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كلمة رئيس مجلس اإلدارة06

السادة المساهمين األكارم،

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن الزمالء أعضاء مجلس اإلدارة في بنك سورية 

والمهجر، يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأتوجه لكم بالشكر على تلبيتكم 

الدعوة لحضور هذا االجتماع ، واسمحوا لي أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي 

لعام 2017 والذي يوضح أداء البنك وأنشطته الرئيسية ونتائجه لعام 2017 ومركزه 

المالي وحقوق المساهمين وبيان القوائم المالية للسنة المنتهية

في 31 كانون األول لعام 2017.
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اأربعة ع�صر عامًا قد انطوت من عمر امل�صرف، كانت مليئة بالت�صميم والإرادة، اقرتن فيها ا�صم امل�صرف بالنجاح والثقة والأمان. ولقد عملنا يف 

ظروف ا�صتثنائية مليئة باملخاطر والتحديات على كافة الأ�صعدة. و�صعينا الدائم لتحقيق امل�صلحة العامة بف�صل اجلهود املبذولة من قبل الإدارة 

التنفيذية للم�صرف والتي ترجمت خطط وتوجهات م�صرف �صورية املركزي وذلك بالعتماد على �صيا�صة احرتازية قائمة على تكوين املوؤونات 

الالزمة ملواجهة خمتلف املخاطر خا�صة املخاطر الئتمانية مع الأخذ بعني العتبار املحافظة  على معدلت كفاية راأ�س املال وال�صتمرار بتعزيز 

املالءة املالية للم�صرف من خالل موجوداته الثابتة و�صيولته املرتفعة.

فنحن قادمون على مرحلة اإعادة البناء وناأمل اأن يكون مل�صرفنا دورًا فيه �صمن خطط القطاع امل�صريف للمرحلة القادمة.

اإن التقرير ال�صنوي الذي بني اأيديكم يو�صح ويبني اأعمال امل�صرف ونتائجه عن عام 2017، حيث بلغت الأرباح ال�صافية املحققة  /2.2/ مليار 

ل.�س  وبلغ حجم الودائع /104/ مليار ل.�س.

ويف اخلتام ل ي�صعني اإل اأن اأتوجه بجزيل ال�صكر با�صمي وبا�صمكم لإدارة وموظفي امل�صرف ملا يبذلوه من جهود وتفاين واإخال�س يف العمل ويف 

�صبيل حتقيق النتائج املن�صودة.

وا�صمحوا يل اأن اأدعو اهلل واإياكم اأن يعود الأمن والأمان اإىل ربوع هذا البلد الطيب واأدعو اهلل اأن يوفقنا واإياكم ملا فيه خري هذا امل�صرف ، ونعدكم 

باأن نبقى حري�صني على م�صلحته.

الدكتور راتب ال�صالح

رئي�س جمل�س الإدارة
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لمحة عن البنك

لمحة عن بنك سورية والمهجر

2003 و�ُصّجل يف �صجل امل�صارف يف  التجاري مبحافظة دم�صق يف كانون الأول عام  ال�صجل  �س.م.م.ع و�ُصّجل يف  واملهجر  �صورية  تاأ�ص�س بنك 

كانون الثاين 2004 براأ�س مال وقدره /1.5/ مليار ل.�س ويبلغ راأ�س ماله حاليًا /4/ مليار ل.�س، وهو من اأول امل�صارف التي با�صرت العمل يف 

ال�صوق ال�صورية، واليوم اأ�صبح اأحد اأكرب امل�صارف املحلية حيث �صاهم منذ تاأ�صي�صه يف دعم حركة ال�صتثمار، من خالل تقدمي منتجات وخدمات 

م�صرفية �صاملة، تلّبي متطّلبات واحتياجات العمالء من خمتلف فئات املجتمع، �صواًء كانوا اأفرادًا، اأو �صركات، اأو موؤ�ص�صات.

يقّدم بنك �صورية واملهجر اخلدمات املالّية والأعمال امل�صرفية لعمالئه من الأفراد وال�صركات وفقًا للقوانني والأنظمة املرعّية وح�صب الت�صهيالت 

املتاحة، نظرًا للظروف الراهنة، واأهمها:

قبول الودائع باللرية ال�صورية والعمالت الأجنبية. ●

واحلوالت  ● الت�صدير  بوال�س  وحت�صيل  امل�صتندية  العتمادات  وفتح  ومتويلها  واخلارجية  الداخلية  بالتجارة  املتعلقة  امل�صرفية  العمليات 

وغريها.

منح القرو�س والت�صهيالت التجارية. ●

اإ�صدار كتب كفالت. ●

تنظيم تعهدات الت�صدير.  ●

خدمات التمويل التجاري.  ●

توطني الرواتب. ●

اإ�صدار بطاقات الدفع املحلية. ●

توطني فواتري الهاتف مل�صرتكي اخلليوي. ●

● .eBSO خدمة البنك الإلكرتوين

بنك �صورية واملهجر من م�صاهمي ال�صركة ال�صورية الدولية للتاأمني �س.م.م.ع )اآروب �صورية( التي تعد من �صركات التاأمني اخلا�صة الرائدة يف 

ال�صوق ال�صورية والتي بلغت اأرباحها ال�صافية حوايل /26.020.060/ لرية �صورية، كما بلغ اإجمايل الأق�صاط املكتتبة حوايل /981.293.138/ 

لرية �صورية عن عام 2017.
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لمحة عن شركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية

تاأ�ص�صت �صركة �صورية واملهجر للخدمات املالية املحدودة امل�صوؤولية مبوجب نظام الرتخي�س ل�صركات اخلدمات والو�صاطة املالية رقم /3942/ 

ال�صادر عن رئي�س جمل�س الوزراء بتاريخ 2006/08/28 براأ�س مال وقدره/300/ مليون ل.�س، وتتبع ال�صركة لبنك �صورية واملهجر والذي يتملك 

ن�صبة 52% من راأ�س مالها وبنك لبنان واملهجر لالأعمال والذي ميتلك ن�صبة 23.5%، بالإ�صافة اإىل جمموعة من اأهم رجال الأعمال ال�صوريني التي 

متلك 24.5% من الأ�صهم.

ة واحلفظ املركزي  2009/10/25، بعد ح�صولها على الع�صوية لدى �صوق دم�صق لالأوراق املالّية، ومركز املقا�صّ ال�صركة ن�صاطاتها يف  با�صرت 

وتقّدم حاليًا اخلدمات التالية:

الو�صاطة يف الأوراق املالية حل�صاب ال�صركة وحل�صاب الغري: اأي بيع و�صراء الأوراق املالية )اأ�صهم، �صندات( لل�صركات املدرجة يف �صوق دم�صق  ●

لالأوراق املالية.

اأ�صول ال�صركة  2017 مع منو اإجمايل  اأما بالن�صبة لالأداء املايل فقد بلغت الأرباح ال�صافية لل�صركة حوايل /10.919.234/ لرية �صورية عام 

بن�صبة 14.01% ومنو حقوق امللكية بن�صبة  %3.18 .
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الخّطة المستقبلية

الخطة المستقبلية

الآمن  الت�سليف  وت�سجع  املودعني  حقوق  وت�سمن  للم�ساهمني  عائد  اأف�سل  وحتقق  توؤّمن  �سيا�سات  اتباع  على  تاأ�سي�سه  منذ  امل�سرف  حر�س 

وت�سيطر على املخاطر قدر الإمكان.

وترتكز اخلطة امل�صتقبلية لعام 2018 على:

ا�صتمرار عمل امل�صرف يف جميع فروعه املوجودة يف الأماكن الآمنة واحلفاظ على اجلهوزّية لالإقالع بالعمل عند حت�صن الأو�صاع. ●

ال�صتفادة من الفر�س املتوفرة ل�صراء عقارات جتارية باأ�صعار جيدة يف مناطق ت�صلح لفتح فروع جديدة. ●

بذل اجلهود لزيادة حجم حمفظة الت�صهيالت نتيجة حت�ّصن الأو�صاع القت�صادية والأمنية.  ●

اخلو�س يف عمليات متويل طويلة الأجل بحذر ومقابل �صمانات وافية مع مراعاة ن�صب ال�صيولة يف امل�صرف. ●

ال�صتمرار بالتحّوط �صد املخاطر الئتمانية والت�صغيلية. ●

ال�صتمرار يف الرتكيز على حت�صيل الديون. ●

املحافظة على ن�صبة �صيولة عالية متكن امل�صرف من مواجهة اأي طارئ. ●

ال�صتمرار مبراقبة الكلف من خالل ال�صيطرة على امل�صاريف. ●

ال�صعي للمحافظة على ربحية ت�صغيلية مقبولة وكافية لتغطية املوؤونات املفرو�صة. ●

املحافظة على عمالء امل�صرف القدامى والأ�صا�صيني. ●

جتهيز الكوادر الب�صرية والتقنية وتهيئة الإمكانيات كافة من اأجل امل�صاهمة وامل�صاركة ب�صكل فعال يف اإعادة الإعمار. ●

اإعداد الدرا�صات واخلطط التي توؤمن ا�صتفادة امل�صرف وبالتايل )العمالء وامل�صاهمني( من املوؤ�صرات الإيجابية يف الو�صع العام. ●
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لمحة عن مجلس اإلدارة 

لمحة عن مجلس اإلدارة 

�صنوات اخلربةاخلربةاملوؤهل العلميال�سفةاالسم

دكتوراه يف القت�سادرئي�س جمل�س الإدارةد. اأحمد راتب ال�سالح 

- رئي�س �سابق لحتاد غرف 

التجارة ال�سورية

- رئي�س �سابق ل�سوق دم�سق 

لالأوراق املالية

اثنان و�ستون عاماً

د. اإح�سان بعلبكي

نائب رئي�س جمل�س 

الإدارة

دكتوراه يف التخطيط 

القت�سادي

ثمانية وخم�سون عاماًجتارة و�سناعة مواد كيماوية

بنك لبنان واملهجر*

)ممثاًل بال�سيد جورج �سايغ(

ع�سو جمل�س الإدارة 

املفو�س

اإجازة يف احلقوق  

درا�سات عليا يف العلوم 

القت�سادية

م�سرفية

- م�ست�سار لبنك لبنان واملهجر 

�س. م. ل

ت�سعة وخم�سون عاماً

ع�سو جمل�س الإدارةالآن�سة ندى �سيخ ديب

اإجازة يف اإدارة الأعمال

اإجازة حملل مايل معتمد

ماج�ستري يف القت�ساد 

املايل

الإدارة املالية واملحا�سبة 

والتحليل املايل

ثالثة ع�سر عاماً

اأربعون عاماًجتارة و�سناعةاإجازة يف اإدارة الأعمالع�سو جمل�س الإدارةال�سيد فهد تفنكجي

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد اإياد بيتنجانة

اإجازة يف القت�ساد

ماج�سترييف اإدارة 

الأعمال

ثالثة وع�سرون عاماًجتارة مواد غذائية

�سبعة و�ستون عاماًم�سرفيةالثانوية العامةع�سو جمل�س الإدارةال�سيد حممد نزار مامي�س

ثمانية وثالثون عاماًجتارة مواد غذائيةاإجازة يف اإدارة الأعمالع�سو جمل�س الإدارةال�سيد حممد اأديب جود

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد نوار �سكر 

اإجازة يف القت�ساد

 بكالوريو�س حما�سبة

ت�سعة وع�سرون عاماًتعهدات وخدمات

اأمني �سر املجل�س**  ال�سيد مي�سال عزام

املدير العام 

اإجازة يف اإدارة الأعمال

ماج�ستري يف اإدارة الأعمال

)مال وم�سارف(

ماج�ستري اإدارة اأعمال

)ت�سويق وعالقات عامة(

جتارية وم�سرفية 

- م�ست�سار لبنك لبنان 

واملهجر �س. م. ل

خم�سة وثالثون عاماً

*بتاريخ 2017/10/27 ا�صتقال بنك لبنان واملهجر �س م ل ممثاًل بال�صيد جورج �صايغ من من�صبه يف جمل�س اإدارة بنك �صورية واملهجر ومت تعيني 
ال�صيد جورج �صايغ كع�صو جمل�س اإدارة ب�صفته ال�صخ�صية بتاريخ 2017/12/28.

**بتاريخ 2017/12/13 ا�صتقال ال�صيد مي�صال عزام من من�صبه كاأمني �صر جمل�س الإدارة عماًل بتعميم م�صرف �صورية املركزي
 رقم 16/8096/�س القا�صي بت�صمية اأمني �صر متفرغ لهذا املن�صب.
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لمحة عن مجلس اإلدارة 

لمحة عن مجلس اإلدارة 

الدكتور اأحمد راتب ال�صالح

ع�صو غري تنفيذي - رئي�س جمل�س الإدارة

ال�صيد جورج �صايغ*

ع�صو تنفيذي

ولد يف عام 1932، متتد خربته يف التجارة والقت�صاد لـ 62 عامًا، 

وهو رئي�س جمل�س اإدارة بنك �صورية واملهجر منذ عام 2003.

يحمل �صهادة دكتوراه يف القت�صاد من جامعة بريكلي -  كاليفورنيا 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.

ممثل بنك لبنان واملهجر- ع�صو جمل�س الإدارة املفو�س

ولد يف عام 1940، ومتتد خربته امل�صرفية لـ 59 عامًا، ممثل لبنك 

�صورية  لبنك  املفو�س  الإدارة  جمل�س  ع�صو  ب�صفة  واملهجر  لبنان 

للتاأمني  اآروب  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  وب�صفة  واملهجر 

ال�صورية  لل�صركة  املديرين   جمل�س  رئي�س  من�صب  و�صغل  �صورية، 

م�صت�صار  من�صب  ي�صغل  كما  امل�صوؤولية،  املحدودة  املالية  للخدمات 

الإدارة العامة لبنك لبنان واملهجر. 

 حا�صل على اإجازة يف احلقوق من جامعة حلب، ودبلوم درا�صات 

عليا يف العلوم القت�صادية من اجلامعة الي�صوعية يف بريوت

)�صان جوزيف(.

*بتاريخ 2017/10/27 ا�صتقال بنك لبنان واملهجر �س م ل ممثاًل 
�صورية  بنك  اإدارة  جمل�س  يف  من�صبه  من  �صايغ  جورج  بال�صيد 

واملهجر ومت تعيني ال�صيد جورج �صايغ كع�صو جمل�س اإدارة ب�صفته 

ال�صخ�صية بتاريخ 2017/12/28. 
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الدكتور اإح�صان بعلبكي

ع�صو غري تنفيذي - نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

ال�صيد فهد تفنكجي 

ع�صو م�صتقل

الآن�صة ندى �صيخ ديب 

ع�صو م�صتقل

ولد يف عام 1932، متتد خربته يف التجارة و�صناعة املواد الكيماوية 

لـ 58 عامًا، وهو نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك �صورية واملهجر. 

حا�صل على اإجازة يف القت�صاد من اجلامعة الأمريكية يف

بريوت - لبنان، ويحمل �صهادة دكتوراه يف التخطيط القت�صادي 

من جامعة �صتانفورد يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

ولد عام 1956، متتد خربته يف القطاع التجاري وال�صناعي لـ 40 

عامًا، وهو حاليًا ع�صو يف جمل�س اإدارة بنك �صورية واملهجر.

San Diego حا�صل على اإجازة يف اإدارة الأعمال من جامعة

يف الوليات املتحدة الأمريكية.

املالية  الإدارة  جمال  يف  خربتها  متتد   ،1981 عام  يف  ولدت 

واملحا�صبة والتحليل املايل لـ 13 عامًا، وهي حاليًا ع�صو يف جمل�س 

اإدارة بنك �صورية واملهجر.

يف  الأمريكية  اجلامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  اإجازة  على  حا�صلة 

يف  ماج�صتري  �صهادة  وحتمل  معتمد،  مايل  حملل  واإجازة  بريوت، 

القت�صاد املايل.
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لمحة عن مجلس اإلدارة 

لمحة عن مجلس اإلدارة 

ال�صيد اإياد بيتنجانة

ع�صو م�صتقل

ال�صيد نوار �صكر

ع�صو م�صتقل

ال�صيد حممد اأديب جود 

ع�صو م�صتقل

23عامًا، وهو  لـ  الغذائية  1973، متتد خربته يف جتارة املواد  ولد عام 

ال�صياحية، ومدير  ال�صام لال�صتثمارات  راية  اإدارة  رئي�س جمل�س  حاليًا 

عام ال�صركة ال�صورية ل�صناعة تكرير الزيوت، ومدير عام �صركة زيت 

الزيتون ال�صورية، وع�صو يف جمل�س اإدارة بنك �صورية واملهجر.

�صهادة  ويحمل  دم�صق،  جامعة  من  القت�صاد  يف  اإجازة  على  حا�صل 

ماج�صتري يف اإدارة الأعمال من جامعة ESA يف بريوت.

ولد عام 1966، وله خربة يف قطاعي التعهدات واخلدمات تبلغ 29 عامًا، 

�صغل من�صب رئي�س جمل�س اإدارة �صركة NASCO  للخدمات النفطية، 

ال�صورية  ال�صركة  يف  �صريك  للمعار�س،  املت�صامنة  اإدارة  رئي�س  وهو 

للخدمات الزراعية، وع�صو يف جمل�س اإدارة بنك �صورية واملهجر.

حا�صل على اإجازة يف القت�صاد

من جامعة دم�صق - بكالوريو�س حما�صبة.

ولد عام 1965، وله خربة يف القطاع التجاري وال�صناعي والبحري 

تبلغ 38 عامًا، وهو ع�صو جمل�س اإدارة �صركة جود، مدير عام �صركة 

�صورية  بنك  اإدارة  جمل�س  م�صت�صار  من�صب  و�صغل  للت�صويق،  جود 

جمل�س  يف  ع�صو  حاليًا  وهو  عامًا.  ع�صر  ثالثة  من  لأكرث  واملهجر 

اإدارة بنك �صورية واملهجر .

يف  الأمريكية  اجلامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  اإجازة  على  حا�صل 

بريطانيا.
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ال�صيد مي�صال عزام

اأمني �صر املجل�س** - املدير العام

ال�صيد حممد نزار مامي�س

ع�صو م�صتقل

خربة  مت�صمنة  عامًا   35 لـ  املهنية  خربته  ومتتد   ،1959 عام  ولد 

م�صرفية تتجاوز الـ 25 عامًا، �صغل اأمانة �صر جمل�س الإدارة لأكرث 

�صورية  لبنك  العام  املدير  ي�صغل حاليًا من�صب  �صنوات،  من ثالث 

لل�صركة  املديرين  نائب رئي�س جمل�س  واملهجر، كما يتوىل من�صب 

ال�صورية للخدمات املالية املحدودة امل�صوؤولية، ومن�صب ممثل بنك 

�صورية واملهجر - ع�صو جمل�س الإدارة ل�صركة اآروب للتاأمني �صورية. 

حا�صل على اإجازة يف اإدارة الأعمال من جامعة القدي�س يو�صف يف 

بريوت، ويحمل �صهادة ماج�صتري يف اإدارة الأعمال

)Finance et Banque( من جامعة القدي�س يو�صف يف بريوت، 

و�صهادة ماج�صتري يف اإدارة الأعمال

مكغيل  جامعة  من   )International Business - Marketing(

يف مونرتيال - كندا. 

�صغل  حيث  عامًا،   67 لـ  امل�صرفية  خربته  متتد   ،1932 عام  ولد 

من�صب مدير يف بنك لبنان واملهجر بريوت ملدة ثمان وثالثون عامًا 

وهو حاليًا ع�صو يف جمل�س اإدارة بنك �صورية واملهجر.

�صر  كاأمني  من�صبه  من  عزام  مي�صال  ال�صيد  ا�صتقال   2017/12/13 **بتاريخ 
جمل�س الإدارة عماًل بتعميم م�صرف �صورية املركزي رقم 16/8096/�س القا�صي 

بت�صمية اأمني �صر متفرغ لهذا املن�صب.
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دور مجلس اإلدارة

لمحة عن مجلس اإلدارة 

يعترب جمل�س الإدارة م�سوؤوًل اأمام امل�ساهمني عن ر�سم ال�سرتاتيجية العامة للم�سرف وتوجيه الإدارة التنفيذية لو�سع اخلطط الالزمة 

لتحقيقها. كما اأنه معني باإقامة التوازن بني م�سالح جميع الأطراف ذات العالقة من م�ساهمني ومودعني ومتعاملني مع امل�سرف.

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة  واألطراف ذات العالقة

ال�سفةاالسم

ن�سبة امللكية من 

اإجمايل راأ�س املال 

خالل عام 2017

ن�صبة امللكية من اإجمايل 

راأ�س املال خالل عام 

2016

1.25%1.25%رئي�س املجل�سد. اأحمد راتب ال�سالح 

5%0.5%نائب رئي�س املجل�سد. اإح�سان بعلبكي

بنك لبنان واملهجر*

)ممثاًل بال�سيد جورج �سايغ(

49%49%ع�سو جمل�س الإدارة املفو�س

1.56%1.56%ع�سوالآن�سة ندى �سيخ ديب

0.41%0.41%ع�سوال�سيد فهد تفنكجي

0.62%0.77%ع�سوال�سيد اإياد بيتنجانة

--ع�سوال�سيد حممد نزار مامي�س

0.60%ع�سو ال�سيد حممد اأديب جود***

0.50%ع�سو ال�سيد نوار �سكر ***
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بلغ عدد اأ�سهم امل�سرف 40 مليون �سهم. علماً باأن كبار مالكي الأ�سهم الذين ميتلكون 5% اأو اأكرث من راأ�س املال هم: 

مفو�سو الرقابة

* بتاريخ 2017/10/27 ا�ستقال بنك لبنان واملهجر �س م ل ممثاًل بال�سيد جورج �سايغ من من�سبه يف جمل�س اإدارة بنك �سورية واملهجر. ومت 
تعيني ال�سيد جورج �سايغ كع�سو جمل�س اإدارة ب�سفته ال�سخ�سية بتاريخ 2017/12/28. 

رقم  املركزي  �سورية  م�سرف  بتعميم  عماًل  الإدارة  جمل�س  �سر  كاأمني  من�سبه  من  عزام  مي�سال  ال�سيد  ا�ستقال   2017/12/13 **بتاريخ 
16/8096/�س القا�سي بت�سمية اأمني �سر متفرغ لهذا املن�سب.

***بتاريخ 2017/8/1 مت تعيني ال�سيد حممد اأديب جود وال�سيد نوار �سكر يف ع�سوية جمل�س الإدارة. 

ال�سفةاالسم
ن�سبة امللكية من اإجمايل راأ�س املال 

خالل عام 2017

ال�سيد مي�سال عزام 
- اأمني �سر املجل�س** 

- املدير العام

-

ال�سفةاالسم

ن�سبة امللكية من اإجمايل 

راأ�س املال خالل عام 

2017

ن�سبة امللكية من اإجمايل 

راأ�س املال خالل عام 

2016

49%49%ع�سو جمل�س الإدارةبنك لبنان واملهجر 

5%0.5%نائب رئي�س جمل�س الإدارةالدكتور اإح�سان بعلبكي

رشكة حرصية ومشاركوه إرنست ويونغ )محدودة املسؤولية(
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خالل العام 2017اجتماعات مجلس اإلدارة 

لمحة عن مجلس اإلدارة 

عقد جمل�س الإدارة ت�سعة اجتماعات خالل عام 2017 على النحو التايل

األعضاء غري الحارضينن�صبة احل�صورعدد احل�سورالتاريخ م

2017/2/179%100-

2017/4/69%100-

*2017/5/٣7%100-

*2017/7/217%100-

**2017/9/209%100-

**2017/10/279%100-

***2017/11/98%100-

***2017/11/228%100-

***2017/12/1٣8%100-

1

2

٣

4

5

6

7

8

9
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وكان عدد الجتماعات التي ح�سرها كل ع�سو خالل 2017 كما يلي: 

التغيريات على ع�صوية جمل�س الإدارة عدد مرات احل�سورا�سم الع�سو

9الدكتور اأحمد راتب ال�سالح

9الدكتور اإح�سان بعلبكي

بنك لبنان واملهجر

مُمثاًل بال�سيد �سامر اأزهري

2
بتاريخ 2017/4/6 استقال بنك لبنان والمهجر ش م ل 

ُممثالً بالسيد سامر أزهري

بنك لبنان واملهجر

مُمثاًل بال�سيد عمر اأزهري

ع�سو جمل�س الدارة املفو�س

2
بتاريخ 2017/4/6 استقال بنك لبنان والمهجر ش م ل ُممثالً 

بالسيد عمر أزهري

بنك لبنان واملهجر  

مُمثاًل بال�سيد جورج �سايغ

ع�سو جمل�س الإدارة املفو�س

6
بتاريخ 2017/10/27 استقال بنك لبنان والمهجر

ش م ل ُممثالً بالسيد جورج صايغ

9الآن�سة ندى �سيخ ديب

9ال�سيد فهد تفنكجي 

9ال�سيد اإياد بيتنجانة

9ال�سيد حممد نزار مامي�س

5ال�سيد حممد اأديب جود  
بتاريخ 2017/8/1 تم تعيين السيد محمد أديب جود في 

عضوية مجلس اإلدارة

5السيد نوار سكر
بتاريخ 2017/8/1 تم تعيين السيد نوار سكر في عضوية 

مجلس اإلدارة

* بتاريخ 2017/4/6 استقال بنك لبنان والمهجر ش م ل ُممثالً بالسيد سامر أزهري والسيد عمر أزهري من منصبين في مجلس إدارة بنك سورية والمهجر.
** بتاريخ 2017/8/1 تم تعيين السيد محمد أديب جود والسيد نوار سكر في عضوية مجلس اإلدارة. 

***بتاريخ 2017/10/27 استقال بنك لبنان والمهجر ش م ل ممثالً بالسيد جورج صايغ من منصبه في مجلس إدارة بنك سورية والمهجر. وتم تعيين 
السيد جورج صايغ كعضو مجلس إدارة بصفته الشخصية بتاريخ 2017/12/28. 
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واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة:

 اإن اأهم م�صوؤوليات جمل�س الإدارة تتلخ�س فيما يلي:

1. مراجعة اأهداف وا�صرتاتيجيات امل�صرف على املدى الطويل وامل�صادقة عليها.
2. امل�صادقة على ال�صيا�صات الهامة للم�صرف والتاأكد من التزام امل�صرف بها.

3. درا�صة تقارير وتو�صيات الإدارة التنفيذية حول التطورات والتح�صينات و�صبل تعزيز ممار�صات امل�صرف يف كافة املجالت.
4. مراجعة اأداء امل�صرف بناًء على التقارير الدورية التي ترفعها اإليه الإدارة التنفيذية واملدقق الداخلي واملدقق اخلارجي، وحتديد النحرافات 

والتجاوزات وحتليل اأ�صبابها واإ�صدار التعليمات الالزمة ملعاجلتها وتفادي تكرارها.

5. مناق�صة بيانات واإح�صائيات املخاطر )النوعية والكمية( يف امل�صرف ب�صكل منتظم.
6. املوافقة على تعيني املدير العام ونوابه وم�صاعديه واملدراء التنفيذيني والتاأكد من توفر اخلربات املطلوبة لديهم والرقابة على عملهم وذلك 

ب�صكل مبا�صر اأو عرب جلان جمل�س الإدارة.

7. اعتماد البيانات املالية الف�صلية وال�صنوية.
8. التاأكد من اأن امل�صرف يتمتع بنزاهة عالية يف ممار�صة اأعماله.

متطلبات ومعايير عضوية مجلس اإلدارة: 

حر�صًا من امل�صرف على تطبيق مبادئ احلوكمة والإدارة الر�صيدة التي تدفعه اإىل حتقيق اأداء اأف�صل وتعزز ثقة امل�صاهمني واأ�صحاب امل�صالح 

به. مت يف العام 2016 و�صع �صيا�صة خا�صة مبتطلبات ومعايري )احلد الأدنى( للخربات واملوؤهالت واملهارات املطلوبة لع�صوية جمل�س الإدارة. 

ومن اأهم املعايري واملتطلبات التي يجب اأن يتحلى بها ع�صو جمل�س الإدارة:

1. اأن يكون حا�صاًل على �صهادة جامعية اأو خربة مهنية ل تقل عن خم�صة ع�صر عامًا. 
2. اأن يكون متمتعًا بخربات وا�صعة ومهارات متنوعة يف الأعمال املالية اأو امل�صرفية اأو التجارية اأو ال�صناعية، ت�صري اإىل قدرته على اإثراء 

مناق�صات جمل�س الإدارة يف املوا�صيع املطروحة. 

3. اأن يكون على معرفة بحقوق وواجبات جمل�س الإدارة وُملمًا بالقوانني والتعليمات الناظمة لعمل القطاع امل�صريف يف �صورية. 
4. اأن يخ�ص�س وقتًا كافيًا لأداء مهامه وم�صوؤولياته.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

1. لجنة التدقيق:
مهام اللجنة:

تت�صمن م�صوؤوليات جلنة التدقيق املهام الرئي�صية التالية:

1. مراجعة واإقرار خطة التدقيق الداخلي ال�صنوية املقرتحة من املدقق الداخلي.
2. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي واخلارجي وتقارير ال�صلطات الرقابية ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�صاأنها.

3. مراجعة مدى التقّيد بالقوانني والأنظمة وب�صيا�صات امل�صرف ونظامه الداخلي.
4. مراجعة اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية يف امل�صرف والتحقق من مدى كفايتها.

5. التو�صية اإىل جمل�س الإدارة بتعيني مدير التدقيق الداخلي وعزله وحتديد تعوي�صاته وتقييم اأدائه.
6. التو�صية اإىل جمل�س الإدارة بتعيني وعزل املدقق اخلارجي وحتديد تعوي�صاته وتقييم اأدائه وتقييم مو�صوعَيته وا�صتقالليته. 

اأع�صاء اللجنة:

تتكون اللجنة من اأع�صاء جمل�س الإدارة: ال�صيد حممد نزار مامي�س )رئي�صًا للجنة( وال�صادة: د. اإح�صان بعلبكي وفهد تفنكجي.

الحوكمة

الحوكمة
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اجتماعات اللجنة:

الأع�ساءالجتماعات

ال�سيد حممد نزار مامي�س

رئي�س اللجنة  
الدكتور اإح�صان بعلبكي 

111اجتماع بتاريخ 2017/2/13

111اجتماع بتاريخ 2017/3/31

111اجتماع بتاريخ 2017/4/3

111اجتماع بتاريخ 2017/4/13

111اجتماع بتاريخ 2017/4/28

111اجتماع بتاريخ 2017/6/16

111اجتماع بتاريخ 2017/7/5

111اجتماع بتاريخ 2017/7/20

111اجتماع بتاريخ 2017/9/15

111اجتماع بتاريخ 2017/10/27

111اجتماع بتاريخ 2017/11/20

111اجتماع بتاريخ 2017/12/8

111اجتماع بتاريخ 2017/12/15

1٣1٣1٣عدد الجتماعات التي ح�سرها الع�سو 

100%100%100%ن�سبة احل�سور 

ال�سيد فهد تفنكجي
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2- لجنة إدارة المخاطر:
مهام اللجنة:

تت�صمن م�صوؤوليات جلنة اإدارة املخاطر املهام الرئي�صية التالية:

1. مراجعة �صيا�صات اإدارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة، والتاأكد من تنفيذها.
2. مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي يتعر�س لها امل�صرف وحجمها.

3. مراقبة مدى التزام اإدارة املخاطر باملعايري املو�صوعة من قبل جلنة بازل، واملتعلقة مبخاطر الئتمان وخماطر ال�صوق واملخاطر الت�صغيلية 
وغريها.

4. التاأكد ومتابعة قيام الإدارة العليا باملعاجلة الفورية لأي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل اإدارة املخاطر.
5. مراجعة واإبداء الراأي اأمام جمل�س الإدارة حول �صقوف املخاطر واحلالت ال�صتثنائية التي تطراأ عليها. 

اأع�صاء اللجنة:

وتتكون اللجنة من اأع�صاء جمل�س الإدارة: ال�صيد فهد تفنكجي )رئي�صًا للجنة( وال�صادة: جورج �صايغ، ندى �صيخ ديب، اإياد بيتنجانة. 

اجتماعات اللجنة:

الحوكمة

الحوكمة

اجتماعات جلنة اإدارة املخاطر خالل العام 2017

الجتماعات
الأع�ساء

 

ال�سيد فهد تفنكجي

رئي�س اللجنة
ال�سيد اإياد بيتنجانهالآن�سة ندى �سيخ ديبال�سيد جورج �سايغ*

1111اجتماع بتاريخ 2017/5/27

1111اجتماع بتاريخ 2017/7/21

1111اجتماع بتاريخ 2017/10/26

11-1اجتماع بتاريخ 2017/11/17

عدد الجتماعات التي ح�سرها 

الع�سو 

4٣44

100%100%100%100%ن�سبة احل�سور 

* بتاريخ 2017/10/27 ا�ستقال بنك لبنان واملهجر �س م ل ممثاًل بال�سيد جورج �سايغ من من�سبه يف جمل�س اإدارة بنك �سورية واملهجر. ومت 
تعيني ال�سيد جورج �سايغ كع�سو جمل�س اإدارة ب�سفته ال�سخ�سية بتاريخ 2017/12/28 
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3- لجنة الترشيحات والمكافآت:
مهام اللجنة:

تت�صمن م�صوؤوليات جلنة الرت�صيحات واملكافاآت املهام الرئي�صية التالية:

1. و�صع املعايري و�صروط احلد الأدنى للخربات واملوؤهالت واملهارات املطلوبة لع�صوية جمل�س الإدارة، وللمديرين التنفيذيني. وو�صع معايري 
تقييم فعالية جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وتقييم اأداء املديرين التنفيذيني.

2.التو�صية ملجل�س الإدارة بخ�صو�س تعيني املديرين التنفيذيني، واإلغاء تعيني اأي مدير تنفيذي اإذا ثبت عدم فاعليته وتق�صريه يف اأداء واجباته 
وم�صوؤولياته.

3. و�صع �صيا�صات وا�صحة لتعوي�صات ومكافاآت اأع�صاء جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيني.
4. درا�صة طلبات الرت�صيح لع�صوية جمل�س الإدارة والتاأكد من توافقها مع القوانني والأنظمة النافذة.

5. تزويد جمل�س الإدارة بالتقارير والتو�صيات بناء على النتائج التي مت التو�صل اإليها من خالل عمل اللجنة.

اأع�صاء اللجنة:

وتتكون اللجنة من اأع�صاء جمل�س الإدارة: فهد تفنكجي )رئي�صًا للجنة( وال�صادة د. اأحمد راتب ال�صالح وحممد نزار مامي�س.

اجتماعات اللجنة:

اجتماعات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت خالل العام 2017

الأع�ساءالجتماعات

ال�سيد فهد تفنكجي

رئي�س اللجنة   

ال�سيد حممد نزار مامي�سالدكتور اأحمد راتب ال�سالح 

111اجتماع بتاريخ 2017/1/30

111اجتماع بتاريخ 2017/3/20

111اجتماع بتاريخ 2017/3/27
111اجتماع بتاريخ 2017/4/4
111اجتماع بتاريخ 2017/5/2

111اجتماع بتاريخ 2017/5/16
111اجتماع بتاريخ 2017/6/20
111اجتماع بتاريخ 2017/8/3

111اجتماع بتاريخ 2017/10/21
111اجتماع بتاريخ 2017/10/30
111اجتماع بتاريخ 2016/12/12

111111عدد الجتماعات التي ح�سرها الع�سو 

100%100%100%ن�سبة احل�سور 
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الحوكمة

الحوكمة

4- لجنة الحوكمة
مهام اللجنة:

 و�صع اإطار ودليل احلوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند ال�صرورة. ●

تعزيز ممار�صات احلوكمة يف امل�صرف. ●

اأع�صاء اللجنة:

وتتكون اللجنة من اأع�صاء جمل�س الإدارة: د. اأحمد راتب ال�صالح )رئي�صًا للجنة( وال�صادة: الآن�صة ندى �صيخ ديب وال�صيد فهد تفنكجي

اجتماعات اللجنة:

�صيا�صة امل�صرف املتعلقة بتعار�س امل�صالح:

حتدث حالة تعار�س امل�صالح عندما تتاأثر مو�صوعية وا�صتقاللية قرار موظف )اأو ع�صو جمل�س اإدارة( مب�صلحة �صخ�صية مادية اأو معنوية تهمه 

�صخ�صيًا اأو تهم اأحد اأقاربه، اأو عندما يتاأثر اأداوؤه باعتبارات �صخ�صية مبا�صرة اأو غري مبا�صرة اأو مبعرفته باملعلومات التي تتعلق بالقرار.

تتمحور �صيا�صة امل�صرف املتعلقة بتعار�س امل�صالح مبا يلي:

ينبغي على اأع�صاء جمل�س الإدارة واملوظفني جتّنب املواقف التي ميكن اأن توؤدي ب�صكل مبا�صر اأو باآخر اإىل نزاع اأو تعار�س فعلي بني  ●

م�صاحلهم ال�صخ�صية وواجباتهم وم�صوؤولياتهم يف امل�صرف.

ل ينبغي على املوظفني ا�صتغالل مواقعهم الوظيفية يف امل�صرف وال�صتفادة من املعلومات واخلدمات والأمالك والتجهيزات العائدة  ●

اجتماعات جلنة احلوكمة خالل العام 2017

الجتماعات
الأع�ساء

 

الدكتور اأحمد راتب ال�سالح  

رئي�س اللجنة 

ال�سيد فهد تفنكجيالآن�سة ندى �سيخ ديب   

111اجتماع بتاريخ 2017/9/19

111اجتماع بتاريخ 2017/11/17

111اجتماع بتاريخ 2017/11/25

111اجتماع بتاريخ 2017/12/12

444عدد الجتماعات التي ح�سرها الع�سو 

100%100%100%ن�سبة احل�سور 
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للم�صرف اأو حتى من اأية فر�صة جتارية عن طريق امل�صرف ما مل يكن ذلك مبوافقة اإدارة امل�صرف.

ل ينبغي على املوظف تنفيذ اأو اإعطاء املوافقة على اأية عملية م�صرفية مرتبطة بح�صاباته امل�صرفية ال�صخ�صية اأو حتى بح�صابات اأي من  ●

 اأفراد عائلته اأو باحل�صابات التي يكون له م�صلحة مادية اأو مالية فيها اأو باحل�صابات التي يكون خُمول بالتوقيع عليها.

�صيا�صات اأخرى:

ل يوجد اأي حماية اأو امتيازات حكومية يتمتع بها امل�صرف، حيث تنطبق عليه جميع القوانني والأنظمة النافذة على كافة امل�صارف العاملة  ●

يف اجلمهورية العربية ال�صورية، لكن يجب الذكر اأن مزاولة مهنة امل�صارف تتطلب روؤو�س اأموال كبرية وخربة م�صرفية عالية واحل�صول 

على رخ�صة من م�صرف �صورية املركزي.

اإن الأثر املادي لأي قرار �صادر عن احلكومة يتمثل ب�صكل عام بالإجراءات والتعليمات التنفيذية للقرارات ال�صادرة عن جمل�س النقد  ●

والت�صليف اأو اجلهات الرقابية، من جهة اأخرى يواجه امل�صرف حاليًا �صعوبات يف التعامل مع بع�س املرا�صلني الأجانب ب�صبب العقوبات 

القت�صادية املفرو�صة على �صورية.

يلتزم امل�صرف باإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري املحا�صبة الدولية، كما ويتم مراجعة ح�صاباته من قبل مدقق خارجي معتمد وفقًا  ●

للمعايري الدولية للتدقيق.

مل يقم امل�صرف خالل ال�صنة املالية بعمليات ذات طبيعة غري متكررة ذات تاأثري على بيان دخله اأو ميزانيته. ●

ل يتقا�صى اأع�صاء جمل�س الإدارة اأي تعوي�صات اأو مكافاآت لقاء ع�صويتهم يف جمل�س الإدارة ولقاء ح�صور اجتماعات هذا املجل�س. ●

يتبع امل�صرف �صيا�صة عادلة مبنح املكافاآت والتعوي�صات تتنا�صب مع موؤهالت املوظفني وخرباتهم ومواقعهم الوظيفية واأداءهم والنتائج  ●

ال�صنوية التي يحققها امل�صرف ف�صاًل عن الظروف القت�صادية ال�صائدة. فقد بلغت جمموع تعوي�صات موظفي الإدارة العليا  خالل العام 

2017: /119.957.248/ ل.�س

يلتزم امل�صرف باإدارة اأعماله با�صتقامة و�صفافية و�صرية ومب�صتوى عاٍل من الأخالقية املهنية وذلك عرب اللتزام مببادئ ميثاق الأخالق  ●

وال�صلوك املهني املعتمد لديه والذي يت�صمن معايري الواجب على موظفي امل�صرف التقيد بها والتي تتمثل بال�صفافية، امل�صداقية، 

املو�صوعية، النزاهة، الأمانة املهنية، ال�صرية، الدقة، التجرد، احليادية، الإح�صا�س بامل�صوؤولية، اللباقة وح�صن التعامل مع الآخرين.

يلتزم امل�صرف باآليات واإجراءات ومواثيق العمل ال�صادرة عن جمل�س اإدارته واملتعلقة بكافة جوانب العمل امل�صريف. ●

يعتمد امل�صرف مناذج خا�صة لتقييم اأداء وفعالية جمل�س الإدارة وجلانه ول�صيما جلهة التزامهم بامل�صوؤوليات امللقاة على عاتقهم واملحددة  ●

 بدليل احلوكمة اخلا�س بامل�صرف.

�صيا�صة امل�صرف اخلا�صة مبمار�صة احلوكمة:

يلتزم امل�صرف بكافة اأحكام دليل احلوكمة اخلا�س به. كما يواظب وب�صكل م�صتمر على ت�صمني وتعزيز مبادئ احلوكمة بكافة اأن�صطته.

اإف�صاحات اأخرى:

مل يتم العمل وفق معايري اجلودة الدولية حتى تاريخه. ●

قام املدقق اخلارجي، ال�صادة )�صركة ح�صرية( وم�صاركوه واإرن�صت ويونغ )حمدودة امل�صوؤولية(، بتدقيق البيانات العائدة لعام 2017 لبنك  ●

�صورية واملهجر، كما بلغت اإجمايل اأتعاب التدقيق لعام 2017 مبلغًا وقدره /30.000.000/ ل.�س.

قام املدقق اخلارجي ال�صيد جمد الدين �صهوان بتدقيق البيانات العائدة لعام 2017 ل�صركة �صورية واملهجر للخدمات املالية، كما بلغت  ●

اإجمايل اأتعاب التدقيق مبلغًا وقدره /925.000/ ل.�س.

بلغت اإجمايل تربعات امل�صرف خالل العام 2017: /1.528.743/ ل.�س. ●

امل�صرف يعتمد على موردين حمددين ي�صكلون 10% من اإجمايل امل�صرتيات وهم: �صركة ال�صيانة العامة وال�صركة امل�صوؤولة عن توريد  ●

و�صيانة العددات.

, ,
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سياسة إدارة المخاطر

 سياسة إدارة المخاطر

استراتيجية إدارة المخاطر: 

يقوم امل�صرف باإدارة املخاطر التي يتعر�س لها من خالل ا�صرتاتيجية �صاملة من�صجمة مع حجم وطبيعة الأن�صطة التي يقوم بها وتعليمات ال�صلطات 

الرقابية، بالإ�صافة اإىل مراعاة اأف�صل املعايري واملمار�صات امل�صرفية. اإن عملية اإدارة املخاطر يف امل�صرف ت�صتمل على اأن�صطة حتديد وقيا�س 

وتقييم واحلد من املخاطر التي ميكن اأن توؤثر ب�صكل �صلبي على اأداء امل�صرف و�صمعته ومبا ي�صمن حتقيق العائد الأمثل مقابل املخاطر املاأخوذة. 

تقوم مديرية اإدارة املخاطر - وهي مديرية م�صتقلة عن اأن�صطة العمل يف امل�صرف - باملراقبة امل�صتمرة حلدود املخاطر املقبولة واملحددة من قبل 

جمل�س الإدارة والتو�صية بخ�صو�صها. كما تقوم برفع تقارير دورية حول و�صعية املخاطر اإىل جلنة اإدارة املخاطر. 

هذا ويتعر�س امل�صرف للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان:
هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام اأو عجز املدين عن الوفاء بالتزاماته جتاه امل�صرف مما يوؤدي اإىل حدوث خ�صائر. يعمل امل�صرف على 

اإدارة خماطر الئتمان من خالل و�صع وتطوير ال�صيا�صات والإجراءات التي حتدد وتعالج كافة جوانب منح ومتابعة الئتمان. كذلك يعمل امل�صرف 

با�صتمرار على تقييم الو�صع الئتماين للعمالء واملرا�صلني ومراقبة ومتابعة الئتمان املمنوح.

مخاطر التركز:
تن�صاأ خماطر الرتكز يف حال اعتماد امل�صرف يف مزاولة ن�صاطه على توظيفات يف اأن�صطة حمدودة اأو على م�صادر حمدودة للح�صول على التمويل 

اأو اخلدمات الأخرى الالزمة ملزاولة اأعماله. يعمل امل�صرف قدر الإمكان على التخفيف من خماطر الرتكز من خالل تنويع توظيفاته على عدة 

ن�صاطات وقطاعات اقت�صادية وعلى قاعدة وا�صعة من العمالء. كما ويقوم امل�صرف بو�صع حدود ق�صوى ملقدار املخاطر املقبولة للتوظيفات مع 

املرا�صلني وبالأدوات املالية وللتوظيفات على م�صتوى العميل الواحد واملجموعات املرتابطة من العمالء. 

مخاطر السوق:
تت�صمن خماطر ال�صوق ب�صكل رئي�صي كاًل من خماطر اأ�صعار الفائدة وخماطر العمالت، حيث تتم متابعة خماطر ال�صوق ب�صكل يومي من خالل 

التاأكد من اللتزام بال�صقوف وال�صيا�صات والإجراءات املحددة من قبل جمل�س الإدارة. يقوم امل�صرف ب�صورة دورية بتقييم خماطر اأ�صعار الفائدة 

لكل عملة من العمالت الرئي�صية يف حمفظته من خالل درا�صة تاأثري تغرّي معدلت اأ�صعار الفائدة بن�صبة اثنان باملائة على اإيرادات امل�صرف. كما 

يقوم امل�صرف بتقييم خماطر اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية من خالل مراقبة م�صتمرة لو�صعيته ال�صافية والإجمالية من العمالت.
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مخاطر السيولة:
تتمثل خماطر ال�صيولة يف عدم قدرة امل�صرف على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�صتحقاقها، وللوقاية من هذه املخاطر تقوم 

الإدارة بتنويع م�صادر التمويل واملوائمة بني ا�صتحقاقات املوجودات واملطلوبات، ومراقبة ال�صيولة على اأ�صا�س يومي. بالإ�صافة اإىل ذلك، يحتفظ 

امل�صرف مبوجودات ذات قابلية للت�صييل ب�صهولة كحماية �صد اأي حالة نق�س غري منظورة يف ال�صيولة.

 مخاطر التشغيل:
هي خماطر اخل�صائر الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق الإجراءات الداخلية اأو املوظفون اأو الأنظمة الداخلية اأو تلك التي قد تن�صاأ نتيجة اأحداث 

خارجية. وحيث اأن الرقابة الداخلية هي من اأهم الأدوات امل�صتخدمة يف اإدارة هذا النوع من املخاطر. فاإن اإدارة امل�صرف اأولت اهتمامًا كبريًا يف 

التطوير امل�صتمر للبيئة الرقابية على كافة الأن�صطة والعمليات التي يقوم بها.

الهيكل التنظيمي لمديرية إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

لجنة إدارة المخاطر

مديرية إدارة المخاطر

مخاطر التشغيلالمتابعة االئتمانيةإدارة االئتمانمخاطر االئتمان
مخاطر السوق

والسيولة
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سياسات إدارة المخاطر

 سياسة إدارة المخاطر

يت�صمن الإطار العام ل�صيا�صات امل�صرف املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة يف عملية اإدارة املخاطر النقاط الرئي�صية التالية:

م�صوؤوليات ومهام الأطراف املختلفة يف عملية اإدارة املخاطر. ●

حتديد املخاطر املختلفة التي يتعر�س لها امل�صرف. ●

الطرق املعتمدة يف عملية قيا�س املخاطر واإدارتها. ●

احلدود الق�صوى للمخاطر التي ميكن القبول بها. ●

 الأ�صاليب املختلفة للتخفيف من املخاطر التي يتعر�س لها امل�صرف. ●

اختبارات الجهد
يجري امل�صرف اختبارات اجلهد ب�صكل دوري وم�صتمر ملعرفة اأثر بع�س التغريات ال�صلبية حمتملة احلدوث على الو�صع املايل للم�صرف واأمواله 

اخلا�صة وم�صتويات ال�صيولة لديه. هذا وت�صاعد النتائج التي يتم الو�صول اإليها كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف عملية التخطيط 

امل�صتقبلي حلجم الأموال اخلا�صة املطلوبة وال�صيولة الالزمة ل�صتمرار امل�صرف وا�صتدامة اأعماله. 

اإن جميع اختبارات اجلهد املنفذة خالل العام 2017 اأثبتت قدرة امل�صرف على مواجهة الأحداث ال�صلبية املرتبطة بالعديد من املخاطر مما 

يدل على قوة املركز املايل للم�صرف. وفيما يلي تو�صيح حول طبيعة هذه الختبارات، واأهم النتائج التي مت الو�صول اإليها:

اختبار الحساسية والسيناريوهات على الوضع المالي للمصرف
1- اختبارات احل�صا�صية: وهي اختبارات لأثر كل عامل )على حدة( من عوامل املخاطرة التي قد يتعر�س لها امل�صرف على الو�صع املايل له مع 

افرتا�س ثبات العوامل الأخرى.

2- اختبارات ال�صيناريوهات: وهي اختبارات ت�صمل اأثر كل عامل من عوامل املخاطر التي قد يتعر�س لها امل�صرف يف وقت واحد على الو�صع املايل 

له.

يق�صد بعوامل املخاطر لأغرا�س هذه الختبارات ما يلي: )ارتفاع ن�صبة الديون غري املنتجة - قيام العمالء ب�صحب جزء من ودائعهم - حتول ن�صبة 

من التزامات خارج امليزانية اإىل ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة(.

تبني الختبارات املنفذة خالل العام 2017 قوة ومتانة املركز املايل للم�صرف وكفاية اأر�صدته النقدية لتغطية ال�صحوبات املفرت�صة باأقل تكلفة 

ممكنة. كما والقدرة على متويل الزيادة يف جانب املوجودات مع الحتفاظ مب�صتويات عالية من ال�صيولة.

اختبار الجهد لتقدير كفاية أرصدة المخصصات العامة:
يويل امل�صرف عناية خا�صة لتخفيف خماطر حمفظة ت�صهيالته الئتمانية عن طريق خم�ص�صات عامة ملقابلة خماطر حتول الديون املنتجة اإىل 

ديون غري منتجة. حيث يتم حتديد كفاية هذه املخ�ص�صات وفقًا اإىل اختبار جهد يجريه امل�صرف يوؤخذ يف العتبار معدل زيادة الديون املتعرثة 

وموؤ�صرات الإنذار املبكر للعمالء املدينني والديون الآيلة اإىل الت�صنيف وحجم خم�ص�صات التدين املطلوب ت�صكيلها مقابل هذه الديون.
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تبنّي الختبارات املنّفذة خالل العام 2017 اأن اأر�صدة املخ�ص�صات املحتفظ بها عن فرتات �صابقة تفوق ما هو مطلوب لتغطية خماطر حمفظة 

الت�صهيالت الئتمانية املنتجة. حيث قررت اإدارة امل�صرف الحتفاظ بالأر�صدة الفائ�صة ملزيد من التحوط.

اختبار الجهد لدراسة أثر تقلبات أسعار الفائدة على إيرادات المصرف:
اتخاذ  اإيرادات امل�صرف. مما ميكن من  اأثرها على  الفائدة بن�صب مدرو�صة وحتديد  اأ�صعار  تقلبات يف  يت�صمن هذا الختبار افرتا�س حدوث 

اخلطوات والإجراءات املنا�صبة ملراقبة ومتابعة هذه املخاطر.

تبنّي الختبارات املنفذة خالل العام 2017 قدرة امل�صرف على حتمل اخل�صائر الناجتة عن تقلبات اأ�صعار الفائدة.

 اختبار الجهد على صعيد مخاطر التشغيل:
يت�صمن هذا الختبار افرتا�س وقوع حوادث ت�صغيلية وت�صرر موجودات امل�صرف املادية. تبني الختبارات املنفذة خالل العام 2017 قدرة امل�صرف 

على حتمل اخل�صائر الت�صغيلية املفرت�صة مع بقاء ن�صبة كفاية الأموال اخلا�صة اأكرب من احلد الأدنى )%8(.
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الهيكل التنظيمي لبنك سورية والمهجر ش م م ع

الهيكل التنظيمي لبنك سورية والمهجر ش م م ع



45







48

اإلدارة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية

ال�صيد مي�صال عزام

اأمني �صر املجل�س ** - املدير العام

ال�صيدة عناية �صوبرة

مدير رئي�صي -  مديرية العالقات الدولية

ي�صغل ال�صيد مي�صال عزام من�صب املدير العام لبنك �صورية واملهجر كما يتوىل اإ�صافًة اإىل من�صبه احلايل من�صب نائب رئي�س جمل�س 

املديرين لل�صركة ال�صورية للخدمات املالية املحدودة امل�صوؤولية ومن�صب ممثل بنك �صورية واملهجر يف جمل�س اإدارة �صركة اأروب للتاأمني 

�صورية.

يتمتع ال�صيد عزام بخربة مهنية عريقة ومتمر�صة متتد لأكرث من 35 عامًا من �صمنها خربة يف املجال امل�صريف تتجاوز الـ 25 عامًا حيث 

توىل العديد من املنا�صب القيادية يف عدة م�صارف ريادية يف لبنان وقرب�س و�صورية.  

الأعمال  اإدارة  ماج�صتري يف  �صهادة  ويحمل  بريوت،  يو�صف يف  القدي�س  الأعمال من جامعة  اإدارة  اإجازة يف  على  ال�صيد عزام حا�صل 

)Finance et Banque( من جامعة القدي�س يو�صف يف بريوت، و�صهادة ماج�صتري يف اإدارة الأعمال

)International Business - Marketing( من جامعة مكغيل يف مونرتيال - كندا. 

متتد خربتها امل�صرفية لأكرث من 37 عامًا من �صمنها ما يزيد عن 25 عامًا يف اأحد امل�صارف الرائدة يف لبنان وت�صغل حاليًا من�صب 

املدير الرئي�صي ملديرية العالقات الدولية يف بنك �صورية واملهجر.

حائزة على اإجازة يف العلوم الطبيعية من اجلامعة الأمريكية يف بريوت وحتمل �صهادة الدرا�صات التقنية امل�صرفية من مركز الدرا�صات 

امل�صرفية يف جامعة القدي�س يو�صف يف بريوت. 

**بتاريخ 2017/12/1٣ استقال السيد ميشال عزام من منصبه كأمين سر مجلس اإلدارة عمالً بتعميم مصرف سورية المركزي رقم 16/8096/ص القاضي بتسمية 
أمين سر متفرغ لهذا المنصب.
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ال�صيد �صمري با�صو�س 

نائب املدير العام

ال�صيد فرا�س ال�صمان

مدير رئي�صي - مديريتي املعلوماتية وال�صوؤون الإدارية

ال�صيدة رميا جواد

مدير عام م�صاعد - مديرية املوارد الب�صرية

ي�صغل ال�صيد �صمري با�صو�س من�صب نائب املدير العام يف بنك �صورية واملهجر هذا بالإ�صافة اىل كونه ع�صوًا يف جمل�س املديرين لل�صركة 

ال�صورية للخدمات املالية املحدودة امل�صوؤولية.

خالل خربته املهنية امل�صرفية التي تتجاوز 22 عامًا، توىل ال�صيد با�صو�س عدة منا�صب اإدارية يف امل�صارف �صمن لبنان و�صورية.

ال�صيد با�صو�س حائز على درجة املاج�صتري يف اإدارة الأعمال من جامعة اأورورا يف الوليات املتحدة الأمريكية.

متتد خربته املهنية حلوايل 27 عامًا وي�صغل حاليًا من�صب املدير الرئي�صي لكل من مديريتي املعلوماتية وال�صوؤون الإدارية.

وحائز على بكالوريو�س يف الهند�صة الكهربائية من جامعة دم�صق ويحمل �صهادة ماج�صتري يف علوم الكمبيوتر من جامعة ولية كارولينا 

اجلنوبية يف الوليات املتحدة الأمريكية.

متتد خربتها امل�صرفية لأكرث من 27 عامًا من �صمنها ما يزيد عن 16 عامًا يف عدة م�صارف رائدة يف لبنان وت�صغل حاليًا من�صب مدير 

عام م�صاعد ل�صوؤون املوارد الب�صرية يف بنك �صورية واملهجر.

حائزة على اإجازة يف الإدارة العامة من اجلامعة الأمريكية يف بريوت هذا بالإ�صافة اإىل اإمتامها كافة مقررات منهاج ماج�صتري الإدارة 

العامة يف نف�س اجلامعة.
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مديريات اإلدارة العامة

مديريات اإلدارة العامة

املوارد الب�سرية

رميا جواد 

 )مدير عام م�ساعد(

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

hrd@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

العالقات الدولية

عناية �سوبرة

 )مدير رئي�سي(

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

international@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

املعلوماتية

فرا�س ال�سمان )مدير رئي�سي(

ماهر را�سد

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

itdept@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

حممد و�سيم ن�سراللتزام

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

compliance@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

ال�سوؤون الإدارية

فرا�س ال�سمان )مدير رئي�سي(

كميل خبازة

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

administration@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

�سهى حنااإدارة املخاطر 

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

 risk.management@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

اأدوني�س زودةالتدقيق الداخلي

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

audit@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

رغد عبيداملحا�سبة

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

accounting@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

مي�سون مهتديال�سريفة بالتجزئة

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

retaildept@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

ميالد اليو�سفياخلدمات امل�سرفية لل�سركات

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

corporate@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

�سومر حمادهالعمليات

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

operations@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

اخلدمات التجارية

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

lcdept@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين

ال�سوؤون القانونية

هاتف: 2260560 11 963+

فاك�س: 2260560 11 963+

legal@bso.com.sy :بريد اإلكرتوين
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نشاطات الموارد البشرية

نشاطات الموارد البشرية لعام 2017

لعام 2017

خالل العام 2017 وعلى الرغم من ا�صتمرار التحديات التي فر�صتها الظروف ال�صائدة يف البالد وتاأثرياتها على القوى العاملة، فقد ثابرت 

مديرية املوارد الب�صرية �صعيها خلدمة توجهات امل�صرف واأهدافه املرحلية وال�صرتاتيجية عرب املحافظة على بنية الكادر الوظيفي للم�صرف 

باعتباره من الدعامات الأ�صا�صية لنجاحه وتطوره.

ويف هذا ال�صياق فقد ا�صتمرت اإدارة امل�صرف يف املحافظة على م�صتوى عال من الكفاءات املهنية وذلك من خالل انتهاج ال�صيا�صات التالية:

العمل على حتقيق الر�صا وال�صتقرار الوظيفي من خالل ال�صعي اإىل توفري املناخ الوظيفي املالئم الذي يكفل حتفيز موظفي امل�صرف  ●

ودفعهم للعطاء والإنتاجية. 

توخي اأ�ص�س اجلدارة واملو�صوعية وتكافوؤ الفر�س كمعايري اأ�صا�صية عند التخطيط مللء ال�صواغر الطارئة وامل�صتجدة يف امل�صرف. ●

تاأهيل املوظفني ذوي القدرات واملهارات املتميزة لتويل مراكز مب�صوؤوليات اأعلى مبا يكفل تدارك ال�صواغر يف املنا�صب الإ�صرافية والإدارية  ●

ومبا ين�صجم مع متطلبات خطة الإحالل الوظيفي العائدة للم�صرف.

 توفري التدريب والتاأهيل امل�صتمر ملوظفي امل�صرف مبا يتالءم مع متطلبات وظائفهم احلالية وامل�صتقبلية. ●

توزيع الموظفين وفق المؤهل العلمي

توزيع الموظفين وفق الفئات العمرية
من جهة اأخرى، متيز بنك �صورية واملهجر بكوادره الب�صرية ال�صابة، اإذ بلغ متو�صط عمر املوظفني فيه 31،4 عامًا. كما بلغت ن�صبة املوظفني ممن 

مل تتجاوز اأعمارهم 35 عامًا: 75% من اإجمايل القوى الب�صرية يف امل�صرف. 

وباعتبار اأن اأبرز اأولويات اإدارة امل�صرف يف التوظيف ترتكز على ا�صتقطاب القوى الب�صرية ال�صورية التي متلك الكفاءة واملوؤهالت املالئمة فاإن 

اأغلبية موظفي امل�صرف هم �صوريون وي�صكلون حوايل 99،5 من العدد الإجمايل ملوظفي امل�صرف.

اإ�صافًة اإىل ذلك، �صكل عدد الذكور يف امل�صرف 49،5% من عدد املوظفني، مقابل 50،5% من الإناث. 

35 عامًا وما دون 

%75

%25

فوق 35 عامًا 

ولقد انعك�صت اآثار هذه ال�صيا�صات يف متكني امل�صرف من املحافظة على بنية 

القوى الب�صرية لديه حيث بلغ عدد موظفيه 392 موظفًا يف نهاية عام 2017، 

 %76 العليا  ال�صهادات اجلامعية والدرا�صات  و�صكلت ن�صبة املوظفني من حملة 

من اإجمايل عدد موظفي امل�صرف.
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توزيع الموظفين بين ذكور وإناث

وانطالقًا من اإميان م�صرفنا مبا للتدريب امل�صتمر من دور حموري يف رفع كفاءة اأداء موظفي امل�صرف واإجناح عملية التقدم والتطور الوظيفي، 

فقد ا�صتمرت مديرية املوارد الب�صرية خالل العام 2017 بتنظيم دورات تدريبية داخلية تهدف اإىل ما يلي: 

تعريف املوظفني اجلدد على اأ�صا�صيات العمل امل�صريف وخمتلف الت�صريعات والقوانني ذات ال�صلة. ●

تعزيز املهارات والكفاءات التقنية واإثراء معرفة موظفي امل�صرف القدامى واجلدد يف جمالت م�صرفية متنوعة كالئتمان امل�صريف،  ●

العتمادات امل�صتندية، الكفالت، ال�صندات التجارية، البوال�س، مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، اأحكام المتثال ال�صريبي على 

احل�صابات اخلارجية الأمريكية )فاتكا(، املخاطر امل�صرفية، حوكمة ال�صركات وغريها.

تطوير املهارات ال�صخ�صية والإ�صرافية والإدارية للموظفني املتوقع ا�صتالمهم مراكز اإ�صرافية م�صتقباًل عرب اإحلاقهم بدورات خم�ص�صة  ●

لذلك.

بالإ�صافة اإىل ذلك فقد حر�س امل�صرف على م�صاركة العديد من املوظفني بدورات تدريبية م�صرفية متخ�ص�صة منظمة من قبل مراكز تدريبية 

اإىل برامج تدريبية عملية  حملية وخارجية ومبا يتوافق مع الحتياجات التدريبية احلالية وامل�صتجدة. كما خ�صع العديد من موظفي امل�صرف 

�صمن فروع ومديريات امل�صرف مت حتديدها بناًء على متطلبات وظائفهم احلالية اأو امل�صتقبلية بهدف تنمية مهاراتهم العملية وتو�صيع معرفتهم 

وخرباتهم التقنية. 

ولقد جت�صدت فعالية اجلهود اأعاله يف جناح العديد من الكوادر ال�صابة بتويل مراكز اإ�صرافية واإدارية يف فروع امل�صرف واإدارته العامة حمافظني 

بذلك على م�صتوى الأداء الحرتايف الرفيع الذي يتميز به بنك �صورية واملهجر.

ويف اإطار التزامه مب�صوؤولياته الجتماعية فقد واظب بنك �صورية واملهجر على دعم طالب اجلامعات يف �صورية متيحًا لهم الفر�صة لاللتحاق 

بربامج تدريبية عملية يف فروع امل�صرف مّكنت هوؤلء الطالب من التعرف عن كثب على خمتلف العمليات امل�صرفية كمرحلة متهيدية للدخول يف 

�صوق العمل امل�صريف. 

ومن منطلق حر�س م�صرفنا على امل�صاركة مبختلف الفعاليات الوطنية ول�صيما تلك املوؤثرة منها يف التنمية القت�صادية والجتماعية فقد كانت 

له م�صاركة مميزة خالل العام 2017 مبعر�س - ابن البلد - لفر�س العمل )للتوظيف والتدريب( والذي مت تنظيمه برعاية وزارة ال�صياحة حتت 

�صعار - ابن البلد.. م�صوؤوليتنا - والذي اأتاح فر�س عمل حقيقية اأمام اليد العاملة الوطنية مر�صخًا بذلك اإميان م�صرفنا مببداأ تكافوؤ الفر�س 

الرا�صخ عرب فتح اأبواب التوظيف اأمام خمتلف الكفاءات الوطنية.

الذكور %49،5

الإناث %50،5
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في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2017دراسة تحليلية 

المؤشرات المالية الرئيسية 

تغّير أهم المؤشرات
1- تغّير الموجودات:

تغّير حجم ودائع الزبائن
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2- تغّير األرباح )الخسائر( الصافية:

3- تغّير حقوق المساهمين:
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في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2017دراسة تحليلية 

المؤشرات المالية الرئيسية 

4- تغّير صافي التسليفات:

5- تغّير األرباح الموزّعة  :

*  مل يتم توزيع اأية اأرباح يف ال�صنوات ال�صت الأخرية

*
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المؤشرات األساسية لعام 2017
القيم باآلف اللريات ال�سورية

املوجودات

ودائع الزبائن

حقوق امل�ساهمني

�سايف اأرباح )خ�سائر( الفرتة

�سايف اأرباح الفرتة )املحققة( 

احل�سابات لدى املرا�سلني

الودائع لدى امل�سارف املنتجة 

للفوائد

ال�ستثمارات املالية

الت�سهيالت الئتمانية )بال�سايف(

الربحية

معدل العائد على متو�سط املوجودات

معدل العائد على متو�سط حقوق امللكية

العائد على املوجودات املنتجة للدخل

فارق عائد الفائدة )مدينة ودائنة(

ا�ستخدامات الأموال

ن�سبة املوجودات املنتجة للفوائد اإىل اإجمايل 

املوجودات

ن�سبة املوجودات املنتجة للفوائد اإىل الودائع

�سايف الت�سليفات اإىل اإجمايل املوجودات

�سايف الت�سليفات باللرية ال�سورية اإىل 

الودائع باللرية ال�سورية

�سايف الت�سليفات بالعملة الأجنبية اإىل 

الودائع بالعملة الأجنبية

�سايف الت�سليفات اإىل الودائع

الديون غري املنتجة اإىل اإجمايل الت�سليفات
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84,169,307

14,109,262

6,401,013

 1,435,911

112,691,451

74,414,748

80,908

5,857,661

2015

%5,15

%57,80

%2,26

%1,48

2015

%82,89

%96,99

%4,09

%27,21

%0,01

%6,96

%52,80
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%83,43

%99,69

%2,13

%18,46

%0,01

%3,81

%62,49

2017

%73,93

%89,38

%2,20

%11,64

%0,01

%3,79

%55,76

2016

%4,61

%42,93

%1,89

%1,21

2017

%0,40-

%3,48-

%2,43

%1,54

2016

 195,223,577

108,920,744

21,906,891

7,801,971

 1,330,047

158,644,073

138,410,197

76,494

4,150,351

2017

 179,481,912

 104,359,797

 21,190,331

)755,783(

 2,159,411

 128,597,611

 112,481,988

 140,511

 3,950,882

ن�سبة التغرًير 
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%8-

%4-

%3-

%110-

%62

%19-

%19-

%84
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حركة سهم بنك سورية والمهجر لعام 2017
�صهد �صهم بنك �صورية واملهجر يف العام 2017 ارتفاعًا يف القيمة ال�صوقية، حيث اأغلق ال�صهم بنهاية عام 2017 على �صعر772 ل.�س مرتفعًا 

بن�صبة 190.22% عن �صعر نهاية عام  2016 البالغ  266 ل.�س. وقد �صّجل ال�صهم عام 2017 اأعلى �صعر له بتاريخ 2017/12/28 بقيمة 772 

ل.�س واأدنى �صعر له بتاريخ 2017/03/02 بقيمة 279.25 ل.�س.

يف عام 2017، مت تداول �صهم امل�صرف من خالل 13 جل�صة من اأ�صل 229؛ اأي مبا يعادل ن�صبة 5 % من جل�صات التداول يف �صوق دم�صق لالأوراق 

املالية.

بلغت قيمة تداولت �صهم بنك �صورية واملهجر ما يقارب 5.4 مليون ل.�س )من دون ال�صفقات ال�صخمة( ومت تنفيذ �صفقة �صخمة على ال�صهم 

بقيمة 1.144 مليار ل.�س.

 بلغ حجم تداول �صهم بنك �صورية واملهجر ما يقارب 15.5 األف �صهم اأي 0.04% من كامل اأ�صهم البنك البالغة 40 مليون �صهم وذلك دون 

ال�صفقات ال�صخمة حيث بلغ حجم تداول ال�صفقة ال�صخمة 1.8 مليون �صهم.

بلغت قيمة التداولت ب�صكل عام يف �صوق دم�صق لالأوراق املالية يف عام 2017 ما يقارب 10.198 مليار ل.�س لل�صفقات العادية اأما قيمة تداولت 

ال�صفقات ال�صخمة فقد بلغت ما يقارب 2.452 مليار ل.�س.

 لمحه تاريخية:

تاأ�ص�س بنك �صورية واملهجر عام 2003، حيث مت الكتتاب على كافة الأ�صهم املعرو�صة ليبداأ امل�صرف اأعماله براأ�صمال قدره 1.5 مليار لرية  ●

�صورية ُموزعًا على 3 ماليني �صهم بقيمة ا�صمية مقدارها 500 ل.�س. ومّتت زيادة راأ�س املال تباعًا وعلى عدة مراحل، حيث طرح 3 ماليني 

�صهم بقيمة 1.5 مليار لرية �صورية لالكتتاب عام 2005 )ومت الكتتاب عليها كافة(، وقد اعتمد توزيع جزء من الأرباح املدورة على �صكل 

اأ�صهم جمانية للم�صاهمني بقيمة 600 مليون لرية �صورية عام 2010 وثم 400 مليون لرية �صورية عام 2011.

اأدرجت اأ�صهم امل�صرف يف �صوق دم�صق لالأوراق املالية لتكون قابلة للتداول يف 2009/03/05 ب�صعر ا�صتك�صايف قدره 750 ل.�س. وبا�صر  ●

�صعر �صهم امل�صرف بالرتفاع ليغلق يف نهاية عام 2009 على �صعر 1070.50 ل.�س حُمققًا منو بن�صبة 48% عن ال�صعر ال�صتك�صايف، ويف 

العام 2010 وبعد تخفي�س �صعر ال�صهم بن�صبة )16.70%( نتيجة لآلية توزيع الأ�صهم املجانية، عاود �صعر ال�صهم الرتفاع ليغلق نهاية العام 

 على �صعر 1575 ل.�س مرتفعًا بن�صبة 47% عن نهاية عام 2009.

تراجع ال�صعر ال�صوقي ل�صهم امل�صرف لي�صل اإىل 875 ل.�س يف نهاية عام 2011 منخف�صًا بن�صبة قدرها )44.44%( عن عام 2010. وذلك 

نتيجًة لالأو�صاع ال�صيا�صية والقت�صادية التي �صهدتها البالد وارتباطًا بالتدهور العام لأ�صعار الأ�صهم، وبالإ�صافة لنخفا�س قيمة ال�صهم 

نتيجة لآلية توزيع الأ�صهم املجانية. 

يف عام 2012 وعماًل باأحكام قانون ال�صركات، مّتت جتزئة اأ�صهم بنك �صورية واملهجر بواقع 5 اأ�صهم جديدة لكل �صهم قدمي؛ وبناًء على  ●

ذلك انخف�س ال�صعر ال�صوقي لل�صهم ليتنا�صب مع التجزئة احلا�صلة واأقفل ال�صهم يف نهاية عام 2012 على قيمة �صوقية بلغت 142.5 ل.�س 

ُم�صتقرًا على هذا ال�صعر حتى منت�صف عام 2013، حيث بداأ بالرتفاع ليغلق يف نهاية 2013 على �صعر 215.5 ل.�س. وا�صتمر �صعر ال�صهم 

في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2017دراسة تحليلية 

المؤشرات المالية الرئيسية 
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بالرتفاع ليغلق يف نهاية العام 2014 على �صعر 229 ل.�س. ويف نهاية العام 2015 على �صعر 235 ل.�س. ويف نهاية العام 2016 على �صعر 

266 ل.�س.

من اجلدير ذكره اأن �صعر �صهم امل�صرف �صّجل اأعلى ارتفاع له عام 2017 بقيمة 772 لرية �صورية واأكرب انخفا�س له عام 2012 على �صعر  ●

139.75 ل.�س.

 مل يقم البنك بتوزيع اأية اأرباح عن الأعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016. ●

دراسة تحليلية في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2017
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في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2017دراسة تحليلية 

المؤشرات المالية الرئيسية 

تغّير القيمة السوقية للسهم:

تغّير القيمة االسمية للسهم:

القيم بالليرات السورية

القيم بالليرات السورية



65 دراسة تحليلية في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2017

تغّير القيمة الدفترية للسهم:

القيم بالليرات السورية
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تحليل البيانات

تحليل البيانات

التحليل المالي

1- الودائع:
بلغت ودائع الزبائن )104،36( مليار لرية �صورية بنهاية عام 2017 مقارنة مع )108،92( مليار لرية �صورية بنهاية عام 2016.

هيكلية الودائع
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2- التوظيفات:
بلغت التوظيفات يف عام 2017 حوايل 116،57 مليار لرية �صورية مقارنًة بـ 142،64 مليار لرية �صورية بنهاية عام 2016. 

التوظيفات المنتجة للفوائد لدى المصارف:
انخف�صت التوظيفات املنتجة للفوائد لدى امل�صارف بفعل حت�صن �صعر �صرف اللرية ال�صورية لت�صّجل حوايل 112،5 مليار ل.�س يف نهاية عام 

2017 مقابل 138،4مليار ل.�س بنهاية عام 2016.
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تحليل البيانات

تحليل البيانات

التحليل المالي

3- صافي التسهيالت االئتمانية: 
بلغ حجم �صايف الت�صهيالت الئتمانية 3،95 مليار ل.�س يف نهاية عام  2017 مقارنًة مع 4،15 مليار ل.�س بنهاية عام 2016.  

وقد �صكلت قرو�س الزبائن و�صندات لأمر امل�صرف ن�صبة 76% من اإجمايل الت�صهيالت، بينما �صكلت احل�صابات اجلارية املدينة ما ن�صبته %22 

وال�صندات املح�صومة ن�صبة 2% من اإجمايل الت�صهيالت.

* القيمة حم�صوبة بعد تنزيل قيمة الفوائد املحفوظة وخم�ص�س الت�صهيالت الئتمانية  
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4- صافي األرباح المحققة: 
بلغت الأرباح ال�صافية املحققة  2،16  مليار ل.�س يف نهاية عام 2017 مقابل 1،33  مليار ل.�س عام 2016 بن�صبة زيادة بلغت %62.

الديون المصنفة:
بلغت الديون امل�صنفة املبا�صرة غري املنتجة للفوائد يف عام 2017 حوايل 5،39 مليار ل.�س )مقابل 7،65  مليار يف عام 2016(، وهذا املبلغ متت 

تغطيته عن طريق:

موؤونات خم�ص�صة لتغطية هذه الديون بقيمة  4،28 مليار ل.�س. ●

�صمانات تبلغ قيمتها العادلة حوايل  3،57 مليار ل.�س. ●
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تحليل البيانات

تحليل البيانات

التحليل المالي

5- اإليرادات: 

1- اإليرادات:
بلغت اإيرادات الفوائد خالل عام 2017 )3،23( مليار لرية �صورية حمققة ارتفاعًا مقداره 5% عن عام 2016. 

وقد �صكلت فوائد الودائع لدى امل�صارف ن�صبة 61،5% من اإجمايل اإيرادات الفوائد، يف حني اأن الفوائد الناجتة عن الت�صهيالت الئتمانية ت�صكل 

ما ن�صبته 38،5% من اإجمايل اإيرادات الفوائد.
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2- اإليرادات الناتجة عن عمليات القطع األجنبي التشغيلية:
بلغت الإيرادات الناجتة عن عمليات القطع الأجنبي الت�صغيلية امل�صجلة خالل عام 2017 حوايل 408 مليون ل.�س بانخفا�س قدره 41% عن عام 

2016 )691 مليون ل.�س(.

3- األرباح )الخسائر( الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي:

بلغت اخل�صائر الناجتة عن اإعادة تقييم مركز القطع البنيوي عام 2017 حوايل 2،92 مليار ل.�س مقابل اأرباح بلغت 6.47 مليار ل.�س بنهاية 

عام 2016. ويعود ال�صبب يف ذلك اإىل حت�صن �صعر �صرف اللرية ال�صورية مقابل الدولر حيث انخف�س و�صطي �صعر ال�صرف مبقدار

81،43  ل.�س علمًا اأن �صعر الإقفال بلغ 436 ل.�س بنهاية عام 2017. 
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تحليل البيانات

تحليل البيانات

التحليل المالي

5- المصاريف

1- أعباء الفوائد
ارتفع حجم اأعباء الفوائد بن�صبة 19% عن العام ال�صابق حيث �صجل مبلغ 1،33  مليار ل.�س بنهاية عام 2017 مقارنة مببلغ 1،12 مليار ل.�س 

بنهاية عام 2016. 

2- المصاريف اإلدارية والعمومية:
بلغت امل�صاريف الإدارية والعمومية مبا فيها نفقات املوظفني خالل عام 2017 مبلغًا مقداره 2،34 مليار ل.�س مقابل 1،83 مليار ل.�س يف عام 

2016، وقد توّزعت هذه امل�صاريف على ال�صكل التايل:

اأعباء املوظفني بن�صبة %60 مببلغ قدره )1،40 مليار ل.�س( بارتفاع مقداره 31% عن عام 2016 )1،06 مليار ل.�س( وذلك ب�صبب زيادة  ●

الرواتب وزيادة تعوي�صات غالء املعي�صة تبعًا لرتفاع كلفة املعي�صة خالل عام 2017.

امل�صاريف الإدارية بن�صبة 35% مببلغ قدره )830 مليون ل.�س( بارتفاع مقداره 25% عن عام 2016 )665 مليون ل.�س(. ●

ال�صتهالكات والإطفاءات بن�صبة 5% مببلغ قدره )119 مليون ل.�س( بارتفاع مقداره 16% عن عام 2016 )103 مليون ل.�س(. ●
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الوضع التنافسي للمصارف78

 فيما يلي جدول يبني حجم املوجودات والودائع والت�صليفات والأرباح  للم�صارف التقليدية يف �صورية موقوفة يف 2017/9/30

حافظ امل�صرف على مركزه الريادي ن�صبة للموجودات وودائع الزبائن 

الوضع التنافسي 

الرتبةالأرباحالرتبةالت�سليفاتالرتبةالودائعالرتبةاملوجوداتا�سم امل�سرف

259,814,8911198,٣٣8,9081٣8,650,40012,1٣6,7٣22بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

205,171,4882115,485,6952٣,716,184102,294,9791بنك �سورية واملهجر

140,542,785٣91,988,924٣16,٣10,042٣1,٣94,4٣7٣امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل

120,658,9٣5455,٣67,580411,15٣,9685622,9044بنك عودة

110,756,658518,615,615102,497,41211162,9547بنك قطر الوطني

109,٣9٣,52٣650,794,٣٣5524,521,٣702467,0425فرن�سبنك

79,950,587745,801,٣7471٣,299,99٣41٣1,9648بنك بيبلو�س

10)475,٣91(74,٣21,8٣8848,157,50269,٣9٣,5228البنك العربي

11)1,٣66,509(50,71٣,06٣9٣8,096,72687,411,8179بنك �سورية واخلليج

4٣,985,2251024,251,157911,025,2916246,9946بنك ال�سرق

9)157,580(٣2,817,840111٣,544,9121110,94٣,6207بنك الأردن  - �سورية
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الرتبةالأرباحالرتبةالت�سليفاتالرتبةالودائعالرتبةاملوجوداتا�سم امل�سرف

259,814,8911198,٣٣8,9081٣8,650,40012,1٣6,7٣22بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

205,171,4882115,485,6952٣,716,184102,294,9791بنك �سورية واملهجر

140,542,785٣91,988,924٣16,٣10,042٣1,٣94,4٣7٣امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل

120,658,9٣5455,٣67,580411,15٣,9685622,9044بنك عودة

110,756,658518,615,615102,497,41211162,9547بنك قطر الوطني

109,٣9٣,52٣650,794,٣٣5524,521,٣702467,0425فرن�سبنك

79,950,587745,801,٣7471٣,299,99٣41٣1,9648بنك بيبلو�س

10)475,٣91(74,٣21,8٣8848,157,50269,٣9٣,5228البنك العربي

11)1,٣66,509(50,71٣,06٣9٣8,096,72687,411,8179بنك �سورية واخلليج

4٣,985,2251024,251,157911,025,2916246,9946بنك ال�سرق

9)157,580(٣2,817,840111٣,544,9121110,94٣,6207بنك الأردن  - �سورية
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

قامت املجموعة امل�صرفية )�صمن اأعمالها العتيادية( بتعامالت جتارية مع الأطراف ذات العالقة بحدود التعامالت التجارية ال�صائدة 

وامل�صموحة مبوجب القرارات والأنظمة النافذة، وبا�صتخدام اأ�صعار الفوائد والعمولت التجارية ال�صائدة.

مت التفاق مع �صركة اآروب للتاأمني على ت�صويق املنتجات التاأمنية من خالل نوافذ تاأمني منت�صرة يف جميع فروع امل�صرف. حيث يقوم موظفو  ●

�صركة التاأمني بتقدمي اخلدمات التاأمينية لعمالء امل�صرف وعمالء ال�صركة. 
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دعوة اجتماع الهيئة العامة 

دعوة اجتماع الهيئة العامة 

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية 

والمقرر انعقاده في 2018/4/25

يت�صرف جمل�س اإدارة بنك �صورية واملهجر �صركة م�صاهمة مغفلة عامة اأن يدعو ال�صادة امل�صاهمني حل�صور اجتماع الهيئة العامة غري العادية 

والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية املقرر انعقاده يف متام ال�صاعة الثانية من بعد ظهر  يوم الأربعاء الواقع يف اخلام�س والع�صرين من �صهر 

ني�صان لعام 2018 يف فندق ال�صرياتون قاعة اإ�صبيلية ملناق�صة بنود جدول الأعمال املت�صمن املوا�صيع التالية:

1- ال�صتماع اإىل تقرير جمل�س الإدارة عن ن�صاط البنك للدورة املالية 2017 وخطة العمل للعام 2018.

2- ال�صتماع اإىل تقرير مدقق احل�صابات عن اأحوال البنك وعن ح�صاب ميزانيته وم�صري الأرباح واخل�صائر وعن احل�صابات املقدمة من قبل 

جمل�س الإدارة واملوقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2017.

3- مناق�صة تقريري جمل�س الإدارة ومدقق احل�صابات واحل�صابات اخلتامية وامل�صادقة عليها.

4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الحتياطيات وفق اأحكام القوانني النافذة واملطبقة على امل�صارف.

5- زيادة راأ�س مال امل�صرف عن طريق �صم الأرباح املرتاكمة املحققة حتى تاريخ 2017/12/31 وق�صم من الحتياطي اخلا�س اإىل راأ�س املال 

وتوزيع الأ�صهم املجانية الناجمة عن هذه الزيادة على امل�صاهمني وتعديل املادة 6 من النظام الأ�صا�صي تبعًا لذلك وبعد احل�صول على املوافقات 

الالزمة اأ�صوًل.

6- اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س الإدارة وممثلي ال�صركة عن اأعمالهم خالل العام 2017.

7- امل�صادقة على تعوي�صات اأع�صاء جمل�س الإدارة للعام 2017.

8- البحث يف مكافاآت اأع�صاء جمل�س الإدارة للعام 2017.

9- انتخاب اأع�صاء جمل�س اإدارة جدد لقرب انتهاء ولية جمل�س الإدارة احلايل.

10- البحث يف تعوي�صات اأع�صاء جمل�س الإدارة  للعام 2018 واتخاذ القرار بخ�صو�صها.

11- انتخاب مدقق احل�صابات للعام 2018 وحتديد تعوي�صاته.

12- الرتخي�س لأع�صاء جمل�س الإدارة مبمار�صة اأعمال م�صابهة و التعاقد مع ال�صركة وفق اأحكام املادة 152 من املر�صوم الت�صريعي رقم 29 

لعام 2011.
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 يرجى من ال�صادة امل�صاهمني الراغبني بامل�صاركة يف اجتماع الهيئة العامة املذكور املبادرة اإىل ت�صجيل طلبات ا�صرتاكهم اأ�صالًة اأو وكالًة لدى 

ق�صم ال�صوؤون القانونية يف مبنى اإدارة بنك �صورية واملهجر �س.م.م.ع الكائن يف دم�صق- احلريقة - بناء خزانة تقاعد املحامني - م�صطحبني 

معهم وثيقة اإثبات ال�صخ�صية، ويبداأ الت�صجيل خالل اأوقات الدوام الر�صمي للبنك اعتبارًا من يوم الثالثاء يف 2018/4/10 من ال�صاعة التا�صعة 

�صباحًا وحتى ال�صاعة الرابعة م�صاًء، وينتهي الت�صجيل يف متام ال�صاعة احلادية ع�صرة من يوم الأربعاء الواقع يف 2018/4/25 لينتقل الت�صجيل 

اإىل فندق ال�صرياتون من ال�صاعة الثانية ع�صرة �صباحًا وي�صتمر حتى ال�صاعة الثانية من بعد ظهر يوم انعقاد اجلل�صة.

يف حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غري العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية يف متام ال�صاعة الثانية من بعد ظهر  يوم الأربعاء 

الواقع يف 2018/4/25 يف فندق ال�صرياتون  يف دم�صق لعدم اكتمال الن�صاب القانوين ميدد الت�صجيل بح�صب الأحكام الواردة اآنفًا اإىل ال�صاعة 

الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع يف 2018/4/25 لتنعقد هيئة عامة جديدة غري عادية تقوم مقام الهيئة العامة العادية يف ال�صاعة 

الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع يف 2018/4/25 يف نف�س املكان وتعترب اجلل�صة قانونية بح�صور ن�صبة من اأ�صهم ال�صركة وفقًا ملا هو وارد 

يف نظامها الأ�صا�صي واملر�صوم الت�صريعي رقم 29 لعام 2011  ويعترب الت�صجيل  للجل�صة التي مل يكتمل ن�صابها �صاري املفعول للجل�صة الثانية.

 و�صتكون البيانات املالية متاحة لكل م�صاهم يف بنك �صورية واملهجر - مبنى الإدارة العامة الكائن يف دم�صق احلريقة - بناء خزانة تقاعد 

املحامني - ق�صم ال�صوؤون القانونية خالل اأوقات الت�صجيل مع العلم اأنه ميكن للم�صاهمني الطالع على البيانات املالية لبنك �صورية واملهجر 

وتقرير مدقق احل�صابات على املوقع الإلكرتوين لهيئة الأوراق والأ�صواق www.scfms.sy املالية ال�صورية.

يحق للم�صاهم الذي يرغب بتوكيل الغري حل�صور اجلل�صة اأن يتقيد باأحكام التوكيل الواردة يف املر�صوم الت�صريعي رقم 29 لعام 2011. 

يف حال قيام اأحد امل�صاهمني ببيع اأ�صهمه قبل اليوم املحدد لنعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه يف ح�صور الجتماع.

ملزيد من ال�صتف�صار يرجى الت�صال بالبنك على رقم الهاتف: 2260560-011 حتويلة )305(

رئي�س جمل�س الإدارة
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تعديل جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية 
لشركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة والمقرر انعقاده بتاريخ 2018/4/25

لحقًا للدعوة حل�صور اجتماع الهيئة العامة غري العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية املقرر انعقاده يف متام ال�صاعة الثانية ظهرًا من 

يوم الأربعاء الواقع يف اخلام�س والع�صرين من �صهر ني�صان 2018 يف فندق �صرياتون دم�صق- قاعة اإ�صبيلية، ويف حال عدم انعقاد الجتماع لعدم 

اكتمال الن�صاب القانوين يوؤجل الجتماع اإىل ال�صاعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء لتنعقد جل�صة يف متام ال�صاعة الثالثة من نف�س اليوم ويف 

نف�س املكان. 

يت�صرف جمل�س الإدارة اأن يعلم ال�صادة امل�صاهمني باإ�صافة بند على جدول اأعمال الهيئة العامة املذكورة وذلك �صندًا لأحكام املر�صوم الت�صريعي 

رقم 29 لعام 2011 وتعليمات م�صرف �صورية املركزي كما يلي:

الطالع على قرار جمل�س الإدارة بتعيني ع�صو جمل�س اإدارة جديد بدًل من الع�صو امل�صتقيل مللء املركز ال�صاغر وليكمل مدة �صلفه واتخاذ القرار 

بخ�صو�س هذا التعيني.

وبناًء عليه ي�صبح جدول اأعمال الهيئة العامة غري العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية ل�صركة بنك �صورية واملهجر امل�صاهمة املغفلة 

العامة املعدل على ال�صكل التايل:

1- ال�صتماع اإىل تقرير جمل�س الإدارة عن ن�صاط البنك للدورة املالية 2017 وخطة العمل للعام 2018.

2- ال�صتماع اإىل تقرير مدقق احل�صابات عن اأحوال البنك وعن ح�صاب ميزانيته وم�صري الأرباح واخل�صائر وعن احل�صابات املقدمة من قبل 

جمل�س الإدارة واملوقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2017.

3- مناق�صة تقريري جمل�س الإدارة ومدقق احل�صابات واحل�صابات اخلتامية وامل�صادقة عليها.

4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الحتياطيات وفق اأحكام القوانني النافذة واملطبقة على امل�صارف.

5-  زيادة راأ�س مال امل�صرف عن طريق �صم الأرباح املرتاكمة املحققة حتى تاريخ 2017/12/31 وق�صم من الحتياطي اخلا�س اإىل راأ�س املال 

وتوزيع الأ�صهم املجانية الناجمة عن هذه الزيادة على امل�صاهمني وتعديل املادة 6 من النظام الأ�صا�صي تبعًا لذلك وبعد احل�صول على املوافقات 

الالزمة اأ�صوًل.

دعوة اجتماع الهيئة العامة 

دعوة اجتماع الهيئة العامة 



89

6-  اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س الإدارة وممثلي ال�صركة عن اأعمالهم خالل العام 2017.

7-  امل�صادقة على تعوي�صات اأع�صاء جمل�س الإدارة للعام 2017.

8-  البحث يف مكافاآت اأع�صاء جمل�س الإدارة للعام 2017.

9-  الطالع على قرار جمل�س الإدارة بتعيني ع�صو جمل�س اإدارة جديد بدًل من الع�صو امل�صتقيل مللء املركز ال�صاغر وليكمل مدة �صلفه واتخاذ 

القرار بخ�صو�س هذا التعيني.

10- انتخاب اأع�صاء جمل�س اإدارة جدد لقرب انتهاء ولية جمل�س الإدارة احلايل.

11- البحث يف تعوي�صات اأع�صاء جمل�س الإدارة  للعام 2018 واتخاذ القرار بخ�صو�صها.

12- انتخاب مدقق احل�صابات للعام 2018 وحتديد تعوي�صاته.

13- الرتخي�س لأع�صاء جمل�س الإدارة مبمار�صة اأعمال م�صابهة والتعاقد مع ال�صركة وفق اأحكام املادة 152 من املر�صوم الت�صريعي رقم 29 لعام 

.2011

رئي�س جمل�س الإدارة
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شبكة الفروع

شبكة الفروع

دمشق

فرع الحريقة
احلريقة - باب بريد - بناء خزانة تقاعد املحامني.

الهاتف: 2260560 11 963+ / 9792 011

الفاك�س: 2260555 11 963+

خليوي: 932460460 963+

�س.ب: 3103 دم�صق - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد طارق �صهاب

bsoharika@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع القصاع
ق�صاع - برج الرو�س.

الهاتف: 5431350 11 963+

الفاك�س: 5431360 11 963+

خليوي: 988880900 963+

�س.ب: 3103 دم�صق - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد حبيب �صائغ

bsokassaa@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع ساحة النجمة
�صاحة النجمة - �صارع الربملان.

الهاتف: 3344001 11 963+

الفاك�س: 3344021 11 963+

خليوي: 988488488 963+

�س.ب: 3103 دم�صق - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد رامي الب�صارة

bsodamnejmeh@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع المزرعة
املزرعة - �صارع امللك العادل.

الهاتف: 4430140 11 963+

الفاك�س: 4430145 11 963+

�س.ب: 3103 دم�صق - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد جورج فيا�س

bsomazraa@bso.com.sy  :الربيد الإلكرتوين

فرع المزة
اوت�صرتاد املزة - جانب م�صفى الرازي.

الهاتف: 6132411 11 963+

الفاك�س: 6132409 11 963+

خليوي: 966969695 963+

�س.ب: 3103 دم�صق - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد اياد ال�صاطي

bsomezzeh@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع الميدان
امليدان - حي الغوا�س.

الهاتف: 8838971 11 963+

الفاك�س: 8838975 11 963+

خليوي: 966009996 963+

�س.ب: 3103 دم�صق - �صورية

مدير الفرع: الآن�صة اإميان عبيد

bsomidan@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع عدرا )متوقف مؤقتًا عن العمل(
مدينة عدرا ال�صناعية - جانب مبنى اإدارة املدينة ال�صناعية.

الهاتف: 5851350 11 963+

الفاك�س: 5851360 11 963+

خليوي: 967774775 963+

�س.ب: 3103 دم�صق - �صورية

bsoadraa@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

لال�صتف�صار يرجى التوا�صل مع ال�صيد جورج فيا�س مدير فرع املزرعة

فرع كفرسوسة
كفر�صو�صة - دام�صكينو مول.

الهاتف: 2143701 11 963+

الفاك�س: 2143705 11 963+

خليوي: 991000053 963+

�س.ب: 3103 دم�صق - �صورية

مدير الفرع: ال�صيدة هديل ديب

bsokafarsusseh@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع المنطقة الحرة
الربامكة - املنطقة احلرة.

الهاتف: 2133170 11 963+

الفاك�س: 2133173 11 963+

خليوي: 991471888 963+

�س.ب: 3103 دم�صق - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد عا�صم اأبا زيد

bsofreezone@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع الروضة
الرو�صة - دوار نوري با�صا.

الهاتف: 3314560 11 963+

الفاك�س: 3314565 11 963+

خليوي: 932058888 963+

�س.ب: 3103 دم�صق - �صورية

قائم باأعمال مدير الفرع: الآن�صة �صاندي ابراهيم 

bsorawda@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين
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فرع المالكي 
املالكي - �صارع عدنان املالكي.

الهاتف: 3732908 11 963+

الفاك�س: 3732905 11 963+

خليوي: 325201 993 963+

�س.ب: 3103 دم�صق - �صورية

قائم باأعمال مدير الفرع: ال�صيد حممد ر�صيد الطرح  

bsomalki@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

حلب
فرع العزيزية

العزيزية - �صارع جمد الدين اجلابري.

الهاتف: 2126081 21 963+ / 9960 021

الفاك�س: 2125197 21 963+

خليوي: 966009960 963+

�س.ب: 9966 حلب - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد عمرو كيال

bsoaleppo@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع المدينة )متوقف مؤقتًا عن العمل(
املدينة - �صارع ال�صبع بحرات.

الهاتف: 3335277 21 963+/ 9961 021

الفاك�س: 3335377 21 963+

خليوي: 988688868 963+

�س.ب: 9966 حلب - �صورية

bsoalpmedineh@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع السليمانية
�صارع ال�صليمانية.

الهاتف: 4611102 21 963+ / 9963 021

الفاك�س: 4611107 21 963+

خليوي: 966009963 963+

�س.ب: 9966 حلب - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد حممد زكوان اخلطيب

bsosuleimaniah@bso.com.sy:الربيد الإلكرتوين

  
فرع المحافظة

املحافظة - �صارع القاهرة.

الهاتف: 2665022 21 963+ / 9962 021

الفاك�س: 2665035 21 963+

خليوي: 966009962 963+

�س.ب: 9966 حلب - �صورية

مدير الفرع: ال�صيدة داليا عبد الكرمي

bsoalpmuhafaza@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع التاون مول )متوقف مؤقتًا عن العمل(
كفر حمرة - طريق اعزاز.

الهاتف: 2521020 21 963+ / 9967 021

الفاك�س: 2521025 21 963+

خليوي: 966009964 963+

�س.ب: 9966 حلب - �صورية

bsoalptownmall@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع الشيخ نجار )متوقف مؤقتًا عن العمل(
مدينة ال�صيخ جنار ال�صناعية - منطقة امل�صارف 

الهاتف: 4716600 21 963+ 

الفاك�س: 4716605 21 963+

خليوي: 992228333 963+

�س.ب: 9966 حلب - �صورية

bsoalpsheikhnajjar@bso.com.sy:الربيد الإلكرتوين

فرع الفرقان )متوقف مؤقتًا عن العمل(
الفرقان - �صارع الك�صربي�س - طلعة �صريياتيل.

الهاتف: 2645820 21 963+ 

الفاك�س: 2645825 21 963+

�س.ب: 9966 حلب - �صورية

bsoalpfourkan@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

*لال�صتف�صار عن فروع حلب املتوفقة موؤقتًا عن العمل يرجى التوا�صل مع 
ال�صيد عمرو كيال مدير فرع العزيزية.

طرطوس

�صارع الثورة - مقابل حمطة فل�صطني

الهاتف: 227474 43 963+ / 9960 043

الفاك�س: 226869 43 963+

خليوي: 988888008 963+

�س.ب: 824 طرطو�س - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد ن�صيم قزما

bsotartous@bso.com.sy :الربيد اللكرتوين

الالذقية

الكاملية - �صارع 8 اآذار

الهاتف: 452516 41 963+ / 3010 041

الفاك�س: 452573 41 963+

خليوي: 988818881 963+

�س.ب: 371 الالذقية - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد ظافر وزان

bsolattakia@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين
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شبكة الفروع

درعا )متوقف مؤقتًا عن العمل(

املحطة - �صارع القوتلي.

الهاتف:233309 15 963+ / 9960 015

الفاك�س:233055 15 963+

خليوي: 947609960 963+

�س.ب: 555 درعا - �صورية

bsodaraa@bso.com.sy:الربيد اللكرتوين

لال�صتف�صار يرجى التوا�صل مع ال�صيد عا�صم اأبا زيد مدير فرع املنطقة 

احلرة

القامشلي )متوقف مؤقتًا عن العمل(

�صارع القوتلي

الهاتف: 6700 449 52 963+

الفاك�س: 105 433 52 963+

خليوي: 991666698 963+

�س.ب: 670 القام�صلي - �صورية

باأعمال  قائم  ابراهيم  �صاندي  الآن�صة  مع  التوا�صل  يرجى  لال�صتف�صار 

مدير فرع الرو�صة

حماه

فرع حماه

�صارع القوتلي

الهاتف: 2213834 33 963+ / 9960 033

الفاك�س: 2213833 33 963+

خليوي: 947009960 963+

�س.ب: 820 حماه - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد مرهف ال�صققي

bsohama@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فرع محردة

�صارع الكني�صة اجلديدة

الهاتف: 4742070 33 963+ 

الفاك�س: 4742075 33 963+

�س.ب: 820 حماه - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد فرا�س با�صيل

bsomharda@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين 

حمص   

فرع سيتي سنتر )متوقف مؤقتًا عن العمل(
بناء �صيتي �صنرت

الهاتف: 2453925 31 963+ / 9960 031

الفاك�س: 2453936 31 963+

خليوي: 988848444 963+

�س.ب: 1377 حم�س - �صورية

bsohoms@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

لال�صتف�صار يرجى التوا�صل مع ال�صيد مرهف ال�صققي مدير فرع حماه

فرع المحطة
املحطة - �صارع با�صل الأ�صد - مقابل فرع احلزب القدمي

الهاتف: 2131200 31 963+ 

الفاك�س: 2131251 31 963+

�س.ب: 1377 حم�س - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد خالد زاهد

homsmahata@bso.com.sy :الربيد اللكرتوين

فرع حسياء
مدينة ح�صياء ال�صناعية - منطقة امل�صارف - خلف مبنى اإدارة املدينة 

ال�صناعية 

الهاتف:5360730 31 963+ 

الفاك�س: 5360735 31 963+

خليوي: 966009965 963+

�س.ب: 1377 حم�س - �صورية

قائم باأعمال مدير الفرع: ال�صيد اأحمد العلي

bsohassia@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

السويداء

�صارع ت�صرين. 

الهاتف: 233328 16 963+ / 9960 016

الفاك�س: 233478 16 963+

خليوي: 949669960 963+

�س.ب: 74 ال�صويداء - �صورية

مدير الفرع: ال�صيد توفيق باز ر�صوان

bsosweidaa@bso.com.sy :الربيد الإلكرتوين

فروع قيد اإلنشاء
مهاجرين - دم�صق

الزراعة - الالذقية 

شبكة الفروع
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