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تقرير المؤسسين

المقدم في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للبنك الوطني االسالمي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية (قيد التأسيس)

ايها السيدات والسادة المساهمون الكرام،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

يسعد مؤسسو البنك الوطني االسالمي ان يرحبوا بكم في هذا اللقاء الطيب، وان يتقدموا بجزيل الشكر 
والتقدير لمساهمتكم الكريمة في تأسيس هذا البنك الذي سيكون بأذن الله تعالى االنطالقة الراسخة 

لتدعيم مسيرة الخير للعمل المصرفي االسالمي في الجمهورية العربية السورية،  
الوطني  للبنك  الصامد الشامخ  القوي  البناء  بان مساهمتكم ستكون حجر األساس في تكوين  مؤكدين 
اإلسالمي ولتصبح مؤسستكم المصرفية اإلسالمية الجديدة الذراع الصلب في الصيرفة االسالمية. كما 
يشكر مؤسسو البنك استجابتكم بحضوركم لهذا االجتماع للنظر في جدول االعمال المبين في الدعوة 

الموجهة لكم.
عملية  اثناء  تمت  التي  واإلجراءات  البنك  لهذا  كمؤسسين  لتقريرنا  العريضة  الخطوط  أبرز  يلي  وفيما 

التأسيس

الجزء األول
دراسة الجدوى االقتصادية

وللتأكد من جدوى تأسيس هذا البنك تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية اثبتت سالمة وجدوى تأسيس البنك 
الوطني اإلسالمي في الجمهورية العربية السورية وقد تناولت هذه الدراسة الجوانب التالية: -

- األهداف العامة إلنشاء البنك
 حيث تهدف وبشكل رئيسي إلى المساهمة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجمهورية 
العربية السورية وتوفير  جزء من المتطلبات التمويلية لعملية إعادة البناء والعمران التي تعتبر إحدى الفرص 
الوطنية  المدخرات  وحشد  الجمهورية،  أنحاء  مختلف  في  واالقتصادية  اإلنمائية  المشاريع  لتمويل  المتاحة 
السوق  من  وجيدة  مناسبة  حصة سوقية  تحقيق  إلى  باإلضافة  اإلنتاجية،  المشاريع  توظيفها في  وإعادة 
من  واسعة  قاعدة  تكوين  يكفل  وبما  المصرفية  والمنتجات  والخدمات  األنشطة  مختلف  في  المصرفي 
المتعاملين تنمو تدريجيًا في قطاعّي المؤسسات والشركات وقطاع األفراد عالوة على تقديم الخدمات 
صورها  جميع  في  الفائدة  أساس  غير  على  القائمة  واالستثمار  التمويل  أعمال  وممارسة  المصرفية 
المنتج  االستثمار  في  المشاركة  نحو  وتوجيهها  والمدخرات  األموال  اجتذاب  وسائل  وتطوير  وأشكالها، 
بأساليب ووسائل مصرفية ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وفق قانون إحداث المصارف الخاصة 
المصارف اإلسالمية  التشريعي إلحداث  التنفيذية  والمرسوم  2001 وتعديالته وتعليماته  لعام   28 رقم 
النقد  مجلس  يضعها  التي  والشروط  والحدود  للضوابط  وفقًا  وذلك  وتعديالته    2005 لعام   35 رقم 

والتسليف. 



- االنتشار الجغرافي
أما بالنسبة لالنتشار الجغرافي لفروع البنك في المحافظات السورية فإنه انطالقًا من حرص المؤسسين 
لتحقيق أهداف البنك االستراتيجية المشار اليها أعاله   المتمثلة في تلبية حاجات مختلف فئات المجتمع 
 – المزة  منطقة  في  للبنك  عامة  وإدارة  فرع  افتتاح  سيتم  اإلسالمية،  والمنتجات  الخدمات  من  السوري 
فيالت شرقية –مدخل مشروع ماروتا ستي بمدينة دمشق وافتتاح (8) فروع أخرى في مختلف المحافظات 
السورية خالل السنوات الثالث األولى من عمر المصرف وذلك في حال ثبوت جدوى افتتاح هذه الفروع 
احتياجات ومتطلبات  التفرع مرنة حسب  المركزي. وستكون خطة  والحصول على موافقة مصرف سورية 

السوق حيث يمكن التعديل والتبديل وفق المتغيرات والمستجدات.

- السوق المستهدف
والشركات  األفراد  قطاعي  في  المتعاملين  من  كبيرة  مجموعات  هو  للبنك  المستهدف  السوق  أن 
وسيسعى البنك إلى توجيه جهوده التسويقية حاضرًا ومستقبًال نحوهم واجتذابهم للتعامل معه وبالتالي 
المباشر،  وغير  المباشر  التسويق  استخدام  خالل  من  لهم  واالستثمارية  المصرفية  وخدماته  منتجاته  بيع 
ويعتبر تحديد السوق المستهدف هو أول مخططات العملية البيعية للبنك وسوف يتوجه البنك إلى مختلف 

أرجاء الجمهورية العربية السورية ليقدم خدماته ومنتجاته إلى السوق المستهدف.
 

- متطلبات عملية البناء والعمران

الجيش  بانتصار  تقريبًا  سورية  على  والعدوان  الحرب  مرحلة  انتهت  أن  وبعد  اآلن  السورية  الحكومة  تتوجه 
السورية  الدولة  حضن  إلى  السورية  األراضي  من   95% من  أكثر  وعودة  اإلرهاب  على  السوري  العربي 
وتحريرها بشكل كامل، فإن التوجه يتركز اآلن على عملية البناء والعمران في مختلف أرجاء الجمهورية وعليه 
لتمويل  مالية  توظيفات  إلى  وبحاجة  تمويلية ضخمة  متطلبات  والعمران هي  البناء  عملية  متطلبات  فإن 
مشاريع التنمية والعمران. وعليه فإن الفرص متاحة أمام البنك والمصارف األخرى بشكل عام للمساهمة 
في تمويل هذه المشاريع من خالل التوظيفات والتمويالت لمختلف المشاريع في إطار من المشاركة بين 
القطاعين العام والخاص في إعادة بناء االقتصاد الوطني والتمهيد إلعادة اندماجه مع االقتصاد العالمي 

والتجارة الدولية.

- الدراسة التسويقية 
نظرًا لعدم توفر إحصاءات رسمية عن السياسات المالية والنقدية في سورية خالل سنوات األزمة منذ عام 
2011، وفي ضوء البيانات المنشورة المتوفرة الممكن استخدامها في هذه الدراسة، فقد اعتمد  في 
الفعلي،  الطلب  تقدير حجم  الى  التسويقية إلحداث مصرف إسالمي جديد  في سورية  الدراسة  إعداد 
وحجم العرض الفعلي، وفجوة الطلب الفعلية، ودراسة الخدمات المنافسة وأسعارها في السوق السورية 
وذلك لجميع المصارف العاملة في سورية (تقليدية وإسالمية) وللمصارف اإلسالمية بشكل خاص، وذلك 
استنادًا إلى تحليل البيانات المالية السنوية المنشورة لجميع المصارف العاملة في سورية خالل السنوات 

الخمس األخيرة .

• وقد تم تقدير الفجوة بين العرض والطلب خالل السنوات الخمس القادمة وتبين من نتيجة الدراسة أن 
هناك فجوة بين تقديرات إجمالي الطلب وبين تقديرات إجمالي العرض لجميع المصارف العاملة في سورية 
والخدمات  التمويالت  (تقديرات  الكلي  الطلب  تقديرات  زيادة  نتيجة  وذلك  الدراسة  هذه  إعداد  بتاريخ 
للمصارف  بالنسبة  األمر  وكذلك  الحالية)  المصارف  (إمكانيات  الكلي  العرض  تقديرات  عن  المصرفية) 
الفترة  تلك  كبير خالل  التمويلية بشكل  االحتياجات  زيادة  الموجودة في سورية بسبب  الثالثة  اإلسالمية 

لتلبية متطلبات إعادة اإلعمار في سورية.

•  تجدر اإلشارة إلى أن الدراسة أخذت بعين االعتبار اقتراح قيمة مضافة في سد أي عجز في فجوة مصادر 
بإحداث صندوق  إضافي وذلك  تمويل  إيجاد مصدر  التمويل من خالل  لتأمين متطلبات  البنك  تمويل هذا 
استثماري إلعادة اإلعمار، أو طرح صكوك إسالمية إلعادة اإلعمار في سورية يتم تداولها أصوًال في السوق 
المالي بما يؤمن لهذا البنك مصادر التمويل الالزمة لتلبية متطلبات التمويالت لعملية إعادة اإلعمار في 

سورية.
تم وضع  اإلسالمية  المصرفية  والخدمات  التمويالت  على  إضافي  ونتيجة وجود طلب  ما سبق  على  بناء 

الخطة التسويقية للبنك والتي تؤكد قدرة البنك على تحقيق أهدافه االستراتيجية.



الجزء الثاني: الهوية المؤسسية للبنك

Vision :أ) الرؤية المستقبلية للبنك
أن يكون البنك األكثر تميزا وتطورا في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية اإلسالمية.

Mission :ب) الرسالة/ المهمة للبنك
وجودة  وتطورا  تميزا  األكثر  اإلسالمية  واالستثمار  التمويل  وصيغ  المصرفية  والمنتجات  الخدمات  تقديم 

لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات قطاعات المتعاملين مع البنك.
ج) - القيم الجوهرية 

• االلتزام في العمل بمبادئ وقيم وتعليمات الشريعة اإلسالمية.
• السعي الدائم لنيل رضى كافة المتعاملين.

• الحرص الدائم لتميز وجودة خدماتنا ومنتجاتنا.
• المصداقية والشفافية في كافة مجاالت تعامالتنا.

• الرعاية وتحفيز األداء المتميز للعاملين وصوال للرضى الوظيفي وعمل الفريق الواحد.
د (-السياسات

اعتماد مبادئ اإلدارة المؤسسية ومعايير وضوابط الصناعة المصرفية اإلسالمية المتطورة كمنهاج عمل 
لتعزيز قدرات البنك المالية والتنافسية في السوق ولتلبية كافة احتياجات المتعاملين معه ويحقق رضاهم، 
والحصة  العوائد  وزيادة  الموجودات،  ونمو  الملكية  حقوق  على  العائد  معدالت  ونمو  تصاعد  يضمن  وبما 

السوقية للمصرف في مختلف المؤشرات المالية الرئيسية.

الجزء الثالث 
اجراءات التأسيس 

أوال: مرحلة ما قبل الترخيص

حرص المؤسسون ومنذ بداية إجراءات تأسيس البنك ان يتم ذلك وفق أحدث المفاهيم اإلدارية واالجرائية 
المؤسسات  مع  بالتعاون  االقتصادية  الجدوى  دراسة  إعداد  إتمام  تم  فقد  ولهذا  اإلسالمية  والمصرفية 
المالية واالقتصادية ذات االختصاص في هذا المجال وكذلك اعداد كافة السياسات واالستراتيجيات وأدلة 
إجراءات العمل الالزمة لعمل البنك وكذلك اعداد االوصاف الوظيفية وفق المفاهيم المصرفية اإلسالمية 

الحديثة وكذلك إسناد إدارة مرحلة التأسيس إليها حيث تم في هذا المجال إعداد ما يلي:  

-1 النظام الداخلي للبنك / دليل المهام والواجبات لكافة مراكز عمل البنك        
-2 دليل الحاكمية المؤسسية                                                          

-3 سياسات التمويل واالستثمار 
الداخلي  المراجعة والتدقيق  االلتزام،  (المخاطر، مراقبة  الرقابية  اإلدارات  إجراءات عمل  -4 سياسات وأدلة 

والرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي)
-5 ادلة إجراءات عمل كافة مراكز عمل البنك األخرى.
-6 سياسات البنك بما يخص أمن وحماية المعلومات

كما تم: -
أ -  تحديد اعداد الموظفين الالزمين خالل السنوات الثالث األولى من عمر البنك ووظائفهم 

ب -  تحديد المساحات الالزمة لمبنى اإلدارة العامة والفرع النموذج لغايات التوسع في باقي المناطق وذلك 
للخدمات  الالزمة  المساحات  وحجم  جهة  من  المساحات  هذه  سيشغلون  الذين  الموظفين  لعدد  استنادا 
مفاهيم  في  المعتمدة  المفاهيم  وفق  المتطلبات  من  وغيرها  العمالء  مع  التعامل  وقاعات  والمرافق 
البناء  اعمال  في  متخصصة  جهة  مع  بالتعاون  اعدت  ومالية  هندسية  دراسة  ووفق  المصرفية  الصناعة 

والتشييد والمقاوالت وأخرى معنية في تامين مثل هذه التجهيزات والمستلزمات المصرفية الالزمة.
ت - تحديد مكونات الفرع النموذج ومستلزماته من كل احتياجاته ومستلزماته 

اللوجستية والفنية والتكنولوجية 
ث - دراسة احتياجات البنك من النظام المصرفي اإلسالمي الالزم والبرامج الالزمة واعداد متطلبات ذلك 
لتوصية مناسبة بخصوص شراء نظام  المختصة وصوال  الشركات  والتواصل مع  الالزمة  النواحي  كافة  من 

مصرفي إسالمي متطور من جهة ذات اختصاص.
ج - اعداد اوصاف وظيفية لكافة وظائف العمل في مراكز البنك المختلفة.



ثانيا: - إجراءات الترخيص من المصرف المركزي: - 

-1  االستمارة االولية لطلب الترخيص (نموذج رقم 1)

بتعبئة االستمارة  المؤسسون  2001 قام  28 لسنة  الخاصة رقم  المصارف  احداث  أ - وفقا ألحكام قانون 
االولية للتعبير عن الرغبة بتأسيس البنك وتقديمها مع الوثائق المطلوبة الى مصرف سورية المركزي ليكون 
هذا التأسيس والرغبة في تأسيس البنك مؤشرًا وداللة قوية على أن االستثمار في سورية مازال متاحًا 
رغم االزمة التي شارفت على االنتهاء بإذن الله تعالى.  علما ان هذه االستمارة االولية (نموذج رقم 1) ال 
سورية  مصرف  مع  اولي  حوار  لفتح  اساس  هي  وانما  المصرف،  بتأسيس  للترخيص  رسميا  طلبا  تعتبر 

المركزي يتم بعدها الطلب من المؤسسين التقدم بطلب الترخيص الرسمي.
ب - تم عقد عدة جلسات حوار واجتماعات مع المعنيين في المصرف المركزي لمناقشة أسماء المؤسسين 
ومالئتهم ووثائقهم ودراسة الجدوى االقتصادية وتم اجراء التعديالت الالزمة في ضوء مطالعات المصرف 

المركزي.
ت - تم استالم كتاب من المصرف المركزي بالترحيب بتقديم استمارة الترخيص األساسية مع كافة مرفقاتها 

وفق تعليمات مصرف سورية المركزي بهذا المجال.

-2 تقديم طلب الترخيص (نموذج رقم 2) 

أ - تم التقدم الى مصرف سورية المركزي بطلب ترخيص البنك وفق احكام القانون رقم 28 لعام 2001 
والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بأحداث المصارف االسالمية وقد تم تسليم الطلب مع 

الوثائق المطلوبة بشكل اصولي.
ب -   تم عقد عدة اجتماعات مع المعنيين في المصرف المركزي لمناقشة استمارة الترخيص ومتطلباتها 

وتم اجراء التعديالت الالزمة في ضوء مطالعات المصرف المركزي.

-3 صدور قرار مجلس الوزراء بترخيص البنك 

أ - بتاريخ 4/14/ 2021 صدر قرار مجلس الوزراء الكريم (رقم 36/م. و) تاريخ 2021/4/13 القاضي بترخيص 
الوطني  البنك  باسم  سورية  عامة  مغفلة  مساهمة  شركة  شكل  على  خاص  إسالمي  مصرف  تأسيس 
اإلسالمي برأسمال قدرة خمسة وعشرون مليار ليرة سورية موزعة على مئتان وخمسون مليون سهم 
قيمة السهم مائة ليرة سورية ومقره الرئيسي في محافظة دمشق كما تم نشر قرار الترخيص هذا في 

الجريدة الرسمية.
ب - تم استالم كتاب مصرف سورية المركزي رقم 16/2338/ص تاريخ 2021/4/20 مرفقا به قرار مجلس 
سورية  مصرف  تزويد  على  العمل  المؤسسين  من  وطالبا  البنك  لتأسيس  الترخيص  المتضمن  الوزراء 
المركزي بالوثائق والبيانات الالزمة والمطلوبة بالكشف المرفق مع الكتاب وذلك لغايات استكمال إجراءات 
تسجيل البنك في سجل المصارف الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف وفق احكام القانون 

رقم 28لعام 2001 الخاص بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة وتعديالته وتعليماته التنفيذية 
ت -  بعدها قام المؤسسون باإلجراءات التالية: -

• التصديق على النظام األساسي لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. حيث تم ذلك بموجب قرار 
السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1226 تاريخ 2021/4/28

حصص  عن  الفائضة  البنك  أسهم  طرح  على  السورية  المالية  واألسواق  األوراق  هيئة  مع  الترتيب   •
المؤسسين والبالغة نسبتها %25 على االكتتاب العام وتم ذلك بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 
123 تاريخ 2021/8/2 والمبلغ الى مدير اإلصدار بموجب كتاب هيئة األوراق واألسواق المالية السورية رقم 

1010/ص/-ام تاريخ 2م2021/8 
• البدا بتسليم مصرف سورية المركزي بالوثائق المطلوبة تدريجيا وحسب المراحل المطلوبة  

•  الترتيب لعقد اجتماع الهيئة العامة التأسيسية وفق جدول االعمال المعتمد والمعلن عنه رسميا وفق 
متطلبات التشريعات المنظمة لذلك 



ثالثا: إجراءات طرح األسهم الفائضة عن اكتتاب المؤسسين على االكتتاب العام

أ - تم تعيين شركة شام كابيتال للخدمات المالية كمدير لإلصدار من ضمن قائمة المؤسسات المرخصة من 
هيئة األوراق واألسواق المالية السورية لهذه الغاية وذلك حسب تعليمات الهيئة في هذا المجال 

ب - تم تقديم كافة الوثائق المطلوبة من هيئة األوراق واألسواق المالية السورية اصوال بما فيها اعداد 
النهائي  اإلقرار  مرحلة  حتى  متابعتها  وتم  األخرى  اإلصدار  ووثائق  االكتتاب  دعوة  وبيان  اإلصدار  نشرة 

واالعتماد. من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية السورية وصدور قرار الهيئة المشار اليه أعاله 
ت - مرحلة االكتتاب العام:

بدأت مرحلة طرح األسهم لالكتتاب العام بدأ من تاريخ يوم الثالثاء الموافق 2021/8/17 واستمرت حتى 
نهاية دوام مصارف االكتتاب بتاريخ يوم االحد الموافق 2021/9/5 حيث تم خالل هذه المرحلة:

• نشر بيان دعوة االكتتاب والذي يوضح شروط االكتتاب وموعده ومكانه وترتيباته في صحيفتين رسميتين 
ومرتين متتاليين قبل بدأ االكتتاب بعشرة أيام حسب متطلبات القانون وتعليمات هيئة األوراق واألسواق 

المالية السورية 
الموقع  على  االكتتاب  ونماذج  االكتتاب  دعوة  وبيان  اإلصدار  ونشرة  للبنك  األساسي  النظام  نشر  تم   •

اإللكتروني للبنك.
المساهمين  قاعدة  توسيع  وبهدف  لهم،  األقرب  المكان  في  العام  االكتتاب  من  للمواطنين  تمكينًا   •
التالية  الثالثة  المصارف  فروع  بعض  اعتماد  تم  المحافظات،  مختلف  في  المجتمع  أبناء  مختلف  لتشمل 

لالكتتاب:
- بنك الشام

- المصرف التجاري السوري 
- المصرف الصناعي

ث - إغالق االكتتاب العام: 
بنجاح تام وبحمد الله وبعونه تعالى، تم إغالق باب االكتتاب العام في نهاية دوام مصارف االكتتاب ليوم 
االحد الموافق 2021/9/5، وانتهت بحمد الله عملية طرح أسهم البنك لالكتتاب العام والبالغة نسبتها 25% 

من رأس مال البنك، وكانت النتائج على النحو التالي:

  عدد األسهم المطروحة لالكتتاب العام/سهم  

  قيمة األسهم المطروحة لإلكتاب العام بالليرة السورية

  عدد المكتتبين باألسهم / سهم

  عدد األسهم المكتتب بها / سهم

  قيمة األسهم المكتتب بها / بالليرة السورية

  فائض االكتتاب العام / سهم

  فائض االكتتاب العام بالليرة السورية

خ-عملية تخصيص األسهم 
الترتيبات  وبموجب  العام  لالكتتاب  المطروحة  االسهم  عن  بها  المكتتب  االسهم  عدد  زيادة  ضوء  وفي 
الموافق عليها من قبل هيئة االوراق واالسواق المالية السورية بموجب كتابهم رقم 1032/ص -إ.م  تاريخ 
2021/ بناء على اسس وبدائل التخصيص التي اقترحها المؤسسون فقد تم تخصيص االسهم   /10/05

حسب الترتيب التالي 

• تخصيص اول 5,000 سهم لكل مساهم.
• وتوزيع باقي االسهم الناتجة عن عملية التخصيص المذكورة قسمة غرماء على باقي المكتتبين بنسبة 

27.025%
• سيتم إعادة األموال الفائضة ألصحابها من خالل المصارف التي اكتتبوا من خاللها. وفق متطلبات القانون 

وتعليمات هيئة األوراق واألسواق المالية السورية 

62,500,000

6,250,000,000

4455

171,117,435

17,111,743,500

108,617,435

10,861,743,500



أيها السيدات والسادة الكرام ...

إن نجاح عملية االكتتاب العام قد تمت بعون الله أوًال وبتعاونكم جميعًا وبتظافر كافة جهود المؤسسين 
والمعنيين في الجمهورية العربية السورية ثانيا.

الجزء الرابع: نفقات التأسيس
   

1. إشارة الى احكام الفقرة 4 من المادة رقم 9 من النظام االساسي للبنك الوطني االسالمي والتي 
تنص على ما يلي: ((يسلف المؤسسون جميع النفقات الالزمة في سبيل تأسيس المصرف وتدفع لهم 
من المصرف في حال تأسيسه نهائيًا وشهره أصوًال وبشرط الموافقة على هذه النفقات بقرار من الهيئة 

العامة التأسيسية وموافقة مصرف سورية المركزي.))

 ونرجو اعالمكم ان المؤسس السادة شركة نيوجنرايشن /ش. م. ل / هولدنغ قد قامت بتسليف البنك 
شركة  السادة  المؤسس  وقام  األجنبية،  بالعمالت  الالزمة  المبالغ  التأسيس)  (تحت  االسالمي  الوطني 
االستثمار للنقل والحلول اللوجستية المحدودة المسؤولية        بتسليف البنك الوطني االسالمي (تحت 
التأسيس) المبالغ الالزمة بالليرة السورية وذلك حتى تاريخ انعقاد هذا االجتماع علما بان كافة االلتزامات 

التي تم دفعها والعقود التي تم ابرامها قد تم الموافقة عليها اصوليا من قبل المؤسسين.

التأسيس  نفقات  اعتماد  على  بالموافقة  التكرم  نرجو  للبنك  االساسي  النظام  احكام  على  واستنادا 
وتفويض مجلس إدارة البنك بدفع هذه النفقات , ودفعات العقود لمسلفها كما هي واردة ضمن الكشف 
المرفق مع التقرير مع شهادة مدقق الحسابات المصادق على هذه النفقات وبعد موافقة مصرف سورية 

المركزي عليها.

الجزء الخامس: اإلجراءات ما بعد الترخيص
أ -  الموارد البشرية

العنصر  بأن  المؤسسين  قناعة  من  وانطالقًا  والفروع)  العامة  (لإلدارة  المقترح  التنظيمي  للهيكل  وفقًا 
البشري هو ركيزة أساسية من ركائز نجاح المؤسسات المصرفية، وانطالقًا من أهمية توفر جهاز إداري كفؤ 
يدير نشاط هذا البنك، فقد تم اختيار كوادر وظيفية محترفة من ذوي الخبرات في مجال العمل المصرفي 
والمالي واالستثماري وحسب متطلبات العمل المصرفي االسالمي، وتم الترتيب إلعداد برامج تدريبية 
والمالية  المصرفية  األدوات  مع  التعامل  على  قدراتهم  وتعزيز  لتأهيلهم  البشرية  الكوادر  لمختلف 
واالستثمارية وفق مفاهيم العمل المصرفي اإلسالمي، وبما يحقق أهداف البنك من خالل توقيع اتفاقية 
خدمات االستشارات والدعم الفني واإلداري والخدمات التدريبية مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية اإلسالمي / االيوفي  

ب - الجوانب التقنية والفنية

العمل  عالية ووفق مفاهيم  بجودة  المصرفية واالستثمارية والمالية  للبنك من تقديم خدماته  -1 تمكينًا 
المصرفي اإلسالمي، وبهدف تسهيل وتسريع أداء العمليات وإنجاز مختلف األنشطة اإلدارية والمصرفية 
من  وحرصا  واإللكترونية  اإلسالمية  المصرفية  والخدمات  المنتجات  تقديم وطرح  من  له  وتمكينًا  والفنية، 
المؤسسين على ان يرتكز البنك في أداء نشاطه على قاعدة مصرفية تكنولوجية متقدمة ومتطورة فقد 
 core) البنكية المطلوبة للبنك  التكنولوجية  تم تشكيل فريق عمل فني لدراسة واختيار وتامين األنظمة 

banking) وتوابعه.



بالشكر  نتوجه  وكما  لكم،  والتقدير  الشكر  بخالص  مجددًا  نتقدم  أن  التقرير  هذا  ختام  في  ويسعدنا   2-
والتقدير لكل من: -

- السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء  
- السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإدارة الشركات في الوزارة وموظفيهم 

- حاكم مصرف سورية المركزي وأعضاء مجلس النقد والتسليف وموظفي مصرف سورية المركزي 
- السيد رئيس مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية السورية وأعضاء المجلس وموظفي الهيئة  

- مدير اإلصدار السادة شركة شام كابيتال للخدمات المالية وكأقة موظفيها 
التجاري السوري واداراتهم  - مصارف قبول االكتتابات السادة المصرف الصناعي وبنك الشام والمصرف 

التنفيذية وكافة موظفيهم
- كل الجهات والمؤسسات والدوائر واألشخاص الذين ساعدونا كمؤسسين في عملية تأسيس هذا البنك 

منذ بداية ولغاية اجتماع الهيئة العامة التأسيسية.
اإلسالمية  البنوك  انشاء  تجربة  نجاح  على  حرصهم  من  انطلقت  والتي  المبذولة  الكريمة  جهودهم  على 
بشكل عام والبنك الوطني اإلسالمي بشكل خاص، كما يتقدم مؤسسو البنك بجزيل الشكر والتقدير لكل 
البنك  ليصبح  الوجود  حيز  إلى  بإخراجه  لهم  الفضل  يعود  حيث  البنك،  تأسيس هذا  مساهم ساهم في 

حقيقة واقعة تعكس مصداقية التعامل المصرفي اإلسالمي في سورية. 

فليبارك المولى عز وجل موكب البنك الوطني اإلسالمي، وليجعل خطاه واثقة مدروسة من أجل أن يكون 
العربية  الجمهورية  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عملية  في  وفاعال  مؤثرا  إسالميا  مصرفيا  رافدا 

السورية. وركيزة قوية من ركائز عملية إعادة البناء والعموان على كامل أجزاء الوطن الغالي.       

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

    مؤسسو البنك الوطني اإلسالمي




