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الباب الأول

لمحة عن البنك و أنشطته الرئيسية
ــة  ــة عام ــة ســورية مســاهمة مغفل ــدويل اإلســالمي عــىل صيغــة رشك ــك ســورية ال تأســس بن

بــرأس مــال بلــغ خمســة مليــارات لــرية ســورية، وبــدأ بتقديــم أعاملــه املرصفيــة بعــد افتتــاح 

فرعــن يف الربــع الثالــث مــن العــام 2007 , ثــم بــدأ خطــة التوســع واالنتشــار, وقــام البنــك 

بزيــادة رأســامله عــىل عــدة مراحــل ليصــل إىل 15 مليــار لــرية ســورية منتصــف العــام 2019.  

وبذلــك، يكــون أول بنــك إســالمي يف ســورية يحقــق متطلبــات القانــون رقــم 3 للعــام 2010 

القــايض برفــع الحــد األدىن لرأســامل املصــارف اإلســالمية إىل 15 مليــار لــرية ســورية.

ــذي وصــل  ــوك الســورية الخاصــة مــن حيــث عــدد املســاهمن ال ــك مــن أكــر البن يعــد البن

ــح  ــالمية ومن ــة اإلس ــكام الرشيع ــق أح ــل وف ــه العم ــم غايات ــن أه ــاهم، وم إىل 12.209 مس

ــة  ــة التنمي ــدة، واملســاهمة يف عملي ــالت القامئــة عــىل غــري أســاس الفائ االســتثامرات والتموي

ــوق  ــىل حق ــد ع ــدالت العائ ــة ومع ــد يف الربحي ــو متصاع ــق من ــة إىل تحقي ــة إضاف االقتصادي

ــاهمن. املس

ــن  ــالمية، م ــة اإلس ــع الرشيع ــة م ــاملة متوافق ــة وش ــة متنوع ــات مرصفي ــك خدم ــدم البن يق

الحســابات االســتثامرية واالدخاريــة املختلفــة إىل قبــول اإليداعــات باللــرية الســورية والعمــالت 

ــراد  ــن األف ــكل م ــل اإلســالمي ل ــج التموي ــن برام ــة م ــة متكامل ــري حزم ــروراً بتوف ــة، م األجنبي

والــرشكات وكافــة القطاعــات االقتصاديــة، إضافــًة إىل خدمــات التجــارة الدوليــة مــن اعتــامدات 

وكفــاالت وحــواالت، كــام يتميــز املــرصف بتقديــم حزمــة مــن الخدمــات اإللكرتونيــة املتطــورة 

التــي تلبــي حاجــات الزبائــن و املتعاملــن.









ي
الباب الثا�ن

رسالة البنك

قيمنا الجوهرية 

الأخالق:
اإلســالمية  الرشيعــة  مببــادئ  إلتزامنــا 

حيــاة  أســلوب  هــو  وســلوكاً  أخالقــاً 

عمــل. ومنهــج 

العمالء:
نتواجــد يف الســوق املــرصيف حيــث يوجــد 

العميــل.

ي العمل:
افية �ن الح�ت

إنجــاز  الدقــة يف  نحــرص عــىل توخــي 

يف  املناســب  القــرار  وإتخــاذ  العمــل 

املناســب. الوقــت 

العمل الجماعي:
نعتمــد يف نجاحنــا عــىل تظافــر جهــود 

كافــة املوظفــن وروح الفريــق الواحــد.

الشفافية :
نؤمــن أن مــن يفعــل الصــواب يعمــل 

دامئــاً يف النــور.

رؤيتنا:
أن يكــون البنــك الخيــار األول للعمــالء 

والرائــد يف العمــل املــرصيف.

مهمتنا:
واملنتجــات  الخدمــات  أفضــل  تقديــم 

املتطــورة. اإلســالمية  املرصفيــة 

سياستنا:
العمل وفق أفضل وأحدث املنهجيات 

واملعايري املرصفية املعتمدة الرشعية منها 

واإلدارية واملحاسبية.





ء





الباب الثالث

دارة / نبذة  أعضاء مجلس الإ
يتألــف مجلــس إدارة بنــك ســورية الــدويل 

اإلســالمي مــن ســبعة أعضــاء مــن ضمنهــم 

رئيــس املجلــس و نائبــه ويف مــا يــي نبــذة 

تعريفيــة عــن كل منهــم :
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دارة ي / رئيس مجلس الإ السيد تيس�ي الزع�ب

 انتخب رئيساً للمجلس بتاريخ 8/6/2020.

ــوم يف  ــوم السياســية لعــام 1983 إضافــة إىل دبل ــي إجــازة يف العل يحمــل الســيد تيســري الزعب

تخطيــط االقتصــاد املــايل وتعامــالت الســوق االجتامعــي، وميلــك خــرة واســعة عمليــة إضافــة 

إىل توليــه عــدة مناصــب منهــا :

• أمن عام رئاسة مجلس الوزراء.

• مدير املكتب االقتصادي يف رئاسة مجلس الوزراء.

• أمن رس املكتب االقتصادي القطري.

• رئيس قسم التخطيط والتنمية يف املكتب االقتصادي القطري.

• رئيس القسم املايل والنقدي يف املكتب االقتصادي القطري.

• رئيس مكتب التجارة الخارجية يف املكتب االقتصادي القطري.

• عضو مجلس إدارة املرصف الدويل للتجارة والتمويل.

• محارض يف مادة االقتصاد يف جامعة دمشق.
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السيد باسم يوسف ز يتون / نائب رئيس مجلس الدارة

ــاب  ــم انتخ ــخ 2020/6/8، ت ــخ 2016/4/27. و بتاري ــس اإلدارة بتاري ــو يف مجل ــب كعض انتخ

مجلــس إدارة لــدورة جديــدة و انتخــب الســيد باســم زيتــون مجــدداً كنائــب لرئيــس مجلــس 

اإلدارة، يحمــل الســيد باســم زيتــون شــهادة حقــوق مــن جامعــة حلــب لعــام 1996، وحائــز 

عــىل شــهادة محامــي أســتاذ مــن فــرع نقابــة املحامــن بالالذقيــة لعــام 2001، خضــع لــدورة 

تحكيــم يف املنازعــات املدنيــة والتجاريــة لــدى الغرفــة العربيــة للتوفيــق والتحكيــم، حاصــل 

عــىل شــهادة املاجســتري مــن جامعــة مــرص الدوليــة األمريكيــة يف التحكيــم يف القانــون املقــارن، 

وحائــز عــىل شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة مــرص الدوليــة األمريكيــة يف ترشيعــات الرسيــة 

املرصفيــة وأثارهــا عمــل يف مجــاالت عديــدة منهــا :

• تقديم استشارات ودراسات قانونية وادارية.

• تأسيس رشكات تجارية.

ــات  ــن جه ــة ب ــود إداري ــرشكات الخاصــة، إعــداد عق ــراد وال ــن األف ــة ب ــود مدني ــم عق • تنظي

ــة. ــة ورشكات خاص حكومي

• تحكيم منازعات تجارية.

• تحكيم لدى مجلس الدولة بن املؤسسات والرشكات العامة وبن الرشكات الخاصة.

• مؤسس و رشيك يف رشكة آريوريتيل بزنس غروب للوكاالت ومتثيل الرشكات.
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دارة السيد مأمون الدركزللي / عضو مجلس الإ

تــم تعيينــه بتاريــخ 2014/11/18. و بتاريــخ 2020/6/8، تــم انتخــاب مجلــس إدارة لــدورة جديــدة و انتخــاب الســيد 

الدركزلــي مجــدداً عضــواً يف املجلــس. يتمتــع الســيد الدركزلــي بخــرة إداريــة عريقــة مــن خــالل عضويتــه يف مجلــس 

إدارات العديــد مــن الــرشكات الدوليــة، حاصــل عــىل البكالوريــوس مــن جامعــة نيويــورك يف إدارة األعــامل اختصــاص 

ــة  ــس يف جمعي ــو ومؤس ــو عض ــة و ه ــة و العربي ــدول األجنبي ــن ال ــدد م ــة يف ع ــوك عاملي ــدى بن ــل ل ــة، عم إدارة مالي

املرصفيــن العــرب يف اململكــة املتحــدة. و عضــو يف الجمعيــة الريطانيــة لرجــال األعــامل كــام أنــه رئيــس ســابق ملجلــس 

إدارة الجاليــة الســورية يف اململكــة املتحــدة و قــد حصــل الســيد مأمــون عــىل ثالثــة أوســمة يف اململكــة املتحــدة لألعــامل 

الخرييــة و اإلنســانية، وتــوىل العديــد مــن املناصــب الســابقة التاليــة :

• الرئيس التنفيذي – بنك الركة سورية.

• مستشار يف مجموعة الشيخ محمد بن سحيم لالستثامرات.

• الرئيس التنفيذي ملجموعات املناعي الدوحة.

• مدير تنفيذي لقسم االستثامر يف رشكة لونوورلد لالستثامرات.

• نائب املدير االقليمي ورئيس قسم العمالء االفراد / البنك السعودي - لندن – اململكة املتحدة.

• مدير منطقة الرشق االوسط يف البنك السعودي/ باريس – فرنسا.

• مساعد مدير خزينة يف تشيس مانهاتن بنك يف نيويورك.
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دارة السيد أحمد نحاس / عضو مجلس الإ

انتخب السيد نحاس كعضو يف مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/6/8،

يتمتــع بخــرة تجاريــة عريقــة يف مجــال صناعــة الخيــوط الرتكيبيــة والســجاد وميتلــك ويديــر 

مجموعــة مــن مشــاريع البنــاء واالســتثامرات العقاريــة.
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دارة السيد قاسم ز يتون / عضو مجلس الإ

ــون شــهادة  ــل الســيد قاســم زيت ــخ 2020/6/8. يحم ــس اإلدارة بتاري انتخــب كعضــو يف مجل

ــدة  ــوىل ع ــعة، وت ــة واس ــرة مرصفي ــع بخ ــام 1992، ويتمت ــق لع ــة دمش ــن جامع ــوق م حق

ــا: ــب منه مناص

• مدير فرع املرصف الصناعي يف يرود 2007-1998.

• معاون املدير العام للمرصف الصناعي 2013-2008.

• مدير عام ونائب رئيس مجلس إدارة املرصف الصناعي 2018-2014.

• عضو غرفة تجارة ريف دمشق لثالث دورات متتالية.
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دارة الدكتور نبيل وليد الياس / عضو مجلس الإ

انتخــب الدكتــور اليــاس كعضــو يف مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2016/4/27. و بتاريــخ 2020/6/8، 

ــاس مجــدداً  ــل الي ــور نبي ــدة و انتخــب الســيد الدكت ــدورة جدي ــس إدارة ل ــم انتخــاب مجل ت

عضــواً يف املجلــس.

ــدت إىل 12  ــة امت ــرة عملي ــه خ ــن ولدي ــة ترشي ــن جامع ــام م ــب الع ــازة يف الط ــل إج يحم

ــوزارة الصحــة 2004 ، عضــو مجلــس الشــعب للــدور  عامــاً ضمــن مشــايف الوطنــي التابعــة ل

الترشيعــي الثالــث، عضــو مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة، ويعمــل يف مجــاالت 

ــة واســتثامرية واســعة. ــع بخــرة اقتصادي ــدة ويتمت أخــرى عدي



الباب الرابع

عية هيئة الرقابة ال�ش
ــوك  ــل البن ــة لعم ــرارات الناظم ــىل الق ــاًء ع ــك بن ــة يف البن ــة الرشعي ــة الرقاب ــكلت هيئ تش

ــص  ــذي ن ــام 2005 و ال ــادر ع ــم 35 الص ــي رق ــوم الترشيع ــا املرس ــورية منه ــالمية يف س اإلس

عــىل رضورة وجــود هيئــة رقابــة رشعيــة تقــوم مبراقبــة أعــامل البنــك و هــي املســؤولة عــن 

الفتــاوى الرشعيــة إلقــرار العقــود و صياغتهــا كــام أنهــا تبــدي الــرأي الرشعــي وتجتهــد معتمــدة 

عــىل األصــول الرشعيــة مــع مراعــاة االحتياجــات املعــارصة، كــام أنهــا تراجــع االتفاقيــات التــي 

يحتاجهــا البنــك يف معامالتــه مــع الجهــات واملؤسســات كافــة, إضافــًة إىل وضــع معايــري ضبــط 

العمــل املــرصيف وإبــداء الــرأي يف بعــض املســائل التــي تعــرض عليهــا مــن دوائــر البنــك املعنيــة، 

ــة. ــكام الرشعي ــزم باألح ــك ملت ــأن البن ــور ب ــالن للجمه ــة باإلع ــدة املخول ــة الوحي ــي الجه وه

تعقــد الهيئــة اجتامعــات دوريــة خــالل العــام مبعــدل ســتة اجتامعــات ويتــم اختيــار أعضــاء 

ــس النقــد والتســليف  ــم 936/م ن/ ب4 الصــادر عــن مجل ــرار رق ــات الق ــة وفــق متطلب الهيئ

بتاريــخ2012/12/17 وتعديالتــه الالحقــة وتتألــف هيئــة الرقابــة الرشعيــة مــن الســادة 

األفاضــل :
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عية عيةالدكتور / عبد الستار أبوغدة / رئيس هيئة الرقابة ال�ش نم / نائب رئيس هيئة الرقابة ال�ش الدكتور/ عبد الفتاح ال�ب

ــيس  ــذ تأس ــالمي من ــدويل اإلس ــورية ال ــك س ــة يف بن ــة الرشعي ــة الرقاب ــس هيئ رئي

البنــك. تــم التجديــد لــه بتاريــخ 2019/5/1  إال أنــه قــد تــويف أىل رحمــه اللــه بتاريــخ 

2020/10/23. يحمــل شــهادة دكتــوراه يف الرشيعــة )الفقــه املقــارن(، شــارك يف 

مؤمتــرات عامليــة، ولــه مؤلفــات عظيمــة يف مجــاالت عديــدة. وهــو عضــو يف مجامــع 

ــة منهــا : ومؤسســات علمي

• مجمــع الفقــه اإلســالمي بجــدة، عضــو مجلــس املعايــري املحاســبية وعضواملجلــس 

الرشعــي لهيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية.

ــة يف  ــة الرشعي ــات الرقاب ــة وعضــو يف عــدد مــن هيئ ــة الرشعي ــة الرقاب • رئيــس هيئ

ــة اإلســالمية. املؤسســات املالي

ــة والدراســات  ــه املعامــالت املالي ــارن خاصــًة فق ــه اإلســالمي املق ــص يف الفق • مخت

ــة اإلســالمية. املرصفي

• دراســة الــزكاة واألوقــاف، فقــه املحاســبة واملراجعــة املاليــة والدراســات القانونيــة 

والدراســات الرتبويــة.

• نائب رئيس الهيئة االستشارية الرشعية يف مرصف سورية املركزي.

• مفتي دمشق

ــه  ــد ل ــم التجدي ــك وت ــيس البن ــذ تأس ــة من ــة الرشعي ــة الرقاب ــس هيئ ــب رئي • نائ

.2019/5/1 بتاريــخ 

• يحمــل شــهادة دكتــوراه يف الرشيعــة اإلســالمية ولــه مشــاركات دوليــة ومحليــة يف 

املؤمتــرات والنــدوات.

الــدول كريطانيــا وفنزويــال  • لــه زيــارات للمراكــز اإلســالمية يف عديــد مــن 

عــدة. محــارضات  فيهــا  وألقــى  ومدريــد  وإندونيســيا 

• شارك يف تأسيس كلية الدراسات األندلسية يف ضواحي غرناطة.

• مدير معهد الفتح اإلسالمي بكافة فروعه.

ــق ورشح  ــة / تحقي ــم العطائي ــة ورشح الحك ــا دراس ــات منه ــن املؤلف ــدد م ــه ع • ل

ــي. ــه الحنف ــاب يف الفق ــق اللب ــد / رشح وتحقي ــرة التوحي جوه

ــتار  ــد الس ــور عب ــاً للدكت ــة خلف ــاً للهيئ ــزم رئيس ــاح الب ــد الفت ــاب د.عب ــم انتخ • ت

أبــو غــدة بعــد وفاتــه رحمــه اللــه يف الجلســة الخامســة للهيئــة الرشعيــة املنعقــدة 

بتاريــخ 2020/10/24.
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 االدكتور يوسف عبد الرؤوف شنار
عية  عضو تنفيذي لهيئة الرقابة ال�ش

عية ي هيئة الرقابة ال�ش
الدكتور أنور صطوف / عضو �ن

تم تعينه بتاريخ 2013/4/24، وتم التجديد له بتاريخ 2019/5/1.

ــة  ــة للهيئ ــة الخامس ــة يف الجلس ــة الرشعي ــة الرقاب ــس لهيئ ــب رئي ــه كنائ ــم انتخاب ت

املنعقــدة بتاريــخ 2020/10/24.

• يحمل شهادة دكتوراه يف الفقه املقارن.

• رئيس هيئة الرقابة الرشعية لرشكة الوساطة املالية اإلسالمية سابقاً .

• أمــن رس هيئــة الرقابــة الرشعيــة، مديــر إدارة الرقابــة والتدقيــق الرشعــي ســابقاً يف 

البنــك منــذ تأسيســه.

CSC .عضو هيئة الرقابة الرشعية يف رشكة خدمات بطاقات االئتامن يف األردن •

ــة  ــال الرقاب ــورية يف مج ــد س ــات ومعاه ــات وجامع ــارض يف مؤسس ــدرب ومح • م

ــالمية. ــة اإلس ــالت املرصفي ــة واملعام الرشعي

• حاصــل عــىل إجــازة املدقــق الرشعــي املعتمــدة دوليــاً مــن هيئــة املحاســبة 

واملراجعــة املاليــة اإلســالمية مــن البحريــن.

• حاصل عىل شهادة / املرصيف اإلسالمي املعتمد /

• زميل يف هيئة املحاسبة واملراجعة املالية اإلسالمية يف البحرين.

• مدير تنفيذي لرشكة املشورة لالستشارات والتدريب.

ــس  ــرار مجل ــىل ق ــاًء ع ــه بن ــم تعيين ــد ت ــة، وق ــة الرشعي ــة الرقاب ــدى هيئ ــو ل عض

إدارة البنــك املنعقــد بتاريــخ 2020/5/18، وعــىل املوافقــة الســابقة للهيئــة العامــة 

للمســاهمن املنعقــدة بتاريــخ 2020/6/8.

• دكتوراه يف الرشيعة اإلسالمية، اختصاص الفقه اإلسالمي وأصوله.

• ماجستري يف الرشيعة اإلسالمية ، اختصاص الفقه اإلسالمي وأصوله.

• مدرس يف مديرية دمشق من عام 2006 وحتى عام 2009.

• مدير أوقاف طرطوس من عام 2014 وحتى تاريخه.

• له العديد من املشاركات يف ندوات علمية كممثل عن وزارة األوقاف.



الباب الخامس

دارة كلمة رئيس مجلس الإ

السادة املساهمن األكارم،

السالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

ــورية  ــك س ــس إدارة بن ــاء مجل ــاليئ أعض ــن زم ــة ع ــي، وبالنياب ــن نف ــة ع باألصال

الــدويل اإلســالمي، يســعدين أن أقــدم لكــم تقريــر مجلــس اإلدارة عــن الســنة املاليــة 

ــر  ــة، وتقري ــة الرشعي ــة الرقاب ــر هيئ ــاً تقري ــخ 2020/12/31 متضمن ــة بتاري املنتهي

ــد  ــاح وقواع ــات اإلفص ــة متطلب ــع كاف ــاً م ــاء متوافق ــد ج ــابات، وق ــش الحس مفت

ــة. ــة ذات العالق ــن واألنظم ــا القوان ــص عليه ــي تن ــية الت ــة املؤسس الحوكم

بالتصميــم واإلرادة والتخطيــط الســليم، تــم اتخــاذ القــرارات االســرتاتيجية املدروســة 

واإلرتقــاء ملواجهــة الصعوبــات التــي مــر بهــا اإلقتصــاد الســوري، ومتكنــا مــن تذليــل 

ــرص  ــا إىل ف ــات وتحويله ــتثامر التحدي ــاح واس ــن النج ــد م ــق املزي ــات وتحقي العقب

ومــوارد ربــح ممكنــة. أســفر عــن ذلــك عــن منــو الفــت يف معظــم املــؤرشات وحيــازة 

الحصــص الســوقية األكــر يف العديــد مــن املجــاالت التــي نذكــر أهمهــا حتــى نهايــة 

2020/9/30

حقــق البنــك املركــز األول بــن البنــوك اإلســالمية والتقليديــة معــاً مبوجوداتــه 

الضخمــة بحصــة ســوقية بلغــت حــوايل %26.

تخطــى بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي بودائعــه حاجــز األلــف و مئــة مليــار وبحصــة 

ســوقية بلغــت حــوايل %30.

ــهيالت االئتامنيــة بحصــة ســوقية  تصــدر البنــك املركــز األول بالتمويــالت و التس

ــوايل %43. ــت ح بلغ

توضعنــا يف املركــز األول عــىل صعيــد إيــرادات التمويــل بحصــة ســوقية بلغــت حــوايل 

.%29

حــل بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي ثانيــاً عــىل صعيــد صــايف األربــاح بعــد اســتبعاد 

أثــر القطــع البنيــوي بحصــة ســوقية بلغــت حــوايل %39.

بلغت حصة البنك السوقية من حقوق املساهمن حوايل %8.

بلغت حصة البنك السوقية من ايرادات الخدمات البنكية حوايل %9.

ات أداء ذهبيــة و قفــزات نوعيــة  ــا مــؤ�ش حققن
ــاً عــل ســعر الســهم الخــاص  انعكســت إيجاب
ي 

ــو�ت ــعره الس ي س
ــاً �ن ــواً  لفت ــق نم ــك فحق بالبن

الــذي ارتفــع بنســبة حــوالي %60

السيد تيسري الزعبي 

رئيس مجلس اإلدارة
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عىل صعيد سهم البنك :
ــالمي  ــدويل اإلس ــورية ال ــك س ــهم بن ــىل س ــة ع ــؤرشات اإليجابي ــة امل ــت كاف انعكس

حيــث اســتحوذ عــىل مــا نســبته 25%  مــن تعامــالت الســوق املاليــة يف العــام 2020، 

وبلغــت كميــة أســهم البنــك املتداولــة يف العــام 2020 نحــو 7.2مليــون ســهم، وحقــق 

ســهم البنــك منــواً الفتــاً يف ســعره الســوقي حيــث ارتفــع بنســبة61 % تقريبــاً مــن 521 

لــرية بدايــة 2020 ليغلــق نهايــة العــام عــىل ســعر 839  لــرية ســورية. ويعــد ســهم 

ــون  ــا يك ــاً م ــة ودامئ ــألوراق املالي ــة يف ســوق دمشــق ل ــن األســهم القيادي ــك م البن

قائــداً للتوجــه العــام للســوق املــايل.

يف تلبية رغبات العمالء :
إلمياننــا بــرورة دعــم ســيولة الســوق ورفدهــا مبصــادر األمــوال الالزمــة لتوفــري فرص 

العمــل و تحريــك عجلــة اإلقتصــاد، تــم التوســع يف منــح التمويــالت الجديــدة وفــق 

سياســة ائتامنيــة مدروســة تضمــن حقــوق املودعــن واملســاهمن معــاً . وتــم التوجــه 

ــة  ــغ االئتامني ــازدادت املبال ــاً ف ــاص مع ــام والخ ــن الع ــالت إىل القطاع ــك التموي بتل

املمنوحــة بنســبة 77% وانعكســت إيــرادات تلــك التمويــالت و خدمــات البنــك 

املتنوعــة عــىل دخلنــا التشــغيي الــذي حقــق قفــزة نوعيــة بلغــت حــوايل 340% عــن 

نهايــة عــام 2019 .

يف املسؤولية االجتامعية و الوطنية :
ــؤولياتنا يف إدارة  ــن مس ــة ع ــل أهمي ــة ال تق ــة والوطني ــؤوليتنا اإلجتامعي ــر مس نعت

العمليــات املرصفيــة، لذلــك قمنــا بتحمــل دورنــا يف هــذا املجــال عــر مســاهمتنا يف 

العديــد مــن املبــادرات التنمويــة االجتامعيــة والصحيــة والوطنيــة التــي نذكــر منهــا :

يف إطــار الدعــم النفــي واملعنــوي للشــباب واألطفــال، أقــام بنــك ســورية الــدويل 

اإلســالمي نشــاطاً ترفيهيــاً ألطفــال مــرىض الرسطــان يف مشــفى البــريوين مبناســبة اليوم 

العاملــي لرسطــان األطفــال تحــت شــعار أطفالنــا أبطــال. ويف شــهر رمضــان الكريــم 

قــام فريــق مــن بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي، بزيــارة قــرى األطفــال SOS وقــدم 

وجبــات اإلفطــار والهدايــا. كــام وقــع بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي مذكــرة تفاهــم 

مــع مؤسســة »وثيقــة وطــن« بهــدف إنجــاح املشــاريع املعرفيــة للمؤسســة، وكــرم 

ــىل مســتوى ســورية يف الشــهادة  ــن ع ــاً الطــالب املتفوق ــع توالي ــام الراب ــك للع البن

الثانويــة بكافــة فروعهــا.

تحــت شــعار / ســوا منخــي األرض خــرا / ويف إطــار الدعــم الوطنــي، تــرع بنــك 

ســورية الــدويل اإلســالمي للمترريــن مــن الحرائــق التــي التهمــت مســاحات 

شاســعة مــن األرايض الزراعيــة. حيــث تــم ايــداع املبلــغ يف صنــدوق األمانــة الســورية 

ــة يف هــذا املجــال. ــة الترعــات الوطني ــة املخصــص لحمل للتنمي

عىل صعيد البيئة اإلدارية و التنظيمية:
ــه وتأكــد  ــق لدي ــك خــالل العــام 2020 عــىل نظــام إدارة الجــودة املطب حافــظ البن

مــن اســتمراريته وفعاليتــه، كــام خضــع لزيــارة التدقيــق الخارجــي للجــودة املنفــذ 

 ISO ــىل الشــهادة ــا ع ــد حصولن ــة بتجدي ــة ومتــت التوصي ــة املانح ــل الرشك ــن قب م

9001:2015 كدليــل عــىل مطابقــة نظــام إدارة الجــودة يف البنــك ملتطلبــات املواصفــة 

القياســية. 

ــات  ــزام بالترشيع ــن و اإللت ــة القوان ــق كاف ــا تطبي ــن أولوياتن ــوة األكارم، إن م اإلخ

وقواعــد الحوكمــة وفــق أفضــل املعايــري. إضافــة إىل انتهــاج مبــدأ الشــفافيةو اإلفصاح 

ــا لتحقيــق  تجــاه املســاهمن والعمــالء ونؤكــد بأننــا سنســتمر ببــذل قصــارى جهدن

املزيــد مــن النجــاح و الريــادة لهــذه املؤسســة .

ويف الختــام، أتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر اىل مختلــف الجهــات الداعمــة للجهــاز 

املــرصيف الســوري خاصــًة مــرصف ســورية املركــزي وهيئــة األوراق واألســواق املاليــة 

ووزارة املاليــة ووزارة التجــارة الداخليــة وحاميــة املســتهلك. كــام أتوجــه بالشــكر إىل 

الســادة األفاضــل أعضــاء هيئــة الرقابــة الرشعيــة، والســادة املســاهمن واملتعاملــن 

الكــرام عــىل ثقتهــم الغاليــة , والشــكر املوصــول إىل الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ــتويات  ــف املس ــرصف مبختل ــن يف امل ــع العامل ــة وجمي ــوة يف اإلدارة التنفيذي واإلخ

الوظيفيــة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



الباب الخامس

كلمة الرئيس التنفيذي

السيدات والسادة املساهمن املحرتمن،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بــكل فخــر واعتــزاز مبــا حققنــاه مــن قفــزات إيجابيــة خــالل العــام 2020. يســعدين أن أقــدم 

لعنايتكــم ملخصــاً لختــام أعاملنــا التــي اتســمت بنجاحــات غــري مســبوقة ونســب منــو قياســية 

يف شــتى املــؤرشات، تحقــق ذلــك عــىل الرغــم مــن تــوايل التحديــات اإلقتصاديــة والسياســية 

والصحيــة ومــرور القطــاع املــرصيف تحديــداً بالعديــد مــن الصعوبــات، لكننــا وبتظافــر جهودنــا 

وامتالكنــا عزميــة صلبــة التعــرف الفشــل، اســتطعنا تســجيل املزيــد مــن األهــداف وتحقيــق 

التنافســية والتألــق ضمــن القطــاع املــرصيف الســوري الخــاص ويــرسين أن أوجــز لكــم بعضــأ 

مــن أهــم انجازاتنــا الكميــة و النوعيــة :

ة لنواكب  ن طورنــا العديــد مــن الخدمــات المتمــ�ي
رغبــات العمــالء و نوفــر مــا يفــوق توقعاتهــم 
ي دخلنــا التشــغيلي 

ممــا حقــق نمــواً ملحوظــاً �ن
بلــغ حــوالي 340 %

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

بشار الست / الرئيس التنفيذي
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أوالً - عــىل الصعيــد الرقمــي وأهــم مــؤرشات األداء حتــى 

ــام 2020 نهاية ع
ــا  ــر م ــالء و نوف ــات العم ــب رغب ــزة، لنواك ــات املتمي ــن الخدم ــد م ــا العدي • طورن

ــا التشــغيي بلــغ حــوايل %340  يفــوق توقعاتهــم مــام حقــق منــواً ملحوظــاً يف دخلن

ــام  ــة الع ــورية نهاي ــرية س ــار ل ــل 16.5 ملي ــورية مقاب ــرية س ــار ل ــغ 72.6 ملي ليبل

2019. وانعكســت هــذه الزيــادة امللحوظــة عــىل صــايف الربــح ليبلــغ بعــد اســتبعاد 

أثرالقطــع البنيــوي حــوايل8.7 مليــار مقابــل 6.1  مليــارات لــرية ســورية عــام 2019 

ــواىل 44 % . ــبتها ح ــادة نس وبزي

ــل 33.3  ــورية مقاب ــرية س ــار ل ــواىل 84.9 ملي ــاهمن ح ــوق املس ــوع حق ــغ مجم •بل

مليــار لــرية ســورية نهايــة العــام 2019، وبنســبة منــو متميــزة بلغــت حــوايل %155.

• تضاعفــت موجــودات البنــك لتبلــغ حــوايل 1,329 مليــار لــرية ســورية  مقابــل 684 

مليــار لــرية ســورية نهايــة العــام 2019 وبنســبة منــو بلغــت %94.

ــة  ــس ثق ــام عك ــوايل92% م ــغ ح ــات بل ــد اإليداع ــىل صعي ــزاً ع ــواً متمي ــا من • حققن

املتعاملــن وأكــد شــعورهم باألمــان واالطمئنــان يف التعامــل مــع البنــك حيــث. بلــغ 

ــار لــرية ســورية  ــار لــرية ســورية مقابــل 632 ملي ــا حــوايل 1211 ملي إجــاميل ودائعن

ــة عــام 2019.  نهاي

• اســتمر البنــك مبنــح التمويــالت واســتحواذ الحصــة األكــر يف هــذا املجــال، حيــث 

بلــغ صــايف التمويــالت مبلغــاً و قــدره حــوايل 614 مليــار لــرية ســورية مقابــل مبلغــاً 

و قــدره346  مليــار لــرية ســورية نهايــة العــام 2019  و بنســبة زيــادة بلغــت حــوايل 

 . %77

ثانيا - عىل صعيد اإلنجازات النوعية :

اإلنتشار :
ــة دراســة شــاملة  ــا بعملي ــك قمن ــام وجــدوا، لذل ــن أين شــعارنا هــو الوصــول للزبائ

ــم  ــة، فت ــا يف املناطــق الحيوي ــد منه ــاح املزي ــك وافتت ــروع البن ــوزع الجغــرايف لف للت

ــاح فــرع يف  ــاً التحضــري الفتت ــم حالي تدشــن فــرع مــرشوع دمــر وفــرع املالــي ويت

ــلوب  ــيس أس ــىل تأس ــا ع ــة عملن ــودة الخدم ــامن ج ــدف ض ــدان، وبه ــة املي منطق

خدمــة محــرتف، عــر تدريــب املوظفــن عــىل اســتخدام منــوذج موحــد يف االســتقبال 

ــالء . ــة شــكاوى العم والتســويق ومتابع

التنافسية و تطوير الخدمات :
ــم  ــا عــىل تقدي ــة عملن ــل الحصــة األكــر يف ســوق الخدمــات املرصفي ــا لني ســعياً من

ــن  ــات القطاع ــب وحاج ــالمية، تتناس ــة إس ــات متويلي ــروض ملنتج ــن الع ــد م العدي

ــا  ــة كان أهمه ــات االلكرتوني ــن املنتج ــة م ــل حزم ــم تفعي ــام ت ــاص، ك ــام والخ الع

منتــج دفــع الفواتــري العامــة بالربــط مــع الرشكــة الســورية للمدفوعــات االلكرتونيــة. 

وفيــام يخــص خدمــة الــرصاف اآليل التــي توقفــت يف معظــم املصــارف نتيجــة أســباب 

تتعلــق بالــرشكات املقدمــة، كان بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي، الســباق يف إيجــاد 

ــة  ــل خدم ــادت تفعي ــي أع ــوك الت ــل البن ــن أوائ ــا م ــة فكن ــة البديل ــول التقني الحل

الــرصاف اآليل وفــق نظــام املحــول الجديــد يف حــن مازالــت الخدمــة غــري متاحــة يف 

معظــم املصــارف الخاصــة األخــرى.

املوارد البرشية :
نؤمــن أن العنايــة بكوادرنــا وموظفينــا مــن أهــم أســباب تحقيــق الريــادة والنجــاح، 

وبنــاء عــىل هــذه الرؤيــة عملنــا بــكل طاقاتنــا عــىل دراســة وتحســن أوضــاع جميــع 

ــة  ــة ومادي ــة إداري ــادة هيكل ــر إع ــتويات، ع ــات واملس ــة القطاع ــن يف كاف العامل

ومعنويــة تضمــن العدالــة و املســاواة للجميــع، مــام رفــع مــن درجــات الــرىض والوالء 

لــدى املوظــف و حــد مــن معاناتــه يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي ميــر بهــا اإلقتصــاد 

الســوري، ومازلنــا نســتمر بالعمــل عــىل تحســن الواقــع الوظيفــي حتــى يغــدو بنــك 

ســورية الــدويل اإلســالمي املــكان املناســب الــذي يرغــب الجميــع بالعمــل فيــه.

ــال  ــن حي ــك للموظف ــه البن ــذي قدم ــري ال ــم الكب ــارة إىل الدع ــن اإلش ــد م ــام الب ك

جائحــة كورونــا، فتــم عقــد العديــد مــن ورشــات التوعيــة إضافــة إىل تطبيــق خطــط 

التباعــد االجتامعــي وتوزيــع املــواد الطبيــة الالزمــة بشــكل دوري مــام منــع انتشــار 

املــرض .

جودة التمويل :
ــر  ــن، ع ــو ممك ــل نح ــىل أفض ــة ع ــخصية والتجاري ــك الش ــة البن ــت إدارة محفظ مت

توظيــف الســيولة املتاحــة وفــق أفضــل الــرشوط االئتامنيــة ومعايــري إدارة املخاطــر 

مبــا يحقــق أكــر عائــد للبنــك. وتــم دعــم متويــل املرشوعــات الصغــرية واملتوســطة يف 

ظــل توجــه الحكومــة لدعــم مثــل هــذه املشــاريع مبــا يســاهم يف إيجــاد فــرص عمــل 

جديــدة ويدفــع عمليــة اإلنتــاج الوطنــي إىل األمــام.

اإلدارة املالية الرشيدة :
اســتطاع البنــك تحقيــق أداء مــايل نظيــف ومســتقر، حيــث تــم تســيري كافــة األنشــطة 

ــة  ــك عــر تلبي ــم ذل ــة بنجــاح ومبــا يحفــظ حقــوق املســاهمن والبنــك معــاً ت املالي

ــامذج  ــت و الن ــة بالوق ــة والخارجي ــة الداخلي ــات الرقابي ــة بالجه ــات الخاص املتطلب

املحــددة ومبــا يتوافــق مــع االنظمــة والترشيعــات والتعليــامت الصــادرة بهــذا املجال.

السيدات والسادة األفاضل،

ختامــاً، أتوجــه بشــكري و تقديــري إىل مختلــف الجهــات الرســمية والوصائيــة خاصــة 

ــة ووزارة  ــة ووزارة املالي ــواق املالي ــة األوراق واألس ــزي، وهيئ ــورية املرك ــرصف س م

التجــارة الداخليــة وحاميــة املســتهلك، والشــكر املوصــول إىل اإلخــوة رئيــس وأعضــاء 

ــس  ــادة رئي ــكر الس ــام أش ــتمر، ك ــم املس ــم ودعمه ــىل توجيهاته ــس اإلدارة ع مجل

وأعضــاء هيئــة الرقابــة الرشعيــة وجميــع اإلخــوة املســاهمن واملتعاملــن، وخالــص 

ــتوياتهم  ــف مس ــالمي مبختل ــدويل اإلس ــورية ال ــك س ــي بن ــاليئ موظف ــات لزم التحي

ــم يف العمــل. ــة و إخالصه ــة شــاكراً جهودهــم املبارك الوظيفي









الباب السادس

نجازات ي لأبرز الإ
 التمثيل البيا�ن

ات الأداء  الرقمية وأهم مؤ�ش
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إجاميل املوجودات / مليار لرية سورية

حقوق املساهمن / مليار لرية سورية

بلــغ مجمــوع حقــوق املســاهمن حــواىل 84.9 مليــار لــرية ســورية مقابــل 33.3 

مليــار لــرية ســورية نهايــة العــام 2019 وبنســبة منــو بلغــت حــوايل %155.

ــل  ــرية ســورية مقاب ــار ل ــغ حــوايل 1,329 ملي ــك لتبل تضاعفــت موجــودات البن

ــام 2019 وبنســبة منــو بلغــت %94. ــة الع ــرية ســورية نهاي ــار ل 684 ملي
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اجاميل الودائع / مليار لرية سورية

صايف االرباح بدون أثر ارباح القطع البنيوي / مليار لرية سورية

ــار  ــوايل8.7 ملي ــوي ح ــع البني ــر القط ــتبعاد أث ــد اس ــاح بع ــايف األرب ــت ص بلغ

ــادة نســبتها حــواىل %44 . ــام 2019  وبزي ــرية ســورية ع ــارات ل ــل6.1 ملي مقاب

ــغ 1.211  ــغ بل ــات املــرصف بنســبة منــو بلغــت حــوايل 92% و مببل زادت ايداع

ــة العــام 2019. ــرية ســورية نهاي ــار ل ــل 632 ملي ــرية ســورية مقاب ــار ل ملي
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صايف التمويالت / مليار لرية سورية

الدخل التشغيي / مليار لرية سورية

بلــغ الدخــل التشــغيي للبنــك 72.6 مليــار لــرية ســورية مقابــل 16.5 مليــار لــرية 

ســورية نهايــة العــام 2019 وبزيــادة نســبتها حــواىل %339.

بلــغ صــايف التمويــالت مبلغــاً و قــدره حــوايل614 مليــار لــرية ســورية مقابــل346 

مليــار لــرية ســورية نهايــة العــام 2019 و بنســبة زيــادة بلغــت حــوايل %77.
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الباب السابع

اتيجية والتطورات س�ت  موجز عن الإ
 المستقبلية للسنة القادمة

دارة لنتائج  وتوقعات مجلس الإ
الأعمال القادمة
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الرؤية االسرتاتيجية
ــات  ــر كافــة عملي ــة تطوي ــكار بغي ــز واإلبت ــد عــر التمي ــاء إىل مســتوى جدي ) االرتق

ــة ( ــة وعملي ــاًء عــىل أســس علمي ــة أعــىل بن البنــك واإلنتقــال بهــا إىل مرحل

التوقعات املستقبلية
يتوقــع مجلــس اإلدارة اســتمرار البنــك بتحقيــق املزيــد مــن مــؤرشات األداء املتميــزة 

خــالل الســنة املاليــة القادمــة 2021، وذلــك عــر االلتــزام بكافــة األنظمــة والقوانــن

وتعليــامت الجهــات الوصائيــة واســتمرار ســري العمــل وفــق أفضــل املعايــري بهــدف 

الحفــاظ عــىل املكتســبات وتحقيــق املزيــد مــن النجاحــات كــامً و نوعــاً .

األهداف العامة
ــبة  ــل مناس ــروف عم ــن ظ ــرشي وتأم ــرص الب ــتثامر بالعن ــر االس ــون: يعت 1- املوظف

ــة  ــة املؤسس ــىل رؤي ــث تتج ــرتاتيجية، حي ــا االس ــم أهدافن ــن أه ــك م ــوادر البن لك

ــم  ــن بانتامئه ــم فخوري ــن يف عمله ــن متفان ــن مبدع ــل إىل موظف ــمى يف الوص األس

ــك. للبن

2-  أصحــاب املصلحــة: يجــب العمــل دامئــاً وبشــكل اســرتاتيجي عــىل موازنــة 

ــتمر،  ــكل مس ــم بش ــاة احتياجاته ــة ومراع ــراف ذات املصلح ــة لألط ــع املقدم املناف

ويشــتمل مصطلــح أصحــاب املصلحــة عــىل كافــة عمــالء البنــك الحاليــن واملحتملــن، 

ــخ. ــة والرقابية...ال ــلطات اإلرشافي ــك، الس ــوردي البن ــن، م ــاهمن، املوظف املس

3-  البيئــة اإلداريــة والتنظيميــة: نؤكــد يف اســرتاتيجيتنا عــىل تطويــر وتحســن بيئــة 

ــراءات،  ــات واإلج ــوح السياس ــمل وض ــا يش ــي مب ــه التنظيم ــة وهيكل ــك اإلداري البن

وتحديــد الواجبــات واملســؤوليات املنوطــة بــكل إدارة وفــرع ومركــز عمــل، لضــامن 

حســن ســري العمــل وتجنــب تضــارب املصالــح وتقاطــع املهــام وتكرارهــا، مــع الرتكيــز 

عــىل نــرش ثقافــة الجــودة الشــاملة.

4-  الحلــول املرصفيــة اإللكرتونيــة: ال تــزال الســوق الســورية تخطــو خطواتهــا األوىل 

ــول  ــم حل ــباقة إىل تقدي ــة الس ــد أن املؤسس ــن املؤك ــي وم ــامل الرقم ــامل األع يف ع

مرصفيــة إلكرتونيــة ســتجني الحصــة الســوقية األكــر والســمعة األفضــل، فــال بــد مــن 

إيــالء أهميــة خاصــة للخدمــات اإللكرتونيــة يف االســرتاتيجية املقبلــة.

ــىل  ــة ع ــة املقدم ــات املرصفي ــه، أن الخدم ــك في ــام ال ش ــة: م ــات املرصفي 5- الخدم

ــذا، فــإن مــن  اختــالف أنواعهــا ومســمياتها هــي أســاس ومحــور العمــل املــرصيف. ل

ــم  ــبكة تقدي ــيع ش ــدة وتوس ــرة جدي ــات مبتك ــم منتج ــرتاتيجية تقدي ــا االس أهدافن

ــدروس. ــكل م ــات بش الخدم

6- املســؤولية االجتامعيــة: ينظــر البنــك بأهميــة قصــوى لــدوره التنمــوي واملجتمعي، 

ــى  ــه االســرتاتيجية أن الواجــب االنســاين واالجتامعــي والرشعــي امللق ــدرك برؤيت وي

عــىل عاتقــه كمؤسســة كــرى يف الســوق الســورية يعــزز هــذا الــدور ويضاعــف مــن 

مخاطــر الســمعة املرتبطــة بعــدم قدرتــه عــىل تلبيــة تطلعــات املجتمــع.

ــيخ  ــل وترس ــة العم ــة يف بيئ ــة األخالقي ــز الثقاف ــر تعزي ــل: يعت ــات العم 7- أخالقي

ــة. ــوام املقبل ــرتاتيجية لألع ــك االس ــداف البن ــن أه ــالق م ــاق األخ ــادئ ميث مب

ــادم،  ــام الق ــرتاتيجية للع ــه االس ــع رؤيت ــجاماً م ــويقية: انس ــة التس ــر الرؤي 8- تطوي

ــة،  ــة والذهني ــه البرصي ــة التســويقية وتحســن صورت ــر العملي ــك لتطوي يســعى البن

ــدة. ــة الجدي ــه اإللكرتوني ــك ملنتجات ــع إطــالق البن خاصــًة م









الباب الثامن

عية تقرير هيئة الرقابة ال�ش
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الباب التاسع

ــدد ــور ع ــي و تط ــكل التنظيم  الهي
ن و فئاتهــم و مؤهالتهم  الموظفــ�ي

وتوزعهــم
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ن حسب السنوات تطور أعداد الموظف�ي

ن توزع الموظف�ي

دارات والفروع ن عل الإ توزع الموظف�ي

دارات الإ
341
%56

الفروع
264
%44

دمشق وريفها
127
%48

القامشلي
7

%3
طرطوس

20
%8

الالذقية
22
%8

حمص
15
%6

حماه
19
%7

حلب
54
%20

ي الفروع
ن �ن توزع الموظف�ي

العدد الإجمالي 605 موظف
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ن و شهاداتهم العلمية مؤهالت الموظف�ي

التعيينات و الستقالت الجديدة خالل العام 2020

21 االبتدائية

عدادية 12 االإ

56 ثانوية

102 معهد متوسط

337 جامعية

3 دبلوم دراسات عليا

72 ماجست�ي

2 دكتوراه

ن النسبة من مجموع العامل�ي

ن جدد موظف�ي
92

ن مستقيل�ي
31

%55.70

%16.86

%9.26
%11.90

%0.50

%1.89

%3.47
%0.33

31

%0%5%10%15

%15

%5

%20

92
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الدورات وورشات العمل

عدد الدورات وورشات العمل

نوع الدورة

دورات مالية ومحاسبية

ية ن لغة انكل�ي

دورات إدارية

إسعاف أولي

كومبيوتر IT  وشبكات وأنظمة معلومات

دورات مرصفية اختصاصية

79المجموع

23

2

14

5

32

3

282

113

19

94

13

32

11

عدد المستفيدينعدد الدورات وورشات العمل

32

3

23

2

14
5

دورات مالية ومحاسبية

ية ز لغة انكل�ي

كومبيوتر IT  وشبكات 
وانظمة معلومات

دورات ادارية

إسعاف أولي

دورات مرصفية اختصاصية









الباب العا�ش

ــس ــان مجل ــمية / لج ــان الرس  اللج
دارة بعــد انتخــاب مجلــس إدارة  الإ

جديــد
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أولً - لجنة التدقيق

الأعضاء

دارة السيد باسم زيتون/ نائب رئيس مجلس الإ

دارة السيد مأمون الدركزللي / عضو مجلس الإ

دارة السيد قاسم زيتون/ عضو مجلس الإ

دارة ن � مجلس الإ السيد مراد الدين كلش/ أم�ي

صفة العضوية

رئيساً للجنة

عضو اً

عضو اً

أميناً لل�

عدد اإلجتامعات وتواريخها:
1. بتاريخ 2020/7/6 حره كافة األعضاء.

2. بتاريخ 2020/9/1 حره كافة األعضاء.

3. بتاريخ 2020/12/1 حره كافة األعضاء.

مهام لجنة التدقيق :
ــة  ــبيل مامرس ــات يف س ــىل أي معلوم ــول ع ــلطة الحص ــق س ــة التدقي ــون للجن • يك

عملهــا، وللجنــة أيضــاً دعــوة أي مــن األشــخاص ذوي الخــرة أو االختصــاص لحضــور

ــس اإلدارة أو  ــاء مجل ــن أعض ــو م ــوة أي عض ــه، ودع ــتئناس برأي ــات لالس االجتامع

ــق  ــر التدقي ــوة مدي ــة دع ــن للجن ــام ميك ــا، ك ــور اجتامعاته ــة لحض اإلدارة التنفيذي

ــا. ــد أعضائه ــة أو أح ــة الرشعي ــامع بالهيئ ــب اإلجت ــي و/أو طل ــي الداخ الرشع

• مراجعــة البيانــات املاليــة الدوريــة قبــل عرضهــا عــىل مجلــس اإلدارة، وذلــك بهــدف 

ضــامن عدالــة وشــفافية التقاريــر املالية.

ــة،  ــة الداخلي ــط والرقاب ــة نظــم الضب ــة وكفاي ــم فعالي ــق بتقيي ــة التدقي • تقــوم لجن

ــة. وتشــتمل مســؤولية اللجن

• تقييــم فعاليــة وكفايــة وظيفــة التدقيــق الداخــي والتأكــد مــن االلتــزام بالتعليــامت 

النافــذة الصــادرة عــن الجهــات ذات العالقــة.

• تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخي.

• مراجعــة نتائــج تقاريــر التدقيــق الداخــي والتأكــد مــن أنــه قــد تــم اتخــاذ 

اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.

• مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقرتحة من التدقيق الداخي

• مراجعة وإقرار خطط املهام الرقابية املقرتحة من إدارة مراقبة االلتزام.

ــه  ــد تعويضات ــه وتحدي ــه وعزل ــي ونقل ــق الداخ ــر التدقي ــن مدي ــة بتعي • التوصي

ــه. ــم أدائ وتقيي

• مراجعــة تقاريــر إدارة مراقبــة االلتــزام حــول مــدى التــزام وتوافــق اإلدارات بالبنــك 

وأعاملهــا مــع الترشيعــات والقوانــن النافــذة والتوصيــة بشــأنها.

ــه  ــامع مع ــي، واإلجت ــق الخارج ــع املدق ــارش م ــال املب ــلطة االتص ــة س ــون للجن • يك

ــنوياً. ــل س ــىل األق ــرة ع ــدون حضــور اإلدارة م ب

ــد  ــق الخارجــي وتحدي ــن وعــزل املدق ــس اإلدارة بخصــوص تعي ــة إىل مجل • التوصي

ــه. ــم أدائ ــه وتقيي تعويضات

• تقييم موضوعية واستقاللية املدقق الخارجي.

• مراجعة خطاب تعين املدقق الخارجي وقبوله.

• إقــرار إمكانيــة تقديــم املدقــق الخارجــي لخدمــات أخــرى غــري التدقيــق الــدوري، 

وضــامن عــدم تأثــري ذلــك عــىل الــرأي املســتقل للمدقــق الخارجــي.

ــة والتأكــد  ــر الســلطات الرقابي ــق الخارجــي وتقاري ــر التدقي ــج تقاري • مراجعــة نتائ

مــن أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها. تقييــم فعاليــة وكفايــة نطــاق 

وبرامــج التدقيــق الرشعــي الداخــي.

• االطــالع عــىل التقاريــر املعــدة مــن قبــل إدارة التدقيــق الرشعــي الداخــي للتأكــد 

مــن أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.

• تسهيل مهمة إدارة التدقيق الرشعي الداخي.

• مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقرتحة من املدقق الرشعي الداخي.

• مراجعــة نطــاق ونتائــج ومــدى كفايــة التدقيــق الرشعــي الخارجــي (هيئــة الرقابــة 

الرشعيــة)، وتشــتمل مســؤولية اللجنــة، مــن بــن أمــور أخــرى، عــىل:

• تسهيل مهمة هيئة الرقابة الرشعية.

• التوصيــة إىل مجلــس اإلدارة بخصــوص تعيــن وعــزل أعضــاء هيئــة الرقابــة الرشعيــة 

وتحديــد تعويضاتهــم وتقييــم أدائهم.

• مراجعة خطاب تعين أعضاء هيئة الرقابة الرشعية وقبوله.

• إقــرار إمكانيــة تقديــم هيئــة الرقابــة لخدمــات أخــرى غــري تلــك املتعلقــة بوظيفــة 

الفتــوى والتدقيــق الرشعــي، وضــامن عــدم تأثــري ذلــك عــىل الــرأي املســتقل للهيئــة.

• االطــالع عــىل التقاريــر املعــدة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الرشعيــة للتأكــد مــن أنــه 

قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.

• تقــوم اللجنــة باالتصــال والتنســيق مــع هيئــة الرقابــة الرشعيــة ولجنــة الحوكمــة 

ــة  ــادئ الرشيع ــكام ومب ــزام بأح ــن االلت ــر ع ــداد التقاري ــم إع ــه يت ــن أن ــد م للتأك

ــكايف. ــكل ال ــب وبالش ــت املناس ــالمية يف الوق اإلس

ــس  ــة مجل ــة وإحاط ــراف ذوي العالق ــع األط ــات م ــة العملي ــة مبراجع ــوم اللجن تق

اإلدارة بهــا.

• .تقــوم اللجنــة بالتأكــد مــن االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الرشيعــة اإلســالمية 

ومراجعــة مــدى االلتــزام بالقوانــن واألنظمــة ومــدى التقيــد بسياســات البنــك 

ونظامــه الداخــي،

والتأكــد مــن مــدى االلتــزام مبعايــري املحاســبة الصــادرة عــن هيئــة املحاســبة 

ــام  ــة في ــر املالي ــة للتقاري ــري الدولي ــة اإلســالمية واملعاي واملراجعــة للمؤسســات املالي

مل تغطــه معايــري الهيئــة ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام ومبــادئ الرشيعــة اإلســالمية 

ــة  ــات املالي ــة للمؤسس ــبة واملراجع ــة املحاس ــن هيئ ــادرة ع ــة الص ــري الرشعي واملعاي

ــليف. ــد والتس ــس النق ــل مجل ــن قب ــا م ــم اعتامده ــي يت ــالمية الت اإلس

• تعقــد اللجنــة اجتامعــات دوريــة مــع املدقــق الخارجــي وهيئــة الرقابــة الرشعيــة 

مــرة عــىل األقــل خــالل العــام ويحــر الســيد مديــر إدارة التدقيــق الداخــي 

اجتامعــات اللجنــة كافــًة، وتقــوم اللجنــة باإلجتــامع مــع مديــر إدارة التدقيــق 

ــي  ــق الرشع ــر إدارة التدقي ــق ملدي ــام يح ــل، ك ــىل األق ــنة ع ــن بالس ــي مرت الرشع

واملدقــق الداخــي واملدقــق الخارجــي وهيئــة الرقابــة الرشعيــة طلــب اإلجتــامع مــع 

ــك. ــل ذل ــي رضورة العم ــن تقت ــة ح اللجن

ــر  ــي تكــون بتقري ــة الت ــة املالحظــات الرشعي ــة الرشعي ــة الرقاب ــة لهيئ ــع اللجن • ترف

التدقيــق الرشعــي الداخــي، والتــي ال تســتطيع البــت بهــا ومتابعتهــا بســبب حداثــة

موضوع هذه املالحظات وعدم وجود رأي سابق للهيئة الرشعية يف موضوعها.
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ثانياً - لجنة إدارة المخاطر

الأعضاء

دارة السيد باسم زيتون/ نائب رئيس مجلس الإ

دارة السيد مأمون الدركزللي / عضو مجلس الإ

دارة ن � مجلس الإ السيد مراد الدين كلش / أم�ي

صفة العضوية

رئيساً للجنة

عضو اً

أميناً لل�

عدد اإلجتامعات وتواريخها:
1. بتاريخ 2020/7/6 حره كافة األعضاء.

2. بتاريخ 2020/9/1 حره كافة األعضاء.

3. بتاريخ 2020/12/1 حره كافة األعضاء.

دورية اجتامعات اللجنة:
ــنة،  ــل يف الس ــىل األق ــهر) ع ــة أش ــرة كل ثالث ــات (م ــة اجتامع ــة أربع ــد اللجن تعق

ــة. ــن رس اللجن ــل أم ــن قب ــويل م ــكل أص ــات بش ــذه االجتامع ــارض ه ــدون مح وت

دورية إجتامعات اللجنة :
تعقــد اللجنــة أربــع إجتامعــات )مــرة كل ثالثــة أشــهر(عىل األقــل يف الســنة وترفــع 

تقاريرهــا إىل مجلــس اإلدارة.

مدة العضوية :
تكون مدة العضوية يف اللجنة مرتبطة مبدة بقاء األعضاء يف املجلس.

آلية إتخاذ القرار :
ــور غالبيــة أعضائهــا وتصــدر القــرارات  ــون إجتامعــات اللجنــة قانونيــة بحض تك

ــوت  ــه ص ــذي في ــب ال ــح الجان ــوات يرج ــاوي األص ــال تس ــور ويف ح ــة الحض بأغلبي

ــة. ــس اللجن رئي

مدة العضوية:
تكون مدة العضوية يف اللجنة مرتبطة مبدة بقاء األعضاء يف املجلس.

آلية اتخاذ القرار:
تكــون اجتامعــات اللجنــة قانونيــة بحضــور غالبيــة أعضائهــا وتصــدر القــرارات 

ــوت  ــه ص ــذي في ــب ال ــح الجان ــوات يرج ــاوي األص ــال تس ــور ويف ح ــة الحض بأغلبي

ــة.. ــس اللجن رئي

مهام اللجنة :
• تقــوم اللجنــة مبراجعــة اســرتاتيجيات وسياســات إدارة املخاطــر قبــل اعتامدهــا مــن 

قبــل مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن تنفيــذ هــذه االســرتاتيجيات والسياســات.

• ضــامن توافــر املــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة املخاطــر، وضــامن اســتقاللية موظفــي 

إدارة املخاطــر عــن األنشــطة التــي ينجــم عنهــا تحمــل البنــك للمخاطــر.

• مراجعــة الهيــكل التنظيمــي إلدارة املخاطــر ووضــع توصيــات بشــأنه قبــل اعتــامده 

مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

ــك  ــا البن ــرض له ــي يتع ــر الت ــة املخاط ــول طبيع ــة ح ــر الدوري ــة التقاري • مراجع

وحجمهــا، وأنشــطة إدارة املخاطــر.

ــوص  ــات بخص ــدم إحصائي ــس اإلدارة وتق ــة إىل مجل ــر دوري ــة تقاري ــع اللجن • ترف

ــس اإلدارة ــام مجل ــرأي أم ــداء ال ــة وإب ــك مراجع ــا البن ــرض له ــي يتع ــر الت املخاط

حول سقوف املخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها.

ــات  ــس الخدم ــن مجل ــادرة ع ــري الص ــر باملعاي ــزام إدارة املخاط ــدى الت ــة م • مراقب

ــة ــل لجن ــن قب ــة م ــك املوضوع ــر وتل ــإدارة املخاط ــة ب ــالمية والخاص ــة اإلس املالي

ــا ال  ــغيلية، مب ــوق واملخاطرالتش ــر الس ــامن ومخاط ــر االئت ــة مبخاط ــازل، واملتعلق ب

ــالمية. ــة اإلس ــادئ الرشيع ــكام ومب ــع أح ــارض م يتع

ــر  ــم املخاط ــر ملناقشــة وتقيي ــع إدارة املخاط ــة م ــات دوري ــة اجتامع ــد اللجن • تعق

ــات بشــأنها. ــم التوصي ــا وتقدي ــة طــرق معالجته ــا املــرصف وكفاي ــي يتعــرض له الت

• وجود عملية مراجعة دورية األداء االصول.

• رســم وتحديــد سياســات واســرتاتيجيات إدارة املخاطــر املرتبطــة بالنشــاط القائــم 

للبنــك باإلضافــة إىل أي نشــاط أو منتــج مــرصيف جديــد.

• دراســة مخاطــر اإلئتــامن والســوق والتشــغيل والســيولة وذلــك بهــدف إدارة فئــات 

املخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك إىل مســتويات مقبولــة.

ــراءات  ــع اإلج ــر ووض ــواع املخاط ــة أن ــة لكاف ــة األولي ــؤرشات التحذيري ــم امل • تقيي

ــا. ــة له ــة الالزم ــن التغطي ــة بتأم الكفيل

• املوافقــة عــىل وضــع خطــط طــوارئ وإدارة األزمــات التــي يتعــرض لهــا املــرصف 

ــا للبنــك. بالتنســيق مــع اإلدارة العلي

ــل والتحقــق مــن  • مراجعــة إجــراءات العمــل الخاصــة بنواحــي االســتثامر والتموي

ــل. ــواع املخاطــر املحيطــة باالســتثامر والتموي ــف أن ــة مختل تغطي

• التأكــد مــن إعــداد الدراســات الالزمــة لجــدوى االســتثامر والتحقــق مــن اســتيفائها 

لــكل أنــواع املخاطــر.
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ثالثاً - لجنة الحوكمة

الأعضاء

دارة / رئيس مجلس الإ ي السيد تيس�ي الزع�ب

دارة السيد باسم زيتون/ نائب رئيس مجلس الإ

دارة الدكتور نبيل الياس / عضو مجلس الإ

دارة ن � مجلس الإ السيد مراد الدين كلش/ أم�ي

صفة العضوية

رئيساً للجنة

عضو اً

عضو اً 

أميناً لل�

عدد اإلجتامعات وتواريخها: 
1. بتاريخ 2020/9/1 حره كافة األعضاء.

2. بتاريخ 2020/12/1 حره كافة األعضاء.

مهام اللجنة :
1. اإلرشاف عىل إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الرورة.

ــزام  ــن االلت ــد م ــق للتأك ــة التدقي ــة ولجن ــة الرشعي ــة الرقاب ــع هيئ ــيق م 2. التنس

بالدليــل.

ــاب  ــح أصح ــة مصال ــالمي وحامي ــرصيف اإلس ــل امل ــة العم ــىل خصوصي ــز ع 3. الرتكي

ــم. ــة معه ــود املوقع ــا العق ــص عليه ــي تن ــتثامر الت ــابات االس حس

ــىل  ــاًء ع ــات بن ــر والتوصي ــل، بالتقاري ــىل األق ــنوياً ع ــس اإلدارة، س ــد مجل 4. تزوي

ــة. ــل اللجن ــالل عم ــن خ ــا م ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت النتائ

ــم مــع املخاطــر  ــق اســرتاتيجية اســتثامر ســليمة تتالئ 5. التأكــد مــن اعتــامد وتطبي

ــد املتوقعــة ألصحــاب حســابات االســتثامر. والعوائ

6. التأكــد مــن اإلفصــاح املالئــم ألصحــاب حســابات االســتثامر يف الوقــت املناســب 

وبالطريقــة املالمئــة، وكذلــك التأكــد مــن ســالمة تنفيــذ عقــود االســتثامر , ومراقبــة 

اســتخدام احتياطــي معــدل األربــاح واحتياطــي صنــدوق مخاطر حســابات االســتثامر 

املشــرتك وتقديــم التوصيــات املناســبة ملجلــس اإلدارة حــول كيفيــة االســتخدام. مــع 

ــابات  ــر حس ــدوق مخاط ــي / صن ــكيل احتياط ــة بتش ــادة املتعلق ــكام امل ــاة أح مراع

االســتثامر املشــرتك يف املرســوم الترشيعــي رقــم 35  لعــام 2005 وتعديالتــه الخــاص. 

دورية إجتامعات اللجنة :
تعقــد اللجنــة اجتامعــاً نصــف ســنوي وكلــام دعــت الحاجــة، وتــزود مجلــس االدارة 

بالتقاريــر والتوصيــات التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــالل عمــل اللجنــة.

مدة العضوية:
تكون مدة العضوية يف اللجنة مرتبطة مبدة بقاء األعضاء يف املجلس.

آلية اتخاذ القرار:
تكــون اجتامعــات اللجنــة قانونيــة بحضــور غالبيــة أعضائهــا وتصــدر القــرارات 

ــوت  ــه ص ــذي في ــب ال ــح الجان ــوات يرج ــاوي األص ــال تس ــور ويف ح ــة الحض بأغلبي

ــة. ــس اللجن رئي
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شيحات والمكافآت رابعاً - لجنة ال�ت

الأعضاء

دارة / رئيس مجلس الإ ي السيد تيس�ي الزع�ب

دارة السيد مأمون الدركزللي / عضو مجلس الإ

دارة الدكتور نبيل الياس / عضو مجلس الإ

دارة ن � مجلس الإ السيد مراد الدين كلش/ أم�ي

صفة العضوية

رئيساً للجنة

عضو اً

عضو اً

أميناً لل�

عدد اإلجتامعات وتواريخها: 
1. بتاريخ 2020/7/6 حره كافة األعضاء.

2. بتاريخ 2020/7/16 حره كافة األعضاء.

3. بتاريخ 2020/11/2 حره كافة األعضاء.

4. بتاريخ 2020/12/1 حره كافة األعضاء.

مهام اللجنة :
ــة  ــارات املطلوب ــالت وامله ــرات واملؤه ــد األدىن( للخ ــري ورشوط )الح ــع معاي • وض

ــد  ــك تحدي ــذي، مبــا يف ذل ــس التنفي ــس اإلدارة ولشــغل منصــب الرئي ــة مجل لعضوي

ــس اإلدارة  ــادق مجل ــس، ويص ــامل املجل ــو ألع ــن العض ــه م ــالزم تخصيص ــت ال الوق

ــة. ــرشوط املوضوع ــري وال ــىل املعاي ع

ــس  ــان املجل ــس اإلدارة ولج ــة مجل ــيح -لعضوي ــادة الرتش ــيح وإع ــة بالرتش • التوصي

وهيئــة الرقابــة الرشعيــة ولشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي -وإلغــاء العضويــة، مــع 

ــرات الحضــور  ــدد م ــار ع ــذة، آخــذة بعــن االعتب ــرارات الناف ــن والق ــاة القوان مراع

ــم  ــم لواجباته ــس وتأديته ــات املجل ــاء يف اجتامع ــاركة األعض ــة مش ــة وفعالي ونوعي

ــل إرســال إشــعار أو تقديــم  ــام بهــذه املهمــة قب ــة القي ومســؤولياتهم، وعــىل اللجن

طلــب للحصــول عــىل موافقــة مــرصف ســورية املركــزي أو مجلــس النقــد والتســليف 

ــة(. )حســب الحال

• وضــع تعريــف لألعضــاء التنفيذيــن واألعضــاء غــري التنفيذيــن واألعضــاء املســتقلن 

والتأكــد مــن اســتقاللية األعضــاء املســتقلن مبــا يتوافــق مــع املعايــري املوضوعــة يف 

ــدويل اإلســالمي، والتأكــد مــن تناســب  ــك ســورية ال ــل الحوكمــة املؤسســية لبن دلي

تشــكيلة املجلــس مــع حجــم البنــك وتعقيــد عملياتــه. لتقييــم فعاليــة مجلــس اإلدارة 

.)key performance indicators )KPIs( ككل ومســاهمة كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس

• تبني معايري موضوعية وكل لجنة من لجانه وتقييم أداء املديرين التنفيذين.

ــتمر،  ــل املس ــب والتأهي ــىل التدري ــس اإلدارة ع ــاء مجل ــول أعض ــن حص ــد م • التأك

ــة  ــة يف صناع ــورات الحديث ــة التط ــرض، ملواكب ــذا الغ ــم له ــج تصم ــالل برام ــن خ م

الخدمــات املاليــة، وتتــوىل اللجنــة توفــري معلومــات حــول بعــض القضايــا الهامــة يف 

ــب. ــد الطل ــس اإلدارة عن ــك ألعضــاء مجل البن

• وضع رشوط ومعايري تعين املديرين التنفيذين وتقييم أدائهم وخطة اإلحالل.

•  التوصيــة ملجلــس اإلدارة بإلغــاء تعيــن )عــزل( أي مديــر تنفيــذي إذا ثبــت عــدم 

فاعليتــه وتقصــريه يف أداء واجباتــه ومســؤولياته.

ــس  ــس اإلدارة والرئي ــة مجل ــة لعضوي ــرشوط املطلوب ــة الســنوية لل ــراء املراجع • إج

ــذة. ــامت الناف ــة والتعلي ــن واألنظم ــزام بأحــكام القوان ــذي لضــامن االلت التنفي

• ضــامن وجــود سياســات واضحــة للمكافــآت والتعويضــات والرواتــب وأي منافــع 

التنفيذيــن تتناســب مــع خراتهــم  أخــرى ألعضــاء مجلــس اإلدارة واملديريــن 

ــل  ــن قب ــنوياً م ــع س ــس اإلدارة وتراج ــل مجل ــن قب ــا م ــادق عليه ــم يص ومؤهالته

اللجنــة، وال بــد أن يكــون هنــاك تــوازن عنــد وضــع املكافــآت والتعويضــات الرواتــب 

بحيــث تكــون محفــزة الســتقطاب أشــخاص مؤهلــن وغــري مبالــغ فيهــا، ويجــب أن 

يكــون ســلم هــذه الرواتــب واملكافــآت ضمــن النطــاق الــذي تحــدده سياســة البنــك 

ــوق  ــرة ف ــجيع املخاط ــب تش ــدف تجن ــري به ــل القص ــاألداء يف األج ــط ب ــري مرتب وغ

ــة. ــدود املقبول الح

دورية إجتامعات اللجنة :
تعقــد اللجنــة اجتامعــاً واحــداً عــىل األقــل يف الســنة وتــدون محــارض هــذه 

االدارة. مجلــس  إىل  تقاريرهــا  وترفــع  أصــويل  بشــكل  االجتامعــات 

مدة العضوية:
تكون مدة العضوية يف اللجنة مرتبطة مبدة بقاء األعضاء يف املجلس.

آلية اتخاذ القرار:
تكــون اجتامعــات اللجنــة قانونيــة بحضــور غالبيــة أعضائهــا وتصــدر القــرارات 

ــوت  ــه ص ــذي في ــب ال ــح الجان ــوات يرج ــاوي األص ــال تس ــور ويف ح ــة الحض بأغلبي

ــة. ــس اللجن رئي
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التقرير الثالث عرشبنك سورية الدويل اإلسالمي . التقرير السنوي لعام 2020

خامساً - لجنة التمويل

الأعضاء

دارة / رئيس مجلس الإ ي السيد تيس�ي الزع�ب

دارة / السيد نبيل إلياس عضو مجلس الإ

دارة / (شاغر حالياً) عضو مجلس الإ

نائب الرئيس التنفيذي /السيد فراس نارص

صفة العضوية

رئيساً للجنة

عضو اً

عضو اً

أميناً لل�

ن لحضور الجتماعات لالستئناس برأيهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم عل أكمل وجه . / تمت  يحق للجنة إذا ما اقتضت الحاجة دعوة أي من المدراء المعني�ي
استقالة السيد نوار هاشم بتاريخ 2020/7/6 .

مهام لجنة التمويل:
دراســة طلبــات التمويــل واالســتثامر املقرتحــة مــن اإلدارة التنفيذيــة للبنــك التخــاذ 

ــرص  ــن ف ــك ويؤم ــوق البن ــظ حق ــا يحف ــب مب ــتثامري املناس ــامين واالس ــرار االئت الق

ــزي و /أو  ــورية املرك ــرصف س ــات م ــام مبتطلب ــزام الت ــع االلت ــة م ــتثامرية مربح اس

مجلــس التنقــد و التســليف و أي جهــات إرشافيــة. ويكــون للجنــة صالحيــة اتخــاذ 

القــرارات االئتامنيــة واالســتثامرية املبــارشة وغــري املبــارشة للمبالــغ التــي تزيــد عــن 

/ 750.000.001 / لــرية ســورية و لغايــة / 2.5 / مليــار لــرية ســورية ومــا زاد عــن / 

2.5 /مليارلــرية ســورية يكــون مــن صالحيــات مجلــس اإلدارة ومتــارس اللجنة نشــاطها 

مبــا يتوافــق مــع متطلبــات مــرصف ســورية املركــزي و/أو مجلــس النقــد و التســليف 

و أي جهــات إرشافيــة.

اجتامعات لجنة التمويل:
تعقــد اللجنــة اجتامعاتهــا كل مــا دعــت الحاجــة لذلــك أو بالتمريــر للحــاالت 

االســتثنائية وترفــع تقاريرهــا إىل مجلــس اإلدارة .

مدة العضوية يف لجنة لتمويل:
تكون مدة العضوية يف لجنة التمويل مرتبطة مبدة بقاء األعضاء يف املجلس.

آلية اتخاذ القرار يف لجنة التمويل:
ــة  ــرارات باألكرثي ــدر الق ــا وتص ــة أعضائه ــة بحضورغالبي ــة قانوني ــات اللجن اجتامع

ــة. ــس اللجن ــب رئي ــح جان ــاوت اآلراء يرج ــن و إذا تس ــن واملمثل ــة للحارضي املطلق
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سادساً - لجنة الستشارات القانونية

الأعضاء

دارة/   السيد باسم زيتون / نائب رئيس مجلس الإ

السيد بشار الست/ الرئيس التنفيذي/

السيد ماهر الحصوي/مدير الدائرة القانونية/

دارة/ ن � مجلس الإ السيد مراد الدين كلش/ أم�ي

صفة العضوية

رئيساً للجنة

عضو اً

عضو اً

أميناً لل�

لم يتم عقد أي اجتماع للجنة بعد انتخاب مجلس إدارة جديد

مهام لجنة االستشارات القانونية :
1.تقديم املشورة القانونية يف كافة القضايا التي تعرض عليهم.

ــل  ــات التموي ــة ملف ــاً – وبخاص ــن قانوني ــالء املاحق ــات العم ــة ملف ــة كاف 2.متابع

التجــاري – واملتخلفــن عــن الســداد واملتابعــن مــن قبــل مكتــب الشــؤون القانونيــة 

ــي تعــرض عليهــم بشــكل دوري ومتكــرر. والت

3.متابعــة كافــة الدعــاوي التــي تعــرض عليهــم واملرفوعــة مــن وعــىل البنــك بكافــة 

درجــات التقــايض.

4.تقديم اإلستشارات والرأي القانوين يف كافة القضايا املعروضة عليهم.

اجتامعات اللجنة:
تجتمع اللجنة بناًء عىل دعوة رئيس اللجنة وعندما تقتي الحاجة.

مدة العضوية:
تكــون مــدة عضويــة رئيــس اللجنــة ونائبــه مرتبطــة مبــدة بقائهــم كأعضــاء يف مجــل 

اإلدارة يتــم إضافــة أعضــاء أخريــن إىل اللجنــة القانونيــة مبوجــب قــرار مجلــس اإلدارة 

بنــاًء عــىل توصيــة رئيــس اللجنــة –وفــق مــا يــراه مناســباً -

آلية اتخاذ القرار:
تكــون اجتامعــات اللجنــة قانونيــة بحضــور غالبيــة أعضائهــا وتصــدر القــرارات 

ــوت  ــه ص ــذي في ــب ال ــح الجان ــوات يرج ــاوي األص ــال تس ــور ويف ح ــة الحض بأغلبي

ــة. ــس اللجن رئي
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اء العقارات سابعاً - لجنة �ش

الأعضاء

نائب رئيس مجلس الدارة /السيد باسم زيتون

دارة / السيد نبيل وليد الياس عضو مجلس الإ

الرئيس التنفيذي / السيد بشار الست

ف مدير ادارة الشؤون الدارية /السيد فؤاد �ش

صفة العضوية

رئيساً للجنة

عضو اً

عضو اً

أميناً لل�

عدد االجتامعات وتواريخها:
مل يتم عقد اي اجتامع للجنة خالل عام 2020.

مهام لجنة رشاء العقارات:
ــق  ــرشاء وف ــب بال ــرار املناس ــاذ الق ــا واتخ ــراد رشاؤه ــارات امل ــىل العق ــالع ع • االط

ــزي. ــورية املرك ــرصف س ــامت م تعلي

• االستعانة مبن تراه مناسباً من الخراء أو املقيمن أو غريهم يف عملها.

صالحيات اللجنة:
اتخاذ القرار املناسب لرشاء عقارات للبنك.

إجتامعات اللجنة:
• تعقــد اللجنــة اجتامعاتهــا كلــام دعــت الحاجــة لذلــك وترفــع تقاريرهــا إىل مجلــس 

اإلدارة.

مدة العضوية:
• تكون مدة العضوية يف اللجنة مرتبطة مبدة بقاء األعضاء يف املجلس.

آلية اتخاذ القرار:
ــرارات  ــدر الق ــا وتص ــة أعضائه ــور غالبي ــة بحض ــة قانوني ــات اللجن ــون اجتامع • تك

ــة. ــس اللجن ــود رئي ــع رضورة وج ــور م ــة الحض بأغلبي









الباب الحادي ع�ش

ــب دارة المنتخ ــس الإ ــاء مجل   أعض
ــة ــة الممثل ــع الجه ن م ــتقل�ي المس









80

التقرير الثالث عرشبنك سورية الدويل اإلسالمي . التقرير السنوي لعام 2020

ي يمثلهاالمنصبالسم
الصفةالجهة ال�ت

ي دارةالسيد تيس�ي الزع�ب مستقلنفسهرئيس مجلس الإ

دارةالسيد باسم يوسف زيتون مستقلنفسهنائب رئيس مجلس الإ

دارةالسيد أحمد نحاس مستقلنفسهعضو مجلس الإ

دارةالسيد مأمون الدركزللي مستقلنفسهعضو مجلس الإ

دارةالسيد قاسم زيتون مستقلنفسهعضو مجلس الإ

دارةالسيد نبيل وليد الياس مستقلنفسهعضو مجلس الإ





ي ع�ش
الباب الثا�ن

دارة  عدد إجتماعات مجلس الإ
ي 

جتماعات ال�ت المنعقدة وعدد الإ
ها كل عضو خالل العام 2020 حرصن
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جتماع رقم الإ

اسم العضو

اسم العضو

تاريخ االإجتماع

جتماعات عدد الإ

جتماعات عدد الإ

جتماع الول الإ

الدكتور عزيز محمد صقر

ي السيد تيس�ي الزع�ب

الدكتور غالب بياسي

السيد باسم زيتون

السيد محمد أوبري

السيد أحمد نحاس

السيد مأمون الدركزللي

السيد مأمون الدركزللي

الدكتور نبيل الياس

الدكتور نبيل الياس

السيد باسم زيتون

السيد قاسم زيتون

ي
جتماع الثا�ن الإ

جتماع الثالث الإ

جتماع الرابع الإ

جتماع الخامس الإ

جتماع السادس الإ

2020/2/17

2

4

2

4

2

2

2

3

2

4

2

4

2020/4/20

2020/6/8

2020/7/6

2020/9/1

2020/12/1

دارة خالل عام 2020 اولً – عدد إجتماعات مجلس الإ

ها كل عضو من الأعضاء ي حرصن
جتماعات ال�ت  ثانياً – عدد الإ

: قبل انتخاب مجلس إدارة جديد

ها كل عضو من الأعضاء ي حرصن
جتماعات ال�ت  ثالثاً – عدد الإ

: بعد انتخاب مجلس إدارة جديد







الباب الثالث ع�ش

دارة ضوابط مجلس الإ
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أوال - آلية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة :
يتــم اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة مبــا يتوافــق مــع املتطلبــات الــواردة ضمــن قانــون 

الــرشكات رقــم 29 لعــام 2011 ودليــل الحوكمــة املؤسســية والنظــام األســايس الخــاص 

ببنــك ســورية الــدويل اإلســالمي وتعليــامت مــرصف ســورية املركــزي وممــن يوافــق 

ــار  ــم اختي ــس اإلدارة ويت ــة مجل ــحهم لعضوي ــىل ترش ــزي ع ــورية املرك ــرصف س م

األعضــاء وفــق مايــي :

1- يشــرتط يف عضــو مجلــس اإلدارة أن يكــون مالــكا ل/125.000/ ســهم مــن أســهم 

الرشكــة عــىل األقــل.

ــو  ــهم عض ــدد أس ــي ع ــك املث ــون مال ــس اإلدارة أن يك ــس مجل ــرتط يف رئي 2- يش

ــل. ــىل األق مجلــس اإلدارة ع

3- تبقــى أســهم أعضــاء مجلــس اإلدارة املطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة محبوســة 

وفــق ا ألحــكام املــادة/144/ مــن قانــون الــرشكات الصــادر باملرســوم رقــم /29 لعــام 

.2011

4- أن يكون من ذوي الخرة يف الشؤون املرصفية اوالتجارية.

5- أن يثبــت أنــه مل يحكــم بجــرم كالرسقــة اوإســاءة االئتــامن اواالحتيــال اواالفــالس 

ــدرات  ــار باملخ ــوال اواالتج ــيل األم ــال اوغس ــاب امل ــالس اواغتص ــايل اواالخت االحتي

اوســحب شــيك بــدون مقابــل اوالنيــل مــن مكانــة الدولــة املاليــة اوبالجرائــم 

ــرزة  ــوال املح ــاء األم ــائنة اوإخف ــة ش ــة اوجنح ــة جناي ــة اوأي ــة العام ــة بالثق املخل

بنتيجــة إحــدى هــذه الجرائــم اوترصيــف هــذه األمــوال ســواًء كان الحكــم صــادراً 

يف ســورية اويف الخــارج وســواًء كان املحكــوم فاعــالً أصليــاً اورشيــكاََ اومتدخــالً يف أي 

مــن الجرائــم املذكــورة ويطبــق الحظــر نفســه بحــق كل مــن حكــم عليــه مبحاولــة 

ــم. ــكاب هــذه الجرائ ارت

ــن  ــة العامــة ملســاهمي البنــك ألربعــة أعضــاء ســورين حاصل 6- )أ( إنتخــاب الهيئ

ــة /أ/ وهــي االســهم املخصصــة  ــة األســهم فئ ــت مــن حمل عــىل أعــىل نســبة تصوي

للمســاهمن الســورين ممــن يوافــق مــرصف ســورية املركــزي عــىل ترشــحهم ليمثلــوا 

مقاعــد املســاهمن الســورين األربعــة يف مجلــس اإلدارة.

6- )ب( إنتخــاب الهيئــة العامــة ملســاهمي البنــك لثــالث أعضــاء غــري ســورين 

ــة /ب/ وهــي االســهم  ــة االســهم فئ ــت مــن حمل ــن عــىل أعــىل نســبة تصوي حاصل

املخصصــة لغــري الســورين إنتخــاب مســاهمن ســورين ممــن يوافــق مــرصف ســورية 

املركــزي عليهــم يف حالــة تنــازل حملــة االســهم مــن فئــة /ب/ املذكوريــن أعــاله عــن 

ــح ألي دورة . ــم يف الرتش احقيته

ــارشاً  ــات املــرصف حضــوراً مب ــىل حضــور إجتامع ــح ع ــدى املرش ــدرة ل ــر الق 7- توف

ســواًء تــم عقــده يف ســورية اوخارجهــا, ووفــق األحــكام املحــددة يف الفقرتــن 2 و 3 

مــن املــادة / السادســة/ مــن دليــل الحوكمــة لجهــة عــدد اإلجتامعــات التــي يجــب 

حضورهــا شــخيص ا اوعــن طريــق اإلنابــة.

8- توفــر املؤهــالت العلميــة الالزمــة لــدى املرشــح, مبــا ال يقــل عــن مؤهــل جامعــي 

يف أحــد مجــاالت العلــوم اإلقتصاديــة اواملرصفيــة اواملاليــة) اوالقانونيــة (.

9- توفــر الخــرة يف املجــال املــرصيف بشــكل عــام واإلســالمي بشــكل خــاص , بحيــث ال 

تقــل مــدة الخــرة التــي يتمتــع بهــا كل مرشــح يف مجــال النشــاط املــرصيف التقليــدي 

اواإلســالمي عــن 5 ســنوات يف منصــب إدارة إرشافيــة اوإدارة تنفيذيــة عليا.)بحيــث 

تجمــع الخــرة املرصفيــة مــع الخــرة االداريــة (.

10- توفــر الخــرة يف املجــاالت التجاريــة اوالعلميــة اواملهنيــة اواملهــارات املتخصصــة 

األخــرى, مبــا يف ذلــك الخــرات يف املجــال املــايل واإلقتصــادي اوالقانــوين اواملحاســبي, 

ومبــا ال يقــل عــن مــدة 5 ســنوات يف أي مــن هــذه املجــاالت.

ــس , فيجــب أن يكــون  ــه رئيســاً للمجل ــذي ســيتم إنتخاب 11- بالنســبة للشــخص ال

مــن أصحــاب الخــرات املرصفيــة حــرصاً , وتتوفــر لديــه القــدرة عــىل مامرســة كافــة

املهــام واملســؤوليات املنوطــة بهــذا املنصــب ال ســيام املحــددة باملــادة /الخامســة/ 

مــن دليــل الحوكمــة املعتمــد. وذلــك ســواًء كان رئيــس املجلــس شــخص طبيعــي أم

ممثال لشخص اعتباري.

12- اســتثناء مــام ورد أعــاله ,فيجــوز أن تتضمــن تشــكيلة املجلــس مــاال يزيــد عــن 

عضويــن كحــد أقــى ممــن ال يحملــون شــهادة جامعيــة او لديهــم شــهادة جامعيــة

ولكــن يف مجــال غــري أحــد التخصصــات املبينــة، عــىل أال تقــل مــدة الخــرة املطلوبــة 

لديهــم يف أحــد املجــاالت املذكــورة أعــاله عــن عــرش ســنوات عــىل األقــل.

يحــق للمســاهم الــذي يحمــل أســهم أقــل مــن نصــاب العضويــة ولغــري املســاهم يف 

البنــك الــذي يجــب عليــه أن يحمــل ســهامً واحــداً كحــد أدىن بتاريــخ انعقــاد الهيئــة

العامــة، مــن الذيــن يرغبــون برتشــيح أنفســهم وممــن تنطبــق عليهــم رشوط 

ــبام  ــس اإلدارة حس ــة مجل ــح لعضوي ــب الرتش ــم طل ــا تقدي ــار إليه ــة املش العضوي

ــة 125.000  ــة البالغ ــهم العضوي ــتكامل أس ــزم باس ــىل أن يلت ــاله ع ــح أع ــو موض ه

ســهم للعضــو و 250.000 ســهم لرئيــس املجلــس ضمــن املهلــة املحــددة يف قانــون 

الــرشكات والبالغــة ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ إنتخابــه مــن قبــل الهيئــة العامــة للبنــك.
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ثانياً - مسؤوليات مجلس اإلدارة :
1. يتمتــع مجلــس اإلدارة بالســلطات والصالحيــات الواســعة للقيــام بجميــع األعــامل 

التــي يقتضيهــا ســري عمــل البنــك. وليــس لهــذه الصالحيــات مــن حــد إال فيــام نــص 

عليــه يف القوانــن الســارية.

2. عىل مجلس اإلدارة أن يتقيد بقرارات مجلس النقد والتسليف.

ــة  ــة الرقاب ــة هيئ ــه والرشيعــة لعضوي ــامء الفق ــة إىل خمســة مــن عل ــرتاح ثالث 3. إق

ــة للمســاهمن. ــة العام ــة عــىل الهيئ الرشعي

4. إعــالم مــرصف ســورية املركــزي بقــرار تعيــن هيئــة الرقابــة الرشعيــة أوعزلهــا او 

عنــد إجــراء اي تعديــل عليهــا.

5. يعــد مجلــس اإلدارة امليزانيــة الســنوية للبنــك وحســاب األربــاح والخســائر وذلــك 

خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة املاليــة املنقضيــة.

6. إتخــاذ القــرارات املتعلقــة بفتــح فــروع للبنــك اووكالء اوممثلــن لــه داخــل ســورية 

وخارجها.

7. إقــرتاح أي تعديــل عــىل النظــام األســايس.و تكويــن احتياطــي /صنــدوق/ ملواجهــة 

ــة خســائر ناتجــة عــن االســتثامر  ــة أي مخاطــر حســابات االســتثامر املشــرتك لتغطي

املشــرتك يف نهايــة الــدورة املاليــة مبوجــب أحــكام املرســوم الترشيعــي رقــم 35 لعــام 

2005

8. تعيــن رئيــس تنفيــذي مبوافقــة مــرصف ســورية املركــزي ونائــب رئيــس تنفيــذي 

يتمتعــان بالنزاهــة والكفــاءة املهنيــة والخــرة املرصفيــة وللمجلــس الحــق بعزلهــام 

واســتبدالهام عندمــا تقتــي الحاجــة مــع مراعــاة املــادة /147/ مــن قانــون الــرشكات 

الصــادر باملرســوم رقــم /29/ لعــام 2011.

9. يضع نظام العاملن وفق أحكام قوانن العمل النافذة.

ــوم  ــك باملرس ــزام البن ــدى الت ــن م ــايس ع ــؤول األس ــس اإلدارة املس ــد مجل 10 . يع

الترشيعــي رقــم 33 لعــام 2005 وتعديالتــه الالحقــة وتعليامتــه التنفيذيــة والقــرار

الصادر عن هيئة مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب عام 2019 .

ثالثــاً - مســؤوليات وصالحيــات رئيــس وأعضــاء مجلــس 

اإلدارة :
رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاؤه مســؤولون تجــاه املســاهمن وتجــاه البنــك وتجــاه 

الغــري عــن أعاملهــم، ســواًء أكانــت واقعــة خطــأ وإهــامالً أوتقصــرياً أوقصــداً ، وذلــك 

ــم /  ــرشكات الصــادر باملررســوم رق ــون ال ــادة / 153-154/ مــن قان ــا ألحــكام مل وفق

ــام 2011 . 29/ لع

وتتمثل صالحيات رئيس مجلس اإلدارة فيام يي :

1. يجب عىل رئيس مجلس اإلدارة أن ينفذ مقررات املجلس ويتقيد بتوجيهاته.

2. ينوب عن رئيس املجلس نائب رئيس مجلس اإلدارة يف حالة غيابه.

3. ال يجــوز لرئيــس اوأعضــاء مجلــس اإلدارة تــويل وظيفــة ذات أجــر اوتعويــض يف 

البنــك باســتثناء مــا يتقاضــوه مــن مكافــآت وتعويضــات كأعضــاء مجلــس اإلدارة.

ــرارات  ــذ ق ــه لتنفي ــع عن ــك والتوقي ــل البن ــس اإلدارة متثي ــس مجل ــون لرئي 4. ويك

ــس اإلدارة. ــا مجل ــي يحدده ــد الت ــدود والقواع ــق الح ــس وف املجل

رابعاً - دورية إجتامعات املجلس :
• يجتمع مجلس اإلدارة إجتامعاً عادياً مرة كل شهرين.

ــوة رئيســه أو  ــاًء عــىل دع ــام دعــت الحاجــة بن ــاً كل ــاً طارئ ــع أيضــا إجتامع • يجتم

ــل.. ــه عــىل األق ــع أعضائ ــب رب طل
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دارة للعام 2020 وفق مهامهم المذكورة ضمن دليل الحوكمة المؤسسية فتم : تم إتباع معيار مؤ�ش الأداء الرئيسي ( KPI ) لقياس فعالية أداء أعضاء مجلس الإ

تقييم أداء املرصف من خالل : 
• املصادقــة عــىل خطــط وأهــداف البنــك والتأكــد بــأن 90% منهــا تــم تطبيقــه آخــر 

العــام.

• تحديد الغرامات - التجاوزات - تعليامت الحلول واملحاسبة.

• اعتامد البيانات املالية الفصلية والسنوية.

ــة  ــات االداري ــر العملي رفــع ســوية أداء املؤسســة لتطوي

مــن خــالل :
املوافقة عىل تطوير الكفاءات وخطة التدريب لكل األقسام.

قياس املخاطر ومنظومتها من خالل :
• العمل عىل تخفيض درجة املخاطر املحتملة.

• تحليل بيانات املخاطر وتوثيق االجراءات

اإللتزام بسياسة االمتثال وتطويرها من خالل :
ــة  ــري الرشعي ــن واملعاي ــق القوان ــون وف ــك تك ــات يف البن ــأن كل العملي ــد ب • التأك

والتعليــامت والسياســات الداخليــة للمؤسســة الداخليــة والخارجيــة للدولــة عــىل أن 

ــا ال %5 . ــة فيه ال تتجــاوز نســبة املخالف

• كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة املتعلقــة بإجــراءات البنــك املاليــة 

واالداريــة.

ــة  ــر واضحــة ودقيقــة عــن ميزاني ــد الســوق بتقاري تزوي

وانجــازات املؤسســة مــن خــالل :
ــك الخاصــة باملســاهمن  ــة أخطــاء يف إفصاحــات البن ــد مــن عــدم وجــود أي • التأك

ــأ 0.001. ــبة الخط ــاوز نس ــىل أن ال تتج ــن ع واملودع

• تدقيــق ومتابعــة توصيــات لجــان املجلــس و الناتجــة عــن تقاريــر التدقيــق الداخي 

والتدقيــق الرشعــي وااللتــزام 4 مــرات ســنويا عــىل األقل.

حضور اإلجتامعات الدورية للمجلس من خالل :
• التأكد بحضور اجتامعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية.

ــب تواجــد الســادة أعضــاء مجلــس  ــي تتطل ــع الجلســات العامــة الت • حضــور جمي

ــك. ــل املؤمتــرات الخاصــة بالبن اإلدارة مث

مقارنة أداء املؤسسات األخرى املشابهة من خالل :
ــة  ــم املالي ــود القوائ ــًة بن ــا ًء مقارن ــن القطــاع املــرصيف الخــاص بن ــك ضم ــز البن مرك

ــورية. ــة الس ــة العربي ــة يف الجمهوري ــة العامل ــارف الخاص ــورة للمص املنش



الباب الخامس ع�ش

 هيكل الملكية الأساسي للبنك
 وحقوق التصويت وعدد

ن المساهم�ي



95

أوالً - هيكل امللكية األسايس
ــىل )150.000.000  ــوزع ع ــورية ( م ــريو س ــة )15.000.000.000 ل ــال الرشك رأس م

ســهم( قيمــة كل ســهم ) 100 لــرية ســورية ( وجميــع أســهم الرشكــة إســمية مقســمة 

إىل فئتــن :

• فئة أ

ــن  ــن أو اعتباري ــورين طبيعي ــخاص س ــا إال ألش ــوز متلكه ــي ال يج ــهم الت ــي األس ه

وتســدد قيمتهــا باللــريات الســورية باســتثناء الســورين املقيمــن يف الخــارج الذيــن 

يتوجــب عليهــم تســديد قيمــة اكتتابهــم باالســهم بالقطــع األجنبــي حســب ســعر 

الــرشاء الــوارد يف نــرشة أســعار الــرصف الحــرة الصــادرة عــن مــرصف ســورية املركــزي 

بتاريــخ اليــوم الســابق لبــدء اإلكتتــاب.

• فئة ب

وهــي األســهم التــي يجــوز متلكهــا مــن قبــل أشــخاص طبيعيــن أو اعتباريــن عــرب أو 

أجانــب بقــرار مــن مجلــس الــوزراء وتســدد قيمتهــا بالقطــع األجنبــي حســب ســعر 

الــرشاء الــوارد يف نــرشة أســعار الــرصف الحــرة الصــادرة عــن مــرصف ســورية املركــزي 

بتاريــخ اليــوم الســابق لبــدء اإلكتتــاب.

ثانياً - حقوق التصويت
لكل مساهم عدد من األصوات يوازي عدد أسهمه التي ميتلكها.

ثالثاً - عدد املساهمن: 
بلغ عدد مساهمي البنك حتى 2020/12/31   /12.209 مساهامً.
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ــؤولية  ــاهمة يف املس ــة باملس ــطة املتعلّق ــان باألنش 1- بي

ــة االجتامعي
ــال مــرىض الرسطــان  ــاً ألطف ــدويل اإلســالمي نشــاطاً ترفيهي ــك ســورية ال ــام بن 1. أق

يف مشــفى البــريوين مبناســبة اليــوم العاملــي لرسطــان األطفــال تحــت شــعار أطفالنــا 

أبطــال.

ــة يف إطــار الدعــم النفــي واملعنــوي لألطفــال املــرىض، حيــث  ــأيت هــذه الفعالي وت

تضمنــت جلســة توعيــة لألهــايل بهــدف نــرش الوعــي مبــرض رسطــان األطفــال لــدى 

مختلــف رشائــح املجتمــع وكيفيــة التعامــل مــع أطفالهــم املصابــن، تالهــا مجموعــة 

ــم  ــدف رس ــة به ــا املختلف ــع الهداي ــم توزي ــة، وت ــة الرتفيهي ــرات املتنوع ــن الفق م

البســمة عــىل وجوههــم.

2. تحــت شــعار«أم بحجــم وطــن« احتفــل بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي بعيــد األم 

ــه  ــع إدارات ــات يف جمي ــة عــىل املوظف ــا الرمزي ــع الهداي ــك بتوزي ــه وذل ــع موظفات م

وفروعــه يف جميــع املحافظــات، تقديــر الــدور األم الريــادي وجهودهــا يف بنــاء 

املجتمــع.

3. وقــع بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة »وثيقــة وطــن« 

ــن  ــام املرشوع ــكل ع ــة وبش ــك وللمؤسس ــة للبن ــاريع املعرفي ــاح املش ــدف إنج به

املســتقلن:  

• جائــزة حكايتــي 2020 ألفضــل قصــة واقعيــة قصــرية التــي تتوالهــا مؤسســة وثيقــة 

وطن.

• مــرشوع توثيــق » تاريــخ قطــاع املــال واملصــارف يف ســورية » الــذي يحــر البنــك 

إلطالقــه و تــويل تنفيــذه.

4. ويف شــهر رمضــان الكريــم قــام فريــق مــن بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي بزيــارة 

قــرى األطفــال SOS يف كل مــن قريتــي قدســيا والصبــورة، وقــدم لجميــع األطفــال يف 

منــازل القريــة وجبــات اإلفطــار والهدايــا.

5. كــرم بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي للعــام الرابــع تواليــاً، الطــالب املتفوقــن عــىل 

مســتوى ســورية يف الشــهادة الثانويــة بفروعهــا كاملــة )العلمــي – األديب -الرشعيــة –

املهنية النسوية – املهنية الصناعية – املهنية التجارية(.

ــي  ــق الت ــراء الحرائ ــن ج ــن م ــالمي للمترري ــدويل اإلس ــورية ال ــك س ــرع بن 6. ت

ــازل  ــد ة إىل املن ــات ممت ــة والغاب ــن األرايض الزراعي ــعة م ــاحات شاس ــت مس التهم

ــص  ــة املخص ــورية للتنمي ــة الس ــدوق األمان ــة، يف صن ــاحلية والجبلي ــق الس يف املناط

ــي  ــوا منخ ــعار / س ــت ش ــق تح ــذه الحرائ ــرري ه ــة ملت ــات الوطني ــة الترع لحمل

األرض خــرا.

2 - املبالــغ والترعــات واملنــح التــي دفعهــا البنــك فيــام 

يتعلــق باملســؤولية االجتامعيــة :
قــام البنــك بتحمــل املســؤولية اإلجتامعيــة والوطنيــة و الخرييــة، عــر تقديــم مبلــغ 

)61.455.650(

ــالء  ــن اوعم ــن محددي ــىل موردي ــامد ع ــة االعت 5 - درج

رئيســين (محليــاً وخارجيــاً) يف حــال كــون ذلــك يشــكل 

املبيعــات  أو  املشــرتيات  إجــاميل  مــن  فأكــرث   %10

اواإليــرادات عــىل التــوايل :
ال يوجــد أي مورديــن أو عمــالء رئيسســين تــم التعاقــد معهــم بنســبة 10 % أو أكــرث 

مــن إجــاميل مشــرتيات او مبيعــات أو ايــرادات البنــك عــام 2020.

التنفيــذي و رئيــس مجلــس  3– ترصيحــات الرئيــس 

اإلدارة: 
ترصيحات السيد بشار الست / الرئيس التنفيذي:

للبنــك  العامــة  الهيئــة  انعقــاد  التنفيــذي مبناســبة  الرئيــس  الســيد  • ترصيــح 

بتاريــخ2020/6/8.

ــك  ــامم بن ــبة انض ــخ 2020/7/21 مبناس ــذي بتاري ــس التنفي ــيد الرئي ــح الس • ترصي

ســورية الــدويل اإلســالمي إىل منظومــة الرشكــة الســورية للمدفوعــات »مدفوعــات«.

ترصيحات السيد رئيس مجلس اإلدارة:

ــة  ــاد الهيئ ــبة انعق ــي مبناس ــري الزعب ــيد تيس ــس اإلدارة الس ــس مجل ــح رئي • ترصي

العامــة للبنــك بتاريــخ 2020/6/8.

ــة  ــة إجــراءات الرقاب ــم الســنوي لفعالي ــج التقيي 4 - نتائ

ــة  ــط الرشك ــي تخط ــينات الت ــك، والتحس ــة للبن الداخلي

ــراءات ــة وإج ــىل أنظم ــا ع ــدرة إدخاله املُص

الرقابة الداخلية يف السنة التالية :
ــى األساســية الالزمــة  ــر البن ــق الداخــي مــن توف ــل إدارة التدقي ــم التأكــد مــن قب ت

إلدارة املخاطــر وأنظمــة الرقابــة الداخليــة مــن مــدى اســتقاللية هــذه اإلدارة. تم رفع 

تقاريــر دوريــة إىل لجنــة التدقيــق لتقييــم كفــاءة وفعاليــة إدارة املخاطــر وأنظمــة 

الرقابــة الداخليــة وبيــان نقــاط الضعــف التــي تعرتيهــا. وبيــان أيــة انحرافــات عــن 

ــا يف  ــط له ــينات املخط ــن التحس ــة. وم ــراءات املوضوع ــات واإلج ــة والسياس األنظم

الســنة التاليــة تنفيــذ عمليــات تدقيــق داخــي متخصصــة يف النواحــي املاليــة مرتبطــة 

باملخاطــر االئتامنيــة وفقــاً للمعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة. وتقييــم دقــة 

ــم اختبارهــا والتأكــد مــن  ــي ت ــج املعامــالت الت املعلومــات مــن خــالل تدقيــق نتائ

آليــة اســتخراج التقاريــر ومســتخرجاتها.
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6- العقــود واملشــاريع التــي عقدهــا البنــك مــع الرشكات 

رئيــس مجلــس  أو  الحليفــة  أو  الشــقيقة  أو  التابعــة 

إدارتهــا أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو مديرهــا العــام 

أو أي موظــف يف الرشكــة املُصــِدرة، وأقربــاء جميــع 

ــة : ــة الرابع ــى الدرج ــخ حت املذكوري
اليوجــد اي إرتباطــات عقدهــا البنــك مــع تلــك الجهــات املشــار إليهــا أعــاله خــالل 

العــام 2020 . 

8– بيــان أي عقوبــة أو جــزاء مفــروض عــىل البنــك مــن 

أي جهــة رقابيــة أو تنظيميــة أو قضائيــة ووصــف مخترص 

أليــة قــرارات صادرة عــن الحكومــة او املنظــامت الدولية 

او غريهــا لهــا أثــر مــادي عــىل عمــل الرشكــة اومنتجاتهــا 

او قدرتهــا التنافســية :
عــىل الصعيــد املحــي مل يصــدر بحــق البنــك أيــة جــزاء أو قــرارات حكوميــة مــن أي 

ــك  ــىل نشــاط البن ــري جوهــري ع ــا تأث ــة كان له ــة أو قضائي ــة أو تنظيمي ــة رقابي جه

خــالل العــام 2020 . أمــا دوليــاً، فقــد اســتمر املعنيــون يف البنــك خــالل عــام2020 

ببــذل الجهــود الكبــرية جهــة متابعــة ملــف العقوبــات مــع محامــي البنــك يف 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة بغيــة رفــع اســم البنــك مــن قامئــة العقوبــات التــي ال 

تــزال مفروضــة عليــه منــذ العــام 2012 مــن قبــل مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة 

ــك مــن خــالل التواصــل و املتابعــة  ــة، وذل ــة األمريكي ــوزارة الخزان ــع ل OFAC التاب

ــة  ــن الئح ــك م ــم البن ــع اس ــدف رف ــي به ــي األمري ــع املحام ــتجدات م ــر املس آلخ

العقوبــات املذكــورة، الســيام يف ظــل تصاعــد العقوبــات اإلقتصاديــة األمريكيــة 

ــام 2020 . ــىل القطــر خــالل الع املفروضــة ع

9– وصف للمخاطر التي تواجهها الرشكة :
كان العــام 2020 مــن أكــرث االعــوام وطــأة عــىل االقتصــاد الســوري خــالل ســنوات 

األزمــة ، حيــث أثــر انتشــار فــريوس كوفيــد - 19 بشــكل كبــري عــىل معظــم االنشــطة 

اإلقتصاديــة يف القطــر مــن خــالل توقــف العديد مــن املنشــآت االقتصادية عــن العمل 

ــات  ــات و الخدم ــىل املنتج ــب ع ــاض الطل ــة و انخف ــدرة الرشائي ــام للق ــع ع و تراج

والتــي انعكســت بدورهــا ســلبا عــىل أداء قطــاع املصــارف خاصــة تجــاه تراجــع قــدرة 

ــإن  ــك، ف ــة اىل ذل ــن عــىل متويــالت عــىل تســديد التزاماتهــم. إضاف العمــالء الحاصل

ــام  ــىل القطــر خــالل الع ــة املفروضــة ع ــة الخارجي ــات اإلقتصادي التشــدد يف العقوب

2020 أدى اىل زيــادة عــبء األزمــة االقتصاديــة مــن خــالل تراجــع حركــة الــواردات و 

الصــادرات. وبنــاًء عليــه، فقــد حــرص البنــك عــىل التكيــف مــع الظــروف اإلقتصاديــة 

املحيطــة مــن خــالل اتبــاع سياســة إئتامنيــة متوافقــة مــع التعليــامت الصــادرة عــن 

الجهــات اإلرشافيــة للتكيــف مــع الظــروف الحاليــة و التــي تهــدف اىل املشــاركة يف 

تنشــيط القطاعــات اإلقتصاديــة الحيويــة التــي مــن شــأنها تخفيــف اآلثــار الناجمــة 

عــن األزمــة اإلقتصاديــة.

10 - اإلفصــاح عــن تطبيــق البنــك ملعايــري الجــودة 

: الدوليــة 
حافــظ البنــك خــالل العــام 2020 عــىل نظــام إدارة الجــودة املطبــق لديــه وتأكــد مــن 

اســتمراريته وفعاليتــه ، كــام خضــع البنــك لزيــارة التدقيــق الخارجــي للجــودة املنفــذ 

ــك عــىل الشــهادة  ــد حصــول البن ــة بتجدي ــة املانحــة ومتــت التوصي ــل الرشك مــن قب

ــة نظــام إدارة  ــل عــىل مطابق ــة باالســتمرار كدلي ISO 9001:2015 وجــاءت التوصي

الجــودة يف البنــك ملتطلبــات املواصفــة القياســية.

ــررة  ــري متك ــة غ ــات ذات طبيع ــايل لعملي ــر امل 11- األث

ــن  ــل ضم ــة 2020 وال تدخ ــنة املالي ــالل الس ــت خ حدث

ــك : ــي للبن ــاط الرئي النش
ــنة  ــالل الس ــت خ ــررة حدث ــري متك ــة غ ــات ذات طبيع ــايل لعملي ــر م ــد أث ال يوج

املاليــة2020 و ال تدخــل ضمــن النشــاط الرئيــي للبنــك.

7- وصــف أليــة حاميــة حكوميــة اوامتيــازات تتمتــع بهــا 

الرشكــة او أي مــن منتجاتهــا مبوجــب القوانيــخ واألنظمــة 

ــا  ــرسي عليه ــي ي ــرتة الت ــارة إىل الف ــع اإلش ــا م او غريه

ذلــك، ووصــف أليــة بــراءات اخــرتاع او حــق امتيــاز تــم 

الحصــول عليهــا مــن قبــل البنــك :
ــة القياســية  ــة مــع املواصف ــد لشــهادة املطابق ــم التجدي ــازات، ت ــد االمتي عــىل صعي

ــة  ــة املواصفــات واملقاييــس العربي ــة ISO 9001:2015  املســجلة ضمــن هيئ الدولي

الخدمــات و املنتجــات وبــراءات االخــرتاع والحاميــة  الســورية. وعــىل صعيــد 

الحكومية،حصــل البنــك عــىل االمتيــازات الخاصــة بالبنــوك اإلســالمية وفــق القوانــن 

واألنظمــة حيــث يتمتــع البنــك منــذ التأســيس بالحاميــة والرقابــة القانونيــة والفنيــة 

ــة ووزارة  ــة االوراق املالي ــزي وهيئ ــورية املرك ــرصف س ــل م ــن قب ــت م ــذات الوق ب

اإلقتصــاد والتجــارة الخارجيــة ووزارة التجــارة الداخليــة وحاميــة املســتهلك وهيئــة 

ــل اإلرهــاب. مكافحــة غســل األمــوال ومتوي

اليوجــد أي بــراءات اخــرتاع اوحقــوق أو امتيــاز تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل البنــك 

خــالل العــام 2020 .
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ــة  ــعار االوراق املالي ــاهمن وأس ــوق املس ــايف حق ــة وص ــاح املحقق ــائر واألرب ــاح والخس ــة لألرب ــلة الزمني 12 - السلس

ــاين : ــل البي ــع التمثي ــل م ــام أق ــة أيه ــيس الرشك ــذ تأس ــنوات اومن ــس س ــن خم ــل ع ــدة التق ــك مل املصــدرة، وذل

نسبة نمو20162017201820192020

ة سورية ن / مليار ل�ي حقوق المساهم�ي

0.0

48

1.1

49.2

4.1

121

1.3

346

0.0

614

%100-

%77

2012893666841.329%94

13618.9-15.7639.8333.5%738

4.11.52.66.18.7%43

1715223296321211%92

2011414.32906521839%61

11.61.7-2.45.9650%739

13.25.28.116.572.6%340

26.825.227.533.384.9%155

ة سورية / مليار ل�ي الدخل التشغيلي

ة سورية سعر السهم بعد التجزئة / ل�ي

ة سورية ي الأرباح/ خسارة بعد استبعاد أثر تقييم القطع البنيوي / مليار ل�ي
صا�ن

الموجودات

ة سورية ي الأرباح/ خسارة / مليار ل�ي
صا�ن

اجمالي اليداعات

ة سورية ربحية السهم / ل�ي

الأرباح الموزعة

ي التمويالت
صا�ن

* علماً أن الأرباح الموزعة هي عل شكل أسهم منحة وليست توزيعات نقدية
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13- السلســلة الزمنيــة لألربــاح والخســائر املحققــة وحقــو املســاهمن وأســعار االوراق املاليــة املصــدرة، ملــدة التقــل 

عــن خمــس ســنوات اومنــذ تأســيس الرشكــة مــع التمثيــل البيــاين :

ن / مليار ل.س ي للسلسلة الزمنية لحقوق المساهم�ي
التمثيل البيا�ن

ي للسلسلة الزمنية الأرباح و الخسائر المحققة / مليار ل.س
التمثيل البيا�ن

ة سورية ي للسلسلة الزمنية لسعر السهم بعد التجزئة / ل�ي
التمثيل البيا�ن

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

26.8

4.1

201

1414

906

521

839

1.52.6

6.1

8.7

25.227.5
33.3

84.9



102

التقرير الثالث عرشبنك سورية الدويل اإلسالمي . التقرير السنوي لعام 2020

14 - حصة أعضاء هيئة الرقابة الرشعية يف ملكية أسهم البنك

15 - عدد إجتامعات هيئة الرقابة الرشعية وعدد األعضاء الذين حروا كل إجتامع عام 2020

16 - أسامء كبار مالي األسهم 5% فأكرث مع نسب التملك :

السم

رقم الجتماع

سم نسبة التملك20192020نوع المساهمالجنسيةالإ

عدد السهم

جتماع الحضورتاريخ الإ

الدكتور عبد الستار أبوغدة

جتماع الأول الإ

سالمي بنك قطر الدولي الإ

كة بروق التجارية �ش

كة أمان القابضة �ش
المساهمة المغفلة الخاصة 

 الشيخ

ي
ي بن جاسم آل ثا�ن

ي بن عبد هللا بن ثا�ن
ثا�ن

44,999,975إعتباريقطرية

12,770,379

7,499,986

7,499,986

44,999,975

14,390,568

7,499,986

7,499,986

%29.99

%9.59

%4.99

%4.99

إعتباري

طبيعي

إعتباري

سورية

قطرية

قطرية

ي
الجتماع الثا�ن

الجتماع الثالث

الجتماع الرابع

الجتماع الخامس

الجتماع السادس

نم الدكتور عبد الفتاح ال�ب

ــرؤوف ــد ال ــف عب ــور يوس  الدكت

الدكتور أنور صطوف

ليوجد

2020/2/16

2020/4/23

2020/6/24

2020/8/29

2020/10/24

2020/12/16

كافة الأعضاء

كافة الأعضاء

كافة الأعضاء

كافة الأعضاء

 كافة الأعضاء عدا
الدكتور عبد الستار أبوغدة بسبب الوفاة

كافة الأعضاء

ليوجد

2066 سهم

ليوجد
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17 - عــدد االوراق املاليــة املصــدرة مــن قبــل البنــك، واململوكــة مــن قبــل أي طــرف مــن األطــراف ذوي العالقــة مقارنــة 

ــنة السابقة: بالس

أوال - قبل انتخاب مجلس إدارة جديد :

ثانياً - بعد انتخاب مجلس إدارة جديد :

أ - حصة أعضاء مجلس اإلدارة

أ - حصة أعضاء مجلس اإلدارة

سم الإ

سم الإ

2019

2020

2020

ــر / رئيــس مجلــس ــز محمــد صق ــور عزي ــا الدكت ن / يمثله ــادة التأمــ�ي ع ي لإ تحــاد العــر�ب ــة الإ ك  �ش

دارة ي / رئيس مجلس الإ السيد تيس�ي الزع�ب

دارة السيد محمد محمد أوبري / نائب رئيس مجلس الإ

دارة السيد باسم زيتون / نائب رئيس مجلس الإ

دارة السيد مأمون عبد الهادي الدر كزللي / عضو مجلس الإ

دارة السيد مأمون الدركزللي / عضو مجلس الإ

كة السورية الليبية لالستثمارات الزراعية والصناعية / يمثلها الدكتور غالب عبد المنعم البياسي ال�ش

دارة السيد أحمد نحاس / عضو مجلس الإ

دارة الدكتور نبيل وليد الياس / عضو مجلس الإ

دارة الدكتور نبيل الياس / عضو مجلس الإ

دارة السيد باسم يوسف زيتون / عضو مجلس الإ

دارة السيد قاسم زيتون / عضو مجلس الإ

450,030

250,000

600,066

220,602

220,602

220,602

600,066

220,602

745,408

125,000

220,602

125,000

450,030

600,066

220,602

600,066

745,408

220,602
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ب - حصة األطراف ذوي العالقة

سم 20192020المنصبالإ

السيد بشار الست

السيدة مروة علي كردي

السيد فراس النارص

السيدة شذى شعالن

السيد مجد الحجلة

السيد أم�ي رهوان

السيد عالء رحال

السيد عبد المالك جحجاح

الدكتور درويش مراد

السيدة هبة السباعي

ي
السيد محمد طارق تكري�ت

السيد مراد الدين كلش

الرئيس التنفيذي

ن مدير إدارة شؤون المساهم�ي

نائب الرئيس التنفيذي

ــذي لقطــاع  مســاعد رئيــس تنفي
ــة الشــؤون المالي

مدير إدارة الشؤون المالية

مساعد رئيس تنفيذي لقطاع التجزئة

مدير قطاع أنظمة المعلومات

دارة المخاطر مدير تنفيذي لإ

دارة التدقيق الداخلي مدير تنفيذي لإ

ام ن دارة الل�ت مدير تنفيذي لإ

عي دارة الرقابة و التدقيق ال�ش مدير تنفيذي لإ

دارة ن � مجلس الإ أم�ي

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم

ل يوجد اسهم
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18 - حصص أعضاء مجلس االدارة من رأس املال :

 19 - أعضاء مجلس اإلدارة الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس اإلدارة خالل العام 2020

قبل انتخاب مجلس إدارة جديد

بعد انتخاب مجلس إدارة جديد

اسم المستثمر

اسم المستثمر

نسبة الملكية 2020

نسبة الملكية 2020

محمد محمد اوبري

ي السيد تيس�ي الزع�ب

مأمون الدركزللي

السيد باسم زيتون

كة السورية الليبية / يمثلها الدكتور غالب عبد المنعم البياسي ال�ش

السيد مأمون الدركزللي

نبيل وليد الياس

السيد نبيل الياس

باسم يوسف زيتون

السيد أحمد نحاس

دارة ن / يمثلها الدكتور عزيز صقر رئيس مجلس الإ عادة التأم�ي ي لإ تحاد العر�ب كة الإ �ش

السيد قاسم زيتون

%0.40

%0.16

%0.15

%0.15

%0.15

%0.08

%0.08

%0.15

%0.50

%0.15

%0.15

%0.30

انتخب السيد نوار هاشم كعضو مجلس إدارة بتاريخ 2020/6/8 و تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة بنك سورية الدويل اإلسالمي بتاريخ 2020/7/6
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20 - مقــدار أتعــاب التدقيــق للبنــك أو للــرشكات التابعة 

ومقــدار أيــة أتعــاب عــن خدمــات أخــرى تلقاهــا املفتش 

أومســتحقة له :
• بلغــت أتعــاب مدقــق الحســابات الخارجــي خــالل عــام 2020 )16.700.000( لــرية 

ســورية فقــط ال غــري.

• بلغــت أتعــاب تدقيــق رشكات خارجيــة أخــرى خــالل عــام 2020 )1.125.000( لــرية 

ســورية فقــط ال غــري، وهــي رشكــة طــالل أبــو غزالــة عــىل أنظمــة معلومــات البنــك.

• بلغــت أتعــاب تدقيــق نظــام ادارة الجــودة خــالل عــام 2020 )5.024.000( لــرية 

ســورية فقــط ال غــري.

وبالتــايل فــإن مجمــوع أتعــاب مدقــق الحســابات الخارجــي ورشكات التدقيــق 

األخــرى بلغــت )22.849.000( لــرية ســورية فقــط ال غــري.

21 - املزايا واملكافآت :

أ - املزايــا واملكافــآت و التــي حصــل عليهــا رئيــس وأعضــاء 

 : مجلــس اإلدارة 

مبلــغ  عــىل   2020 العــام  خــالل  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  و  رئيــس  حصــل   •

بــدالت. كتغطيــة  )51.000.000ل.س( 

• حصــل رئيــس و أعضــاء مجلس اإلدارة خــالل العام 2020عىل مبلــغ )343.915.925 

ل.س ( كمكافآت .

• حصــل رئيــس و أعضــاء مجلــس اإلدارة خالل العــام 2020 عىل مبلــغ )21.589.114 

ل.س ( كإقامــة و تنقالت.

و بالتــايل يصبــح اجــاميل املبلــغ الــذي حصــل عليــه رئيــس و أعضــاء مجلــس اإلدارة 

كمزايــا و مكافــآت واخــرى خــالل العــام 2020 )416.504.643( لــرية ســورية.

2 - وصــف للــركات التابعــة وطبيعــة عملهــا ومجــاالت 

نشــاطها ونتيجــة أعاملهــا :
اليوجد أي رشكات تابعة للبنك خالل العام 2020.

ب - املزايــا واملكافــآت والتعويضــات التــي حصــل عليهــا أعضــاء 

اإلدارة العليــا ذوي الســلطة التنفيذيــة مبــا فيهــا الرواتــب 

الســنوية ونفقــات الســفر واالنتقــال داخــل ســورية وخارجهــا :
حــوايل   2020 لعــام  العليــا  التنفيذيــة  اإلدارة  وحوافــز  رواتــب  مجمــوع  بلــغ 

غــري. ال  فقــط  ل.س   )1.665.460.550(

ج - املزايــا واملكافــآت التــي حصــل عليهــا أعضــاء هيئــة الرقابــة 

الرشعيــة :
ــاً  ــام 2020 مبلغ ــة ع ــة الرشعي ــة الرقاب ــاء هيئ ــآت أعض ــات و مكاف ــت تعويض بلغ

ل.س(.  47.278.846( قــدره 



الباب السابع ع�ش

المــالي والوضــع المركــز   تحليــل 

 التنافــسي لبنــك ســورية الــدولي
ســالمي حــ�ت تاريــخ 2020/9/30 الإ
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إجاميل املوجودات

حقق البنك املركز األول بن البنوك اإلسالمية والتقليدية معاً مبوجودات ضخمة بلغت حوايل 1.311 مليار لرية سورية وبحصة سوقية بلغت حوايل %26.

إجاميل الودائع

تخطى بنك سورية الدويل اإلسالمي حاجز األلف مليار فكنا املرصف الوحيد الذي تتجاوز ودائعه حوايل 1.193 مليار لرية سورية و بحصة سوقية بلغت حوايل %30.

إجمالي الموجودات

إجمالي الودائع

%26

%30

%74

%70

سالمي بنك سورية الدولي الإ

سالمي بنك سورية الدولي الإ

المصارف السورية الخاصة

المصارف السورية الخاصة

التمويالت

ن إجمالي حقوق المساهم�ي
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التمويالت

تصدر البنك املركز األول بن املصارف اإلسالمية والتقليدية معاً حيث قمنا مبنح ما يقارب 622  مليار لرية سورية. و بحصة سوقية بلغت حوايل  %43.

إجاميل حقوق املساهمن

بلغت حقوق املساهمن لبنك سورية الدويل اإلسالمي حوايل 83 مليار لرية سورية بحصة سوقية بلغت حوايل %8.

التمويالت

ن إجمالي حقوق المساهم�ي

%43

%8

%57

%92

سالمي بنك سورية الدولي الإ

سالمي بنك سورية الدولي الإ

المصارف السورية الخاصة

المصارف السورية الخاصة
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صايف األرباح

بلغت أرباح البنك حوايل 46 مليار لرية سورية و بحصة سوقية بلغت حوايل %7. 

صايف األرباح بعد استبعاد أثر ربح القطع البنيوي 

بعد استبعاد أثر أرباح القطع البنيوي بلغت أرباح البنك حوايل 5,7 مليارات لرية سورية. و بحصة سوقية بلغت حوايل %39.

ي الأرباح
صا�ن

ي الأرباح
صا�ن

بدون أثر القطع البنيوي

%39

%7

%61

%93

سالمي بنك سورية الدولي الإ

سالمي بنك سورية الدولي الإ

المصارف السورية الخاصة

المصارف السورية الخاصة
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إيرادات الخدمات البنكية

بلغت ايرادات الخدمات البنكية حوايل 2.8 مليار لرية سورية و بحصة سوقية بلغت حوايل %9.

ايرادات الخدمات البنكية

%9

%91

سالمي بنك سورية الدولي الإ

المصارف السورية الخاصة
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إيرادات التمويل

بلغت ايرادات التمويل مبلغاً و قدره حوايل 17.8 مليار لرية سورية و بحصة سوقية بلغت حوايل %29.  

ايرادات التمويل

%29

%71

سالمي بنك سورية الدولي الإ

المصارف السورية الخاصة



الباب الثامن ع�ش

ي ســوق
 تحليــل أداء ســهم البنــك �ن

 دمشــق لــالأوراق الماليــة 2020
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سهم SIIB  يستحوذ عىل 25% من أحجام التداول 

اســتحوذ ســهم بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي عــىل مــا نســبته 25% مــن تعامــالت 

ــت  ــورية، وبلغ ــرية س ــارات ل ــادل 5.5 ملي ــا يع ــام 2020 أوم ــة يف الع ــوق املالي الس

كميــة أســهم البنــك املتداولــة يف العــام 2020 نحــو 7.2 ماليــن ســهم، وحقــق ســهم 

البنــك منــواً كبــرياً يف ســعره الســوقي حيــث ارتفــع بنســبة 61% تقريبــاً مــن 521  لــرية 

بدايــة 2020 ليغلــق نهايــة العــام عــىل ســعر 839 لــرية ســورية، ويعــد ســهم البنــك 

ــداً  ــون قائ ــا يك ــاً م ــة ودامئ ــألوراق املالي ــق ل ــوق دمش ــة يف س ــهم القيادي ــن األس م

للتوجــه العــام للســوق املاليــة.

وقــد بلغــت حصيلــة تعامــالت ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة نحــو 21.9 مليــار لــرية 

يف العــام 2020، بينــام كانــت قيمــة التــداوالت خــالل العــام 2019 نحــو )33 مليــار( 

لــرية ســورية، أي بانخفــاض وقــدره %33. 

كــام أدى انخفــاض عــدد جلســات التــداول إىل تراجــع أحجــام التــداول يف الســوق، 

فبلــغ حجــم التــداول يف الســوق خــالل العــام 2020 نحــو )29 مليــون( ســهم، 

مقارنــًة مــع حجــم التــداول خــالل العــام 2019 والبالــغ حــوايل 85 مليــون ســهم، أي 

ــبته %66. ــاض نس بانخف

ويبلــغ عــدد الــرشكات املدرجــة 27 رشكــة، تنقســم هــذه الــرشكات حســب القطاعات 

إىل 14 رشكــة يف القطــاع املــرصيف، وســت يف قطــاع التأمــن ورشكتــي خدمــات ورشكتــن 

يف الصناعــة ومثلهــام يف قطــاع االتصــاالت وواحــدة يف الزراعــة. كــام ارتفعــت القيمــة 

الســوقية لجميــع الــرشكات املدرجــة )Market Capitalization( لتتجــاوز 1.4 

تريليــون لــرية ســورية يف نهايــة عــام 2020 أي بزيــادة وصلــت إىل  36% عــن القيمــة 

الســوقية يف نهايــة عــام  2019.

ــات  ــة الصفق ــمل قيم ــداول تش ــة الت ــاميل قيم ــا إىل أن إج ــارة هن ــن اإلش ــد م وال ب

الضخمــة التــي عقدتهــا الســوق وهــي 31 صفقــة بلغــت قيمتهــا اإلجامليــة نحــو 4.7 

مليــارات لــرية، وتتــم الصفقــات الضخمــة يف ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة يف فــرتات 

محــددة، تــي فــرتة التــداول املســتمر، وتســتمر هــذه الصفقــات ملــدة 15 دقيقــة، 

ــم هــذه  ــرية ســورية وتت ــون ل ــة هــو 25 ملي ــة الضخم ــة الصفق ــد األدىن لقيم والح

الصفقــات عــن طريــق نظــام التــداول اإللكــرتوين الخــاص بالســوق، علــامً أن أســعار 

الصفقــات الضخمــة تتــم ضمــن الحــدود الســعرية املحــددة وال تؤثــر عــىل الســعر 

الوســطي أو عــىل الســعر املرجعــي الخــاص بالورقــة املاليــة التــي تــم التنفيــذ عليهــا.

ــداول  ــا بشــكل ســلبي عــىل أحجــام وعــدد جلســات الت ــرت جائجــة كورون ــد أث وق

ــدة  ــة واح ــات اىل جلس ــن 5 جلس ــداول م ــات الت ــدد جلس ــض ع ــم تخفي ــث ت حي

ــدد  ــغ ع ــة 2020/5/18، وبل ــن 2020/3/24 لغاي ــرتة ماب ــالل الف ــك خ ــبوعياً وذل أس

جلســات التــداول خــالل العــام 2020 مــا يقــارب )211( جلســة تــداول مقارنــة مــع 

)236( جلســة خــالل العــام 2019. أمــا بالنســبة ملتوســط حجــم التــداول يف الجلســة 

ــة  ــهم يف الجلس ــف س ــارب 137 أل ــا يق ــغ م ــد بل ــام 2020، فق ــالل الع ــدة خ الواح

ــة  ــاً يف الجلس ــورية تقريب ــرية س ــن ل ــداول 104 مالي ــة ت ــط قيم ــدة، ومبتوس الواح

الواحــدة. ومــن حيــث القطاعــات، فقــد تصــدر قطــاع املصــارف املرتبــة األوىل بنســبة 

ــه  ــام 2020، يلي ــالل الع ــداول خ ــة للت ــة اإلجاملي ــن القيم ــارب )90%( م ــداول تق ت

قطــاع االتصــاالت بنســبة تتجــاوز )5%( مــن القيمــة اإلجامليــة للتــداول. أمــا األســهم 

األكــرث تــداوالً خــالل العــام 2020 مــن حيــث قيــم تداولهــا، نجــد يف املقدمــة ســهم 

بنــك الركــة ســورية بقيمــة 5.8 مليــارات لــرية ســورية، ومــن ثــم ســهم بنــك ســورية 

الــدويل اإلســالمي بقيمــة )5.5 مليــارات لــرية ســورية، يليــه بنــك الشــام بقيمــة 1.7 

مليــار لــرية ســورية تقريبــاً.

ــن  ــل م ــو األفض ــت ه ــام الفائ ــالل الع ــة خ ــألوراق املالي ــق ل ــوق دمش كان أداء س

ــة  حيــث أداء مــؤرش الســوق DWX فقــد وصــل املــؤرش إىل  )8,083( نقطــة مقارن

مــع )5,837( نقطــة يف عــام 2019 وبذلــك نجــد ان هنــاك ارتفــاع يف قيمــة املــؤرش 

 DLX ــة ــهم القيادي ــؤرش األس ــا م ــادل 38%. أم ــادة تع ــة وبزي ــغ )2,246( نقط تبل

املثقــل باألســهم الحــرة فقــد اغلــق عــىل قيمــة )1,268( نقطــة مرتفعــاً مبقــدار )288( 

ــة العــام الســابق 2019. نقطــة أي مــا نســبته )29%( عــن نهاي

من األحداث الهامة التي جرت خالل العام 2020:

* انضــامم رشكتــي وســاطة ماليــة هــام:  رشكــة أســرييا الــرشق للخدمــات والوســاطة 

املاليــة ورشكــة ألفــا كابيتــال للخدمــات املاليــة إىل عضويــة ســوق دمشــق لــألوراق 

املاليــة واملبــارشة بأعاملهــا.

* أصــدرت الســوق آليــات اســتخدام خدمــة التــداول عــر االنرتنــت إضافــة إىل نظــام 

الرقابــة عــىل التــداول الــالزم لتقديــم خدمــة التــداول االلكــرتوين عــر االنرتنــت.

 )NAMA(  إعــادة إدراج أســهم الرشكــة الهندســية الزراعيــة لالســتثامرات – منــاء *

ــرشوط  ــة ال ــق كاف ــن تحقي ــافية لح ــة اإلستكش ــادة الجلس ــوق بإع ــتمر الس وسيس

ــوازن التأشــريي. ــة للوصــول إىل ســعر الت الواجب

القيمة الحاليةالمؤ�ش نسبة التغ�يالتغ�يالقيمة السابقة

DWX8082 58362246%38
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نقطاع المصارف قطاع التصالتقطاع الخدماتقطاع الصناعةقطاع الزراعةقطاع التأم�ي

سهم SIIB  يستحوذ عىل 25% من أحجام التداول

توزع قيمة التداول حسب القطاعات يف عام 2020
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حصة سهم بنك سورية الدويل اإلسالمي من تعامالت بورصة دمشق

 منذ انطالق البورصة وحتى نهاية 2020

تطور تداوالت بورصة دمشق ) املبالغ مبليارات اللريات (
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ومســؤوليات واجبــات   موجــز 
البنــك عمــل  مفاصــل 
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مكتب الرئيس التنفيذي:
ــة  ــع كاف ــل م ــن تواص ــه م ــة متطلبات ــة كاف ــذي وتلبي ــس التنفي ــب الرئي إدارة مكت

مفاصــل البنــك والجهــات الخارجيــة ورفــع التقاريــر الدوريــة للســيد الرئيــس 

التنفيــذي.

إدارة شؤون املساهمن:
الوصــول إىل رضــا املســاهم ونيــل ثقتــه لــي يكــون البنــك الخيــاراألول للمســاهمن 

والزبائــن والرائــد يف العمــل املــرصيف اإلســالمي.

إدارة العالقات العامة: 
تنظيــم املشــاركة مبختلــف الفعاليــات االقتصاديــة و االجتامعيــة والثقافيــة والخرييــة 

واملؤمتــرات واملعــارض، إضافــًة للتواصــل مــع كبــار عمــالء البنــك والعمــالء املحتملــن 

والشــخصيات العامــة.

إدارة املوارد البرشية:
تطويــر املــوارد البرشيــة املتاحــة عــىل أســس عامليــة وعلميــة واســتقطاب املوظفــن 

ــوم إدارة  ــام تق ــة، ك ــة الالزم ــدورات التدريبي ــر رفدهــم بال ــم ع ــد وتطويره الجدي

املــوارد البرشيــة لــدى بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي بضــامن حقــوق كافــة موظفيــه 

والعمــل عــىل تلبيــة رغباتهــم بهــدف بنــاء بيئــة العمــل مناســبة ليصبــح بنــك ســورية 

الــدويل االســالمي املــكان االفضــل يف القطــاع املــرصيف الســوري .

إدارة مراقبة االئتامن:
تدقيــق  ومراقبــة العمليــات االئتامنيــة يف البنــك بحســب القوانــن و األنظمــة 

الداخليــة و الخارجيــة مبــا يضمــن حقــوق البنــك و املســاهمن معــاً.

إدارة التسويق وتطوير املنتجات:
تقديــم الخدمــات و املنتجــات املرصفيــة بطريقــة متميــزة ومبتكــرة وترســيخ صــورة 

البنــك عــىل أنــه املؤسســة املاليــة الرائــدة واألكــرث حيــازة لثقــة العمــالء.

إدارة الخدمات املالية:
تنفيــذ الحــواالت الصــادرة و الــواردة مــن خــالل  تأمــن قنــوات آمنــة لتنفيــذ هــذه 

الطلبــات.

إدارة التدقيق الداخي:
ــول  ــدف الوص ــي به ــق الداخ ــات التدقي ــال لعملي ــذ الفع ــط والتنفي ــن التخطي تأم

بأنظمــة الرقابــة الداخليــة وإدارة املخاطــر إىل درجــة الفاعليــة املثــىل للمســاعدة يف 

ــر املخاطــر. تحقيــق األهــداف وتقليــل أث

إدارة مراقبة اإللتزام:
تقــوم االدارة بضبــط توافــق إجــراءات وتعليــامت العمــل يف البنــك مــع أدلــة االلتــزام 

القانــوين والتعاميــم الداخليــة والقــرارات والقوانــن الصــادرة عــن  الجهــات اإلرشافية، 

وتحديــد األســاليب املتبعــة لتجميــع قوائــم العقوبــات املوجــودة لــدى إدارة مراقبــة 

االلتــزام، وتقــوم اإلدارة بوضــع اآلليــة املحــددة للعمليــات الرقابيــة الخاصــة مبكافحــة 

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف البنــك.

إدارة الرقابة والتدقيق الرشعي:
ــاطات  ــع نش ــىل جمي ــالمية ع ــة اإلس ــادئ الرشيع ــكام ومب ــق أح ــن تطبي ــد م التأك

ــك. البن

إدارة املخاطر:
هــي اإلدارة املســؤولة عــن تحديــد املخاطــر االئتامنيــة التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك 

دة ملنـــح االئتامن، عر وضـــع طريقــة واضحــة لتقييمه  ووضــع معايــري ســليمة ومحــدِّ

ــة  ــك ومراقب ــة للبن ــة االئتامني ــة املحفظ ــوم االدارة بدراس ــام تق ــه ك ــة علي واملوافق

الرتكــزات واعــداد التقاريــر االزمــة حــول ذلــك.

كــام انهــا املســؤولة عــن تحديــد وتقييــم املخاطــر التشــغيلية  والســوقية ومخاطــر 

أمــن املعلومــات  التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك والعمــل عــىل إيجــاد طــرق لتخفيــف 

اآلثــار الســلبية لهــذه املخاطــر.

إدارة الرقابة املالية:
ــطة  ــات وأنش ــب عملي ــمل أغل ــث تش ــة بحي ــة املالي ــام الرقاب ــل نظ ــز وتفعي تعزي

البنــك، وعكــس ذلــك بتقاريــر يوميــة أو شــهرية و ضــامن املتابعــة الحثيثــة لســيولة 

ــة النفقــات  ــة وضبــط ومراقب البنــك بكافــة العمــالت، ومتابعــة اإلجــراءات الريبي

ــدويل اإلســالمي.  ــك ســورية ال ــروع وإدارات بن ــة ف ــي تــرصف يف كاف الت

قطاع التجزئة:
إدارة و تنظيــم و تطويــر عمليــة البيــع بالتجزئــة و متابعــة هــذه العمليــة مبــا يضمــن 

ســريها عــىل أفضــل نحــو ممكــن لتحقيــق التنافســية  ورىض العمــالء الحاليــن 

ــة  ــم ومتابع ــم عمله ــروع و تنظي ــل الف ــن خــالل تســيري عم ــك م ــن. و ذل واملتوقع

شــكاوي العمــالء ان وجــدت، كــام يقــوم القطــاع بتنظيــم وتطويــر كافــة الخدمــات 

االلكرتونيــة الالزمــة و العمــل عــىل تحصيــل كافــة التمويــالت املتعــرثة وتلبيــة رغبــات 

العمــالء يف التمويــل الشــخيص.

قطاع التمويل التجاري:
إدارة وتنميــة وتنويــع وصيانــة املحفظــة التمويليــة للبنــك لالفــراد و الــرشكات و كبــار 

العمــالء مبــا يلبــي كافــة متطلبــات العمــالء ويضمــن ســري املحفظــة االئتامنيــة للبنــك 

عــىل أفضــل نحــو عــر التأكــد مــن الضامنــات املقدمــة مــن قبــل العمــالء ومراقبــة 

العمليــات االئتامنيــة يف البنــك. 
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قطاع الشؤون املالية: 
ــق  ــطته وف ــه وأنش ــري أعامل ــن س ــا يضم ــك مب ــة للبن ــؤون املالي ــم الش إدارة و تنظي

متطلبــات الجهــات الرقابيــة الداخليــة والخارجيــة، كــام يقــوم القطــاع باعــداد 

التقرايــر والدراســات املاليــة  املطلوبــة، كــام يقــوم  بإعــداد إســرتاتيجية البنــك 

ــه. ــل عمل ــة مفاص ومتابع

ــف  ــالمية، وتوظي ــة اإلس ــكام الرشيع ــق أح ــة وف ــوك املقبول ــهم والصك ورشاء األس

الفائــض مــن األمــوال يف الســوق النقــدي ويف رشاء وبيــع العمــالت بهــدف الحصــول 

ــة  ــكام الرشيع ــع أح ــق م ــا يتواف ــرصف و مب ــعار ال ــات أس ــة فروق ــد نتيج ــىل عائ ع

ــا  ــي يجــب أن تســري عليه ــة الت ــة الصحيح ــام  يحــدد القطــاع الطريق اإلســالمية. ك

أنشــطة تســليم النقــد ويقــوم القطــاع مبطابقــة أرصــدة البنــك لــدى البنــوك املراســلة 

ــة. ــة واألجنبي املحلي

ادارة الخدمات التجارية: 
الكفــاالت املرصفيــة واالعتــامدات  الدوليــة وإصــدار  التجــارة  تنفيــذ عمليــات 

التحصيــل. وبوالــص  املســتندية 

إدارة األبنية:
ــات  ــا  مــن تحســينات وصيان ــة متطلباته ــة و كاف تأمــن ومتابعــة مســتلزمات األبني

مــام يؤمــن ســري عمــل كافــة الفــروع واملقــرات عــىل أكمــل وجــه.

إدارة الشؤون اإلدارية:
تأمــن الدعــم الفنــي واللوجســتي للحفــاظ عــىل البنيــة التحتيــة و اجــراءات العمــل 

اليوميــة  لكافــة فــروع وإدارات البنــك، ومواكبــة ايــة تقنيــات حديثــة يف مجــاالت 

ــة  ــاً معامري ــك رصوح ــرات البن ــروع ومق ــون ف ــث تك ــرصيف بحي ــل امل ــة العم خدم

مرصفيــة وفــق افضــل املعايــري واملواصفــات لتواكــب أحــدث التصاميــم والتجهيــزات 

ــي تكفــل  ــك والت ــد األســاليب املتبعــة يف البن الهندســية، كــام يقــوم القطــاع بتحدي

ســالمة وجــودة املــواد مــن خــالل ادراة املــوارد بالشــكل األمثــل و الكفــاءة االعــىل.

قطاع العمليات املركزية: 
والكفــاالت  التحصيــل  بوالــص  باســتخدام  الدوليــة  التجــارة  عمليــات  تنفيــذ 

واالعتــامدات املســتندية. وتحديــد الطريقــة الصحيحــة التــي يجــب أن تســري عليهــا 

أنشــطة الخدمــات املاليــة و اإلجــراءات الخاصــة بغرفــة التقــاص و الحــواالت الصادرة 

ــواردة. و ال

كــام يقــوم القطــاع بتنفيــذ عمليــات التمويــل بشــقيها التجــاري والشــخيص ضمــن 

ــات  ــة متطلب ــع كاف ــم م ــا يتوائ ــك ومب ــة بالبن ــط الخاص ــس والضواب ــري واألس املعاي

ــة. ــات الرقابي الجه
إدارة الرقابة املالية:

ــطة  ــات وأنش ــب عملي ــمل أغل ــث تش ــة بحي ــة املالي ــام الرقاب ــل نظ ــز وتفعي تعزي

البنــك، وعكــس ذلــك بتقاريــر يوميــة أو شــهرية و ضــامن املتابعــة الحثيثــة لســيولة 

ــات  ــة النفق ــط ومراقب ــة وضب ــة اإلجــراءات الريبي ــة العمــالت ومتابع ــك بكاف البن

ــدويل اإلســالمي. ــك ســورية ال ــروع وإدارات بن ــة ف ــي تــرصف يف كاف الت

إدارة الجودة:
ــة  ــات املواصف ــق متطلب ــك وف ــق يف البن ــودة املطب ــام إدارة الج ــىل نظ ــاظ ع الحف

القياســية العامليــة ISO 9001:2015 والتأكــد مــن إســتمراريته وفعاليتــه.

إدارة املشاريع:
تنظيــم و ادارة مشــاريع البنــك عــر التواصــل مــع الــرشكات املختصــة و التخطيــط و 

التنفيــذ و تحضــري املــوارد الالزمــة النطــالق املــرشوع. 

دائرة الشؤون القانونية:
اإلحاطــة بأحــدث القوانــن والتعاميــم ذات الصلــة بالعمــل املــرصيف و إنجــاز عمليات 

الرهــون والحجــوز، ومتابعــة العمــالء املتعرثيــن لتســديد ديونهــم  و تدقيــق العقــود 

ــاءة  ــة وكف ــه برسع ــك و إدارات ــروع البن ــة ف ــة لكاف ــارات القانوني ــم االستش و تقدي

عاليــة.

قطاع أنظمة املعلومات:
ــع  ــا م ــاريع وتنفيذه ــر إدراة املش ــي ع ــام البن ــك و النظ ــة للبن ــة التقني إدارة البني

ــات وســالمتها. ــن املعلوم ضــامن أم

إدارة تطوير األعامل:
 قيــاس وتقييــم وتحســن األعــامل اإلداريــة و الخدمــات و املنتجــات القامئــة وخلــق 

أعــامل إداريــة جديــدة لتحقيــق ميــزة تنافســية عــىل مســتوى البنــك. 

قطاع الخزينة واالستثامر
ــيولة  ــر الس ــة، إدارة مخاط ــالت األجنبي ــك بالعم ــات البن ــودات ومطلوب إدارة موج

ــرصف  ــعار ال ــات أس ــل تقلب ــوق مث ــر الس ــة، إدارة مخاط ــالت األجنبي ــك بالعم للبن

وأســعار الــوكاالت واملرابحــات الدوليــة كــام تتــوىل إدارة الخزينــة و االســتثامر إدارة 

القطــع األجنبــي بالبنــك وتنفيــذ عمليــات مضاربــة لصالــح البنــك ولصالــح العمــالء،
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باتــت الحاكميــة املؤسســية واحــدة مــن متطلبــات اإلدارة الرشــيدة يف الــرشكات واملؤسســات يف مختلــف دول العــامل، وإحــدى آليــات اســتكامل عمليــات االصــالح اإلداري، وانطالقــاً 

مــن اســرتاتيجية البنــك ورؤيتــه وأهدافــه املعتمــدة عــىل املنهجيــة الواضحــة واملهنيــة العاليــة بــأداء عملياتــه وإدارة أعاملــه، وإميانــاً بــأن العمــل الســليم يكمــن بالرقابــة واإلدارة 

الرشــيدة، فقــد قــام مجلــس اإلدارة بوضــع واعتــامد دليــل الحوكمــة املؤسســية الخــاص ببنــك ســورية الــدويل اإلســالمي وذلــك مبــا يتوافــق مــع قــرارات وتعليــامت مــرصف ســورية 

املركــزي، وميثــل هــذا الدليــل األســاس الــذي يعتمــد عليــه يف إدارة البنــك وإدارة العالقــات بــن جميــع األطــراف املعنيــة مــن مســاهمن، متعاملــن، مجلــس إدارة، إدارة تنفيذيــة، 

موظفــن والجهــات الرقابيــة املختلفــة. 

ــادئ  ــىل املب ــك ع ــاص بالبن ــة الخ ــل الحوكم ــز دلي يرتك

والقواعــد اإلرشــادية التاليــة:

العدالة يف معاملة كافة الجهات ذات العالقة.

الشــفافية واإلفصــاح بشــكل ميكــن الجهــات ذات العالقــة مــن تقييــم وضــع البنــك 

وأدائــه املــايل.

املســاءلة يف العالقــات بــن إدارة البنــك التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة مــن جهــة، وبــن 

مجلــس اإلدارة واملســاهمن مــن جهــة أخــرى.

املسؤولية من حيث الفصل الواضح يف املسؤوليات وتفويض الصالحيات.

ــه مــن  ــره وتعديل املراجعــة والتعديــل حيــث يقــوم البنــك مبراجعــة الدليــل وتطوي

ــتجدات يف  ــريات واملس ــة املتغ ــدف مواكب ــة به ــت الحاج ــام اقتض ــر، وكل ــت آلخ وق

ــي. ــك والســوق البن ــات البن احتياجــات وتوقع

يشــكل مجلــس اإلدارة لجــان منبثقــة عنــه ويتــم تفويضهــا بالصالحيــات الروريــة 

لعملهــا، حيــث تتحمــل اللجــان املســؤولية عــن أعاملهــا أمــام مجلــس اإلدارة، ولكــن 

ذلــك ال يعفــي مجلــس اإلدارة مــن مســؤوليته عــن أعــامل هــذه اللجــان.

ويف بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي تــم تشــكيل عــدة لجــان منبثقــة عــن املجلــس 

وهــي عــىل الشــكل التــايل:

ــه  ــذه وتعديل ــة تنفي ــل الحوكمــة ومراقب ــا وضــع إطــار ودلي ــة الحوكمــة: هدفه لجن

ــد الــرورة. عن

لجنــة التدقيــق: هدفهــا مراجعــة التقاريــر املاليــة والرشعيــة وتقاريــر إدارة مراقبــة 

االلتــزام ونظــم الضبــط والرقابــة, ونطــاق ونتائــج ومــدى كفايــة التدقيــق الداخــي 

ــر  ــة ذات األث ــبية والرشعي ــا املحاس ــة القضاي ــي، ومراجع ــايل والرشع ــي امل والخارج

ــة. ــات املالي الجوهــري عــىل البيان

لجنــة إدارة املخاطــر: هدفهــا وضــع سياســة املخاطــر مبــا ينســجم مــع قــدرة البنــك 

ومــدى قبولــه لتحمــل املخاطــر، ومراجعــة أداء اإلدارة العليــا يف إدارة مخاطــر  

ــا. ــمعة وغريه ــزام والس ــدم االلت ــغيل وع ــيولة والتش ــوق والس ــامن والس االئت

ــد  ــن وتجدي ــفافية تعي ــامن ش ــة وض ــا مراقب ــآت: هدفه ــيحات واملكاف ــة الرتش لجن

انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وأعضــاء هيئــة الرقابــة الرشعيــة، 

وكذلــك تقييــم فعاليــة مجلــس اإلدارة ككل، وفعاليــة كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس 

ــة ككل  ــة الرشعي ــة الرقاب ــة هيئ ــم فعالي ــة إىل تقيي ــتقل، باإلضاف ــكل مس اإلدارة بش

ــن  ــم أداء املديري ــة، و تقيي ــة الرشعي ــة الرقاب ــاء هيئ ــن أعض ــو م ــة كل عض وفعالي

ــس  ــاء مجل ــآت أعض ــب ومكاف ــات روات ــفافية سياس ــامن ش ــك ض ــن وكذل التنفيذي

اإلدارة واملديريــن التنفيذيــن وضــامن انســجام هــذه السياســات مــع أهــداف البنــك، 

وكذلــك وضــع سياســات مكافــآت وتعويضــات هيئــة الرقابــة الرشعيــة مبــا يتناســب 

ــم ومســؤولياتهم. ومهامه

اإلفصاح والشفافية
العمــالء  ورضــا  والنجــاح  اإلبــداع  مفتــاح  هــام  واإلفصــاح  الشــفافية  ولكــون 

واملســاهمن، والتزامــاً مــن اإلدارة بالقوانــن واألنظمــة واملعايــري الدوليــة، قــام 

مجلــس اإلدراة بوضــع واعتــامد سياســة االفصــاح والشــفافية الخاصــة ببنــك ســورية 

ــد والتســليف  ــس النق ــامت مجل ــع تعلي ــق م ــا ينســجم ويتواف ــدويل اإلســالمي مب ال

ــة،  ــن جه ــورية م ــة الس ــواق املالي ــة األوراق واألس ــزي وهيئ ــورية املرك ــرصف س وم

ومعايــري املحاســبة واملراجعــة والضوابــط للمؤسســات املاليــة اإلســالمية الصــادرة عــن 

ــم  ــة ويت ــة ثاني ــة اإلســالمية مــن جه ــة للمؤسســات املالي ــة املحاســبة واملراجع هيئ

ــك. ــة لذل ــت الحاج ــام دع ــا كل ــة وتعديله ــة بصــورة دامئ ــة هــذه السياس مراجع

االلتزام بأحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية
وفيــام يتعلــق بواجبــات البنــك تجــاه االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الرشيعــة اإلســالمية 

ــن  ــة م ــة الرشعي ــة الرقاب ــم تشــكيل هيئ ــد ت ــك، فق ــل البن ــد أســاس عم ــي تع والت

كبــار أســاتذة الفقــه واملعامــالت اإلســالمية، وتلتــزم إدارة البنــك باملعايــري الرشعيــة 

الصــادرة عــن هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية وبــكل مــا 

ــاوى وأحــكام. ــة مــن فت ــة الرشعي ــة الرقاب يصــدر عــن هيئ







ون  الباب الواحد و الع�ش

 سياســات التعويضــات والمكافــآت
المصالــح تعــارض  سياســات    و 

ي البنــك
 المتبعــة �ن
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أوالً - سياسة التعويضات و املكافآت :
يهــدف البنــك لتحديــد سياســة واضحــة يف منــح التعويضــات واملكافــآت مــن 

ــغ  ــد مــن صي ــة، باســتخدام العدي ــة واملرون خــالل نظــام يتســم بالشــفافية والعدال

التعويضــات واملكافــآت التــي تتناســب مــع الوظيفــة واملهــام، وتنوعهــا بــن ماديــة 

ومعنويــة تتضمــن تقديــر املوظفــن ورفــع روحهــم املعنويــة، وذلــك يف إطــار الســعي 

لتحفيــز املوظفــن وزيــادة دافعيتهــم وخلــق شــعور بالرضــا واالنتــامء للبنــك، مــام 

ــايل  ــز واألداء الع ــة التمي ــز ثقاف ــالل تعزي ــن خ ــزة م ــج ممي ــق نتائ ــيؤدي إىل خل س

لــدى املوظفــن، األمــر الــذي سيســاهم يف اســتقطاب كفــاءات مميــزة ذات خــرات 

ومؤهــالت عاليــة، إضافــًة إىل املحافظــة عــىل الكفــاءات الحاليــة ودعمهــا وتطويرهــا 

ــادة تنافســيتها . ــاء باملؤسســة وزي ــدف االرتق به

ثانياً – سياسة تعارض املصالح :
انطالقــاً مــن اســرتاتيجية البنــك ورؤيتــه وأهدافــه املعتمــدة عــىل املنهجيــة الواضحــة 

واملهنيــة العاليــة بــأداء عملياتــه وإدارة أعاملــه، وإميانــاً بــأن العمــل الســليم يكمــن 

بالرقابــة واإلدارة الرشــيدة، وأن الشــفافية واإلفصــاح هــام مفتــاح اإلبــداع والنجــاح 

ورضــا العمــالء واملســاهمن، والتزامــاً مــن اإلدارة بالقوانــن واألنظمــة واملعايــري 

الدوليــة، تــم إعــداد سياســة تعــارض املصالــح الخاصــة بالبنــك مبــا يتوافــق ومتطلبات 

الحوكمــة املؤسســية الســليمة.

ثالثاً - الهدف من السياسة:
الغــرض مــن هــذه السياســة هــو بيــان السياســات واإلجــراءات التــي تنظــم تعــارض 

ــن  ــة، واملوظف ــك واالدارة التنفيذي ــان البن ــس اإلدارة ولج ــن مجل ــكٍل م ــح ل املصال

ومدققــي الحســابات، واملستشــارين وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن حســب مــا 

تقتضيــه الحاجــة، ويشــار إليهــم جميعــاً يف هــذه السياســة »باألشــخاص املعنيــن«. 

كــام تهــدف هــذه السياســة إىل مســاعدة »األشــخاص املعنيــن« للتعامــل مــع حــاالت 

ــة املؤسســية الســيام  ــادئ الحوكم ــاً ملب ــة ووفق ــات القانوني ــاً للمتطلب ــارض وفق التع

الشــفافية واإلفصــاح و املســاءلة يف العالقــات بــن إدارة البنــك التنفيذيــة ومجلــس 

ــن مجلــس اإلدارة واملســاهمن مــن جهــة أخــرى. اإلدارة مــن جهــة، وب

رابعاً - نظرة عامة:

ينشــأ تعــارض املصالــح عندمــا تتداخــل املصالــح الشــخصية الخاصــة لألشــخاص بــأي 

شــكل مــن األشــكال مــع املصالــح العامــة للبنــك.

ــل يف أن »األشــخاص  ــع املتمث ــر ويحــرتم الواق ــدويل اإلســالمي يُِق ــك ســورية ال ان بن

املعنيــن« لديهــم مصالــح شــخصية وأن لهــم الحــق يف املشــاركة يف مختلــف األنشــطة 

عــىل أن ال يــؤدي ذلــك بــأي شــكل مــن األشــكال إىل التعــارض مــع املصالــح العامــة 

للبنــك.

وفيــام يــي أمثلــة لحــاالت تعــارض املصالــح أو حــاالت ميكــن أن ينشــأ عنهــا تعــارض 

املصالح:

أن يســتخدم أحــد األشــخاص املعنيــن منصبــه، أو املعلومــات، أو فــرص األعــامل التــي 

ــق  ــخصية أو لتحقي ــع ش ــىل مناف ــول ع ــك للحص ــه يف البن ــاء عمل ــا أثن ــل عليه يحص

فوائــد لطــرف ثالــث

ــابه  ــاط مش ــارس نش ــة مت ــاء رشك ــن« بإنش ــخاص املعني ــد »األش ــوم أح ــا يق عندم

ــك. ــاط البن لنش

عندمــا يقــوم أحــد »األشــخاص املعنيــن« مثــل عضــو مجلــس اإلدارة باتخــاذ قــرار أو 

الدخــول يف تعامــل أو عمليــة رشاء لصالــح رشكــة لــه مصلحــة فيهــا.

ــأي أعــامل للمورديــن أو املورديــن بالباطــن  ــه ب أن يقــوم املوظــف و/أو أحــد أقارب

أو املنافســن.

عندمــا يقــوم أحــد »األشــخاص املعنيــن« بأعــامل أو تكــون لــه مصالــح قــد تجعــل 

مــن الصعــب عليــه أداء عملــه يف البنــك مبوضوعيــة وفعاليــة.

ــه، منافــع شــخصية  عندمــا يتلقــى أحــد »األشــخاص املعنيــن«، أو أحــد أفــراد أرست

غــري مرشوعــة بســبب منصبــه.

عندمــا يقــوم أحــد »األشــخاص املعنيــن« بأخــذ مقابــل مــادي نظــري تقدميــه 

استشــارات إىل رشكــة أخــرى منافســة.  

يجــب عــىل أعضــاء مجلــس االدارة وموظفــي بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي 

ــد وقــوع  ــك عن ــح مصلحــة البن ــام مبــا يكفــل ترجي ــح مراعــاة القي وأصحــاب املصال

حــاالت تعــارض املصالــح، وفقــاً ألفضــل الظــروف املتاحــة، كــام أن عــىل »األشــخاص 

املعنيــن« االمتنــاع عــن التأثــري عــىل قــرارات البنــك يف أي عمــل ينشــأ عنــه تعــارض 

ــر  ــرار أو أم ــىل أي ق ــت ع ــن التصوي ــاع ع ــك االمتن ــا يف ذل ــح مب ــل يف املصال محتم

يكــون خاضعــاً لتعــارض محتمــل يف املصالــح، وأن يفصحــوا عــن أي تعــارض للمصالــح 

ينشــأ بســبب عالقتهــم بالرشكــة وفقــاً لوســائل وطــرق اإلفصــاح التــي تحددهــا هــذه 

ــة. ــة ذات العالق السياســة واألنظم

خامساً - تطبيق السياسة: 
تطبق هذه السياسة عىل أصحاب املصالح املذكورين أدناه:

أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عــن املجلــس وموظفــي اإلدارة التنفيذيــة 

وموظفــي البنــك و مدققــوا الحســابات، وأصحــاب املصالــح اآلخريــن وفقــاً ملــا 

ــال. ــه الح يقتضي

سادساً - حاالت تعارض املصالح:
يجــب عــىل أصحــاب املصالــح املشــار إليهــم يف الفقــرة أعــاله، االمتنــاع عــن التعامــل 

مــع البنــك يف أي عمــل ميكــن أن ينشــأ عنــه تعــارض محتمــل يف املصالــح إال وفقــاً 

للقواعــد املضمنــة يف هــذه السياســة واألنظمــة والقوانــن الســارية ويتمثــل تعــارض 

املصالــح فيــام يــي:

أ- تعارض املصالح املرتبط مبجلس اإلدارة:

ــك  ــن، وذل ــري التنفيذي ــاء غ ــن األعض ــس م ــاء املجل ــة أعض ــون غالبي ــب أن يك يج

ــن  ــف م ــرار، والتخفي ــاذ الق ــة اتخ ــاءلة يف عملي ــة واملس ــامن املوضوعي ــدف ض به

ــح. ــارض املصال تع

يجــب عــىل أعضــاء مجلــس اإلدارة تجنــب املشــاركة يف اتخــاذ القــرارات عنــد وجــود 

تعــارض املصالــح مينعهــم مــن تأديــة دورهــم بحاميــة مصالــح البنــك بشــكل ســليم .

عــىل أعضــاء مجلــس اإلدارة فهــم دورهــم اإلرشايف وعليهــم التــزام واجــب الحــرص 

واإلخــالص تجــاه املــرصف ومســاهميه وأصحــاب املصالــح اآلخريــن واملجتمــع 

بشــكل عــام، يجــب اإلفصــاح عــن أي تعــارض محتمــل يف املصالــح )بالنســبة ألعضــاء 

ــذي أوأمــن  ــس التنفي ــس أو الرئي ــن أعضــاء املجل ــور املعروضــة م ــس( يف األم املجل

رس املجلــس، وامتنــاع األعضــاء ذوي املصالــح املتعارضــة عــن االشــرتاك يف املناقشــات 

الخاصــة بهــا واالمتنــاع عــن التصويــت وهــو أمــر يتــم إثباتــه يف محــر الجلســة.

عــىل املجلــس أن يتأكــد مــن أن املــرصف يتمتــع بنزاهــة عاليــة يف مامرســة أعاملــه 

 Tone at The Top ــىل ــل األع ــو املث ــع نح ــة التطل ــيخ سياس ــىل ترس ــل ع وأن يعم

ويتــم ذلــك مــن خــالل توفــري سياســات وميثــاق أخالقيــات العمــل تتضمــن تعريــف 

لتعــارض املصالــح والصفقــات التــي يقــوم بهــا موظفــو املــرصف ملصلحتهم الشــخصية 

بنــا ًء عــىل معلومــات
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ب - تعارض املصالح املرتبط باإلدارة التنفيذية:
ينبغــي تجنــب تعــارض املصالــح يف االســتثامر ونشــاطات األعــامل الخارجيــة وغريهــا 

كــام يجــب أن تتصــف النشــاطات التــي يقــوم بهــا املوظفــون واألحــكام التــي 

يتخذونهــا باالســتقاللية عــن أي مصالــح شــخصية تنشــأ مــن الصفقــات التجاريــة أو 

ــة . ــات االجتامعي ــطة األرسة أو العالق ــئة بواس ــات الناش االلتزام

عندمــا ترغــب رشكــة تعــود ألي موظــف أو ممثــل عنــه أو طــرف ذي صلــة يف الدخول 

يف عالقــة عمــل مــع بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي كمــورد أو مقــدم خدمــة، يجــب 

إخطــار الرئيــس التنفيــذي والحصــول عــىل موافقتــه أصــوالً قبــل إبــرام أي صفقــات 

أعــامل أو معامــالت، إضافــًة إىل ذلــك، ال يحــق ألي موظــف قبــول منصــب كمديــر 

أو موظــف أو وكيــل أو مستشــار ألي جهــة منافســة للبنــك إال بعــد الحصــول عــىل 

موافقــة كتابيــة بذلــك .

يجــب عــىل جميــع املوظفــن توجيــه جــّل اهتاممهــم لألعــامل املوكلــة اليهــم، وإتبــاع 

ــن  ــون م ــع املوظف ــامل، ومين ــذه األع ــري ه ــن س ــل حس ــي تكف ــامت الت كل التعلي

املشــاركة يف أي عمــل إضــايف أو القيــام بــأي نشــاط تجــاري )بأجــر أو بــدون أجــر( 

لحســابهم الخــاص، أو ملســتخدم أخــر دون الحصــول عــىل موافقــة الرئيــس التنفيــذي 

ويقــوم املوظفــون مبــلء منــوذج إفصــاح يكشــف عــن أي معلومــات متعلقــة 

ــوص. ــذا الخص ــم يف ه ــح وضعه ــك لتوضي ــاري وذل ــاطهم التج بنش

ميكــن ملوظفــي البنــك قبــول مناصــب يف الجمعيــات الخرييــة )غــري الربحيــة( أو يف 

إدارات األنديــة الرياضيــة أو الجمعيــات الدينيــة أو املدنيــة رشيطــة إخطــار املســؤول 

املبــارش وإدارة املــوارد البرشيــة والحصــول عــىل موافقــة خطيــة بذلــك.

ج - تعارض املصالح املرتبط باملدقق الخارجي والداخي 

واملستشارين:
يجــب أن يكــون مدققــوا الحســابات الخارجيــن للرشكــة مســتقلن مــن ذوي 

ــه بعــد موافقــة  االختصــاص والكفــاءة العاليــة. ويتــم التعاقــد معــه وتحديــد أتعاب

الهيئــة العامــة للمســاهمن مبــا يتناســب وقــرارات مجلــس النقــد والتســليف 

وقــرارات هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية.

يكــون للجنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس االدارة ســلطة االتصــال املبــارش 

ــل  ــىل األق ــرة ع ــور اإلدارة م ــدون حض ــه ب ــامع مع ــي واالجت ــق الخارج ــع املدق م

سنوياًوتشــمل مســؤولية اللجنــة يف هــذا املجــال مــن بــن أمــور أخــرى عــىل:

ــد  ــق الخارجــي وتحدي ــن وعــزل املدق ــس اإلدارة بخصــوص تعي ــة إىل مجل • التوصي

ــه. ــم أدائ ــه وتقيي تعويضات

• تقييم موضوعية واستقاللية املدقق الخارجي.

• مراجعة خطاب تعين املدقق الخارجي وقبوله.

• إقــرار إمكانيــة تقديــم املدقــق الخارجــي لخدمــات أخــرى غــري التدقيــق الــدوري، 

وضــامن عــدم تأثــري ذلــك عــىل الــرأي املســتقل للمدقــق الخارجــي.

يحظــر عــىل أي مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان املنبثقــة عــن 

املجلــس والرئيــس التنفيــذي واملستشــارين واملدققــن الخارجيــن وكافــة العاملــن

يف البنــك اإلفصــاح عــن أي معلومــات داخليــة مؤثــرة عــىل ســعر الســهم يف الســوق 

و/أو القيــام بالتــداول يف أســهم البنــك بنــاًء عــىل معلومــات داخليــة.

ينبغــي عنــد تعيــن أي مستشــار مــايل أو قانــوين أو مراجــع خارجــي مراعــاة 

حــاالت تعــارض املصالــح ومــا نصــت عليــه القوانــن الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة 

ــوص. ــذا الخص ــة يف ه والنظامي

د - تعارض املصالح املرتبط بأصحاب املصالح اآلخرين:
تخضــع كافــة املعامــالت والعقــود التــي تتــم مــع املورديــن والعمــالء اآلخريــن للبنــك 

لــذات الــرشوط التــي تخضــع لهــا املعامــالت التــي تتــم مــع الغــري مــن حيــث التقييم

وعدالة التنفيذ واإلفصاح أو التبليغ.

داخليــة عــن البنــك حصلــوا / اطلعــوا عليهــا نتيجــة الصالحيــات املعطــاة لهــم، ويتــم 

ــات العمــل عــىل كافــة موظفــي املــرصف  ــاق أخالقي تعميــم هــذه السياســات وميث

وأعضــاء املجلــس والحصــول عــىل موافقتهــم عليهــا ونرشهــا للجمهــور .

يدخــل يف مفهــوم االشــرتاك يف أي عمــل مــن شــأنه منافســة الرشكــة أو منافســتها يف 

أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه مــا يــي :

تأســيس عضــو مجلــس اإلدارة لرشكــة أو متلكــه نســبة مؤثــرة ألســهم أو حصــص يف 

رشكــة أو منشــأة أخــرى، تــزاول نشــاطاً مــن نــوع نشــاط الرشكــة .

قبول عضوية مجلس إدارة بنك منافس لبنك سورية الدويل اإلسالمي.

عــىل املجلــس أن يتأكــد مــن أن املــرصف يتمتــع بنزاهــة عاليــة يف مامرســة أعاملــه 

وأن يعمــل عــىل ترســيخ سياســة التطلــع نحــو املثــل األعــىل ToneatTheTop ويتــم 

ــف  ــن تعري ــل تتضم ــات العم ــاق أخالقي ــات وميث ــري سياس ــالل توف ــن خ ــك م ذل

ــو املــرصف ملصلحتهــم ــا موظف ــي يقــوم به ــح والصفقــات الت لتعــارض املصال

الشــخصية بنــاًء عــىل معلومــات داخليــة عــن البنــك حصلــوا / اطلعــوا عليهــا نتيجــة 

الصالحيــات املعطــاة لهــم، ويتــم تعميــم هــذه السياســات وميثــاق أخالقيــات 

العمــل عــىل كافــة موظفــي املــرصف وأعضــاء املجلــس والحصــول عــىل موافقتهــم 

ــور . ــا ونرشهــا للجمه عليه

يدخــل يف مفهــوم االشــرتاك يف أي عمــل مــن شــأنه منافســة الرشكــة أو منافســتها يف 

أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه مــا يــي :

تأســيس عضــو مجلــس اإلدارة لرشكــة أو متلكــه نســبة مؤثــرة ألســهم أو حصــص يف 

رشكــة أو منشــأة أخــرى تــزاول نشــاطاً مــن نــوع نشــاط الرشكــة .

قبول عضوية مجلس إدارة بنك منافس لبنك سورية الدويل اإلسالمي.
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ثامناً -  اإلفصاح عن حاالت تعارض املصالح :

يلتــزم جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي البنــك باإلفصــاح والتبليــغ فــوراً عــن 

مصالحهــم الشــخصية ) الدارة التدقيــق الداخــي( التاليــة:

أي مصلحــة يف اســتثامر أو ملكيــة يف نشــاط تجــاري أو منشــأة لهــا فائــدة أو تقــدم 

أي خدمــة للبنــك، أو تتحصــل عــىل أي فائــدة مــن البنــك.

أي مصلحــة مــع زبــون، عميــل أو أي منشــأة أخــرى تســتقبل خدمــة أو أي منفعــة 

مــن البنــك.

املصالــح املبــارشة وغــري املبــارشة لعضــو مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن وأمــن رس 

مجلــس اإلدارة وأي مــن أقاربهــم مــع البنــك.

ــر  ــذي أو للمدي ــه للرئيــس التنفي ــة ألي عقــد أو ترتيــب يكــون في ــل الكامل التفاصي

املــايل أو ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي قريــب لهــؤالء مصلحــة جوهريــة فيــه 

ويكــون مهــامً ألعــامل البنــك أو تقديــم إقــرار ينفــي ذلــك.

مخالفــة  وحــاالت  تطبيــق  عــىل  اإلرشاف   - تاســعاً  

: السياســة 

تقــوم لجنــة التدقيــق بــاإلرشاف عــىل تنفيــذ هــذه السياســة مــن خــالل تقاريــر إدارة 

التدقيــق الداخــي املتعلقــة مبراجعــة الحــاالت واملعامــالت والعقــود التــي تتــم مــع 

ــح  ــارض مصال ــة تع ــىل حال ــوي ع ــل أن تنط ــن املحتم ــي م ــح أو الت ــاب املصال أصح

والرفــع بــأي توصيــات تراهــا مناســبة إىل مجلــس اإلدارة. 

عارشاً - مراجعة وتعديل هذه السياسة :

ــس اإلدارة،  ــل مجل ــن قب ــا م ــخ اعتامده ــن تاري ــاراً م ــة اعتب ــذه السياس ــل به يعم

ــا إال  ــم تعديله ــنوية وال يت ــورة س ــية بص ــذه السياس ــة ه ــس مبراجع ــوم املجل ويق

مبوافقــة مجلــس االدارة.

الحادي عرش -  النرش :

يتــم نــرش هــذه السياســة عــىل املوقــع الداخــي للبنــك وذلــك لتمكــن األطــراف ذات 

العالقــة مــن االطــالع عــىل هــذه السياســة أو مــن خــالل أي وســائل أخــرى للنــرش 

يراهــا مجلــس اإلدارة.

سابعاً - أحكام إضافية أخرى:

ــاء  ــة ألعض ــح التالي ــارض املصال ــاالت تع ــاة ح ــي مراع ــبق، ينبغ ــا س ــًة إىل م إضاف

ــي: ــا ي ــاً مل ــك وفق ــي البن ــس وموظف ــن املجل ــة ع ــان املنبثق ــس اإلدارة واللج مجل

تعطــي الفــرص االســتثامریة لبنــك ســوریة الــدويل اإلســالمي میــزة عــىل منافســیه، 

ومــن الواجــب عــىل كل موظــف تقدیــم املصالــح املرشوعــة للبنــك عــىل مصالحــه 

الخاصــة كلــام الحــت فرصــة لذلــك، وال یحــق لــه االســتفادة مــن أي فرصــة اســتثامر 

ــه أو مــن خــالل اســتخدام  ــه ل ــك أو متثیل ــه يف البن ــه مــن خــالل خدمت ــاح ل ــد تت ق

ممتلــكات أو معلومــات البنــك، كــام ويحظــر عــىل أي موظــف الدخــول يف منافســة 

ضــد البنــك.

يُحظــر عــىل عضــو مجلــس اإلدارة التصويــت عــىل قــرار املجلــس يف األعــامل والعقــود 

التــي تتــم لحســاب البنــك إذا كانــت لــه مصلحــة مبــارشة أو غــري مبــارشة فيهــا.

ــا مــن أي  ــول الهداي ــن قب ــار التنفيذي ــس اإلدارة وكب ال يجــوز ألي مــن أعضــاء مجل

شــخص لــه تعامــالت تجاريــة مــع البنــك، إذا كان مــن شــأن تلــك الهدايــا أن تــؤدي 

ــا  ــاوز قيمته ــي ال تتج ــة الت ــا الرمزي ــول الهداي ــن قب ــح، وميك ــارض يف املصال إىل تع

ــاق االخــالق. ــا ورد ضمــن ميث ــاً مل ــرية ســورية وفق 10000 ل

عندمــا يقــوم عضــو مجلــس اإلدارة بإبــالغ املجلــس باحتــامل حــدوث تعــارض 

ــي: ــا ي ــزام مب ــو االلت ــك العض ــىل ذل ــه ع ــح، فإن للمصال

عــدم املشــاركة يف املناقشــات أو االســتامع ملناقشــات املجلــس أو اللجنــة حــول 

املوضــوع الــذي لــه مصلحــة فيــه، باســتثناء اإلجابــة عــىل األســئلة أو اإلفصــاح عــن 

ــة. ــق جوهري حقائ

االمتنــاع عــن التصويــت عــىل القــرارات بعــد إخطــار املجلــس، ويف جميــع األحــوال 

عندمــا يقــوم املجلــس بالتصويــت عــىل املوضــوع الــذي يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة 

مصلحــة فيــه فيجــب أن تتــم عمليــة التصويــت بطريقــة رسيــة.



ون ي و الع�ش
الباب الثا�ن

دارة و شــهادة  إقــرارات مجلــس الإ

ي
ــو�ن  المحاســب القان
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ون  الباب الثالث والع�ش

 البيانــات الماليــة الموحــدة وتقرير
شــهادة و  الحســابات   مدقــق 
المعتمــد ي 

القانــو�ن  المحاســب 
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ال يوجد أية تحفظات عىل البيانات املالية من قبل مدقق الحسابات املعتمد حيث أن تقريره تضمن أنها جائت متوافقة مع كافة املتطلبات   

بنك سورية الدويل اإلسالمي

رشكة مساهمة مغفلة عامة سورية

البيانات املالية

للسنة املنتهية يف 31 كانون الثاين 2020
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ون  الباب الرابع و الع�ش

دارة التنفيذيــة العليــا  أعضــاء الإ
 /  أصحــاب الســلطة التنفيذيــة /

 نبــذة مختــرصة تعريفيــة
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األستاذ بشار الست - الرئيس التنفيذي
خرة مرصفية واسعة  قاربت إحدى وثالثن عاماً يف العمل املرصيف منها 20عاماً يف املصارف اإلسالمية. 

السيد فراس نارص –  نائب الرئيس التنفيذي 
يتمتع السيد نارص مبسرية مهنية مرصفية عريقة قاربت عرشين عاماً بدأها عام 1997 يف البنك اإلسالمي األردين – عامن.

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* حاصل عىل درجة البكالوريوس من جامعة دمشق - كلية اإلقتصاد. 

* يتمتع بخرة متأصلة و طويلة عىل الصعيدين الحكومي والدويل. 

املؤهالت العلمية و املهنية : 

* دبلوم يف اإلدارة املالية واملرصفية.

* بكالوريوس يف اإلدارة املالية واملرصفية. 

* تخصــص يف مجــال التمويــل واالســتثامر والتســهيالت املرصفيــة يف البنــوك اإلســالمية 

والتقليدية. 

* بدأ مسريته املهنية املرصفية واملالية املميزة منذ عام 1997.

عمل محليأ :

ــوك  ــن أهــم البن ــد م ــذي يع ــة: املــرصف التجــاري الســوري ال * املصــارف الحكومي

ــة الســورية. العام

* البنــوك الخاصــة الســورية : لعــب دوراً أساســياً يف انطالقــة بنــك الشــام اإلســالمي 

وتوطيــد دعامئــه، فــكان رئيســاً للفريــق الــذي تــوىل وأرشف عــىل  العملية التأسيســية، 

ثــم تــدرج يف أهــم  املناصــب الوظيفيــة التــي كان آخرهــا مســاعد املديــر العــام األول 

لبنــك الشــام. 

عمل دوليأ: 

* بنك ديب اإلسالمي يف مجاالت الفروع والتمويل الشخيص.

* بنك أبوظبي الوطني يف مجال العمليات املرصفية واألسهم.

* انضم إىل أرسة بنك سورية الدويل اإلسالمي يف بداية 2014.

* كلف مبهام الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدويل اإلسالمي عام 2018.
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السيدة  /  شذى شعالن - مساعد رئيس تنفيذي – قطاع الشؤون املالية

السيد /  أمري رهوان – مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة

املؤهالت العلمية  واملهنية :

ــة  ــوم املالي ــة للعل ــة العربي ــة مــن األكادميي ــة واملرصفي ــوم املالي  * ماجســتري  يف العل

ــة.  ــة تخصــص إدارة مالي واملرصفي

ــآت  ــص منش ــق  تخص ــة دمش ــاد بجامع ــة االقتص ــن كلي ــا م ــات علي ــوم دراس * دبل

ــة. مالي

* إجازة جامعية اقتصاد – قسم املحاسبة.

* شهادة محاسب قانوين سوري.

 . CIPA شهادة املحاسب القانوين اإلسالمي *

* خرة مهنية وعملية مميزة بدأتها يف العام 2000.

* حــارضت الســيدة شــعالن يف العديــد مــن النــدوات والــدورات واملعاهــد التدريبيــة 

يف مجــال اإلدارة املاليــة والتحليــل املــايل واملحاســبة املتقدمــة.

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* دبلــوم دراســات عليــا – اختصــاص إدارة ماليــة واســتثامر – جامعــة ماكيــل الكنديــة 

مونرتيال.

* بكالوريوس يف االقتصاد – اختصاص إدارة أعامل– جامعة حلب.

ــة لألســهم والســندات  ــة الكندي ــة مــن الجمعي * رخصــة مستشــار اســتثامرات مالي

.)Canadian Securities Institute – CSI(

ــالمية  ــوك اإلس ــىل للبن ــس األع ــن املجل ــد CIB  م ــالمي معتم ــرصيف إس ــهادة م * ش

ــن. بالبحري

خرة مهنية مرصفية ومالية طويلة ومتميزة بدأها عام 2005.
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السيد عالء رحال  / مدير قطاع أنظمة املعلومات واالتصاالت  

الســيدة مــروة بشــار عــي كــردي - مديــر إدارة شــؤون املســاهمن / مديــر مكتــب الرئيس 

التنفيــذي والعالقــات العامة

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* بكالوريوس  يف تكنولوجيا  املعلومات.

 * خرة مرصفية و مهنية عريقة  فاقت 16 عاماً.

 * خضــع للعديــد مــن الــدورات املتخصصــة يف مجــاالت األنظمــة البنكيــة والخدمــات 

املرصفيــة اإلســالمية ومعايــري التدقيــق املعلومــايت وأمــن املعلومات.

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* ماجســتري  مهنــي يف إدارة البنــوك ومتويــل املصــارف – جامعــة مونتيســكو / بــوردو 

الرابعــة الفرنســية بالتعــاون مــع كليــة االقتصــاد. جامعــة دمشــق.

ــة  ــانية - جامع ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل ــانيات / كلي ــا – لس ــات علي ــوم دراس * دبل

ــق. دمش

* بكالوريوس يف األدب الفرني– جامعة دمشق.

* حاصلة عىل شهادات الباسل للتفوق يف كافة مراحل الدراسة الجامعية.

* خرة مهنية عملية قاربت 18 عاماً.
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األستاذ مراد الدين كلش- أمن رس مجلس اإلدارة

السيد عبد املالك جحجاح –  املدير التنفيذي إلدارة املخاطر

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* إجازة بالحقوق من جامعة دمشق لعام 2009.

* شهادة محامي أستاذ من فرع نقابة املحامن بدمشق.

* خرة عملية يف مجال القانون واإلدارة منذ 2009.

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* ماجستري يف األعامل الدولية – جامعة ولونغونغ االسرتالية يف ديب.

* بكالوريوس يف إدارة األعامل – جامعة بريوت العربية.

* خرة مهنية مرصفية تفوق 16 عاماً.

الدكتور درويش فيصل مراد / املدير التنفيذي إلدارة التدقيق الداخي

السيد محمد أمن جزائري –  املدير التنفيذي لشؤون التمويل التجاري

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* دكتوراه يف مجال التدقيق الداخي وإدارة املخاطر املرصفية – جامعة دمشق.

* ماجستري يف التدقيق الداخي و حوكمة الرشكات – جامعة دمشق.

* بكالوريوس يف إدارة األعامل – جامعة بريوت العربية.

* خرة مالية ومرصفية تقارب 18عاماً. 

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* ماجســتري  يف العلــوم املاليــة واملرصفيــة  - األكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة 

واملرصفيــة.

* بكالوريوس يف االقتصاد – اختصاص محاسبة – جامعة دمشق.

* خرة مهنية مرصفية تقارب 21 عاماً.
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األستاذة هبة السباعي- املدير التنفيذي إلدارة مراقبة االلتزام و مسؤول اإلبالغ 

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* ماجســتري  يف إدارة املصــارف والتمويــل – كليــة االقتصــاد – جامعــة دمشــق - 

ــة. ــوردو الرابع ــة ب جامع

* دبلــوم يف العلــوم االقتصاديــة  - كليــة االقتصــاد – جامعــة دمشــق – جامعــة بــوردو 

الرابعة.

* بكالوريوس يف الحقوق – جامعة دمشق.

* خرة مهنية مرصفية تفوق 11 عاماً.

األستاذ باسل أفدار / مدير إدارة مراقبة االئتامن

السيد / محمد حامدة – املدير التنفيذي إلدارة الخزينة واالستثامر 

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* بكالوريوس يف االقتصاد اختصاص مصاريف وتأمن – جامعة دمشق.

ــوك واملؤسســات  ــس العــام للبن * شــهادة مــرصيف إســالمي معتمــد CIB مــن املجل

ــة واإلســالمية. املالي

* خرة مهنية مرصفية تفوق 15عاماً.

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* بكالوريوس يف إدارة األعامل – جامعة عامن األهلية – األردن.

* خرة مهنية مرصفية تفوق 14عاماً.
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ــة والتدقيــق الرشعــي /  ــر التنفيــذي إلدارة الرقاب األســتاذ محمــد طــارق تكريتــي - املدي

أمــن رس هيئــة الرقابــة والتدقيــق الرشعــي

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* ماجستري يف إدارة األعامل – الجامعة االفرتاضية السورية.

* دبلــوم يف التمويــل والصريفــة اإلســالمية – الجامعــة األمريكيــة للعلــوم والتكنولوجيا 

ن. لبنا

* بكالوريوس يف االقتصاد – جامعة دمشق.

* شهادة املدقق الرشعي املحرتف – مرصف سورية املركزي.

ــوك واملؤسســات  ــس العــام للبن * شــهادة مــرصيف إســالمي معتمــد CIB مــن املجل

ــة واإلســالمية. املالي

* خرة مهنية مرصفية تقارب 13 عاماً.

املستشار القانوين / األستاذ  ماهر الحصوي

األستاذ محمد حلمي رسالن– مدير إدارة الفروع

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* إجازة يف الحقوق من جامعة حلب.

* خرة قانونية واسعة يف مجاالت قانونية متعددة.

* محامي يف نقابة املحامن بالجمهورية العربية السورية فرع حلب .

* محكم تجاري - غرفة تجارة حلب منذ 2005. 

* املستشار القانوين لعديد من الرشكات الهامة يف سورية.

املؤهالت العلمية  واملهنية :

 ، )JMU( ــول ــور ليفرب ــة جــون م ــل و املصــارف MSC جامع * ماجســتري يف التموي

ــرتا( . ــول ) انكل ليفرب

* بكالوريوس يف التمويل و املصارف جامعة العلوم التطبيقية ASU  األردن.

* شــهادة مــرصيف إســالمي معتمــد CIB. املجلــس العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة 

اإلســالمية. البحريــن.

* خرة مالية مهنية طويلة منذ عام 2006.
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الدكتور / خالد نر امليداين  -  املدير التنفيذي إلدارة التمويل الشخيص 

و املشاريع الصغرية

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* دكتوراه يف مراجعة الحسابات – جامعة دمشق.

* ماجستري يف مراجعة الحسابات– جامعة دمشق.

* بكالوريوس يف االقتصاد – اختصاص محاسبة - جامعة دمشق.

شهادة محاسب قانوين – وزارة املالية – دمشق.

* خرة مهنية مرصفية تفوق 13 عام.

* شهادة يف التحليل االئتامين يف الرشكات واملصارف و البنوك اإلسالمية.

* شــهادة املــرصيف اإلســالمي املعتمــد CIB مــن املجلــس االعــىل للبنــوك اإلســالمية 

بالبحرين.  

* شــهادة املديــر املــرصيف اإلســالمي املعتمــد مــن املجلــس االعــىل للبنــوك اإلســالمية 

بالبحريــن.

األستاذة سهى غالونجي -  مدير إدارة الخدمات التجارية

األستاذ / محمد وسام بني املرجة – املدير التنفيذي إلدارة الرقابة املالية

املؤهالت العلمية  واملهنية :

ــايل إلدارة  ــد الع ــن املعه ــارف، م ــة ومص ــاص مالي ــامل، اختص ــازة يف إدارة األع * إج

.HIBA األعــامل

* خرة مهنية بدأت يف 2008.

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* ماجستري يف إدارة األعامل قيد اإلنجاز – الجامعة االفرتاضية السورية.

* بكالوريوس يف االقتصاد – اختصاص محاسبة - جامعة دمشق.

* شهادة محاسب قانوين سوري 2014.

* شهادة مرصيف إسالمي معتمد 2016.

* شهادة محاسب قانوين عريب معتمد 2017.

* خرة مهنية مرصفية تفوق 11 عاماً.
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نهال كدو تركامين / مدير إدارة الجودة 
املؤهالت العلمية  واملهنية :

* ماجستري يف إدارة األعامل MBA- - من الجامعة االفرتاضية السورية.

* بكالوريوس يف االقتصاد – اختصاص محاسبة - جامعة دمشق.

 Quality Management Systems Auditor/Lead -9001:2015 ISO شــهادة *

 .Auditor by SGS- IRCA

* خرة مرصفية تفوق 11 عاماً.

األستاذة شذى الطيار – مدير إدارة املوارد البرشية

األستاذ مجد الحجلة / مدير إدارة الشؤون املالية 

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* ماجســتري أكادميــي يف إدارة املــوارد البرشيــة  MSC.  املعهــد العــايل إلدارة األعــامل 

.HIBA

* ماجســتري يف اإلدارة التنفيذيــة. MBA توجــه إدارة مــوارد برشيــة.  املعهــد العــايل 

.HIBA إلدارة األعــامل

ــاد.  ــة االقتص ــتثامر. كلي ــل واس ــاص متوي ــامل. اختص ــة يف إدارة األع ــازة جامعي * إج

ــن.  ــة ترشي جامع

* شــهادة مــرصيف إســالمي معتمــد CIB. املجلــس العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة 

اإلســالمية. البحريــن.

ــة  ــة العلمي ــة  ISO 19011: 2018، الجمعي ــق املواصف ــق داخــي وف * شــهادة تدقي

الســورية للجــودة.

* خرة إدارية ومالية تزيد عن 21 عاماً.

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* إجازة يف اإلقتصاد من جامعة دمشق عام 2009 / اختصاص مصارف وتأمن.

* شــهادة املاجســتري يف العلــوم املاليــة واملرصفيــة مــن جامعــة دمشــق كليــة 

.2016 االقتصــاد  عــام 

ــرشة  ــاوزت الع ــرصيف تج ــل امل ــبة والعم ــال املحاس ــة يف مج ــة و عملي ــرة مهني * خ

ــوام . أع

* شهادة يف التدقيق الداخي عام 2014.

* دبلوم يف التحليل املايل عام 2017.
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األستاذ أسامة اليوسف / مدير إدارة املؤسسات املالية 
املؤهالت العلمية  واملهنية :

* دكتوراه يف االقتصاد قيد اإلنجاز من جامعة بريوت العربية.

ــة  ــوم املالي ــة للعل ــة العربي ــن األكادميي ــة م ــة واملرصفي ــوم املالي ــتري يف العل * ماجس

ــة. واملرصفي

 * بكالوريوس يف االقتصاد تخصص مصارف وتأمن من جامعة دمشق.

* ميتلك السيد اسامة اليوسف خرة مالية ومرصفية تفوق 14عاماً.

 * مــدرب وطنــي معتمــد مــن وزارة التنميــة اإلداريــة ويحــارض يف عــدد مــن املراكــز 

االستشــارية والتدريبيــة.

األستاذة دانا الصالح / مدير إدارة الخدمات املالية 

منى أبو الخري / مدير إدارة الخدمات االلكرتونية وقنوات التوزيع

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* بكالوريوس يف األدب االنكليزي– جامعة دمشق.

* خرة مرصفية تفوق 13 عاماً.

املؤهالت العلمية  واملهنية :

* إجازة يف اإلقتصاد من جامعة دمشق عام 2002. 

* ماجســتري التأهيــل والتخصــص يف إدارة األعــامل - مصــارف إســالمية - مــن املعهــد 

العــايل إلدارة األعــامل عــام 2020.

* خــرة مهنيــة و عمليــة طويلــة يف مجــال الخدمــات االلكرتونيــة املرصفيــة تجــاوزت 

خمســة عــرش عامــاً.

* شــهادة املــرصيف اإلســالمي املعتمــد )CIB ( املعتمــدة مــن املجلــس العــام للبنــوك 

واملؤسســات املاليــة اإلســالمية.

* شهادة املدرب الوطني املعتمد )TOT(، تابعة لوزارة التنمية اإلدارية.

* شهادة إدارة املشاريع االحرتايف.

* شهادة حضور دورة إدارة الجودة من صناع العرب للجودة.

* شهادة حضور ورشة عمل بالتخطيط االسرتاتيجي.

* شهادة مهارات القيادة.

* شهادة اجتياز برنامج املعايري الرشعية.



ون  الباب الخامس و الع�ش

وحجــم الجغرافيــة   الأماكــن 

الرأســمالي الســتثمار 
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المدينة

دمشق

ريف دمشق

الرقة

القامشلي

حلب

حمص

حماة

الالذقية

طرطوس

دير الزور

درعا

ادلب

نعنوان الفرع عدد الموظف�ي
ي الستثمار

 صا�ن
ة  الرأسمالي / بالل�ي

السورية 2020

 إجمالي  الستثمار
ة  الرأسمالي / بالل�ي

السورية 2020

مالحظاترقم الفاكسرقم الهاتف

دارة العامة-الفرع الرئيسي الإ
قية –  مزة فيالت �ش

جانب القنصلية السعودية – 

 موجوداته ضمن فرع المزة
اد اوتوس�ت

مغلق بتاريخ 2012/10/21

مغلق بتاريخ 2013/3/5

مغلق ح�ت تاريخ2021/02/06

مغلق بتاريخ 2012/7/26

مغلق بتاريخ 2012/7/24

موجوداته ضمن فرع الالذقية

مغلق بتاريخ 2012/6/24

مغلق بتاريخ 2013/5/27

مغلق بتاريخ 2015/3/25

 تم إعادة افتتاح الفرع بتاريخ
2017/11/05

ي بتاريخ  تم الفتتاح التجري�ب
2018/12/10

وع دمر  السوق التجاري م�ش
– الجزيرة 10 –

الروضة- ساحة الروضة

اد المزة المزة- أوتوس�ت

الحريقة– شارع البيمارستان

داماروز– فندق داماروز

شارع 29 أيار

المالكي - الفينيو مول

يعفور–البوابة الثامنة

حرستا

عدرا– المدينة الصناعية

شارع القوتلي

يس الفرقان – شارع اكس�ب

شارع الملك فيصل

شارع أبو تمام

ن شارع العلم�ي

خلف الجمارك

 جنوب حديقة الرشيد – شارع
المجمع الحكومي

-العزيزية -  شارع  الرئيسي
الشالل

 السبيل – أمام القنصلية
الأمريكية

 السبع بحرات – مقابل غرفة
الصناعة

اد سيف  سيف الدولة – أوتوس�ت

الدولة الرئيسي

 شارع بغداد - مقابل مديرية
المصالح العقارية

مرفأ الالذقية – ميناء الالذقية 
(صالة النافذة الواحدة)

ي
منطقة العري�ن

-جانب مشفى الساعي-

خلف البلدية–شارع الأرسوزي

جانب القرص العدلي

– كفر سوسة ي سن�ت
شام س�ت

71,398,395

142,460,985

142,516,764

84,063,701

11,063,710

25,307,325

226,903,534

106,115,121

27,621,599

29,407,638

44,882,309

126,519,641

246,921,979

137,746,128

137,887,141

85,187,364

0

37,341,117

32,522,870

20,459,866

49,583,107

107,392,272

0

233,513,879

67,221,322

0

38,868,393

0

106,808,528

230,570,919

220,516,118

137,085,655

22,786,449

95,328,994

234,698,500

133,236,540

46,080,669

56,211,621

81,783,739

160,392,540

300,903,788

182,617,977

205,728,503

143,357,959

15,267,989

49,401,495

53,233,292

30,884,894

61,108,922

166,398,104

0

331,794,781

98,303,946

0

60,678,761

0

14

20

18

15

6

21

7

10

7

8

15

14

14

20

20

-

-

22

3

16

9

-

8

2

011-6114691 

011-3311101 

011-6630502 

011-2254709 

011-2241135 

011-2314086 

011-3730940 

011-3943700 

011-5375640 

011-5853220 

052-427542 

021-2642408 

021-2281162 

031-2450371 

033-2219504 

043-2230321 

051-377450 

015-212420 

023-256581 

021-3635610 

021-5501008 

041-2550765 

041-2586445 

021-9222 

021-2671533 

022-581850 

011-3123282 

011-2144066 

011-6114688

011-3326500

011-6630500

011-2257670

011-2241132

011-2314087

011-3730943

011-3943708

011-5375641

011-5853224

052-427648

021-2642870

021-2281168

031-2450035

033-2219505

043-2230324

051-377452

015-212424

023-256586

021-3635476

021-5500579

041-2553078

041-2586446

021-2285682

021-2671098

022-581855

011-3123262
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ــة«  ــة عام ــاهمة مغفل ــة مس ك ــالمي »�ش س ــدولي الإ ــورية ال ــك س بن
ســجل تجــاري رقــم 14886 دمشــق، رأس المــال 15,000,000,000 ل.س 
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