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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة 



لقد �شهد بلدنا �شعوبات جمة يف عام 2011 ،حيث تعر�شت �شورية مل�شاكل اأمنية ومالية  مل ت�شهدها من قبل وقل مثيلها بني الدول يف 

املا�شي القريب. 

تاثر م�شرفنا بهذه ال�شعوبات وتعر�س اإىل تراجع يف ن�شاطه:

ميزانيتنا موقوفة عند 76 مليار لرية �شورية مقارنة بـ 115 مليار لرية �شورية يف نهاية عام 2010. 

تراجعت ايداعات الزبائن من 104 مليار لرية �شورية يف نهاية عام 2010 اىل 62 مليار لرية �شورية يف نهاية العام 2011

ازدادت م�شاريف خم�ش�شات الديون املنتجة والغري منتجة لت�شبح 914 مليون لرية �شورية يف العام 2011 باملقارنة مع 229 مليون 

لرية �شورية يف العام 2010

من املمكن اأن يحمل لنا عام 2012 حتديات اأكرب. اإننا ن�شهد ازديادًا يف جميع اأنواع املخاطر امل�شرفية، وعليه يتوجب علينا التفاعل معها 

ب�شكل احرتازي وتخ�شي�س موؤونات اإ�شافية، كما وتطبيق خطة التطوير و النمو املتوا�شعة والطموحة، وبذل كافة اجلهود للتاأكيد على 

 فعالية خطط الطوارئ ملواجهة الحداث الغري متوقعة.

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة 

بني كعادتنا من زبائننا وم�شاهمينا وموظفينا وخمل�شني لهم. هكذا ميكننا  نوؤمن اأنه من الأهمية مبكان  يف الو�شع الراهن اأن نكون مقرَّ

جتاوز العا�شفة. وكلنا ثقة باأن اإدارة البنك تتمتع باملوؤهالت والمكانيات واللتزام لتقود دفة امل�شرف يف مواجهة التحديات احلالية.

وبالرغم من كل ما �شبق، فاإنني على قناعة تامة باأن امل�شتقبل �شيكون اأكرث اإ�شراقًا من احلا�شر. وعلى ثقة مطلقة باأن بلدنا �شيتغلب على 

امل�شاعب التي يتعر�س لها. مبعونة اهلل واإرادتنا جميعًا، �شن�شهم يف جعل �شورية اأكرث اأمنًا وازدهارًا. هذا واجبنا جتاه اأمتنا وعائالتنا 

ومواطنينا.

اأخريا، اأود اأن اأغتنم الفر�شة للتعبري عن امتناين العميق ملوظفينا للتزامهم، ومل�شاهمينا ل�شتمرارهم يف دعمنا، ولزبائننا لولئهم الذي 

ي�شنع جناحنا.

ريا�س عبجي

رئي�س جمل�س الإدارة
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الرقابة الداخلية



يتحمل اأع�شاء جمل�س اإدارة بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي م�شوؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة مدى فاعليته، فقد مت و�شع جمموعة من الإجراءات حلماية 

الأ�شول �شد ال�شتخدام اأو الت�شرف الغري م�شروع، وللحفاظ على �شجالت حما�شبية منتظمة، و م�شداقية وا�شتفادة تامة من املعلومات املالية امل�شتخدمة يف 

العمل اأو املعدة للن�شر.

كما و�شممت هذه الجراءات لإدارة وتخفيف خماطر عدم حتقيق اأهداف العمل، وللتمكن فقط من تقدمي �شمانات مقبولة ولي�شت مطلقة �شد الأخطاء 

املادية واخل�شائر وعمليات الحتيال. كما ومتكن بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي فور اتباعه الإجراءات من التقييد بالتزامه بكتيب القوانني والأنظمة الذي 

اأ�شدره م�شرف �شوريا املركزي، امل�شرع ال�شا�شي لبنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي.

ومت و�شع الإجراءات الأ�شا�شية التي اأطلقها اأع�شاء جمل�س اإدارة بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي لتقدمي رقابة داخلية فعالة للم�شرف، وليتالئم مع اإر�شادات 

الرقابة الداخلية املعدلة ملجل�س الإدارة ب�شاأن حوكمة ال�شركات، وال�شادرة عن دائرة اإعداد التقارير املالية. و لعمليات التحقق املتوا�شلة و التقييم واإدارة 

املخاطر الكربى التي قد تواجه بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي والتي جرت خالل العام.

وتت�سمن الإجراءات الأ�سا�سية التايل:

   تفوي�س بال�شالحية �شمن احلدود املو�شوعة من قبل جمل�س الإدارة

�شالحيات باإدارة وتنفيذ جمموعة من الوظائف وامل�شوؤوليات تتعلق بالأداء املايل متا�شيا مع اخلطط املو�شوعة، وتفوي�س النفقات الراأ�شمالية اإىل املدير 

العام التنفيذي �شمن احلدود التي و�شعها املجل�س.

ويتوجب على الفراد عند تفوي�شهم بال�شالحية من قبل جمل�س الإدارة، و�شع توزيع منا�شب ووا�شح للم�شوؤوليات الكربى و الإ�شراف على اإن�شاء ومتابعة نظم 

الرقابة املالئمة لهذه الأعمال.

كما ويتطلب التعيني والتوظيف مبنا�شب اإدارية عليا �شمن بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي موافقة جمل�س الإدارة.

   املقايي�س العامة

مت اإن�شاء املقايي�س لإعداد التقارير الوظائفية والعملية واملالية عرب جلان اإدارية خا�شة ليتم تطبيقها �شمن بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي، والتي ت�شتكمل 

باملقايي�س العملية املو�شوعة من قبل الدارة ح�شب طبيعة العمل واملوقع اجلغرايف.

   حتديد املخاطر والرقابة

و�شعت الأنظمة والإجراءات �شمن بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي لتحديد والتحكم والإبالغ عن املخاطر الكربى، والتي تت�شمن الئتمان وال�شوق وال�شيولة 

وراأ�س املال والإدارة املالية وال�شمعة وال�شرتاتيجية وا�شتمرارية العمليات وخماطرها التي تت�شمن املحا�شبة وال�شرائب والمتثال واللتزام بالقوانني 

والنظمة والتوكيل واأمن املعلومات والنظم وعمليات الحتيال واملخاطر الفردية.

الرقابة الداخلية

تاأثري هذه املخاطر يتم ر�شدها عرب جلان اإدارة املخاطر وجلان ادارة الأ�شول والديون واللجان التنفيذية. يتم تنظيم اجتماعات اإدارة املخاطر �شهريًا 

برئا�شة مدير اإدارة املخاطر، لدرا�شة ق�شايا الأ�شوال والديون واإدارة املخاطر، ويتم اإر�شال حما�شر هذه الجتماعات اإىل كل من م�شرف �شوريا املركزي 

واأع�شاء جمل�س اإدارة امل�شرف.

   ق�شم املخاطر الت�شغيلية واإدارة الرقابة

يجتمع ق�شم املخاطر الت�شغيلية واإدارة الرقابة التابع لإدارة املخاطر مرة كل ثالثة اأ�شهر لر�شد حالة خماطر العمليات لبنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي، 

وملراجعة التطبيقات العملية الفعالة لإدارة هذه املخاطر.

يعد الق�شم التقارير الف�شلية حلالة خماطر العمليات للم�شرف والتي تت�شمن رقابة الأداء مقابل الجنذاب للمخاطر، واأهم املخاطر النا�شئة وق�شايا 

الرقابة وخماطر اخل�شائر الت�شغيلية وموؤ�شرات املخاطر الأ�شا�شية.

   التقارير املالية

يتم التحكم يف عملية اإعداد التقارير املالية لإعداد التقرير املايل ال�شنوي للعام 2011 با�شتخدام بنية توثيقية حما�شبية، والتي ت�شدر عن جمموعة من 

املحا�شبني �شمن تعليمات مف�شلة عن متطلبات اإعداد التقارير. والتي يتم اإن�شاوؤها من قبل فريق احل�شابات جلميع الأق�شام املعنية بهذه التقارير �شمن 

امل�شرف قبل نهاية الفرتة املحددة لكل تقرير. 

و يخ�شع تقدمي املعلومات املالية من كل ق�شم اأعد تقريره املايل للم�شادقة من قبل امل�شوؤول املايل، كما ويتم اإجراء املراجعات التحليلية على هذه التقارير.

   التغريات يف ظروف وممار�شات ال�شوق

اإن اخلطوات املتبعة لتحديد املخاطر اجلديدة الناجمة عن التغريات يف ظروف وممار�شات ال�شوق اأو �شلوكيات العمالء، والتي ميكن اأن تك�شف لنا املخاطر 

املتزايدة من اخل�شارة اأو الإ�شرار بال�شمعة.

كان الرتكيز خالل العام 2011 على:

ح�شر الجنذاب للمخاطر وتكثيف عمليات الختبار �شمن اأعمال بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي من خالل عملية اعادة تقييم و حتديد املخاطر والتنبوؤء  

للمخاطر امل�شتقبلية  

اأهم واأحدث م�شتجدات املخاطر النا�شئة تتطلب عدة مراجعات واأوراق خا�شة حول املخاطر الرئي�شية، والتي قدمت خالل اجتماعات مديرية املخاطر  

وجمل�س الإدارة  

اإدارة املخاطر اجليو�سيا�سية  

اإدارة وتقلي�س املخاطر الإقت�شادية الغري موؤكدة �شمن الأ�شواق الرئي�شية  

تقلي�س خماطر املعلومات  
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   اخلطط ال�شرتاتيجية

يتم اإعداد اخلطط ال�شرتاتيجية الدورية لت�شيري خمتلف العمال والوظائف بكافة املناطق اجلغرافية �شمن اطار ال�شرتاتيجية العامة للم�شرف. كما ويتم 

اإعداد وتبني خطة الت�شغيل املتداولة ملختلف وظائف الت�شغيل لبنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي، واملعدة على اأ�ش�س حتليلية مف�شلة لتجنب املخاطر، كما وحتديد 

 نوع وحجم املخاطر املحتملة خالل تطبيق هذه اخلطط ال�شرتايتجية، وحتديد التاأثريات املالية املحتملة لأعمال البنك الرئي�شية.

   اأنظمة احلوكمة

تقوم اأنظمة احلوكمة بتوفري نظرة �شمولية ون�شائح ملجل�س الإدارة حول املخاطر معتمدة على التحليالت املالئمة واملنا�شبة، و�شمان توافق هذه التحليالت 

و قابلية ا�شتخدامها وتطبيقها على كافة اأ�شعدة العمل املختلفة احلجم، وا�شتكمال جميع الختبارات الالزمة لتقييم تاأثري الأحداث والظروف ال�شتثنائية 

والتي مل يتم الحاطة بها من خالل التحليالت ال�شمولية .

   عمليات تقنية املعلومات

و�شع اآلية وظيفية للتحكم املركزي، والتي مت تدريب جميع اأق�شام املعلوماتية والعمليات عليها. ومت توظيف الأنظمة امل�شرتكة للعمليات التجارية املماثلة حيثما 

اأمكن ذلك عمليًا. 

   الإدارة التنفيذية

تقوم م�شوؤولية الإدارة التنفيذية على و�شع القوانني والإجراءات واملقايي�س للمخاطر التالية: الئتمان وال�شوق وال�شيولة وراأ�س املال والإدارة املالية وال�شمعة 

وا�شتمرارية العمل وخماطر الت�شغيل )تت�شمن املحا�شبة وال�شرائب، اللتزام بالقوانني، المتثال، اأمن املعلومات، الأمن والحتيال، الأنظمة واملخاطر 

الب�شرية(

�شالحيات املبا�شرة بالقرا�س والتعر�س ملخاطر ال�شوق خمولة �شمن حدود ملديرية الت�شليف والئتمان. كما و تتم درا�شة ملفات القرا�س وحتديد واحاطة 

كافة جوانب وم�شتويات املخاطر والرتكيز عليها من خالل اعداد تقرير موحد و�شامل لهذه امللفات.

   التدقيق الداخلي

اإن ان�شاء وتر�شيخ الأنظمة املنا�شبة للرقابة الداخلية هي من امل�شوؤوليات الأ�شا�شية لالإدارة. فمهمة التدقيق الداخلي هي ر�شد فعالية اجراءات الرقابة 

الداخلية مركزيًا لدى بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي مع الرتكيز على النواحي الأكرث خطورة للم�شرف التي حتددها منهجية تدرج املخاطر.

كما ويقوم مدير التدقيق الداخلي باإطالع رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام التنفيذي حول املخاطر املتعلقة بهذا الأمر.

   تو�شيات التدقيق الداخلي

تقوم م�شوؤولية الإدارة التنفيذية على التاأكد من اأن تو�شيات التدقيق الداخلي قد مت التقيد بها وتنفيذها وفق جدول زمني منا�شب ومتفق عليه، كما ويتم 

اإر�شال التاأكيد على تطبيق هذه التو�شيات اىل ق�شم التدقيق الداخلي .

كما ويجب على الإدارة التنفيذية كجزء من عملية التدقيق الداخلي بالتاأكيد ب�شكل دوري على التزام كافة الق�شام بتطبيق التو�شيات الهامة املدقق اخلارجي 

من خالل تعميمات ادارية اأو مفت�س احل�شابات القانوين.

كما اأبقت جلنة اإدارة املخاطر قيد املراجعة لفعالية نظام الرقابة الداخلية وار�شال التقارير الدورية ملجل�س الإدارة، وتقوم جلنة ادارة املخاطر بتلقي 

تقييمات خماطر الأعمال والعمليات ب�شكل منتظم، وتقارير دورية من مدير ق�شم املخاطر ومدير التدقيق الداخلي حول ال�شتعرا�س ال�شنوي لأطر الرقابة 

الداخلية لدى بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي. ويف كل حالة يتم درا�شتها، تتم مقارنتها مبوؤ�شر البنك والتي تغطي جميع الرقابات الداخلية، مالية وغري مالية، 

بالإ�شافة للتقارير الن�شف �شنوية املوؤكدة من رئي�س جمل�س الإدارة اذا كان هناك اي خ�شائر مادية  اأو حالت عدم اليقني الناجمة عن ال�شعف يف الرقابة 

الداخلية، وتقرير املدقق الداخلي و اخلارجي والتقارير الإحتياطية والتقارير التنظيمية.

تر�شد جلنة اإدارة املخاطر اأهم واأن�شاأ املخاطر والتي قد توؤثر على امل�شرف وتاأخذ بعني العتبار ما اإذا كانت الإجراءات املخففة التي و�شعت منا�شبة، 

اإ�شافة اإىل اخل�شائر الغري متوقعة التي ظهرت حني وقوع احلدث و التي ت�شري اإىل الثغرات املوجودة يف اإطر الرقابة، اأو يف التقيد ب�شيا�شات بنك بيمو 

ال�شعودي الفرن�شي، فت�شتعر�س جلنة اإدارة املخاطر هذه التقارير اخلا�شة واملعدة بطلب من الإدارة، لتقوم بالتحليالت الالزمة واأخذ الحتياطات 

ال�سرورية.

ويجري جمل�س الإدارة من خالل جلنة اإدارة املخاطر مراجعة دورية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية للم�شرف والتي ت�شمل كافة اأنواع الرقابة، واملت�شمنة 

الرقابة املالية ورقابة العمليات والمتثال واأنظمة اإدارة املخاطر، كفاية املوارد، اخلربة وكفاءات فريق عمل ق�شم اإعداد التقارير املحا�شبية واملالية وبرامج 

التدريب وامليزانية اخلا�شة بهم.

ول ت�شمل هذه التقارير ال�شركات التابعة اأو الفرعية، فقد تلقت جلنة اإدارة املخاطر التاأكيد من الإدارة التنفيذية باتخاذ اأو اأنها بقيد اتخاذ الإجراءات 

الالزمة ملعاجلة اأوجه الق�شور اأو ال�شعف وحتديدها من خالل اأ�ش�س و �شوابط التحكم.

الرقابة الداخليةالرقابة الداخلية
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امللكية حقوق  مكونات   .1

مـكـونــات حـقـوق املـلـكـيـة بالآلف ل.�س

5،076،000راأ�س املال
424،797الإحتياطي القانوين
424،797الإحتياطي اخلا�س

594،139موؤونات اأخرى
)128،240(الأرباح املحتجزة

)252،483(املوجودات غري امللمو�شة

6،139،010املبالغ املمنوحة اأو امل�شتعملة من اأع�شاء جمل�س الدارة 
12،176الأموال اخلا�شة الأ�شا�شية

من الأرباح غري حمققة عن ا�شتثمارات مالية متوفرة للبيع  50%184،660
292،159اإحتياطي على القرو�س املنتجة

488،995الأموال اخلا�شة ال�شافية 
6،628،005

 %  92.62 امللكية:  حقوق  اإجمايل  اإىل  الأ�سا�سية  امللكية  حقوق  ن�سبة   .2

املخاطر اإ�سرتاتيجية   .3
   خماطر الئتمان

و�شع بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي التوجيهات الإ�شرتاتيجية التي توجه اأن�شطة الإقرا�س. ومتثل هذه التوجيهات احلد الأدنى من املتطلبات يف ظل ظروف 

عادية، فيما هو مطلوب اإيالء املزيد من الهتمام يف اإدارة الئتمان واملخاطر املرتبطة بها من قبل كافة الأطراف يف البنك امل�شاركة يف اأن�شطة الإقرا�س، 

�شواء تعّلق الأمر بالإقرا�س ال�شتهالكي اأو غري ال�شتهالكي.

 وعليه، فاإن الأولوية الأوىل للبنك يف هذه امل�شاألة تفر�س امتثال اأن�شطة الإقرا�س ب�شكٍل كامل ويف اأي وقت ملا يلي:

قوانني وتوجيهات ال�شلطات النقدية ال�شورية   

القوانني والأنظمة ال�شورية اجلارية   

ا�شرتاتيجية الئتمان يف البنك  

ال�شيا�شات والإجراءات الداخلية للبنك  

املعايري امل�شرفية الدولية املعمول بها والأعراف غري املتعار�شة مع ما ورد اأعاله   

اإدارة املخاطر

اإىل ذلك، حدد جمل�س اإدارة البنك بو�شوح احلالت التي يحظر فيها الإقرا�س مع الأخذ يف العتبار اأن مهمة بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي تكمن يف 

ال�شطالع بدور ريادي يف القطاع امل�شريف ال�شوري وتقدمي اأف�شل املنتجات واخلدمات امل�شرفية جلميع فئات ال�شعب ال�شوري على كافة الأرا�شي ال�شورية. 

وينبغي حتقيق ذلك يف بيئة غري حمفوفة باملخاطر.

بالإ�شافة اإىل ذلك، و�شع جمل�س اإدارة البنك املبادئ التوجيهية الرامية اإىل حتقيق درجة ربحية مقبولة من اأجل �شمان ر�شى امل�شاهمني يف البنك. وعليه، 

مينح البنك لعمالئه من الدرجة الأوىل ت�شهيالت ائتمانية منظمة على اأن ت�شتخدم مرات عدة خالل فرتة توفرها عندما يكون ذلك ممكنًا وذلك من اأجل 

حتقيق اأرباح مقبولة مع احلفاظ على م�شتويات متدنية من املخاطر املرتبطة بالئتمان. 

من جهة اأخرى، تتوىّل الإدارة العامة للبنك م�شوؤولية تنفيذ الإ�شرتاتيجية الئتمانية التي وافق عليها جمل�س الإدارة كما وتطوير �شيا�شات واإجراءات منا�شبة 

ت�شمن اإدارة فّعالة للقرو�س وخماطر الئتمان. وبالتايل، تلبيًة لالحتياجات املذكورة اأعاله، و�شع البنك دلياًل لالئتمان بالإ�شاقة اإىل �شيا�شات واإجراءات 

اإئتمانية فّعالة. 

يتمّيز دليل الئتمان باملرونة والتجاوب مع الظروف املتغرية، وبذلك ي�شّكل عملية دينامية ترّحب باأية اقرتاحات لإجراء تغيريات.

وب�شفة عامة، يقوم الدليل على الأهداف التالية:

تقدمي اخلطوط العري�شة الأ�شا�شية ل�شيا�شات الئتمان املعمول بها يف بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي  

تقدمي دليل �شهل ودقيق لتوجيه الئتمان واإدارة خماطر الئتمان   

و�شع اإجراءات موحدة لأن�شطة الئتمان يف البنك   

م�شاعدة وتوجيه امل�شوؤولني والتنفيذيني يف اإدارة املخاطر والئتمان على تطوير حمفظة قرو�س ذات جودة عالية  

و�شع معايري دنيا ملمار�شات ائتمانية �شليمة ت�شمن جودة حمفظة الت�شليفات  

حتديد ال�شمانات والكفالت املقبولة   

حتديد واإن�شاء ال�شلطات الئتمانية   

حتديد وو�شع القيود الئتمانية   

حتديد وظائف وم�شوؤوليات موظفي الئتمان واملخاطر، ل �شيما وظائف الت�شويق والئتمان يف الإقرا�س   

حتديد وو�شع وتنفيذ نظام م�شتمر وفّعال لإدارة الئتمان وتوفري الأدوات والتقنيات ملراقبة ا�شتخدام الت�شهيالت املمنوحة  

و�شع �شيا�شات واإجراءات البنك لتحديد ومراقبة احل�شابات امل�شنفة  

يف الواقع، يحدد الدليل ال�شروط املناطة مبوظفي الئتمان وال�شلطات املخولة باملوافقة على الت�شليفات يف البنك وذلك على �شعيد التقييم الفّعال واملوافقة 

على كل طلب ائتمان، كما واملراقبة امل�شتمرة لأداء املقرت�س وال�شيطرة على املخاطر املرتبطة بالت�شهيالت املقدمة.

   خماطر ال�شوق 

و�شع بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي التوجيهات الإ�شرتاتيجية التي توجه ال�شتثمارات املالية. ومتثل هذه التوجيهات احلد الأدنى من املتطلبات يف ظل ظروف 

 عادية، فيما يطلب اإيالء املزيد من الهتمام عند اإدارة اأن�شطة اخلزينة واملخاطر املرتبطة بها.

وعليه، فاإن الأولوية الأوىل للبنك يف هذه امل�شاألة تفر�س امتثال اأن�شطة اخلزينة ب�شكٍل كامل ويف اأي وقت ملا يلي:
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قوانني وتوجيهات ال�شلطات النقدية ال�شورية   

القوانني والأنظمة ال�شورية اجلارية   

ال�شيا�شات والإجراءات الداخلية للبنك  

املعايري امل�شرفية الدولية املعمول بها والأعراف غري املتعار�شة مع ما ورد اأعاله  

اإىل ذلك، حّدد جمل�س اإدارة البنك ب�شكل وا�شح مالمح امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية التي ي�شتطيع البنك و�شع اأموال فيها. ويف واقع الأمر، يتمّتع مرا�شلو 

بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي بت�شنيفات ائتمانية جّيدة من قبل وكالت الت�شنيف الدولية. بالإ�شافة اإىل ذلك، برهن البنك عن م�شتوى ا�شتباقي عاٍل يف 

متابعة الأزمة املالية الدولية من اأجل التاأكد من اأن ودائع البنك ترتبط مبخاطر منخف�شة.

وحّدد جمل�س الإدارة اأي�شًا اآجال ال�شتثمارات، فيما رّكز على ال�شتثمارات ق�شرية الأجل ن�شبيًا بدًل من ال�شتثمارات املتو�شطة وطويلة الأجل. من ناحية 

اأخرى، فاإن معظم ال�شتثمارات قد مت لدى البنوك العاملة يف دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية.

ومن اأجل المتثال للقوانني ال�شادرة عن ال�شلطات النقدية ال�شورية، و�شع ق�شم اإدارة املخاطر يف بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي اأدوات دقيقة وقّدم تقارير 

منتظمة من اأجل التاأكد من اأن تعّر�س البنك جتاه البنوك واملوؤ�ش�شات املالية املرا�شلة يبقى �شمن احلدود والقواعد املنظمة.

وخالل العام 2009، مت تاأ�شي�س جلنة ائتمانية جديدة لإدارة توظيفات البنوك يتمثل دورها يف تقييم واتخاذ القرارت ب�شاأن كل عملية مع اأي بنك اأو 

موؤ�ش�شة مالية مرا�شلة �شواًء داخل اأو خارج امليزانية.

من ناحية اأخرى، �شملت ال�شتثمارات املالية التي اأجراها البنك العمليتني التاليتني فقط :

اأجري ال�شتثمار الأول مع “تارغت ييلد األفا 8”، وقد بلغت القيمة الإ�شمية عند الكتتاب 3 ماليني دولر اأمريكي ا�شتحقاق 23/3/2012.  

م�شّدر املنتج هو “جي. بي. مورغان اإنرتنا�شونال دريفاتيفز ليميتد” وال�شامن هو “جي. بي. مورغان ت�شايز بنك ن. اأ.”    

اأما ال�شتثمار املايل الثاين فقد مت مع “منرود”، وقد بلغت القيمة الإ�شمية عند الكتتاب 3 ماليني يورو ا�شتحقاق 31/1/2012.  

م�شّدر املنتج هو “كريدي �شوي�س اإنرتنا�شيونال” وال�شامن هو”كريدي �شوي�س اإنرتنا�شيونال”.    

   املخاطر الت�شغيلية

خالل العام 2009، وافق جمل�س اإدارة بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي على اإ�شرتاتيجية املخاطر الت�شغيلية التي تقوم على حتديد وتنفيذ اإدارة املخاطر 

الت�شغيلية يف خمتلف اأق�شام البنك مبا يخ�س كافة عمليات الت�شغيل والدعم. كذلك تقوم الإ�شرتاتيجية على توافق اإدارة املخاطر الت�شغيلية مع اأهداف البنك 

العامة ب�شكل ي�شمل كافة الأن�شطة التي تك�شف عن خماطر كبرية مرتبطة باخل�شائر الت�شغيلية.

 وحددت اإ�شرتاتيجية املخاطر الت�شغيلية ما يلي: 

تعريف املخاطر الت�شغيلية   

حتديد هام�س املخاطرة التي ي�شتطيع البنك حتّملها  

الدرجة والطريقة التي يتم فيها التخفيف من اآثار املخاطر الت�شغيلية ونقلها اإىل خارج البنك   

املبادئ التوجيهية لتحديد وتقييم ور�شد ومراقبة املخاطر الت�شغيلية.  

وبناًء على ما �شبق، قام البنك بو�شع �شيا�شات واإجراءات املخاطر الت�شغيلية.

اإن�شاء قاعدة لبيانات املخاطر الت�شغيلية ويجري الإبالغ عن احلوادث من جانب خمتلف اإدارات وفروع البنك حول احلوادث  من ناحية اأخرى، مت 

الواقعة. والأخطاء 

اإىل ذلك اأن�شاأ البنك �شجاًل للمخاطر مب�شاعدة طرف دويل حمرتف، ويحدد هذا ال�شجل ما يلي:

املخاطر التي يتعر�س لها البنك   

دوافع املخاطرة بالن�شبة لكل خطر   

املخاطر الكامنة   

احتمال وقوع كل خطر   

تاأثري كل خطر   

املجال ووحدة الأعمال املعر�شة للخطر و�شاحب اخلطر   

هذا، وقد قامت دائرة اإدارة املخاطر بتعيني املوظفني املوؤهلني من اأجل اإطالق مهمة املخاطر الت�شغيلية خالل عام 2011، حيث ت�شمنت هذه املهمة اأي�شًا 

اأن�شطة املراقبة الدائمة. اإن الهيكل التنظيمي ملهمة املخاطر الت�شغيلية هو على النحو التايل:

اإدارة املخاطر

جلنة اإدارة املخاطرالتدقيق الداخلي

املدير العام التنفيذي

مدير اإدارة املخاطر

جمل�س الإدارة

مدراء الأق�شام التجارية

مقّيمو املخاطر الت�شغيلية

مدراء الأق�شام

. جتميع املخاطر

. تطبيق �شيا�شة املخاطر الت�شغيلية

. حتديد �شقوف املخاطر الت�شغيلية

. تقرير املخاطر

من�شقي املخاطر الت�شغيلية

مدير ق�شم املخاطر الت�شغيلية
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املخاطر  اإدارة  لدائرة  التنظيمي  الهيكل   .4
ياأتي الهيكل التنظيمي العام لدائرة اإدارة املخاطر على ال�شكل التايل: 

والكفالت بال�سمانات  املتعلقة  البنك  �سيا�سات   .5

ب�شفة عامة، يتبّنى بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي نهجًا حمافظًا يف ا�شتخدام ال�شمانات والكفالت التي يقّدمها املقرت�شون للتخفيف من خماطر الئتمان. 

وكقاعدة عامة، ل يتم اعتماد اأي طلب ائتمان على اأ�شا�س ال�شمانات والكفالت املتاحة التي ينظر اإليها دائمًا باعتبارها خمرجًا ثانيًا للبنك.

وت�شمل ال�شيا�شات التي توّجه املوافقة على ال�شمانات والكفالت ما يلي:

يجوز منح الت�شهيالت الئتمانية بدون �شمانات. ومع ذلك، فمن الأف�شل دائمًا احل�شول على �شمانات اأو كفالت للتخفيف من خماطر الئتمان و�شمان   

خمرج ثان.  

ينبغي دائمًا تاأمني �شمانة قوية عند منح ت�شهيالت لتمويل امل�شاريع اأو عند منح ت�شهيالت ائتمانية على املدى املتو�شط والطويل   

ينبغي دائمًا احل�شول على الكفالة ال�شخ�شية لل�شركاءحمدودي امل�شوؤولية يف ما يخ�س �شركات التو�شية الب�شيطة، ما مل تتوفر �شمانة قوية اأخرى  

ينبغي دائمًا احل�شول على الكفالة ال�شخ�شية لكبار امل�شاهمني يف ما يخ�س ال�شركات امل�شاهمة، ما مل تتوفر كفالة قوية اأخرى   

يكون التاأمني على تغطية اخل�شائر اإلزاميًا يف حال قرر البنك رهن اأي نوع من الأ�شول ل�شاحله. بالإ�شافة اإىل ذلك، اإن التاأمني على تغطية احلرائق   

والأ�شرار اإلزامي للم�شانع واملخازن التي حتتوي على مواد قابلة لال�شتعال.  

ينبغي اأن تكون كافة ال�شمانات والكفالت التي يتلقاها البنك واجبة النفاذ، �شليمة ومقبولة من الناحية القانونية. وعليه، فاإن موافقة اإدارة   

ال�شوؤون القانونية اإلزامية كما يجب اأن جتمع ر�شوم الطوابع وحت�شل على الفور. للتاأكيد على هذه النقطة، يجب على اإدارة ال�شوؤون القانونية املوافقة    

دائمًا على �شكل وم�شمون ال�شمانات والوثائق الداعمة للتاأكد من اأنها �شاحلة وقابلة للتنفيذ من الناحية القانونية.  

يجب مراقبة تقييم ال�شمانات مع م�شتوى ال�شمانات املوافق عليه. كما يجب اإعادة تقييم ال�شمانات دوريًا والتحقق من اأي ق�شور اأو وثائق مطلوبة.  

يجب اإعادة تقييم ال�شمانات والكفالت عند جتديد الت�شهيالت الئتمانية  

يجب اإعادة النظر يف الكفالت امل�شتلمة وجتديدها قبل �شهر على الأقل من موعد ا�شتحقاقها  

يجب تقدمي كافة ال�شمانات والوثائق القانونية يف �شكلها النهائي من قبل العميل قبل الإفراج عن اأية اأموال  

يجب اإحالة كافة الن�شو�س غري العادية من خطابات ال�شمان اإىل جلنة الئتمان للح�شول على املوافقة على الن�س قبل الإ�شدار  

يجب اأن توافق جلنة الئتمان على كافة خطابات ال�شمان ذات ال�شالحية غري حمددة املدة، اأي عندما يكون تاريخ انتهاء ال�شمان غري حمدد بو�شوح، كما   

يجب اأن تكون تلك اخلطابات مقابل تغطية نقدية بن�شبة 100 باملائة  

يجب اأن تغطي اأية كفالة اأو �شمانة تقّدم اإىل البنك ن�شبة 100باملائة من الت�شهيالت املمنوحة بالإ�شافة اإىل مبلغ الفائدة والر�شوم الأخرى امل�شتحقة على   

اإدارة املخاطر

جلنة اإدارة املخاطر

املدير العام التنفيذي

مدير اإدارة املخاطر

 ق�شم توجيه

املخاطر الت�شغيلية

ق�شم مراقبة

الإئتمان

ق�شم خماطر 

التجزئة امل�شرفية

ق�شم اإدارة

الإئتمان

 ق�شم خماطر

الت�شليف وال�شوق

اإدارة املخاطر

الت�شهيالت املذكورة لكامل مّدتها. على اأية حال، اإن تغطية الفوائد ملدة 3 �شنوات تكون مقبولة بالن�شبة اإىل الت�شهيالت طويلة املدى يف حال توّفر رهن   

على املوجودات.  

يجب دائمًا اأن تكون الكفالت ال�شادرة عن �شخ�س اأو �شركة والتي يتلقاها البنك مرفقة بحالة ال�شامن املالية مع تفا�شيل عن قيمة موجوداته ال�شافية  

)الأ�شول، اللتزامات امل�شرفية، اإلخ.(   

ترتاوح تغطية ال�شمانات والكفالت املقبولة بالن�شبة اإىل البنك من 100 باملائة اإىل 200 باملائة على اأ�شا�س نوع ال�شمانة املقدمة من قبل املقرت�شني  

بناًء على الإ�شرتاتيجية وال�شيا�شات والإجراءات الئتمانية يف البنك، لطاملا كان اعتبار الكفالة اأو ال�شمانة للحد من تعّر�س البنك جتاه املقرت�س املحدد 

متوافقًا مع قوانني ال�شلطات النقدية ال�شورية واأف�شل املمار�شات امل�شرفية الدولية.

والت�شليف. ويبني اجلدول  النقد  650 ال�شادرة عن جمل�س  و   597 القرارات رقم  2011 توجيهات  البنك يف عام  ال�شابقة، طّبق  الأعوام  كما يف 

من  احلد  يف  القانونية  الناحية  من  للتنفيذ  والقابلة  املقبولة  والكفالت  ال�شمانات  يف  النظر  يف  الفرن�شي  ال�شعودي  بيمو  بنك  ممار�شات  التايل 

املقرت�شني. جتاه  البنك   تعر�س 

ن�سبة التثقيل بعد القرار 597اأنواع ال�سمانات 

%100�شمانة نقدية
%100ب�شمانة احلكومة

%100كفالة م�شرفية غري م�شروطة
%75رهن عقاري

%50رهن �شيارات ومعدات
%0كفالة �شخ�شية

%0حوالة حق
%75اأوراق مالية

%75�شمانة تاأمني
%100الت�شهيالت الئتمانية امل�شمونة من قبل �شركات التاأمني

الئتمانية  الت�سهيالت  ت�سنيف   .6
ابتداء من 31 دي�شمرب 2009، يجري ت�شنيف الت�شهيالت الئتمانية بني القرو�س املنتجة والقرو�س غري املنتجة ا�شتنادًا اإىل توجيهات القرارات رقم 

والت�شليف. النقد  جمل�س  عن  ال�شادرة   650 و   597

تتوّفر املراجع التالية يف بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي تلبيًة ملتطلبات اإجراء تقييم القرو�س:

تقرير اأ�شبوعي يعّده ق�شم الرقابة على الئتمان ويبني اأي تناق�س يف اأي ح�شاب ذي ر�شيد مدين  

تقارير �شهرية ي�شدرها ق�شم الرقابة على الئتمان تبني اأية وثائق معلقة اأو موؤجلة على اأي ح�شاب   

تقارير �شهرية ي�شدرها ق�شم الرقابة على الئتمان وتبنّي الت�شهيالت الئتمانية امل�شتحّقة   

مراجعة �شهرية من قبل ق�شم الرقابة على الئتمان لرموز ت�شنيف املخاطر وفقًا للقوانني ال�شارية. ترّكز هذه املراجعة ب�شكل رئي�شي على ما يلي:  

حركة احل�شابات واإجراوؤها    

الوثائق الناق�شة    

جتديد الت�شهيالت الئتمانية    

تعليقات اأق�شام الأعمال ودائرة اإدارة املخاطر حول احل�شابات    
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الئتمان خماطر  من  التخفيف   .7
تبداأ عملية التخفيف من خماطر الئتمان منذ املراحل الأوىل من ال�شروع يف اأي عالقة مع عميل جديد.

على النحو املف�شل اأعاله، اإن ا�شرتاتيجية الئتمان التي و�شعها جمل�س اإدارة بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي اإ�شافة اإىل ال�شيا�شات والإجراءات الئتمانية متثل 

اأول عملية تخفيف كونها توفر مبادئ توجيهية ملا يلي:

كيفية التعامل مع العمالء الرئي�شيني   

كيفية تقييم خماطر الئتمان   

كيفية اقرتاح الت�شهيالت الئتمانية املنا�شبة   

كيفية اقرتاح خمارج ثانية منا�شبة وقوية  

كيفية مراقبة الت�شهيالت الئتمانية   

يّتبع بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي نظامًا خا�شًا لل�شوابط والتوازنات حول منح الت�شهيالت الئتمانية وي�شمل ذلك ما يلي:
 

مهمة م�شتقلة لإدارة املخاطر   

املوافقات الئتمانية تتطلب عدة اأطراف   

مهمة م�شتقلة للتدقيق  

نح ت�شهيالت ائتمانية ويتوىل هذا ال�شخ�س املعنّي وامل�شّمى “م�شوؤول  اإ�شافة اإىل ذلك، يتم تعيني �شخ�س حمدد لكل عميل يف بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي ميمُ

اأو مدير العالقات” م�شوؤولية متابعة كامل اإجراءات البنك مع العميل.

اإن �شلطة منح الت�شهيالت الئتمانية اأو املوافقة عليها متنح للجان الئتمان ا�شتنادًا اإىل جمموعة مت�شقة من املعايري قوامها اخلربة والقدرة على اأخذ القرارات. 

ويتم تعيني اأع�شاء هذه اللجان من قبل جمل�س الإدارة على اأ�شا�س الرت�شيحات التي يقّدمها املدير التنفيذي. ووفقًا لذلك، يجب اأن توافق “�شلطة املوافقة” املنا�سبة 

على كل طلب ائتمان بعد موافقة ق�شم الأعمال املعني ومدير الفرع حيث جتري املعاملة. وبالإ�شافة اإىل ذلك، تقوم دائرة اإدارة املخاطر باإ�شدار تو�شيات ب�شاأن كل 

طلب ائتمان، ويف حال تناق�شت وجهات نظر دائرة اإدارة املخاطر مع ق�شم الأعمال املعني، يقوم املدير التنفيذي باإجراء حتكيم من اأجل التو�شل اإىل قرار نهائي.

هناك جمموعة واحدة من املعايري لقيا�س خماطر الئتمان من اأجل �شمان الت�شاق بني الأعمال، وا�شتقرار املنهجيات، و�شفافية املخاطر.

وعالوة على ذلك، جتري اأن�شطة الئتمان يف بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي يف بيئة اآمنة و�شليمة حيث يطّبق مبداأ ف�شل الواجبات بدّقة مع احلر�س على غياب 

تام لت�شارب امل�شالح. اإىل ذلك، يتم اختيار القوى العاملة امل�شاركة يف اأن�شطة الئتمان بعناية بناًء على خلفية تعليمية كافية وخربة منا�شبة يف جمال الئتمانات 

امل�شرفية. هذا وتقوم اإدارة املوارد الب�شرية كل عام بو�شع خطط لربامج تدريبية يف املجالت التي حتددها اأق�شام الأعمال واإدارة املخاطر يف البنك.

من ناحية اأخرى، تعالج ال�شيا�شات والإجراءات الئتمانية يف بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي كافة امل�شائل التالية:

مهام وم�شوؤوليات كل طرف م�شارك يف اأن�شطة الإقرا�س يف البنك  

التنظيم العام لأن�شطة الإقرا�س  

عمليات املوافقة على الئتمان فيما يخ�س كل من ال�شركات، الأعمال التجارية، وائتمانات التجزئة  

�شالحيات “�شلطات املوافقة” على الئتمان   

املبادئ الأ�شا�شية لقيا�س خماطر الئتمان   

عملية بدء الئتمان مع الرتكيز على مبداأ اإعرف عميلك وعلى املعايري الت�شويقية والأخالقية وعلى اأن�شطة الإقرا�س املقّيد  

توزيع الت�شهيالت الئتمانية من حيث:   

العميل الواحد   

املوقع اجلغرايف    

اإدارة املخاطر

اآجال ال�شتحقاق   

نوع الئتمان    

ن�شاط املقرت�س )القطاع(   

التغطية    

اأنواع الت�شهيالت واآجال ال�شتحقاق املقبولة  

عملية تقييم الئتمان  

ال�شمانات والكفالت املقبولة وماي�شتتبعها من الإدارة واملراقبة  

وثائق الئتمان  

احلفاظ على امللفات الئتمانية والقانونية وملفات توثيق ال�شمانات  

تخ�شي�س رموز ت�شنيف املخاطر  

حمتويات طلب الئتمان  

حمتويات ملفات الئتمان  

مراقبة ومراجعة الئتمان  

المتثال  

التقارير   

اإدارة املخاطر
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ال�سنة املالية باإيجاز



التغيري

 من 2010

لـ 2011

ال�سنة

مباليني

اللريات ال�سورية

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
-1.20% 660 668 661 732 448 216 118 (140) �شايف اأرباح - خ�شائر ال�شنة

-34.09% جمموع املوجودات 16,792 42,674 63,598 80,023 89,301 101,968 114,761 75,642

-40.39% ودائع الزبائن 14,632 36,986 56,096 71,728 78,211 91,534 103,560 61,729

-10.63% قرو�س وت�شليفات 2,979 7,689 11,649 16,797 26,722 28,172 36,854 32,935

39.07%  جمموع حقوق امل�شاهمني 1,360 1,728 1,946 2,305 3,787 4,328 4,993 6,944

-28.96% 9.50% 13.38% 15.27% 19.33% 19.44% 11.11% 6.84% -10.29% العائد على حقوق امل�شاهمني

ال�سنة املالية باإيجاز
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ال�سنة املالية باإيجازال�سنة املالية باإيجاز
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القوائم املالية



القوائم املالية

د م 38-31977 

اإىل ال�شادة امل�شاهمني املحرتمني

بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي 

�شركة م�شاهمة مغفلة عامة �شورية

دم�شق - �شورية

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي �س.م.م. عامة �شورية “امل�شرف” وال�شركة التابعة له والتي ت�شمل بيان الو�شع املايل 

املوحد كما يف31 كانون الول 2011 وكل من بيان الدخل املوحد، بيان الدخل ال�شامل املوحد، بيان التغيريات يف حقوق امللكية املوحد، و بيان التدفقات 

النقدية املوحد لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�س لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة، ومعلومات تف�شريية اأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية 

اإن الإدارة م�شوؤولة عن اإعداد و عر�س البيانات املالية ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ووفقًا للقوانني امل�شرفية ال�شورية النافذة وتعليمات 

وقرارات جمل�س النقد والت�شليف، كذلك اإن الإدارة م�شوؤولة عن ال�شبط الداخلي الذي تراه �شروريًا لتمكينها من اإعداد بيانات مالية خالية من اأخطاء 

جوهرية �شواء كانت نا�شئة عن غ�س اأو خطاأ.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه البيانات اإ�شتنادًا اإىل تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك املعايري اأن نتقيد 

مبتطلبات قواعد ال�شلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق للح�شول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية خالية من اأية اأخطاء جوهرية.

يت�شمن التدقيق القيام باإجراءات للح�شول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�شاحات يف البيانات املالية و ذلك �شمن احلدود املن�شو�س عليها يف 

قوانني �شورية امل�شرفية. وتعتمد الإجراءات املختارة اإىل تقدير مدقق احل�شابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية، �شواء 

كانت نا�شئة عن غ�س اأو عن خطاأ. وعند القيام بتقييم تلك املخاطر، ياأخذ مدقق احل�شابات يف الإعتبار نظام الرقابة الداخلية للمن�شاأة واملتعلق بالإعداد 

والعـر�س العادل للبيانات املالية، وذلك لغر�س ت�شميم اإجراءات التدقيق املنا�شبة وفقًا للظروف، ولي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى 

املن�شاأة. يت�شمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�شبية املعدة من قبل الدارة، وكذلك تقييم العر�س 

الإجمايل للبيانات املالية.

نعتقد اأن بّينات التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتوفر اأ�شا�شًا لراأينا حول التدقيق.

الـراأي

يف راأينـا، اإن البيانـات املاليـة املوحدة تظهـر ب�شورة عادلـة، من كافة النواحي اجلوهريـة، الو�شع املايل لبنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي �س.م.م. عامة �شورية 

كما يف 31 كانون الأول 2011 واأدائه املايل، وتدفقاته النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ووفقًا للقوانني امل�شرفية 

ال�شورية النافذة وتعليمات وقرارات جمل�س النقد والت�شليف.

تقرير حول املتطلبات القانونية الأخرى

يحتفظ امل�شرف بقيود و�شجالت حما�شبية منظمة ب�شورة اأ�شولية واأن البيانات املالية متفقة معها ونو�شي بامل�شادقة عليها.

املحـا�شب القانـوين دم�شق – �شوري        

التميـمي  ن�شـري  حممـد          2012 اآذار   15
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�سبكة الفروع

دم�سق

ال�سويداء

القنيطرة

�سافيتا

حم�س

حماة

طرطو�س

بانيا�س

جبلة

الالذقية

اإدلب

حلب

الرقة

دير الزور

احل�سكة

القام�سلي

درعا

دم�شق  

الإدارة العامة واملركز الرئي�شي

دم�شق – 29 �شارع اأّيار

 هاتف: 7778 231 11 963 +

فرع  دم�شق – باب توما

�شارع اأديب اإ�شحق

هاتف: 7/ 3056 543 11 963 +

فرع دم�شق – املّزة

اوت�شرتاد املّزة ، جانب م�شفى الرازي

+  963  11  612 هاتف: 9002 

فرع دم�شق – احلريقة

�شارع ابن خلدون

+  963  11 هاتف: 4437750 

فرع دم�شق – املالكي

�شارع اأبو جعفر املن�شور

+  963  11 هاتف: 3317780 

فرع دّمر- اجلزيرة

10 ب، �شوق 26
+  963  11 هاتف: 3141801 

فرع جرمانا

�شاحة البلدية

+  963  11 هاتف: 5636263 

دم�شق، �شحنايا

ال�شارع العام - دوار ال�شاعة

+  963  11  هاتف: 6732250 

دم�شق، الطلياين

اول طريق الرو�شة

+  963  11  3353  هاتف: 750 

دم�شق، عدرا

املنطقة ال�شناعية - جانب مبنى الدارة العامة

+  963  11 هاتف: 5851460 

دم�شق، دوما

�شارع البلدية

+  963  11 هاتف: 5761622 

دم�شق، العبا�شيني - كورني�س التجارة

جادة احلمزة والعبا�س

+  963  11  هاتف: 4436961 

فرع دم�شق – الربامكة

هاتف: 2115670 11 963+

فرع درعا  

فندق درعا ال�شياحي- دوار الربيد

+  963  15 هاتف: 4/210923 

فرع احل�شكة  

�شارع القوتلي – جانب البنك املركزي

+  963  52  227 هاتف: 300 

فرع ال�شويداء  

�سارع الرئي�س

هاتف: 100 253 16 963 +

حلب  

فرع العزيزية

�شارع العزيزية - بناء الدهان

+  963  21 هاتف: 9244 

فرع املدينة

دّوار ال�شبع بحرات

+  963  21 هاتف: 9255 

فرع املحافظة

دوار املحافظة – جانب نقابة املهند�شني

+  963  21 هاتف: 9266 

فرع ال�شليمانية

�شارع ال�شليمانية

+  963 هاتف: 219277 

فرع الفرقان

جتميل الفرقان، �شارع م�شاكن ال�شرطة

+  963 هاتف: 219233 

فرع ال�شيخ جّنار

املدينة ال�شناعّية

+  963  21  471 هاتف: 4900 

فرع ادلب  

مقابل امل�شرف املركزي

+  963  23  هاتف: 229650 

فرع القاِم�شلي  

�سارع الرئي�س

+  963  52 هاتف: 447501 

فرع دير الزور  

ال�شارع العام – جانب نادي الفتوة

+  963  51  211 هاتف: 899 

جبلة  

جبيبات - ال�شارع الرئي�شي 

+  963  41 هاتف: 838557 

الرقة  

الرقة الثكنة - ال�شارع العام 

 +  963  31 هاتف: 283871 

حم�س  

فرع البالزا

�شارع عبد احلميد الدروبي، بناء بالزا

+  963  31  2453 هاتف: 220 

فرع احل�شارة

�شارع احل�شارة

+  963  31  278 هاتف: 2010 

فرع وادي الن�شارى - احلوا�س

�شارع املزينة

+  963  31  7448 هاتف: 640 

ح�شياء 

املدينة ال�شناعّية

+  963  31 هاتف: 5360375 

فرع حماة  

�شارع القوتلي – �شاحة دار احلكومة

+  963  33  241 هاتف: 5-4/692 

فرع الالذقية  

�سارع 8 اآذار

+  963  41  45 هاتف: 7912 

اوت�شرتاد الثورة - مقابل جريدة الوحدة

+  963  41  55 هاتف: 1314 

مكتب مرفاأ الالذقية

فرع طرطو�س  

�شارع هنانو – بناء رفول 

+  963  43  312 هاتف: 6-5/043 

�شارع امل�شارف  

+  963  43 هاتف: 329301 

�شافيتا - ال�شارع الرئي�شي

+  963  43  هاتف: 5/4/3/533822 

مكتب مرفاأ طرطو�س

بانيا�س  

دّوار البلدّية – بناء وحود

+  963  43  723 هاتف: 553 

فرع القنيطرة  

الفرع الرئي�شي

مدينة البعث - مقابل املحافظة

+  963  14 هاتف: 2234516 



امل�سارف املرا�سلة 

 

ميلك بنك بيمو ال�شعودي الفرن�شي �شبكة وا�شعة من امل�شارف املرا�شلة التي يتعاون معها، يف ال�شرق الأو�شط واأوروبا واآ�شيا و كندا. اإن اأقنية التوا�شل مع 

امل�شارف املتعاونة ت�شهل املعامالت املتعلقة بخدمات الت�شليف، الإيداع، التح�شيل، املقا�شة، الت�شديد على امل�شتويني املحلي والعاملي.

Currency Correspondent
AED National Bank of Abu Dhabi, Abu Dhabi

CAD Bank of Montreal, Toronto

CHF Zurcher Kantonalbank, Switzerland

DKK Danske Bank A/S, Copenhagen

EUR Commerzbank AG, Frankfurt am Main

EUR Crédit Agricole SA, France

EUR BNP Paribas SA, Paris

EUR Natixis, Paris 

EUR Unicredit, Italy

EUR Bemo Limasol, Cyprus

GBP National Westminster Bank Plc, London

JPY The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Tokyo

NOK DnB NOR Bank ASA, Oslo

QAR Qatar National Bank SAQ, Doha

SAR Banque Saudi Fransi, Riyadh

SEK Nordea Bank AB (publ), Stockholm

USD Commerzbank AG, Frankfurt am Main

USD Natixis, Paris

USD Union de Banques Arabes et Françaises-U.B.A.F, Paris

USD Bemo Limassol
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