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 معلومات الشركة

 املصرف الدويل للتجارة والتمويل اسم الشركة:
 يةاملصرفقبول الودائع وتوظيفها و القيام بكافة األعمال  النشاط الرئيسي للشركة:
 ل.س 22022202220222 رأس المال المصرح به:

 ل.س 0002202220222 رأس المال المدفوع:
 سهم 0002220222 عدد األسهم:

 مساهم 0222 عدد المساهمين:
 www.ibtf-sy.com الموقع االلكتروني للشركة:
 موظف 703 عدد الموظفين في الشركة:

 

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم.أمساء أعضاء جملس  .2

  2222السيد عمار الصفدي من اجلنسية األردنية و حاصل على درجة ماجستري يف اإلقتصاد الدويل عام 
من جامعة اسكس / بريطانيا و لديه خربة مصرفية تزيد عن سبع و عشرين عام يف خمتلف جماالت العمل 

اسواق املال و الشركات و األفراد و يشغل حالياً منصب الرئيس املصريف مبا يف ذلك قطاعات اخلزينة و 
 التنفيذي  لبنك اإلسكان األردن.

  2220السيد عمرو موسى و هو من اجلنسية األردنية حاصل على درجة بكالوريس يف اإلقتصاد عام 
منصب رئيس  عام و يشغل حالياً  02باإلضافة إىل العديد من الشهادات ذات اصلة و لديه خربة مصرفية ل 

 جمموعة إدارة اإلئتمان لدى بنك اإلسكان األردن .
  السيد حممد سعيد الدجاين و هو من اجلنسبة األردنية حاصل على درجة املاجستري يف إدارة االعمال عام

عام يف خمتلف اجملاالت املصرفية و  22من جامعة هورز ميلو / بريطانيا و لديه خربة مصرفية ملدة  0222
 دائرة املؤسسات املالية لدى بنك اإلسكان األردن . -اً منصب املدير التنفيذييشغل حالي
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  2220السيد نضال لطفي أمحد و هو من اجلنسية األردنية حاصل على درجة املاجستري يف احملاسبة عام 
ة و ميعام يف األعمال املصرفية التقليدية و اإلسال 02من اجلامعة األردنية يف عمان و لديه خربة مصرفية ل

 يشغل حالياً رئيس اجملموعة املالية لدى بنك اإلسكان عمان .

  السيدة الدكتورة دياال احلج عارف ممثلة عن نفسها من اجلنسية السورية حاصلة على درجة الدكتوراه يف إدارة
من جامعة دمشق / سورية شغلت العديد من املناصب اإلستشارية يف الدولة السورية  2221األعمال عام 

( تشغل حالياً منصب مستشارة إقتصادية و إدارية  و أستاذة 0222-0220مهها وزيرة العمل من عام ) أ
 جامعية .

  السيد املهندس حسان يعقوب ممثالً عن نفسه و هو من اجلنسية السورية حاصل على شهادة يف اهلندسة
م من يف الكثري من املشاريع داخل عا 73املعمارية من جامعة اريسطو طاليس / اليونان و لديه خربة جتارية ل

 القطر و خارجه و يشغل منصب مدير عام ألكثر من شركة داخل سورية .

  السيد الدكتور مصطفى الكفري ممثالً عن نفسه و هو من اجلنسية السورية حاصل على درجة الدكتوراه عام
 22دة  للتجارة والتمويل ملمن جامعة وارسو /بولنده شغل سابقاً عضوية جملس إدارة املصرف الدويل 2202

سنوات متقطعة باإلضافة خلربته يف سوق دمشق لألوراق املالية و يشغل حالياً منصب عميد كلية جامعة 
 قاسيون اخلاصة .

  السيد املهندس مسعود صاحلة ممثل عن خزانة تقاعد املهندسني من اجلنسية السورية حاصل على شهادة
اهلندسة امليكانيكية  من جامعة بولبيكينك / االحتاد السوفييت و هو عضو جملس إدارة املصرف يف دورته 

يشغل حالياً  عد املهندسني و هوالسابقة و لديه خربة يف االعمال ادارية خمتلفة من خالل منصبه يف خزانة تقا
 خزانة تقاعد املهندسني السوريني .منصب أمني سر 

  السيد نادر حداد ممثاًل عن نفسه من اجلنسية السورية حاصل على درجة بكالوريوس علوم إقتصادية
عام و  20من جامعة حلب /سورية وهو عضو جملس إدارة املصرف ملدة  2231اختصاص احصاء عام 

 جتارية واسعة .لديه خربة 

 أعضاء جملس اإلدارة. .0
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الجهة التي  المنصب االسم الرقم
 يمثلها

 تاريخ تعيينه أو انتخابه الجنسية نسبة الملكية

ممثالً عن بنك  رئيس جملس االدارة السيد عمار الصفدي 2
 االسكان

 21/20/0220 أردين 49.06%

 03/22/0202 سورية %2.23 ممثلًة عن نفسها نائب رئيس جملس االدارة دياال احلاج عارفالدكتورة  0
ممثالً عن بنك  عضو السيد عمرو موسى 7

 االسكان
 00/23/0222 أردين 49.06%

ممثالً عن بنك  عضو السيد حممد سعيد الدجاين 0
 االسكان

 00/23/0222 أردين 49.06%

ممثالً عن بنك  عضو السيد نضال لطفي 2
 االسكان

 02/22/0202 أردين 49.06%

 0221 سوري %2.07 ممثالً عن نفسه عضو السيد حسان يعقوب 6
 0220 سوري %2.20 ممثالً عن نفسه عضو السيد نادر حداد 7
ممثالً عن خزانة  عضو السيد مسعود صاحلة 8

 تقاعد املهندسني
 0221 سوري 0.07%

 02/22/0202 سوري %2.20 ممثالً عن نفسه عضو الدكتور مصطفى العبداهلل الكفري 9

 
 مدة والية جملس اإلدارة وفق النظام األساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب جملس اإلدارة. .7
  03/22/0202أربع سنوات ، أخر انتخاب جمللس اإلدارة كان بتاريخ. 
 إدارة الشركة. سبة متثيل العنصر النسائي يف جملسن .0
 22% . 
 بيان التاريخ واحلضور.عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدها خالل العام مع  .2

 أسماء األعضاء المعتذرين عدد الحضور تاريخ االجتماع الرقم
 ال يوجد 9 23/20/0202 2
 ال يوجد 2 20/20/0202 0
 ال يوجد 2 01/20/0202 7
 ال يوجد 2 22/22/0202 0
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 ال يوجد 2 02/21/0202 5
 ال يوجد 2 02/20/0202 6
 ال يوجد 2 22/20/0202 7

 وتعويضات وبدالت أعضاء جملس اإلدارة على الشكل التايل:مكافات  .1
 .ونسبتهجمموع املكافات املستحقة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام السابق  -

 اليوجد 
جمموع املكافات املقرتحة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام احلايل واليت سيتم عرضها يف اجتماع اهليئة العامة  -

 .ونسبته
 ال يوجد. 
 اجتماعات جملس اإلدارة خالل العام. بدالت حضور -

 قيمة البدل لالجتماع الواحد عدد االجتماعات اسم العضو
 %22خاضعة لضريبة بنسبة  2,500,000 7 د.دياال احلج عارف
 %22خاضعة لضريبة بنسبة  2,500,000 3 د.مصطفى الكفري

 %22خاضعة لضريبة بنسبة  2,500,000 3 نادر حداد
 %22خاضعة لضريبة بنسبة  2,500,000 3 حسان يعقوب

مسعود صاحلة/ ممثل خزانة تقاعد 
 املهندسني

 %22خاضعة لضريبة بنسبة  2,500,000 3

 ممثلي بنك االسكان:
 السيد عمار الصفدي-
 حممد سعيد الدجاين-

 عمرو موسى-       
 نضال لطفي امحد-       

 %22خاضعة لضريبة بنسبة  2,500,000 3
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 بدالت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة اليت تقاضاها أعضاء اجمللس خالل العام.تفاصيل  -
 (%22الت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة )خاضعة لضريبة بنسبة بد اسم العضو

 اسم اللجنة: الحوكمة اسم اللجنة: المخاطر اسم اللجنة: الترشيحات اسم اللجنة: التنفيذية اسم اللجنة: التدقيق

عدد 

 االجتماعات

قيمة البدل 

 لالجتماع

عدد 

 االجتماعات

قيمة البدل 

 لالجتماع

عدد 

 االجتماعات

قيمة البدل 

 لالجتماع

عدد 

 االجتماعات

قيمة البدل 

 لالجتماع

عدد 

 االجتماعات

قيمة البدل 

 لالجتماع

عدد 

 االجتماعات

قيمة البدل 

 لالجتماع

عدد 

 االجتماعات

البدل قيمة 

 لالجتماع

د.دياال الحج 

 عارف

01 050,15111           0 050,15111 

حسان 

 يعقوب

01 050,15111       4 050,1511

1 

    

د.مصطفى 

 الكفري

9 050,15111       4 050,1511

1 

6 050,15111   

مسعود 

 صالحة

    0 0115111 3 050,15111   6 050,15111   

 050,15111 0     050,15111 3 0115111 0     نادر حداد

محمد سعيد 

 الدجاني

0 0115111 3 050,151

11 

    0 050,1511

1 

    

   050,15111 3     0115111 3     نضال لطفي

عمرو 

 موسى

    3 0115111         

عمار 

 الصفدي

    2 0115111       0 050,15111 

 

  بدالت دون االجتماعات المتممة أو التي تجرى يمثل عدد االجتماعات األساسية التي سدد عنها
 .عن طريق التمرير

بدالت أو تعويضات )مثل بدل إقامة أو سفر( أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء  -
 اجمللس خالل العام. 

 .اليوجد 
 أي صلة قرابة بني أعضاء جملس اإلدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة. بيان بوجود .3
  . ال يوجد صلة قرابة 
 تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل العام. .0

 قيمة التعامل ل.س نوع التعامل توضيح طبيعة العالقة بيان الطرف ذو العالقة
 مليار 020.0 أرصدة مدينة الشريك االسرتاتيجي بنك اإلسكان
 مليون 12 أرصدة دائنة الشريك االسرتاتيجي بنك اإلسكان
 مليار 2.1 فوائد دائنة االسرتاتيجيالشريك  بنك اإلسكان

 مليون 3.7 أرصدة مدينة شركة حليفة بنك االردن الدويل
 مليون 020.2 أرصدة دائنة أعضاء جملس ادارة أعضاء جملس ادارة
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 ألف 327 فوائد مدينة أعضاء جملس ادارة أعضاء جملس ادارة
 مليون 23.0 أرصدة دائنة شركة تابعة شركة املركز املايل

 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 بيان باللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة وذكر تفصيل كل جلنة على الشكل التايل: .2
 اسم اللجنة. -
 . جلنة الرتشيحات واملكافآت 
 أعضاء اللجنة. -

 تاريخ تعيينه في اللجنة المنصب الوظيفي منصبه في اللجنة اسم العضو
 01/11/2020 عضو جملس إدارة رئيس اللجنة السيد حسان يعقوب

 01/11/2020 عضو جملس إدارة عضو السيد حممد سعيد الدجاين
 20/01/2021 عضو جملس إدارة عضو الدكتور مصطفى العبداهلل الكفري

 مهام اللجنة. -

وضع معايري وشروط )احلد األدىن ( للخربات واملؤهالت واملهارات املطلوبة لعضوية جملس االدارة ولشغل -2
منصب الرئيس التنفيذي ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الالزم ختصيصه من العضو ألعمال اجمللس ، ويصادق جملس 

 االدارة على املعايري والشروط املوضوعة.

–ذي لعضوية جملس االدارة وجلان اجمللس ولشغل منصب الرئيس التنفي -التوصية بالرتشيح واعادة الرتشيح-0
مراعاة القوانني والقرارات النافذة ، آخذة بعني االعتبار عدد مرات احلضور ونوعية وفعالية والغاء العضوية ، مع 

مشاركة األعضاء يف اجتماعات اجمللس وتأديتهم لواجباهتم ومسؤولياهتم ، على اللجنة القيام هبذه املهمة قبل 
حسب النقد والتسليف ) ارسال اشعار أو تقدمي طلب للحصول على موافقة مصرف سورية املركزي أو جملس

 احلالة(.
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وضع تعريف لألعضاء التنفيذيني واألعضاء غري التنفيذيني واألعضاء املستقلني والتأكد من استقاللية األعضاء -7
املستقلني مبا يتوافق مع املعايري املوضوعة يف هذا الدليل، والتأكد من تناسب تشكيلة اجمللس مع حجم املصرف 

 وتعقيد عملياته.

( لتقييم فعالية جملس االدارة  KPIS))Key performance indicatorsين معايري موضوعية  تب -0
 ككل ومسامهة كل عضو من أعضاء اجمللس وكل جلنة من جلانه 

وتقييم أداء املديرين التنفيذيني، ويؤخذ باالعتبار عند تقييم أداء اجمللس ككل واالدارة التنفيذية أداء املؤسسات 
 ة كما يراعى مدى االلتزام باملتطلبات الرقابية ، ويصادق جملس االدارة على معايري التقييم .األخرى املشاهب

التأكد من حصول أعضاء جملس االدارة على التدريب والتأهيل املستمر ، من خالل برامج تصمم هلذا -2
حول بعض القضايا  توفري معلوماتالغرض، ملواكبة التطورات احلديثة يف صناعة اخلدمات املالية ، وتتوىل اللجنة 

 اهلامة يف املصرف ألعضاء جملس االدارة عند الطلب.

 وضع شروط ومعايري تعيني املديرين التنفيذيني وتقييم أدائهم وخطة االحالل.-1

التوصية جمللس االدارة بالغاء تعيني )عزل ( أي مدير تنفيذي اذا ثبت عدم فاعليته وتقصريه يف أداء واجباته -3
 سؤولياته.وم

اجراء املراجعة السنوية للشروط املطلوبة لعضوية جملس االدارة والرئيس التنفيذي لضمان االلتزام بأحكام -0
 القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة .

ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب واي منافع أخرى ألعضاء جملس االدارة -2
ل ني تتناسب مع خرباهتم ومؤهالهتم يصادق عليها من قبل جملس االدارة وتراجع سنوياً من قبواملديرين التنفيذي

اللجنة، والبد أن يكون هناك توازن عند وضع املكافآت والتعويضات والرواتب حبيث تكون حمفزة الستقطاب 
حتدده  طاق الذيأشخاص مؤهلني وغري مبالغ فيها ، وجيب أن يكون سلم هذه الرواتب واملكافآت ضمن الن

 سياسة املصرف وغري مرتبط باألداء يف األجل القصري هبدف جتنب تشجيع املخاطرة فوق احلدود املقبولة.
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االجتماع مع مدير املوارد البشرية مرة على األقل خالل العام للتأكد من وجود وكفاية وعدالة ووضوح  -22
ا يضمن والرواتب وسياسة التدريب والتأهيل املستمر مبآلية التعيني التقييم للعاملني وسياسة منح املكافآت 

 استقطاب أشخاص مؤهلني للعمل يف املصرف واالحتفاظ هبم.

 (.Xأو  √عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور ) -
 حضور أعضاء اللجنة تاريخ االجتماع

السيد حسان 

 يعقوب
السيد محمد سعيد 

 الدجاني
 مصطفى العبدهللا الكفريالدكتور 

     x 20/20/0202 اجللسة االوىل
       22/20/0202اجللسة الثانية 
       02/20/0202اجللسة الثالثة 
       07/20/0202اجللسة الرابعة 

       20/22/0202اجللسة اخلامسة 
       20/20/0202اجللسة السادسة 

 اسم اللجنة. -
 جلنة املخاطر. 
 أعضاء اللجنة. -

 تاريخ تعيينه في اللجنة المنصب الوظيفي منصبه في اللجنة اسم العضو
الدكتور مصطفى العبداهلل 

 الكفري
 20/01/2021 عضو جملس إدارة رئيس اللجنة

 01/11/2020 عضو جملس إدارة عضو السيد نضال لطفي
 01/11/2020 عضو جملس إدارة عضو السيد مسعود صاحلة

 مهام اللجنة. -

اسرتاتيجيات وسياسات ادارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل جملس االدارة والتأكد من  تقوم اللجنة مبراجعة -2
 تنفيذ هذه االسرتاتيجيات والسياسات.
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ضمان توافر املوارد والنظم الكافية الدارة املخاطر ، وضمان استقاللية موظفي ادارة املخاطر عن األنشطة -0
 اليت ينجم عنها حتمل املصرف للمخاطر.

 عة اهليكل التنظيمي الدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل جملس االدارة.مراج-7

 مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وحجمها، وأنشطة ادارة املخاطر.-0

هلا املصرف  يت يتعرضترفع اللجنة تقارير دورية اىل جملس االدارة وتقدم احصائيات خبصوص املخاطر ال-2
 والتغيريات والتطورات اليت تطرأ على ادارة املخاطر.

 مراجعة وابداء الرأي أمام جملس االدارة حول سقوف املخاطر واحلاالت االستثنائية اليت تطرأ عليها.-1

الئتمان وخماطر امراقبة مدى التزام ادارة املخاطر باملعايري املوضوعة من قبل جلنة بازل ، واملتعلقة مبخاطر -3
 السوق واملخاطر التشغيلية وغريها.

تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع ادارة املخاطر ملناقشة وتقييم املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وكفاية طرق -0
 معاجلتها وتقدمي التوصيات بشأهنا.

 (.Xأو  √عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور ) -
 
 

 حضور أعضاء اللجنة تاريخ االجتماع
الدكتور مصطفى العبدهللا 

 الكفري
السيد نضال 

 لطفي
 السيد مسعود صالحة

 اجللسة االوىل
22/27/0202 

      

اجللسة الثانية 
20/22/0202 

      

اجللسة الثالثة 
21/21/0202 
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اجللسة الرابعة 
27/22/0202 

      

اجللسة اخلامسة 
02/22/0202 

      

اجللسة السادسة 
23/20/0202 

      

 
 اسم اللجنة. -
 .جلنة التدقيق 
 أعضاء اللجنة. -

 تاريخ تعيينه في اللجنة المنصب الوظيفي منصبه في اللجنة اسم العضو
 01/11/2020 نائب رئيس جملس اإلدارة رئيس اللجنة دياال احلاج عارفالدكتورة 

 01/11/2020 عضو جملس إدارة عضو السيد حسان يعقوب
 01/11/2020 عضو جملس إدارة عضو السيد حممد سعيد الدجاين
الدكتور مصطفى العبداهلل 

 الكفري
 20/01/2021 عضو جملس إدارة عضو

 مهام اللجنة. -
اإلدارة،  مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عرضها على جملس اإلدارة، والتوصية بشأهنا جمللس -2

عدالة  األثر اجلوهري على البيانات املالية، وذلك هبدف ضمانومتابعة القضايا احملاسبية ذات 
 وشفافية التقارير املالية.

 تقوم جلنة التدقيق بتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية، وتشتمل مسؤولية اللجنة، من -0
 :بني أمور أخرى، على

عن  الصادرة االلتزام بالتعليمات النافذةتقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الداخلي والتأكد من  -أ
 .اجلهات ذات العالقة

 .تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخلي-ب
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 .بشأهنا مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من أنه قد مت اختاذ اإلجراءات الالزمة-ت

 .مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقرتحة من املدقق الداخلي-ث

 .التوصية بتعيني مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وحتديد تعويضاته وتقييم أدائه -ج

يكون للجنة سلطة االتصال املباشر مع املدقق اخلارجي، واالجتماع معه بدون حضور اإلدارة مرة على  -7
 :األقل سنويا، وتشمل مسؤولية اللجنة يف هذا اجملال، من بني أمور أخرى، على

 .ية إىل جملس اإلدارة خبصوص تعيني وعزل املدقق اخلارجي وحتديد تعويضاته وتقييم أدائهالتوص -أ

 .تقييم موضوعية واستقاللية املدقق اخلارجي-ب

 .مراجعة خطاب التعيني وقبوله-ت

إقرار إمكانية تقدمي املدقق اخلارجي خلدمات أخرى غري التدقيق الدوري، وضمان عدم تأثري ذلك -ث
 .ستقل للمدقق اخلارجيعلى الرأي امل

مراجعة نتائج تقارير التدقيق اخلارجي وتقارير السلطات الرقابية والتأكد من أنه قد مت اختاذ  -ج
 .اإلجراءات الالزمة بشأهنا

 .تقوم اللجنة مبراجعة العمليات مع األطراف ذوي العالقة وإحاطة جملس اإلدارة هبا  -0

 بالقوانني واألنظمة ومدى التقيد بسياسات املصرف ونظامه الداخلي. تقوم اللجنة مبراجعة مدى االلتزام  -2

تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع املدقق اخلارجي مرة على األقل خالل العام ومرتني على األقل مع   -1
املدقق الداخلي، كما حيق للمدقق الداخلي واخلارجي طلب االجتماع مع اللجنة حني تقتضي ضرورة العمل 

 ذلك.

 (.Xأو  √دد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور )ع -
  حضور أعضاء اللجنة تاريخ االجتماع

دياال الدكتورة 

 الحاج عارف
السيد حسان 

 يعقوب
السيد محمد سعيد 

 الدجاني
الدكتور مصطفى العبدهللا 

 الكفري



0202تقرير احلوكمة عن عام   

12 
 

 اجللسة االوىل
22/22/0202 

      x 

اجللسة الثانية 
20/20/0202 

        

اجللسة الثالثة 
21/20/0202 

        

اجللسة الرابعة 
0/27/0202 

        

اجللسة اخلامسة 
02/27/0202 

        

اجللسة السادسة 
02/22/0202 

        

اجللسة السابعة 
02/21/0202 

        

جللسة الثامنة ا
23/23/0202 

        

اجللسة التاسعة 
00/20/0202 

        

اجللسة العاشرة 
و  72/22/0202

23/22/0202 

        

 
 وبالنسبة للجنة التدقيق جيب ذكر مايلي: 2

 توضيح اخلربة املالية أو احملاسبية املتوفرة لدى أعضاء اللجنة. -

  من جامعة  2221السيدة الدكتورة دياال احلج عارف حاصلة على درجة الدكتوراه يف إدارة األعمال عام
دمشق / سورية شغلت العديد من املناصب اإلستشارية يف الدولة السورية أمهها وزيرة العمل من عام ) 

 .( تشغل حالياً منصب مستشارة إقتصادية و إدارية وأستاذة جامعية 0220-0222
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  السيد حممد سعيد الدجاين و هو من اجلنسبة األردنية حاصل على درجة املاجستري يف إدارة االعمال عام
عام يف خمتلف اجملاالت املصرفية و  22من جامعة هورز ميلو / بريطانيا و لديه خربة مصرفية ملدة  0222

 سكان األردن .دائرة املؤسسات املالية لدى بنك اإل -يشغل حالياً منصب املدير التنفيذي
  من جامعة وارسو /بولنده شغل  2202السيد الدكتور مصطفى الكفري حاصل على درجة الدكتوراه عام

سنوات متقطعة باإلضافة خلربته يف سوق  22سابقاً عضوية جملس إدارة املصرف الدويل للتجارة والتمويل ملدة 
 قاسيون اخلاصة . دمشق لألوراق املالية و يشغل حالياً منصب عميد كلية جامعة

 :بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق احلسابات خالل العام مع ذكر تاريخ االجتماع -
  0202عدد مرات اجتماع مدقق احلسابات مع جلنة التدقيق خالل العام : 

 رقم الجلسة تاريخ الجلسة

 اجللسة األوىل 22/22/0202

 اجللسة الثانية 20/20/0202

 السادسةاجللسة  02/22/0202

 اجللسة السابعة 02/21/0202

 اجللسة التاسعة 00/20/0202

 اجللسة العاشرة 72/22/0202

 
 اسم اللجنة. -
 .اللجنة التنفيذية 
 أعضاء اللجنة. -

 تاريخ تعيينه في اللجنة المنصب الوظيفي منصبه في اللجنة اسم العضو
 01/11/2020 رئيس جملس اإلدارة رئيس اللجنة السيد عمار الصفدي
 01/11/2020 عضو جملس إدارة عضو السيد عمرو موسى
 01/11/2020 عضو جملس إدارة عضو السيد نضال لطفي
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 01/11/2020 عضو جملس إدارة عضو السيد مسعود صاحلة

 01/11/2020 عضو جملس إدارة عضو السيد نادر حداد

 مهام اللجنة. -
 سنوياً وكلما دعت احلاجة . جتتمع اللجنة دورياً وحبد أدىن اربع مرات - 0
 تكلف اللجنة بدراسة أية مواضيع حتال عليها من قبل جملس االدارة.-0
تؤخذ قرارات اللجنة بامجاع أغلبية األعضاء ، ويتم عرض مجيع القرارات املتخذة على جملس االدارة -7

 لإلطالع واختاذ القرار املناسب بشأهنا .
 البت يف املوضوعات املصرفية و اإلدارية اليت تتجاوز صالحياتتكون صالحيات اللجنة  التنفيذية -0

 الرئيس التنفيذي ورئيس اجمللس وترفع توصياهتا اىل جملس االدارة لالطالع واختاذ القرار املناسب بشأهنا.
 (.Xأو  √عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور ) -

 

   اللجنةحضور أعضاء    تاريخ االجتماع
السيد  السيد عمار الصفدي

عمرو 

 موسى

السيد 

نضال 

 لطفي

السيد مسعود 

 صالحة

 السيد نادر حداد

 اجللسة االوىل
22/20/0202 

x         

اجللسة الثانية 
02/21/0202 

          

اجللسة الثالثة 
21/20/0202 

          

 
 اسم اللجنة. -
 .جلنة احلوكمة 
 أعضاء اللجنة. -
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 تاريخ تعيينه في اللجنة المنصب الوظيفي اللجنةمنصبه في  اسم العضو
 01/11/2020 رئيس جملس اإلدارة رئيس اللجنة السيد عمار الصفدي

 01/11/2020 نائب رئيس جملس اإلدارة عضو دياال احلاج عارفالدكتورة 
 01/11/2020 عضو جملس إدارة عضو السيد نادر حداد

 مهام اللجنة. -

 وتطبيق دليل احلوكمة ومراجعته وحتديثه عند الضرورة .االشراف على اعداد -2

 التنسيق مع جلنة التدقيق للتأكد من االلتزام بالدليل.-0

تزويد جملس االدارة ، سنويًا على األقل ، بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج اليت مت التوصل اليها من -7
 خالل عمل اللجنة.

 على األقل. تعقد اللجنة اجتماعاً نصف سنوي-0

 (.Xأو  √عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور ) -
 حضور أعضاء اللجنة تاريخ االجتماع

السيد عمار 

 الصفدي
دياال الحاج الدكتورة 

 عارف
 السيد نادر حداد

       02/23/0202 اجللسة االوىل
       21/20/0202اجللسة الثانية 

 

 اإلدارة التنفيذية

 املدير التنفيذي )املدير العام( للشركة مع نبذة تعريفية عنه. .2
 الرئيس التنفيذي : السيد فادي حممد اجللياليت حاصل على شهادة ماجستري يف اإلدارة املالية ميتلك

سنة حيث باشر العمل يف املصرف منذ عام  20خربة مصرفية يف كافة األنشطة املصرفية ملدة تزيد عن 
اىل  افة املراتب الوظيفية يف املصرف إىل أن مت تعيينه رئيساً تنفيذياً للمصرف ، إضافةبكوتدرج  0227

خربته يف جمال األوراق واألسواق املالية وحوكمة الشركات كما أنه رئيس جملس اإلدارة يف سوق دمشق 



0202تقرير احلوكمة عن عام   

16 
 

ة الية للفرت . *نائب رئيس جملس إدارة سوق دمشق لألوراق امل00/20/0202لألوراق املالية اعتبارا من 
. *نائب رئيس جملس إدارة مؤسسة ضمان خماطر القروض. 20/0202وحىت شهر  7/0202من شهر 

.  *عضو هيئة املديرين يف  0220-0222*عضو جملس إدارة  سوق دمشق لألوراق املالية للفرتة من
تمويل من العام رة والشركة املركز املايل الدويل للخدمات و الوساطة املالية التابعة للمصرف الدويل للتجا

 . 0202-2-72ولغاية من  0222
 ملكية املدير التنفيذي )املدير العام( أسهم بالشركة )معدد أسهم ونسبة امللكية(. .0
  72/20/0202رئيس التنفيذي حىت تاريخ للاليوجد أسهم عائدة مليكتها . 
 ) مباليني اللريات( رواتب وتعويضات وبدالت ومكافات أعضاء اإلدارة التنفيذية خالل العام. .7

 المكافات التعويضات والبدالت الرواتب عدد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا
5 702.7 23.2   13.9 

 
 
 
 
 
 
 

 اهليكل التنظيمي للشركة. .0

 . للتجارة والتمويل للمصرف الدويل مياهليكل التنظي
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 التدقيق الداخلي

 املدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه. .2
 حاصل على شهادة املاجستري اختصاص مصارف، باشر العمل باملصرف منذ عام مدير التدقيق متفرغ ،

وقد عمل يف إدارة مراقبة االئتمان ومن مث عمل يف إدارة التدقيق الداخلي، حيث تدرج بكافة  0223
 22دة مل وظائف التدقيق الداخلي إىل أن تبوأ منصب مدير التدقيق الداخلي، عمل يف جمال املصارف

 عام يف إدارة التدقيق الداخلي. 27عام، منها 
مسمى القسم وموقعه يف اهليكل التنظيمي وبيان عدد املوظفني يف وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو  .0

 جهة خارجية.
/إدارة مستقلة عن أعمال اإلدارة التنفيذية، وتتبع اإلدارة إىل جلنة التدقيق يف  إدارة التدقيق الداخلي

 ./ موظفني، ومدير تدقيق / السيد خلدون زيتون/1وعدد موظفيها / ،املنبثقة عن جملس اإلدارةاملصرف 
 مهام املدقق الداخلي. .7

املطبقة على عمليات البنك،  Internal Controlsتقييم مدى كفاية وكفاءة الضوابط الداخلية  .2
 املعلومات، وأنظمة األمن واحلماية،وعمليات التحكم املؤسسي، أنظمة وتكنولوجيا ، عمليات إدارة املخاطر
والتأكد من أن مستويات اخلطر املقبولة من قبل اإلدارة قد مت رفعها جمللس اإلدارة  ،واملسامهة يف تطويرها

 واحلصول على موافقته عليها وذلك لتحقيق األهداف التالية :
وية واملرحلية مبا ملة للقوائم املالية السنمصداقية املعلومات املالية والتشغيلية للبنك وهذا يشمل املراجعة الشا .أ

 يف ذلك:

  تدقيق اجلوانب املالية ومن ضمنها مراجعة املبادئ احملاسبية املستخدمة يف البنك ومدى توافقها مع املبادئ
 احملاسبية املقبولة واملعايري الدولية ذات العالقة.

   املعايري احملاسبية مع إدارة البنك.مراجعة املعاجلات احملاسبية للبيانات املالية الواردة يف 
  مراجعة األمور القانونية والتنظيمية اليت قد يكون هلا تأثري جوهري على البيانات املالية مع املستشار القانوين

 للبنك.
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 تقييم مدى كفاية نظام الرقابة على العمليات احملاسبية. 

يف مصادر خالل تقييم مدى فعالية وكفاءة توظفاعلية وكفاءة العمليات التشغيلية للبنك، ويتم ذلك من  -ب
 .البنك وحتديد الفرص اليت من شأهنا حتسني األداء التشغيلي، وتقدمي التوصيات ملعاجلة املشاكل

 محاية أصول البنك. -ت

 التوافق مع القوانني والتشريعات املنظمة لعمل البنك والتعليمات والعقود. -ث

 .ي الواردة ضمن تعليمات السلطة الرقابية والتشريعيةتنفيذ املهام احملددة للتدقيق الداخل -0

لتحديد  Annual Risk Based Planوضع ومراجعة خطة التدقيق السنوية املستندة على املخاطر -7
أولويات نشاطات التدقيق الداخلي واليت تنسجم مع أهداف واسرتاتيجيات البنك وبناء خطة املوارد البشرية 

 دقيق الداخلي ورفعها للجنة التدقيق ملراجعتها واعتمادها.وامليزانية التقديرية للت

 رفع التقارير الدورية إىل جلنة التدقيق املتعلقة مبا يلي:-0

  ملخص نتائج مهمات التدقيق حبيث يتضمن أهم النتائج اليت مت التوصل إليها وذلك عن الفرتة املنقضية

 واعتمادها.بني آخر اجتماع للجنة واالجتماع الالحق لالطالع عليها 

  التأكيد للسادة جلنة التدقيق بأنه قد مت توجيه نشاط التدقيق الداخلي واستغالل موارده مبا ينسجم مع

 مفهوم التدقيق املستند للمخاطر لضمان زيادة الكفاءة والفاعلية يف العمليات.

 هلا البنك  تعرضتقرير سنوي حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من املخاطر اليت ي

والعمل على تقدمي التوصيات املناسبة لتصويب مواطن الضعف، مبا يتوافق مع تعليمات البنك املركزي 

 وتعليمات احلاكمية املؤسسية.

 .التأكيد بأن خطط التدقيق املوضوعة وموارده كافية لتحقيق أهداف التدقيق الداخلي 
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  من قبل مراكز العمل ملعاجلة مالحظات التدقيق اهلامة )بشكلأنه مت اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة والكافية 

 .نصف سنوي وضمن اجتماعات جلنة التدقيق(

وذلك استناداً لتقييم املخاطر ومبا حيافظ على موضوعية  Advisory Serviceتقدمي خدمات استشارية -2

 .التدقيق الداخلي

لي مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخاملسامهة يف احلد من عمليات االحتيال من خالل فحص وتقييم -1

 ومؤشرات االحتيال.

 .تنفيذ توجيهات جلنة التدقيق الصادرة للتدقيق الداخلي واليت تنسجم مع تعليمات السادة البنك املركزي-3

التحقق بالشكاوى أو أية معلومات هامة ترد للتدقيق الداخلي سواء كانت داخلية أو خارجية مبا يف ذلك -0

 .(Hot Lineالواردة من خالل اخلط الساخن )املعلومات 

الالزمة بالشكل الذي  Toolsتزويد موظفي التدقيق الداخلي باملعرفة الكافية واملهارات واخلربات واألدوات -2

 .يضمن حتقيق متطلبات وأهداف التدقيق الداخلي ضمن معايري اجلودة العالية

 إدارة المخاطر 

 ة عنه.مدير إدارة المخاطر مع نبذة تعريفي .2
  اإلشراف إداريًا وتنفيذيًا على مجيع أعمال مديرية إدارة املخاطر بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية، مهمته

والعمل على متابعة وحتديد كفاية رأس املال ملواجهة املخاطر اليت يتعّرض هلا املصرف، ومبا ينسجم مع نسبة  
، النقد والتسليف، هبدف محاية املصرف من التعّرض للمخاطركفاية األموال اخلاصة احملددة وفق قرارات جملس 

أو اخلسائر املادية، أو خماطر السمعة وذلك ضمن سياسات وإجراءات املصرف والتعليمات الصادرة عن اجلهات 
  الرقابية يف هذا اجملال.

 اسبة دولية / يري حماملدير احلايل: د. وائل جقمريي، حاصل على شهادة الدكتوراه يف احملاسبة / اختصاص معا
، حيث تدرج باملناصب الوظيفية واإلدارية 0222من كلية االقتصاد جامعة دمشق / باشر العمل باملصرف منذ عام 
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عاماً/ باإلضافة لكونه مدرباً  22إىل أن تبوأ منصب مدير إدارة املخاطر/ لديه خربة مالية ومصرفية ملدة تزيد عن 
 اجلامعات واملعاهد واملراكز التعليمية.معتمداً لدى املصرف، والعديد من 

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو  .0
 جهة خارجية.

 /جملس اإلدارة املخاطر املنبثقة عنإدارة مستقلة عن أعمال اإلدارة التنفيذية، وتتبع اإلدارة إىل جلنة  إدارة املخاطر 
 فني./ موظ22/ احلايل وعدد موظفيها ،رفيف املص

 مهام إدارة المخاطر .3
 تم إدارة كافة أنواع املخاطر من خالل مراكز عمل متخصصة تتبع إلدارة املخاطر حيث تغطي اجلوانب التالية: ت

 )خماطر االئتمان، خماطر السوق وخماطر السيولة، خماطر التشغيل واستمرارية األعمال، خماطر أمن املعلومات(.
  استمرارية أعمال املصرف، والتحقق من اجلاهزية العالية والقدرة على التعامل مع احلاالت االستثنائية إدارة

والكوارث، حيث يتم إجراء الفحوصات الدورية الالزمة ألنظمة املصرف احلساسة، واليت تقيس القدرة على 
رف( مراكز استمرارية األعمال لدى فروع املص العمل بنجاح من خالل املواقع البديلة )موقع التوافرية العالية،

 ومدى متانة االستعدادات والتجهيزات الفنية املتوفرة لدى املصرف للتعامل مع أصعب الظروف.
  بناء إدارة خماطر فاعلة يف املصرف ومبا يعزز من احلاكمية املؤسسية من خالل تطبيق وسائل وأساليب متقدمة

 يف قياس املخاطر املختلفة.
 وط ألية خسائر حمتملة والتخفيف منها ومبا يؤدي إىل تعظيم الرحبية ورفع كفاءة وفاعلية العمليات املصرفيةالتح. 
  نشر ثقافة الوعي باملخاطر احمليطة وحتقيق فهم عميق من كافة املستويات اإلدارية للمخاطر اليت يواجهها

 املصرف.
 رف.املساعدة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية العامة للمص 
  تعترب إدارة املخاطر باملصرف املسؤولة عن تتبع املخاطر، وحتديث سجالت املخاطر لديها والتحقق من فعالية

أنشطة االستجابة، ومراقبة توقيت البدء يف أنشطة خطة الطوارئ. كما تعترب إدارة املخاطر املسؤولة عن رفع 
 اذ ما يلزم من إجراءات.حالة املخاطر إىل جملس إدارة املصرف واإلدارة العليا الخت
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 احلفاظ الرقابية، تعليمات اجلهات للمصرف، االسرتاتيجية اخلطة مع يتالءم مبا املقبولة املخاطر مستويات حتديد 
 من مستقرة على مستويات واحلفاظ األموال ومصادر السيولة ملخاطر السليمة اإلدارة املال، رأس كفاية على

 .األرباح
 اليت املخاطر حجم وحتديد قياسها وأساليب وسائل وحتديد املصرف هلا يتعرض اليت اجلوهرية املخاطر تقييم 

 على الرقابة وإطار التعرض، وحجم املخاطر عن كاملة بصورة اجمللس وتزويد وحتملها، للمصرف قبوهلا ميكن
 .املصرف يف املخاطر هذه
 تقارير جمللس ورفع املقررة احلدود عن ناجتة جتاوزات أية معاجلة من والتأكد املقبولة املخاطر مستويات مراقبة 

 .للمخاطر املقبولة املستويات عن جتاوزات وأية املخاطر إدارة جلنة خالل من اإلدارة
  قياس املخاطر حتت ظروف طبيعية للسوق، تقوم إدارة املخاطر بقياس املخاطر حتت ظروف ضاغطة خمتلفة من

ى تأثري أحداث خمتلفة تؤدي إىل تغيريات مهمة يف معطيات السوق علخالل إجراء اختبارات اجلهد ملعرفة مدى 
 أوضاع املصرف.

  .املشاركة يف التخطيط ألي منتجات أو إجراءات جديدة واعتمادها 
 .تثقيف املوظفني حول مواضيع إدارة املخاطر، وإعداد إرشادات مكتوبة هبذا اخلصوص 
  العائد املستهدف ضمن مستويات املخاطر احملددة هلا.تعزيز بناء حمفظة ائتمانية جيدة ومتوازنة حتقق 
 .الرقابة احلثيثة على االئتمان يف مراحله املختلفة والتوافق الدائم مع تعليمات السلطات الرقابية وتعديالهتا 
 .العمل على توزيع حمفظة االئتمان مبا فيها توسيع قاعدة العمالء وفقاً للخطط والسقوف واملخاطر احملددة 
 قبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل املصرف معها املرا

وخاصة الصادرة عن وكاالت التصنيف العاملية كفيلة بأن تبني قبل وقٍت كاٍف احتمالية خطٍر حمتمل احلدوث 
واء يف عمالت الالزمة يف جتنب كافة أنواع الرتكزات س وبالتايل العمل على جتنبه. هذا باإلضافة إىل بذل العناية

 معينة أو بلدان معينة أو بنوك معينة وذلك وفقاً ملعايري وسقوف حمددة مسبقاً حبسب السياسات واالجراءات.
  حتدد سياسات وإجراءات إدارة خماطر السوق كيفية التعامل مع خمتلف أنواع املخاطر السوقية اليت قد تنجم عن

املصرف سواء يف املوجودات أو يف املطلوبات وذلك عند تغري أسعار الفوائد الدائنة أو املدينة أو تغري  عمليات
أسعار الصرف مقابل العمالت األجنبية هذا إىل جانب التأكد املستمر من توفر نسبة سيولة مقبولة يف كافة 

 .ددة من قبل مصرف سورية املركزيالعمالت يف كل األوقات ومن حتقيق نسبة كفاية رأس املال كما هي حم
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  إعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح أو اخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار
 الصرف مع بقاء بقية املتغريات ثابتة. 

  ية من خماطر السيولة، وقاواللتأدية التزاماته يف تواريخ استحقاقها.  لدى املصرف توفري التمويل الالزمالتحقق من
 ومراقبة السيولة على أساس يومي.

  والعمل  ،منهجيات إحصائية تنسجم مع طبيعة عمليات املصرفقياس وتقييم ومراقبة خماطر التشغيل من خالل
على التأكد من أن هذه املخاطر إما معدومة أو أهنا يف حدها األدىن املمكن حتمله والعمل على اختاذ كافة 

املمكنة اليت جتنب املصرف هذا النوع من املخاطر واليت من ضمنها جتيري املخاطر احملتملة إما إىل االحتياطات 
 طرٍف ثالث أو إىل شركات التأمني، حسب احلالة.

  خلطط استمرارية األعمال باملصرف، يف املوقع البديل.إجراء اختبارات دورية 
 ريةا، ومراقبتها بصورة دو والتحقق من االلتزام هب إعداد السياسات واإلجراءات املتعلقة بأمن املعلومات. 
  ات الرقابية من خطوط العمل الرئيسية مروراً باألقسام واجله جلميع املستويات تبدأخماطر االمتثال ومراقبة متابعة

 .ووصوالً إىل جملس إدارة املصرف
  إدارة مراقبة االلتزام 
 مدير إدارة االلتزام مع نبذة تعريفية عنه. -2
 حاصلة على شهادة ماجستري يف إدارة األعمال، وشهادة مكافحة االحتيال  بشري العنزاوي ،ملى
(ACFE وشهادة مدرب معتمد من اإلكادميية األوربية ، مدرب معتمد لدى مركز التدريب والتأهيل )

 ،بعدة جماالت تنوعت بني الدور التنفيذي والرقايب  0222املصريف، باشرت العمل باملصرف منذ عام 
 سنة . 27  إىل أن تبوأت منصب مدير مراقبة اإلمتثال ، متتلك خربة يف اجملال املصريف ملدة تزيد عن

 مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين. -0
  كل يتم إدراجها ضمن الهي إدارة مستقلة عن أعمال اإلدارة التنفيذيةإدارة مراقبة االلتزام

متها مراقبة التزام المؤسسة بالتعليمات والقرارات والضوابط الداخلية التنظيمي للمؤسسة مه
وبالقرارات واألنظمة والقوانين النافذة الناظمة لعمل المؤسسة ومتابعة مخاطر عدم االلتزام، 

 احلايل د موظفيهاوعد ،يف املصرف التدقيق املنبثقة عن جملس اإلدارةوتتبع اإلدارة إىل جلنة 
  فني./ موظ22/
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 مهام إدارة مراقبة االلتزام -3
مساعدة اإلدارة التنفيذية وموظفي المصرف والشركات التابعة في إدارة "مخاطر االلتزام" التي يواجهها  .1

 المصرف، والحصول على تقارير دورية بمنجزات الشركات التابعة.
عديالت تطرأ وأي ت ،حول القوانين واألنظمة والمعايير المطبقة ومجلس اإلدارة تقديم النصح لإلدارة التنفيذية .2

 عليها.
تزويد مجلس اإلدارة بالنتائج التي يتم التوصل إليها في حال حدوث خرق لقانون معين أو سياسات معينة  .3

 ، وتزويد اإلدارة التنفيذية بنسخة عنها.ووضع التوصيات الالزمة للحد من المخاطر المترتبة على ذلك
رشادات االلتزام الخاصة بالمصرف، وتتبع أي قصور يتم اكتشافه فيها وصياغة تقي .4 يم مدى مالئمة إجراءات وا 

 االقتراحات المناسبة إلجراء التعديالت.
 .تعريف وتوثيق وتقييم "مخاطر االلتزام" المتصلة بأنشطة المصرف وفقًا ألسس مدروسة مسبقاً  .5
 المشاركة في التخطيط ألي منتجات أو إجراءاتجديدة واعتمادها.  .6
، والتأكد من من االلتزام متابعة إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل وحدة التحقق .7

  مدى االلتزام بهذه اإلجراءات.
عداد إرشادات مكتوبة بهذا الخصوص ،تثقيف الموظفين حول مواضيع االلتزام .8  .وا 
أكد من التقيد بسياسة مراقبة االلتزام الموضوعة ورفع التقارير الالزمة لمجلس اإلدارة أو اللجنة المنبثقة الت .9

م إجراؤها تقييم "مخاطر االلتزام" واالختبارات التي تالتقارير بحيث تتضمن ،ونسخة إلى اإلدارة التنفيذية، عنه
 الكشف عنها واإلجراءات التصحيحية التي تم   خالل فترة التقرير والمخالفات وجوانب القصور التي تم  

 .اتخاذها
االطالع على ملخص تقارير التدقيق الخارجي والداخلي، وتقارير تدقيق المصرف المركزي، باإلضافة إلى  .11

 تقارير الموظفين وحاالت اإلبالغ عن االحتيال، ودراسة المواضيع ذات الصلة بمراقبة االلتزام. 
رتباط مع الجهات الرسمية الخارجية، ومصرف سورية المركزي في المواضيع العمل كحلقة وصل ومركز ا .11

 ذات الصلة بمراقبة االلتزام.
وضع خطة إستراتيجية وتشغيلية لمراقبة االلتزام، وبرنامج التزام يحدد األنشطة والمهام المخطط لها والمشار  .12

 إليها أعاله.
 خلي:ت الرئيسية التالية بالتنسيق مع إدارة التدقيق الداتنسيق عملية إعداد واعتماد ومراجعة وتحديث السياسا .13

 ( سياسة االمتثالCOMPLINCE POLICY.) 
 ( سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابAML – CFT POLICY.) 
  قبول سياسة( العمالءKYC.) 
 ( دليل التحكم المؤسسيCORPORATE GOVERNANCE.) 
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 ( الئحة األخالقياتCODE OF ETHICS.) 
االطالع على الكتب الواردة للمصرف من قبل مصرف سورية المركزي )مذكرات، تعاميم، تعليمات(  .04

 والتنسيق مع اإلدارات المعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة لالستجابة الفورية لها.

تنظيم زيارات ميدانية لفروع المصرف، واإلدارات المختلفة والشركات التابعة لالطالع على أوضاع  .,0
 زام.االلت

اإلشراف على أية عمليات تحقيق في المصرف ذات العالقة بااللتزام تقوم بها الجهات الرقابية المختصة،  .06
 بالتنسيق مع الدائرة القانونية للمصرف.

 االطالع على المستجدات وأفضل الممارسات في مجال االلتزام لتطوير إجراءات االلتزام لدى المصرف. .00

 CODEOFالرقابية األخرى في المصرف لمراجعة وتطوير )التنسيق مع اإلدارات  .01

ETHICS/CONDUCT.) 

التنسيق مع وحدة التسويق بخصوص مراجعة كتب الرد الخطية على شكاوى العمالء قبل إرسالها  .09
للمصرف المركزي ، وتصحيح االجراءات المتبعة اذا ما ثبت مخالفتها للتعليمات النافذة و/او سياسات المصرف 

 .الداخلية

بما  ، الداخليين المصرفيين لمراقبينامن خالل وحدة  الداخليين المصرفيين لمراقبينتنفيذ مهام امتابعة  .21
 .يضمن إنجاز األعمال الموكلة إليها على النحو المطلوب

 .إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها لمجلس اإلدارة والجهة الرقابية حسب االختصاص .21
 

تقلة خمتصة بااللتزام واحلوكمة وإدارة املخاطر جيب إضافة التفاصيل مثل يف حال وجود وحدة مستنويه: 
 التدقيق الداخلي.

 مدقق الحسابات

 مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق احلسابات والتكاليف اخلاصة بالتدقيق خالل العام. .2
 السيد فرزت العمادي اسم مكتب مدقق الحسابات

 22/6/2021 تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام
 ل.س 02.222.222 أتعاب التدقيق للعام

 سنة واحدة عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات

 التحفظات اليت قام مدقق احلسابات بتضمينها يف البيانات املالية املرحلية خالل العام. .0
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 اليوجد 
 اخلدمات األخرى غري التدقيق واالستشارات اليت متت خالل العام. .7

 اليوجد 

 اإلفصاح والشفافية

 أمساء املتحدثني الرمسيني باسم الشركة. .2
 المنصب الوظيفي االسم

 رئيس جملس اإلدارة عمار الصفدي
 الرئيس التنفيذي فادي اجللياليت

 (.Xأو  √املعلومات اليت نشرها على املوقع االلكرتوين للشركة خالل العام ) .0
 العامةدعوة الهيئة  التقرير السنوي البيانات المالية

   ربع ثالث نصفي ربع أول نهائي
√ √ √ √ √ √ 

 
 القرارات اليت مت اختاذها يف اهليئة العامة خالل العام. .7

 القرار األول : املصادقة على تقرير جملس االدارة وخطة العمل للسنة املالية املقبلة وعلى تقرير مدقق
 وفق ما جاء فيها . 0202واخلسائر لعام احلسابات وعلى امليزانية السنوية وحساب االرباح 

 القرار الثاين : املوافقة على انتخاب السيد فرزت العمادي ليكون مدققاً حلسابات الشركة للسنة املالية
،ملا له من خربة جيدة ومسعه حسنه وكونه مدرج على الئحة احملاسبيني القانونيني املعتمدة لدى  0202

 االدارة بتحديد أتعابه .اجلهات املعنية ، وتفويض جملس 
 القرار الثالث : إقرار تعيني السيد الدكتور مصطفى العبداهلل الكفري عضوًا يف جملس إدارة املصرف

الدويل للتجارة والتمويل ممثاًل عن نفسه يف املركز الشاغر عن الفرتة املتممة لوالية اجمللس اليت تنتهي يف 
01/22/0200 . 
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 بزيادة وقدرها  0202، واعتماد تعويضات عام  0202على تعويضات عام القرار الرابع : املصادقة
ومبا خيص بدالت  20/22/0220عن التعويضات املقرة سابقاً باجتماع اهليئة العامة بتاريخ  222%

 حضور اجتماعات جملس االدارة ، وبدالت حضور اللجان املنبثقة عنه .
ت وفق أحكام القوانني النافذة .القرار اخلامس : املصادقة على تكوين االحتياطا 
 القرار السادس : املوافقة عى إبراء ذمة رئيس وأعضاء جملس إدارة املصرف الدويل للتجارة والتمويل عن

 إبراًء عاماً وشامالً . 0202السنة املالية 
لالقرار السابع : وافقت اهليئة العامة على زيادة رأس مال املصرف من خالل إصدار أسهم جمانية ك 

/ ل.س عن طريق ضم االرباح املدورة  7.222.222.222حسب مسامهته برأمسال الشركة بقيمة / 
من رأس املال احلايل لصبح رأس مال املصرف بعد الزيادة /  %12أي ما يعادل نسبة 
/ ل.س وذلك بعد أن مت احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي مبوجب  0.022.222.222

على زيادة رأس مال املصرف أصوالً ، مع السري  22/21/0202، تاريخ  /ص7202/21كتاهبم رقم 
/ من النظام 1بإجراءات الزيادة بعد احلصول على موافقة اجلهات الوصائية مع املوافقة على تعديل املادة /

 االساسي للمصرف .
 

 األحداث اجلوهرية واإلفصاحات الطارئة خالل العام. .0
 اإلفصاحمضمون  تاريخ اإلفصاح الرقم
 تعيني السيد مصطفى العبداللة الكفري يف عضوية جملس إدارة املصرف  20/20/0202 2
 تعديل عمل بعض فروع املصرف  2021/03/25 0
 اقرتاح جملس االدارة بزيادة رأس املال 22/22/0202 7
 تعيني السيد فادي اجللياليت رئيساً تنفيذياً للمصرف  2021/06/14 0

 
 اجلوهرية املرتكبة خالل العام مع بيان أسباهبا.املخالفات  .2

 اليوجد 
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 المسؤولية االجتماعية

 بيان مبسامهات وسياسات أو ممارسات اجتماعية وبيئية أو متعلقة بالسالمة املهنية خالل العام.

 اليوجد 

 حقوق المساهمين

 تصنيف املسامهني بني الطبيعيني واالعتباريني يف هناية العام. .2
 المجموع االعتباريين الطبيعيين 

 مساهم  0222 مساهم 21 مساهم 0207 عدد املسامهني
 %222 % 22.22 % 02.22 نسبة امللكية

 تصنيف املسامهني بني عرب وأجانب يف هناية العام. .0
 المجموع أجانب عرب 

 مساهم 0222 مساهم 2 مساهم 2198 عدد املسامهني
%  %22.20 نسبة الملكية 49.06 222% 

 أو أكثر من رأس مال الشركة يف هناية العام %2املسامهني الذين ميلكون  .7
 نسبة الملكية اسم المساهم الرقم

 49.06%   بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  2
 49.06%    المجموع

 تصنيف املسامهني وفق حجم امللكية. .0
األسهم  نسبة األسهم من عدد عدد األسهم عدد المساهمين ملكية األسهم الرقم

 المكتتب بها
 %7.20 سهم002220012 مساهم2213 220222أقل من  2
وأقل من  220222من  0

020222 
 %7.32 سهم  702020207 مساهم 203
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وأقل من  020222من  3
2220222 

 %2.10 سهم 207300722 مساهم 02

وأقل  2220222من  4
 0220222من 

 %22.02  سهم003700130 مساهم 02

 % 02.23 سهم  1002010220 مساهم 00 وأكثر 0220222من  0
 %222 سهم   0002220222 مساهم 0222 المجموع

 سعر سهم الشركة يف السوق خالل العام. .2
 عدد الصفقات قيمة التداول حجم التداول سعر إغالق الشهر

  64.00  35,583,453.00  41,759.00 933.85 كانون الثاني

  82.00  75,392,802.00  62,382.00 1274.07 شباط

  140.00  568,256,271.00  442,160.00 1214.84 آذار

  53.00  32,239,560.00  26,081.00 1212 نيسان

  82.00  48,553,811.00  38,736.00 1309.71 آيار

  47.00  240,558,285.00  186,191.00 1244.42 حزيران

  33.00  29,200,325.00  24,021.00 1225.06 تموز

  30.00  235,149,629.00  174,975.00 1281.93 آب

  92.00  60,235,857.50  63,268.00 724.19 آيلول

  58.00  21,163,689.00  28,603.00 750.08 تشرين األول

  261.00  235,397,750.50  264,705.00 931.98 تشرين الثاني

  246.00  220,477,371.50  246,558.00 1000.59 كانون األول

  1,188.00  1,802,208,804.50  1,599,439.00 المجموع

 سلسة توزيع األرباح على مدار مخس سنوات. .1

 




