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تقرير مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة إلى الهيئة العامة للمساهمين لعام 2020
حضرات المساهمين الكرام،

أرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين األول بعد العديد من المتغيرات التي طرأت على مصرفنا ابتداء من تغيير اسمه ليصبح "بنك 
االئتمان األهلي" ووصوال إلى شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي – سورية للحصة األكبر في مصرفنا ومن ثم انتخاب مجلس إدارة جديد.

أود االنطالق من أهم النقاط المذكورة في تقرير مجلس اإلدارة الموجه لحضرتكم العام الفائت والذي أشار إلى الظروف االقتصادية الضاغطة 
نما األولوية ستكون  قليميا من جهة وانتشار وباء كورونا عالميا من جهة أخرى بأن الربحية لن تكون على رأس أولويات عام 2020 واإ محليا واإ

للسيولة، لذلك تم الحفاظ على معدالت سيولة عالية تلبية الحتياجات المودعين واحتياجات التشغيل.
كما كان العنوان األبرز لعام 2020 "المخصصات"، إذ أن االوضاع االقتصادية المتراجعة في لبنان فرضت على المصرف تشكيل مخصصات 
إضافية كبيرة على التعرضات في لبنان، إذ تم تشكيل مبلغ وقدره /٧,٤/ مليار ل.س خالل عام 2020 األمر الذي شكل ضغطا كبيرا على 

ربحية العام، ونتيجة لذلك وصلت نسبة تغطية هذه التعرضات إلى ١0,٧% في نهاية عام 2020.

وتماشيا مع المتغيرات التي أشرنا إليها، فإن مجلس اإلدارة الجديد والذي يتمتع بعقلية استراتيجية طموحة سيسعى جاهدًا لتحقيق أرباح تشغيلية 
في عام 202١ كفيلة بأن تغطي الخسائر المتراكمة المحققة في حقوق الملكية البالغة /٤,٧/ مليار ليرة سورية، كما سيتبنى خطط عمل مستقبلية 

من شأنها خلق التوازن األمثل بين الربحية والمخاطر، من خالل:

طرح منتجات وخدمات جديدة وبخاصة اإللكترونية منها والتي تلبي متطلبات السوق المحلية.. ١
إعادة تفعيل أنشطة التمويل التجاري والعمل على زيادة نموها لتصل إلى مركز متقدم في السوق المحلية.. 2
زيادة حجم قطاعات األعمال الرئيسية في المصرف لزيادة معدالت الربحية والمساهمة في تمويل مختلف القطاعات االقتصادية.. ٣
التحوط من مختلف أنواع المخاطر وبخاصة مخاطر التعرضات في لبنان من خالل تشكيل مخصصات إضافية من شأنها تدعيم حقوق . ٤

الملكية.
الحفاظ على الكادر الوظيفي وتأمين استقراره المعيشي.. ٥

ختامًا وكواجبنا، فإننا كمجلس إدارة نؤكد على صحة وسالمة البيانات المالية التي وضعناها بين أيديكم ونوصي هيئتكم الموقرة بالمصادقة عليها 
بعد االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات، مع حرصنا الكامل على تأمين وتوفير نظام رقابة فعال نعمل على تطويره بشكل دائم ومستمر كواحد 

من األسس التي ساهمت وبشكل كبير تجنيب المصرف كافة أنواع المخاطر وتخفيف آثارها إلى أدنى درجة ممكنة.

أشكركم باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس على حضوركم وثقتكم الغالية، متمنيا لمصرفنا المزيد من التقدم واالزدهار.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

بسام معماري 
رئيس مجلس اإلدارة
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لمحة عن نشاط بنك االئتمان األهلي )عوده سابقا(
تم تأسيس بنك االئتمان األهلي ش.م.م.ع )عوده سابقا( كشركة مساهمة مغفلة في ٣0 آب 200٥ بموجب السجل التجاري رقم )١٤٤٥٦(، 
وبناء على القرار رقم ٧0٣/ل أ الصادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ ١٣ أيلول 200٥ وبموجب قانون المصارف الخاصة 

رقم 2٨ لعام 200١.

سجل البنك لدى مفوضية الحكومة تحت رقم ١2 بوصفه مصرفًا خاصًا. اتخذ البنك مركزًا رئيسيًا له في دمشق – سورية.

تأسس البنك برأسمال مقداره 2,٥ مليار ليرة سورية موزع إلى 2,٥ مليون سهم بقيمة أسمية ألف ليرة سورية للسهم الواحد، و قد تمت زيادة رأس 
المال بتاريخ 20 آب 200٩ ليصل إلى خمسة مليارات ليرة سورية ومن ثم تالها زيادة أخرى في 2١ حزيران 20١0 ليصبح خمسة مليارات 
وثالثمائة وخمسون مليون ليرة سورية، كما تمت زيادة رأس المال بتاريخ ١ حزيران 20١١ ليصل إلى خمسة مليارات وسبعمائة وأربع وعشرون 

مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية.
دمشق  سوق  في  سابقا(  )عوده  األهلي  االئتمان  بنك  سهم  تجزئة  عملية  تنفيذ  تم  النافذة  والمراسيم  للقرارات  وتطبيقًا   20١2 حزيران   ٦ وفي 
لألوراق المالية بواقع عشرة أسهم لكل سهم حالي لتصبح بذلك القيمة االسمية للسهم مائة ليرة سورية و ليصبح العدد اإلجمالي ألسهم المصرف 

٥٧,2٤٥,000 سبع وخمسون مليون ومائتان وخمس وأربعون ألف سهم.
بتاريخ ٩ تشرين الثاني 2020 وبعد موافقة الهيئة العامة للمساهمين ومصرف سورية المركزي، تمت زيادة رأس مال المصرف ليصل إلى ستة 

مليارات و مليون وأربعمائة وستة وستون ألف وثمانمائة ليرة سورية.
وبتاريخ ١0 آذار 202١ تم صدور قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالموافقة على تعديل اسم المصرف ليصبح " بنك االئتمان 
األهلي اي تي بي المساهمة المغفلة العامة، وذلك بناء على قرار الهيئة العامة لمساهمي المصرف بإجتماعهم المنعقد بتاريخ 2٨ تموز 2020،

وعليه تم المضي بكافة اإلجراءات القانونية لتعديل اسم المصرف، وتم بدء العمل بإسم المصرف الجديد اعتبارًا من تاريخ ٥ نيسان 202١.

يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية من خالل مركزه وفروعه داخل الجمهورية وعددها ١٨ فرع )منها ٤ مغلقين مؤقتا(

إن الغاية األساسية للمصرف هي قبول الودائع وتوظيفها والقيام بكافة األعمال المصرفية، ومن هذه األعمال على سبيل المثال ال الحصر:
فتح حسابات جارية و حسابات للتوفير وقبول الودائع آلجل بالعمالت المختلفة.. ١
خصم األوراق التجارية وأسناد األوامر والسفاتج.. 2
خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له.. ٣
التي يحددها . ٤ أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات  القروض والسلف بجميع  التجارية ومنح  العمليات  تمويل 

مصرف سورية المركزي.
إصدار شهادات اإليداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب االعتماد والشيكات والحواالت على اختالف أنواعها، . ٥

واالتجار بهذه األوراق.
توفير التسهيالت الالزمة لعمليات الحفظ األمين للنقود واألوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق.. ٦
تقديم خدمات الدفع والتحصيل.. ٧
دارته وفق التعليمات الصادرة عن لجنة . ٨ إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع واالئتمان والشيكات السياحية واإ

إدارة مكتب القطع.
شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعمالت األجنبية وبيعها والتعامل بها.. ٩

االستدانة آلجال مختلفة وقبول الكفاالت بأنواعها.. ١0
شراء و بيع أسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الكتتاب العام. . ١١
بشكل عام، القيام لمصلحته أو لمصلحة الغير، أو باالشتراك معه، في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج، بجميع الخدمات المالية . ١2

صدار الكفاالت وفق األحكام والشروط المحددة من قبل مجلس النقد والتسليف. والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف واإ

دليل الحوكمة 

عماًل بقرار مصرف سورية المركزي – مجلس النقد والتسليف رقم ٤٨٩/م ن/ب ٤بتاريخ 200٩/٤/٨ والذي نص على ضرورة أن تقوم المصارف 
بإعداد دليل الحوكمة الخاص بها استنادًا على دليل الحوكمة الخاص بالمصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية وذلك بهدف تنظيم 

العالقة ما بين مجلس اإلدارة ومساهميه وتأمين أعلى درجات الشفافية لعمالء المصرف،
قام بنك االئتمان األهلي )عوده سابقا( بإعداد دليل الحوكمة الخاص به الذي نظم األحكام التي ترعى تشكيلة مجلس اإلدارة ودور رئيس المجلس 
باإلضافة إلى تنظيم أعمال وأنشطة المجلس واللجان المنبثقة عنه وكذلك الحال بيئة الضبط والرقابة والشفافية واإلفصاح بهدف ضمان استمرارية 

وتجانس وفعالية الطريقة التي يتولى بها مجلس اإلدارة شؤون المصرف وذلك لتأمين مصلحة المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين.
علمًا بأن المصرف يقوم في كل عام بتعبئة استمارتي تطبيق نظام الحوكمة واإلفصاح رقم ٣ الخاصة بهيئة األوراق واألسواق المالية، ولم يتضمن 

التقرير السنوي للعام 2020 وبحسب استمارة اإلفصاح رقم ٣ البنود ذوات األرقام )٧ -٨-١0-١٤-2١-2٣-2٥( 
البند رقم ٧ درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين )محليًا وخارجيًا( في حال كون ذلك يشكل عشرة في المائة فأكثر من إجمالي 

المشتريات و/ أو المبيعات أو اإليرادات على التوالي.
البند رقم ٨ وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة الُمصِدرة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها مع اإلشارة 

إلى الفترة التي يسري عليها ذلك، مع ذكر أي براءات اختراع أو حقوق امتياز تّم الحصول عليها من قبل الشركة الُمصِدرة.
البند رقم ١0 اإلفصاح عن تطبيق الشركة الُمصِدرة لمعايير الجودة الدولية

البند رقم١٤ األثر المالي للعمليات ذات الطبيعة غير الُمتكررة التي حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة الُمصِدرة.
البند رقم 2١ بيان باألنشطة المتعّلقة بالمساهمة في المسؤولية االجتماعية، بما فيها المبالغ المدفوعة والتبرعات والمنح التي تحملتها الشركة الُمصِدرة 

خالل السنة المالية.
البند رقم 2٣ نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة الُمصِدرة، والتحسينات التي تخطط الشركة الُمصدرة إدخالها على أنظمة 

جراءات الرقابة الداخلية في السنة التالية واإ
البند رقم 2٥ أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة الُمصِدرة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية إذا كان لها تأثير جوهري

وقد قام مجلس اإلدارة واستكمااًل للخطوات التي بدأها في العام 200٩ بمراجعة دورية لدليل الحوكمة ومدى الحاجة لتعديل أو تطويره مطالبًا بزيادة 
أي إفصاحات إضافية مطلوبة من أي من الجهات الرقابية تساعد قارئي البيانات المالية والمتابعين للشأن المصرفي ببيان المركز المالي الصحيح 
للمصرف بكل شفافية ووضوح وكذلك بغرض تأمين بيئة حوكمة رشيدة ترعى مصالح المساهمين بالمقام األول )يمكن للقارئ االطالع على دليل 

.www.bankatb.com الحوكمة كاماًل على موقع المصرف

تحفظات مدقق الحسابات الخارجي على البيانات المالية كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠.
ورد في تقرير مدقق الحسابات الخارجي ما يلي:

أساس الرأي المتحفظ
قام المصرف بتشكيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لألرصدة واإليداعات لدى المصارف اللبنانية وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ 

) IFRS٩( ولكن بسبب عدم وضوح الرؤية حول األوضاع المالية القائمة حاليًا في لبنان، مما قد يسبب تغيرات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على 
القطاع المصرفي اللبناني، ال يمكننا التأكد من مدى كفاية هذا المخصص لمواجهة هذه التغيرات المستقبلية وتحديد األثر المتوقع على البيانات 

المالية الموحدة كما في ٣١ كانون األول 2020.

واستمرارًا لهذا النهج، فقد قامت اللجان التالية المنبثقة عن مجلس اإلدارة بعقد اجتماعاتها بشكل دوري خالل العام 2020 بما يتناسب ومتطلبات 
دليل الحوكمة.

 

لمحة عن نشاط البنك
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وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة المخاطر خالل العام والتي تغيرت نتيجة عدد من استقاالت أعضاء مجلس اإلدارة تباعًا:

ثانيًا: لجنة التدقيق:

عقدت اللجنة خالل العام 2020 خمسة اجتماعات قامت خاللها بمراجعة البيانات المالية الدورية للمصرف والمصادقة عليها، ترشيح مدقق 
حسابات خارجي للعام 2020، تقييم فعالية وكفاية برامج وخطة التدقيق الداخلي وقسم االمتثال ومدى تطبيقها خالل العام ليشمل ذلك مراجعة 
تقاريرهم الدورية ومراجع تقارير المراقبين المصرفيين الداخليين لترفع بذلك توصياتها بشكل دوري إلى مجلس اإلدارة إلتخاذ القرارات المناسبة بهذا 

الشأن.

وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة التدقيق خالل العام والتي تغيرت نتيجة عدد من استقاالت أعضاء مجلس اإلدارة تباعًا:

ثالثًا: لجنة الحوكمة:

عقدت اللجنة خالل العام 2020 اجتماعين قامت خاللهما بمراجعة دليل الحوكمة وتقييم حاجته للتحديث وفق متطلبات دليل الحوكمة لدى المصارف 
التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية وبتقييم مدى تطبيقه لترفع بذلك توصياتها بشكل دوري إلى مجلس اإلدارة إلتخاذ القرارات المناسبة 

بهذا الشأن.

وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة الحوكمة الجديدة والتي تم تعديلها بتاريخ 2٨-٧-2020:

رابعًا: لجنة الترشيحات و المكافآت:

عقدت اللجنة خالل العام 2020 اجتماع واحدا قامت خالله بالتأكد من استقاللية األعضاء المستقلين وتناسب تشكيلة المجلس الحالية مع حجم 
المصرف إضافة إلى مراجعة سياسة التعويضات والرواتب واألجور لجميع العاملين في المصرف لترفع بذلك توصياتها بشكل مستمر إلى مجلس 

اإلدارة إلتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.

وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تم تعديلها بتاريخ 2٨-٧-2020:

عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو صفة العضوية لجنة المخاطر

عضوًا مستقاًل اجتماعين حتى تاريخ استقالته ١-١0-2020 السيد محمد العبود )رئيس اللجنة)

٤ اجتماعات عضوًا غير تنفيذيًا السيد تامر غزاله )عضوًا)

0 اجتماع  حتى تاريخ استقالته 2-٦-2020 عضوًا مستقاًل السيد فؤاد حوراني  )عضوًا)

اجتماع واحد حتى تاريخ استقالته 20-٥-2020 عضوًا مستقاًل السيد مازن مرتضى )عضوًا)

تاريخ حتى  و   2020-0٧-2٨ اللجنة  في  تعيينه  تاريخ  منذ   اجتماعين 
استقالته ١2-2٣-2020

عضوًا مستقاًل السيد سامر عويس )عضوًا)

اجتماع واحد منذ تاريخ تعيينه في اللجنة في ١0-2٦-2020 عضوًا مستقاًل السيد محمد طارق السراج )رئيسًا)

عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو صفة العضوية لجنة التدقيق

اجتماع واحد حتى تاريخ استقالتها 2٣-٣-2020 عضوًا مستقاًل  السيدة ندى أسعد )رئيس اللجنة)

٥ اجتماعات حتى تاريخ استقالته ١2-2٣-2020 عضوًا مستقاًل السيد سامر عويس )عضوًا)

٥  اجتماعات عضوًا غير تنفيذيًا السيد تامر غزالة )عضوًا)

اجتماعان منذ تاريخ تعيينه في اللجنة 2٨-2020-0٧ عضوًا مستقاًل السيد محمد طارق السراج )عضوًا)

عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو صفة العضوية لجنة الحوكمة

اجتماعان عضوًا مستقاًل الدكتور أنس حمد هللا )رئيس اللجنة)

اجتماع واحد حتى تاريخ 2٨-٧-2020 عضوًا مستقاًل السيد سامر عويس )عضوًا)

اجتماعان عضوًا غير تنفيذيًا السيد تامر غزالة )عضوًا)

اجتماع واحد منذ تاريخ تعيينه في اللجنة 2٨-٧-2020 عضوًا مستقاًل السيد محمد طارق السراج )عضوًا)

عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو صفة العضوية لجنة الترشيحات والمكافآت

اجتماع واحد عضوًا مستقاًل الدكتور أنس حمد هللا )رئيس اللجنة)

0 اجتماع حتى تاريخ استقالته ١-١0-2020 عضوًا مستقاًل السيد محمد العبود )عضوًا)

0 اجتماع حتى تاريخ استقالتها 2٣-٣-2020 عضوًا مستقاًل السيدة ندى األسعد )عضوًا)

اجتماع واحد منذ تاريخ 2٨-٧-2020 عضوًا غير تنفيذيًا السيد تامر غزالة )عضوًا)

لمحة عن نشاط البنك

نشاط اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

أواًل: لجنة المخاطر:

عقدت اللجنة خالل العام 2020 أربعة اجتماعات قامت خاللها بمراجعة مستمرة للتقارير الدورية المعدة حول جميع أنواع المخاطر التي يتعرض 
لها المصرف )مخاطر االئتمان ومخاطر السوق و المخاطر التشغيلية( و طرق معالجتها، ومدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الموضوعة من 
قبل لجنة... بازل الدولية كما قامت بمراجعة السقوف االئتمانية والتجاوزات عليها وغيرها من األمور التي تعنى بها لجنة المخاطر لترفع بذلك 

توصياتها بشكل دوري إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.
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أعضاء مجلس اإلدارة

*قدم السيد محمد العبود استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 0١/ تشرين األول /2020 
** قدم السيد سامر عويس استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2٣/ كانون األول /2020

*** قدم السادة حمد هللا، غزاله و السراج استقالتهم من رئاسة / عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ ٨ / نيسان / 202١
**** قدمت السيدة ندى األسعد استقالتها من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2٣/ اذار /2020
***** قدم السيد مازن مرتضى استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 20 /أيار / 2020
****** قدم السيد فؤاد حوراني استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2/ حزيران /2020

******* قدم السيد وائل العجة استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ ٩/ شباط / 2020 

لمحة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

الدكتور محمد أنس حمد هللا

رئيس مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي ش.م.م.ع )عوده سابقا(  •
رئيس لجنتي الحوكمة والترشيحات والمكافآت المنبثقتين عن مجلس اإلدارة  •

تم انتخاب الدكتور أنس حمد هللا عضوًا ورئيسًا لمجلس اإلدارة ألول مرة في أيار 20١٥، وتمت إعادة انتخابه عضوًا ورئيسًا في شهر أيار 20١٩
دارة المشاريع  يتمتع بخبرة إدارية كبيرة من خالل األعمال التي يقوم بها في قطاع اإلنشاءات منذ ٣١ عامًا، رائد في مجال الدراسات الهندسية واإ

بين باريس ودمشق.
حاصل على عدة شهادات دبلوم وماجيستير في مختلف مجاالت الهندسة، عضو بنقابة المعماريين الفرنسيين الوطنية واألوروبية منذ العام ١٩٨٨ 

كمصمم مشرف ومنفذ. 
حاماًل لشهادة دكتوراه بالهندسة والتخطيط العمراني من جامعة باريس الرابعة السوربون

فائز بعدة مسابقات أوربية للتصميم المعماري لمجمعات سكنية ومكاتب  إدارية

الرئيس التنفيذي لشركة aem الفرنسية للدراسات ١٩٨٩-200٩  -
- axa, unidic  مستشار لدى مجالس إدارة شركات تأمين وتطوير عقاري بفرنسا
يدير شركات استثمار وتطوير عقاري. -

السيد تامر غزاله 

نائب رئيس مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي ش.م.م.ع )عوده سابقا( ممثاًل شركة ليبانون إنفست ش.م.ل •
مدير عام في بنك عوده ش.م.ل. والمسؤول الرئيسي عن الشؤون المالية للمجموعة. •

حصل السيد تامر غزاله على بكالوريوس محاسبة من الجامعة األردنية في العام ١٩٩٨ وشغل عدة مناصب في شركات دولية قبل انضمامه 
إلى المجموعة، حيث عمل لمدة ثالث سنوات لدى شركة ديلويت اند توش ام.اي في االردن واإلمارات العربية المتحدة وشغل منصب مدير 

تنفيذي للشؤون المالية لبنك ستاندرد تشارترد األردن منذ عام 2002 لغاية التحاقه بالمجموعة.
انضم السيد غزاله إلى بنك عوده في العام 200٤ كمدير تنفيذي للشؤون المالية في األردن، ثم انتقل إلى بنك عوده مصر حيث شغل منصب 

مدير عام مساعد لمدة ثالث سنوات مساهما بإطالق وتوسيع أعمال المصرف ووضع هيكلية قوية إلدارة الشؤون المالية.
التحق السيد غزاله في العام 200٩ ببرنامج اإلدارة التنفيذية في كلية هارفارد إلدارة األعمال في الواليات المتحدة، وبعد إتمامه البرنامج شغل 
منصب مساعد المسؤول الرئيسي عن الشؤون المالية لمجموعة بنك عوده ش.م.ل بيروت من خالل هذا المنصب، عمد إلى تطوير وتحسين 
البرامج  المالية واستخدام أحدث  الكادر البشري لإلدارة  للتوسع، وذلك من خالل تطوير  لتتوافق مع حجم المصرف وخططه  المالية  اإلدارة 
المعلوماتية العالمية، والحرص على تطبيق المعايير للتقارير المالية الدولية. أظهر السيد غزالة قدرات استثنائية في القيادة واإلدارة اإلستراتيجية، 

فتم تعيينه في منصب نائب المسؤول الرئيسي عن الشؤون المالية للمجموعة في تموز 20١٤.
في آذار 20١٥، تسّلم السيد تامر غزالة مهام إدارة الشؤون المالية للمجموعة، وعّين المسؤول الرئيسي عن الشؤون المالية للمجموعة كما يشغل 

مناصب إدارية أخرى في شركات تابعة للمصرف.
واخيرًا في العام 20١٩، التحق السيد غزاله للمرة الثانية ببرنامج اإلدارة التنفيذية في كلية هارفرد إلدارة األعمال في الواليات المتحدة.

السيد محمد طارق السراج

عضو مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي ش.م.م.ع )عوده سابقًا( •

تم تعيين السيد السراج عضوًا لمجلس اإلدارة في آذار 20١٧.     
يتمتع السيد السراج بخبرة عملية واسعة تمتد ألكثر من ٥٥ عامًا في الحقل المصرفي، المالي واإلداري.

بدأ عمله كمصرفي في العام ١٩٦0 وحتى نهاية العام 200٣ ناهيا هذه الفترة بمنصب مدير عام المصرف التجاري السوري.
عمل بعدها في مصارف القطاع الخاص حتى نهاية العام 20١٣ متوليًا عدة مناصب إدارية في المصارف الخاصة في الجمهورية العربية 

السورية.
له مشاركات ومساهمات في عدة مؤتمرات وندوات مالية و اقتصادية.

يحمل السيد السراج إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.

السيد محمد  العبود

عضو مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي ش.م.م.ع )عوده سابقًا( •
رئيس لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة •

تم انتخاب السيد محمد العبود عضوًا لمجلس اإلدارة في أيار 20١٥.
السيد العبود هو سفير مفوض لجمهورية القمر المتحدة بدمشق ويشغل منصب المدير العام لمجموعة العبود/ االستشارات الزراعية

يحمل بكالوريوس في الهندسة المدنية اختصاص هندسة بيئة من الواليات المتحدة األمريكية

مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي )عوده سابقًا)

رئيس مجلس اإلدارة  الدكتور محمد أنس حمد هللا ***

نائب رئيس مجلس اإلدارة  شركة ليبانون إنفست ش.م.ل ممثلة بالسيد تامر غزاله***

عضو مجلس اإلدارة السيد سامر غ. عويس**

عضو مجلس اإلدارة  السيد محمد العبود*

عضو مجلس اإلدارة  السيد محمد طارق السراج***

عضو مجلس اإلدارة  السيدة ندى األسعد****

عضو مجلس اإلدارة  السيد مازن مرتضى*****

عضو مجلس اإلدارة  السيد فؤاد حوراني******

عضو مجلس اإلدارة  السيد وائل العجة*******

لمحة عن نشاط البنك
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السيد سامر عويس

عضو مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي ش.م.م.ع )عوده سابقًا( •

تم انتخاب السيد سامر عويس عضوًا لمجلس اإلدارة ألول مرة في أيار 20١٥ـ وتمت إعادة انتخابه في أيار 20١٩
يتمتع بخبرة عملية مهمة في مجال التعهدات والمقاوالت وخاصة في مشاريع النفط والغاز تتجاوز الـ 2١ عامًا.

له خبرة إدارية جيدة من خالل األعمال والتعاقدات اإلنشائية التي يقوم بها
يحمل شهادة هندسة مدنية من جامعة كارلتون – Carlton University  - أوتاوا – كندا

السيدة ندى األسعد

عضو مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي ش.م.م.ع )عوده سابقًا( •
 رئيس لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة •

ُولدت السيدة ندى األسعد في دمشق عام ١٩٨١، سورية الجنسية.
بعد شغلها لمنصب مستشارة لمجلس اإلدارة منذ العام 200٥، تم انتخابها في أيار من العام 20١٥ كعضو مجلس إدارة، وتمت إعادة انتخابها 

في أيار 20١٩
عضو في مجلس إدارة الشركة السورية العربية للتأمين.

كما أنها عضو في عدة جمعيات ومنظمات، أهمها جمعية بسمة لدعم األطفال المصابين بالسرطان، وجمعية سيدات ورجال األعمال السورية.
تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت.

السيد فؤاد الحوراني

 عضو مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي ش.م.م.ع )عوده سابقًا( •

تم انتخاب السيد الحوراني عضوًا لمجلس اإلدارة ألول مرة في شباط 20١٧، وتمت إعادة انتخابه في أيار 20١٩
يتمتع السيد الحوراني بخبرة عملية واسعة تمتد ألكثر من ٤٧ عامًا في مختلف المجاالت المصرفية واالقتصادية واإلدارية، حيث تولى مناصب 

عديدة في عدد من المصارف العربية إضافة إلى توليه عدد من المناصب اإلدارية في شركات التدقيق واالستشارات المالية.
يشغل حاليًا منصب شريك و مستشار في شركة اندرسن ) Andersen ( في الكويت،

يحمل السيد الحوراني بكالوريوس تجارة-  تخصص محاسبة من الجامعة األردنية – عمان.

السيد وائل العجة 

عضو مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي ش.م.م.ع )عوده سابقًا( •

يتمتع السيد وائل العجة بخبرة عملية واسعة تمتد ألكثر من ٣٣ عامًا في المجاالت المصرفية واالقتصادية، حيث تولى مناصب عديدة  إدارية 
في عدد من المصارف والشركات في فرنسا.

يعمل حاليًا كمستشار خاص،
إلى شهادة  المتحدة األميركية، إضافة  الواليات  القديسة ماري – كاليفورنيا –  الدولي من جامعة  التمويل  العجة ماجستير في  السيد  يحمل 

بكالوريوس في علوم الرياضيات، شهادة باكاوريوس في الفلسفة جامعة القديسة ماري – كاليفورنيا – الواليات المتحدة األميركية

السيد مازن مرتضى

عضو مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي ش.م.م.ع )عوده سابقًا( •

تم انتخاب السيد مرتضى عضوًا لمجلس اإلدارة في أيار 20١٩.     
يشغل السيد مرتضى منصب المدير التنفيذي لشركة ستراتا للتعهدات والتجارة

له خبرة عملية مهمة تبلغ حوالي 2٤ عامًا في المجاالت المصرفية والمالية والتجارية
تولى العديد من المناصب اإلدارية في عدد من الشركات، كما ساهم بتأسيس شركتين تأمين و كان له دور هام بتأسيس سوق دمشق لألوراق 

المالية إضافة إلى خبرته المصرفية المباشرة في بنك مونتريال كندا.
يحمل شهادة ماجيستير استثمار وتمويل بدرجة امتياز من جامعة ميدل سيكس لندن، إضافة إلى بكالوريوس علوم في هندسة الكمبيوتر من 

جامعة كونكورديا كندا.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة في العام ٢٠٢٠ 

عقد مجلس إدارة المصرف خمسة اجتماعات خالل العام 2020، حيث يبين الجدول أدناه عدد االجتماعات التي حضرها كل من أعضاء 
المجلس خالل العام الفائت

علمًا بأن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2020 بلغت  ١٦,٥00,000ل.س وهي تمثل بدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
واللجان المنبثقة عنه.

فيما بلغ مجموع تعويضات موظفي اإلدارة العليا  في العام 2020 : 2١٦,٧٨٤,٤٦١ ل.س

صفة العضوية عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو المنصب  أعضاء مجلس اإلدارة

مستقل ٥ اجتماعات رئيس المجلس الدكتور أنس حمد هللا

غير تنفيذي ٥ اجتماعات نائب رئيس المجلس السيد تامر غزاله

اجتماع واحد حتى تاريخ استقالتها في 2٣-2020-0٣ مستقل عضو السيدة ندى أسعد

٥ اجتماعات حتى تاريخ استقالته ١2-2٣-2020 مستقل عضو السيد سامر عويس

٣ اجتماعات حتى تاريخ استقالته ١0-0١-2020 مستقل عضو السيد محمد العبود

اجتماع واحد حتى تاريخ استقالته في 02-2020-0٦ مستقل عضو السيد فؤاد الحوراني

0 اجتماع حتى تاريخ استقالته 2020-02-0٩ مستقل عضو السيد وائل العجه

مستقل ٥ اجتماعات عضو السيد محمد طارق السراج

اجتماع واحد حتى تاريخ استقالته 20-٥-2020 مستقل عضو السيد مازن مرتضى
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المعامالت مع األطراف ذوي العالقة:

تكون تعويضات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا من المبالغ التالية:

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة:

يقوم المصرف )ضم أعماله االعتيادية( باإلضافة إلى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا بتعامالت تجارية مع المصارف ذات العالقة وكبار 
المساهمين بحدود التعامالت التجارية السائدة المسموح بها، وباستخدام أسعار فوائد وعموالت تجارية سائدة.

أ- بنود بيان الوضع المالي الموحد:

تشمل البيانات المالية الموحدة، البيانات المالية للمصرف والشركة التابعة:

رأس مال الشركة

٢٠19
ل.س

٢٠٢٠
ل.س

نسبة الملكية اسم الشركة

2٧0,000,000 2٧0,000,000 ٩٩,٩٩  %  شركة أهلي ترست كابيتال المحدودة المسؤولية

٢٠19
ليرة سورية

٢٠٢٠
ليرة سورية

٩،٧٥0،000 ١٦،٥00،000 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

١٦١،٣0١،٨٥٥ 2١٦،٧٨٤،٤٦١ تعويضات موظفي اإلدارة العليا قصيرة األجل

١٧١،0٥١،٨٥٥ 2٣٣،2٨٤،٤٦١

لمحة عن نشاط البنك
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تعامالت مع أطراف ذات عالقة:

* الحدود العليا والدنيا لمعدالت الفائدة التي تمنح على ودائع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العيا هي نفس حدود معدالت الفائدة الممنوحة للزبائن والتي تتراوح بين ٧% و٨،٥ %.
خالل عام 20١٥ قام المصرف بتوقيع اتفاقية تقاص مع بنك عوده ش.م.ل.

المجموع الجهة ذات العالقة اسم الشركة

كما في ٣١ كانون األول
20١٩

كما في ٣١ كانون األول
2020

مساهمين وأعضاد مجلس إدارة الشركات الحليفة بنك عوده ش.م.ل

ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س

أ- بنود داخل بيان الوضع المالي الموحد  المرحلي الموجز:

الموجودات

٨,٨٥٤,٩١2,2٤٩ ٤٥,١٦٣,٩٣٥,١٥٦ - ١١٥,٣٩٧,٦٤٥ ٤٥,0٤٨,٥٣٧,٥١١ حسابات جارية مدينة

2٥,٣٧٩,0٧٤,٧٦2 ٧٤,١0٤,000,000 - - ٧٤,١0٤,000,000 ودائع ألجل

٣2٥,20٥,٤٣٥ ١٦٩,٨٥٦,٣2٧ - ١٦٩,٨٥٦,٣2٧ - تسهيالت ائتمانية

١٤٤,٤٥١,22١ ٤١١,٦٦١,02١ - ٤١١,٦٦١,02١ - استثمارات ومساهمات

2٨,٦٧٣,٨٦٣ ١١٦,١2٣,٣٧0 - ١,٧٥٥,١٨2 ١١٤,٣٦٨,١٨٨ الفائدة المستحقة للقبض

المطلوبات

٣٨٤,2٦٩,٤2٧ ١,0١٣٩٥٤,٨١٣ 2,٩٩٥,٦٦0 ١,0١0,٩٥٩,١٥٣ - حسابات جارية دائنة

١٩,٣٨٩,0٥٤,١٨٦ ٦0,٦٤٧,2٣٤,١0٨ ٥0,000 2,٣٩٥,0٨٤,١0٨ ٥٨,2٥2,١00,000 ودائع ألجل*

٣0,000 ١00,000 - ١00,000 - تأمينات نقدية

٦,٤١٤ ٦,٤١٤ - ٦,٤١٤ - حسابات مقيدة

٦٩٧,2٩٣ 2,0١٦,0٨٣ 2٨٧ ١,٨٨٦,٣٥٤ ١2٩,٤٤2 الفائدة المستحقة للدفع

بنود خارج بيان الوضع المالي الموحد:

٤,٥2٦,000 ٤,٥2٦,000 - ٤,٥2٦,000 - كفاالت صادرة

٩00,000,000 ٧٥0,000,000 - - ٧٥0,000,000 ضمانات واردة لقاد تسهيالت ائتمانية

لمحة عن نشاط البنك
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ب- بنود بيان الدخل الموحد

المجموع الجهة ذات العالقة

كما في ٣١ كانون األول
20١٩

كما في ٣١ كانون األول
2020

مساهمين وأعضاد مجلس إدارة الشركات الحليفة بنك عوده ش.م.ل

ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س

عناصر بيان الدخل الموحد:

١،2٥٧،٣٧٩،٧٦٤ ٣،00٦،٩0٩،٣٩٨ - 2٦،٩٦2،٣١٤ 2،٩٧٩،٩٤٧،0٨٤ فوائد دائنة

(2٣،2٧٩،٤0٩( (٣٤،٤٦٣،٨٤٥( - (٣0،١١٤،١٨٣( (٤،٣٤٩،٦٦2( فوائد مدينة

١،٤٣٣،١١2 ١،0٦٦،٦٤١ 2٤،٦٩٨ ٩2٩،٩٣١ ١١2،0١2 عموالت دائنة

(١،٦٧٥،١0٣( (٣،١٦0،٩٥٤( - (٣٨٩،٩٨٥( (2،٧٧0،٩٦٩( عموالت مدينة

(١٩٤،٦١0،٦٦2( (٧٧،٦٨2،٥٨0( - (٧٧،٦٨2،٥٨0( - مصاريف تأمين

ج- تعويضات اإلدارة التنفيذية وأعضاد مجلس اإلدارة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20١٩ 2020

ل.س ل.س

١٦١،٣0١،٨٥٥ 2١٦،٧٨٤،٤٦١ تعويضات ومكافآت موظفي اإلدارة العليا

٩،٧٥0،000 ١٦،٥00،000 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

١٧١،0٥١،٨٥٥ 2٣٣،2٨٤،٤٦١

لمحة عن نشاط البنك
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اإلدارة العليا ومدراء اإلدارات والدوائر

اإلدارة العليا ممثلة باللجنة التنفيذية

السيد أنطوان غ. الزير المدير العام

السيد نادية ص. البكري نائب المدير العام / مدير إدارة التسليف

 نائب المدير العام / مدير إدارة شبكة الفروع والصيرفة اإللكترونية وخدمة
البطاقات

السيد شادي ن. خوري

مساعد المدير العام /المدير المالي واإلداري  السيد كنان ك. أصالن

مساعد المدير العام / مدير إدارة المخاطر  السيد غسان م. شيخ الشباب

 السيد محمد  م .صهيوني مدير إقليمي لفروع المصرف خارج دمشق وريفها

اإلدارات الرئيسية

السيد كنان م. عيسى مدير دائرة الخزينة

مدير إدارة المعلوماتية السيد مهند س. قنديل

مدير دائرة التمويل التجاري السيدة أمل م. محملجي

السيدة كنده س. بدين مدير دائرة الموارد البشرية

مدير مديرية االلتزام السيد سليم س. الشويري

السيدة ربى س. ابراهيم مدير دائرة التدقيق الداخلي

مدير دائرة االئتمان التجاري  السيد نديم أ. الجعفري

مدير دائرة االئتمان / المنطقة الساحلية السيد عمر م.جود

مدير دائرة المحاسبة السيد وائل ج. درويش

السيد مجد ف. أوزون مدير دائرة العمليات والعالقات مع المصارف

-مدير دائرة الشؤون اإلدارية –بالتكليف السيد عامر ه.ابراهيم

مدير دائرة الشؤون الهندسية السيد منهل ز. فضلون

مدير الدائرة القانونية األستاذ رائد ر. األبرش

مدير دائرة نظم المعلومات و الموازنة والتخطيط المالي  السيد محمد م. سكحل

 السيد عبد الغني أ. العلي مدير إقليمي لفروع المصرف في دمشق وريفها

السيد أنطوان الزير
المدير العام:

لمحة عن اإلدارة العليا للمصرف:

تعتبر اللجنة التنفيذية هي أعلى مستوى إداري يعنى بإدارة شؤون المصرف ضمن خطة عمل متفق عليها ومجلس اإلدارة.
وفيما يلي لمحة عن كل من أعضائها:

لبناني الجنسية من مواليد بيروت ١٩٥٣. 
يتمتع بخبرة عملية تجاوزت ٤٣ عامًا بدأها في بنك Royal Bank of Canada  لبنان، مرورًا ببنك االستثمار Invest Bank )مجموعة 
عوده( والذي ساهم بتأسيسه، ليعود بعدها إلى بنك عوده لبنان كمدير إقليمي، لينتدب أخيرًا إلى بنك االئتمان األهلي )عوده سابقًا(  كنائب 

المدير العام منذ تأسيس المصرف في العام 200٥.

ساهم السيد الزير بشكل فاعل في صناعة القرار اإلداري في بنك االئتمان األهلي )عوده سابقًا( ليعين بناًء عليه كمديرًا عامًا في شهر 
أيار من العام 20١٤.

يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية وكذلك اللجان الفرعية المنبثقة عنها، كما يرأس مجلس المديرين للشركة التابعة )أهلي ترست كابيتال 
المحدودة المسؤولية(.

يحمل شهادة في تحليل أنظمة المعلوماتية منذ العام ١٩٧٣.

السيدة نادية البكري:

سورية الجنسية من مواليد الخبر ١٩٧0.

تحمل خبرة عملية تقارب 2٤ عامًا قضت معظمها في القطاع المصرفي. انضمت إلى فريق عمل بنك االئتمان األهلي )عوده سابقًا( في 
العام 200٦، حيث شغلت مناصب مختلفة في إدارة االئتمان لتعين بمنصب مدير إدارة التسليف في المصرف منذ تاريخ 02/2٤/20١٤. 

تم تعيينها في العام 20١٣/١0/2٣ عضو في اللجنة التنفيذية للمصرف واللجان الفرعية المنبثقة عنها، إضافًة إلى كونها عضو مجلس 
المديرين للشركة التابعة )أهلي ترست كابيتال المحدودة المسؤولية(، في 20١٦/١0/2٣ تم تعيينها بمنصب مساعد مدير عام للمصرف 

لتعين أخيرًا "نائبًا" للمدير العام في 20١٨/١0/2١.

تحمل شهادة ماجستير في اإلدارة المالية من جامعة SOAS بلندن منذ العام  200٤.

لمحة عن نشاط البنك
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السيد شادي الخوري:

السيد كنان أصالن:

سوري الجنسية من مواليد دمشق ١٩٧2.

لديه خبرة مصرفية عملية تقارب 2٨ عامًا حيث عمل في القطاع المصرفي منذ عام ١٩٩١ قضاها بين المصرف التجاري السوري وبنك 
االئتمان األهلي )عوده سابقًا(، الذي انضم إليه منذ تأسيسه في العام 200٥ ليساهم في إنشاء شبكة فروع المصرف ويشرف على العمليات 

المصرفية اليومية في الفروع.

شغل مناصب إدارية عدة في إدارة شبكة الفروع ليعين بمنصب مدير إدارة شبكة الفروع والصيرفة اإللكترونية وخدمة البطاقات في المصرف 
منذ تاريخ 20١١/١١/0١، كما تم تعيينه في 20١٣/١0/2٣ عضوًا في اللجنة التنفيذية للمصرف و اللجان الفرعية المنبثقة عنها، إضافًة 
إلى كونه عضو مجلس المديرين للشركة التابعة )أهلي ترست كابيتال المحدودة المسؤولية(. في 20١٦/١0/2٣ تم تعيينه بمنصب مساعد 

مدير عام للمصرف ليعين أخيرًا "نائبًا" للمدير العام في  20١٨/١0/2١.

يحمل شهادة في اإلقتصاد من جامعة دمشق منذ العام 2000

سوري الجنسية من مواليد دمشق ١٩٧٧.

له خبرة عملية في قطاعي المصارف واإلتصاالت تجاوزت الـ ١٧ عامًا.

شغل منصب مدير دائرة المحاسبة منذ أن انضم إلى بنك االئتمان األهلي )عوده سابقًا( في العام 200٨ وصواًل إلى منصب المدير المالي 
واإلداري في عام 20١٤.

إضافًة إلى مهامه كعضو في اللجنة التنفيذية للمصرف واللجان الفرعية المنبثقة عنها، تم تعيينه بتاريخ 20١٨/١0/2١ مساعدًا للمدير 
العام.

يحمل بكالوريوس في اإلقتصاد من جامعة دمشق.

السيد غسان شيخ الشباب:

السيد محمد صهيوني:

سوري الجنسية من مواليد دمشق عام ١٩٨٣.

لديه خبرة في األمور المالية والمصرفية تقارب ١٧ عامًا قضى معظمها في القطاع المصرفي السوري، انضم إلى فريق عمل بنك االئتمان 
دارة المخاطر، تم تعيينه في منصب  دارية في اإلدارة المالية واإ األهلي )عوده سابقًا( في بداية العام 200٦ وشغل عدة مناصب رئيسية واإ

مدير إدارة المخاطر CRO في نهاية العام 20١٤. ليعين أخيرًا في 20١٨/١0/2١ بمنصب مساعد المدير العام.

يحمل شهادة ماجستير في نظم المعلومات اإلدارية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وشهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من 
 GARP مدير المخاطر المالية مجاز و عضو في اإلتحاد العالمي لخبراء إدارة المخاطر FRM® جامعة دمشق, وهو حائز على شهادة

و مدير معتمد من ICPM األمريكية.

سوري الجنسية من مواليد الالذقية ١٩٥٤.

لديه خبرة مصرفية عملية تتجاوز ٣٨ عامًا حيث عمل في القطاع المصرفي منذ عام١٩٨١ قضاها بين المصرف السعودي البريطاني  
)HSBC GROUP(في الرياض، وبنك االئتمان األهلي )عوده سابقًا( الذي انضم اليه منذ عام 200٦ بمنصب مدير فرع.

عين بمنصب مدير المنطقة الساحلية في عام 20١١، ثم تم تعيينه بمنصب عضو في اللجنة التنفيذية للمصرف في 20١٨/١0/2١.

ليتم تعينه مؤخرًا بمنصب مدير إقليمي لجميع فروع المصرف خارج دمشق وريفها في شهر كانون الثاني 20١٩.

كلية التجارة شعبة إدارة األعمال في جامعة بيروت العربية-لبنان.

لمحة عن نشاط البنك
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لمحة عن مدراء اإلدارات الرئيسية  للمصرف: 

مواليد طرطوس ١٩٨٦. له خبرة عملية تتجاوز ال ١2 عامًا
يحمل شهادة ماجيستير في إدارة األعمال

انضم إلى المصرف عام 200٩
السيد كنان م. عيسى

مواليد دمشق ١٩٧١. له خبرة عملية تتجاوز ال 22 عامًا
يحمل شهادة إجازة في هندسة األنظمة وااللكترون

إضافًة إلى ماجستير في إدارة األعمال
انضم إلى المصرف عام 200٥

السيد مهند س. قنديل

مواليد دمشق ١٩٦٣. لها خبرة عملية تتجاوز ال ٣٣ عامًا
تحمل شهادة إجازة باآلداب

انضمت إلى المصرف عام 200٧
السيدة أمل م. محملجي

مواليد دمشق ١٩٧٧. لها خبرة عملية تتجاوز ال ١٨ عامًا
تحمل شهادة إجازة في اإلقتصاد

انضمت إلى المصرف عام 200٦
السيدة كنده س. بدين

مواليد دمشق ١٩٨٥. له خبرة عملية تتجاوز ال ١١ عامًا
يحمل شهادة إجازة في اإلقتصاد
انضم إلى المصرف عام 20١٣

السيد سليم س. الشويري

مواليد معرة صيدنايا ١٩٧٩. لها خبرة عملية تتجاوز ال ١٨ عامًا
تحمل شهادة إجازة في اإلقتصاد

انضمت إلى المصرف عام 200٥
السيدة ربى س. ابراهيم

مواليد دمشق ١٩٧٩. له خبرة عملية تتجاوز ال 20 عامًا
يحمل شهادة ماجيستير في إدارة األعمال

انضم إلى المصرف عام 200٩
 السيد نديم أ. الجعفري

مواليد الالذقية ١٩٧٨. له خبرة عملية تتجاوز ال ١٧عامًا
يحمل شهادة إجازة في اإلقتصاد
انضم إلى المصرف عام 200٦

السيد عمر م. جود

مواليد دمشق ١٩٨٣. له خبرة عملية تتجاوز ال ١٥ عامًا
يحمل شهادة إجازة في اإلقتصاد
انضم إلى المصرف عام 20١١

السيد وائل ج. درويش

المدقق الخارجي:

المهنية" كمدقق حسابات  المدنية  قانونيون  السمان ومشاركوه محاسبون  السادة "شركة  المنبثقة عن مجلس اإلدارة بترشيح  التدقيق  قامت لجنة 
خارجي للمصرف، وقد تم عرض الترشح على الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2٨ تموز 2020 والتي انتخبته أصواًل كمدقق 

حسابات خارجي لعام 2020.
بناًء عليه تم التعاقد مع السادة "شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية" وحددت أتعابهم بمبلغ ٦2 مليون ل.س للقيام باألعمال 

التالية:
المراجعة الربعية للبيانات المالية.. ١
تدقيق البيانات المالية السنوية.. 2
إبداء الرأي بمدى التزام المصرف بتطبيق قرار مجلس النقد والتسليف رقم )٤/م ن( الخاص بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩.. ٣
المصادقة على البيان الضريبي.. ٤

مواليد دمشق ١٩٧٥. له خبرة عملية تتجاوز ال 2١ عامًا
يحمل شهادة إجازة في اإلقتصاد
انضم إلى المصرف عام 200٥

السيد مجد ف.أوزون

مواليد دمشق ١٩٧٩. له خبرة عملية تتجاوز ال ١٩ عامًا
يحمل شهادة إجازة في اإلقتصاد
انضم إلى المصرف عام 200٩

السيد عامر ح. ابراهيم

مواليد دمشق ١٩٨2. له خبرة عملية تتجاوز ال ١٣ عامًا
يحمل شهادة إجازة في الهندسة المدنية

انضم إلى المصرف عام 20١٩
السيد منهل ز. فضلون

مواليد دمشق ١٩٨١. له خبرة عملية تتجاوز ال ١٥ عامًا
يحمل شهادة إجازة في الحقوق

انضم إلى المصرف عام 20١٣
األستاذ رائد ر. األبرش

مواليد الرياض ١٩٨٥. له خبرة عملية تتجاوز ال١٤ عامًا
يحمل شهادة إجازة في إدارة نظم المعلومات

انضم إلى المصرف عام 20١٣
 السيد محمد م. سكحل

مواليد قحطانية ١٩٧٥. له خبرة عملية تتجاوز ال  2٦ عامًا
يحمل شهادة إجازة في اإلقتصاد
انضم إلى المصرف عام 200٨

 السيد عبد الغني أ. العلي

لمحة عن نشاط البنك
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كبار مالكي األسهم )نسب المساهمة التي تفوق %1)
بعد زيادة رأس مال المصرف بتاريخ 11-9-٢٠٢٠

عند التأسيس نهاية عام 20١٩ نهاية عام 2020*

عدد األسهم المدير العام نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم  المدير العام

%٤١,00 ١,02٥,000 %٤١,00 2٣,٤٧0,٤٥0 %٤١,00 2٤,٦0٦,0١٣ بنك عوده ش.م.ل

%٥,00 ١2٥,000 %٥,00 2,٨٦2,2٥0 %٥,00 ٣,000,٧٣٣ هدى عقل إسماعيل مهنا

%٤,00 ١00,000 %٤,00 2,2٨٩,٨00 %٤,00 2,٤00,٥٨٦ هاديا عبد الهادي الدبس

%0,00 - %٣,٧٨ 2,١٦٤,٥٥0 %٣,٧٨ 2,2٦٩,2٧٦ شركة تباشير الخير للتجارة

%0,00 - %٣,٤0 ١,٩٤٥,0٦0 %٣,٤0 2,0٣٩,١٦٧ محمد وليد عزو رحمون

%0,00 - %٣,٤0 ١,٩٤٥,0٦0 %٣,٤0 2,0٣٩,١٦٧ محمد مصطفى احمد الجاويش

%0,00 - %٣,2٧ ١,٨٧0,٦٤0 %٣,2٦ ١,٩٥٦,٩٥٣ طارق زياد الزعيم

%2,00 ٥0,000 %2,00 ١,١٤٤,٩00 %2,00 ١,200,2٩٣ محمد ايمن محمد أديب األصفري

%0,00 - %١,٥٩ ٩١2,١٧٥ %١,٥٩ ٩٥٦,٣0٨
 شركة مجموعة الجميل المساهمة

المغفلة الخاصة

%2,00 ٥0,000 %١,٥0 ٨٥٨,٦٧٥ %١,٥0 ٩00,220 احمد محمود العبود

%2,00 ٥0,000 %١,20 ٦٨٦,٩٤0 %١,20 ٧20,١٧٦ عدنان نعيم تقال

%٣,00 ٧٥,000 %١,0٧ ٦١٤,0٥0 %١,0٧ ٦٤٣,٧٥٩ باسل سيفي الحموي

%١,00 2٥,000 %١,00 ٥٧2,٤٥0 %١,00 ٦00,١٤٦ عماد غسان زين

%١,00 2٥,000 %١,00 ٥٧2,٤٥0 %١,00 ٦00,١٤٦ رياض غسان زين

%١,00 2٥,000 %0,٥0 2٨٦,22٥ %0,٥0 ٤٦٦,٤2٥ ندى نزار أسعد

%١,00 2٥,000 %0,٥0 2٨٥,٩٩0 %0,٥0 2٩٨,٣2٧ محمد زياد الزعيم

%١,00 2٥,000 %0,00 - %0,00 - ميا نزار أسعد

%2,00 ٥0,000 %0,00 - %0,00 - جورج انطون جدعون العشي

%١,00 2٥,000 %0,00 - %0,00 - حّماد م. األتاسي

كبار مالكي األسهم وبيان بعدد األوراق المالية المصدرة والمملوكة من قبل أي من األطراف ذوي العالقة

* حسب آخر جلسة تداول في العام عقدت في ١2/2٤/2020.

لمحة عن نشاط البنك
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الهيكل التنظيمي
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موافق عليه من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 20١٨/١0/2١

دارة مجلس ا��

المدير العام
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الشركات التابعة:

أهلي ترست كابيتال المحدودة المسؤولية

مقدارها  بمساهمة  مليون ل.س  قدره 2٧0  مال  برأس  المالية  لألوراق  دمشق  انطالقة سوق  مع  تزامنًا  كابيتال  ترست  أهلي  تأسيس شركة  تم 
٩٩,٩٩٩% من رأس المال امتدادًا لتوسع باقة خدمات بنك االئتمان األهلي نحو مجال خدمات الوساطة المالية.

اختصت هذه الشركة على مدار األعوام السابقة بتقديم باقة متكاملة من خدمات الوساطة المالية في سوق دمشق لألوراق المالية تتمثل في: 

تقديم االستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية، وتشمل تقديم النصح والمشورة للعمالء وللغير مقابل أجر وعمولة.. ١
الوساطة في األوراق المالية وتتضّمن:. 2

- ممارسة أعمال شراء وبيع األوراق المالية بالعمولة لحساب الغير.   
   - ممارسة أعمال شراء وبيع األوراق المالية لحسابها الخاص مباشرًة من خالل السوق.

إدارة اإلصدارات األولية دون التعهد بالتغطية: وتشمل القيام بأعمال إدارة إصدارات األوراق المالية وتسويقها نيابًة عن الشركة المصدرة، بما . ٣
في ذلك إعداد النشرات والقيام بجميع الدراسات واإلجراءات الالزمة إلصدار األوراق المالية وتسجيلها.

إدارة االستثمار في األوراق المالية وصناديق االستثمار: وتشمل القيام بإدارة محافظ األوراق المالية لحساب الغير )إدارة االستثمار(، وفقًا . ٤
السياسة االستثمارية له وصالحيات مدير االستثمار وواجباته. كما تشمل هذه  العميل، والتي تحدد  الموقعة مع  إدارة االستثمار  التفاقية 

األعمال إدارة صناديق االستثمار المشترك.

نظرًا لظروف التشغيل وانعكاساتها السلبية، قرر مجلس مديري الشركة تجميد نشاط الشركة لمدة عام اعتبارًا من 20١٣/١2/١٨، وقد تم تجديد 
قرار التجميد بشكل سنوي حتى نهاية عام 2020، علمًا أن الشركة بترخيصها مازالت قائمة أصواًل.

بناًء عليه وفي العام 2020، كانت الشركة متوقفة النشاط. علمًا بأن نتائج العام 2020 لشركة أهلي ترست كابيتال قد أظهرت صافي أرباح بقيمة 
٥,٦٨٩,٤٤٨ ل.س جاءت كنتيجة مباشرة لتوظيف أموال الشركة كوديعة مصرفية في أحد المصارف العاملة.

تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة من شركة عوده كابيتال المحدودة المسؤولية ليصبح شركة اهلي ترست كابيتال محدودة المسؤولية خالل 
اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2٣ شباط 2020 وحصلت الشركة على موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تغيير االسم 

وفق القرار ٨2٥ بتاريخ ٣ آذار 2020.

وفيما يلي جدول مقارنة مختصر ألهم بنود بيان الوضع المالي وبيان الدخل لعامي 2020 و20١٩:

٢٠19 ٢٠٢٠
بيان الوضع المالي
بالليرات السورية

٣٩٦,22٤,٤2٩ ٤0٦,١٨2,٤2٨ النقد في الصندوق ولدى البنوك

٧,٧٨٨,٤٩٧ 2,٩١٣,٦٨٣ الموجودات األخرى

4٠4,٠1٢,9٢6 4٠9,٠96,111 مجموع الموجودات

٤,٤٣٨,٣٦٨ ٣,٨٣2,١0٥ المطلوبات

٣٩٩,٥٧٤,٥٥٨ ٤0٥,2٦٤,00٦ حقوق الملكية

4٠4,٠1٢,9٢6 4٠9,٠96,111 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

٢٠19 ٢٠٢٠
بيان الدخل

بالليرات السورية

2٥,٤2٣,٦٨٦ 2٥,٩0٣,٦2٦ إيرادات الفوائد

(٨,2٩٥,٣٩٦( (١0,٣٥0,٥٦٣( المصاريف التشغيلية

17,1٢٨,٢9٠ 15,553,٠63 إجمالي الربح

- (٩,٨٦٣,٦١٥( مصروف ضريبة الدخل

17,1٢٨,٢9٠ 5,6٨9,44٨ صافي الربح

الهيكل التنظيمي
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تطور القوانين
واألنظمة المصرفية 
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لمحة عن مجلس النقد والتسليف:

يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم عمل المؤسسات المالية والمصرفية في الجمهورية العربية السورية، حيث تخضع المصارف 
العاملة في القطر إلى سلطته، ليقوم بتنسيق فعاليتها ضمن صالحياته وضمن التوجهات العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء سعيًا منه لتحقيق 
أهداف تنمية السوق النقدية والمالية واستقرارها وفقا لحاجات اإلقتصاد القومي، ويعمل على توسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل 
دارتها وفقًا  على إنماء الدخل القومي. وفي سبيل ذلك يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة وضع السياسة النقدية في الجمهورية العربية السورية واإ

لالستراتيجية العامة للدولة وحاجات اإلقتصاد الوطني.

واستنادًا للمرسوم التشريعي رقم /2٥0/ تاريخ 20١٣/٧/١٥ القاضي بتشكيل مجلس النقد والتسليف الجديد فقد تضمنت عضويته كاًل من حاكم 
مصرف سورية المركزي رئيسًا للمجلس، وكاًل من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، نائب حاكم مصرف سورية المركزي األول، معاون وزير 

المالية لشؤون اإلنفاق العام، باإلضافة إلى خمسة خبراء كأعضاء في المجلس.

لمحة عن مصرف سورية المركزي: 

ُأْحِدث مصرف سورية المركزي بموجب المرسوم التشريعي رقم /٨٧/ عام ١٩٥٣ وباشر عمله في العام ١٩٥٦، وهو مؤسسة عامة ذات استقالل 
داري يعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وهو السلطة الوحيدة التي تقوم بأداء وظائف إصدار النقد الوطني، كما يقوم بإصدار األسناد  مالي واإ
الوطنية العامة والمساهمة في المفاوضات الدولية المالية، يمثل الدولة في مفاوضات القروض واالستقراضات الخارجية في مجاالت التعاون النقدي 

الدولي، حيازة االحتياطيات الدولية، والتعامل مع صندوق النقد الدولي.

كما يقوم مصرف سورية المركزي من خالل مفوضية الحكومة لدى المصارف باإلشراف على المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية ويعمل 
في ذلك على إتباع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال. 

أهم القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية خالل العام ٢٠٢٠

مجلس النقد والتسليف:

• القرار رقم 2٣/م ن: 
تم بموجب هذا القرار إلزام المصارف التقليدية بتطبيق النسب االحترازية الواردة في القرار ٥0١/م ن ب٤ لعام 200٩، وأعطى المصارف مهلة 

حتى نهاية العام 2020 من أجل تصفية التجاوزات الناجمة عن التوظيفات في الخارج.

• القرار رقم ١٧/م ن و القرار رقم ٨٣/م ن:
تم بموجب هذين القرارين تعديل أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع ألجل بالدوالر األمريكي و باليورو لتصبح على الشكل 

التالي:
٣,٥% سنويًا على الودائع النقدية )بنكنوت( بعملة الدوالر األمريكي، و١% سنويًا على الودائع النقدية )بنكنوت( بعملة اليورو. -
من 0 إلى ١% سنويًا على الودائع حواالت بعملة الدوالر األمريكي، ومن 0 إلى 0,٥% سنويًا على الودائع حواالت بعملة اليورو. -
)٥% سنويًا( على الودائع بعملة الدوالر األمريكي ألجل سنة على أال يقل مبلغ الوديعة عن ٥0,000 دوالر أمريكي وأن تكون الوديعة  -

نقدًا )بنكنوت( و )١,٥% سنويًا( على الودائع بعملة اليورو ألجل سنة على أال يقل مبلغ الوديعة عن ٥0,000 يورو وأن تكون الوديعة 
نقدًا )بنكنوت(، وذلك بالنسبة للودائع النقدية الجديدة )بنكنوت( والمودعة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما أجاز مجلس النقد والتسليف للمصارف عدم منح أي فائدة على اإليداعات بالحسابات الجارية بالعمالت األجنبية.

• القرار رقم ١٤2/م ن: 
تم بموجب هذا القرار السماح للمصارف الخاصة بمنح تمويل للعاملين لديها وفق الشروط التالية:

الحد األقصى للتمويل هو مبلغ /20/ مليون ليرة سورية. -
يحدد معدل الفائدة بحيث ال يقل عن وسطي التكلفة المرجحة لمصادر األموال. -
يسمح للمصارف منح العامل التمويل المحدد لمرتين اثنتين كحد اقصى طيلة مدة خدمته. -

حاكم مصرف سورية المركزي:

• التعميم رقم ١٦/2٩22/ص والتعميم رقم ١٦/٤٧٧٤/ص:
تم بموجب التعميم رقم ١٦/2٩22/ص تاريخ 2020/0٦/١١ وبتوجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء الطلب من المصارف التريث بعمليات 
منح / تجديد التسهيالت االئتمانية بكافة أشكالها، واستمر هذا الحظر ساريًا حتى صدور التعميم رقم ١٦/٤٧٧٤/ص بتاريخ 2020/٩/٨ والذي 

تم بموجبه السماح باستئناف منح التسهيالت االئتمانية كما يلي.
التسهيالت االئتمانية الغير مباشرة. -
التسهيالت االئتمانية المباشرة لتمويل )القطاع الزراعي- المشاريع الصغيرة والمتوسطة – أصحاب الدخل المحدود( باإلضافة للقروض  -

العقارية.

كما ونص القرار على عدم منح أي تسهيالت ائتمانية دوارة لحين صدور تعليمات الحقة، وعدم منح أي عميل سقف ائتماني يتجاوز مبلغ /٥00/ 
مليون ليرة سورية، ومبلغ /٤00/ مليون ليرة سورية بالنسبة للقروض العقارية.

•التعميم رقم 22٣٧/ص

تم بموجب هذا التعميم إلزام المصارف بعدم اتخاذ أي قرار يقضي بتوزيعات أرباح نقدية لألرباح المحققة خالل العام 20١٩، مع إمكانية توزيع هذه 
األرباح كأسهم مجانية على المساهمين. 

تطور القوانين واألنظمة المصرفية



4849

بنك االئتمان األهلي - التقرير السنوي ٢٠٢٠

أنظمة الرقابة والضبط المتعلقة بإعداد التقارير المالية

إن بنك االئتمان األهلي )عوده سابقًا( يخضع كغيره من المصارف العاملة لجملة من األنظمة والقوانين والتعليمات التي تضع في إطارها العريض 
ضرورة توفير نظام رقابة فاعل في تأمين درجة عالية من الدقة في إعداد التقارير المالية، حيث يأتي تعيين مدقق حسابات خارجي معتمد من قبل 
الجهات الرقابية ومنتخب بشكل كامل من مساهمي المصرف كجزء هام من أنظمة الرقابة على مراجعة وتدقيق التقارير المالية علمًا بأن المدقق 

المنتخب يتمتع بشكل كامل بالحيادية وبعيد كل البعد عن تأثير اإلدارة التنفيذية أو أي جهة أخرى.

من جهة أخرى، يأتي دور لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة كمكمل للخطوة األولى حيث يلقى على عاتقها متابعة أعمال التدقيق المنجزة 
من قبل مدقق الحسابات ومناقشة تقريره بكل عناية للتأكد من سالمة اإلجراءات المطبقة داخليًا عند إعداد القوائم المالية والتأكد من صحة البيانات 

ومدى انسجامها مع معايير المحاسبة الدولية والتعليمات والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية.

في حين تترك لجنة التدقيق المجال مفتوحًا تمامًا ألعمال إدارة التدقيق الداخلي وعلى مدار العام للتأكد من سالمة إعداد التقارير المالية حسب 
خطة العمل السنوية لتلك اإلدارة لمعالجة أي ثغرات أو استدراك أي أخطاء.

عالوًة على كل ما تقدم، فإن وجود مديرية مراقبة اإللتزام والتي ترتبط بشكل مباشر بمجلس إدارة المصرف، والتي تتولى  مسؤولية متابعة اإللتزام 
باألنظمة والقوانين النافذة وتوجيهات مجلس النقد والتسليف ولجنة إدارة هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وضوابط العمل المعتمدة لدى 
المصرف ومتابعة المخاطر المرتبطة بأنشطة المصرف واإعداد التقارير المطلوبة بهذا الخصوص ورفعها لكل من مجلس إدارة المصرف ومفوضية 

الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، يساهم في رفع مستوى الضبط والرقابة على التقارير المالية.

فصاحاتها تخضع لرقابة هيئة األوراق واألسواق المالية التي لها الحق في منح حق نشر البيانات المالية  ومن الجدير بالذكر أن البيانات المالية واإ
حسب تعليمات اإلفصاح الصادرة عنها وكذلك االستفسار عن أي من هذه اإلفصاحات إضافة إلى الرقابة اليومية التي يفرضها مصرف سورية 

المركزي على عمليات المصرف ليشمل ذلك تقاريره المالية بأنواعها.

اإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر:

مقدمة:

استمرت إدارة المخاطر في المصرف بالسعي لتطبيق أفضل الممارسات السليمة في إدارة المخاطر المصرفية كأحد أهم األولويات االستراتيجية 
للعمل، تعمل إدارة المخاطر بشكل دائم على تحقيق أهدافها والمتمثلة بتحديد وقياس جميع أنواع المخاطر الناتجة عن األعمال في المصرف 
وتقييمها وفقًا الحتماالت حدوثها وتقدير حجم الضرر الذي يمكن أن تحدثه وتحديد مستويات المخاطر التي يمكن للمصرف أن يتحملها أو 
يتجنبها أو يؤمن ضد حدوثها عن طريق رسم سياسات يتم من خاللها وضع حدود للمخاطر المقبولة وتحديد المسؤولية عن معالجة أي تجاوز 
لهذه الحدود باإلضافة إلى رفع التقارير الدورية إلى الجهات المعنية بالمشاكل الملموسة، حيث تسعى إدارة المخاطر وبالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية 

في المصرف على إيجاد توازن مقبول بين حجم المخاطر الناتجة عن أعمال المصرف والعائد على هذه األعمال.

كما تقوم إدارة المخاطر في المصرف برفع تقارير دورية إلى لجنة إدارة المخاطر في مجلس اإلدارة حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها 
المصرف وحجمها، كما يتم عرض ملخص عن أنشطة إدارة المخاطر ومدى التزامها بأفضل المعايير العالمية الصادرة سواًء من قبل لجنة بازل 
أو غيرها من الجهات المرموقة والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية باإلضافة إلى مخاطر أمن المعلومات واستمرارية 

العمل وغيرها من المخاطر الناتجة عن األعمال في المصرف.

االستراتيجيات العامة والهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر

مجلس اإلدارة هو الجهة المسؤولة عن تحديد أنواع المخاطر إضافًة إلى السقوف القصوى المقبولة بما يتعلق بكل نوع من أنواع المخاطر  •
التي يتعرض لها وهي ما يعرف بـً الحدود القصوى والقابلية للمخاطر Risk Limits & Appetite. يوافق مجلس اإلدارة على سياسات 
جراءات إدارة المخاطر بكافة أنواعها وهو يتلقى دوريًا تقارير عن حجم ونوع المخاطر التي تواجه المصرف أو المحتملة مستقباًل بعد  واإ

دراستها تفصيليًا من قبل لجنة المخاطر.

لجنة المخاطر تنبثق عن مجلس اإلدارة ومهمتها األساسية اإلشراف على إدارة المخاطر بشكل عام وتقييم أعمالها إضافة إلى مراجعة  •
جراءات إدارة المخاطر قبل رفعها إلى مجلس اإلدارة. كما أن هذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة تطور مستوى المخاطر  واقتراح سياسات واإ
في المصرف، تحديد سيناريوهات اختبارات الجهد وتقييم نتائجها وهي صلة الوصل بين إدارة المخاطر ومجلس اإلدارة. تتألف لجنة إدارة 

المخاطر من ٣ أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة بحضور مدير إدارة المخاطر والمدير العام.

اللجنة التنفيذية للمصرف مهمتها معاونة المدير العام في العمليات اليومية إلدارة المصرف وتطبيق االستراتيجيات الموافق عليها كما  •
تشارك اللجنة في صياغة السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتقوم بمتابعة التقارير الصادرة عن إدارة المخاطر. 

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وهي مسؤولة عن اتخاذ ومتابعة القرارات المتعلقة بجميع األعمال في المصرف والتي ينتج عنها مخاطر  •
السوق ومخاطر السيولة باإلضافة إلى تحديد استراتيجيات مواجهة هذه المخاطر ومراقبة تطبيق أسس إدارة المخاطر وااللتزام بالسقوف 

المحددة والسياسات واإلجراءات الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.   

إدارة المخاطر ومهمتها التقيد باإلجراءات والسياسات المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف والمصادق عليها من لجنة إدارة المخاطر  •
بما يتعلق بطرق تقييم حجم هذه المخاطر من خالل منهجيات علمية يتم تطويرها بشكل دوري بما ينسجم مع أحدث المعايير الدولية إلدارة 
المخاطر، وبما يتماشى مع السوق المحلية وال يتعارض مع التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي. كما وتقوم بإبداء الرأي بشكل 
مستقل بما يتعلق بكافة أنواع األعمال واألنشطة التي يمارسها المصرف وينتج عنها مخاطر من أي نوع، وتقوم بإصدار التقارير الدورية 

عن هذه المخاطر ورفعها إلى اإلدارة العليا للمصرف كما إلى مجلس اإلدارة.

اإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر
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سياسات إدارة المخاطر 
العامل األساسي في سياسة إدارة ومراقبة المخاطر في المصرف هي السقوف التي يقوم بتحديدها مجلس اإلدارة لكل نوع من أنواع المخاطر وهي 
تعكس استراتيجية المصرف في تعامله مع السوق واألهداف التي يعمل لتحقيقها وفي الوقت نفسه تحدد هذه السقوف مستوى المخاطر القصوى 

المقبول بها من قبل المصرف والتي ال يجب تجاوزها. 

تتضمن هذه السقوف على سبيل المثال الحدود االئتمانية بشكل عام وبشكل محدد في قطاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة، تتضمن أيضًا 
الحد األدنى المسموح به للسيولة، إضافًة إلى تحديد نسب مخاطر سعر الفائدة وتحديد التوجيهات النوعية والكمية للمخاطر التشغيلية.

يتم بشكل دوري متابعة ودراسة البيانات واألرقام الصادرة عن كافة األقسام في المصرف من أجل تحديد وقياس المخاطر التي يتعرض لها وبالتالي 
يتم رفع نتائج هذه الدراسات إلى اإلدارة العليا للمصرف بشكل دوري كما ترفع تقارير فصلية عن المخاطر التي يتعرض لها المصرف إلى مجلس 

اإلدارة عن طريق لجنة المخاطر. 

المخاطر االئتمانية:

تعد المخاطر االئتمانية من أهم أنواع المخاطر التي يتحملها المصرف وعليه تسعى إدارة المخاطر مراقبتها بشكل مستمر من خالل دراسة جودة 
محفظة التسليفات وقياس المخاطر الناجمة عنها وبما يتناسب مع الحدود القصوى المقبولة سواًء على مستوى القروض التجارية أو على مستوى 

قروض التجزئة، وذلك من خالل االقتراحات التي يتم رفعها ضمن رأي مستقل لكل قرار ائتماني.  

وتعتبر سياسة تدعيم التسهيالت بمخففات المخاطر أو تحصين المحفظة من خالل النهج المتحفظ في تشكيل المؤونات مقابل التسهيالت من 
أهم أدوات إدارة مخاطر االئتمان.

تقوم إدارة المخاطر االئتمانية بمراجعة دورية لمحفظة التسهيالت لدراسة تطور حجم الديون في كل مرحلة من مراحل التصنيف وكفاية المؤونات 
الموجودة باإلضافة إلى مراجعة وضع وقيم الضمانات من خالل دراسة كل نوع على حدة، كما تلتزم إدارة المخاطر االئتمانية بقرارات مجلس النقد 
والتسليف فيما يتعلق بتصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب المؤونات كما هو الحال في احتساب نسب التركزات المقبولة لكل عميل أو مجموعة.

يتم تغطية المهام المتنوعة إلدارة المخاطر االئتمانية من خالل وحدتين رئيسيتين وهي وحدة مراجعة مخاطر االئتمان، ووحدة الرقابة على االئتمان، 
حيث تقوم بأدوارها بطريقة تكاملية لالرتباط الكبير بين مراحل العمل األساسية.

وحدة مراجعة مخاطر االئتمان: تعنى بتقييم مخاطر االئتمان المرتبطة بكل ملف ائتماني من خالل دراسة وتحليل البيانات الكمية والنوعية  •
التي يتم معالجتها ضمن برنامج التصنيف االئتماني الداخلي المعتمد من قبل المصرف، إلى جانب تقييم الضمانات المقدمة ليتم إبداء 
رأي نهائي وعرضه على اللجان المختصة، كما تقوم بمراجعة دورية للمحفظة ومراقبة أدائها من خالل مهمة أساسية تتمثل في تصنيف 

الديون بحسب قرارات مصرف سورية المركزي ومعايير التصنيف الداخلي المعتمدة من قبل المصرف.

وحدة الرقابة على االئتمان: تمارس هذه الوحدة نشاطها من خالل مهمتين رئيسيتين األولى تتركز بتوفير ومعالجة كافة أنواع البيانات  •

المرتبطة بالمخاطر االئتمانية واحتساب المؤونات باإلضافة إلى مسؤولية إعداد كافة التقارير الدورية المطلوبة من الجهات الرقابية فيما يتعلق 
بحجم وتركزات المخاطر االئتمانية بكافة أنواعها، كما تهتم بتجميع واإعداد وتبادل المعلومات المرتبطة بالعمالء المدينون مع مصرف سورية 
المركزي من خالل برنامج مركزية المخاطر، كما تساهم في تحضير كافة اإلفصاحات المتعلقة بالمخاطر االئتمانية والضمانات المأخوذة 
باإلضافة إلى حجم المؤونات وصواًل إلى صافي المخاطر االئتمانية، الثانية تتمحور بشكل أساسي حول المتابعة المستمرة والدورية لمحفظة 
الديون بهدف رئيسي وهو التأكد من تنفيذ وتفعيل وتجديد كافة أنواع القروض بما يتطابق مع تفاصيل القرار االئتماني الصادر عن اللجنة 
المختصة من حيث شروط المنح والضمانات المطلوبة باإلضافة إلى التأكد من وجود وسالمة وصحة المستندات والوثائق المرتبطة سواًء 
بعقود القروض أو بالضمانات المأخوذة بكافة األوقات وبالتنسيق مع القسم القانوني بالمصرف عند الحاجة، كما يهتم هذا القسم بالمراجعة 

الدورية لصالحية بعض المستندات والوثائق وضمان تجديدها بالتعاون مع المعنيين في قسم االئتمان.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9:

في تموز 20١٤ انتهى مجلس المحاسبة العالمي من وضع المعيار رقم ٩ للتقارير المالية، وقد تم تحديد بداية العام 20١٨ للبدء بتطبيقه عالميًا.

يتضمن المعيار متطلبات جديدة لعمليات القياس واالعتراف والتحوط تجاه المخاطر االئتمانية المرتبطة بالموجودات واألدوات المالية في ميزانية 
المصرف، والتي من شانها ان تؤثر في النشاط االئتماني بشكل عام وللمصارف بشكل خاص.

يلزم المعيار المؤسسات على اتخاذ اجراءات مقابل التدني في قيمة موجوداتها المالية بحيث تكون هذه اإلجراءات على شكل مخصصات مقابل 
التدفقات النقدية المتوقعة لفترة ١2 شهر مقبلة للموجودات المالية المصنفة ضمن المرحلة األولى لتدني القيمة ومخصصات مقابل كافة التدفقات 

النقدية المستقبلية للموجودات المالية المصنفة ضمن المرحلتين 2 و٣.

وبحسب المعيار فان كافة الموجودات المالية ومن اليوم األول لالرتباط التعاقدي تصنف ضمن المرحلة األولى مالم تظهر أحد المؤشرات والتي 
تعبر عن ارتفاع بالغ في درجة المخاطر االئتمانية المرتبطة باألصل المالي و/او الطرف التعاقدي. ومن الجدير بالذكر بان هذه اآللية قد وضعت 

لغاية زيادة الحذر كمحاولة لمنع تكرار احداث ازمة 200٨ العالمية.

سبق وبتعميم صادر عن حاكم مصرف سورية المركزي برقم ٦٨٣٩ في العام 20١٧ الطلب الى جميع المصارف البدء بمرحلة تمهيدية خالل العام 
20١٨ لغاية تطبيق المعيار. وفي بدايات العام 20١٨ وبموجب تعميم الحاكم رقم ١٩2٧، تم تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ 

حتى تاريخ 20١٩/0١/0١ وصواًل للتطبيق الكامل بنهاية العام آنف الذكر.

تم صدور القرار رقم ٤/ م ن بتاريخ 20١٩/02/١٤ من مجلس النقد والتسليف الذي يوضح اآللية الواجب اتباعها من قبل البنوك لاللتزام بمتطلبات 
المعيار رقم ٩ وتحديد الحدود الدنيا الواجب اخذها في عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ECL لجميع األدوات المالية الخاصة بالمصرف 
بما يخص التعرضات و التوظيفات بالنسبة للمؤسسات المالية المصرفية والمحفظة التجارية و محفظة التجزئة، ويلتزم المصرف بشكل ربعي بتزويد 
مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بالنماذج التي تم وضعها من قبل المفوضية وضمن المهل التي يتم تحديدها بهذا الخصوص مصادق عليها 
من قبل مدقق الحسابات الخارجي ومرفقة بتقرير التدقيق/ المراجعة فيما يخص كفاية المؤونات المكونة لقاء األصول المالية وااللتزامات العرضية 

وصحة معالجة الفوائد/العوائد المعلقة ودقة احتسابها وفقًا لمتطلبات هذه التعليمات.

اإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر
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تمت دراسة وتعريف وتحديد كافة االفتراضات والمتغيرات الضرورية لتطبيق المعيار رقم ٩ بعد مناقشتها مع اإلدارة التنفيذية في المصرف 
وعرضها على مجلس اإلدارة لالعتماد، بعد أن تم تحديد نموذج اإلعمال المتبع لكل نوع من الموجودات.

جراءات  وتم تشكيل لجنة تحوي على مجموعة من األشخاص ذات الخبرة والمعرفة العالية بالقطاع المصرفي من أجل إعادة بناء سياسات واإ
جديدة تتناسب مع متطلبات المعيار رقم ٩. تم االنتهاء من إعدادها ومصادقتها من قبل مجلس اإلدارة خالل العام 2020.

وعند تطبيق متطلبات المعيار ألول مرة تم تزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بنسخة من تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول 
صحة عمليات التصنيف والقياس وكفاية االفصاحات ومدى مالءمة السياسات واإلجراءات التي أعدها المصرف لغاية تطبيق متطلبات المعيار 
رقم ٩  ومدى صالحية وفعالية نظام التصنيف االئتماني الداخلي والمنهجيات واألنظمة والنماذج األخرى المستخدمة ألغراض احتساب الخسائر 

االئتمانية المتوقعة .

واما فيما يخص احتساب المخصصات الالزمة لمواجهة التدني في قيمة األصول المالية، فقد تم اتباع اآللية المعتمدة في احتساب الخسائر 
االئتمانية المتوقعة ECL، حيث تم تجهيز أدوات مختصة وبيئة عمل داعمة، ترتكز على البيانات التاريخية ألحداث التعثر والخسائر االئتمانية 
المسجلة في المصرف. إضافة الى ما سبق، تم ايجاد أدوات خاصة باحتساب المخصصات الالزمة لمواجهة التدني بقيمة الموجودات المالية 
االخرى، ويلتزم المصرف بكافة القرارات الصادرة من مفوضية الحكومة لدى المصارف بما يخص تعديل النسب والقيم التي تدخل في معادلة 
حسبة الخسائر االئتمانية المتوقعة على سبيل المثال ال الحصر )قرار رقم ١٦/٥١٨١/ص بتاريخ 0٣-0٩-20١٩ الخاص بالنسب الواجب 
اعتمادها الحتمالية التعثر )PD( للتعرضات االئتمانية تجاه الحكومة السورية بالعملة األجنبية بقيمة ٤,٥% ، قرار رقم ١٦/١١٨2/ص بتاريخ 

١0-0٣-2020 الخاص بتحديد العمر المتوقع للتوظيفات.

كما وستستمر إدارة المخاطر في تطوير تلك األدوات لتواكب المتطلبات الجديدة وخصوصًا الرقابية منها، في ضوء التطور المستمر للتطبيق 
العملي للمعيار.

مخاطر السوق والسيولة: 

تعنى مخاطر السوق بكافة األعمال التي يحتمل أن يتعرض المصرف كنتيجة لها بشكل مباشر أو غير مباشر ألي نوع من الخسائر، حيث تنتج 
مخاطر السوق من التحركات في عوامل السوق بشكل يؤدي إلى نتائج سلبية سواء على األرباح أو على القيمة اإلقتصادية لحقوق المساهمين في 
المصرف، أما مخاطر السيولة فهي تنجم عن عدم قدرة المصرف على تنفيذ االلتزامات الحالية أو المستقبلية المتوقعة أو غير المتوقعة بالوقت 

المناسب والكلفة المقبولة.

وتشمل إدارة مخاطر السوق والسيولة دراسة وتحليل األنواع التالية من المخاطر:

تقلبات أسعار الفائدة. •

تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. •

تقلبات أسعار األوراق المالية. •

السيولة. •

تقوم إدارة مخاطر السوق بقياس وضبط حجم المخاطر المحتملة والناتجة عن أعمال المصرف ذات العالقة واالرتباط بتقلبات أسعار الفوائد أو أسعار 
صرف العمالت باإلضافة إلى مخاطر السيولة، ويتم ذلك من خالل المتابعة اليومية لمجمل األعمال واألنشطة وفقًا للسياسات واإلجراءات المصادق 
عليها من قبل مجلس اإلدارة والتأكد من مدى تقيد المصرف بالسقوف والمستويات المحددة للمخاطر المقبولة داخليًا باإلضافة إلى الحدود المطلوبة 
بقرارات مصرف سورية المركزي لتحديد التجاوزات ومتابعتها بشكل فوري مع اإلدارة العليا في المصرف، كما ويتم رفع تقارير دورية إلى لجنة إدارة 
المخاطر تعرض نظرة شاملة عن حجم ونوع المخاطر السوقية الموجودة مع توضيح وتبرير أي تجاوز إن وجد، باإلضافة إلى اختبارات الجهد والتي 
تقيس حجم المخاطر المحتملة ضمن ظروف عمل قاسية يتم عرضها من خالل عدة سيناريوهات أو من خالل دراسة حساسية موجودات ومطاليب 

المصرف ألي تغير غير متوقع بعوامل السوق مثل أسعار الفوائد.

باإلضافة إلى ذلك تساهم إدارة المخاطر السوقية بإبداء الرأي بكافة أعمال المصرف التي ينجم عنها أي نوع من المخاطر السوقية من خالل 
مشاركتها في لجنة إدارة الموجودات والمطاليب في المصرف والتي من شأنها مناقشة واتخاذ القرارات بشأن توظيفات وأعمال المصرف وكل ما له 

عالقة بإدارة أصول والتزامات المصرف. 

المخاطر التشغيلية:

تهتم إدارة المخاطر التشغيلية بشكل رئيسي بمراقبة وتحليل وضبط جميع أنواع العمليات في المصرف والتي قد تسبب خسائر مادية أو غير مادية 
البشرية أو فشل األنظمة واألعطال  المخاطر بشكل أساسي عن األخطاء  تنتج هذه  )كسمعة المصرف( بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث 

اإللكترونية أو عن عمليات االحتيال الداخلية أو الخارجية أو عن العوامل المتعلقة بالبيئة التشغيلية المحيطة بالمصرف.

وتجدر اإلشارة إلى أن التطور المتسارع في النشاطات والخدمات المصرفية وتزايد االعتماد على التكنولوجيا ووسائل االتصال الحديثة والخدمات 
المصرفية اإللكترونية )E-Banking(، باإلضافة تزايد اعتماد المصارف على جهات خارجية في توفير بعض الخدمات والمتمثل باإلسناد الخارجي 
)Outsourcing( األمر الذي أدى إلى تزايد أهمية المخاطر التشغيلية وجعلها محورًا أساسيًا من محاور إدارة المخاطر، وفي نفس الوقت تزايد 

االهتمام بها من قبل الهيئات الدولية والسلطات الرقابية والمؤسسات المصرفية.

حيث تسعى إدارة المخاطر التشغيلية في المصرف بشكل مستمر الى ضمان وجود السياسات الالزمة وأنظمة الضبط الكافية لتخفيف حجم الخسائر 
بقائها ضمن الحدود المقبولة والمحددة من قبل مجلس إدارة المصرف وبما يتماشى مع مقررات مصرف سورية المركزي  المتعلقة بمخاطر التشغيل واإ

بهذا الخصوص.

كما تعنى إدارة المخاطر التشغيلية بنشر ثقافة ووعي إدارة المخاطر بكل أقسام المصرف وعلى كافة المستويات لما لها من أثر هام على تخفيف 
حجم المخاطر التشغيلية في جميع خطوط العمل وبالتالي الخسائر التي قد يتعرض لها المصرف.

اإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر
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طرق تحديد وقياس المخاطر التشغيلية:. ١

يتم تحديد وقياس حجم المخاطر التشغيلية بعدة طرق نموذجية وعلمية تتماشى مع توصيات الجهات الرقابية المتمثلة بمصرف سورية المركزي 
بشكل أساسي ومع المعايير الدولية الموصى بها من لجنة بازل ومن أهمها:

التقييم الذاتي للمخاطر: ويتم من خالل اجتماعات أو ورشات عمل مع كل إدارة في المصرف لتقييم حجم التعرضات للمخاطر التشغيلية  •
في كل نوع من العمليات والنشاطات المرتبطة واقتراح الحلول واإلجراءات المناسبة.

التجميع النوعي للمخاطر: ويتم عن طريق تجميع كافة األحداث أو األخطاء أو الخسائر التشغيلية الواردة وتصنيفها وفرزها في قواعد  •
بيانات مناسبة ورفع تقارير دورية بتركزات هذه األحداث ونوعيتها إلى اإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر مع التوصيات الالزمة لتخفيف 

من حجم وأثر هذه المخاطر.

مؤشرات المخاطر الرئيسية: يتم العمل على اعتماد مجموعة من المؤشرات األساسية باإلضافة إلى السعي بشكل دائم على تطويرها والتي  •
تتم مراجعتها بشكل دوري لتحديد وجود أي نوع من المخاطر التشغيلية باإلضافة إلى كونها مؤشرات إنذار مبكر قبل حدوث أي خسائر.

حدود المخاطر التشغيلية: عن طريق وضع حدود للخسائر الناتجة عن المخاطر التشغيلية لمختلف أنواع العمليات وعلى عدة مستويات. •

القياس: وذلك باالستعانة بالمعلومات اإلحصائية التاريخية، حيث يتم حصر الخسائر المتحققة والناتجة عن المخاطر التشغيلية واالستعانة  •
بهذه المعلومات مستقباًل في تطوير السياسات الخاصة بمراقبة هذه المخاطر والتخفيف منها. 

أما عن الطريقة المعتمدة لقياس المخاطر التشغيلية لغرض احتساب كفاية رأس المال في المصرف فقد تم وبموجب تعليمات مصرف سورية 
المركزي اعتماد طريقة المؤشر األساسي.

آليات تخفيف المخاطر التشغيلية:. 2

يتم التركيز على اعتماد الرقابة الدورية والمستمرة وضمان وجود السياسات واإلجراءات الكافية للحد والتخفيف من آثار المخاطر التشغيلية 
باإلضافة إلى اعتماد إجراءات رقابية محكمة واالستعانة بالوسائل التقنية الضرورية لذلك في حين يتم اللجوء في بعض الحاالت إلى ضمان 

وجود التغطية التأمينية الالزمة من قبل شركات تأمين ذات مكانة مرموقة في قطاع التأمين.

مخاطر أمن المعلومات واستمرارية العمل:

تهتم وحدة مخاطر أمن المعلومات واستمرارية العمل بإدارة كافة أنواع المخاطر ذات التأثير المباشر أو غير المباشر على سرية، موثوقية وتوافر 
المعلومات في المصرف كونها جزء هام وحيوي من موجودات المصرف باإلضافة إلى ضمان كفاية وكفاءة اإلجراءات المتعلقة باستمرارية 
العمل من الناحية التقنية والمعلوماتية لدورها األساسي في استمرار العمل في المصرف، حيث يتم ذلك من خالل اقتراح الضوابط الالزمة التي 

من شأنها تخفيف المخاطر عند وجودها.

استمر المصرف في تطوير وتفعيل أدواته إلدارة االستجابة لألحداث وقياس المخاطر المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها أصول المعلومات 
في المصرف، باإلضافة إلى مراقبة أي سلوك غريب لخدمات المعلومات ناتج عن تهديدات أمنية داخلية أو خارجية.

بناء على توجيهات مصرف سورية المركزي والتي تقتضي استخدام منهجيات معيارية عالمية إلدارة مخاطر أمن المعلومات، تم تطوير سياسات 
جراءات الوحدة بما يتالءم مع المعايير العالمية الخاصة بأمن المعلومات واستمرارية العمل وخاصة ISO2٧00١ وCOBIT. تهدف هذه  واإ

السياسات واإلجراءات إلى وضع الخطوات المفصلة لكيفية تحليل التهديدات الخارجية والداخلية التي يمكن ان تتعرض لها أصول المعلومات 
دارتها وموائمتها إلى السوية المقبولة عن  في المصرف آخذة بعين االعتبار نقاط الضعف والضوابط المطبقة، ومن ثم تحديد المخاطر الناتجة واإ

طريق تطبيق الضوابط المناسبة.

مع ظهور وانتشار جائحة COVID-١٩ ظهرت تهديدات جديدة يمكن أن تؤثر على أمن المعلومات في المصرف، حيث تم دراسة هذه التهديدات 
جراء األبحاث واالضطالع على التجارب والنصائح التي قدمتها كبرى الشركات األمنية العالمية، وتم وضع مجموعة من الضوابط للتعامل مع  واإ

هذه التهديدات والتخفيض من آثاراها في حال التعرض لها.

يتم تطوير خطة استمرارية العمل بشكل دوري، حيث تتناول خطة استمرارية العمل المخاطر الكامنة عند توقف أنشطة المصرف بشكل غير 
متوقع، وتهدف لضمان أن إجراءات العمل تعمل بالشكل الصحيح مما سيمكن المصرف من التعامل بسرعة وفعالية من أي كارثة غير متوقعة 

او حالة طوارئ قد تتعرض لها أعمال المصرف.

تولي وحدة أمن المعلومات واستمرارية العمل نشر التوعية والتدريب أهمية كبيرة لضمان وعي عام ودقيق بمسائل أمن المعلومات، من خالل 
نشر هذه الثقافة لدى الموظفين والتي تتوزع بين وجوب مراعاة االستخدام األمثل للتقنية وبين اإلجراءات المتطلبة من الكل عند مالحظة أي خلل

اإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر
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الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر: 

تم إجراء بعض التعديالت خالل العام 2020 على الهيكل التنظيمي ليتماشى مع متطلبات العمل والتطورات العالمية في مجال إدارة المخاطر 
وفي آلية وطبيعة المهام الناتجة عن تطبيق المعيار رقم ٩ بشكل أساسي.

إدارة المخاطر

قسم مخاطر
االئتمان

وحدة مراجعة 
االئتمان

وحدة المخاطر 
التشغيلية

وحدة الرقابة على 
االئتمان

وحدة أمن المعلومات 
واستمرارية العمل

قسم تحليل وأنظمة 
المخاطر

قسم المخاطر
السوقية

قسم المخاطر 
التشغيلية وأمن 

المعلومات

أداء بنك االئتمان األهلي )عوده سابقًا( خالل العام ٢٠٢٠:

الموارد البشرية:

تمكنت إدارة الموارد البشرية خالل العام 2020 من إتمام تغطية معظم النقص الحاصل في عدد الموظفين نتيجة لعروض عمل وسفر خارج 
القطر، وكافة المناصب المستجدة المطلوبة تلبيًة لمعايير العمل الحديثة ومتطلبات الجهات الرقابية، وذلك برفد إدارات وفروع المصرف بالكوادر 
جراء المقابالت في بعض الفترات بتوجيهات من اإلدارة العامة  المالئمة حسب المعايير والمقاييس المطلوبة. مع توقف جزئي الستقبال المرشحين واإ

ضمن فترة تطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد-١٩(. 

تم ذلك وفق اتجاهين كان األول بالتركيز على إتمام برامج تدريب مكثفة لعدد من موظفي المصرف ذوي الكفاءات والمهارات األنسب لمنحهم 
الفرصة بالترقية لشغل المناصب الشاغرة األعلى داخليًا، وبالتوازي تم العمل على توظيف عدد من الخريجين الجدد من حملة الشهادات الجامعية 
المناسبة وتزويدهم بالتدريب النظري والعملي الالزم ضمن ورشات تدريب اختصاصية، بشكل يؤمن تغطية عامة وشاملة لوجوه العمل المصرفي 
في اإلدارات والفروع وبإشراف مباشر من الموظفين ذوي الخبرات األعلى ما فتح المجال الستقطاب كفاءات مصرفية من سوق العمل في حال 

عدم القدرة على تأمينها داخليًا ليساهم ذلك في مزج واإغناء الخبرات المصرفية لما له من أثر في استمرارية تجدد األفكار والتجارب.

كما وعملت إدارة الموارد البشرية على المضي بمجموعة من برامج التأهيل داخل المصرف لتشمل إدارة الفروع بالدرجة األولى والتي يعهد لها 
إدارة العمليات المصرفية اليومية والتي يجب أن تبقى على وعي دائم بكل ما يستجد من قرارات وتعليمات لها عالقة بالعمليات اليومية لزبائن 
المصرف وبما يتناسب مع معايير جودة الخدمة المقدمة وكذلك دورات شاملة لكافة موظفي اإلدارة و الفروع حول األمور العامة التي يعنى بها 

كل ما يهتم بالشأن المصرفي بالمشاركة بعدد من دورات التدريب المصرفية االختصاصية بالتعاون مع كل من:

)مركز التدريب والتأهيل المصرفي. غرفة تجارة دمشق، سوق دمشق لألوراق المالية، Arab Qualities Makers، مصرف سورية المركزي، 
والمراكز الخاصة فيما يتعلق باألمور التقنية(

كما قامت إدارة المصرف بتغطية كلفة التدريب لعدد من الموظفين الذين يقومون بالمبادرة الشخصية لاللتحاق بدورات متقدمة واختصاصية َتمنح 
بموجبها شهادات مهنية معتمدة.

حيث بلغ إجمالي عدد ساعات التدريب ٣٥٦٨ساعة تدريب داخلية وخارجية.

٦٨٪

٣٢٪
ساعات التدريب داخل البنك

ساعات التدريب خارج البنك

تطور القوانين واألنظمة المصرفية
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بلغ الكادر البشري لبنك االئتمان األهلي )عوده سابقًا(  في نهاية العام 2020 ما مجموعه ٣0١ موظفًا قياسًا بـ ٣١١ موظف في نهاية العام 
.20١٩

توزع هذا الكادر ما بين إدارات وفروع حسب ما يبينه المخطط البياني أدناه

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

١٦٧

١٤٤

١٦٨

١٣٣

٢٠١٩ ٢٠٢٠

إدارةفروع

ومن الجدير بالذكر أنه استنادًا لخطط اإلحالل، فإن المصرف يعتمد بشكل شبه كامل على الكوادر المحلية، في حين بقي موظف واحد من 
جنسية أخرى.

دارة  ومع استمرار الظروف االستثنائية الحالية ومعدالت التضخم التي رافقها ارتفاع أسعار للعديد من السلع والخدمات استمر مجلس اإلدارة واإ
المصرف في سياساته السابقة لدعم الواقع المعاشي للعاملين بما يضمن استمرارية العمل بنفس الكفاءة والنزاهة المطلوبة، وذلك بمنح التعويضات 

الدورية المالئمة ليساهم المصرف من خاللها بتحقيق نوع من االستقرار في المستوى المعيشي لموظفيه، ورفع مستوى الوالء للمؤسسة.

المهني لطالب  التدريب  المستجد )كوفيد-١٩( تم توقيف  العالمية النتشار فيروس كورونا  بالجائحة  التي مررنا بها والمتمثلة  ونظرًا للظروف 
الجامعات بقرار من اإلدارة العامة منذ شهر شباط وحتى بداية شهر تشرين األول ومن ثم تم استئناف العملية التدريبية حيث استمر المصرف 
في تطبيق سياسته الخاصة لدعم وتمكين برامج التدريب المهني لبعض طالب الجامعات السورية لتعريفهم بشكل أشمل على القطاع المصرفي 
المحلي، وتزويدهم بصورة أوسع على اآلليات والتقنيات المتبعة فيه. حيث بلغ عدد الطالب المتدربين )٧( متدرب في مختلف إدارات وفروع 

المصرف.

٢٧٪

٦٣٪
١٠٪

تعليم متوسط وأقل

شهادات جامعية

شهادات جامعية عليا

تطور القوانين واألنظمة المصرفية

في حين يبين الرسم البياني التالي مدى توزع المؤهالت العلمية والتحصيل الذي يتمتع به الكادر البشري في المصرف
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محفظة التسليف:

محفظة تسليف الشركات:

خالل عام 2020 حافظت مديرية التسليف على سياستها بمنح االئتمان لقطاعات إقتصادية مختلفة ولعمالء يتمتعون بالجدارة االئتمانية وذلك 
على أسس متينة ومطابقة للقوانين والتشريعات الناظمة لعملية منح االئتمان وبما يتناسب وسيولة المصرف، علمًا أنه خالل فترة انتشار فيروس 
كورونا Covid١٩  قامت مديرية التسليف بدراسة التدفقات المالية لجميع عمالئها المتأثرين وعملت على تأجيل مستحقاتهم بما يتناسب مع 
تدفقاتهم النقدية والقرار رقم 2٥ الصادر عن مجلس النقد والتسليف وسيولة المصرف، كما وحافظت مديرية التسليف على جودة محفظتها وذلك 

بالرغم من كل الظروف اإلقتصادية الصعبة التي أثرت على مختلف القطاعات اإلقتصادية خالل العام 2020.

نشاط إدارة شبكة الفروع وخطة استمرارية عملها:

سعت إدارة شبكة الفروع خالل عام 2020 إلى استقطاب أكبر شريحة من المتعاملين مع بنك االئتمان األهلي )عوده سابقًا( وذلك من خالل 
شراء مقرين جديدين لكل من فرعي السويداء وطرطوس بحيث يتمتع كل فرع منهما بموقع أفضل ومساحة أكبر تضمن الوصول إلى شريحة أكبر 
من المتعاملين باإلضافة إلى إعطاء شعور الراحة للمتعاملين أثناء تواجدهم في الفرع باإلضافة لتلبية احتياجاتهم بطريقة سريعة ومميزة. وقد تمت 
المباشرة العمل في فرع طرطوس الجديد بتاريخ 2020/0١/١٩ أما فرع السويداء الجديد فقد باشر عمله اعتبارًا من تاريخ 202١/0٩/2٧، وقد تم 
نقل مقر كال الفرعين بسالسة وتنسيق عاليين بين األقسام اإلدارية في البنك حيث أبدى موظفو كال الفرعين التعاون بين كافة أفراد فريق العمل من 
أجل إنجاح عملية االنتقال دون أن يؤثر ذلك على المتعاملين مع مصرفنا.  كما وقد تابع بنك االئتمان األهلي )عوده سابقًا( تركيزه على تطوير 
البنية الخدمية األساسية في البنك من خالل تقديم الدعم الفني واإلداري واللوجستي لفروع المصرف كافة وتطوير إجراءات العمل لديها وتحديثها 

بشكل دوري بما يتناسب مع قرارات وتعليمات الجهات الوصائية وبما يتوافق أيضًا مع توجيهات اإلدارة العليا. 

كما وقد تابعت إدارة شبكة الفروع تنسيقها مع باقي أقسام البنك بما يمكن تلخيصه بالنقاط التالية:  

التنسيق الدائم مع قسم الموارد البشرية لتأمين الكوادر البشرية المناسبة والمؤهلة للعمل ضمن فروع البنك باإلضافة إلى العمل على تطوير الكوادر 
الموجودة أصاًل وذلك للعمل على تقديم الخدمات المصرفية للمتعاملين ضمن إجراءات عمل واضحة ومحددة متوافقة مع متطلبات وتعاميم وقرارات 

مصرف سورية المركزي.

التنسيق المستمر مع قسم المعلوماتية بهدف تأمين وتطوير التجهيزات والبرمجيات الضرورية لتنفيذ العمليات المصرفية. 

التنسيق والتعاون المستمر مع األقسام الرقابية من أجل تالفي أي ثغرات في إجراءات العمل اليومية مما يجنب المصرف الوقوع في إشكاالت مع 
المتعاملين من جهة ومع الجهات الرقابية من جهة أخرى.

تعميم مفهوم األرشفة االلكترونية على أقسام وفروع المصرف بغية تسهيل عملية حفظ األوراق والمستندات إضافة إلى سرعة الوصول للمعلومة 
المطلوبة وحفظها من التلف الذي قد يطرأ عليها.

هذا وتتطلع إدارة شبكة الفروع في المرحلة القادمة الى بذل المزيد من الجهود لتطوير وتحسين الخدمات المصرفية والسيما اإللكترونية منها ومتابعة 
مراقبة عمل الفروع والعمل على رفع مستوى موظفيها من خالل التدريب المستمر على النظم والبرمجيات الجديدة بما يضمن وجودها في الصفوف 

األولى لمقدمي الخدمات المصرفية في سورية.

لمحة عن أداء القطاع المصرفي وحصة المصرف التنافسية:

يبين الجدول التالي أهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي التقليدي وحصة بنك االئتمان األهلي:

31 كانون األول ٢٠19 31 كانون األول ٢٠٢٠ البيانات المالية المنتهية في

 الحصة السوقية لبنك
االئتمان األهلي

 القطاع المصرفي
التقليدي

 بنك االئتمان
األهلي

 الحصة السوقية لبنك
االئتمان األهلي

 القطاع المصرفي
التقليدي

 بنك االئتمان
األهلي

بماليين الليرات السورية

%٩  ١  ١,٣١٩,٥١٤2٩% ١,٧٨٤ مجموع الموجودات 2٤٦,٥٩٨  ٨٩2,2٥٣,2 

%٩  ٣22,٥٦2  ٣0,22٧% ٥  تسهيالت ائتمانية مباشرة 2٨,٤١٦  ٣٨٤,٧٨٥ 
بالقيمة الصافية

%٧  ٦% ٦٥,٧٤٦  ٨٩٧,٦٥٧  ودائع العمالء والتأمينات ١0٤,٩٣٣  ١,٧١٥,٥0٣ 
النقدية

%١١  2٧0,0٤١  2٨,٦0٩% ٨ حقوق الملكية ٦٨,٦٤٣  ٧٨٤,٦١٥ 

تطور القوانين واألنظمة المصرفية
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تحليل األداء المالي
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ألغراض التحليل المالي، يجب مراعاة ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية ما بين نهاية عامي 2020 و20١٩ حيث 
سجل ١2٥٦ ل.س مقابل ٤٣٦ على التوالي أي بزيادة مقدارها ٨20 ل.س ومعدل ١٨٨%، وذلك بحسب نشرة أسعار الصرف المعتمدة 

ألغراض إعداد البيانات المالية.

بيان الوضع المالي المختصر:. 1

مصادر التمويل:  .1,1

تمثل مصادر التمويل المطلوبات وحقوق الملكية، حيث يعتمد المصرف على ودائع الزبائن بشكل رئيسي في التمويل والتي شكلت في نهاية 
عام 2020 ما نسبته ٤2,٦%، في حين شكلت ودائع البنوك 2٦,٩% وحقوق الملكية 2٧,٨% والمطلوبات األخرى ٧,%2.

التغير% التغير ٢٠19 ٢٠٢٠ بماليين الليرات السورية 

%١٥١  ١2٨ ١,٨٥٥0,٤٥١ الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة ٣0٦,202 

%٨٦-  )2,٥٩٨( ٣,00٩ االستثمارات في األوراق المالية ٤١١

%٦-  )١,٨0٩( ٣0,22٥ التسهيالت االئتمانية المباشرة الصافية 2٨,٤١٦ 

%2٩  ٧٦0 2,٥٩٩ الموجودات الثابتة وغير الملموسة ٣,٣٥٩ 

%١20  ٦,٦0٥,٥ ٦00 الموجودات األخرى ١0٦,١2

 %1٠٢ 1٢4,٨14 1٢1,7٨4 مجموع الموجودات ٢46,59٨

%١٦٩ ودائع البنوك ٦٦,٣٨٥  2٤,٦٣٥  ٤١,٧٥0 

%٦0 ودائع العمالء والتأمينات النقدية ١0٤,٩٣٣  ٦٥,٧٤٦  ٣٩,١٨٧ 

%١٣٧ المطلوبات األخرى ٦,٦٣٧  ٧٩٥,2  ٣,٨٤2 

%١٤0  ٤0,0٣٥  2٨,٦0٦٨,٦٤٣   ٨ حقوق الملكية

%1٠٢ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية ٢46,59٨  1٢1,7٨4  ٨14,1٢4 

٢٠.٢٪

٢٠١٩ ٢.٣٪

٥٤.٠٪

٢٣.٥٪

ودائع البنوك

المطلوبات ا��خرى
ودائع العم�ء والتأمينات النقدية

حقوق الملكية

٢٦.٩٪

٢٠٢٠
٢.٧٪

٤٢.٦٪

٢٧.٨٪

ودائع البنوك

المطلوبات ا��خرى
ودائع العم�ء والتأمينات النقدية

حقوق الملكية

توزيع المطلوبات وحقوق المكية

ودائع البنوك: •

تمثل ودائع البنوك 2٦,٩% من المطلوبات وحقوق الملكية في 2020 مقابل 20,2% في 20١٩، تبين المخططات التالية توزيع ودائع 
البنوك بين مصارف محلية ومصارف خارجية:

ودائع الزبائن والتأمينات النقدية: •

تمثل ودائع الزبائن والتأمينات النقدية ما نسبته ٤2,٦% من المطلوبات وحقوق الملكية في عام 2020 مقابل ٥٤% في عام 20١٩ 
تظهر المخططات التالية توزيع الودائع:

٢٠٢٠ ٢٠١٩
٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٦.٠٧.٩

١٨.٧

٢٤.٦

٥٨.٥

٦٦.٤

خارجي

مح��

ودائع البنوك
)بمليارات الليرات السورية)

١٠٤.٩

٦٥.٧

٢٠٢٠ ٢٠١٩
٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠ ٤٧.٨

٣٤.٣

٤٦.٤

٢١.٥

٩.٧ ٩.٢

١.٠ ٠.٧

٢٠١٩
٢٠٢٠

الحسابات الجاريةودائع ��جلودائع التوف��تأمينات نقدية
وتحت الطلب

ودائع الزبائن
)بمليارات الليرات السورية)

ودائع الزبائن حسب نوع الوديعة
)بمليارات الليرات السورية)

تحليل األداء المالي
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توزيع الموجودات:  .1,٢

يمثل طرف الموجودات استخدامات مصادر التمويل وتعود الحصة األكبر للموجودات النقدية والسيولة الجاهزة حيث تشكل ٨2% من إجمالي 
الموجودات تليها محفظة التسهيالت االئتمانية ١١,٥% وتشكل باقي الموجودات ما نسبته ٦,٥%.

يبين المخطط التالي توزيع الموجودات في نهاية عام 2020 مقارنة بعام 20١٩:

الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة: •

تتألف هذه الموجودات من النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي والتي تشكل ما نسبته 2٣% منها، في حين تشكل األرصدة 
واإليداعات لدى المصارف ما نسبته ٧٧% من هذه الموجودات.

تبين المخططات التالية توزيع الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة إضافة إلى توزيع األرصدة واإليداعات لدى المصارف بين مصارف 
محلية ومصارف خارجية:

٢٠١٩

٤.٥٪

٦٦.١٪

٢.٥٪ ٢.١٪

٢٤.٨٪

الموجودات الثابتة وغ�� الملموسة

الموجودات ا	
خرى
الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة

� ا	
وراق المالية
ا	ستثمارات ��

ة الصافية التسهي�ت ا	ئتمانية المبا��

٢٠٢٠

٤.٩٪

٨٢.٠٪

٠.٢٪ ١.٤٪

١١.٥٪

الموجودات الثابتة وغ�� الملموسة

الموجودات ا	
خرى
الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة

� ا	
وراق المالية
ا	ستثمارات ��

ة الصافية التسهي�ت ا	ئتمانية المبا��

توزيع الموجودات

٢٠١٩٢٠٢٠
٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٧.٠٩.٥

٤٨.٨

٥٥.٨

١٤٦.٣

١٥٥.٨

��خارجيمح

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٤٦.٥

١٥٥.٨

٢٤.٦

٥٥.٨

٢٠٢٠ ٢٠١٩

نقد وأرصدة لدى الم
ف المركزيأرصدة  وإيداعات لدى المصارف

أرصدة إيداعات لدى المصارف
)بمليارات الليرات السورية)

الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة
)بمليارات الليرات السورية)

أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
)بمليارات الليرات السورية)

أرصدة إيداعات لدى مصارف محلية
)بمليارات الليرات السورية)

أرصدة إيداعات لدى مصارف خارجية
)بمليارات الليرات السورية)

كما تبين المخططات التالية توزيع الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة بحسب المراحل والمخصصات المشكلة عليها:

٣٨.٦
٤٠.٠

٣٠.٠

٢٠.٠

١٠.٠

٠.٠
٠.٠

٠.٠

١٩.٨

٢٠٢٠
٢٠١٩

المرحلة ا��و�مخصص الخسارة ا�ئتمانية

٠.٤

١٥٦.٤

٢٠٠.٠

١٥٠.٠

١٠٠.٠

٥٠.٠

٠.٠

١٠.٥
١.٢٠.١

٥٠.٠

٢٠٢٠
٢٠١٩

المرحلة ا��و
المرحلة الثانيةمخصص الخسارة ا�ئتمانية

٩.٥
١٠.٠

٨.٠

٦.٠

٤.٠

٢.٠

٠.٠
٠.٠

٠.٠

٧.٠

٢٠٢٠
٢٠١٩

المرحلة ا��و�مخصص الخسارة ا�ئتمانية

تحليل األداء المالي
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االستثمارات في األوراق المالية:  •

بتاريخ 2٣ شباط 2020 تم تحصيل قيمة شهادات اإليداع المكتتب بها لدى مصرف سورية المركزي. تبين المخططات التالية توزيع 
االستثمارات في األوراق المالية:

محفظة التسهيالت االئتمانية:  •

تنقسم محفظة التسهيالت االئتمانية إلى شقين رئيسيين )محفظة الشركات ومحفظة التجزئة(، تبين المخططات التالية حجم المحفظتين 
والمخصصات والفوائد المعلقة في نهاية عام 2020 وعام 20١٩:

٠.٠

٠.٥

١.٠

١.٥

٢.٠

٢.٥

٣.٠ ٢.٩

٠.١
٠.٠

٠.٤

٢٠٢٠ ٢٠١٩

أسهمشهادات إيداع لدى م�ف سورية المركزي

االستثمارات في األوراق المالية
)بمليارات الليرات السورية)

محفظة الشركات
)بمليارات الليرات السورية)

محفظة التجزئة
)بمليارات الليرات السورية)

٢٠١٩٢٠٢٠
٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٢٦.٨
٢٣.٣

٣.٢

٣.٣

٣٠.٠

٢٦.٦

كات �� محفظة ال�
صا�� المخصصات والفوائد المعلقة

٢٠١٩٢٠٢٠
٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٣.٤
٥.١

١.٢

٢.١

٤.٦

٧.٢

� محفظة التجزئة
صا�� المخصصات والفوائد المعلقة

بنهاية عام 2020 وعام  المعلقة  والفوائد  والمخصصات  المراحل  والتجزئة بحسب  الشركات  توزيع محفظتي  التالية  المخططات  تظهر 
:20١٩

الموجودات الثابتة وغير الملموسة:  •

قام المصرف خالل عام 20١٩ بشراء عقارين، األول في محافظة طرطوس والثاني في محافظة السويداء ليتم استعمالهما كفروع للمصرف 
بداًل عن الفروع المستأجرة عند انتهاء عقود اإليجار في عام 2020.

وقد تم االنتهاء من أعمال اإلكساء والتجهيز في عام 2020، حيث تم افتتاح فرع طرطوس بتاريخ ١٩ كانون الثاني 2020 وافتتاح فرع 
السويداء بتاريخ 2٧ أيلول 2020.

كما قام المصرف خالل عام 2020 باستكمال تجهيز عقار المصرف المملوك في منطقة الحواش بمحافظة حمص والحصول على 
التراخيص الالزمة ليتم استخدامه بداًل عن فرع البنك المستأجر في منطقة الحضارة بمحافظة حمص بعد انتهاء عقد إيجاره في نفس العام، 

وتم االفتتاح الرسمي لفرع الحواش بتاريخ ١0 أيلول 2020.

محفظة الشركات
)بمليارات الليرات السورية)

محفظة التجزئة
)بمليارات الليرات السورية)

تحليل األداء المالي

٢٠١٩

٤.٦

٠.٤

٢.٢ ٢.١

٣.٥

٠.١

١.١ ١.٢

�و��المرحلة ا المرحلة الثالثة

المرحلة الثانيةالمخصصات والفوائد المعلقة

٢٠٢٠

٠.٠

١.٠

٢.٠

٣.٠

٤.٠

٥.٠

٢٠١٩

١٤.١

٩.٧

٢.٩ ٣.٣

٢٣.٤

٤.٢
٢.٥

٣.٢

�و��المرحلة ا المرحلة الثالثة

المرحلة الثانيةالمخصصات والفوائد المعلقة

٢٠٢٠

٠٫٠

٥٫٠

١٠٫٠

١٥٫٠

٢٠٫٠

٢٥٫٠
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الربحية:  .٢

صافي إيراد الفوائد:  .٢,1

يوضح المخطط التالي صافي إيراد الفوائد للسنوات الثالث الماضية:

التغير% التغير ٢٠19 ٢٠٢٠ بيان الدخل المختصر )بماليين الليرات السورية)

%٨٦ 2,٤٤٤ 2,٨٣٧ ٥,2٨١ + صافي إيراد الفوائد 

%١٤ ٣٣٣ 2,٣٣٤ 2,٦٦٧ + صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى 

%٣٦ ١,١٥٦ ٣,١٩0 ٤,٣٤٦ - التكاليف التشغيلية 

%١١٨٧ ٧,٤٩٩ ٦٣2 ٨,١٣١ - المخصصات 

%١٥٦ ١٨٤ ١١٨ ٣02 - مصروف الضريبة 

%-49٢ (6,٠6٢( 1,٢31 (4,٨31(  = صافي )الخسارة( الربح قبل أرباح تقييم مركز القطع البنيوي 

%١00 ٤٤,٦02 0 ٤٤,٦02 + أرباح تقييم مركز القطع البنيوي 

%3131 3٨,54٠ 1,٢31 39,771 = صافي الربح 

٠

١,٠٠٠

٢,٠٠٠

٣,٠٠٠

٤,٠٠٠

٥,٠٠٠

٦,٠٠٠

٧,٠٠٠

٨,٠٠٠

٢,١٨٠

٧,٤٦٢

٤,٥٠٢

٥,٢٨١

٢,٨٣٧

١,٣٩٨

١,٧١٥١,٦٦٥
٣,١١٣

٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨

� إيراد الفوائد
ايرادات الفوائدأعباء الفوائدصا��

صافي إيراد الفوائد
)بماليين الليرات السورية)

التغير% التغير ٢٠19 ٢٠٢٠ بماليين الليرات السورية

%2٦ ١٧٣ ٦٧٦ ٨٤٩ + عموالت االئتمان والعمليات التجارية والخدمات المصرفية 

%١١ ١٦٨ ١,٥٩2 ١,٧٦0 + أرباح التعامالت بالعمالت األجنبية 

%٤١٤ ٥٨ ١٤ ٧2 + استرداد خسائر تدني قيمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

%2٧- (١٧( ٦2 ٤٥ + إيرادات تشغيلية أخرى 

%٤٩0 ٤٩ ١0 ٥٩ - عموالت مدينة: بنوك، حواالت، أخرى 

%14 333 ٢,334 ٢,667 المجموع

صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى:  .٢,٢

يبين الجدول التالي تفاصيل صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى:

يوضح المخطط التالي صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى للثالث سنوات الماضية:

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٥٩

٢,٧٢٧

٢,٣٤٤

٢,٦٦٧

٢,٣٣٤

١,١٢٢

٥٩١٠

١,١٥١

يراد � ا��
يراداتا��عباء صا�� ا��

٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨

صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى 
)بماليين الليرات السورية)

تحليل األداء المالي
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التكاليف التشغيلية:  .٢,3

يبين الجدول التالي مكونات التكاليف التشغيلية:

يوضح المخطط التالي مقارنة للتكاليف التشغيلية خالل األعوام الثالثة الماضية:

التغير% التغير ٢٠19 ٢٠٢٠ بماليين الليرات السورية

%١0 ١٥2 ١,٤٧٥ ١,٦2٧ نفقات الموظفين

%٦١ ٩١٤ ١,٤٩٨ 2,٤١2 مصاريف تشغيلية أخرى

%٤١ ٩0 2١٧ ٣0٧ طفاءات اهتالكات واإ

%36 1,156 3,19٠ 4,346 المجموع

٢٠١٩ ٢٠١٨٢٠٢٠٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

١,٢٣٧١,٤٧٥

١,٥٣٣

٢,٩٥٠
١٨٠

١,٤٩٨

٣,١٩٠
٢١٧

١,٦٢٧

٢,٤١٢

٤,٣٤٦

٣٠٧

� ��نفقات الموظف مصاريف تشغيلية أخرى اهت�كات واطفاءات

التكاليف التشغيلية
)بماليين الليرات السورية)

المخصصات:  .٢,4

يبين الجدول التالي تفاصيل المخصصات:

التغير% التغير ٢٠19 ٢٠٢٠ بماليين الليرات السورية

-2٧2% (٥٨٨( 2١٦ (٣٧2( تسهيالت ائتمانية مباشرة

١00% ٩٧٣ 0 ٩٧٣ تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

١٤٥٣% ٦,٩02 ٤٧٥ ٧,٣٧٧ يداعات لدى المصارف أرصدة واإ

2020% ١0١ ٥ ١0٦ مخصصات لمواجهة أعباء ضريبية محتملة

٥٧١% ٤0 ٧ ٤٧ مركز القطع التشغيلي

١00% ٧١ (٧١( 0 مخصصات أخرى

11٨6% 7,499 63٢ ٨,131 المجموع

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

١,٤٧٥

١٠٠
١٨٠

١٫٦٢٧

٢٠١٩

٥٢٩

٣٨٨

٢٧٠

٣٨٣

١٦٦
١٠٨

١٢
١٠٦

٣٢

٧٩٨

٦٢٦

٣٠٧
٢١٧٢١١

نفقات
� الموظف��

� تأم�� الصيانة مستلزمات ومواد
تنظيف وتعقيم

قرطاسية
ومصاريف

مكتبية

مصاريف
تشغيلية أخرى

اهت�كات
واطفاءات

المعلوماتية
والسويفت

المنافع
والخدمات
المساندة

٢٠٢٠

التكاليف التشغيلية
)بماليين الليرات السورية)
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عناوين اإلدارة العامة
وشبكة  الفروع 



190191

بنك االئتمان األهلي - التقرير السنوي ٢٠٢٠

اإلدارة العامة

مبنى المكاتب، مجمع شام سيتي سنتر، تنظيم كفرسوسة، . ١
دمشق.

صندوق بريد: ٦22٨
هاتف: 2٣٨٨٨000 ١١ ٩٦٣+
فاكس: 22٤٨٥١0 ١١ ٩٦٣+

بناء المحافظة، ساحة يوسف العظمة، دمشق.. 2
هاتف: 2٣٨٨٨000 ١١ ٩٦٣+
فاكس: 22٥٤١٩٧ ١١ ٩٦٣+

contactus.syria@bankatb.com :بريد الكتروني
http://www.bankatb.com :موقع الكتروني

المحافظة )الفرع الرئيسي(

بناء المحافظة، ساحة يوسف العظمة، دمشق.
هاتف: 2٣٨٨٨000 ١١ ٩٦٣+
فاكس: 22٤٧٧٨2 ١١ ٩٦٣+

المدير: السيد عمر النابلسي

أبو رمانة
شارع الجالء، مقابل السفارة اليابانية، أبو رمانة، دمشق.

هاتف: ٣٣٤٦٤0٨ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٣٣٤٦٤١0 ١١ ٩٦٣+

المدير: السيدة سارية العلي

المزة 
أوتوستراد المزة، جانب مدرسة بكري قدورة، دمشق.

هاتف: ٦٦2٦٦١2 ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٦٦2٦٦١٩ ١١ ٩٦٣+

المدير: اآلنسة فادية عواد

المالكي 
بجانب المركز الثقافي األلماني، المالكي، دمشق.

هاتف: ٣٧٣٩٦٩٥ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٣٧٣٩٥0٣ ١١ ٩٦٣+

المدير: االنسة نيرمين خليل

كفرسوسة
مجمع شام سيتي سنتر، تنظيم كفرسوسة، دمشق.

هاتف: 2١١٤٤٦0 ١١ ٩٦٣+
فاكس: 2١١١٨٩٧ ١١ ٩٦٣+

المدير: السيد حبيب مخلوف 

الحريقة *
شارع عبد القادر الحسيني، ساحة الحريقة، دمشق.

دمر 
سوق الشام التجاري المركزي، جزيرة رقم ١، مشروع دمر، 

دمشق.
هاتف: ٣١٤2٣20 ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٣١٤2٣2٤ ١١ ٩٦٣+

المديرة: دانيا الخطيب

القصاع 
بناء الدروبي، امتداد شارع القصاع، ساحة العباسيين، 

دمشق.هاتف: ٤٤٥٩١٦0 ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٤٤٥٩٣22 ١١ ٩٦٣+

المدير: السيد شادي خولي 

دمشق

جرمانا
ساحة البلدية، منطقة جرمانا، ريف دمشق.

هاتف: ٥٦٣٧2٧2 ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٥٦٣٧2٧٩ ١١ ٩٦٣+
المدير: السيدة دياال أبو الفضل 

اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الشمالية:

جانب نادي شباب العروبة، محطة بغداد، شارع امين 
الريحاني، العزيزية، حلب.

هاتف: ٦-22٧٩٨0١ 2١ ٩٦٣+
فاكس: 22٧٩٨0٩ 2١ ٩٦٣+

العزيزية )الفرع الرئيسي(

جانب نادي شباب العروبة، محطة بغداد، شارع امين 
الريحاني، العزيزية، حلب.

هاتف: ٦-22٧٩٨0١ 2١ ٩٦٣+
فاكس: 22٨٨٩٥2 2١ ٩٦٣+

المدير: السيد نديم شنن

سوق اإلنتاج *

بناء رقم ٥/٦٨١0 سوق اإلنتاج، المحافظة، حلب.

الفرقان * 

منطقة الفرقان، شارع اكسبريس، دوار الشرطة، حلب.

ريف دمشق

حلب

العناوين
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منطقة الحواش – مفرق المزينة
هاتف: ٧٤٤٤١٧ ٣١ ٩٦٣+

فاكس: ٧٤٤٤١٧٣ ٣١ ٩٦٣+
المدير: السيد  نذير علي

بناء رقم ١/٨٩٦، منطقة المرفأ القديم، شارع الجزائر، 
صليبه، الالذقية.

هاتف: ٤٨٦022 ٤١ ٩٦٣+
فاكس: ٤٨٦02٤ ٤١ ٩٦٣+

المدير: السيدة دينا أبو كف

شارع الثورة- جانب محطة فلسطين- طرطوس
هاتف: 2٣2٤٨٦٤ ٤٣ ٩٦٣+
فاكس: 2٣2٤٨٦٦ ٤٣ ٩٦٣+

المدير: السيد فراس بشور

جانب شركة MTN، خلف دار الحكومة، ساحة العاصي، 
حماه.

هاتف: 22١٩٥٦0 ٣٣ ٩٦٣+
فاكس: 22١٩٥٦٧ ٣٣ ٩٦٣+

المدير: السيد باسم الذقاني

حمص

الالذقية

طرطوس

حماه

ساحة تشرين – بداية حي النهضة –بناء البكري
هاتف: ٣2٦٧٤2 ١٦ ٩٦٣+
فاكس: 22٨١٣٧ ١٦ ٩٦٣+

المدير: السيد نورس كامل

القامشلي *

بناء رقم ١١٦، شارع بور سعيد، مدينة القامشلي، محافظة 
الحسكة.

فندق درعا السياحي، جانب قيادة الشرطة، درعا.

* مغلق بشكل مؤقت بناء على موافقة مصرف سورية المركزي

السويداء

الحسكة

 درعا*

العناوين
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