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  الفهرس
  كلمة رئيس مجلس اإلدارة

  لمحة عن فرنَسبنك سورية 

 .رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 الرئيس التنفيذي لنشاطات المصرف -عرض المدير العام 

  ملخص األداء المالي

 الموارد البشرية والهيكل التنظيمي.     

 شبكة الفروع     

  الخدمات المصرفية.

 .واالجتماعيةالنشاطات التسويقية 

 .البيانات المالية وتحليل الوضع المالي والتنافسي

 .وصف المخاطر وقياسها

 الحوكمة وممارسات اإلدارة السليمة.

 .لحساباتل المدقق الخارجيالبيانات المالية السنوية وتقرير 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 حضرات السادة مساهمي مصرف فرنسـَبنك سورية المحترمين، 

أن أرحب بكم  ُيسعدنيفرنَسبنك سورية باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة في 
وبممثلي الهيئات الرسمية والرقابية الحاضرين في هذه الهيئة العامة العادية، شاكرًا الجميع تلبيتهم دعوتنا 

ي الذو  2018ان أعرض عليكم تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال المصرف للعام  رنيللحضور. كما يس
الخارجي  لمدققاه ونتائجه إضافة إلى البيانات المالية السنوية وتقرير ءيلخص نشاط فرنَسبنك سورية وأدا

 .31/12/2018المنتهية في  للحسابات

 االستماع بعد عليها بالمصادقة الموقرة هيئتكم ونوصي المالية البيانات وسالمة صحة نؤكد إدارة إننا كمجلس
 بشكل طويرهت على نعمل فعال رقابة نظام وتوفير تأمين على الكامل حرصنا مع الحسابات مدقق تقرير إلى
  المصرف. لها يتعرض التي المخاطر مستوى تخفيض من يساهم بما دائم

ألوضاع ا على الرغم منسورية و  بعد مضي عشر سنوات على بدء مزاولة العمل في مصرفكم فرنَسبنك
ة الخدمات بتقديم كاف فرنَسبنك سورية ستمرا ،منذ ثماني سنوات سورية ما زالت تعيشهاالتي  الصعبة

، دارةودعم مجلس اإل بفضل الجهود المبذولة من قبل اإلدارة التنفيذية والموظفين 2018في عام  المصرفية
أموال ى محافظة علسمحت بالالتي  االحترازيةالسياسات إضافًة إلى ومواكبتهم  متابعة عمالئه من خاللو 

لتي او  أو الممكن حدوثهاتحّوطًا للمخاطر المتوقعة الالزمة  المخصصاتتكوين و كما  ،المصرف الخاصة
 متابعة جهةل تقيد المصرف بالممارسات الدولية الفضلى وتعاميم السلطات الرقابيةلقد  .قد يواجهها المصرف

جهود سمحت بالمحافظة على جودة موجودات المصرف مع ذلك  وترافق. مخاطر االئتمان ومخاطر االلتزام
 مع تفادي التعرض للمخاطر التشغيلية مما سمح بالمحافظة على ماليته العامة وسمعته.

فقد  فروعنطاق شبكة ال توسيع علىالمصرف  ساعد إن التعاون الدائم بين اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة
ها جديد في دمشق وفرعين في مدينة حمص ومحافظت فتتاح فرعفتتاح فرع جديد في جرمانا وسيتم اتّم ا

اسة در وفقًا للخطة الموضوعة والمبنية على  وذلك، باإلضافة إلى فروع أخرى ممكنة 2019خالل العام 
 مالمما يساعد في تطوير األع مستقر مالياقتصادي و رؤيتنا لمستقبل  وتماشيًا مع بشكل متأنٍ  تّمت

ريك المؤسس وال بّد من الشكر الدائم للش .قتصادية والمصرفيةالالصعوبات والتحدّيات ا، بالرغم من المصرفية
نستمر اإلطار، ي هذا وففرنَسبنك على تقديمه الدعم الفّني والتقني والتدريبي المستمر لمصرفنا دون مقابل. 

من  مرينالتدريب والتأهيل المستالمحافظة عليهم من خالل بو  في للموظفين والكوادرمستوى المعر برفع ال
 تدعيملى يعمل عفرنَسـبنك سورية  أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية إلى زبائننا حيث أن

  تلبية حاجات السوق في المرحلة القادمة. ب ستمرارلال هخدمات
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ية المساهمة بدعم برامج جمعيات إنسانالمصرف يستمر في جتماعية، فإن بالمسؤولية االا فيما يتعلق أمّ 
 .وفكرية وفنّية تهم أبناء المجتمع السوري

 ، مع تأكيد سعينا الدائم لمزيد2019ختامًا، نشكر حضوركم وثقتكم، آملين بدء صفحة جديدة خالل العام 
   لألمن واالستقرار والنجاح. العودة السريعةالغالي  ولبلدنا التقدم والتوّسع والنجاح، من

  .االحترام والتقديرفائق وتفضلوا بقبول 

  

  

 

  اإلدارةرئيس مجلس 

  أحمد الشهابي
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  سورية  فرنسـَبنكعن لمحة 
  
ت كشركة مساهمة سورية غايتها قبول الودائع وتوظيفها والقيام بجميع العمليا وريةـبنك سَـ فرنسس مصرف تأسّ 

مليون ليرة سورية، مقسمة على ثالثة ماليين  1.750المالية والمصرفية وفق القوانين النافذة، برأسمال وقدره 
المصرفية  ، وباشر أعماله18في سجل المصارف تحت الرقم  وريةـبنك سَـ فرنسوخمسمائة ألف سهم وقد سجل 

   .2009كانون الثاني  15في 

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

 .وقريبًا في شارع حلب الحرة المنطقة-بغداد  شارع- أبو رمانة دمشق:

 الملك فيصل. شارع- العزيزية حلب:

 شارع الثورة. طرطوس:

   .شارع الكورنيش الغربي الالذقية:
 ش.االحو الوادي / المحطة و  المدينة / قريبًا في حمص:

  .جرمانا ريف دمشق:
على تعليمات السلطات الرقابية المرتكزة على قوانين الجمهورية العربية السورية، أقّرت الهيئة العامة غير  بناءً 

مليون ليرة سورية  5,250ليصبح  فرنَسـبنك سوريةزيادة رأس مال  2010آذار  29 المنعقدة بتاريخالعادية 
، وتمت عملية االكتتاب بعد الحصول على الموافقات الالزمة %60وزيادة حصة الشريك االستراتيجي إلى 

م من رأس المال المصرح به، وتم بيع األسه %80وبلغت نسبة التغطية حوالي  2011في نهاية شهر حزيران 
  غير المكتتب بها عن طريق سوق دمشق لألوراق المالية. 

  

 بنك سوريةفرنسَ ليصبح عدد األسهم المكتتب بها في  الفائضةبيع األسهم  اكتمال تم 2017في بداية عام 
  .مليون ليرة سورية 5,250,000,000ورأسمال المصرف  ،سهماً  52,500,000
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من  %55.66 يملك وأكبر المساهمين في المصرف، حيث أنه. المؤسس الرئيسي فرنَسبنك ش.م.لعتبر ي

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

 .فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير وقبول الودائع ألجل بالعمالت المختلفة 

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

  االعتمادات المستندية (فتح واستقبال خطابات االعتماد ألغراض االستيراد، تقديم السندات
  .للتحصيل، فتح واستقبال تحصيالت االستيراد، خطابات الضمان)

 لذي يتضمن (متطلبات رأس المال العامل، التسهيالت، تمويل المشاريع، القروض تمويل الشركات وا
  .المجمعة أو المشتركة)

 .خصم األوراق التجارية وأسناد األوامر  
 .خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له  
 م خدمات يالخدمات المصرفية بالتجزئة: كقروض شخصية /استهالكية وقروض سكنية لألفراد وتقد

 بطاقات االئتمان.

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

 :ش.م.م.ع فرنَسبنك سوريةالمســـاهمون المؤسســون في 

 

نسبة األسهم المكتتب بها من رأس المال المصرح   المؤسسون
  2018كما في نهاية عام  عنه

 %55.66 . ل.م.ش فرنَسبنك
  %4.33  وفيق بن القّصار عادل السيد
 %3.00 سعيد بن الشهابي أحمد السيد
 %1.66 جاك بنت سعادة تانيا السيدة
 %1.66 جاك بن سعادة رودولف السيد

 %66.32  المجموع
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األطراف ذات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها 
  :العالقة
  تنفيذي  مستقل  نسبة الملكية  هايمثل الجهة التي  تاريخ التعيين  المنصب  االسم

رئيس مجلس   *السيد أحمد سعيد الشهابي
  اإلدارة

  تنفيذيغير   مستقل  %3  نفسه  2018

  تنفيذيغير   غير مستقل  %55.66  فرنَسبنك ش.م.ل.   2017  عضو  إبراهيمالخوري السيد عدنان 

  تنفيذي غير  غير مستقل  %55.66  فرنَسبنك ش.م.ل.  2017  عضو  غنطوس الجمّيلالسيد 

  تنفيذيغير   غير مستقل  %55.66  فرنَسبنك ش.م.ل.  2017  عضو  السيد أمين أبو مهيا 

  غير تنفيذي  مستقل  %0.19  نفسه  2016  عضو  السيد وائل سليم شامي

  غير تنفيذي  مستقل  %4.50  نفسه  2013  عضو  السيد ثائر دريد لحام

  غير تنفيذي  مستقل  %0.7  نفسه  منذ التأسيس  عضو  السيد علي وهيب مرعي

  غير تنفيذي  مستقل  %0.19  نفسه  2017  عضو  السيد وائل هشام حداد
 

 55.66من أسهم المصرف، ويملك كشخصية اعتبارية  %5عن  دالذي يمتلك ما يزي الوحيد فرنَسبنك ش.م.ل. هو المساهم%. 

 اإلدارة.تعيين السيد أحمد سعيد الشهابي رئيسا لمجلس تّم و  12/12/2018بتاريخ  من منصبه السيد عادل وفيق القّصاراستقال *

  

    

 اإلدارة العليا

  مجاعص نديم السيد  التنفيذي الرئيس- العام المدير
  ير العامدنائب الم

 السكري الركابي ليث السيد

 هشام الشويري السيد  العام المدير مساعدو

  السيد ناجي عبد النور
  العامةالمستشارون القانونيون واألمانة 

  متري موسى الدكتور  المستشارون القانونيون
  ثائر بالل األستاذ

  السيدة كاتيا داغر مدّور  اإلدارة مجلس عام أمين
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  اإلدارةأعضاء مجلس 
  األعضاء الحاليين:

 ،1987علوم اختصاص الهندسة الكهربائية والحاسوب عام  ماجستيرسوري، حائز على    ثائر دريد اللحام:السيد 
وجميعها من جامعة  1983 شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلى 1986وماجستير في الرياضيات عام 

 األمريكية، مدير عام جمعية رجال وسيدات االعمال السورية، مدير شركة سورية القابضة.كنساس، الواليات المتحدة 

امعة السورية الج –إدارة األعمال من جامعة الوداي الدولية  حائز على شهادة في سوري، :السيد علي وهيب مرعي
اصب من  يشغل حيث شركات الوهيب  . رئيس مجلس إدارة مجموعة الوهيب اإلقتصادية. شريك في مجموعةاأللمانية

 السياحية في محافظتي طرطوس والالذقية.الصناعية، التجارية و ، لديه مجموعة من المشاريع إدارية عدة

التمويل واألعمال الدولية من  اختصاصحائز على بكالوريوس في إدارة األعمال، ، سوريوائل سليم شامي: السيد 
في وخبراته العملية في السوق السورية و  االقتصاديةيتمتع السيد شامي بخبرات في المجاالت  .جامعة جورج واشنطن

.الغذائية ناعاتللص فودز تريتس وشركة للتوزيع وشامي صباغ شركة من كل في التنفيذي المدير منصب يشغل الخارج.
، يتمتع السيد حداد 1981سوري، حائز على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة دمشق لعام    وائل هشام حداد:السيد 

ما مكتب دراسات هندسية)، ك-فندق-بخبرات إدارية وهندسية في مواد البناء وٕادارة مشاريع خاصة حيث يمتلك (مطاعم
 مدرسة القرية الصغيرة. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة

 ، مدير إقليميفي زحلةلبناني، حائز على إجازة في إدارة األعمال من جامعة القديس يوسف  السيد أمين أبو مهّيا:
غل منصب ، كما ش)مجموعة فرنَسبنك(منطقة البقاع في فرنَسبنك ش.م.ل، شغل منصب مدير عام مساعد لبنك البقاع ل

 .2004لغاية  1992مدير فرع في زحلة من 
 عمل سابقًا في مجاالت عدة ، حائز على بكالوريوس بالكيمياء من جامعة حلب،سوريالسيد عدنان الخوري إبراهيم: 

مسؤول سابق عن فرنَسبنك ش.م.ل. في المنطقة الحرة في  مساعد مدير عام سابق فرنَسبنك سورية، تجارية وصناعية.
 ية.، شريك في مؤسسات استيراد وتصنيع أدو دمشق

  لمحة عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
  رئيس مجلس اإلدارة

، حائز على ماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة شارل في براغ، سوري الشهابي:السيد أحمد سعيد 
، عضو في غرفتي تجارة وصناعة حلب وعضو في غرف تجارية ومجالس هنغارياقنصل عام فخري لجمهورية 

 لعدد مدير عام، عضو غرفة التجارة العربية االلمانيةرجال أعمال سورية عربية، سورية أوروبية، عربية أوروبية، 
  .ICCعضو مجلس ادارة غرفة التجارة العربية النمساوية من الشركات الصناعية والدوائية، 
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 ماجستير و ،INSEAD من والمالية االقتصاد في األعمال إدارة ماجستير على حائز لبناني،السيد غنطوس الجّميل: 
 FRANSA INVEST في األموال تبييض مكافحة لجنة ورئيس اإلدارة مجلس عضو. ESIB من المدنية الهندسة في

BANK- LEBANON   في  المخاطر لجنة في وعضو التدقيق لجنة ورئيس إدارة مجلس عضوو FRANSABANK 
BELARUS  OJSC. 
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  لمحة عن اإلدارة العليا
  الرئيس التنفيذي – العامالمدير 

من الجامعة األميركية في بيروت،  المصارفو لبناني، حائز على ماجستير في المال    مجاعصالسيد نديم عزيز 
المعلوماتية و  التجارية ماجستير في التسويق من جامعة القديس يوسف، بكالوريوس في العلوم

سوسيته جنرال  SGBL في األعمال التجارية من الجامعة اللبنانية األميركية، عمل في بنك
ير عام ومدير ، شغل فيها مناصب مختلفة منها نائب مد2007إلى 1992في لبنان من 
  والتسويق والمصرف االلكتروني. االستراتيجيةمسؤول عن 

  نائب المدير العام

المحاسبة  مديريةومسؤول  حائز على ماجستير في اإلدارة المالية والمصارف،، سوري    يالسكر  السيد ليث الركابي
 والخزينة والقطع، ،والرقابة المالية، ومنسق دوائر العالقات الدولية، خدمات القروض

كل في شركة هن مديرا للمالية وعضو في اللجنة التنفيذية محاسب قانوني، عمل سابقاً 
سورية، ومسؤوال عن المالية والموارد البشرية والشؤون اإلدارية في المصرف الدولي للتجارة 

  والتمويل.
  مساعد مدير عام

  شويريالالسيد هشام 
  
  
  

ماجستير في ادارة األعمال، ومسؤول دائرة إدارة المخاطر، ومنسق حائز على ، سوري
ومكافحة غسل األموال وتمويل  إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي وااللتزام( الرقابية دوائرال

  ).BBACو CSC( أخرى ، عمل سابقًا في مؤسسات مصرفيةاإلرهاب)

حائز على بكالوريوس وديبلوم في المعلوماتية اإلدارية من جامعة القديس يوسف. ، سوري  السيد ناجي عبد النور
سنة. تدرج في عدة مناصب حتى مدير عام مساعد  25التحق في فرنسبنك منذ ما يزيد عن 

  لشؤون التقانة. تميز بعدة مشاريع منها المشاركة بأربع عمليات دمج مصارف.

  أمين عام مجلس اإلدارة
 SGBL، عملت سابقًا في بنك  ESAماجستير في التسويق-التسويق دائرةمسؤول  لبنانية،  مدّورداغر السيدة كاتيا 

تطوير المواقع و  بعد حيث شغلت منصب مسؤولة المصرف عن 2008 - 1988  لبنان
، حائزة على شهادة في حوكمة الشركات، وعضوية مجالس SGBLاإللكترونية لمجموعة 

 ”TAMAYYAZ“و  ”IFC“اإلدارة من 
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  اإلدارة التنفيذيةلمحة عن 
  إجازة في األدب االنكليزي./سوري، مسؤول دائرة الموارد البشرية  السيد بدر الكردي

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

  .إجازة في إدارة األعمال/، مسؤول دائرة الشركات سوري  السيد سامر عياش

ي إدارة إجازة ف/التجزئة التحصيل والتسوية ودائرة سورية، مسؤول دائرة  السيدة صبا داود
  .األعمال

  إجازة في إدارة األعمال./سورية، مسؤول دائرة الخزينة والقطع  اآلنسة نسرين ميقري
  دارية/إجازة في االقتصاد/محاسبة.الشؤون اإلسوري، مسؤول دائرة   السيد ماهر موسى
ماجستير في العلوم المالية /، مسؤول دائرة العمليات المركزية سوري  مالسيد إياد اصطانو 

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

  ومصارف.
إجازة في  /دائرة الرقابة المالية والتخطيط االستراتيجيلبناني، مسؤول   السيد هشام الدواليبي

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

  إجازة في إدارة األعمال./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

 والمصرفية.

 .االقتصادإجازة في /سوري، مدير فرع طرطوس  السيد ميشيل طربيه

  إجازة في علوم المصارف./ حلب-فرع العزيزية ةسورية، مدير   ليال متري السيدة
  ماجستير في العلوم المالية والمصرفية./فرع الالذقية ةسورية، مدير     السيدة إيمان الصفدي

  إجازة في اإلعالم./دمشق–سوري، مدير فرع أبو رمانة   السيد رواد حايك
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فرع شارع بغداد باإلضافة إلى توليها مهام شؤون فرع  ةسورية، مدير   اآلنسة ميري عبود
  إجازة في األدب االنكليزي./حمص

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

  .إجازة في االقتصاد دمشق/ريف -سورية، مديرة فرع جرمانا  منار مالكالسيدة 

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 

  لمحة عن الدوائر الرقابية
  الدائرة القانونية

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

  دائرة إدارة المخاطر
  .إدارة األعمالسوري، مسؤول دائرة إدارة المخاطر، ماجيستير في   السيد هشام الشويري

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

  المراقبين المصرفيين الداخليين
  .سورية، ماجستير في اإلدارة المالية والمصرفية. مسؤول وحدة المراقبين  اآلنسة مارينا طنوس

  دائرة التدقيق الداخلي
  في العلوم المالية والمصرفية.  ماجستير-دائرة التدقيق الداخلي مديرسوري،   محمدالسيد علي 
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  آلية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة:
 لمدة ة العامة الهيئ قبل منهم انتخاب يتمّ  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 األعضاء. 

  01/06/2015في  انعقدتتّم انتخاب مجلس اإلدارة الحالي من قبل الهيئة العامة التي .  
  من كامل  األقل ألف) سهم على خمسين(/ 50,000/لـ مالكاً  يكونأن  اإلدارةيشترط في عضو مجلس

أسهم الشركة وأن يودع أسهمه التي تؤهله للعضوية في هذا المجلس لدى الشركة وليس له أن يتصرف 
  بها بأي شكل كان طيلة مدة عضويته.

  يكون من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية أو التجارية يشترط في كل عضو منتخب في مجلس اإلدارة أن
وأن يثبت أنه لم يحكم بجرم كالسرقة أو إساءة االئتمان أو االحتيال أو اإلفالس االحتيالي أو االختالس 
أو اغتصاب المال أو غسيل األموال أو االتجار بالمخدرات أو سحب شيك بدون مقابل أو النيل من مكانة 

و بالجرائم المخلة بالثقة أو أية جناية أو جنحة شائنة أو إخفاء األموال المحرزة بنتيجة الدولة المالية أ
إحدى هذه الجرائم أو تصريف هذه األموال سواء كان الحكم صادرًا في سورية أو في الخارج وسواء كان 

ق كل من نفسه بح المحكوم فاعًال أصليًا أو شريكًا أو متدخًال في أي من الجرائم المذكورة ويطبق الحظر
 حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم.

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

  ككل، وأداء الرئيس التنفيذي، وأداء اللجان التابعة له.

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

 بما يتوافق مع تفويضات مجلس اإلدارة والقوانين والتعليمات النافذة.

 مراجعة انجازات األداء وفقًا لخطط العمل واتخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة. 

  مخاطر المصرف تتم إدارتها بشكل سليمالتأكد من ان جميع. 

 إدارة توظيفات المصرف مع اللجان ذات الصلة. 

 إدارة مطلوبات المصرف مع اللجان ذات الصلة. 

 تأهيل الموارد البشرية الكفؤة في المصرف. 
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 المحافظة على جودة موجودات المصرف بأفضل الوسائل المتاحة. 

 ية والماليةتمثيل المصرف لدى الجهات الرقابية والحكوم. 

  المصرف باسممخاطبة الرأي العام. 

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

  ا.ول الزمنية المحددة لتحقيقهالطريق الذي يتم اتخاذه لتحقيق استراتيجية المصرف واألهداف والجدا

على األهداف واالستراتيجيات والخطط والسياسات ويتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية  مجلس اإلدارةيصادق 
  بمراجعة إنجازات األداء واتخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة وفقًا لخطط العمل. 

من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله ويعمل على ترسيخ سياسة  مجلس اإلدارةيتأكد 
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 

ت داخلية من المصرف حصلوا أو اطلعوا عليها نتيجة الصالحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم على معلوما
صول ويتم الح مجلس اإلدارةهذه السياسات وميثاق أخالقيات العمل على كافة موظفي المصرف وأعضاء 

  على موافقتهم عليها.

  تعارض المصالح  
صلحة م مسؤول وتقاطعه معقرار موظف أو يسعى المصرف للتأكد من عدم تأثر موضوعية واستقاللية 

شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيًا أو تهم أحد أقاربه، وعدم تأثر أداؤه باعتبارات شخصية مباشرة أو 
  غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.
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 الرئيس التنفيذي لنشاطات المصرف -عرض المدير العام 
سورية بسمعة مميزة في السوق المصرفي السوري حيث تمكن من تبوؤ مركز متقدم بين  يتمتع فرنَسبنك

من موجودات  %9المصارف الخاصة رغم المعوقات التي تتعرض لها البالد، مع حصته السوقية البالغة 
  القطاع المصرفي الخاص. 

لمنتجة ات االقتصادية انجح فرنَسبنك سورية في تخّطي التحّديات واألزمات التي طالت مختلف القطاع
خالل السنوات الماضية، وشّد أواصر كادر بشرّي ذو خبرة معروفة في التعاطي مع المخاطر كافة التي 

جمالي إ تمكن فرنَسبنك سورية من الحفاظ على مكانته القوية من حيثنتجت عن األزمة وتعقيداتها. و 
توسيع قاعدة زبائنه في مختلف النشاطات  مع التسهيالت المقدمة للعمالء مقارنة مع المصارف األخرى

بتمويل الحاجات األساسية لالقتصاد، مع مركز مالي صلب وافتتاحه لفروع  واستمرارهوالقطاعات اإلنتاجية، 
  جديدة في كل من دمشق وريف دمشق وحمص.  

عل اواستمر المصرف بتحقيق مستوى نمو مقبول في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة وذلك بفضل التف
الدائم إلدارته مع المستجدات، والسيطرة على المصاريف التشغيلية، والرفع من اإلنتاجية مع مستوى سيولة 
قياسي في ظل الواقع الصعب، مما سمح بتحقيق مردود مقبول. كما عمل المصرف على الحد من عواقب 

  األزمة إلى أدنى مستويات ممكنة وذلك حماية لحقوق المساهمين.
  

أخرى، يستمر المصرف بمواكبته الحثيثة لمتطلبات السوق مع المحافظة على مستوى مخاطر من ناحية 
نتجات الخدمات والممميز يسمح له بمواجهة استباقية للتحديات المصرفية، وذلك من خالل إعادة تفعيل 

ية، إضافة بالمصرفية التي كانت قائمة قبل االزمة والتي تتماشى مع التعليمات الصادرة عن الجهات الرقا
  الى طرح منتجات جديدة تتناسب مع الوضع الحالي.

 
لحساس من ا ختامًا، سيتابع فرنَسـبنك سورية مسيرته بتلبية متطلبات الزبائن في ظل الوضع اإلقتصادي

خالل آخر التطورات التكنولوجية المدعومة بأعلى مستويات األمن المعلوماتي، وااللتزام بالمعايير المصرفية 
المحلية والدولية، واإلستمرار بمحاولة دعم حقوق مساهميه والتحوط للمخاطر والمحافظة على موارد بشرية 

  مميزة.
  

  نديم مجاعص
  المدير العام
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 :الماليملخص األداء 
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  والهيكل التنظيمي الموارد البشرية
 صرفالمعملت دائرة الموارد البشرية خالل األعوام المنصرمة جاهدة للمحافظة على الكادر الوظيفي لدى 

وتمكينه من االستمرار حتى تجاوزها، وذلك بشتى الوسائل المتاحة، مع العلم بأن معظم التغيرات الحاصلة 
في الكادر الوظيفي لم تكن ناتجة عن استقاالت من أجل العمل في مؤسسات منافسة بل حصلت بسبب 

 الهجرة. 
رة لتوسع المخطط لها ضمن دائكما قامت دائرة الموارد البشرية بوضع خطة توظيف لتتماشى مع عملية ا

 شبكة الفروع، من خالل افتتاح فروع جديدة. 
، وافق مجلس اإلدارة على تعديل الهيكل التنظيمي، فقد تم إعادة هيكلة دائرة المحاسبة 2018خالل عام 

ارية دوالرقابة المالية، لتصبح مديرية المالية، االستراتيجية والتطوير. كما تم تعديل في بعض المناصب اإل
 العليا. 

  عدد الموظفين:
وبالتالي يكون في الفروع موظفًا  114موظفًا إضافًة إلى  48عدد الموظفين في االدارة العليا والوسطى بلغ 

ً   162العدد االجمالي للموظفين   .2018في عام  موظفا
  المؤهالت العلمية:

على شهادات جامعية فهم  من الموظفين حائزين على شهادات جامعية أّما غير الحائزين % 90.12
  يشغلون وظائف في الخدمات العامة.

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

ر ثدورات متخصصة بالعمليات المصرفية والمالية بهدف تأهيل الكوادر البشرية من تبوء مناصب أك
مسؤولية. باإلضافة إلى خطة تدريبية داخلية شملت كافة الموظفين الجدد بحيث تتناسب مع خبراتهم المسبقة 

   هدفت إلى تعريفهم على بيئة عمل المصرف. 
  سياسات التعويضات والمكافآت

سورية سياسات واضحة للرواتب والمكافآت والتعويضات لإلدارة التنفيذية وكافة الموظفين  يعتمد فرنَسبنك
تتناسب مع خبراتهم ومؤهالتهم. كما تعمل دائرة الموارد البشرية على عمل دراسة سنوية لسلم الرواتب 

لمواكبة ما  موالتعويضات لعرضها ومناقشتها خالل لجنات الترشيحات والمكافآت وذلك بهدف إجراء ما يلز 
ستجد في سوق العمل المحلية ضمن النطاق الذي تحدده استراتيجية المصرف. وذلك للحفاظ على الكوادر 

   الحالية واستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في المصرف. 
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 الهيكل التنظيمي 
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الفــــروعشـــبكة   
 قمؤقتًا إغالوتم  ،تطوير شبكة فروعه خطة فرنَسبنك سورية عّدل 2011منذ مطلع األزمة في ربيع عام 

ير الخدمات ي. ويتم تس19/07/2012فرع السيدة زينب بتاريخ ٕاغالق و  31/01/2012فرع حمص بتاريخ 
 عام جديد في منطقة جرمانا بمنتصففرع  افتتاح . وقد تماألخرىلعمالء الفرعين من خالل فروع المصرف 

  وتقديم أفضل خدمة للزبائن.وذلك ضمن سياسة المصرف في التوسع  2018
المصرف بتملك  في مناطق آمنة، حيث قاممواقع جديدة  استشرافعلى  2018وعمل المصرف خالل عام 

  عقارات جديدة ويهدف الى افتتاحها خالل الفترة القادمة.
في  1في حلب  2، وريفها في دمشق 3، من خالل فروعه العاملة (يحرص المصرف ،وبالرغم من الظروف

بالالذقية وفرع خارجي في المنطقة الحرة في دمشق) والتي تّم تجهيزها لتعمل في األزمة، على  1س، طرطو 
 معهم في ظروف تشغيلية صعبة ومعقدة فيوالحفاظ على عالقة جيدة  تأمين احتياجات عمالئه أينما وجدوا

  .بعض األحيان

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

  طرح منتجات جديدة تتناسب مع التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ومصرف سورية المركزي.
من خالله على خدمته للقطاعات  يبقيُ ه ومارس نهجًا ئالمصرف على حسن عالقته بعمال حافظكما 

                  خاصة ما يتعلق بالحاجات اليومية للمواطنين. االقتصادية األساسية و 

 

  ــاطـات التســويقية واالجتماعيةالنشـ
  قام فرنَسبنك سورية برعاية المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في تشرين األول في حلب بتنظيم اتحاد

 .غرف الصناعة السورية

 سورية في الحفل الذي أقامته مؤسسة تاريخ دمشق في صالة الرحاب في فندق أمية. ساهم فرنَسبنك 

  شارك فرنَسبنك سورية في معرض الرعاية الطبية الذي عقد في دمشق حيث أطلق المصرف قرض
 المعدات الطبية. 

  في ظل الحملة التي أطلقتها مؤسسة بسمة "جمعية دعم األطفال المصابين بالسرطان" تحت شعار
"األمل يبدأ من بسمة". شارك فرنَسبنك سورية بهذه الحملة من خالل تبرع الموظفين بما يعادل يومًا 

 المدفوع من قبل بمضاعفة المبلغ، وقد تعهد المصرف 2019واحدًا من راتب شهر شباط لعام 
  الموظفين.

 شارك فرنَسبنك سورية في حلب بلقاء رعاية مهرجان المرأة واألسرة العاشر. 
 .شارك فرنَسبنك بالمعرض الدولي لإلعمار  
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  الوضع المالي والتنافسيالبيانات المالية وتحليل 
  

 والمثابرة على مستوى النمو والتطوير الذي اعتاد على بلوغه حافظ المصرف على اثبات قدرته التنافسية
مة كافة اإلجراءات والتدابير الالز  بالرغم من كل ما حملته األزمة الحالية من تبعات اقتصادية، حيث اتخذ

لمواجهة أية  يدةجخطط لها والتي تضمن له الحفاظ على سيولة لتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق أهدافه الم
محتملة وتمكنه في الوقت نفسه من تخفيض الخسائر إلى أدنى حد ممكن لحماية  واحداث سيناريوهات

  حقوق المساهمين.
  

 أداء المصرف وموقعه التنافسي  

سورية بعد  ل.سمليار  118 لتصبح، %13بنسبة  2018عام  بنھايةبنك سورية فرنسَ ارتفعت موجودات 
، وقد استمر المصرف في المحافظة على حصته السوقية والبالغة 2017مليار في نھاية عام  104ان بلغت 

  .الموجودات حيث من الخامسة بالمرتبة ليكون ،9%
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ازدادت الموجودات الثابتة الملموسة نظرا لتطبيق سياسة المصرف التوسعية وذلك من خالل افتتاح فرع 

تجهيزها لتلبية حاجات الزبائن وتقديم العمل على و جديد في منطقة جرمانا وشراء عدد من العقارات 
  الخدمات المصرفية على نطاق أوسع. 

  
من أجمالي الموجودات وهي ال تنتج فوائد والغرض منها  %50 تمثل الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة

  تأمين نسبة سيولة جيدة لتلبية حاجات الزبائن وتغطية كافة االلتزامات.
مؤسسات مالية  صادرة عن بشراء عدد من شهادات اإليداع وسندات قام المصرف 2018خالل العام 

العام السابق، كما يبين الشكل البياني أدناه كيفية عن  %6استثماراته بنسبة الى زيادة  دىأومصرفية مما 
  توزيع الموجودات وتوظيفها بما يتناسب مع السوق الحالية.
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ولة الحفاظ على نسبة ربحية حقيقية مقب حيث تمكن البنك مناألمر الذي انعكس أيضًا على صافي الدخل 
مليون ل.س عوضا عن  227ليصبح  436السورية بقيمة  الليرةثبات سعر الصرف مقابل وخاصة مع 

  .والناتجة عن خسائر تقييم مركز القطع البنيوي مليون ل.س 4,671حيث بلغت  2017خسارة في عام 

  
 سياسة المصرف االئتمانية  

سياسة تحفظية تجاه أي عمليات تمويل جديدة غير مقرونة بضمانات كافية تغطي  فرنَسبنك سوريةانتهج 
كامل المخاطر االئتمانية المصاحبة لها حيث يتم التركيز على سمعة العميل ومالءته المالية وطبيعة نشاطه 

 ومكان تواجده الحالي ومدى تأثره باألزمة الراهنة. 

اعدة عمالئها الحالية، وٕادارة محفظتها االئتمانية القائمة بما كما عملت إدارة المصرف على الحفاظ على ق
  يضمن لها التقليل من حاالت التعثر المحتملة بإتباع الخطوات الوقائية والعالجية المناسبة على حد سواء.

  جمالي التسهيالت الممنوحة للزبائن.امن  %74نسبة القروض المنتجة حيث بلغت 
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ارنة إجمالي التسهيالت المقدمة للعمالء مق سورية من الحفاظ على مكانته القوية من حيث تمكن فرنَسبنك
 عن العام السابق، %28مع البنوك األخرى، حيث بلغت نسبة نمو صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 

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 دوري، وانتهاًء 

  ة أوضاعهم المالية.جدولة ديون بعض العمالء لتسوي أو باتخاذ قرار إعادة هيكلة

  
 السوق المحتملة باحتجاز مؤونات تحصين محفظته االئتمانية ضد مخاطرومع ذلك حرص المصرف على 

ذه مصرف سورية المركزي، فقد غطت هالحد المطلوب وفق قرارات مجلس النقد والتسليف و  تفوقإضافية 
صرف السعي نحو الحصول على كما حاول الم. من كامل قيمة المحفظة االئتمانية %26.2المؤونات 

ضمانات إضافية تغطي قيمة محفظة التسهيالت اإلجمالية مما يؤكد على نجاح المصرف بالتقيد بأعلى 
  درجات االنضباط والحذر وهو ما انعكس إيجابًا على جودة محفظته االئتمانية. 
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 المخصصات المحتجزة  

مليار ل.س،  9.5لتبلغ حوالي  2018نهاية عام  فرنَسبنك سوريةارتفعت قيمة المخصصات المحتجزة لدى 
  مقارنًة بالعام السابق. %4أي بمعدل نمو 

وهي مؤلفة من مخصصات تدني قيمة التسهيالت االئتمانية المباشرة للديون المنتجة وغير المنتجة تطبيقًا 
مليار  6.8) نظرًا للظروف االقتصادية الراهنة بقيمة 4/ م ن / ب902لقرار مجلس النقد والتسليف رقم (

راهنة وتم الليرة سورية، ومخصصات عامة إضافية محتجزة بها كخط دفاع ثاني للمصرف نتيجة الظروف 
  مليار ليرة سورية. 2.8احتسابها بنتيجة اختبارات الجهد لمحفظة المصرف بقيمة 

مصرف نجاحها في ظل ارتفاع مجمل المخاطر االئتمانية وقد أثبتت السياسة االحترازية التي انتهجها ال
     المحيطة بالعمل المصرفي.

  
 هيكل الودائع لدى المصرف   

شــهدت ودائع المصــرف اســتقرارًا خالل العامين األخيرين نظرًا لقلة مجاالت التوظيف المتاحة وارتفاع كلفة 
  جذب واستقطاب المزيد من الودائع.مصادر األموال، مما شكل ضغوطًا إضافية للحد من الحاجة إلى 

وبغرض التحوط ضد أية مخاطر محتملة، حرص المصرف على إدارة مطلوباته وموجوداته بالشكل الذي 
) %80فقد اعتمد المصرف بشكل كبير على الودائع ألجل والتي شكلت ( يضمن له استقرارًا في السيولة،

قبل إدارة المصرف لمنع التركز في الودائع بناًء على  من إجمالي الودائع إضافًة إلى الجهود المبذولة من
   الظروف الراهنة وبالشكل الذي يضمن لها استقرارًا في إدارة موجوداتها ومصادر أموالها.
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 إجمالي الدخل التشغيلي  

في ظل العقوبات االقتصادية المفروضة  أن يحافظ على مركز متقدم بين البنوك، فرنَسبنك سوريةاستطاع 
على البالد والتي نتج عنها تراجع حجم عمليات التجارة الدولية والحواالت، إضافًة إلى ارتفاع أسعار المواد 

ًا تشغيليًا التي تحقق ربح القليلةالمصارف  بين والمستلزمات بشكل غير مسبوق خالل العام، حيث كان من
 مقبوًال.
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 صافي الدخل من الفوائد  

 1,212ليصبح  %40مقارنة بالعام السابق بنسبة  2018في عام  من الفوائد صافي الدخل نخفضا
 ارتفاع وبالتالي الزبائن ودائع حجم ، وذلك كنتيجة مباشرة الرتفاعمليون ل.س 2,049مليون ل.س مقابل 

  .من جهة اخرى ضيق مجاالت التوظيفو  جهة من عليها المدفوعة الفوائد أعباء قيمة

  
  الرسوم والعموالت:صافي الدخل من  

فقد حافظت  ،2017تغير كبير في صافي الدخل من الرسوم والعموالت قياسا بعام  2018لم ينتج عن عام 
  مليون ل.س. 493والتي بلغت  هيكلية العموالت المقبوضة على تركيبتها

فمازالت العموالت من عمليات التجارة الخارجية وما يترافق معها من عمليات مصرفية يشكل النسبة األكبر  
  من أجمالي إيرادات العموالت في المصرف. 
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  المصاريف التشغيلية  

غيلية نفقات الموظفين ومصاريف تش – ضبط كافة المصاريف التشغيلية فرنَسبنك سوريةحاولت إدارة 
على الرغم ، عن العام السابق %27تمكن المصرف من تخفيض مصاريفه التشغيلية بنسبة  حيث–أخرى 

من االرتفاع القياسي لألسعار، وخاصة الطاقة ومستلزمات توليدها، ومصاريف التأمين على المصرف 
  والنقد، 

بعد  اهوتحويلها الى ايراد نتيجة انتفاء الحاجة الي المخصصاتالى استرداد جزء من األساسي  ويعود السبب
  تسويات مع مجموعة من الزبائن المتعثرين او تسديدات لديون منتجة.  

  

  

  

  
ًة منها في يشي للموظفين رغبارة المصرف من تحسين الواقع المعإال أن اتباع هذه االستراتيجية لم يمنع إد

لى الحفاظ عوعلى معدل جابًا على إنتاجية العمل من جهة، زيادة معدل الرضا الوظيفي والذي ينعكس إي
  .ينملامعدل دوران الع زيادةلحيلولة دون من جهة أخرى بهدف ا الكفاءات والخبرات العاملة لديها
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  السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة والموزعة منذ تأسيس المصرف
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018   السنة

         
4,135  

         
4,404  

         
6,997  

         
13,603  

         
25,599  

         
21,177  

         
21,267  

مجموع حقوق 
 المساھمين

57 199  2,353  6,557  11,393  (4,660)  227   صافي الربح

         
96.05  

      
100.37  

         
96.00  

         
101.08  

         
111.00  

         
515.93  

         
385.00    القيمة السوقية للسھم

‐ ‐  ‐  ‐             
‐    

           
‐    

           
‐      األرباح الموزعة **

 
 

  
   2011* تم إدراج أسهم المصرف في السوق في العام 

  المذكورة بسبب األوضاع االستثنائية التي تمر بها البالد**لم يتم توزيع أرباح خالل الفترة 
 بناء على قرار هيئة األوراق المالية 5***تم تقسيم القيمة االسمية للسهم على 

  
  
 
 

  
    
 

عر السهم اال ان س السابقة،كما يظهر الرسم البياني أعاله انخفاض في القيمة السوقية للسهم عن السنة 
في سوق األوراق المالية ال يعكس األداء المالي للمؤسسات وانما يعكس حجم العرض والطلب الموجود في 

 لىمن المستثمرين ع الطلبحجم  ة انخفاضالمصارف السورية نتيج بعضالوضع لدى  كما هوو  السوق،
  القطاع المصرفي. أسهم
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  وصف المخاطر وقياسها
 إدارة المخاطر 

خالل ممارسة نشاطه المصرفي، عددًا من المخاطر التي يقوم بتحديدها وقياسها  فرنسـَبنك سـوريةيواجه 
ينسجم ومتطلبات مصرف سورية المركزي وأفضل المعايير بما ومتابعتها ضمن إطار إدارة المخاطر، 

 والممارسات المصرفية في هذا الخصوص.

المخاطر وقياسها ومتابعتها ومراقبتها بشكل مستمر. فهذه المخاطر تشمل عملية إدارة المخاطر التعّرف على 
قد يكون لها تأثيرًا سلبيًا على أداء المصرف واستمراريته في حال بقائها وعدم معالجتها. كما تشمل إدارة 
 المخاطر كيفية إدارة وتوزيع رأس المال بشكل فّعال، بما يضمن كفاية هذه األموال لمواجهة المخاطر التي

 قد يتعّرض لها المصرف.

 
 نسبة كفاية رأس المال 

المتعلق بالتعليمات  24/1/2007الصادر بتاريخ  253استنادًا إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم 
الخاصة بتحديد نسبة كفاية رأس المال يلتزم المصرف بالمحافظة على معدالت تفوق الحد األدنى لمتطلبات 

حسب لجنة بازل الدولية)  %12حسب تعليمات مجلس النقد والتسليف ( %8كفاية رأس المال والبالغة 
  .31/12/2018كما في  %35بلغت نسبة كفاية رأسمال المصرف حيث 

وفي حال تدّنت عن هذه النسبة، على المصرف أن يعمل فورًا على تعديل عملياته والحّد من مخاطره أو 
 .تقديم أموال خاصة إضافية لتعزيز مالءته

 

  االئتمانمخاطر 

تنشأ مخاطر االئتمان نتيجة تخّلف أو عجز الطرف المدين للمصرف عن الوفاء بالتزاماته بشكل جزئي أو 
كلي، مّما يؤدي إلى تحمل المصرف للخسائر. والطرف المدين قد يكون دولة أو مصرفًا أو شخصًا، سواء 

، اطر االئتمان، وتقييم الوضع االئتمانيكان طبيعيًا أم اعتباريًا. وتقوم دائرة إدارة المخاطر بمراقبة مخ
 وباتباع نظام اللجان في اّتخاذ القرارات.

من مجموع الموجودات  %96األخرى ومخاطر حسابات خارج الميزانية شّكلت مخاطر االئتمان والموجودات 
) 3و() مخاطر المصارف، 2) المخاطر السيادية، و(1، وهي تتضّمن (31/12/2018المثّقلة كما بتاريخ 

 مخاطر الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة.

 
تقتصر على الحسابات الجارية واالحتياطيات اإللزامية المودعة لدى مصرف سورية : المخاطر السيادية )1(

	المركزي. تثّقل هذه التوظيفات بنسبة صفر بالمئة وال يترتب عليها أية أعباء على األموال الخاصة.
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تشمل جميع مخاطر التوظيفات في المصارف السورية (العامة والخاصة)، وفي  مخاطر المصارف: )2(
  المصارف األجنبية (المؤسسة األم والمؤسسات الشقيقة والتابعة، والمصارف والمراسلون خارج سورية).

تشمل جميع القروض والتسهيالت داخل مخاطر الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة:  )3(
 زانية.وخارج المي

  
 مخاطر السوق  

إذ ليس لدى المصرف بمخاطر مراكز القطع،  2تنحصر مخاطر السوق المتعلقة بالدعامة األولى من بازل 
راكزًا م حاليًا أية محفظة لألوراق المالية المصّنفة للمتاجرة. وتشمل محفظة مركز القطع التشغيلي للمصرف

  الفرنك السويسري وعمالت أخرى.بالدوالر األميركي واليورو والجنيه االسترليني و 
  .31/12/2018من مجموع الموجودات المثّقلة كما في  %0.09شّكلت مخاطر السوق ما نسبته 

  
  مخاطر السيولة  

تنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة المصرف على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها، 
  تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر.أو تمويل نشاطاته بدون تحمل 

من  المفروضةأعلى من الحدود  31/12/8201كما بتاريخ  بفرنَسبنك سوريةالخاصة إن نسب السيولة 
بلغت نسبة السيولة بكافة  ، حيث22/11/2009تاريخ  588بموجب القرار رقم قبل مجلس النقد والتسليف 

، ولألخيرة %30في حين أّن الحّد األدنى لألولى هو ، %15، ونسبة السيولة بالليرة السورية %78العمالت 
. ويلتزم المصرف بالحدود الدنيا المفروضة لفجوات االستحقاق في جميع الفترات الزمنية لـكافة 20%

كما يقوم المصرف بتبويب الموجودات بحسب قابليتها للتسييل، بحيث  العمالت بحسب القرار المذكور.
  .%25، واألقّل سيولة %14، والجاهزة %61يز سريعة التجه ّكلت الموجوداتش
  

 مخاطر التشغيل 

تشمل مخاطر التشغيل المخاطر التالية: تنفيذ وٕادارة العمليات، العنصر البشري، األنظمة اآللية واالتصاالت، 
  واألحداث المتعلقة بالبيئة الخارجية.

  
  

تحتسب األموال الخاصة لمواجهة المخاطر التشغيلية للمصرف بحسب التعليمات الصادرة عن مجلس النقد 
، وفق أسلوب المؤشر األساسي؛ حيث يتم االحتفاظ بأموال 24/01/2007تاريخ  253والتسليف رقم 
ار خذ باالعتبمن متوسط إجمالي اإليرادات خالل السنوات الثالث السابقة، مع عدم األ %15خاصة تساوي 
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 سالبًا.السنة التي يكون فيها إجمالي الدخل 

من مجموع الموجودات المثّقلة كما بتاريخ  %3.65بلغت الموجودات المثّقلة لمخاطر التشغيل ما نسبته 
31/12/2018. 

  وممارسات اإلدارة السليمة الحوكمة
 أوالً : اهمية الحوكمة
ة بشكل يتوافق مع تعليمات كل من مصرف سورية المركزي وهيئ لفرنَسبنك سوريةتم اعتماد دليل الحوكمة 

   فرنَسبنك.والمبادئ العامة لمجموعة  األوراق واالسواق المالية السورية

افًة إلى . إضإذ أنها توفر أساسًا لنمو المصرف وتحسين أدائه ،بأهمية الحوكمة فرنَسبنك سوريةيؤمن  
ينه كمتلق ألموال المساهمين والمودعين، ولتمك ة المصرفأنشطتدعيم الثقة في ذلك للحوكمة دور كبير في 

وفير الحوافز ت فرنَسبنك سورية. فبذلك يستطيع من المساهمة بنجاح في تطوير الجهاز المصرفي ككل
 واإلدارة التنفيذية من متابعة األهداف التي تصب في مصلحة المصرف مجلس إدارتهالضرورية التي تمكن 

والتي من شأنها أن تيسر المراقبة الفعالة، األمر الذي يساهم  بشكل خاص مساهمينال ومصلحةبشكل عام 
  في ضمان النمو االقتصادي واالستقرار في القطر العربي السوري.       

  ثانيًا: المبادئ األساسية للحوكمة   
 ،العدل في معاملة المعنيين: المساهمين	الرقابية والجهاتالمودعين، الدائنين، الموظفين، السلطات  

  ذات الصلة.
 .الشفافية واالفصاح بشكل يمّكن المعنيين من تقييم وضعية المصرف وأدائه المالي  
  المساءلة والمحاسبة في العالقات بين اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة وبين مجلس اإلدارة

  والمساهمين وبين مجلس اإلدارة وأصحاب المصالح اآلخرين.
  حيث الفصل الواضح في المسؤوليات وتفويض الصالحيات.المسؤولية من	

  
  

  ثالثًا: االلتزام بالحوكمة
ماده والتي قامت بإعداد دليل الحوكمة واعت مجلس اإلدارةالحوكمة المنبثقة عن  لجنة سوريةفرنَسبنك ل شكّ 

  ونشره.



      Page | 32  

 

  رابعًا: مجلس اإلدارة
 

  يتحمل مجلس اإلدارة كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات المصرف وسالمته المالية وتقع على
  من االعمال غير القانونية أو غير المالئمة.  فرنَسبنك سوريةمجلس اإلدارة مسؤولية حماية 

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

 سنين 4كل  يتم انتخاب مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامة للمساهمين.  

  حضرها جميع األعضاء على الشكل التالي: 2018اجتماعات في  5عقد مجلس اإلدارة 

  عدد االجتماعات   الحضور
  كل اإلجتماعات  السيد عادل القّصار

  كل اإلجتماعات  أحمد الشهابي
  كل اإلجتماعات ابراهيمالسيد عدنان الخوري 
  كل اإلجتماعات  السيد غنطوس الجمّيل
  كل اإلجتماعات  السيد أمين أبو مهّيا

  كل اإلجتماعات   السيد وائل سليم شامي
  كل اإلجتماعات  السيد ثائر الّلحام
  كل اإلجتماعات  السيد علي مرعي
  كل اإلجتماعات  السيد وائل حداد

 تم تشكيل لجانوتعزيز المراقبة ومن أجل إدارة المصرف بصورة سليمة  بهدف زيادة فعالية مجلس اإلدارة
وفيما  حوكمةلبات دليل المنبثقة عنه حيث تقوم هذه اللجان بعقد اجتماعات بشكل دوري بما يتناسب ومتط

  يلي لمحة عن نشاط كل من هذه اللجان:
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 :لجنة التدقيق  

فذة الصادرة والرقابة الداخلية والتأكد من االلتزام بالتعليمات الناتقوم اللجنة بتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط  
عن الجهات ذات العالقة وتعمل على مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من أنه تم اتخاذ 

  اإلجراءات الالزمة بشأنها.

لتوصية إلى اريره وتقدم اكما تقوم اللجنة بتقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي ومراجعة نتائج تق
نة في اجتماع اللجتّم تحديث تشكيل بخصوص تعيين وعزل مدير التدقيق الداخلي والخارجي.  مجلس اإلدارة

  08/05/2018مجلس إدارة المصرف المنعقد بتاريخ 

امي، ش، وكًال من األعضاء السادة وائل السيد ثائر اللحام رئيسًا للجنةتتألف لجنة التدقيق من كل من: 
  وعلي مرعي، وأمين أبو مهّيا.

ت خاللها مراجعة البيانات المالية الدورية للمصرف تمّ  2018عام اجتماعات خالل  4 لجنة التدقيقعقدت 
قبل عرضها على مجلس اإلدارة، وقامت بالتوصية بشأنها ومتابعة القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري 

افة، لعت اللجنة على تقارير دائرة التدقيق الداخلي كن الشفافية. وأطّ على البيانات المالية وذلك بهدف ضما
كما تم عقد اجتماع مع  إطالع لجنة الحوكمة على سير أعمال لجنة التدقيق ومناقشة االستفسارات. وتمّ 

  لجنة الحوكمة لمناقشة األمور المتعلقة باللجنتين.

  :لجنة إدارة المخاطر

بما ينسجم مع قدرة المصرف ومدى قبوله لتحمل المخاطر، وتراجع تعمل على وضع سياسة المخاطر 
 أداء اإلدارة التنفيذية في إدارة مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل والسمعة.

 مجلس اإلدارةكما تقوم اللجنة بمراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادھا من قبل 
 االدارة التنفيذية. والتأكد من تنفيذھا من قبل 

 08/05/2018في اجتماع مجلس إدارة المصرف المنعقد بتاريخ تّم تحديث تشكيل اللجنة 

وتتألف اللجنة من كل من: السيد أحمد الشھابي رئيساً للجنة، وكالً من السادة غنطوس الجمّيل، وأمين أبو 
  مھّيا، وعلي مرعي أعضاًء فيھا.

قامت خاللھا بمراجعة التقارير الدورية المعدة حول  2018ل عام اجتماعات خال 4عقدت لجنة المخاطر 
 طبيعة المخاطر وطرق معالجتھا وتّم تحديث استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر.
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 :لجنة الحوكمة	

 ومراقبة تنفيذه ومراجعته وتحديثه عند  تشرف ھذه اللجنة على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة
  الضرورة وتنسق مع لجنة التدقيق للتأكد من االلتزام به.

  08/05/2018في اجتماع مجلس إدارة المصرف المنعقد بتاريخ تّم تحديث تشكيل اللجنة  
  :للجنة،أحمد الشھابي السيد وتتألف اللجنة من كل من ً  وكالً من السادة وائل حداد، ووائل رئيسا

 شامي، وعلي مرعي أعضاًء فيھا.

  قامت خاللھا بمناقشة التزام فرنَسبنك سورية  2018عقدت لجنة الحوكمة اجتماعين خالل عام

ً مع لجنة التدقيق لمناقشة بدليل الحوكمة والتعليمات ذات الصلة،  كما عقدت اجتماعا
 المواضيع المتعلقة باللجنتين.

 :لجنة الترشيحات والمكافآت	

  لس شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء مجالوضمان  الترشيحات والمكافآت بمراقبةلجنة تقوم
اإلدارة والرئيس التنفيذي مع األخذ بعين االعتبار الخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة 

، كما تناقش الترشيحات في المراكز اإلدارة والموضوعة من قبلها والمصادق عليها من قبل مجلس
وتوصي بالترشيح لشغل منصب الرئيس التنفيذي أو إلغاء تعيين مدير تنفيذي إذا  الشاغرةاإلدارية 

ثبت عدم فاعليته. كما توصي بترشيح أو إلغاء عضوية في مجلس اإلدارة وفق معايير تتبناها 
	اللجنة ويصادق عليها مجلس اإلدارة.

 قلين كما تتأكد من ين/غير مستتتولى اللجنة وضع تعريف لألعضاء تنفيذيين/غير تنفيذيين، مستقل
  حصولهم على التدريب والتأهيل المستمر.

  تضمن اللجنة وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب ألعضاء مجلس اإلدارة
 والمديرين التنفيذيين. تراَجع تلك السياسات سنويًا ويوافق عليها مجلس اإلدارة.

  تّمت مراجعة الشروط المطلوبة 2018خالل عام  ينإجتماععقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ،
لعضوية مجلس اإلدارة والترشيحات، ومناقشة سلم الرواتب ومستوى غالء المعيشة، وكل من الخطة 
التدريبية وخطة اإلحالل باإلضافة إلى دليل الموظف، ونتائج تقييم أداء المراقبين المصرفيين 

  الداخليين.

  08/05/2018بتاريخ ل مجلس اإلدارة الذي إنعقد خالتّم تحديث تشكيل اللجنة  
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  ء السادة: من األعضاتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من: السيد وائل شامي رئيسًا للجنة، وكًال
  حداد، غنطوس الجميل، نديم مجاعص.وائل ، ثائر اللحام

 :لجنة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب	

  ومكافحة غســـــــــل األموال وتمويل اإلرهاب بتحديد تدابير وقائية لمكافحة غســـــــــل  االلتزامتقوم لجنة
األموال في المصــــــــرف وتتأكد من التطبيق العادي للتدابير القانونية والتنظيمية التي ُأنشــــــــئت لهذه 

 المسألة.

  ن مدى التزام المصـــــرف بكافة القرارات الصـــــادرة من مصـــــرف ســـــوريةمبالتأكد  االلتزامتقوم لجنة 
من خالل التقارير الصــــــــــــــادرة عن دائرة االلتزام مع مناقشــــــــــــــة نتائج كل تقرير على حدة  ركزيالم
ة ن المصـــــــــــــرف ملتزم بكافأاألســـــــــــــباب والنتائج المترتبة على هذه التقارير والتأكد من ٕايضـــــــــــــاح و 

  التفاصيل المعنية في كل قرار الى اقصى درجة.

  ائل القوانين العائدة لجميع المســـــرهاب بإتباع ومكافحة غســـــل األموال وتمويل اإل االلتزامتقوم لجنة
  .المتصلة بغسل األموال (أي التصريحات المشبوهة)، وٕاجراء التحقيقات حيث تعتبر ضرورية

 في دليل الســـــياســـــات واإلجراءات الخاص بقســـــم االلتزام ومكافحة  قامت اللجنة بدراســـــة التعديالت
و حعمل القسم لضمان سير العمل على النغسل األموال وتمويل اإلرهاب وتم اعتمادها في خطة 

  المطلوب من الهيئات الرقابية.

 قامت اللجنة بالتأكد من االلتزام بمتطلبات الـ FATCA  قانون االمتثال الضريبي للحسابات)
. تجدر اإلشارة إلى الخاص بهذا القانون GIINعلى  فرنَسبنك سوريةاألجنبية) وذلك بعد حصول 

في سورية،  GIINهو أول مصرف شريكه االستراتيجي لبناني يحصل على  فرنَسبنك سوريةن أ
  .اللتزام بهذا القانونلوتمت الموافقة على السياسات واإلجراءات التي وضعت من قبل القسم 

 08/05/2018في اجتماع مجلس إدارة المصرف المنعقد بتاريخ  تّم تحديث تشكيل اللجنة  

  ئيســًا ر  اللحام ثائر كل من: الســيدألموال وتمويل اإلرهاب من ومكافحة غســل ا االلتزامتتألف لجنة
وهشـــــــــــام الشـــــــــــويري،  ، وكًال من الســـــــــــادة نديم مجاعص، وائل حداد، عدنان الخوري ابراهيمللجنة

 أعضاًء فيها.
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  قامت  2018خالل عام  إجتماعينومكافحة غســـــــــل األموال وتمويل اإلرهاب  االلتزامعقدت لجنة
التابعة لمصــرف ســورية  وتمويل اإلرهابعلى مهمة هيئة مكافحة غســل األموال  باالطالعخاللها 

تنفيذ مهمة ميدانية على وحدة مكافحة غســـــــــل األموال  عمل، بهدف فريق  ارســـــــــلتالمركزي التي 
وتمويل اإلرهاب حيث تّم من خاللها التأكد من قيام دائرة االلتزام بكافة القوانين المتعلقة بمكافحة 

    .وتمويل اإلرهاب غسل األموال

  :وحدة مكافحة غسل األموال ، و المراقبين المصرفيين الداخليين وحدةتتألف دائرة اإللتزام من
  وتمويل اإلرهاب، ووحدة االلتزام.

 أتعاب شركة التدقيق: 

 
بما فيها أعمال التدقيق السنوي  2018بلغت أتعاب مدقق الحسابات الخارجي عن أعمال التدقيق في عام 

 .ليرة سورية /24,600,000/والدورية الربعية والمراجعة 

 

 درجة االعتماد على موردين / عمالء محددين:

 

  .%10ال يوجد لدى فرنسـَبنك سورية أي موردين أو عمالء يعتمد عليهم بنسبة تزيد عن 
 

 التطورات المستقبلية العامة

زيادة حصته السوقية وذلك من خالل زيادة حجم التسهيالت على  2019للعام  سورية فرنَسبنكترتكز سياسة 
والتوظيفات بما تسمح به سيولة المصرف ومتطلبات إدارة المخاطر وتفعيل سقوف الملفات االئتمانية الغير 

  مستعملة وبتالي زيادة أرباح المصرف.
  

لعام ، حيث يتم خالل االعاملةزيادة عدد الفروع كما يهدف المصرف الى التوسع وزيادة انتشاره من خالل 
  القادم العمل على افتتاح ثالثة فروع جديدة.

  
اشى التي كانت قائمة قبل االزمة والتي تتم إعادة تفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية على المصرفيعمل 

دة ح منتجات جديطر مع التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ومصرف سورية المركزي، إضافة الى 
 والتي تتناسب مع السوق الحالية كتفعيل الخدمات االلكترونية.
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 المزايا والمكافآت التي تمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا خالل السنة المالية.

  
  .31/12/2018اإلدارة منذ تأسيس المصرف ولغاية  ألعضاء مجلسلم يتم دفع أي تعويضات أو مكافآت 

   ليرة سورية. 72,407,700لنهاية العام رواتب اإلدارة العليا  بلغت
  

 األحداث الجوهرية

  
  :9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

رف للتمهيد لتطبيق اتعميما لكافة المص 2017أصدر مصرف سورية المركزي في الشهر الثامن من العام 
ن يتضم حيثوقد تم تمديده لفترة الحقة،  2018العام من بداية  اعتبارا 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

جودات المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمو  والتحوط تجاهالمعيار متطلبات جديدة لعمليات القياس واالعتراف 
  ،في ميزانية المصرف واألدوات المالية

وأصبح واجب  9صدر مشروع تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  18/11/2018وبتاريخ 
  . 2019التطبيق اعتبارا من بداية العام 

/ وكيفية 9العام بدراسة مفصلة لتقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /خالل هذا  سورية قام فرنَسبنك
  ب.على اتم الجاهزية في حال تم تطبيقه في االجل القري المصرف ليكون ية وفقا له،معالجة التقارير المال

  
  ثبات سعر الصرف:

 .ل.س 436بل الليرة السورية بقيمة استقرارا في سعر الصرف مقا 2018شهد عام 

   
  
  

  التبرعات والمنح التي دفعتھا الشركة:
 

  ليرة سورية لصالح جھات مدنية سورية  1,215,147بمبلغ  2018خالل العام  فرنَسبنك سوريةتبّرع

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

 المالية. 

  األنظمة و ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها المصرف أو أي من منتجاته بموجب القوانين
  أو غيرها، وال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز خاصة تم الحصول عليها.
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  ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها، لها أثر مادي على عمل المصرف
ورية بشكل عام السأو منتجاته أو قدرته التنافسية، وٕانما بعض العقوبات المطبقة على الجمهورية العربية 

 والقطاع المصرفي بشكل خاص.

 
 

  يلتزم المصرف بمعايير العمل المصرفي المطلوبة من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي
 باإلضافة إلى الممارسات المصرفية الفضلى.وكافة الجهات الرقابية 

 ة لشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدار ال يوجد أية عقود بمشاريع وارتباطات مع الشركات التابعة أو ا
  أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

 .وال يوجد حاليًا معايير جودة دولية معينة مطبقة 

 .ال يوجد شركات تابعة للمصرف 
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  ععناوين اإلدارة العامة وشبكة الفرو 
    دمشق  

  بغدادشارع 
  (الفرع الرئيسي) 

مقابل معهد  –شارع بغداد 
  الحرية

  2326890/1963-11 هاتف:
  2326892963-11 9فاكس

  صّراف آلي
  

  
  أبو رمانة

  :هاتف  ةشارع مهدي بن برك
963 11-3353030/1/2/3  

  3353037-11 963:فاكس 
  صّراف آلي

  
   المنطقة الحرة
  (فرع خارجي)

 2321008963-11 هاتف:  ساحة الجمارك –البرامكة 
  2113150963-11 فاكس:

  صّراف آليال يوجد 

  
  شارع حلب

  (قريبًا)

  
  ريف دمشق

  
  جرمانا

  
  بناء الحناوي-شارع البلدية

  963 11-5642027هاتف:
  963 11-5664838فاكس:

  

  صّراف آلي
  

  
  حلب

  
  العزيزية

شارع أمين 
الريحاني/الشالالت/ بناء 

  4482رقم 

  هاتف:
 21-2242601963  

  فاكس:
 21-2242603963  

  صّراف آلي      

  

  
  الملك فيصل

 مقابل-شارع الملك فيصل
  معهد جورج سالم

  هاتف:
 21-2218265/6963  

    فاكس:
21-2218270 963   

  صّراف آلي      
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  حمص 
  (قريبًا)المحطة 
  (قريبًا)الحواش 

  
  الالذقية

  
  فرع الالذقية

  هاتف:  شارع الكورنيش الغربي
 41 459 829/ 30963  

  فاكس:
 41 459 907963  

  صّراف آلي      

  

  
  طرطوس

  
  فرع طرطوس

بناء عبد  –شارع الثورة 
  الّلطيف اسماعيل

  329060963-43 هاتف:
  329064963-43 فاكس:

  صّراف آلي       
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 البيانات المالية السنوية وتقرير المدقق الخارجي للحسابات
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