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 اإلدارةكلمة رئيس مجلس 

 

 فرنَسبنك سورية المحترمين،حضرات السادة مساهمي مصرف 

في فرنَسبنك سورية يُسعدني أن أرحب بكم  اإلدارةباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس 

عوتنا العادية شاكراً الجميع تلبيتهم دغير وبممثلي الهيئات الرسمية والرقابية الحاضرين في هذه الهيئة العامة 

والذي يلخص  2021عن أعمال المصرف للعام  اإلدارةتقرير مجلس  للحضور. كما يسرني أن أعرض عليكم

نشاط فرنَسبنك سورية وأداءه ونتائجه إضافة إلى البيانات المالية السنوية وتقرير المدقق الخارجي للحسابات 

 .11/12/2021المنتهية في 

 الستماعالمصادقة عليها بعد إننا كمجلس إدارة نؤكد صحة وسالمة البيانات المالية ونوصي هيئتكم الموقرة با

ه بشكل ال نعمل على تطويرإلى تقرير مدقق الحسابات. كما نشدد على حرصنا الكامل على توفير نظام رقابة فع  

 دائم، بما يساهم في تخفيض مستوى المخاطر التي يتعرض لها المصرف.

ة مخاطر متابع الرقابية لجهةت السلطا قرارتالفضلى و المصرفيةلم يأُل المصرف جهداً للتقيد بالممارسات 

فظة على جودة موجودات المصرف، مع . وترافق ذلك مع جهود سمحت بالمحاااللتزامومخاطر  االئتمان

 التعرض للمخاطر التشغيلية مما سمح بالمحافظة على ماليته العامة وسمعته.التخفيف إلى حد أقصى من 

تعرض القطاع المصرفي لتحديات جديدة بسبب عوامل خارجية وداخلية، ومنها على سبيل المثال  استمرولقد 

ائحة جوالوقع االقتصادي لنتائج أثرها كبير في السوق السورية، كلبنان ال الحصر ما جرى في بلدان مجاورة 

 كورونا، والعقوبات المباشرة المستمرة على سورية.

فقد  اق شبكة الفروع،المصرف على استكمال نط التنفيذية ساعد اإلدارة واإلدارةمجلس  إن التعاون الدائم بين

ة /  2021خالل العام  أوشك ع وفردمشق، والبناء في منطقة عدرا الصناعية، من انهاء فرع جديد في بناء المز 

عوبات م من الصفرع في مدينة حماه، باإلضافة إلى مناطق أخرى قيد الدراسة، بالرغفي منطقة الفرقان بحلب و

والمصرفية. واستمر المصرف بتدريب وتأهيل موظفيه وكوادره من أجل تقديم أفضل  االقتصاديةوالتحد يات 

 الخدمات والمنتجات المصرفية إلى الزبائن.
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 اإلدارةبفضل الجهود المبذولة من قبل  1202واستمر فرنَسبنك سورية بتقديم كافة الخدمات المصرفية في عام 

 حترازيةاالومن خالل متابعة عمالئه ومواكبتهم إضافة إلى السياسات  اإلدارةوالموظفين ودعم مجلس  التنفيذية

ً للمخاطر  التي سمحت بالمحافظة على أموال المصرف الخاصة، كما وتكوين المخصصات الالزمة تحوطا

ة الصعب االقتصادية المتوقعة أو الممكن حدوثها والتي قد يواجهها المصرف، وذلك على الرغم من األوضاع

 التي ما زالت تعيشها البالد منذ عقد وني ف.

ا فيما يتعلق بالمسؤولية  ، فإن المصرف يستمر في المساهمة بدعم برامج جمعيات إنسانية وفكرية االجتماعيةأم 

 وفني ة تهم أبناء المجتمع.

ختاماً، نشكر حضوركم وثقتكم، آملين بدء صفحة جديدة في المستقبل القريب، مع تأكيد سعينا الدائم لمزيد من 

 والتطور. واالستقرارالتقدم والنجاح، ولبلدنا الغالي العودة السريعة لألمن 

 والتقدير. االحتراموتفضلوا بقبول فائق 

 

 اإلدارةرئيس مجلس 

 أحمد الشهابي.
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 سورية  فرنسـَبنكلمحة عن 

تاريخ  11411مسجلة في السجل التجاري رقم  سورية مغفلة كشركة مساهمة وريةـبنك سـ  فرنسس مصرف تأس  

 2001لعام  22، مركزها الرئيسي دمشق أبو رمانة بموجب قانون المصارف الخاصة رقم 11/00/2002

غايتها قبول الودائع وتوظيفها والقيام بجميع العمليات المالية والمصرفية وفق القوانين النافذة، برأسمال وقدره و

ي سجل ف وريةـبنك سـ  فرنسمليون ليرة سورية، مقسمة على ثالثة ماليين وخمسمائة ألف سهم وقد سجل  1.010

  .2002ن الثاني كانو 11، وباشر أعماله المصرفية في 12المصارف تحت الرقم 

يقوم المصرف بكافة الخدمات المصرفية من خالل مركزه الرئيسي وشبكة فروعه الموزعة على المحافظات كما 

 يلي:

 

 
 

 

ت الهيئة العامة غير  بناًء على تعليمات السلطات الرقابية المرتكزة على قوانين الجمهورية العربية السورية، أقر 

، مليون ليرة سورية 1,210ليصبح  فرنس ـبنك سوريةزيادة رأس مال  2010آذار  22العادية المنعقدة بتاريخ 

وبلغت نسبة التغطية  2011في نهاية شهر حزيران  عملية االكتتاب بعد الحصول على الموافقات الالزمة وتمت  

بيع األسهم غير المكتتب بها عن طريق سوق دمشق لألوراق  من رأس المال المصرح به، وتم   %20حوالي 

 فرنس بنك سوريةبيع األسهم ليصبح عدد األسهم المكتتب بها في  اكتمال تم 2010في بداية عام والمالية. 

52,500,000  ً  .مليون ليرة سورية 1,210,000,000ورأسمال المصرف  ،سهما

 

 

دمشق

ريف دمشق

حمص

حلب

الالذقية

طرطوس
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 يقوم فرنَسبنك سورية بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية من خالل مركزه وفروعه، منها:

 .فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير وقبول الودائع ألجل بالعمالت المختلفة 

  بالليرة السورية والعمالت األجنبية والتمويل المسبق تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف

 للصادرات والمستوردات.

  ،االعتمادات المستندية )فتح واستقبال خطابات االعتماد ألغراض االستيراد، تقديم السندات للتحصيل

 فتح واستقبال تحصيالت االستيراد، خطابات الضمان(.

 العامل، التسهيالت، تمويل المشاريع، القروض  تمويل الشركات والذي يتضمن )متطلبات رأس المال

 المجمعة أو المشتركة(.

 .خصم األوراق التجارية وأسناد األوامر 

 .خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له 

  الخدمات المصرفية بالتجزئة: كقروض شخصية /استهالكية وقروض سكنية لألفراد وتقديم خدمات

 بطاقات االئتمان.

 .جميع الخدمات المذكورة يتم تقديمها بهدف االستجابة إلى احتياجات السوق إن

والتسليف وإصدار الكفاالت،  جميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصميقدم المصرف وبشكل عام 

 وذلك وفقاً ألحكام 

 ية.العربية السورفي الجمهورية  القطع وضمن الحدود التي يحددها مجلس النقد والتسليف أنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
6 | P a g e  
 

 ستراتيجيةالقيم واال

  

 استراتيجيتنا : 

 السوق السورية.توطيد وتوسيع وجودنا في  -

 الشركات،وحوكمة  الدولية،عتماد وتنفيذ أعلى القواعد والمعايير المصرفية والمالية ا -

 .وممارسات االمتثال الدؤوبة

 .جاوز توقعات عمالئنا وتلبية احتياجاتهم ومطالبهمت -

 .خدمة عالية الجودة لعمالئنا الحاليين والمحتملين السعي لتقديم -

 مواءمة ممارسات األعمال المسؤولة واالستثمارات االجتماعية لخلق قيمة طويلة األجل. -

 

  :قيمنا 

 Integrity)النزاهة ) -

 Loyalty)الوفاء ) -

 Credibility)المصداقية ) -

 Accountability)المسؤولية ) -

 Transparency)الشفافية ) -
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 ش.م.م.ع المســـاهمون المؤسســون في فرنَسبنك سورية

 

نسبة االسهم المكتتب بها من رأس المال  المؤسسون

 0202المصرح عنه كما في نهاية عام 
 %66.55 *فرنسبنك ش.م.ل.

 %3.44 السيد عادل القصار بن وفيق

 %4.33 السيد أحمد الشهابي بن سعيد

 %6.55 سعادة بنت جاكالسيدة تانيا 

 %6.55 السيد رودولف سعادة بن جاك

 %33.60 المجموع

 

 .2002دون تغيير عن العام  %5الذي يمتلك أكثر من  الوحيد فرنسبنك ش.م.ل هو المساهمإن *
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 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها )االطراف ذات العالقة(

 

/غير تنفيذي

 تنفيذي

/غير مستقل

 مستقل

 نسبة

 الملكية

 الجهة

 التي

 يمثلها

 تاريخ

 التعيين

 االسم المنصب

%4 مستقل غير تنفيذي  نفسه 
منذ 

 التأسيس
اإلدارةرئيس مجلس   السيد أحمد سعيد الشهابي 

 7362 نفسه خبير مستقل غير تنفيذي
نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة
 السيد غنطوس الجميل

%3.63 مستقل غير تنفيذي  السيد ثائر دريد لحام عضو 7364 نفسه 

 نفسه  %3.54 مستقل غير تنفيذي
منذ 

 التأسيس
 السيد علي وهيب مرعي عضو

%3.60 مستقل غير تنفيذي  السيد وائل سليم الشامي عضو 7365 نفسه 

%3.60 مستقل غير تنفيذي  السيد وائل هشام حداد عضو 7362 نفسه 

أمين أبو مهياالسيد  عضو 7362 نفسه خبير غير مستقل غير تنفيذي  

%3.63 مستقل غير تنفيذي  السيد عدنان الخوري ابراهيم عضو 7362 نفسه 

رالسيدة كاتيا داغر مدو   عضو 7360 نفسه خبير غير مستقل غير تنفيذي  
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 لمحة عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

، حائز على ماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة شارل في براغ، سوري :الشهابيالسيد أحمد سعيد  

، عضو في غرفتي تجارة وصناعة حلب وعضو في غرف تجارية هنغارياقنصل عام فخري لجمهورية 

عضو غرفة التجارة العربية االلمانية، ومجالس رجال أعمال سورية عربية، سورية أوروبية، عربية أوروبية، 

 .ICCعضو مجلس ادارة غرفة التجارة العربية النمساوية من الشركات الصناعية والدوائية،  مدير عام لعدد

 و ،INSEAD من والمالية االقتصاد في األعمال إدارة ماجستير على حائز لبناني،: السيد غنطوس الجّميل

مؤسسة  في األموال تبييض مكافحة لجنة ورئيس اإلدارة مجلس عضو. ESIB المدنية من الهندسة في ماجستير

 .مالية عريقة في لبنان

لبناني، حائز على إجازة في إدارة األعمال من جامعة القديس يوسف في زحلة، مدير إقليمي  :السيد أمين أبو مهيّا

لمنطقة البقاع في مؤسسة مصرفية عريقة في لبنان، شغل منصب مدير عام مساعد لبنك البقاع ، كما شغل منصب 

 .2004لغاية  1222المصرف في زحلة من مدير فرع لنفس 

، عملت سابقاً في بنك  ESA BUSINESS SCHOOLلبنانية، ماجستير في التسويق: السيدة كاتيا داغر مدّور

SGBL   حيث شغلت منصب مسؤولة المصرف عن بعد وتطوير المواقع اإللكترونية  2002 - 1222لبنان

و ” IFC“من  اإلدارةشركات وعضوية مجالس ، حائزة على شهادة في حوكمة الSGBLلمجموعة 

“TAMAYYAZ” 

، حائز على بكالوريوس بالكيمياء من جامعة حلب، عمل سابقاً في مجاالت سوري السيد عدنان الخوري إبراهيم:

مسؤول سابق عن مؤسسة مصرفية عريقة في  ،سوريةعدة تجارية وصناعية. مساعد مدير عام سابق فرنَسبنك 

 ، شريك في مؤسسات استيراد وتصنيع أدوية.دمشق المنطقة الحرة في

التمويل واألعمال الدولية من  اختصاصحائز على بكالوريوس في إدارة األعمال، سوري، : وائل سليم شاميالسيد 

وخبراته العملية في السوق السورية  االقتصاديةيتمتع السيد شامي بخبرات في المجاالت  .جامعة جورج واشنطن

 دزفو تريتس وشركة للتوزيع وشامي صباغ شركة من كل في التنفيذي المدير منصب يشغل الخارج.وفي 

 .الغذائية للصناعات

 ،1220علوم اختصاص الهندسة الكهربائية والحاسوب عام  ماجستيرسوري، حائز على  ثائر دريد اللحام:السيد 

وجميعها من جامعة  1221 الهندسة الكهربائيةوعلى شهادة البكالوريوس في  1221وماجستير في الرياضيات عام 

لسورية، مدير شركة سورية األمريكية، مدير عام جمعية رجال وسيدات االعمال اكنساس، الواليات المتحدة 

 ز واإلبداع.القابضة، عضو مجلس أمناء هيئة التمي  

الجامعة السورية  –إدارة األعمال من جامعة الوداي الدولية  حائز على شهادة في سوري، :السيد علي وهيب مرعي

  يشغل حيث شركات الوهيب  . رئيس مجلس إدارة مجموعة الوهيب اإلقتصادية. شريك في مجموعةاأللمانية

 ، لديه مجموعة من المشاريع الصناعية، التجارية والسياحية في محافظتي طرطوس والالذقية.مناصب إدارية عدة

، يتمتع السيد 1221سوري، حائز على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة دمشق لعام  وائل هشام حداد:السيد 

مكتب دراسات -فندق-حداد بخبرات إدارية وهندسية في مواد البناء وإدارة مشاريع خاصة حيث يمتلك )مطاعم

 هندسية(، كما ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مدرسة القرية الصغيرة.
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 لمحة عن اإلدارة العليا

 الرئيس التنفيذي –العام المدير 

 

 

 

 مجاعصالسيد نديم عزيز 

 من الجامعة األميركية في المصارفولبناني، حائز على ماجستير في المال  

بيروت، ماجستير في التسويق من جامعة القديس يوسف، بكالوريوس في 

الجامعة اللبنانية المعلوماتية في األعمال التجارية من و التجارية العلوم

 1222سوسيته جنرال في لبنان من  SGBL األميركية، عمل في بنك

، شغل فيها مناصب مختلفة منها نائب مدير عام ومدير مسؤول عن 2000إلى

  والتسويق والمصرف االلكتروني. االستراتيجية

 

 نائب المدير العام

 

 

 

  السيد ليث الركابي السكري

 مديريةومسؤول  المالية والمصارف، اإلدارةحائز على ماجستير في ، سوري

 ،المحاسبة والرقابة المالية، ومنسق دوائر العالقات الدولية، خدمات القروض

ً  والخزينة والقطع، مديرا للمالية وعضو في اللجنة  محاسب قانوني، عمل سابقا

في شركة هنكل سورية، ومسؤوال عن المالية والموارد البشرية  التنفيذية

 والشؤون اإلدارية في المصرف الدولي للتجارة والتمويل.

 

 مساعدا المدير العام

 

 

 

 شويرياللسيد هشام ا

 

، حائز على ماجستير في ادارة األعمال، ومسؤول دائرة إدارة سوري

المخاطر والتدقيق الداخلي وااللتزام المخاطر، ومنسق الدوائر الرقابية )إدارة 

ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب(، عمل سابقاً في مؤسسات مصرفية 

 (.BBACو CSCأخرى )

 

 

 السيد ناجي عبد النور

حائز على بكالوريوس وديبلوم في المعلوماتية اإلدارية من جامعة ، سوري

سنة. تدرج في عدة  21القديس يوسف. التحق في فرنسبنك منذ ما يزيد عن 

مدير عام مساعد لشؤون التقانة. تميز بعدة مشاريع منها  أصبح مناصب حتى

 المشاركة بأربع عمليات دمج مصارف.
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 لمحة عن اإلدارة التنفيذية

 الدوائر المركزية

 سوري، مسؤول دائرة الموارد البشرية/إجازة في األدب االنكليزي. السيد بدر الكردي

 لبناني، مسؤول دائرة شبكة الفروع/إجازة في إدارة األعمال. الغوري قانصوه جمال السيد

 سوري، مسؤول دائرة الشؤون اإلدارية/إجازة في االقتصاد/محاسبة. السيد ماهر موسى

لبناني، مسؤول دائرة التنظيم والبطاقات االئتمانية/دبلوم متقدم في العلوم  السيد أندريه النوار

 المصرفية.

سورية، مسؤول دائرة التحصيل والتسوية ودائرة التجزئة/إجازة في إدارة  صبا داود السيدة

 األعمال.

، مسؤول دائرة العمليات المركزية /ماجستير في العلوم المالية سوري مالسيد إياد اصطانو

 والمصرفية.

 سورية، مسؤول دائرة الخزينة والقطع/إجازة في إدارة األعمال. اآلنسة نسرين ميقري

لبناني، مسؤول دائرة الرقابة المالية والتخطيط االستراتيجي/ إجازة في إدارة  السيد هشام الدواليبي

 االعمال.

 تأمين ومصارف. -/إجازة في االقتصاد  دائرة خدمات القروضسورية، مسؤول  السيدة أماني حمد

االقتصاد/ ماجستير في اإلدارة  في إجازةدائرة الشركات/  سورية، مسؤول السيدة آالء ربيعو

 المالية.

 تأمين ومصارف. -سوري، مسؤول دائرة المحاسبة /إجازة في االقتصاد  السيد هادي بركات
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 دائرة شبكة الفروع ومدراء الفروع

 الفروع

  

 /اجازة في علم االقتصادمديرة فرع جرمانا سورية، *السيدة منار مالك

ماجستير في العلوم المالية  /حلب-مدير فرع الملك فيصل سوري،  السيد نائل ريحاوي

 والمصرفية.

 سوري، مدير فرع طرطوس/إجازة في االقتصاد. السيد ميشيل طربيه

 إجازة في علوم المصارف./حلب -سورية، مديرة فرع العزيزية السيدة ليال متري

 العلوم المالية والمصرفيةسورية، مديرة فرع الالذقية / ماجستير في  **السيدة ايمان الصفدي

 إدارة األعمال دمشق/إجازة في –سوري، مدير فرع أبو رمانة  السيد رواد حايك

دمشق باإلضافة إلى توليها مهام شؤون فرع -شارع حلب سورية، مديرة فرع اآلنسة ميري عبود

 حمص/إجازة في األدب االنكليزي.

دمشق /ماجستير في إدارة األعمال من -الحرة  سوري، مدير فرع المنطقة السيد محمد فراس الحكيم

 الجامعة اللبنانية األمريكية.

 دمشق/ إجازة في االقتصاد.-سوري، مدير فرع شارع بغداد مهاب الخليل السيد

 ماجستير في االقتصادسوري، مدير فرع الالذقية / ***السيد كنان حسن

 في االقتصادمدير فرع جرمانا /إجازة  سوري، ****السيد بشار مسعود

.6/34/7376*تم تعيين السيدة منار مالك نائبة مسؤول شبكة الفروع، مسؤول وحدة مراقبة العمليات بتاريخ   

.63/66/7376 بتاريخ الصفدي إيمان السيدة *تقاعدت*  

6/67/7376 بتاريخ الالذقية لفرع مديرا   حسن كنان السيد تكليفتم ***  

.6/37/7377 بتاريخ جرمانا لفرع مديرا   مسعود بشار السيد تكليفتم *****  
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 لمحة عن الدوائر الرقابية

 

 

 

.6/67/7376بتاريخ  زكرتاآلنسة ريتا  استقالت * 

.6/67/7376دائرة االلتزام بتاريخ  كمسوؤولةتكليف اآلنسة ديانا خضور  تم ** 

6/63/7376 بتاريخ طنوس مارينا اآلنسة استقالت *** 

.6/35/7376 بتاريخ داخلي كمراقب فرح عمار السيد تكليف*تم ***  

 

 الدائرة القانونية

 ماجستير في القانون التجاري )مصارف(.-سوري، مسؤول دائرة الشؤون القانونية، محامي األستاذ ثائر بالل

 دائرة إدارة المخاطر

 ماجيستير في إدارة األعمال.سوري، مسؤول دائرة إدارة المخاطر،  السيد هشام الشويري

 دائرة التدقيق الداخلي

 العلوم المالية والمصرفية. فيدكتوراه ، وري، مدير دائرة التدقيق الداخليس السيد علي محمد

 دائرة االلتزام

 ماجستير في إدارة األعمال.سورية، مسؤول دائرة االلتزام،  *اآلنسة ريتا زكرت

 ماجستير في إدارة األعمال. مسؤول دائرة االلتزام،سورية،  *اآلنسة ديانا خضور*

 المراقبين المصرفيين الداخليين

 مسؤول وحدة المراقبين.، المالية والمصرفية اإلدارةسورية، ماجستير في  ***طنوس مارينا اآلنسة

 سوري، اجازة في علم االقتصاد. السيد عمر عيسى

 االقتصاد.سوري، إجازة في  ****السيد عمار فرح
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 اإلدارةلية اختيار أعضاء مجلس آ

عامة الهيئة ال قبل منهم انتخاب أعضاء يتم   تسعة من مؤلف إدارة مجلس فرنَسبنك سورية بإدارة يقوم -

تجديد انتخابهم للفترات الالحقة كل أربع سنوات على األقل بقرار من الهيئة  سنوات ويمكنأربع لمدة 

قية ونائبه بنفس مدة والية ب اإلدارةالعامة وفقا للقوانين واألنظمة النافذة وتكون مدة والية رئيس مجلس 

 . األعضاء

 .20/01/2012الحالي من قبل الهيئة العامة التي انعقدت في  اإلدارةتم  انتخاب مجلس  -

ً  يكونأن  اإلدارةيشترط في عضو مجلس  - من كامل  ألف( سهم على األقل)خمسين / 10,000/لـ مالكا

أسهم الشركة وأن يودع أسهمه التي تؤهله للعضوية في هذا المجلس لدى الشركة وليس له أن يتصرف 

من غير  اإلدارةبها بأي شكل كان طيلة مدة عضويته. ويجوز أن يتم انتخاب عدد من أعضاء مجلس 

المساهمين من أي جنسية بما ال يتعارض مع أحكام القوانين النافذة، وشريطة أال تتجاوز نسبتهم ثلث 

 .اإلدارةعدد أعضاء مجلس 

أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية أو  اإلدارةيشترط في كل عضو منتخب في مجلس  -

التجارية وأن يثبت أنه لم يحكم بجرم كالسرقة أو إساءة االئتمان أو االحتيال أو اإلفالس االحتيالي أو 

االختالس أو اغتصاب المال أو غسيل األموال أو االتجار بالمخدرات أو سحب شيك بدون مقابل أو 

ية أو بالجرائم المخلة بالثقة أو أية جناية أو جنحة شائنة أو إخفاء األموال النيل من مكانة الدولة المال

المحرزة بنتيجة إحدى هذه الجرائم أو تصريف هذه األموال سواء كان الحكم صادراً في سورية أو في 

الخارج وسواء كان المحكوم فاعالً أصلياً أو شريكاً أو متدخالً في أي من الجرائم المذكورة ويطبق 

 لحظر نفسه بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم.ا

 

 األداءالتقييم الذاتي وتقييم 
أداء و قام المجلس بتقييم أدائه ككل وأداء اللجان التابعة له وتقييم فعالية كل عضو من أعضاء المجلس -

 سيةالجوانب األساالرئيس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس في تقييمه على عدة معايير شملت جميع 

النتائج النهائية للتقييم واتباع اإلجراءات المناسبة لتعزيز فعالية أداء  اإلدارةوالهامة وناقش مجلس 

 ولجانه. المجلس
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 التنفيذية اإلدارةأهم واجبات 

ووضع خطط عمل إضافة إلى متابعة سير األعمال بما  اإلدارةتنفيذ األهداف الموضوعة من قبل مجلس  -

 والقوانين والتعليمات النافذة. اإلدارةيتوافق مع تفويضات مجلس 

 .مراجعة انجازات األداء وفقاً لخطط العمل واتخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة -

 .التأكد من ان جميع مخاطر المصرف تتم ادارتها بشكل سليم -

 .ف مع اللجان ذات الصلةإدارة توظيفات المصر -

 .إدارة مطلوبات المصرف مع اللجان ذات الصلة -

 .في المصرف الكفؤةتأهيل الموارد البشرية  -

 .المحافظة على جودة موجودات المصرف بأفضل الوسائل المتاحة -

 .تمثيل المصرف لدى الجهات الرقابية والحكومية والمالية -

 مخاطبة الرأي العام باسم المصرف. -

  نظمة الضبط والرقابة ،ميثاق أخالقيات العملالتخطيط ،أ

يقوم المصرف بتحديد أهدافه ورسم استراتيجيته لتحقيقها. كما تقوم اإلدارة بوضع خطط العمل التي  -

تتضمن الطريق الذي يتم اتخاذه لتحقيق استراتيجية المصرف واألهداف والجداول الزمنية المحددة 

 لتحقيقها.

يصادق مجلس اإلدارة على األهداف واالستراتيجيات والخطط والسياسات ويتأكد من قيام اإلدارة  -

 التنفيذية بمراجعة إنجازات األداء واتخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة وفقاً لخطط العمل. 

 يتأكد مجلس اإلدارة من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله ويعمل على ترسيخ -

سياسة التطلع نحو المثل األعلى، ويتم ذلك من خالل وضع سياسات وميثاق أخالقيات العمل تتضمن 

تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي من الممكن أن يقوم بها موظفو المصرف لمصلحتهم 

الشخصية بناًء على معلومات داخلية من المصرف حصلوا أو اطلعوا عليها نتيجة الصالحيات 

لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق أخالقيات العمل على كافة موظفي المصرف وأعضاء المعطاة 

 مجلس اإلدارة ويتم الحصول على موافقتهم عليها.

 تعارض المصالح

تعارض المصالح هو الحالة التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار موظف أو عضو مجلس  -

تهمه شخصيا أو تهم أحد أقاربه أو عندما يتأثر أداؤه إدارة بمصلحة شخصية مادية أو معنوية 

 باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.

تم اعتماد سياسة تعارض المصالح لضمان الموضوعية في عملية اتخاذ القرار والتخفيف من  -

وتطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح  ينشأ،تعارض المصالح الذي يمكن أن 

، مديري المصرف، الموظفين، المستشارين اإلدارةويشمل ذلك أعضاء مجلس  فرنسبنك سورية

 الخارجيين، ومدققي الحسابات.
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 الرئيس التنفيذي لنشاطات المصرف-عرض المدير العام 

سبب استمرار اآلثار ــب وريةـــة وفي ســطقـــــنــفي المالمي، ــــالعصاد ـــــاش االقتـــــي ظل انكمــــف

قام فرنَسبنك سورية بالتعامل  ،والضغوطات االقتصادية المتفرقة  COVID-19ـالـ اء ــــوبلة ـــردديـــالت

 مع الصعوبات المتفرقة الناشئة عن بيئة عمل حذرة تتضمن مخاطر متجددة. 

ن خالل العام مك  وي المحافظات األساسية كافةً، لتغط  وبالرغم من ذلك استكمل المصرف شبكة الفروع 

 ةاالستراتيجيته من الحفاظ على موقعه بين المصارف الخاصة التقليدية من خالل متابعته لخط   2021

بتطوير كادره البشري ورفده بالمهارات والخبرات الالزمة  االستمرار ومعومواكبتها للتطورات العامة، 

 ، لبات السوق المصرفيللتماشي مع متطلتهيئته 

والعمل على نمو  كما وأصوله وسمعته، ظة على جودة موجودات المصرف فالمحاوكانت األولوية هي  ،ذال

دف اإلدارية على كافة المستويات الوظيفية به ةهيكليالتحصين إضافة إلى السوقية في خطوط العمل،  الحصة

ماته المادية والمعنوية لمواجهة  ةق جديداإلى أف االنطالق مع أمل بمستقبل أفضل من جهة، وتدعيم كافة مقو 

ويسعى المصرف إلى مواكبة التطورات السريعة وموائمة  جهة أخرى.غير متوقعة من  وأمخاطر إضافية 

ته.   استراتيجياته معها والبناء على نقاط قو 

التي عسى أن تأتي بكل خير ممكن ويتحضر إدارة ينظر فرنَسبنك سورية بترقب إلى اآلفاق المستقبلية 

بل سعيه الدائم لتلبية متطلبات زبائنه وخدمتهم بأفضل الس المصرفيؤكد وموظفين لمواكبتها بتيقظ وحكمة. و

موضوعة من قبل في وفق المعايير الدولية واألطر الرالكلي لضوابط العمل المص االحترامالممكنة مع 

مة زاأل العالي بشكل عام، ولوقوعآلثار الركود االقتصادي  بالتحوطحيث يستمر المصرف السلطات الرقابية، 

 .عالية فضل الوسائل المتاحة ومهنيةاللبنانية بشكل خاص وبأ

 

 

 

 نديم مجاعص

 المدير العام
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 داء الماليملخص األ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مليار

 121  
 ل.س

 إجمالي الموجودات

 نمو % 5.17  

 سنوي

 

32 

 مليار

52 
 ل.س

 مليار

 252  
 ل.س

 حقوق الملكية

نمو  % 57  

 سنوي

32 

 صافي االرباح

نمو  % 517  

 سنوي

 

 

 مليار

ل.س 55   

 صافي التسهيالت االئتمانية

نمو سنوي % 517   

 مليار

 222  
 ل.س

 

703.15 
 ل.س

 

 

 

 

 

العمالءودائع   

نمو سنوي %   69 

 

 القيمة السوقية للسهم

نمو سنوي % 57   
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 الموارد البشرية والهيكل التنظيمي
 

عملت دائرة الموارد البشرية خالل األعوام المنصرمة جاهدة للمحافظة على الكادر الوظيفي لدى  -

وذلك بشتى الوسائل المتاحة، مع العلم بأن معظم التغيرات الحاصلة في  رالمصرف وتمكينه من االستمرا

 الكادر الوظيفي لم تكن ناتجة عن استقاالت من أجل العمل في مؤسسات منافسة بل حصلت بسبب الهجرة. 

كما قامت دائرة الموارد البشرية بوضع خطة توظيف لتتماشى مع عملية التوسع المخطط لها ضمن  -

 فروع، من خالل افتتاح فروع جديدة.دائرة شبكة ال

 

  والمؤهالت العلميةعدد الموظفين 

وبالتالي يكون في الفروع موظفاً  102موظفاً إضافةً إلى  55العليا والوسطى  اإلدارةعدد الموظفين في  -

ً  114للموظفين  جماليالعدد اإل  2021في عام  موظفا

ا % 90.12 - غير الحائزين على شهادات جامعية فهم  من الموظفين حائزين على شهادات جامعية أم 

 يشغلون وظائف في الخدمات العامة.

 

 الدورات التدريبية 

همية ألموظفيها الجدد مع التشديد على  قامت دائرة الموارد البشرية بعدد من الدورات التدريبية وخاصةً    -

( واعتمدت في خطتها Covid 19تخفيض عدد الدورات للضرورة فقط وذلك بسبب انتشار وباء كورونا )

 التدريبية على التدريب الداخلي باألغلب. 

بتنفيذ برنامج مصرفي متكامل لكافة الموظفين الجدد، يتضمن دورات تدريبية شاملة لجميع دوائر  فقامت -

 المصرف المركزية:

 دائرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. -

 دائرة التنظيم. -

 دائرة الشركات. -

 دائرة خدمات القروض. -

 دائرة العمليات المركزية. -

 .موزعة على مدار أسبوع كامل ضمن دائرة شبكة الفروع للتعرف على العمليات التي تتم بالمصرف -

 المكافآتسياسات التعويضات و 

ظفين والتعويضات لإلدارة التنفيذية وكافة المو المكافآتيعتمد فرنَسبنك سورية سياسات واضحة للرواتب و -

تتناسب مع خبراتهم ومؤهالتهم. كما تعمل دائرة الموارد البشرية على عمل دراسة سنوية لسلم الرواتب 

وذلك بهدف إجراء ما يلزم لمواكبة  المكافآتوالتعويضات لعرضها ومناقشتها خالل لجنات الترشيحات و

ة ضمن النطاق الذي تحدده استراتيجية المصرف. وذلك للحفاظ على ما ستجد في سوق العمل المحلي

.الكوادر الحالية واستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في المصرف
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 الهيكل التنظيمي
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 الفــــروعشـــبكة 

خطة تطوير شبكة فروعه فقام بإغالق  فرنَسبنك سوريةعد ل  2011منذ مطلع األزمة في ربيع عام  -

 شارع-والغسانيعدد من الفروع ومن ثم عاد الى تطوير شبكة الفروع وافتتح فرعين في جرمانا 

 .2012عام  خالل بدمشقحلب 

دمشق،  في عدد من المحافظات مثل بتجهيز فروعه الجديدة 2021 عام خالل المصرف استمر -

 رةالفت خالل افتتاحها الى ويهدف التوسعية خطته مع يتناسب بماوحلب  هحماحمص وو وريفها

 .القادمة

في  2في دمشق وريفها،  4وبالرغم من الظروف، يحرص المصرف، من خالل فروعه العاملة ) -

بالالذقية وفرع خارجي في المنطقة الحرة في دمشق( والتي تم  تجهيزها  1في طرطوس،  1حلب 

والحفاظ على عالقة جيدة معهم في  الئه أينما وجدوالتعمل في األزمة، على تأمين احتياجات عم

 .ظروف تشغيلية صعبة ومعقدة في بعض األحيان

 

 الخدمــــات المصــــرفية

 مة،االز قبل قائمة كانت التي المصرفية والخدمات المنتجات تفعيل إعادة على المصرف يعمل -

 ومصرف الرقابية الجهات عن الصادرة التعليمات مع تتناسب جديدة منتجات طرح الى إضافة

 .المركزي سورية

كما حافظ المصرف على حسن عالقته بعمالئه ومارس نهجاً يُبقي من خالله على خدمته للقطاعات  -

 االقتصادية األساسية وخاصة ما يتعلق بالحاجات اليومية للمواطنين.

ن قيصر، طبيق قانوكما تمكن المصرف من اعادة تفعيل خدمة الصرافات االلية بعد توقفها نتيجة لت -

يعمل على تطوير محفظة منتجاته االلكترونية لتأمين كل المنتجات المتطورة لعمالئه وتسهيل كما 

 تعامالتهم المصرفية

 

 النشـــاطـات التســويقية واالجتماعية

في ظل الحملة التي أطلقتها مؤسسة بسمة "جمعية دعم األطفال المصابين بالسرطان" تحت شعار  -

"األمل يبدأ من بسمة". شارك فرنَسبنك سورية بهذه الحملة من خالل تبرع الموظفين بما يعادل 

، وقد تعهد المصرف بمضاعفة المبلغ المدفوع من 2021شهر شباط لعام يوماً واحداً من راتب 

  الموظفين. قبل

 

 



   
21 | P a g e  
 

 البيانات المالية وتحليل الوضع المالي والتنافسي

ن يحقق نتائج مالية مرضية ويحافظ على حصته السوقية ضمن القطاع المصرفي أبنك سورية استطاع فرنسَ 

انت ك كورونا وقد وعقوبات وانتشار جائحةرغم كافة الظروف التي تمر بها البالد من عوامل اقتصادية سيئة 

 مؤشرات االداء المالي كما يلي: أبرز

 

  وموقعه التنافسيأداء المصرف 

مقارنة بنهاية العام  %71نمو مليار ليرة سورية أي بمعدل  452يقارب األصول ما  إجماليبلغت  -

ليرة  1256من في ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي  يويعود السبب الرئيس 2020

 .2021عام خالل ليرة سورية  2512إلى سورية 

 

 

 السادسةبالمرتبة ليكون بذلك  % 8استمر المصرف في المحافظة على حصته السوقية والبالغة  -

 .وريةس ليرةمليار  452من حيث الموجودات حيث بلغت 
 

103,793

117,647

132,809

264,078

452,830

2017

2018

2019

2020

2021

مجموع الموجودات 
بماليين الليرات السورية
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 االولية للمصارف المالية * تم االعتماد على البيانات

الموجودات وذلك لتأمين نسبة سيولة  إجماليمن  % 67تمثل الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة  -

بما يتناسب مع الظروف االقتصادية الحالية  الزبائن وتغطية كافة االلتزامات جيدة لتلبية حاجات

 %10،% 20والتوظيفات واالستثمارات  %12ت التسهيالت االئتمانية ل، كما شكلعمالء المصرف

 موجودات المصرف. إجماليعلى التوالي من 

 

 

BBSF
26%

SGB
13%

BSO
8%QNB

10%

FSB
8% 

IBTF
11%

BASY
6%

BBS
5%

ARBS
5%

SHRQ
4%

BOJS
4%

إجمالي الموجودات

التوظيفات

االستثمارات

التسهيالت

الموجودات االخرى

20%

10%

12%

58%

توزيع الموجودات
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التسننننهيالت  إجمنننناليتمكنننن فرنَسننننبنك سنننورية مننننن الحصنننول علننننى حصننننة جيننندة مننننن حينننث  -

 فقننند بلغنننت قيمنننة صنننافي المحفظنننة االئتمانينننة المقدمنننة للعمنننالء مقارننننة منننع البننننوك األخنننرى، 

والتنننني بقيننننت مقارنننننة بنهايننننة العننننام الماضنننني،  %10مليننننار ل.س بمعنننندل نمننننو يقننننارب   11

والننننذي سننننمح  2020قنننند والتسننننليف منننننذ العننننام متننننأثرة بننننالقرارات الصننننادرة عننننن مجلننننس الن

للمصننننارف باسننننتئناف منننننح التسننننهيالت االئتمانيننننة غيننننر المباشننننرة والتسننننهيالت االئتمانيننننة 

-المشنننننناريع الصننننننغيرة والمتوسننننننطة-المباشننننننرة المحصننننننورة بتمويننننننل )القطنننننناع الزراعنننننني

مليننننون ليننننرة  100أصننننحاب النننندخل المحنننندود باالضننننافة للقننننروض العقاريننننة( وبحنننند أقصننننى 

 سورية.

 

 

 كافية اتبضمان مقرونة غير جديدة تمويل عمليات أي تجاه تحفظية سياسة فرنَسبنك سوريةانتهج  -

لها حيث يتم التركيز على سمعة العميل ومالءته المالية  المصاحبة االئتمانية المخاطر كامل تغطي

كما عملت إدارة المصرف ، و طبيعة نشاطه ومكان تواجده الحالي ومدى تأثره باألزمة الراهنة

وإدارة محفظتها االئتمانية القائمة بما يضمن لها التقليل  ،الحاليةها ئعمالعلى الحفاظ على قاعدة 

ث بلغت حي، من حاالت التعثر المحتملة باتباع الخطوات الوقائية والعالجية المناسبة على حد سواء

 .للعمالء ةالتسهيالت الممنوح إجماليمن  %72نسبة القروض المنتجة 

  

20,265

26,096

39,739

51,004

55,801

2017

2018

2019

2020

2021

التسهيالت االئتمانية بالصافي
بماليين الليرات السورية
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مقابل التسهيالت االئتمانية الممنوحة بما يضمن له نسبة تغطية جيدة  وناتيحتجز المصرف مؤ -

من كامل قيمة المحفظة االئتمانية ، وارتفعت قيمة المخصصات  %36والتي بلغت نهاية العام 

ليرة سورية، أي بمعدل  مليار 31حوالي  لتبلغ 2021سورية نهاية عام  فرنَسبنكالمحتجزة لدى 

ويعود سبب هذه الزيادة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ،السابق بالعام مقارنةً  %69نمو 

IFRS 9  وكان األثر األكبر على التوظيفات لدى المصارف في لبنان، فقد ألزم مصرف سورية

ز ائتمانيه تجاه لبنان أن تحتج تعرضاتالمركزي جميع البنوك العاملة في سورية والتي تمتلك 

وبأسرع  سورية – فرنسبنكقام  لذا ،2022 عام نهاية مع % 01كافية لتغطية ما يقارب  ؤوناتم

 اإلدارة مجلس لقرار ومتابعة يفوالتسل النقد مجلس موافقة على ولهوقت ممكن وبعد حص

لتدعيم المخصصات المأخوذة على  البنيوي القطع مركز من جزء نقل على الموافقة المتضمن

مقابل  2021ليرة سورية بنهاية عام  رمليا35,960  قيمتها بلغت حيثتجاه لبنان  التعرضات

 . 2020ليرة سورية لعام  مليار  7,103

 

الديون 
المنتجة

ر الديون الغي
المنتجة

72%

28%

جةغير المنت/الديون المنتجة

10,109

10,491

10,829

18,463

31,227

2017

2018

2019

2020

2021

نيةإجمالي المخصصات مقابل التسهيالت االئتما
بماليين الليرات السورية
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 العمالء ودائع 

  

شننننهدت ودائع المصننننرف اسننننتقراراً نسننننبياً خالل العامين األخيرين نظراً لقلة مجاالت التوظيف  -

وارتفاع كلفة مصننننادر األموال، مما شننننكل ضننننغوطاً إضننننافية للحد من الحاجة إلى جذب  المتاحة

وبغرض التحوط ضد أية مخاطر محتملة، حرص المصرف على ، واسنتقطاب المزيد من الودائع

إدارة مطلوباته وموجوداته بالشنننكل الذي يضنننمن له اسنننتقراراً في السنننيولة، إضنننافةً إلى الجهود 

ة المصننننننرف لمنع التركز في الودائع بناًء على الظروف الراهنة وبالشننننننكل المبذولة من قبل إدار

 .الذي يضمن لها استقراراً في إدارة موجوداتها ومصادر أموالها

عن  %69 وبمعدل نمومليار ليرة سوووووورية في نهاية العام  242ما يقارب  ودائع العمالءبلغت  -

  .2020 عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%
45%

3%

حسابات 
جارية وتحت

الطلب
ودائع ألجل

ودائع أخرى

ودائع العمالء

2020

حسابات 
جارية وتحت 

الطلب
58%

ودائع ألجل
41%

ودائع أخرى
1%

ودائع العمالء
2021
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  الخسائراألرباحصافي/ 

 

ناجمة في أغلبها عن ارتفاع سعر مليار ليرة سورية،  52قدره  صافيا  حقق المصرف ربحا  -

لغت كما ب ،وخاصة المتعلقة بالتعرضات تجاه لبنانمخصصات خالل العام  الصرف وتم احتجاز

  .مليار ليرة سورية 36 تقريبا البنيوي والبالغة أرباح القطع

 

 الدخل التشغيلي إجمالي 

 

يرة سورية، كما مليار ل 12.2ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي المحققة الرباح غير بلغت األ -

تقريباً  ليصبح %00مقارنة بالعام السابق بنسبة  2021في عام  من الفوائد صافي الدخل ارتفع

 .2020مليار ليرة سورية في عام  4.1مقابل مليار ليرة سورية  0.2

ً كما شهد صافي الرسوم والعموالت  - مليار ليرة سورية  2.2ليبلغ  2021في نهاية عام  ارتفاعا

   .%11ليرة سورية خالل العام السابق بمعدل نمو  مليار 2.2مقابل 

 
 

 

 

 

 

 

2,205 4,530 

48,293 

1,110 

صافي الرسوم 
والعموالت

صافي أيراد 
الفوائد

أرباح القطع 
البنيوي

ايرادات أخرى

ل لتشغي ا لدخل  ا لي  يإجما
2020

ة) ي ر سو ل ا ت  ا ر ي ل ل ا ن  ي ي ال م (ب

2,983
7,999

62,800

952

صافي الرسوم 
والعموالت

صافي إيراد 
الفوائد

أرباح القطع 
البنيوي

إيرادات أخرى

إجمالي الدخل التشغيلي
2021

(ماليين الليرات السورية)
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 المصاريف التشغيلية إجمالي 

 

 

مليار  7,131 قابلم 2021مليار ليرة سورية خالل عام  11بلغت المصاريف التشغيلية حوالي  -

 ، 2020ليرة سورية لعام 

لغت بشكلت مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة الجزء االكبر من المصاريف التشغيلية حيث  -

 العام السابق، ليرة سورية في نهاية مليار  2,986مقابل  2021مليار ليرة سورية خالل عام  24.4

 المصاريف والتي تتضمن االيجارات، إجماليمن  %0كما شكلت المصاريف التشغيلية االخرى  -

مصاريف الصيانة والقرطاسية اضافة الى و مصاريف االتصاالت والكهرباء والمحروقات

 والسفر. االستثماراتمصاريف 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

24,455

5,991

356
2,306

مخصص الخسائر
االئتمانية

نفقات الموظفين استهالكات 
واطفاءات

المصاريف 
ىالتشغيلية األخر

ةإجمالي المصاريف التشغيلي

2021
(بماليين الليرات السورية)

2,986 2,860 

400 

886 

مخصص الخسائر 
االئتمانية

نفقات الموظفين أستهالكات و 
اطفاءات

لية المصاريف التشغي
االخرى

ل لتشغي ا المصاريف  لي  يةاجما

2020
ة) ي ر سو ل ا ت  ا ر ي ل ل ا ن  ي ي ال م (ب
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  المصرفأداء سهم: 

 

 نمو ةبنسب ،0202ليرة سورية كما في نهاية عام  703.15 المصرفبلغت القيمة السوقية لسهم  -

عن العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع حجم العرض والطلب داخل سوق دمشق  %57بلغت 

   المالية. لألوراق

 

 

 

 السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة والموزعة منذ تأسيس المصرف

 

 السنة .313 3131 31.5 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 مجموع حقوق المساهمين 121,895 750727 310757 3.0375 3.0.55 370755 20712. 70555 70717

 صافي الرب  ح 52,460 48,841 737 77 (70753) 0252.. 70775 30272 55.

 القيمة السوقية للسهم 703 713 238 287 7.7 ... 57 57 55

 األرباح الموزعة ** - - - - - - - - -

 

  2011* تم إدراج أسهم المصرف في السوق في العام 

 **لم يتم توزيع أرباح خالل الفترة المذكورة بسبب األوضاع االستثنائية التي تمر بها البالد

 بناء على قرار هيئة األوراق المالية 0***تم تقسيم القيمة االسمية للسهم على 

 

 

515.93

395
328

402.03

703.15

2017 2018 2019 2020 2021

تطور سعر السهم
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 سياسة ادارة المخاطر

 إدارة المخاطر 

خالل ممارسة نشاطه المصرفي، عدداً من المخاطر التي يقوم بتحديدها  فرنَسبنك سوريةيواجه  -

وقياسها ومتابعتها ضمن إطار إدارة المخاطر، بما ينسجم ومتطلبات مصرف سورية المركزي 

 وأفضل المعايير والممارسات المصرفية في هذا الخصوص.
ف على المخاطر وقياسها ومتابعتها - ومراقبتها بشكل مستمر.  تشمل عملية إدارة المخاطر التعر 

ً على أداء المصرف واستمراريته في حال بقائها وعدم  فهذه المخاطر قد يكون لها تأثيراً سلبيا

معالجتها. كما تشمل إدارة المخاطر كيفية إدارة وتوزيع رأس المال بشكل فع ال، بما يضمن كفاية 

ض لها المصرف.  هذه األموال لمواجهة المخاطر التي قد يتعر 
 

 نسبة كفاية رأس المال 

المتعلق  73/6/7332الصادر بتاريخ  764استناداً إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم  -

بالتعليمات الخاصة بتحديد نسبة كفاية رأس المال يلتزم المصرف بالمحافظة على معدالت تفوق 

 %67والتسليف )حسب تعليمات مجلس النقد  %8الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال والبالغة 

 /46/67كما في  %65 بلغت نسبة كفاية رأسمال المصرفحيث حسب لجنة بازل الدولية( 
وفي حال تدن ت عن هذه النسبة، على المصرف أن يعمل فوراً على تعديل عملياته والحد   .7376

 .من مخاطره أو تقديم أموال خاصة إضافية لتعزيز مالءته
 علماً أنه ال يوجد حداً أدنى لها. % 66بلغت  خاصة األساسية فقدأما نسبة كفاية صافي األموال ال -

 
 مخاطر االئتمان 

تنشأ مخاطر االئتمان نتيجة تخل ف أو عجز الطرف المدين للمصرف عن الوفاء بالتزاماته بشكل  -

ا يؤدي إلى تحمل المصرف للخسائر. والطرف المدين قد يكون دولة أو مصرفاً  جزئي أو كلي، مم 

سواء كان طبيعياً أم اعتبارياً. وتقوم دائرة إدارة المخاطر بمراقبة مخاطر االئتمان،  أو شخصاً،

 وتقييم الوضع االئتماني، وباتباع نظام اللجان في ات خاذ القرارات.
من  % 05.8األخرى ومخاطر حسابات خارج الميزانية شك لت مخاطر االئتمان والموجودات  -

ن )46/67/7376ريخ جودات المثق لة كما بتامجموع المو ( المخاطر السيادية، 6، وهي تتضم 

 ( مخاطر الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة.4( مخاطر المصارف، و)7و)
 

تقتصر على الحسابات الجارية واالحتياطيات اإللزامية المودعة لدى مصرف : المخاطر السيادية .1

صفر بالمئة وال يترتب عليها أية أعباء على األموال سورية المركزي. تثق ل هذه التوظيفات بنسبة 

 الخاصة.
تشمل جميع مخاطر التوظيفات في المصارف السورية )العامة والخاصة(، وفي  :مخاطر المصارف .2

  .المصارف األجنبية
تشمل جميع القروض والتسهيالت مخاطر الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة:  .3

 الميزانية.داخل وخارج 
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 مخاطر السوق 

بمخاطر مراكز القطع، إذ ليس لدى  0تنحصر مخاطر السوق المتعلقة بالدعامة األولى من بازل  -

ً أية محفظة لألوراق المالية المصن فة للمتاجرة. وتشمل محفظة مركز القطع  المصرف حاليا

يسري ي والفرنك السوالتشغيلي للمصرف مراكزاً بالدوالر األميركي واليورو والجنيه االسترلين

 وعمالت أخرى.

 .46/67/7376من مجموع الموجودات المثق لة كما في  % 2.2نسبته شك لت مخاطر السوق ما  -

 

  مخاطر السيولة 

تنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة المصرف على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ  -

 تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر.أو تمويل نشاطاته بدون تحمل استحقاقها، 

أعلى من الحدود  46/67/7376كما بتاريخ  بفرنس بنك سوريةإن نسب السيولة الخاصة  -

، حيث 77/66/7330تاريخ  755المفروضة من قبل مجلس النقد والتسليف بموجب القرار رقم 

في حين أن  ، %20السورية ، ونسبة السيولة بالليرة %677بلغت نسبة السيولة بكافة العمالت 

بالعمالت األجنبية  . وبلغت نسبة السيولة الصافية%73، ولألخيرة %43الحد  األدنى لألولى هو 

 أن ال حد اً أدنى لها.علماً  662%

ويلتزم المصرف بالحدود الدنيا المفروضة لفجوات االستحقاق في جميع الفترات الزمنية لـكافة   -

المصرف بتبويب الموجودات بحسب قابليتها للتسييل، العمالت بحسب القرار المذكور. كما يقوم 

 .%67.3، واألقل  سيولة %68.6، والجاهزة %50.6الموجودات سريعة التجهيز  بحيث شك لت

 

 مخاطر التشغيل 

تشمل مخاطر التشغيل المخاطر التالية: تنفيذ وإدارة العمليات، العنصر البشري، األنظمة اآللية  -

 .المتعلقة بالبيئة الخارجيةواالتصاالت، واألحداث 

 

تحتسب األموال الخاصة لمواجهة المخاطر التشغيلية للمصرف بحسب التعليمات الصادرة عن  -

، وفق أسلوب المؤشر األساسي؛ حيث يتم 73/36/7332تاريخ  764مجلس النقد والتسليف رقم 

اإليرادات خالل السنوات الثالث  إجماليمن متوسط  %66االحتفاظ بأموال خاصة تساوي 

 الدخل سالباً. إجماليالسابقة، مع عدم األخذ باالعتبار السنة التي يكون فيها 
 

من مجموع الموجودات المثق لة كما  %4.6نسبته بلغت الموجودات المثق لة لمخاطر التشغيل ما  -

 .46/67/7376بتاريخ 
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 الحوكمة
من فرنَسبنك سورية بأهمية الحوكمة إذ أنها توفر أساساً لنمو وتحسين أدائه وتدعيم الثقة في أنشطته يؤ -

ل، كفي تطوير الجهاز المصرفي ك حمن المساهمة بنجا كينهالمساهمين والمودعين، ولتم موالألكمتلٍق 

رر وري وعليه فقد قي السبستقرار في القطر العراالتصادي واالق وي يساهم في ضمان النمذاألمر ال

ل يتوافق مع كل من تعليمات مصرف سورية المركزي وهيئة كدليل للحوكمة بش اعتماد اإلدارةمجلس 

 .الحوكمة الدوليةممارسات األوراق واألسواق المالية السورية وأفضل معايير و

 

ويعالج مفهومها المتضمن في  ته،الحوكمة من منظار شمولي، نظاماً لتوجيه المصرف وإدار وتشمل -

 كيةلمالدليل قواعد إدارة األعمال الداخلية كما القوانين ذات الصلة التي ترسي وتعزز وتحمي إدارة و

تعنى الحوكمة  ه الناحيةذمن ه ،حقوق وواجبات مدراء المصرف وموظفيه والعالقة مع المساهمين

 ةاإلداراءلة األطراف المعنية بتوجيه مس بكيفيةإدارة المصرف وتوجيه عمله ومراقبته  بكيفية

 .ومراقبتها

 

ي من متابعة األهداف الت التنفيذية اإلدارةوالمجلس  تمكنكما توفر الحوكمة الحوافز الضرورية التي  -

 .تُيس ر المراقبة الفعالة في مصلحة المصرف والمساهمين والتي من شأنها أن بتص

 

برات والخ اإلدارةببنود دليل الحوكمة، السيما من ناحية عدد أعضاء مجلس  من فرنَسبنك سورية ملتزا -

المدير  معن مها اإلدارةرئيس مجلس  موفصل مها ،اإلدارةالالزمة، وعدد االجتماعات السنوية لمجلس 

 ول، وهياألص بفجميع تلك اللجان قد تم إنشاءها حس ،جميع اللجان المنبثقة عنه تكويني، وذالتنفي

كما أن  يينذغير التنفي األعضاءالمستقلين وعدد  األعضاءمستوفية كافة معايير الشفافية من حيث عدد 

 .من االجتماعات السنوية هامها وبالعدد المطلوببم مجميع تلك اللجان تقو
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 اإلدارةمجلس 

 
كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات المصرف وسالمته المالية وتقع على مجلس  اإلدارةيتحمل مجلس  -

 من االعمال غير القانونية أو غير المالئمة.  فرنَسبنك سوريةمسؤولية حماية  اإلدارة

برسم األهداف االستراتيجية للمصرف وممارسة التوجيه والرقابة على إدارته  اإلدارةيقوم مجلس  -

 التنفيذية.

 .واتسن 4كل  من قبل الهيئة العامة للمساهمين اإلدارةخاب مجلس يتم انت -

 على الشكل التالي: األعضاءحضرها جميع  2021اجتماعات في  5 اإلدارةعقد مجلس  -

 

 االجتماعات دعد األعضاء

 االجتماعاتكل  أحمد شهابيالسيد 

 االجتماعاتكل  السيد غنطوس الجميّل

 االجتماعاتكل  أمين أبو مهيّاالسيد 

 االجتماعاتكل  مدّورداغر كاتيا  ةالسيد

 االجتماعاتكل  عدنان الخوري إبراهيمالسيد 

 أربعة اجتماعات   وائل شاميالسيد 

 االجتماعاتكل  ثائر اللحامالسيد 

 ثالثة اجتماعات  علي مرعيالسيد 

 االجتماعاتكل  وائل حدادالسيد 
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 ومهامها وعدد اجتماعاتها اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس 

 

 :لجنة التدقيق 

 

تقوم اللجنة بتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية والتأكد من االلتزام بالتعليمات النافذة  -

الصادرة عن الجهات ذات العالقة وتعمل على مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من 

كما تقوم اللجنة بتقييم موضوعية واستقاللية المدقق   ت الالزمة بشأنها.أنه تم اتخاذ اإلجراءا

بخصوص تعيين وعزل مدير  اإلدارةالخارجي ومراجعة نتائج تقاريره وتقدم التوصية إلى مجلس 

 التدقيق الداخلي والخارجي.

ت خاللها مراجعة البيانات المالية الدورية تم   2021اجتماعات خالل عام  5 لجنة التدقيقعقدت 

، وقامت بالتوصية بشأنها ومتابعة القضايا المحاسبية اإلدارةللمصرف قبل عرضها على مجلس 

ير لعت اللجنة على تقاراطذات األثر الجوهري على البيانات المالية وذلك بهدف ضمان الشفافية. و

الحوكمة على سير أعمال لجنة التدقيق ومناقشة  إطالع لجنة دائرة التدقيق الداخلي كافة، وتم  

 مع لجنة الحوكمة لمناقشة األمور المتعلقة باللجنتين.مشترك عقد اجتماع  كما تم   االستفسارات.
 

 التالية أسمائهم: األعضاءتتكون لجنة التدقيق من  -

 

 عدد االجتماعات الصفة اسم العضو

 اجتماعاتخمسة  رئيس اللجنة السيد ثائر اللحام

 أربعة اجتماعات  عضو في اللجنة السيد وائل الشامي

 اجتماعاتخمسة  عضو في اللجنة السيد وائل حداد

 اجتماعاتخمسة  عضو في اللجنة السيد أمين ابو مهيا
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  ادارة المخاطرلجنة: 

 

جلس موسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل  بوضع وتحديث استراتيجياتتقوم اللجنة  -

 اإلدارةتراجع أداء كما  .ينسجم مع قدرة المصرف ومدى قبوله لتحمل المخاطرذلك بما ، واإلدارة

 التنفيذية في إدارة مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل.

عة التقارير الدورية قامت خاللها بمراج 2021اجتماعات خالل عام  4 رعقدت لجنة المخاط -

 المعدة حول طبيعة المخاطر وطرق معالجتها.

 التالية أسمائهم: األعضاءمن  ادارة المخاطرتتكون لجنة  -

 

 عدد االجتماعات الصفة اسم العضو

 جتماعاتا أربعة رئيس اللجنة غنطوس الجميلالسيد 

 جتماعاتاثالثة  عضو في اللجنة علي مرعيالسيد 

 جتماعاتا أربعة عضو في اللجنة السيد وائل حداد

 جتماعاتا أربعة عضو في اللجنة السيد أمين ابو مهيا

 

  الحوكمةلجنة: 

 

تشرف هذه اللجنة على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه ومراجعته وتحديثه عند  -

 .الضرورة وتنسق مع لجنة التدقيق للتأكد من االلتزام به

قامت خاللها بمناقشة التزام فرنَسبنك سورية  2021عقدت لجنة الحوكمة اجتماعين خالل عام  -

مع لجنة التدقيق لمناقشة مشتركا  كما عقدت اجتماعا   .بدليل الحوكمة والتعليمات ذات الصلة

 .المواضيع المتعلقة باللجنتين

 التالية أسمائهم: األعضاءمن الحوكمة تتكون لجنة  -

 

 عدد االجتماعات الصفة اسم العضو

 اجتماعين رئيس اللجنة أحمد الشهابيالسيد 

 اجتماع عضو في اللجنة علي مرعيالسيد 

 اجتماعين عضو في اللجنة الشاميالسيد وائل 

 اجتماعين عضو في اللجنة السيد عدنان خوري ابراهيم

 اجتماعين عضو في اللجنة رمدو  داغر كاتيا  ةالسيد
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  المكافآتالترشيحات ولجنة: 

 

وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء مجلس  بمراقبة المكافآتلجنة الترشيحات وتقوم  -

األخذ بعين االعتبار الخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة  عالتنفيذي، موالرئيس  اإلدارة

الترشيحات  اللجنة كما تناقش .اإلدارة والمصادق عليها من قبل مجلس ،والموضوعة من قبلها

وتوصي بالترشيح لشغل منصب الرئيس التنفيذي أو إلغاء تعيين مدير  لمراكز اإلدارية الشاغرةل

وفق  ةاإلدارتنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته، وتوصي بترشيح أو إلغاء عضوية أحد أعضاء مجلس 

ألعضاء ل . كذلك تتولى اللجنة وضع تعريفاإلدارةمعايير تتبناها اللجنة ويصادق عليها مجلس 

تنفيذيين/غير تنفيذيين، مستقلين/غير مستقلين، وتتأكد من حصولهم على التدريب والتأهيل 

 المستمر.

 ةاإلدارتضمن اللجنة وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب ألعضاء مجلس  -

ضوية ة لعالشروط المطلوبوتراجع اللجنة  .اإلدارةويوافق عليها مجلس  ،التنفيذيين والمديرين

والترشيحات وسلم الرواتب ومستوى غالء المعيشة، وكل من الخطة التدريبية  اإلدارةمجلس 

 وخطة اإلحالل باإلضافة إلى دليل الموظف، ونتائج تقييم أداء المراقبين المصرفيين الداخليين.

 .2021خالل عام  يناجتماع المكافآتقدت لجنة الترشيحات وع -

 التالية أسمائهم: األعضاءمن  المكافآتالترشيحات وتتكون لجنة  -

 

 عدد االجتماعات الصفة اسم العضو

 اجتماعين  رئيس اللجنة الشاميالسيد وائل 

اجتماعين  عضو في اللجنة نديم مجاعصالسيد   

اجتماعين  عضو في اللجنة غنطوس الجميلالسيد   

 اجتماعين عضو في اللجنة علي مرعيالسيد 

اجتماعين  عضو في اللجنة السيد ثائر اللحام  
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  االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابلجنة: 

 

 مصرف سوريةعن ن مدى التزام المصرف بكافة القرارات الصادرة مبالتأكد اللجنة تقوم  -

حدة  كل تقرير على وتناقش نتائج ،عنهامن خالل التقارير الصادرة والسلطات الرقابية  المركزي

ة ن المصرف ملتزم بكافأ تتأكد من. كما والنتائج المترتبة على هذه التقارير األسبابح وتوض  

 القرارات.التفاصيل المعنية في 

بإتباع القوانين العائدة لجميع المسائل  ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب االلتزامتقوم لجنة  -

وإجراء التحقيقات  وهة(أي التصريحات المشب)وتمويل اإلرهاب  المتصلة بغسل األموال

 ا.والقانونية الالزمة لتطبيق الغاية التي أُنشئت له ةلوقائيا تدابيرالبتحديد تقوم  ضرورية. كماال

دليل السوياسوات واإلجراءات الخاص بقسم االلتزام ومكافحة على اللجنة بدراسوة التعديالت تقوم  -

لضووومان سوووير العمل على الدائرة تم اعتمادها في خطة عمل لي ،غسووول األموال وتمويل اإلرهاب

 و المطلوب من الهيئات الرقابية.حالن

المراقبين المصوووورفيين الداخليين، ووحدة مكافحة غسوووول األموال  وحدةتتألف دائرة االلتزام من:  -

 وتمويل اإلرهاب، ووحدة االلتزام.

 .2021خالل عام  اجتماعات 4ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  االلتزامعقدت لجنة  -

 التالية أسمائهم: األعضاءمن  االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لجنة تتكون -

 

 عدد االجتماعات الصفة اسم العضو

 تاجتماعاأربعة  رئيس اللجنة حدادالسيد وائل 

اجتماعاتأربعة  عضو في اللجنة نديم مجاعصالسيد   

تاجتماعا أربعة عضو في اللجنة رمدو   داغر السيدة كاتيا  

تاجتماعا أربعة عضو في اللجنة عدنان خوري ابراهيمالسيد   

تاجتماعا أربعة عضو في اللجنة السيد هشام الشويري  
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 أتعاب شركة التدقيق

  بما فيها أعمال التدقيق السنوي  2021بلغت أتعاب مدقق الحسابات الخارجي عن أعمال التدقيق في عام

 .سورية ليرةصيرفي(  )محمد يوسف عادل 72,000,000والمراجعة الربعية والدورية 

 

 

 عتماد على موردين / عمالء محدديندرجة اال
  10ال يوجد لدى فرنسـَبنك سورية أي موردين أو عمالء يعتمد عليهم بنسبة تزيد عن%. 

 

 التطورات المستقبلية العامة
 

 إدارة فرنَسبنك سورية بشكل مستمر على وضع الخطط المستقبلية بما يتناسب مع الوضع  تعمل

كورونا، والعقوبات  ةاالقتصادي السائد واالنكماش المالي والمصرفي والذي كان سببه آثار جائح

كل ( المتبعة. وتمكنت اإلدارة من التأقلم بشMacroالمستمرة على سورية والتدابير اإلجرائية الكلية )

 مقبول مع مستلزمات التحوط تجاه مخاطر التعرضات في البلدان ذات المخاطر المرتفعة، سيما لبنان. 

  ح المن تعبر عمليادعم الربحية حقوق المساهمين من خالل  بالعمل على الحفاظ على اإلدارةتلتزم

ا ماد على تكنولوجيومخاطر متدنية، واالعت مردود مقبولاالئتمانية نحو قطاعات اقتصادية جديدة ذات 

 ً الء في تعزيز الربحية وتوسيع قاعدة العم الخدمات المصرفية الذاتية والتي تعد خيارا استراتيجيا مهما

 وتخفيف حاالت التركز ان وجدت.

 عى المصرف للمحافظة على مستوى ادائه من خالل العمل على تقديم الخدمات والحلول المصرفية يس

وتلبية حاجات العمالء في مختلف المحافظات السورية من خالل التخطيط لزيادة المتنوعة بكفاءة عالية 

 شبكة الفروع واستهداف مناطق جديدة مهمة لم يسبق لفرنَسبنك سورية التواجد بها من قبل.

 تقييم إجراءات الرقابة الداخلية
 

لي دورياً التدقيق الداخ يقوم المصرف بتقييم اإلجراءات الرقابية الداخلية بشكل دوري حيث تقوم دائرة -

اتها حيث تقوم بالتأكد من تطبيق كافة القرارات والمذكرات  بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية في كل مهم 

ة خاصة بإجراءات الضبط الداخلي في المصرف )امتثاالً  ذات الصلة، إضافةً إلى قيامها بإجراء مهم 

اتها بشأن ذلك، ويتم عرض نتائج التقييم (، وتضع توصي2005لعام  4/ م ن /ب120للقرار رقم 

خالل اجتماعات لجنة التدقيق،  اإلدارةوالمالحظات المكتشفة على لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس 

إجراءات الرقابة الداخلية في المصرف جيدة جداً، كما يصار إلى حل  والتي خلصت بمجملها إلى أن

الحقاً من خالل مهام التحقق التي تقوم بها دائرة التدقيق  المالحظات الناتجة بشكل فوري والتحقق منها

 الداخلي.
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التي تمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس  المكافآتالمزايا و

 العليا خالل السنة المالية اإلدارةو اإلدارة

 

 31/12منذ تأسيس المصرف ولغاية  اإلدارةلم يتم دفع أي تعويضات أو مكافآت ألعضاء مجلس  -

2021. 

 ليرة سورية. 114,606,000العام العليا لنهاية  اإلدارةبلغت رواتب  -

 

 األحداث الجوهرية
 

على تدعيم مخصصاتها المأخوذة على تعرضاتها تجاه  2021عملت إدارة فرنسبنك سورية خالل العام  -

واستجابة لقرارات مصرف سورية  جهة،بما ينسجم مع سياساتها في إدارة المخاطر من  لبنان،

عام  نهاية حتى %30الذي ألزم البنوك على تغطية هذه التعرضات بنسبة و المركزي من جهة أخرى،

أو مصرف  اإلدارةعلى الموافقات الالزمة سواء من مجلس ، لذا قام المصرف وبعد حصوله 2022

لمخصصات والوصول للنسبة سورية المركزي على تصفية جزء من مركز القطع البنيوي لتدعيم ا

 المطلوبة.

والذي أثر بدوره على ارتفاع األسعار وانخفاض  2512إلى  1251خالل العام ارتفع سعر الصرف من  -

ً إضافياً على قيمة المصاريف التشغيلية والتي  القدرة الشرائية لليرة السورية، األمر الذي جعله عبئا

 ئل واإلمكانيات المتاحة.دائماً على ضبطها بكافة الوسا اإلدارةتسعى 

 

 

 و إفصاحات أخرى التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة

 

ع فرنَسبنك سورية خالل العام  - سورية لصالح جهات مدنية سورية  ليرة 1,982,206بمبلغ  2021تبر 

 ضمن إطار المسؤولية االجتماعية.

لم يحدث أية عمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للمصرف خالل السنة  -

 المالية. 

ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها المصرف أو أي من منتجاته بموجب القوانين  -

 عليها.واألنظمة أو غيرها، وال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز خاصة تم الحصول 
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ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها، لها أثر مادي على عمل  -

المصرف أو منتجاته أو قدرته التنافسية، وإنما بعض العقوبات المطبقة على الجمهورية العربية 

 السورية بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.

المصرفي المطلوبة من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية يلتزم المصرف بمعايير العمل  -

 المركزي وكافة الجهات الرقابية باإلضافة إلى الممارسات المصرفية الفضلى.

ال يوجد أية عقود بمشاريع وارتباطات مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس  -

 و أي موظف في الشركة أو أقاربهم.أو أعضاء المجلس أو المدير العام أ اإلدارة

 ال يوجد حالياً معايير جودة دولية معينة مطبقة. -

 ال يوجد شركات تابعة للمصرف. -

 ال يوجد عقوبات أو جزاءات مفروضة على المصرف ذات أثر جوهري. -

تضمن تقرير مدقق الحسابات الخارجي رأياً متحفظاً حول كفاية المخصصات المكونة تجاه توظيفات  -

  يلي:المصرف في الجمهورية اللبنانية كما 

"    قام المصرف بتشكيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لألرصدة و اإليداعات لدى المصارف          

( و لكن بسبب عدم وضوح الرؤية حول   IFRS 9) 9المالية رقم اللبنانية وفق المعيار الدولي للتقارير 

األوضاع المالية القائمة حالياً في لبنان، مما قد يسبب تغيرات مستقبلية قد تؤثر سلباً على القطاع المصرفي 

اللبناني، ال يمكننا التأكد من مدى كفاية هذا المخصص لمواجهة هذه التغيرات المستقبلية و تحديد األثر 

 ." 2021كانون األول  31لمتوقع على البيانات المالية كما في ا

جهداً لالستمرار بزيادة هذه المخصصات بخطة تدريجية ووفق  التنفيذية اإلدارةو اإلدارةوال يأُل مجلس 

 المتاحة.اإلمكانيات 
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 العامة وشبكة الفروع اإلدارةعناوين 

 
  دمشق  

 رمانة أبو

 (الرئيسي)الفرع 

 3353030/1/2/3-011 :هاتف بركة بن مهدي شارع

  110-3353037:فاكس

اف  آلي صر 

 

 2326890/1-011 :هاتف مقابل معهد الحرية –بغداد  شارع بغداد شارع

  110-22326892فاكس

اف  آلي صر 

 الغساني

 

 4476841-011 :هاتف شارع حلب – الغساني

  110-4476840:فاكس

اف آلي  صر 

 الحرة المنطقة

 (خارجي)فرع 

 2321008-011 :هاتف ساحة الجمارك – البرامكة

 2113150-011 :فاكس

اف يوجد ال  آلي صر 

 
  دمشق ريف                                                          

 

 جرمانا

 

 الحناويبناء -البلدية شارع

 

  110-1142020:هاتف

  110-1114212:فاكس

 

 

اف  آلي صر 

 

 

  حلب                          

 

 لعزيزيةا

 

/الشالالت/ الريحاني أمين شارع

 4422 رقم بناء

 

 2242601-021:هاتف

 021-2242603:فاكس

 

اف  آلي صر 

 

 معهدمقابل -فيصل الملك شارع فيصل الملك

 سالم جورج

 2218265/6-021:هاتف

 2218270-021:فاكس

اف  آلي صر 

 

 

  الالذقية                         

 

 الالذقية

 

 الغربي الكورنيش شارع

 

  459829/30-041 :هاتف

  459907-041:فاكس

 

 

اف  آلي صر 

 

 

  طرطوس                          

 

 طرطوس

 

بناء عبد الل طيف  –الثورة  شارع

 اسماعيل

 

 329060-043 :هاتف

  043-329064:فاكس

 

اف  آلي صر 

 

( وفي المناطق الصناعية الفرقانحلب )و وحماة (والمحطة الحواش)حمص و مزةال من كل في للمصرف فروع يوجد كما

 التجهيز قيد فروع وهي (والشيخ نجار )عدرا وحسيا
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 البيانات المالية السنوية وتقرير المدقق الخارجي للحسابات
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