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كلمة رئيس مجلس االدارة

السادة المساهمين األكارم،
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن الزمالء أعضاء مجلس اإلدارة في بنك سورية والمهجر اسمحوا لي أن اقدم لكم التقرير السنوي لعام 2021
والذي يوضح أداء البنك وأنشطته الرئيسية ونتائجه لعام  2021ومركزه المالي وحقوق المساهمين وبيان القوائم المالية للسنة المنتهية في 31
كانون األول لعام .2021
بعد انتهاء العام  2020وما حمله من صعوبات وتحديات فرضها فيروس كورونا المستجد ( )19 COVIDباإلضافة الى استمرار الظروف
االقتصادية الضاغطة التي تعصف بالمنطقة واستمرار العقوبات التي أثرت على عمل القطاع المصرفي ،استمر مصرفنا بالعمل بظروف مليئة
بالتحديات على كافة األصعدة ملتزماً بالحفاظ على ثقة العمالء والمساهمين وحريصا" على ان يتماشى مع األسس المسموحة له في عمله.
وبفضل الجهود المبذولة من قبل االدارة التنفيذية للمصرف وكافة موظفيه والتي ترجمت خطط وتوجيهات مجلس اإلدارة وذلك باالعتماد على
سياسة احت ارزية قائمة على تكوين مؤونات قدر اإلمكان لمواجهة مختلف المخاطر والمحافظة على معدالت كفاية رأس المال جيدة وتعزيز
المالءة المالية للمصرف من خالل موجوداته الثابتة وسيولته المرتفعة.
استمر المصرف خالل  2021بالتوسع جغرافياً بإفتتاح فرعي المهاجرين والبرامكة كما تم تقديم المخططات النهائية لبناء االدارة العامة في
منطقة التجهيز الى الجهات المختصة.
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كلمة رئيس مجلس االدارة

تم أيضا" تكثيف الجهود لزيادة الودائع وتطوير المحفظة اإلئتمانية باالضافة الى تفعيل تطبيق الموبايل ليشمل خدمات أوسع بهدف تسهيل
معامالت العمالء وجذب عمالء جدد.
إن التقرير السنوي يوضح ويبين أعمال المصرف ونتائجه عن عام  ،2021حيث بلغت األرباح الصافية  /55.87/مليار ل.س وبلغت ودائع
العمالء  /337.16/مليار ل.س بنسة زيادة وقدرها  %78عن عام  ،2020كما بلغت صافي التسهيالت االئتمانية  /26.43/مليار ل.س
بنسبة زيادة وقدرها  %140عن عام .2020
وفي الختام اليسعني إال أن اتوجه بجزيل الشكر والتقدير باسمي وباسمكم إلدارة وموظفي المصرف لنشاطهم وجهودهم الحثيثة.
مؤكدين أن مصرفنا مستمر بأداء مهمته التي تقضي بالمساهمة في النمو االقتصادي واالجتماعي في سورية.
حفظكم هللا ورعاكم..
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الدكتور راتب الشالح
رئيس مجلس االدارة
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ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ

ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ
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ﺑﺎﻧﻴﺎس
ً
ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻃﺮﻃﻮس واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ
ﻓﻴﻨﻘﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻤﻠﻜﺔ أرواد ،ﺣﻴﺚ َّ
ﻣﺜﻠﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻴﻨﺎءً ﺑﺤﺮﻳﺎً ﻫﺎﻣﺎًُ .
اﻛﺘ ِﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر
واﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ.
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لمحة عن بنك سورية والمهجر
تأسس بنك سورية والمهجر ش.م .س.ع وسجل في السجل التجاري بمحافظة دمشق في كانون األول عام  2003وسجل في سجل المصارف
في كانون الثاني  2004برأس مال وقدره  /1.5/مليار ل.س ويبلغ رأس ماله حالياً  /8.640/مليار ل.س ،وهو من أول المصارف التي
باشرت العمل في السوق السورية ،واليوم أصبح أحد أكبر المصارف المحلية الذي ساهم منذ تأسيسه في دعم حركة االستثمار ،من خالل تقديم
منتجات وخدمات مصرفية شاملة ،تلبي متطلبات واحتياجات العمالء من مختلف فئات المجتمع ،سواء أكانوا أفراد ،أو شركات ،أو مؤسسات.
يقدم بنك سورية والمهجر الخدمات المالية واألعمال المصرفية لعمالئه من األفراد والشركات وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية وحسب التسهيالت
المتاحة ،وأهمها:
•قبول الودائع بالليرة السورية والعمالت األجنبية.
•العمليات المصرفية المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية وتمويلها وفتح االعتمادات المستندية وتحصيل بوالص التصدير والحواالت
وغيرها.
•منح القروض والتسهيالت التجارية.
•إصدار كتب كفاالت.
•تنظيم تعهدات التصدير.
•خدمات التمويل التجاري.
•توطين الرواتب.
•إصدار بطاقات الدفع المحلية.
•توطين فواتير الهاتف لمشتركي الخليوي.
•خدمة البنك االلكتروني.eBSO

بنك سورية والمهجر من مساهمي الشركة السورية الدولية للتأمين ش م م ع (آروب سورية) التي تعد من شركات التأمين الخاصة الرائدة
في السوق السورية التي بلغت مجموع أرباحها الصافية حوالي  /1,232,077,354/ل.س  ،كما بلغ اجمالي األقساط المكتتبة حوالي
( /3,662,974,951/ل.س عن عام .)2021

لمحة عن شركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية
تأسست شركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية عام  2009بموجب نظام ترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية
رقم  /3942/الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  2006/8/28برأس مال وقدره  /300/مليون ل.س.
يمتلك بنك سورية والمهجر نسبة  %52من رأس مالها وبنك لبنان والمهجر لألعمال نسبة  ،%23.5باإلضافة إلى مجموعة من أهم رجال
األعمال السوريين التي تملك  %24.5من األسهم.
باشرت الشركة نشاطاتها في  ،2009/10/25بعد حصولها على العضوية لدى سوق دمشق لألوراق المالية ،ومركز المقاصة والحفظ المركزي
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وتقدم حالياً الخدمات التالية:
الوساطة في األوراق المالية لحساب الشركة ولحساب الغير( بيع وشراء أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية).أظهرت النتائج المالية للشركة خسائر بلغت  /69.2/مليون ل.س (تسعة وستون مليوناً ومئتا الف ليرة سورية) عن عام  2021مما أدى الى
انخفاض حقوق الملكية بنسبة .%24
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اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﺒﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ

12

ﺟﺒﻞ اﻷﻗﺮع
ﺟﺒﻞ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻟﻮاء إﺳﻜﻨﺪرون ،ﻳﻘﻊ ﺧﻠﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺴﺐ وﻳﻄﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ
ﺑﺎرﺗﻔﺎع  1736ﻣﺘﺮ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ،وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻪ أﺟﺮد ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻀﺎرﻳﺴﻪ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻐﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وﺑﺄﺷﺠﺎرﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ.
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الخطة المستقبلية لبنك سورية والمهجر
حرص المصرف منذ تأسيسه على اتباع سياسات تؤمن وتحقق أفضل عائد للمساهمين وتضمن حقوق المودعين وتشجع التسليف اآلمن
وتسيطر على المخاطر قدر االمكان.
وترتكز الخطة المستقبلية لعام  2022على:

•استمرار عمل المصرف في جميع فروعه الموجودة في األماكن اآلمنة واعداد جهوزية لالقالع بالعمل في الفروع المغلقة حيثما
يسمح الوضع وافتتاح فروع جديدة في المناطق النشطة اقتصادياً.
•االستفادة من الفرص المتوفرة لشراء عقارات تجارية بأسعار جيدة في مناطق تصلح لفتح فروع جديدة
•تكثيف الجهود للحصول على رخصة بناء أرض التجهيز والمباشرة بانشاء الهيكل.
•استمرار بذل الجهود لزيادة حجم محفظة التسهيالت والمحافظة على جودتها.
•الخوض في عمليات تمويل طويلة األجل بحذر ومقابل ضمانات وافية مع مراعاة نسب السيولة في المصرف.
•االستمرار بالتحوط ضد المخاطر االئتمانية والتشغيلية.
•االستمرار في التركيز على تحصيل الديون الرديئة.
•المحافظة على نسبة سيولة عالية تمكن المصرف من مواجهة أي طارئ.
•السعي لزيادة الودائع بشكل مدروس.
•االستمرار بمراقبة الكلف من خالل تدقيق المصاريف والسيطرة عليها.
•السعي للمحافظة على ربحية تشغيلية مقبولة وكافية لتغطية المؤونات المفروضة.
•المحافظة على عمالء المصرف القدامى واالساسيين واستقطاب عمالء جدد من التجار واصحاب المهن الحرة والصناعيين من
ذوي السمعة الطيبة والمالءة الجيدة.
•تجهيز الكوادر البشرية والتقنية وتهيئة االمكانيات.
•إعداد الدراسات والخطط التي تؤمن استفادة المصرف وبالتالي ( العمالء والمساهمين ) من المؤشرات االيجابية في الوضع العام.
•االستمرار بتطوير الخدمات المصرفية االلكترونية ( دفع الفوايتر – الدفع في الفعاليات التجارية من خالل مسح الـ QR CODE
 -دفع اقساط الجامعات  ،الخ.).....
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الخطة المستقبلية
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ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

16

ﺗﺪﻣﺮ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺛﺮ َّﻳﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻳﻌﻮدُ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﻳﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺠﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ووردَ ذﻛﺮﻫﺎ
َّ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ  -ﻓﻲ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد.
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ -
اﺳﻢ ﺗﺪﻣﺮ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﺎري ،وﻳﻌﻨﻲ اﻻﺳﻢ
"ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﻦ" ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻤﻮرﻳﺔ و"اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻬﺮ" ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻵراﻣﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،واﺳﻤﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻵراﻣﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎه "اﻟﻤﻌﺠﺰة".
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لمحة عن مجلس اإلدارة
االسم

الصفة

المؤهل العلمي

الخبرة

سنوات الخبرة

د .أحمد راتب الشالح

رئيس مجلس اإلدارة

دكتوراه في االقتصاد
ماجستير في PPE
(فلسفة وسياسة واقتصاد)

 رئيس سابق التحاد غرفالتجارة السورية
 رئيس سابق لسوق دمشقلألوراق المالية

ستة وستون عاماً

نائب رئيس مجلس اإلدارة

إجازة في االقتصاد
بكالوريوس محاسبة

تعهدات وخدمات

ثالثة وثالثون عاماً

مصرفية
 مستشار لبنك لبنان والمهجرش .م .ل

ثالثة وستون عاماً

اآلنسة ندى شيخ ديب

عضو مجلس اإلدارة

إجازة في إدارة األعمال
إجازة محلل مالي معتمد
ماجستير في االقتصاد
المالي

اإلدارة المالية والمحاسبة
والتحليل المالي

سبعة عشر عاماً

السيد فهد تفنكجي

عضو مجلس اإلدارة

إجازة في إدارة األعمال

تجارة وصناعة

أربعة وأربعون عاماً

السيد اياد بيتنجانة

عضو مجلس اإلدارة

إجازة في االقتصاد
ماجستير في إدارة أعمال

تجارة مواد غذائية

ثالثون عاماً

السيد محمد أديب جود

عضو مجلس اإلدارة

إجازة في االقتصاد
ماجستير في إدارة أعمال

تجارة مواد غذائية

اثنين وأربعون عاماً

عضو مجلس اإلدارة

إجازة في إدارة األعمال

مصرفية
 مستشار لبنك لبنان والمهجرش .م .ل

تسعة وثالثون عاماً

إجازة في الحقوق
ماجستير تمويل ومصارف

قانونية ومصرفية

سبعة عشر عاماً

السيد نوار سكر

السيد جورج صايغ

السيد جورج شديد

()1

()2

السيد موسى الشيخه

()3

عضو مجلس اإلدارة المفوض

أمين سر المجلس
واللجان المنبثقة عن المجلس

إجازة في الحقوق
دراسات عليا في العلوم
االقتصادية

( -)1وفاة السيد جورج صايغ عضو مجلس االدارة المفوض بتاريخ .2021/4/16
( -)2تعيين السيد جورج شديد عضو مجلس ادارة بتاريخ .2021/11/23
( -)3استقالة السيد موسى الشيخه أمين سر المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ ،2021/11/16
وتعيين اآلنسة آزادوهي طوباليان أمين سر المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ .2021/12/2
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لمحة عن مجلس اإلدارة

الدكتور أحمد راتب الشالح

عضو غير تنفيذي  -رئيس مجلس اإلدارة

•ولد في عام  ،1932تمتد خبرته في التجارة واالقتصاد لـمدة  66عام ،وهو رئيس مجلس إدارة بنك سورية
والمهجر منذ عام .2003
•حاصل على شهادة ماجستير في (PPEفلسفة وسياسة واقتصاد) من جامعة اوكسفورد (كلية ماجدالين) في
انكلترا ،كما يحمل شهادة دكتوراه في االقتصاد من بيركلي  -جامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األميركية.
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السيد نوار سكر

مستقل  -نائب رئيس مجلس اإلدارة

•ولد في عام  ،1966وله خبرة في قطاعي التعهدات والخدمات تبلغ  33عام ،وهو حالياً يشغل منصب نائب
رئيس مجلس إدارة بنك سورية والمهجر ،ورئيس مجلس ادارة شركة المتضامنة للمعارض ،ورئيس مجلس ادارة
الشركة السورية للخدمات الزراعية ،كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة  NASCOللخدمات النفطية
سابقاً.
•حاصل على إجازة في االقتصاد من جامعة دمشق -بكالوريوس محاسبة.

السيد جورج

صايغ ()1

عضو تنفيذي  -عضو مجلس اإلدارة المفوض

•ولد في عام  ،1940وتمتد خبرته المصرفية لمدة  63عام ،شغل منصب عضو مجلس اإلدارة المفوض لبنك
سورية والمهجر( ،)1نائب رئيس مجلس إدارة شركة آروب للتأمين سورية ( ممثل عن شركة آروب للتأمين ش
م ل) ،ورئيس مجلس المديرين لشركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية  ،كما شغل منصب
مستشار االدارة العامة لبنك لبنان والمهجر.
•حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب ،ودبلوم دراسات عليا في العلوم االقتصادية من الجامعة
اليسوعية في بيروت (سان جوزيف).
( -)1وفاة السيد جورج صايغ عضو مجلس االدارة المفوض بتاريخ .2021/4/16
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اآلنسة ندى شيخ ديب
عضو غير تنفيذي

•ولدت في عام  ،1981تمتد خبرتها في مجال اإلدارة المالية والمحاسبة والتحليل المالي لمدة  17عام ،وتشغل
حالياً منصب عضو في مجلس إدارة بنك سورية والمهجر.
•حاصلة على إجازة في إدارة األعمال من الجامعة األميركية في بيروت ،إو�جازة محلل مالي معتمد ،وتحمل شهادة
ماجستير في االقتصاد المالي من الجامعة االميركية – بيروت – لبنان.

السيد فهد تفنكجي
عضو مستقل

•ولد في عام  ،1956تمتد خبرته في القطاع التجاري والصناعي لمدة  44عام ،ويشغل حالياً منصب عضو في
مجلس إدارة بنك سورية والمهجر.
•حاصل على إجازة في إدارة األعمال من جامعة  San Diegoفي الواليات المتحدة األميركية.
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السيد اياد بيتنجانة
عضو غير تنفيذي

•ولد في عام  ،1973تمتد خبرته في مجال الصناعات الغذائية لمدة تتجاوز ثالثون عاماً ،ويشغل حالياً منصب
رئيس مجلس ادارة ومدير عام كالً من شركتي زيت الزيتون السوري والشركة السورية لصناعة وتكرير الزيوت الغذائية
المساهمتين المغفلتين الخاصتين ،ومالك وعضو مجلس ادارة مؤسسة بيتنجانة ( الشركة المركزية المساهمة المغفلة )،
وعضو بمجلس ادارة بنك سورية والمهجر ،وعضو بمجلس ادارة الشركة السورية الدولية للتأمين ( آروب – سورية).
•تخرج من كلية العلوم االقتصادية (جامعة دمشق) ،وحاصل على ماجستير بادارة االعمال من المدرسة العليا للتجارة
( )ESCPباريس – فرنسا ،ومن جامعة ( )ESAبيروت – لبنان.

السيد محمد أديب جود
عضو مستقل

•ولد في عام  ،1965وله خبرة في القطاع التجاري والصناعي والبحري تبلغ  42عام ،ويشغل حالياً منصب
عضو مجلس إدارة مجموعة شركات جود ،مدير عام شركة جود للتسويق ،وعضو في مجلس إدارة بنك سورية
والمهجر منذ عام  .2017كما شغل منصب مستشار مجلس إدارة بنك سورية والمهجر الكثر من ثالثة عشرة
عاماً.
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السيد جورج
عضو تنفيذي

شديد()2

•ولد في عام  ،1952وتمتد خبرته المصرفية لمدة  39عام ،ويشغل حالياً منصب عضو مجلس ادارة بنك سورية
والمهجر ،نائب رئيس مجلس إدارة شركة آروب للتأمين سورية ( ممثل عن شركة آروب للتأمين ش م ل)، ،
كما يشغل منصب مستشار االدارة العامة لبنك لبنان والمهجر.
•حاصل على إجازة في ادارة االعمال من جامعة القديس مار ي وسف ( )USJبيروت – لبنان.

السيد موسى

الشيخه()3

أمين سر المجلس واللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

•ولد عام  1980تمتد خبرته في مجال القانون والمصارف ألكثر من  17عام ،شغل منصب أمانة سر مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة منذ أواخر العام .2017
•حاصل على اجازة في الحقوق من جامعة دمشق وعلى درجة " محامي استاذ " من نقابة المحامين بدمشق.
حائز على شهادة ماجستير تنفيذي في القانون واالقتصاد واالدارة اختصاص مصارف وتمويل وتجارة دولية من
جامعة بوردو الرابعة  -فرنسا.
( -)2تعيين السيد جورج شديد عضو مجلس ادارة بتاريخ .2021/11/23
( -)3استقالة السيد موسى الشيخه أمين سر المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ ،2021/11/16
وتعيين اآلنسة آزادوهي طوباليان أمين سر المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ .2021/12/2
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دور مجلس اإلدارة:
يعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً أمام المساهمين عن رسم االستراتيجية العامة للمصرف وتوجيه اإلدارة التنفيذية لوضع الخطط الالزمة لتحقيقها.
كما أنه معني بإقامة التوازن بين مصالح جميع األطراف ذات العالقة من مساهمين ومودعين ومتعاملين مع المصرف.

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة
االسم

الصفة

نسبة الملكية من إجمالي رأس
المال خالل عام 2021

نسبة الملكية من إجمالي رأس المال
خالل عام 2020

الدكتور أحمد راتب الشالح

رئيس المجلس

%1.25

%1.25

السيد نوار سكر

نائب رئيس المجلس

0.50

%0.50

السيد جورج صايغ()1

عضو مجلس اإلدارة
المفوض

-

-

اآلنسة ندى شيخ ديب

عضو

%2.45

%1.56

السيد فهد تفنكجي

عضو

%0.41

%0.41

السيد اياد بيتنجانة

عضو

%1.04

%0.86

السيد محمد أديب جود

عضو

%0.60

%0.60

السيد جورج شديد()2

عضو

-

-
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الصفة

االسم

نسبة الملكية من إجمالي رأس المال

أمين سر مجلس االدارة
واللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

السيد موسى الشيخه ()3

-

بلغ عدد أسهم المصرف  86.400.000سهم .علماً بأن كبار مالكي األسهم الذين يمتلكون  %5أو أكثر من رأس المال هم:
االسم
بنك لبنان والمهجر ش م ل

نسبة الملكية من إجمالي رأس
المال خالل عام 2021

الصفة

%49

-

نسبة الملكية من إجمالي رأس المال
خالل عام 2020
%49

مفوضو الرقابة
شركة السمان ومشاركوه

( -)1وفاة السيد جورج صايغ عضو مجلس االدارة المفوض بتاريخ .2021/4/16
( -)2تعيين السيد جورج شديد عضو مجلس ادارة بتاريخ .2021/11/23
( -)3استقالة السيد موسى الشيخه أمين سر المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ ،2021/11/16
وتعيين اآلنسة آزادوهي طوباليان أمين سر المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ .2021/12/2
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اجتماعات مجلس االدارة خالل العام 2021
التاريخ

م

االعضاء غير الحاضرين

عدد الحضور

تغيب السيد محمد أديب جود

1

2021/2/25

9/6

2

2021/3/18

9/6

3

2021/4/26

9/6

وفاة السيد جورج صايغ عضو مجلس االدارة المفوض
بتاريخ 2021/4/16
شغور مركزين في مجلس االدارة ()4

4

2021/5/25

9/6

شغور ثالث مراكز في عضوية مجلس االدارة

5

2021/6/11

9/6

شغور ثالث مراكز في عضوية مجلس االدارة

6

2021/8/3

9/6

شغور ثالث مراكز في عضوية مجلس االدارة

7

2021/9/20

7/6

تخفيض عدد اعضاء مجلس االدارة ليصبح سبعة اعضاء
بدالً من تسعة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم
/299م ن تاريخ 2021/8/18
شغور مركز في مجلس االدارة

8

201/10/19

7/6

شغور مركز في مجلس االدارة

9

2021/10/31

7/6

شغور مركز في مجلس االدارة

10

2021/12/2

7/7

تعيين السيد جورج شديد عضو مجلس ادارة بتاريخ
2021/11/23

شغور مركزين في عضوية مجلس االدارة

()4

تغيب السيد جورج صايغ
شغور مركزين في عضوية مجلس االدارة

()4

( - )4شغور مركزين في عضوية مجلس االدارة بسبب وفاة السيد نزار ماميش عضو مجلس االدارة بتاريخ ،2020/8/20
واستقالة نائب رئيس مجلس االدارة د .احسان بعلبكي بتاريخ .2020/5/15
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وكان عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو خالل  2021كما يلي:
اسم العضو

عدد مرات الحضور

التغييرات على عضوية مجلس االدارة

الدكتور أحمد راتب الشالح

10

-

السيد نوار سكر

10

-

السيد جورج صايغ
عضو مجلس االدارة المفوض

1

وفاة السيد جورج صايغ عضو مجلس االدارة المفوض بتاريخ
2021/4/16

اآلنسة ندى شيخ ديب

10

-

السيد فهد تفنكجي

10

-

السيد اياد بيتنجانة

10

-

السيد محمد أديب جود

9

-

السيد جورج شديد

1

تعيين السيد جورج شديد عضو مجلس ادارة بتاريخ 2021/11/23
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اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

28

ﺟﺒﻞ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺘﻪ )2814م( اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻜﺸﻒ اﻹﻃﻼﻟﺔ أﻣﺎﻛﻦ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ دﻣﺸﻖ وﺳﻬﻮل ﺣﻮران وﺑﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎم واﻟﺠﻮﻻن وﻗﺴﻤﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺳﻬﻞ اﻟﺤﻮﻟﺔ وﺑﺤﻴﺮة ﻃﺒﺮﻳﺔ ،وﻛﻞ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻬﻞ اﻟﺒﻘﺎع وﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎل ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
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الحوكمة
واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة:
إن أهم مسؤوليات مجلس اإلدارة تتلخص في مايلي:
1 .مراجعة أهداف واستراتيجيات المصرف على المدى الطويل والمصادقة عليها.
2 .المصادقة على السياسات الهامة للمصرف والتأكد من التزام المصرف بها.
3 .دراسة تقارير وتوصيات اإلدارة التنفيذية حول التطورات والتحسينات وسبل تعزيز ممارسات المصرف في كافة المجاالت.
4 .مراجعة أداء المصرف بناء على التقارير الدورية ،التي ترفعها إليه اإلدارة التنفيذية والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمراقبين
ً
الداخليين ،وتحديد االنحرافات والتجاوزات وتحليل أسبابها إو�صدار التعليمات الالزمة لمعالجتها وتفادي تكرارها.
5 .مناقشة بيانات إو�حصائيات المخاطر (النوعية والكمية) في المصرف بشكل منتظم.
6 .الموافقة على تعيين المدير العام ونوابه ومساعديه والمدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم والرقابة على عملهم وذلك
بشكل مباشر أو عبر لجان مجلس اإلدارة.
7 .اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية.
8 .التأكد من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله.

متطلبات ومعايير عضوية مجلس اإلدارة:
حرصاً من المصرف على تطبيق مبادئ الحوكمة واإلدارة الرشيدة التي تعينه على تحقيق أداء أفضل وتعزز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح
به .قام المصرف بتحديث السياسة الخاصة بمتطلبات ومعايير (الحد األدنى) للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة.
ومن أهم المعايير والمتطلبات التي يجب أن يتحلى بها عضو مجلس اإلدارة ما يلي:
1 .أن يكون حاصالً على شهادة جامعية أو خبرة مهنية ال تقل عن خمسة عشر عاماً.
2 .أن يكون متمتعاً بخبرات واسعة ومهارات متنوعة في األعمال المالية أو المصرفية أو التجارية أو الصناعية ،تشير إلى قدرته على إثراء
مناقشات مجلس اإلدارة في المواضيع المطروحة.
3 .أن يكون على معرفة بحقوق وواجبات مجلس اإلدارة وملماً بالقوانين والتعليمات الناظمة لعمل القطاع المصرفي في سورية.
4 .أن يخصص وقتاً كافياً ألداء مهامه ومسؤولياته.
5 .ان يكون حاصالً على وثيقة غير محكوم.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
 .1لجنة التدقيق:
مهام اللجنة:
تتضمن مسؤوليات لجنة التدقيق المهام الرئيسية التالية:
.
.
.
.
.

1مراجعة إو�قرار خطة التدقيق الداخلي السنوية المقترحة من المدقق الداخلي.
2مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي وتقارير مديرية مراقبة االلتزام وتقارير السلطات الرقابية ومتابعة االجراءات المتخذة بشأنها.
3مراجعة مدى التقيد بالقوانين واألنظمة وبسياسات المصرف ونظامه الداخلي.
4مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف والتحقق من مدى كفايتها.
5التوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين مدير التدقيق الداخلي وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.
30

الحوكمة

6 .التوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين وعزل المدقق الخارجي وتحديد تعويضاته وتقييم أداءه وتقييم موضوعيته واستقالليته.
7 .االطالع على نتائج أعمال مديرية مراقبة االلتزام بكافة وحداتها ومتابعة تطبيق اإلدارة التنفيذية لإلجراءات التصحيحية.
8 .تقييم مدير التدقيق ومدير االلتزام بشكل سنوي والموافقة على مكافآت وتعويضات موظفي مديرية التدقيق الداخلي ومديرية االلتزام.
أعضاء لجنة التدقيق:
تتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة  :السيد نوار سكر (رئيساً للجنة) والسادة :السيد فهد تفنكجي والسيد اياد بيتنجانه.
اجتماعات اللجنة:
اجتماعات لجنة التدقيق خالل العام 2021
األعضاء

االجتماعات
السيد نوار سكر
رئيس اللجنة

السيد فهد تفنكجي

السيد اياد بيتنجانه

اجتماع في تاريخ 2021/2/15

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/2/23

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/3/25

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/3/26

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/4/14

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/4/28

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/5/10

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/6/3

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/6/22

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/6/24

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/7/8

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/7/29

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/8/4

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/9/19

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/10/6

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/10/8

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/10/27

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/12/21

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/12/23

1

1

1

عدد االجتماعات التي حضرها العضو

19

19

19

نسبة الحضور

%100

%100

%100
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 .2لجنة إدارة المخاطر:
مهام اللجنة:
تتضمن مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر المهام الرئيسية التالية:
1 .مراجعة سياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ،والتأكد من تنفيذها.
2 .مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجمها.
3 .مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل ،والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر
التشغيلية وغيرها.
4 .التأكد ومتابعة قيام اإلدارة العليا بالمعالجة الفورية ألي تجاوزات يتم التقرير عنها من قبل إدارة المخاطر.
5 .مراجعة إو�بداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تط أر عليها.
أعضاء اللجنة لغاية :2021/4/16
وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة :السيد فهد تفنكجي (رئيساً للجنة) والسادة :السيد جورج صايغ ( ،)1اآلنسة ندى شيخ ديب ،السيد
اياد بيتنجانة.
اجتماعات اللجنة:
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر خالل العام لغاية 2021/4/16
األعضاء

االجتماعات
السيد فهد تفنكجي
رئيس اللجنة
اجتماع في تاريخ 2021/2/17

1

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/2/24

1

1

1

1

2

2

2

2

%100

%100

%100

%100

عدد االجتماعات التي حضرها
العضو
نسبة الحضور

السيد جورج صايغ

()1

اآلنسة ندى شيخ ديب

السيد اياد بيتنجانه

( -)1وفاة السيد جورج صايغ عضو مجلس االدارة المفوض بتاريخ 2021/4/16

أعضاء اللجنة لغاية :2021/12/2
وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة :السيد فهد تفنكجي (رئيساً للجنة) والسادة :اآلنسة ندى شيخ ديب ،السيد اياد بيتنجانة.
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اجتماعات لجنة إدارة المخاطر لغاية 2021/12/2
األعضاء

االجتماعات
السيد فهد تفنكجي
رئيس اللجنة

اآلنسة ندى شيخ ديب

السيد اياد بيتنجانه

اجتماع في تاريخ 2021/6/25

1

1

1

عدد االجتماعات التي حضرها العضو

1

1

1

نسبة الحضور

%100

%100

%100

أعضاء لجنة المخاطر لغاية 2021/12/31

()6

وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة :السيد فهد تفنكجي (رئيساً للجنة) والسادة :اآلنسة ندى شيخ ديب ،السيد اياد بيتنجانة ،السيد
جورج شديد (.)2
اجتماعات لجنة المخاطر لغاية 2021/12/31

()6

اجتماعات لجنة المخاطر لغاية 2021/12/31
األعضاء

االجتماعات
السيد فهد تفنكجي
رئيس اللجنة

اآلنسة ندى شيخ ديب

السيد اياد بيتنجانه

1

1

1

1

1

1

1

1

%100

%100

%100

%100

اجتماع في تاريخ 2021/12/24
عدد االجتماعات التي حضرها
العضو
نسبة الحضور

السيد جورج

شديد()2

( -)2تعيين السيد جورج شديد عضو مجلس ادارة بتاريخ 2021/11/23
( )6اعادة تشكيل لجنة ادارة المخاطر بتاريخ 2021/12/2
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 .3لجنة الترشيحات والمكافآت:
مهام اللجنة:
تتضمن مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت المهام الرئيسية التالية:
1 .وضع المعايير وشروط الحد األدنى للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،وللمديرين التنفيذيين .ووضع
معايير تقييم فعالية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وتقييم أداء المديرين التنفيذيين.
2 .التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص تعيين المديرين التنفيذيين ،إو�لغاء تعيين أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في أداء
واجباته ومسؤولياته.
3 .وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين.
4 .دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة والتأكد من توافقها مع القوانين واألنظمة النافذة.
5 .تزويد مجلس اإلدارة بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من خالل عمل اللجنة.
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة :السيد فهد تفنكجي (رئيساً للجنة) والسادة :الدكتور أحمد راتب الشالح والسيد محمد اديب جود.
اجتماعات اللجنة:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2021
األعضاء

االجتماعات
السيد فهد تفنكجي
رئيس اللجنة

الدكتور أحمد راتب الشالح

السيد محمد اديب جود

اجتماع في تاريخ 2021/2/15

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/2/22

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/3/25

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/5/18

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/5/25

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/7/13

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/8/3

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/8/4

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/9/13

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/9/20

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/10/19

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/12/2

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/12/22

1

1

1

عدد االجتماعات التي حضرها العضو

13

13

13

نسبة الحضور

%100

%100

%100
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 .4لجنة الحوكمة:
مهام اللجنة:
وضع اطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة.تعزيز ممارسات الحوكمة في المصرف.أعضاء اللجنة:
وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة :د.أحمد راتب الشالح (رئيساً للجنة) والسادة :اآلنسة ندى شيخ ديب والسيد فهد تفنكجي.
اجتماعات اللجنة:
اجتماعات لجنة الحوكمة خالل العام 2021
األعضاء

االجتماعات
الدكتور أحمد راتب الشالح
رئيس اللجنة

اآلنسة ندى شيخ ديب		

السيد فهد تفنكجي

اجتماع في تاريخ 2021/6/25

1

1

1

اجتماع في تاريخ 2021/12/22

1

1

1

عدد االجتماعات التي حضرها العضو

2

2

2

نسبة الحضور

%100

%100

%100

تقييم اداء وفعالية مجلس االدارة ولجانه واعضاءه:
تطبيقاً لقواعد الحوكمة تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي بتقييم فعالية اعضاء مجلس اإلدارة وحجم مشاركتهم في أعمال المجلس
سواء بصفة فردية أو كمجموعة ،ويشمل ذلك أيضاً تقييم اللجان المنبثقة عن المجلس .تتم عملية التقييم من خالل نماذج خاصة تتضمن
مؤشرات عديدة لقياس فعالية األداء والمشاركة بالمواضيع والقضايا المعروضة للنقاش ومدى التزام األطراف المذكورة بالمسؤوليات الملقاة على
عاتقها والتي تم االفساح عنها بشكل تفصيلي ضمن دليل الحوكمة الخاص بالمصرف المنشور على موقعه االلكتروني .يتم عرض نتائج
التقييم على مجلس اإلدارة للمراجعة والوقوف على جوانب التطوير والتدريب الالزمة العضاء المجلس .وقد جاءت نتائج التقييم ايجابية فيما
يتعلق باداء واعمال المجلس عن العام  2021وفي هذا السياق ،نوجز فيما يلي أهم المؤشرات التي تستند عليها عملية تقييم األداء:
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بالنسبة ألهم المؤشرات الخاصة بتقييم فعالية أداء مجلس اإلدارة ككل:
.
.
.
.
.
.
.

1فعالية وجودة االجتماعات لجهة تكريس الوقت الكافي لمناقشة المواضيع المطروحة.
2اعتماد األهداف واالستراتيجيات والسياسات الهامة ومراجعتها بشكل دوري.
3مراجعة أداء المصرف وتقييم أعماله وحسن ادارته.
4دراسة تقارير وتوصيات اإلدارة التنفيذية حول التطورات والتحسينات وسبل تعزيز ممارسات المصرف.
5اعتماد األنظمة والسياسات الداخلية المتعلقة بعمل المصرف ومراجعتها دورياً.
6تحليل ومناقشة بيانات إو�حصائيات المخاطر بشكل منتظم واصدار التوصيات حيث يلزم.
7اإلطالع على التقارير الدورية لإلدارة التنفيذية للمصرف ،والجهات الرقابية ومناقشتها واصدار التوصيات حيث يلزم.

بالنسبة ألهم المؤشرات الخاصة بتقييم فعالية أداء عضو مجلس اإلدارة:
.
.
.
.
.
.

1تكريس االهتمام والوقت الكافي للقيام بالواجبات والمسؤوليات.
2فهم ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي ،واإللمام بالقوانين واالنظمة التي تحكم أعماله.
3الحرص على حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه التي يشغل عضويتها.
4المشاركة بفعالية في المواضيع والقضايا المعروضة للنقاش خالل اجتماعات مجلس اإلدارة.
5المشاركة بفعالية في المواضيع والقضايا المعروضة للنقاش خالل اجتماعات مجلس اإلدارة.
6الحرص على تعزيز مهاراته ومعلوماته في مجال انشطة المصرف وفي المجاالت االخرى ذات الصلة.

كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
يهتم بنك سورية والمهجر ببيئة الرقابة الداخلية حيث يولي العناية الالزمة ألنظمة الضبط الداخلي من خالل وضع اجراءات وتعليمات داخلية
تنظم كافة مجاالت العمل في المصرف بما ينسجم مع األسس السليمة للعمل المصرفي ومراعاة تطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة على كافة
العمليات واالنشطة وااللتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة.
تقوم دائرة التدقيق الداخلي بإجراء تقييم مستقل لكفاية وفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف وكذلك التحقق من االلتزام بهذه
األنظمة .ويتضمن ذلك القيام باآلتي:
•التحقق من أن أعمال المصرف تتم وفقاً للتعليمات الرقابية ومع اإلجراءات والسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
•التحقق من أن المخاطر الرئيسية يتم مراقبتها وتقييمها بشمل مالئم.
يقوم مجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عنه باإلطالع على تقارير دائرة التدقيق الداخلي في المصرف وما توصلت إليه من
تقييم ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية المختلفة ،كما يتم أيضاً للغاية نفسها االطالع على تقارير إدارة المخاطر إو�دارة مراقبة االلتزام والمدقق
عادة بتوثيق نقاط الضعف التي قد يتم اكتشافها
المعلوماتي الخارجي ومدقق حسابات المصرف وغيرها بصفة دورية .حيث تهتم هذه التقارير ً
في أنظمة الضبط الداخلي وكذلك جهود اإلدارة التنفيذية للتأكد من معالجتها ووضع الضوابط الكفيلة التي تتضمن عدم تك ارراها مستقبالً.
من واقع التقارير الرقابية التي اطلع عليها مجلس اإلدارة خالل العام السابق ،يرى المجلس عدم وجود أية ثغرات رقابية أو أخطاء ذات أثر
جوهري على أعمال البنك بما يؤثر على سالمة وعدالة القوائم المالية.
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سياسة المصرف المتعلقة بتعارض المصالح:
تحدث حالة تعارض المصالح عندما تتأثر موضوعية واستقاللية قرار موظف (أو عضو مجلس إدارة) بمصلحة شخصية مادية أو معنوية
تهمه شخصياً أو تهم أحد أقاربه ،أو عندما يتأثر أداؤه باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.
تتمحور سياسة المصرف المتعلقة بتعارض المصالح بمايلي:
•ينبغي على أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين تجنب المواقف التي يمكن أن تؤدي بشكل مباشر أو بآخر إلى نزاع أو تعارض فعلي
بين مصالحهم الشخصية وواجباتهم ومسؤولياتهم في المصرف.
•ال ينبغي على الموظفين استغالل مواقعهم الوظيفية في المصرف واالستفادة من المعلومات والخدمات واألمالك والتجهيزات العائدة
للمصرف أو حتى من أية فرصة تجارية عن طريق المصرف ما لم يكن ذلك بموافقة إدارة المصرف.
•ال ينبغي على الموظف تنفيذ أو إعطاء الموافقة على أية عملية مصرفية مرتبطة بحساباته المصرفية الشخصية أو حتى بحسابات
أي من أفراد عائلته أو بالحسابات التي يكون له مصلحة مادية أو مالية فيها أو بالحسابات التي يكون مخول بالتوقيع عليها.

سياسة المصرف الخاصة بممارسة الحوكمة:
يلتزم المصرف بكافة أحكام دليل الحوكمة الخاص به .كما يعكف وبشكل مستمر على تضمين وتعزيز مبادىء الحوكمة بكافة أنشطته.
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سياسات أخرى:
•ال يوجد أي حماية أو امتيازات حكومية يتمتع بها المصرف ،حيث تنطبق عليه جميع القوانين واألنظمة النافذة على كافة المصارف
العاملة في الجمهورية العربية السورية ،لكن يجب الذكر أن مزاولة مهنة المصارف تتطلب رؤوس أموال كبيرة وخبرة مصرفية عالية
والحصول على رخصة من مصرف سورية المركزي.
•إن األثر المادي ألي قرار صادر عن الحكومة يتمثل بشكل عام باإلجراءات والتعليمات التنفيذية للق اررات الصادرة عن مجلس النقد
والتسليف أو الجهات الرقابية ،من جهة أخرى يواجه المصرف حالياً صعوبات في التعامل مع بعض المراسلين األجانب بسبب
العقوبات االقتصادية المفروضة على سورية.
•يلتزم المصرف بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ،كما ويتم مراجعة حساباته من قبل مدقق خارجي معتمد وفقاً
للمعايير الدولية للتدقيق.
•لم يقم المصرف خالل السنة المالية بعمليات ذات طبيعة غير متكررة ذات تأثير على بيان دخله أو ميزانيته.
•ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أي تعويضات أو مكافآت لقاء عضويتهم في مجلس اإلدارة ولقاء حضور اجتماعات هذا
المجلس.
•يتبع المصرف سياسة عادلة بمنح المكافآت والتعويضات تتناسب مع مؤهالت الموظفين وخبراتهم ومواقعهم الوظيفية وأداءهم
والنتائج السنوية التي يحققها المصرف فضالً عن الظروف االقتصادية السائدة .فقد بلغت اجمالي رواتب أو جور ومكافٓات موظفي
اإلدارة التنفيذية التي تشمل  /11/مدير خالل العام  /2.081.732.743/ :2021ل.س
•يلتزم المصرف بإدارة أعماله باستقامة وشفافية وسرية وبمستوى عال من األخالقية المهنية وذلك عبر االلتزام بمبادىء ميثاق
األخالق والسلوك المهني المعتمد لديه والذي يتضمن معايير الواجب على موظفي المصرف التقيد بها والتي تتمثل بالشفافية،
المصداقية ،الموضوعية ،النزاهة ،األمانة المهنية ،السرية ،الدقة ،التجرد ،الحيادية ،اإلحساس بالمسؤولية ،اللباقة وحسن التعامل
مع اآلخرين.
•يلتزم المصرف بآليات إو�جراءات ومواثيق العمل الصادرة عن مجلس إدارته والمتعلقة بكافة جوانب العمل المصرفي.
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الحوكمة

إفصاحات أخرى:
•لم يتم العمل وفق معايير الجودة الدولية حتى تاريخه.
•قام المدقق الخارجي شركة السمان ومشاركوه بتدقيق البيانات العائدة لعام  2021لبنك سورية والمهجر ،كما قام المدقق الخارجي
السيد فرزت العمادي بتدقيق البيانات العائدة لعام  2021لشركة سورية والمهجر للخدمات المالية ،وبلغ اجمالي اتعاب التدقيق لعام
 2021مبلغاً وقدره  /35.000.000 /ل.س.
•بلغت اجمالي تبرعات المصرف خالل العام  /520.000/ :2021ل.س.
•المصرف يعتمد على موردين محددين يشكلون  %10من اجمالي المشتريات وهم :شركة الصيانة العامة والشركة المسؤولة عن
توريد وصيانة العدادات.
• يتضمن تقرير مدقق الحسابات اساس الرأي المتحفظ:
لقد تبين من خالل تدقيق البيانات المالية للمصرف للسنة المنتهية في  31كانون االول  2021وجود اخطاء في احتساب الفوائدطا بقيده على رصيد
المستحقة على ودائع العمالء ضمن المطلوبات االخرى عائدة لسنوات سابقة .قامت االدارة بتصحيح الخ ً
االرباح المدورة كما في  1كانون الثاني  2021بما اليتوافق مع المعالجة المحاسبية الصحيحة بحسب معيار المحاسبة الدولي
طا بأ ثر رجعي على
رقم  " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واالخطاء" والذي يتطلب أن يتم تصحيح الخ ً
القوائم المالية واعادة عرضها .في حال تم اتباع المعالجة الصحيحة فان بند الفوائد المستحقة على ودائع العمالء كما في 31
كانون االول  2020سوف ينخفض بمقدار  /802.022.108/ليرة سورية مقابل الزيادة في ارباح مركز القطع التشغيلي للسنة
المنتهية في  31كانون االول  2020بمقدار  /435.403.077/ليرة سورية والزيادة في رصيد االرباح المدورة كما في  1كانون
الثاني  2020بمقدار  /366.619.021/ليرة سورية.
قام المصرف بتشكيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لالرصدة وااليداعات لدى المصارف اللبنانية وفق المعيار الدولي للتقاريرالروية حول االوضاع المالية القائٔ مة حالياً في لبنان ،مما قد يسبب تغيرات
المالية رقم  )IFRS9( /ولكن بسبب عدم وضوح ٔ
مستقبلية قد ٔتوثر سلباً على القطاع المصرفي اللبناني ،اليمكننا التأ كد من مدى كفاية هذا المخصص لمواجهة هذه التغيرات
المستقبلية وتحديد االثر المتوقع على البيانات المالية للسنة المنتهية في  31كانون االول .2021
•اليوجد اي عقوبة أو جزاء له تأثير جوهري مفروض على المصرف من اي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية.
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ﺳﻴﺎﺳﺔ

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

40

دورا أورﺑﻮس
أو ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ أﺧﺮى اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎم ﻗﺮب دﻳﺮ اﻟﺰور .وﺗﻀﻢ أول
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ورﺳﻮﻣﺎت ﻛﻨﻴﺲ ﻳﻬﻮدي ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺟﻤﻞ.
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سياسة إدارة المخاطر
إستراتيجية إدارة المخاطر:
يقوم المصرف بإدارة المخاطر التي يتعرض لها من خالل استراتيجية شاملة منسجمة مع حجم وطبيعة األنشطة التي يقوم بها وتعليمات
السلطات الرقابية باإلضافة إلى مراعاة أفضل المعاير والممارسات المصرفية .إن عملية إدارة المخاطر في المصرف تشتمل على أنشطة
تحديد وقياس وتقييم والحد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على أداء المصرف وسمعته وبما يضمن تحقيق العائد األمثل مقابل
المخاطر المأخوذة .تقوم دائرة إدارة المخاطر -وهي دائرة مستقلة عن أنشطة العمل في المصرف -بالمراقبة المستمرة لحدود المخاطر المقبولة
والمحددة من قبل مجلس اإلدارة والتوصية بخصوصها .كما تقوم برفع تقارير دورية بوضعية المخاطر إلى لجنة إدارة المخاطر.
هذا ويتعرض المصرف للمخاطر التالية:
مخاطر االئتمان:
هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام أو عجز المدين عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف مما يؤدي إلى حدوث خسائر .يعمل المصرف
على إدارة مخاطر االئتمان من خالل وضع وتطوير السياسات واإلجراءات التي تحدد وتعالج كافة جوانب منح ومتابعة االئتمان .كذلك يعمل
المصرف باستمرار على تقييم الوضع االئتماني للعمالء والمراسلين ومراقبة ومتابعة االئتمان الممنوح.
مخاطر التركز:
تنشأ مخاطر التركز في حال اعتماد المصرف في مزاولة نشاطه على توظيفات في أنشطة محدودة أو على مصادر محدودة للحصول على
التمويل أو الخدمات األخرى الالزمة لمزاولة أعماله .يعمل المصرف قدر اإلمكان على التخفيف من مخاطر التركز من خالل تنويع توظيفاته
على عدة نشاطات وقطاعات اقتصادية وعلى قاعدة واسعة من العمالء .كما ويقوم المصرف بوضع حدود قصوى لمقدار المخاطر المقبولة
للتوظيفات مع المراسلين وباألدوات المالية وللتوظيفات على مستوى العميل الواحد والمجموعات المترابطة من العمالء.
مخاطر السوق:
هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة التغير في أسعار السوق مثل أسعار الفوائد ،أسعار
صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.يتم مراقبة هذه المخاطر وقياسها بشكل دوري ومستمر وفقاً إلجراءات محددة.
مخاطر السيولة:
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المصرف على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها ،وللوقاية من هذه المخاطر
تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل والموائمة بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات ،ومراقبة السيولة على أساس يومي .باإلضافة إلى ذلك،
يحتفظ المصرف بموجودات ذات قابلية للتسييل بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في السيولة.
مخاطر التشغيل:
هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق اإلجراءات الداخلية أو الموظفون أو األنظمة الداخلية أو تلك التي قد تنشأ نتيجة أحداث
خارجية .وحيث أن الرقابة الداخلية هي من أهم األدوات المستخدمة في إدارة هذا النوع من المخاطر .فإن إدارة المصرف أولت اهتماماً كبي اًر
في التطوير المستمر للبيئة الرقابية على كافة األنشطة والعمليات التي يقوم بها.
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مخاطر االمتثال:
هي المخاطر التي تتمثل في العقوبات القانونية أو الخسائر المالية أو مخاطر السمعة التي قد يتعرض لها البنك نتيجة عدم امتثال البنك
القوانين واالنظمة والتعليمات وقواعد السلوك أو المعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية أو الدولية.

الهيكل التنظيمي لدائرة
إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

لجنة إدارة
المخاطر

دائرة إدارة
المخاطر

قسم
مخاطر
االئتمان

قسم
المتابعة
االئتمانية

قسم مخاطر
المحفظة
االئتمانية
والتوظيفات

قسم
مخاطر
السوق
والسيولة

قسم
مخاطر
التشغيل
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سياسات إدارة المخاطر
يتضمن اإلطار العام لسياسات المصرف المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة في عملية إدارة المخاطر النقاط الرئيسية التالية:
•مسؤوليات ومهام األطراف المختلفة في عملية إدارة المخاطر.
•تحديد المخاطر المختلفة التي يتعرض لها المصرف.
•الطرق المعتمدة في عملية قياس المخاطر إو�دارتها.
•الحدود القصوى للمخاطر التي يمكن القبول بها.
•األساليب المختلفة للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المصرف.

اختبارات الجهد
يجري المصرف اختبارات الجهد بشكل دوري ومستمر لمعرفة أثر بعض التغيرات السلبية المحتملة الحدوث على الوضع المالي
للمصرف وأمواله الخاصة ومستويات السيولة لديه .هذا وتساعد النتائج التي يتم الوصول إليها كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
في عملية التخطيط المستقبلي لحجم األموال الخاصة المطلوبة والسيولة الالزمة الستمرار المصرف واستدامة أعماله.
إن جميع اختبارات الجهد المنفذة خالل العام  2021أثبتت قدرة المصرف على مواجهة األحداث السلبية المرتبطة بالعديد من المخاطر
مما يدل على قوة المركز المالي للمصرف .وفيما يلي توضيح حول طبيعة هذه االختبارات ،وأهم النتائج التي تم الوصول إليها:
•اختبار الحساسية والسيناريوهات على الوضع المالي للمصرف:
1 .اختبارات الحساسية :وهي اختبارات ألثر كل عامل (على حدة) من عوامل المخاطرة التي قد يتعرض لها المصرف على
الوضع المالي له مع افتراض ثبات العوامل األخرى.
2 .اختبارات السيناريوهات :وهي اختبارات تشمل أثر كل عامل من عوامل المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف في وقت
واحد على الوضع المالي له.
يقصد بعوامل المخاطر ألغراض هذه االختبارات ما يلي( :ارتفاع نسبة الديون غير المنتجة – قيام العمالء بسحب جزء من
ودائعهم تحول نسبة من التزامات خارج الميزانية إلى تسهيالت ائتمانية مباشرة).
تبين االختبارات المنفذة خالل العام  2021قوة ومتانة المركز المالي للمصرف وكفاية أرصدته النقدية لتغطية السحوبات
المفترضة بأقل تكلفة ممكنة .كما والقدرة على تمويل الزيادة في جانب الموجودات مع االحتفاظ بمستويات عالية من السيولة.
•اختبار الجهد لدراسة أثر تقلبات أسعار الفائدة على إيرادات المصرف:
يتضمن هذا االختبار افتراض حدوث تقلبات في أسعار الفائدة بنسب مدروسة وتحديد أثرها على إيرادات المصرف .مما يمكن
من اتخاذ الخطوات واإلجراءات المناسبة لمراقبة ومتابعة هذه المخاطر.
تبين االختبارات المنفذة خالل العام  ٢٠٢١قدرة المصرف على تحمل الخسائر الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة.
•اختبار الجهد على صعيد مخاطر التشغيل:
يتضمن هذا االختبار افتراض وقوع حوادث تشغيلية وتضرر موجودات المصرف المادية .تبين االختبارات المنفذة خالل العام
 2021قدرة المصرف على تحمل الخسائر التشغيلية المفترضة مع بقاء نسبة كفاية األموال الخاصة أكبر من الحد األدنى (.)%8
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اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﺒﻨﻚ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻬﺠﺮ ش م س ع
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ﻣﻌﺒﺪ ﺟﻮﺑﻴﺘﺮ
ﻣﻌﺒﺪ ﺟﻮﺑﻴﺘﺮ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻫﻮ ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺴﻮرﻳﺎ ،ﺑﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ
ﺣﻜﻢ أﻏﺴﻄﺲ واﻧﺘﻬﺎءً ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﻨﺴﻄﺎﻧﻄﻴﻮس اﻟﺜﺎﻧﻲ،ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ إﻻ ﺑﻀﻌﺔ أﻋﻤﺪة ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺑﺎب
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي وﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻤﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻗﺎق اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ ،وﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ )ﻗﺪس اﻷﻗﺪاس( ﻛﺎن
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،وﺗﺘﻨﺎﺛﺮ أﺟﺰاء ﻣﻦ آﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺒﺪ داﺧﻞ ﺑﻴﻮت وﻣﺤﻼت وﺧﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي.
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الهيكل التنظيمي لبنك سورية والمهجر ش.م.س.ع

لجان مجلس اإلدارة
التدقيق

التدقيق
الداخلي

إدارة
المخاطر

ادارة
المخاطر

الموارد
البشرية

الحوكمة

أمن
المعلومات

الترشيحات
والمكافآت

الشؤون
القانونية

أمانة السر وعالقات
المساهمين

الشؤون
اإلدارية

المعلوماتية

الخدمات
التجارية

المحاسبة

* اللجان التنفيذية:
لجنة التسليف  -لجنة إدارة المطلوبات والموجودات  -لجنة الموارد البشرية  -لجنة مراقبة العمليات واإلجراءات الداخلية  -اللجنة القانونية -
لجنة األنظمة المعلوماتية  -لجنة المشتريات  -لجنة استم اررية األعمال  -لجان الصيرفة بالتجزئة (األولى والثانية)  -لجنة تطوير األعمال
(متوقفة حالياً)  -لجنة تطبيق المعيار  - ٩لجنة الخدمات المصرفية االلكترونية.
** لجنة التدقيق مفوضة ببعض الصالحيات المتعلقة بدائرة مراقبة االلتزام.
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المساهمين

مجلس اإلدارة

اإلدارة العامة

اللجان التنفيذية*

الصيرفة
بالتجزئة

المنظمات
الدولية وكبار
العمالء

الخدمات
المصرفية
للشركات

العالقات
الدولية

العمليات

إدارة
االئتمان

المكتب الخلفي
لعمليات الخزينة والقطع
والحواالت

فروع
المصرف
وحدة مراقبة
االمتثال

مراقبة
االلتزام **
وحدة
التحقق

وحدة المراقبيين
المصرفيين
الداخليين
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اإلدارة التنفيذية

السيد ميشال عزام
المدير العام

يشغل السيد ميشال عزام منصب المدير العام لبنك سورية والمهجر كما يتولى إضافة إلى منصبه الحالي منصب نائب رئيس مجلس
المديرين للشركة السورية للخدمات المالية المحدودة المسؤولية ومنصب ممثل بنك سورية والمهجر في مجلس إدارة شركة أروب
للتأمين.
يتمتع السيد عزام بخبرة مهنية عريقة ومتمرسة تمتد ألكثر من  40عاماً من ضمنها خبرة مصرفية تناهز  30عاماً حيث تولى العديد
من المناصب القيادية في عدة مصارف ريادية في لبنان وقبرص وسورية.
السيد عزام حاصل على اجازة في إدارة األعمال من جامعة القديس يوسف في بيروت ،ويحمل شهادة ماجستير في إدارة األعمال
( ) Finance et Banqueمن جامعة القديس يوسف في بيروت ،وشهادة ماجستير في إدارة األعمال
(  ) International Business – Marketingمن جامعة مكغيل في مونتريال – كندا.

السيد سمير باصوص
نائب المدير العام

يشغل السيد سمير باصوص منصب نائب المدير العام في بنك سورية والمهجر هذا باإلضافة إلى كونه عضو في مجلس المديرين
للشركة السورية للخدمات المالية المحدودة المسؤولية.
خالل خبرته المهنية المصرفية التي تتجاوز  26عاماً ،تولى السيد باصوص عدة مناصب إدارية في المصارف ضمن لبنان وسورية.
السيد باصوص حائز على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة أورو ار في الواليات المتحدة األميركية.
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السيدة ريما جواد

مدير عام مساعد – دائرة الموارد البشرية

تمتد خبرتها المصرفية ألكثر من  31عاماً من ضمنها ما يزيد عن  17عاماً في عدة مصارف رائدة في لبنان وتشغل حالياً منصب
مدير عام مساعد لشؤون الموارد البشرية في بنك سورية والمهجر.
حائزة على إجازة في اإلدارة العامة من الجامعة األمريكية في بيروت هذا باإلضافة إلى إتمامها كافة مقررات منهاج ماجستير اإلدارة
العامة في نفس الجامعة.

السيدة عناية سوبرة

مدير رئيسي – دائرة العالقات الدولية

تمتد خبرتها المصرفية ألكثر من  41عاماً من ضمنها ما يزيد عن  26عاماً في أحد المصارف الرائدة في لبنان وتشغل حالياً منصب
مدير رئيسي لدائرة العالقات الدولية في بنك سورية والمهجر.
حائزة على إجازة في العلوم الطبيعية من الجامعة األمريكية في بيروت وتحمل أيضاً شهادة الدراسات التقنية المصرفية من مركز
الدراسات المصرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت.
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إدارات المصرف
سهى حنا

 -دائرة إدارة المخاطر

تمتد خبرتها المصرفية ألكثر من  21عاماً وتشغل حالياً منصب مدير دائرة إدارة المخاطر في بنك سورية والمهجر .حائزة على شهادة
ماجستير في البنوك والتمويل والتجارة الدولية من جامعة دمشق بالتعاون مع جامعة بوردو الرابعة.

ادونيس زودة

 -دائرة التدقيق الداخلي

تمتد خبرته المصرفية ألكثر من  16عاماً ويشغل حالياً منصب مدير دائرة التدقيق الداخلي في بنك سورية والمهجر .حائز على إجازة
في االقتصاد اختصاص محاسبة من جامعة دمشق.

رغد عبيد

 -دائرة المحاسبة

يتمتع بخبرة مصرفية تقارب حوالي  17عاماً ويشغل حالياً منصب مدير دائرة المحاسبة في بنك سورية والمهجر .حائز على إجازة
في االقتصاد اختصاص اقتصاد من جامعة دمشق.

دائرة مراقبة االلتزام
كميل

(قيد التعيين)

خبازة  -دائرة الشؤون اإلدارية

يتمتع بخبرة مصرفية تقارب حوالي  14عاماً ويشغل حالياً منصب مدير دائرة الشؤون اإلدارية في بنك سورية والمهجر.
حائز على ماجستير في العلوم المالية والمصرفية  -اختصاص اإلدارة المالية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية إو�جازة
في االقتصاد اختصاص محاسبة من جامعة دمشق.

ميسون مهتدي

 -دائرة الصيرفة بالتجزئة

تمتد خبرتها المصرفية ألكثر من 23عاماً وتشغل حالياً منصب مدير دائرة الصيرفة بالتجزئة في بنك سورية والمهجر .حائزة على
دبلوم مصرفي من معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية.

ربيع الخوري

 -دائرة المكتب الخلفي لعمليات الخزينة والقطع والحواالت

تمتد خبرته المصرفية ألكثر من  15عاماً ويشغل حالياً منصب مدير دائرة المكتب الخلفي لعمليات الخزينة والقطع والحواالت في بنك
سورية والمهجر .حائز على درجة الماجستير في إدارة األعمال من المعهد العالي إلدارة األعمال وعلى إجازة في اإلقتصاد اختصاص
مصارف وتأمين من جامعة دمشق.
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عالء شابو

 -دائرة إدارة االئتمان

تمتد خبرته المصرفية ألكثر من  14عاماً ويشغل حالياً منصب مدير دائرة إدارة االئتمان في بنك سورية والمهجر .حائز على ماجستير
التأهيل والتخصص في الجودة من الجامعة االفتراضية السورية (جامعة دمشق) .وعلى إجازة في االقتصاد اختصاص مصارف وتأمين
من جامعة دمشق

فائق

حداد  -دائرة الخدمات المصرفية للشركات في المحافظات

تمتد خبرته المصرفية ألكثر من  13عاماً ويشغل حالياً منصب مدير دائرة الخدمات المصرفية للشركات في المحافظات في بنك
سورية والمهجر .حائز على ليسانس اقتصاد  -محاسبة من جامعة دمشق.

ميالد اليوسفي

 -دائرة الخدمات المصرفية للشركات في دمشق

تمتد خبرته المصرفية لحوالي  15عاماً ويشغل حالياً منصب قائم بأعمال مدير دائرة الخدمات المصرفية للشركات في محافظة دمشق
في بنك سورية والمهجر .حائز على ماجستير إدارة األعمال  -إدارة تنفيذية من المعهد العالي إلدارة األعمال  HIBAوعلى إجازة في
االقتصاد  -إدارة األعمال.

كريستين عيسى

 -دائرة الخدمات التجارية

تمتد خبرتها المصرفية ألكثر من  14عاماً وتشغل حالياً منصب مدير دائرة الخدمات التجارية في بنك سورية المهجر .حائزة على
إجازة في االقتصاد  -قسم إدارة األعمال من جامعة دمشق.

سومر حماده

 -دائرة العمليات

تمتد خبرته المصرفية ألكثر من  16عاماً ويشغل حالياً منصب مدير دائرة العمليات في بنك سورية والمهجر .حائز على ماجستير
في االسواق المالية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وعلى إجازة في االقتصاد اختصاص محاسبة من جامعة دمشق.

وديع أبو

حديد – دائرة المنظمات الدولية وكبار العمالء

تمتد خبرته المصرفية ألكثر من  11عاماً ويشغل حالياً منصب مدير دائرة المنظمات الدولية وكبار العمالء في بنك سورية والمهجر.
حائز على ليسانس علوم إدارة األعمال من جامعة سانت فرانسيس في الواليات المتحدة االمريكية.
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المسؤوليات الرئيسية لإلدارة التنفيذية
•تنفيذ الخطط االستراتيجية والق اررات التي يضعها مجلس اإلدارة وتحديد األهداف الحالية وبعيدة المدى ومتابعة تحقيقها ،إو�دارة
وتطوير أعمال المصرف وزيادة أرباحه.
•متابعة التطورات االقتصادية وتحديد أثرها على أعمال المصرف واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على أموال المودعين وحقوق

المساهمين.
•مراجعة نتائج أعمال المصرف ومقارنتها مع األهداف الموضوعة ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتصحيح النتائج غير المرضية.
•تعزيز مكانة المصرف ضمن السوق المصرفي في تقديم خدمات مصرفية تلبي حاجات مختلف شرائح العمالء.
•العمل على زيادة كفاءة األداء وضبط النفقات مع المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للعمالء.
•بناء عالقة ثقة وطيدة مع مساهمي المصرف وعمالئه وموظفيه على حد سواء.
•إعداد وتطوير إجراءات العمل بشكل يضمن تحديد وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والتأقلم مع الظروف االستثنائية التي نمر بها.
•تطوير المحفظة االئتمانية والمحافظة على جودتها ومواصلة الجهود لتسوية وتحصيل التسهيالت غير العاملة والعمل على تكوين
مؤونات كافية للتحوط ضد المخاطر االئتمانية ،وضمان حسن تطبيق سياسات إو�جراءات منح االئتمان الصادرة عن مجلس اإلدارة.
•تخطيط احتياجات المصرف من القوى البشرية وتلبيتها عبر استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات والخبرات الالزمة القادرة على
مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.
•رفع مستوى الكفاءة واألداء للموظفين من خالل توفير التدريب والتأهيل المناسبين لتنمية وتطوير مهارات الموظفين بما يتوافق مع
خطة اإلحالل العائدة للمصرف.
•تطوير أنظمة تقنية المعلومات بما يسهم في تطوير عمليات المصرف.
•تعزيز قدرة المصرف على مواجهة االضطرابات التشغيلية ووضع اإلجراءات الكفيلة لضمان استم اررية أعماله.
•العمل مع لجنة الحوكمة ومجلس اإلدارة لتفعيل دور الحوكمة في المصرف.
•إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية إو�عداد موازنة سنوية واعتمادها من مجلس اإلدارة.
•تزويد السلطات الرقابية والتدقيق الداخلي والخارجي وأي جهات أخرى ذات عالقة بالمعلومات والكشوفات الالزمة لقيام هذه الجهات
بعملها.
•الحرص على تطبيق قوانين وق اررات مجلس النقد والتسليف والسلطات الرقابية.
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اإلدارة العامة
هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيhrd@bso.com.sy :

الموارد البشرية

ريما جواد
(مدير عام مساعد)

العالقات الدولية

عناية سوبرة
(مدير رئيسي)

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيinternational@bso.com.sy :

المعلوماتية

هاني عمر
روني شحود

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيitdept@bso.com.sy :

مراقبة االلتزام

قيد التعيين

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيcompliance.dept@bso.com.sy :

الشؤون اإلدارية

كميل خبازة

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيadministration@bso.com.sy :

إدارة المخاطر

سهى حنا

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيrisk.management@bso.com.sy :

التدقيق الداخلي

أدونيس زودة

المحاسبة

رغد عبيد

الصيرفة بالتجزئة

ميسون مهتدي

إدارة اإلئتمان

عالء شابو

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيcad@bso.com.sy :

المكتب الخلفي لعمليات الخزينة والقطع
والحوالت

ربيع الخوري

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيbackoffice@bso.com.sy :

الخدمات المصرفية للشركات في
المحافظات

فائق حداد

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيfaek.hadad@bso.com.sy :

الخدمات المصرفية للشركات -دمشق

مبالد اليوسفي

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيcorporate@bso.com.sy :

الخدمات التجارية

كريستين عيسى

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيlcdept@bso.com.sy :

العمليات

سومر حماده

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيoperations@bso.com.sy :

دائرة المنظمات الدولية وكبار العمالء

وديع أبو حديد

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيWadih.abouhadid@bso.com.sy :

الشؤون القانونية

رانيا إدلبي

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيaudit@bso.com.sy :
هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيaccounting@bso.com.sy :
هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيretaildept@bso.com.sy :

هاتف+963 11 2260560 :
فاكس+963 11 2260560 :
بريد إلكترونيlegal@bso.com.sy :
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نشاطات الموارد البشرية لعام 2021
.)19إضافة إلى الظروف
بعد إنتهاء العام  2020وما حمله من صعوبات وتحديات فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID
ً
اإلقتصادية الضاغطة وتأثيراتها على سوق العمل المصرفي ،استمرت دائرة الموارد البشرية خالل العام  2021في بذل جهود حثيثة لخدمة
توجهات المصرف وتحقيق أهدافه اإلستراتيجية وذلك على مستوى إدارة وتطوير الموارد البشرية بفاعلية وذلك مع اإللتزام باتخاذ كافة اإلجراءات
الالزمة للحفاظ على صحة وسالمة موظفي المصرف.
هذا وقد تركزت جهود دائرة الموارد البشرية على ما يلي:
•العمل على تالفي كافة الشواغر الوظيفية في المصرف استناداً إلى مبادىء الجدارة والموضوعية وتكافؤ الفرص وذلك سواء على
ً
مستوى الشواغر األساسية أو المستجدة نتيجة إفتتاح فروع جديدة وتوسيع العمل ضمن بعض الدوائر ذلك بما ينسجم مع سياسة
التوظيف في المصرف.
•تأهيل الموظفين ذوي الكفاءات المميزة لتولي مراكز بمسؤوليات أعلى وبما يتوافق مع سياسة وخطة اإلحالل العائدة للمصرف أخذين
بعين اإلعتبار اإلحتياجات الناجمة عن إفتتاح الفروع الجديدة ولقد أثمرت نتائج هذا النهج في مساعدة المصرف على تجاوز كافة
التحديات الناجمة عن هجرة الكفاءات والخبرات المصرفية من خالل نجاح العديد من الكوادر الشابة بتولي مراكز إشرافية إو�دارية
في فروع المصرف إو�دارته العامة .محافظين بذلك على مستوى األداء االحترافي الرفيع الذي يتميز به بنك سورية والمهجر.
•اإلستمرار بالعملية التدريبية على نطاق محدود وذلك نتيجة اإلجراءات االحت ارزية المتخذة من قبل الجهات الحكومية في إطار
مكافحة فيروس كورونا المستجد وما يترتب عنه من ضرورة منع االختالط أو التجمعات ضمن المصرف حرصاً على صحة
وسالمة كافة موظفيه.
بالنسبة لبنية القوى البشرية لدى المصرف فقد أتت المؤشرات على الشكل التالي:
•بلغ عدد موظفي المصرف  398موظفاً في نهاية عام  ،2021وقد شكلت نسبة الموظفين من حملة الشهادات الجامعية والدراسات
العليا  %77من إجمالي عدد موظفي المصرف.
•من جهة أخرى ومن باب حرص المصرف على تفعيل دور اليد العاملة الوطنية في القطاع المصرفي فقد شكلت نسبة العمالة
السورية في المصرف حوالي  %99,5من العدد اإلجمالي للموظفين.
•أما بالنسبة لهيكلية القوى العاملة في المصرف لجهة توزيعها بين ذكور واناث ،فقد شكل عدد اإلناث في المصرف  %52من عدد
الموظفين مقابل  %48من الذكور.

توزيع الموظفين وفق المؤهل العلمي

توزيع الموظفين بين ذكور إو�ناث

23%
أدﻧﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ وﻣﺎﻓوق
77%
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52 %

48 %

نشاطات الموارد البشرية لعام ٢٠٢١

إيماناً من المصرف بضرورة االلتزام بمسؤولياته االجتماعية قامت إدارة الموارد البشرية لدى المصرف وبناء على طلب الغرفة الفتية الدولية
ً
في سورية  JCI Syriaبتنظيم برنامج تدريبي متخصص ألعضاء الغرفة حول إدارة وتقييم األداء وذلك مساهمة من المصرف بدعم نشاط
المنظمات غير الحكومية وتقديم دعم تدريبي متخصص ألعضائها.
هذا وقد استمر بنك سورية والمهجر بدعم طالب الجامعات (غير المتخرجين) عبر توفير فرص االلتحاق ببرامج تدريبية عملية في فروع
المصرف بهدف إحاطة الطالب عن كثب بمختلف العمليات المصرفية كمرحلة تمهيدية للدخول في سوق العمل.
وفي هذا اإلطار شارك المصرف أيضاً ببرنامج "بوابات للتدريب" وهي المبادرة التي يتبناها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 UNDPبالتعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية في سورية ،بهدف إتاحة فرص تدريب وتوظيف للشباب المتخريجن حديثاً والذين يمرون
بمرحلة إنتقالية (من المرحلة الجامعية إلى سوق العمل) من خالل توفير تدريب داخلي وخبرة عملية لدى المصرف ،وهو األمر الذي يتيح
للمصرف الفرصة إلنتقاء مرشحين جديرين بالتوظيف لديه في حال إستيفائهم لشروط التوظيف.
من جهة أخرى وبهدف تعزيز روح المشاركة الفعالة في المصرف فقد تم تنظيم مسابقة تحت عنوان "الموظف األكثر تفاؤالً" حيث قامت كل
دائرة وفرع لدى المصرف بإختيار الموظف األكثر تفاؤالً فيها عبر نظام التصويت اإللكتروني وقد أتاحت هذه التجربة المميزة ترسيخ أحدى
أبرز قيم العمل في المصرف وهي التفاؤل التي تدفع الموظفين إلى التعاون والعطاء واإلنجاز سعياً لتحقيق األهداف وصوالً إلى النجاح.
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مبادىء األخالقيات المهنية لموظفي المصرف:
يلتزم بنك سورية والمهجر بإدارة أعماله بإستقامة وشفافية وسرية وبمستوى عال من األخالقية المهنية وذلك عبر اإللتزام بمبادئ ميثاق األخالق
والسلوك المهني المعتمد لديه والذي يهدف الى ترسيخ معايير األخالق والقيم الوظيفية السليمة والواجب على موظفي المصرف التقيد بها:
•سرية المعلومات
اإللتزام التام بقوانين السرية المصرفية والحفاظ وبسرية تامة على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمصرف وبموظفيه وبزبائنهوبأي فريق آخر يتم التعامل معه وعدم استخدام هذه المعلومات في غير مجال العمل أو اإلدالء بها أو نشرها سواء كان ذلك خالل
فترة عملهم في المصرف أو بعد انتهائها.
الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعمالء المصرف وعدم التصريح بها ألي فريق آخر إلتزاماً بالقوانين النافذة وفق ما تنصه.•العالقة مع وسائل اإلعالم
ال يحق للموظفين إعطاء أية تصاريح للنشر تتعلق بأمور المصرف لوسائل اإلعالم.•نصائح وتوصيات للعمالء
على الموظفين االمتناع عن تزويد العمالء بأية نصائح تتعلق باألمور االستثمارية ،المالية ،الضريبية ،القانونية وغيرها حيث منالمفترض أن تصدر هذه النصائح واإلستشارات عن جهات متخصصة في هذه المجاالت.
•العالقات مع الزبائن والموردين
يتوجب على موظفي المصرف التعاطي مع عمالء المصرف أو مع أية جهة خارجية متعاقدة مع المصرف من موردين وغيرهم ممنيزودون المصرف بالسلع أو بالخدمات بكل احترافية ونزاهة ومن دون أي تمييز أو تفضيل ألحدهم عن اآلخر وعدم االستفادة من
أتعاب أو عموالت غير معلنة أو غير مدرجة ضمن نظام العموالت المعتمد في المصرف.
•قبول الهدايا واقتراض المال
ال يحق للموظفين طلب أو قبول هدايا (أو ميزات ذات قيمة مادية أو مبالغ نقدية أو شيكات بغض النظر عن المبلغ) من عمالءحاليين أو محتملين أو من موردين أو غيرهم من المتعاملين مع المصرف إال في حال كانت هذه الهدايا رمزية وضمن شروط محددة.
يحظر على الموظفين اقتراض المال مهما كانت قيمته من العمالء أو الموردين أو من الزمالء في العمل.•التضارب في المصالح
ينبغي على الموظفين تفادي أية مواقف ممكن أن تؤدي إلى نزاع أو تعارض بين مصالحهم الشخصية ومهامهم ومسؤولياتهم فيالمصرف وعدم استغالل مواقعهم الوظيفية ألغراض شخصية مما يعرض مصداقيتهم للمساءلة ويضر بسمعة المصرف.
•مزاولة أعمال أو انشطة أخرى خارج المصرف
على الموظف أن يكون متفرغاً تماماً لعمله في المصرف وعدم االرتباط بأي عمل آخر لحسابه الشخصي أو لدى أية شركة أو مؤسسةأخرى بأجر أو بغير أجر طيلة فترة عمله في المصرف .إن مزاولة أي عمل أو أي نشاط كان (مدني ،اجتماعي ،سياسي ،تربوي
خيري ،الخ) يجب أن يخضع لموافقة إدارة المصرف المسبقة.
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•عمليات التداول
يمنع على الموظف القيام بأية عملية تداول أو اتجار بالعملة أو باألسهم أو استخدام أية معلومات سرية بغرض التداول أو االتجارسواء أكان ذلك لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة الغير .كما يمنع تقديم أية توصية بشراء أو بيع أسهم أو عمالت.
ً
•سجالت المصرف ووثائقه
تتسم سجالت المصرف والمعلومات والبيانات المحاسبية وغيرها بالدقة والوضوح والمصداقية العالية بحيث تتجسد فيها نزاهة المصرفوسمعته وبالتالي يحظر على الموظفين القيام بأية عملية إلغاء أو تحريف أو تعديل على معلومات المصرف وبياناته.
•أموال المصرف وموجوداته
يترتب على كافة الموظفين الحفاظ على أموال المصرف وموجوداته عبر التقيد بإجراءات الرقابة الالزمة بهدف حمايتها من سوءاالستخدام ،الفقدان ،السرقة ،أو التلف وعدم استخدام ممتلكات المصرف والتجهيزات الموضوعة بتصرفهم بحكم عملهم إال في
مقتضيات عملهم.
•السلوك العام للموظفين
يتوجب على الموظفين المحافظة على جو عمل سليم خالي من المضايقات ،الترهيب ،التمييز ،العدائية ،الشتم ،المشاجرات ،التحرشالجنسي ،وغيرها من التصرفات غير المهنية.
يحظر على الموظفين تناول المشروبات الكحولية وتداولها أو تقديمها في أماكن العمل .كما انه من غير المسموح للموظفين تعاطيالمشروبات الكحولية خارج دوام العمل بكميات تؤثر سلباً على أدائهم وتركيزهم في العمل.
يحظر على أي موظف مزاولة لعب الميسر والقمار تحت أي ظرف كان وحتى ولو كان ذلك في األماكن المرخصة له.على الموظف اإللتزام بواجباته بشكل عام تجاه نفسه ومجتمعه وتحمل مسؤلية أفعاله والتمتع بمعايير وقيم أخالقية وسلوك إجتماعيمسؤول (لجهة احترام القوانين المرعية اإلجراء ،الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ،احترام حقوق األخرين ،تسديد الضرائب...،
إلخ).
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اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

60

اﻵﺛﺎر اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ )أﻓﺎﻣﻴﺎ(
أﻓﺎﻣﻴﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  60ﻛﻢ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺎة وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻠﻌﺼﻮر اﻟﻬﻠﻨﺴﺘﻴﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ووﺟﺪت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﻮد ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪاً ﻓﻘﺪ

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺰاً ﺣﻀﺎرﻳﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﻣﻤﻠﻜﺔ أورﺣﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﻬﺎ اﻟﺤﻴﺜﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد.
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المؤشرات المالية الرئيسية
تغير أهم المؤشرات :
 .١تغير حجم ودائع الزبائن
اﻟﻘﯾم ﺑﺂﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ
































 .٢تغير الموجودات
اﻟﻘﯾم ﺑﺂﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ





















62











المؤشرات المالية الرئيسية

 .٣تغير األرباح (الخسائر) الصافية
اﻟﻘﯾم ﺑﺂﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ
































 .٤تغير حقوق المساهمين

اﻟﻘﯾم ﺑﺂﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ
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 .٥تغير صافي التسهيالت
اﻟﻘﯾم ﺑﺂﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ





























 .٦األرباح االموزعة
اﻟﻘﯾم ﺑﺂﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ





























خالل السنوات الخمسة األخيرة جرى توزيع أرباح على شكل أسهم مجانية عن نتائج عام  2019بقيمة ( 1,44مليار ليرة سورية) وعن نتائج
عام  2018بقيمة ( 1,2مليار ليرة سورية) وعن نتائج عام  2017بقيمة ( 2مليار ليرة سورية).
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المؤشرات األساسية لعام 2021

الموجودات

2019

2020

2021

138,285,400

301,007,186

479,945,677

نسبة التغير
2021
59%

91,196,127

189,422,116

337,161,708

78%

24,775,835

58,582,976

115,324,685

97%

228,456

33,823,710

55,903,153

65%

228,456

()717,903

()5,257,767

632%

71,200,062

177,340,646

270,013,798

52%

86,665,376

141,133,030

273,646,352

94%

4,153,880

276,809

649,693

135%

14,966,209

11,031,839

26,431,123

140%

ودائع الزبائن
حقوق المساهمين
صافي أرباح المساهمين المحققة وغير المحققة
أرباح (خسائر) المساهمين المحققة
الحسابات لدى المصارف
التوظيفات المنتجة للفوائد لدى المصارف
االستثمارات المالية
صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

الربحية

معدل العائد على متوسط الموجودات
معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين
العائد على الموجودات المنتجة للفوائد
فارق عائد الفائدة (مدينة ودائنة)

2019

2020

0.14%

14.31%

نسبة التغير
2021
-7%

0.90%

64.25%

-21%

4.69%

3.27%

-27%

3.43%

2.86%

-24%

استخدامات األموال

نسبة الموجودات المنتجة للفوائد إلى اجمالي الموجودات
نسبة الموجودات المنتجة للفوائد إلى الودائع
صافي التسليفات إلى اجمالي الموجودات
صافي التسليفات بالليرة السورية إلى الودائع بالليرة السورية
صافي التسليفات بالعملة األجنبية إلى الودائع بالعملة األجنبية
صافي التسليفات إلى ودائع العمالء
الديون غير المنتجة إلى إجمالي التسليفات

2019

2020

2021

76.30%

50.55%

62.52%

نسبة التغير
2021
24%

99.30%

66.85%

88.30%

32%

10.82%

3.66%

5.51%

50%

39.34%

21.97%

36.61%

67%

0.00%

0.00%

0.00%

-95%

16.41%

5.82%

7.84%

35%

18.43%

38.56%

30.98%

-20%
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ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

66

اﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺴﻤﺎرﻳﺔ )إﻳﺒﻼ(
اﻛﺘﺸﻒ ﻋﺎﻟﻢ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ”ﺑﺎوﻟﻮ ﻣﺎﺗﻴﺎي “  Paolo Matthiaeﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1964ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻳﺒﻼ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ )أو ﺗﻞ
ﻣﺮدﻳﺦ( ﻋﻠﻰ ﺑُﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮاً ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ.
أﻟﻔﻲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺳﻨﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳُﺜﺒﺖ ﺗﻌﺮّ ﺿﻬﺎ ﻟﻠﻐﺰوات اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ اﺑﺘﺪاءً
ازدﻫﺮت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺬ
ّ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  3000ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد .واﻛﺘﺸﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻵﺛﺎر ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻔﺎً ﻣﻦ اﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺴﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻧﺔ

ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺼﺪراً
ّ
َ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻐﺎﻟﺒﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ
ذات ﻃﺎﺑَ ﻊ
واﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﻣﺮﻳﺔ .ورﻏﻢ ﻛﻮن ﻫﺬه اﻷﻟﻮاح
ّ
ﻣﻬﻤﺎً وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق َ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﺎﻃﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ّ
أﺗﺎح
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التحليل المالي
 .1الودائع:
بلغت ودائع الزبائن ( 337,16مليار ليرة سورية) بنهاية عام  2021مقابل ( 189,42مليار ليرة سورية) بنهاية عام .2020

هيكلية الودائع
ھﯾﻛﻠﯾﺔ وداﺋﻊ اﻟزﺑﺎﺋن 2021

1%
28%
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
وداﺋﻊ ﻷﺟل
71%

وداﺋﻊ ﺗوﻓﯾر

ھﯾﻛﻠﯾﺔ وداﺋﻊ اﻟزﺑﺎﺋن 2020
2%
29%
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
وداﺋﻊ ﻷﺟل
69%

وداﺋﻊ ﺗوﻓﯾر

ھﯾﻛﻠﯾﺔ وداﺋﻊ اﻟزﺑﺎﺋن 2019

4%
27%
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
وداﺋﻊ ﻷﺟل
وداﺋﻊ ﺗوﻓﯾر
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69%

التحليل المالي

 .2التوظيفات :
بلغت التوظيفات المنتجة للفوائد في عام  2021مبلغ وقدره ( 300,73مليار ليرة سورية) مقابل ( 152,36مليار ليرة سورية) بنهاية عام
.2020

ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻔواﺋد
اﻟﻘﯾم ﯾﻣﻼﯾﯾن اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ

































ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾف

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ


اﻟﺗوظﯾﻔﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف

 1-2التوظيفات المنتجة للفوائد لدى المصارف :
ارتفعت التوظيفات المنتجة للفوائد لدى المصارف لتسجل ( 273,65مليار ليرة سورية) في نهاية عام  2021مقابل ( 141,13مليار ليرة
سورية) بنهاية عام .2020
اﻟﻘﯾم ﺑﺄﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ

اﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻔواﺋد ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف
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 .3صافي التسهيالت االئتمانية :
نة مع (11,03مليار ليرة سورية) بنهاية عام
بلغ حجم صافي التسهيالت االئتمانية ( 26,43مليار ليرة سورية) في نهاية عام  2021مقار ً
.2020
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻘﯾم ﺑﺄﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ






















* القيمة محسوبة بعد تنزيل قيمة الفوائد المحفوظة ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
وقد شكلت قروض الزبائن وسندات ألمر المصرف نسبة ( )%98.1من إجمالي التسهيالت ،بينما شكلت الحسابات الجارية المدينة ما
نسبته ( )%1.7والسندات المحسومة نسبة ( )%0.2من إجمالي التسهيالت
ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻘﯾم ﯾﻣﻼﯾﯾن اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ






















ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
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ﺳﻧدات ﻣﺣﺳوﻣﺔ






ﻗروض اﻟزﺑﺎﺋن وﺳﻧدات ﻷﻣر اﻟﻣﺻرف



التحليل المالي

 1-3الديون المصنفة مرحلة ثالثة :
•بلغت الديون المباشرة المرحلة الثالثة غير المنتجة للفوائد في عام  2021مبلغ ( 11,93مليار ليرة سورية) مقابل ( 6,87مليار
ليرة سورية في عام  )2020أي بزيادة وقدرها ( 5,06مليار ليرة سورية) وهي عبارة عن زيادة فعلية خالل عام  2021بقيمة (40
مليون ليرة سورية) وأثر سعر صرف بقيمة ( 5,02مليار ليرة سورية).
•خالل عام  2021قام المصرف باسترداد مؤونات مقابل الديون المباشرة المرحلة الثالثة بمبلغ ( 200مليون ليرة سورية) وبلغ أثر
سعر الصرف مبلغ ( 2,6مليار ليرة سورية) ليصبح رصيد المؤونات المتراكمة بنهاية عام  2021مبلغ ( 6,2مليار ليرة سورية).
•بلغت القيمة العادلة* للضمانات مبلغ ( 6مليون ليرة سورية) وذلك بنهاية عام .2021

اﻟدﯾون اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
اﻟﻘﯾم ﺑﻣﻼﯾﯾن اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ

















اﻟدﯾون اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ

اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺣﺗﺟزة

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت

* إن القيمة العادلة للضمانات الماخوذة مقابل التسهيالت الممنوحة تخضع لالقتطاعات واالهتالكات المنصوص عنها في المادة  9من

القرار /4م ن
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 .4صافي األرباح (الخسائر) المحققة العائدة لمساهمي البنك :
بلغت الخسائر الصافية المحققة العائدة لمساهمي البنك ( 5,26مليار ليرة سورية) في نهاية عام  2021مقابل خسائر صافية محققة (718
مليون ليرة سورية) عام  2020وذلك إثر تكوين المؤونات المطلوبة.
ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك
اﻟﻘﯾم ﺑﺄﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ























 .5النتيجة التشغيلية:
بلغت النتيجة التشغيلية (األرباح الصافية المحققة التشغيلية باستثناء مخصصات المعيار المحاسبي رقم  5,58( )9مليار ليرة سورية) في
نهاية عام  ، 2021مقابل ( 2,44مليار ليرة سورية) عام.2020
اﻟﻘﯾم ﺑﺄﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ
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 .6اإليرادات :
 1-6إيرادات الفوائد:
بلغت إيرادات الفوائد خالل عام  9,81( 2021مليار ليرة سورية) محققة ارتفاعاً مقداره  %43عن عام .2020
إﯾرادات اﻟﻔواﺋد
اﻟﻘﯾم ﺑﺄﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ























وقد شكلت فوائد الودائع لدى المصارف نسبة  %73من إجمالي إيرادات الفوائد ,في حين أن الفوائد الناتجة عن التسهيالت االئتمانية فقد شكلت
ما نسبته  %27من إجمالي إيرادات الفوائد.
ﺑﻧﯾﺔ اﯾرادات اﻟﻔواﺋد 2020

ﺑﻧﯾﺔ اﯾرادات اﻟﻔواﺋد 2021
0%

1%
28%

27%
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

وداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك

وداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك

اﺳﺗﺛﻣﺎرات

73%

اﺳﺗﺛﻣﺎرات

71%

73

بنك سورية والمهجر  -التقرير السنوي 2021

 2-6اإليرادات الناتجة عن عمليات القطع األجنبي التشغيلية:
بلغت اإليرادات الناتجة عن عمليات القطع األجنبي التشغيلية المسجلة خالل عام  2021مبلغ ( 3,88مليار ليرة سورية) بزيادة قدرها 108
 %عن عام  1,87( 2020مليار ليرة سورية)
ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻘطﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ

اﻟﻘﯾم ﺑﺄﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ
























 3-6األرباح غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي:
بلغت األرباح غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي عام  2021مبلغ ( 61,16مليار ليرة سورية) مقابل ( 34,54مليار
ليرة سورية) عن عام  .2020بينما شهد عام  2019استق ار ار ًعلى مستوى سعر صرف الليرة السورية حيث بقي وسطي سعر صرف الدوالر
ثابتاً خالل العام عند مستوى ( 436ليرة سورية) للدوالر الواحد ونتيجة لذلك لم تسجل أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع
البنيوي.

أرﺑﺎح اﻟﻘطﻊ اﻟﺑﻧﯾوي
اﻟﻘﯾم ﺑﺄﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ
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 .7المصاريف :
 1-7أعباء الفوائد
بلغت أعباء الفوائد مبلغ ( 1,37مليار ليرة سورية) بنهاية عام  2021مقارنة بمبلغ ( 1,67مليار ليرة سورية) بنهاية عام .2020
أﻋﺑﺎء اﻟﻔواﺋد

اﻟﻘﯾم ﺑﺄﻻف اﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ






















وقد شكلت فوائد الودائع لدى المصارف نسبة  %73من إجمالي إيرادات الفوائد ,في حين أن الفوائد الناتجة عن التسهيالت االئتمانية فقد شكلت
ما نسبته  %27من إجمالي إيرادات الفوائد.
ﺑﻧﯾﺔ أﻋﺑﺎء اﻟﻔواﺋد 2020

ﺑﻧﯾﺔ أﻋﺑﺎء اﻟﻔواﺋد 2021

22%

34%
وداﺋﻊ اﻟزﺑﺎﺋن

وداﺋﻊ اﻟزﺑﺎﺋن

وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك

وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك
66%

78%
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 2-7المصاريف اإلدارية والعمومية:
بلغت المصاريف اإلدارية والعمومية بما فيها نفقات الموظفين خالل عام  2021مبلغاً مقداره ( 9,63مليار ليرة سورية) مقابل ( 5,55مليار
ليرة سورية) في عام  ,2020وقد توزعت هذه المصاريف على الشكل التالي:
•أعباء الموظفين بنسبة  %63بمبلغ وقدره ( 6,07مليار ليرة سورية) مقابل مبلغ ( 3,84مليار ليرة سورية) في عام  2020بنسبة
زيادة .%58
•المصاريف اإلدارية بنسبة  %31بمبلغ قدره ( 2,99مليار ليرة سورية) مقابل مبلغ ( 1,3مليار ليرة سورية) في عام  2020بنسبة
زيادة .%131
•االستهالكات واإلطفاءات بنسبة  %6بمبلغ قدره ( 569مليون ليرة سورية) مقابل مبلغ ( 420مليون ليرة سورية) في عام 2020
بنسبة زيادة .%36
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 2021

6%
31%
أﻋﺑﺎء اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ
63%

اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﺎت واﻹطﻔﺎءات

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 2020

8%
23%
أﻋﺑﺎء اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ
69%

اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﺎت واﻹطﻔﺎءات

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 2019

11%
27%
أﻋﺑﺎء اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ
اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﺎت واﻹطﻔﺎءات
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حركة سهم بنك سورية والمهجر لعام 2021
شهد سهم بنك سورية والمهجر في العام  2021ارتفاعاً في القيمة السوقية حيث اغلق السهم بنهاية عام  2021على سعر 680.98ل.س بنسبة تغير إيجابية  %14.25بالمقارنة مع سعر االغالق نهاية عام  2020والبالغ  596.02ل.س.
سجل السهم بتاريخ  9شباط  2021أعلى سعر بقيمة  857ل.س  ،بينما سجل أدنى سعر بتاريخ  8تموز بقيمة  546ل.س.تم ادراج السهم ضمن مؤشر األسهم القيادية DLXخالل الربع الرابع لعام  ،2021حيث ارتفع سعر السهم من تاريخ ادراجه ضمنمؤشر االسهم القيادية لنهاية العام بمقدار  76.19نقطة أو  ،%12.6في حين ارتفع مؤشر االسهم القيادية بنفس الفترة بمقدار
 78.25نقطة أو .%6.6
-تم تداول السهم من خالل  171جلسة من أصل  240جلسة تداول أي بما يعادل نسبة  % 71.2من جلسات التداول في سوق

دمشق لألوراق المالية.
بلغ اجمالي حجم التداول  /3.433.872/سهم بالمقارنة مع  / 795.895 /سهم عام  ، 2020وذلك من خالل  772صفقة.بلغت قيمة تداوالت سهم بنك سورية والمهجر ما يقارب  2.028مليار ل.س بالمقارنة مع  520.3مليون ل.س عام .2020بلغ اجمالي قيم تداوالت سوق دمشق لألوراق المالية في عام  2021ما يقارب  351مليار ليرة سورية بينما كانت قيمة التداوالتخالل عام  2020ما يقارب  22مليار.

لمحه تاريخية:
 تأسس بنك سورية والمهجر عام  2003حيث تم االكتتاب على كافة األسهم المعروضة ليبدأ المصرف أعماله برأسمال قدره 1.5مليار ليرة سورية موزعاً على  3ماليين سهم بقيمة اسمية مقدارها  500ل.س .وتمت زيادة رأس المال تباعاً وعلى عدة مراحل:
•حيث طرح  3ماليين سهم بقيمة  1.5مليار ليرة سورية لالكتتاب عام ( 2005وتم االكتتاب عليها كافة)،
•توزيع جزء من األرباح المدورة على شكل أسهم مجانية للمساهمين بقيمة  600مليون ليرة سورية عام 2010
•ومن ثم  400مليون ليرة سورية عام .2011
•زيادة رأس ماله ليصبح  6مليار ليرة سورية وذلك عن طريق ضم االرباح المتراكمة والمحققة حتى نهاية عام  2017وقسم
من االحتياطي الخاص وتوزيعها على المساهمين على شكل أسهم مجانية وذلك بنسبة  %50من رأس المال أي بمقدار 2
مليار ل.س ،عام .2018
•ضم جزء من االرباح المتراكمة والمحققة حتى نهاية عام  2018وتوزيعها على المساهمين على شكل أسهم مجانية وذلك بنسبة
 %20أي بمقدار  1.2مليار ل.س .ليصبح رأس ماله  7.2مليار ليرة سورية  ،عام .2019
•زيادة رأس المال بنسبة  %20أو  1.44مليار ل.س عن طريق توزيع أسهم مجانية ليصبح  8.640مليار عام .2020

أدرجت أسهم المصرف في سوق دمشق لألوراق المالية لتكون قابلة للتداول في  2009/03/05بسعر استكشافي قدره  750ل.س.وباشر سعر سهم المصرف باالرتفاع ليغلق في نهاية عام  2009على سعر  1070.50ل.س .محققاً نمواً بنسبة  %48عن السعر
االستكشافي ،وفي العام  2010وبعد تخفيض سعر السهم بنسبة ( )%16.70نتيجة آللية توزيع األسهم المجانية فقد عاود سعر
السهم االرتفاع ليغلق نهاية العام على سعر  1575ل.س .مرتفعاً بنسبة  %47عن نهاية عام  .2009تراجع السعر السوقي لسهم
نتيجة لألوضاع
المصرف ليصل إلى  875ل.س .في نهاية عام  2011منخفضاً بنسبة قدرها ( )%44.44عن عام  .2010وذلك
ً
التي شهدتها البالد وارتباطاً بالهبوط العام ألسعار األسهم وباإلضافة النخفاض قيمة السهم نتيجة آللية توزيع األسهم المجانية.
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في عام  2012وعمالً بأحكام قانون الشركات تمت تجزئة أسهم بنك سورية والمهجر بواقع  5أسهم جديدة لكل سهم قديم وبناءً
على ذلك انخفض السعر السوقي للسهم ليتناسب مع التجزئة الحاصلة وأقفل السهم في نهاية عام  2012على قيمة سوقية بلغت
 142.5ل.س .مستق اًر على هذا السعر حتى منتصف عام  2013حيث بدأ باالرتفاع ليغلق في نهاية  2013على سعر 215.5
ل.س .واستمر سعر السهم باالرتفاع ليغلق في نهاية العام  2014على سعر  229ل.س .وفي نهاية العام  2015على سعر
 235ل.س .وفي نهاية العام  2016على سعر  266ل.س.
في عام  2017افتتح السهم أولى جلساته بتاريخ  2017-01-2على سعر  226ليرة سورية ،في حين أغلق نهاية العام علىسعر  772بنسبة تغير إيجابية .%240
وفي عام  2018ارتفع سعر السهم قبل التوزيع الى  1421ل.س .لينخفض نتيجة آللية توزيع األسهم المجانية الى 947.33ل.س ( نسبة  ) %33.33ومن ثم يعود الى االرتفاع ليغلق في نهاية العام على سعر  1033ل.س .مرتفعاً بنسبة  %33.80عن
نهاية عام .2017
سجل السهم بتاريخ  2019-9-2قيمة  983.96ل.س .وذلك في آخر جلسة تداول قبل توزيع االسهم المجانية لينخفض سعرالسهم نتيجة آللية توزيع األسهم المجانية في الجلسة التالية بتاريخ  2019-9-3الى سعر  819.97ل.س(.بنسبة )%16.66
ويتابع سعر السهم انخفاضه ليغلق في نهاية العام على سعر  713.5ل.س.
أما عن عام  2020فقد أغلق السهم بنهاية العام على  596.02ل.س .بالمقارنة مع  713.5ل.س .عام  ،2019كما سجل أعلىقيمة في شهر حزيران وادنى قيمة  570.5بتاريخ .2020-10-08
-وفي عام  2021ارتفع سعر السهم بمقدار  84.96ل.س أو بنسبة  %14.25ليغلق عند  680.98ل.س.

تغير القيمة السوقية للسهم :
اﻟﻘﯾم ﺑﺎﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ
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تغير القيمة االسمية للسهم :
اﻟﻘﯾم ﺑﺎﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ
































تغير القيمة الدفترية للسهم* :
اﻟﻘﯾم ﺑﺎﻟﻠﯾرات اﻟﺳورﯾﺔ




























* القيمة الدفترية عن عامي  2021و 2020محسوبة على أساس ( 86,4مليون) سهم ,وعن عام  2019محسوبة على أساس ( 72مليون)
سهم ,وعن عام  2018على أساس ( 60مليون) سهم ,وعن عام  2017على أساس ( 40مليون) سهم.
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الوضع التنافسي للمصارف
فيما يلي جدول يبين حجم الموجودات والودائع والتسليفات واألرباح للمصارف التقليدية في سورية موقوفة بتاريخ 2021/09/30

اسم المصرف

الموجودات

الرتبة

الودائع

الرتبة

بنك بيمو السعودي الفرنسي

1,474,262,716

1

1,099,737,564

1

بنك سورية والخليج

655,075,567

2

276,393,756

4

المصرف الدولي للتجارة
والتمويل

609,296,636

3

350,583,092

2

بنك قطر الوطني

558,895,084

4

76,511,599

11

بنك سورية والمهجر

469,055,755

5

325,305,065

3

فرنسبنك

446,987,924

6

210,370,917

5

بنك اإلئتمان األهلي

388,195,342

7

208,083,049

6

بنك بيبلوس

300,772,919

8

124,517,149

10

البنك العربي

287,425,464

9

157,915,885

7

بنك الشرق

240,641,489

10

149,857,980

8

بنك األردن  -سورية

228,611,843

11

143,735,542

9
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التسليفات

الرتبة

األرباح

الرتبة

183,499,888

2

141,914,783

2

332,841,564

1

56,613,318

9

49,108,987

4

56,751,813

8

22,158,372

10

212,975,852

1

23,559,434

9

59,428,605

7

60,731,050

3

75,201,020

5

32,656,995

6

76,842,064

4

34,385,953

5

79,088,370

3

13,801,958

11

63,068,022

6

24,442,519

8

37,489,881

10

31,461,383

7

32,854,031

11
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة

األطراف ذات العالقة
الشركة األم والشركات الشقيقة

الشركات الحليفة

ليرة سورية

ليرة سورية

بنود داخل بيان المركز المالي الموحد:

حسابات جارية مدينة (موجودات)

113,162,445,983

-

حسابات جارية دائنة (مطلوبات)

1,110,756,170

729,314,723

ودائع ألجل (موجودات)

32,978,722,217

-

ودائع ألجل (مطلوبات)

-

2,153,105,969

استثمارات ومساهمات

-

425,398,389

موجودات ثابتة

-

-

بنود خارج بيان المركز المالي الموحد:

كفاالت واردة

503,092,000

-

عناصر بيان الدخل الموحد:

فوائد وعموالت دائنة

451,560,210

-

فوائد وعموالت مدينة

17,582,917

30,358,043

مصاريف التأمين

-

154,388,314

تأمين صحي موظفين

-

91,252,817
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المجموع
أعضاء مجلس اإلدارة

مدققة

مدققة

ليرة سورية

ليرة سورية
٢٠٢١

ليرة سورية
٢٠٢٠

-

113,162,445,983

65,800,174,697

134,550,249

1,974,621,142

37,605,882,663

-

32,978,722,217

-

-

2,153,105,969

798,667,602

-

425,398,389

185,130,908

-

-

-

-

503,092,000

277,378,153

-

451,560,210

1,052,887,079

-

47,940,960

223,708,052

-

154,388,314

104,118,340

-

91,252,817

53,265,984
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دﻋﻮة اﺟﺘﻤﺎع

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

84

أوﻏﺎرﻳﺖ
ﻫﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ُﻛﺸﻔﺖ أﻧﻘﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻞ أﺛﺮي ﻳﺪﻋﻰ رأس ﺷﻤﺮا ،ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت
واﻷﺳﺒﺎر اﻷﺛﺮﻳﺔ أن ﻣﻮﻗﻊ رأس ﺷﻤﺮا ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  20ﺳﻮﻳﺔ أﺛﺮﻳﺔ )اﺳﺘﻴﻄﺎن( ﺗﻌﻮد ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم
 7500ق.م
ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺳﻮى ﺛﻠﺚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وأﻫﻢ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻲ اﻹداري )اﻟﺮﺳﻤﻲ(
وﻳﺘﺼﺪره اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻤﻠﲄ اﻟﻔﺨﻢ ﻣﻊ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ،وﺗﺤﺼﻴﻨﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻣﺴﻜﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،وﻗﺼﺮ
اﻟﻤﻠﻜﺔ ،وأﻗﺴﺎم واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﺣﻴﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺤﻲ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ وﻣﻌﺒﺪ اﻹﻟﻪ دﺟﻦ وﻣﻌﺒﺪ اﻹﻟﻪ ﺑﻌﻞ واﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
وﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺸﺂت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺼﺮة ﻟﻠﺰﻳﺘﻮن وﻗﺼﺮ ﻹدارة اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺤﻮاﻧﻴﺖ واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ .ﺣﻴﺚ ﻧﺸﻂ اﻷوﻏﺎرﻳﺘﻴﻮن ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮف
واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
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دعوة اجتماع الهيئة العامة
دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر عقده
في 2022/7/21
يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر
انعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في الواحد والعشرين من شهر تموز لعام  2022في فندق الشيراتون-
قاعة أمية لمناقشة بنود جدول األعمال المتضمن المواضيع التالية:
1 .االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك للدورة المالية  2021وخطة العمل للعام .2022
2 .االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير األرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من
قبل مجلس اإلدارة والموقوفة بتاريخ  31كانون األول .2021
3 .مناقشة تقريري مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4 .اتخاذ القرار بخصوص االرباح والخسائر بناء على االقتراح المقدم من مجلس اإلدارة.
ً
5 .اتخاذ الق اررات فيما يتعلق بتكوين االحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
6 .عرض تعيين السيد جورج شديد عضواً في مجلس اإلدارة ليمأل المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بخصوصه.
7 .إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خالل العام .2021
8 .انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك نظ اًر النتهاء مدة والية مجلس اإلدارة الحالي.
9 .المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للعام  2021والبحث في تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للعام  2022واتخاذ
القرار بخصوصها.
	10.البحث في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2021واتخاذ القرار بخصوصها.
	11.انتخاب مدقق الحسابات للعام  2022وتحديد تعويضاته.
	12.لترخيص ألعضاء مجلس اإلدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة  152من المرسوم التشريعي رقم
 29لعام .2011
	13.اطالع الهيئة العامة على الخدمات التي قدمها الشريك االستراتيجي الى البنك بموجب اتفاقية اسداء المساعدة الفنية واإلدارية خالل
الفترة الممتدة من العام  2008ولغاية عام  2016والنفقات المسددة لقاءها ،وذلك استناداً الى الكتاب الصادر عن مصرف سورية المركزي
رقم /16/898ص تاريخ.2022/02/21

86

وكالة
أصالة أو
يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم
ً
ً
لدى قسم عالقات المساهمين في مبنى إدارة بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع الكائن في دمشق -الحريقة – بناء خزانة تقاعد المحامين –
مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية ،ويبدأ التسجيل خالل أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتبا اًر من يوم االربعاء الواقع في  2022/7/6من
الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء ،وينتهي التسجيل في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم االربعاء الواقع في 2022/7/20
ً
ً
لينتقل التسجيل إلى فندق الشيراتون بتاريخ االجتماع في  2022/7/21من الساعة التاسعة ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً.
في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في  2022/7/21في فندق
الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب األحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم نفسه لتنعقد
هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع في  2022/7/21في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور
نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها األساسي والمرسوم التشريعي رقم  29لعام  2011ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل
نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.
وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في بنك سورية والمهجر – مبنى اإلدارة العامة الكائن في دمشق الحريقة – بناء خزانة تقاعد
المحامين – قسم عالقات المساهمين خالل أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية لبنك سورية والمهجر
وتقرير مدقق الحسابات على الموقع االلكتروني لهيئة األوراق واألسواق المالية السورية .www.scfms.sy
يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم  29لعام .2011
في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد النعقاد الهيئة العامة ،يفقد حقه في حضور االجتماع.
لمزيد من االستفسار يرجى االتصال بالبنك على رقم الهاتف 011-2260560 :تحويلة (.)2213
رئيس مجلس اإلدارة
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

88

ﺣﺼﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺣﺼﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ أﺛﺮي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  14ﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻣﺼﻴﻒ درﻳﻜﻴﺶ وﻫﻮ
اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺤﺼﻦ واﻟﻤﻌﺒﺪ واﺳﻤﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻫﻮ ﺑﺎﺛﻴﻮﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ أﻗﺎم ﺳﻜﺎن ﺟﺰﻳﺮة أرواد /
أرادوس اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري ،أﻗﺎﻣﻮا ﻣﻌﺒﺪاً ﻟﻌﺸﺘﺮوت
وﺑﻌﻞ ،واﻟﺤﺼﻦ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻮر ﺑﺤﺠﺎرة ﺿﺨﻤﺔ وﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻜﺎن ﻫﻴﻜﻞ ﻟﻠﻤﻌﺒﺪ اﻷﺛﺮي.
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البيانات المالية الموحدة
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البيانات المالية الموحدة

129

بنك سورية والمهجر  -التقرير السنوي 2021

130

البيانات المالية الموحدة

131

بنك سورية والمهجر  -التقرير السنوي 2021

132
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ﻗﻠﻌﺔ ﺣﻠﺐ
ﻗﺼﺮ ﻣﺤﺼﻦ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وإﺣﺪى أﻗﺪم وأﻛﺒﺮ اﻟﻘﻼع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ! ﻳﻌﻮد اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻠﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ،ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﻀﺎرات ،ﺗﻘﻊ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ أدرﺟﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎم .1986
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دمشق
فرع الحريقة

فرع الماليك

الحريقة – باب بريد – بناء خزانة تقاعد المحامين.
الهاتف011 9792 / +963 11 2260560 :
الفاكس+963 11 2260555 :
خليوي+963 932460460 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
مدير الفرع :السيد طارق شهاب
البريد االلكترونيbsoharika@bso.com.sy :

المالكي – شارع عدنان المالكي.
الهاتف+963 11 3732908 :
الفاكس+963 11 3732905 :
خليوي+963 993 325201 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
مدير الفرع :السيد محمد رشيد الطرح
البريد االلكترونيbsomalki@bso.com.sy :

فرع ساحة النجمة

فرع القصاع

ساحة النجمة  -شارع البرلمان.
الهاتف+963 11 3344001 :
الفاكس+963 11 3344021 :
خليوي+963 988488488 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
مدير الفرع :السيد رامي البشارة
البريد االلكترونيbsodamnejmeh@bso.com.sy :

قصاع  -برج الروس.
الهاتف+963 11 5431350 :
الفاكس+963 11 5431360 :
خليوي+963 988880900 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
مدير الفرع  :السيد حبيب صائغ
البريد االلكترونيbsokassaa@bso.com.sy :

فرع المزة

فرع المزرعة

اوتستراد المزة  -جانب مشفى الرازي.
الهاتف+963 11 6132411 :
الفاكس+963 11 6132409 :
خليوي+963 966969695 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
مدير الفرع  :السيد اياد الساطي
البريد االلكترونيbsomezzeh@bso.com.sy :

المزرعة  -شارع الملك العادل.
الهاتف+963 11 4430140 :
الفاكس+963 11 4430145 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
مدير الفرع:السيد جورج فياض
البريد اإللكتروني bsomazraa@bso.com.sy :

فرع عدرا
مدينة عد ار الصناعية  -جانب مبنى إدارة المدينة الصناعية.
الهاتف+963 11 5851350 :
الفاكس+963 11 5851360 :
خليوي+963 989905733 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
مدير الفرع  :السيد يحيى محروس
البريد االلكترونيbsoadraa@bso.com.sy :

فرع المنطقة الحرة
البرامكة -المنطقة الحرة.
الهاتف+963 11 2133170 :
الفاكس+963 11 2133173 :
خليوي+963 991471888 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
مدير الفرع  :السيد عاصم أبا زيد
البريد االلكترونيbsofreezone@bso.com.sy :
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فرع الميدان
الميدان – حي الغواص.
الهاتف+963 11 8838971 :
الفاكس+963 11 8838975 :
خليوي+963 966009996 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
مدير الفرع  :اآلنسة إيمان عبيد
البريد االلكترونيbsomidan@bso.com.sy :

فرع الروضة
الروضة – دوار نوري باشا.
الهاتف+963 11 3314560 :
الفاكس+963 11 3314565 :
خليوي+963 932058888 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
مدير الفرع  :اآلنسة ساندي ابراهيم
البريد االلكترونيbsorawda@bso.com.sy :

شبكة الفروع

فرع المهاجرين
مهاجرين سكة – موقف الشطا
الهاتف+963 11 3739406 :
الفاكس+963 11 3739405 :
خليوي+963 981442344 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
مدير الفرع :السيدة هديل ديب
البريد االلكترونيbsomuhajreen@bso.com.sy :

فرع البرامكة
البرامكة – شارع مصعب بن
الهاتف+963 11 2166200 :
الفاكس+963 11 2166205 :
خليوي+963 941669960 :
ص.ب 3103 :دمشق – سورية
قائم بأعمال مدير الفرع :السيد ماهر السمان
البريد االلكترونيbsomuhajreen@bso.com.sy :
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حلب
فرع العزيزية

فرع المحافظة

العزيزية -شارع مجد الدين الجابري.
الهاتف021 9960 / +963 21 2126081 :
الفاكس+963 21 2125197 :
خليوي+963 966009960 :
ص.ب 9966 :حلب – سورية
مدير الفرع  :السيد عمرو كيال
البريد االلكترونيbsoaleppo@bso.com.sy :

المحافظة  -شارع القاهرة.
الهاتف021 9962 / +963 21 2665022 :
الفاكس+963 21 2665035 :
خليوي+963 966009962 :
ص.ب 9966 :حلب – سورية
مدير الفرع :السيدة داليا عبد الكريم
البريد االلكترونيbsoalpmuhafaza@bso.com.sy :

فرع السليمانية

ً
مؤقتا عن العمل)
فرع الشيخ نجار (متوقف

شارع السليمانية.
الهاتف021 9963 / +963 21 4611102 :
الفاكس+963 21 4611107 :
خليوي+963 966009963 :
ص.ب 9966 :حلب – سورية
قائم بأعمال مدير الفرع :السيد نور حبيب
البريدااللكترونيbsosuleimaniah@bso.com.sy:

مدينة الشيخ نجار الصناعية  –-منطقة المصارف
الهاتف+963 21 4716600 :
الفاكس+963 21 4716605 :
خليوي+963 992228333 :
ص.ب 9966 :حلب – سورية
البريد االلكترونيbsoalptownmall@bso.com.sy :

ً
مؤقتا عن العمل)
فرع التاون مول (متوقف
كفر حمرة  -طريق اعزاز.
الهاتف021 9967 / +963 21 2521020 :
الفاكس+963 21 2521025 :
خليوي+963 966009964 :
ص.ب 9966 :حلب  -سورية
البريد االلكترونيbsoalptownmall@bso.com.sy :

فرع الفرقان
الفرقان -شارع االكسبريس  -طلعة سيرياتيل.
الهاتف+963 21 2645820 :
الفاكس+963 21 2645825 :
ص.ب 9966 :حلب – سورية
مدير الفرع :السيدة نعمت ادريس
البريد االلكترونيbsoalpfourkan@bso.com.sy :

ً
مؤقتا عن العمل)
فرع المدينة (متوقف
المدينة -شارع السبع بحرات.
الهاتف021 9961 /+963 21 3335277 :
الفاكس+963 21 3335377 :
خليوي+963 988688868 :
ص.ب 9966 :حلب – سورية
البريد االلكترونيbsoalpmedineh@bso.com.sy :

لالستفسار عن فروع حلب المتوقفة مؤقتاً عن العمل يرجى التواصل مع السيد عمرو كيال مدير فرع العزيزية.
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حماه

طرطوس

فرع حماه

فرع طرطوس

شارع القوتلي
الهاتف033 9960 / +963 33 2213834 :
الفاكس+963 33 2213833 :
خليوي+963 947009960 :
ص.ب 820 :حماه – سورية
مدير الفرع  :السيد مرهف الشققي
البريد االلكترونيbsohama@bso.com.sy :

شارع الثورة  -مقابل محطة فلسطين
الهاتف043 9960 / +963 43 2227474 :
الفاكس+963 43 2226869 :
خليوي+963 988888008 :
ص.ب 824 :طرطوس – سورية
مدير الفرع  :السيد نسيم قزما
البريد االلكترونيbsotartous@bso.com.sy :

فرع محردة
شارع الكنيسة الجديدة
الهاتف+963 33 4742070 :
الفاكس+963 33 4742075 :
ص.ب 820 :حماه – سورية
مدير الفرع  :السيد فراس باصيل
البريد االلكترونيbsohama@bso.com.sy :

حمص
ً
مؤقتا عن العمل)
فرع سيتي سنتر (متوقف
بناء سيتي سنتر
الهاتف031 9960 / +963 31 2453925 :
الفاكس+963 31 2453936 :
خليوي+963 988848444 :
ص.ب 1377 :حمص  -سورية
البريد االلكترونيbsohoms@bso.com.sy :
لالستفسار يرجى التواصل مع السيد مرهف الشققي مدير فرع حماه

فرع المحطة
المحطة -شارع باسل األسد -مقابل فرع الحزب القديم
الهاتف+963 31 2131200 :
الفاكس+963 31 2131251 :
ص.ب 1377 :حمص – سورية
مدير الفرع  :السيد خالد زاهد
البريد االلكترونيbso.com.sy@homsmahata :

فرع حسياء
مدينة حسياء الصناعية -منطقة المصارف -خلف مبنى إدارة المدينة الصناعية
الهاتف+963 31 5360730:
الفاكس+963 31 5360735 :
خليوي+963 966009965 :
ص.ب 1377 :حمص – سورية
مدير الفرع :السيد أحمد العلي
البريد االلكترونيbso.com.sy@bsohassia :

الالذقية
فرع الكاملية
الكاملية  -شارع  8آذار
الهاتف041 3010 / +963 41 2552516 :
الفاكس+963 41 2552573 :
خليوي+963 988818881 :
ص.ب 371 :الالذقية – سورية
مدير الفرع  :السيد ظافر وزان
البريد االلكترونيbsolattakia@bso.com.sy :

فرع الزراعة
دوار الزراعة
الهاتف+963 41 2400181 :
الفاكس+963 41 2400185 :
خليوي+963 993342588 :
ص.ب 371 :الالذقية – سورية
مدير الفرع  :اآلنسة فرح هارون
البريد االلكترونيbsoalziraa@bso.com.sy :

السويداء
فرع السويداء
ساحة تشرين.
الهاتف016 9960 / +963 16 324671 :
الفاكس+963 16 324675 :
خليوي+963 949669960 :
ص.ب 74 :السويداء – سورية
مدير الفرع  :السيد توفيق باز رضوان
البريد االلكترونيbsosweidaa@bso.com.sy :
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القامشلي
ً
مؤقتا عن العمل)
فرع القامشلي (متوقف
شارع القوتلي
الهاتف+963 52 449 6700 :
الفاكس+963 52 433 105 :
خليوي+963 991666698 :
ص.ب 670 :القامشلي – سورية
البريد االلكترونيbsokameshli@bso.com.sy :
لالستفسار يرجى التواصل مع اآلنسة ساندي ابراهيم مدير فرع الروضة

درعا
ً
حاليا )
فرع درعا ( مغلق
لالستفسار يرجى التواصل مع السيد عاصم أبازيد مدير فرع المنطقة الحرة
على الرقم الخليوي+963 944499719 :

فروع قيد اإلنشاء
جرمانا  -ريف دمشق
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