيــر متوقــع بعوامــل الســوق مثــل أســعار الفوائــد.
باإلضافــة إلــى ذلــك تســاهم إدارة المخاطــر الســوقية بإبــداء الــرأي بكافــة أعمــال المصــرف التــي ينجــم عنهــا أي نــوع مــن المخاطــر 
الســوقية مــن خــالل مشــاركتها فــي لجنــة إدارة الموجــودات والمطاليــب فــي المصــرف والتــي مــن شــأنها مناقشــة واتخــاذ القــرارات بشــأن 

توظيفــات وأعمــال المصــرف وكل مــا لــه عالقــة بــإدارة أصــول والتزامــات المصــرف. 

المخاطر التشغيلية:
تهتــم إدارة المخاطــر التشــغيلية بشــكل رئيســي بمراقبــة وتحليــل وضبــط جميــع أنــواع العمليــات فــي المصــرف والتــي قــد تســبب خســائر 
ــر مباشــرة، حيــث تنتــج هــذه المخاطــر بشــكل أساســي عــن األخطــاء  ــة )كســمعة المصــرف( بطريقــة مباشــرة أو غي ــر مادي ــة أو غي مادي
البشــرية أو فشــل األنظمــة واألعطــال االلكترونيــة أو عــن عمليــات االحتيــال الداخليــة أو الخارجيــة أو عــن العوامــل المتعلقــة بالبيئــة 

التشــغيلية المحيطــة بالمصــرف. 
حيــث تســعى إدارة المخاطــر التشــغيلية فــي المصــرف بشــكل مســتمر الــى ضمــان وجــود السياســات الالزمــة وأنظمــة الضبــط الكافيــة 
لتخفيــف حجــم الخســائر المتعلقــة بمخاطــر التشــغيل وإبقائهــا ضمــن الحــدود المقبولــة والمحــددة مــن قبــل مجلــس إدارة المصــرف 

وبمــا يتماشــى مــع مقــررات مصــرف ســورية المركــزي بهــذا الخصــوص.
كمــا تعنــى إدارة المخاطــر التشــغيلية بنشــر ثقافــة ووعــي إدارة المخاطــر بــكل أقســام المصــرف وعلــى كافــة المســتويات لمــا لهــا مــن أثــر 

هــام علــى تخفيــف حجــم المخاطــر التشــغيلية فــي جميــع خطــوط العمــل وبالتالــي الخســائر التــي قــد يتعــرض لهــا المصــرف.

      I. طرق تحديد و قياس المخاطر التشغيلية:
يتــم تحديــد وقيــاس حجــم المخاطــر التشــغيلية بعــدة طــرق نموذجيــة وعلميــة تتماشــى مــع توصيــات الجهــات الرقابيــة المتمثلــة بمصــرف 

ســورية المركــزي بشــكل أساســي ومــع المعاييــر الدوليــة الموصــى بهــا مــن لجنــة بــازل ومــن أهمهــا:
•  التقييــم الذاتــي للمخاطــر: ويتــم مــن خــالل اجتماعــات أو ورشــات عمــل مــع كل إدارة فــي المصــرف لتقييــم حجــم التعرضــات للمخاطــر 

التشــغيلية فــي كل نــوع مــن العمليــات والنشــاطات المرتبطــة واقتــراح الحلــول واإلجــراءات المناســبة.
• التجميــع النوعــي للمخاطــر: ويتــم عــن طريــق تجميــع كافــة األحــداث أو األخطــاء أو الخســائر التشــغيلية الــواردة وتصنيفهــا وفرزهــا فــي 
قواعــد بيانــات مناســبة ورفــع تقاريــر دوريــة بتركــزات هــذه األحــداث ونوعيتهــا إلــى اإلدارة التنفيذيــة ولجنــة إدارة المخاطــر مــع التوصيــات 

الالزمــة لتخفيــف مــن حجــم وأثــر هــذه المخاطــر.
• مؤشــرات المخاطــر الرئيســية: يتــم العمــل علــى اعتمــاد مجموعــة مــن المؤشــرات األساســية باإلضافــة إلــى الســعي بشــكل دائــم علــى 
تطويرهــا والتــي تتــم مراجعتهــا بشــكل دوري لتحديــد وجــود أي نــوع مــن المخاطــر التشــغيلية باإلضافــة إلــى كونهــا مؤشــرات إنــذار مبكــر 

قبــل حــدوث أي خســائر.
• حــدود المخاطــر التشــغيلية: عــن طريــق وضــع حــدود للخســائر الناتجــة عــن المخاطــر التشــغيلية لمختلــف أنــواع العمليــات وعلــى عــدة 

مســتويات.
• القيــاس: وذلــك باالســتعانة بالمعلومــات اإلحصائيــة التاريخيــة، حيــث يتــم حصــر الخســائر المتحققــة والناتجــة عــن المخاطــر التشــغيلية 

واالســتعانة بهــذه المعلومــات مســتقباًل فــي تطويــر السياســات الخاصــة بمراقبــة هــذه المخاطــر والتخفيــف منهــا. 
أمــا عــن الطريقــة المعتمــدة لقيــاس المخاطــر التشــغيلية لغــرض احتســاب كفايــة رأس المــال فــي المصــرف فقــد تــم وبموجــب تعليمــات 

مصــرف ســورية المركــزي اعتمــاد طريقة المؤشــر األساســي.
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     II. آليات تخفيف المخاطر التشغيلية:
 يتــم التركيــز علــى اعتمــاد الرقابــة الدوريــة والمســتمرة وضمــان وجــود السياســات واإلجــراءات الكافيــة للحــد والتخفيــف مــن آثــار المخاطــر 
ــم اللجــوء فــي  ــن يت ــك فــي حي ــة لذل ــة الضروري ــة محكمــة واالســتعانة بالوســائل التقني ــى اعتمــاد إجــراءات رقابي التشــغيلية باإلضافــة إل

بعــض الحــاالت إلــى ضمــان وجــود التغطيــة التأمينيــة الالزمــة مــن قبــل شــركات تأميــن ذات مكانــة مرموقــة فــي قطــاع التأميــن.

مخاطر أمن المعلومات واستمرارية العمل:
تهتــم وحــدة مخاطــر أمــن المعلومــات واســتمرارية العمــل بــإدارة كافــة أنــواع المخاطــر ذات التأثيــر المباشــر أو غيــر المباشــر علــى ســرية، 
ــة وكفــاءة  ــى ضمــان كفاي ــوي مــن موجــودات المصــرف باإلضافــة إل ــة وتوافــر المعلومــات فــي المصــرف كونهــا جــزء هــام وحي موثوقي
اإلجــراءات المتعلقــة باســتمرارية العمــل مــن الناحيــة التقنيــة والمعلوماتيــة لدورهــا األساســي فــي اســتمرار العمــل فــي المصــرف، حيــث 

يتــم ذلــك مــن خــالل اقتــراح الضوابــط الالزمــة التــي مــن شــأنها تخفيــف المخاطــر عنــد وجودهــا.
تــم خــالل العــام تفعيــل أدوات تســتخدم علــى الصعيــد العالمــي إلدارة االســتجابة لأحــداث وقيــاس المخاطــر المختلفــة التــي يمكــن أن 
تتعــرض لهــا أصــول المعلومــات فــي المصــرف، باإلضافــة إلــى مراقبــة أي ســلوك غريــب لخدمــات المعلومــات ناتــج عــن تهديــدات أمنيــة 

داخليــة أو خارجيــة.
بنــاء علــى توجيهــات مصــرف ســورية المركــزي والتــي تقتضــي اســتخدام منهجيــات معياريــة عالميــة إلدارة مخاطــر أمــن المعلومــات، تــم 
 ISOتطويــر سياســات وإجــراءات الوحــدة بمــا يتــالءم مــع المعاييــر العالميــة الخاصــة بأمــن المعلومــات واســتمرارية العمل وخاصــة ٢٧٠٠١
وCOBIT. تهــدف هــذه السياســات واإلجــراءات إلــى وضــع الخطــوات المفصلــة لكيفيــة تحليــل التهديــدات الخارجيــة والداخليــة التــي يمكــن 
ان تتعــرض لهــا أصــول المعلومــات فــي المصــرف آخــذة بعيــن االعتبــار نقــاط الضعــف والضوابــط المطبقــة، ومــن ثــم تحديــد المخاطــر 

الناتجــة وإدارتهــا وموائمتهــا إلــى الســوية المقبولــة عــن طريــق تطبيــق الضوابــط المناســبة.
يتــم تطويــر خطــة اســتمرارية العمــل بشــكل دوري، حيــث تتنــاول خطــة اســتمرارية العمــل المخاطــر الكامنــة عنــد توقــف أنشــطة المصرف 
بشــكل غيــر متوقــع، وتهــدف لضمــان أن إجــراءات العمــل تعمــل بالشــكل الصحيــح ممــا ســيمكن المصــرف مــن التعامــل بســرعة 

وفعاليــة مــن أي كارثــة غيــر متوقعــة او حالــة طــوارئ قــد تتعــرض لهــا أعمــال المصــرف.
تولــي وحــدة أمــن المعلومــات واســتمرارية العمــل نشــر التوعيــة والتدريــب أهميــة كبيــرة لضمــان وعــي عــام ودقيــق بمســائل أمــن 
المعلومــات، مــن خــالل نشــر هــذه الثقافــة لــدى الموظفيــن والتــي تتــوزع بيــن وجــوب مراعــاة االســتخدام األمثــل للتقنيــة وبيــن اإلجــراءات 

ــل. ــد مالحظــة أي خل ــكل عن ــة مــن ال المتطلب

الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر:

قسم تقارير ومعلومات
اإلئتمان

قسم الشؤون اإلداريةقسم مراجعة اإلئتمان
لمخاطر اإلئتمان

مدير إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر

وحدة مخاطر اإلئتمان
للتجزئة

وحدة مخاطر السوق
والسيولة

وحدة مخاطر اإلئتمان
التجاري

وحدة أمن المعلومات
واستمرارية العمل

وحدة مخاطر التشغيل

المدير العام
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أولويات إدارة المخاطر في العام ٢٠٢٠:
• تعديــل الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر ليتماشــى مــع متطلبــات العمــل والتطــورات العالميــة فــي مجــال إدارة المخاطــر وفــي آليــة 

وطبيعــة المهــام الناتجــة عــن المعيــار ٩ بشــكل أساســي ضمــن نفــس مســتوى الكفــاءة والتناغــم. 
• تحديــث خطــة الطــوارئ فــي المصــرف بكافــة فروعهــا والتأكــد مــن رفــع مســتوى الجاهزيــة لــدى األقســام الرئيســية والموظفيــن بشــكل 

عــام للتجــاوب مــع أي حالــة طارئــة.
• االســتمرار فــي تطويــر اآلليــات المتبعــة فــي تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ ال ســيما األدوات الخاصــة بالتصنيــف الداخلــي 
واحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الســيناريوهات االقتصاديــة المختلفــة وانعكاســاتها علــى تطبيــق 

المعيــار المذكــور.
• االســتمرار فــي نشــر ثقافــة التحــوط تجــاه المخاطــر علــى كافــة المســتويات الســيما المخاطــر التشــغيلية وأمــن المعلومــات واســتمرارية 
العمــل مــن خــالل تعميــق الوعــي تجــاه أهميــة هــذا النــوع مــن المخاطــر وارتباطهــا الوثيــق بتفاصيــل العمــل اليومــي وخاصــة فــي ظــل 

التطــور التكنولوجــي والتغييــر فــي الظــروف التشــغيلية.
• تطويــر آليــات واســتراتيجيات متابعــة الســيولة فــي المصــرف وتمكيــن ربطهــا بعمليــة اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بشــكل أكثــر ديناميكيــة 

.Stress Testing ومرونــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ســيناريوهات اختبــار الجهــد

أداء بنك عوده سورية خالل العام ٢٠١٩:
الموارد البشرية:

تمكنــت إدارة المــوارد البشــرية خــالل العــام ٢٠١٩ مــن إتمــام تغطيــة معظــم النقــص الحاصــل فــي عــدد الموظفيــن الحاصــل خــالل 
العاميــن المنصرميــن نتيجــة لعــروض عمــل وســفر خــارج القطــر، وكافــة المناصــب المســتجدة المطلوبــة تلبيــًة لمعاييــر العمــل الحديثــة 

ومتطلبــات الجهــات الرقابيــة، وذلــك برفــد إدارات وفــروع المصــرف بالكــوادر المالئمــة حســب المعاييــر والمقاييــس المطلوبــة.
تــم ذلــك وفــق اتجاهيــن كان األول بالتركيــز علــى إتمــام برامــج تدريــب مكثفــة لعــدد مــن موظفــي المصــرف ذوي الكفــاءات والمهــارات 
، وبالتــوازي تــم العمــل علــى توظيــف عــدد مــن الخريجيــن  األنســب لمنحهــم الفرصــة بالترقيــة لشــغل المناصــب الشــاغرة األعلــى داخليــاً
الجــدد مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة المناســبة وتزودهــم بالتدريــب النظــري والعملــي الــالزم ضمــن ورشــات تدريــب اختصاصيــة، بشــكل 
يؤمــن تغطيــة عامــة وشــاملة لوجــوه العمــل المصرفــي فــي اإلدارات والفــروع وبإشــراف مباشــر مــن الموظفيــن ذوي الخبــرات األعلــى مــا 
فتــح المجــال الســتقطاب كفــاءات مصرفيــة مــن ســوق العمــل فــي حــال عــدم القــدرة علــى تأمينهــا داخليــاً ليســاهم ذلــك فــي مــزج وإغنــاء 

الخبــرات المصرفيــة لمــا لــه مــن أثــر فــي اســتمرارية تجــدد األفــكار والتجــارب.
كمــا وعملــت إدارة المــوارد البشــرية علــى المضــي بمجموعــة مــن برامــج التأهيــل داخــل المصــرف لتشــمل إدارة الفــروع بالدرجــة األولــى 
والتــي يعهــد لهــا إدارة العمليــات المصرفيــة اليوميــة والتــي يجــب أن تبقــى علــى وعــي دائــم بــكل مــا يســتجد مــن قــرارات وتعليمــات لهــا 
عالقــة بالعمليــات اليوميــة لزبائــن المصــرف وبمــا يتناســب مــع معاييــر جــودة الخدمــة المقدمــة وكذلــك دورات شــاملة لكافــة موظفــي 
اإلدارة و الفــروع حــول األمــور العامــة التــي يعنــى بهــا كل مــا يهتــم بالشــأن المصرفــي وعلــى رأســها مواضيــع مكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب وكذلــك جلســات تدريبيــة خاصــة بالقوانيــن والتعليمــات الصــادرة مــن مصــرف ســورية المركــزي،  وتدريــب خــاص 
لموظفــي الفــروع حــول مــا يطــرح مــن خدمــات جديــدة أو تجديــد لخدمــات ســابقة فــي الســوق، مثــااًل علــى ذلــك )القــرض الشــخصي، القرض 
الســكني “شــراء، إكســاء، ترميــم”(. والمشــاركة بعــدد مــن دورات التدريــب المصرفيــة االختصاصيــة بالتعــاون مــع مركــز التدريــب والتأهيــل 
المصرفــي. غرفــة تجــارة )دمشــق، حلــب، وحمــاه(، مصــرف ســورية المركــزي، هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية، والمراكــز الخاصــة 
فيمــا يتعلــق باألمــور التقنيــة، ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة والمصرفيــة واتحــاد المصــارف العربيــة، إضافــة إلــى التدريــب الــدوري الخــاص 

بتحديــث خطــة الطــوارئ. حيــث بلــغ إجمالــي عــدد ســاعات التدريــب ٧,٠١٨ســاعة تدريــب داخليــة وخارجيــة

ساعات التدريب داخل البنك

ساعات التدريب خارج البنك
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كمــا قامــت إدارة المصــرف بتغطيــة كلفــة التدريــب لعــدد مــن الموظفيــن الذيــن يقومــون بالمبــادرة الشــخصية لاللتحــاق بــدورات متقدمــة 
منــح بموجبهــا شــهادات مهنيــة معتمــدة بعــد تجــاوز االمتحانــات المقــررة. واختصاصيــة تَ

ــر بالذكــر أنــه اســتناداً لخطــط اإلحــالل، فــإن المصــرف يعتمــد بشــكل شــبه كامــل علــى الكــوادر المحليــة، فــي حيــن بقــي مــا  ومــن الجدي
ــن مــن جنســيات أخــرى. مجموعــه ٣ موظفي

ومــع اســتمرار الظــروف االســتثنائية الحاليــة ومعــدالت التضخــم التــي رافقهــا ارتفــاع أســعار للعديــد مــن الســلع والخدمــات اســتمر 
مجلــس اإلدارة وإدارة المصــرف فــي سياســاته الســابقة لدعــم الواقــع المعاشــي للعامليــن بمــا يضمــن اســتمرارية العمــل بنفــس 
الكفــاءة والنزاهــة المطلوبــة، وذلــك بمنــح التعويضــات الدوريــة المالئمــة ليســاهم المصــرف مــن خاللهــا بتحقيــق نــوع مــن االســتقرار فــي 

المســتوى المعيشــي لموظفيــه، ورفــع مســتوى الــوالء للمؤسســة.
وكذلــك اســتمر المصــرف فــي تطبيــق سياســته الخاصــة لدعــم وتمكيــن برامــج التــدرج المهنــي لبعــض طــالب الجامعــات الســورية 
لتعريفهــم بشــكل أشــمل علــى القطــاع المصرفــي المحلــي، وتزويدهــم بصــورة أوســع باآلليــات والتقنيــات المتبعــة فيــه. حيــث بلــغ عــدد 

الطــالب المتدربيــن ٢٨ متــدرب فــي مختلــف إدارات وفــروع المصــرف فــي العــام ٢٠١٩.
بلغ الكادر البشري لبنك عوده في نهاية العام ٢٠١٩ ما مجموعه ٣١١ موظفاً قياساً بـ ٣٠٦موظف في نهاية العام ٢٠١٨.

توزع هذا الكادر ما بين إدارات وفروع حسب ما يبينه المخطط البياني أدناه

في حين يبين الرسم البياني التالي مدى توزع المؤهالت العلمية والتحصيل الذي يتمتع به الكادر البشري في المصرف

إدارة

شهادات جامعية

فروع

تعليم متوسط وأقل

شهادات جامعية عليا
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النشاط المدني واالجتماعي:
قام بنك عوده سورية بالتبرع بمبلغ ٢,٩ مليون ل.س لجمعية بسمة مساهمة منه في حملة دعم األطفال المصابين بالسرطان.

محفظة التسليف:

محفظة تسليف الشركات:
قامــت مديريــة التســليف خــالل العــام ٢٠١٩ بمنــح تســهيالت ائتمانيــة مســتهدفًة قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة وذلــك لعمــالء يتمتعــون 
بالجــدارة االئتمانيــة وقــد تــم اتخــاذ قــرارات المنــح علــى أســس متناســبة مــع ســيولة المصــرف ومطابقــة للقوانيــن والتشــريعات الناظمــة 

لعميلــة منــح االئتمــان، ويتــم متابعــة التســهيالت بشــكل مســتمر للحفــاظ علــى جــودة المحفظــة.

نشاط إدارة شبكة الفروع وخطة استمرارية عملها:
ــم إجــراءات عمــل الفــروع  ــة فــي بنــك عــوده ســورية ش.م.م.ع فقــد ســعت إدارة شــبكة الفــروع لتعمي عمــاًل بتوجيهــات اإلدارة التنفيذي
بمــا يتناســب مــع قــرارات وتعليمــات الجهــات الوصائيــة وبمــا يتوافــق أيضــاً وتوجيهــات اإلدارة العليــا. كمــا عمــدت إدارة شــبكة الفــروع 
للتنســيق الدائــم والمســتمر مــع باقــي أقســام البنــك للتأكــد مــن حســن ســير وســالمة تطبيــق هــذه اإلجــراءات، ومــن خــالل تقديــم الدعــم 

الفنــي والتقنــي واللوجســتي لفــروع البنــك.
وقــد حافظــت إدارة شــبكة الفــروع مــن خــالل عملهــا علــى ضمــان اســتمرارية العمــل فــي كافــة الفــروع التــي تقــدم لعمــالء البنــك الخدمــات 
المصرفيــة وفقــاً ألعلــى المعاييــر وأحســن الخدمــات وذلــك مــن خــالل كادر مــدرب ومؤهــل وقــادر علــى تقديــم الخدمات المصرفيــة للعمالء 

بطريقــة احترافيــة مميزة.
إن مــا تقــوم بــه إدارة شــبكة الفــروع لتحديــث إجــراءات العمــل وتعديلهــا لتتماشــى مــع قــرارات الجهــات الوصائيــة لــن تتكلــل بالنجــاح إال 
مــن خــالل التعــاون الدائــم والمســتمر مــع العديــد مــن األقســام واإلدارات فــي البنــك، وهنــا البــد مــن ذكــر بعــض النقــاط لهــذا التعــاون علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر:
-١ التعــاون الدائــم والمســتمر مــع قســم المــوارد البشــرية لتأميــن الكــوادر المؤهلــة للعمــل فــي الفــروع والعمــل علــى تدريبهــا لتســتطيع 
تقديــم الخدمــات المصرفيــة بأعلــى كفــاءة ولتكــون مؤهلــة للتعامــل مــع الزبائــن والمتعامليــن، كذلــك تدريــب الموظفيــن الجــدد ليكونــوا 

قادريــن علــى العمــل وفــق إجــراءات العمــل المحــددة وبمــا يتناســب ويتوافــق مــع متطلبــات العمــل المصرفــي.
-٢ التنســيق الدائــم والمســتمر مــع كافــة األقســام والجهــات الرقابيــة وذلــك لمعالجــة كافــة النقــاط المنبثقــة عــن المهام الرقابيــة المنفذة 

مــن قبــل تلــك الجهــات وذلــك مــن خــالل إمــا تعديــل إجــراءات العمــل أو إعــادة التذكيــر بهــذه اإلجــراءات والتأكيــد علــى ضــرورة االلتــزام بهــا.
-٣ التعــاون الدائــم مــع قســم المعلوماتيــة لتطويــر البرامــج المصرفيــة لتشــكل وســائل تســاعد موظفــي الفــروع علــى تقديــم الخدمــات 
والمعلومــات للعمــالء بطريقــة ســهلة وســريعة، باإلضافــة إلــى أن التعــاون مــع قســم المعلوماتيــة قــد أثمر عــن تنفيذ العديد مــن البرامج 

التــي ســاعدت علــى اســتخراج التقاريــر الدوريــة لتكــون وســيلة بيــد اإلدارة التنفيذيــة مــن أجــل أي مــن الخطــوات أو الخطــط المســتقبلية.
، وضمــن ســياق إجــراءات العمــل المتعلقــة بضمــان اســتمرارية العمــل فــي فــروع البنــك، ال بــد مــن التنويــه إلــى أن الجهــود التــي  وأخيــراً
تبذلهــا إدارة شــبكة الفــروع مــع باقــي أقســام وإدارات البنــك والمــدراء والمســؤولين الرئيســيين وموظفــي الفــروع تعــد الضامــن الرئيســي 
الســتمرار ومتابعــة تقديــم الخدمــات المصرفيــة للعمــالء ضمــن الظــروف الحاليــة وتحــت مظلــة وتعليمــات الجهــات الوصائيــة وبشــكل 

يليــق بقيــم وأهــداف بنــك عــوده ســورية ش.م.م.ع التــي أصبحــت جــزءاً ال يتجــزء مــن ثقافــة كل فــرد مــن أفــراد هــذه المؤسســة.

لمحة عن أداء القطاع المصرفي وحصة المصرف التنافسية :

يبين الجدول التالي أهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي التقليدي وحصة بنك عوده سورية:
البيانات 
المالية 

المنتهية في
٣١ كانون األول ٣١٢٠١٨ كانون األول ٢٠١٩

بماليين الليرات 
بنك عوده السورية

سورية

القطاع 
المصرفي 
التقليدي

الحصة 
السوقية لبنك 

عوده

بنك عوده 
سورية

القطاع 
المصرفي 
التقليدي

الحصة 
السوقية لبنك 

عوده
مجموع 
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تسهيالت 
ائتمانية مباشرة 
بالقيمة الصافية
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ودائع العمالء 
والتأمينات 

النقدية
 ٦٥,٧4٨٥  ٦٦,٩٩٣ ٧% ٨٩٧,٦٥٧  ٦4,٨% ٩٥٨

١١% ٢4٩,4٨٥  ٢٧,٣٨4 ١١% ٢٧٠,٠4١  ٢٨,٦٠٨ حقوق الملكية
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تحليل األداء المالي
تنويه:

اعتمــد المصــرف المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )٩( الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر المحاســبة فــي تمــوز ٢٠١٤، حيــث كان 
تاريــخ التطبيــق المبدئــي لهــذا المعيــار فــي ١ كانــون الثانــي ٢٠١٨، إال أنــه نتيجــة تأجيــل تطبيــق هــذا المعيــار لغايــة ١ كانــون الثانــي ٢٠١٩ 
وفــق قــرار مجلــس المحاســبة والتدقيــق فــي ســورية فــي جلســته رقــم /١/ لعــام ٢٠١٨ والتعميــم رقــم /١٣/ الصــادر عــن هيئــة األوراق 

واألســواق الماليــة بتاريــخ ٢٥ شــباط ٢٠١٨، قــام المصــرف بـــ:
١. إعداد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في سورية.

٢. اعتمــاد التعديــالت المرتبطــة بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )٧( األدوات الماليــة  “اإلفصاحــات”  والتــي تــم تطبيقهــا علــى 
.٢٠١٨ للعــام  اإلفصاحــات 

٣. تطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )١( “ تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مــرة”  علــى بيانــات عــام 
٢٠١٩ والتــي تفــرض علــى المصــرف أن يحّضــر ويعــرض بيــان مركــز مالــي افتتاحــي معــدّ وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة فــي تاريــخ 

التحــول إلــى هــذه المعاييــر.

إن تفاصيــل المعيــار رقــم )٩( وأثــر تطبيقــه مــدرج ضمــن اإليضــاح رقــم /٢/ المرفــق بالبيانــات الماليــة 

المدققــة.

١. بيان الوضع المالي المختصر:
 بماليين الليرات 

التغير %التغير٢٠١٩٢٠١٨السورية

الموجودات النقدية 
والسيولة الجاهزة

 ٢١% )٢١,٣٥٢( ١٠١,٨٠٣  ٨٠,٤٥١-

االستثمارات في األوراق 
المالية

 ١٩٥٩% ٢,٩٥٨  ١٥١  ٣,١٠٩

التسهيالت االئتمانية 
المباشرة الصافية

 ١٢٣% ١٦,٦٦٤  ١٣,٥٦١  ٣٠,٢٢٥

الموجودات الثابتة وغير 
الملموسة

 ٧٣% ١,١٠٣  ١,٥٠٢  ٢,٦٠٥

٠% ٦  ٥,٣٨٨  ٥,٣٩٤ الموجودات األخرى

-١% )٦٢١( ١٢٢,4٠٥  ١٢١,٧٨4 مجموع الموجودات
-٢% )٥١٥( ٢٥,١٥٠  ٢٤,٦٣٥ ودائع البنوك

ودائع العمالء 
والتأمينات النقدية

 ٢% )١,٢٤٧( ٦٦,٩٩٣  ٦٥,٧٤٦-

-٣% )٨٣( ٢,٨٧٨  ٢,٧٩٥ المطلوبات األخرى
٤% ١,٢٢٤  ٢٧,٣٨٤  ٢٨,٦٠٨ حقوق الملكية

مجموع المطلوبات 
-١% )٦٢١( ١٢٢,4٠٥  ١٢١,٧٨4 وحقوق الملكية

١.١. مصادر التمويل:
تمثــل مصــادر التمويــل المطلوبــات وحقــوق الملكيــة، حيــث يعتمــد المصــرف علــى ودائــع الزبائــن بشــكل رئيســي فــي التمويــل والتــي 
شــكلت فــي نهايــة عــام ٢٠١٩ مــا نســبته ٥٤%، فــي حيــن شــكلت ودائــع البنــوك ٢٠% وحقــوق الملكيــة ٢٤% والمطلوبــات األخــرى ٢%.

ودائع العمالء
والتأمينات النقدية

ودائع البنوك

حقوق الملكية

المطلوبات األخرى

%٢٠

٢٠١٩٢٠١٨

%٢١

%٥٥%٥٤

%٢
%٢

%٢٢%٢٤



٣٥

٢٠١٩٢٠١٨

• ودائع البنوك:
تمثــل ودائــع البنــوك ٢٠% مــن المطلوبــات وحقــوق الملكيــة مقابــل ٢١% لعــام ٢٠١٨، تبيــن المخططــات التاليــة توزيــع ودائــع البنــوك بيــن 

مصــارف محليــة ومصــارف خارجيــة:

• ودائع الزبائن والتأمينات النقدية:
ــل ٥٥% فــي عــام ٢٠١٨  ــة فــي عــام ٢٠١٩ مقاب ــات وحقــوق الملكي ــة مــا نســبته ٥٤% مــن المطلوب ــات النقدي ــن والتأمين ــع الزبائ ــل ودائ تمث

ــع: ــع الودائ ــة توزي تظهــر المخططــات التالي

خارجي

محلي

٣٠.٠

٦٠.٠٣٠.٠

٧٠.٠٣٥.٠

4٠.٠

٢٥.٠

٥٠.٠٢٥.٠

٢٠.٠

4٠.٠٢٠.٠

١٥.٠

٣٠.٠١٥.٠

١٠.٠

٢٠.٠١٠.٠

٥.٠

١٠.٠٥.٠

-

--

٢٠١٩

الحسابات ٢٠١٩
الجارية وتحت 

الطلب

تأمينات نقديةودائع التوفيرودائع ألجل

٢4.٧

٦٥.٧
٣4.٣

٢١.٥

٩.٢

١٨.٧١٩.٠

٢٥.١

٦٧.٠٣٦.٦

٢١.٩

٧.٨

٠.٧٠.٧

٢٠١٨

٢٠١٨

٦.٠٦.١

ودائع البنوك
بمليارات الليرات السورية

ودائع الزبائن
بمليارات الليرات السورية

ودائع العمالء حسب نوع الوديعة
بمليارات الليرات السورية
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٦٠.٠٦٠.٠

٥٠.٠٥٠.٠

4٠.٠4٠.٠

٣٠.٠٣٠.٠

٢٠.٠٢٠.٠

١٠.٠١٠.٠

--
٢٠١٩٢٠١٩

٢4.٦

٧.٠٥.١

4٨.٨4٨.١

٥٥.٨٥٥.٨٥٣.٢

4٨.٦
٥٣.٢

٢٠١٨٢٠١٨

الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة
بمليارات الليرات السورية

أرصدة وإيداعات لدى المصارف
بمليارات الليرات السورية

١.٢. توزيع الموجودات:
يمثــل طــرف الموجــودات اســتخدامات مصــادر التمويــل وتعــود الحصــة األكبــر للموجــودات النقديــة والســيولة الجاهــزة حيــث تشــكل ٦٦% 

مــن إجمالــي الموجــودات تليهــا محفظــة التســهيالت االئتمانيــة ٢٥%.
يبين المخطط التالي توزيع الموجودات في نهاية عام ٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٨:

• الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة:
تتألــف هــذه الموجــودات مــن النقــد واألرصــدة لــدى مصــرف ســورية المركــزي والتــي تشــكل مــا نســبته ٣١% منهــا، فــي حيــن تشــكل 

األرصــدة واإليداعــات لــدى المصــارف مــا نســبته ٦٩% مــن هــذه الموجــودات.
تبيــن المخططــات التاليــة توزيــع الموجــودات النقديــة والســيولة الجاهــزة إضافــة إلــى توزيــع األرصــدة واإليداعــات لــدى المصــارف بيــن 

مصــارف محليــة ومصــارف خارجيــة:

الموجودات النقدية 
والسيولة الجاهزة

االستثمارات في
األوراق المالية

التسهيالت االئتمانية 
المباشرة الصافية

الموجودات الثابتة
وغير الملموسة

الموجودات األخرى

نقد وأرصدة لدى 
المصرف المركزي

محلي
أرصدة وإيداعات

لدى المصارف
خارجي

%٦٦

%٨٣

%٥
%١

%١١

%٠

%4%٢

%٢٥

%٣

توزيع الموجودات ٢٠١٨توزيع الموجودات ٢٠١٩
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كما تبين المخططات التالية توزيع الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة بحسب المراحل والمخصصات المشكلة عليها:

• االستثمارات في األوراق المالية:
تبين المخططات التالية توزيع االستثمارات في األوراق المالية:
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• محفظة التسهيالت االئتمانية:
تنقســم محفظــة التســهيالت االئتمانيــة إلــى شــقين رئيســيين )محفظــة الشــركات ومحفظــة التجزئــة(، تبيــن المخططــات التاليــة حجــم 

المحفظتيــن والمخصصــات والفوائــد المعلقــة فــي نهايــة عــام ٢٠١٩ وعــام ٢٠١٨:

شــهدت المحفظــة بشــقيها الشــركات والتجزئــة ارتفاعــاً ملحوظــا خــالل العــام ٢٠١٩ نتيجــة زيــادة وتيــرة اإلقــراض ومنــح تســهيالت علــى 
قاعــدة موثوقــة مــن الضمانــات.

تظهــر المخططــات التاليــة توزيــع محفظتــي الشــركات والتجزئــة بحســب المراحــل والمخصصــات والفوائــد المعلقــة بنهايــة عــام ٢٠١٩ 
وعــام ٢٠١٨:

صافي محفظة 
الشركات

المرحلة األولىالمرحلة األولى

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

صافي محفظة 
الشركات

مخصص الخسارة 
اإلئتمانية والفوائد المعلقة

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية

المخصصات والفوائد 
المعلقة

المخصصات والفوائد 
المعلقة

مخصص الخسارة 
اإلئتمانية والفوائد المعلقة

٣٠.٠٦.٠

٢٥.٠

٢٥.٠٢.٥

٣.٠

٣.٥

4.٠

٥.٠

٢٠.٠

٢٠.٠٢.٠

4.٠

١٥.٠

١٥.٠١.٥

٣.٠

١٠.٠

١٠.٠١.٠

٢.٠

٥.٠

٥.٠٠.٥

١.٠

-

--

-
٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١٩

٢٠١٩

٣٠.٠

4.٢
٠.١

٥.٢

٠.١

4.٦

18.7

٣.٢

١.٢

٣.٠

١.٢

18.7 ٣.٠

١.٢

١٥.٢

٢.٥

٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٨

٢٠١٨

٢٦.٨

٢.٥

١.١

٢.٥

١.٢

٣.4

٣.٢

٢٣.4

٣.٥

٧.٦
١.٣

١.٢

١٢.٢١.٣

محفظة الشركات
بمليارات الليرات السورية

محفظة الشركات
بمليارات الليرات السورية

محفظة التجزئة
بمليارات الليرات السورية

محفظة التجزئة
بمليارات الليرات السورية

٣٥.٠
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• الموجودات الثابتة وغير الملموسة:
قــام المصــرف بشــراء عقاريــن، األول فــي محافظــة طرطــوس والثانــي فــي محافظــة الســويداء ليتــم اســتعمالهما كفــروع للمصــرف بــداًل 

عــن الفــروع المســتأجرة عنــد انتهــاء عقــود اإليجــار فــي عــام ٢٠٢٠.

٢. الربحية:
بيان الدخل المختصر

) بماليين الليرات السورية(
التغير %التغير٢٠١٩٢٠١٨

١٠٣% ١,٤٣٩  ١,٣٩٨  ٢,٨٣٧ + صافي إيراد الفوائد
١٠٨% ١,٢١٢  ١,١٢٢  ٢,٣٣٤ + صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى

٨% ٢٤٠  ٢,٩٥٠  ٣,١٩٠ - التكاليف التشغيلية
٥٧٥%٧٦٦  )١٣٣(٦٣٣ - المخصصات

١٠٠% ١١٧  -    ١١٧ - مصروف الضريبة
٥١4%١,٥٢٨ )٢٩٧( ١,٢٣١ = صافي الربح

٢.١. صافي إيراد الفوائد:
يوضح المخطط التالي صافي إيراد الفوائد للسنوات الثالث الماضية:

٢.٢. صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى:
يبين الجدول التالي تفاصيل صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى:

التغير %التغير٢٠١٩٢٠١٨بماليين الليرات السورية
+ عموالت االئتمان والعمليات التجارية 

والخدمات المصرفية
 ٤٨% ٢١٩  ٤٥٧  ٦٧٦

١٤٤% ٩٣٩  ٦٥٣  ١,٥٩٢ + أرباح التعامالت بالعمالت األجنبية
+ استرداد مخصص خسائر تدني قيمة 

استثمارات في األوراق المالية
 ٥٨% )١٩( ٣٣  ١٤-

٦٧٥% ٥٤  ٨  ٦٢ + إيرادات تشغيلية أخرى
-٦٥% )١٩(  ٢٩ ١٠- عموالت مدينة: بنوك، حواالت، أخرى

١٠٨% ١,٢١٢  ١,١٢٢  ٢,٣٣4 المجموع

صافي إيراد الفوائدأعباء الفوائدإيرادات الفوائد

٥,٠٠٠

4,٠٠٠

٣,٠٠٠

٢,٠٠٠

١,٠٠٠

-
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧

4,٥٠٢

٢,٨٣٧

١,٦٦٥

٣,١١٣

١,٣٩٨

١,٧١٥

٢,٦٩٨

١,٣٦٧

١,٣٣١

صافي ايرادات الفوائد
بمليارات الليرات السورية
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٢.٣. التكاليف التشغيلية:
يبين الجدول التالي مكونات التكاليف التشغيلية:

التغير % التغير ٢٠١٩٢٠١٨بماليين الليرات السورية
١٩% ٢٣٨ ١,٢٣٧ ١,٤٧٥ نفقات الموظفين

-٢% )٣٥(١,٥٣٣ ١,٤٩٨ مصاريف تشغيلية أخرى
٢١% ٣٧ ١٨٠ ٢١٧ اهتالكات وإطفاءات

٨%٣,١٩٠٢,٩٥٠٢4٠المجموع

يوضح المخطط التالي صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى للثالث سنوات الماضية:

يوضح المخطط التالي مقارنة للتكاليف التشغيلية خالل األعوام الثالثة الماضية:

إيرادات العموالت

اهتالكات واطفاءات

أعباء العموالت

نفقات الموظفينمصاريف تشغيلية أخرى

صافي إيراد العموالت

٢,٥٠٠

٢,٥٠٠

٢,٠٠٠

٢,٠٠٠

١,٥٠٠

١,٥٠٠

١,٠٠٠

١,٠٠٠

٥٠٠

٥٠٠

-

-

٢٠١٩

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٧

٢,٣44

٢,٣٣4

١٠

١,١٢٢

٢٩

٨٨٧

٧٨٢١٠٥

صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى
بماليين الليرات السورية

التكاليف التشغيلية
بماليين الليرات السورية

٣,٠٠٠

٣,٠٠٠

١,١٥١

٣,٥٠٠

4,٠٠٠

٢١٧
١٨٠

١٥4

١,4٩٨١,٥٣٣١,4٦٢

١,4٧٥١,٢٣٧١,١٠٢
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كما يوضح المخطط التالي تفاصيل التكاليف التشغيلية لعامي ٢٠١٩ و٢٠١٨: 

نفقات 
الموظفين

المعلوماتية إيجارات
والسويفت

الصيانة تأمين
والمنافع 
والخدمات 
المساندة

مصاريف 
تشغيلية 

أخرى

اهتالكات 
واطفاءات

٢٠١٩٢٠١٨

١,٥٠٠

١,٢٠٠

٩٠٠

٦٠٠

٣٠٠

-

التكاليف التشغيلية
بماليين الليرات السورية

١,٨٠٠

١,4٧٥

١,٢٣٧

١٨٠
٣٢٨٣٠١٣٠٦

4٣٦
٣٠٦

٢١١١٦4

٣٦٩4٢٨

٢١٧١٨٠

٢.4. المخصصات:
يبين الجدول التالي تفاصيل المخصصات:

التغير %التغير٢٠١٩٢٠١٨بماليين الليرات السورية
١٧٤% ٥١٠ )٢٩٤( ٢١٦تسهيالت ائتمانية مباشرة

-١٠٠% )٨( ٨  ٠ تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
١٢٦٠% ٤٤١  ٣٥  ٤٧٦ أرصدة وإيداعات لدى المصارف

-٩٥% )١١٣( ١١٨  ٥ مخصصات لمواجهة أعباء ضريبية محتملة
١٠٠% ٧  ٠  ٧ مركز القطع التشغيلي

-١٠٠% )٧١(٠  )٧١(مخصصات أخرى
٥٧٦% ٧٦٦  )١٣٣(٦٣٣ المجموع
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4٨-44

4٩

٥٠

٥١

٥٢

٥4-٥٣

٥٥-١٥٧
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قسم تقارير ومعلومات
اإلئتمان

قسم الشؤون اإلداريةقسم مراجعة اإلئتمان
لمخاطر اإلئتمان

مدير إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر

وحدة مخاطر اإلئتمان
للتجزئة

وحدة مخاطر السوق
والسيولة

وحدة مخاطر اإلئتمان
التجاري

وحدة أمن المعلومات
واستمرارية العمل

وحدة مخاطر التشغيل

المدير العام
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دمشق:

اإلدارة العامة
-١ مبنى المكاتب، مجمع شام سيتي سنتر،

    تنظيم كفرسوسة، دمشق.
صندوق بريد: ٦٢٢٨

هاتف: ٢٣٨٨٨٠٠٠ )١١-٩٦٣+(
فاكس: ٢٢٤٨٥١٠ )١١-٩٦٣+(

-٢ بناء المحافظة، ساحة يوسف العظمة، دمشق.
هاتف: ٢٣٨٨٨٠٠٠ )١١-٩٦٣+(

فاكس: ٢٢٥٤١٩٧  )١١-٩٦٣+(
contactus.syria@basybank.com :بريد الكتروني

http://www.basybank.com :موقع الكتروني

المحافظة )الفرع الرئيسي(
بناء المحافظة، ساحة يوسف العظمة، دمشق.

هاتف: ٢٣٨٨٨٠٠٠ )١١-٩٦٣+(
فاكس: ٢٢٤٧٧٨٢ )١١-٩٦٣+(
المدير: السيد عمر النابلسي

أبو رمانة
شارع الجالء، مقابل السفارة اليابانية، أبو رمانة، دمشق.

هاتف: ٣٣٤٦٤٠٨ )١١-٩٦٣+(
فاكس: ٣٣٤٦٤١٠ )١١-٩٦٣+(
المدير: السيدة سارية العلي

المزة 
أوتوستراد المزة، جانب مدرسة بكري قدورة، دمشق.

هاتف: ٦٦٢٦٦١٢ )١١-٩٦٣+(
فاكس: ٦٦٢٦٦١٩ )١١-٩٦٣+(

المدير: اآلنسة فادية عواد

المالكي
بجانب المركز الثقافي األلماني، المالكي، دمشق.

هاتف: ٣٧٣٩٦٩٥ )١١-٩٦٣+(
فاكس: ٣٧٣٩٥٠٣ )١١-٩٦٣+(
المدير: االنسة نيرمين خليل 

كفر سوسة
مجمع شام سيتي سنتر، تنظيم كفرسوسة، دمشق.

هاتف: ٢١١٤٤٦٠ )١١-٩٦٣+(
فاكس: ٢١١١٨٩٧ )١١-٩٦٣+(
المدير: السيد حبيب مخلوف 

دمر
دمــر،  مشــروع   ،١ رقــم  جزيــرة  المركــزي،  التجــاري  الشــام  ســوق 

دمشــق.
هاتف: ٣١٤٢٣٢٠ )١١-٩٦٣+(

فاكس: ٣١٤٢٣٢٤ )١١-٩٦٣+(
المدير: السيد حسان بغدادي

القصاع
بناء الدروبي، امتداد شارع القصاع، ساحة العباسيين، دمشق.

هاتف: ٤٤٥٩١٦٠  )١١-٩٦٣+(
فاكس: ٤٤٥٩٣٢٢  )١١-٩٦٣+(

المدير: السيد شادي خولي 

ريف دمشق:
جرمانا

ساحة البلدية، منطقة جرمانا، ريف دمشق.
هاتف: ٥٦٣٧٢٧٢  )١١-٩٦٣+(

فاكس: ٥٦٣٧٢٧٩ )١١-٩٦٣+(
المدير: السيدة دياال أبو الفضل 

حلب: 
اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الشمالية:

جانــب نــادي شــباب العروبــة، محطــة بغــداد، شــارع اميــن الريحانــي، 
العزيزيــة، حلــب.

هاتف: ٢٢٧٩٨٠١-٦ )٢١-٩٦٣+(
فاكس: ٢٢٧٩٨٠٩ )٢١-٩٦٣+(
العزيزية )الفرع الرئيسي(

جانــب نــادي شــباب العروبــة، محطــة بغــداد، شــارع اميــن الريحانــي، 
العزيزيــة، حلــب.

هاتف: ٢٢٧٩٨٠١-٦ )٢١-٩٦٣+(
فاكس: ٢٢٨٨٩٥٢ )٢١-٩٦٣+(

المدير: السيد نديم شنن

عناوين اإلدارة العامة 
وشبكة  الفروع 
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سوق اإلنتاج *
بناء رقم ٥/٦٨١٠ سوق اإلنتاج، المحافظة، حلب.

الفرقان * 
منطقة الفرقان، شارع اكسبريس، دوار الشرطة، حلب.

حمص:
منطقة الحضارة، دوار النزهة، حمص 

هاتف: ٢١١٢٢١٥ )٣١-٩٦٣+(
فاكس: ٢١٦٢٦٦٣ )٣١-٩٦٣+(

المدير: السيد نذير العلي

الالذقية:
ــه،  ــر، صليب ــم، شــارع الجزائ ــاء رقــم ١/٨٩٦، منطقــة المرفــأ القدي بن

الالذقيــة.
هاتف:٤٨٦٠٢٢ )٤١-٩٦٣+(

فاكس: ٤٨٦٠٢٤ )٤١-٩٦٣+(
المدير: السيدة دينا أبو كف

 
طرطوس: 

شارع الثورة, جانب محطة فلسطين, طرطوس
هاتف: ٣٢٤٨٧٦ )٤٣-٩٦٣+(

فاكس: ٣٢٤٨٦٦ )٤٣-٩٦٣+(
المدير: السيد فراس بشور 

حماه:
جانب شركة MTN، خلف دار الحكومة، ساحة العاصي، حماه.

هاتف: ٢٢١٩٥٦٠ )٣٣-٩٦٣+(
فاكس: ٢٢١٩٥٦٧ )٣٣-٩٦٣+(
المدير: السيد باسم الذقاني

السويداء: 
شارع المحوري، السويداء.
هاتف: ٢٢٨١٤٦ )١٦-٩٦٣+(

فاكس: ٢٢٨١٣٧ )١٦-٩٦٣+(
المدير: السيد نورس كامل

الحسكة:
القامشلي *

بــور ســعيد، مدينــة القامشــلي، محافظــة  ١١٦، شــارع  بنــاء رقــم 
الحســكة.

درعا *
فندق درعا السياحي، جانب قيادة الشرطة، درعا.

* مغلق بشكل مؤقت بناء على موافقة مصرف سورية المركزي. 






