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اهتمامنا بالتفاصيل سبب نجاحنا

لمحة عامة

حياكة الّنول:
ــول فــي الحقبــة الفينيقيــة قبــل ثاثــة آالف ســنة قبــل الميــاد، وقــد تطــورت  بــدأت حياكــة الّن

هــذه الّصناعــة حتــى وصلــت إلــى اســتخدام الّنــول وكان الصــوف أّول مــادة اســتعملت فــي الغــزل 

والحياكــة. 

ــول بــدأت فــي ســورية فــي محافظــة حمــص، وانتقلــت إلــى أنحــاء البلــدان تباعــًا فــي  حياكــة الّن

أوائــل القــرن التاســع عشــر. 



بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي هو البنك اخلا�س الأ�ل يف �سورية، مت تاأ�سي�سه عام 2٠٠4 �على مدى اأحد ع�سر عامًا حافظ على مكانته الريادية يف 

القطاع امل�سريف اخلا�س.

 � اليرادات،  زيادة  عرب  �لوج�ستية،   ربحية  اجنازات  امل�سرف  حقق  فقد  ذلك  من  �بالرغم  �التحديات  حافلةبال�سعوبات  كانت   2٠15 �سنة 

املحافظة على ن�سبة �سيولة مريحة ليبقى امل�سرف يف موقع مميز بني امل�سارف اخلا�سة.

بهذة الطريقة يكون بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي قد حقق اأهدافه ال�سرتاتيجية بنجاح �دقة �احرتافية عالية

اإ�سافة اإىل ذلك مت العمل على رفع قيمة ال�سهم �تو�سيع �سريحة الزبائن �امل�ساهمني من خالل اإ�سدار منتجات م�سرفية تقدم الكثري من امليزات 

�الت�سهيالت الئتمانية لكافة ال�سرائح.

�ان�سب الرتكيز على حت�سني خدمة الزبائن عن طريق اإن�ساء مركز خا�س بال�سكا�ى على الهاتف �مواكبة معايري اجلودة يف كافة فر�ع بنك بيمو 

ال�سعودي الفرن�سي.

استراتيجيتنا:
ي�سعى بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي للمحافظة على ريادته للم�سارف اخلا�سة يف �سورية، حيث يقدم كافة اخلدمات �احللول امل�سرفية  لالأفراد 

�ال�سركات، كما يعمل على تقدمي خدمات متكاملة للموؤ�س�سات املالية الأجنبية.

اإن امليزة التناف�سية لبنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي تكمن يف تغطيته الوا�سعة  لكافة املحافظات ال�سورية من خالل فر�عه املوزعة ب�سكل مدر��س، 

�كذلك على �سبكة البنوك املرا�سلة يف العامل، بالإ�سافة اإىل اخلدمات التي يقدمها امل�سرف ب�سوية عاملية عالية اجلودة.

مبادئنا وقيمنا:
يلتزم بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي مببادئ عمل اأ�سا�سية حتدد عالقة البنك مع املجتمع �العمالء �امل�ساهمني �املوظفني، �ت�سمن 

املحافظة على مكانة البنك ��سورته، �تتمثل هذه املبادئ بالتايل:

النزاهة:

ترتكز جميع اأفعالنا على النزاهة �اأعلى املعايري الأخالقّية التي نتم�ّسك بها ب�سرامة.

التحّفظ:

نحر�س على اعتماد �سيا�سة متحّفظة ت�سمن اإ�ستمرارّية العمل �احلّد من املخاطر املحتملة.

ال�سرّية:

نحافظ يف كّل �قت �ب�سكل �سارم على �سرّية معلوماتنا.

الإمتياز �الإحرتاف:

تلتزم اأفعالنا �م�ساعينا باأعلى م�ستويات الإحرتاف �الإمتياز، فيما نحر�س د�مًا على حت�سني جميع اأ�سعدة اإدارتنا امل�سرفية.

امل�سوؤ�لية الإجتماعّية:

لأننا نعترب اأنف�سنا فردًا من املجتمع ال�سوري، ن�سعى د�مًا اإىل امل�ساهمة يف اإحداث فرق جمدٍي يف هذا املجتمع من خالل حت�سني م�ستويات املعي�سة 

�الرفاهّية �الإقت�ساد. 

67

لمحة عامة عن
بنك بيمو السعودي الفرنسي
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العراقة أسلوبنا

كلمة اإلدارة

الّنقش على الّنحاس:
ــة  ــت صناع ــامية وكان ــة اإلس ــارة العربي ــار الحض ــات ازده ــى بداي ــاس إل ــى الّنح ــش عل ــود الّنق يع

وتزييــن األوانــي الّنحاســية مــن أهــم الّصناعــات فــي ســورية وكان لهــا ســوق يدعــى ســوق 

ــق. ــة دمش ــي مدين ــل ف ــك فيص ــارع المل ــي ش ــين ف الّنحاس



بالرغم من ا�ستمرار التحديات �ال�سعوبات على م�ستوى امل�سارف �القت�ساد الوطني، حقق البنك نتائج مر�سية خالل العام 2٠15 ليكلل �سل�سلة 

جناحاته على ال�سعيد املايل من جهة  حيث ازداد اجمايل الدخل الت�سغيلي بن�سبة 62.6٠% �اأي�سًا ازدادت موجودات امل�سرف بن�سبة %2٣.٨5 

��دائع الزبائن بن�سبة 16.99%، �على �سعيد خدمة العمالء من جهة اأخرى حيث قام البنك باإطالق خدمات �منتجات جديدة بالإ�سافة اإىل 

افتتاح فرع جديد يف فندق ال�سام �تطوير �تو�سيع مبنى الإدارة العامة �بقي البنك ملتزمًا بخدمة عمالئه �تلبية احتياجاتهم يف كافة الظر�ف 

�يف معظم املحافظات ال�سورية. اأما على ال�سعيد الجتماعي، �مبا اأننا يف بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي جزء من املجتمع ال�سوري، قام البنك بعدة 

ن�ساطات اجتماعية �ان�سانية هدف معظمها اإىل ر�سم البت�سامة على �جوه الأطفال ال�سوريني �التخفيف من حجم ال�سغوطات التي تعر�سوا لها 

خالل الأزمة �نوؤكد ال�ستمرار مبمار�سة د�رنا الجتماعي دائمًا كما هو متوقع من بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي.

اإن تطلعاتنا للعام 2٠16 �الأعوام املقبلة متفائلة �تفوق ما مت حتقيقه حتى الأن على جميع الأ�سعدة. تنبع ثقتنا الكبرية هذه من اإمياننا بوطننا 

�سورية �من الدعم الدائم مل�ساهمي البنك �عمالئه �موظفيه �من الأ�س�س املتينة التي ��سعتها جمال�س الإدارة �الإدارات التنفيذية �من ثقتنا 

للمخاطر  امل�ستقبلية �حتوطنا  �ال�سعوبات  التحديات  ملواجهة  الالزمة  �التدابري  الجراءات  اتخذنا  فقد  تاأكيد،  �بكل  للبنك.  الإداري  بالفريق 

املتوقعة ب�سكل يدعم حتقيق اأهدافنا امل�ستقبلية.

اإن م�ساهمينا �عمالئنا ينتظر�ن منا الكثري، �يجب اأن نعمل بكل جهد لكي نبقى حمافظني على ريادتنا �حتقيق هدفنا يف اأن نكون البنك اخلا�س 

الأ�ل جلميع ال�سوريني �اإننا على يقني باأننا �سنتجا�ز كل ال�سعوبات ��سوف يكون لنا د�ر كبري يف اإعادة اإعمار بلدنا �سورية.

رياض عبجي
رئيس مجلس االدارة

رياض عبجي
رئيس مجلس االدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة



صناعة الّسلل:
تُعــد مــن أعــرق الّصناعــات اليدويــة، حيــث صنع اإلنســان الّســلل منذ أقــدم العصور الســتخدامها 

كأوعيــة وتعتبــر ســورية مهداً لهــا، وأصبحت مرتبطــة بالحركة الســياحية.

الريادة نهجنا

الهيكليلة التنظيمية
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ال�سيد فريد اخلوري

ال�سيدة رنا الزعيم

امل�ست�سار�ن القانونيون ال�سيد �سميح �سعادة ممثل بنك بيمو لبنان �س. م. ل

املدققون احل�سابيون

ال�سيد ريا�س اأبو الن�سر الب�ساتنة

ال�سيد ب�سام معماري

أعضاء مجلس اإلدارة

�سوري اجلن�سية، حا�سل على �سهادة بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال كلية 

بالد�ين �اآل�س، الوليات املتحدة الأمريكية.

مدير عام �سركة التنمية الزراعية.

يف  املنعقدة  العامة  الهيئة  يف  انتخابه  مت  م�ستقل،  غري  ع�سو 

2٠12/1٠/22

�سورية اجلن�سية، حائزة على �سهادة املاج�ستري يف الهند�سة املدنية �يف 

اإدارة امل�ساريع من اجلامعة الأمريكية يف بري�ت.

للتطوير  اخلليجية  ال�سورية  لل�سركة  العامة  �املديرة  مدنية  مهند�سة 

�ال�ستثمار العقاري.

ع�سو م�ستقل، مت انتخابها يف الهيئة العامة املنعقدة يف 2٠14/6/9

قدمت ا�ستقالتها بتاريخ ٨ اأيلول 2٠15

لبناين اجلن�سية، حائز على ماجي�ستري يف ادارة الأعمال من اجلامعة 

الأمريكية يف بري�ت �لديه ٣6 �سنة خربة يف اإدارة امل�سارف.

املدير التنفيذي لبنك بيمو لبنان.

يف  املنعقدة  العامة  الهيئة  يف  انتخابه  مت  م�ستقل،  غري  ع�سو 

2٠12/1٠/22

موؤ�س�سة احلكيم القانونية.

ال�سيد فرزت عمر العمادي 

اإدارة  الآداب -  البكالوريو�س يف  �سهادة  �سوري اجلن�سية، حا�سل على 

القطاع العام من اجلامعة الأمريكية يف بري�ت. 

 Prime BB Naft Trading ��سركة  اإدارة �سركة   رئي�س جمل�س 

.Global Oil Industries ع�سو جمل�س اإدارة �سركة� Oil
ع�سو م�ستقل، مت انتخابه يف الهيئة العامة املنعقدة يف 2٠14/6/9.

�سوري اجلن�سية، حا�سل على �سهادة بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من 

جامعة كاليفورنيا تيكنكال يف الوليات املتحدة الأمريكية.

مدير �سركة معماري للمالحة.

ع�سو م�ستقل، مت انتخابه يف الهيئة العامة املنعقدة يف 22/2٠12/1٠

ال�سيد مهران ير�انت هازار / نائب رئي�س جمل�س الإدارةالدكتور ريا�س عبجي / رئي�س جمل�س الإدارة

الدكتور نور احل�سيني ال�سيد يوردان عبجي 

ليون  جامعة  من  القت�ساد  يف  الدكتوراه  على  حائز  اجلن�سية،  �سوري 

لوميار �لديه اأكرث من ٣2 �سنة خربة يف اإدارة امل�سارف.

رئي�س جمل�س ادارة بنك بيمو لبنان �بيمو اأ�ر�با يف لوك�سمبورغ.

يف  املنعقدة  العامة  الهيئة  يف  انتخابه  مت  م�ستقل،  غري  ع�سو 

.2٠12/1٠/22

يت�سكل جمل�س الإدارة يف العام 2٠15 من الأع�ساء التاليني علمًا باأنه قد مت انتخاب جمل�س اإدارة جديد للم�سرف بتاريخ 15/٠٣/2٠16:

�سوري اجلن�سية، حا�سل على �سهادة بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال كلية 

جونز، جاك�سونفيل، الوليات املتحدة المريكية.

يف   - اأميكو   - الطبية  للتجهيزات  الأمني  �سركة  جمموعة  عام  مدير 

البحرين،  عمان،  قطر،  م�سر،  املتحدة،  العربية  المارات  ال�سعودية، 

الكويت، �سورية، لبنان، الأردن، العراق، ايران.

ع�سو م�ستقل، مت انتخابه يف الهيئة العامة املنعقدة يف 22/2٠12/1٠

الكهربائية  بالهند�سة  الدكتوراه  �سهادة  على  حا�سل  اجلن�سية،  �سوري 

من جامعة كلود برنار يف فرن�سا �يعمل يف جمال املقا�لت منذ 41 عامًا.

 PTE للمقا�لت يف جدة، �مدير عام �سركة  مدير عام �سركة �سبكو 

مللحقات الطاقة �الت�سالت يف اململكة العربية ال�سعودية. 

ع�سو م�ستقل، مت انتخابه يف الهيئة العامة املنعقدة يف 22/2٠12/1٠

قدم ا�ستقالته بتاريخ 1 متوز 2٠15

جامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  ماجي�ستري  على  حائز  اجلن�سية،  �سوري 

امل�سارف  اإدارة  يف  خربة  �سنة   ٣7 من  اأكرث  �لديه  فرن�سا  يف  د�فني 

�ال�سركات ال�سناعية.

ل�سركة  التنفيذي  �املدير  هوم  باتر  عبجي  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

كيما�يات عبجي .

يف  املنعقدة  العامة  الهيئة  يف  انتخابه  مت  م�ستقل،  غري  ع�سو 

2٠12/1٠/22
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ال�سيد ح�سان عزت طرابل�سي

 الرئي�س التنفيذي

ال�سيد عماد �سحيمي

مدير عام م�ساعد - ادارة اخلزينة �العالقات امل�سرفية

�سامي املنري

مدير عام م�ساعد - ادارة التجزئة

ال�سيدة يارا �سليمان

مدير عام م�ساعد - ادارة الت�سليف املوؤ�س�ساتي

ال�سيد اندريه حلود   

النائب الثاين الرئي�س التنفيذي

ال�سيد خالد اأبو الربغل 

مدير عام م�ساعد -  اإدارة العمليات �الدعم

ال�سيدة ندى �سليبا

مدير عام م�ساعد - اإدارة معاجلة الديون املتعرثة �التمويل التجاري 

اإلدارة التنفيذية ٢٠١٥

ال�سيد عمر الغرا�ي

النائب الأ�ل الرئي�س التنفيذي

�سوري اجلن�سية، حائز على بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من الوليات 

املتحدة الأمريكية.

اإدارة ال�سركات املالية �امل�سرفية يف  ٣٨ �سنة خربة يف  اأكرث من  لديه 

اأ�ر�با �ال�سرق الأ��سط.

ان�سم اإىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2٠12

قدم ا�ستقالته بتاريخ 2٠15/12/1٠

جامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  ماج�ستري  على  حائز  اجلن�سية،  �سوري 

يف  اخلربة  من  �سنة   12 لديه  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سيكاغو، 

اخلدمات املالية �العمليات امل�سرفية �ال�ستثمارية.

اأن كان مدير  2٠15 بعد  ان�سم اإىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 

عام ل�سركة بيمو املالية ملدة ٨ �سنوات.

لبناين اجلن�سية، حائز على اجازة يف اإدارة الأعمال املالية �امل�سرفية

اخلزينة  اأعمال  يف  �حتديدًا  امل�سارف  قطاع  يف  خربة  �سنة   ٣4 لديه 

�القطع الأجنبي.

ان�سم اإىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2٠1٠

الأعمال  اإدارة  يف  بكالوريو�س  �سهادة  على  حائز  اجلن�سية،  �سوري 

�الدارة العامة من جامعة لويزيانا

لديه اأكرث من 12 �سنة خربة م�سرفية

ان�سم اإىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2٠٠4

الأعمال من  اإدارة  املاج�ستري يف  �سهادة  �سورية اجلن�سية، حائزة على 

الأعمال  اإدارة  يف  بكالوريو�س  ��سهادة  الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة 

�الإدارة العامة من اجلامعة الأمريكية يف بري�ت.

لديها اأكرث من 1٠ �سنوات خربة م�سرفية.

ان�سمت اإىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2٠٠4

يف  �دبلوم  امل�سارف  ادارة  يف  دبلوم  على  حائز  اجلن�سية،  لبناين 

املحا�سبة �العلوم التجارية.

لديه اأكرث من ٣1 �سنة خربة م�سرفية يف �سورية �لبنان.

ان�سم اإىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2٠٠4

امل�سرفية  الأعمال  يف  املاج�ستري  �سهادة  على  حائز  اجلن�سية،  �سوري 

�املالية من جامعة بورد�.

لديه 12 �سنة خربة مالية �م�سرفية.

ان�سم اإىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2٠٠5

الأعمال من  اإدارة  املاج�ستري يف  �سهادة  �سورية اجلن�سية، حائزة على 

ESA
لديها اأكرث من 19 �سنة خربة يف الت�سليف الئتماين �الدارة املالية.

ان�سمت اإىل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي عام 2٠٠4
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مدراء الفروع واألقسام

مدراء االقليمي

مدير اإدارة التجزئة الإقليمي للمنطقة ال�ساحلية و ال�سرقيةمازن ا�سرب

مدير اإدارة التجزئة الإقليمي للمنطقة الو�سطى و ال�سماليةاأكرم جبور

مهند كنيفد
مدير اإدارة التجزئة الإقليمي لفروع مدينة دم�سق واملنطقة 

اجلنوبية

مدراء الفروع

مديرة فرع دم�سق الرئي�سي- فندق ال�سامرنده قباين

مدير فرع ٢9 اأيارغ�سان بدين   

مدير فرع العبا�سينيوليد الكيال   

مدير فرع باب توماداين ف�سول  

مدير فرع املزة اياد ال�سلوم   

مدير فرع دمرندمي البطل  

مدير فرع احلريقةب�سار ح�سني  

مدير فرع حلب الرئي�سياأحمد جميل جبل  

مديرة فرع الفرقان�سذى رحال  

مديرة فرع ال�سليمانيةمرييام نحا�س  

مدير فرع حماهاأحمد خالد 

مدير فرع حم�س احل�سارة�سمري الكردي 

مدير فرع �سافيتاكنان عا�سي   

مدير فرع احلوا�سب�سام و�سوف  

مدير فرع احل�سكةوليد ال�سيد

مديرة فرع القام�سلينوره �سما�س 

مدير فرع جبلة�سبحي زيتون  

مدير فرع بانيا�ساأحمد ا�سماعيل

مدير فرع الالذقية الرئي�سيفرا�س عجيب  

مدير فرع الالذقية ٢ايهم يون�س 

مدير فرع طرطو�س الرئي�سيبهجت زعيرت   

مدير فرع طرطو�س الثاينوهاد �سليمان  

مدير فرع جرماناعمر مارديني 

مدير فرع ال�سويداءغ�سان جبور  



2021

مدراء الفروع واألقسام

مدراء األقسام

مدير اإدارة املالية املكلف باأعمال كبري املحا�سبني املاليني  روفان ر�ستم   

مدير اإدارة املخاطرو�سام كامله   

مديرة اإدارة املوارد الب�سرية والتطوير �سلمى ال�سمان

مدير اإدارة تكنولوجيا املعلومات و الإت�سالت�سعد الزبيبي   

مدير اإدارة اللتزاماأمين طحان

مديرة اإدارة التمويل التجارين�سرين �سبح   

مدير اإدارة اخلزينةمعتزباهلل ق�سار

مدير اإدارة التدقيق الداخلي املكلف باأعمال اإدارة التدقيق الداخليعمار حفته   

مدير اإدارة معاجلة الديون املتعرثةعامر ف�سول

مدير اإدارة امل�ساريع و تطوير الأعمالكرمي فهده   

مدير اإدارة الرقابة امل�سرفيةيزن حواط 

مدير اإدارة ال�سوؤون الإدارية واخلدماتف�سلو اأبو ع�سلة

مديرة اإدارة الئتمان ريتا �سعاده   

مديرة اإدارة العملياتماريا خالد   

مديرة اإدارة منح الئتمانجمانه دياب   

مديرة اإدارة اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية�سذى معمر   
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لجان مجلس اإلدارة

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
�سكل املجل�س اللجان التالية:

الصفةاسم العضو االسم

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وتطوير
 املوارد الب�سرية

رئي�س اللجنةال�سيد مهران يروانت هازار 

ع�سوال�سيد ريا�س عبجي 

ع�سوال�سيد ب�سام معماري 

ع�سوال�سيد فريد اخلوري 

ع�سوال�سيدة رنا الزعيم 

م�ست�سارال�سيد برتراند فرييوت

م�ست�سارد. نبيل �سكر

جلنة اإدارة املخاطر 

رئي�س اللجنةال�سيد ب�سام معماري

ع�سوال�سيد ريا�س اأبو الن�سر الب�ساتنه

ع�سوال�سيد فريد اخلوري 

ع�سوال�سيد �سميح �سعادة

م�ست�سارال�سيد برتراند فرييوت

م�ست�سارد. نبيل �سكر

جلنة التدقيق

رئي�س اللجنةال�سيد فريد اخلوري 

ع�سوال�سيد مهران يروانت هازار 

ع�سود. نور احل�سيني

ع�سو ب�سام معماري 

ع�سورنا الزعيم 

 م�ست�سارال�سيدة مرينا �سوفان

جلنة العقارات 

رئي�س اللجنةال�سيد ب�سام معماري

ع�سوال�سيد ريا�س عبجي

ع�سوال�سيد مهران يروانت هازار

ع�سوال�سيدة رنا الزعيم

ع�سوال�سيد �سميح �سعادة

ع�سوال�سيد فريد اخلوري

ع�سوال�سيد يوردان عبجي

ع�سوال�سيد ح�سان طرابل�سي

م�ست�سارال�سيد برتراند فرييوت

جلنة احلوكمة والمتثال

رئي�س اللجنةال�سيد ريا�س عبجي 

ع�سوال�سيد ريا�س اأبو الن�سر الب�ساتنة

ع�سوال�سيد مهران يروانت هازار

 م�ست�سارد. نبيل �سكر
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المساهمو ن المؤسسون

مساهمينا:

البنك ال�سعودي الفرن�سي

امل�ساهمون

بنك بيمو لبنان

عائلة عبجي

%27

%4٣,5٠

%22

%7,5٠

كبار المساهمين

معلومات عن كبار مالكي الأ�سهم )ملكية اأكرث من ١%(

ا�سم امل�ساهم

اجلن�سية
٢0١5

ن�سبة امللكية من اإجمايل عدد الأ�سهم اململوكةالعائلةال�سم الأول
راأ�س املال

٢٢.0000%١١,000,000لبناين-بنك بيمو لبنان

٢٧.0000%١3,500,000�سعودي-البنك ال�سعودي الفرن�سي

4.٧34٢%٢,36٧,١06�سوريعبجيريا�س

٢.9١٨٢%١,459,١٢0�سوريابراهم�ساهكلود

٢.٧5١3%١,3٧5,665�سورياأ�سودحازم

٢.٢٨54%١,١4٢,695�سوريهازارمهران يروانت

٢.0930%١,046,494�سوريمعماريب�سام

١.٧٧56%٨٨٧,٧٨0�سوريالفا�سلاديب

١.٧٧49%٨٨٧,460�سوريعبجييوردان

١.5١١5%٧55,٧35�سورياخلوريفريد

١.5١١5%٧55,٧35�سورياخلوريزيد

١.0649%53٢,430�سوريخوندةاأحمد

١.0000%500,000�سوريعبجيجورج
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املهام الرئي�سية لأع�ساء جمل�س الإدارة 
• يعنّي املدراء التنفيذيني �نوابهم.

• ين�سئ فر�عًا للم�سرف.
• يحدد �سيا�سة امل�سرف يف جميع حقول ا�ستثماراته.

• ��سع الأنظمة الداخلية لل�سركة لتنظيم الأمور املالية �املحا�سبية �الإدارية.
• اإعداد امليزانية العامة لل�سركة �بيان الأرباح �اخل�سائر �بيان التدفقات النقدية �الي�ساحات حولها مقارنة مع ال�سنة املالية ال�سابقة م�سدقة 

جميعها من مدقق ح�سابات امل�سرف.

• اإعداد التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة عن اأعمال امل�سرف خالل ال�سنة املنق�سية.
• مراجعة التعامالت مع الأطراف ذ�ي العالقة التي ل تندرج �سمن اأعمال امل�سرف العتيادية لدرا�ستها.

اإىل  بالإ�سافة  د�ري،  �ب�سكل  �ا�سحة �حمددة  ب�سورة  للم�سرف  الهامة  �ال�سيا�سات  �ال�سرتاتيجيات �اخلطط  الأهداف  امل�سادقة على   •
ممار�سة التوجيه �الرقابة على اإدارتها التنفيذية التي تقع عليها م�سوؤ�لية العمليات اليومية �م�ساءلتها.

• كما يقوم املجل�س بامل�سادقة على اأنظمة ال�سبط �الرقابة الداخلية، ل�سيما ميثاق التدقيق املت�سمن توثيق مهام ��سالحيات �م�سوؤ�ليات 
اإدارة التدقيق �التاأكد من مدى فعالية هذه الأنظمة.

• التاأكد من مدى تقيد امل�سرف بال�سرتاتيجيات �اخلطط �ال�سيا�سات �الإجراءات املعتمدة اأ� املطلوبة مبوجب القوانني �التعليمات، �التاأكد 
من قيام الإدارة التنفيذية مبراجعة اإجنازات الأداء �فقًا خلطط العمل �من اتخاذ الإجراءات الت�سويبية الالزمة، بالإ�سافة اإىل التاأكد من 

اأن جميع خماطر امل�سرف قد مت اإدارتها ب�سكل �سليم.

• اعتماد الهيكل التنظيمي املقرتح من الإدارة التنفيذية �الذي يبني الت�سل�سل الإداري )مبا يف ذلك جلان املجل�س �الإدارة التنفيذية(.
• اعتماد اللوائح �الأنظمة الداخلية املتعلقة بعمل امل�سرف �تطويرها، �ما يتبع ذلك من حتديد للمهام �الخت�سا�سات �الواجبات �امل�سوؤ�ليات 

�العالقات �التبعيات بني امل�ستويات التنظيمية املختلفة.

• الت�سديق على �سيا�سة تفوي�س �تنفيذ الأعمال املنوطـة بالإدارة التنفيذية.
• ��سع بنية للحوكمة املثلى التي حتقق عمليـة رقابة فعالـة �كافيـة.

• اإجراء تقييم لأداء املجل�س ككل �اأداء الرئي�س التنفيذي �اأداء اللجان التابعة للمجل�س.
• تقييم مدى كفايـة اأنظمة ال�سبط �الإف�ساح املايل)Financial Reporting(  �الرقابة الداخلية املتعلقة باآلية اإعداد التقارير املالية.

اأ�سبابها �حتديد امل�سوؤ�لني عنها �املحا�سبة  • مراجعة اأداء امل�سرف �تقييم اأعماله �ح�سن اإدارته �حتديد النحرافات �التجا�زات �حتليل 
عليها �اإ�سدار التعليمات الالزمة ملعاجلتها �تفادي تكرارها.

• اعتماد �مراقبة �سيا�سة المتثال، �الإ�سراف على اإعدادها �تطويرها �التاأكد من تطبيقها يف امل�سرف من قبل اجلهة امل�سوؤ�لة عن مراقبة 
المتثال.

• درا�سة تقارير �تو�سيات الإدارة التنفيذية حول التطورات �التح�سينات �تعزيز ممار�سات امل�سرف يف جمال الإف�ساح اأ� املجالت الأخرى.
• دعوة الهيئات العامة العادية �غري العادية �يحدد جد�ل اأعمالها �ينفذ قراراتها.

مهام جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وتطوير املوارد الب�سرية:
• مراقبة ��سمان �سفافية تعيني �جتديد �ا�ستبدال اأع�ساء جمل�س الإدارة �الرئي�س التنفيذي �كذلك تقييم فعالية جمل�س الإدارة ككل �فعالية 

كل ع�سو من الأع�ساء ب�سكل م�ستقل.

• تقييم اأداء املدراء التنفيذيني.
• �سمان �سفافية �سيا�سات ر�اتب �مكافاآت �تعوي�سات اأع�ساء جمل�س الإدارة �املدراء التنفيذيني.

• دعم تطوير املوارد الب�سرية يف البنك على كافة امل�ستويات.
• مراجعة مع الإدارة التنفيذية دليل الإجراءات التنظيمية الداخلية �رفعها اإىل جمل�س الإدارة للم�سادقة عليها.

• مراجعة النظام الداخلي للبنك �امل�سادقة عليه.
• مراجعة ميثاق اأخالق امل�سرف �نظام ال�سلوكيات الناجت عنه.

مهام جلنة احلوكمة والمتثال:
• الإ�سراف على اإعداد �تطبيق دليل احلوكمة �مراجعته �حتديثه عند ال�سر�رة.

• التن�سيق مع جلنة التدقيق للتاأكد من اللتزام بالدليل.
• التاأكد من ��سع �سيا�سات �ا�سحة لمتثال امل�سرف �فق الأ�س�س �القواعد العاملية التي ت�سمن �سالمة امل�سرف �مراقبة امتثال امل�سرف

• تز�يد جمل�س الإدارة بالتقارير �التو�سيات بناء على النتائج التي مت التو�سل اإليها من خالل عمل اللجنة.
• تز�يد جمل�س الإدارة عند ال�سر�رة بتقارير عن مدى امتثال امل�سرف بالقواعد ال�سليمة.

مهام جلنة اإدارة املخاطر:
��سع �سيا�سة املخاطر مبا ين�سجم مع قدرة امل�سرف �مدى قبوله لتحمل املخاطر، �مراجعة اأداء الإدارة العليا يف اإدارة خماطر الئتمان �ال�سوق 

�ال�سيولة �الت�سغيل �عدم اللتزام �ال�سمعة �غريها.

مهام جلنة التدقيق :
مراجعة التقارير املالية �نظم ال�سبط �الرقابة، �نطاق �نتائج �مدى كفاية التدقيق الداخلي �اخلارجي، �مراجعة الق�سايا املحا�سبية ذات الأثر 

اجلوهري على البيانات املالية.

مهام جلنة العقارات:
• متابعة �مراجعة ��سعية جميع العقارات التي ي�ستعملها امل�سرف �سواء كانت م�ستاأجرة اأ� مملوكة �التاأكد من ح�سن ا�ستخدامها بال�سكل 

املطلوب ��سمان ال�سر�ط املقبولة لإمتام عمل امل�سرف على اأكمل �جه. 

• تقدمي تو�سيات ملوافقة جمل�س الإدارة بناء على اقرتاحات الإدارة ل�سراء اأ� بيع ا� ا�ستئجار اأ� تاأجري اأي عقارات جديدة ل�ستخدام امل�سرف 
�سمن اأف�سل �سر�ط ممكنة.

مهام مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة عنه 
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معايري ال�ستقاللية املعتمدة:
• اأن ل تربطه باأي مدير تنفيذي اأ� اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة يف امل�سرف اأ� يف اأي موؤ�س�سة من جمموعته قرابة حتى الدرجة الرابعة.
• اأن ل يكون هو اأ� اأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة �سريكًا للمدقق اخلارجي لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية 

املجل�س.

اأ� اأحد جلانه �توزيعات الرباح التي يتقا�ساها  • اأن ل يتقا�سى من امل�سرف اأي مبلغ مايل با�ستثناء ما يتقا�ساه لقاء ع�سويته يف املجل�س 
ب�سفته م�ساهمًا.

• اأن ل يكون عمل كمدير تنفيذي يف امل�سرف اأ� يف اأي موؤ�س�سة من جمموعته خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية املجل�س.
• اأن ل يكون ع�سو جمل�س اإدارة اأ� �سريك اأ� م�ساهم رئي�سي يف �سركة يتعامل معها امل�سرف با�ستثناء التعامالت التي تن�ساأ ب�سبب اخلدمات اأ� 

الأعمال املعتادة التي يقدمها امل�سرف لعمالئه، �اأن ل يكون ع�سوا مبجل�س اإدارة يف اأي موؤ�س�سة من جمموعتها.

• اأن ل ت�سكل م�ساهمته م�سلحة موؤثرة يف راأ�س مال امل�سرف )5% اأ� اأكرث( اأ� يف اأي موؤ�س�سة من جمموعتها اأ� اأن تربطه مب�ساهم رئي�سي اآخر 
قرابة حتى الدرجة الرابعة، اأ� اللتزام ب�سورة مبا�سرة اأ� غري مبا�سرة بالعمل �فق توجيهات اأ� تعليمات امل�ساهم الرئي�سي.

• اأن ل يتم انتخابه لأكرث من د�رتني متتاليتني.

التزام امل�سرف بتطبيق دليل احلوكمة:
يلتزم امل�سرف بتطبيق دليل احلوكمة �الذي هو عبارة عن بنود يلتزم بها امل�سرف �جمل�س الإدارة متا�سيًا مع الأنظمة �القوانني النافذة يف �سورية 

ملا له من اأثر على م�سالح امل�ساهمني �حقوقهم.

�جند فيما يلي ملخ�س عام عن تطبيق امل�سرف لبنود دليل احلوكمة:

اأن جميع  بامل�سرف حيث جند  املذكورة يف دليل احلوكمة اخلا�س  ال�سر�ط  الأخذ بعني العتبار جميع  الإدارة مت  ت�سكيل جمل�س  • حني مت 
اأع�ساء جمل�س الإدارة هم من اجلن�سية ال�سورية ما عدا ممثل بنك بيمو لبنان، جميعهم اأع�ساء غري تنفيذيني، عدد الأع�ساء امل�ستقلني هو 6 

اأع�ساء من اأ�سل 9، �ل توجد �سلة قرابة بني رئي�س جمل�س الإدارة �الرئي�س التنفيذي، رئي�س جمل�س الإدارة ب�سفته ال�سخ�سية �ب�سفته ممثاًل 

لل�سخ�س العتباري لي�س رئي�سًا ملجل�س اإدارة اأكرث من �سركتني م�ساهمتني يف �سوريا �كذلك ع�سو جمل�س الإدارة لي�س ع�سوًا مبجال�س اإدارة 

اأكرث من خم�س �سركات م�ساهمة �سورية.

• ��سكل املجل�س اللجان املنبثقة عنه مع مراعاة ال�سر�ط املطلوبة لت�سكيل كل جلنة، ���سع ميثاق عمل لكل منها ��سح فيه مدتها ��سالحياتها 
اأغلب هذه اللجان خالل العام بتحقيق عدد الجتماعات املطلوب منها، �يف نهاية العام قدمت كل جلنة اإىل جمل�س  �م�سوؤ�لياتها. التزمت 

الإدارة تقرير �سامل عن اأعمالها.

• اجتمع جمل�س الإدارة 5 اجتماعات خالل العام �كان يتم تز�يد اأع�ساء املجل�س بجد�ل اأعمال املجل�س معزًزا بالوثائق �املعلومات الالزمة 
باإعداد �توثيق حما�سر هذه  اأمني �سر جمل�س الإدارة  قبل مدة كافية من اجتماعات املجل�س لتمكينهم من درا�سة املوا�سيع املطر�حة �قام 

الجتماعات �تد�ين القرارات املتخذة.

• مت ف�سل م�سوؤ�ليات رئي�س املجل�س عن م�سوؤ�ليات الرئي�س التنفيذي مبوجب تعليمات كتابية مقرة من املجل�س �مت تو�سيح جميع العمليات 
�املهارات  �املوؤهالت  للخربات  الأدنى(  ��سر�ط )احلد  ��سع معايري  موافقته، �مت  �تتطلب  املجل�س  تدخل �سمن �سالحيات  التي  امل�سرفية 

املطلوبة لع�سوية جمل�س الإدارة �ل�سغل من�سب الرئي�س التنفيذي.

• مار�س جمل�س الإدارة اأن�سطته خالل العام حيث ��سع جمل�س الإدارة على الأهداف �ال�سرتاتيجيات �اخلطط �ال�سيا�سات الهامة للم�سرف، 
�اعتمد الهيكل التنظيمي املقرتح من الإدارة التنفيذية �الذي يبني الت�سل�سل الإداري مبا يف ذلك جلان املجل�س �الإدارة التنفيذية.

• بناء على التقارير الد�رية، التي ترفعها اإليه الإدارة التنفيذية �املدقق الداخلي �املدقق اخلارجي، قام املجل�س مبراجعة اأداء امل�سرف �تقييم 
اأعماله �ح�سن اإدارته �حتديد النحرافات �التجا�زات �حتليل اأ�سبابها �حتديد امل�سوؤ�لني عنها �املحا�سبة عليها �اإ�سدار التعليمات الالزمة 

ملعاجلتها �تفادي تكرارها.

• �سادق جمل�س الإدارة على �سيا�سة الإحالل للمديرين التنفيذيني للم�سرف، �على التو�سيف الوظيفي لأمني �سر جمل�س الإدارة.
• خ�سع اأع�ساء املجل�س �جلنة التدقيق بالإ�سافة للرئي�س التنفيذي �اأمني �سر جمل�س الإدارة جلل�سة تدريبية حول اأ�سول اإدارة التدقيق الداخلي 

�اأحدث التطورات يف هذا املجال.

• يف نهاية العام قام املجل�س بتقييم اأدائه ككل �تقييم فعالية كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س �تقييم اأداء الرئي�س التنفيذي �تقييم اأداء اللجان 
التابعة له.

�اآليات منا�سبة  اإجراءات �تعليمات  • من حيث تطبيق مبادئ الإف�ساح �ال�سفافية، مت ��سع �سيا�سة مكتوبة لالإف�ساح، ت�ستمل على اعتماد 
لاللتزام مع جميع متطلبات الإف�ساح �فقًا للنظام ال�سادر عنه.

• �مت الإف�ساح عن الأحداث اجلوهرية التي ح�سلت يف امل�سرف �مت ن�سرها على املوقع الإلكرت�ين للم�سرف.
• التزم الأ�سخا�س املطلعون بالإف�ساح لهيئة الأ�راق �الأ�سواق املالية عند قيامهم باأية عملية بيع اأ� �سراء لأ�سهم ال�سركة �ذلك خالل مدة 

اأ�سبوع من حد�ث العملية.

• مت الإف�ساح على املوقع الإلكرت�ين للم�سرف عن الجتماعات الد�رية بني الإدارة التنفيذية يف امل�سرف �امل�ستثمرين �امل�ساهمني، بالإ�سافة 

اجتماع جمل�س ا�سم الع�سو
الإدارة

اجتماع جلنة 
الرت�سيحات 

واملكافاآت 
وتطوير املوارد 

الب�سرية

جلنة اإدارة 
املخاطر

احلوكمة 
جلنة التدقيقجلنة العقاراتوالمتثال

5/56/6٢/٢٢/٢ريا�س عبجي

5/36/4٢/١٢/١3/4مهران يروانت هازار

5/5٢/٢يوردان عبجي

١/0١/0١/0نور احل�سيني

4 / 5/56/63/3٢/٢4ب�سام معماري

4 / 5/56/63/3٢/٢4فريد اخلوري

5/53/3٢/٢�سميح �سعادة

ريا�س اأبو الن�سر 
5/١3/١٢/0الب�ساتنه

مهام مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة عنه 
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اإىل الت�سريحات �امللخ�سات الد�رية املقدمة من قبل الرئي�س التنفيذي �املوجهة للم�ساهمني �املحللني املاليني �ال�سحفيني.

• �فيما يخ�س الهيئة العامة، التزم امل�سرف بالإعالن عن موعد انعقاد الهيئة العامة �مكانها �جد�ل اأعمالها قبل املوعد املحدد لالجتماع 
باأربعة ع�سر يومًا على الأقل �مت ن�سر الدعوة على مرتني كل مرة يف �سحيفتني يوميتني �على موقع ال�سركة الإلكرت�ين.

• �ت�سمن تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي املقدم اإىل الهيئة العامة جميع البنود املذكورة يف دليل احلوكمة.

العتماد على املوردين
يقوم امل�سرف بتنويع اعتماده على موردي اخلدمات �الأ�سول �كافة امل�ستلزمات امل�سرفية باأكرب قدر ممكن، بينما يتم التعامل مع بع�س الأطراف 

املعينة حمليًا �خارجيًا خل�سو�سية تلك اخلدمات �ل�سر�رات العمل امل�سريف �احلر�س على احل�سول على اأف�سل اخلدمات املمكنة.

تت�سمن تلك الأطراف املوردين التاليني:

• �سركة CSC �التي تقوم بتز�يد خدمة ال�سراف الآيل.
• �سركة SAB �التي جهزت امل�سرف بنظامه املعلوماتي �التي تقوم على تطويره مع حركة منو امل�سرف �ازدياد �ترية العمل.

اأتعاب مدققي احل�سابات
بلغت اأتعاب مدققي احل�سابات للم�سرف خالل عام 2٠15 مبلغ 25.٨٠٠.٠٠٠ لرية �سورية كما بلغت اأتعاب مدققي احل�سابات لل�سركة التابعة 

مبلغ 900،000لرية �سورية.

املوارد الب�سرية
يف ظل ال�سعوبات الكبرية التي تخللت العام 2٠15 اأ�سّر امل�سرف على تقدمي الدعم الكامل ملوظفيه لتخطي هذه الظر�ف �لكن كان لبد من بع�س 

ال�ستقالت التي كان معظمها ب�سبب ال�سفر.

�حر�س بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي على اختيار اأف�سل املر�سحني �العمل الدائم على تدريبهم من خالل برامج ند�ات �حما�سرات م�ستمرة 

�د�رية تتنا�ل كافة ال�سوؤ�ن امل�سرفية.

�يبني اجلد�ل التايل اأعداد العاملني يف امل�سرف يف اآخر �سنتني �لغاية ٣1/2٠15/12:

يتوزع موظفو امل�سرف كما يف نهاية العام 2٠15 على ال�سكل الآتي

نو�سح فيما يلي بيانًا يظهر امل�ستوى التعليمي ملوظفي امل�سرف يف نهاية العام 2٠15:

باملعرفة �اخلربة  لتنمية مهاراتهم �تطويرها، �املحافظة على متيزهم  العاملون يف امل�سرف لد�رات تدريبية مكثفة يف كافة املجالت  يخ�سع 

الالزمة ملواكبة تطور العمل.

�يو�سح البيان التايل اأنواع الد�رات التدريبية التي اأقيمت خالل العام 2٠15 ملوظفي امل�سرف �هي ت�سري اإىل ن�سبة املوظفني الذين تلقوا الد�رات 

امل�سار اإليها:

ن�سبة التغيري     3١-١٢-3١٢0١5-١٢-٢0١4املوارد الب�سرية

- ٢١ %٧١6565عدد العاملني يف امل�سرف

العدداملكان

٢٨0الإدارة العامة

٢٨5الفروع

565املجموع

الدورات التدريبية 
لعام ٢0١5

%59

%22
%1

%5

%6

%7

درا�سات اأكادميية

د�رات يف ال�سالمة � ال�سحة املهنية

د�رات لغة

د�رات تدريبية خارجية

د�رات تدريبية داخلية

د�رات يف املهارات الإدارية

الموارد البشرية
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الهيكلية التنظيمية يف بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي:

جلنة املخاطر

جلنة امل�سادقات الإئتمانية

جمل�س الإدارة

جلنة اللتزام �احلوكمة

جلنة العقارات

جلنة التدقيق

اأمني �سر جمل�س الإدارة

��سام كاملة

الرئي�س التنفيذي

مراقب م�سريف داخلي

جلنة الرت�سيحات �املكافاآت 

�تطوير املوارد الب�سرية

اإدارة املخاطر

��سام كاملة

مدير الإدارة

اإدارة اللتزام �احلوكمة

اأمين طحان

مدير الإدارة

اإدارة التدقيق الداخلي

عمار حفتة

مدير الإدارة بالتكليف

النائب الأ�ل للرئي�س التنفيذي

عمر الغرا�ي

النائب الثاين للرئي�س التنفيذي

اأندريه حلود / �سوؤ�ن الرقابة امل�سرفية

الهيكلية التنظيمية



حياكة الْبسط:
صناعــة البســاط العربــي مــن أقــدم الحــرف التــي عرفهــا الّتاريــخ، تحتــاج لجهــد ودقــة عاليــة مــن 

قبــل صانعيهــا ليخرجوهــا علــى صورتهــا األخيــرة، والتــي نشــاهدها بأحجــام وألــوان وتصاميــم 

مختلفــة بالغــة الّجمــال.

وقــد عرفــت مدينــة دمشــق ومــدن ســورّية أخــرى حرفــة صناعــة الْبســط اليدويــة منــذ مئــات 

الّســنين، وعمــل بهــذه المهنــة عشــرات الحرفييــن الذيــن توارثوهــا عــن آباءهــم وأجدادهــم. 

المشاركة والمسؤولية االجتماعية من أولوياتنا

السنة المالية
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السنة المالية بإيجاز

مباليني اللريات 
ال�سورية

٢004٢005٢006٢00٧٢00٨٢009٢0١0٢0١١٢0١٢٢0١3٢0١4٢0١5
التغيري 

من ٢0١4 
لـ ٢0١5

�سايف اأرباح  
- )خ�سائر( 

ال�سنة
)١40(  ٢١  ١١٨6  44٧  ٨3٢  66١  66٨  660  4١  ١,9٧9  ٢,33٢  6,6٧4 %١٨6.١٢

�سايف 
اأرباح  

- )خ�سائر( 
ال�سنة )م�ستبعداً 
اأثر تقييم راأ�س 

املال(

)١56(  53  3١6  505  ٧6٢  6٨١  634  ٢٧5 )905( )906( )35(  ٢١6 

جمموع 
املوجودات

 ١6,٧9٢  4٢,6٧4  63,59٨  ٨0,0٢3  ٨9,30١  ١0١,96١١  ٨4,٧6٧  ١5,64٨  ٢3,٨9١١٧,٢٢  ٢5  ١3٨,٨٢3  ١٧١,9١5 %٢3.٨4

١6.99% ١3٨,٢53  ١١٨,١٧0  9٨,٨٨3  ٧0,06٨  6١,٧٢٨  ١03,560  9١,534  ٧٨,٢١١  ٧١,٧٢٨  56,096  36,9٨6  ١4,63٢ ودائع الزبائن

قرو�س و 
ت�سليفات

 ٢,9٧9  ٧,6٨9  ١١,649  ١6,٧9٢  ٧6,٢٨,١٧٢  ٧٢٢  36,٨54  3٢,935  ٢6,4٢  ٢١3,٨9٢٧  ٨,439  36,596 %33.3٧

جمموع حقوق 
امل�ساهمني 

 ١,360  ١  ١,٧٢٨,946  ٢,305  3,٧٨٧  4,3٢٨  4,993  6,944  6,9٨5  ٨,954  ١١,٢5١٧  ٨,9١١ %59.١0

)العائد على 
حقوق 

امل�ساهمني(
%4.٨9-%٧.66%٢١%١١.٧٧.0٢%٨4.03%١6.٢9%١4.33%١١.06%0.59%٢4.٨3%٢3.0٨%45.٧6%9٨.٢6
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السنة المالية بإيجاز
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:)BSFF( سركة بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية�
��ساطة مالية مرخ�سة من  �سركة  املالية هي  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو 

قبل هيئة الأ�راق �الأ�سواق املالية ال�سورية ، ترتكز اأعمالها على تقدمي 

)اإدارة  اأموال  ر�ؤ��س  �تاأمني  �البحوث  �الو�ساطة  املالية  ال�ست�سارات 

الإ�سدارات( �اإدارة الأ�سول مبا يف ذلك حمافظ الأ�راق املالية.

الأ�ل  اخلا�س  البنك   ، الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  لبنك  ال�سركة  تتبع 

�الرائد يف �سورية ، �مت تاأ�سي�سها اإثر الت�سريعات التي �سدرت �مهدت 

الطريق اأمام اإقامة �سوق لالأ�راق املالية يف �سورية.

1 يف �سوق دم�سق لالأ�راق املالية �مركز املقا�سة �احلفظ  كع�سو رقم 

املركزي فاإن بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية يف طليعة �سركات اخلدمات 

بتاريخ  �سراء  عملية  اأ�ل  بتنفيذ  ال�سركة  قامت  فقد   ، ال�سورية  املالية 

�سوق دم�سق لالأ�راق املالية يف 1٠ اآذار 2٠٠9 )يوم الفتتاح( �ت�ستمر 

لهذا اليوم يف �سدارة قائمة �سركات الو�ساطة �بلغت ح�ستها ال�سوقية 

47% من قيمة التدا�ل عن عام 2٠15.

)اإدارة  اأموال  ر�ؤ��س  �تاأمني  �الو�ساطة  ال�ست�سارية  اخلدمات  اإن 

عدد  قبل  من  بالتقدير  قد حظيت  ال�سركة  تقدمها  التي  الإ�سدارات( 

من املن�سورات �اجلوائز العاملية.

اإ�سدارات الأ�سهم الالحقة: اإدارة زيادات راأ�س املال عرب اإ�سدارات 

حقوق الأف�سلية �توزيع الأ�سهم -املجانية-.

للتحويل:  قابلة  ��سندات  اأ�سهم  اإ�سدار   / المتياز  اأ�سهم  اإ�سدار 

�ا�سع  اإىل جمال  بالإ�سافة  المتياز  اأ�سهم  اإ�سدارات  �اإدارة  هيكلة 

من الإ�سدارات املعقدة القابلة للتحويل )من امتياز اإىل عادية، من 

�سندات اإىل اأ�سهم عادية..الخ(.

باأكملها  ال�سندات  اإ�سدار  عملية  اإدارة  ال�سركات:  �سندات  اإ�سدار 

الهيكلة  حول  امل�سورة  تقدمي  ذلك  يف  مبا  امل�ساهمة،  لل�سركات 

املالئمة، �الت�سعري، �ا�سرتاتيجية العر��س.

الهيكلة  حول  امل�سورة  تقدمي  �امللكية:  للدين  اخلا�سة  ال�ستثمارات 

�الت�سعري املالئمني لإدارة ال�سفقات �اإدارة التوظيف.

البحوث
اأبحاث الق�ساد الكلي: �هي تغطي اآخر التوجهات القت�سادية مبا 

فيها الإ�سالحات ال�سريبية �النقدية �القانونية اجلارية.

لأهم  �امل�ستقبلي  احلايل  الأداء  �تغطي  القطاعية:  الدرا�سات 

القطاعات امل�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل يف القطر.

املدرجة:  ال�سركات  اأ�سهم   / مال  راأ�س  �سوق  حول  حتليلية  تقارير 

املعنية،  ال�سركات  حول  اأ�سا�سية  معلومات  التقارير  هذه  �تت�سمن 

ال�سابقة،  ال�سنوات  خالل  املايل  اأدائها  �موؤ�سرات   ، منوها  �فر�س 

حتلياًل  التقارير  تت�سمن  كما  امل�ستقبلية.  التوقعات  اإىل  بالإ�سافة 

لنقاط القوة �ال�سعف يف ال�سركات �توقعات حول تطورها امل�ستقبلي 

بالإ�سافة اإىل التو�سيات املفيدة للم�ستثمرين.

اخلدمات التي تقدمها بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية:
الو�ساطة املالية

تدا�ل الأ�راق املالية يف ال�سوق املحلية

تنفيذ اأ�امر التدا�ل اليومية �املفتوحة

)Block Trades( تنفيذ ال�سفقات ال�سخمة

)OTC Market( تي�سري �سفقات لالأ�سهم غري املدرجة

اإجراءات ت�سوية موثوقة �موقتة

تاأمني اأحدث املعلومات عن ال�سوق بناًء على البحث الوا�سع

ال�ست�سارات
عمليات الدمج �ال�ستحواذ: تقدمي امل�سورة لكل من امل�سرتي �البائع 

ب�ساأن عمليات الدمج �ال�ستحواذ.

الفر�س  �ا�ستقطاب  امل�سورة  تقدمي  اخلا�سة:  ال�ستثمارات 

ال�ستثمارية اخلا�سة الإقليمية �الد�لية.

التقييم �الآراء العادلة : اإجراء تقييمات م�ستقلة لكل من ال�سركات 

العامة �اخلا�سة ، �اإ�سدار اآراء عادلة لكل من امل�سرتي �البائغ يف 

عمليات الدمج �ال�ستحواذ.

اإمتام  �الد�لية على  املحلية  ال�سركات  م�ساعدة  امل�سرتكة:  امل�ساريع 

كافة  �قدرات  موارد  لر�سملة  ا�سرتاتيجية  ��سراكات  عمليات 

ال�سركاء.

��سع  العائلية:  لل�سركات  املالية  الهيكلة  اإعادة  حول  امل�سورة  تقدمي 

�سياغة �خطط ا�ستمرارية العمل لل�سركات �خا�سة تلك التي تنوي 

التحول اإىل �سركات م�ساهمة.

تاأمني روؤو�س اأموال
الأ�لية  الإ�سدارات  عملية  جممل  اإدارة  الأ�لية:  الإ�سدارات  اإدارة 

تتوجه  التي  اخلا�سة  �ال�سركات  التا�سي�س  قيد  امل�ساهمة  لل�سركات 

لت�سبح عامة.

اإدارة الأ�سول
:)Discretionary Mandates( ال�سكل الأ�ل

بعمليات  للقيام  ال�ستثمار  ملدير  امل�ستثمر  من  كاماًل  تفوي�سًا  يعترب 

مدير  �مر�نة  خربة  من  امل�ستثمر  ي�ستفيد  فبذلك  �ال�سراء،  البيع 

ال�ستثمار يف اتخاذ القرارات �سمن �سوق �سريعة احلركة.

:)Non-discretionary Mandate( ال�سكل الثاين

يعترب تفوي�سًا ا�ست�ساريًا بحيث ي�ستفيد امل�ستثمر من اآراء �تو�سيات 

مدير ال�ستثمار �لكن يحتفظ امل�ستثمر بقرار البيع �ال�سراء.

جمل�س اإدارة بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية
ال�سيد ريا�س عبجي، رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد عماد الفا�سل، نائب رئي�س جمل�س الإدارة ممثاًل عن جمموعة 

الفا�سل

الإدارة  جمل�س  ع�سو  الغرا�ي،  عمر  �ال�سيد  خوري  فريد  ال�سيد 

ممثاًل عن بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي.

املدير العام التنفيذي )غريمعني(.

بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية
�سارع زياد بن اأبي �سفيان - طلياين

�س.ب: ٣٣٣57 ، دم�سق - �سورية

هاتف: ٣٣54111  11 96٣+

فاك�س: ٣٣54112 11 96٣+

info@bsff.com :الربيد الإلكرت�ين

www.bsff.com :املوقع الإلكرت�ين

الشركات المتفرعة
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حتليل املركز املايل لل�سركة ونتائج اأعمالها خالل العام ٢0١5

حقق امل�سرف يف العام 2٠15 �سايف اأرباح بلغت 6،674مليون لرية �سورية باملقارنة مع 2،332مليون لرية �سورية للعام 2٠14.

اإذا ا�ستثنينا اأثر الأرباح الناجتة عن تقييم راأ�س املال �التي ت�سكل اأرباحًا غري ت�سغيلية �غري حمققة، نرى باأن امل�سرف قد حقق يف 2٠15اأرباح 

مببلغ 215.٨٣ مليون لرية �سورية مقارنة بخ�سارة ٣4.7٨ مليون لرية �سورية خالل عام 2٠14.

• ازداد اإجمايل الدخل الت�سغيلي بن�سبة 62.6٠% باملقارنة مع العام 2٠14 بعدما ا�ستثنينا اأثر الأرباح الناجتة عن تقييم راأ�س املال �التي ت�سكل 
اأرباحًا غري ت�سغيلية �غري حمققة.

• بلغت ربحية ال�سهم للعام 2٠15 مبلغ 1٣٣.٠1 لرية �سورية لل�سهم الواحد باملقارنة مع  46.٣1لرية �سورية للعام 2٠14 )مت�سمنًة الأرباح 
على تقييم راأ�س املال(.

• ازداد �سايف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة بن�سبة ٣٣.٣7% باملقارنة مع نهاية 2٠14.

• ازداد جمموع املوجودات بن�سبة 2٣.٨5% من 1٣٨.٨2 مليار لرية �سورية كما يف ٣1 كانون الأ�ل 2٠14 اإىل 171.91 مليار لرية �سورية كما 
يف ٣1 كانون الأ�ل 2٠15.

• ازدادت �دائع الزبائن بن�سبة 16.99% من 11٨.17 مليار لرية �سورية كما يف ٣1 كانون الأ�ل 2٠14 اإىل 1٣٨.25 مليار لرية �سورية كما يف 
٣1 كانون الأ�ل 2٠15.

• ازدادت حقوق امللكية للم�ساهمني يف امل�سرف بن�سبة 59.1٠% باملقارنة مع نهاية 2٠14.

المركز المالي
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الخزف الملون:
فــي العصــر المملوكــي اتخــذ الخــزف القيشــاني شــعبية كبيــرة بدمشــق، واســتمر فــن صناعــة 

الخــزف فــي الّتطــور حتــى أصبــح يُطلــق عليــه عالميــًا اســم الخــزف الدمشــقي. 

اليــوم، يمكــن رؤيــة نمــاذج مــن الخــزف الدمشــقي فــي العديــد مــن المعالــم التاريخيــة بالمدينة 

مثــل الّتكيــة الســليمانية ومســجدّي ســنان باشــا ودرويش باشــا.

الثقة سبب استمراريتنا 

النشاطات واالنجازات
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الأحداث اجلوهرية التي جرت خالل العام 
 La اإ�سباين  2٠11 كفالتي ح�سن تنفيذ ل�سالح املركز الوطني لبحوث الطاقة بناء على كفالة م�سدرة من م�سرف  اأ�سدر امل�سرف عام   •

Caixa بقيمة 76،428،878 ل.�س �4،689،905  يور�.

البنك  على  دعوى  برفع  باملقابل  امل�سرف  �قام   2٠11 عام  منذ  الق�ساء  طريق  عن  امل�سدرة  الكفالت  قيم  بطلب  امل�ستفيدة  اجلهة  قامت 

الإ�سباين يف اإ�سبانيا اإل اأنه امتنع �مازال ممتنع عن الدفع حتى هذه اللحظة.

قام امل�سرف تنفيذًا للحكم الق�سائي بدفع قيمة الكفالة الأ�لية البالغة ٣٠٠.٠٠٠ يور� اإىل اجلهة امل�ستفيدة نظرًا لأن املتعهد املر�سح ناكل عن 

عر�سه �مل يوقع عقده اإل اأنها اأ�سرت على دفع قيمة كفالت ح�سن التنفيذ.

قام امل�سرف نهاية عام 2٠14 باحتجاز موؤ�نات كاملة لتغطية املبالغ �ماتزال موجودة حتى الآن �جتدر الإ�سارة اإىل اأن مكاتب املحاماة املتولية 

ق�سيتنا يف �سورية �اإ�سبانيا مازالت تعمل عليها.

• متت ا�ستقالة ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيد نور احل�سيني بتاريخ 1 متوز 2٠15.

• مت عقد هيئة عامة غري عادية يف 19 اآب 2٠15 �ذلك للح�سول على موافقة امل�ساهمني على تعديالت النظام الأ�سا�سي.

• متت ا�ستقالة ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيدة رنا الزعيم بتاريخ ٨ اأيلول 2٠15.

• تقدم الرئي�س التنفيذي ال�سيد ح�سان طرابل�سي با�ستقالته اعتبارًا من تاريخ 1٠ كانون الأ�ل 2٠15.

أحداث جوهرية
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 التجزئة امل�سرفية

تعد القر��س �احدة من خدمات التجزئة التي يقدمها بنك بيمو  ●

ال�سعودي الفرن�سي لعمالئه
العمالء  ● البنك لحتياجات  اإدراك  انطالقًا من  ال�سكني:  القر�س 

املتنوعة يف جمال ال�سكن مت توفري قر��س �سكنية مرنة.

اإمتالك  ● املغرتبني  لل�سوريني  �يتيح  للمغرتبني:  ال�سكني  القر�س 

منزل يف �سورية ب�سر�ط �سهلة.

اأ�سحاب ال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة  ● القر�س املهني: مل�ساعدة 

على تو�سيع ن�ساطهم القت�سادي.

الت�سهيالت الئتمانية للموؤ�س�سات �ال�سركات. ●

احل�سابات  ● بادارة  للعمالء  �ت�سمح  موبايل(   BBSF( خدمة 

�العمليات امل�سرفية عرب اجلهاز اخلليوي.

الوظيفة.

الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  ��سع  ال�سوق،  مبخاطر  يتعلق  فيما 

الداخلية  املالية  ا�ستثماراته  توجه  التي  ال�سرتاتيجية  التوجيهات 

�اخلارجية �مبا يتنا�سب مع قرارات توجيهات م�سرف �سورية املركزي. 

الآثار  تخفيف  على  م�ستمر  �ب�سكل  امل�سرف  يعمل  لذلك،  بالإ�سافة 

�اأعمال  نتائج  على  الفوائد  �اأ�سعار  ال�سرف  اأ�سعار  لتقلبات  ال�سلبية 

امل�سرف حيث مت خالل العام املن�سرم اتخاذ عدة اإجراءات احرتازية 

للتخفيف من املخاطر املذكورة.

اإدارة  ا�سرتاتيجية  البنك  ال�سيولة، فقد ��سع  يتعلق مبخاطر  فيما  اأما 

خماطر ال�سيولة التي ت�سمن بقاء ن�سب ال�سيولة عند م�ستويات مقبولة 

الإدارة.  �جمل�س  التنفيذية  الإدارة  قبل  من  الدائمة  املراقبة  �حتت 

اأي  ملواجهة  لل�سيولة  طوارئ  خطة  البنك  يعتمد  لذلك،  بالإ�سافة 

انخفا�س غري متوقع يف ن�سب ال�سيولة.

املوارد الب�سرية

�امل�ستمر  الدائم  التطور  اإىل  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  ي�سعى 

انطالقًا من موقعه الريادي بكونه امل�سرف الأ�ل يف �سورية، �حتقيقًا 

لأهدافه ال�سرتاتيجية مبا يتعلق بتطوير املوارد الب�سرية ليحتوي اأف�سل 

امل�سرفيني � ليكون الأ�ل للعمل امل�سريف يف �سورية ، �اإميانًا منه باأن 

ال�ستثمار الأكرب للبنك يكمن يف موارده الب�سرية مبا فيها من خربات 

كبرية �عريقة يف العمل امل�سريف ، اأطلق بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي 

برنامج التدريب امل�سريف ملوظفيه �الذي يهدف اإىل التدريب امل�ستمر 

�الفعال على املعلومات امل�سرفية من خالل تقدمي الد�رات التدريبية � 

املحا�سرات التعريفية الفعالة،�اإنطالقًا من اإلتزام بنك بيمو ال�سعودي 

اطلق  فقد  عمله،  لفريق  امل�ستمر  النمو  حتقيق  يف  الدائم  الفرن�سي 
امل�سرف منحة املرحوم جورج عبجي للدرا�سات العليا �ذلك للموظفني 

يف  املاج�ستري  درجة  �درا�سة  الأكادميي  حت�سيلهم  مبتابعة  الراغبني 

اجلامعات ال�سورية اأ�امتحان ال�سهادات التخ�س�سية � التي �ست�سهم يف 

رفع الكفاءات �زيادة اخلربات لدى املوظفني يف امل�سرف، �مت يف عام 

العامة يف فندق  الإدارة  للتدريب يف  افتتاح مركز جورج عبجي   2٠15

ال�سام  لبناء�تطوير موظفينا حيث تاأتي هذه اخلطوة لت�سجيع املوظفني 

على بناء قدراتهم بالإ�ستفادة من برامج تدريبية متطورة، تدعم عملية 

تطوير الذات �حت�سينها.

لتو�سيع  العمل  راأ�س  على  �التدريب  اخلارجي  التدريب  اإىل  بال�سافة 

لتطوير  منها  �ال�ستفادة  اخلارجية  اخلربات  على  �الطالع  الآفاق 

املوظفني.

مثل  لعمالئه  البنك  يقدمها  التي  التقليدية  اخلدمات  اإىل  اإ�سافة 

ا�ستقبال الودائع �غريها.

ادارة املخاطر

اإن اإدارة املخاطر لدى امل�سرف ت�سري �فق مبادئ رئي�سية تن�سجم مع 

�اأف�سل  الرقابية  ال�سلطات  �تعليمات  عملياته  �تعقيد  ن�ساطاته  حجم 

املمار�سات العاملية بهذا اخل�سو�س. تتمثل تلك املبادئ ب�سكل اأ�سا�سي 

املنبثقة عنه  الإدارة �جلنة املخاطر  بتوجيهات �ا�سرتاتيجيات جمل�س 

يف اإدارة املخاطر ��سيا�سات اإدارة املخاطر املعتمدة من قبل املجل�س.

على  ت�ساعد  كاملة  با�ستقاللية  عملها  املخاطر  اإدارة  دائرة  متار�س 

حتقيق املهام املنوطة بها �ت�سمن اللتزام الكامل بتعليمات ال�سلطات 

على  عام  ب�سكل  املخاطر  اإدارة  يف  امل�سرف  اآليات  الرقابية.تنطوي 

ب�سكل  امل�سرف  لها  يتعر�س  التي  املخاطر  �اأ�سكال  اأنواع  التعرف على 

م�ستمر �قيا�س هذه املخاطر �تطوير ا�سرتاتيجيات �األيات لإدارة هذه 

املخاطر �متابعتها �الرقابة عليها.

من ناحية ا�سرتاتيجية امل�سرف يف اإدارة املخاطر الئتمانية، ��سع بنك 

بيمو ال�سعودي الفرن�سي التوجيهات ال�سرتاتيجية التي توجه اأن�سطة 
الإقرا�س. اإىل ذلك، �يف ظل الأنظمة �القوانني النافذة، حدد جمل�س 

اإدارة البنك بو�سوح احلالت التي يحظر فيها الإقرا�س مع الأخذ يف 

العتبار د�ر بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي الريادي يف القطاع امل�سريف 

ال�سوري �التزامه بتقدمي اأف�سل املنتجات �اخلدمات امل�سرفية جلميع 

فئات ال�سعب ال�سوري على كافة الأرا�سي ال�سورية.

بالإ�سافة اإىل ذلك، ��سع جمل�س اإدارة البنك املبادئ التوجيهية الرامية 

يف  امل�ساهمني  ر�سا  �سمان  اأجل  من  مقبولة  ربحية  درجة  حتقيق  اإىل 

البنك. �عليه، مينح البنك لعمالئه ت�سهيالت ائتمانية �ذلك من اأجل 

املخاطر  من  متدنية  م�ستويات  على  احلفاظ  مع  مقبولة  اأرباح  حتقيق 

املرتبطة بالئتمان.

اأما بالن�سبة للمخاطر الت�سغيلية، تقوم ا�سرتاتيجية البنك املوافق عليها 

من قبل جمل�س الإدارة على حتديد �تنفيذ اإدارة املخاطر الت�سغيلية يف 

خمتلف اأق�سام البنك مبا يخ�س كافة عمليات الت�سغيل �الدعم. كذلك 

اأهداف  مع  الت�سغيلية  املخاطر  اإدارة  توافق  على  ال�سرتاتيجية  تقوم 

البنك العامة ب�سكل ي�سمل كافة الأن�سطة التي تك�سف عن خماطر كبرية 

اأن زيادة  مرتبطة باخل�سائر الت�سغيلية. بالإ�سافة لذلك، يعترب البنك 

�التخفيف  عليها  التعرف  �طرق  الت�سغيلية  باملخاطر  �املعرفة  التوعية 

منها على م�ستوى البنك ب�سكل عام يعترب عاماًل اأ�سا�سيًا يف جناح هذه 

اإدارة الت�سليف املوؤ�س�ساتي:

خطتنا  يف  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  تبقى 

اقت�ساد  دعم  يف  مهمًا  د�رًا   2٠15 العام  يف  لعبت  ال�سرتاتيجية،�قد 

بلدنا احلبيب �يف تعزيز منونا �زيادة اأرباحنا.

اإن د�رنا الفعال يف عامل املوؤ�س�سات �ال�سركات التجارية قد دعم موقعنا 

�طويلة  �طيدة  بناءعالقات  عرب  الهام  ال�سوري  امل�سريف  القطاع  يف 

الأمد مع لعبني ا�سا�سيني يف خمتلف القطاعات القت�سادية ال�سورية.

تتوىل اإدارة الت�سليف املوؤ�س�ساتي تقدمي خدمات م�سممة لتتالئم مع كل 

قطاع من الأعمال كالتمويل التجاري، متويل امل�ساريع، �متويل القطاع 

ال�سناعي.

كما �حر�س م�سرفنا اأن يوؤمن لهذه القطاعات من ال�سركات ال�سورية 

جمموعة من اخلدمات �الت�سهيالت امل�سرفية،  نذكر منها على �سبيل 

املثال:

كفالت  البنك،  لأمر  �سندات  لأجل،  قر��س  مدين،  جاري  ح�ساب 

�اعتمادات على اأنواعها.

ق�سم التكنولوجيا واملعلومات

تكنولوجيا  ق�سم  عمل  حيث  لالهتمام  مثريًا  عامًا   2٠15 عام  يعترب 

ا�ستخدام  اإيجاد طرق مبتكرة ملوا�سلة امل�سي قدمًا يف  املعلومات على 

التكاليف �النفقات يف  تكنولوجيا املعلومات �يف الوقت نف�سه تخفي�س 

ظل ظر�ف الأزمة التي مير بها بلدنا احلبيب مع املحافظة على الأمن 

�املوثوقية املطلوبة.

اخلدمات  من  حزمة  لتقدمي  املعلومات  تكنولوجيا  ق�سم  �سعى  فقد 

الفعالة �الكفوؤة بالإ�سافة اإىل احللول �ال�سرتاتيجيات بطريقة مفيدة 

النشاطات واالنجازات
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التناف�سية  �القدرة  ال�سرتاتيجية  اأهدافه  حتقيق  يف  البنك  �ساعدت 

�حت�سني الكفاءة.

●  BBSF تطبيق  اإطالق  كانت  الق�سم  هذا  اجنازات  اأهم  من 

متكن  �قد  �سورية  يف  نوعه  من  الأ�ل  التطبيق  �هو   ،Mobile
الق�سم من اإيجاد حلول جديدة ملعاجلة حجم البيانات �العمليات 

يف  الوقت  من  الكثري  �فرت  بطريقة  �ا�سرتجاعها  امل�سرفية 

عمليات ترحيل احل�سابات اخلتامية، اليومية �ال�سهرية، �غريها 

العديد من الجنازات. 

الن�ساط العالمي:

ال�سام  فندق  يف   جديدًا  فرعًا   يفتتح  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك 
بدم�سق

برعاية حاكم م�سرف �سورية املركزي الدكتور اأديب ميالة  قام  بنك 

جممع  يف  �الثالثون  الـ�سابع  فرعها  بافتتاح  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو 

ال�سام يف �سارع ال�ساحلية بدم�سق، حيث تاأتي هذه اخلطوة ان�سجامًا 

يف  �النت�سار  بالتو�سع  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  ا�سرتاتيجية  مع 

ال�سوق، �تعزيز �سبكة فر�عه، للو�سول اإىل اأكرب �سريحة من العمالء يف 

خمتلف مواقعهم.

امل�ساركة بعدة معار�س  لدعم اإعادة الأعمار يف �سورية 

- �سمن خطة امل�سرف يف امل�ساهمة بد�ر فعال يف عملية اإعادة اإعمار 

بلدنا احلبيب �سورية من خالل عر�س املنتجات �اخلدمات امل�سرفية، 

اإطالق �سجرة الأمل:

يف خطوة �سباقة �فريدة اأطلق بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي م�سر�ع - 

�سجرة الأمل �العطاء - �الذي يهدف اإىل اإدخال البهجة �ال�سر�ر اإىل 

اأغلب  �سمن  اخلريية  اجلمعيات  يف  الأيتام  الأطفال  من  العديد  قلوب 

�موظفي  ادارة  مع  الحتفال  مب�ساركتهم  �ذلك  ال�سورية  املحافظات 

البنك حيث قام باإحياء حفالت ترقيهية �توزيع الهدايا لأاكرث من 1٠ 

جمعيات لدعم الطفل اليتيم  

جل�سة حوار:

 )SBC( ال�سورية  الأعمال  ��سيدات  رجال  جمعية  مع  بالتعا�ن 

ا�ست�ساف بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي يوم الثالثاء ٨/2٠15/12 

الدكتور همام اجلزائري �زير القت�ساد �التجارة اخلارجية يف قاعة 

المويني يف فندق ال�سام يف جل�سة حوار بعنوان : ) 2٠16 �مابعد: برامج 

اجلمعية �د�ر القطاع اخلا�س ( �متحور اللقاء حول النقاط التالية:

ا�ستقرار يف الت�سريع القت�سادي  ●

جل�سات ع�سف فكري للتوافق على خطة عمل متثل منهاج القطاع  ●

اخلا�س للتطوير 

طا�لة حوار �سهرية بح�سور �سيف ●

اجتماع الهيئة العامة:

- عقد بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي اجتماع الهيئة العامة العادية يوم 

25 اأيار 2٠15 يف فندق الداما ر�ز قاعة زنوبيا بدم�سق، �ذلك بح�سور 

امل�ساهمني لالإطالع على تقرير جمل�س اإدارة امل�سرف �مناق�سة خطة 

العمل املو�سوعة لل�سنة املالية املقبلة.

 �قد متت مناق�سة النتائج املالية ال�سنوية، �التي اأكدت على ا�ستمرارية 

بامل�سارف  مقارنة  م�ستقر  ريادي  مركز  على  املحافظة  يف  امل�سرف 

�الودائع  اإدارة املوجودات  العاملة يف �سورية، �ذلك من جهة  اخلا�سة 

�عدد الفر�ع �املوظفني. �تعترب هذه النتائج ح�سيلة للجهود امل�ستمرة 

�تطوير  العمل،  احرتافية  تكري�س  يف  امل�سرف  اإدارة  تبذلها  التي 

اخلدمات النوعية.

لل�سنة  العمل  �خطة  الإدارة  جمل�س  تقرير  امل�ساهمون  ناق�س  كما 

�اإ�ستمرار  للم�سرف  اإفتتاح فر�ع جديدة  �التي ت�سمنت  املقبلة  املالية 

لكافة  الت�سهيالت  �مبنح  �ال�سكنية  املهنية  القر��س  مبنح  امل�سرف 

تقرير  مناق�سة  متت  �قد   .2٠15 العام  خالل  الإقت�سادية  القطاعات 

مدقق احل�سابات عن اأحوال ال�سركة �امليزانية �احل�سابات املقدمة من 

قبل جمل�س الإدارة.

- كما عقد بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي اجتماع هيئة عامة غري عادية 

يوم 2٠15/٨/19 يف  فندق ال�سام قاعة الأمويني بدم�سق �ذلك لعر�س 

التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي على امل�ساهمني �احل�سول 

على موافقتهم.  

ال�سوري،  القت�ساد  عجلة  دعم  يف  ت�سهم  التي  الت�سهيالت  �تقدمي 

�مواكبة التطورات القت�سادية احلا�سلة فقد �سارك البنك يف املعر�س 

للم�سارف  الأ�ل  املوؤمترال�سوري  يف   � �سورية  اإعمار  لإعادة  الثاين 

اطالق  عرب  غري  عي�سها  لربنامج  راعيًا  �كان  ال�سغرية  �امل�ساريع 

الظر�ف  حت�سني  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  تهدف  القر��س،التي  من  حزمة 

�خلق  امل�ساريع،  علىتطوير  ت�ساعد  مالية  خدمات  القت�سادية،من 

فر�س عمل جديدة يف ال�سوق.

ن�ساطات رم�سانية:

�تعبريًا  �الإن�سانية،  الجتماعية  الن�ساطات  يف  اهتمامه  اإطار  �سمن 

بيمو  بنك  قام  املجتمع،  �سرائح  كافة  مع  �التوا�سل  امل�ساركة  ر�ح  عن 

الأطفال  اإفطار لأطفال جمعية قرى  الفرن�سي برعاية حفل  ال�سعودي 
SOS  �سورية، �ذلك يف مراكز القرية يف قد�سيا �منطقة ال�سبورة 
كر�سيًا   5٠ بتقدمي  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  قام  كما  بدم�سق، 

متحركًا جلمعية املعاقني �اأ�سدقائهم

�تاأتي هذه اخلطوة يف �سياق تنفيذ برنامج امل�سوؤ�لية الجتماعية للبنك، 

�الذي يركز على تقدمي خدمات اجتماعية تعزز معاين �قيم الرتابط 

�التكافل الجتماعي.

النشاطات واالنجازات
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الأخالقية  ال�سلوك  معايري  باأعلى  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  يلتزم 

�املهنية. �يقدم ميثاق الأخالق �ال�سلوك اخلا�س ببنك بيمو ال�سعودي 

ال�سخ�سي  �ال�سلوك  الأعمال  ملمار�سة  الأ�سا�سية  التوجيهات  الفرن�سي 

�الذي يجب على جميع موظفي بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي اعتماده 

�اللتزام الكامل به.

املفهوم اجلوهري مليثاق الأخالق �ال�سلوك :

يتنازل  اأن  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  يعمل يف  لأي موظف  يجوز  ل 

عن النزاهة يف العمل �سواء كان ذلك لتحقيق مك�سب �سخ�سي اأ� منفعة 

ملمو�سة �التي لها تاأثري كبري على �سمعة �اأعمال امل�سرف ب�سكل عام.

كما يجب على جميع موظفي بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي اإتباع مبادىء 

اإليها  امل�سار  الأخرى  ال�سيا�سات  اإىل  اإ�سافة  �ال�سلوك،  الأخالق  ميثاق 

�ال�سيا�سات الإ�سافية املطبقة على عمل جميع املوظفني �جوهر �ن�س 

/� �ال�سلوك  الأخالق  مليثاق  جتا�ز  اأي  �اإن  �الأنظمة  القوانني  جميع 

�سببًا  �سيكون  ال�سلة  ذات  الأخرى  �الأنظمة  �القوانني  ال�سيا�سات  اأ� 

�اتخاذ  العمل  الف�سل من  تاأديبي مبا يف ذلك  اإجراء  اأ�سا�سيًا لتخاذ 

الإجراءات القانونية .  

�سيا�سات تعار�س امل�سالح:
تعار�س امل�سالح هو احلالة التي تتاأثر فيها مو�سوعية �ا�ستقاللية قرار 

موظف اأ� ع�سو جمل�س اإدارة مب�سلحة �سخ�سية مادية اأ� معنوية تهمه 

�سخ�سيًا اأ� تهم اأحد اأقاربه، اأ� عندما يتاأثر اأدا�ؤه باعتبارات �سخ�سية 

مبا�سرة اأ� غري مبا�سرة اأ� مبعرفته باملعلومات التي تتعلق بالقرار .

مت اعتماد �سيا�سة تعار�س امل�سالح ل�سمان املو�سوعية يف عملية اتخاذ 

القرار �التخفيف من تعار�س امل�سالح الذي ميكن اأن ين�ساأ  �تطبق هذه 

الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  ل�سالح  يعمل  �سخ�س  كل  ال�سيا�سة على 

املوظفني،  امل�سرف،  مديري  الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  ذلك  �ي�سمل 

امل�ست�سارين اخلارجيني �مدققي احل�سابات.

ملخ�س عن اأهم التغريات القت�سادية و تاأثريها على امل�سرف:
2٠1٠م ••  � 2٠٠6م  ال�سوري بني عامي  املت�سارع لالإقت�ساد  النمو  بعد 

�الذي �سكل �احدة من اأعلى الن�سب يف ال�سرق الأ��سط مبعدل ��سطي 

قدره 5%  �ذلك ح�سب بيانات البنك الد�يل.

نهاية •• حتى   � 2٠11م  من  الثاين  الن�سف  يف  ال�سوري  الإقت�ساد  مر 

2٠12م مبرحلة �سدمة بالن�سبة لالأن�سطة الإقت�سادية �سببها الأزمة، 

���سلت بع�س الأن�سطة الإقت�سادية اإىل مرحلة ال�سلل �هجرة ر�ؤ��س 

الأموال.

امت�سا�س •• مرحلة  بداأت  م   2٠15 بداية   �  2٠14 عام  انتهاء  مع 

جزئي  منو  اإىل  اأدى  مما  احلرب  اقت�ساد  اإىل  �التحول  ال�سدمة 

القطاع  على  اإيجابًا  ذلك  �انعك�س  الإقت�سادية  الأن�سطة  بع�س  يف 

امل�سريف ب�سكل عام.

الرئي�سية الدخول •• الإنتاجية  القطاعات  2٠15م بع�س  بداأت يف عام 

ت�سديرًا  �اخلا�سة  العامة  التجارة  م�ستوى  على  التعايف  مرحلة  يف 

احلاد  �الهبوط  ال�سرف  �سعر  امل�ستمر يف  التاأرجح  رغم  �ا�ستريادًا 

لقيمة اللرية ال�سورية �ا�ستهالك كمية كبرية من احتياطيات القطع 

الأجنبي.

اإجمايل •• 2٠1٠ من  بعام  14%  مقارنًة  الزراعي  الناجت  ارتفاع ح�سة 

الناجت املحلي العام نظرًا لالإنخفا�س الكبري يف الناجت املحلي يف باقي 

القطاعات اأثر يف القطاع امل�سريف اإيجابًا.

ازدادت موجودات امل�سارف اخلا�سة خالل ال�ست اأ�سهر الأ�ىل من ••

2٠15 عن 2٠14 مبعدل 15%  �مبعدل ٨5 %  عن عام 2٠1٠.

�سبل •• عن  البحث  على  عام  ب�سكل  امل�سارف  اأجرب  الودائع  زيادة 

لت�سغيل الفائ�س منها نظرًا لتاأثريها ال�سلبي يف حال مل يتم ت�سغيلها 

بالطريقة املنا�سبة �منها القر��س �الت�سهيالت املختلفة.

امل�سريف •• للقطاع  بالن�سبة  مقبوًل  كان   2٠15 عام  اأن  القول  ميكن 

�سعر  تقلبات  عن  الناجتة  الكبرية  ال�سغوطات  رغم  العام  بال�سكل 

الناجت عن  النتعا�س  ب�سبب  �ذلك  الودائع  ت�سغيل  ��سعوبة  ال�سرف 

احلرب  اقت�ساد  مع  �التاأقلم  الإنتاجية  القطاعات  بع�س  حت�سن 

�بالطبع ب�سبب التح�سن يف الأ��ساع ال�سيا�سية �الأمنية.

سياسات العمل واألخالقيات



صناعة الفخار:
يعــود تاريــخ صناعــة الفخــار فــي ســورية إلــى بدايــات القــرن الثامــن قبــل الميــاد، وقــد تطــورت 

هــذه الصناعــة عبــر القــرون لتصــل إلــى الشــهرة العالميــة فــي العصــر الفاطمــي حيــث أنتجــت 

أروع القطــع الفنيــة التــي يمكــن مشــاهدتها اليــوم فــي مختلــف المتاحــف حــول العالــم.

الشفافية جوهر عملنا

القوائم المالية
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القوائم المالية

بنك بيمو السعودي الفرنسي
شركة مساهمة مغفلة سورية عامة

البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015
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القوائم المالية
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صناعة الزجاج:
ظهــر ألول مــرة فــي القــرن األول الميــادي فــي ســورية، وتتميــز صناعــة الزجــاج الّســورية 

اليدويــة.  بالطريقــة  ملونــة  عربيــة  بتصاميــم 

الدقة أساس تميزنا

فروع بنك بيمو السعودي الفرنسي
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فروعنا:

دم�سق
دم�سق الرئي�سي

بناء جممع ال�سام - ال�ساحلية

هاتف: 96٣112267541+

٢9 اأيار 

�سارع 29 اأيار

هاتف: 96٣112٣1777٨+

باب توما

منطقة م�سجد اأق�ساب العقاري - �سارع اأديب ا�سحق

هاتف: 96٣1154٣٠91٠+

املزة

ات�سرتاد املزة بجانب م�سفى الرازي 

هاتف: 96٣116129٠٠2+

احلريقة

�ساحة احلريقة - �سارع ابن خلد�ن

هاتف: 96٣112264471٣+

دمر 

اجلزيرة 1٠ ب - �سوق 26 

هاتف: 96٣11٣141٨٠1+

العبا�سيني

�سارع احلمزة �العبا�س

هاتف: 96٣1144٣6961+

جرمانا

�سارع البلدية القدمية

هاتف: 96٣1156٣626٣+

ال�سويداء
�ساحة ت�سرين - بداية طريق قنوات  

هاتف: 96٣16٣2٣٠٨2+

احل�سكة
�سارع القوتلي جانب البنك املركزي

هاتف: 96٣52227٣٠٠+

القام�سلي

�سارع الرئي�س

هاتف: 96٣524475٠1+

حلب
الفرع الرئي�سي 

�سارع العزيزية - بناء الدهان

هاتف: 96٣219244+

ال�سليمانية 

�سارع ال�سليمانية

هاتف: 96٣219277+

الفرقان  

جتميل الفرقان - �سارع م�ساكن ال�سرطة

هاتف: 96٣2192٣٣+

حماه
حماه - �سارع القوتلي - �ساحة دار احلكومة

هاتف: 96٣٣٣2241692+

شبكة الفروع والمصارف المراسلة

حم�س
احل�سارة 

�سارع احل�سارة

هاتف: 96٣٣127٨2٠1٠+

احلوا�س

�ادي الن�سارى - �سارع املزينة  

هاتف: 96٣٣1744٨64٠+

الالذقية
الفرع الأول 

�سارع ٨ اأذار

هاتف: 96٣41456912+

الفرع الثاين 

ات�سرتاد الثورة

هاتف: 96٣41551٣14+

جبلة 

جبلة - ال�سارع الرئي�سي

هاتف: 96٣41٨٣٨557+

طرطو�س
الفرع الأول  

�سارع هنانو - بناء رفول

هاتف: 96٣4٣٣12٠4٣+

الفرع الثاين  

�سارع امل�سارف

هاتف: 96٣4٣٣29٣٠1+

�سافيتا
�سارع الرئي�س

هاتف: 96٣4٣5٣٣٨22+

بانيا�س
د�ار البلدية - بناء �حود

هاتف: 96٣4٣72٣55٣+



166167

بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

الإدارة العامة - دم�سق - �سوريا

1٣ متوز 2٠16

للت�سوية من خالل بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي:

  BBSF SY DA (CP, FX, MM)

CP = دفعات جتارية     FX = عمليات القطع      MM = اأ�سواق مالية

MMFXCPAccount NoSWIFT/BICCorrespondent BankCurr

CPIBAN: LB03009300000001012232001AEDEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutAED 

CPIBAN: LB73009300000001012232001AUDEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutAUD 

CPIBAN: LB35009300000001012232001CADEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutCAD 

CPIBAN: LB93009300000001012232001CHFEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutCHF 

CPIBAN: LB54009300000001012232001DKKEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutDKK 

CPAccount Number: 2402302773365101UBSI JO AXBank Al Etihad, AmmanEUR 

CPIBAN: LB73009300000001012232001EUREUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutEUR 

CPAccount Number: 00707601032BSFR SA RIBanque Saudi Fransi, RiyadhEUR 

CPAccount Number: 01061700131BEMO FR PPBEMO EUROPE-BANQUE PRIVEE, ParisEUR 

CPAccount Number: 0534973000 2AGRI FR PPCrédit Agricole SA, MontrougeEUR 

CPAccount Number: 300079999906240029000NATX FR PPNatixis, ParisEUR 

CPAccount Number: 09954528UNCR IT MMUniCredit SPA, MilanEUR 

CPIBAN: LB73009300000001012232001GBPEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutGBP 

CP
Account Number: 

LB44009300000001012232001JPY
EUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutJPY 

CPAccount Number: 0462098-653BOTK JP JTThe Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, TokyoJPY 

CPAccount Number: 00707601323BSFR SA RIBanque Saudi Fransi, RiyadhKWD 

CP
Account Number: 

LB16009300000001012232001NOK
EUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutNOK 

CPAccount Number: 7001.02.01002DNBA NO KKDNB Bank ASA, OsloNOK 

CPIBAN: QA97 QNBA 1 9000 8003 0001 0000 0000QNBA QA QAQatar National Bank saq, DohaQAR 

CPIBAN: LB37009300000001012232001SAREUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutSAR 

CPAccount Number: 20070762150011BSFR SA RIBanque Saudi Fransi, RiyadhSAR 

MMFXCPIBAN: LB96009300000001012232001SEKEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutSEK 

CPAccount Number: 39527703255NDEA SE SSNordea Bank AB (publ), StockholmSEK 

شبكة البنوك المراسلة

MMFXCPAccount NoSWIFT/BICCorrespondent BankCurr

CPIBAN: SA2380000100752010068508RJHI SA RIAl Rajhi Banking and Investment Corp, RiyadhUSD 

CPAccount Number: 2400202773365101UBSI JO AXBank Al Etihad, AmmanUSD 

CP
Account Number: 0101223; IBAN: 

LB23009300000001012232001USD
EUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutUSD 

CPAccount Number: 00707600256BSFR SA RIBanque Saudi Fransi, RiyadhUSD 

MMFXCPAccount Number: 01061700400BEMO FR PPBEMO EUROPE-BANQUE PRIVEE, ParisUSD 

CPAccount Number: 20534981000AGRI FR PPCrédit Agricole SA, MontrougeUSD 

CPIBAN: FR7630007999990624002988892USDNATX FR PPNatixis, ParisUSD 

CPIBAN: LB37009300000001012232001SAREUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutSAR 

CPAccount Number: 20070762150011BSFR SA RIBanque Saudi Fransi, RiyadhSAR 

CPAccount Number: 400885501700COBA DE FFCommerzbank AG, Frankfurt am MainSAR 

CPIBAN: LB96009300000001012232001SEKEUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutSEK 

CPAccount Number: 39527703255NDEA SE SSNordea Bank AB (publ), StockholmSEK 

CPIBAN: SA2380000100752010068508RJHI SA RIAl Rajhi Banking and Investment Corp, RiyadhUSD 

CPAccount Number: 2400202773365101UBSI JO AXBank Al Etihad, AmmanUSD 

CP
Account Number: 0101223; IBAN: 

LB23009300000001012232001USD
EUMO LB BEBanque Bemo sal, BeirutUSD 

CPAccount Number: 00707600256BSFR SA RIBanque Saudi Fransi, RiyadhUSD 

CPAccount Number: 01061700400BEMO FR PPBEMO EUROPE-BANQUE PRIVEE, ParisUSD 

CPAccount Number: 400885501700COBA DE FFCommerzbank AG, Frankfurt am MainUSD 

CPAccount Number: 20534981000AGRI FR PPCrédit Agricole SA, MontrougeUSD 

CPAccount Number: AE290330000010148881877BOML AE ADMashreqBank PSC, Dubai CityUSD 

CPIBAN: FR7630007999990624002988892USDNATX FR PPNatixis, ParisUSD 

CPIBAN: QA70QNBA002-800390-000000000001QNBA QA QAQatar National Bank SAQ, DohaUSD 
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اخلطة امل�ستقبلية والأمور الت�سغيلية التي تواجه امل�سرف:

اأنه يجب ال�ستمرار بالتحوط للتغريات التي قد تواجه امل�سرف �لكن يف نف�س الوقت النظر اإىل امل�ستقبل بطريقة  اإدارة امل�سرف  يرى جمل�س 

تفا�ؤلية حتى يتمكن امل�سرف من املحافظة على مركزه الريادي �ذلك من خالل:

املناطق  الفر�ع املوجودة يف  لتغطية متطلبات زبائن امل�سرف �خا�سة بعد ال�سطرار لإغالق  اآمنة �ذلك  افتتاح فر�ع جديدة يف مناطق   •
ال�ساخنة.

• ال�ستمرار يف منح القر��س املهنية �ال�سكنية �منح الت�سهيالت لكافة القطاعات القت�سادية ب�سيا�سة حمافظة.

• املراجعة امل�ستمرة ل�سيا�سات الئتمان �الت�سليف �حت�سني عمل التح�سيل �مالحقة الديون املتعرثة �معاجلتها، �ذلك للحفاظ على نوعية 
عالية للموجودات �احلد ما اأمكن من اخل�سائر غري املتوقعة.

• احلفاظ على ن�سب عالية لل�سيولة �كفاية راأ�س املال ليتمكن امل�سرف من مواجهة ال�سيناريوهات ال�سلبية.

• العمل على حت�سني اأمن ��سالمة فر�ع �موظفي امل�سرف.

• الإدارة ال�سليمة للنفقات من خالل تر�سيدها.

• تنويع م�سادر الدخل.

الخطة المستقبلية



 الإدارة العامة:  

دم�سق - �سارع ال�ساحلية بناء جممع ال�سام

ق�سم �سوؤون امل�ساهمني:

هاتف: ٠119٣99  حتويلة ٣٠٣، اأ� على الرقم التايل: ٠٠96٣11971٣


