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 الفهرس

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 لمحة عن فرنَسبنك سورية 

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 التنفيذي لنشاطات المصرف الرئيس-عرض المدير العام 

 ملخص األداء المالي

    

 لموارد البشرية والهيكل التنظيميا  

 

 شبكة الفروع     

 الخدمات المصرفية

 واالجتماعيةالنشاطات التسويقية 

 .البيانات المالية وتحليل الوضع المالي والتنافسي

 وصف المخاطر وقياسها

 وممارسات اإلدارة السليمة لحوكمةا

 لحساباتل المدقق الخارجيالبيانات المالية السنوية وتقرير 
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 سورية  فرنسـَبنكعن لمحة 

 
كشركة مساهمة سورية غايتها قبول الودائع وتوظيفها والقيام بجميع  وريةـبنك سـَ فرنسس مصرف تأس  

مليون ليرة سورية، مقسمة على  057.1العمليات المالية والمصرفية وفق القوانين النافذة، برأسمال وقدره 

، وباشر 01في سجل المصارف تحت الرقم  وريةـبنك سـَ فرنسثالثة ماليين وخمسمائة ألف سهم وقد سجل 

  .9112كانون الثاني  .0المصرفية في  أعماله

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

 كما يلي:

 الحرة5 المنطقةشارع حلب، ، أبو رمانة، شارع بغداد دمشق:

 الملك فيصل5 شارع، العزيزية حلب:

 شارع الثورة5 طرطوس:

 شارع الكورنيش الغربي5  الالذقية:

 ش5االحوفي الوادي/المحطة والمدينة/ قريباً في حمص:

 .جرمانا ريف دمشق:

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

مليون ليرة  9.1,.ليصبح  فرنَسـبنك سوريةزيادة رأس مال  9101آذار  92غير العادية المنعقدة بتاريخ 

وبلغت  9100، وتمت عملية االكتتاب بعد الحصول على الموافقات الالزمة في نهاية شهر حزيران سورية

بيع األسهم غير المكتتب بها عن طريق سوق  من رأس المال المصرح به، وتم   %11نسبة التغطية حوالي 

بيع األسهم ليصبح عدد األسهم المكتتب بها في  اكتمال تم 9107 في بداية عامودمشق لألوراق المالية5 

ً  52,500,000 فرنَسبنك سورية  5مليون ليرة سورية 9.1,111,111,.ورأسمال المصرف  ،سهما

 

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

  التوفير وقبول الودائع ألجل بالعمالت المختلفة5فتح الحسابات الجارية وحسابات 

  تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بالليرة السورية والعمالت األجنبية والتمويل

 المسبق للصادرات والمستوردات5

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

 واستقبال تحصيالت االستيراد، خطابات الضمان(5 للتحصيل، فتح

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

 القروض المجمعة أو المشتركة(5

 5خصم األوراق التجارية وأسناد األوامر 

 5خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له 

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

 بطاقات االئتمان5

 إن جميع الخدمات المذكورة يتم تقديمها بهدف االستجابة إلى احتياجات السوق5
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 :ش.م.م.ع فرنَسبنك سوريةالمســـاهمون المؤسســون في 

المال المصرح  نسبة األسهم المكتتب بها من رأس المؤسسون

 2019كما في نهاية عام  عنه

 %55.66 . ل.م.ش فرنَسبنك

 %3.44 وفيق بن القّصار عادل السيد

 %4.33 سعيد بن الشهابي أحمد السيد
 %6.11 جاك بنت سعادة تانيا السيدة

 %6.11 جاك بن سعادة رودولف السيد

 %663.2 المجموع
 

 5الذي يمتلك أكثر من  فقط فرنسبنك ش.م.ل هو المساهم%. 
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 (يمثلونها )األطراف ذات العالقة( رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي

 الحاليين اإلدارةأعضاء مجلس 

 تنفيذي مستقل نسبة الملكية الجهة التي يمثلها تاريخ التعيين المنصب االسم

رئيس مجلس  السيد أحمد سعيد الشهابي

 اإلدارة

 غير تنفيذي مستقل %4 نفسه منذ التأسيس

نائب رئيس  غنطوس الجميّلالسيد 

 اإلدارةمجلس 

 غير تنفيذي مستقلغير  خبير نفسه 7362

 غير تنفيذي مستقل %3.53 نفسه 2013 عضو السيد ثائر دريد لحام

 غير تنفيذي مستقل %3.2 نفسه منذ التأسيس عضو السيد علي وهيب مرعي

 غير تنفيذي مستقل %3.60 نفسه 2016 عضو السيد وائل سليم شامي

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

 غير تنفيذي مستقلغير  خبير نفسه 7362 عضو السيد أمين أبو مهيا 

 غير تنفيذي مستقلغير  %3.63 نفسه  7362 عضو السيد عدنان الخوري إبراهيم

 غير تنفيذي مستقلغير  خبير نفسه 7360 عضو السيدة كاتيا داغر مّدور

 اإلدارة العليا
 

 الرئيس التنفيذي- العام المدير
 

 نديم مجاعص السيد

 السكري الركابي ليث السيد نائب المدير العام

 هشام الشويري السيد العام  المدير مساعد

 السيد ناجي عبد النور العام المدير مساعد

 المستشارون القانونيون واألمانة العامة

 متري موسى الدكتور المستشارون القانونيون

 األستاذ ثائر بالل

 السيدة كاتيا مدّور اإلدارة مجلس عام أمين
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 ماجستير و ،INSEAD من والمالية االقتصاد في األعمال إدارة ماجستير على حائز لبناني،السيد غنطوس الجّميل: 

مؤسسة مالية عريقة في  في األموال تبييض مكافحة لجنة ورئيس اإلدارة مجلس عضوESIB 5 من المدنية الهندسة في

 BELARUS  5 مصرف في بيالروسيا في  المخاطر لجنة في وعضو التدقيق لجنة ورئيس إدارة مجلس عضوولبنان 

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

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

 91125لغاية  0229لنفس المصرف في زحلة من 

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

SGBL   حيث شغلت منصب مسؤولة المصرف عن بعد وتطوير المواقع اإللكترونية لمجموعة  9111 - 0211لبنان

SGBLوعضوية مجالس اإلدارة من  ائزة على شهادة في حوكمة الشركات، ح“IFC ” و“TAMAYYAZ” 

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

ة الحرة في المنطق مؤسسة مصرفية عريقةمسؤول سابق عن  مساعد مدير عام سابق فرنَسبنك سورية، تجارية وصناعية5

 ، شريك في مؤسسات استيراد وتصنيع أدوية5في دمشق

التمويل واألعمال الدولية من  اختصاصحائز على بكالوريوس في إدارة األعمال، ، سوريوائل سليم شامي: السيد 

وخبراته العملية في السوق السورية وفي  االقتصاديةيتمتع السيد شامي بخبرات في المجاالت  5جامعة جورج واشنطن

 5الغذائية اعاتللصن فودز تريتس وشركة للتوزيع وشامي صباغ شركة من كل في التنفيذي المدير منصب يشغل الخارج5

 ،0217علوم اختصاص الهندسة الكهربائية والحاسوب عام  ماجستيرسوري، حائز على   ام:ثائر دريد اللحالسيد 

وجميعها من جامعة  0219 وعلى شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 0211وماجستير في الرياضيات عام 

 مدير شركة سورية القابضة5األمريكية، مدير عام جمعية رجال وسيدات االعمال السورية، كنساس، الواليات المتحدة 

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

مناصب   يشغل حيث شركات الوهيب  5 رئيس مجلس إدارة مجموعة الوهيب اإلقتصادية5 شريك في مجموعةاأللمانية

 السياحية في محافظتي طرطوس والالذقية5الصناعية، التجارية و، لديه مجموعة من المشاريع إدارية عدة

، يتمتع السيد حداد 0210سوري، حائز على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة دمشق لعام   وائل هشام حداد:السيد 

مكتب دراسات هندسية(، كما -فندق-عمبخبرات إدارية وهندسية في مواد البناء وإدارة مشاريع خاصة حيث يمتلك )مطا

 ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مدرسة القرية الصغيرة5

 

  

 لمحة عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

، حائز على ماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة شارل في براغ، قنصل سوري الشهابي:السيد أحمد سعيد 

، عضو في غرفتي تجارة وصناعة حلب وعضو في غرف تجارية ومجالس رجال هنغارياعام فخري لجمهورية 

ن م مدير عام لعدد، عضو غرفة التجارة العربية االلمانيةأعمال سورية عربية، سورية أوروبية، عربية أوروبية، 

 .ICCعضو مجلس ادارة غرفة التجارة العربية النمساوية الشركات الصناعية والدوائية، 
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 لمحة عن اإلدارة العليا

 الرئيس التنفيذي – العامالمدير 

من الجامعة األميركية في  المصارفولبناني، حائز على ماجستير في المال   مجاعصالسيد نديم عزيز 

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

المعلوماتية في األعمال التجارية من الجامعة اللبنانية األميركية، عمل في و التجارية

، شغل فيها مناصب 9117إلى 0229سوسيته جنرال في لبنان من  SGBL بنك

والتسويق والمصرف  االستراتيجيةير عام ومدير مسؤول عن مختلفة منها نائب مد

  االلكتروني5

 نائب المدير العام

 مديريةومسؤول  حائز على ماجستير في اإلدارة المالية والمصارف،، سوري  السكري السيد ليث الركابي

 ،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 والشؤون  التنفيذية

 اإلدارية في المصرف الدولي للتجارة والتمويل5

 مساعدا المدير العام

 شويريالالسيد هشام 

 

 

 

في ادارة األعمال، ومسؤول دائرة إدارة المخاطر،  ، حائز على ماجستيرسوري

ومنسق الدوائر الرقابية )إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي وااللتزام ومكافحة غسل 

 CSC) أخرى األموال وتمويل اإلرهاب(، عمل سابقاً في مؤسسات مصرفية

 (BBAC5و

المعلوماتية اإلدارية من جامعة القديس حائز على بكالوريوس وديبلوم في ، سوري السيد ناجي عبد النور

 سنة5 تدرج في عدة مناصب حتى .9يوسف5 التحق في فرنسبنك منذ ما يزيد عن 

مدير عام مساعد لشؤون التقانة5 تميز بعدة مشاريع منها المشاركة بأربع  أصبح

 عمليات دمج مصارف5

 

 

 

 اإلدارة التنفيذيةلمحة عن 

 إجازة في األدب االنكليزي5/دائرة الموارد البشريةسوري، مسؤول  السيد بدر الكردي

ي دبلوم متقدم فوالبطاقات االئتمانية/ لبناني، مسؤول دائرة التنظيم السيد أندريه النوار

 5العلوم المصرفية

 5إجازة في إدارة األعمال/، مسؤول دائرة الشركات سوري السيد سامر عياش
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ي إجازة فالتجزئة/ التحصيل والتسوية ودائرة سورية، مسؤول دائرة السيدة صبا داود

 5إدارة األعمال

 إجازة في إدارة األعمال5/سورية، مسؤول دائرة الخزينة والقطع اآلنسة نسرين ميقري

 دارية/إجازة في االقتصاد/محاسبة5سوري، مسؤول دائرة الشؤون اإل السيد ماهر موسى

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

 والمصرفية5

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

 ومصارف5

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

 5االعمال إدارة

تأمين - رة المحاسبة /إجازة في االقتصادئسوري، مسؤول دا السيد هادي بركات

 5ومصارف

 دائرة شبكة الفروع

 إجازة في إدارة األعمال5/لبناني، مسؤول دائرة شبكة الفروع الغوري قانصوه جمال السيد

وحدة مراقبة  سؤولسورية، نائب مسؤول شبكة الفروع، م السيدة حنان مهايني

 .إجازة في علم االجتماعالعمليات/

 مدراء الفروع

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

 والمصرفية5

 5إجازة في االقتصاد/سوري، مدير فرع طرطوس السيد ميشيل طربيه

 إجازة في علوم المصارف5/ حلب-فرع العزيزية ةسورية، مدير ليال متري السيدة

 ماجستير في العلوم المالية والمصرفية5/فرع الالذقية ةسورية، مدير  السيدة إيمان الصفدي

 إجازة في اإلعالم5/دمشق–سوري، مدير فرع أبو رمانة  السيد رواد حايك

باإلضافة إلى توليها  دمشق-شارع حلبفرع شارع  ةسورية، مدير اآلنسة ميري عبود

 إجازة في األدب االنكليزي5/مهام شؤون فرع حمص

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

 من الجامعة اللبنانية األمريكية5

 5إجازة في االقتصاد ريف دمشق/-سورية، مديرة فرع جرمانا السيدة منار مالك

 5إجازة في االقتصاد دمشق/-سوري، مدير فرع شارع بغداد مهاب الخليل السيد
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 آلية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة:
 لمدة ة الهيئة العام قبل منهم انتخاب يتم   أعضاء تسعة من مؤلف إدارة مجلس فرنَسبنك سورية بإدارة يقوم

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

 وفقا للقوانين واألنظمة النافذة وتكون مدة والية رئيس مجلس اإلدارة ونائبه بنفس مدة والية بقية األعضاء5 

  5 9102/.91/1عقدت في العامة التي انتم  انتخاب مجلس اإلدارة الحالي من قبل الهيئة 

  يكونأن  اإلدارةيشترط في عضو مجلس  ً من كامل أسهم  ألف( سهم على األقل )خمسين/ 1,111./لـ مالكا

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

ويجوز أن يتم انتخاب عدد من أعضاء مجلس اإلدارة من غير المساهمين  شكل كان طيلة مدة عضويته5

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

 5مجلس اإلدارة

  يشترط في كل عضو منتخب في مجلس اإلدارة أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية أو

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

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

شائنة أو إخفاء األموال المحرزة  من مكانة الدولة المالية أو بالجرائم المخلة بالثقة أو أية جناية أو جنحة

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 الحظر نفسه 

 لجرائم5بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه ا

 التقييم الذاتي وتقييم األداء:
دورياً، مرة في السنة على األقل، من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أدائه  مجلس اإلدارةيقوم 

 ككل، وأداء الرئيس التنفيذي، وأداء اللجان التابعة له5

 أهم واجبات اإلدارة التنفيذية

  متابعة سير األعمال ووضع خطط عمل إضافة إلى تنفيذ األهداف الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة

 بما يتوافق مع تفويضات مجلس اإلدارة والقوانين والتعليمات النافذة5

 مراجعة انجازات األداء وفقاً لخطط العمل واتخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة. 

  تتم إدارتها بشكل سليمالتأكد من ان جميع مخاطر المصرف. 

 لمحة عن الدوائر الرقابية

 الدائرة القانونية
في القانون التجاري  ماجستير-سوري، مسؤول دائرة الشؤون القانونية، محامي األستاذ ثائر بالل

 )مصارف(.

 دائرة إدارة المخاطر

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

 دائرة االلتزام

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

 المراقبين المصرفيين الداخليين

 .المراقبينسورية، ماجستير في اإلدارة المالية والمصرفية. مسؤول وحدة  اآلنسة مارينا طنوس

 دائرة التدقيق الداخلي

 في العلوم المالية والمصرفية.  ماجستير-دائرة التدقيق الداخلي مديرسوري،  السيد علي محمد
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 إدارة توظيفات المصرف مع اللجان ذات الصلة. 

 إدارة مطلوبات المصرف مع اللجان ذات الصلة. 

 تأهيل الموارد البشرية الكفوءة في المصرف. 

 المحافظة على جودة موجودات المصرف بأفضل الوسائل المتاحة. 

 تمثيل المصرف لدى الجهات الرقابية والحكومية والمالية. 

 مخاطبة الرأي العام باسم المصرف. 

 التخطيط، أنظمة الضبط والرقابة، ميثاق أخالقيات العمل
يقوم المصرف بتحديد أهدافه ورسم استراتيجيته لتحقيقها5 كما تقوم اإلدارة بوضع خطط العمل التي تتضمن 

 المحددة لتحقيقها5الطريق الذي يتم اتخاذه لتحقيق استراتيجية المصرف واألهداف والجداول الزمنية 

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

 بمراجعة إنجازات األداء واتخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة وفقاً لخطط العمل5 

له ويعمل على ترسيخ سياسة يتأكد مجلس اإلدارة من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعما

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 

الصالحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه معلومات داخلية من المصرف حصلوا أو اطلعوا عليها نتيجة 

السياسات وميثاق أخالقيات العمل على كافة موظفي المصرف وأعضاء مجلس اإلدارة ويتم الحصول على 

 موافقتهم عليها5

 تعارض المصالح  
يسعى المصرف للتأكد من عدم تأثر موضوعية واستقاللية قرار موظف أو مسؤول وتقاطعه مع مصلحة 

أو معنوية تهمه شخصياً أو تهم أحد أقاربه، وعدم تأثر أداؤه باعتبارات شخصية مباشرة أو  شخصية مادية

 غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار5
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 الرئيس التنفيذي لنشاطات المصرف -عرض المدير العام 
 

يذ مجلس االدارة، من النجاح بتنف مع بالتنسيق والتعاونتمك نت االدارة التنفيذية لفرنَسـبنك سورية، 

نمو إنتشار  إن لجهة ،9190و 9191والتي تم  وضعها تحضيراً للعامين  9102استراتيجية المصرف للعام 

 ناحية االستثمار بالقدراتأو ل، المفترض أن يتواجد فيهاالمحافظات السورية  مجمل شبكة الفروع في

، وكذلك من ناحية تطوير البنى إضافيةعمل مصرفية  نطاقاتالبشرية المهي ئة بالمهارات الالزمة لدخول 

االئتمانية5  تهالتحتية المعلوماتية وتعزيز قاعدة العمالء المدينين والدائنين لنمو الحصة السوقية لمحفظ

 قيامه بها5  عالُمتوق   الحاجات االقتصادية األساسية لتلبيةأداء دوره  لالستمرار في بالتاليالمصرف يسعى و

 

رت التقنية والتحديات الجديدة والمخاطر الُمستجد ة، بما في ذلك إنتشار األوبئة  9191العام  إن   حافل بالتطو 

األوضاع المعيشية والظروف الحياتية  صعوبةوأثرها على النشاط االقتصادي عامةً، باإلضافة الى عالمياً 

 اتها على األوضاع االقتصادية والمالية5 خارجية مازالت تشتد  وطأتها وانعكاس تحد ياتفي سورية، في ظل  

 

رات السريعة و لى استراتيجياته تبعاً لها والبناء ع أقلمةإن  ما تقد م، يوجب على المصرف مواكبة تلك التطو 

ة لديه5  سيستمر  المصرف بتحصين هيكليته اإلدارية على كافة المستويات الوظيفية، والعمل لذلك، نقاط القو 

والمحافظة على جودة موجوداته وأصوله وسمعته، بهدف  سوقية في خطوط العمل،على نمو  حصته ال

ماته المادية والمعنوية لمواجهة  االنطالق الى أفق جديد مع أمل   بمستقبل أفضل من جهة، وتدعيم كافة مقو 

 وغير متوقعة من الجهة األخرى5 إضافيةمخاطر 

 

ة المحلية والدولية5 كما يضمن تلبية متطلبات عمالئه ختاماً، يؤك د المصرف إلتزامه بالمعايير المصرفي

تفادة جهوزيته لالس رفع ضمن الضوابط المحد دة من قبل السلطات الرقابية في سورية5 وكذلك، يؤك د على

 تجاوز التحد يات التي قد تفرضها الظروف في المستقبل5  على قدرتهرفد من الفرص التي قد تُتاح، و

 

 

 نديم مجاعص

 العامالمدير 
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 :ملخص األداء المالي
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 الموارد البشرية والهيكل التنظيمي
عملت دائرة الموارد البشرية خالل األعوام المنصرمة جاهدة للمحافظة على الكادر الوظيفي لدى المصرف 

وتمكينه من االستمرار حتى تجاوزها، وذلك بشتى الوسائل المتاحة، مع العلم بأن معظم التغيرات الحاصلة 

 منافسة بل حصلت بسببفي الكادر الوظيفي لم تكن ناتجة عن استقاالت من أجل العمل في مؤسسات 

 الهجرة5 

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

 شبكة الفروع، من خالل افتتاح فروع جديدة5 

 

 عدد الموظفين:

وبالتالي يكون في الفروع موظفاً  120موظفاً إضافةً إلى  55عدد الموظفين في االدارة العليا والوسطى بلغ 

 20195في عام  موظفا   .07 موظفينللالعدد االجمالي 

 

 المؤهالت العلمية:

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

 وظائف في الخدمات العامة5

 

 الدورات التدريبية: 

الدورات التدريبية للموظفين في برمجيات الكمبيوتر واللغات االجنبية إضافة إلى قام المصرف بالعديد من 

دورات متخصصة بالعمليات المصرفية والمالية بهدف تأهيل الكوادر البشرية من تبوء مناصب أكثر 

ة قمسؤولية5 باإلضافة إلى خطة تدريبية داخلية شملت كافة الموظفين الجدد بحيث تتناسب مع خبراتهم المسب

  هدفت إلى تعريفهم على بيئة عمل المصرف5 

 

 سياسات التعويضات والمكافآت

سياسات واضحة للرواتب والمكافآت والتعويضات لإلدارة التنفيذية وكافة الموظفين  فرنَسبنك سوريةيعتمد 

تتناسب مع خبراتهم ومؤهالتهم5 كما تعمل دائرة الموارد البشرية على عمل دراسة سنوية لسلم الرواتب 

بة كوالتعويضات لعرضها ومناقشتها خالل لجنات الترشيحات والمكافآت وذلك بهدف إجراء ما يلزم لموا

ما ستجد في سوق العمل المحلية ضمن النطاق الذي تحدده استراتيجية المصرف5 وذلك للحفاظ على الكوادر 

  واستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في المصرف5 الحالية 
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 الهيكل التنظيمي 
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الفــــروعشـــبكة   

خطة تطوير شبكة فروعه فقام بإغالق عدد  سوريةفرنَسبنك عد ل  9100منذ مطلع األزمة في ربيع عام 

 دمشق5ب شارع حلب -من الفروع ومن ثم عاد الى تطوير شبكة الفروع وافتتح فرعين في جرمانا والغساني

ويتم تسيير الخدمات لعمالء الفرعين من خالل فروع المصرف األخرى5 وقد تم  افتتاح فرع جديد في منطقة  

وذلك ضمن سياسة المصرف في التوسع وتقديم أفضل خدمة  9102ب بمنتصف عام شارع حل-الغساني 

 للزبائن5

على استشراف مواقع جديدة في مناطق آمنة، حيث تملك فرنَسبنك سورية  9102وعمل المصرف خالل عام 

 لقادمة5اعقارات جديدة وقام بتجهيزها بما يتناسب مع خطته التوسعية ويهدف الى افتتاحها خالل الفترة 

 0في حلب  9في دمشق وريفها،  2وبالرغم من الظروف، يحرص المصرف، من خالل فروعه العاملة )

بالالذقية وفرع خارجي في المنطقة الحرة في دمشق( والتي تم  تجهيزها لتعمل في األزمة،  0في طرطوس، 

ة ظروف تشغيلية صعبة ومعقدوالحفاظ على عالقة جيدة معهم في  على تأمين احتياجات عمالئه أينما وجدوا

 5في بعض األحيان

 الخدمــــات المصــــرفية
يعمل المصرف على إعادة تفعيل المنتجات والخدمات المصرفية التي كانت قائمة قبل االزمة، إضافة الى 

 طرح منتجات جديدة تتناسب مع التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ومصرف سورية المركزي5

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

 األساسية وخاصة ما يتعلق بالحاجات اليومية للمواطنين5

ويعمل على تطوير محفظة منتجاته االلكترونية لتأمين كل المنتجات المتطورة لعمالئه وتسهيل تعامالتهم 

      المصرفية5             

 

 النشـــاطـات التســويقية واالجتماعية
  قام فرنَسبنك سورية برعاية افتتاح مقر غرفة صناعة حلب. 

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

يبدأ من بسمة"5 شارك فرنَسبنك سورية بهذه الحملة من خالل تبرع الموظفين بما يعادل يوماً واحداً من 

  الموظفين5 ، وقد تعهد المصرف بمضاعفة المبلغ المدفوع من قبل9191شهر شباط لعام راتب 

 بنك سورية بتقديم الرعاية الذهبية لورشة عمل فرنسَ  قام“Incoterms 2020”  الذي أقامته غرفة

موظفا )مدراء  11بفندق الشيراتون، وقد شارك  62/11/6211ة السورية بدمشق بتاريخ التجارة الدولي

 5 أقسام / فروع( بحضور هذه الورشة
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 البيانات المالية وتحليل الوضع المالي والتنافسي

 
التنافسية والمثابرة على مستوى نمو جيد بالرغم من كل ما حملته  استمر المصرف بالمحافظة على قدرته

األزمات الحالية من تبعات اقتصادية، حيث اتخذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لتهيئة البيئة المناسبة 

لتحقيق أهدافه المخطط لها والتي تضمن له الحفاظ على سيولة جيدة لمواجهة أية سيناريوهات واحداث 

لة وتمكنه في الوقت نفسه من تحقيق مستوى ربح مقبول به واالبتعاد عن تحقيق خسائر وان وجدت محتم

 بأن تكون بأدنى حد ممكن لحماية حقوق المساهمين5

 

 أداء المصرف وموقعه التنافسي 

تمكن فرنسبنك سورية أن يعزز من مكانته المالية ضمن القطاع المصارف السورية التقليدية الخاصة بحصة 

ليكون بذلك ضمن المصاريف األربعة األوائل من حيث  %01حوالي  9102سوقية بلغت نهاية عام 

 مليار ل5س 5 099عن العام السابق لتصبح حوالي  %09الموجودات، فقد نمت موجوداته بمعدل 

 

 

 

 

 

 

حلية ماستمرت الموجودات الثابتة الملموسة بالنمو نظرا لتطبيق سياسة المصرف التوسعية بالسوق ال

شارع حلب لتلبية حاجات الزبائن وتقديم الخدمات -الغساني  –حيث تم افتتاح فرع جديد في دمشق 

 المصرفية على نطاق أوسع والتحضير الفتتاح فروع أخرى في المحافظات5
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يدة نسبة سيولة ج نسبة مهمة من اجمالي الموجودات وذلك لتأمينتمثل الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة 

 لتلبية حاجات الزبائن وتغطية كافة االلتزامات5

ويعود السبب  %99لغ حوالي بمعدل نمو ب 9102ارتفعت قيمة الموجودات المنتجة للدخل خالل العام 

في ذلك الى ارتفاع قيمة التسهيالت االئتمانية الممنوحة والتي كانت نتيجة حتمية لجهود اإلدارة في  الرئيس

 خطتها االستراتيجية التوسعية والحصول على قاعدة عمالء مهمة5تنفيذ 

 ً عدم  على الرغم من جيدة على صافي الدخل حيث تمكن المصرف من تحقيق نسبة ربحية مما انعكس ايجابا

 استقرار السوق المحلية اقتصاديا5ً
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 سياسة المصرف االئتمانية 

مقبولة  مناسبة تحقق له التوازن بين السعي لتحقيق ربحيةعلى إيجاد توليفة ائتمانية  فرنَسبنك سورية يعمل

من خالل استهداف القطاعات االقتصادية المربحة من جهة وبين الوصول الى محفظة ائتمانية ذات جودة 

 عالية بما يتوافق مع المعايير المالية والكمية الموضوعة من قبل اإلدارة في هذا الخصوص من جهة أخرى5

 مهمة لتلك القطاعات االستثمارية التي تدعم االقتصاد الوطني وتعزز من انتاجه المحلي5كما أن هناك حصة 

 

 

  

إجمالي التسهيالت المقدمة للعمالء  جيدة من حيث الحصول على حصةمن  فرنَسبنك سوريةتمكن فقد 

عن العام  %9.مقارنة مع البنوك األخرى، حيث بلغت نسبة نمو صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 

السابق، وقد تم بذل الكثير من الجهد من قبل إدارة المصرف لتخفيض قيمة الديون المتعثرة واتخاذ التدابير 

 المناسبة إلدارتها ابتداء من التواصل الدائم مع العمالء وتقييم أوضاعهم وجدارتهم االئتمانية بشكل دوري5

 

 

 

 ية الممنوحة بما يضمن له نسبة تغطية جيدة والتي بلغتيحتجز المصرف مؤونات مقابل التسهيالت االئتمان

من كامل قيمة المحفظة االئتمانية5 كما حاول المصرف السعي نحو الحصول على  %90 نهاية العام

Performing Loans
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ضمانات إضافية تغطي قيمة محفظة التسهيالت اإلجمالية مما يؤكد على نجاح المصرف بالتقيد بأعلى 

  نعكس إيجاباً على جودة محفظته االئتمانية5درجات االنضباط والحذر وهو ما ا

 

 

 المخصصات المحتجزة 

ليرة مليار  0151لتبلغ حوالي  9102نهاية عام  فرنَسبنك سوريةارتفعت قيمة المخصصات المحتجزة لدى 

 مقارنةً بالعام السابق5 %9، أي بمعدل نمو سورية

والذي يستوجب التحوط تجاه المخاطر  IFRS 9وذلك نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

االئتمانية المرتبطة بالتسهيالت الممنوحة للعمالء )مستغلة/ غير مستغلة ومنتجة/ متعثرة( والمخاطر 

ً حسب  ً بالتوظيفات واالستثمارات لدى المصارف األخرى وهو الذي لم يكن مفروضا المرتبطة أيضا

 القرارات السابقة ذات الصلة5
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 هيكل الودائع لدى المصرف  

ً  شهههههدت ودائع المصههههرف اسههههتقراراً  خالل العامين األخيرين نظراً لقلة مجاالت التوظيف المتاحة  نسههههبيا

وارتفاع كلفة مصادر األموال، مما شكل ضغوطاً إضافية للحد من الحاجة إلى جذب واستقطاب المزيد من 

 الودائع5

المصرف على إدارة مطلوباته وموجوداته بالشكل الذي وبغرض التحوط ضد أية مخاطر محتملة، حرص 

( %12فقد اعتمد المصرف بشكل كبير على الودائع ألجل والتي شكلت ) يضمن له استقراراً في السيولة،

من إجمالي الودائع إضافةً إلى الجهود المبذولة من قبل إدارة المصرف لمنع التركز في الودائع بناًء على 

  شكل الذي يضمن لها استقراراً في إدارة موجوداتها ومصادر أموالها5الظروف الراهنة وبال

 

 

 إجمالي الدخل التشغيلي 

نتيجة الرتفاع صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من  %.1ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة نمو بلغت 

 الرسوم والعمالت5
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 صافي الدخل من الفوائد 

مليون  9,902ليصبح  %20مقارنة بالعام السابق بنسبة  9102في عام  من الفوائد صافي الدخل ارتفع

وهو ما يؤكد حرص المصرف على زيادة ربحيته من خالل البحث ، مليون ل5س 0,909ل5س مقابل 

 الدائم عن قنوات توظيف جديدة على الرغم من كافة المعوقات السائدة في السوق المصرفية5

 

 

 

 :صافي الدخل من الرسوم والعموالت 

عن  %77بنسبة العموالت المقبوضة  زادتفقد  9102عام  فيصافي الدخل من الرسوم والعموالت فع ارت

 91015عام 
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  المصاريف التشغيلية 

يث والمصاريف التشغيلية األخرى( ح –استمرت إدارة المصرف بضبط باقي المصاريف )نفقات الموظفين 

األمر الذي يعكس حرص اإلدارة وسياستها بترشيد االنفاق مع  %.095لم تتجاوز نسبة االرتفاع بها 

 المحافظة على السير األمثل للعمل5

مقارنةً  IFRS9تشكيل مخصصات خسائر ائتمانية لإليفاء بمتطلبات المعيار الدولي ناجم عن  عوكان االرتفا

 حيث كان المصرف قد استرد مخصصات انتفت الحاجة اليها5 9101م بالعا

 

 

 

 

 

 السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة والموزعة منذ تأسيس المصرف
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 البالد**لم يتم توزيع أرباح خالل الفترة المذكورة بسبب األوضاع االستثنائية التي تمر بها 

 بناء على قرار هيئة األوراق المالية 5***تم تقسيم القيمة االسمية للسهم على 
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كما يظهر الرسم البياني أعاله انخفاض في القيمة السوقية للسهم عن السنة السابقة، اال ان سعر السهم في 

العرض والطلب الموجود في سوق األوراق المالية ال يعكس األداء المالي للمؤسسات وانما يعكس حجم 
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 وصف المخاطر وقياسها
 إدارة المخاطر 

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

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

 والممارسات المصرفية في هذا الخصوص5
ف على المخاطر وقياسها ومتابعتها  ومراقبتها بشكل مستمر5 فهذه المخاطر تشمل عملية إدارة المخاطر التعر 

قد يكون لها تأثيراً سلبياً على أداء المصرف واستمراريته في حال بقائها وعدم معالجتها5 كما تشمل إدارة 

المخاطر كيفية إدارة وتوزيع رأس المال بشكل فع ال، بما يضمن كفاية هذه األموال لمواجهة المخاطر التي 

ض لها المصرف5  قد يتعر 

 
 سبة كفاية رأس المالن 

المتعلق بالتعليمات الخاصة  62/1/6222الصادر بتاريخ  612استناداً إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

بتحديد نسبة كفاية رأس المال يلتزم المصرف بالمحافظة على معدالت تفوق الحد األدنى لمتطلبات كفاية 

حيث حسب لجنة بازل الدولية(  %16التسليف )حسب تعليمات مجلس النقد و %8رأس المال والبالغة 

وفي حال تدن ت عن هذه النسبة، على  21/16/62115كما في  %62بلغت نسبة كفاية رأسمال المصرف 

المصرف أن يعمل فوراً على تعديل عملياته والحد  من مخاطره أو تقديم أموال خاصة إضافية لتعزيز 

 5مالءته
 علماً أنه ال يوجد حداً أدنى لها5 %61بلغت  صة األساسية فقدأما نسبة كفاية صافي األموال الخا

 
 مخاطر االئتمان 

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

ا يؤدي إلى تحمل المصرف للخسائر5 والطرف المدين قد يكون دولة أو مصرفاً أو شخصاً،  اء سوكلي، مم 

ً أم اعتباريا5ً وتقوم دائرة إدارة المخاطر بمراقبة مخاطر االئتمان، وتقييم الوضع االئتماني،  كان طبيعيا

 وباتباع نظام اللجان في ات خاذ القرارات5
من مجموع  %12األخرى ومخاطر حسابات خارج الميزانية شك لت مخاطر االئتمان والموجودات 

ن )21/16/6211الموجودات المثق لة كما بتاريخ  ( مخاطر 6( المخاطر السيادية، و)1، وهي تتضم 

 ( مخاطر الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة25المصارف، و)
 
تقتصر على الحسابات الجارية واالحتياطيات اإللزامية المودعة لدى مصرف : المخاطر السيادية (1)

لمئة وال يترتب عليها أية أعباء على األموال سورية المركزي5 تثق ل هذه التوظيفات بنسبة صفر با

 الخاصة5
تشمل جميع مخاطر التوظيفات في المصارف السورية )العامة والخاصة(، وفي  مخاطر المصارف (2)

  5المصارف األجنبية
تشمل جميع القروض والتسهيالت داخل مخاطر الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة:  (3)

 وخارج الميزانية5
 

 مخاطر السوق 

بمخاطر مراكز القطع، إذ ليس لدى المصرف  2تنحصر مخاطر السوق المتعلقة بالدعامة األولى من بازل 

حالياً أية محفظة لألوراق المالية المصن فة للمتاجرة5 وتشمل محفظة مركز القطع التشغيلي للمصرف مراكزاً 

 لسويسري وعمالت أخرى5بالدوالر األميركي واليورو والجنيه االسترليني والفرنك ا
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 31/12/20125من مجموع الموجودات المثق لة كما في  %0110شك لت مخاطر السوق ما نسبته 

 

  مخاطر السيولة 

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

 استحقاقها، 

 مرتفعة أو حدوث خسائر5أو تمويل نشاطاته بدون تحمل تكاليف 

أعلى من الحدود المفروضة من  31/12/2019كما بتاريخ  بفرنَسبنك سوريةإن نسب السيولة الخاصة 

، حيث بلغت نسبة السيولة بكافة 22/11/2002تاريخ  855قبل مجلس النقد والتسليف بموجب القرار رقم 

، %30أن  الحد  األدنى لألولى هو ، في حين %28، ونسبة السيولة بالليرة السورية %66العمالت 

 أن ال حد اً أدنى لها5علماً  %100بالعمالت األجنبية  5 وبلغت نسبة السيولة الصافية%20ولألخيرة 

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

 بتبويب الموجودات بحسب قابليتها للتسييل، بحيث شك لتبحسب القرار المذكور5 كما يقوم المصرف 

 5%33، واألقل  سيولة %5، والجاهزة %82الموجودات سريعة التجهيز 

 

 مخاطر التشغيل 

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

 5الخارجيةواالتصاالت، واألحداث المتعلقة بالبيئة 

 

تحتسب األموال الخاصة لمواجهة المخاطر التشغيلية للمصرف بحسب التعليمات الصادرة عن مجلس النقد 

، وفق أسلوب المؤشر األساسي؛ حيث يتم االحتفاظ بأموال 22/01/2000تاريخ  283والتسليف رقم 

مع عدم األخذ باالعتبار  من متوسط إجمالي اإليرادات خالل السنوات الثالث السابقة، %18خاصة تساوي 

 السنة التي يكون فيها إجمالي الدخل سالبا5ً
من مجموع الموجودات المثق لة كما بتاريخ  %3بلغت الموجودات المثق لة لمخاطر التشغيل ما نسبته 

31/12/20125 

 

 

 وممارسات اإلدارة السليمة الحوكمة

 أوالا : اهمية الحوكمة

بشكل يتوافق مع تعليمات كل من مصرف  2012في العام  سوريةلفرنَسبنك تم تحديث دليل الحوكمة 

  للممارسة المصرفية الفضلى5سورية المركزي وهيئة األوراق واالسواق المالية السورية والمبادئ العامة 

يؤمن فرنَسبنك سورية بأهمية الحوكمة، إذ أنها توفر أساساً لنمو المصرف وتحسين أدائه5 إضافةً إلى ذلك  

للحوكمة دور كبير في تدعيم الثقة في أنشطة المصرف كمتلق ألموال المساهمين والمودعين، ولتمكينه من 

وافز توفير الح ك سوريةفرنَسبنالمساهمة بنجاح في تطوير الجهاز المصرفي ككل5 فبذلك يستطيع 

الضرورية التي تمكن مجلس إدارته واإلدارة التنفيذية من متابعة األهداف التي تصب في مصلحة المصرف 

بشكل عام ومصلحة المساهمين بشكل خاص والتي من شأنها أن تيسر المراقبة الفعالة، األمر الذي يساهم 

    في ضمان النمو االقتصادي واالستقرار في سورية5    
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ا: المبادئ األساسية للحوكمة  ثانيا

 ،المودعين، الدائنين، الموظفين، السلطات الرقابية والجهات  العدل في معاملة المعنيين: المساهمين

 ذات الصلة5

 5الشفافية واالفصاح بشكل يمك ن المعنيين من تقييم وضعية المصرف وأدائه المالي 

  اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة وبين مجلس اإلدارة المساءلة والمحاسبة في العالقات بين

 والمساهمين وبين مجلس اإلدارة وأصحاب المصالح اآلخرين5

 5المسؤولية من حيث الفصل الواضح في المسؤوليات وتفويض الصالحيات 

 

ا: االلتزام بالحوكمة  ثالثا

ه قامت بإعداد دليل الحوكمة واعتمادلجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي  فرنَسبنك سوريةشك ل 

 ونشره5

 

 

ا: مجلس اإلدارة  رابعا

  يتحمل مجلس اإلدارة كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات المصرف وسالمته المالية وتقع على

 من االعمال غير القانونية أو غير المالئمة5  فرنَسبنك سوريةمجلس اإلدارة مسؤولية حماية 

  األهداف االستراتيجية للمصرف وممارسة التوجيه والرقابة على إدارته يقوم مجلس اإلدارة برسم

 التنفيذية5

 5واتسن 2كل  يتم انتخاب مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامة للمساهمين 

 حضرها جميع األعضاء على الشكل التالي: 9102اجتماعات في  6عقد مجلس اإلدارة 

 عدد االجتماعات  الحضور

 كل اإلجتماعات أحمد شهابيالسيد 

 كل اإلجتماعات السيد غنطوس الجمي ل

 خمسة إجتماعات أمين أبو مهي االسيد 

ر* ةالسيد  كل اإلجتماعات كاتيا مدو 

 كل اإلجتماعات عدنان الخوري إبراهيمالسيد 

 كل اإلجتماعات وائل شاميالسيد 

 كل اإلجتماعات ثائر اللحامالسيد 

 كل اإلجتماعات علي مرعيالسيد 

 كل اإلجتماعات  وائل حدادالسيد 

 

وعددها أربع إجتماعات بصفتها  91/10/9102في اجتماع الهيئة العادية في *حضرت جميع االجتماعات من تاريخ انتخابها 

 إجتماعات بصفتها أمين عام مجلس اإلدارة5 6عضو مجلس إدارة و
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تم تشكيل لجان وتعزيز المراقبة ومن أجل إدارة المصرف بصورة سليمة  بهدف زيادة فعالية مجلس اإلدارة

وفيما  مةلبات دليل الحوكمتطمع منبثقة عنه حيث تقوم هذه اللجان بعقد اجتماعات بشكل دوري بما يتناسب 

 يلي لمحة عن نشاط كل من هذه اللجان:

 

 :لجنة التدقيق 

  النافذة  والرقابة الداخلية والتأكد من االلتزام بالتعليماتتقوم اللجنة بتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط

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

كما تقوم اللجنة بتقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي   تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها5

قاريره وتقدم التوصية إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين وعزل مدير التدقيق ومراجعة نتائج ت

  الداخلي والخارجي5 تم  تحديث تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس إدارة المصرف المنعقد بتاريخ

20/08/2012 

  للجنة، وكالً من األعضاء السادة وائل ً تتألف لجنة التدقيق من كل من: السيد ثائر اللحام رئيسا

 مي، ووائل حداد، وأمين أبو مهي ا5شا

  ت خاللها مراجعة البيانات المالية الدورية تم   2012اجتماعات خالل عام  8 لجنة التدقيقعقدت

للمصرف قبل عرضها على مجلس اإلدارة، وقامت بالتوصية بشأنها ومتابعة القضايا المحاسبية 

ير لعت اللجنة على تقاراطالشفافية5 و ذات األثر الجوهري على البيانات المالية وذلك بهدف ضمان

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

 مع لجنة الحوكمة لمناقشة األمور المتعلقة باللجنتين5مشترك عقد اجتماع  كما تم   االستفسارات5

 :لجنة إدارة المخاطر

  جلس موسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل  استراتيجياتبوضع وتحديث تقوم اللجنة

تراجع أداء اإلدارة كما  5ينسجم مع قدرة المصرف ومدى قبوله لتحمل المخاطرذلك بما ، واإلدارة

 التنفيذية في إدارة مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل5

  ن ، وأميوائل حدادللجنة، وكالً من السادة رئيساً  غنطوس الجميلتتألف اللجنة من كل من: السيد

 فيها5 ءأبو مهي ا، وعلي مرعي أعضا

  قامت خاللها بمراجعة التقارير الدورية المعدة  2012اجتماعات خالل عام  2عقدت لجنة المخاطر

 حول طبيعة المخاطر وطرق معالجتها5

  20/08/20125في اجتماع مجلس إدارة المصرف المنعقد بتاريخ تم  تحديث تشكيل اللجنة 

 

 :لجنة الحوكمة 

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

 الضرورة وتنسق مع لجنة التدقيق للتأكد من االلتزام به5

  :معدنان الخوري ابراهي وكالً من السادة جنة،السيد أحمد الشهابي رئيساً للتتألف اللجنة من كل من ،

رووائل شامي،   أعضاًء فيها5 وعلي مرعي وكاتيا مدو 
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  قامت خاللها بمناقشة التزام فرنَسبنك سورية  2012عقدت لجنة الحوكمة اجتماعين خالل عام

ً  5بدليل الحوكمة والتعليمات ذات الصلة ً كما عقدت اجتماعا ة لمناقشمع لجنة التدقيق مشتركا

 المواضيع المتعلقة باللجنتين5

  20/08/20125في اجتماع مجلس إدارة المصرف المنعقد بتاريخ تم  تحديث تشكيل اللجنة 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت 

  وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء مجلس  لجنة الترشيحات والمكافآت بمراقبةتقوم

خذ بعين االعتبار الخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة األ عالتنفيذي، ماإلدارة والرئيس 

الترشيحات  اللجنة كما تناقش اإلدارة5 والمصادق عليها من قبل مجلس ،والموضوعة من قبلها

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

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

معايير تتبناها اللجنة ويصادق عليها مجلس اإلدارة5 كذلك تتولى اللجنة وضع تعريف لألعضاء 

 تمر5قلين/غير مستقلين، وتتأكد من حصولهم على التدريب والتأهيل المستنفيذيين/غير تنفيذيين، مست

  تضمن اللجنة وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب ألعضاء مجلس اإلدارة

ة الشروط المطلوبة لعضويوتراجع اللجنة  ويوافق عليها مجلس اإلدارة5 ،التنفيذيين والمديرين

لم الرواتب ومستوى غالء المعيشة، وكل من الخطة التدريبية وخطة مجلس اإلدارة والترشيحات وس

 اإلحالل باإلضافة إلى دليل الموظف، ونتائج تقييم أداء المراقبين المصرفيين الداخليين5

  ًادة: من األعضاء الستتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من: السيد وائل شامي رئيساً للجنة، وكال

 5غنطوس الجميل، نديم مجاعص، علي مرعي، ثائر اللحام

  20125خالل عام  اجتماعات 3عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 

  20/08/20125بتاريخ تم  تحديث تشكيل اللجنة خالل مجلس اإلدارة الذي انعقد 

 :لجنة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

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

ح توض  وكل تقرير على حدة  وتناقش نتائج ،عنهامن خالل التقارير الصادرة والسلطات الرقابية 

ل ن المصرف ملتزم بكافة التفاصيأ تتأكد من5 كما والنتائج المترتبة على هذه التقارير األسباب

 ات5القرارالمعنية في 

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

وإجراء التحقيقات  أي التصريحات المشبوهة()وتمويل اإلرهاب  المتصلة بغسل األموال

 شئت لها5نوالقانونية الالزمة لتطبيق الغاية التي أُ  ةلوقائيا تدابيرالبتحديد تقوم  ضرورية5 كماال

  دليل السههياسههات واإلجراءات الخاص بقسههم االلتزام ومكافحة على اللجنة بدراسههة التعديالت تقوم

لضههههمان سههههير العمل على الدائرة تم اعتمادها في خطة عمل لي ،غسههههل األموال وتمويل اإلرهاب

 و المطلوب من الهيئات الرقابية5حالن
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  :المراقبين المصهههههرفيين الداخليين، ووحدة مكافحة غسهههههل األموال  وحدةتتألف دائرة االلتزام من

 وتمويل اإلرهاب، ووحدة االلتزام5

  اً رئيس وائل حداد كل من: السهيدومكافحة غسهل األموال وتمويل اإلرهاب من  االلتزامتتألف لجنة

ري، ، وكالً من السههههادة نديم مجاعص، كاتيا مدور، عدنان الخوري ابراهيم وهشههههام الشههههويللجنة

 أعضاًء فيها5

  20125خالل عام  اجتماعات 8ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  االلتزامعقدت لجنة  

  20/08/20125إدارة المصرف المنعقد بتاريخ في اجتماع مجلس تم  تحديث تشكيل اللجنة 

 

 أتعاب شركة التدقيق: 

 
بما فيها أعمال التدقيق السنوي  2019بلغت أتعاب مدقق الحسابات الخارجي عن أعمال التدقيق في عام 

 .ليرة سورية /11,111.,92/والمراجعة الربعية والدورية 

 

 درجة االعتماد على موردين / عمالء محددين:

 

 5%01ال يوجد لدى فرنسـَبنك سورية أي موردين أو عمالء يعتمد عليهم بنسبة تزيد عن 

 

 

 العامةالتطورات المستقبلية 
لمحافظات االمحافظة على حصته السوقية وتكثيف تواجده في في خطته تطبيق سورية بيستمر فرنَسبنك 

تي فروع له فيها نتيجة األوضاع التسنح الظروف سابقاً الفتتاح لم  جديدة،محافظات الحالية والولوج الى 

 بها البالد5 تمر

االقتصادية ذات الربحية المقبولة استهداف المزيد من القطاعات ويعمل على توسيع قاعدة العمالء عبر 

هة نحو القطاعات اإلنتاجية ، مع الحفاظ على حصة مهمة من التسهيالت االئتمانية الموج  األقل خطورةالو

 التي تدعم االقتصاد الوطني5

يتجه المصرف الى تحسين مستوى الخدمات المصرفية المقدمة حالياً وبناء عالقات طويلة األمد مع العمالء 

لتواكب التطورات  E-Bankingخال مفهوم الشراكة والرشد المالي والتخطيط إلدخال خدمات إدعبر 

اً في مجال أتمتة العمل الذي سينعكس إيجابي المستمرم المصرفية وتلبي احتياجات العمالء بما يخدم التقد  

 على األداء المالي للمصرف5

راً،ووفقاً لألحداث الطارئة التي استجدت  ،ولكن تطبيق لتريث المصرف في اتخاذ الخطوات التنفيذية سي مؤخ 

وسيقرر الوقت األنسب للشروع بها، بعد وضوح الرؤية تجاه المتغي رات  خط ته االستراتيجية،بعض جوانب 

 5الطارئةوالسريعة 

 

 تقييم إجراءات الرقابة الداخلية
رياً بتقييم دائرة التدقيق الداخلي دويقوم المصرف بتقييم اإلجراءات الرقابية الداخلية بشكل دوري حيث تقوم 

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

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

توصياتها بشأن ذلك، ويتم عرض نتائج التقييم والمالحظات المكتشفة  (، وتضع.911لعام  2/ م ن /ب091

على لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل اجتماعات لجنة التدقيق، والتي خلصت بمجملها إلى أن 
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إجراءات الرقابة الداخلية في المصرف جيدة جداً، كما يصار إلى حل المالحظات الناتجة بشكل فوري 

 منها الحقاً من خالل مهام التحقق التي تقوم بها دائرة التدقيق الداخلي5 والتحقق

 

 المزايا والمكافآت التي تمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا خالل السنة المالية.

 

 90/09/91025اإلدارة منذ تأسيس المصرف ولغاية  لم يتم دفع أي تعويضات أو مكافآت ألعضاء مجلس

  ليرة سورية5 77,326,701بلغت رواتب اإلدارة العليا لنهاية العام 

 

 

 الجوهريةاألحداث 

 

وأصبح واجب التطبيق منذ بداية  9101نهاية العام  IFRS-9صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

والذي طرح مفاهيم جديدة وأسس مختلفة إلدارة المخاطر االئتمانية وأهمها التحوط لمخاطر  9102العام 

عدم السداد وذلك قبل الوقوع الفعلي للخطر، بإدخال مفهوم التوقع واحتمالية التعثر بناًء على معايير كمية 

ي تطلب احتجاز مخصصات مقابل كافة الديون الممنوحة المستغلة وغير المستغلة ونوعية األمر الذ

 والمنتجة والمتعثرة، مما أدى الى ازدياد قيمة هذه المخصصات لدى المصرف5

تأثرت أعمال المصرف خالل األشهر األخيرة من العام الماضي بالوضع السياسي واألمني في لبنان فقد 

ع ما له من مبدأت حركة احتجاجات شعبية وتفاقم الوضع ليؤثر سلباً على كافة متغيرات االقتصاد اللبناني 

 عمل المصرفي5زاد من حجم الصعوبات المفروضة على سير الأثر على االقتصاد السوري، مما 

 291نتيجة ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي من  9191زاد اجمالي موجودات المصرف مطلع العام 

خالل الربع الحالي والذي انعكس على تقييم الموجودات وإيرادات الفوائد  712إلى  9102نهاية العام 

ربحاً ناجماً عن إعادة تقيم مركز  مليار ل5س .0والعموالت األجنبية بالليرات السورية، كما حقق المصرف 

 القطع البنيوي5

 COVID-19ومن ضمن المستجدات األخيرة التي طرأت على العام هو انتشار فايروس كورونا المستجد 

والذي أثر بشكل سلبي على مختلف االقتصاديات وكان لالقتصاد السورية نصيب من ذلك فضمن اإلجراءات 

إغالق المعابر الحدودية بين كل من سورية والعراق واألردن ولبنان بشكل االحترازية التي تم اتخاذها هو 

 كامل5

 

 ثبات سعر الصرف:
 ل5س 291استقرارا في سعر الصرف مقابل الليرة السورية بقيمة  9102شهد عام 

  

 التي دفعتها الشركة:التبرعات والمنح 

 

  ع ليرة سورية لصالح جهات مدنية سورية  709,.9,29بمبلغ  9102خالل العام  فرنَسبنك سوريةتبر 

 ضمن إطار المسؤولية االجتماعية5

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

 المالية5 

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

 أو غيرها، وال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز خاصة تم الحصول عليها5

  ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها، لها أثر مادي على عمل المصرف

شكل عام بأو منتجاته أو قدرته التنافسية، وإنما بعض العقوبات المطبقة على الجمهورية العربية السورية 

 والقطاع المصرفي بشكل خاص5
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  يلتزم المصرف بمعايير العمل المصرفي المطلوبة من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية

 المركزي وكافة الجهات الرقابية باإلضافة إلى الممارسات المصرفية الفضلى5

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

 أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم5

 5وال يوجد حالياً معايير جودة دولية معينة مطبقة 

 5ال يوجد شركات تابعة للمصرف 

 5ال يوجد تحفظات في تقرير مدقق الحسابات على البيانات المالية السنوية 

 جزاءات مفروضة على المصرف ذات أثر جوهري5يوجد عقوبات أو  ال 
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 عناوين اإلدارة العامة وشبكة الفروع

  دمشق 
 أبو رمانة

 )الفرع الرئيسي(

  

 :هاتف ةشارع مهدي بن برك

963 11-3353030/1/2/3 

 3353037-11 963:فاكس 

اف آلي  صر 

 

مقابل معهد  –شارع بغداد  شارع بغداد

 الحرية

 2326890/1219-11 هاتف:

 2326892219-11 2فاكس

اف آلي  صر 

 الغساني

 
 4476841219-11 هاتف: شارع حلب – الغساني

 4476840219-11 فاكس:
اف آلي  صر 

 المنطقة الحرة 

 )فرع خارجي(
 2321008219-11 هاتف: ساحة الجمارك –البرامكة 

 2113150219-11 فاكس:
اف آليال يوجد   صر 

 

 

 ريف دمشق
 

 جرمانا

 

 بناء الحناوي-شارع البلدية

 219 00-129197.هاتف:

 219 00-112191.فاكس:

 

اف آلي  صر 

 

 

 حلب
 

 العزيزية

شارع أمين 

الريحاني/الشالالت/ بناء 

 2219رقم 

 هاتف:

 21-2242601219 

 فاكس:

 21-2242603219 

اف آلي        صر 

 

 

 الملك فيصل

مقابل -شارع الملك فيصل

 معهد جورج سالم
 هاتف:

 21-2218265/6219 

   فاكس:

21-2218270 219  

اف آلي        صر 

 

 

 

 الالذقية
 

 فرع الالذقية

 هاتف: شارع الكورنيش الغربي

 41 459 829/ 30219 

 فاكس:

 41 459 907219 

اف آلي        صر 
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 طرطوس
 

 فرع طرطوس
بناء عبد  –شارع الثورة 

 الل طيف اسماعيل

 329060219-43 هاتف:

 329064219-43 فاكس:

اف آلي         صر 

 

 

 

 حمص 
ا(  المحطة )قريبا

ا(  الحواش )قريبا

 
 ويوجد عدد من المواقع قيد التجهيز في دمشق وحلب وحماة والمناطق الصناعية السورية
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 البيانات المالية السنوية وتقرير المدقق الخارجي للحسابات
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