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ومــع ازديــاد الصعوبــات فــي عــام ٢٠٢٢ فــإن ســقف طموحاتنــا مــازال عاليــا وســيبقى الســعي مســتمرا للمحافظــة علــى مــا تــم تحقيقــه إضافــة إلــى بــذل 
جهــود أكبــر لتحقيــق المزيــد مــن النمــو لمصرفنــا مــن خــالل تطويــر الخطــط التــي تــم اعتمادهــا ســابقا، وزيــادة االســتثمار بتكنولوجيــا المعلومــات التــي 

غــدت العصــب الرئيســي للخدمــات فــي زمننــا.

كما أننا ســنبقى كما عهدتمونا من حيث المضي بخطوات مدروســة لجهة التحوط من المخاطر وبخاصة التي من شــأنها أن تؤثر بشــكل جوهري 
علــى المركــز المالــي للمصــرف وذلــك حرصــا منــا علــى حمايــة حقــوق المودعين والمســاهمين.

نهايــة فــإن مجلــس اإلدارة يؤكــد علــى صحــة وســالمة البيانــات الماليــة التــي وضعناهــا بيــن أيديكــم ونوصــي هيأتكــم الموقــرة بالمصادقــة عليهــا، مــع 
حرصنــا الكامــل علــى تأميــن وتوفيــر نظــام رقابــة فعــال نعمــل علــى تطويــره بشــكل دائــم ومســتمر للوصــول إلــى أفضــل شــكل مــن أشــكال األداء.

أشكر لكم حضوركم وثقتكم الغالية.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

بسام معماري
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة إلى الهيئة العامة للمساهمين لعام ٢٠٢١

    

    

    

 

     

    

      

السيدات والسادة مساهمي بنك االئتمان األهلي األكارم،

أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي االجتمــاع الثانــي للهيئــة العامــة للمســاهمين بعــد انتخابنــا كمجلــس إدارة جديــد ليقــود مصرفنــا إلــى مســتقبل أفضــل. 
حيــث أنــه بدعمكــم لنــا وثقتكــم برؤيتنــا الطموحــة، اســتطاع مصرفنــا وبزمــن قصيــر جــدا أن يحقــق مجموعــة مــن األهــداف االســتراتيجية قــد تحتــاج 

فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى ســنوات لتحقيقهــا.

فبالنظــر إلــى النتائــج الماليــة للربــع األول مــن عــام ٢٠٢١ نجــد أنهــا كانــت خســارة محققــة قدرهــا ١,٣ مليــار ل.س، فــي حيــن أننــا اســتطعنا فــي 
األشــهر التاليــة تحويــل هــذه الخســارة لتغــدو أرباحــًا محققــة قدرهــا ١٣,٣ مليــار ل.س لعــام ٢٠٢١.

وقــد كانــت تطلعاتنــا متجهــة الســتخدام جــزء مــن هــذه األربــاح فــي زيــادة رأس المــال مــن ٦ مليــارات ل.س ليصــل إلــى ١٠ مليــارات ل.س مــن خــالل 
توزيــع أســهم مجانيــة علــى المســاهمين، إال أنــه امتثــاال لتعليمــات مصــرف ســورية المركــزي بضــرورة زيــادة التحــوط علــى مخاطــر التعرضــات فــي 
لبنــان فرضــت علينــا تشــكيل مخصصــات إضافيــة، األمــر الــذي أدى إلــى تعديــل األربــاح المحققــة لتصبــح فــي النهايــة ٥,٩ مليــار ل.س، ومــع ذلــك 

فإنهــا كانــت كفيلــة بتغطيــة الخســائر المتراكمــة المحققــة فــي حقــوق الملكيــة البالغــة ٤,٧ مليــار ل.س. 

واســتكماال لخطــط العمــل التــي طرحناهــا عليكــم ســابقا فإننــا أعدنــا تفعيــل أنشــطة التمويــل التجــاري، وقــد وصــل مصرفنــا بهــذا الصــدد إلــى مركــز 
متقــدم فــي الســوق المحليــة بحيــث أصبــح ذلــك معروفــا لــدى الجميــع.

وبالتأكيــد لــم ننســى شــركاء النجــاح »الموظفيــن األعــزاء« فلــوال الجهــود العاليــة التــي بذلوهــا والمعرفــة الثمينــة التــي قدموهــا لمــا اســتطاع المصــرف 
مــن الوصــول إلــى المــكان الــذي أردنــاه. لذلــك ومــع نمــو أعمــال المصــرف كان لزامــا علينــا أن نســعى لتأميــن مــا أمكــن مــن االســتقرار المعيشــي لهــم 
وبخاصــة فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة المتناميــة، لذلــك تــم العمــل بأقصــى ســرعة ممكنــة علــى ترميــم الرواتــب والتعويضــات لــردم الفجــوة 

التــي تراكمــت عــن الســنة التــي ســبقت العــام ٢٠٢١.



لمحة عن نشاط بنك االئتمان 
األهلي اي تي بي 
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دليل الحوكمة :

عمــاًل بقــرار مصــرف ســورية المركــزي – مجلــس النقــد والتســليف رقــم ٤٨٩/م ن/ب ٤ تاريــخ ٢٠٠٩/٤/٨ والــذي نــص علــى ضــرورة ان تقــوم 
المصــارف بإعــداد دليــل الحوكمــة الخــاص بهــا اســتنادًا علــى دليــل الحوكمــة الخــاص بالمصــارف التقليديــة العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 

وذلــك بهــدف تنظيــم العالقــة مــا بيــن مجلــس اإلدارة ومســاهميه وتاميــن اعلــى درجــات الشــفافية لعمــالء المصــرف،

قــام بنــك االئتمــان األهلــي اي تــي بــي بإعــداد دليــل الحوكمــة الخــاص بــه الــذي نظــم االحــكام التــي ترعــي تشــكيلة مجلــس اإلدارة ودور رئيــس 
المجلــس باإلضافــة الــى تنظيــم اعمــال وانشــطة المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه وكذلــك الحــال بيئــة الضبــط والرقابــة والشــفافية واالفصــاح بهــدف 
ضمــان اســتمرارية وتجانــس وفعاليــة الطريقــة التــي يتولــى بهــا مجلــس اإلدارة شــؤون المصــرف وذلــك لتاميــن مصلحــة المســاهمين وأصحــاب المصالــح 

اآلخريــن.

علمــًا بــأن بنــك االئتمــان األهلــي اي تــي بــي يقــوم فــي كل عــام بتقديــم اســتمارتي تطبيــق الحوكمــة واالفصــاح رقــم ٣ إلــى هيئــة األوراق واألســواق 
الماليــة والجديــر بالذكــر ان التقريــر الســنوي للعــام ٢٠٢١ لــم يتضمــن وبحســب اســتمارة اإلفصــاح رقــم ٣ البنــود ذوات األرقــام/ ٧-٨-١٠-١٤-

 /٢٥-

البنــد رقــم /٧/ درجــة االعتمــاد علــى المورديــن محدديــن و/او عمــالء رئيســيين )محليــا وخارجيــا( فــي حــال كــون ذلــك يشــكل عشــرة فــي المائــة فأكثــر 
مــن اجمالــي المشــتريات و/او المبيعــات او اإليــرادات علــى التوالــي.

البنــد رقــم /٨/ وصــف ألي حمايــة حكوميــة او امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة المصــدرة او أي مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن واالنظمــة او غيرهــا مــع 
اإلشــارة الــى الفتــرة التــي يســري عليهــا ذلــك، مــع ذكــر أي بــراءات اختــراع او حقــوق امتيــاز تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل الشــركة المصــدرة.

البند رقم /١٠/ اإلفصاح عن تطبيق الشركة المصدرة لمعايير الجودة الدولية.

البنــد رقــم /١٤/ األثــر المالــي للعمليــات ذات الطبيعــة غيــر المتكــررة التــي حدثــت خــالل الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن النشــاط الرئيســي للشــركة 
المصــدرة.

البند رقم/٢٥/ أي عقوبة او جزاء مفروض على الشركة المصدرة من أي جهة رقابية او تنظيمية او قضائية اذا كان لها تأثير جوهري.

دخــال التعديــالت الالزمــة عليــه مطالبــًا بزيــادة أي إفصاحــات مطلوبــة مــن  ويقــوم مجلــس اإلدارة و بشــكل مســتمر بمراجعــة دوريــة لدليــل الحوكمــة واإ
أي مــن الجهــات الرقابيــة تســاعد قارئــي البيانــات الماليــة والمتابعيــن الشــأن المصرفــي ببيــان المركــز المالــي الصحيــح للمصــرف بــكل شــفافية ووضــوح 
وكذلــك بغــرض تاميــن بيئــة حوكمــة رشــيدة ترعــى مصالــح المســاهمين بالمقــام األول )يمكــن للقــارئ االطــالع علــى دليــل الحوكمــة كامــال علــى موقــع 
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لمحة عن نشاط بنك االئتمان األهلي اي تي بي 

تأســس بنــك االئتمــان األهلــي اي تــي بــي )ش.م.م.ع( كشــركة مســاهمة مغفلــة فــي ٣٠ آب ٢٠٠٥ بموجــب الســجل التجــاري رقــم )١٤٤٥٦(، وبنــاء 
علــى القــرار رقــم ٧٠٣/ل أ الصــادر عــن لجنــة إدارة مصــرف ســورية المركــزي بتاريــخ ١٣ أيلــول ٢٠٠٥ وبموجــب قانــون المصــارف الخاصــة رقــم 

٢٨ لعــام ٢٠٠١. 
ســجل البنــك لــدى مفوضيــة الحكومــة تحــت رقــم ١٢ بوصفــه مصرفــًا خاصــًا. اتخــذ الـــبنك مركــزًا رئيســيًا لــه فــي دمشــق – ســورية ليكــون مــن البنــوك 

الرائــدة فــي العمــل المصرفــي علــى مســتوى القطــر.
كانــت بدايــة البنــك برأســمال مقــداره ٢,٥ مليــار ليــرة ســورية مــوزع علــى ٢,٥ مليــون ســهم بقيمــة أســمية ألــف ليــرة ســورية للســهم الواحــد، ومــن ثــم تــم 
زيــادة رأس المــال علــى أربعــة مراحــل آخرهــا فــي ٢٠٢٠/١١/٠٩ ليصبــح ســتة مليــارات ومليــون وأربعمائــة وســتة وســتون ألــف وثمانمائــة ليــرة ســورية، 

علمــًا بــأن األســهم قــد تــم إدراجهــا فــي ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة فــي عــام ٢٠٠٩ ليصبــح المصــرف شــركة مســاهمة مغفلــة عامــة.
أســس بنــك االئتمــان األهلــي اي تــي بــي بتاريــخ ٢٠٠٩/٠١/٢٧ شــركة وســاطة ماليــة محــدودة المســؤولية تــم تســميتها أهلــي ترســت كابيتــال )عــوده 

كابيتــال ســابقًا( مســاهمًا بنســبة ٩٩,٩٩٨ مــن رأس مــال الشــركة. 
 قــررت الهيئــة العامــة الغيــر عاديــة للمصــرف فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٨ تعديــل المــادة الثانيــة مــن النظــام األساســي ليصبــح 
اســم الشــركة »بنــك االئتمــان األهلــي اي تــي بــي« بــداًل مــن »عــوده ســورية » وصــدرت الموافقــات علــى ذلــك التعديــل مــن رئاســة مجلــس الــوزراء 
بالقــرار رقــم /٨٥/م.و وتاريــخ ٢٠٢٠/١٢/١٧ ومــن مجلــس النقــد والتســليف بالقــرار رقــم /٨/م.ن تاريــخ ٢٠٢١/٠٢/١٧ وأخيــرًا بقــرار وزارة التجــارة 
الداخليــة وحمايــة المســتهلك رقــم /٧٨٨/ تاريــخ ٢٠٢١/٠٣/١٠، حيــث تــم شــهر ذلــك التعديــل فــي الســجل التجــاري وبــدأ البنــك أعمالــه تحــت اســم 

شــركة بنــك االئتمــان األهلــي اي تــي بــي المســاهمة المغفلــة العامــة بتاريــخ ٢٠٢١/٠٤/٠٣. 
يمــارس البنــك نشــاطاته المصرفيــة والماليــة مــن خــالل مركــزه الرئيســي وفروعــه المنتشــرة فــي المحافظــات الســورية وعددهــا ١٨ فــرع )منهــا ٣ مغلقيــن 

مؤقتــا(، ومــن هــذه النشــاطات واألعمــال علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

 فتح حسابات جارية وحسابات للتوفير وقبول الودائع آلجل بالعمالت المختلفة.. ١
خصم األوراق التجارية وأسناد األوامر والسفاتج.. ٢
خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له.. ٣
 تمويــل العمليــات التجاريــة ومنــح القــروض والســلف بجميــع أنواعهــا مقابــل ضمانــات عينيــة أو شــخصية وغيرهــا مــن الضمانــات التــي . ٤

يحددهــا مصــرف ســورية المركــزي.
إصــدار شــهادات اإليــداع والقيــم المتداولــة المنتجــة للفوائــد وأســناد الســحب والســفاتج وكتــب االعتمــاد والشــيكات والحــواالت علــى اختــالف . ٥

أنواعهــا، واالتجــار بهــذه األوراق.
توفير التسهيالت الالزمة لعمليات الحفظ األمين للنقود واألوراق المالية و المقتنيات الثمينة و الوثائق.. ٦
تقديم خدمات الدفع والتحصيل.. ٧
دارتــه وفــق التعليمــات الصــادرة . ٨ إصــدار أدوات الدفــع بمــا فــي ذلــك الســحوبات المصرفيــة وبطاقــات الدفــع واالئتمــان والشــيكات الســياحية واإ

عــن لجنــة إدارة مكتــب القطــع.
شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعمالت األجنبية وبيعها والتعامل بها.. ٩

االستدانة آلجال مختلفة وقبول الكفاالت بأنواعها.. ١٠
شراء ووبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على االكتتاب العام.. ١١
بشــكل عــام، القيــام لمصلحتــه أو لمصلحــة الغيــر، أو باالشــتراك معــه، فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية أو فــي الخــارج، بجميــع الخدمــات . ١٢

صــدار الكفــاالت وفــق األحــكام والشــروط المحــددة مــن قبــل مجلــس النقــد و التســليف. الماليــة والمصرفيــة وعمليــات الخصــم والتســليف واإ
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تحفظات مدقق الحسابات الخارجي على البيانات المالية كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

ورد في تقرير مدقق الحسابات الخارجي ما يلي:

أساس الرأي المتحفظ

قــام المصــرف بتشــكيل مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة لأرصــدة واإليداعــات لــدى المصــارف اللبنانيــة وفــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 
٩ (IFRS٩( ولكــن بســبب عــدم وضــوح الرؤيــة حــول األوضــاع الماليــة القائمــة حاليــًا فــي لبنــان، ممــا قــد يســبب تغيــرات مســتقبلية قــد تؤثــر ســلبًا 
علــى القطــاع المصرفــي اللبنانــي، ال يمكننــا التأكــد مــن مــدى كفايــة هــذا المخصــص لمواجهــة هــذه التغيــرات المســتقبلية وتحديــد األثــر المتوقــع علــى 

البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠٢١.

نشاط اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

تم تشكيل الّلجان المنبثقة عن مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي من قبل المجلس بتاريخ ٢٠٢١/٩/٦ وفق اآلتي:

أواًل لجنة المخاطر:

عقــدت اللجنــة خــالل عــام ٢٠٢١ ثالثــة اجتماعــات، قامــت خاللهــا بمراجعــة مســتمرة للتقاريــر الدوريــة المعــدة حــول جميــع أنــواع المخاطــر التــي 
يتعــرض لهــا المصــرف )مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية( وطــرق معالجتهــا، ومــدى التــزام إدارة المخاطــر بالمعاييــر 
الموضوعــة مــن قبــل لجنــة بــازل الدوليــة كمــا قامــت بمراجعــة الســقوف االئتمانيــة والتجــاوزات عليهــا وغيرهــا مــن األمــور التــي تعنــى بهــا لجنــة المخاطر 

لترفــع بذلــك توصياتهــا بشــكل دوري الــى مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات المناســبة بهــذا الشــأن.

وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة المخاطر:

ثانيًا لجنة التدقيق:

عقــدت اللجنــة خــالل عــام ٢٠٢١ ثالثــة اجتماعــات قامــت خاللهــا بمراجعــة البيانــات الماليــة الدوريــة للمصــرف والمصادقــة عليهــا، ترشــيح مدقــق 
حســابات خارجــي للعــام ٢٠٢١ تقييــم فعاليــة وكفايــة برامــج وخطــة التدقيــق الداخلــي وقســم االمتثــال ومــدى تطبيقهــا خــالل العــام ليشــمل ذلــك مراجعــة 
تقاريرهــم الدوريــة ومراجعــة تقاريــر المراقبيــن المصرفييــن الداخلييــن لترفــع بذلــك توصياتهــا بشــكل دوري الــى مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات المناســبة 

بهــذا الشــأن.

عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو صفة العضوية لجنة المخاطر

٣ اجتماعات عضوًا غير تنفيذيًا الدكتور حسين علي )رئيسًا)

٣ اجتماعات عضوًا غير تنفيذيًا السيد بسام معماري )عضوًا)

اجتماعان عضوًا غير تنفيذيًا السيد محمد العبود )عضوًا)

اجتماعان
 عضوًا غير تنفيذيًا

تم تعيينه من قبل المجلس بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠
السيد فريد خوري )عضوًا)

٣ اجتماعات عضوًا مستقاًل السيد نظريت يعقوبيان )عضوًا)

عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو صفة العضوية لجنة التدقيق

٣ اجتماعات عضوًا مستقاًل السيد نظريت يعقوبيان )رئيسا)

٣ اجتماعات عضوًا مستقاًل السيد كريستيان اسود

٣ اجتماعات عضوًا مستقاًل السيد باسل زيوان

٣ اجتماعات عضوًا غير تنفيذيًا السيد فريد خوري

وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة التدقيق:

ثالثًا: لجنة الحوكمة:

عقــدت اللجنــة خــالل عــام ٢٠٢١ اجتماعــًا واحــدًا قامــت بمراجعــة دليــل الحوكمــة وتقييــم حاجتــه للتحديــث وفــق متطلبــات دليــل الحوكمــة لــدى 
المصــارف التقليديــة العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وبتقييــم مــدى تطبيقــه لترفــع بذلــك توصياتهــا بشــكل دوري الــى مجلــس اإلدارة التخــاذ 

القــرارات المناســبة بهــذا الشــأن.

وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة الحوكمة:

رابعًا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقــدت اللجنــة خــالل عــام ٢٠٢١ اجتماعــا واحــدا قامــت خاللــه بالتأكــد مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين وتناســب تشــكيلة المجلــس الحاليــة مــع 
حجــم المصــرف إضافــة الــى مراجعــة سياســة التعويضــات والرواتــب واألجــور لجميــع العامليــن فــي المصــرف لترفــع بذلــك توصياتهــا بشــكل مســتمر 

الــى مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات المناســبة بهــذا الشــأن.

وفيما يلي جدول يبين هيكلية لجنة الترشيحات والمكافآت:

عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو صفة العضوية لجنة الحوكمة

اجتماع واحد عضوًا غير تنفيذيًا السيد بسام معماري )رئيسا)

- عضوًا غير تنفيذيًا السيد محمد العبود

اجتماع واحد عضوًا مستقاًل السيد كريستيان اسود

اجتماع واحد عضوًا مستقاًل السيد باسل زيوان

اجتماع واحد
 عضوًا غير تنفيذيًا

تم تعيينه في اللجنة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠
الدكتور حسين علي

عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو صفة العضوية لجنة الترشيحات والمكآفات

اجتماع واحد عضوًا مستقاًل السيد كريستيان اسود )رئيسا)

اجتماع واحد عضوًا غير تنفيذيًا السيد بسام معماري

اجتماع واحد عضوًا مستقاًل السيد نظريت يعقوبيان
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أعضاء مجلس اإلدارة  

مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي اي تي بي )ش.م.م.ع)

رئيس مجلس إدارة السيد بسام معماري ُممثاًل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي

نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد نظريت يعقوبيان

عضو مجلس إدارة السيد فريد الخوري ُممثاًل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي

عضو مجلس إدارة السيد محمد العبود ُممثاًل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي

عضو مجلس إدارة الدكتور حسين علي ُممثاًل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي

عضو مجلس إدارة السيد كريستيان اسود

عضو مجلس إدارة السيد باسل زيوان

لمحة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

السيد بسام معماري

انُتخَب رئيسًا لمجلس إدارة بنك االئتمان األهلي اي تي بي ُممثاًل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي بتاريخ ٢٠٢١/٩/٦
رئيس لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة.	 
سوري الجنسية، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة االعمال.	 
يتمتع بخبرات وكفاءات مهنية عالية في مجال األعمال التجارية والمالية.	 
التطوير العقاري –برج سكايا المنّفذ بأعلى المواصفات الفنية وبعلو ٣٣ طابقا.	 
رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع منذ ٢٩ حزيران ٢٠٢٠.	 
رئيس مجلس إدارة شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية منذ شهر أيلول ٢٠٢٠.	 
مدير عام شركة معماري للمالحة.	 
مؤسس الشركة الهندسية لأوتاد.	 

السيد نظريت يعقوبيان 

انُتخَب نائبًا لرئيس مجلس بنك االئتمان األهلي اي تي بي بتاريخ ٢٠٢١/٩/٦
رئيس لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة	 
عضو لجنتي المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة.	 

حاصل على عدة شهادات في اختصاص المبيعات والتسويق من جامعة بنسلفانيا –الواليات المتحدة االمريكية، ولديه خبرات عملية هامة 
ومتنوعة فهو يشغل عدة مناصب إدارية ومصرفية نذكر منها:

رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بوزانت يعقوبيان ش.م.م محدودة المسؤولية منذ عام ٢٠١٠ وعضو مجلس إدارة فيها منذ عام ١٩٧٦.	 
رئيس مجلس إدارة شركة التامين العربية سوريا منذ ٢٠١٩.	 
عضو مجلس إدارة بنك سورية والخليج لمدة ٨ سنوات، انتخب نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة ٢٠١٨-٢٠٢٠.	 
مدير تنفيذي لشركة بوزانت وليون يعقوبيان للتجارة والتعهدات ١٩٦٥.	 
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ٢٠٠٩-٢٠٢٠، وعضو مجلس إدارة غرف التجارة السورية ٢٠١٥-٢٠٢٠.	 

السيد فريد الخوري

 انُتخَب عضوًا في مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي اي تي بي ممثاًل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي في  ٢٠٢١/٩/٦
عضو لجنتي التدقيق ولجنة المخاطر المنبثقين عن مجلس اإلدارة.	 

حاصل على بكالوريوس في إدارة االعمال من جامعة بالدوين –واالس اوهايو، في الواليات المتحدة االمريكية منذ عام ١٩٩٣.ولديه خبرة 
عملية مصرفية وتجارية كبيرة حيث انها تتجاوز ال ٢٧ عام، اذ انه يشغل عدة مناصب نذكر منها:

عضو مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي منذ ٨سنوات  	 
عضو مجلس إدارة لشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية ممثاًل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي.	 
مدير عام شركة التنمية الزراعية المحدودة المسؤولية.	 
مدير عام شركة العناية الدوائية المحدودة المسؤولية.	 

السيد محمد العبود 

انُتخَب عضوًا في مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي اي تي بي ممثاًل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي في ٢٠٢١/٩/٦
عضو لجنتي المخاطر والحوكمة المنبثقتين عن مجلس اإلدارة 	 
حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية اختصاص هندسة بيئة من الواليات المتحدة االمريكية	 
سفير مفوض لجمهورية القمر المتحدة بدمشق ويشغل منصب المدير العام لمجموعة العبود / االستشارات الزراعية	 
لديه خبرة عملية مصرفية وتجاريه اذ شغل منصب عضو مجلس إدارة بنك عوده سورية من ٢٠١٥ -٢٠٢٠.	 

الدكتور حسين علي

   انُتخَب عضوًا في مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي اي تي بي ممثاًل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي في ٢٠٢١/٩/٦
رئيس لجنة المخاطر وعضوًا في لجنة الحوكمة ايضًا المنبثقتين عن مجلس اإلدارة 	 
حاصل على بكالوريوس في االقتصاد من جامعة تشرين عام ١٩٩٢، - دبلوم الدراسات المعمقة عام ٢٠٠٢ من مدرسة الدراسات العليا 	 

في مرسيليا فرنسا. 
حاصل على دكتوراه في االقتصاد من جامعة مرسيليا الثانية فرنسا. 	 
لديه خبرة واسعة في مجال المصارف واالقتصاد فهو يشغل عدة مناصب نذكر منها:	 
أستاذ في قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية االقتصاد جامعة طرطوس.	 
مدير إحصاء طرطوس ٢٠١٧ -٢٠٢١.	 
رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية –كلية االقتصاد –جامعة طرطوس ٢٠١٣-٢٠١٧.	 
رئيس الوحدة النقابية لكلية االقتصاد في جامعة طرطوس ٢٠١٧-٢٠١٨.	 

السيد كريستيان اسود 

     انُتخَب عضوًا في مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي اي تي بي بتاريخ ٢٠٢١/٩/٦
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة.	 
عضوا في لجنتي الحوكمة والتدقيق المنبثقتين عن مجلس اإلدارة.	 
حاصل على بكالوريوس في العلوم من جامعة بيروت عام ١٩٨٧.	 
لديه خبرة إدارية وتجارية مدتها ٢٢عامًا وقد شغل عدة مناصب إدارية نذكر منها منصب مدير عام شركة المتحدة الطبية والعلمية	 



2223

السيد باسل زيوان 

انُتخَب عضوًا في مجلس إدارة بنك االئتمان األهلي اي تي بي بتاريخ ٢٠٢١/٩/٦
عضو لجنتي التدقيق و الحوكمة المنبثقتين عن مجلس اإلدارة.	 
 	HIBA منMBA حاصل على بكالوريوس في إدارة االعمال من جامعة تشرين وماجستير في إدارة االعمال
لديه خبرة مصرفية تزيد عن ١٤ عاما تدّرج فيها في عدة مناصب إدارية لدى أكثر من مصرف عامل في سورية ووصل لمركز المدير 	 

التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية لدى بنك سورية والخليج.
عمل كمساعد مدير عام للشؤون اإلدارية والتسويق لدى الشركة السورية اإلسالمية للتامين ٢٠١٥.	 

عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو

تم انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠٢١/٩/٦

علمًا بأن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة عن العام ٢٠٢١ قد بلغت   ٧٨,٤٧٩,١٦٥ل. س وهي تمثل بدالت حضور اجتماعات مجلس 
اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.

فيما بلغ مجموع تعويضات موظفي اإلدارة العليا في العام ٢٠٢١ :  ١,٦٣١,٧٥١,٩٠٠ ل.س.

تعويضات اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة

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

غير تنفيذي ٤ اجتماعات رئيس المجلس السيد بسام معماري

٤ اجتماعات مستقل نائب رئيس المجلس السيد نظريت يعقوبيان

٤ اجتماعات عضو غير تنفيذي الدكتور حسين علي

غير تنفيذي ٣ اجتماعات عضو السيد محمد العبود

٤ اجتماعات مستقل عضو السيد كريستيان اسود

٤ اجتماعات غير تنفيذي عضو السيد فريد الخوري

٤ اجتماعات عضو مستقل السيد باسل زيوان

للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول

٢٠٢٠ ٢٠٢١

ل.س ل.س

٢١٦،٧٨٤،٤٦١ ١،٦٣١،٧٥١،٩٠٠ تعويضات ومكافآت موظفي اإلدارة العليا

١٦،٥٠٠،٠٠٠ ٧٨،٤٧٩،١٦٥ تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

٢٣٣،٢٨٤،٤٦١ ١،٧١٠،٢٣١،٠٦٥

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة

يقوم المصرف )ضمن أعماله االعتيادية( باإلضافة إلى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا بعامالت 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

2020
ل.س

2021
ل.س

نسبة الملكية اسم الشركة

٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠ %٩٩,٩٩  شركة أهلي ترست كابيتال المحدودة المسؤولية

تعامالت مع أطراف ذات عالقة

لقد كانت التعامالت مع األطراف ذات العالقة كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ من خالل بيان الوضع المالي الموحد كما يلي:

المجموع          الجهة ذات العالقة

٣١ كانون األول ٢٠٢١
أعضاد مجلس اإلدارة بنك بيمو لبنان

 بنــك بيمــو الســعودي
الفرنســي

ل.س ل.س ل.س ل.س

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

الموجودات

 ١٩٦,٩٧٢,٩٧٦,٥١٢    -  ١٩٧,٢١٩,١٢٦,٧٩٧ حسابات جارية مدينة ٢٤٦,١٥٠,٢٧٦ 

تسهيالت ائتمانية   -    -  ٧٢٧,٤١٨,٥٦٥  ٧٢٧,٤١٨,٥٦٥ 

المطلوبات      

حسابات جارية دائنة ٧٠,٥٨٨,٥٥٧    -  ٣٠,٤٤٣,٣٣٧  ١٠١,٠٣١,٨٩٤ 

تأمينات نقدية   -    -  ١٠٠,٠٠٠     ١٠٠,٠٠٠  

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

كفاالت صادرة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   -    -  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

ضمانات واردة لقاء تسهيالت ائتمانية   -    -  ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

كفاالت واردة لقاء تسهيالت ائتمانية   -    -  ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠  ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ 
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ب- بنود بيان الدخل الموحد

* بتاريخ ٢٩ آذار ٢٠٢١ بلغت حصة بنك بيمو السعودي الفرنسي ٤٦٫٠٥% من رأس المصرف، وبلغت هذه النسبة بتاريخ إعداد البيانات 
المالية ٤٧%، لذلك تم احتساب الفوائد والعموالت حتى تاريخ شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي لصالح مجموعة بنك عوده، وبعد ذلك التاريخ 
لصالح مجموعة بنك بيمو السعودي الفرنسي، حيث لم تسجل تعامالت من خالل بنود بيان الدخل الموحد مع مجموعة بنك بيمو السعودي 

الفرنسي لغاية ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

المجموع الجهة ذات العالقة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١
أعضاد مجلس اإلدارة

الشركات الحليفة
حتى تاريخ ٢٩ آذار ٢٠٢١

بنك عوده ش.م.ل

ليرة سورية ل.س ل.س ل.س ل.س

  عناصر بيان الدخل الموحد:

فوائد دائنة * ٥٦٩,٣٣٣,٨٠٨  ٤,٣٠٤,٣٤٦  ٢٥,٨٥٨,٩٨٢  ٥٩٩,٤٩٧,١٣٦  ٣,٠٠٦,٩٠٩,٣٩٨ 

 (٣٤,٤٦٣,٨٤٥)  (٦,٩٨٩,٥٣١)  -    (٥,٦٧٥,٥٨٠)  (١,٣١٣,٩٥١) فوائد مدينة *

عموالت دائنة *   -  ١٢٥,٧٧٣  ٢٣,٨٤٠  ١٤٩,٦١٣  ١,٠٦٦,٦٤١ 

 (٣,١٦٠,٩٥٤)  (٤٤١,٠٢٨,١٨٠)  -    (٣٨٢,٢٦٦)  (٤٤٠,٦٤٥,٩١٤) عموالت مدينة *

 (٧٧,٦٨٢,٥٨٠)  (٤٣,٣٨٢,٤٩٢)  -    (٤٣,٣٨٢,٤٩٢) مصاريف تأمين   - 
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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

 نائــب المديــر العــام / مديــر إدارة شــبكة الفــروع والصيرفــة اإللكترونيــة
البطاقــات وخدمــة 

السيد شادي ن. الخوري

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 مراقبة االلتزام / مسؤول االبالغ  السيد سليم س. الشويري

السيدة ربى س. ابراهيم مدير دائرة التدقيق الداخلي

مدير االئتمان  السيد نديم أ. الجعفري

مدير االئتمان 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 / أمين سر مجلس اإلدارة األستاذ رائد ر. األبرش

مدير دائرة نظم المعلومات  السيد محمد م. سكحل

مدير قسم المخاطر االئتمانية السيدة رشا ت. حسن

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

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:

السيد أنطوان الزير
المدير العام:

السيدة نادية البكري:
نائب المدير العام - مدير إدارة التسليف

لبناني الجنسية من مواليد بيروت ١٩٥٣. 

يتمتــع بخبــرة عمليــة تجــاوزت ٤٤ عامــًا بدأهــا فــي بنــكRoyal Bank of Canada  لبنــان، مــرورًا ببنــك االســتثمار Invest Bank )مجموعــة 
عــوده( والــذي ســاهم بتأسيســه، ليعــود بعدهــا إلــى بنــك عــوده لبنــان  كمديــر إقليمــي، لينتــدب أخيــرًا إلــى بنــك االئتمــان األهلــي )عــوده ســابقا(  كنائــب 

المديــر العــام منــذ تأســيس المصــرف فــي العــام ٢٠٠٥.

ســاهم الســيد الزيــر بشــكل فاعــل فــي صناعــة القــرار اإلداري فــي بنــك االئتمــان األهلــي )عــوده ســابقًا( ليعيــن بنــاء عليــه كمديــرًا عامــًا فــي شــهر 
أيــار مــن العــام ٢٠١٤.

 يشــغل منصــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة وكذلــك اللجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهــا، كمــا يــرأس مجلــس المديريــن للشــركة التابعــة )أهلــي ترســت كابيتــال 
المحــدودة المســؤولية(.

يحمل شهادة في تحليل أنظمة المعلوماتية منذ العام ١٩٧٣

سورية الجنسية من مواليد الخبر ١٩٧٠.

تحمــل خبــرة عمليــة تقــارب ٢٥ عامــًا قضــت معظمهــا فــي القطــاع المصرفــي. انضمــت إلــى فريــق عمــل بنــك االئتمــان األهلــي )عــوده ســابقًا( فــي 
العــام ٢٠٠٦، حيــث شــغلت مناصــب مختلفــة فــي إدارة االئتمــان لتعيــن بمنصــب مديــر إدارة التســليف فــي المصــرف منــذ تاريــخ ٢٠١٤/٠٢/٢٤. 

تــم تعيينهــا فــي العــام ٢٠١٣/١٠/٢٣ عضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة للمصــرف واللجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهــا، إضافــة إلــى كونهــا عضــو مجلــس 
المديريــن للشــركة التابعــة )أهلــي ترســت كابيتــال المحــدودة المســؤولية(، فــي ٢٠١٦/١٠/٢٣ تــم تعيينهــا بمنصــب مســاعد مديــر عــام للمصــرف 

لتعيــن أخيــرًا نائبــًا للمديــر العــام فــي ٢٠١٨/١٠/٢١.

تحمل شهادة ماجستير في اإلدارة المالية من جامعة SOAS بلندن منذ العام ٢٠٠٤.
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سوري الجنسية من مواليد دمشق ١٩٧٢.

لديــه خبــرة مصرفيــة عمليــة تقــارب ٣١ عامــًا حيــث عمــل فــي القطــاع المصرفــي منــذ عــام ١٩٩١ قضاهــا بيــن المصــرف التجــاري الســوري وبنــك 
االئتمان األهلي )عوده ســابقًا(، الذي انضم إليه منذ تأسيســه في العام ٢٠٠٥ ليســاهم في إنشــاء شــبكة فروع المصرف ويشــرف على العمليات 

المصرفيــة اليوميــة فــي الفــروع.

شــغل مناصــب إداريــة عــدة فــي إدارة شــبكة الفــروع ليعيــن بمنصــب مديــر إدارة شــبكة الفــروع والصيرفــة اإللكترونيــة وخدمــة البطاقــات فــي المصــرف 
منــذ تاريــخ ٢٠١١/١١/٠١ كمــا تــم تعيينــه فــي ٢٠١٣/١٠/٢٣ عضــوًا فــي اللجنــة التنفيذيــة للمصــرف واللجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهــا، إضافــة 
إلــى كونــه عضــو مجلــس المديريــن للشــركة التابعــة )أهلــي ترســت كابيتــال المحــدودة المســؤولية(، فــي ٢٠١٦/١٠/٢٣ تــم تعيينــه بمنصــب مســاعد 

مديــر عــام للمصــرف ليعيــن أخيــرًا نائبــًا للمديــر العــام فــي ٢٠١٨/١٠/٢١.

يحمل إجازة في االقتصاد من جامعة دمشق منذ العام ٢٠٠٠.

سوري الجنسية من مواليد دمشق ١٩٧٧.

له خبرة عملية في قطاعي المصارف واالتصاالت تجاوزت الـ ١٨ عامًا.

شــغل منصــب مديــر دائــرة المحاســبة منــذ أن انضــم إلــى بنــك االئتمــان األهلــي )عــوده ســابقًا( فــي العــام ٢٠٠٨ وصــواًل إلــى منصــب المديــر المالــي 
واإلداري في عام ٢٠١٤.

إضافــة إلــى مهامــه كعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة للمصــرف واللجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهــا، تــم تعيينــه بتاريــخ ٢٠١٨/١٠/٢١ مســاعدًا للمديــر 
العــام.

يحمل إجازة في االقتصاد من جامعة دمشق.

سوري الجنسية من مواليد دمشق عام ١٩٨٣. 

لديــه خبــرة فــي األمــور الماليــة والمصرفيــة تقــارب ١٨ عامــًا قضــى معظمهــا فــي القطــاع المصرفــي الســوري، انضــم إلــى فريــق عمــل بنــك االئتمــان 
دارة المخاطــر، تــم تعيينــه فــي منصــب  داريــة فــي اإلدارة الماليــة واإ األهلــي )عــوده ســابقًا( فــي بدايــة العــام ٢٠٠٦ وشــغل عــدة مناصــب رئيســية واإ

مديــر إدارة المخاطــر CRO فــي نهايــة العــام ٢٠١٤. ليعيــن أخيــرًا فــي ٢٠١٨/١٠/٢١ بمنصــب مســاعد المديــر العــام.

جــازة فــي االقتصــاد مــن جامعــة دمشــق،  يحمــل شــهادة ماجســتير فــي نظــم المعلومــات اإلداريــة مــن األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة واإ
وهــو حائــز علــى شــهادة ®FRM مديــر المخاطــر الماليــة مجــاز وعضــو فــي االتحــاد العالمــي لخبــراء إدارة المخاطــر GARP ومديــر معتمــد مــن 

ICPM األمريكيــة.

السيد شادي الخوري:
نائب المدير العام - مدير إدارة شبكة الفروع والصيرفة االلكترونية وخدمة البطاقات

السيد كنان أصالن:
مساعد المدير العام - المدير المالي واإلداري

السيد غسان شيخ الشباب:
مساعد المدير العام - مدير إدارة المخاطر

سوري الجنسية من مواليد الالذقية ١٩٥٤.

لديــه خبــرة مصرفيــة عمليــة تتجــاوز ٣٩ عامــًا حيــث عمــل فــي القطــاع المصرفــي منــذ عــام١٩٨١ قضاهــا بيــن المصــرف الســعودي البريطانــي 
(HSBC GROUP( فــي الريــاض، وبنــك االئتمــان األهلــي )عــوده ســابقًا( الــذي انضــم اليــه منــذ عــام ٢٠٠٦ بمنصــب مديــر فــرع.

عين بمنصب مدير المنطقة الساحلية في عام ٢٠١١، ثم تم تعيينه بمنصب عضو في اللجنة التنفيذية للمصرف في ٢٠١٨/١٠/٢١.

ليتم تعينه مؤخرًا بمنصب مدير إقليمي لجميع فروع المصرف خارج دمشق وريفها في شهر كانون الثاني ٢٠١٩.

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

 السيد محمد صهيوني:
مدير إقليمي لفروع المصرف خارج دمشق وريفها
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لمحة عن مدراء اإلدارات الرئيسية  للمصرف: 

مواليد طرطوس ١٩٨٦ له خبرة عملية تتجاوز ال ١٣ عامًا
يحمل شهادة ماجيستير في إدارة األعمال

انضم إلى المصرف عام ٢٠٠٩
السيد كنان م. عيسى

مواليد دمشق ١٩٧١ له خبرة عملية تتجاوز ال ٢٣ عامًا
يحمل إجازة في هندسة األنظمة وااللكترون

إضافة إلى ماجستير في إدارة األعمال
انضم إلى المصرف عام ٢٠٠٥

السيد مهند س. قنديل

مواليد دمشق ١٩٦٣ لها خبرة عملية تتجاوز ال ٣٤ عامًا
 تحمل إجازة في اآلداب

انضمت إلى المصرف عام ٢٠٠٧
السيدة أمل م. محملجي

مواليد دمشق ١٩٧٧ لها خبرة عملية تتجاوز ال ١٩ عامًا
تحمل إجازة في االقتصاد

انضمت إلى المصرف عام ٢٠٠٦
السيدة كنده س. بدين

مواليد دمشق ١٩٨٥ له خبرة عملية تتجاوز ال ١٢ عامًا
يحمل إجازة في االقتصاد

انضم إلى المصرف عام ٢٠١٣
السيد سليم س. الشويري

مواليد معرة صيدنايا ١٩٧٩ لها خبرة عملية تتجاوز ال ١٩ عامًا
تحمل إجازة في االقتصاد

انضمت إلى المصرف عام ٢٠٠٥
السيدة ربى س. ابراهيم

مواليد دمشق ١٩٧٩ له خبرة عملية تتجاوز ال ٢١ عامًا
يحمل شهادة ماجيستير في إدارة األعمال

انضم إلى المصرف عام ٢٠٠٩
 السيد نديم أ. الجعفري

مواليد الالذقية ١٩٧٨ له خبرة عملية تتجاوز ال ١٨ عامًا
يحمل إجازة في االقتصاد

انضم إلى المصرف عام ٢٠٠٦
السيد عمر م. جود

مواليد دمشق ١٩٨٣ له خبرة عملية تتجاوز ال ١٦ عامًا
يحمل إجازة في االقتصاد

انضم إلى المصرف عام ٢٠١١
السيد وائل ج. درويش

مواليد دمشق ١٩٧٥ له خبرة عملية تتجاوز ال ٢٢ عامًا
يحمل إجازة في االقتصاد

انضم إلى المصرف عام ٢٠٠٥
السيد مجد ف. أوزون

مواليد دمشق ١٩٧٩ له خبرة عملية تتجاوز ال ٢١ عامًا
يحمل إجازة في االقتصاد

انضم إلى المصرف عام ٢٠٠٩
السيد عامر ح. ابراهيم

مواليد دمشق ١٩٨٢ له خبرة عملية تتجاوز ال ١٤ عامًا
 يحمل إجازة في الهندسة المدنية
انضم إلى المصرف عام ٢٠١٩

السيد منهل ز. فضلون

مواليد دمشق ١٩٨١ له خبرة عملية تتجاوز ال ١٦ عامًا
يحمل شهادة إجازة في الحقوق

انضم إلى المصرف عام ٢٠١٣
األستاذ رائد ر. األبرش

مواليد الرياض ١٩٨٥ له خبرة عملية تتجاوز ال ١٥ عامًا
يحمل إجازة في إدارة نظم المعلومات

انضم إلى المصرف عام ٢٠١٣
 السيد محمد م. سكحل

مواليد دمشق ١٩٨٢ لها خبرة عملية تتجاوز ال ١٦ عامًا
تحمل شهادة ماجستير في اإلدارة المالية

 انضمت إلى المصرف عام ٢٠٠٧
السيدة رشا ت. حسن

مواليد قحطانية ١٩٧٥ له خبرة عملية تتجاوز ال ٢٧ عامًا
يحمل إجازة في االقتصاد

انضم إلى المصرف عام ٢٠٠٨
 السيد عبد الغني أ. العلي

المدقق الخارجي:

قامت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة بترشيح السادة »شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية« كمدقق حسابات 
خارجي للمصرف، وقد تم عرض الترشح على الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢١ والتي انتخبته 

أصواًل كمدقق حسابات خارجي لعام ٢٠٢١.

بناء عليه تم التعاقد مع السادة » شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية « وحددت أتعابهم بمبلغ ٧٠ مليون ل.س للقيام 
باألعمال التالية:

المراجعة الربعية للبيانات المالية.	 
تدقيق البيانات المالية السنوية.	 
إبداء الرأي بمدى التزام المصرف بتطبيق قرار مجلس النقد والتسليف رقم )٤/م ن( الخاص بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩.	 
المصادقة على البيان الضريبي.	 
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كبار مالكي األسهم وبيان بعدد األوراق المالية المصدرة والمملوكة من قبل أي من األطراف ذوي العالقة :

نهاية عام 2020 

نسبة الملكية عدد األسهم اسم المساهم

%٤١,٠٠ ٢٤,٦٠٦,٠١٣ بنك عوده ش.م.ل

%٥,٠٠ ٣,٠٠٠,٧٣٣ هدى عقل إسماعيل مهنا

%٤,٠٠ ٢,٤٠٠,٥٨٦ هاديا عبد الهادي الدبس

%٣,٧٨ ٢,٢٦٩,٢٧٦ شركة تباشير الخير للتجارة

%٣,٤٠ ٢,٠٣٩,١٦٧ محمد وليد عزو رحمون

%٣,٤٠ ٢,٠٣٩,١٦٧ محمد مصطفى احمد الجاويش

%٣,٢٦ ١,٩٥٦,٩٥٣ طارق زياد الزعيم

%٢,٠٥ ١,٢٢٨,٠٩٤ محمد أنس محمد خير حمد هللا

%٣,٠٠ ١,٨٠٠,٤٤٠ بنك عوده لأعمال ش.م.ل

%٣,٠٠ ١,٨٠٠,٤٤٠ ليبانون انفست ش.م.ل

%٢,٢٥ ١,٣٥٠,٢١٢ اسامه رضا اللبابيدي

%٢,٠٠ ١,٢٠٠,٢٩٣ عبد هللا عبد العزيز الراجحي

%٢,٠٠ ١,٢٠٠,٢٩٣ محمد ايمن محمد أديب األصفري

%١,٥٩ ٩٥٦,٣٠٨ شركة مجموعة الجميل المساهمة المغفلة الخاصة

%١,٥٠ ٩٠٠,٢٢٠ احمد محمود العبود

%١,٢٠ ٧٢٠,١٧٦ عدنان نعيم تقال

%١,٠٧ ٦٤٣,٧٥٩ باسل سيفي الحموي

%١,٠٠ ٦٠٠,١٤٦ عماد غسان زين

%١,٠٠ ٦٠٠,١٤٦ رياض غسان زين

%٠,٥٠ ٣٠٠,٠٧٣ ندى نزار أسعد

%٠,٥٠ ٢٩٨,٣٢٧ محمد زياد الزعيم

- - -

- - -

- - -

نهاية عام 2021 

نسبة الملكية عدد األسهم اسم المساهم

%٤٧,٠٠ ٢٨,٢٠٨,٩٨٩ بنك بيمو السعودي الفرنسي

%٥,٠٠ ٣,٠٠٠,٧٣٣ هدى عقل إسماعيل مهنا

- - هاديا عبد الهادي الدبس

%٣,٧٨ ٢,٢٦٩,٢٧٦ شركة تباشير الخير للتجارة

%٣,٤٠ ٢,٠٣٩,١٦٧ محمد وليد عزو رحمون

%٣,٤٠ ٢,٠٣٩,١٦٧ محمد مصطفى احمد الجاويش

%٣,١٩ ١,٩١٤,٨١٠ طارق زياد الزعيم

%١,٥٠ ٩٠٠,٣٢٤ محمد أنس محمد خير حمد هللا

- - بنك عوده لأعمال ش.م.ل

- - ليبانون انفست ش.م.ل

%٢,٢٥ ١,٣٥٠,٢١٢ اسامه رضا اللبابيدي

%٢,٠٠ ١,٢٠٠,٢٩٣ عبد هللا عبد العزيز الراجحي

%٢,٠٠ ١,٢٠٠,٢٩٣ محمد ايمن محمد أديب األصفري

%١,٥٩ ٩٥٦,٣٠٨ شركة مجموعة الجميل المساهمة المغفلة الخاصة

%١,٥٠ ٩٠٠,٢٢٠ احمد محمود العبود

%١,٢٠ ٧٢٠,١٧٦ عدنان نعيم تقال

- - باسل سيفي الحموي

%١,٠٠ ٦٠٠,١٤٦ عماد غسان زين

%١,٠٠ ٦٠٠,١٤٦ رياض غسان زين

%٠,٥٠ ٣٠٠,٠٧٣ ندى نزار أسعد

- - محمد زياد الزعيم

%١,٣٢ ٧٩١,٦٢٨ بسام ممدوح معماري

%٤,٠٦ ٢,٤٣٥,٢٨٤ أسامة محمود قرواني

%٢,٠٠ ١,٢٠٠,٢٩٣ نسرين احمد علي
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الهيكل التنظيمي 

موافق عليه من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢١
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الشركات التابعة:

أهلي ترست كابيتال المحدودة المسؤولية

تم تأسيس شركة أهلي ترست كابيتال تزامنًا مع انطالقة سوق دمشق لأوراق المالية برأس مال قدره ٢٧٠ مليون ل.س بمساهمة مقدارها 
٩٩,٩٩% 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 لأوراق 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:. ٢

  أ. ممارسة أعمال شراء وبيع األوراق المالية بالعمولة لحساب الغير.
 ب. ممارسة أعمال شراء وبيع األوراق المالية لحسابها الخاص مباشرة من خالل السوق.

إدارة اإلصدارات األولية دون التعهد بالتغطية: وتشمل القيام بأعمال إدارة إصدارات األوراق المالية وتسويقها نيابة عن الشركة المصدرة، . ٣
بما 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
التفاقية إدارة االستثمار الموقعة مع العميل، والتي تحدد السياسة االستثمارية له وصالحيات مدير االستثمار وواجباته. كما تشمل هذه 

األعمال إدارة صناديق االستثمار المشترك.

نظرًا لظروف التشغيل وانعكاساتها السلبية، قرر مجلس مديري الشركة تجميد نشاط الشركة لمدة عام اعتبارًا من ٢٠١٣/١٢/١٨، وقد تم تجديد 
قرار التجميد بشكل سنوي حتى نهاية عام ٢٠٢١، علمًا أن الشركة بترخيصها مازالت قائمة أصواًل.

بناًء عليه وفي العام ٢٠٢١ كانت الشركة متوقفة النشاط، علمًا بأن نتائج العام ٢٠٢١ لشركة أهلي ترست كابيتال قد أظهرت صافي أرباح 
بقيمة ٢,٧٣٨,٧٢٢ ل.س جاءت كنتيجة مباشرة لتوظيف أموال الشركة كوديعة مصرفية في أحد المصارف العاملة.

وفيما يلي جدول مقارنة مختصر ألهم بنود بيان الوضع المالي وبيان الدخل لعامي 2021 و2020:

2020 2021
بيان الوضع المالي
بالليرات السورية

٤٠٦,١٨٢,٤٢٨ ٤١١,٣٠٧,٧٨٣ النقد في الصندوق ولدى البنوك

٢,٩١٣,٦٨٣ ٣,٩٠١,٩٥٤ الموجودات األخرى

40٩,0٩6,111 415,20٩,٧٣٧ مجموع الموجودات

٣,٨٣٢,١٠٥ ٧,٢٠٧,٠٠٩ المطلوبات

٤٠٥,٢٦٤,٠٠٦ ٤٠٨,٠٠٢,٧٢٨ حقوق الملكية

40٩,0٩6,111 415,20٩,٧٣٧ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2020 2021
بيان الدخل

بالليرات السورية

٢٥,٩٠٣,٦٢٦ ٢٦,٠٢٣,٧٨٧ اإليرادات

(١٠,٣٥٠,٥٦٣) (٢٢,٧٥٧,٠٦٥)  المصاريف

15,55٣,06٣ ٣,266,٧22 إجمالي الربح

(٩,٨٦٣,٦١٥) (٥٢٨,٠٠٠) مصروف ضريبة الدخل

5,6٨٩,44٨ 2,٧٣٨,٧22 صافي الربح
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تطور القوانين واألنظمة المصرفية

لمحة عن مجلس النقد والتسليف:

حيــث  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  والمصرفيــة  الماليــة  المؤسســات  عمــل  تنظيــم  علــى  العمــل  مهمــة  والتســليف  النقــد  مجلــس  يتولــى 
التــي  للدولــة  العامــة  التوجهــات  وضمــن  صالحياتــه  ضمــن  فعاليتهــا  بتنســيق  ليقــوم  ســلطته،  إلــى  القطــر  فــي  العاملــة  المصــارف  تخضــع 
علــى  ويعمــل  القومــي،  االقتصــاد  لحاجــات  وفقــا  واســتقرارها  والماليــة  النقديــة  الســوق  تنميــة  أهــداف  لتحقيــق  منــه  ســعيًا  الــوزراء  يقرهــا مجلــس 
والتســليف  النقــد  مجلــس  يتولــى  ذلــك  ســبيل  وفــي  القومــي.  الدخــل  إنمــاء  علــى  والعمــل  والطاقــات  المــوارد  اســتخدام  إمكانيــات  توســيع 
الوطنــي. االقتصــاد  وحاجــات  للدولــة  العامــة  لالســتراتيجية  وفقــًا  دارتهــا  واإ الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  النقديــة  السياســة  وضــع  مهمــة 

تضمنــت  فقــد  الجديــد  والتســليف  النقــد  مجلــس  بتشــكيل  القاضــي   ٢٠١٣/٧/١٥ تاريــخ   /٢٥٠/ رقــم  التشــريعي  للمرســوم  واســتنادًا 
حاكــم  نائــب  الدولــي،  والتعــاون  التخطيــط  هيئــة  رئيــس  مــن  وكاًل  للمجلــس،  رئيســًا  المركــزي  ســورية  مصــرف  حاكــم  مــن  كاًل  عضويتــه 
المجلــس. فــي  كأعضــاء  خبــراء  خمســة  إلــى  باإلضافــة  العــام،  اإلنفــاق  لشــؤون  الماليــة  وزيــر  معــاون  األول،  المركــزي  ســورية  مصــرف 

لمحة عن مصرف سورية المركزي:

ُأْحــِدث مصــرف ســورية المركــزي بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم /٨٧/ عــام ١٩٥٣ وباشــر عملــه فــي العــام ١٩٥٦، و هــو مؤسســة عامــة ذات 
داري يعمــل تحــت إشــراف الدولــة وبضمانتهــا وهــو الســلطة الوحيــدة التــي تقــوم بــأداء وظائــف إصــدار النقــد الوطنــي، كمــا يقــوم  اســتقالل مالــي واإ
بإصــدار األســناد الوطنيــة العامــة والمســاهمة فــي المفاوضــات الدوليــة الماليــة، يمثــل الدولــة فــي مفاوضــات القــروض واالســتقراضات الخارجيــة فــي 

مجــاالت التعــاون النقــدي الدولــي، حيــازة االحتياطيــات الدوليــة، والتعامــل مــع صنــدوق النقــد الدولــي.

كمــا يقــوم مصــرف ســورية المركــزي مــن خــالل مفوضيــة الحكومــة لــدى المصــارف باإلشــراف علــى المصــارف العامــة والخاصــة العاملــة فــي ســورية 
ويعمــل فــي ذلــك علــى إتبــاع أحــدث المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال.

أهم القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية خالل العام 2021.

مجلس النقد والتسليف:

القرار رقم ٦٧/م ن: 
تــم منــح جميــع المصــارف العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية نتيجــة للظــروف االقتصاديــة التــي مــرت بهــا البــالد والصعوبــات التــي تســببت 
بهــا جائحــة كورونــا، مهلــة حتــى تاريــخ ٢٠٢١/١٢/٣١ لاللتــزام بأحــكام الفقــرة /٢/ مــن المــادة رقــم /١٠٠/ مــن قانــون مصــرف ســورية المركــزي 
ونظــام النقــد األساســي رقــم /٢٣/ للعــام ٢٠٠٢. جهــة تصفيــة العقــارات المســتملكة لقــاء ديــون، وفــي حــال عــدم االلتــزام ســيتم تطبيــق الفقــرة /ج/ مــن 
المــادة الخامســة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٥٧٢٧/م.و تاريــخ ٢٠١٢/٠٤/٢٦ واتــي تنــص علــى مــا يلــي: » تضــاف حكمــًا أي مبالــع تشــكل 
قيمــة المتحصــالت الماليــة الناشــئة عــن المخالفــة المرتكبــة إلــى قيمــة الغرامــة المفروضــة، وذلــك فــي جميــع األحــوال التــي تنشــأ فيهــا متحصــالت 
أو مكتســبات ماليــة عــن النشــاط المخالــف مهمــا كانــت قيمتهــا، دون التقيــد بالحــد األقصــى المبيــن فــي الفقــرة /١/ مــن المــادة والمحــدد بمبلــغ ١٠٠ 

مليــون ل.س فيمــا يتعلــق بقيمــة المتحصــالت«.   
القرار رقم ٥٦١/م ن:	 

تم بموجب هذا القرار تحديد األسس التي على المصارف اتباعها عند القيام بزيادة رأس المال وهي على الشكل التالي:
- يتوجــب علــى المصــارف عنــد القيــام بزيــادة رأس المــال مــن خــالل إضافــة االختيــاري أو جــزء منــه أو مــن األربــاح المــدورة المتراكمــة أو جــزء 
منهــا، أن يتــم توزيــع هــذه الزيــادة علــى فئــات األســهم وفقــًا ألحــكام المــادة )٦/أ( مــن النمــوذج األساســي للمصــارف الخاصــة المنصــوص عنــه فــي 

القانون رقم /٢٨/ لعام ٢٠٠١.
-  تلتــزم المصــارف بإيــداع مبلــغ ١٠% مــن قيمــة الزيــادة علــى رأس المــال فــي حســاب مجمــد دون فائــدة لــدى مصــرف ســورية المركــزي وذلــك فقــًا 
ألحــكام المــادة رقــم )١/١٩( مــن القانــون رقــم ٢٨ لعــام ٢٠٠١ علــى أن يتــم إيــداع المبلــغ الواجــب تجميــده لقــاء حصــة المســاهمات الخارجيــة بالقطــع 

األجنبي. 

لجنة إدارة مصرف سورية المركزي:

• القرار رقم ١٠٧١/ل إ:
لــزام  تــم بموجــب هــذا القــرار إلــزام كافــة المصدريــن بتنظيــم تعهــد إعــادة قطــع التصديــر للبضائــع المــراد تصديرهــا قبــل القيــام بعمليــة التصديــر، واإ
األمانــات الجمركيــة بعــد الســماح بتصديــر أي بضاعــة دون وجــود تعهــد تصديــر منظــم أصــواًل، وحــدد القــرار واجبــات المصــدر وأســس وواجبــات 

المصــرف المصــدر لتعهــد إعــادة قطــع التصديــر.
وتــم أيضــًا بموجــب هــذا القــرار تحديــد أســس تســديد تعهــد التصديــر النهائــي، حيــث يلتــزم المصــدر بإعــادة ٥٠% مــن قيمــة القطــع األجنبــي الناجــم 
عــن التصديــر وذلــك بموجــب حوالــة أو بنكنــوت تســدد بــأي بلــد خــارج القطــر إلــى الحســاب الــذي يحــدده المصــرف منظــم التعهــد، وبعــد ذلــك يتــم 
شــراء القطــع مــن قبــل المصــرف نظــم التعهــد وقيــد المبلــغ المعــادل فــي حســاب المصــدر بالليــرات الســورية حيــث يتوجــب علــى المصــرف بعــد ذلــك 

بيــع قطــع التصديــر المشــترى إلــى مصــرف ســورية المركــزي.
• القرار رقم ١٥٦١/ل إ:

تــم بموجــب هــذا القــرار الســماح للمصــدر فــي حــال رغبتــه أن يســتخدم قطــع التصديــر المســموح لــه االحتفــاظ بــه وفــق القــرار ١٠٧١/ل إ اســتخدام 
هــذه المبالــغ وفــق مــا يلــي:

- بيع المبلغ بالكامل أو جزء منه لمصرف سورية المركزي بموجب اآللية المحددة بالقرار ١٠٧١/ل إ.
- يســمح للمصــدر الصناعــي اســتخدام جــزء أو كامــل القطــع األجنبــي مــن عائــدات صادراتــه غيــر المبــاع لمصــرف ســورية لتغطيــة قيمــة مســتورداته 

بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف ســورية المركــزي، شــريطة أن تكــون المســتوردات مــن المــواد األوليــة ومســتلزمات اإلنتــاج الالزمــة لمنشــأته.
• القرار رقم ١٠٤٨/ل إ:

تــم بموجــب هــذا القــرار الســماح للمصــارف العاملــة فــي القطــر المرخــص لهــا بالتعامــل بالقطــع األجنبــي بيــع و/أو تحويــل القطــع األجنبــي لحصــة 
المســتثمر )الســوري غيــر المقيــم – األجنبــي( مــن المــال الخارجــي المســتثمر فــي المشــروع واألربــاح والفوائــد الســنوية المتأتيــة عليــه وفقــًا لنشــرة أســعار 

المصــارف والصرافــة الصــادرة عــن مصــرف ســورية المركــزي بتاريــخ بيــع القطــع األجنبــي.

حاكم مصرف سورية المركزي:

• التعميم رقم ١٦/٤٧٧٤/ص:
تــم بموجــب هــذا التعميــم واســتنادًا إلــى موافقــة الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء علــى توصيــة اللجنــة االقتصاديــة رقــم /٣٥/ تاريــخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦ 
الســماح للمصــارف العاملــة باســتئناف منــح التســهيالت االئتمانيــة والتــي كانــت متوقفــة بموجــب التعميــم رقــم ١٦/١٩٢٢/ص تاريــخ ٢٠٢٠/٠٦/١١ 

المتضمــن التريــث بمنــح وتجديــد التســهيالت االئتمانيــة بكافــة أشــكالها وصيغهــا، حيــث تــم الســماح بمنــح التســهيالت وفــق مــا يلــي:
- التسهيالت االئتمانية غير المباشرة.

- التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة حصــرًا لتمويــل )القطــاع الزراعــي – المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة أصحــاب الدخــل المحــدود( باإلضافــة إلــى 
القــروض العقاريــة.

وتم أيضًا بموجب هذا التعميم إلزام المصارف عند قيامها بمنح التسهيالت بمجموعة من الضوابط أهمها:
- عدم منح أي تسهيالت ائتمانية دوارة )جاري مدين – حسم سندات ..... الخ(

- أال يتجاوز سقف العميل االئتماني والذي سيمنح بعد هذا التاريخ مبلغ /٥٠٠/ مليون ليرة سورية ومبلغ /٤٠٠/ مليون ليرة في حال كان 
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التسهيل الممنوح على شكل قرض عقاري.
- التقيد بالتعليمات الناظمة بخصوص عدم منح أي شكل من أشكال التسهيالت االئتمانية للعمالء المتعثرين.

 مراسيم تشريعية:

• المرسوم التشريعي رقم ٣٩:
تــم بموجــب هــذا المرســوم تمديــد العمــل بأحــكام القانــون رقــم /١٣/ تاريــخ ٢٠١٣/٠٧/٠٢ وتعديالتــه والقاضــي بإضافــة نســبة ١٠% علــى تحققــات 

الضرائــب والرســوم المباشــرة وعلــى الضرائــب والرســوم غيــر المباشــرة تســمى المســاهمة الوطنيــة إلعــادة األعمــار لغايــة تكاليــف عــام ٢٠٢٥.

أنظمة الرقابة والضبط المتعلقة بإعداد التقارير المالية:

إن بنــك االئتمــان األهلــي اي تــي بــي )ش.م.م.ع(  يخضــع كغيــره مــن المصــارف العاملــة لجملــة مــن األنظمــة والقوانيــن والتعليمــات التــي تضــع 
فــي إطارهــا العريــض ضــرورة توفيــر نظــام رقابــة فاعــل فــي تأميــن درجــة عاليــة مــن الدقــة فــي إعــداد التقاريــر الماليــة، حيــث يأتــي تعييــن مدقــق 
حســابات خارجــي معتمــد مــن قبــل الجهــات الرقابيــة ومنتخــب بشــكل كامــل مــن مســاهمي المصــرف كجــزء هــام مــن أنظمــة الرقابــة علــى مراجعــة 
وتدقيــق التقاريــر الماليــة علمــًا بــأن المدقــق المنتخــب يتمتــع بشــكل كامــل بالحياديــة وبعيــد كل البعــد عــن تأثيــر اإلدارة التنفيذيــة أو أي جهــة أخــرى.
مــن جهــة أخــرى، يأتــي دور لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة كمكمــل للخطــوة األولــى حيــث يلقــى علــى عاتقهــا متابعــة أعمــال التدقيــق 
المنجــزة مــن قبــل مدقــق الحســابات ومناقشــة تقريــره بــكل عنايــة للتأكــد مــن ســالمة اإلجــراءات المطبقــة داخليــًا عنــد إعــداد القوائــم الماليــة والتأكــد مــن 

صحــة البيانــات ومــدى انســجامها مــع معاييــر المحاســبة الدوليــة والتعليمــات والقوانيــن الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة، 
فــي حيــن تتــرك لجنــة التدقيــق المجــال مفتــوح تمامــًا ألعمــال إدارة التدقيــق الداخلــي وعلــى مــدار العــام للتأكــد مــن ســالمة إعــداد التقاريــر الماليــة حســب 

خطة العمل الســنوية لتلك اإلدارة لمعالجة أي ثغرات أو اســتدراك أي أخطاء.
عــالوة علــى كل مــا تقــدم، فــإن وجــود مديريــة مراقبــة االلتــزام والتــي ترتبــط بشــكل مباشــر بمجلــس إدارة المصــرف، والتــي تتولــى  مســؤولية متابعــة 
االلتــزام باألنظمــة والقوانيــن النافــذة وتوجيهــات مجلــس النقــد والتســليف ولجنــة إدارة هيئــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وضوابــط العمــل 
المعتمــدة لــدى المصــرف ومتابعــة المخاطــر المرتبطــة بأنشــطة المصــرف واإعــداد التقاريــر المطلوبــة بهــذا الخصــوص ورفعهــا لــكل مــن مجلــس إدارة 
المصــرف ومفوضيــة الحكومــة لــدى المصــارف وهيئــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، يســاهم فــي رفــع مســتوى الضبــط والرقابــة علــى 

التقاريــر الماليــة.
فصاحاتهــا تخضــع لرقابــة هيئــة األوراق واألســواق الماليــة التــي لهــا الحــق فــي منــح حــق نشــر البيانــات  ومــن الجديــر بالذكــر أن البيانــات الماليــة واإ
الماليــة حســب تعليمــات اإلفصــاح الصــادرة عنهــا وكذلــك االستفســار عــن أي مــن هــذه اإلفصاحــات إضافــة إلــى الرقابــة اليوميــة التــي يفرضهــا 

مصــرف ســورية المركــزي علــى عمليــات المصــرف ليشــمل ذلــك تقاريــره الماليــة بأنواعهــا.

اإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر:

مقدمة:

اســتمرت إدارة المخاطر في المصرف بالســعي لتطبيق أفضل الممارســات الســليمة في إدارة المخاطر المصرفية كأحد أهم األولويات االســتراتيجية 
للعمــل حيــث تعمــل إدارة المخاطــر بشــكل دائــم علــى تحقيــق أهدافهــا والمتمثلــة بتحديــد وقيــاس جميــع أنــواع المخاطــر الناتجــة عــن األعمــال فــي 
المصــرف وتقييمهــا وفقــا الحتمــاالت حدوثهــا وتقديــر حجــم الضــرر الــذي يمكــن أن تحدثــه وتحديــد مســتويات المخاطــر التــي يمكــن للمصــرف أن 
يتحملها أو يتجنبها أو يؤمن ضد حدوثها عن طريق رســم سياســات يتم من خاللها وضع حدود للمخاطر المقبولة وتحديد المســؤولية عن معالجة 
أي تجــاوز لهــذه الحــدود باإلضافــة إلــى رفــع التقاريــر الدوريــة إلــى الجهــات المعنيــة بالمشــاكل الملموســة، حيــث تســعى إدارة المخاطــر وبالتنســيق مــع 

اإلدارة التنفيذيــة فــي المصــرف علــى إيجــاد تــوازن مقبــول بيــن حجــم المخاطــر الناتجــة عــن أعمــال المصــرف والعائــد علــى هــذه األعمــال.

كمــا تقــوم إدارة المخاطــر فــي المصــرف برفــع تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة إدارة المخاطــر فــي مجلــس اإلدارة حــول طبيعــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا 
المصــرف وحجمهــا، كمــا يتــم عــرض ملخــص عــن أنشــطة إدارة المخاطــر ومــدى التزامهــا بأفضــل المعاييــر العالميــة الصــادرة ســواًء مــن قبــل لجنــة 
بــازل أو غيرهــا مــن الجهــات المرموقــة والمتعلقــة بمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية باإلضافــة إلــى مخاطــر أمــن المعلومــات 

واســتمرارية العمــل وغيرهــا مــن المخاطــر الناتجــة عــن األعمــال فــي المصــرف.

االستراتيجيات العامة والهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر

مجلــس اإلدارة هــو الجهــة المســؤولة عــن تحديــد أنــواع المخاطــر إضافــة إلــى الســقوف القصــوى المقبولــة بمــا يتعلــق بــكل نــوع مــن أنــواع 	 
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا وهــي مــا يعــرف بـــً الحــدود القصــوى والقابليــة للمخاطــر Risk Limits & Appetite. يوافــق مجلــس اإلدارة علــى 
جــراءات إدارة المخاطــر بكافــة أنواعهــا وهــو يتلقــى دوريــًا تقاريــر عــن حجــم ونــوع المخاطــر التــي تواجــه المصــرف أو المحتملــة  سياســات واإ

مســتقباًل بعــد دراســتها تفصيليــًا مــن قبــل لجنــة المخاطــر.
لجنــة المخاطــر تنبثــق عــن مجلــس اإلدارة ومهمتهــا األساســية اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر بشــكل عــام وتقييــم أعمالهــا إضافــة إلــى مراجعــة 	 

جــراءات إدارة المخاطــر قبــل رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة. كمــا أن هــذه اللجنــة مســؤولة عــن مراقبــة تطــور مســتوى المخاطــر  واقتــراح سياســات واإ
فــي المصــرف، تحديــد ســيناريوهات اختبــارات الجهــد وتقييــم نتائجهــا وهــي صلــة الوصــل بيــن إدارة المخاطــر ومجلــس اإلدارة. تتألــف لجنــة 

إدارة المخاطــر مــن ٣ أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بحضــور مديــر إدارة المخاطــر والمديــر العــام.
اللجنــة التنفيذيــة للمصــرف مهمتهــا معاونــة المديــر العــام فــي العمليــات اليوميــة إلدارة المصــرف وتطبيــق االســتراتيجيات الموافــق عليهــا كمــا 	 

تشــارك اللجنــة فــي صياغــة السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر وتقــوم بمتابعــة التقاريــر الصــادرة عــن إدارة المخاطــر. 
لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات وهــي مســؤولة عــن اتخــاذ ومتابعــة القــرارات المتعلقــة بجميــع األعمــال فــي المصــرف والتــي ينتــج عنهــا 	 

مخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة باإلضافــة إلــى تحديــد اســتراتيجيات مواجهــة هــذه المخاطــر ومراقبــة تطبيــق أســس إدارة المخاطــر وااللتــزام 
بالســقوف المحــددة والسياســات واإلجــراءات الموافــق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.   

إدارة المخاطــر ومهمتهــا التقيــد باإلجــراءات والسياســات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة المصــرف والمصــادق عليهــا مــن لجنــة إدارة المخاطــر 	 
بمــا يتعلــق بطــرق تقييــم حجــم هــذه المخاطــر مــن خــالل منهجيــات علميــة يتــم تطويرهــا بشــكل دوري بمــا ينســجم مــع أحــدث المعاييــر الدوليــة 
إلدارة المخاطــر، وبمــا يتماشــى مــع الســوق المحليــة وال يتعــارض مــع التعليمــات الصــادرة عــن مصــرف ســورية المركــزي. كمــا وتقــوم بإبــداء 
الــرأي بشــكل مســتقل بمــا يتعلــق بكافــة أنــواع األعمــال واألنشــطة التــي يمارســها المصــرف وينتــج عنهــا مخاطــر مــن أي نــوع، وتقــوم بإصــدار 

التقاريــر الدوريــة عــن هــذه المخاطــر ورفعهــا إلــى اإلدارة العليــا للمصــرف كمــا إلــى مجلــس اإلدارة.

سياسات إدارة المخاطر 

العامــل األساســي فــي سياســة إدارة ومراقبــة المخاطــر فــي المصــرف هــي الســقوف التــي يقــوم بتحديدهــا مجلــس اإلدارة لــكل نــوع مــن أنــواع المخاطــر 
وهــي تعكــس اســتراتيجية المصــرف فــي تعاملــه مــع الســوق واألهــداف التــي يعمــل لتحقيقهــا وفــي الوقــت نفســه تحــدد هــذه الســقوف مســتوى المخاطــر 

القصــوى المقبــول بهــا مــن قبــل المصــرف والتــي ال يجــب تجاوزهــا.
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تتضمــن هــذه الســقوف علــى ســبيل المثــال الحــدود االئتمانيــة بشــكل عــام وبشــكل محــدد فــي قطاعــات معينــة أو مناطــق جغرافيــة واحــدة، تتضمــن 
أيضــًا الحــد األدنــى المســموح بــه للســيولة، إضافــة إلــى تحديــد نســب مخاطــر ســعر الفائــدة وتحديــد التوجيهــات النوعيــة والكميــة للمخاطــر التشــغيلية.

يتــم بشــكل دوري متابعــة ودراســة البيانــات واألرقــام الصــادرة عــن كافــة األقســام فــي المصــرف مــن أجــل تحديــد وقيــاس المخاطــر التــي يتعــرض لهــا 
وبالتالــي يتــم رفــع نتائــج هــذه الدراســات إلــى اإلدارة العليــا للمصــرف بشــكل دوري كمــا ترفــع تقاريــر فصليــة عــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا المصــرف 

إلــى مجلــس اإلدارة عــن طريــق لجنــة المخاطــر. 

المخاطر االئتمانية:

تعــد المخاطــر االئتمانيــة مــن أهــم أنــواع المخاطــر التــي يتحملهــا المصــرف وعليــه تســعى إدارة المخاطــر لمراقبتهــا بشــكل مســتمر مــن خــالل دراســة 
جــودة محفظــة التســليفات وقيــاس المخاطــر الناجمــة عنهــا وبمــا يتناســب مــع الحــدود القصــوى المقبولــة ســواء علــى مســتوى القــروض التجاريــة أو 

علــى مســتوى قــروض التجزئــة، وذلــك مــن خــالل االقتراحــات التــي يتــم رفعهــا ضمــن رأي مســتقل لــكل قــرار ائتمانــي  

وتعتبــر سياســة تدعيــم التســهيالت بمخففــات المخاطــر أو تحصيــن المحفظــة مــن خــالل النهــج المتحفــظ فــي تشــكيل المؤونــات مقابــل التســهيالت 
مــن أهــم أدوات إدارة مخاطــر االئتمــان.

تقــوم إدارة المخاطــر االئتمانيــة بمراجعــة دوريــة لمحفظــة التســهيالت لدراســة تطــور حجــم الديــون فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التصنيــف وكفايــة 
المؤونــات الموجــودة باإلضافــة إلــى مراجعــة وضــع وقيــم الضمانــات مــن خــالل دراســة كل نــوع علــى حــدة، كمــا تلتــزم إدارة المخاطــر االئتمانيــة 
بقــرارات مجلــس النقــد والتســليف فيمــا يتعلــق بتصنيــف التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب المؤونــات كمــا هــو الحــال فــي احتســاب نســب التركــزات 

المقبولــة لــكل عميــل أو مجموعــة.

يتــم تغطيــة المهــام المتنوعــة إلدارة المخاطــر االئتمانيــة مــن خــالل وحدتيــن رئيســيتين وهمــا وحــدة مراجعــة مخاطــر االئتمــان، ووحــدة الرقابــة علــى 
االئتمــان، حيــث تقــوم بأدوارهــا بطريقــة تكامليــة لالرتبــاط الكبيــر بيــن مراحــل العمــل األساســية.

وحــدة مراجعــة مخاطــر االئتمــان: تعنــى بتقييــم مخاطــر االئتمــان المرتبطــة بــكل ملــف ائتمانــي مــن خــالل دراســة وتحليــل البيانــات الكميــة 	 
والنوعيــة التــي يتــم معالجتهــا ضمــن برنامــج التصنيــف االئتمانــي الداخلــي المعتمــد مــن قبــل المصــرف، إلــى جانــب تقييــم الضمانــات المقدمــة 
ليتــم إبــداء رأي نهائــي وعرضــه علــى اللجــان المختصــة، كمــا تقــوم بمراجعــة دوريــة للمحفظــة ومراقبــة أدائهــا مــن خــالل مهمــة أساســية تتمثــل 

فــي تصنيــف الديــون بحســب قــرارات مصــرف ســورية المركــزي ومعاييــر التصنيــف الداخلــي المعتمــدة مــن قبــل المصــرف.
وحــدة الرقابــة علــى االئتمــان: تمــارس هــذه الوحــدة نشــاطها مــن خــالل مهمتيــن رئيســيتين األولــى تتركــز بتوفيــر ومعالجــة كافــة أنــواع البيانــات 	 

المرتبطــة بالمخاطــر االئتمانيــة واحتســاب المؤونــات باإلضافــة إلــى مســؤولية إعــداد كافــة التقاريــر الدوريــة المطلوبــة مــن الجهــات الرقابيــة فيمــا 
يتعلــق بحجــم وتركــزات المخاطــر االئتمانيــة بكافــة أنواعهــا، كمــا تهتــم بتجميــع واإعــداد وتبــادل المعلومــات المرتبطــة بالعمــالء المدينــون مــع 
مصــرف ســورية المركــزي مــن ضمــن برنامــج مركزيــة المخاطــر، كمــا تســاهم فــي تحضيــر كافــة اإلفصاحــات المتعلقــة بالمخاطــر االئتمانيــة 
والضمانــات المأخــوذة باإلضافــة إلــى حجــم المؤونــات وصــواًل إلــى صافــي المخاطــر االئتمانيــة، والثانيــة تتمحــور بشــكل أساســي حــول المتابعــة 
المســتمرة والدوريــة لمحفظــة الديــون بهــدف رئيســي وهــو التأكــد مــن تنفيــذ وتفعيــل وتجديــد كافــة أنــواع القــروض بمــا يتطابــق مــع تفاصيــل القــرار 
االئتمانــي الصــادر عــن اللجنــة المختصــة مــن حيــث شــروط المنــح والضمانــات المطلوبــة باإلضافــة إلــى التأكــد مــن وجــود وســالمة وصحــة 
المســتندات والوثائــق المرتبطــة ســواًء بعقــود القــروض أو بالضمانــات المأخــوذة بكافــة األوقــات وبالتنســيق مــع القســم القانونــي بالمصــرف عنــد 
الحاجــة، كمــا يهتــم هــذا القســم بالمراجعــة الدوريــة لصالحيــة بعــض المســتندات والوثائــق وضمــان تجديدهــا بالتعــاون مــع المعنييــن فــي قســم 

االئتمــان.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩:

فــي تمــوز ٢٠١٤ انتهــى مجلــس المحاســبة العالمــي مــن وضــع المعيــار رقــم ٩ للتقاريــر الماليــة، وقــد تــم تحديــد بدايــة العــام ٢٠١٨ للبــدء بتطبيقــه 
عالميــًا.

يتضمــن المعيــار متطلبــات جديــدة لعمليــات القيــاس واالعتــراف والتحــوط تجــاه المخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بالموجــودات واألدوات الماليــة فــي 
ميزانيــة المصــرف، والتــي مــن شــأنها ان تؤثــر فــي النشــاط االئتمانــي بشــكل عــام وللمصــارف بشــكل خــاص.

يلــزم المعيــار المؤسســات الماليــة علــى اتخــاذ اجــراءات مقابــل التدنــي فــي قيمــة موجوداتهــا الماليــة بحيــث تكــون هــذه اإلجــراءات علــى شــكل 
مخصصــات مقابــل التدفقــات النقديــة المتوقعــة لفتــرة ١٢ شــهر مقبلــة للموجــودات الماليــة المصنفــة ضمــن المرحلــة األولــى لتدنــي القيمــة ومخصصــات 

مقابــل كافــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية للموجــودات الماليــة المصنفــة ضمــن المرحلتيــن ٢ و٣.

وبحســب المعيــار فــإن كافــة الموجــودات الماليــة ومــن اليــوم األول لالرتبــاط التعاقــدي تصنــف ضمــن المرحلــة األولــى مالــم تظهــر أحــد المؤشــرات 
والتــي تعبــر عــن ارتفــاع بالــغ فــي درجــة المخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة باألصــل المالــي و/او الطــرف التعاقــدي. ومــن الجديــر بالذكــر بــأن هــذه اآلليــة 

قــد وضعــت لغايــة زيــادة الحــذر كمحاولــة لمنــع تكــرار احــداث ازمــة ٢٠٠٨ العالميــة.

ســبق وبتعميــم صــادر عــن حاكــم مصــرف ســورية المركــزي برقــم ٦٨٣٩ فــي العــام ٢٠١٧ الطلــب الــى جميــع المصــارف البــدء بمرحلــة تمهيديــة خــالل 
العــام ٢٠١٨ لغايــة تطبيــق المعيــار. وفــي بدايــات العــام ٢٠١٨ وبموجــب تعميــم الحاكــم رقــم ١٩٢٧، تــم تأجيــل تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر 

الماليــة رقــم ٩ حتــى تاريــخ ٢٠١٩/٠١/٠١ وصــواًل للتطبيــق الكامــل بنهايــة العــام آنــف الذكــر.

تــم صــدور القــرار رقــم ٤/ م ن بتاريــخ ٢٠١٩/٠٢/١٤ مــن مجلــس النقــد والتســليف الــذي يوضــح اآلليــة الواجــب اتباعهــا مــن قبــل البنــوك لاللتــزام 
بمتطلبــات المعيــار رقــم ٩ وتحديــد الحــدود الدنيــا الواجــب اخذهــا فــي عمليــة احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ECL لجميــع األدوات الماليــة 
الخاصــة بالمصــرف بمــا يخــص التعرضــات و التوظيفــات بالنســبة للمؤسســات الماليــة المصرفيــة والمحفظــة التجاريــة و محفظــة التجزئــة، ويلتــزم 
المصــرف بشــكل ربعــي بتزويــد مديريــة مفوضيــة الحكومــة لــدى المصــارف بالنمــاذج التــي تــم وضعهــا مــن قبــل المفوضيــة وضمــن المهــل التــي يتــم 
تحديدهــا بهــذا الخصــوص مصــادق عليهــا مــن قبــل مدقــق الحســابات الخارجــي ومرفقــة بتقريــر التدقيــق/ المراجعــة فيمــا يخــص كفايــة المؤونــات 

المكونــة لقــاء األصــول الماليــة وااللتزامــات العرضيــة وصحــة معالجــة الفوائد/العوائــد المعلقــة ودقــة احتســابها وفقــًا لمتطلبــات هــذه التعليمــات. 

تمــت دراســة وتعريــف وتحديــد كافــة االفتراضــات والمتغيــرات الضروريــة لتطبيــق المعيــار رقــم ٩ بعــد مناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة فــي المصــرف 
وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة لالعتمــاد، بعــد أن تــم تحديــد نمــوذج اإلعمــال المتبــع لــكل نــوع مــن الموجــودات.

جــراءات  وتــم تشــكيل لجنــة تحــوي علــى مجموعــة مــن األشــخاص ذات الخبــرة والمعرفــة العاليــة بالقطــاع المصرفــي مــن أجــل إعــادة بنــاء سياســات واإ
جديــدة تتناســب مــع متطلبــات المعيــار رقــم ٩. تــم االنتهــاء مــن إعدادهــا ومصادقتهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة خــالل العــام ٢٠٢٠.

وعنــد تطبيــق متطلبــات المعيــار ألول مــرة تــم تزويــد مديريــة مفوضيــة الحكومــة لــدى المصــارف بنســخة مــن تقريــر مدقــق الحســابات الخارجــي حــول 
صحــة عمليــات التصنيــف والقيــاس وكفايــة االفصاحــات ومــدى مالءمــة السياســات واإلجــراءات التــي أعدهــا المصــرف لغايــة تطبيــق متطلبــات 
المعيــار رقــم ٩  ومــدى صالحيــة وفعاليــة نظــام التصنيــف االئتمانــي الداخلــي والمنهجيــات واألنظمــة والنمــاذج األخــرى المســتخدمة ألغــراض 

احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة .

وامــا فيمــا يخــص احتســاب المخصصــات الالزمــة لمواجهــة التدنــي فــي قيمــة األصــول الماليــة، فقــد تــم اتبــاع اآلليــة المعتمــدة فــي احتســاب الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة ECL، حيــث تــم تجهيــز أدوات مختصــة وبيئــة عمــل داعمــة، ترتكــز علــى البيانــات التاريخيــة ألحــداث التعثــر والخســائر االئتمانيــة 
المســجلة فــي المصــرف. إضافــة الــى مــا ســبق تــم ايجــاد أدوات خاصــة باحتســاب المخصصــات الالزمــة لمواجهــة التدنــي بقيمــة الموجــودات الماليــة 
االخــرى، ويلتــزم المصــرف بكافــة القــرارات الصــادرة مــن مفوضيــة الحكومــة لــدى المصــارف بمــا يخــص تعديــل النســب والقيــم التــي تدخــل فــي معادلــة 
حســبة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر )قــرار رقــم ١٦/٥١٨١/ص بتاريــخ ٠٣-٠٩-٢٠١٩ الخــاص بالنســب الواجــب 
اعتمادهــا الحتماليــة التعثــر )PD( للتعرضــات االئتمانيــة تجــاه الحكومــة الســورية بالعملــة األجنبيــة بقيمــة ٤,٥% ، قــرار رقــم ١٦/١١٨٢/ص بتاريــخ 

١٠-٠٣-٢٠٢٠ الخــاص بتحديــد العمــر المتوقــع للتوظيفــات.

كمــا وستســتمر إدارة المخاطــر فــي تطويــر تلــك األدوات لتواكــب المتطلبــات الجديــدة وخصوصــًا الرقابيــة منهــا، فــي ضــوء التطــور المســتمر للتطبيــق 
العملــي للمعيــار وصــواًل لتحقيــق أفضــل نســب تغطيــة للمؤونــات.

مستجدات العام 2021: 

فــي بدايــة النصــف الثانــي مــن العــام ٢٠٢٠ أصــدر مصــرف ســورية المركــزي قــرار بخصــوص التريــث بمنــح وتجديــد التســهيالت بكافــة أشــكالها 
وصيغهــا، وقــد اســتمر العمــل بــه لمــدة ثالثــة أشــهر ليتــم بعدهــا صــدور قــرار جديــد ١٦/٤٧٧٤ يقضــي بالســماح باســتئناف منــح التســهيالت االئتمانيــة 
ولكــن ضمــن ضوابــط جديــدة مــن حيــث نوعهــا، الســقوف المســموح بهــا ، والشــرائح المســتهدفة ،مــع التأكيــد علــى ضــرورة االلتــزام بمعاييــر تصنيــف 
المشــروعات المســتهدفة وذلــك حســب قــرار رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم ٣٥ لعــام ٢٠١٧، و اســتمر العمــل بالقــرار األخيــر خــالل العــام ٢٠٢١ ممــا 



4849

ســاهم بحــدوث تغييــرات فــي تــوزع المحفظــة االئتمانيــة لــدى المصــرف مــن حيــث القطاعــات االمــر الــذي بــدا واضحــا بالمقارنــة بيــن العاميــن ٢٠٢٠ 
و ٢٠٢١ ،وهــذا ينســجم مــع ســعي إدارة المصــرف الدائــم للمحافظــة علــى تجنــب الزيــادة فــي التركــزات و إدارة مخاطــر االئتمــان وضبطهــا مــن خــالل 

تدعيــم التســهيالت بمخففــات المخاطــر وبالضمانــات المقبولــة حســب القــرارات.
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صناعةتجارةعقاراتزراعةأفراد - خدمات

توزع المحفظة االئتمانية بحسب القطاعات للعامين 2020 و2021      
(األرقام باالف الليرات السورية)

نسب تغطية الضمانات للمحفظة االئتمانية للعاميين 2020 و 2021
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تأمينات نقديةعقاريةآ�تسيارات وآلياتكفا�ت شخصية

مخاطر السوق والسيولة:  

تعنــى مخاطــر الســوق بكافــة األعمــال التــي يحتمــل أن يتعــرض المصــرف كنتيجــة لهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ألي نــوع مــن الخســائر، حيــث 
تنتــج مخاطــر الســوق مــن التحــركات فــي عوامــل الســوق بشــكل يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية ســواء علــى األربــاح أو علــى القيمــة االقتصاديــة لحقــوق 
المســاهمين فــي المصــرف، أمــا مخاطــر الســيولة فهــي تنجــم عــن عــدم قــدرة المصــرف علــى تنفيــذ االلتزامــات الحاليــة أو المســتقبلية المتوقعــة أو غيــر 

المتوقعــة بالوقــت المناســب والكلفــة المقبولــة.

وتشمل إدارة مخاطر السوق والسيولة دراسة وتحليل األنواع التالية من المخاطر:
تقلبات أسعار الفائدة	 
تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية	 
تقلبات أسعار األوراق المالية	 
السيولة	 

تقــوم إدارة مخاطــر الســوق بقيــاس وضبــط حجــم المخاطــر المحتملــة والناتجــة عــن أعمــال المصــرف ذات العالقــة واالرتبــاط بتقلبــات أســعار الفوائــد 
أو أســعار صــرف العمــالت باإلضافــة إلــى مخاطــر الســيولة، ويتــم ذلــك مــن خــالل المتابعــة اليوميــة لمجمــل األعمــال واألنشــطة وفقــًا للسياســات 
واإلجــراءات المصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن مــدى تقيــد المصــرف بالســقوف والمســتويات المحــددة للمخاطــر المقبولــة داخليــًا 
باإلضافــة إلــى الحــدود المطلوبــة بقــرارات مصــرف ســورية المركــزي لتحديــد التجــاوزات ومتابعتهــا بشــكل فــوري مــع اإلدارة العليــا فــي المصــرف، 
كمــا ويتــم رفــع تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة إدارة المخاطــر تعــرض نظــرة شــاملة عــن حجــم ونــوع المخاطــر الســوقية الموجــودة مــع توضيــح وتبريــر أي 
تجــاوز إن وجــد، باإلضافــة إلــى اختبــارات الجهــد والتــي تقيــس حجــم المخاطــر المحتملــة ضمــن ظــروف عمــل قاســية يتــم عرضهــا مــن خــالل عــدة 

ســيناريوهات أو مــن خــالل دراســة حساســية موجــودات ومطاليــب المصــرف ألي تغيــر غيــر متوقــع بعوامــل الســوق مثــل أســعار الفوائــد.

باإلضافــة إلــى ذلــك تســاهم إدارة المخاطــر الســوقية بإبــداء الــرأي بكافــة أعمــال المصــرف التــي ينجــم عنهــا أي نــوع مــن المخاطــر الســوقية مــن خــالل 
مشــاركتها فــي لجنــة إدارة الموجــودات والمطاليــب فــي المصــرف والتــي مــن شــأنها مناقشــة واتخــاذ القــرارات بشــأن توظيفــات وأعمــال المصــرف وكل 

مــا لــه عالقــة بــإدارة أصــول والتزامــات المصــرف. 

المخاطر التشغيلية:

تهتــم إدارة المخاطــر التشــغيلية بشــكل رئيســي بمراقبــة وتحليــل وضبــط جميــع أنــواع العمليــات فــي المصــرف والتــي قــد تســبب خســائر ماديــة أو غيــر 
ماديــة )كســمعة المصــرف( بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، حيــث تنتــج هــذه المخاطــر بشــكل أساســي عــن األخطــاء البشــرية أو فشــل األنظمــة 

واألعطــال االلكترونيــة أو عــن عمليــات االحتيــال الداخليــة أو الخارجيــة أو عــن العوامــل المتعلقــة بالبيئــة التشــغيلية المحيطــة بالمصــرف. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التطــور المتســارع فــي النشــاطات والخدمــات المصرفيــة وتزايــد االعتمــاد علــى التكنولوجيــا ووســائل االتصــال الحديثــة 
والخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة )E-Banking(، باإلضافــة إلــى تزايــد اعتمــاد المصــارف علــى جهــات خارجيــة فــي توفيــر بعــض الخدمــات 
والمتمثــل باإلســناد الخارجــي )Outsourcing( األمــر الــذي أدى إلــى تزايــد أهميــة المخاطــر التشــغيلية وجعلهــا محــورًا أساســيًا مــن محــاور إدارة 

المخاطــر، وفــي نفــس الوقــت تزايــد االهتمــام بهــا مــن قبــل الهيئــات الدوليــة والســلطات الرقابيــة والمؤسســات المصرفيــة.

حيــث تســعى إدارة المخاطــر التشــغيلية فــي المصــرف بشــكل مســتمر الــى ضمــان وجــود السياســات الالزمــة وأنظمــة الضبــط الكافيــة لتخفيــف حجــم 
بقائهــا ضمــن الحــدود المقبولــة والمحــددة مــن قبــل مجلــس إدارة المصــرف وبمــا يتماشــى مــع مقــررات مصــرف  الخســائر المتعلقــة بمخاطــر التشــغيل واإ

ســورية المركــزي بهــذا الخصــوص.

كمــا تعنــى إدارة المخاطــر التشــغيلية بنشــر ثقافــة ووعــي إدارة المخاطــر بــكل أقســام المصــرف وعلــى كافــة المســتويات لمــا لهــا مــن أثــر هــام علــى 
تخفيــف حجــم المخاطــر التشــغيلية فــي جميــع خطــوط العمــل وبالتالــي الخســائر التــي قــد يتعــرض لهــا المصــرف.
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I. طرق تحديد وقياس المخاطر التشغيلية:

يتــم تحديــد وقيــاس حجــم المخاطــر التشــغيلية بعــدة طــرق نموذجيــة وعلميــة تتماشــى مــع توصيــات الجهــات الرقابيــة المتمثلــة بمصــرف ســورية 
المركــزي بشــكل أساســي ومــع المعاييــر الدوليــة الموصــى بهــا مــن لجنــة بــازل ومــن أهمهــا:

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 والنشــاطات المرتبطة واقتراح الحلول واإلجراءات المناســبة.

التجميــع النوعــي للمخاطــر: ويتــم عــن طريــق تجميــع كافــة األحــداث أو األخطــاء أو الخســائر التشــغيلية الــواردة وتصنيفهــا وفرزهــا فــي قواعــد 	 
بيانــات مناســبة ورفــع تقاريــر دوريــة بتركــزات هــذه األحــداث ونوعيتهــا إلــى اإلدارة التنفيذيــة ولجنــة إدارة المخاطــر مــع التوصيــات الالزمــة 

لتخفيــف مــن حجــم وأثــر هــذه المخاطــر.
مؤشــرات المخاطــر الرئيســية: يتــم العمــل علــى اعتمــاد مجموعــة مــن المؤشــرات األساســية باإلضافــة إلــى الســعي بشــكل دائــم علــى تطويرهــا 	 

والتــي تتــم مراجعتهــا بشــكل دوري لتحديــد وجــود أي نــوع مــن المخاطــر التشــغيلية باإلضافــة إلــى كونهــا مؤشــرات إنــذار مبكــر قبــل حــدوث أي 
خســائر.

حدود المخاطر التشغيلية: عن طريق وضع حدود للخسائر الناتجة عن المخاطر التشغيلية لمختلف أنواع العمليات وعلى عدة مستويات.	 
القيــاس: وذلــك باالســتعانة بالمعلومــات اإلحصائيــة التاريخيــة، حيــث يتــم حصــر الخســائر المتحققــة والناتجــة عــن المخاطــر التشــغيلية 	 

واالســتعانة بهــذه المعلومــات مســتقباًل فــي تطويــر السياســات الخاصــة بمراقبــة هــذه المخاطــر والتخفيــف منهــا. 

أمــا عــن الطريقــة المعتمــدة لقيــاس المخاطــر التشــغيلية لغــرض احتســاب كفايــة رأس المــال فــي المصــرف فقــد تــم وبموجــب تعليمــات مصــرف ســورية 
المركــزي اعتمــاد طريقــة المؤشــر األساســي.

II. آليــات تخفيــف المخاطــر التشــغيلية: يتــم التركيــز علــى اعتمــاد الرقابــة الدوريــة والمســتمرة وضمــان وجــود السياســات واإلجــراءات الكافيــة للحــد 
والتخفيــف مــن آثــار المخاطــر التشــغيلية باإلضافــة إلــى اعتمــاد إجــراءات رقابيــة محكمــة واالســتعانة بالوســائل التقنيــة الضروريــة لذلــك فــي حيــن يتــم 

اللجــوء فــي بعــض الحــاالت إلــى ضمــان وجــود التغطيــة التأمينيــة الالزمــة مــن قبــل شــركات تأميــن ذات مكانــة مرموقــة فــي قطــاع التأميــن.

مخاطر أمن المعلومات واستمرارية العمل:

تهتــم وحــدة مخاطــر أمــن المعلومــات واســتمرارية العمــل بــإدارة كافــة أنــواع المخاطــر ذات التأثيــر المباشــر أو غيــر المباشــر علــى ســرية، وثوقيــة 
وتوافريــة أصــول المعلومــات فــي المصــرف كونهــا جــزء هــام وحيــوي مــن موجــودات المصــرف، باإلضافــة إلــى ضمــان فاعليــة وفعاليــة اإلجــراءات 
المتعلقــة باســتمرارية العمــل مــن الناحيــة التقنيــة لدورهــا األساســي فــي اســتمرار العمــل فــي المصــرف، حيــث يتــم ذلــك مــن خــالل اقتــراح الضوابــط 

الالزمــة التــي مــن شــأنها تخفيــف المخاطــر عنــد وجودهــا.

يتــم بشــكل دائــم تطويــر واســتثمار أدوات تســتخدم علــى الصعيــد العالمــي إلدارة االســتجابة لأحــداث وقيــاس المخاطــر المختلفــة التــي يمكــن أن 
تتعــرض لهــا أصــول المعلومــات فــي المصــرف، باإلضافــة إلــى مراقبــة أي ســلوك غريــب لخدمــات المعلومــات ناتــج عــن تهديــدات أمنيــة داخليــة أو 

خارجيــة.

بنــاء علــى توجيهــات مصــرف ســورية المركــزي والتــي تقتضــي اســتخدام منهجيــات معياريــة عالميــة إلدارة مخاطــر أمــن المعلومــات، تــم تطويــر 
 .COBITو ISO27001 جــراءات الوحــدة بمــا يتــالءم مــع المعاييــر العالميــة الخاصــة بأمــن المعلومــات واســتمرارية العمــل وخاصــة سياســات واإ
تهــدف هــذه السياســات واإلجــراءات إلــى وضــع الخطــوات المفصلــة لكيفيــة تحليــل التهديــدات الخارجيــة والداخليــة التــي يمكــن ان تتعــرض لهــا أصــول 
دارتهــا وموائمتهــا إلــى الســوية  المعلومــات فــي المصــرف آخــذة بعيــن االعتبــار نقــاط الضعــف والضوابــط المطبقــة، ومــن ثــم تحديــد المخاطــر الناتجــة واإ

المقبولــة عــن طريــق تطبيــق الضوابــط المناســبة.

تتطــور بيئــة الدفــع االلكترونــي فــي ســوريا وفقــًا للتوجيهــات الحكوميــة، وهــذا يتطلــب دراســة مخاطــر قنــوات ووســائل الدفــع االلكترونــي والتهديــدات 
األمنيــة الناتجــة عنهــا، والتأكــد مــن أن البنيــة التحتيــة الداعمــة للدفــع االلكترونــي مؤمنــة ضــد التهديــدات األمنيــة المختلفــة.

جــراء األبحــاث  تتغيــر تهديــدات أمــن المعلومــات وتصبــح أكثــر تصميمــًا وتعقيــدًا علــى المســتوى العالمــي، ويتطلــب ذلــك دراســة هــذه التهديــدات واإ
واالطــالع علــى التجــارب والنصائــح التــي قدمتهــا كبــرى الشــركات األمنيــة العالميــة، ويتــم وضــع الضوابــط للتعامــل مــع هــذه التهديــدات وتأميــن 

الثغــرات والتخفيــض مــن آثاراهــا فــي حــال التعــرض لهــا.

تولــي وحــدة أمــن المعلومــات واســتمرارية العمــل نشــر التوعيــة والتدريــب أهميــة كبيــرة لضمــان وعــي عــام ودقيــق بمســائل أمــن المعلومــات، مــن خــالل 
نشــر هــذه الثقافــة لــدى الموظفيــن والتــي تتــوزع بيــن وجــوب مراعــاة االســتخدام األمثــل للتقنيــة وبيــن اإلجــراءات المتطلبــة مــن الــكل عنــد مالحظــة أي 

خلل.

الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر:

تــم إجــراء بعــض التعديــالت خــالل العــام ٢٠٢٠ علــى الهيــكل التنظيمــي ليتماشــى مــع متطلبــات العمــل والتطــورات العالميــة فــي مجــال إدارة المخاطــر 
وفــي آليــة وطبيعــة المهــام الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار رقــم ٩ بشــكل أساســي.

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
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أداء بنك االئتمان األهلي اي تي بي )ش. م. م. ع.( خالل العام ٢٠٢١:

الموارد البشرية: 

تمكنــت إدارة المــوارد البشــرية خــالل العــام ٢٠٢١ مــن إتمــام تغطيــة معظــم النقــص الحاصــل فــي عــدد الموظفيــن المســتقيلين نتيجــة لعــروض عمــل 
وســفر خــارج القطــر، إضافــًة للمناصــب المســتجدة المطلوبــة تلبيــًة لمعاييــر العمــل الحديثــة ومتطلبــات الجهــات الرقابيــة، وذلــك برفــد إدارات وفــروع 

المصــرف بالكــوادر المالئمــة حســب المعاييــر والمقاييــس المطلوبــة. 
تــم ذلــك بالتركيــز علــى إتمــام برامــج تدريــب مكثفــة لعــدد مــن موظفــي المصــرف ذوي الكفــاءات والمهــارات األنســب لمنحهــم الفرصــة بالترقيــة لشــغل 
المناصــب الشــاغرة األعلــى داخليــًا، وبالعمــل علــى توظيــف عــدد مــن الخريجيــن الجــدد مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة المناســبة وتزويدهــم بالتدريــب 
النظــري والعملــي الــالزم ضمــن ورشــات تدريــب اختصاصيــة، بشــكل يؤمــن تغطيــة عامــة وشــاملة لوجــوه العمــل المصرفــي فــي اإلدارات والفــروع 

وبإشــراف مباشــر مــن الموظفيــن ذوي الخبــرات األعلــى، 
كمــا وتــم اســتقطاب كفــاءات مصرفيــة مــن ســوق العمــل عنــد عــدم القــدرة علــى تأمينهــا داخليــًا ليســاهم ذلــك فــي مــزج واإغنــاء الخبــرات المصرفيــة لمــا 

لــه مــن أثــر فــي اســتمرارية تجــدد األفــكار والتجــارب، 
كمــا وعملــت إدارة المــوارد البشــرية علــى المضــي بمجموعــة مــن برامــج التأهيــل داخــل المصــرف لتشــمل إدارة الفــروع بالدرجــة األولــى والتــي يعهــد 
لهــا إدارة العمليــات المصرفيــة اليوميــة والتــي يجــب أن تبقــى علــى وعــي دائــم بــكل مــا يســتجد مــن قــرارات وتعليمــات لهــا عالقــة بالعمليــات اليوميــة 

لزبائــن المصــرف وبمــا يتناســب مــع معاييــر جــودة الخدمــة المقدمــة، 
وكذلــك دورات شــاملة لكافــة موظفــي اإلدارة والفــروع حــول األمــور العامــة التــي يعنــى بهــا كل مــا يهتــم بالشــأن المصرفــي بالمشــاركة بعــدد مــن دورات 
التدريــب المصرفيــة االختصاصيــة بالتعــاون مــع كل مــن: )مركــز التدريــب والتأهيــل المصرفــي، غرفــة تجــارة دمشــق، مصــرف ســورية المركــزي، 

وعــدد مــن المراكــز الخاصــة فيمــا يتعلــق باألمــور التقنيــة(،
كمــا قامــت إدارة المصــرف بتغطيــة كلفــة التدريــب لعــدد مــن الموظفيــن الذيــن يقومــون بالمبــادرة الشــخصية لاللتحــاق بــدورات متقدمــة واختصاصيــة 

َتمنــح بموجبهــا شــهادات مهنيــة معتمــدة، 
حيث بلغ إجمالي عدد ساعات التدريب )٥,١٦٦( ساعة تدريب داخلية وخارجية.

٧٧٪

٢٣٪

ساعات التدريب داخل البنك

ساعات التدريب خارج البنك

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه اســتنادًا لخطــط اإلحــالل، فــإن المصــرف يعتمــد بشــكل شــبه كامــل علــى الكــوادر المحليــة، فــي حيــن بقــي موظــف واحــد 
مــن جنســية أخــرى.

دارة المصــرف  ومــع اســتمرار الظــروف الحاليــة ومعــدالت التضخــم التــي رافقهــا ارتفــاع أســعار للعديــد مــن الســلع والخدمــات اســتمر مجلــس اإلدارة واإ
فــي سياســاته الســابقة لدعــم الواقــع المعيشــي للعامليــن بمــا يضمــن اســتمرارية العمــل بنفــس الكفــاءة والنزاهــة المطلوبــة، حيــث   تــم تبنــي خطــة زيــادة 
وتعديــل رواتــب شــاملة علــى مســتوى المصــرف وذلــك تماشــيا مــع مــا أصبحــت عليــه رواتــب القطــاع المصرفــي الخــاص ليســاهم المصــرف مــن خاللهــا 

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

النشاط المدني واالجتماعي:

قام بنك االئتمان األهلي بالتبرع بمبلغ ٥ مليون ل.س لجمعية بسمة مساهمة منه في حملة دعم األطفال المصابين بالسرطان.

٢٨٪

٦٢٪
١٠٪

تعليم متوسط وأقل

شهادات جامعية

شهادات جامعية عليا

بتحقيــق نــوع مــن االســتقرار فــي المســتوى المعيشــي لموظفيــه، ورفــع مســتوى الــوالء للمؤسســة.
اســتمر المصــرف فــي تطبيــق سياســته الخاصــة لدعــم وتمكيــن برامــج التدريــب المهنــي لبعــض طــالب الجامعــات الســورية لتعريفهــم بشــكل أشــمل 
علــى القطــاع المصرفــي المحلــي، وتزويدهــم بصــورة أوســع علــى اآلليــات والتقنيــات المتبعــة فيــه. حيــث بلــغ عــدد الطــالب المتدربيــن )١٣( متــدرب 

تــم تدريبهــم لـــ)٢,١٥٨( ســاعة تدريبيــة فــي مختلــف إدارات وفــروع المصــرف.
بلــغ الــكادر البشــري لبنــك االئتمــان األهلــي اي تــي بــي فــي نهايــة العــام ٢٠٢١ مــا مجموعــه ٣٠٠ موظفــًا قياســًا بـــ ٣٠١موظــف فــي نهايــة العــام 

.٢٠٢٠

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

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

١٦٨

١٣٣

١٦٥

١٣٥

٢٠٢٠ ٢٠٢١

إدارةفروع
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محفظة التسهيالت:

خالل العام ٢٠٢١ قامت مديرية التسليف بمنح العديد من التسهيالت االئتمانية الجديدة والهادفة لتنمية مختلف القطاعات االقتصادية وذلك 
لعمالء يتمتعون بالجدارة االئتمانية ومحققة نسبة نمو تقدر بحدود ٣٧% عن عام ٢٠٢٠، علمًا أن جميع قرارات المنح كانت مبنية على أسس 
متطابقة مع القرارات الصادرة من مصرف سورية المركزي التي تنظم عملية منح التسهيالت االئتمانية من جهة وتتناسب مع سياسة المصرف 

االئتمانية وسيولته من جهة أخرى.

كما حافظت مديرية التسليف على جودة محفظة التسهيالت لديها حيث انخفضت نسبة الديون المصنفة ضمن المرحلة الثالثة إلى إجمالي 
المحفظة في العام ٢٠٢١ لتسجل ١٢,٥% مقارنة مع ١٥% في العام ٢٠٢٠.

نشاط ادارة شبكة الفروع

بعد تغيير اسم المصرف في نيسان من عام ٢٠٢١ إلى بنك االئتمان األهلي اي تي بي ش.م.م.ع، عملت إدارة شبكة الفروع على التعاون 
دارات المصرف للحفاظ على ثقة العمالء والمتعاملين مع المصرف من خالل ضمان استمرارية العمل وتطويرها  والتنسيق مع كافة أقسام واإ

بالشكل األمثل. 

في هذا السياق، تم العمل أيضًا على فتح فرع الفرقان في مدينة حلب ليصبح عدد الفروع العاملة في محافظة حلب فرعين متوزعين في 
منطقتين جغرافيتين مختلفتين، مما يؤمن تقديم الخدمات للعمالء بسهولة أكبر. 

كما قامت إدارة شبكة الفروع بمواكبة متطلبات استمرارية العمل في كافة الفروع من خالل تعديل إجراءات العمل المتبعة مسبقًا أو من خالل 
التنسيق مع اإلدارات األخرى للتأكد من صحة وسالمة تطبيقها بما ينسجم مع تعليمات الجهات الوصائية الناظمة للعمل المصرفي وااللتزام 

الكامل بتوجيهات اإلدارة العليا. 

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

التنســيق الدائــم مــع قســم المــوارد البشــرية لتأميــن وتدريــب الكــوادر البشــرية المؤهلــة للعمــل ضمــن فــروع البنــك، وخاصــة فــرع القرفــان الجديــد، . ١
باإلضافــة إلــى العمــل علــى تطويــر الكــوادر الموجــودة أصــاًل وذلــك للعمــل علــى تقديــم الخدمــات المصرفيــة للمتعامليــن بأعلــى كفــاءة وضمــن 

إجــراءات عمــل واضحــة ومتوافقــة مــع تعاميــم وقــرارات مصــرف ســورية المركــزي.
التنســيق المســتمر مــع قســم المعلوماتيــة بهــدف تطويــر التجهيــزات والبرمجيــات الموجــودة بمــا يؤمــن خدمــات مصرفيــة جيــدة للعمــالء. . ٢

باإلضافــة إلــى العمــل علــى التحضيــر لبرمجيــات جديــدة لالرتقــاء بالعمــل المصرفــي فــي البنــك.  
التنســيق المســتمر مــع األقســام الرقابيــة مــن أجــل تالفــي أي ثغــرات فــي إجــراءات العمــل اليوميــة ممــا يجنــب المصــرف الوقــوع فــي إشــكاالت . ٣

مــع المتعامليــن مــن جهــة ومــع الجهــات الرقابيــة مــن جهــة أخــرى.

هــذا وتتطلــع إدارة شــبكة الفــروع فــي المرحلــة القادمــة إلــى إعــادة فتــح بعــض الفــروع التــي تــم إغالقهــا مؤقتــًا خــالل األزمــة، وذلــك بهــدف توســيع انتشــار 
فــروع المصــرف للوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن المتعامليــن علــى مختلــف األراضــي الســورية بالتزامــن مــع بــذل المزيــد مــن الجهــود لتطويــر وتحســين 
الخدمــات المصرفيــة والســيما اإللكترونيــة منهــا ومتابعــة مراقبــة عمــل الفــروع والعمــل علــى رفــع مســتوى موظفيهــا مــن خــالل التدريــب المســتمر علــى 

النظــم والبرمجيــات الجديــدة بمــا يضمــن وجودهــا فــي الصفــوف األولــى لمقدمــي الخدمــات المصرفيــة فــي ســورية. 

لمحة عن أداء القطاع المصرفي وحصة المصرف التنافسية:

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

٣1 كانون األول 2020 ٣0 أيلول 2021 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  ٧% ٢٤٦,٥٩٨  ٢,٨٩٢,٢٥٣ مجموع الموجودات ٣٨٨,١٩٥  ٥,٣٥٣,٦٧٨ 

%٧  ٤% ٢٨,٤١٦  ٣٨٤,٧٨٥  تسهيالت ائتمانية مباشرة ٣٢,٦٥٧  ٧٧٥,٩٩١ 
بالقيمة الصافية

%٦  ٧% ١٠٤,٩٣٣  ١,٧١٥,٥٠٣  ودائع العمالء والتأمينات ٢١١,٩٧٠  ٣,٠٦٣,٣٩٩ 
النقدية

%٩  ٩% ٦٨,٦٤٣  ٧٨٤,٦١٥ حقوق الملكية ١٤٥,٤٩٣  ١,٦٣٦,٣٤٦ 



تحليل األداء المالي



5859

تحليل األداء المالي
ألغراض التحليل المالي، يجب مراعاة ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية ما بين نهاية عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٠ حيث 

سجل ٢,٥١٢ ل.س مقابل ١,٢٥٦ على التوالي أي بزيادة مقدارها ١,٢٥٦ ل.س ومعدل ١٠٠%، وذلك بحسب نشرة أسعار الصرف المعتمدة 
ألغراض إعداد البيانات المالية

بيان الوضع المالي المختصر:. 1

2 .

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 ٢٠٢١ ما نسبته ٥٥%، في حين شكلت ودائع البنوك ٥% وحقوق الملكية ٣٨% والمطلوبات األخرى ٢%.

٢٠٢٠

٤٣٪

ودائع البنوك

المطلوبات ا��خرى
ودائع العم�ء والتأمينات النقدية

حقوق الملكية

٢٠٢١

٥٥٪

٣٨٪

٢٪

ودائع البنوك

المطلوبات ا��خرى
ودائع العم�ء والتأمينات النقدية

حقوق الملكية

توزيع المطلوبات وحقوق المكية

التغير% التغير 2020 2021 بماليين الليرات السورية 

%٥٦ ٣١٤,٧٥٧ ٢٠٢,٣٠٦   ١١٢,٤٥١ الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة

%١٠٩  ١,٠٧٠ ٥١١  ٥٥٩ االستثمارات في األوراق المالية

%٤١  ٣٩,٩٥٩ ٢٨,٤١٦  ١١,٥٤٣ التسهيالت االئتمانية المباشرة الصافية

%١٩  ٣,٩٩٩ ٣,٣٥٩  ٦٤٠ الموجودات الثابتة وغير الملموسة

%٧٢  ٨,٦٩٢  ٢٠,٦٩٨ ١٢,٠٠٦ الموجودات األخرى

%54  1٣٣,٨٨5  246,5٣٨ ٩٨0,4٨٣ مجموع الموجودات

%٧٠-  (٤٦,٧٨٧)  ١٩,٥٩٨ ٦٦,٣٨٥ ودائع البنوك

%١٠١  ٢١٠,٧٢٦ ١٠٤,٩٣٣  ١٠٥,٧٩٣ ودائع العمالء والتأمينات النقدية

%٣  ٢١٠  ٦,٨٤٧ ٦,٦٣٧ المطلوبات األخرى

%١٠٩   ٧٤,٦٦٩  ١٤٣,٣١٢ ٦٨,٦٤٣ حقوق الملكية

%54  1٣٣,٨٨5  246,5٣٨ ٩٨0,4٨٣ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ودائع البنوك: 	

تمثل ودائع البنوك ٥% من المطلوبات وحقوق الملكية في ٢٠٢١ مقابل ٢٧% في ٢٠٢٠، تبين المخططات التالية توزيع ودائع البنوك 
بين مصارف محلية ومصارف خارجية:

ودائع الزبائن والتأمينات النقدية: 	

تمثل ودائع الزبائن والتأمينات النقدية ما نسبته ٥٥% من المطلوبات وحقوق الملكية في عام ٢٠٢١ مقابل ٤٣% في عام ٢٠٢٠ تظهر 
المخططات التالية توزيع الودائع:      

٢٠٢١ ٢٠٢٠
٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٦.٠

٧.٩

١٩.٠

٥٨.٥

٠.٦

٦٦.٤

١٩.٦

خارجي

مح��

ودائع البنوك
(بمليارات الليرات السورية)

١٠٤.٩

٢١٠.٧

٢٠٢١ ٢٠٢٠
٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٠

٣٠

٦٠

٩٠

١٢٠

١٥٠

٤٧.٨

١٢٣.٨

٤٦.٤

٦٣.٤

٩.٧١٠.٧
١.٠

١٢.٩

٢٠٢٠
٢٠٢١

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

ودائع الزبائن
(بمليارات الليرات السورية)

ودائع الزبائن حسب نوع الوديعة
(بمليارات الليرات السورية)
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توزيع الموجودات:  .1,2

يمثل طرف الموجودات استخدامات مصادر التمويل وتعود الحصة األكبر للموجودات النقدية والسيولة الجاهزة حيث تشكل ٨٢,٧% من 
إجمالي الموجودات تليها محفظة التسهيالت االئتمانية ١٠,٥% وتشكل باقي الموجودات ما نسبته ٦,٨%.

يبين المخطط التالي توزيع الموجودات في نهاية عام ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠:

الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة: 	

تتألف هذه الموجودات من النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي والتي تشكل ما نسبته ٤٢% منها، في حين تشكل األرصدة 
واإليداعات لدى المصارف ما نسبته ٥٨% من هذه الموجودات.

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

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��

٢٠٢١

٥.٤٪

٨٢.٧٪

٠.٣ ٪ ١.١٪

١٠.٥٪

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

٢٠٢٠٢٠٢١
٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٥.٧ ٩.٥

١٧٥.٩ ١٤٦.٣

١٨١.٦

١٥٥.٨

��خارجيمح

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٤٦.٥

١٥٥.٨

١٣٣.١

١٨١.٦

٢٠٢١ ٢٠٢٠

نقد وأرصدة لدى الم
ف المركزيأرصدة  وإيداعات لدى المصارف

يداعات لدى المصارف أرصدة واإ
(بمليارات الليرات السورية)

الموجودات النقدية والسيولة الجاهزة
(بمليارات الليرات السورية)

أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
(بمليارات الليرات السورية)

يداعات لدى مصارف محلية أرصدة واإ
(بمليارات الليرات السورية)

يداعات لدى مصارف خارجية أرصدة واإ
(بمليارات الليرات السورية)

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

١١٥.٥١٢٠.٠

١٠٠.٠

٨٠.٠

٦٠.٠

٤٠.٠

٢٠.٠

٠.٠
٢٠٢٠

٢٠٢١

المرحلة ا��و�مخصص الخسارة ا�ئتمانية

٣٨.٦

٠.٠
٠.١

٢٠٠.٠

٢٥٠.٠

١٥٠.٠

١٠٠.٠

٥٠.٠

٠.٠

٢٠٢١
٢٠٢٠

المرحلة الثانيةمخصص الخسارة ا�ئتمانية المرحلة ا��و
المرحلة الثالثة

٠.٤

١٥٦.٤

٠.٠
١٠.٥

٣٦.٩

٠.٠١.١

٢١١.٧

٥.٧

١٠.٠

٨.٠

٦.٠

٤.٠

٢.٠

٠.٠
٠.٠

٠.٠

٢٠٢١
٢٠٢٠

المرحلة ا��و�مخصص الخسارة ا�ئتمانية

٩.٥
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االستثمارات في األوراق المالية: 	

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 ٢٠٢١ وعام ٢٠٢٠:

٠.٠

٠.٥

١.٠

١.٥

٢.٠

٢.٥

٣.٠

٠.٨

٠.١٠.٢

٠.٤

٢٠٢١ ٢٠٢٠

� ��كة السورية العربية للتأم أسهم ال�� أسهم مؤسسة ضمان مخاطر القروض

االستثمارات في األوراق المالية
(بمليارات الليرات السورية)

محفظة الشركات
(بمليارات الليرات السورية)

محفظة التجزئة
(بمليارات الليرات السورية)

٢٠٢٠٢٠٢١
٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٢٦.٨

٢٣.٣

٣١.٠

٢.٩

٣٣.٩

٣.٣ ٢٦.٦

٣.٣

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

٢٠٢٠٢٠٢١
٠

٣

٦

٩

١٢

١٥

٩.٠ ٥.١

٣.٣

٢.١

١٢.٣

٧.٢

� محفظة التجزئة
صا�� المخصصات والفوائد المعلقة

 تظهر المخططات التالية توزيع محفظتي الشركات والتجزئة بحسب المراحل والمخصصات والفوائد المعلقة بنهاية عام ٢٠٢١ وعام ٢٠٢٠:

محفظة الشركات
(بمليارات الليرات السورية)

محفظة التجزئة
(بمليارات الليرات السورية)

٢٠٢٠

٤.٦

٠.٤

٢.٢ ٢.١

٨.٨

٠.٣

٣.٣٣.٢

�و��المرحلة ا المرحلة الثالثة

المرحلة الثانيةالمخصصات والفوائد المعلقة

٢٠٢١

٠

٢.٠

٤.٠

٦.٠

٨.٠

١٠.٠

٢٠٢٠

١٤.١

٩.٧

٢.٩٢.٩ ٣.٣

٢٨.٥

٢.٦٢.٨

�و��المرحلة ا المرحلة الثالثة

المرحلة الثانيةالمخصصات والفوائد المعلقة

٢٠٢١

٠

٥.٠

١٠.٠

١٥.٠

٢٠.٠

٢٥.٠

٣٠.٠

الموجودات الثابتة وغير الملموسة:  	

قام المصرف خالل عام ٢٠٢١ باستكمال تجهيز عقار المصرف المملوك في منطقة الفرقان بمحافظة حلب والحصول على التراخيص 
الالزمة ليتم استخدامه وتم افتتاح الفرع بتاريخ ١ كانون األول ٢٠٢١.

2.  الربحية:

التغير% التغير 2020 2021 بيان الدخل المختصر )بماليين الليرات السورية)

%٤٩- (٢,٥٧٦) ٥,٢٨١ ٢,٧٠٥ + صافي إيراد الفوائد 

%٨٨٦ ٢٣,٦٣٠ ٢,٦٦٨ ٢٦,٢٩٨ + صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى 

%١٥٢ ٦,٦٠٩ ٤,٣٤٦ ١٠,٩٥٥ - التكاليف التشغيلية 

%٤٨ ٣,٩٢٩ ٨,١٣٢ ١٢,٠٦١ - المخصصات 

%٨٥- (٢٥٧) ٣٠٣ ٤٦ - مصروف الضريبة 

%22٣ 10,٧٧٣ (4,٨٣2( 5,٩41  = صافي الربح )الخسارة(  قبل أرباح تقييم مركز القطع البنيوي 

%٥٣ ٢٣,٧١٦ ٤٤,٦٠٢ ٦٨,٣١٨ + أرباح تقييم مركز القطع البنيوي 

%٨٧ ٣4,4٨٩ ٣٩,٧٧0 ٧4,25٩ = صافي الربح 
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صافي إيراد الفوائد:  .2,1

يوضح المخطط التالي صافي إيراد الفوائد للسنوات الثالث الماضية:

صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى:  .2,2

يبين الجدول التالي تفاصيل صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى:

٠

١٫٠٠٠

٢٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

٤٫٠٠٠

٥٫٠٠٠

٦٫٠٠٠

٧٫٠٠٠

٨٫٠٠٠

٢,١٨٠

٧,٤٦٢

٤,٥٠٢

٥,٢١٧

٥٫٢٨١

٢,٥١٢

٢٫٨٣٧

١,٦٦٥

٢٫٧٠٥

٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩

� إيراد الفوائد
ايرادات الفوائدأعباء الفوائدصا��

صافي إيراد الفوائد
(بماليين الليرات السورية)

التغير% التغير 2020 2021 بماليين الليرات السورية

%٢٠٢٣ ١٧,١٧٦ ٨٤٩ ١٨,٠٢٥ + عموالت االئتمان والعمليات التجارية والخدمات المصرفية 

%٥٦٩ ١٠,٠١٠ ١,٧٦٠ ١١,٧٧٠ + أرباح التعامالت بالعمالت األجنبية 

%١٠٠- (٧٢) ٧٢ ٠ + استرداد خسائر تدني قيمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

%١٣ ٤ ٤٦ ٥٠ + إيرادات تشغيلية أخرى 

%٥٩١٢ ٣,٤٨٨ ٥٩ ٣,٥٤٧ - عموالت مدينة: بنوك، حواالت، أخرى 

%٨٨6 2٣,6٣0 2,66٨ 26,2٩٨ المجموع

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

٠

٥٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

١٥٫٠٠٠

٢٠٫٠٠٠

٢٥٫٠٠٠

٣٠٫٠٠٠

٥٩

٢,٧٢٧ ٢,٣٤٤

٢,٦٦٨

٢,٣٣٤

٢٦٫٢٩٨

١٠

٢٩,٨٤٦

٣,٥٤٧

يراد � ا��
يراداتا��عباء صا�� ا��

٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩

صافي إيراد العموالت واإليرادات األخرى 
(بماليين الليرات السورية)

التكاليف التشغيلية:  .2,٣

يبين الجدول التالي مكونات التكاليف التشغيلية:

التغير% التغير 2020 2021 بماليين الليرات السورية

%٢١٤ ٣,٤٧٥ ١,٦٢٧ ٥,١٠٢ نفقات الموظفين

%١٢٨ ٣,٠٧٩ ٢,٤١٢ ٥,٤٩١ مصاريف تشغيلية أخرى

%١٨ ٥٥ ٣٠٧ ٣٦٢ طفاءات اهتالكات واإ

%152 6,60٩ 4,٣46 10,٩55 المجموع
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يوضح المخطط التالي مقارنة للتكاليف التشغيلية خالل األعوام الثالثة الماضية:

كما يوضح المخطط التالي تفاصيل التكاليف التشغيلية لعامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٠: 

٢٠٢٠ ٢٠١٩٢٠٢١٠

٢٫٠٠٠

٤٫٠٠٠

٦٫٠٠٠

٨٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

١٢٫٠٠٠

٥,١٠٢

١,٤٧٥

١٠٫٩٥٥

٥٫٤٩١

٣٦٢

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)

٦٩٧

٤١٢

١٫٤٧٥
١٫٦٢٧

٢٠٢٠

٥٢٩٣٨٨

١٫٢٢٤

٣٨٣
٦٢٤

١٫٤٩٦

٣٠٩
١٠٦

٢٦١ ٣٦٢ ٣٠٧

٥٫١٠٢

نفقات
� الموظف��

الصيانة إيجارات قرطاسية
ومصاريف

مكتبية

مصاريف
تشغيلية أخرى

اهتكات
واطفاءات

المعلوماتية
والسويفت

المنافع
والخدمات
المساندة

٢٠٢١

٠

١٫٠٠٠

٢٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

٤٫٠٠٠

٥٫٠٠٠

٦٫٠٠٠
التكاليف التشغيلية

(بماليين الليرات السورية)

المخصصات:  .2,4

يبين الجدول التالي تفاصيل المخصصات:

التغير% التغير 2020 2021 بماليين الليرات السورية

%٨ (٣١) (٣٧٢) (٤٠٣) تسهيالت ائتمانية مباشرة

%٩٧- (٩٤٢) ٩٧٤ ٣٢ تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

%٦٩ ٥,١١٩ ٧,٣٧٧ ١٢,٤٩٦ يداعات لدى المصارف أرصدة واإ

%١٣٢- (١٤٠) ١٠٦ (٣٤) مخصصات لمواجهة أعباء ضريبية محتملة

%١٦٤- (٧٧) ٤٧ (٣٠) مخصص مركز القطع التشغيلي

%4٨ ٣,٩2٩ ٨,1٣2 12,061 المجموع
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البيانات المالية الموحدة
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وشبكة الفروع 
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عناوين اإلدارة العامة وشبكة الفروع 

اإلدارة العامة

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

صندوق بريد: ٦٢٢٨
هاتف: ٢٣٨٨٨٠٠٠ (١١ - ٩٦٣+)
فاكس: ٢٢٤٨٥١٠ (١١ - ٩٦٣+)

بناء المحافظة، ساحة يوسف العظمة، دمشق، سورية.  .٢
هاتف: ٢٣٨٨٨٠٠٠ (١١ - ٩٦٣+) 

فاكس: ٢٢٥٤١٩٧ (١١ - ٩٦٣+)
contactus.syria@bankatb.com :بريد الكتروني

http://www.bankatb.com :موقع الكتروني

المحافظة )الفرع الرئيسي(

بناء المحافظة، ساحة يوسف العظمة، دمشق ، سورية.
هاتف: ٢٣٨٨٨٠٠٠ (١١ - ٩٦٣+)
فاكس: ٢٢٤٧٧٨٢ (١١ - ٩٦٣+)

المدير: السيد عمر النابلسي

أبو رمانة
شارع الجالء، بناء القنواتي، مقابل السفارة اليابانية، أبو 

رمانة، دمشق، سورية.
هاتف: ٣٣٤٦٤٠٨/٦ (١١ - ٩٦٣+)

فاكس: ٣٣٤٦٤١٠ (١١ - ٩٦٣+)
المدير: السيدة سارية العلي

المزة 
أوتوستراد المزة، جانب بناء المهندس العربي، بناء ٣١، 

دمشق، سورية.
هاتف: ٦٦٢٦٦١٢ (١١ - ٩٦٣+)
فاكس: ٦٦٢٦٦١٩ (١١ - ٩٦٣+)

المدير: اآلنسة فادية عواد

المالكي 
جانب معهد غوته، المالكي، دمشق، سورية.

هاتف: ٣٧٣٩٦٩٥ (١١ - ٩٦٣+)
فاكس: ٣٧٣٩٥٠٣ (١١ - ٩٦٣+)

المدير: االنسة نيرمين خليل

كفرسوسة
مجمع شام سيتي سنتر، تنظيم كفرسوسة، دمشق، سورية. 

هاتف: ٢١١١٥٩٣ (١١ - ٩٦٣+)
فاكس: ٢١١١٨٩٧ (١١ - ٩٦٣+)

المدير: السيد حبيب مخلوف 

الحريقة *

شارع عبد القادر الحسيني، ساحة الحريقة، دمشق، سورية. 
دمر 

بناء سوق الشام المركزي، جزيرة رقم ١، طابق األرضي، 
مشروع دمر، دمشق، سورية. 

هاتف: ٣١٤٢٣٢٠ (١١ - ٩٦٣+)
فاكس: ٣١٤٢٣٢٤ (١١ - ٩٦٣+)

المديرة: دانيا الخطيب

القصاع 
بناء الدروبي، امتداد شارع القصاع، طابق األرضي، 

دمشق، سورية. 
هاتف: ٤٤٥٩١٦٠ (١١ - ٩٦٣+)
فاكس: ٤٤٥٩٣٢٢ (١١ - ٩٦٣+)

المدير: السيد شادي خولي 

دمشق
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جرمانا
ساحة البلدية، منطقة جرمانا، ريف دمشق، سورية. 

هاتف: ٥٦٣٧٢٧٢ (١١ - ٩٦٣+)
فاكس: ٥٦٣٧٢٧٩ (١١ - ٩٦٣+)

المدير: السيدة دياال أبو الفضل 

اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الشمالية:
شارع مجد الدين الجابري، محطة بغداد، العزيزية، حلب، 

سورية. 
فاكس: ٢٢٧٩٨٠٩ (٢١ - ٩٦٣+)

العزيزية )الفرع الرئيسي(
شارع مجد الدين الجابري، محطة بغداد، العزيزية، حلب، 

سورية. 
هاتف: ٢٢٧٩٨٠١/٢/٣ (٢١ - ٩٦٣+)

فاكس: ٢٢٧٩٨٠٩ (٢١ - ٩٦٣+)
المدير: السيد نديم شنن

سوق اإلنتاج *

بناء رقم ٥/٦٨١٠ سوق اإلنتاج، المحافظة، حلب، 
سورية.

الفرقان * 

منطقة الفرقان، شارع اكسبريس، دوار الشرطة، حلب، 
سورية. 

ريف دمشق

حلب

منطقة الحواش - بعد مفرق المزينة، حمص، سورية. 
هاتف: ٧٤٤٤١٧٠/١  (٣١ - ٩٦٣+)

فاكس: ٧٤٤٤١٧٣ (٣١ - ٩٦٣+)
المدير: السيد  نذير علي

منطقة المرفأ القديم، شارع الجزائر، مقابل بناء مديرية الجمارك، 
الالذقية، سورية. 

هاتف: ٢٥٨٦٣٠١/٢/٣/٤/٥/٦ -٢٥٨٦٠٢٣ (٤١ - ٩٦٣+)
فاكس: ٢٥٨٦٠٢٤ (٤١ - ٩٦٣+)

المدير: السيدة دينا أبو كف

شارع الثورة، جانب محطة فلسطين، طرطوس، سورية.
هاتف: ٢٣٢٤٨٦٤/٥/٨ (٤٣ - ٩٦٣+)

فاكس: ٢٣٢٤٨٦٦ (٤٣ - ٩٦٣+)
المدير: السيد فراس بشور

جانب شركة MTN، مقابل النواعير، ساحة العاصي، 
حماه، سورية. 

هاتف: ١/٢/٣/٤/٥/ ٢٢١٩٥٦٠ (٣٣ - ٩٦٣+)
فاكس: ٢٢١٩٥٦٧ (٣٣ - ٩٦٣+)

المدير: السيد باسم الذقاني

حمص

الالذقية

طرطوس

حماه
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ساحة تشرين، بداية حي النهضة، بناء البكري، السويداء،
سورية.

هاتف: ٣٢٦٧٤٢ (١٦ - ٩٦٣+)
فاكس: ٣٢٦٧٤٨ (١٦ - ٩٦٣+)

المدير: السيد عالء قرعوني – معاون مدير ، مكلف بإدارة الفرع. 

القامشلي *

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

فندق درعا السياحي، جانب قيادة الشرطة، درعا، سورية. 

* مغلق بشكل مؤقت بناء على موافقة مصرف سورية المركزي

السويداء

الحسكة

 درعا*




