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كلمة

رئيس مجلس اإلدارة
السادة المساهمين األكارم،

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن الزمالء أعضاء مجلس اإلدارة في بنك سورية والمهجر، يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأتوجه 

لكم بالشكر على تلبيتكم الدعوة لحضور هذا االجتماع ، واسمحوا لي أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لعام 2018 والذي يوضح 

أداء البنك وأنشطته الرئيسية ونتائجه لعام 2018 ومركزه المالي وحقوق المساهمين وبيان القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 

كانون األول لعام 2018.

لقد عملنا في ظروف استثنائية مليئة بالمخاطر والتحديات على كافة األصعدة خالل االزمة  وسعينا  دومًا  للحفاظ على ثقة العمالء 

والمساهمين في اداء المصرف وطريقة تعاطيه مع الظروف الصعبة التي واجهها المصرف خالل السنوات الماضية وذلك بفضل الجهود 

المبذولة من قبل االدارة التنفيذية للمصرف والتي ترجمت خطط وتوجيهات مجلس اإلدارة وذلك باالعتماد على سياسة احترازية قائمة 

على تكوين المؤونات الالزمة لمواجهة مختلف المخاطر خاصة المخاطر االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار المحافظة  على معدالت كفاية 

رأس المال واالستمرار بتعزيز المالءة المالية للمصرف من خالل موجوداته الثابتة وسيولته المرتفعة.

وننطلع اآلن الى مرحلة االنطالقة الجديدة ونحن مستعدون لممارسة دورنا الفاعل في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر كافة الجهود 

النجاز هذه المرحلة.

إن التقرير السنوي الذي بين أيديكم يوضح ويبين أعمال المصرف ونتائجه عن عام 2018، حيث بلغت األرباح الصافية المحققة  /1.9/ مليار 

ل.س  وبلغ حجم الودائع /108/ مليار ل.س.

وفي الختام اليسعني إال أن اتوجه بجزيل الشكر باسمي وباسمكم إلدارة وموظفي المصرف لما يبذلوه من جهود وتفاني وإخالص 

في العمل وفي سبيل تحقيق النتائج المنشودة.

واسمحوا لي أن أدعو اهلل وإياكم أن يعود األمن واألمان إلى ربوع هذا البلد الطيب وأدعو اهلل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير هذا المصرف 

، ونعدكم بأن نبقى حريصين على مصلحته. 

الدكتور راتب الشالح

رئيس مجلس االدارة
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لمحة عن البنك

تأسس بنك سورية والمهجر ش.م.م.ع وسجل في السجل التجاري بمحافظة دمشق في كانون األول عام ٢003 وسجل في سجل المصارف 
في كانون الثاني ٢004 برأس مال وقدره /1.٥/ مليار ل.س ويبلغ رأس ماله حالياً /6/ مليار ل.س، وهو من أول المصارف التي باشرت 
العمل في السوق السورية، واليوم أصبح أحد أكبر المصارف المحلية الذي ساهم منذ تأسيسه في دعم حركة االستثمار، من خالل تقديم 
منتجات وخدمات مصرفية شاملة، تلبي متطلبات واحتياجات العمالء من مختلف فئات المجتمع، سواء أكانوا أفراد، أو شركات، أو مؤسسات.

المرعية وحسب  للقوانين واألنظمة  المصرفية لعمالئه من األفراد والشركات وفقاً  المالية واألعمال  الخدمات  يقدم بنك سورية والمهجر 
التسهيالت المتاحة، وأهمها:

قبول الودائع بالليرة السورية والعمالت األجنبية. ●
العمليات المصرفية المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية وتمويلها وفتح االعتمادات المستندية وتحصيل بوالص التصدير والحواالت  ●

وغيرها.
منح القروض والتسهيالت التجارية. ●
إصدار كتب كفاالت. ●
تنظيم تعهدات التصدير.  ●
خدمات التمويل التجاري.  ●
توطين الرواتب. ●
إصدار بطاقات الدفع المحلية. ●
توطين فواتير الهاتف لمشتركي الخليوي. ●
● .eBSO خدمة البنك اإللكتروني

الخاصة  التأمين  تعد من شركات  التي   ) )آروب سورية(  للتأمين ش.م.م.ع  الدولية  السورية  الشركة  والمهجر من مساهمي  بنك سورية 
الرائدة في السوق السورية والتي بلغت أرباحها الصافية حوالي /41,٧٧1,٩4٢/ ليرة سورية، كما بلغ أجمالي األقساط المكتتبة حوالي 

/8٢4,٥٩٧,6٢3/ ليرة سورية عن عام ٢018.

لمحة عن شركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية

المالية رقم  والوساطة  الخدمات  لشركات  الترخيص  نظام  بموجب  المسؤولية  المحدودة  المالية  للخدمات  والمهجر  تأسست شركة سورية 
لبنك سورية  الشركة  وتتبع  مليون ل.س،  وقدره/300/  مال  برأس  بتاريخ ٢8/٢006/08  الوزراء  مجلس  رئيس  الصادرعن   /3٩4٢/
والمهجر والذي يتملك نسبة ٥٢% من رأس مالها وبنك لبنان والمهجر لألعمال والذي يمتلك نسبة ٢3.٥%، باإلضافة إلى مجموعة من أهم 

رجال األعمال السوريين التي تملك ٢4.٥% من األسهم.

والحفظ  المقاصة  المالية، ومركز  لألوراق  لدى سوق دمشق  العضوية  بعد حصولها على  نشاطاتها في٢٥/10/٢00٩،  الشركة  باشرت 
المركزي وتقدم حالياً الخدمات التالية:

الوساطة في األوراق المالية لحساب الشركة ولحساب الغير: أي بيع و شراء األوراق المالية )أسهم، سندات( للشركات المدرجة في  ●
سوق دمشق لألوراق المالية.

أما بالنسبة لألداء المالي فقد بلغت الخسائر للشركة /1.46٢.6٥٧.08/ ليرة سورية عام ٢018 مع انخفاض إجمالي أصول الشركة بنسبة 
8.٧8% وانخفاض حقوق الملكية بنسبة %0.41.
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الخّطة المستقبلية

الخطة المستقبلية

حرص المصرف منذ تأسيسه على اتباع سياسات تؤمن وتحقق أفضل عائد للمساهمين وتضمن حقوق المودعين وتشجع التسليف اآلمن 
وتسيطر على المخاطر قدر االمكان.

و ترتكز الخطة المستقبلية لعام ٢01٩ على :

استمرار عمل المصرف في جميع فروعه الموجودة في االماكن اآلمنة واعداد جهوزية لالقالع بالعمل في الفروع المغلقة حيثما يسمح  ●
الوضع وافتتاح فروع جديدة في المناطق النشطة اقتصادياً. 

االستفادة من الفرص المتوفرة لشراء عقارات تجارية بأسعار جيدة في مناطق تصلح لفتح فروع جديدة ●
استمرار بذل الجهود لزيادة حجم محفظة التسهيالت والمحافظة على جودتها. ●
الخوض في عمليات تمويل طويلة األجل بحذر ومقابل ضمانات وافية مع مراعاة نسب السيولة في المصرف. ●
االستمرار بالتحوط ضد المخاطر االئتمانية والتشغيلية. ●
االستمرار في التركيز على تحصيل الديون. ●
المحافظة على نسبة سيولة عالية تمكن المصرف من مواجهة أي طارئ. ●
االستمرار بمراقبة الكلف من خالل تدقيق المصاريف والسيطرة عليها. ●
السعي للمحافظة على ربحية تشغيلية مقبولة وكافية لتغطية المؤونات المفروضة. ●
المحافظة على عمالء المصرف القدامى واالساسيين واستقطاب عمالء جدد من التجار واصحاب المهن الحرة والصناعيين من ذوي  ●

السمعة الطيبة والمالءة الجيدة.
●  . "IFRS" االنتقال الى تطبيق المعيار الدولي رقم   ٩
تجهيز الكوادر البشرية والتقنية وتهيئة االمكانيات كافة من اجل المساهمة والمشاركة بشكل فعال في إعادة االعمار. ●
إعداد الدراسات والخطط التي تؤمن استفادة المصرف وبالتالي ) العمالء والمساهمين ( من المؤشرات االيجابية في الوضع العام. ●
● "mBanking " تطبيق خدمة الجوال المصرفي





19 18

لمحة عن مجلس اإلدارة 

لمحة عن مجلس اإلدارة 

سنوات الخبرةالخبرةالمؤهل العلميالصفةاالسم

دكتوراه في االقتصادرئيس مجلس اإلدارةد. أحمد راتب الشالح 

- رئيس سابق التحاد غرف 
التجارة السورية

- رئيس سابق لسوق دمشق 
لألوراق المالية

ثالثة وستون عاماً

دكتوراه في التخطيط نائب رئيس مجلس اإلدارةد. إحسان بعلبكي
تسعة وخمسون عاماًتجارة وصناعة مواد كيماويةاالقتصادي

عضو مجلس اإلدارة السيد جورج صايغ
المفوض

إجازة في الحقوق  
دراسات عليا في العلوم 

االقتصادية

مصرفية
- مستشار لبنك لبنان والمهجر 

ش. م. ل
ستون عاماً

عضو مجلس اإلدارةاآلنسة ندى شيخ ديب

إجازة في إدارة األعمال
إجازة محلل مالي معتمد
ماجستير في االقتصاد 

المالي

اإلدارة المالية والمحاسبة 
والتحليل المالي

أربعة عشر عاماً

واحد وأربعون عاماًتجارة وصناعةإجازة في إدارة األعمالعضو مجلس اإلدارةالسيد فهد تفنكجي

عضو مجلس اإلدارةالسيد إياد بيتنجانة
إجازة في االقتصاد
ماجستيرفي إدارة 

األعمال
أربعة وعشرون عاماًتجارة مواد غذائية

ثمانية وستون عاماًمصرفيةالثانوية العامةعضو مجلس اإلدارةالسيد محمد نزار ماميش

تسعة وثالثون عاماًتجارة مواد غذائيةإجازة في إدارة األعمالعضو مجلس اإلدارةالسيد محمد أديب جود

إجازة في االقتصادعضو مجلس اإلدارةالسيد نوار سكر 
ثالثون عاماًتعهدات وخدمات بكالوريوس محاسبة

السيد موسى الشيخه
أمين سر المجلس

واللجان المنبثقة عن المجلس

إجازة في الحقوق 
ماجستير تمويل 
اربعة عشر عاماً قانونية ومصرفيةومصارف 
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لمحة عن مجلس اإلدارة 

لمحة عن مجلس اإلدارة 

الدكتور أحمد راتب الشالح
عضو غير تنفيذي - رئيس مجلس اإلدارة

السيد جورج صايغ
عضو تنفيذي - عضو مجلس االدارة المفوض

الدكتور إحسان بعلبكي
عضو غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس اإلدارة 

السيد فهد تفنكجي 
عضو مستقل

اآلنسة ندى شيخ ديب 
عضو مستقل

ولد في عام 1٩3٢، تمتد خبرته في التجارة واالقتصاد لـ 63 
بنك سورية والمهجر منذ عام  إدارة  عاماً، وهو رئيس مجلس 

.٢003

يحمل شهادة دكتوراه في االقتصاد من جامعة بيركلي -  كاليفورنيا 
في الواليات المتحدة األميركية.

ولد في عام 1٩40، وتمتد خبرته المصرفية لـ 60 عام، وهو 
نائب  والمهجر،  سورية  لبنك  المفوض  اإلدارة  مجلس  عضو 
رئيس مجلس إدارة شركة آروب للتأمين سورية، رئيس مجلس 
المحدودة  المالية  للخدمات  والمهجر  سورية  لشركة  المديرين 
المسؤولية ، كما يشغل منصب مستشار االدارة العامة لبنك لبنان 

والمهجر. 
ودبلوم  حلب،  جامعة  من  الحقوق  في  إجازة  على  حاصل   
اليسوعية في  الجامعة  االقتصادية من  العلوم  دراسات عليا في 

بيروت )سان جوزيف(.

المواد  وصناعة  التجارة  في  خبرته  تمتد  عام 1٩3٢،  في  ولد 
الكيماوية لـ ٥٩ عاماً، وهو نائب رئيس مجلس إدارة بنك سورية 

والمهجر. 
حاصل على إجازة في االقتصاد من الجامعة األميركية في

بيروت - لبنان، ويحمل شهادة دكتوراه في التخطيط االقتصادي 
من جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة األمريكية. 

والصناعي  التجاري  القطاع  في  خبرته  تمتد   ،1٩٥6 عام  ولد 
سورية  بنك  إدارة  مجلس  في  عضو  حالياً  وهو  عاماً،   41 لـ 

والمهجر.
San Diego حاصل على إجازة في إدارة األعمال من جامعة

في الواليات المتحدة األميركية.

المالية  اإلدارة  مجال  في  خبرتها  تمتد   ،1٩81 عام  في  ولدت 
المالي لـ 14 عاماً، وهي حالياً عضو في  والمحاسبة والتحليل 

مجلس إدارة بنك سورية والمهجر.
حاصلة على إجازة في إدارة األعمال من الجامعة األميركية في 
بيروت، وإجازة محلل مالي معتمد، وتحمل شهادة ماجستير في 

االقتصاد المالي.
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لمحة عن مجلس اإلدارة 

السيد إياد بيتنجانة
عضو مستقل

السيد موسى الشيخه
أمين سر المجلس واللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

السيد محمد نزار ماميش
عضو مستقل

السيد نوار سكر
عضو مستقل

السيد محمد أديب جود 
عضو مستقل

ولد عام 1٩٧3، تمتد خبرته في تجارة المواد الغذائية لـ ٢4عاماً، 
وهو حالياً رئيس مجلس إدارة راية الشام لالستثمارات السياحية، 
ومدير  الزيوت،  تكرير  لصناعة  السورية  الشركة  عام  ومدير 
عام شركة زيت الزيتون السورية، وعضو في مجلس إدارة بنك 

سورية والمهجر.
ويحمل  دمشق،  جامعة  من  االقتصاد  في  إجازة  على  حاصل 
شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ESA في بيروت.

ولد عام 1٩80 تمتد خبرته في مجال القانون والمصارف ألكثر 
واللجان  اإلدارة  أمانة سر مجلس  يشغل منصب  من 14 عام، 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة منذ أواخر العام ٢01٧.
حاصل على اجازة في الحقوق من جامعة دمشق وعلى درجة 
" محامي استاذ " من نقابة المحامين بدمشق. حائز على شهادة 
اختصاص  واالدارة  واالقتصاد  القانون  في  تنفيذي  ماجستير 
 - الرابعة   بوردو  جامعة  من  دولية  وتجارة  وتمويل  مصارف 

فرنسا.

ولد عام 1٩3٢، تمتد خبرته المصرفية لـ 68 عاماً، حيث شغل 
منصب مدير في بنك لبنان والمهجر بيروت لمدة ثمان وثالثون 

عاماً وهو حالياً عضو في مجلس إدارة بنك سورية والمهجر.

ولد عام 1٩66، وله خبرة في قطاعي التعهدات والخدمات تبلغ 
  NASCO 30 عاماً، شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة
للمعارض،  المتضامنة  إدارة  رئيس  وهو  النفطية،  للخدمات 
في  وعضو  الزراعية،  للخدمات  السورية  الشركة  في  شريك 

مجلس إدارة بنك سورية والمهجر.
حاصل على إجازة في االقتصاد

من جامعة دمشق - بكالوريوس محاسبة.

والصناعي  التجاري  القطاع  في  خبرة  وله   ،1٩6٥ عام  ولد 
والبحري تبلغ 3٩ عاماً، وهو عضو مجلس إدارة شركة جود، 
مدير عام شركة جود للتسويق، وشغل منصب مستشار مجلس 
وهو  عاماً.  عشر  ثالثة  من  ألكثر  والمهجر  سورية  بنك  إدارة 

حالياً عضو في مجلس إدارة بنك سورية والمهجر .
حاصل على إجازة في إدارة األعمال من الجامعة األميركية في 

بريطانيا.
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لمحة عن مجلس اإلدارة 

لمحة عن مجلس اإلدارة 

دور مجلس اإلدارة:
الالزمة  الخطط  لوضع  التنفيذية  اإلدارة  وتوجيه  للمصرف  العامة  االستراتيجية  المساهمين عن رسم  أمام  مسؤوالً  اإلدارة  مجلس  يعتبر 

لتحقيقها. كما أنه معني بإقامة التوازن بين مصالح جميع األطراف ذات العالقة من مساهمين ومودعين ومتعاملين مع المصرف.

بلغ عدد اسهم المصرف 60 مليون سهم. علماً بأن كبار  مالكي األسهم الذين يمتلكون ٥% أو أكثر من رأس المال هم: 

مفوضو الرقابة

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة  واألطراف ذات العالقة

الصفةاالسم

نسبة الملكية من 
إجمالي رأس 

المال خالل عام 
٢018

نسبة الملكية من إجمالي 
رأس المال خالل عام 

٢01٧

1.٢٥%1.٢٥%رئيس المجلسد. أحمد راتب الشالح 

0.٥%0.٥%نائب رئيس المجلسد. إحسان بعلبكي

--عضو مجلس اإلدارة المفوضالسيد جورج صايغ

1.٥6%1.٥6%عضواآلنسة ندى شيخ ديب

0.41%0.41%عضوالسيد فهد تفنكجي

0.٧٧%0.86%عضوالسيد إياد بيتنجانة

--عضوالسيد محمد نزار ماميش

0.60%0.60%عضو السيد محمد أديب جود

0.٥0%0.٥0%عضو السيد نوار سكر 

الصفةاالسم
نسبة الملكية من إجمالي رأس 

المال 

أمين سر مجلس االدارة السيد موسى الشيخه
واللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

-

الصفةاالسم
نسبة الملكية من إجمالي 
رأس المال خالل عام 

٢018

نسبة الملكية من إجمالي 
رأس المال خالل عام 

٢01٧

4٩%4٩%-بنك لبنان والمهجر 

شركة حصرية ومشاركوه إرنست ويونغ )محدودة المسؤولية(
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اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2018 

لمحة عن مجلس اإلدارة 

وكان عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو خالل ٢018 كما يلي:عقد مجلس االدارة )*( اثنا عشر اجتماعاً خالل عام ٢018 على النحو التالي:

نسبة الحضورعدد الحضورالتاريخ م
األعضاء غير 
الحاضرين

٢018/1/٢4٩%100-

٢018/٢/1٥٩%100-

٢018/3/٢1٩%100-

٢018/4/4٩%100-

٢018/4/13٩%100-

٢018/4/٢٥٩%100-

٢018/٥/4٩%100-

٢018/٧/13٩%100-

٢018/٧/٢3٩%100-

٢018/٩/٢6٩%100-

٢018/10/1٧8%8٩1

٢018/11/٢3٩%100-

التغييرات على عضوية مجلس اإلدارة عدد مرات الحضوراسم العضو

*1٢الدكتور أحمد راتب الشالح

*1٢الدكتور إحسان بعلبكي

السيد جورج صايغ
عضو مجلس االدارة المفوض

1٢  *

*1٢اآلنسة ندى شيخ ديب

*1٢السيد فهد تفنكجي 

*1٢السيد اياد بيتنجانة

*1٢السيد محمد نزار ماميش

*11السيد محمد أديب جود  

*1٢السيد نوار سكر  

1

٢

3

4

٥

6

٧

8

٩

10

11

1٢

*بتاريخ ٢018/4/٢٥ تم انتخاب مجلس االدارة الحالي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمصرف ولم يتغير أي من االعضاء منذ بداية 
العام ٢018 وحتى تاريخه باستثناء السيد جورج صايغ الذي كان ممثالً لعضو مجلس االدارة بنك لبنان والمهجر  وبتاريخ 1٢/٢8/٢01٧ 

تم تعيين السيد جورج صايغ بصفته الشخصية عضواً في مجلس ادارة بنك سورية والمهجر 
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واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة:

إن أهم مسؤوليات مجلس اإلدارة تتلخص في مايلي:
مراجعة أهداف واستراتيجيات المصرف على المدى الطويل والمصادقة عليها.. 1
المصادقة على السياسات الهامة للمصرف والتأكد من التزام المصرف بها.. ٢
دراسة تقارير وتوصيات اإلدارة التنفيذية حول التطورات والتحسينات وسبل تعزيز ممارسات المصرف في كافة المجاالت.. 3
مراجعة أداء المصرف بناًء على التقارير الدورية، التي ترفعها إليه اإلدارة التنفيذية والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمراقبين . 4

الداخليين، وتحديد االنحرافات والتجاوزات وتحليل أسبابها وإصدار التعليمات الالزمة لمعالجتها وتفادي تكرارها.
مناقشة بيانات وإحصائيات المخاطر )النوعية والكمية( في المصرف بشكل منتظم.. ٥
الموافقة على تعيين المدير العام ونوابه ومساعديه والمدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم والرقابة على عملهم . 6

وذلك بشكل مباشر أو عبر لجان مجلس اإلدارة.
اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية.. ٧
التأكد من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله.. 8

متطلبات ومعايير عضوية مجلس اإلدارة: 

حرصاً من المصرف على تطبيق مبادئ الحوكمة واإلدارة الرشيدة التي تعينه على تحقيق أداء أفضل وتعزز ثقة المساهمين وأصحاب 
المصالح به. تم في العام ٢016 وضع سياسة خاصة بمتطلبات ومعايير )الحد األدنى( للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية 

مجلس اإلدارة. ومن أهم المعايير والمتطلبات التي يجب أن يتحلى بها عضو مجلس اإلدارة ما يلي:

أن يكون حاصالً على شهادة جامعية أو خبرة مهنية ال تقل عن خمسة عشر عاماً. . 1
أن يكون متمتعاً بخبرات واسعة ومهارات متنوعة في األعمال المالية أو المصرفية أو التجارية أو الصناعية، تشير إلى قدرته على . ٢

إثراء مناقشات مجلس اإلدارة في المواضيع المطروحة. 
أن يكون على معرفة بحقوق وواجبات مجلس اإلدارة وملماً بالقوانين والتعليمات الناظمة لعمل القطاع المصرفي في سورية. . 3
أن يخصص وقتاً كافياً ألداء مهامه ومسؤولياته. . 4

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

1. لجنة التدقيق:
مهام اللجنة:

تتضمن مسؤوليات لجنة التدقيق المهام الرئيسية التالية:
مراجعة وإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية المقترحة من المدقق الداخلي.. 1
مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي وتقارير السلطات الرقابية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.. ٢
مراجعة مدى التقّيد بالقوانين واألنظمة وبسياسات المصرف ونظامه الداخلي.. 3
مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف والتحقق من مدى كفايتها.. 4
التوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين مدير التدقيق الداخلي وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.. ٥
التوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين وعزل المدقق الخارجي وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه وتقييم موضوعَيته واستقالليته. . 6

أعضاء اللجنة:
تتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة: السيد محمد نزار ماميش )رئيساً للجنة( والسادة: د. إحسان بعلبكي وفهد تفنكجي.

اجتماعات لجنة التدقيق خالل العام ٢٠١٨

الحوكمة

الحوكمة

األعضاءاالجتماعات

السيد محمد نزار ماميش
الدكتور إحسان بعلبكي رئيس اللجنة  

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١/١٢

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١/١9

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/٢/١3

111اجتماع في تاريخ 3/3٠/٢٠١٨

111اجتماع في تاريخ 4/6/٢٠١٨

111اجتماع في تاريخ ٢٠/4/٢٠١٨

111اجتماع في تاريخ ٢٢/6/٢٠١٨

111اجتماع في تاريخ ٢٠/7/٢٠١٨

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١٠/١6

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١٢/١4

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢١

111111عدد االجتماعات التي حضرها العضو 

100%100%100%نسبة الحضور 

السيد فهد تفنكجي
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2- لجنة إدارة المخاطر:
مهام اللجنة:

تتضمن مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر المهام الرئيسية التالية:
مراجعة سياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، والتأكد من تنفيذها.. 1
مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجمها.. ٢
مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل، والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر . 3

التشغيلية وغيرها.
التأكد ومتابعة قيام اإلدارة العليا بالمعالجة الفورية ألي تجاوزات يتم التقرير عنها من قبل إدارة المخاطر.. 4
مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها.. ٥

أعضاء اللجنة:
وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة: السيد فهد تفنكجي )رئيساً للجنة( والسادة: جورج صايغ، ندى شيخ ديب، اياد بيتنجانة.  

اجتماعات اللجنة:

3- لجنة الترشيحات والمكافآت:
مهام اللجنة:

تتضمن مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت المهام الرئيسية التالية:
 وضع المعايير وشروط الحد األدنى للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، وللمديرين التنفيذيين. ووضع . 1

معايير تقييم فعالية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وتقييم أداء المديرين التنفيذيين.
التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص تعيين المديرين التنفيذيين، وإلغاء تعيين أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في أداء . ٢

واجباته ومسؤولياته.
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين.. 3
دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة والتأكد من توافقها مع القوانين واألنظمة النافذة.. 4
تزويد مجلس اإلدارة بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من خالل عمل اللجنة.. ٥

أعضاء اللجنة:
وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة: فهد تفنكجي )رئيساً للجنة( والسادة د.أحمد راتب الشالح ومحمد نزار ماميش.

اجتماعات اللجنة:

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر خالل العام ٢018

األعضاءاالجتماعات
 

السيد فهد تفنكجي
السيد إياد بيتنجانهاآلنسة ندى شيخ ديبالسيد جورج صايغرئيس اللجنة

1111اجتماع في تاريخ ١3/4/٢٠١٨

1111اجتماع في تاريخ 7/5/٢٠١٨

1111اجتماع في تاريخ ٢١/9/٢٠١٨

1111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢١

عدد االجتماعات التي حضرها 
4444العضو 

100%100%100%100%نسبة الحضور 

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام ٢018

األعضاء االجتماعات

السيد فهد تفنكجي
رئيس اللجنة  

الدكتور أحمد راتب 
السيد محمد نزار ماميشالشالح 

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١/١٢

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/٢/١5

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/٢/٢6

111اجتماع في تاريخ ١9/3/٢٠١٨

111اجتماع في تاريخ ٢١/3/٢٠١٨

111اجتماع في تاريخ ٢٠/4/٢٠١٨
111اجتماع في تاريخ ٢4/5/٢٠١٨
111اجتماع في تاريخ ١3/7/٢٠١٨
111اجتماع في تاريخ 3١/٢٠١٨/٨
111اجتماع في تاريخ ٢١/9/٢٠١٨

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١٠/١6

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١١/٢3

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢١

141414عدد االجتماعات التي حضرها العضو 

100%100%100%نسبة الحضور 

الحوكمة

الحوكمة
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4- لجنة الحوكمة
مهام اللجنة:

وضع اطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة. ●
تعزيز ممارسات الحوكمة في المصرف. ●

أعضاء اللجنة:
 وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة: د.أحمد راتب الشالح )رئيساً للجنة( والسادة: اآلنسة ندى شيخ ديب والسيد فهد تفنكجي.

اجتماعات اللجنة:

سياسة المصرف المتعلقة بتعارض المصالح:
تحدث حالة تعارض المصالح عندما تتأثر موضوعية واستقاللية قرار موظف )أو عضو مجلس إدارة( بمصلحة شخصية مادية أو معنوية 
تهمه شخصياً أو تهم أحد أقاربه، أو عندما يتأثر أداؤه باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.

تتمحور سياسة المصرف المتعلقة بتعارض المصالح بمايلي:
ينبغي على أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين تجنب المواقف التي يمكن أن تؤدي بشكل مباشر أو بآخر إلى نزاع أو تعارض فعلي بين  ●

مصالحهم الشخصية وواجباتهم ومسؤولياتهم في المصرف.
ال ينبغي على الموظفين استغالل مواقعهم الوظيفية في المصرف واالستفادة من المعلومات والخدمات واألمالك والتجهيزات العائدة  ●

للمصرف أو حتى من أية فرصة تجارية عن طريق المصرف ما لم يكن ذلك بموافقة إدارة المصرف.
ال ينبغي على الموظف تنفيذ أو إعطاء الموافقة على أية عملية مصرفية مرتبطة بحساباته المصرفية الشخصية أو حتى بحسابات أي  ●

من أفراد عائلته أو بالحسابات التي يكون له مصلحة مادية أو مالية فيها أو بالحسابات التي يكون مخول بالتوقيع عليها.

سياسات أخرى:
ال يوجد أي حماية أو امتيازات حكومية يتمتع بها المصرف، حيث تنطبق عليه جميع القوانين واألنظمة النافذة على كافة المصارف  ●

العاملة في الجمهورية العربية السورية، لكن يجب الذكر أن مزاولة مهنة المصارف تتطلب رؤوس أموال كبيرة وخبرة مصرفية عالية 
والحصول على رخصة من مصرف سورية المركزي.

مجلس  ● الصادرة عن  للقرارات  التنفيذية  والتعليمات  باإلجراءات  عام  بشكل  يتمثل  الحكومة  قرار صادر عن  المادي ألي  األثر  إن 
النقد والتسليف أو الجهات الرقابية، من جهة أخرى يواجه المصرف حالياً صعوبات في التعامل مع بعض المراسلين األجانب بسبب 

العقوبات االقتصادية المفروضة على سورية.
الدولية، كما ويتم مراجعة حساباته من قبل مدقق خارجي معتمد وفقاً  ● المحاسبة  لمعايير  المالية وفقاً  القوائم  بإعداد  يلتزم المصرف 

للمعايير الدولية للتدقيق.
لم يقم المصرف خالل السنة المالية بعمليات ذات طبيعة غير متكررة ذات تأثير على بيان دخله أو ميزانيته. ●
ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أي تعويضات أو مكافآت لقاء عضويتهم في مجلس اإلدارة ولقاء حضور اجتماعات هذا المجلس. ●
يتبع المصرف سياسة عادلة بمنح المكافآت والتعويضات تتناسب مع مؤهالت الموظفين وخبراتهم ومواقعهم الوظيفية وأداءهم والنتائج  ●

السنوية التي يحققها المصرف فضالً عن الظروف االقتصادية السائدة. فقد بلغت مجموع تعويضات موظفي اإلدارة العليا خالل العام 
٢018: /108.٢6٧.٢٧٥/ ل.س 

يلتزم المصرف بإدارة أعماله باستقامة وشفافية وسرية وبمستوى عال من األخالقية المهنية وذلك عبر االلتزام بمبادىء ميثاق األخالق  ●
المصداقية،  بالشفافية،  تتمثل  والتي  بها  التقيد  المصرف  الواجب على موظفي  معايير  يتضمن  والذي  لديه  المعتمد  المهني  والسلوك 

الموضوعية، النزاهة، األمانة المهنية، السرية، الدقة، التجرد، الحيادية، اإلحساس بالمسؤولية، اللباقة وحسن التعامل مع اآلخرين.
يلتزم المصرف بآليات وإجراءات ومواثيق العمل الصادرة عن مجلس إدارته والمتعلقة بكافة جوانب العمل المصرفي. ●
عاتقهم  ● على  الملقاة  بالمسؤوليات  التزامهم  لجهة  والسيما  ولجانه  اإلدارة  مجلس  وفعالية  أداء  لتقييم  خاصة  نماذج  المصرف  يعتمد 

والمحددة بدليل الحوكمة الخاص بالمصرف.

سياسة المصرف الخاصة بممارسة الحوكمة:
 يلتزم المصرف بكافة أحكام دليل الحوكمة الخاص به. كما يعكف وبشكل مستمر على تضمين وتعزيز مبادىء الحوكمة بكافة أنشطته.

إفصاحات أخرى:
لم يتم العمل وفق معايير الجودة الدولية حتى تاريخه. ●
قام المدقق الخارجي السادة شركة حصرية ومشاركوه إرنست ويونغ )المحدودة المسؤولية ( بتدقيق البيانات العائدة لعام ٢018 لبنك  ●

سورية والمهجر، كما بلغت اجمالي اتعاب التدقيق لعام ٢018 مبلغاً وقدره /٢٩.1٧٥.000/ ل.س.
قام المدقق الخارجي السيد مجد الدين شهوان بتدقيق البيانات العائدة لعام ٢018 لشركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة  ●

المسؤولية ، كما بلغت اجمالي اتعاب التدقيق مبلغاً وقدره /٩٢٥.000/ ل.س.
بلغت اجمالي تبرعات المصرف خالل العام ٢018: /10.68٢.000/ ل.س ●
المصرف يعتمد على موردين محددين يشكلون 10% من اجمالي المشتريات وهم: شركة الصيانة العامة والشركة المسؤولة عن توريد  ●

وصيانة العدادات

اجتماعات لجنة الحوكمة خالل العام ٢018

األعضاءاالجتماعات
 

الدكتور أحمد راتب الشالح  
السيد فهد تفنكجياآلنسة ندى شيخ ديب رئيس اللجنة   

111اجتماع في تاريخ ٢٢/6/٢٠١٨

111اجتماع في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢١

عدد االجتماعات التي حضرها 
٢٢٢العضو 

100%100%100%نسبة الحضور 

الحوكمة

الحوكمة
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الهيكل التنظيمي لمديرية إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

لجنة إدارة المخاطر

مديرية إدارة المخاطر

قسم مخاطر 
االئتمان

قسم المتابعة 
االئتمانية

قسم مخاطر 
المحفظة االئتمانية 

والتوظيفات

قسم مخاطر 
السوق والسيولة

قسم مخاطر 
التشغيل

سياسة إدارة المخاطر

سياسة إدارة المخاطر

استراتيجية إدارة المخاطر: 

يقوم المصرف بإدارة المخاطر التي يتعرض لها من خالل استراتيجية شاملة منسجمة مع حجم وطبيعة األنشطة التي يقوم بها وتعليمات 
السلطات الرقابية باإلضافة إلى مراعاة أفضل المعايير والممارسات المصرفية. إن عملية إدارة المخاطر في المصرف تشتمل على أنشطة 
تحديد وقياس وتقييم والحد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على أداء المصرف وسمعته وبما يضمن تحقيق العائد األمثل مقابل 
المخاطر المأخوذة. تقوم مديرية إدارة المخاطر - وهي مديرية مستقلة عن أنشطة العمل في المصرف- بالمراقبة المستمرة لحدود المخاطر 
المقبولة والمحددة من قبل مجلس اإلدارة والتوصية بخصوصها. كما تقوم برفع تقارير دورية بوضعية المخاطر إلى لجنة إدارة المخاطر. 

هذا ويتعرض المصرف للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان:
هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام أو عجز المدين عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف مما يؤدي إلى حدوث خسائر. يعمل المصرف 
على إدارة مخاطر االئتمان من خالل وضع وتطوير السياسات واإلجراءات التي تحدد وتعالج كافة جوانب منح ومتابعة االئتمان. كذلك 

يعمل المصرف باستمرار على تقييم الوضع االئتماني للعمالء والمراسلين ومراقبة ومتابعة االئتمان الممنوح.

مخاطر التركز:
تنشأ مخاطر التركز في حال اعتماد المصرف في مزاولة نشاطه على توظيفات في أنشطة محدودة أو على مصادر محدودة للحصول 
على التمويل أو الخدمات األخرى الالزمة لمزاولة أعماله. يعمل المصرف قدر اإلمكان على التخفيف من مخاطر التركز من خالل تنويع 
توظيفاته على عدة نشاطات وقطاعات اقتصادية وعلى قاعدة واسعة من العمالء. كما ويقوم المصرف بوضع حدود قصوى لمقدار المخاطر 

المقبولة للتوظيفات مع المراسلين وباألدوات المالية وللتوظيفات على مستوى العميل الواحد والمجموعات المترابطة من العمالء. 

مخاطر السوق:
هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة التغير في أسعار السوق مثل أسعار الفوائد، أسعار 

صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.يتم مراقبة هذه المخاطر وقياسها بشكل دوري ومستمر وفقاً إلجراءات محددة.

مخاطر السيولة:
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المصرف على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها، وللوقاية من هذه المخاطر 
تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل والموائمة بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات، ومراقبة السيولة على أساس يومي. باإلضافة إلى 

ذلك، يحتفظ المصرف بموجودات ذات قابلية للتسييل بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في السيولة.

مخاطر التشغيل:
هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق اإلجراءات الداخلية أو الموظفون أو األنظمة الداخلية أو تلك التي قد تنشأ نتيجة أحداث 
خارجية. وحيث أن الرقابة الداخلية هي من أهم األدوات المستخدمة في إدارة هذا النوع من المخاطر. فإن إدارة المصرف أولت اهتماماً 

كبيراً في التطوير المستمر للبيئة الرقابية على كافة األنشطة والعمليات التي يقوم بها.

مخاطر االمتثال: 
هي المخاطر التي تتمثل في العقوبات القانونية او الخسائر المالية او مخاطر السمعة التي قد يتعرض لها البنك نتيجة عدم امتثال البنك 
للقوانين واالنظمة والتعليمات وقواعد السلوك او المعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية او الدولية.

استراتيجية إدارة المخاطر: 

يتضمن اإلطار العام لسياسات المصرف المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة في عملية إدارة المخاطر النقاط الرئيسية التالية:
-  مسؤوليات ومهام األطراف المختلفة في عملية إدارة المخاطر.

تحديد المخاطر المختلفة التي يتعرض لها المصرف.  -
الطرق المعتمدة في عملية قياس المخاطر وإدارتها.  -

الحدود القصوى للمخاطر التي يمكن القبول بها.  -
األساليب المختلفة للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المصرف.  -
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سياسة إدارة المخاطر

سياسة إدارة المخاطر

اختبارات الجهد 

يجري المصرف اختبارات الجهد بشكل دوري ومستمر لمعرفة أثر بعض التغيرات السلبية المحتملة الحدوث على الوضع المالي للمصرف 
وأمواله الخاصة ومستويات السيولة لديه. هذا وتساعد النتائج التي يتم الوصول إليها كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في عملية 

التخطيط المستقبلي لحجم األموال الخاصة المطلوبة والسيولة الالزمة الستمرار المصرف واستدامة أعماله. 

إن جميع اختبارات الجهد المنفذة خالل العام ٢018 أثبتت قدرة المصرف على مواجهة األحداث السلبية المرتبطة بالعديد من المخاطر مما 
يدل على قوة المركز المالي للمصرف. وفيما يلي توضيح حول طبيعة هذه االختبارات، وأهم النتائج التي تم الوصول إليها:

اختبار الحساسية والسيناريوهات على الوضع المالي للمصرف: 
اختبارات الحساسية: وهي اختبارات ألثر كل عامل )على حدة( من عوامل المخاطرة التي قد يتعرض لها المصرف على الوضع . ١

المالي له مع افتراض ثبات العوامل األخرى.
اختبارات السيناريوهات: وهي اختبارات تشمل أثر كل عامل من عوامل المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف في وقت واحد على . ٢

الوضع المالي له.
يقصد بعوامل المخاطر ألغراض هذه االختبارات ما يلي: )ارتفاع نسبة الديون غير المنتجة – قيام العمالء بسحب جزء من ودائعهم – تحول 

نسبة من التزامات خارج الميزانية إلى تسهيالت ائتمانية مباشرة(.
تبين االختبارات المنفذة خالل العام ٢018 قوة ومتانة المركز المالي للمصرف وكفاية أرصدته النقدية لتغطية السحوبات المفترضة بأقل 

تكلفة ممكنة. كما والقدرة على تمويل الزيادة في جانب الموجودات مع االحتفاظ بمستويات عالية من السيولة.

اختبار الجهد لتقدير كفاية أرصدة المخصصات العامة:
يولي المصرف عناية خاصة لتخفيف مخاطر محفظة تسهيالته االئتمانية عن طريق مخصصات عامة لمقابلة مخاطر تحول الديون المنتجة 
الى ديون غير منتجة. حيث يتم تحديد كفاية هذه المخصصات وفقاً الى اختبار جهد يجريه المصرف يؤخذ في االعتبار معدل زيادة الديون 
المتعثرة ومؤشرات اإلنذار المبكر للعمالء المدينين والديون اآليلة الى التصنيف وحجم مخصصات التدني المطلوب تشكيلها مقابل هذه 

الديون.

تبين االختبارات المنفذة خالل العام ٢018 أن أرصدة المخصصات المحتفظ بها عن فترات سابقة تفوق ما هو مطلوب لتغطية مخاطر 
محفظة التسهيالت االئتمانية المنتجة. حيث قررت إدارة المصرف االحتفاظ باألرصدة الفائضة لمزيد من التحوط.

 

اختبار الجهد لدراسة أثر تقلبات أسعار الفائدة على إيرادات المصرف:
يتضمن هذا االختبار افتراض حدوث تقلبات في أسعار الفائدة بنسب مدروسة وتحديد أثرها على إيرادات المصرف. مما يمكن من اتخاذ 

الخطوات واإلجراءات المناسبة لمراقبة ومتابعة هذه المخاطر.
تبين االختبارات المنفذة خالل العام ٢018 قدرة المصرف على تحمل الخسائر الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة.

اختبار الجهد على صعيد مخاطر التشغيل:
يتضمن هذا االختبار افتراض وقوع حوادث تشغيلية وتضرر موجودات المصرف المادية. تبين االختبارات المنفذة خالل العام ٢018 قدرة 

المصرف على تحمل الخسائر التشغيلية المفترضة مع بقاء نسبة كفاية األموال الخاصة أكبر من الحد األدنى )%8(.
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الهيكل التنظيمي لبنك سورية والمهجر ش م م ع

الهيكل التنظيمي لبنك سورية والمهجر ش م م ع
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المسؤوليات الرئيسية لإلدارة التنفيذية:

تنفيذ الخطط االستراتيجية والقرارات التي يضعها مجلس اإلدارة وتحديد األهداف الحالية وبعيدة المدى ومتابعة تحقيقها، وإدارة وتطوير . 1
أعمال المصرف وزيادة أرباحه. 

متابعة التطورات االقتصادية وتحديد أثرها على أعمال المصرف واتخاذ االجراءات الالزمة للحفاظ على أموال المودعين وحقوق . ٢
المساهمين.

مراجعة نتائج أعمال المصرف ومقارنتها مع األهداف الموضوعة، واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتصحيح النتائج غير المرضية.. 3
تعزيز مكانة المصرف ضمن السوق المصرفي في تقديم خدمات مصرفية تلبي حاجات مختلف شرائح العمالء.. 4
العمل على زيادة كفاءة األداء وضبط النفقات مع المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للعمالء.. ٥
بناء عالقة ثقة وطيدة مع مساهمي المصرف وعمالئه وموظفيه على حد سواء.. 6
إعداد وتطوير إجراءات العمل بشكل يضمن تحديد وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والتأقلم مع الظروف االستثنائية التي نمر بها.. ٧
العاملة والعمل على تكوين . 8 التسهيالت غير  لتسوية وتحصيل  الجهود  االئتمانية والمحافظة على جودتها ومواصلة  المحفظة  تطوير 

مؤونات كافية للتحوط ضد المخاطر االئتمانية، وضمان حسن تطبيق سياسات وإجراءات منح االئتمان الصادرة عن مجلس اإلدارة.
تخطيط احتياجات المصرف من القوى البشرية وتلبيتها عبر استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات والخبرات الالزمة القادرة على مواكبة . ٩

التحديات الحالية والمستقبلية. 
رفع مستوى الكفاءة واألداء للموظفين من خالل توفير التدريب والتأهيل المناسبين لتنمية وتطوير مهارات الموظفين بما يتوافق مع . 10

خطة اإلحالل العائدة للمصرف.
تطوير أنظمة تقنية المعلومات بما يسهم في تطوير عمليات المصرف.. 11
تعزيز قدرة المصرف على مواجهة االضطرابات التشغيلية ووضع اإلجراءات الكفيلة لضمان استمرارية أعماله.. 1٢
العمل مع لجنة الحوكمة ومجلس اإلدارة لتفعيل دور الحوكمة في المصرف.. 13
إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية وإعداد موازنة سنوية واعتمادها من مجلس اإلدارة.. 14
تزويد السلطات الرقابية والتدقيق الداخلي والخارجي وأي جهات أخرى ذات عالقة بالمعلومات والكشوفات الالزمة لقيام هذه الجهات . 1٥

بعملها.
الحرص على تطبيق قوانين وقرارات مجلس النقد والتسليف والسلطات الرقابية.. 16

اإلدارة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية
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السيد ميشال عزام
المدير العام

السيدة عناية سوبرة
مدير رئيسي -  مديرية العالقات الدولية

يشغل السيد ميشال عزام منصب المدير العام لبنك سورية والمهجر كما يتولى إضافة إلى منصبه 

المحدودة  المالية  للخدمات  والمهجر  سورية  لشركة  المديرين  مجلس  رئيس  نائب  منصب  الحالي 

المسؤولية ومنصب ممثل بنك سورية والمهجر في مجلس إدارة شركة أروب للتأمين. 

يتمتع السيد عزام بخبرة مهنية عريقة ومتمرسة تمتد ألكثر من 36 عاماً من ضمنها خبرة مصرفية 

تناهز ٢6 عاماً حيث تولى العديد من المناصب القيادية في عدة مصارف ريادية في لبنان وقبرص 

وسورية.

السيد عزام حاصل على اجازة في إدارة األعمال من جامعة القديس يوسف في بيروت، ويحمل شهادة 

ماجستير في إدارة األعمال )Finance et Banque ( من جامعة القديس يوسف في بيروت، 

وشهادة ماجستير في إدارة األعمال

) International Business – Marketing ( من جامعة مكغيل في مونتلاير – كندا.

 

تمتد خبرتها المصرفية ألكثر من 38 عاماً من ضمنها مايزيد عن ٢6 عاماً في أحد المصارف الرائدة في لبنان وتشغل حالياً منصب المدير 

الرئيسي لمديرية العالقات الدولية في بنك سورية والمهجر.

حائزة على إجازة في العلوم الطبيعية من الجامعة األمريكية في بيروت وتحمل أيضاً شهادة الدراسات التقنية المصرفية من مركز الدراسات 

المصرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت.

اإلدارة التنفيذية

السيد سمير باصوص 
نائب المدير العام

السيد فراس السمان
مدير رئيسي - مديريتي المعلوماتية والشؤون اإلدارية

السيدة ريما جواد
مدير عام مساعد - مديرية الموارد البشرية

يشغل السيد سمير باصوص منصب نائب المدير العام في بنك سورية والمهجر هذا باإلضافة إلى كونه عضو في مجلس المديرين لشركة 

سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية.

خالل خبرته المهنية المصرفية التي تتجاوز ٢3 عاماً، تولى السيد باصوص عدة مناصب إدارية في المصارف ضمن لبنان وسورية.

السيد باصوص حائز على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة أورورا في الواليات المتحدة األميركية.

تمتد خبرته المهنية ألكثر من ٢8 عاماً، من ضمنها ما يزيد عن 18 عاماً في الواليات المتحدة األمريكية وقطر ويشغل حالياً منصب مدير 

رئيسي لكل من مديريتي المعلوماتية والشؤون اإلدارية. ومنصب مدير عام لشركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية.

حائز على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق و يحمل أيضاً شهادة ماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة والية كارولينا 

الجنوبية في الواليات المتحدة األمريكية.

تمتد خبرتها المصرفية ألكثر من ٢8 عاماً من ضمنها مايزيد عن 1٧ عاماً في عدة مصارف رائدة في لبنان وتشغل حالياً منصب مدير 

عام مساعد لشؤون الموارد البشرية في بنك سورية والمهجر.

حائزة على إجازة في اإلدارة العامة من الجامعة األمريكية في بيروت هذا باإلضافة إلى إتمامها كافة مقررات منهاج ماجستير اإلدارة 

العامة في نفس الجامعة.

اإلدارة التنفيذية
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ريما جواد الموارد البشرية
 )مدير عام مساعد(

هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

hrd@bso.com.sy :بريد إلكتروني

عناية سوبرةالعالقات الدولية
 )مدير رئيسي(

هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

international@bso.com.sy :بريد إلكتروني

فراس السمان )مدير رئيسي(المعلوماتية
ماهر راشد

هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

itdept@bso.com.sy :بريد إلكتروني

محمد وسيم نضرااللتزام
هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

compliance@bso.com.sy :بريد إلكتروني

فراس السمان )مدير رئيسي(الشؤون اإلدارية
كميل خبازة

هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

administration@bso.com.sy :بريد إلكتروني

سهى حناإدارة المخاطر 
هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

 risk.management@bso.com.sy :بريد إلكتروني

أدونيس زودةالتدقيق الداخلي
هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

audit@bso.com.sy :بريد إلكتروني

رغد عبيدالمحاسبة
هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

accounting@bso.com.sy :بريد إلكتروني

ميسون مهتديالصيرفة بالتجزئة
هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

retaildept@bso.com.sy :بريد إلكتروني

عالء شابوإدارة اإلئتمان
هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

cad@bso.com.sy  :بريد إلكتروني

المكتب الخلفي لعمليات الخزينة والقطع 
ربيع الخوريوالحوالت

هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

backoffice@bso.com.sy  :بريد إلكتروني

ميالد اليوسفيالخدمات المصرفية للشركات
هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

corporate@bso.com.sy :بريد إلكتروني

كريستين عيسىالخدمات التجارية
هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

lcdept@bso.com.sy :بريد إلكتروني

سومر حمادهالعمليات
هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

operations@bso.com.sy :بريد إلكتروني

الشؤون القانونية
هاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+
فاكس: ٢٢60٥60 11 ٩63+

legal@bso.com.sy :بريد إلكتروني

اإلدارة العامة

اإلدارة العامة
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لعام 2018

في إطار خدمة توجهات المصرف وأهدافه المرحلية واإلستراتيجية سعت مديرية الموارد البشرية خالل العام ٢018 إلى  تطوير بنية الكادر 
الوظيفي لديه سواًء عبر رفد المصرف بموظفين جدد أو عبر تنمية المهارات التأهيلية والتطويرية للموظفين الحاليين وذلك انطالقاً من 
اإليمان الراسخ بما للموارد البشرية المؤهلة من دور محوري في زيادة فعالية وكفاءة أعمال المصرف باعتبارها أحد الدعامات األساسية 

لنجاحه وتطوره. 

كما استمرت إدارة المصرف في المحافظة على مستوى عال من الكفاءات المهنية وذلك من خالل انتهاج السياسات التالية:
التخطيط لملء الشواغر الطارئة والمستجدة في المصرف وفق مبادىء الجدارة والموضوعية وتكافؤ الفرص وبما ينسجم مع سياسة  ●

لتولي مراكز  العالية  القدرات والمهارات  الموظفين ذوي  أو لدى تحضير وتأهيل  لدى استقطاب كوادر شابة  التوظيف وذلك سواًء 
بمسؤوليات أعلى وبما يتوافق مع خطة اإلحالل العائدة للمصرف.

الحرص على خلق بيئة تحفيزية تدفع الموظفين للعطاء واإلنتاجية وتحقق الرضا واإلستقرار الوظيفي المادي والمعنوي ضمن إطار  ●
واضح من األخالقيات والسلوك المهني الرفيع .

التدريب  ● الحالية والمستقبلية وذلك وفق خطة  التدريب والتأهيل المستمر لموظفي المصرف بما يتالءم مع متطلبات وظائفهم  توفير 
السنوية المعتمدة للمصرف. 

ولقد تجلت فعالية هذه السياسات في بنية الموارد البشرية لدى المصرف حيث بلغ عدد 
موظفيه 40٢ موظفاً في نهاية عام ٢018، وشكلت نسبة الموظفين من حملة الشهادات 

الجامعية  والدراسات العليا ٧٥% من إجمالي عدد موظفي  المصرف.

كما تميز بنك سورية والمهجر بكوادره الشابة، إذ بلغ متوسط عمر الموظفين فيه 33 عاماً. وشكلت نسبة الموظفين ذوي اإلعمار من 3٥ 

وما دون حوالي 6٩,6% من إجمالي القوى البشرية في المصرف.

3٥ عاماً وما دون 

%6٩.6

فوق 3٥ عاماً 

نشاطات الموارد البشرية

وإنطالقاً من إيمان مصرفنا الراسخ بأهمية تفعيل دور اليد العاملة الوطنية في القطاع فإن أغلبية موظفي المصرف هم سوريون ويشكلون 
حوالي  ٩٩,٥ من العدد اإلجمالي لموظفي المصرف.

باإلضافة إلى أن هيكلية القوى العاملة في المصرف تعكس انسجام سياسة التوظيف مع مبدأ المساواة بين الذكور واإلناث حيث شكل عدد 

الذكور في المصرف ٥0% من عدد الموظفين، مقابل ٥0% من اإلناث.

أما على صعيد التدريب فقد كان لبنك سورية والمهجر دوراً ريادياً في تنظيم دورات تدريبية داخلية من قبل موظفي المصرف ذوي الخبرة 
الطويلة وقد شملت هذه الدورات مختلف نواحي العمل المصرفي محققة مايلي:

تعريف الموظفين الجدد على أساسيات العمل المصرفي ومختلف التشريعات والقوانين ذات الصلة. ●
تعزيز المهارات والكفاءات التقنية وإثراء معرفة موظفي المصرف القدامى والجدد في مجاالت مصرفية متنوعة كاالئتمان المصرفي،  ●

اإلعتمادات المستندية، الكفاالت، السندات التجارية، البوالص، مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، المخاطر المصرفية، حوكمة 
الشركات وغيرها

تطوير المهارات الشخصية واإلشرافية واإلدارية للموظفين عبر إلحاقهم بدورات متخصصة. ●

من جهة أخرى حرص المصرف على تدريب موظفيه على مختلف المستجدات على صعيد القطاع المصرفي من خالل المشاركة بدورات 
تدريبية مصرفية متخصصة منظمة من قبل مراكز تدريبية محلية وخارجية وبما يتوافق مع االحتياجات التدريبية الحالية والمستجدة. كما 
خضع العديد من موظفي المصرف إلى برامج تدريبية عملية ضمن فروع ومديريات المصرف تم تحديدها بناًء على متطلبات وظائفهم 

الحالية أو المستقبلية بهدف تنمية مهاراتهم العملية وتوسيع معرفتهم وخبراتهم التقنية. 
ولقد تجسدت فعالية الجهود أعاله في نجاح العديد من الكوادر الشابة بتولي مراكز إشرافية وإدارية في فروع المصرف وإدارته العامة 

محافظين بذلك على مستوى األداء االحترافي الرفيع الذي يتميز به بنك سورية والمهجر.

وفي إطار التزامه بمسؤولياته االجتماعية فقد استمر بنك سورية والمهجر بدعم طالب الجامعات في سورية متيحاً لهم الفرصة لاللتحاق 
ببرامج تدريبية عملية في فروع المصرف مكنت هؤالء الطالب من التعرف عن كثب على مختلف العمليات المصرفية كمرحلة تمهيدية 

للدخول في سوق العمل. 
وإيماناً من مصرفنا بمبدأ تكافؤ الفرص عبر فتح أبواب التوظيف أمام مختلف الكفاءات الوطنية فقد حرص مصرفنا على المشاركة بعدة 
الفعاليات حيث كانت له مشاركة مميزة خالل العام ٢018 في فعالية "ابن البلد" لفرص العمل )للتوظيف والتدريب( كما كانت له مشاركة  
في ملتقى التوظيف األول الُمنظم من قبل مركز اإلرشاد الوظيفي وريادة األعمال حيث أتاحت هذه الفعاليات فرص عمل حقيقية أمام اليد 

العاملة الوطنية.

نشاطات الموارد البشرية لعام 2018

%30,4

توزيع الموظفين وفق الفئات العمرية

توزيع الموظفين وفق المؤهل العلمي

توزيع الموظفين بين ذكور وإناث
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مبادىء األخالقيات المهنية لموظفي المصرف:

يلتزم بنك سورية والمهجر بإدارة أعماله بإستقامة وشفافية وسرية وبمستوى عال من األخالقية المهنية وذلك عبر اإللتزام بمبادئ ميثاق 
األخالق والسلوك المهني المعتمد لديه والذي يهدف الى ترسيخ معايير األخالق والقيم الوظيفية السليمة والواجب على موظفي المصرف 

التقيد بها:

سرية المعلومات
اإللتزام التام بقوانين السرية المصرفية والحفاظ وبسرية تامة على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمصرف وبموظفيه وبزبائنه  ●

وبأي فريق آخر يتم التعامل معه وعدم استخدام هذه المعلومات في غير مجال العمل أو اإلدالء بها أو نشرها سواء كان ذلك خالل فترة 
عملهم في المصرف أو بعد انتهائها.

بالقوانين النافذة وفق ما تنصه. ●  الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعمالء المصرف وعدم التصريح بها ألي فريق آخر إلتزاماً 

العالقة مع وسائل اإلعالم
ال يحق للموظفين إعطاء أية تصاريح للنشر تتعلق بأمور المصرف لوسائل اإلعالم ●

نصائح وتوصيات للعمالء
القانونية وغيرها حيث من  ● المالية، الضريبية،  باألمور االستثمارية،  تتعلق  بأية نصائح  العمالء  الموظفين االمتناع عن تزويد  على 

المفترض أن تصدر هذه النصائح واإلستشارات عن جهات متخصصة في هذه المجاالت.

العالقات مع الزبائن والموردين
يتوجب على موظفي المصرف التعاطي مع عمالء المصرف أو مع أية جهة خارجية متعاقدة مع المصرف من موردين وغيرهم ممن  ●

يزودون المصرف بالسلع أو بالخدمات بكل احترافية ونزاهة ومن دون أي تمييز أو تفضيل ألحدهم عن اآلخر وعدم االستفادة من 
أتعاب أو عموالت غير معلنة أو غير مدرجة ضمن نظام العموالت المعتمد في المصرف.

قبول الهدايا واقتراض المال
ال يحق للموظفين طلب أو قبول هدايا )أو ميزات ذات قيمة مادية أو مبالغ نقدية أو شيكات بغض النظر عن المبلغ( من عمالء حاليين  ●

أو محتملين أو من موردين أو غيرهم من المتعاملين مع المصرف إال في حال كانت هذه الهدايا رمزية وضمن شروط محددة. 
يحظر على الموظفين اقتراض المال مهما كانت قيمته من العمالء أو الموردين أو من الزمالء في العمل. ●

التضارب في المصالح
الشخصية ومهامهم ومسؤولياتهم في  ● بين مصالحهم  تعارض  أو  نزاع  إلى  أن تؤدي  أية مواقف ممكن  تفادي  الموظفين  ينبغي على 

المصرف وعدم استغالل مواقعهم الوظيفية ألغراض شخصية مما يعرض مصداقيتهم للمساءلة ويضر بسمعة المصرف.

مبادىء األخالقيات المهنية لموظفي المصرف:

 مزاولة أعمال أو انشطة أخرى خارج المصرف
على الموظف أن يكون متفرغاً تماماً لعمله في المصرف وعدم االرتباط بأي عمل آخر لحسابه الشخصي أو لدى أية شركة أو مؤسسة  ●

أخرى بأجر أو بغير أجر طيلة فترة عمله في المصرف. إن مزاولة أي عمل أو أي نشاط كان )مدني، اجتماعي، سياسي، تربوي 
خيري، الخ( يجب أن يخضع لموافقة إدارة المصرف المسبقة.

عمليات التداول
يمنع على الموظف القيام بأية عملية تداول أو اتجار بالعملة أو باألسهم أو استخدام أية معلومات سرية بغرض التداول أو االتجار سواًء  ●

أكان ذلك لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة الغير. كما يمنع تقديم أية توصية بشراء أو بيع أسهم أو عمالت.

سجالت المصرف ووثائقه
نزاهة  ● فيها  تتجسد  بحيث  العالية  والمصداقية  والوضوح  بالدقة  وغيرها  المحاسبية  والبيانات  والمعلومات  المصرف  سجالت  تتسم 

وبياناته. المصرف  معلومات  على  تعديل  أو  تحريف  أو  إلغاء  عملية  بأية  القيام  الموظفين  على  يحظر  وبالتالي  وسمعته   المصرف 

أموال المصرف وموجوداته
يترتب على كافة الموظفين الحفاظ على أموال المصرف وموجوداته عبر التقيد بإجراءات الرقابة الالزمة بهدف حمايتها من سوء  ●

في  إال  عملهم  بحكم  بتصرفهم  الموضوعة  والتجهيزات  المصرف  ممتلكات  استخدام  وعدم  التلف  أو  السرقة،  الفقدان،  االستخدام، 
مقتضيات عملهم.

السلوك العام للموظفين
يتوجب على الموظفين المحافظة على جو عمل سليم خالي من المضايقات، الترهيب، التمييز، العدائية، الشتم، المشاجرات، التحرش  ●

الجنسي، وغيرها من التصرفات غير المهنية. 
يحظر على الموظفين تناول المشروبات الكحولية وتداولها أو تقديمها في أماكن العمل. كما انه من غير المسموح للموظفين تعاطي  ●

المشروبات الكحولية خارج دوام العمل بكميات تؤثر سلباً على أدائهم وتركيزهم في العمل.
يحظر على أي موظف مزاولة لعب الميسر والقمار تحت أي ظرف كان وحتى ولو كان ذلك في األماكن المرخصة له. ●
على الموظف اإللتزام بواجباته بشكل عام تجاه نفسه ومجتمعه وتحمل مسؤلية أفعاله والتمتع بمعايير وقيم أخالقية وسلوك إجتماعي  ●

مسؤول )لجهة احترام القوانين المرعية اإلجراء، الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، احترام حقوق األخرين، تسديد الضرائب،...
إلخ(.
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في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2018

تغّير أهم المؤشرات
1- تغّير الموجودات:

تغّير حجم ودائع الزبائن

دراسة تحليلية 

2- تغّير األرباح )الخسائر( الصافية:

3- تغّير حقوق المساهمين:

دراسة تحليلية في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2018المؤشرات المالية الرئيسية 
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4- تغّير صافي التسليفات:

*5- تغّير األرباح الموزّعة  :

دراسة تحليلية في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2018

* خالل السنوات الخمسة األخيرة جرى توزيع أرباح مرة واحدة وذلك عن نتائج عام ٢01٧ بقيمة ٢ مليار ليرة سورية على شكل أسهم 
مجانية بمعدل سهم مجاني واحد لكل سهمين من أسهم رأس المال.

المؤشرات األساسية لعام 2018

دراسة تحليلية في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2018المؤشرات المالية الرئيسية 
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دراسة تحليلية في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2018

حركة سهم بنك سورية والمهجر لعام 2018

شهد سهم بنك سورية والمهجر في العام ٢018 ارتفاعاً في القيمة السوقية حيث أغلق السهم بنهاية عام ٢018 على سعر 1033 ل.س  ●
مرتفعاً بنسبة 33,80% عن سعر نهاية عام ٢01٧ البالغ ٧٧٢ ل.س، وقد سجل السهم عام ٢018 أعلى سعر له بتاريخ ٧/٢٩/٢018 

بقيمة 14٢1 ل.س، وأدنى سعر له بتاريخ ٢018/1/٢ بقيمة ٧٧٢ل.س.
قام البنك بتوزيع األرباح المتراكمة وجزء من االحتياطي الخاص حتى نهاية عام ٢01٧ على شكل أسهم مجانية للمساهمين بنسبة ٥0%  ●

من رأس المال وقد سجل السهم قيمة 14٢1 ل.س في آخر جلسة تداول قبل توزيع األسهم المجانية بتاريخ 30-٧-٢018 لينخفض 
سعر السهم نتيجة آللية توزيع األسهم المجانية في جلسة التالية بتاريخ 31-٧-٢018 بمقدار 33,33% ويسجل ٩4٧,33 ل.س، ليعاود 

الصعود من جديد ويقفل في نهاية ٢018 على سعر 1033 ل.س
في عام ٢018 تم تداول سهم المصرف من خالل ٧٢ جلسة من أصل ٢44 أي بما يعادل نسبة ٢٩% من جلسات التداول في سوق  ●

دمشق لألوراق المالية.
بلغت قيمة تداوالت سهم بنك سورية والمهجر ما يقارب 103,٢٧٧ مليون ل.س )من دون الصفقات الضخمة( وتم تنفيذ صفقة ضخمة  ●

على السهم بقيمة ما يقارب ٧٢ مليون ل.س
بلغ حجم تداول سهم بنك سورية والمهجر ما يقارب ٩0,3 ألف سهم وذلك دون الصفقات الضخمة حيث بلغ حجم تداول الصفقة  ●

الضخمة ما يقارب 6٥,٧ ألف سهم.
بلغت قيمة التداوالت بشكل عام في سوق دمشق لألوراق المالية في عام ٢018 ما يقارب 14,6 مليار ل.س للصفقات العادية أما قيمة  ●

تداوالت الصفقات الضخمة فقد بلغت ما يقارب 11,٢ مليار ل.س.

لمحة تاريخية:

تأسس بنك سورية والمهجر عام ٢003 حيث تم االكتتاب على كافة األسهم المعروضة ليبدأ المصرف أعماله برأسمال قدره ٥,1  ●
مليار ليرة سورية موزعاً على 3 ماليين سهم بقيمة اسمية مقدارها ٥00 ل.س وتمت زيادة رأس المال تباعاً وعلى عدة مراحل، حيث 
طرح 3 ماليين سهم بقيمة 1,٥ مليار ليرة سورية لالكتتاب عام ٢00٥ )وتم االكتتاب عليها كافة(، وقد اعتمد توزيع جزء من األرباح 

المدورة على شكل أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 600 مليون ليرة سورية عام ٢010 وثم 400 مليون ليرة سورية عام ٢011.
أدرجت أسهم المصرف في سوق دمشق لألوراق المالية لتكون قابلة للتداول في ٢00٩/3/٥ بسعر استكشافي قدره ٧٥0 ل.س، وباشر  ●

سعر سهم المصرف باالرتفاع ليغلق في نهاية عام ٢00٩ على سعر 10٧0,٥0 ل.س محققاً نمواً بنسبة 48% عن السعر االستكشافي، 
وفي العام ٢010 وبعد تخفيض سعر السهم بنسبة )16.٧0%( نتيجة آللية توزيع األسهم المجانية فقد عاود سعر السهم االرتفاع ليغلق 

نهاية العام على سعر 1٥٧٥ ل.س مرتفعاً بنسبة 4٧% عن نهاية عام ٢00٩.
تراجع السعر السوقي لسهم المصرف ليصل إلى 8٧٥ ل.س في نهاية عام ٢011 منخفضاً بنسبة قدرها )44,44%( عن عام ٢010،  ●

وذلك نتيجة لألوضاع التي شهدتها البالد وارتباطاً بالهبوط العام ألسعار األسهم وباإلضافة النخفاض قيمة السهم نتيجة آللية توزيع 
األسهم المجانية.

في عام ٢01٢ وعمالً بأحكام قانون الشركات تمت تجزئة أسهم بنك سورية والمهجر بواقع ٥ أسهم جديدة لكل سهم قديم وبناًء على  ●
ذلك انخفض الشعر السوقي للسهم ليتناسب مع التجزئة الحاصلة وأقفل السهم في نهاية عام ٢01٢ على قيمة سوقية بلغت 14٢.٥ 

دراسة تحليلية في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2018المؤشرات المالية الرئيسية 

ل.س مستقراً على هذا السعر حتى منتصف عام ٢013 حيث بدأ باالرتفاع ليغلق في نهاية ٢013 على سعر ٢1٥.٥ ل.س واستمر 
سعر السهم باالرتفاع ليغلق في نهاية العام ٢014 على سعر ٢٢٩ ل.س وفي نهاية العام ٢01٥ على سعر ٢3٥ ل.س وفي نهاية العام 

٢016 على سعر ٢66 ل.س.
قام البنك في عام ٢018 بزيادة رأس ماله ليصبح 6 مليار ليرة سورية وذلك عن طريق ضم األرباح المتراكمة والمحققة حتى نهاية  ●

عام ٢01٧ وقسم من االحتياطي الخاص وتوزيعها على المساهمين على شكل أسهم مجانية وذلك بنسبة ٥0% من رأس المال أي بمقدار  
مليار ل.س

وقد ارتفع سعر السهم قبل التوزيع إلى 14٢1 ل.س لينخفض نتيجة آللية توزيع األسهم المجانية إلى ٩4٧,33 ل.س )نسبة %33,33(  ●
ومن ثم يعود إلى االرتفاع ليغلق في نهاية عام ٢018 على سعر 1033 ل.س مرتفعاً بنسبة 33,80% عن نهاية عام ٢01٧.
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تغّير القيمة السوقية للسهم:

تغّير القيمة االسمية للسهم:

القيم بالليرات السورية

القيم بالليرات السورية

دراسة تحليلية في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2018

تغّير القيمة الدفترية للسهم*:
القيم بالليرات السورية

دراسة تحليلية في نتائج بنك سورية والمهجر لعام 2018المؤشرات المالية الرئيسية 

* القيمة الدفترية عن عام ٢018 محسوبة على أساس 60 مليون سهم بينما القيمة الدفترية للسنوات السابقة محسوبة على أساس
40 مليون  سهم.
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1- الودائع:
بلغت ودائع الزبائن )10٧،88( مليار ليرة سورية بنهاية عام ٢018 مقارنة مع )104،36( مليار ليرة سورية بنهاية عام ٢01٧

هيكلية الودائع

تحليل البيانات التحليل المالي

2- التوظيفات:
بلغت التوظيفات في عام ٢018 مبلغ 10٧،0٩ مليار ليرة سورية مقارنة بــ 116،٥٧ مليار ليرة سورية بنهاية عام ٢01٧

التوظيفات المنتجة للفوائد لدى المصارف
انخفضت التوظيفات المنتجة للفوائد لدى المصارف لتسجيل ٩٧،6 مليار ل.س في نهاية عام ٢018 مقابل 

11٢.٥ مليار ل.س بنهاية عام ٢01٧ 

تحليل البيانات
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تحليل البيانات التحليل المالي

3-صافي التسهيالت االئتمانية:

بلغ حجم صافي التسهيالت االئتمانية ٩،3٢ مليار ل.س في نهاية عام ٢018 مقارنة مع 3.٥٩ مليار ل.س بنهاية عام ٢01٧ بنسبة 
زيادة قدرها 136 %.

* القيمة محسوبة بعد تنزيل قيمة الفوائد المحفوظة ومخصص التسهيالت االئتمانية

وقد شكلت قروض الزبائن وسندات ألمر المصرف نسبة 83 % من إجمالي التسهيالت، بينما شكلت الحسابات الجارية المدينة ما نسبته 
16 % والسندات المحسومة نسبة 1 % من إجمالي التسهيالت 

تحليل البيانات

4- صافي األرباح المحققة:
بلغت األرباح الصافية المحققة 1,٩3 مليار ل.س في نهاية عام ٢018 مقابل ٢,16 مليار ل.س عام ٢01٧.

الديون المصنفة:
انخفضت الديون المصنفة المباشرة غير المنتجة للفوائد في عام ٢018 بنسبة 33,٢% حيث بلغت 3,60 مليار ل.س )مقابل ٥,3٩ مليار 

في عام ٢01٧(، تمت تغطية هذا المبلغ عن طريق:
مؤونات بقيمة ٢,٩٧ مليار ل.س ●
ضمانات تبلغ قيمتها العادلة حوالي ٢,٩4 مليار ل.س. ●
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تحليل البيانات التحليل المالي

5- اإليرادات:
إيرادات الفوائد:

بلغت إيرادات الفوائد خالل عام ٢018 )3,84( مليار ليرة سورية محققة ارتفاعاً مقداره 1٩% عن عام ٢01٧.

وقد شكلت فوائد الودائع لدى المصارف نسبة ٥8% من إجمالي إيرادات الفوائد، في حين أن الفوائد الناتجة عن التسهيالت االئتمانية فقد 
شكلت ما نسبته 4٢% من إجمالي إيرادات الفوائد.

تحليل البيانات

اإليرادات الناتجة عن عمليات القطع األجنبي التشغيلية:
بلغت اإليرادات الناتجة عن عمليات القطع األجنبي التشغيلية المسجلة خالل عام ٢018 حوالي 443 مليون ل.س بزيادة قدرها ٩% عن 

عام ٢01٧ )408 مليون ل.س(.

اإليرادات الناتجة عن عمليات القطع األجنبي التشغيلية:
بلغت اإليرادات الناتجة عن عمليات القطع األجنبي التشغيلية المسجلة خالل عام ٢018 حوالي 443 مليون ل.س بزيادة قدرها ٩% عن 

عام ٢01٧ )408 مليون ل.س(.
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تحليل البيانات التحليل المالي

األرباح )الخسائر( الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي:
شهد عام ٢018 استقراراً على مستوى سعر صرف الليرة السورية حيث بقي وسطي سعر صرف الدوالر ثابتاً خالل العام عند مستوى 

436 ل.س للدوالر الواحد ونتيجة لذلك لم تسجل أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي عن عام ٢018 بينما 
بلغت الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي عام ٢01٧ /٢,٩٢/ مليار ل.س.

6- المصارف:
أعباء الفوائد:

ارتفع حجم أعباء الفوائد بنسبة 4% عن العام السابق حيث سجلت مبلغ 1,38 مليار ل.س بنهاية عام ٢018 مقارنة بمبلغ 1,33 مليار 
ل.س بنهاية ٢01٧.

تحليل البيانات

المصاريف اإلدارية والعمومية:
بلغت المصاريف اإلدارية والعمومية بما فيها نفقات الموظفين خالل عام ٢018 مبلغاً مقداره ٢,٥8 مليار ل.س مقابل ٢,34 مليار ل.س 

في عام ٢01٧، وقد توزعت هذه المصاريف على الشكل التالي:
أعباء الموظفين بنسبة 6٢% بمبلغ قدره /1,60 مليار ل.س/ بارتفاع مقداره 1٥% عن عام ٢01٧ /1,40 مليار ل.س/. ●
المصاريف اإلدارية بنسبة 30% بمبلغ قدره /٧٧1 مليون ل.س/ بانخفاض مقداره ٧% عن عام ٢01٧ /830 مليون ل.س/ ●
االستهالكات واإلطفاءات بنسبة 8% بمبلغ قدره /٢11 مليون ل.س/ بارتفاع مقداره ٧٧% عن عام ٢01٧ /11٩ مليون ل.س/. ●
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 فيما يلي جدول يبين حجم الموجودات والودائع والتسليفات واألرباح  للمصارف التقليدية في سورية موقوفة في 
القيم بآالف الليرات السورية30/٩/٢018

حافظ المصرف على مركزه الريادي نسبة للموجودات وودائع الزبائن 

الوضع التنافسي 

الوضع التنافسي للمصارف

الرتبةاألرباحالرتبةالتسليفاتالرتبةالودائعالرتبةالموجوداتاسم المصرف

٢8٥,40٩,0٧31٢3٢,46٧,61٩16٢,٩6٧,4٩611,٩86,4461بنك بيمو السعودي الفرنسي

1٧3,8٢٥,3٥0٢106,٢10,4٥٥٢٧,8٥6,31٧81,6٢٥,٢3٥٢بنك سورية والمهجر

المصرف الدولي للتجارة 
1٥3,6٩٥,٥1٩3104,٩٢4,10٩3٢0,11٩,06٩٥1,044,4٢٧3والتمويل

118,٥٥6,٢4046٢,٥3٥,4٧0٥٩,٢44,٥٢٢6٩00,4٥84بنك عودة

114,48٧,٩6٥٥6٢,61٧,1٥٩4٢6,٥٢4,٢6٧٢108,٩٧08فرنسبنك

٥,٢81,663113٥0,8٢٧6 ٢٢,٧8٥,٥6110 101,618,٧186بنك قطر الوطني

٢0,614,٢0٩4131,٩64٧ ٧٩,٩60,٩64٧٥4,٥18,3066بنك بيبلوس

11)4٧٥,3٩1(٥0,118,444٧٧,1٥٢,310٩ 8    66,0٥6,٩48 البنك العربي

46,4٢٢,6808٢٢,364,1003418,80٥٥ 64,٥04,٥38٩بنك الشرق

10)4٧٢,1٧4(6,٧٩8,1٢٧10 43,٧8٢,٩811034,٢1٥,04٢٩بنك سورية والخليج

٩)103,4٩٥(8,٢٢8,٩٧1٧ 111٩,٩٥1,٥٩811بنك األردن  - سورية 31،٥0٢،٩68
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
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دعوة اجتماع الهيئة العامة 

دعوة اجتماع الهيئة العامة 

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية 

والمقرر انعقاده في 2019/5/8  

الهيئة  اجتماع  لحضور  المساهمين  السادة  يدعو  أن  عامة  مغفلة  مساهمة  شركة  والمهجر  سورية  بنك  إدارة  مجلس  يتشرف 
الواقع  األربعاء  يوم  من  ظهراً  عشر  الثانية  الساعة  تمام  في  انعقاده  المقرر  العادية  العامة  الهيئة  مقام  تقوم  والتي  العادية  غير  العامة 
التالية: المواضيع  المتضمن  األعمال  جدول  بنود  لمناقشة  أمية  قاعة  الشيراتون  فندق  في   ٢01٩ لعام  أيار  شهر  من  الثامن   في 

االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢018 وخطة العمل للعام ٢01٩.. 1
االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير األرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل . ٢

مجلس اإلدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون األول ٢018.
مناقشة تقريري مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.. 3
اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين االحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.. 4
زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم األرباح المتراكمة المحققة حتى تاريخ ٢018/1٢/31 وقسم من االحتياطي الخاص إلى . ٥

لذلك وبعد  تبعاً  النظام األساسي  المادة 6 من  المساهمين وتعديل  الزيادة على  الناجمة عن هذه  المجانية  المال وتوزيع األسهم  رأس 
الحصول على الموافقات الالزمة اصوالً.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خالل العام ٢018.. 6
المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للعام ٢018 والبحث في تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للعام ٢01٩ واتخاذ القرار . ٧

بخصوصها.
البحث في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام ٢018واتخاذ القرار بخصوصها.. 8
انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢01٩ وتحديد تعويضاته.. ٩

 الترخيص ألعضاء مجلس اإلدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 1٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢011.. 10

 يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالًة أو وكالًة لدى 
قسم الشؤون القانونية في مبنى إدارة بنك سورية والمهجر ش.م.م.ع الكائن في دمشق- الحريقة – بناء خزانة تقاعد المحامين – مصطحبين 
معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خالل أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الثالثاء الواقع في ٢01٩/4/٢3 من الساعة 
التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساًء، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الرابعة مساًء من يوم الثالثاء الواقع في٢01٩/0٥/0٧ لينتقل 

التسجيل إلى فندق الشيراتون بتاريخ االجتماع في٢01٩/٥/8 من الساعة العاشرة صباحاًً ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراًً من يوم االربعاء 
الواقع  في ٢01٩/٥/8 في فندق الشيراتون  في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب األحكام الواردة آنفاً إلى الساعة 
الواحدة ظهراًً من يوم االربعاء الواقع في٢01٩/٥/8 لتنعقد هيئة عامة جديدة غير عادية تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الواحدة 
ظهراً  من يوم االربعاء الواقع في ٢01٩/٥/8 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في 
نظامها األساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢011  ويعتبر التسجيل  للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

 وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في بنك سورية والمهجر – مبنى اإلدارة العامة الكائن في دمشق الحريقة – بناء خزانة تقاعد 
المحامين – قسم الشؤون القانونية خالل أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية لبنك سورية والمهجر 

.   www.scfms.sy    وتقرير مدقق الحسابات على الموقع االلكتروني لهيئة األوراق واألسواق المالية السورية
يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢011. 

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد النعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور اإلجماع.
لمزيد من االستفسار يرجى االتصال بالبنك على رقم الهاتف: ٢٢60٥60-011 تحويلة )٢13٢(

رئيس مجلس اإلدارة
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دمشق

فرع الحريقة
الحريقة – باب بريد – بناء خزانة تقاعد المحامين.

الهاتف: ٢٢60٥60 11 ٩63+ / ٩٧٩٢ 011
الفاكس: ٢٢60٥٥٥ 11 ٩63+
خليوي: ٩3٢460460 ٩63+
ص.ب: 3103 دمشق – سورية
مدير الفرع: السيد طارق شهاب

bsoharika@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع القصاع
قصاع - برج الروس.

الهاتف: ٥4313٥0 11 ٩63+
الفاكس: ٥431360 11 ٩63+
خليوي: ٩88880٩00 ٩63+
ص.ب: 3103 دمشق – سورية
مدير الفرع : السيد حبيب صائغ

bsokassaa@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع ساحة النجمة
ساحة النجمة - شارع البرلمان.

الهاتف: 3344001 11 ٩63+
الفاكس: 33440٢1 11 ٩63+
خليوي: ٩88488488 ٩63+
ص.ب: 3103 دمشق – سورية
مدير الفرع: السيد رامي البشارة

bsodamnejmeh@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع المزرعة
االمزرعة - شارع الملك العادل.
الهاتف: 4430140 11 ٩63+
الفاكس: 443014٥ 11 ٩63+
ص.ب: 3103 دمشق – سورية
مدير الفرع:السيد جورج فياض

bsomazraa@bso.com.sy  : البريد اإللكتروني

فرع المزة
اوتستراد المزة - جانب مشفى الرازي.

الهاتف: 613٢411 11 ٩63+
الفاكس: 613٢40٩ 11 ٩63+
خليوي: ٩66٩6٩6٩٥ ٩63+
ص.ب: 3103 دمشق – سورية
مدير الفرع : السيد اياد الساطي

bsomezzeh@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع الميدان
الميدان – حي الغواص.

الهاتف: 8838٩٧1 11 ٩63+
الفاكس: 8838٩٧٥ 11 ٩63+
خليوي: ٩6600٩٩٩6 ٩63+
ص.ب: 3103 دمشق – سورية
مدير الفرع : اآلنسة إيمان عبيد

bsomidan@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع عدرا )متوقف مؤقتًا عن العمل(
مدينة عدرا الصناعية - جانب مبنى إدارة المدينة الصناعية.

الهاتف: ٥8٥13٥0 11 ٩63+
الفاكس: ٥8٥1360 11 ٩63+
خليوي: ٩6٧٧٧4٧٧٥ ٩63+
ص.ب: 3103 دمشق - سورية

bsoadraa@bso.com.sy :البريد االلكتروني
لالستفسار يرجى التواصل مع السيد جورج فياض مدير فرع المزرعة

فرع كفرسوسة
كفرسوسة - دامسكينو مول.

الهاتف: ٢143٧01 11 ٩63+
الفاكس: ٢143٧0٥ 11 ٩63+
خليوي: ٩٩10000٥3 ٩63+
ص.ب: 3103 دمشق – سورية

مدير الفرع : السيدة هديل ديب
bsokafarsusseh@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع المنطقة الحرة
البرامكة- المنطقة الحرة.

الهاتف: ٢1331٧0 11 ٩63+
الفاكس: ٢1331٧3 11 ٩63+
خليوي: ٩٩14٧1888 ٩63+
ص.ب: 3103 دمشق – سورية
مدير الفرع : السيد عاصم أبازيد

bsofreezone@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع الروضة
الروضة – دوار نوري باشا .

الهاتف: 3314٥60 11 ٩63+
الفاكس: 3314٥6٥ 11 ٩63+
خليوي: ٩3٢0٥8888 ٩63+
ص.ب: 3103 دمشق – سورية

قائم بأعمال مدير الفرع : اآلنسة ساندي ابراهيم 
bsorawda@bso.com.sy :البريد االلكتروني

شبكة الفروع

فرع المالكي 
المالكي – شارع عدنان المالكي .
الهاتف: 3٧3٢٩08 11 ٩63+
الفاكس: 3٧3٢٩0٥ 11 ٩63+
خليوي:  3٢٥٢01 ٩٩3 ٩63+
ص.ب: 3103 دمشق – سورية

قائم بأعمال مدير الفرع: السيد محمد رشيد الطرح  
bsomalki@bso.com.sy :البريد االلكتروني

حلب

فرع العزيزية
العزيزية- شارع مجد الدين الجابري.

الهاتف: ٢1٢6081 ٢1 ٩63+ / ٩٩60 0٢1
الفاكس: ٢1٢٥1٩٧ ٢1 ٩63+
خليوي: ٩6600٩٩60 ٩63+
ص.ب: ٩٩66 حلب – سورية
مدير الفرع : السيد عمرو كيال

bsoaleppo@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع المدينة )متوقف مؤقتًا عن العمل(
المدينة- شارع السبع بحرات.

الهاتف: 333٥٢٧٧ ٢1 ٩63+/ ٩٩61 0٢1
الفاكس: 333٥3٧٧ ٢1 ٩63+
خليوي: ٩88688868 ٩63+
ص.ب: ٩٩66 حلب – سورية

bsoalpmedineh@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع السليمانية
شارع السليمانية.

الهاتف: 461110٢ ٢1 ٩63+ / ٩٩63 0٢1
الفاكس: 461110٧ ٢1 ٩63+
خليوي: ٩6600٩٩63 ٩63+
ص.ب: ٩٩66 حلب – سورية

مدير الفرع :السيد محمد زكوان خطيب
bsosuleimaniah@bso.com.sy:البريدااللكتروني

فرع المحافظة
المحافظة - شارع القاهرة.

الهاتف: ٢66٥0٢٢ ٢1 ٩63+ / ٩٩6٢ 0٢1
الفاكس: ٢66٥03٥ ٢1 ٩63+
خليوي: ٩6600٩٩6٢ ٩63+
ص.ب: ٩٩66 حلب – سورية

مدير الفرع: السيدة داليا عبد الكريم
bsoalpmuhafaza@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع التاون مول )متوقف مؤقتًا عن العمل(
كفر حمرة - طريق اعزاز.

الهاتف: ٢٥٢10٢0 ٢1 ٩63+ / ٩٩6٧ 0٢1
الفاكس: ٢٥٢10٢٥ ٢1 ٩63+
خليوي: ٩6600٩٩64 ٩63+
ص.ب: ٩٩66 حلب - سورية

bsoalptownmall@bso.com.sy :البريد اإللكتروني

فرع الشيخ نجار )متوقف مؤقتًا عن العمل(
مدينة الشيخ نجار الصناعية - منطقة المصارف 

الهاتف: 4٧16600 ٢1 ٩63+ 
الفاكس: 4٧1660٥ ٢1 ٩63+
خليوي: ٩٩٢٢٢8333 ٩63+
ص.ب: ٩٩66 حلب - سورية

bsoalpsheikhnajjar@bso.com.sy:البريد اإللكتروني

فرع الفرقان 
الفرقان- شارع االكسبريس - طلعة سيرياتيل.

الهاتف: ٢64٥8٢0 ٢1 ٩63+ 
الفاكس: ٢64٥8٢٥ ٢1 ٩63+
ص.ب: ٩٩66 حلب – سورية

قائم بأعمال مدير الفرع: السيدة نعمت ادريس
bsoalpfourkan@bso.com.sy :البريد االلكتروني

التواصل مع  العمل يرجى  المتوفقة مؤقتاً عن  *لالستفسار عن فروع حلب 
السيد عمرو كيال مدير فرع العزيزية.

السويداء

ساحة تشرين. 
الهاتف: 3٢46٧1 16 ٩63+ / ٩٩60 016

الفاكس: 3٢46٧٥ 16 ٩63+
خليوي: ٩4٩66٩٩60 ٩63+
ص.ب: ٧4 السويداء – سورية

مدير الفرع : السيد توفيق باز رضوان
bsosweidaa@bso.com.sy :البريد االلكتروني

درعا  )متوقف مؤقتًا عن العمل(

المحطة – شارع القوتلي.
الهاتف:٢3330٩ 1٥ ٩63+ / ٩٩60 01٥

الفاكس:٢330٥٥ 1٥ ٩63+
خليوي: ٩4٧60٩٩60 ٩63+
ص.ب: ٥٥٥ درعا – سورية

bsodaraa@bso.com.sy :البريد االلكتروني
لالستفسار يرجى التواصل مع السيد عاصم أبازيد مدير فرع المنطقة الحرة

شبكة الفروع
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طرطوس

شارع الثورة - مقابل محطة فلسطين
الهاتف: ٢٢٧4٧4 43 ٩63+ / ٩٩60 043

الفاكس: ٢٢686٩ 43 ٩63+
خليوي: ٩88888008 ٩63+

ص.ب: 8٢4 طرطوس – سورية
مدير الفرع : السيد نسيم قزما

bsotartous@bso.com.sy :البريد االلكتروني

الالذقية

فرع الكاملية 
الكاملية - شارع 8 آذار

الهاتف: 4٥٢٥16 41 ٩63+ / 3010 041
الفاكس: 4٥٢٥٧3 41 ٩63+
خليوي: ٩88818881 ٩63+
ص.ب: 3٧1 الالذقية – سورية
مدير الفرع : السيد ظافر وزان

bsolattakia@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع الزراعة 
دوار الزراعة 

الهاتف: 600181 41 ٩63+ 
الفاكس: 60018٥ 41 ٩63+
خليوي: ٩٩334٢٥88 ٩63+
ص.ب: 3٧1 الالذقية – سورية
مدير الفرع : اآلنسة فرح هارون

bsoalziraa@bso.com.sy :البريد االلكتروني

حماه

فرع حماه
شارع القوتلي

الهاتف: ٢٢13834 33 ٩63+ / ٩٩60 033
الفاكس: ٢٢13833 33 ٩63+
خليوي: ٩4٧00٩٩60 ٩63+

ص.ب: 8٢0 حماه - سورية
مدير الفرع: السيد مرهف الشققي

bsohama@bso.com.sy :البريد اإللكتروني

فرع محردة

شارع الكنيسة الجديدة
الهاتف: 4٧4٢0٧0 33 ٩63+ 
الفاكس: 4٧4٢0٧٥ 33 ٩63+

ص.ب: 8٢0 حماه - سورية
مدير الفرع: السيد فراس باصيل

bsomharda@bso.com.sy :البريد اإللكتروني 

حمص   

فرع سيتي سنتر )متوقف مؤقتًا عن العمل(
بناء سيتي سنتر

الهاتف: ٢4٥3٩٢٥ 31 ٩63+ / ٩٩60 031
الفاكس: ٢4٥3٩36 31 ٩63+
خليوي: ٩88848444 ٩63+
ص.ب: 13٧٧ حمص - سورية

bsohoms@bso.com.sy :البريد اإللكتروني
لالستفسار يرجى التواصل مع السيد مرهف الشققي مدير فرع حماه

فرع المحطة
المحطة - شارع باسل األسد - مقابل فرع الحزب القديم

الهاتف: ٢131٢00 31 ٩63+ 
الفاكس: ٢131٢٥1 31 ٩63+
ص.ب: 13٧٧ حمص - سورية

مدير الفرع: السيد خالد زاهد
homsmahata@bso.com.sy :البريد االلكتروني

فرع حسياء
المدينة  إدارة  مبنى  خلف   - المصارف  منطقة   - الصناعية  حسياء  مدينة 

الصناعية 
الهاتف:٥360٧30 31 ٩63+ 
الفاكس: ٥360٧3٥ 31 ٩63+
خليوي: ٩6600٩٩6٥ ٩63+
ص.ب: 13٧٧ حمص - سورية

قائم بأعمال مدير الفرع: السيد أحمد العلي
bsohassia@bso.com.sy :البريد اإللكتروني

القامشلي )متوقف مؤقتًا عن العمل(

شارع القوتلي
الهاتف: 6٧00 44٩ ٥٢ ٩63+
الفاكس: 10٥ 433 ٥٢ ٩63+
خليوي: ٩٩16666٩8 ٩63+

ص.ب: 6٧0 القامشلي – سورية
bsokameshli@bso.com.sy :البريد االلكتروني

لالستفسار يرجى التواصل مع اآلنسة ساندي ابراهيم قائم بأعمال مدير فرع 
الروضة

شبكة الفروع

فروع قيد اإلنشاء

المهاجرين-دمشق
البرامكة - دمشق 

شبكة الفروع




